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انتقاد الریجانی از عدم مشارکت برخی
نمایندگان در رای گیری صحن مجلس

...

ویژه های خراسان
هشدار صریح نظارتی به عضو مشهور کابینه
بر اساس ابالغیه جدید یک نهاد نظارتی به یکی از اعضای
اقتصادی کابینه که رونوشت آن نیز برای برخی دیگر از
مدیران اجرایی ارسال شده ،با تذکر نسبت به "برداشت
ناصواب" این مقام مسئول از یک قانون مهم که موجب
کاهش شفافیت عملکرد شرکت های دولتی وابسته به این
وزارتخانه شده ،از او خواسته است ضمن بررسی سریع این
موضوع ،برای اتخاذ تمهیدات و دستورات الزم برای اجرای
صحیح قانون اقدام و این نهاد نظارتی را از ارسال مستندات
الزم ،مطلع کند.

محاصره هوای پایتخت توسط
 17منطقه صنعتی
بر اساس گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران
ارشد دولتی ،اعالم شده است علی رغم مصوبه  30سال
پیش هیئت وزیران مبنی بر نبود امکان ایجاد صنایع جدید
التاسیس در محدوده شعاع  120کیلومتری تهران،
بررسی ها نشان می دهد از مجموع  17شهرک و ناحیه
صنعتی فعال استان تهران ،فقط یک شهرک صنعتی خارج
از این شعاع قانونی اطراف پایتخت واقع شده و اکنون نیز
تعدادی از مسئوالن فعلی در تالش برای مستثنی کردن
برخی دیگر از مناطق حاشیه تهران از این ممنوعیت مهم
هستند.

...
توضیح

...

ادامه حواشی انتشار اظهارات ظریف

آن سوی سیاست

وزارت خارجه :انتشار سخنانظریف گرا دادن به آمریکاست

هادی محمدی

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به دیدار وزیر خارجه رفتند

در ادام����ه ح��واش��ی اق����دام نماینده مشهد و انتشار
سخنان محرمانهظریفدرکمیسیونامنیتملی،اعضای
این کمیسیون یک شنبه شب به دیدار وزیر خارجه رفتند.
دیداری که قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه
درباره آن توضیح خاصی نداد.
▪ ▪قشقاوی :ثابت شد که متن اولیه کریمی قدوسی
گزینشی و مغایر با واقعیت بود

به گزارش ایسنا ،وی که پس از این
جلسه به میان خبرنگاران آمده
ب��ود ،درب��اره این که آیا وزی��ر امور
خارجهازکریمیقدوسیبههیئت
نظارتبررفتارنمایندگانشکایت
میکند یا خیر؟ توضیح داد :بنده
درباره کارهای مجلس اظهار نظر نمیکنم و توضیحی
نمیدهم چون دوستان در کمیسیون امنیت ملی توضیح
دادند و هر کاری که می خواهند انجام دهند باید خودشان
اقدام کنند .ما به دنبال تعامل مثبت با مجلس و کمیسیون
امنیت هستیم و این مسئله باید ادامه پیدا کند .وی درباره
شکایت وزارت امور خارجه از کریمی قدوسی نیز گفت :تا
االن چنین چیزی نشنید هام و تاکنون چنین تصمیمی
گرفته نشده است .وی با انتقاد شدید از اقدام کریمی
قدوسی در انتشار اظهارات ظریف ،افزود :از لحاظ قواعد
حفاظتی و اسناد و گفتار ،گوینده طبقهبندی را تعیین
میکند یا شنونده؟ وزارت اطالعات ،سپاه و نیروهای
نظامی میتوانند در اینباره صحبت کنند که باعث حل
ماجرا میشود .اگر کسی به کل این سواالت جواب دهد،
کل ماجرا حل میشود و نیازی به نوار گذاشتن در مجلس
نیست .قشقاوی ،متن اولیه منتشر شده توسط نماینده

مشهد را مغایر با واقعیت و گزینشی دانست و افزود :ثابت
شد که این متن ،متنی نبوده که روزهای اول منتشر شده
اس��ت .معاون پارلمانی وزارت خارجه با بیان ای��ن که
نمایندگانبهمامیگوینداخبارروزنامهاینگویید،تصریح
کرد :ما از وزیران میخواهیم مطالب غیررسانهای بگویند
ولی اگر مطالب غیررسانهای ،رسانهای شود چه ارزشی
دارد و ما چرا باید مطالب غیررسانهای را بگوییم .قشقاوی
حدود  80درصد نمایندگان را حامی سیاست خارجی
موجود توصیف ک��رد و در عین ح��ال اف��زود :موافقت و
مخالفت با برجام نباید باعث تضعیف عقل و دین و اخالق
ما باشد.

موضع مذاکراتی جمهوری اسالمی را در مقابل حرکت
های آینده آمریکا تضعیف کند و بدیهی است که گناه آن بر
عهده آقای کریمی قدوسی است.
وی با اشاره به متن کامل اظهارات
ظریف که یک شنبه در مجلس
منتشر ش��د ،اف��زود :منظور وزیر
خارجه از اشتباه برخی اشتباهات
در نحوه موضع گیری عمومی
درباره یک موضوع خاص بوده که
هیچ ارتباطی با مفاد برجام و استراتژی مذاکرات ندارد.
▪ ▪وزارت خارجه به دالیلی کام ً
ال روشن قادر به تایید
صحت و سقم این سخنان یا ارائ��ه توضیحات بیشتر
نیست

▪ ▪بروجردی :انتشار اخبار داخلی کمیسیون خالف
ضوابط بوده است

در همین حال بروجردی ،رئیس کمیسیون امنیت ملی
مجلس هم توضیحاتی درباره دیدار با وزیر خارجه مطرح
کرد .به گزارش ایرنا وی با تأکید بر این که انتشار اخبار
داخلی این کمیسیون ،خارج از ضوابط مصوب بود ،گفت:
ظریف قبول داشت که این موضوع از سوی یک فرد بوده
است نه اعضا .بروجردی با تأکید بر همکاری متقابل و
منطقی کمیسیون و وزارتخانه ،ادامه داد :ظریف در این
دیدار بر استمرار همکاری های دو طرف تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام «کریمی قدوسی و
شمار اندکی از نمایندگان» را «غیراخالقی ،غیرقانونی
و غیرشرعی» دانست و ادام��ه داد :هر عقل سلیمی که
ذره ای به فکر منافع ملی و نگران افشای اس��رار کشور
در برابر بیگانگان و به خصوص آمریکا باشد می داند که
نباید صحبت های خصوصی وزیر خارجه را که در جمع
محدودی از نمایندگان معتمد مجلس بیان شده ،افشا
ک��رد .قاسمی در بخشی از موضع گیری خ��ود تصریح
کرد که وزارت امور خارجه به دالیلی کام ً
ال روشن قادر به
تایید صحت و سقم این سخنان یا ارائه توضیحات بیشتر
نیست.

▪ ▪قاسمی :ای��ن اق���دام برمال ک��ردن تاکتیک های
مذاکراتی کشور بود

همچنین قاسمی سخنگوی وزارت خارجه برای دومین
بار طی یک هفته اخیر از اقدام کریمی قدوسی انتقاد و
تأکید کرد :انتشار این سخنان گرا دادن و اطالع رسانی
به آمریکا از تاکتیک های مذاکراتی کشور است و می تواند

توضیح شرکت مدیریت منابع آب
درباره یک خبر
در پی درج مطلبی تحت عنوان «درخواست 11سال مهلت
برای اجرای یک دستور مهم!» در تاریخ 30آذر  ،95در
ستون ویژه های خراسان ،شرکت مدیریت منابع آب ایران
با ارسال نمابری ،تأکید کرد:
«در خصوص ع��دم تحقق تهیه نقشه حریم ت��االب ها و
دریاچه های کشور مطابق آیین نامه اجرایی قانون اراضی
مستحدث و ساحلی به استحضار می رساند ،آن چه مسلم
است تأمین منابع اعتباری ،اساسی ترین عامل برای تحقق
اهداف ترسیمی هر برنامه می باشد.متأسفانه طی سه سال
آخر برنامه پنجم توسعه ،محدودیت شدید منابع اعتباری
مانع از تحقق اهداف مطالعات تعیین بستر و حریم تاالب
ها و دریاچه های کشور به طور کامل گردید .مع الوصف،
از مجموع  150تاالب شناسایی شده در کشور ،مطالعات
تعداد 26پهنه تاالبی مهم با تمرکز به تاالب های ثبت شده
در کنوانسیون رامسر از جمله تاالب های انزلی و امیرکالیه
در استان گیالن ،تاالب گاوخونی در استان اصفهان ،تاالب
های طشک و بختگان در استان فارس ،تاالب های آالگل،
آلماگل و آجی گل در استان گلستان ،تاالب های شورگل،
یادگارلو ،درگ��ه سنگی ،کانی ب��رازان و قویی در استان
آذربایجانغربی،تاالبآقگلدراستانمرکزی،تاالبهای
چغاخور و گندمان در استان چهارمحال و بختیاری ،تاالب
زریوار در استان کردستان ،تاالب های هشیالن ،یاوری و
سراب نیلوفر در استان کرمانشاه و تاالب های چشمه سبز و
بزنگان در استان خراسان رضوی و تاالب های هورالعظیم،
بامدژ ،میانگران و شادگان در استان خوزستان به اتمام
رسیده است و مطالعه تاالب های مهم دیگری از جمله
ارژن و پریشان در فارس ،میقان در مرکزی ،قره قشالق
در آذربایجان شرقی ،حله در بوشهر ،شیمبار در خوزستان
و میانکاله در م��ازن��دران در دس��ت مطالعه می باشد».

در جلسه روز گذشته مجلس ،الریجانی رئیس مجلس ضمن توصیه به نمایندگان برای مشارکت در رای گیری خطاب به همکاران خود گفت:
آقای یوسفنژاد آماری به بنده دادند که نشان میدهد متوسط 50نماینده در رایگیریهای صحن علنی شرکت نمیکنند به همین خاطراز
نمایندگان تقاضا میکنیم در رایگیری حضور بهتری داشته باشند.

▪ ▪شکایت از کریمی قدوسی به هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان

در همین ح��ال رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی

...

مجلس با اشاره به موضوع انتشار اخبار نشست ظریف در
کمیسیون امنیت ملی گفت :انتظارمان از دستگاه قضایی
این است دادستان در این موضوع ورود و حداقل قضیه را
بررسی کند.
ب��ه گ����زارش اک��ب��ری خبرنگار
خراسان،علیرضارحیمیدرجمع
خبرنگاران پارلمانی با تاکید بر
ای��ن که نشر م��ذاک��رات محرمانه
خیانت آشکار و ب��ازی در میدان
دشمن است گفت :نمایندگان به
ش��دت از اق��دام کریمی قدوسی عصبانی هستند و به
شکایت از وی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اهتمام
دارند .وی افزود :به زودی این کمیسیون بیانیه ای را در
واکنش به رفتار کریمی قدوسی در انتشار صحبت های
منتسب به ظریف صادر خواهد کرد.
در همین ح��ال مسعود پزشکیان ،نایب رییس اول
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :جواد کریمی قدوسی بهمنظور پاسخگویی در
خصوص انتشار مطالب جلسه وزی��ر ام��ور خارجه با
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و
برخی ادعاها در این خصوص از سوی وی ،در هیئت
نظارتبررفتارنمایندگانحاضرمیشود.علیمطهری
نیز در حاشیه مراسم ختم مادر محسن کوهکن گفت:
درباره اقدام جواد کریمی قدوسی  ،از طرف تعدادی از
نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت
شده و این شکایت وصول شده است .به گزارش ایرنا وی
افزود :اگر هم شکایت صورت نمی گرفت هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان خود راسا مانند مدعی العموم که در
سطح جامعه وارد می شود اقدام می کرد.

درحاشیه
آستانه ،میزبان مذاکرات ایران ،روسیه و
ترکیه درباره سوریه

برادر وزیر خارجه سعودی
به ایران می آید!

سراج نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر
مطبوعات شد

همایش جبهه پایداری به مناسبت حماسه 9
دی برگزار می شود

ایسنا  -نورسلطان نظربایف رئیس جمهور
قزاقستان با بیان این که این کشور میزبان
مذاکرات ایران  ،روسیه و ترکیه درباره سوریه
خواهد بود ،افزود :این کشورها با این پیشنهاد موافقت
کرده اند و ما نیز تمام شرایط الزم را برای مذاکرات فراهم
میکنیم.

فارس -شرکت حمل و نقل اماراتی به نام
"کریم " که درهیئت رئیسه آن نام «مازن
الجبیر» ب��رادرع��ادل الجبیر وزی��ر خارجه
سعودی به چشم می خورد برای گرفتن مجوز فعالیت در
ای��ران م��ذاک��رات خ��ود را با مسئوالن ایرانی آغ��از کرده
است.

فارس  -آیت ا ...آملیالریجانی رئیس قوه
قضاییه در اجرای ماده  10قانون مطبوعات
در حکمی قاضی ناصر سراج  ،رئیس سازمان
بازرسی کل کشور را برای یک دوره دو ساله دیگر بهعنوان
نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات
منصوب کرد.

فارس -سخنگوی جبهه پایداری از برگزاری
تجمع گفتمانی «9دی؛ احیای انقالب» خبر
داد.مجید متقیفر با بیان این که آی �تا...
مصباحیزدیدرمراسمبزرگداشتحماسه 9دی سخنرانی
خواهد کرد ،گفت :این مراسم در مجتمع فرهنگی شهدای
انقالب اسالمی (سرچشمه) برگزار میشود.

معرفی رابطان استانی شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان

نهاییشدنقراردادشرکتآمریکاییهواپیماسازیبوئینگ
با ایران از جمله خبرهایی بود که در میان هیاهوهای خبری
همیشگی کشورمان تا حدود زیادی گم شد اما به نظر می
رسد این قرارداد سنگین  17میلیارد دالری ضمن این که
یکی از نقاط عطف در اجرای برجام به شمار می رود ،نتایج
خوبی نیز برای کشور به همراه دارد که به نظر نگارنده مهم
ترین اش شکستن سدی تبلیغاتی است که از سوی جناح
های تندروی آمریکا و مخالفان منطقه ای برجام برای ایجاد
ترس و تردید در صاحبان بانک ها و شرکت های بزرگ برای
ورود به ایران ایجاد شده بود.در واقع آن چه در یک سال اخیر
پس از اجرای برجام  ،این توافق و ما را رنج داده و به نوعی
اجرایکندوناقصآنرادرپیداشته،نهبازیباعبارتهای
لغو و توقف تحریم ها بلکه هراسی بود که برخی شرکت ها و
بانک های بزرگ از تحمیل جریمه های میلیاردی و سنگین
از سوی آمریکا داشتند ،در حقیقت هیئت های مدیره این
بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز که در منطقی معقول ،سود
و منفعت خود را برتر از هر چیز می دانند با احتیاط باال صبر
پیشه کرده بودند تا ضمن رصد اوضاع اجرای تعهدات دو
طرف در برجام و پس از اطمینان از درست بودن همه چیز پا
پیش بگذارند ،روندی که اگرچه ریسک ورود آن ها به عرصه
تبادل اقتصادی با کشورمان را پایین می آورد اما برای ما
پرهزینه و زمان بر بود.پیش بینی می شد یکی از محرک
ها برای شکسته شدن این سد روانی و مصنوعی ورود یک
شرکت بزرگ آمریکایی به عرصه روابط اقتصادی و مالی با
جمهوریاسالمیایرانباشدکهبهنظرمیرسدازاینجهت
قرارداد بوئینگ بسیار مهم بوده و می تواند در کنار راهگشا
بودن در این زمینه ،پیام خوبی نیز در فضای بعد از انتخابات
آمریکاورویکارآمدنتندروهادرکاخسفیدبههمراهداشته
باشد.صدور مجوز ص��ادرات هواپیماهای جدید بوئینگ
به ایران از سوی اوفک و در زمانی اندک پس از آن نهایی
شدن قرارداد فروش هواپیما از سوی ایرباس به کشورمان
که آن هم به لحاظ وابستگی های فنی و تجاری ایرباس به
بوئینگ نیازمند مجوز اوفک بود تا حدود زیادی می تواند
آرامش خاطر به صاحبان سرمایه های بزرگ و بانک های
مطرحجهانبرایحضوردرایرانبدهدوگامیجدیدوالبته
اثرگذار در رفع کامل و عملی تحریم های ظالمانه و کمک به
ورودسرمایهخارجیبهکشوروبازشدنتبادالتملیآزادانه
با نهادهای مالی بزرگ دنیا به شمار رود .هرچند همچنان
بزرگ ترین تهدید ترامپ یعنی «غیر قابل پیش بینی بودن»
وی نه تنها برجام که خیلی از مناسبات و پیمان های دیگر
بین المللی را نیز تهدید می کند.

...

تشکیل ستادهای انتخاباتی چه زمانی است ،بیان کرد:
کار ستادی عملیاتی است و با برنامهای که این شوراها
تنظیم میکنند ستادها شکل میگیرد.
بر اساس گزارش ایلنا ،در استان خراسان رضوی ،رسولی،
محمددهقان،حمیدگرمابیودراستانخراسانشمالی،
رسولی ،ساالری ،کمیجانی و در استان خراسان جنوبی،
ساالری ،مهرعلیزاده و فخاری به عنوان رابطان استان
ها با شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان معرفی
شده اند .این افراد قرار است برای انسجام اصالح طلبان
در انتخابات شوراها در استا نها فعالیت و مشکالت
احتمالی را رفع کنند.

محمد اکبری
▪ ▪مرعشی :گزینه کارگزاران برای ریاست جمهوری
روحانی است

حسین مرعشی عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی در حاشیه نشست حزب متبوعش در پاسخ به
سوالی درباره گزینه انتخاباتی کارگزاران برای انتخابات
ریاست جمهوری آتی گفت :گزینه ما مشخص است و قطعا
روحانی خواهد بود .عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اعضای حاضر در این
نشستخاطرنشانکرد:دبیراناولحزباستانهاودفاتر
کنگرهدراستانهاحاضراناینجلسههستند.عضوشورای
مرکزیحزبکارگزاراندرپایانودرپاسخبهسوالیپیرامون

در نخستین مرحله از رزمایش پدافند
ارتش صورت گرفت

ثبت رکورد جدید در جابجایی های
تاکتیکی نیروهای مسلح
در نخستین مرحله از رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان
والی���ت ،۷ان���واع سامانهها ،ادوات و تجهیزات موشکی،
توپخانهای ،راداری ،شنود الکترونیکی ،ارتباطی و دیدهبانی
استقرار یافتند .در جریان این رزمایش یک رکورد جدید در
جابجایی نیروها ثبت شد .امیر سرتیپ دوم عباس فر جپور
علمداری سخنگوی رزمایش دراین باره گفت« :این رزمایش با
هدفایجادهماهنگیبینعناصرعملیاتیپدافندهواییاعماز
ارتش ،سپاه و سایر نیروهای مسلح ،گسترش و جابجایی سریع
انواعسامانههاوتجهیزاتشاملسامانههایراداری،موشکی،
توپخانهای ،ارتباطی ،جنگالی ،شنود الکترونیکی و ارتباطی
تحت کنترل عملیاتی شبکه یکپارچه کنترل و فرماندهی
قرارگاهپدافندهواییخاتماالنبیاء(ص)ارتشدرکمترینزمان
ممکن انجام شد و رکورد جدیدی در جابجاییهای تاکتیکی
نیروهای مسلح به ثبت رسید ».به گفته فرج پور در این مرحله
از رزمایش با استفاده از رادارهای تاکتیکی و بومی و پستهای
سیار شبکه دید هبانی بصری ،سیستمهای شنود زمینپایه
و هواپایه در محورهای نفوذی نسبت به تأمین اشرافیت
اطالعاتی مورد نیاز برای مراکز تصمیمگیری از جمله قرارگاه
تاکتیکی رعد پدافند هوایی اقدام شد.

گزینههایکارگزارانبرایانتخاباتشورایشهرخاطرنشان
کرد :در این مورد هنوز به لیستی نرسیدهایم .غالمحسین
کرباسچی ،دبیر کل حزب کارگزاران با اشاره به برگزاری
این نشست گفت :بحث انتخابات  ۹۶موضوع نشست
نیست.ویتأکیدکرد:موضوعآنهماهنگیبرایبرگزاری
کنگرههای استانی و انتخاباتهای داخلی حزب است.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی نیز در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه اصالحطلبان
در انتخابات آینده ریاست جمهوری به یک گزینه واحد
خواهند رسید گفت که نظر اکثریت اصالحطلبان بر آقای
روحانیاستوفع ً
الگزینهدیگریغیرازایشانمطرحنیست.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور خبرداد

تالش وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک
معاون مرکز توسعه دول��ت الکترونیک و فناوری
اط�لاع��ات وزارت ک��ش��ور ،س��رع��ت ،صحت و دقت
را از مهمترین آثار انتخابات الکترونیکی دانست
وازت�لاش این وزارتخانه ب��رای برگزاری انتخابات
تمامالکترونیک انتخابات ریاست جمهوری  ۹6در
صورت تایید شورای نگهبان خبر داد .علیرضا براتی
در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه این وزارتخانه تمام
تالش خود را انجام داده تا برای سال آینده انتخابات
در حوز ههایی که تجهیزات وجود دارد به صورت
الکترونیکی برگزار شود ،اف��زود :تجهیزاتی که در
حال حاضر ساخته شده برای کل کشور نیست و برای
 ۳۰درصد کشور ساخته شده اما اگر دولت تشخیص
داده و اعتبارات الزم را اختصاص دهد و تجهیزات از
نظر فنی و اجرایی مورد تایید ناظران شورای نگهبان
قرار گیرد ،ما امکان ساختار کل کشور را داری��م و
تجهیزات طوری طراحی شدند که حداکثر تا ۱۰
سال آینده و برای تمامی انتخاباتها قابل استفاده
هستند.براتی همچنین خاطرنشان کرد :ما تعامل
خوبی با شورای نگهبان داریم ،جلسات منظمی با
آنها برگزار میکنیم که نظرات خود را به ما اعالم
کردند تا ما آنها را در سیستم خود اعمال کردیم و
منتظریم اگر نظرات دیگری دارند در جلسات مطرح

شود و ما تاییدیه شورای نگهبان را داشته باشیم .در
حال تعامل با شورای نگهبان هستیم و امیدواریم
زودتر به نتیجه برسیم.وی با بیان اینکه کل فرآیند
انتخابات  ۲۵مرحله دارد که  ۲۴فرآیند آن نزدیک
به  5سال است الکترونیکی شده ،اف��زود :در حال
حاضر از شروع انتخابات که با دستور وزیر کشور آغاز
میشود تا ثبتنام داوطلبین و اعضای هیاتهای
اجرایی و تمام فرآیندهایی که در فرمانداریها اتفاق
میافتد تا پایان رایگیری و امحاء آرا ،همه فرآیندها
الکترونیکی برگزار میشود و تنها فرآیندی که از این
 ۲۵مرحله الکترونیکی نیست اخذ رای و شمارش
آراست که تنها تجربه آن را در انتخابات سال ۱۳۹۰
داشتیم.وی با بیان اینکه به خاطر امنیت در هیچ
فرآیند انتخابات از اینترنت استفاده نمیشود و ۲۴
فرآیند کامال الکترونیکی در بستر یک شبکه امن و
اختصاصی انجام میشود که امکان هک و نفوذ در آن
وجودنداشتهباشد،اظهارکرد:مایکشبکهارتباطی
پیشبینی کردیم که بیش از  ۹۷درصد از حدود ۵۰
هزار شعبه اخذ رای موجود در انتخابات گذشته به
صورت آنالین با ستاد انتخاباتی کشور متصل شده
و شماره ملی رایدهندگان و اح��راز هویت آنها به
صورت آنالین در وزارت کشور انجام میشد.

 173نماینده ،اتفاقات نماز جمعه اخیر یزد را
محکوم کردند
 173نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با محکوم
کردن اتفاق اخیر در نماز جمعه یزد خواهان حفظ آرامش
تمامی جریانات سیاسی در کشور شدند .به گزارش ایرنا
غالمرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه
علنی نوبت دوم روز گذشته با قرائت این بیانیه گفت:
فضای سیاسی کشور گاهی شاهد حرکاتی است که در آن
اخالق اسالمی گاه در کمترین حد خویش مورد احترام و
پاسداشت قرار نمی گیرد .نماینده مردم گرمسار در مجلس
گفت :درهمین راستا اخیرا در نماز جمعه یزد بیحرمتی
به نماز جمعه و هتک حرمت به معاون امور مجلس رئیس
جمهوری که به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده و در تقابل با
آموزه های دینی ما بوده است ،انجام شده ،لذا ضمن دعوت
از تمامی جریانات سیاسی به حفظ آرامش و دوری جستن
از شکل گیری فضای غیراخالقی و حفظ شان نماز جمعه،
اتفاقات این چنینی را محکوم کرده و از دوستان عالقه مند
توقع داریم که این جایگاه را حفظ کنند.

شوخی الریجانی با حسینعلی امیری
حسینعلی امیری معاون پارلمانی که برای بررسی الیحه
برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس حضور یافته
بود مورد دلجویی نمایندگان به دلیل اتفاقات اخیر در
نماز جمعه یزد قرار گرفت .امیری در ادامه حضور خود در
صحن زمانی که روی صندلی یکی از نمایندگان نشسته
بود با شوخی الریجانی مواجه بود که به وی اعالم کرد:
«آقای امیری شما نماینده دولت هستید و صندلی شما آن
جلو است  ...همین کارها را میکنید که علیه شما شعار
میدهند ».این شوخی الریجانی باعث خنده بسیاری از
نمایندگان و خود امیری شد.

تجمع اعتراضآمیز کارگزاران بیمه
کشاورزی مقابل مجلس
جمعیازکارگزارانبیمهکشاورزیدراعتراضبهبالتکلیف
بودن وضعیت استخدامی خود در جهاد کشاورزی مقابل
ساختمانمجلستجمعکردندوازنمایندگانمجلسخواستار
تعیین تکلیف استخدامی خود در جهاد کشاورزی شدند.
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آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه
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بوئینگ و برجام

خارج از دستور

نایب رئیس شورا خبرداد

نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با
اش��اره به جلسه یکشنبه شب این ش��ورا گفت :موضوع
رابطان استانها در دستور کار این جلسه بود که پس از
ارائه گزارش کارگروه استانها ،برای استان  ۳۱رابط
استانی تعیین شدند.
به گزارش ایلنا ،یدا ...طاهرنژاد افزود :رابطان استانی
ماموریت دارن���د ک��ه ش���ورای اص�لاح طلبان اس��ت��ان را
تشکیل دهند تا پس از ای��ن مرحله وارد ف��از انتخابات
شویم .طاهرنژاد با بیان اینکه کار رابطان استانی برنامه
ریزی است ،گفت :تا آخر دی ماه باید تشکیل شورای
اصال حطلبان استانی تمام شود .وی در پاسخ به اینکه
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ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺪﻧ� ﻣﻮاد ﻧﺴﻮز ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
در ﻧﻈﺮ دارد دو دﺳﺘﮕﺎه �ﺎﻣﻴﻮن
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ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﮕﺮدد ﺟﻬﺖ
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