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 نماینده مجلس: التهاب در کردستان هیاهوی 
رسانه های خارجی است

    تهران – ایرنا – نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
شایعه وجود التهاب و ناآرامی در کرستان را هیاهو و ماجراجویی رسانه 
های خارجی دانست و تاکید کرد: کردستان همیشه به آرامش فکر کرده و 

همواره از مناطق امن کشور بوده است.
»سید احسن علوی« نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسالمی روز جمعه 
در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر وجود 
ناآرامی های گسترده در این شهرستان، گفت: مساله نا آرامی های اخیر موضوع 
عمده و فراگیری نبوده است، بلکه بیشتر هیاهو و ماجراجویی های رسانه های 

خارجی است.
نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: در برخی مواقع و به طور طبیعی اتفاقاتی 
در مناطق ما که مرزنشین هستیم می افتد، اما این که بیگانگان و رسانه های خارجی 
اعالم می کنند »در سنندج تشنج وجود دارد و استان ملتهب است«، به هیچ وجه 

این طور نیست.
علوی اظهار داشت: من اکنون در سنندج هستم، امروز در سطح شهر بودم ؛ 
آرامش در شهر برقرار است، موضوع این قدر و به شکلی که در رسانه های خارجی 

منعکس کردند، فراگیر و مهم نبوده است.
وی با اشاره به این که رابطه مهربانی و عطوفت در جامعه دو طرفه است، خاطرنشان 
کرد: کشور ما و بخصوص منطقه غرب کشور در شرایط و برهه حساسی قرار دارد، به 
طور طبیعی هم مسئوالن و هم مردم باید هنر اداره کردن شرایط را داشته باشند و 

باید اتحاد و همبستگی را نیز رعایت کنند.
برهم زدن امنیت کشور برای هیچ کس خوشایند نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: هر مساله ای که به هر شکلی امنیت 
مناطق مرزی، استان و کشور را به هم بریزد برای هیچ کس خوشایند نیست.

علوی با بیان این که برخی مواقع اتفاقاتی می افتد که قابل پیش بینی نیست، 
تاکید کرد: هم مسئوالن و هم مردم باید شرایط کنونی را مدیریت کنند تا برخی 

اتفاقات، ابزاری برای مداخله دیگران در مسائل داخلی کشور نشود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مردم و مسئوالن در کنار یکدیگر 
و به خاطر امنیت ملی و حفظ منافع ملی و برای آرام کردن فضای ملتهب که بی 

تردید بیگانگان به آن دامن زده اند، شرایط را به درستی مدیریت کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته شاید گاهی هم الزم باشد تصمیماتی که به هر شکلی 
گرفته می شود شامل مرور زمان شوند؛ به نظرم بهتر است در برخی مواقع روی یک 

موضوع یا تصمیم، بنا به شرایط ، اصرار نشود.
نماینده مردم سنندج افزود: مطمئنا در استان، استاندار، فرماندهان نظامی و 
انتظامی و سایر اعضای شورای تامین استان مواردی را تشخیص می دهند و پیشنهاد 
و درخواستی هم دارند، در این شرایط برخی تصمیمات را می شود به یک زمان دیگر 

موکول کرده و بر همین اساس شرایط را به شکل دیگری مدیریت کرد.
علوی همچنین بیان کرد: من گاه شنیده و دیده ام برای مسائلی، شورای تامین 
استان پیشنهاد یا درخواستی داده اند، اما نتیجه ای نگرفته اند؛ معتقدم مدیریت 
استان در تصمیمات باید قدرت مانور داشته باشد. وی گفت: باید به تشخیص مدیران 
یک استان احترام گذاشت، حتما افرادی که عضو شورای تامین استان هستند از 
دلسوزان نظام هستند و بر اساس ویژگی هایی انتخاب شده اند و از قدرت تصمیم 
و تشخیص در مسائل نیز برخوردار هستند. این نماینده مجلس افزود: هم مسئوالن 
و هم مردم باید همدیگر را در شرایط کنونی درک کرده و به مسائل مهم کشور 
توجه کنند. علوی اظهار داشت: اگر فردی از جامعه به یکی از ما مسئوالن مراجعه 
می کند و اعتراضی دارد باید او را درک کنیم نباید برخوردی کنیم که اعتراض و 
انتقاد او به تشنج منجر شود، ابتدا باید دلیل انتقاد و اعتراض او و گرفتاری هایش 
را تشخیص دهیم و سپس با سعه صدر مشکل او را حل کنیم ،این گونه شرایط را 

می شود مدیریت کرد.

راه چمنی: یارانه احزاب هزینه اجاره یک دفتر هم نمی 
شود

    تهران - ایرنا - دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی گفت: تشکل های 
سیاسی برای فعالیت باید هزینه کنند، اما مبلغ یارانه پرداختی به احزاب، 

هزینه اجاره یک دفتر هم نمی شود.
»محمد رضا راه چمنی« روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان 
اینکه کمک 2 میلیاردی دولت به احزاب مبلغ کمی است، افزود: براساس قانون 
احزاب و تشکل های سیاسی نمی توانند کار اقتصادی انجام دهند و منابع درآمدی 
احزاب از حق عضویت اعضا کسب می شود. تشکل های سیاسی برای فعالیت باید 

هزینه کنند، اما کمک دولت، هزینه اجاره یک دفتر هم نمی شود.
وی با بیان اینکه تشکل های سیاسی نظام را بیمه می کنند و مشروعیت آن را 
افزایش می دهند، افزود: احزاب در قالب پروژه ملی تالش می کنند تا فضای گفت 
وگو و رقابت در کشور ایجاد شود تا مردم در انتخابات حضور گسترده ای داشته 
باشند. راه چمنی با اشاره به اینکه کمک دولت به احزاب لطمه ای به استقالل تشکل 
ها نمی زند، افزود: مگر یارانه ای که به مطبوعات پرداخت می شود مانع استقالل 
رسانه ها شده است؟ یارانه دولت به احزاب هیچ منافاتی با کارکرد تشکل ها ندارد 
همانطور که یارانه ای که دولت به مطبوعات پرداخت می کند با رسالت رسانه ها 
هیچ منافاتی ندارد. دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی درخصوص نحوه تقسیم 
یارانه احزاب گفت: تقسیم مساوی یارانه به احزاب درست نیست بلکه این مبلغ 
براساس یک سری شاخص و ضوابط هایی باید پرداخت می شود. حزبی که فعالتر 
یا شعبه های استانی اش بیشتر است یا تارنما و نشریه دارد به دلیل هزینه باال قطعا 

به کمک بیشتری نیاز دارد.

اخبار

رجل سیاسی    عین  سلبریتی ها  همه کاره و هیچ کاره!
ادامه از صفحه یک

در حوزه تحقیقات ۷-۸ جلد کتاب و کلی مقاله تحقیقی به جامعه علمی ارائه 
بدهد، در شرکت ها و موسسات به عضویت هیات مدیره شان درآمده و صبح تا شب 
مشاوره بدهد، راه به راه به سفرهای خارجی رفته تا کوله باری از تجربه را به میهن 

آورده و با آن ها برنامه های تکراری بدهد!
باز هم بگویید چرا شرکت ها و کارخانه ها یکی یکی تعطیل می شوند چرا سروکله 
وکیل و وزیر در محل کارش پیدا نمی شود و مملکت روی هوا اداره می شود؟! چرا 
در هیج اداره ای باری از دوش مردم برداشته نمی شود و باز بپرسید چرا نمایندگان 
محترم در مجلس خوابند، حاال از آن طرف چرا گند تحقیقات مان در مجامع جهانی 
درآمده و می گویند همه شان کپی می شوند؟ چرا دانشجویان چیزی بارشان نیست و 
استادان درس را که دادند راهی جایی دیگر می شوند؟ چرا کسی کتاب نمی خواند و 

به طور کلی چرا وضع مان این است و آخر و عاقبت مان با این اوصاف چه می شود؟
حاال اینها به کنار، رجل سیاسی و سلبریتی ها کلی هم وقت صرف می کنندتا ثابت 
نمایند بابت همه مشاغل )به قول نادر ابراهیمی »ابولمشاغل ها«( پولی نمی گیرند و 

وضع شان خراب است و بیشترشان مستاجرند!
حاال شما پیدا کنید پرتغال فروش را ... وضع مملکت و هنرمان این است وضع این 
عزیزان هم که )البته به گفته خودشان( این چنین است، وضع مردم هم که بیشتر 
از همه این ها ... این است. پس چه کسی وضعش ردیف است و حالش بهتر از این 

است؟! اصوال چرا وضع مان این است؟!

سرمقاله
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 فعال اصالح طلب: احزاب گدا نیستند
    تهران - ایرنا - رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه باید مفهوم یارانه دولت به احزاب را عوض کنیم، گفت: احزاب گدا نیستند و تنها یارانه ای که دولت می تواند به احزاب بدهد، اصالح قانون انتخابات و منزلت اجتماعی است. 

»رحیم ابوالحسنی« روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: یارانه ای که دولت به احزاب می دهد قدرت است نه پول، منزلت اجتماعی است نه ثروت. یارانه ای که به احزاب می دهند این است که بیایند قانون انتخابات را اصالح کنند 
تا احزاب بتوانند نامزد داشته باشند و در انتخابات نقش بارزی ایفا کنند. رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی افزود: یارانه ای که دولت به احزاب می خواهد بدهد چیزی جز برگزاری جلسات هم اندیشی با تشکل های سیاسی نیست. 

چرا نمایندگان با آرای علنی در بهارستان مخالفند؟

افزایش البی و فشار در غیاب شفافیت آرا
نمایندگان سابق مجلس شورای اسالمی معتقدند که مخفی 
اصول  برخالف  مجلس  در صحن  نمایندگان  رأی  ماندن 
نمایندگی است که به افزایش البی گری و همچین فشار 
بر بهارستانی ها می انجامد. نمایندگان مجلس در تشریح 
علت مخالفت خود با شفافیت آرا دالیل مختلفی را مطرح 
می کنند. یکی همچون علی مطهری، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی می گوید آرا مخفی بماند بهتر است، چون 
نظارت استصوابی وجود دارد و دیگری همچون محمد قمی 
نماینده پاکدشت معتقد است که شفافیت برای نمایندگان 

در شهرستان ها پیامد اجتماعی دارد.
هرچند در پاسخ به مطهری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان در این باره به ایرنا گفته است: »شورای نگهبان 
هیچ گاه نمایندگان مجلس شورای اسالمی را به خاطر رأیی که 
آنان به طرح یا الیحه ای می دهند و یا اظهارنظری که می کنند، 
ردصالحیت نکرده است.« اما برخی از فعاالن سیاسی، ازجمله 
نمایندگان مجلس ششم شورای اسالمی نظر دیگری در این باره 
دارند. با این حال آنان که در دوره های قبل نماینده مردم بوده 
اند معتقدند که شفافیت آرا نه تنها راهگشاست بلکه یک اصل 

محسوب می شود.
افزایش البی و فشار پیامد عدم شفافیت

محمد کیانوش راد نماینده دور ششم مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با ایرنا در این باره می گوید: رأی نمایندگان به شفافیت 
آرا در مجلس دارای مزایا و معایبی است. بزرگترین عیبی که دارد، 
افزایش البی ها و فشارهایی است که از سوی جریانات گوناگون 
قدرت و ثروت بر نمایندگان تحمیل می شود. وی ادامه می دهد: 
بارها شاهد بودیم، زمانی که نمایندگان به طرح سوال از وزیری 
به شکل های گوناگون سعی در  از جریانات  می پردازند، برخی 
تطمیع یا تهدید نمایندگان داشته اند. این عیبی است که وجود 
دارد و باعث شده نمایندگان به دالیل گوناگونی از بیان آنچه موجه 
می دانند، احساس نگرانی کنند. نماینده مجلس ششم شورای 
اسالمی معتقد است: بزرگترین منفعت شفافیت رأی نمایندگان 
این است که مجلس به اصالت کارکردی خودش باز خواهد گشت. 
نمایندگان بر اساس عهد و سوگندی که در دوران نمایندگی 
قانون  اجرای  و  منافع ملی کشور  رعایت  به  می خورند موظف 
اساسی هستند. اگر نماینده ای در راستای احقاق حقوق ملت رد 
صالحیت شود، باید گفت افتخاری باالتر از آن نیست که نماینده 
به این دلیل توسط جریاناتی حذف شده است.  این فعال سیاسی 
اصالح طلب با بیان اینکه به اعتقاد من، برای ممانعت از گسترش 
نفاق و ریا، نباید در شفافیت رأی نمایندگان اخاللی ایجاد کرد، 
تأکید می کند: رأی شفاف نمایندگان به سالم سازی مجلس کمک 

می کند. 
کیانوش راد در پاسخ به این پرسش که آیا در مجلس ششم 
تجربه ای از تهدید به دلیل اظهارنظر درباره موضوعی را داشته اید 
می گوید: مهمترین جلوه چنین مسئله ای در مجلس ششم، اقدام 
بیش از 120 تن از نمایندگان، در نامه ای به رهبری بود. هر چند 
انقالب،  به نظام و  از سر دلسوزی  نامه، خیرخواهانه و  این  در 

دیدگاه های خود را با ایشان در میان گذاشتند؛ اما گروه های فشار 
که برداشت نادرست یا مخالفی نسبت به نامه داشتند به شیوه های 
مختلف، ازجمله نوشتن بیانیه، برخورد فیزیکی و در نهایت رد 
صالحیت این نمایندگان در انتخابات مجلس هفتم بر فعالیت آنان 
اثر گذاشتند. وی در همین راستا می افزاید: هرچند این نمایندگان 
ردصالحیت شدند اما این اتفاق سبب شد، مجلس ششم به عنوان 
مجلسی که در راستای حقوق مردم فعالیت داشته، در حافظه 

تاریخی جامعه ایران باقی بماند. 
 مخفی کردن آرا برخالف فلسفه پارلمانی است

حجت االسالم حسین انصاری راد نیز درباره تأثیر شفافیت آرای 
نمایندگان و یا اظهارنظرهای آنان بر رد یا تأیید صالحیت شان 
از سوی شورای نگهبان می گوید: در دوره ششم مجلس شورای 
و  صحبت  و  بودم   90 اصل  کمیسیون  رئیس  بنده  اسالمی، 
حقوق  احقاق  راستای  در  خودم  زعم  به  می کردم،  اظهارنظر 
مردم عمل کردم.  وی تأکید دارد: نماینده باید اظهارنظر کند 
و نظر او محترم است. حسب اصل ۸6 قانون اساسی، نمی توان 
نمایندگان را به دلیل اظهارنظر تحت پیگیرد یا فشار قرار داد. این 
مصونیت به دلیل مسئولیت نمایندگی است. برای اینکه نماینده 
بتواند با شجاعت و صراحت، آنچه را که تصور می کند به صالح 
مملکت است بیان و برای احقاق حقوق مردم اقدام کند.  این 

نماینده مجلس ششم معتقد است: مخفی کردن آرای نمایندگان، 
خالف فلسفه نمایندگی و قانون اساسی است. وی با اشاره به 
اینکه مشکل، مخفی کردن رای نمایندگان برای پیشگیری از 
ردصالحیت آن ها نیست، تصریح می کند: آقای مومن عضو شورای 
نگهبان می گوید اگر مردم آدم بد می خواهند، عقل ندارند؛ اگر 
آدم خوب می خواهند، ما شناسایی می کنیم. این توهین به ملت 
ایران و نفی حق انتخاب مردم است. وی با اشاره به اینکه »حق 
انتخاب مردم« رکن اساسی در مبارزه امام)ره(، دیدگاه ایشان، 
نظام جمهوری اسالمی و تأسیس قانون اساسی است، می گوید: 
مردم شناسایی می کنند، انتخاب یا عدم انتخاب حق مردم است نه 
شورای نگهبان. اینکه آرای نمایندگان علنی یا غیرعلنی باشد، حق 
نماینده است. نماینده باید بتواند آزادانه، آنچه را که در دل دارد 
با اطمینان و علنی بیان کند. اینکه بخواهند آرای نمایندگان را 
مخفی کنند برخالف فلسفه پارلمانی، قانون اساسی و اصول ذاتی 

جمهوری اسالمی است.
طرح شفافیت آرای نمایندگان، نخستین بار در آذر ماه 96 از 
سوی محمدجواد فتحی، عضو فراکسیون امید مجلس با امضای 
حدود سی نفر از اعضای این فراکسیون به صورت دوفوریتی مطرح 
شد. اما این طرح با استقبال چندانی روبه رو نشد. با این حال، 
زمانی که اعالم وصول فوریت این طرح در مجلس نزدیک شد، 

نمایندگان اصولگرا نیز طرح مشابهی را کلید زدند که در مرداد ماه 
سال جاری با عنوان شفافیت آرای نمایندگان توسط حسینعلی 
نفر  امضای 29  با  شاهین شهر  مردم  نماینده  دلیگانی،  حاجی 
ازنمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم شد. البته ذوالنوری، نماینده 
قم نیز با امضای گروه دیگری از نمایندگان، طرحی را به هیأت 
رئیسه فرستاد که در این طرح عالوه بر آرا، شفافیت سفرهای 
نمایندگان، حضور و غیاب، مرخصی و... هم در آن مطرح شده بود. 
نهایتاً طرح فتحی و حاجی دلیگانی تلفیق شد و با نام یک فوریتی 
»الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین نامه داخلی مجلس« و 
با عنوان شفافیت آرای نمایندگان اعالم وصول شد. این طرح در 
جلسه 14 شهریور ماه، از سوی نمایندگان با 10۸رأی، با مخالفت 
روبرو شد. قبل از رأی گیری درباره فوریت این طرح تعدادی از 
نمایندگان درخواستی را مطرح کردند مبنی بر اینکه طبق ماده 
124 آیین نامه، رأی گیری به صورت علنی باشد؛ یعنی مشخص 
شود هر نماینده چه نظری نسبت به این طرح دارد. در این شرایط 
باید نمایندگان آرای خود را روی کاغذ با قید نامشان اعالم کنند. 
این درخواست به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با این 
درخواست نیز با 110 رأی، مخالفت کردند. این مخالفت های 
نمایندگان واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشت و بسیاری 
خواستار توضیح نمایندگان درباره مخالفتشان با شفافیت آرا شدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ورود قانون  منع به کارگیری بازنشستگان به فاز اجرایی:

دولت برای جایگزینی افراد بازنشسته کارگروه تشکیل دهد
بکارگیری  منع  قانون  تایید  از  دهم،  درمجلس  مبارکه  مردم  نماینده 
فاز  و آغاز  نگهبان  اجرایی توسط شورای  بازنشستگان در دستگاه های 

اجرایی این قانون خبر داد.
زهرا سعیدی، طراح اصلی طرح قانون منع به کارگیری بازنشستگان، درگفت وگو 
با خانه ملت با اعالم این خبر که قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های 
اجرایی بعد از تایید شورای نگهبان وارد فاز اجرایی شده است، گفت: با توجه به 
اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان وارد فاز اجرایی شده است، انتظار داریم 
همان طور که قانونگذار 60 روز مهلت تعیین کرده تا مدیران بازنشسته استعفا 
دهند، دولت هر چه سریعتر نسبت به اجرای این قانون اقدام کند، چرا که اجرای آن 
در شرایط کنونی که التهاباتی در بازار ایجاد شده است، می تواند روزنه امیدی برای 
جامعه باشد و فکر و ایده های جدیدی را به کشور تزریق کند. وی تصریح کرد: آنچه 
در این شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، انتخاب افراد جایگزین برای مدیران 
بازنشسته است و روسای قوا و وزرا و سایر افراد تصمیم گیر فعال در دستگاه های 
مختلف باید فارغ از تعصب جنسیتی، شایسته ساالری را در انتخاب مدیران جدید به 
جامعه نشان دهند. سعیدی با اشاره به افراد بازنشسته ای که در این قانون همچنان 

مستثنی قرار گرفته اند، یادآورشد: این استثناها تغییری نسبت به قوانین گذشته 
نداشته و تنها تفاوت این است که پیش از این در حجم گسترده وجود داشته است، 
اما مجلس دهم این استثنائات را محدودتر کرده است، کما اینکه در بندهای الف، 
ب و ج این قانون، روسای قوی سه گانه، معاونان رئیس جمهوری، اعضای شورای 

نگهبان، نواب رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و وزرا مستثنی هستند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم افزود: البته در این قانون معاونان وزرا، 
افرادی هم که تحت  این استثنائات حذف شده اند و  از  سفیران و همترازانشان 
تدبیر فرمانده معظم کل قوا انتخاب شده اند مشمول این قانون قرار نمی گیرند و 
استثنا هستند، کما اینکه رئیس سازمان صدا و سیما نیز مستثنی قرار می گیرد. 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در پی اجرای این قانون عدالت 
در انتصاب ها رعایت می شود، تاکید کرد: پیش از این ممکن بود افراد دارای تجربه 
بیش از 25 سال در کنار این مدیران بازنشسته فعالیت کرده باشند، اما فرصتی 
برای مدیریت نداشته باشند که بعد از اجرای این قانون قطعا می توانند بر مبنای 
شایسته ساالری که در انتخاب مدیران جایگزین لحاظ می شود، این فرصت را به 

دست آورند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین در گفت وگو با 
تسنیم، با اعالم اینکه جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان با داشتن سابقه 3 سال 
اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی هستند، اضافه کرد: در این قانون به 
کارگیری افراد بازنشسته در نیروهای مسلح نیز منوط به تدابیر رهبر معظم انقالب 
است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دستگاه هایی که به هر 
طریقی از بودجه دولتی برای حقوق و دستمزد استفاده می کنند نیز شامل قانون 
جدید می شوند. وی با بیان اینکه پیش از تصویب قانون در مجلس پیشنهاد شده بود 
تا یکی از تبصره های مربوط به ماده ۷1 قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره 
به کارگیری افراد بازنشسته به عنوان مشاور بود نیز حذف شود، گفت: به این نتیجه 
رسیدیم که این اتفاق نیفتد و همچنان این افراد می توانند به عنوان مشاور فعالیت 
داشته باشند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بهتر است 
دولت برای جایگزینی افراد بازنشسته کمیته ای را تشکیل دهد، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه برخی از افراد بازنشسته عهده دار پست های مهم هستند، دولت با تشکیل 
کارگروهی با هدف شایسته ساالری جوانان با انگیزه که دارای تخصص، شناخت و 

روحیه عدالت محوری هستند را جایگزین افراد بازنشسته کند.

در تماسی تلفنی

الریجانی وضعیت سالمتی نماینده قائم شهر  را پیگیری کرد
عبداهلل  سالمتی  و  درمانی  وضعیت  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
رضیان، نماینده قائم شهر که چهارشنبه شب دچار عارضه قلبی شده است 
را پیگیری کرد. به گزارش خانه ملت، در پی عارضه قلبی عبداهلل رضیان 
نماینده قائم  شهر که چهارشنبه شب و در حاشیه بازی تیم های فوتبال 
پرسپولیس تهران و نساجی در استادیوم آزادی رخ داد، علی الریجانی 
بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگوی تلفنی با خانواده نماینده قائم شهر که 
در یکی از بیمارستان های تهران بستری است، در جریان روند درمانی و 
سالمتی وی قرار گرفت. در حال حاضر وضعیت عمومی نماینده قائم شهر 
رضایت بخش بوده و جای نگرانی نیست. صابریان رئیس اورژانس تهران 
پیشتر خبر داده بود: در حاشیه بازی دیشب پرسپولیس و نساجی مازندران 
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسالمی، در استادیوم دچار ایست 
قلبی شد  که بالفاصله با اقدام به موقع تکنسین های اورژانس عملیات احیای قلبی تنفسی )cpr( صورت گرفت که سرانجام به زندگی 

بازگشت. عبداهلل رزیانی 51 ساله است.

رئیس کمیته هسته ای مجلس:

پنجمین گزارش »برجامی«  مجلس تدوین شد
از تدوین پنجمین گزارش  رئیس کمیته هسته ای مجلس 
شش ماهه کمیسیون امنیت ملی درباره نحوه اجرای برجام 

خبر داد. 
حجت االسالم مجتبی ذوالنور در گفت وگو با تسنیم، از تدوین پنجمین 
گزارش شش ماهه این کمیته از نحوه اجرای برجام خبر داد و گفت: پنجمین 
گزارش از عملکرد برجام تدوین و تقدیم هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شده است. وی با بیان اینکه احتماالً بررسی پنجمین گزارش کمیته 
هسته ای مجلس از عملکرد برجام پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه در دستورکار کمیسیون قرار می گیرد، افزود: این گزارش پس از بررسی 
و تصویب در کمیسیون امنیت ملی، برای قرائت در جلسه علنی مجلس، تقدیم 
هیات رئیسه پارلمان می شود. رئیس کمیته هسته ای مجلس با بیان اینکه در 
تدوین گزارش پنجم کمیسیون از گزارش های 3 ماهه )4 و 5( وزارت خارجه درباره نحوه اجرای برجام استفاده شده است، ادامه داد: عالوه بر این، 

نتیجه بازدید اعضای کمیسیون از تأسیسات هسته ای نطنز و فوردو نیز در گزارش پنجم کمیسیون از نحوه اجرای برجام گنجانده شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

روحانی زودتراز فرصت قانونی وزرای کار واقتصاد را به مجلس معرفی کند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: رئیس جمهوری علی رغم آن که سه ماه فرصت قانونی برای معرفی وزرای کار و اقتصاد 

دارد اما چه سریع تر وزرا معرفی کند تا این وزارتخانه ها از بالتکلیفی خارج شوند.
 بهروز نعمتی، در گفت وگو با مهر با تاکید بر ضرورت معرفی هر چه سریعتر وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار به مجلس، اظهار کرد: 
وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی، جزو وزارتخانه های مهم اقتصادی کشور هستند. سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس گفت: استیضاح دو تن از وزرا و قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهوری به 4 سوال، مسائل مهمی است که دولت باید 
مورد توجه و تحلیل قرار دهد. نعمتی با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری باید بداند که دغدغه های مردم در زمینه اقتصادی و معیشتی جدی 
و واقع گرایانه است، تصریح کرد: آقای روحانی حتما باید افرادی توانمند، خوش فکر و برنامه ریز را در صدر وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی و دیگر وزارتخانه هایی که سمت و سوی اقتصادی دارند، به کار گیرد.

عارف در دیدار با خانواده شهید سلطان زاده:

خانواده شهدا از جمله وفادارترین  جامعه انقالبی ما هستند
رئیس فراکسیون امید به همراه فریده اوالدقباد با حضور در منزل شهید محمد سلطان زاده با همسر و فرزند این شهید 

انقالب دیدار و گفت وگو کرد.
 به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با تجلیل از همسر شهید سلطان   زاده گفت: شهیدان بیشترین هزینه را برای انقالب و آرمان هایشان پرداختند. 
جان شهیدان خیلی ارزشمند بود ولی هزینه ای که خانواده های شهید پرداختند، کمتر از آن چیزی نیست که شهیدان پرداختند. وی  با بیان 
اینکه کشور متعلق به شهیدان، امام و مردم است، خطاب به همسر شهید سلطان   زاده گفت: وقتی با خانواده معظم شهدا دیدار می    کنم احساس 
می   کنم با بهترین بندگان خدا مالقات می   کنم و این افتخار بزرگی است که نصیب من می  شود. رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه خانواده شهدا از جمله وفادارترین جامعه انقالبی ما هستند، بر نقش و جایگاه بی بدیل شهدا و ایثارگران انقالب اسالمی در پیروزی، 

تثبیت و حفظ نظام اسالمی و صبر و مقاومت خانواده های آنان در تاریخ انقالب تاکید کرد.


