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گزارش روز
اظهاراتدیروزنمایندگان
حاشیههاییدرپیداشت

روز داغ بهارستان
روز گذشته برخی اظــهــار نظرها و نطق
نمایندگان موجب بــروز واکنش هایی در
جلسه روز گذشته بهارستان شد.
به گزارش ایسنا ،محمود صادقی در بخشی از
نطق میان دستور روز گذشته مجلس شورای
اسالمی خواستار شــرو ع «شفافیت» از
مجلس شد و گفت :آیا مجلس عصاره فضائل
ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان
هستیم .بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز
کنیم .نظام مالی مجلس ،غیرشفاف است.
چرا اجازه نمیدهند بودجه ساالنه مجلس به
طور شفاف حسابرسی شود؟
وی تأکید کــرد :اگر دنبال مبارزه با فساد
هستیم ،از خودمان شروع کنیم .باید اراده و
عزم جدی در همه نهادهای کشور اعم از قوه
مقننه ،قضاییه و مجریه برای مقابله با فساد
صورت گیرد .عضو فراکسیون امید گفت:
ممکن است خیلیها براساس خیراندیشی
و مصلحتاندیشی اقداماتی انجام دهند
مثال رد صالحیتهای شورای نگهبان اغلب
با مصلحتاندیشی و خیراندیشی توأم
است اما این مسئله مانع حضور نمایندگان
شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را
دارند ،شده است.
به گزارش ایسنا ،نقویحسینی در اخطاری
مستند به اصل  ۷۹قانون اساسی با اشاره
به این نطق صادقی گفت :اینقدر مجلس
را تضعیف نکنید ،بگذارید نمایندگان
اظهارنظر کنند و حرفشان را بزنند .مردم
مذاکرات صحن علنی را گوش میکنند.
مطالبی مطرح م ـیشــود ،چــه قضاوتی
خواهند کرد.
وی افزود :من نماینده مردم هستم و مجلس
عصاره فضائل ملت ایران است .اگر کسی
گفته مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان
است یعنی نمایندگان منتخب ملت نیستند.
علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده
داشـــت ،اجـــازه ادامـــه صحبت را بــه نقوی
حسینی نــداد .نقو یحسینی که خواستار
ادامه صحبت خود بود با عصبانیت به سمت
جایگاه هیئت رئیسه رفــت و با فریادهای
اعتراضی خواستار ادامـــه صحبت خود
شــد کــه رئــیــس جلسه از وی خــواســت
به صندلی خود بازگردد.
در ادامه مطهری گفت :آنچه آقای صادقی
در نطقش بیان کرد موضوعی است که تک
تک نمایندگان میتوانند دربــاره آن تذکر
دهند و ما باید پنج شش جلسه علنی به
آن اختصاص دهیم .در ایــن میان برخی
نمایندگان سعی داشتند نقو یحسینی را
به سمت صندلیاش هدایت کنند که اکبر
ترکی نماینده فریدن برخی از این افراد از
جمله محمدرضا تابش و محمدعلی وکیلی را
به عقب هل داد.
در نهایت پس از آرام شدن فضا محمدرضا
تابش که به نقوی حسینی پرخاش کرده بود
با وی روبوسی کرد.
همچنین روز گذشته ،مصطفی کواکبیان
هم در بخشی از نطق خود تصریح کرد :بنده
از اول این دولت را اصالحطلب نمیدانستم
و خود این دولت هم خودش را اصالحطلب
نمیدانست و احتماال بــه خاطر همین
مشکالتی که برایش پیش میآید نمیخواهد
اصالحطلب باشد اما بحث ما این است که
مردم به خاطر ما اصالحطلبان به شما آقای
روحانی رأی دادند ،هیچ حزب اصولگرایی
در این کشور به روحانی رأی نداد ،دوستان ما
در جمنا جمع شده بودند.
علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده
داشــت ،پس از اتمام نطق میان دستور
کواکبیان ،گفت :در جریان هستید که هنگام
انتخابات ،ستاد اصو لگرایان حامی آقای
روحانی هم تشکیل شده بود و باالخره خیلی
از اصولگرایان هم به ایشان رأی داده بودند.
بهروز نعمتی ،نماینده تهران در واکنش به
نطقکواکبیاندربارهنتیجهانتخاباتریاست
جمهوری گفت :آقای کواکبیان انتخابات
تمام شده است و ما به عنوان اصولگرایان
معتدل در کنار اصالحطلبان برای پیروزی
آقای روحانی تالش کردیم .اکنون انتخابات
تمام شده است ،خواهش میکنم شما هم
موضوع انتخابات را تمام کنید.
کواکبیان نیز در پایان جلسه دیروز با استناد
به ماده  ۷۹در تذکر به صحبتهای بهروز
نعمتی نماینده تهران درباره انتقاد از نطق
او واکنش نشان داد .وی تصریح کرد :بنده
در نطقم گفتم کــه هیچ اصــو لگــرایــی از
جمنا به آقای روحانی رأی نداده و حمایت
نکرده اســت .حال اینکه آقــای نعمتی که
درفهرست امید در انتخابات مجلس بوده
میگوید که اصو لگرا هستیم ،ا ...اکبر،
عضو فراکسیون امید در پــایــان گفت:
مــا همچنان از آقـــای روحــانــی حمایت
میکنیم البته وکــیــل الــدولــه نیستیم
و وکیل ملت هستیم.

وزیر نیرو با اشاره به الیحه بودجه سالآینده:

وزیر کشور با انتقاد از برنامه ریزی بخشی و کالن خواستار شد

تصمیمیبرایافزایشقیمتآبوبرقنگرفتهایم

تغییردرنظاممالیاتی،بانکیوبودجهریزی

وزیر نیرو گفت که دولت تاکنون تصمیمی مبنی
بر افزایش قیمت آب و برق در سال  1397اتخاذ
نکرده است.
به گزارش ایرنا ،رضا اردکانیان با حضور در برنامهای
تلویزیونی در مورد فصلهای مرتبط با آب و برق در
الیحه بودجه  1397کل کشور ،گفت :رقمی در
حدود  300میلیون دالر از منابع صندوق توسعه
ملی برای تسریع و تکمیل طرح های آبرسانی در
نظر گرفته شده و عوارضی محدود نیز به ازای هر
مترمکعب آب برای سرعت رسانی به آ برسانی
روستاییدرالیحهپیشنهادیدیدهشدهاست.
وی در مورد روند سدسازیها در دنیا و ایران گفت:
اکنون  46هزار سد بزرگ در دست بهرهبرداری در
دنیا وجود دارد که نیمی از آنها در کشور چین
است؛ زمان ساخت حدود  94درصد این سدها
در نیمه دوم قرن بیستم بودهاست که کشورها،
تمرکز خود را بر روی آبهای سطحی گذاشتند.
وزیر نیرو در ادامه افزود :این سازهها ما را در این
چرخه بلند خشکسالی ،تغییرات اقلیمی و
همچنین در مقابل سیالبهای وسیع ایمن کرده
است اما امروز باید توجه بیشتری به مالحظات
زیست محیطی داشته باشیم؛ حقابههای
تاالبها باید تأمین شود و استقرارهای جدید
جمعیتی و توسعهای نیز باید متناسب با منابع
آب موجود باشد و به طور کلی طر حهای آمایش
سرزمینی آب محور داشته باشیم.
اردکانیان در مورد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
به ویــژه انــرژیهــای خورشیدی ،گفت :ایران
با ظرفیت روزهــای آفتابی که در اختیار دارد

و همچنین تعهدات بینالمللی بــرای کاهش
گــازهــای گلخانهای ،باید بــه سمت توسعه
نیروگاههای تجدیدپذیر حرکت کند.
وی تاکید کرد :بر اساس برنامه ششم توسعه ،باید
چهار هزار مگاوات نیروگا ههای تجدیدپذیر در
طول برنامه راهاندازی شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه باید
خرید برق حاصل از نیروگا ههای تجدیدپذیر
توسطدولتتضمینشود،گفت:خریدتضمینی،
مشوق اصلی سرمایهگذاران داخلی و خارجی
برای راهانــدازی نیروگاههای تجدیدپذیر است؛
بازپرداخت این تضمین جزو دغدغههای وزارت
نیرو است و در الیحه بودجه  97رقمی در حدود یک
هزار و  500میلیارد تومان برای این بخش در نظر
گرفته شده است .اردکانیان در بخش دیگری از
سخنان خود به تشریح دستاوردهای وزارت نیرو
در  100روز نخست دولت پرداخت و گفت :در این
مدت بیش از  600روستا با جمعیت بیش از 350
هزار نفر آبرسانی شده است.
وی ادامه داد :در  100روز نخست دولت دوازدهم،
بیش از  215هــزار انشعاب جدید آب شهری،
روستایی و فاضالب شهری واگذار شده است .وزیر
نیرو افزود :در این ایام ،دو تصفیه خانه جدید به
ظرفیت اسمی بیش از  30هزار مترمکعب در روز
در استان ایالم و البرز به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته اردکانیان ،در  100روز نخست دولت
دوازدهـــم 63 ،مــگــاوات نیروگا ههای کوچک
و  42مگاوات نیروگا ههای تجدیدپذیر نیز به
بهرهبرداری رسیده است.

وزیــر کــشــوردر جلسه هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کــشــاورزی ایــران
گفت :واقعیت آن است که نبود توازن و تعادل
یک زخم بسیار عمیق بر پیکره کشور نه تنها
در حــوزه اقتصاد بلکه در حــوزه اجتماعی
و امنیتی است.
به گزارش مهر ،عبدالرضا رحمانی فضلی افزود:
مشکل اصلی کشور ،در نظام برنامهریزی ،بودجه
ریزی و بانکی است و هیچ کشور توسعه یافتهای در
دنیا ،نظام برنامهریزی بخشی و کالن ندارد.
وی افزود :هیچ جای دنیا چنین نظام بودجهریزی
ندارد ،این در حالی است که در دیوان محاسبات
کــل کشور طرحی بــا حضور تمامی افــرادی
که اکنون در دولــت حضور دارنــد و آن زمــان در
استراحت بودند ،نوشته شد که بحث عملکرد
و توزیع مطلوب و مناسب ،بهرهوری و مواردی از
این دست را دنبال میکرد ،اما در مجلس این طرح
مسکوت ماند،این طرح در دولت کنونی که همه
تدوینکنندگان این طرح در آن حضور دارند،
همچنان در حال اصالح است.
وزیر کشور گفت :اختیار استانداران در دست
وزارت کشور نیست ،یعنی اختیاراتی که بخش
خصوصی طلب میکند ،در اختیار وزیر کشور
نیست ،این در حالی است که نظام صنعت و بانک
ایــران مسائل خود را میبیند و استانداران نیز
علیرغم اختیاراتی که دریافت کردهاند ،هنوز در
بسیاری از موارد مشکل دارند.
رحمانی فضلی تصریح کــرد :نظام مالیاتی،
بانکی ،بودجه ریزی و مباحثی از این دست باید

مورد تغییر واقع شود؛ البته تغییر این موارد هم
ساده است و دنیا نیز چنین تجربیاتی داشته
است .بنابراین باید روی مباحث اجرایی تمرکز
کرد که در اختیار وزارت کشور است.
وی با بیان اینکه استانداران مانع از اجرای قانون
رفع موانع تولید نشدهاند ،گفت :دهها مورد وجود
دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران
برای رفع موانع تولید مراجعه کرده است ،مشکل
حل شده است .در حالیکه باید تابع احساسات
نشوید .این در حالی است که مملکت را با سوت و
کف پیش میبریم ،یعنی سوت میزنند یک طرف
میرویم و کف میزنند به طرف دیگر متمایل
میشویم.
وزیــر کشور با بیان اینکه در بحث کوله بری
تصمیمهای خوبی گرفته شده است ،از بخش
خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای
مالقات با وی تعیین کــرده و بــرای حل مسائل
پیشقدم شوند.
رحمانی فضلی اظهار کرد :در دولت تصویب
شد تا کوله بریها ،به صورت کلی متوقف شود
که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است
داشته باشد ،اما تدبیر کردهایم که به جای اینکه
افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار
مشکل شــود ۱۵ ،بازارچه مــرزی تدبیر شده و
کاالهایی که در آن مناطق وارد کشور میشود،
عرضه شود .این در حالی است که بیش از ۸۵
درصد از کاالهایی که کوله بران میآورند ،از ایران
به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از سوی
کوله بری وارد کشور میشوند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان:

مجلس پیگیر تصویب الیحه مقابله با خشونت علیه زنان است

چند روز قبل بود که معصومه ابتکار ،معاون امور
زنان و خانواده رئیس جمهور شاخصترین اقدام
این معاونت در  ۱۰۰روز نخست عملکرد دولت
دوازدهم را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و
گفت :پیگیری الیحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله
با خشونت علیه آنها» جزو شاخصترین اقدامات
صورت گرفته به شمار میرود که کار بسیار خوب و
منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده و
تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.
روز گذشته نیز عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان
مجلس از تالش برای ممانعت از تکرار اسیدپاشی به
عنوان یکی از مهمترین عوامل اصرار نمایندگان برای
تصویب الیحه «مقابله با خشونت علیه زنان» یاد کرد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با خبرگزاری خانه
ملت ،با انتقاد از تاخیر در روند بررسی «الیحه مقابله
با خشونت علیه زنان» گفت :ما از طریق معاونت امور
زنان ریاست جمهوری پیگیر روند بررسی این الیحه
هستیم و بر اساس آخرین اخبار این الیحه به دلیل
برخی ایرادات آماده ارائه در صحن مجلس نیست.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر

و پردیس در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد:
هماکنون نمایندگان مجلس بهدنبال بروز مشکالت
عدیدهای که در پی حوادث اسیدپاشی در کشور
رخ داده است و از سوی دیگر اعمال خشونتهایی
که در قالب اقداماتی علیه زنان در فضای مجازی و
یا حوزههای اقتصادی صورت گرفتهاست ،به طور
جدی روند بررسی این الیحه را به عنوان یکی از

اولویتهای مهم جامعه پیگیری میکنند.
وی با بیان اینکه قوانینی که پیش از این در حمایت
از زنــان به تصویب رسیده بــود ،اصــا بــازدارنــده
نیست ،تصریح کرد :رسیدگی به پرونده مجرمان
حوادث اسیدپاشی یکی از مواردی بود که به دلیل
خألقانونی به نتیجه مطلوب نرسید ،کمااینکه
این مجرمان بعد از طی مدت کوتاه محکومیت

خود به جامعه بازگشته و این احتمال مـیرود که
بار دیگر با تکرار این جرم تهدیدی علیه سایر زنان
جامعه باشند و این در حالی است که قربانیان
این حوادث تا پایان عمر از داشتن زندگی طبیعی
بیبهره هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،اظهارکرد :البته
به نظر میرسد مهمترین علت تأخیر در بررسی الیحه
مقابله با خشونت علیه زنان این باشد که قرار است
یک الیحه جامع و فاقد ایراد به صحن مجلس تقدیم
شود ،تا بدون هیچ مشکلی در صحن به تصویب
برسد ،کمااینکه الیحه هوای پاک نیز با همین دلیل
با تأخیر به مجلس رسید.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس با یادآوری
دیدگاه روشنفکرانهای که نسبت به احقاق حقوق زنان
در این دوره از مجلس بر صحن حاکم است ،تأکید
کرد :نمایندگان این دوره از مجلس جدا از هر گونه
نگاه سنتی ،به دنبال تأمین امنیت بیشتر برای زنان در
جامعه هستند ،بنابراین میتوان پیشبینی کرد که
الیحه مقابله با خشونت علیه زنان بدون هیچ مشکلی
به تصویب برسد.

سایه روشن

محمد نبی حبیبی ،دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی
گفت :سازمان ملل بارها گفته است ایــران نقشی
درباره موشکهای یمنی ندارد .یمن موشکهایی
را که در زمان عبدا ...صالح از شوروی سابق گرفته،
بهینهسازی کرده است و اکنون از خود بهخوبی دفاع
میکند .چرا ریاض این امر را پنهان میکند( .تسنیم)
محسنهاشمیرفسنجانی،رئیسشورایشهرتهران،
با بیان اینکه باید نحوه برخورد با دستفروشان بازنگری
شود،گفت:زمانیکهمندرمتروبودم،تازهدستفروشی
راه افتاده بود اما حاال به یک مشکل جدی بدل شده و
با پدیدهای روب ـهرو هستیم که تعداد دستفروشان از
مسافران بیشتر است و دستفروشان حدود 12ساعت در
روزرادرمتروفعالیتمیکنند(.ایسنا)
ناصر ســراج ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور با
اشاره به اینکه تنها چیزی که نظام و حکومت را از پای

در میآورد ،فساد داخلی است ،گفت :اکثر مدیران ما
خدوم و پای کار هستند ،ولی متأسفانه تعداد معدودی
بــرای نظام و ادارات ایجاد دردســر و نظام را بدنام
میکنند( .فارس)
مرتضی مقتدایی ،نماینده مردم اصفهان در مجلس
خبرگان رهبری دربــاره اظهارات رئیس دولت های
نهم و دهم گفت :در زمانی که ما به احساس آرامش
نیاز داریم و با وجود اینکه این همه از جمله مقام معظم
رهبری درباره حفظ آرامش کشور توصیه کردهاند و در
همین حال دشمنان کشور تالش میکنند ،اختالف
ایجاد کنند ،این گونه رفتارها ناپخته و غیر عاقالنه
است( .اعتماد)
حمید بعیدی نژاد ،سفیر ایران در لندن در یادداشتی
در کانال تلگرامی اش نوشت :نشریه ایندیپندنت در
مقالهای مهم محمد بن سلمان شاهزاده عربستان را

بهعنوان مرد سال  2017در خاورمیانه معرفی کرده
است ،اما نه به اعتبار موفقیتهایش بلکه به خاطر
شکستهای او ،کسی که سیاست خارجی او در
خاورمیانه در طول این سال میالدی با ناکامی روبهرو
بوده است( .مهر)
علیرضا زاکانی ،نماینده ادوار مجلس گفت :همه
باید بکوشیم مشکالت را در دستگا ههای قضایی،
اجرایی ،تقنینی و سایر نقاط کشور خوب بشناسیم و
با تجویز داروی شفابخش برای آن از آالم مردم بکاهیم،
نه با دفاع غیرمنطقی و خوب مطلقپنداری و مواجهه
سطحی با مشکالت بخشهای آن ،افکار عمومی در
جامعه را جریحه دار کرده و یا با شعارهای احساسی
و غوغاساالری و با فرار از پاسخگویی در برابر قانون،
ارزش های اساسی اسالمی مثل عدالت را بازیچه خود
قرار داده و به جای جوابگویی در برابر اتهامات ،به
تهدید ،بست نشینی و کنایهگویی بپردازیم( .تسنیم)

سیدرضا اکرمی ،عضو جامعه روحانیت مبارز در
واکنش به اعالم پشیمانی برخی چهرههای شناخته
شده دربــاره رأی دادن به روحانی در انتخابات 96
تصریح کرد :اظهارات این افراد شوخی بوده است.وی
افزود :ممکن است دو یا سه نفر در این زمینه صحبت
کرده باشند اما این اظهارات ،مالک ارزیابی نیست.
(باشگاه خبرنگاران جوان)
احمد مازنی ،با بیان این که معتقدم گفتوگو بین
جریانهایسیاسیبایدازیکجاییشروعشود،عنوان
کرد:باید بدانیم درهر گفتوگو یک پیشگفتوگووجود
دارد .در حقیقت دستور کار ،موضوعات مورد بحث و
روش گفتوگو با حوصله و دقت باید تعیین شود .از این
مسئله استقبال و در اولین فرصت به دیدار مهندس
باهنر میروم و ان شاءا ...باهم صحبت خواهیم کرد تا
زمینه گفتوگو را فراهم کنیم( .ایلنا)
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اخبار کوتاه
دیدار ظریف با طالباف

باشگاه خبرنگاران جوان" -واصف طالب اف"
رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار
نخجوان روز گذشته با وزیــر امــور خارجه
جمهوری اسالمی ایــران دیــدار و گفتوگو
کرد .در این دیدار رئیس مجلس خودمختار
نخجوان ،از افزایش مناسبات دو کشور ایران
و آذربایجان ،بهویژه مناسبات با جمهوری
خودمختار نخجوان ابراز رضایت کرد و گفت:
آمادگی داریم که همکاریها در زمینههای
انــرژی ،گردشگری و حمل و نقل را بیش از
پیش با ایــران توسعه دهیم .ظریف نیز در
این دیــدار اظهار کــرد :جمهوری اسالمی
ایران از توسعه و تسهیل روابط در زمینههای
مختلف استقبال میکند و ما آمادگی داریم
در زمینههایی که یاد شد بهویژه راه آهن ،راه
ســازی و پــروژه های زیربنایی ،کشاورزی،
تولیدات مشترک ،تسهیل امــور گمرکی و
تولید برق و ...همکاری ها را افزایش دهیم.
مشکل فرهنگ با پول رفع نمیشود

مهر -مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس،
در پاسخ به این سؤال که آیا میزان اعتبارات
پیشنهادی بخش فرهنگ در بودجه سال
آینده قابل قبول است یا نه؟ گفت :نمیتوان
با صرف تکیه بر اعتبارات مشکالت فرهنگی
را رفــع کــرد .وی افــزود :فرهنگ رفتار ما و
رفتار من و شما است؛ در وضعیت فعلی نیز
بسیاری از اقداماتی که توسط دستگاهها به
نام فرهنگسازی انجام میشود قابل قبول
نیست .پزشکیان همچنین تصریح کرد:
بودجه پیشنهادی دولت نیز در حال تحلیل و
بررسی است و فعال درباره بخشهای مختلف
آن بحث نشده است.
فرصت دوباره برای ثبت نام ارشد

صداوسیما -بازماندگان از نا منویسی
در آزمــون کارشناسی ارشــد ســال ۱۳۹۷
میتوانند از  ۳۰بهمن برای ثبت نام در این
آزموناقدامکنند.حسینتوکلی،سخنگوی
سازمان سنجش آموزش کشور با اعالم این
خبر گفت :این افراد میتوانند تا پنجشنبه 3
اسفند 96به سایت اینترنتی سازمان سنجش
به نشانی  www.sanjesh.orgمراجعه کنند
و در این آزمون نامنویسی کنند .وی گفت:
این آزمون برای پذیرش دانشجو در مقطع
کارشناسی ارشــد دانشگا هها و مؤسسات
آموزش عالی دولتی ،غیردولتی و دانشگاه
آزاداسالمیبرگزارمیشود.
بوئینگ با تأخیر می آید

ایلنا -مدیرعامل ایرانایر در حاشیه دومین
نمایشگاه حمل و نقل در جمع خبرنگاران
با بیان اینکه کمپانی ایــربــاس ،فاینانس
هواپیمای جدید را پذیرفت ،گفت :البته در
حال رایزنی با سایر فاینانسرها هم هستیم اما
کمپانی ایرباس هم موضوع تامین فاینانس
قرارداد هواپیماهای جدید را پذیرفته است.
فرزانه شرفبافی همچنین دربــاره احتمال
تصمیمات جدید کنگره آمریکا دربــاره
تحریمها اظهار کرد :تصمیم کنگره آمریکا
هیچ تاثیری بر روی قــراردادهــای خرید
هواپیماهای جدید ایران از شرکت بوئینگ
نــدارد و فقط ممکن است صدور مجوزهای
اوفکراکمیزمانبرکند.
آزادی  9ملوان ایرانی

ایسنا -مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور
وزارت امور خارجه گفت :به دنبال پیگیریها
و تــا شهــای سرکنسو لگری جمهوری
اسالمی ایــران در دبــی ،تعداد  14نفر از
ایرانیانی که در زندانهای دبی و راسالخیمه
در کشور امــارات متحده محبوس بودند به
زودی آزاد و به کشور بــاز خواهند گشت.
علیاصغر محمدی افزود :از این تعداد  9نفر
ملوان ایرانی به اتهام ورود غیرمجاز به آبهای
امــارات در راسالخیمه دستگیر و محاکمه
شده بودند و پنج نفر دیگر نیز به مناسبت روز
ملیاینکشورمشمولعفوقرارگرفتند.
پوزخند متخصصان به ادعای هیلی

صداوسیما -علی اکبر والیتی ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،ادعاهای نماینده
آمریکا در سازمان ملل دربــاره ایرانی بودن
موشک شلیک شده از یمن به عربستان را
بیپایه و مضحک اعالم کرد و گفت :این ادعا
با پوزخند متخصصان مسائل بین الملل
مواجه شده است .وی تأکید کرد :جمهوری
اسالمی ایــران به هیچ وجه به یمن موشک
نــداده اســت .والیتی ادامــه داد :متوجه
نشدیم خانمی که نماینده ایــاالت متحده
در ســازمــان ملل متحد هست متخصص
امور بین الملل هست یا متخصص تحقیق
درامورموشکی؟

