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روی موج کوتاه

نمایندگان در نشست علنی دیروز 
مجلس شورای اســامی در جریان 
بررســی طرح اقدام متقابل در برابر 
اعام سپاه پاسداران انقاب اسامی 
به عنوان ســازمان تروریستی توسط 
ایاالت متحده آمریکا بــا ماده ۱۰ این 
طرح با ۱۷۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف 
و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده 

حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، براساس ماده ۱۰ 
این طرح، ســازمان برنامــه و بودجه 
کشور مکلف اســت منابع مورد نیاز 
برای اجرای این قانون را ســاالنه در 
بودجه سنواتی دستگاه های مجری این 
قانون پیش بینی و تخصیص صددرصد 

)۱۰۰٪( را صادر نماید.
همچنین نماینــدگان با ماده ۱۱ 
این طرح با ۱۸۰ رأی موافق، یک رأی 
مخالــف و ۳ رأی ممتنــع از مجموع 
۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت 
کردنــد. در ماده ۱۱ نیز آمده اســت؛ 
دولت و کلیه دستگاه های مشمول این 
قانون موظف هستند هر چهار ماه یکبار 
گزارش عملکرد خود را به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی برای 
طرح در مجلس شورای اسامی ارائه 

نمایند.
در ادامه وکای مردم در مجلس با 

ماده ۱۲ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، 
۶ رأی مخالف و یــک رأی ممتنع از 
مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن 

موافقت کردند.
در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است؛ 
وزارت اطاعات و ســایر دستگاه های 
اطاعاتی موظفند اسامی کسانی که 
در این تصمیم مشــارکت داشته اند، 
شناسایی و به قوه قضائیه معرفی نمایند 

تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 
۱۳ طرح مذکور پرداختند و آن را با ۱۶۹ 
رأی موافق، ۳ رأی مخالــف و ۷ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر 

در صحن موافقت کردند.
براســاس ماده ۱۳؛ کلیه تکالیف 
مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این 
قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل 

قوا قابل اجراء می باشد.
در نهایت بهارستان نشینان با ۱۷۶ 
رأی موافق، ۴ رأی مخالــف و ۵ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر 
در صحن در ماده ۱۴ طرح مذکور تاکید 
کردند که این قانون از زمان تصویب، 

اجرا شود.
فرماندهی مرکزی آمریکا 
)سنتکام( تروریست اعالم شد

همچنیــن نماینــدگان مجلس 

شورای اسامی در جلسه علنی امروز 
بــا ۱۷۳ رأی موافــق، ۴ رأی مخالف 
و ۱۱ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۱۵ 
نماینده حاضر در جلســه علنی ماده 
یک طرح اقــدام متقابل در برابر اعام 
ســپاه پاســداران انقاب اسامی به 
عنوان ســازمان تروریســتی توسط 
ایاالت متحده آمریکا را تصویب کردند.

به موجب این قانــون، فرماندهی 
مرکزی آمریکا )ســنتکام( نیروها و 
ســازمان ها و یــا نهادهــای تحت 
اختیــار این فرماندهی، تروریســت 
اعام می شوند و هر گونه کمک اعم از 
نظامی، اطاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، 
خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت 
تقابل با سپاه پاسداران انقاب اسامی 
و جمهوری اسامی ایران همکاری در 

اقدام تروریستی محسوب می شود.
فرماندهان سنتکام تحت 
تعقیب قضایی قرار می گیرند

همچنین مقرر شــد ســتاد کل 
نیروهای مسلح مکلف شد با همکاری 
وزارت اطاعــات و بهــره گیــری از 
امکانات و توانایی ســازمان اطاعات 
سپاه پاسداران انقاب اسامی و سایر 
واحدهای اطاعاتی، نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایران، فهرست 
فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی 

آمریــکا )ســنتکام( و ســازمان ها و 
نهادهایــی که تحــت اختیــار این 
فرماندهی می باشند و از تروریست ها 
حمایت و پشتیبانی می نمایند را برای 
تعقیب قضائی اعام نموده و قوه قضائیه 
جمهوری اسامی ایران حداکثر ظرف 
مدت ســه ماه از تصویــب این قانون 
سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن 
اسامی اعام شده را به عنوان سازمان و 
افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات 
قضائی و سایر قوانین مرتبط بر اساس 

قانون مجازات اسامی قرار دهد.
وظیفه وزارت خارجه برای 
تعطیلی پایگاه های تروریستی

در بخش دیگری از مصوبه مجلس، 

وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها 
موظف شدند با استفاده از ظرفیت های 
حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی، 
برای تعطیلی پایگاه های آمریکایی در 
منطقه تاش نمــوده و به بهره مندی 
نیروهــای آمریکایی از تأسیســات، 
تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک های 
احتمالی کشــورهای منطقه خاتمه 

دهند.
حامیان اقدامات آمریکا

علیه سپاه مجازات می شوند
بر اساس ماده هفت مصوبه مجلس 
در خصوص اقدام متقابل علیه آمریکا، 
کلیه کشورها و اشــخاص حقیقی و 
حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر اعام ســپاه 
پاسداران به عنوان سازمان تروریستی 
تبعیت و حمایت کنند و یا در هنگام 
اجرای آن، کمــک کنند و همچنین 
هر گونه محرومیت و محدودیت علیه 
سپاه پاسداران و کارکنان، تأسیسات 
و تجهیزات سپاه را اعمال کنند در هر 
نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسامی 
ایران محسوب می شود و مشمول عمل 

متقابل می گردد.
همچنیــن در مــاده ۸ این طرح 
مصوب شد که اشــخاص حقیقی و 
حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام 
ایاالت متحده تبعیت نموده و به استناد 
تحریم های یک جانبه یا بین المللی از 
ارائه خدمات به سپاه، اشخاص حقوقی 
و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن 
خودداری نمایند، مجرم و مستوجب 
مجازات تعزیری درجــه ۵ تا ۸ قانون 

مجازات اسامی می شوند.
دولت موظف به اقدام حقوقی 
علیه آمریکا در مراجع بین المللی 
در جلســه علنی دیــروز مجلس 
شــورای اســامی و در ادامه بررسی 
طرح اقدام متقابل در برابر اعام سپاه 
پاسداران به عنوان سازمان تروریستی 
توســط ایاالت متحده آمریکا، ماده ۹ 

این طرح نیز به تصویب رسید.
بر این اســاس دولــت جمهوری 
اســامی ایران موظف شــد ضمن 
اعتراض و اقدام حقوقــی به تصمیم 
غیرقانونی ایاالت متحــده آمریکا در 
تروریست نامیدن سپاه پاسداران در 
مراجع بین المللی، از طریق مراودات 
دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی 

با مجامع و سازمان های بین المللی از 
حداکثر توان خود برای بی اثر کردن 
اقدامات آمریــکا در نقض مصونیت 
حاکمیتــی ارکان دفاعی جمهوری 

اسامی ایران استفاده کند.
بر این اساس، ستاد کل نیروهای 
مسلح مکلف شد با همکاری وزارت 
اطاعات و بهره گیــری از امکانات 
و توانایی ســازمان اطاعات سپاه 
پاسداران انقاب اســامی و سایر 
واحدهــای اطاعاتــی، نیروهای 
مســلح جمهوری اســامی ایران، 
فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی 
مرکــزی آمریــکا )ســنتکام( و 
ســازمان ها و نهادهایــی که تحت 
اختیار این فرماندهی می باشــند و 
از تروریست ها حمایت و پشتیبانی 
می نمایند را بــرای تعقیب قضائی 
اعام نموده و قوه قضائیه جمهوری 
اســامی ایــران حداکثــر ظرف 
مدت ســه ماه از تصویب این قانون 
ســازوکاری را ایجاد نمایــد که بر 
اساس آن اســامی اعام شده را به 
عنوان ســازمان و افراد تروریستی 
تحت تعقیب و مجــازات قضائی و 
سایر قوانین مرتبط بر اساس قانون 

مجازات اسامی قرار دهد.
همچنین مقرر شد، دولت و کلیه 
دستگاه های مشــمول این قانون، هر 
چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود 
را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی برای طرح در مجلس شورای 

اسامی ارائه کنند.

با تصویب نمایندگان مجلس انجام شد؛

تعریف ردیف بودجه برای »اقدام متقابل علیه آمریکا« 

گزارش

بهارســتانی ها با کسب کرســی استانی و 
تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ 
حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه 

موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسامی در نشست 
علنی دیروز )۳ اردیبهشت ۹۸( در جریان بررسی 
طرح اصاح موادی از قانــون انتخابات مجلس 
شورای اســامی، تبصره ۲ ماده ۸ این طرح را 

اصاح کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، شمارش و تجمیع 
آرای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسامی 

به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر است:
ـ ۱: از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد  ۸ـ 
یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد از آرای صحیح 
ماخوذه آن حوزه را کسب کرده اند مجاز به کسب 

حوزه استانی و تناسبی می باشند.
ـ ۲: درصد کســب آرای فهرســت های  ۸ـ 
احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل از کل آرای 
صحیح ماخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ماک 
تخصیص کرسی در مجلس شــورای اسامی 

می باشد.
ـ ۳: پس از تعیین ســهم هر فهرســت و  ۸ـ 
نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته 
است، به ترتیب هر نامزدی که باالترین آرا را در 
سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، 
تا سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به عنوان 
نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای 

اسامی راه می یابد.
در تبصره ۲ این ماده آمده است که چنانچه 
در حــوزه انتخابیه فرعی هیچ یــک از نامزدها 

نصاب ۱۵ درصــد از آرای صحیــح ماخوذه را 
کسب ننماید، انتخابات فقط در همان حوزه به 
صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شــد. در این 
صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از 
بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول 
کسب کرده اند، برای حضور در انتخابات مرحله 
دوم معرفی می شــوند و در صورتــی که تعداد 
نامزدهای باقی  مانده کمتــر از دو برابر مذکور 
باشــد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم 
انتخابات معرفی می گردند و نامزد و یا نامزدهایی 
که باالترین رای در همان حوزه انتخابیه فرعی را 
کسب کنند تا سقف کرســی های باقی  مانده به 

مجلس شورای اسامی راه می یابند.
طبق این مصوبه وزارت کشــور با هماهنگی 
شورای نگهبان، زمان انجام مرحله دوم انتخابات 

را ظرف مدت یک ماه پس از اعام نتیجه  مرحله 
اول و تایید جهت انتخابات توسط شورای نگهبان 

تعیین و اعام می کند.
در تبصره ۷ این ماده نیز آمده است: در صورتی 
که سهم کرسی های اختصاص یافته به فهرست ها 
و نامزدهای مســتقل به صورت اعشاری درآید، 

کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می شود 
و کرســی های مازاد به ترتیب به باالترین اعشار 
اختصاص می یابد. طبق تبصــره این ماده آرای 
هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد 
کسب کرده و یا از طریق فهرست های انتخاباتی 

موضوع این قانون به وی ارائه شده است.

رأی بهارستان به استانی و تناسبی شدن انتخابات مجلس
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علی مطهری:
اعضای مجمع

 استقالل فکری ندارند
علی مطهــری، نایب رئیس مجلس شــورای 
اســامی درباره برخی گمانهها در رابطه با فضای 
منفی در مجمع نســبت به لوایح FATF، به عصر 
ایران گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خیلی از خودشان رأی ندارند یعنی استقال فکر 
ندارند، اینها منتظر پیامی هســتند، اگر اشاره ای 
شود همه اعضا موافق می شوند و اگر اشاره برعکس 
باشد همه مخالف می شوند. وی ادامه داد: متاسفانه 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام استقال 
فکر ندارند در حالیکه طبق قانون مجمع تشخیص 
بازوی مشورتی رهبری است، نه اینکه خود منتظر 

اشاره ای باشند.
    

علت لغو سفر روحانی به کردستان
به گزارش تســنیم، بهمن مرادنیا، اســتاندار 
کردستان درباره لغو سفر رئیس جمهوری به این 
استان، گفت: »به  دلیل نامساعد بودن شرایط جوی 
و پیش بینی اداره  کل هواشناسی مبنی بر بارندگی و 
کاهش ۴ تا ۶ درجه ای هوا این سفر کنسل و در زمان 
دیگری انجام خواهد شد.« وی ادامه داد: »این سفر 
به خاطر مراعات حال مردم در روز چهارشنبه انجام 
نشــد و امیدواریم در آینده نزدیک مقدمات سفر 
رئیس جمهور و هیأت دولت به کردســتان فراهم 
شود.« قرار بود حسن روحانی، رئیس جمهوری به 
 همراه تعدادی از اعضای هیأت دولت امروز به استان 

کردستان سفر کند.
    

سعید قاسمی احضار شد
غامحسین اســماعیلی، ســخنگوی جدید 
دستگاه قضا در اولین نشست خبری خود در پاسخ 
به  سئوالی درباره اظهارات سعید قاسمی مبنی بر 
انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هال 
احمر و اینکه در خصوص اظهارات او هال احمر و 
سپاه شکایت کرده اند  یا خیر، گفت: در این ارتباط، 
علیه ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده 
است و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده 
و  تحقیقات بدون اغماض و بــا صابت و قاطعیت 

انجام می شود.
    

وزیر دفاع در فرودگاه مسکو:
ترامپ امنیت جهان را با مخاطرات 

جدی مواجه کرده است 
وزیر دفاع جمهوری اسامی ایران با بیان اینکه 
 امروز مهم ترین موضوع، ترامپیسم در جهان است 
که  یک ویژگی شبه نازیســم دارد، گفت: ترامپ با 
ویژگی هایی مثل خودخواهی، ظلم و زیرپا گذاشتن 
اصول انسانی و قواعد بین المللی امنیت جهان را با 
مخاطرات جدی مواجه کرده اســت . امیر سرتیپ 
حاتمی روز گذشــته برای شــرکت در هشتمین 
کنفرانس ساالنه امنیت بین المللی به میزبانی وزارت 
دفاع فدراسیون روســیه، وارد فرودگاه ونوکووای 
مسکو شد و اعام کرد که مذاکراتی به وزیر دفاع و 

دیگر مقامات روسی خواهد داشت. 
    

سخنگوی وزارت خارجه هند اعالم کرد؛
آمادگی دهلی برای کنار 

آمدن با تصمیم ترامپ
به گزارش ایلنا به نقــل از مانی کنترل، هند در 
۲۳ آوریل اعام کرد که به اندازه کافی آمادگی کنار 
آمدن با تأثیر تصمیم ایاالت متحده برای پایان دادن 
به معافیت ها را دارد. »راویش کومار«، سخنگوی 
وزارت امور خارج هندوستان در این باره  گفت که 
دولت هند همچنان با شرکای خود از جمله ایاالت 
متحده همکاری خواهد کرد تا راه های ممکن برای 
حفاظت از انرژی و اقتصاد هندوستان اتخاذ شود. وی 
افزود: »دولت آمریکا کاهش و قطع خرید نفت خام از 
ایران را اعام کرده  است. در واقع ما آمادگی برخورد 
با این تصمیم را داریم.« هند دومین خریدار بزرگ 

نفت ایران است.
    

در مجلس صورت گرفت؛
تذکر به آذری جهرمی 

درباره سند 2030
در جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس 
حجت االسام نصراهلل پژمانفر، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس طی تذکری به محمدجواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: 
»در نشســت اخیر »اجاس جهانی سران درباره 
جامعه اطاعاتی« از انجام تاش های موفقیت آمیز 
وزارت ارتباطات برای اجرای سند ۲۰۳۰ در ایران 
خبر داده اید، آیا این وزارتخانه خاف نظر رهبری و 
دولت مبنی بر دســتور توقف اجرای سند ۲۰۳۰ 

عمل می کند؟« 

بر اساس مصوبه مجلس، 
وزارت امور خارجه و سایر 

دستگاه ها موظفند با 
استفاده از ظرفیت های 

حقوقی، سیاسی و 
دیپلماسی دفاعی، برای 

تعطیلی پایگاه های 
آمریکایی در منطقه تالش 

کرده و به بهره مندی 
نیروهای آمریکایی از 

تأسیسات و کمک های 
احتمالی کشورهای منطقه 

خاتمه دهند

 با تصویب نمایندگان 
مجلس، سازمان برنامه و 
بودجه کشور مکلف شد 

منابع مورد نیاز برای اجرای 
قانون اقدام متقابل علیه 

آمریکا را ساالنه در بودجه 
سنواتی دستگاه های 

مجری این قانون پیش بینی 
و تخصیص صددرصد 

)۱۰۰٪( را صادر کند

استاندار سیستان و بلوچستان از تخلیه ۸ روستا در 
این استان خبر داد و گفت: مجموعا ۲۹۰ خانوار جابجایی 
داشتیم که ۱۹۰ خانوار با توجه به شرایطی که داشتند در 
شهر اسکان داده شده اند، خوشبختانه باید بگویم تلفات 

جانی نداشتیم.
احمدعلی موهبتی در گفت وگو با ایلنا، درباره آخرین 
وضعیت سیستان و بلوچستان در خصوص سیاب گفت: 
سیل سیستان  در پی طغیان رودخانه هیرمند که یکی 

از ۱۲ رودخانه مهم آسیاســت و از کوه های هندوکش 
سرچشمه می گیرد، رخ داده است.

استاندار سیستان و بلوچســتان ادامه داد: افغان ها 
در مســیر این رودخانه تعداد زیادی سدهای ذخیره ای 
و توزیع کننده آب ســاختند که مهمترین آن یک و نیم 
میلیارد متر مکعب آب می گیرد، لــذا  در این فصل که  
بارندگی زیاد است آب به سمت پایین دست که ما قرار 

داریم سرازیر می شود.

وی افزود: سیستان در مسیر پایین دست این سدها 
قرار دارد، سال های بارندگی از پرآبی در عذاب هستیم و 

سال های کم آبی خشکسالی را تجربه می کنیم.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان درباره اقدامات 
کنترلی تصریح کرد: جمهوری اسامی تمهیدات الزم را 
دیده است و امکانات کنترلی بر سر راه سیاب قرار داده 
اما چون شــدت بارندگی زیاد است آبی که از سد سرریز 

کرده باید از یک کانالی عبور کند.
وی افزود: حدود ۲۳ ســال پیش کانالی برای عبور 
ســیل تعبیه شــد اما چون آبی در کار نبود، این کانال 
شرایطی پیدا کرده که حیوانات موذی در آن النه دارند، 
البته باید بگوییم آنچه که با چشــم دیده می شد اصاح 

شــد اما حفره های زیرزمینی باعث شده است، دیوارها 
ریزش کند.

موهبتی درباره راه های تخریب شده در مسیر سیاب 
سیستان و بلوچســتان گفت: جاده زابل به شهرستان 
هیرمند به این جهت در که مسیر آب قرار دارد، تخریب 
شده اســت که تمهیدات الزم دیده شــده تا پایان روز 
گذشته ترمیم شود. دو الی سه روستا هم تخلیه شده اند 

و جمعا هشت روستا در مسیر سیل هستند.
وی ادامه داد: مجموعا ۲۹۰ خانوار جابجایی داشتیم 
که ۱۹۰ خانوار با توجه به شــرایطی که داشتند در شهر 
اسکان داده شده اند و نیروهای امدادی در تاش هستند. 

خوشبختانه باید بگویم تلفات جانی نداشتیم.

استاندار سیستان و بلوچستان:

هشت روستای سیستان تخلیه شد


