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تازههای مطبوعات
••فرهیختگان -براساس گفتههای یک منبع آگاه ،با فشار
وزارت ارتباطات به برخی مدیران صداوسیما ،تیم مدیریتی
و فنی پیامرسان سروش تغییر میکند.
••همشهری -این روزنامه در گزارشی درباره قطعههای
نصب شده در درختان تهران که ادعــا شده بــرای شنود
است ،نوشت :در واقع این تگها بهصورت الکترونیکی
همان کاری را انجام میدهند که بهصورت سنتی برعهده
پالکهای نصب شده روی درختها بود .تگهای RFID
برای درختها بهصورت میخ طراحی شده تا به راحتی
در تنه درخت قرار بگیرند و در مقابل مثال هرس درخت
هم از آن جدا نشوند .اطالعات مربوط به هر درخت مانند
تاریخچه ،سن ،وضعیت و سابقه بیماری احتمالی و ...در
چیپ قرار داده شده ذخیره میشود.
••اعتماد -این روزنامه با اشاره به طرح اسامی آزیتا شفازند
و لیال زند در دادگاه مشایی نوشت :آزیتا شفازند پیش از
انقالب از کشور خارج شد و اقامت آمریکا گرفت .او در
مرداد  ٨٩به دعوت رحیممشایی برای شرکت در جلسه
استانی ایرانیان مقیم خارج که در اردبیل برگزار شد ،به
ایران آمد .شفازند در سال  ٢٠٠٧سخنگو و عضو کمیته
برگزاری کنفرانس بنیاد پژوهش زنان در واشنگتندیسی
بوده است .لیال زند نیز عضو سازمان نایاک و مسئول بخش
خاورمیانه در سازمان آمریکایی رهپویان صلح است .اما
عضویت در نایاک تنها حاشیه پیرامون لیال زند نیست؛
اقامت یک ساله زند و همسرش محمود کریمیحکاک در
اسرائیل از دیگر حاشیه های اوست.
••جمهوری اسالمی -وزارت اوقاف و امور اسالمی مغرب
یکی از خطبای نماز جمعه را به دلیل انتقاد تلویحی از
حاکمان سعودی برکنار کرد.
••جام جم -این روزنامه در مصاحبه ای که با تیتر «سانسو ِر
چی؟»منتشرشدهبهنقلازرئیسمرکزطرحوبرنامهوارزیابی
معاونت سیما می نویسد :کار عالمانه این است که مالحظات
روز را در نظر بگیریم .همانطور که سلبریتیها به مرور زمان
افکار و رفتارشان تغییر میکند این تغییر شامل حال بقیه
افرادجامعههممیشود.طبیعیاسترسانههمبایدتغییرات
اجتماعی را در تولیدات خود لحاظ کند .گاهی موضوعی در
دهههای گذشته یک هنجار یا ناهنجاری بوده اما گذر زمان
معنای آن را تغییر داده و در عرف تغییر هویت داده است.
••جوان -روزنامه جوان خبر حضور روز گذشته وزیر امور
خارجه در مجلس را با تیتر «ظریف :رابطه بنیاد سوروس را
با ایران محدود و منظم کردم» پوشش داد.
••کیهان -حسین شریعتمداری طی یادداشتی تأکید
کرد :از قول هیئترئیسه مجلس اعالم شد که پرسشهای
بیپاسخ مانده نمایندگان از رئیسجمهور به دستگاه
قضایی فرستاده نمیشود .این تصمیم هرچه هست و با هر
انگیزهای اتخاذ شده است نباید به مفهوم توقف پیگیری
مطالبات مطرح شده نمایندگان مــردم در چهار سؤال
بیپاسخ مانده از رئیسجمهور محترم باشد!
••فرهیختگان -سید ابوطالب حسینی که در اولین تجربه
پس از فینال خنداننده شو در کنگره شهدای مدافع حرم
قرار است استندآپ خاطرات جبهه پدر را بازی کند ،گفت:
این ژانــر در حــوزه کتاب و رمــان تجربهاش را پس داده و
کتابهای طنز جبهه خیلی پرمخاطب هم بوده ،اما اینکه
به صورت استندآپ درمیآید و از آن هم حساستر در حضور
خانواده شهدا اجرا میشود ،موضوع فرق میکند.
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انعکاس
••فردا نیوز نوشت :پسر اسحاق جهانگیری در واکنش به
فیلمیکهدرفضایمجازیبهاومنتسبشدهدراینستاگرام
خود نوشت :ما نه « ِفراری» داریم ،نه از ایران عزیز « َفراری»
هستیم .به تازگی در فضای مجازی فیلمی از یک ِفراری
طالیی و سرنشینان آن منتشر و ادعــا شــده اســت« :این
بزرگوارپسرجهانگیریعزیزهکهدراسپانیاباماشینفراری
طالیی اش داره با پول ملت بیچاره فخر می فروشه ».وی در
اینستاگرام خود نوشته است :من محمدحسین جهانگیری
فرزند دکتر اسحاق جهانگیری دانــش آموخته دکترای
مدیریت زنجیره تامین ،اکنون مشغول انجام خدمت
سربازی هستم .برادر کوچک ترم محمد حسام دانش آموز
سال سوم دبیرستان است .دو خواهرم هم ازدواج کرده و
ساکن تهراناند .همه اینها را برای این نوشتم که بگویم
هیچ یک از ما ،نه در اسپانیا هستیم و نه در هیچ کشوری
غیر از ایران ،و نه آن گونه که «اخبار جعلی» به خانواده ما هم
رسیدِ « ،فراری» داریم ،نه از ایران عزیز « َفراری» هستیم.
••تابناک نوشت :زاکانی تأکید کرد :دادگاه رحیم مشایی،
کمدی به تمام معناست .وقتی بناست با هوچی گری
و خالف گویی ،مظلوم نمایی کنند بهتر از این شو اجرا
نمیشود .سال  ۸۴و در آغاز دولت آقای احمدی نژاد دو
بار اشکاالت جدی مشایی را به وی گفتم ،ولی هر بار پاسخ
ایشان انکار بود.
••پارس نیوز مدعی شد :شنید هشده ،حسین کروبی
«فرزند دبیرکل حزب اعتماد ملی» از منتقدان منتجب نیا
در اعتماد ملی است ازاینرو نقش تاثیرگذاری در تشکیل
جلسه شورای مرکزی حزب و انتخاب حضرتی بهعنوان
قائممقام ایــن حــزب ایفا کــرده و نامههای منتشرشده
کروبی توسط وی به تیم رسانهای حضرتی ارسال میشود.
«پــارس» باخبر شد ،نامهنگار یهای اخیر برخی اعضا
به منتجب نیا به دبیرکل حزب منتقل نشده و رابــط او
که فرزندش (حسین کروبی) است فیلتر شده اخبار و
رویدادهای اعتماد ملی را به کروبی منتقل میکند.
••الــف نــوشــت :تــعــداد امــضــای استیضا حکنندگان
شریعتمداریبه ۷۰نفررسید.حسینعلیحاجیدلیگانی،
عضو کمیسیون برنامه و بودجه دربــاره استیضاح وزیر
صنعتگفت:تعدادامضاهایاستیضاحآقایشریعتمداری
به  ۷۰رسیده است که اگر امروز وزیر بگوید امور را اصالح
میکند این استیضاح را پس میگیریم.
••تابناک نوشت :جان کری گزیدهای از کتاب خاطراتش
را که قرار است سهشنبه منتشر شود در اختیار رسانهها قرار
داده است .او در بخشی از این کتاب درباره «ظریف» نوشت:
«او در حالی که از روی صندلیاش بلند میشد و آماده
خروج از اتاق بود فریاد زد :این توهین است! شما دارید
من را تهدید میکنید .هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید».
در ادامه کتاب «کری»نوشته شده« :این اتفاق با سکوت
مختصری همراه شد و سپس «سرگئی الوروف» گفت که
یک روس را هم تهدید نکنید».
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گزارش خبری

سفر غیر منتظره ظریف به دمشق

با بیان این که اطرافیان ترامپ هم از حفظ
برجام دفاع می کردند

الوروف :اوضاع ادلب بیش از این قابل تحمل نیست
محمد جواد ظریف وزیر خارجه در سفری غیر منتظره و از
پیش اعالم نشده وارد دمشق شد .به نظر می رسد پس از
ریشه کنی حاکمیت داعش در سوریه ،باید منتظر نابودی
دومین جریان تروریستی خطرناک در سوریه باشیم؛ چرا
که گمانه ها از قطعی بودن عزم ارتش سوریه برای پاک
ســازی ادلــب از لوث وجــود تروریست های باقی مانده
حکایت دارد به ویژه که جمعه این هفته قرار است سومین
نشست رؤسای جمهور ایران ،روسیه و ترکیه در تهران با
محوریت این موضوع برگزار شود .ایران و روسیه بر پاک
سازی این منطقه از سوریه تأکید دارند و البته ترکیه که
خود در ادلب حضور و با معارضان رابطه صمیمی تری
دارد ،طرف دیگر نشست تهران است و از نگاه ناظران نقش
مهمی در نتیجه بخش بودن اجالس جمعه ایفا می کند.
▪المعلم :هدف اصلی مذاکرات  3جانبه تهران ،مسکو و
آنکارا ،آزادسازی ادلب است

ولید المعلم وزیــر خارجه سوریه در گفتوگو با شبکه
روس اعالم کرد :هدف اصلی مذاکرات سه جانبه تهران،
مسکو و آنکارا ،آزادس ــازی ادلــب اســت .رأی الیوم هم با
اشــاره به ایــن موضوع نوشت :از نظر اسرائیلی هــا ،این
نشست اهمیت زیادی دارد ،چرا که سرنوشت ادلب در آن
مشخص میشود« .محمد صالح صدقیان» مدیر مرکز عربی
پژوهش های ایرانی هم ضمن تشریح اهمیت این نشست،
در گفتو گو با ایرنا افــزود :نشست سران ایــران ،ترکیه و
روسیه در تهران برای حل و فصل مسئله ادلب نشست تعیین
کننده ای خواهد بود به ویژه اگر ترکیه بتواند با همکاری
ایران و روسیه نقش مثبتی در مصالحه در این منطقه ایفا
کند .گروه های تروریستی که در ادلب حضور دارند آخرین
حلقه زنجیره تروریست ها در این کشور هستند .به گفته
این کارشناس نقش ترکیه در این نشست بسیار مهم است.

▪روسیه :دمشق حق پاک سازی کامل ادلب را دارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس :

کنوانسیون خزر در چارچوب منافع ملی و به تایید مقامات کشور رسیده است
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،در توضیح نشست
کارگروه دریای خزر کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس و ادامه بررسی اجالس سران کشورهای
عضو دریای خزر در قزاقستان درباره رژیم حقوقی دریای

جان کری :برجام بدون آمریکا هم کار می کند

▪دیدارهای ظریف در دمشق

همزمان با این سفر ،الوروف وزیر امور خارجه روسیه یک
بار دیگر بر حق دمشق برای نابود کردن تروریستها در

خزر ،گفت :تعدادی از نمایندگان سوال کننده در این
نشست حضور پیدا کردند ،مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی
دریایخزردرحضورکارشناسانموردبررسیقرارگرفت
و مشخص شد که مفاد کنوانسیون در چارچوب منافع
و امنیت ملی کشور تنظیم شده و پیش از این به تایید
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اوج گیری اظهارنظرها درباره پاک سازی ادلب

از سوی دیگر تحرکات دیپلماتیک دربــاره مسئله سوریه
شدت گرفته است؛ ظریف که هفته گذشته سفری اعالم
نشده به ترکیه داشت ،این بار بدون اطالع قبلی به سوریه
رفــت.وی در بدو ورود به سوریه در فرودگاه ،تأکید کرد:
سوریه در حال پاک سازی کامل تروریسم در این کشور
اســت و بقیه تروریست ها از جمله تحریرالشام (جبهه
النصره) باید از ادلب خارج شوند .او در سفر دیروز خود با
رئیس جمهور ،نخست وزیر و ولید معلم وزیر امورخارجه
سوریه گفت و گوهای جداگانه ای داشــت و در دیــدار با
«عماد خمیس» نخست وزیــر سوریه پیروزی های اخیر
جبهه مقاومت را تبریک گفت .مقام سوری هم ضمن تشکر
از حمایتهای کشورمان گفت :با مشارکت و همکاری
کشورهای دوست به ویژه جمهوری اسالمی و روسیه و
شرکتهای خصوصی این کشورها بازسازی را دنبال
خواهیم کرد.ظریف گفت :نحوه چگونگی برخورد با گروه
افراطی و تروریستی از جمله تحریرالشام (جبهه النصره)
بررسی می شود .همچنین در این نشست هماهنگی برای
ادامه روند سیاسی و مقابله با تروریست ها در سوریه بررسی
می شود .ظریف با تأکید بر پاک سازی کامل ادلب افزود :در
آستانه اجالس سران ایران ،روسیه و ترکیه الزم است در این
زمینههابادوستانسوریصحبتوسیاستهایرسیدنبه
یک راهحل نهایی در سوریه را از مسیر سیاسی که در آستانه
مورد توجه قرار خواهیم داد بررسی کنیم .عزیمت به منطقه
زینبیه در حومه دمشق و زیارت حرم مطهر حضرت زینب
(س) از دیگر برنامه های ظریف در دمشق بود.
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2000999
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آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

استان ادلب سوریه تأکید کرد .او تصریح کرد که اوضاع
استان «ادلب» در سوریه نباید بیش از این تحمل شود و
الزم است هر چه سریع تر اقدامی در این زمینه صورت
گیرد .الوروف همچنین گفت که «روسیه ،ایران ،ترکیه
و سوریه هرچه در تــوان دارنــد به کــار خواهند بست تا
معارضان مسلح را از تروریستها تفکیک کنند».
▪هشدار برای انجام سناریوی تکراری حمله به سوریه

به گفته یوشاکوف مشاور پوتین اقدامات تحریکآمیز
احتمالی کشورهای غربی برای راهاندازی حمله شیمیایی
در سوریه یکی از محورهای رایزنی مقامهای ایران ،روسیه
و ترکیه در تهران است .وزارت دفاع روسیه پیش از این
هشدار داده بود که تروریستهای «هیئت تحریر الشام» که
جبهه النصره رکن اصلی آن است ،در شرف انجام یک اقدام

تحریک آمیز برای متهم کردن ارتش سوریه به استفاده از
سالحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان در «ادلب» هستند.
وزارت دفاع روسیه پیشتر اعالم کرده بود نمایندگان گروه
موسوم به «کاله سفیدها» محمولههای عظیم مواد سمی
را به یک انبار مورد استفاده تروریستها در استان ادلب
منتقل کرد هاند .این اولین بــاری نیست که کشورهای
غربی دولت سوریه را به استفاده از سالح شیمیایی متهم
میکنند ،پیش از این نیز دو بار به همین بهانه حمالتی به
این کشور انجام دادهانــد.دربــاره این نشست سخنگوی
وزارت خارجه هم با بیان این که دولت سوریه مصمم است به
فاجعه ادلب پایان دهد ،افزود :این توقع که در یک نشست
به طور کامل و حداکثری همه موضوعات حل و فصل شود
بعید است ولی همان طور که روند آستانه در دوران گذشته
نشان داده ،روند موفق و تنها روند موجود همین است.

خبر مرتبط

تهدید ایران توسط وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان این که در قبال تهدیدهای ایران ،توجه خود را تنها به مناطق سوری
معطوف نمیکنیم ،اعالم کرد که میتواند آنچه را تسلیحات نظامی مشکوک ایران در عراق خوانده ،هدف قرار
دهد .اشاره این مقام صهیونیست به خبرسازی اخیر رویترز درباره آن چه انتقال موشک از ایران به عراق توصیف می
شود ،است .به گزارش ایسنا یک مقام عراقی که خواست نامش فاش نشود ،در واکنش به این ادعای رویترز ،به روزنامه
الحیات چاپ لندن گفت :موشکهای وارد شده ساخت الحشد الشعبی هستند و در جشنهای پیروزی بر داعش
بهطور رسمی از آن ها رونمایی شد.

مقامات عالی رتبه کشور رسیده است.نجفی خوشرودی
یادآور شد :با توجه به نگرانیهایی که درباره تعیین حدود
و سهم کشورها از دریا مطرح است ،به این موضوع هم
در جلسه مذکور پرداخته شد و کارشناسان وزارت امور
خارجه تاکید کردند که در کنوانسیون به تعیین سهم
و حدود کشورها از دریا پرداخته نشده و این مسئله به
ادامه مذاکرات پنج کشور در آینده موکول شده است .در
این میان روز گذشته معاون پیشین وزارت خارجه نیز در
نشست تخصصی گسترش همکاریهای خزری که در

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی برگزار شد ،گفت:
اگر به خزر و منطقه با عقالنیت بیشتر توجه کنیم به نفع
ما خواهد بود.به گزارش ایسنا ،ابراهیم رحیمپور بابیان
این که معتقدم این جلسات باید از چند ماه پیش برگزار
می شد تا مسئله به خوبی برای افکار عمومی تبیین شود،
خاطرنشان کــرد :در چهار پایتخت ساحلی به خاطر
امضای این کنوانسیون جشن گرفتند اما در تهران عزا
گرفتند .این نشاندهنده حساسیت و توجیه نبودن و آگاه
نبودن مردم و نخبگان از حقایق مسئله است.

جان کری گفت و گو کننده اصلی آمریکا در مذاکرات
منتهی به برجام در گفت و گو با شبکه «ســی.بــی.اس»
ضمن انتقاد شدید از خــروج کشورش از برجام گفت:
هیچ کشوری ،آن کاری که ایران کرده تا به این [توافق]
پایبند باشد ،انجام نداده است .وزیر خارجه اسبق آمریکا
می گوید :وزارت دفاع آمریکا و وزیر دفاع ترامپ ،معتقد
بودند که او باید این توافق را حفظ کند .وزیر خارجهای که
او از شرش خالص شد ،معتقد بود که باید این [توافق] را
حفظ کرد .آدمهای اطالعاتی او هم معتقد بودند که باید
حفظش کرد .واقعیت این است که این توافق دارد بدون
آمریکا هم کار میکند.نشریه تایمز لندن در گزارشی
مدعی شده انگلستان به دنبال مسیرهایی برای دور زدن
تحریمهای آمریکا علیه ایران است .این نشریه در گزارشی
بیان کرده که مقامات خزانهداری و وزارت خارجه انگلیس
با همتایان ژاپنی خود دیدارهایی داشتهاند که موضوع
آن تحریمهای ایران بوده است .به گفته این نشریه ،دیدار
انگلیسیها با همتایان ژاپنی به این دلیل بوده که ژاپن
سابقه امضای قراردادهای نفتی مستقلی با ایران داشته و
همچنین راهکارهای خالقانهای برای انجام قراردادهای
بیمهای در دور قبلی تحریمهای ایــران در پیش گرفته و
تجربیات این کشور کمک فراوانی به انگلستان و اروپا در
زمینه تنظیم روابط تجاری و بهویژه نفتی خود با ایران در
دور جدید تحریمها خواهد کرد .پیش از این نشریه پالیتیکو
نیز در مطلبی اشاره کرده بود که اتاق صنعت و بازرگانی
آلمان به همه تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران این کشور
چراغ سبز نشان داده است که با استفاده از ابزار در اختیار
خود ،سعی در دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران کنند.
در عین حال ایران معتقد است اقدامات اروپا کافی نیست.
قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در پاسخ به
سؤالی دربــاره ایجاد سیستم مستقل از سوئیفت توسط
اروپا گفت :پیشنهادهایی در اروپا در حال بررسی و پیگیری
است و طرحهایی هم در ایران مورد توجه است ولی ما هنوز
آن گونه که باید و شاید و انتظار ما بوده ،به مرحله نهایی
نرسیدیم .سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این
سؤال که درباره سیستم مالی مستقل گفتوگویی انجام
نشده است؟ بیان کرد :ما دربــاره سیستم مالی و خیلی
سیستمهای دیگر در حوزه های پولی ،سرمایه گذاری،
صنایع و دیگر مسائل اقتصادی صحبت و تبادل نظر و
طرحهایی را نیز دریافت کردهایم ،ولی جزئیات آن را اکنون
ارائه نمیکنم.

اجماع فراکسیونی بر سر طرح سامانه نمایش عمومی آرا با  190امضا

قطارشفافیت ،با قید 2فوریت به بهارستان رسید
اکبری -طرح دو فوریتی شفافیت فعالیت نمایندگان
مجلس با  ۱۹۰امضا تدوین و برای رسیدگی در صحن
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شــده اســت .در حالی که
کمتر از  18ماه تا انتخابات مجلس شورای اسالمی زمان
باقی است ،طرحی که گفته می شود تصویب آن از سوی
مجلس موجب ارتقای کیفیت رای و کارآمدی نمایندگان
و اقدامی موثر برای شکل گیری مطالبات مردم از آن ها
میشود،باقیددوفوریتتقدیمهیئترئیسهمجلسشد.
▪طرحی برای مقابله با گریم کاری نمایندگان!

مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با فارس اظهار کرد :این
طرح با قید دو فوریت و امضای  190نماینده تهیه و تقدیم
هیئت رئیسه شده است .وی با اشاره به این که یکی از
مشکالت جدی کشور شفاف نبودن فعالیتها و رای
نمایندگان مردم در خانه ملت است ،گفت :امروز مردم
نمیدانند نمایندهها در مجلس هستند یا نیستند و اگر
نیستند آیا به مرخصی رفتهاند یا ماموریت .امروز مردم
نمیدانند نماینده مجلس در رای گیری شرکت میکند یا
نهواگرشرکتمیکندرایشمثبتاستیامنفی.نماینده
قم در مجلس با بیان این که باید رفتار و رای نمایندههای
مجلس زیر ذره بین مردم باشد ،تصریح کرد :گاهی افراد
گریم کرده رای میدهند یعنی میگویند من به فالن طرح
یا الیحه رای دادهام اما در اصل رای نمیدهند.فارغ از

چونوچراهایسیاسیپارلمانی،قاطبهنمایندگانپیامد
تصویباینطرحراازبینرفتنسطحینگریوجایگزینی
مسئولیت پذیری و تعهد در امور تصویب طرح ها و لوایح
مجلس می دانند .هرچند در میان اسامی امضا کنندگان
«طرح شفافیت آرا» که بیش از دو سوم نمایندگان مجلس
را تشکیل می دهند ،اعضای فراکسیون های والیی و
مستقلین بیشتر به چشم می خورند ،اما امیدی ها نیز به
رغم گالیه مندی از اقتباس طرح مذکور از طرح پیشتاز
آن ها که سال گذشته به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده
اند ،حمایت خود را از کلیت طرح اعالم کرده اند؛ از این
رو میتوان طرح مذکور را جامع و فرافراکسیونی خواند.
گفتنی است پیش از این طرحی با عنوان شفافیت آرای
نمایندگان مجلس از سوی فراکسیون امید تهیه شده
بود و در هشتم آذر 96به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد،
اما خبر اعالم وصول آن تا این زمان از سوی هیئت رئیسه
اعالم نشد.هرچند طرح شفافیت آرای نمایندگان با قید
اولویترسیدگیدوفوریتبههیئترئیسهمجلستقدیم
شده است اما از آن جایی که طبق گفته هیئت رئیسه
میزان طرح های دو فوریتی تقدیمی به هیئت رئیسه
زیاد بوده و اصوال عمده طرح های ارائه شده دو فوریتی
براساس تقدم و تاخر ارائه به این هیئت رئیسه در دستور
کار قرار میگیرد ،باید همچنان منتظر ماند تا این طرح از
سوی هیئت رئیسه اعالم وصول شود.

فرا خبر

مهم ترین نکات طرح مجلس چیست؟

در مقدمه طرحی که هم اکنون در انتظار اعالم وصول هیئت رئیسه مجلس به سر می برد ،شفافیت رأی نمایندگان
در منظر آحاد ملت و رصد اقدامات و میزان فعالیت کمی و کیفی نمایندگان در مجلس مورد تاکید قرارگرفته است.
همچنین در بخش دیگری از آن آمده است :گاهی بعضی از نمایندگان مشارکت عالمانه ،محققانه و کارشناسانه
در مراحل بررسی طرحها ،لوایح ،رأی اعتمادها و دیگر فعالیتهای وظیفهای را ندارند و به هیچ دلیل بعضی از
خروجیها و مصوبات مجلس از پختگی ،اتقان و کارآمدی الزم برخوردار نیست .با توجه به خسارتبار بودن استمرار
چنین وضعیتی و ضرورت رفع و اصالح آن ،طرح دو فوریتی ذیل تقدیم میشود .در ماده واحده طرح شفافیت آرای
نمایندگانآمدهاست:هیئترئیسهمجلسملزممیشودظرفمدتدوماهپسازتصویباینقانونازطریقایجادو
راهاندازیسامانهایجامعبرایعلنیساختنوشفافسازیفعالیتها،حضور،غیبت،مأموریتخارجیوداخلی،
مرخصی استحقاقی و استعالجی و بدون حقوق ،مشارکت یا عدم مشارکت در رأیگیری ،نوع رأی نمایندگان اعم از
موافق ،مخالف یا ممتنع در صحن علنی مجلس یا کمیسیونها اقدام کند به شکلی که رسانهها و آحاد ملت شریف
ایران بتوانند به صورت برخط (آنالین)و نیز با دستیابی به ذخیره و آرشیو ،به همه امور ذکر شده مربوط به هر یک از
نمایندگان دسترسی داشته و آگاهی پیدا کنند.

مطهری:بازداشت وکال و فعاالن حوزه زنان را پیگیری میکنم
نایب رئیس مجلس در واکنش به خبر بازداشت سه تن
از وکال گفت :موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت
لزوم حتم ًا ورود میکنیم .به گزارش ایرنا ،علی مطهری
با اشاره به بازداشت سه تن از وکال که دو تن از آنان فعال
حوزه زنان و کودکان بوده اند ،افزود :بهطور کامل در
جریان ماجرا نیستم ،اما موضوع را پیگیری میکنم و با
دیگر نمایندگان نیز در این باره صحبت خواهم کرد تا
در صورت لزوم ،حتم ًا به موضوع ورود کنیم.براساس
گــزارش خبرگزاری ایــرنــا ،جمعه هفته گذشته خبر
بازداشت فرخ فــروزان ،وکیل دادگستری و از فعاالن
حوزه حقوق کودک و پیام درفشان ،وکیل دادگستری

که وکالت برخی از متهمان سیاسی و امنیتی را برعهده
داشت ،منتشر شد .همان زمان ابوذر نصراللهی ،وکیل
آرش کیخسروی ،وکیل بازداشت شده در گفتوگو با
ایسنا اعالم کرد که روز جمعه تعدادی از وکال از جمله
پیام درفشان که وکیل مدافع آرش کیخسروی وکیل
دادگستری زندانی است ،در منزل ایشان در کرج حضور
داشتند که بازداشت شد .وی افــزود :فرخ فــروزان نیز
یکی دیگر از وکالیی است که روز گذشته به همراه آقای
درفشان بازداشت شد .شنبه این هفته نیز هدی عمید،
وکیل دادگستری و نجمه واحدی ،فعال حوزه زنان در
منزل خود بازداشت شدند.
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