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مؤمن پنج نشانه دارد  . . .و يكى از آن ها زيارت روز اربعين است.
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تازههای مطبوعات
••همشهری -محمد رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در
سوریه گفت :بهنظر من باید نگاه منتقدان حضور ایران در
بازسازی سوریه اصالح شود .بازسازی سوریه بیش از آن
که هزینهای برای ایران داشته باشد یک فرصت اقتصادی
بهخصوص برای بخش خصوصی خواهد بود و فرصت
ویژهای برای انتقال فناوری و ...فراهم میکند.
••ایــران -ایــن روزنــامــه با انتقاد از برخی نمایندگان
که دربــاره آمارهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور
اعتراض داشتند ،نوشت :ما نمیدانیم این نمایندگان
محترم که راجع به آمار اشتغال آن قدر حساس هستند
که در میان سخنان آقای رئیس جمهوری لب به اعتراض
گشود هاند ،آیا اصــو ً
ال از آمــار اشتغال و بیکاری اطالع
داشتهاند یا خیر؟ اگر اطالع نداشتهاند و نادانسته گزاره
آقای روحانی را نفی کرد هاند که بسیار زشت است ولی
اگر اطالع داشتهاند ،یا با علم به تعداد شاغالن آن را نفی
کرد هاند در این صورت باید پرسید که آن اطالعات را از
کجا آوردهانــد؟ اگر ایشان از جای دیگری اطالع دارند،
بهتر است بگویند ولی دادههای رسمی مرکز آمار درباره
اشتغال همین است که آقای رئیس جمهور گفتند.
••آفتاب یزد -این روزنامه در گزارشی با عنوان «عمران
خان غش کرد اما به سمت عربستان!» ،نوشت :سیاست
خارجه پاکستان در خصوص مسائل منطقه ای در اختیار
آی اس آی پاکستان (سازمان اطالعات نظامی پاکستان)
است نه در اختیار دولتهای حزبی .به عبارتی واضح تر
عمرانخان ملتفت نبود؛ آن که تصمیم میگیرد پاکستان
چه زمانی با چه کشوری رابطه داشته باشد ارتش پاکستان
است نه کسی مثل او.
••صبح نو -شگفتانگیزتر از عملکرد عباس آخوندی در
وزارت راه ،شیب تند انتقادهای او از دولت حسن روحانی
است .سؤال اما این جاست که اوال اگر او دریافته که این
دولت این چنین ناکارآمد است ،چرا این قدر دیر صف خود
را از دولت جدا می کند .ثانی ًا این که او چرا در چند سال
وزارتش نتوانسته به آرمانش وفادار باشد و چه پاسخی
برای پنج سال عملکردش دارد.
••آرمان -سید محمد غرضی از چهره های سیاسی کشور
با بیان این که چپ نمیتواند دولــت نگه دارد و راست
نمیتواند ملت نگه دارد ،افزود :در دولت اصالحات نیز
مردم در تعارض با دیگران به رئیس دولت اصالحات رأی
دادند و رأی خیلی خوبی هم دادند ،اما این رأی استحفاظ
نشد و در نهایت شرایطی شکل گرفت که همان کسانی که
ابتدا از وی حمایت میکردند ،کمکم علیه او مدعی شدند
و در آخر دوره دوم هم عبور از رئیس دولت اصالحات را
مطرح کردند.

...

انعکاس
••تابناک نوشت  :معصومه ابتکار درباره قرار گرفتن نام
خود در بین گزینههای انتخاب شهردار جدید تهران گفت:
من چنین موضوعی را نشنیدم ،این مطلب را در رسانهها
دیدم .نظر خاصی ندارم .صحبتی هم با من نشده و طرح
چنین موضوعی شایعه است بنابراین اصال روی آن فکر
نکردم.
••فردانیوز نوشت :میترانجفیهمسرقانونیدکترمحمد
علی نجفی شهردار سابق تهران در واکنش به حواشی اخیر
درباره دکتر نجفی گفت :هر انسانی یک زندگی خصوصی
دارد؛ چه آقای دکتر نجفی و هر شخصیت دیگر .متاسفانه
به من تهمت زدند که من زن صیغه ای دکتر نجفی هستم در
حالی که من عقد نامه دارم و حتی اگر صیغه هم باشد هیچ
مشکلی نداشت .وی افزود :آقای دکترنجفی از من خیلی
محترمانه خواستگاری کردند و ما اردیبهشت  97با هم
ازدواج کردیم .هر مسئله ای از طرف آقای نجفی به عنوان
خالف باشد ،من در رسانه ها اعالم می کنم.
••رویداد  24نوشت  :بررسیها نشان میدهد حرکت
پهپا دهای غیر مسلح ایرانی در خلیج فــارس نسبت به
حرکت قایقهای مسلح تندرو سپاه اطــراف نا وهای
آمریکایی از حساسیت به مراتب کمتری برخوردار است.
برخی رسانهها و مقامات آمریکایی میگویند موضوع
ربطی به حضور قایقهای ایرانی نــدارد چراکه رویکرد
ایران برای نظارت بر کشتیهای آمریکایی در خلیج فارس
تغییر کرده و دلیل عمده کاهش حضور قایقهای تندرو
و مسلح سپاه ،همین تغییر رویکردهاست .اواخــر مهر
ماه نیروی دریایی آمریکا در گزارشی نوشت :پهپادهای
بدون سرنشین ایران در خلیج فارس بسیار فعال شدهاند
و عملیاتهای این وسایل نقلیه بدون سرنشین «ناامن»
است.
••فردا نیوز مدعی شد :مقایسه تصاویر حسینعلی امیری
معاونت پارلمانی دولت نشان می دهد که در پیشانی او
تغییراتی رخ داده است که احتماال ناشی از عمل زیبایی
است.
••صبحانه آنالین مدعی شد :طبق دستورالعمل جدید
یک ایرالین به آژانــس های مسافرتی ایــران اعــام شده
دارندگان گذرنامه های کشورهایی چون عراق ،سوریه،
بنگالدش ،پاکستان ،ساحل عــاج و ایــران که به عنوان
توریست به شهر ارجان در قبرس شمالی پرواز می کنند باید
عالوهبربلیترفتوبرگشت،رزرواسیونهتلوحداقل40
پوند( 800هزارتومان)پولنقدبهازایهرروزاقامتداشته
باشند.درعینحال،اینشرکتمتذکرشدهباتوجهبهانجام
مصاحبه با دارندگان گذرنامه های مذکور توسط پلیس
مهاجرت قبرس در بدو ورود ،احتمال نپذیرفتن در مرز ورود
حتی در صورت کامل بودن مدارک سفر وجود دارد.
••موج نیوز نوشت :حشمت ا ...فالحت پیشه رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
هم اکنون اسنادی مبنی بر این که در عمان با آمریکایی
ها مذاکره انجام می دهیم یا نمی دهیم ،در اختیار ندارم.
اما معتقدم ایران و آمریکا نیازمند یک خط قرمز ارتباطی
هستند و این خط برای پرهیز از اختالفات فی مابین و جرقه
های اختالفی که ممکن است مشکالتی را ایجاد کند،
ضروری است.
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واکنش ها به تناقضات رفتاری بهارستان درباره رای به برخی وزیران پیشنهادی

اخبار

مورد عجیب مجلسدهم؛رای قاطع پس ازانتقاد قاطع!

محمداکبری -رأی اعتماد نمایندگان به
چهار وزیــر پیشنهادی دولــت با تحلیل ها و
واکــنــش هــای متنوعی در فــضــای رسانه
ای کشور روبــه رو شد .برخی نمایندگان و
چهره های سیاسی این رأی اعتماد را نشانه
همسوییتاریخیدولتومجلسدانستندواز
سویدیگربرخینیزبااشارهبهکارنامهناموفق
افــرادی مانند شریعتمداری و مطرح شدن
شائبههایرانتیدرزمانوزارتویدرصمت
از رأی اعتماد مجلس به او انتقاد کردند .به
گزارشخراسان،درحالیکههنوزچندهفته
از نامه  200نماینده به رئیس جمهور برای
تغییر در تیم اقتصادی کابینه و اعــام تهیه
طــرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر
سابقصنعتومعدنباامضای 50نمایندهدر
مجلسنگذشتهبودآقایوزیرسابقطیفرایند
استعفاومعرفیمجددبهمجلسبرایتصدی
مسئولیت وزارت کار با اقبال  74درصدی
انتخاب شد! این درحالی است که در زمان
اعالم نامه رئیس جمهور در صحن و قرائت نام
شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی فریاد
"دودو"بهمعنیمخالفتباگزینهمعرفیشده
برای تصدی وزارت کار از سوی نمایندگان به
گوش می رسید! در روزهــای گذشته انتقاد
از آرای عجیب نمایندگان درباره استفساریه
قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای
ادامه فعالیت شهردار تهران هم مورد توجه
افکارعمومی قرار گرفته بود .در این ماجرا به
رغم آن که  137نماینده فوریت این طرح را
امضا کرده بودند ،در رأی گیری صحن علنی
مجلس تنها  94رأی مثبت به فوریت آن داده
شدودرنتیجهاستفساریهرأینیاورد!



▪انتخاب :منتظر انتشار فهرست موافقان
وزیرانپیشنهادیهستیم

درخصوص رأی اعتماد مجدد مجلس به
محمد شریعتمداری پایگاه خبری اصالح
طلب «انتخاب» در گزارشی با عنوان «مردم!
بشناسید نمایندگان خود را» آورده است:
مجلسی که به وزیر استیضاحی پستی جدید
میدهد ،آن هم با رایی مقتدرانه ،به کدام درد
مردم فکر میکند؟ آیا باید در برابر نمایندهای
کــه بــا مصاحبه علیه وزیـــران پیشنهادی،
کــارش را پیش میبرد و بعد ،به ســود آنان
نطق میکند ،سکوت کرد؟! در این گزارش
همچنینازتصمیمجمعیاعضایفراکسیون
امید برای رای اعتماد به «رضا رحمانی» به
عنوان نماینده اصولگرای ادوار هفتم ،هشتم
و نهم مجلس انتقاد شده اســت .همچنین
در پایان خطاب به نمایندگان مجلس آورده
است :آقایان مدعی شفاف ســازی! منتظر
انتشار فهرست موافقان وزیران پیشنهادی
هستیم تا دســت کم از ایــن رهــگــذر ،مردم
نمایندگان منتخب خود را بهتر بشناسند.

▪انتقادفعاالنرسانهایازتناقضاتمجلس

عبدا...گنجیمدیرمسئولروزنامهجوانهم
در یادداشتی به تناقض رفتاری مجلس اشاره
کرد و نوشت: 200نماینده رئیس دولت را
تهدید می کنند که اگــر اعضای اقتصادی
کابینه را تغییر ندهی آن ها را استیضاح می
کنیم.یکیازآنهاعزلمیشود 160نماینده

از توفیقاتش تشکر می کنند!به یکی دیگر از
مغضوبانهمحدود 200رایبرایوزارتخانه
دیگر می دهند ،ان شاءا ...برای مردم است!
درواکنشهاییمشابهپدرامالوندیمدیرکل

اخبارداخلیایرناهمباهشتگهای«اقناعدر
یکدقیقه»و«مخالفتتراقورتبده»بهعوض
شدن موضع نماینده ها در زمانی کوتاه انتقاد
کردونوشت«:براساسواقعیتسیاسیکشور
وزیران فعلی رو برای دولت مناسب میدونم
ولی باید جایزه «اقناع فوری» رو بدیم به اون
نماینده که بهش زنگ زدیم برای مصاحبه،
کلی علیه یکی از وزیران پیشنهادی حرف زد،
بعد امــروز به عنوان موافقش صحبت کرد».
سعید بار آبادی روزنامه نگار جامعه نو و دبیر
تحریریه ماهنامه بندر و دریا هم در واکنش به
رای آوردن چهار وزیر پیشنهادی با زبان طنز
نوشت««:واقعا خودمم بــاورم نمی شد ،هر
چهارتاشون رای بیارن ،».خاطرات حسن
روحانی،جلددوم،بهتاریخشنبهپنجمآبان۹۷
و مطابق با  ۱۷صفر  .»۱۴۴۰محمد حسن
نجمی روزنامه نگار هم به تایید شریعتمداری
توسط نمایندگان مجلس واکنش نشان داد
و نوشت «:نمیدونم این ســواالت رو باید از
روحانیپرسیدیامجلس؛ولیچطورکسیکه
در سمت وزیر صمت در آستانه استیضاح قرار
داشت به عنوان وزیر کار معرفی شد و چطور
مجلسبهکسیکهمیخواستاستیضاحش
کنه رای داد؟!» سینا رحیم پــور خبرنگار
روزنامه ایــران هم در این بــاره نوشت«:کی
تو مجلس امــروز البی کرد که چهارتا وزیر با
رای باال رای بیارن و مشکل عدم رای اعتماد
نداشتهباشن؟!همونو!همونوبیاریدمشکالت
مملکتروسریعحلکنه!اونمیتونه!»
▪دفــــاع 2نــمــایــنــده مــجــلــس از آرای
نمایندگان

این در حالی است که برخی نمایندگان

...

حامی دولــت دربــاره رخــداد بهارستان در
 5آبــان بعضا با اعــام غافلگیری از نتیجه
به دست آمــده نظر دیگری مطرح کردند.
غالمعلیجعفرزادهایمنآبادینمایندهمردم
رشت به ایلنا گفت :واقعیت این است که رای
مجلس هرچند شاید ظاهرش این بود که
کمک به دولت است اما باطن آن این بود که
کمک به ملت است .وی با بیان این که مجلس
را تا این حد همراه با دولت ندیده بودم افزود:
شاید چنین مجلسی در تاریخ تکرار نشود.
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون امید مجلس
نیز اظهارکرد :رأی نمایندگان به وزیران
پیشنهادی نشان داد که حامی و خواستار
تداوم دولت هستند .وی درباره تاثیر البی
وعده های دولتی در رای اعتماد به وزیران با
اشاره به این که هیچ وزیر و نمایندهای بدون
البــی نمیتواند رأی بــیــاورد ،گفت :برای



نیروهای مسلح

سرلشکر باقری به باکو سفر میکند

تسنیم  -سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مسئوالن عالیرتبه در نیروهای مسلح
به زودی عازم جمهوری آذربایجان میشود .در این سفر دو روزه که به دعوت سپهبد «ذاکر حسناف» وزیر دفاع
آذربایجانانجاممیشود،توسعههمکاریهاومناسباتدفاعیتهران-باکو،همکاریهایمشترکمرزی،مبارزهبا
تروریسموتحوالتمنطقهایازمحورگفتوگوهایرئیسستادکلنیروهایمسلحکشورمانبامقامهایجمهوری
آذربایجان است .براساس این گزارش این نخستین سفر سرلشکر باقری به جمهوری آذربایجان است.

پوتین :حل و فصل بحران سوریه بدون
مشارکت ایران میسر نخواهد بود

برخی از نمایندگان شاید فاکتورهایی مطرح
است اما واقعا در جلسه رأی اعتماد روز شنبه
چنین مسئلهای مطرح نبود و بحث شرایط
سخت کشور و برون رفت بود.
▪رضایت دولت از رأی مجلس به وزیران
پیشنهادی

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس
جمهور هم در جمع خبرنگاران پارلمان در
این باره اظهارکرد :شاهد یکی از جلسات
بسیارجدیومهممجلسبودیم،مطلقابحث
های حاشیه ای مطرح نشد و نمایندگان به
موضوعاتتخصصیورسیدگیبهصالحیت
های شخصی و حرفه ای وزیران پیشنهادی
پرداختند .وی افزود :این جلسه نمودی از
تفاهمبینمجلسودولتبودکهخوشبختانه
وزیران توانستند رای اعتماد را از نمایندگان
مجلس اخذ کنند.

...

مطبوعات

«تسنیم» و «فرارو» تبرئه شدند

باشگاه خبرنگاران  -جلسه رسیدگی به پرونده های خبرگزاری تسنیم و پایگاه خبری فرارو برگزار شد .پرونده
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش افکار عمومی با شکایت شرکت راه آهن رسیدگی
شد که هیئت منصفه مطبوعات وی را مجرم ندانست .همچنین به پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری فرارو به اتهام
فعالیت تبلیغی علیه نظام با شکایت معاون قضایی دادستان کل کشور رسیدگی شد که با اعالم نظر هیئت منصفه
مطبوعات مدیر مسئول این سایت هم مجرم شناخته نشد.

فالحت پیشه:هنوز ابعاد حادثه تروریستی میرجاوه روشن نشده است

اولویت ما نجات جان مرزبانان است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با بیان اینکه هنوز ابعاد حادثه تروریستی میرجاوه و
ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی روشن نشده
است ،گفت :باید در شرایط کنونی به جای برخورد توام با
خشونت از هر امکانی استفاده کرد تا جان این افراد نجات
یابد .به گزارش ایسنا ،حشمتا ...فالحتپیشه با اشاره به
بازدیدش از میرجاوه بعد از عملیات تروریستی که منجر به
ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه شد،
اظهارکرد:دراینسفرازمنطقهصفرمرزیومحلشهادت
مرزبانانی که چندی پیش به شهادت رسیده بودند بازدید
کردیم و کل مرز را دیدیم.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند دیپلماسی مرزی هستیم،
ادامه داد :باید همه امکانات ،ابزارها و ظرفیتهای مرزی
برای رفع مشکالت و اختالفات به کار گرفته شود .بخش
عمدهای از قبایل ،ایالت ،عشایر و مردم میرجاوه در آن
سمت مرزها در پاکستان هستند و با یکدیگر مــراودات

فامیلی دارنــد ،بنابراین باید در قالب دیپلماسی مرزی
نیازهای اقتصادی مردم را دید .فالحت پیشه افزود :در
شرایط کنونی به جای برخورد توام با خشونت باید از هر
امکانی استفاده کرد که جان مرزبانان را نجات دهیم.
برای آینده هم ضمن در نظر گرفتن مالحظات و تجهیزات
امنیتی باید کاری کرد تا مشکالت در قالب دیپلماسی

مرزی کمتر به وجود آید .نماینده کرمانشاه در مجلس با
بیان اینکه بازدیدی از پاسگاه محل حادثه تروریستی
داشتم ،افزود :هنوز ابعاد این حادثه روشن نشده است
که چطور  ۱۲مرزبان بدون شلیک یک گلوله ربوده شدند.
وی اظهار کرد :بعد از بازگشت از میرجاوه از دستگاههای
نظامی،انتظامیوارتشخواستیمیکسریاسنادمکتوب
و فیلمهای موجود درباره تهدیدها و ظرفیتهای مرزی
به ما ارائه دهند تا در قالب آن بودجه این منطقه را ارتقا و
بودجه پایدار به آن اختصاص دهیم .فالحتپیشه گفت:
با گذشت حدود دو هفته از سفرم هنوز اسنادی به ما ارائه
نشده است .قطعا در صورت ارائ ه اسناد میتوان مجلس را
قانع کرد و در قالب جلسهای خاص با دولت ،بودجه پایدار
اختصاص داد ،چون بخش عظیمی از امنیت ،ناشی از
کارهایی است که در مرزها انجام میشود .افراد باید کاری
کنند که بتوانیم بودجه پایدار اختصاص دهیم .رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین در گفت وگو با

در گفت و گو با خراسان مطرح شد

پاسخ های عضو هیئت رئیسه درباره شفافیت گریزی مجلس
انــوار -همزمان با این که رحیمی عضو هیئت رئیسه
مجلس از رد شدن درخواست نمایندگان درباره اعالم
آرای نمایندگان داوطلب در سامانه های مجلس ،توسط
هیئت رئیسه مجلس خبرداد ،حسین فرهنگی نماینده
تبریز گفت :بــرای این که هیئت رئیسه بتواند آرای
نمایندگان را شفاف اعالم کند باید آیین نامه داخلی
مجلس قانونی تدوین کند و به تصویب نمایندگان برسد.
حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت
وگو با خراسان در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در
مقابلشفافسازیآراوعملکردنمایندگانمقاومتمی
کند ،گفت :من موافق این طرح هستم ،این سوال را باید
از کسانی که مخالف هستند پرسید.
وی درباره مخالفت هیئت رئیسه مجلس با درخواست
نمایندگان مبنی بر اعالم آرای نمایندگان نیز گفت:
آیین نامه داخلی مجلس این اجازه را به هیئت رئیسه
نمی دهد که در خصوص شفاف کردن آرای نمایندگان
تصمیم بگیرد .بنابراین نمایندگان به صورت فردی باید
در این خصوص اقدام کنند .عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس تصریح کرد :برای این که هیئت رئیسه
بتواند آرای نمایندگان را به صورت شفاف اعالم کند باید
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ،قانونی در این باره
تدوین کند و به تصویب نمایندگان برساند .فرهنگی
درباره تدوین طرح جامع شفافیت عملکرد نمایندگان
مجلس که توسط نماینده قم پیگیری می شود ،گفت:
من این طرح را امضا کردم و موافق آن هستم .این طرح
مدت زیادی است که در دستور کار نمایندگان است.
وی در ادامه افزود :همه این طرح ها منوط به این است
که احکام قانونی وجــود داشته باشد ،دستگاه های
ذی ربط نمی توانند سر خود کاری انجام بدهند البته
درقانون برنامه ششم توسعه دیده شده که پرداختی ها
به مسئوالن و کارکنان در سامانه ای در دسترس مردم
قرار بگیرد.
نماینده تبریز دراین باره که چرا به رغم تالش نمایندگان
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درباره شفاف سازی ،این اقدامات به جایی نمی رسد،
آیا قانون ناقص است ،گفت :قانون توسط نمایندگان
اصالح می شود.
وی در پاسخ به این سوال که برای هر اقدامی از این
دســت موانع زیــادی وجــود دارد ایــن موانع ناشی از
مقاومت نمایندگان است یا از نقص قانون،گفت :قبال
این مورد را پرسیده اید من هم پاسخ دادم.فرهنگی
درباره سامانه متمرکز انتشار فیش حقوق ودستمزد
نمایندگانمجلسگفت:اینسامانهمختصنمایندگان
نیست ،دولــت طبق قانون برنامه توسعه سامانه ای
ایجادکرده که باید فعالیتش را خیلی پیش از این آغاز

باشگاه خبرنگاران از تدوین طرح برای ایجاد تاسیسات و
تمهیدات جدید در مناطق مرزی خبر داد .
▪اقدام جدید مجلس برای بررسی حمله تروریستی
اهواز

از سوی دیگر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی از معرفی دو نماینده
مجلس به وزارت کشور و ستاد کل نیر وهای مسلح
در راســتــای مشارکت در تهیه گــزارش نهایی حمله
تروریستی اخیر به اهواز خبر داد و گفت :این دو نماینده
از کمیسیون های امنیت ملی و شوراها در این جلسات
شرکت خواهند کرد .فالحت پیشه در گفت وگو با میزان
اظهار کرد :اگر گزارش نهایی درباره حمله تروریستی
به اهواز ،گزارش قابل دفاعی باشد و نظر دو کمیسیون
در آن گنجانده شود ما هم همان گزارش را میپذیریم
در غیر این صورت کمیسیون امنیت ملی گزارش خود
درباره حمله تروریستی به اهواز را تهیه خواهد کرد.

رئیسجمهورروسیهدرنشستچهارجانبهترکیهکهباموضوع
سوریه برگزار شده بود خواستار دعوت از ایران برای حضور
در این نشست ها شد .به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین در
نشست کشورهای روسیه ،ترکیه ،آلمان و فرانسه درباره
سوریه ،با ارائ ه پیشنهاد فراخواندن تهران برای ملحق شدن
به این نشستها گفت :افزودن همفکران دیگر به قالب این
نشستها از نظر او مناسب به نظر میرسد .وی در این باره
گفت :من معتقدم افزایش تعداد شرکتکنندگان در این
نشست صلحآمیز ،سودمند است .ما باید جلسات مشاوره
و گفتوگوی تمام و کمالی را در کنار دیگر شرکا از جمله
ایــران که ملتی حامی صلح اســت ،با دولــت سوریه برگزار
کنیم.همچنینبراساسگزارشباشگاهخبرنگاران،رئیس
جمهورروسیهپسازایننشستچهارجانبهتأکیدکرد:مابا
دولت سوریه و هم پیمانان ایرانی خود درباره مرحله پیش رو
و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی مشورت کرده ایم .به
نظرمنحلوفصلبحرانسوریهبدونمشارکتایرانمیسر
نخواهد بود.رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم
در کنفرانس خبری این نشست تصریح کرد :نتایج نشست
چهارجانبه استانبول را در اختیار ایران قرار می دهیم و این
کشوردرمرحلهبعدیروندحلوفصلبحرانسوریهمشارکت
داده خواهد شد .براساس گزارش های منتشر شده رهبران
روسیه ،آلمان ،فرانسه و ترکیه در بیانیه مشترکی در پایان
نشست استانبول دربــاره سوریه بر حمایت از حاکمیت و
وحدتاینکشوروآمادگیبرایمشارکتدربرقراریصلحو
ثباتدرسوریهتاکیدکردند.

مجلس آزادی«اسدی»را از وزارت
خارجه پیگیری میکند
مهر -عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشــاره به
وضعیت اسدا ...اسدی دیپلمات دستگیر شده کشورمان
در اروپــا که حدود  120روز از بازداشت وی می گذرد،
گفت :مجلس همچنان پیگیر حل ایــن مسئله از سوی
وزارت خارجه است .جمالی نوبندگانی با اشاره به این که
این مسئله از طریق گروه های دوستی پارلمانی هم پیگیری
می شود ،افزود :حداقل سالی یک بار ما با پارلمان اروپا در
بروکسل گفت وگوهای انتقادی داریم که همواره ضرورت
حل چنین مسائلی در آن جا مطرح می شود.

ایجاد کمپ برای پناهجویان ایرانی
درصربستان
ایسنا  -سفیر جمهوری صربستان در تهران ضمن ارائه
توضیحاتی دربــاره آخرین وضعیت توقف رژیم لغو روادید
میان ایران و صربستان ،تاکید کرد :دولت صربستان برای
پناهجویانیکهدرمرزهاهستندکمپهاییراتدارکدیدهو
شرایط برای این افراد بد نیست اگرچه پناهندهها برای عبور
از مرز فاقد روادید هستند« .دراکان تودوروویچ» همچنین با
اشاره به روابط خوب سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور،
اظهارکرد:تحریمهاییکهبرایایراناعمالمیشود،مربوط
بهآمریکاستوتحریمهایبینالمللینیست.دولتصربستان
درتعاملباایرانهماننداتحادیهاروپاعملمیکند.

صدور روادید الکترونیکی «یک بار ورود»
برای سفر ژاپنیها به ایران
فارس -به منظور تسهیل در سفر اتباع ژاپـن به ایـران از
ابتدای آبان روادید الکترونیکی «یک بار ورود» به منظور
انجامامورتجاری،گردشگریودیداربااقوامصادرمیشود.
سفارت ایــران در توکیو اعالم کرد :روادیــد الکترونیکی
تـوسط سفارت و خــارج از گـذرنامـه به متقاضی تحویل
میشود و افراد هنگام ورود و خــروج از ایـران ایـن بـرگـه
را همراه با گـذرنامـه بـه مامـوران پلیس مبادی ورودی و
خروجیتسلیمکنند.

گف

ت وگو
ی روز

می کرد اما به دالیلی به تعویق افتاده است .امیدواریم
مشکالت این سامانه رفع و فعال شود.
نماینده تبریز درباره این که مجلس باید چه اقدام هایی
بــرای شفافیت خود نزد افکار عمومی انجام بدهد،
گفت :البته فقط مجلس نیست هم اکنون پرداخت های
نجومیحتیچندبرابرحقوقنمایندگاندرزیرمجموعه
برخی دستگاه ها داریم که خود را ازقید ضوابط قوانین
هم رها کردند و در قالب بانک ها ،موسسات عمومی و
نهادهای عمومی غیر دولتی پنهان هستند و متاسفانه
دیوان محاسبات هم سرش به کارهای دیگر گرم است و
وقت رسیدگی به این کارها را ندارد.

خبر مرتبط

مخالفت هیئت رئیسه با انتشار آرای نمایندگان از طریق سامانه های مجلس
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره درخواست نمایندگان
مبنی بر اعــام آرای نمایندگان گفت :نظر هیئت
رئیسه بر این شد که در آیین نامه داخلی مجلس ،اعالم
داوطلبانه آرای نمایندگان از سوی هیئت رئیسه پیش
بینی نشده ولی هر نماینده میتواند مبادرت به انتشار
آرای خود کند .علیرضا رحیمی در گفتوگو با خانه
ملت ،با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس
اظهار کــرد :اعــام اسامی نمایندگانی که داوطلب
هستند تا هیئت رئیسه مجلس آرای آن ها را منتشر
کند ،در آیین نامه داخلی نمایندگان پیش بینی نشده
و معموال در موضوعاتی که آیین نامه داخلی مجلس
پیش بینی نکرده ،هیئت رئیسه مجلس تصمیمگیری
میکند .وی افزود :درخواست نمایندگان برای افشای
آرای آ نهــا از طریق سامانههای مجلس یا از طریق
ابــزار رســانـهای مجلس ،به هیئت رئیسه ارائــه شد و
این درخواست در جلسهای مورد بحث و بررسی قرار

گرفت .رحیمی با بیان این که در نهایت هیئت رئیسه
مجلس این درخواست نمایندگان را مبنی بر اعالم
آرای نمایندگانی که داوطلب اعالم آرای خود هستند
رد کرد  ،ادامــه داد :نظر هیئت رئیسه بر این شد که
در آیین نامه داخلی مجلس ،اعــام داوطلبانه آرای
نمایندگان از سوی هیئت رئیسه پیش بینی نشده ولی
هر نماینده میتواند مبادرت به انتشار آرای خود کند.
نماینده مردم تهران ،در مجلس گفت :این درخواست
نمایندگان مــورد بررسی قــرار گرفت و به طورکلی
منتفی شد ،ولی طرح شفافیت آرای نمایندگان در
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس پیگیری و
موارد کارشناسی درخصوص این طرح نیز انجام شده
است .عضو فراکسیون امید مجلس گفت :در نهایت بعد
ازرایگیریکمیسیونتدوینآییننامهداخلیمجلس،
این طرح به صحن ارائه میشود تا در خصوص وضعیت
نهایی آن رایگیری شود.
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