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ارائه الیحه برجام از سوی دولت به مجلس ،به تصمیم نظام بستگی دارد
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی ،گفت :در مورد اینکه برجام به صورت الیحه به
مجلس ارائه شود ،من این موضوع را یک تصمیم نظام ....
اسفنانی:

رفع فیلتر فیسبوک قابل بررسی است

عضو کارگروه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه
فضای مجازی معتقد اســت در صورت برطرف شدن
ایرادات گذشته فیسبوک که منجر به فیلتر شدن این
فضای مجازی شــده بود ،می  تــوان آن را رفع فیلتر
کرد.
محمدعلــی اســفنانی در گفت و گو بــا خبرنگار
خبرگزاری خانه ملــت در خصوص چگونگی روند رفع
فیلتر فیســبوک ،گفت :اگر وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات یا کسانی که از این دست فضاهای فیلتر شده
استفاده می  کنند درخواست دهند ،احتماال موضوع رفع
فیلتر فیسبوک نیز بررسی می  شود.
نماینده مردم فریدن ،فریدون شــهر و چادگان در
مجلس شورای اســامی  تصریح کرد :در صورتی که
ایرادات گذشته فیســبوک که منجر به فیلتر شدن آن
شده بود برطرف شده باشــد می  تواند نسبت به رفع
فیلتر آن نیز اقدام کرد.
عضو کارگروه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه
فضای مجازی همچنین در پاســخ به این سوال که آیا
می  توان فناوری فیلتر محتوای مجرمانه که هم اکنون
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات روی اینســتاگرام
اعمال کرده را روی فیســبوک نیز اعمال کرد یا خیر،
خاطرنشــان کرد :این فناوری مراحل آزمایشی خود را
در اینستاگرام طی می  کند که در صورت موفقیت آمیز
بودن می  توان آن را روی ســایر فضاهای مجازی نیز
اعمال کرد.

قاضی پور:

هنوز به پرونده تخلفات مرتضوی در سازمان
تامین اجتماعی رسیدگی نشده است

عضو کمیتــه تحقیق و تفحص از ســازمان تامین
اجتماعی تاکید کرد که هنوز به پرونده تخلفات سعید
مرتضوی در زمینه ســازمان تامین اجتماعی رسیدگی
نشده است.
نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت با اشاره به حکم صادر شده برای مرتضوی
گفت :دوشنبه هفته گذشته ســری به دادگاه زدم تا
شکایت خود را از رئیس فدراسیون والیبال را پیگیری
کنم.
وی ادامــه داد :آنجا با بازپــرس آقای مرتضوی
در زمینه ســازمان تامین اجتماعی را مالقات کردم و
جویای روند بررســی پرونده آقای مرتضوی شــدم.
بازپرس توضیــح داد حکم  های صادره برای مرتضوی
بی ارتباط با موضوع پرونده تامین اجتماعی است.
نماینــده مردم ارومیــه در مجلس نهم شــورای
اســامی  تاکید کرد :به گفته بازپرش کیفر خواست در
زمینه تخلف در سازمان تامین اجتماعی باید در شعب
متعدد بررسی شود چرا که این پرونده عریض و طویل
است و رسیدگی به آن در کوتاه مدت ممکن نیست.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشاره
بــه جمع آوری امضــا در قوه مقننه برای رســیدگی
به تخلفات مرتضوی در ســازمان تامیــن اجتماعی
گفت :با توجه بــه توضیحاتی که بازپــرس پرونده
از روند رســیدگی داد ،دیگر دلیلی بــرای امضا نامه
وجود ندارد.
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هنوز به پرونده تخلفات مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی رسیدگی
نشده است
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که هنوز به ...

اجازه تجزیه عراق و سوریه را نمی  دهیم
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشــاره به بحران  های منطقه و سو
استفاده آمریکا از این مسئله تاکید کرد :به آمریکایی  ها اجازه تجزیه عراق ...

قنبری:

ملت امروز

عمر مجلس نهم کفاف رسیدگی به برجام را
نمیدهد

داریــوش قنبری گفت :مطابق قانون اساســی
موافقتنامههــای بینالمللــی بین ایران و ســایر
کشورها باید در مجلس شــورای اسالمی  تصویب
شود اما برجام هنوز یک برنامه مشترک است و به
معاهده یا قرارداد تبدیل نشده است که نیاز به طرح
آن در مجلس وجود داشته باشد.
یک نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی  در
گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) ،با یادآوری اینکه در گذشته در مورد
قطعنامــه  598ســازمان ملل که منجــر به پایان
جنگ ایران و عراق شــد ،این قــرارداد در مجلس
مورد رســیدگی و تصویب قرار نگرفت ،اظهار کرد:
در مورد مســائل مهمی  از جمله جنگ و صلح حتی
در کشــورهای دموکراتیک اختیارات خاصی برای
روسای کشور ما در نظر گرفته شده است که اظهار
نظرات مختلف و مخالف باعث تشــتت و اخالل در
اذهان عمومی  نشود.
وی افــزود :اظهارنظرهــای مختلــف در مورد
مســائل مهم جای نگرانی ندارد اما در موضوعات
مهم گاهی نیاز به تصمیمات قاطع است.
قنبری با اشــاره به درخواست نمایندگان برای طرح
برجام در مجلس ،گفــت :اصل موضوع طرح برجام در
مجلس خوب اســت اما نگرانی از آنجاست که تعدادی
از تندروهــا و افراطیون در مجلــس بخواهند با طرح
برجام در مجلس بــه آن بتازند و این پیروزی عظیم را
وارونــه جلوه دهند به خصوص با توجه به اینکه برخی
مخالفــان در قالب جبهه پایداری در چند ماه گذشــته

و همــواره تــاش بــه ســنگاندازی در مســیر
مذاکرات داشتهاند.
این فعال سیاســی با تأکید بر اینکه طرح برجام در
مجلس فعلی به مصلحت نیست ،تصریح کرد :اگر قرار
به طرح و تصویب برجام در مجلس باشد بهتر است این
موضوع به مجلس آینده موکول شود.
وی با اشــاره به اینکه برجــام ،برنامه جامع اقدام
مشترک اســت،توضیح داد :برخی تحلیلگران معتقدند

برجــام هنــوز موافقتنامه تمام شــده تلقی
نمیشــود و بهتر اســت برجام در این مجلس
مطرح نشــود و اجازه دهیم تمام زوایای برنامه
پیــش رود و وقتی تبدیل به موافقتنامه کامل
بینالمللی شــد ،به صــورت الیحه در مجلس
آینده مطرح شود.
قنبری با اشــاره به اینکه مجلس نهم در
ماههای پایانی عمر خود به ســر میبرد ،گفت:
با توجه به مدت باقیمانده از مجلس فعلی ،عمر
این مجلس کفاف رســیدگی به موضوع برجام
را نمیدهد.
ایــن نماینــده پیشــین مجلس شــورای
اســامی  با بیان اینکــه خوشــبختانه اراده
مسئوالن ارشد نظام در ارتباط با پیشبرد منافع
ملت ایران در یک راســتا قرار گرفته اســت و
اکثر مسئوالن متفقالقول هستند ،تصریح کرد:
حتی اگر برجام در مجلس فعلی که تعدادی از
تندروهــا در آن حضور دارنــد که همواره علیه
منافــع ملی اظهار نظر کرده اند ،مطرح شــود
به اعتقــاد بنده رأی خواهــد آورد اما با توجه
به اینکه فرصتی بــرای تبلیغات افراطیون و تاختن به
برجام در مجلس فراهم میشــود ،فع ً
ال ضرورتی برای
طرح برجام در مجلس وجود ندارد.
قنبری تأکید کــرد :دولت باید گامهــای نهایی را
بردارد و اقدامات عملی را انجام دهد و بعد از آنکه برجام
تبدیل به موافقتنامه کامل شــد و در مســیر اجرا قرار
گرفت آن را در قالب الیحه به مجلس دهم بفرستد.

واکنش بروجردی به سفر وزیر امورخارجه انگلستان به ایران برای بازگشایی سفارت این کشور

هاموند بدون مهر ویزا به تهران نیاید

با توجه به اینکه انگلیســی  ها خود سفارت را در
تهران تعطیــل کردند و رفتند و اکنــون تصمیم به
بازگشــت گرفته اند و با توجه به تعــداد قابل توجه
ایرانیان مقیم انگلیس و تردد ایرانیان به این کشــور
بازشــدن ســفارت انگلیس در تهران بدون خدمات
کنســولی و صدور روادید ورود به کشور انگلستان به
اتباع ایرانی قابل قبول نیست.
به گــزارش خبرگــزاری خانه ملت بــه نقل از
مجلس نیوز( پایگاه خبری فراکســیون اصولگرایان
رهــروان والیــت) عالءالدین بروجــردی ،رییس
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
شورای اســامی  با اشــاره به ســفر فیلیپ  هاموند،
وزیر امورخارجه انگلســتان به ایران برای بازگشایی
سفارت این کشــور در تهران گفت :با توجه به اینکه

انگلیسی  ها خود ســفارت را در تهران تعطیل کردند
و رفتند و اکنون تصمیم به بازگشــت گرفته اند و با
توجــه به تعداد قابل توجه ایرانیــان مقیم انگلیس و
تردد ایرانیان به این کشــور بازشدن سفارت انگلیس
در تهران بدون خدمات کنسولی و صدور روادید ورود
به کشور انگلستان به اتباع ایرانی قابل قبول نیست.
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلس شــورای
اســامی  در ادامه این مطلب تاکید کرد:بنابراین اگر
وزارت امور خارجه در یک اقــدام متقابل تصمیم به
فعال شدن دو ســفارتخانه گرفته است حتما باید در
جهت ارائه خدمات کنوســلی به اتبــاع ایران اقدام
کند تا حتما ســفارت خدمات کنسولی را به ایرانیان
ارائه کند.
عضو فراکســیون اصولگرایان رهــروان والیت

همچنین تصریح کرد :ســفارت انگلیس در تهران و
رفتن اتباع ایرانی به دیگر کشورها برای دریافت روادید
انگلیس بی احترامی  به مردمی  است که قصد سفر به
این کشــور را دارند و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
خبرگــزاری رویترز به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک
بریتانیایی نوشت :فیلیپ  هاموند وزیر خارجه انگلیس
روز یکشنبه آینده به ایران سفر می  کند .قرار است در
این سفر سفارت انگلیس در تهران بازگشایی شود.
ســفارت انگلیــس در تهــران چهار ســال قبل
( 8آذرماه  )1390در پی حمله شماری از معترضین و
تصرف محدود سفارت و باغ سفارت انگلیس ،تعطیل
و دیپلمات  هــای انگلیســی ،ایران را تــرک کردند.
همزمان انگلیس ،ســفارت ایران در لندن را تعطیل
و دیپلمات  های ایرانی را اخراج کرد.

عبدالرضــا رحمانی فضلی در گفت و گو با خبرنــگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص روندی که
از سوی وزارت کشــور برای برگزاری انتخابات شفاف پیگیری می  شود ،گفت :با شورای نگهبان به
این توافق رسیدیم که برای برگزاری انتخابات از صندوق  هایی استفاده شود که شفاف است .وی در
ادامه با بیان اینکه صندوق  های شــفاف به گونه ای خواهد بود که محتوای برگه  های آرا از بیرون آن
دیده نشــود ،عنوان کرد :از این صندوق  ها در انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی  استفاده خواهد
شــد .رحمانی فضلی همچنین تصریح کرد :در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی در انتخابات
مجلس دهم نیز با شورای نگهبان به توافق رسیده ایم.

احمدی با اشاره به منویات رهبری مبنی بر توجه به تالش
غرب برای ایجاد بحران  های منطقه ای:

اجازه تجزیه عراق و سوریه را نمی  دهیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بحران  های منطقه و سو استفاده آمریکا از
این مسئله تاکید کرد :به آمریکایی  ها اجازه تجزیه عراق و سوریه را نمی  دهیم.
وحید احمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه عراق و ســوریه به عنوان
همســایه  های ایران پر اهمیت هســتند ،گفت :بحران در این دو کشور هر چند که به داخل ایران نفوذ
نکرده اســت اما آرامش و آسایش همســایگان بر ما هم اثرگذار خواهد بود به این جهت وضعیت این
کشورها برای ایران مهم است.
نماینده مردم کنگاور در مجلس نهم شورای اسالمی  ادامه داد :مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که
داشتند به این نکته اشاره کردند و بر هشدارهای گذشته خود مبنی بر نفوذ آمریکایی  ها در عراق و سوریه
تاکید کردند .وی با اشاره به دیدار اخیر رهبری گفت :ایشان فرمودند در گذشته نسب به تالش آمریکا برای
تجزیه عراق تاکید داشتم اما برخی ،از آن سخنان تعجب می  کردند اما امروز امریکایی  ها به صراحت از
تجزیه عراق دم می  زنند .بنابراین الزم است بیش از گذشته تحوالت و وقایع این دو کشور را رصد کنیم.
احمدی تاکید کرد :با توجه به ســخنان رهبری ،هدف مشــخص امریکایی  ها تجزیه عراق و سوریه،
اســت اما تمامیت ارضی کشورهای منطقه و عراق و سوریه برای ما بسیار مهم است.بنابراین تا جایی
که بتوانیم مانع تجزیه این دو کشور می  شویم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت :نظام جمهوری اسالمی  خواهان آرامش
و امنیت در داخل کشــور اســت و این امنیت را در امنیت منطقه و کشورهای همسایه می  دانند ،با این
حساب تجزیه عراق و سوریه از سوی آمریکایی  ها با شکست مواجه خواهد شد.
ابوترابی فرد:

مشهدی عباسی انتقاد کرد:

آن سو
عباسی با تاکید بر بدهی  5هزار میلیاردی بیمهها به وزارت بهداشت:

اعتبار داده شده به بیمهها برای خرید خدمت از مراکز
درمانی سلب میشود
احتمال واگذاری اعتبارات به وزارت بهداشت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
با انتقاد از بدهی  5هزار میلیارد تومانی بیمهها
بــه وزارت بهداشــت ،گفت :اگــر همچنان
بیمهها وزارت بهداشت را در پرداخت معوقات
خــود همراهی نکنند در بودجه ســال آینده
اعتبار داده شده به بیمهها برای خرید خدمت
از مراکز درمانی را از بیمهها ســلب خواهیم
کرد.
سلیمان عباســی در گفت وگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،با تاکید بر بدهی  5هزار
میلیارد تومانی بیمهها به وزارت بهداشــت،
افزود :از مســایل مهمی  کــه در نظام تحول
ســامت وجود دارد بحث پوشش بیمهای و
خرید خدمت است و وزارت بهداشت با تکیه
بر حمایتهای بیمه ،اقــدام به اجرای چنین

طرحی کرده است.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شــورای اســامی ،ادامه داد :امروزه اگر وزارت بهداشت در اجرای
طرح تحول سالمت یاری نشود این طرح در اجرا با مشکل مواجه میشود؛ یکی از مسایل مهمی  که در نظام
تحول سالمت میتوان به آن اشاره کرد بحث پوشش بیمهای و خرید خدمت است.
ایــن نماینده مردم در مجلس نهم ،با بیان اینکه وزارت بهداشــت موافق در اختیار گرفتن پولی بود که
اکنون در دســت بیمهها برای خرید خدمت اســت ،تصریح کرد :وزارت بهداشت عنوان میکرد که اگر این
پول در دست این وزارتخانه باشد هم خرید خدمت کرده و هم مطالبات بیمارستانها و پزشکان را به موقع
پرداخت خواهد کرد اما بیمهها مخالفت کردند و خود خواستار خرید خدمت شدند.
وی یادآور شــد :اکنون که بیمهها وزارت بهداشت را همراهی نمیکنند این وزارتخانه در پرداختیها به
پزشــکان و پرسنل حوزه سالمت با مشکل مواجه میشوند و در این شرایط ممکن است که پزشک تمایلی
به همکاری با وزارت بهداشت نداشته باشد و در بخش خصوصی فعالیت کند.
عباســی تاکید کرد :واقعیت آن است که بیمارســتانها از اعتباری که بیمهها باید به آنها بپردازند عالوه
بر پرداخت حقوق و دســتمزد کارکنان ،میتوانند در راستای خرید تجهیزات پزشکی نیز بهره ببرند و همین
عامل باعث میشــود در زمینه هتلینگ نیز اقدامات موثری را انجام دهد که متاســفانه این پرداختیها از
بیمهها با تاخیر مواجه میشود.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس نهم ،ادامه داد :اگر قرار است بیمهها خرید خدمت داشته باشند باید
به درســتی این اقدام را انجام دهند 5 ،هزار میلیارد تومان مبلغ ناچیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت
این درحالی اســت که ممکن اســت بیمهها این اعتبار را در بانکها بگذارند و از سود دریافتی آن ،خواهان
پرداخت معوقات خود باشند که این مهم اقدامی  نامطلوب است.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اســامی ،گفت :دغدغه وزیر بهداشت برای عدم
پرداخت بدهی 5هزار میلیارد تومانی بیمهها به وزارت بهداشــت حائز اهمیت اســت و اگر این اقدام انجام
نشود در بودجه سال آینده اعتبار خرید خدمت را از بیمهها اخذ و به وزارت بهداشت واگذار خواهیم کرد.

از کوه خواری که به نوک قله رسیده تا حفر چاه غیرمجاز از
سوی آب معدنی دماوند

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با انتقاد از
تخلفات متعدد در شهرســتان دماوند ،گفت :حفر
غیرمجاز چاه  ها از ســوی مســئوالن آب معدنی
دماوند ،زمین خواری و کوه خواری بخشی از این
تخلفات است که هیچ مسئولی از چنین تخلفاتی
جلوگیری نمی  کند.
حمید رضا مشــهدی عباســی در گفت وگو
بــا خبرنگار خبرگــزاری خانه ملت ،بــا انتقاد از
ناتوانی در جلوگیری از کوه خواری در شهرستان
دماوند ،افزود :متاســفانه برخــورد قاطعی در این
زمینه صورت نمی  گیرد و تنها مســئوالن اطالع
رسانی می  کنند و اقدام عملی در این راستا انجام
نمی  دهند.
نماینده مردم دماونــد ،فیروزکوه و رودهن در
مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :اطالع رسانی
در زمینه کوه خواری شهرستان دماوند تنها تنشی
برای مردم اســت چراکه هیچ مسئولی جلوی این
اقدامات را نمی  گیرد.
این نماینــده مردم درمجلس نهــم ،تصریح
کــرد :اگردر شهرســتان دماوند بحــث تخریب
ســاختمان  های غیرمجــاز اســت ابتــدا بایــد
ســاختمان  های غیرمجاز مدیران کشور تخریب
شود و بعد به ترتیب برای مدیران استان ،مدیران
شهرســتان و درنهایت نوبت به تخریب ساخت و
ساز غیرمجاز مردم عادی فرا برسد.
وی یادآور شــد :اگر تخلفی در ساخت و ساز
صورت گرفته و قرار است با متخلف برخورد شود

نباید ابتــدا از تخلفات مردم عادی جلوگیری کرد
چراکه مردم همواره معترض هستند که چرا جلوی
ساخت و ساز فالن مدیر کشور گرفته نمی  شود اما
ساختمان آنها تخریب می  شود.
مشهدی عباسی با بیان اینکه مدیران متخلف
زیــادی در دماوند اقدام به زمیــن خواری و کوه
خــواری کرده اند ،تاکید کــرد :در حال حاضر در
شــهرک آویشن احمد آباد در دماوند ،قطعه بندی
صــورت گرفته و محدوده ای بــرای آن در نظر
گرفته نشده و مسئوالن مربوطه به همین منوال
کوه خواری را ادامه داده اند و به نظر می  رســد تا
یکی دو هفته دیگر به نوک قله هم برسند.
نماینده مردم دماونــد ،فیروزکوه و رودهن در
مجلس نهم ،ادامه داد :اگــر این اقدامات قانونی
است پس چرا مدام حرف از تخلف در دماوند زده
می  شــود اگر هم این اقدامات تخلف است پس
چرا هیچ اقدامی  بــرای جلوگیری از این تخلفات
صورت نمی  گیرد.
این نماینده مردم درمجلس نهم ،تصریح کرد:
در دماوند برخی نهادهــا زمین گرفته اند تا برای
کارمندانشان ساختمان بسازند در این زمینه تغییر
کاربری صــورت داده اند در همیــن حال مردم
عادی مانند کشــاورزان به ما مراجعه می  کنند و
می  گویند چرا مــا نمی  توانیم این تغییرکاربری را
انجام دهیم.
مشــهدی عباســی با بیان اینکه درحفر چاه
غیرمجاز نیزمشکالتی وجود دارد ،تاکید کرد :آب

معدنــی دماوند به راحتی چاه  هایی را حفر کرده و
هر روز چندین تریلی آب از دماوند خارج می  شود
اما کشــاورزی کــه چاهی میزند تــا درختانش
خشک نشود سریع با آن برخورد میکنند ،اگر چه
اقدام کشاورز هم غیر قانونی است اما مردم عادی
عنوان می  کننــد که چرا مســئوالن آب معدنی
دماونــد می  تواننــد چاه بزنند؟ قرار اســت تا چه
زمانی آب از این شهرستان برده شود.
نماینده مردم دماونــد ،فیروزکوه و رودهن در
مجلس نهم ،ادامه داد :از ســویی دیگر اســتفاده
از آب چاه  هــا در دماوند باعث خشــک شــدن
چشــمه  های پایینی این شهرســتان می  شود و
این درحالی اســت که عالوه بر سودهای کالن،
اقدامات و تخلفات دیگری نیز صورت می  گیرد تا
جایی که حتی برای جابه جایی این آب  ها از تریلی
افراد عادی استفاده نمی  شود و گاهی از اصفهان
تریلی به شهرســتان آمده تا این آب  ها را جابه جا
کند و زمانی که پیگیری می  کنیم متوجه نســبت
فامیلــی این افراد با مدیران مربوطه می  شــویم.
عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای
اسالمی ،با بیان اینکه از وزیر نیرو بارها درخواست
کردیم که مســئوالن آب معدنی دماوند بر کدام
اســاس مجوزی چنین چاه  هایی را حفر کرده اند،
گفت :هنوز پاسخ روشــنی در این زمینه دریافت
نکردیم و به طور کل تخلفات شهرســتان دماوند
نیازمند عزمی  راســخ مسئوالن برای جلوگیری از
این تخلفات است.

خجسته از اصالح موادی از قانون انتخابات در نشست روز یکشنبه کمیسیون شوراها خبرداد:

لزوم ادغام هیاتها و مسئوالن اجرایی در دو انتخابات آتی مجلس و خبرگان
رییس کمیســیون شــوراها و امور داخلی
مجلــس ابراز امیدواری کرد شــورای نگهبان
برگــزاری الکترونیکی انتخابات را تایید کند تا
به این ترتیب امکان اعمال نفوذهای منفی در
جریان انتخابات گرفته شود.
امیــر خجســته در گفتگــو بــا خبرنگار
خبرگــزاری خانه ملت ،گفــت :اصالح موادی
از قانون انتخابات در کمیته  های زیر مجموعه
کمیسیون شوراها به صورت کارشناسی بررسی

شــده و یکشــنبه هفته آینده در دســتور کار
کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس بررسی
قرار خواهد گرفت.
نماینده مــردم همدان در مجلس ادامه داد:
با توجه به برگزاری همزمان انتخابات مجلس
شورای اسالمی  و خبرگان از نظر شیوه اجرایی
نیازمند اصالحاتــی در قانون انتخابات و ادغام
هیات  های اجرایی و مســئوالن اجرایی هر دو
انتخابات هستیم.
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خجســته تصریح کرد :اصــاح موادی از
قانون انتخابات از جملــه هیات  های اجرایی،
تبلیغــات و معتمدین ســر صندوق  ها موجب
کاهــش هزینه  ها،افزایش ســرعت و امنیت
بیشتر است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد شــورای
نگهبان برگزاری الکترونیکی انتخابات را تایید
کند تا به این ترتیب امــکان اعمال نفوذهای
منفی در جریان انتخابات گرفته شود.

ارائه الیحه برجام از سوی دولت به
مجلس ،به تصمیم نظام بستگی دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ،گفت :در مورد
اینکه برجام به صورت الیحه به مجلس ارائه شود ،من
این موضوع را یک تصمیم نظام می  دانم ،از این رو قطعا در
این مورد هم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
محمدحســن ابوترابی فرد در گفــت وگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،با اشــاره به موضوعات مطرح
شــده درباره ارائه الیحه برجام از ســوی دولت به
مجلس ،گفــت :در مورد اینکه برجام به صورت الیحه
به مجلس ارائه شــود ،من این موضوع را یک تصمیم
نظام می  دانم ،از این رو قطعا در این مورد هم تصمیم
مقتضی اتخاذ خواهد شد.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر
در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :البته نمایندگان
مجلــس انتظار دارند که دولت ،برجــام را به صورت
الیحه به مجلس ارائه کند ،اما مسئله برجام و مذاکرات
هســته ای ،یک موضوع ملی بوده و بر اساس تصمیم
نظام در این حوزه عمل خواهد شد.
وی افزود :اراده مجلس از جمله نمایندگان و اعضای
هیأت رئیســه بر این است که برجام در پارلمان مورد
بررســی دقیق قرار گیرد تا بر اســاس آن بررسی،
تصمیمات درست و اصولی اتخاذ شود.
نایب رئیس مجلس ،تصریح کرد :در مجلس برای
بررســی متن برجام ،کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس و کمیسیون ویژه مشترک در نظر گرفته
شده و هم اکنون شاهد هســتیم که کمیسوین امنیت
چندین نشست را با حضور مسئوالن مربوطه به ویژه
اعضای تیم مذاکره کننده برگزار کرده است.

نخستین روز شهریور در کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس؛

ششمین نشست ویژه بررسی برجام با
حضور عراقچی برگزار میشود

عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون امنیتملی و
سیاســتخارجی مجلس ،گفت :ششــمین نشســت
ویژه بررســی توافق برجام یکشنبه هفته آینده در این
کمیسیون ،با حضور عراقچی برگزار میشود.
سیدحســین نقویحســینی در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،از حضور سیدعباس عراقچی عضو
ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان در نشست
هفته آینده کمیســیون امنیتملی و سیاســتخارجی
مجلس خبر داد و گفت :ششــمین نشســت ویژه این
کمیسیون برای بررســی متن برجام عصر روز یکشنبه
(یکم شــهریور) با حضور عراقچی برگزار میشــود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی ،ادامه
داد :در این نشست برخی محورهای باقی مانده توافق
برجام بررسی شــده و عراقچی به سؤاالت نمایندگان
مجلس پاسخ میدهد.

