
ــرگئی الوروف و  ــ ــواد ظریف، س ــ محمدج
ــه ایران،  ــ ــو، وزرای خارج ــ ــاووش اوغل ــ چ
روسیه و ترکیه به همراه وزرای دفاع سه 
ــکو در حالی با  ــ ــور روز گذشته در مس ــ کش
ــتند که  ــ یکدیگر به بحث و گفت وگو نشس
ــــب پیش از آن، کشته شدن سفیر  یک ش
ــــت  ــکو در آنکارا،  خبرهای این نشس ــ مس
ــــعاع خود قرار داده بود. این  را تحت الش
ــــت که با دیدارهای دوجانبه وزرای  نشس
ــراه بود، با صدور  ــ خارجه حاضر نیز هم
ــد که  ــ ــــت بندی همراه ش یک بیانیه هش
طی آن درباره روند اجرای آتش بس در 
ــــی آزاد غیرنظامیان در  حلب، جابه جای
ــوریه و عزم جدی برای  ــ ــر کشور س ــ سراس
ــتی داعش،  ــ ــا گروه های تروریس ــ مبارزه ب
ــان آنها و گروه های  ــ النصره و تفکیک می
ــورت گرفت.   ــ ــلح توافق ص ــ معارض مس
ــران« وزرای امور خارجه  ــ ــزارش »ای ــ به گ
در جریان این نشست درخصوص موارد 

زیر توافق کردند:
ــیه و ترکیه بر حمایت  ــ ــران، روس ــ 1( ای
ــتقالل،  ــ اس ــــت،  حاکمی از  ــود  ــ خ ــــل  کام
ــــت ارضی جمهوری  یکپارچگی و تمامی
ــــک دولت  ــوان ی ــ ــه عن ــ ــوریه ب ــ ــــی س عرب
ــژادی، چندمذهبی، غیرفرقه ای و  ــ چندن

دموکراتیک تأکید می کنند.  
2( ایران، روسیه و ترکیه متقاعدند که 
منازعه سوریه راه حل نظامی ندارد. آنها 
بر نقش سازمان ملل متحد در تالش ها 
ــــن بحران بر طبق قطعنامه  برای حل ای
2254 شورای امنیت سازمان ملل صحه 

می گذارند.
ــه همچنین تصمیمات  ــ وزرای خارج
ــوریه را  ــ ــــی حمایت از س ــروه بین الملل ــ گ
ــد. آنها تمامی  ــ ــورد توجه قرار می دهن ــ م
ــــی را ترغیب  ــای جامعه بین الملل ــ اعض
ــــن نیت به منظور رفع  می کنند تا با حس
ــیر اجرای توافقات مندرج  ــ موانع در مس

در این اسناد همکاری کنند.
ــیه و ترکیه تالش های  ــ 3( ایران، روس
ــرقی که موجبات  ــ ــترک در حلب ش ــ مش
تخلیه داوطلبانه غیرنظامیان و عزیمت 

سازمان یافته معارضین مسلح را فراهم 
کرد، مورد استقبال قرار می دهند. وزرای 
ــبی  ــ ــه همچنین از تخلیه نس ــ امور خارج
ــا، زبدانی و  ــ ــان از فوعه، کفری ــ غیرنظامی
ــد. آنها متعهد  ــ ــتقبال می کنن ــ مضایا اس
ــه این فرآیند  ــ ــوند تضمین کنند ک ــ می ش
ــــن تکمیل  ــه نحوی ایم ــ ــــدون وقفه و ب ب
ــه از نمایندگان  ــ ــود. وزرای امور خارج ــ ش
و  ــرخ  ــ س ــــب  صلی ــــی  بین الملل ــه  ــ کمیت
ــــت در کمک به  ــازمان جهانی بهداش ــ س

اجرای این تخلیه تشکر می کنند.
ــر اهمیت  ــ ــه ب ــ ــور خارج ــ 4( وزرای ام
ــترش و تعمیم آتش بس، دسترسی  ــ گس
ــتانه و جابه جایی  ــ ــــع بشردوس بدون مان
آزاد غیرنظامیان در سراسر کشور سوریه 

توافق دارند.
5( ایران، روسیه و ترکیه آمادگی خود 
ــــهیل و ایفای نقش به عنوان  را برای تس
ــا مذاکره  ــ ــه ای که ب ــ ــــن موافقتنام ضامنی
ــه در آینده  ــ ــوریه و معارض ــ بین دولت س
حاصل خواهد شد، ابراز می کنند. آنها از 
دیگر کشورهایی که بر وضعیت میدانی 
نفوذ دارند، دعوت می کنند تا همین کار 

را بکنند.
ــد که این  ــ ــاد دارن ــ ــاً اعتق ــ ــا قوی ــ 6( آنه
ــاد فضای الزم به  ــ ــه برای ایج ــ موافقتنام
منظور ازسرگیری فرآیند سیاسی بر طبق 
ــورای امنیت اساسی  ــ قطعنامه 2254 ش

خواهد بود.
7( وزرای امور خارجه پیشنهاد رئیس 
جمهوری قزاقستان برای میزبانی چنین 

نشستی را مورد توجه قرار می دهند.
8( ایران، روسیه و ترکیه بر عزم خود 
برای مبارزه مشترک با داعش و النصره 
و تفکیک میان آنها و گروه های معارضه 

مسلح تأکید می کنند.
ë  ظریف: باید با همه گروه های تروریستی

مبارزه کرد
ــــج  نتای ــران  ــ ای ــه  ــ خارج ــور  ــ ام ــر  ــ وزی
ــکو را مثبت خواند و گفت:  ــ مذاکرات مس
ــه  ــ ــترک س ــ امیدواریم با این حرکت مش
ــریع تر آالم  ــ ــه س ــ ــر چ ــ ــــم ه ــور بتوانی ــ کش

مردم سوریه را که از تروریسم، خشونت 
ــان دهیم.  ــ ــد، پای ــ ــــج برده ان ــراط رن ــ و اف
ــور خارجه  ــ ــواد ظریف، وزیر ام ــ محمدج
کشورمان پس از پایان نشست سه جانبه 
ــود  ــ مول و  الوروف  ــرگئی  ــ س ــور  ــ حض ــا  ــ ب
ــتی خبری با  ــ ــو، در نشس ــ ــاووش اوغل ــ چ
اشاره به گفت وگوهای انجام شده عنوان 
ــته همکاری بین  ــ کرد: »در چند روز گذش
ایران، روسیه و ترکیه درخصوص خروج 
ــوریه  ــ ــــی مناطق س ــان از برخ ــ غیرنظامی
ــــدن گروه های  ــرون آم ــ ــــن طور بی و همی
ــلح از حلب در جریان بوده و نتایج  ــ مس

مثبتی داشتیم.« 
ــــخ به  ــورمان در پاس ــ وزیر خارجه کش
ــؤالی درباره محتوای بیانیه سه کشور  ــ س
ــــن بیانیه تأکید کردیم با  گفت: »ما در ای
داعش، جبهه النصره و گروه های وابسته 
ــترک مبارزه  ــ ــه آنها باید به صورت مش ــ ب
ــــی با هم  ــــن گروه ها هیچ فرق ــــم و ای کنی

ــر هم باید  ــ ــد و با گروه های دیگ ــ نمی کنن
ــرد.« وی افزود: »این اولین گام  ــ مبارزه ک
برای مبارزه با تروریسم است و به نظر ما 
یکی از گام های اصلی که می توان انجام 
ــوریه مفید  ــ ــــس در س ــرای آتش ب ــ داد و ب
ــــت. ظریف افزود:  ــــت، همین کار اس اس
»در ترکیه، آلمان و... دیدیم که گروه های 
ــام  ــ انج را  ــــی  اقدامات ــه  ــ چ ــتی  ــ تروریس
ــورهای  ــ ــرورت دارد همه کش ــ دادند و ض
ــــن جنایتکاران  ــارزه با ای ــ جهان برای مب
ــــم همکاری کنند.«  و این جنایت ها با ه
ــا گروه های  ــ ــزود: »باید ب ــ ــر خارجه اف ــ وزی
ــرایط خوبی  ــ ــتی مبارزه کرد تا ش ــ تروریس
ــای میانه رو و  ــ ــــم و باید گروه ه ایجاد کنی
ــرد که این نیز  ــ ــتی را از هم جدا ک ــ تروریس

مسأله مهمی است.«
ë  الوروف: روسیه، ایران و ترکیه آماده اند 

ضامن مذاکرات طرف های سوری شوند
ــور خارجه  ــ ام ــرگئی الوروف، وزیر  ــ س

ــــت  ــه نشس ــ نتیج ــاره  ــ درب ــــم  ه ــیه  ــ روس
ــترک با وزیران خارجه ایران و ترکیه  ــ مش
ــاره بیانیه  ــ ــه طرف درب ــ ــــالم کرد که س اع
سوریه و راهکارهای حل سیاسی بحران 
ــد. الوروف ادامه  ــ ــور توافق کردن ــ این کش
ــه و همچنین  ــ ــران امور خارج ــ داد: »وزی
دفاع سه کشور در جریان مذاکرات خود 
در مسکو احترام به حق حاکمیت ملی و 
یکپارچگی سوریه به عنوان کشور واحد را 

خواستار شدند.«
ــــن  »همچنی ــرد:  ــ ک ــد  ــ تأکی الوروف 
براساس اصول توافق شده ایران، روسیه 
ــوان همکاری  ــ ــه فراخ ــ ــه صادقان ــ و ترکی
ــــکالت سوریه  بین المللی برای حل مش
را مطرح می کنند.« وی پس از مذاکرات 
ــد کرد:  ــ ــور تأکی ــ ــه کش ــ ــران خارجه س ــ وزی
ــیه، ایران و ترکیه آماده اند ضامن  ــ »روس
ــوری برای کسب  ــ مذاکرات طرف های س

توافق بین دولت و معارضان شوند.«
ë خروج سی و هفت هزار نفر از حلب

ــر امور  ــ ــو وزی ــ ــاووش اوغل ــ ــود چ ــ  مول
ــــس  کنفران در  ــــم  ه ــه   ــ ترکی ــه  ــ خارج
مطبوعاتی مشترک با همتایان ایرانی  و 
ــــت:» در این  ــکو گف ــ ــــی خود در مس روس
ــــت اوضاع حلب را بررسی کردیم،  نشس
با کمک روسیه تاکنون  سی و هفت هزار 

نفر از حلب منتقل شده اند«.
ــــت  تالش ها  ــر خارجه ترکیه گف ــ وزی
ــوریه و  ــ ــران س ــ ــــی بح ــــل سیاس ــرای ح ــ ب
ــر  ــ ــــس فراگیر در سراس ــراری آتش ب ــ برق
ــــت. وی با  ــه خواهد یاف ــ ــور ادام ــ این کش
ــــد حمایت  ــوریه متح ــ ــه از س ــ ــان اینک ــ  بی
ــات نظامی در  ــ ــــم، افزود:»عملی می کنی
ــوریه ادامه می یابد و این  ــ شهر الباب س
ــاز خواهد  ــ ــاکنان اصلیش ب ــ ــه س ــ ــهر ب ــ ش
ــــت.حمایت خارجی از همه گروه ها  گش

در سوریه باید متوقف شود«.
ــه گفت:»عملیات  ــ وزیر خارجه ترکی
ــــب راندن  ــه منظور عق ــ ــــی ترکیه ب نظام
ــرز ترکیه در  ــ ــــش از م ــروه  داع ــ عناصر گ
ــهر الباب ادامه دارد و این یک اقدام  ــ ش

مخفیانه نیست«.
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پیام تسلیت روحانی به مناسبت 
درگذشت مادر شهیدان آقاجری

رئیس  جمهوری در پیامی درگذشت مادر شهیدان 
لهراسب، ظهراب و اسکندر آقاجری را تسلیت گفت. 
به گـــزارش پایگاه اطالع رســـانی ریاســـت جمهوری، 
در پیام حجت االســـالم حســـن روحانی آمده است: درگذشـــت حاجیه خانم 
»امـــری« مادر صبور و بزرگوار ســـه شـــهید واالمقام دفاع مقدس لهراســـب، 
ظهراب و اســـکندر آقاجری موجب تألم و تأثر خاطر شـــد. آن بانوی فداکار با 
ایمان عمیق، همت بلند و پیروی از آموزه های مکتب اهل بیت علیهم السالم 
فرزندانی مؤمن تربیت و برای ســـرافرازی اسالم و انقالب، روانه میدان جهاد 
کرد.این جانب مصیبـــت وارده را صمیمانه به خانـــواده محترم آن مرحومه 
تسلیت گفته، از درگاه ایزد منان برای ایشان رحمت واسعه الهی و همنشینی 

با فرزندان شهیدشان و برای عموم بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم.
ë تسلیت روحانی به خانواده آیت اهلل واعظ زاده

رئیس جمهوری همچنین در پیامی درگذشت آیت اهلل واعظ  زاده خراسانی 
را تسلیت گفت.در بخشی از این پیام آمده است: این روحانی مجاهد با حضور 
فعال در عرصه های فرهنگی کشور، ســـالیان متمادی از عمر پربرکت خود را 
صـــرف تبیین و ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهـــارت)ع( بویژه تقریب 
مذاهب اسالمی کرد و با تألیف آثار متعدد و پرورش شاگردان فراوان، کارنامه 
درخشـــانی به جا گذاشـــت. در پی رحلت فقیه و عالم فرزانه مرحوم آیت اهلل 
حاج محمد واعظ  زاده خراســـانی)طاب ثراه(، مراســـم ترحیم و بزرگداشتی از 
ســـوی نماینده ولی  فقیه در خراســـان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی در 

رواق کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شد..

آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور
فعالیت ســـتاد انتخابات کشـــور برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاســـت جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اســـالمی شهر و روستا امروز آغاز 
می شود. به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، 
فعالیت ســـتاد انتخابات کشور رسماً شروع می شود. به گفته رحمانی فضلی، 
ریاست ســـتاد به عهده علی اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور است. 
بر اساس جدول زمانبندی تعیین  شده، داوطلبان شرکت در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری می  توانند از 22 تا 26 فروردین ماه به مدت پنج روز 

نسبت به نام نویسی اقدام کنند. 
همچنین داوطلبان پس از آنکه صالحیت  شـــان از ســـوی شـــورای نگهبان 
بررســـی شـــد و مورد تأیید قرار گرفت، می  تواننـــد از 8 تا 27 اردیبهشـــت ماه 
بـــه مدت 20 روز به تبلیغات انتخاباتی و تشـــریح برنامه  هـــای خود بپردازند. 
نام نویسی از داوطلبان شـــرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شـــهر و روستا نیز از 30 اسفندماه سال جاری آغاز می شود و تا ششم فروردین 
 مـــاه 1396 ادامه خواهد داشـــت هرچند طرحی در مجلس مطرح اســـت که 
ممکن است زمان نام نویســـی این انتخابات پیش از تعطیالت نوروزی باشد. 
نامزدهای نهایی پنجمین دوره انتخابات شـــوراهای اســـالمی شـــهر و روســـتا 
به مـــدت هفت روز مهلت تبلیغات دارند که زمان تبلیغـــات آنها از 21 تا 27 
اردیبهشت  ماه تعیین شده است. انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس 
شورای اســـالمی نیز در  حوزه های انتخابیه اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، 
بستک و پارســـیان، مراغه و عجب شیر برگزار می شود که داوطلبان شرکت در 

این انتخابات می  توانند از 8 تا 14 اسفندماه نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

حمایت از یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریهخبر
بیانیه هشت بندی نشســت وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو تأکید کرد
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ë ادای احترام ظریف و الوروف به سفیر مقتول
محمدجـــواد ظریـــف که بـــه منظـــور حضور در نشســـت 
سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه عازم مسکو شده است، پیش از 
آغاز نشســـت سه جانبه با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
دیدار و گفت وگو کرد. همچنین ظریف پیش از آغاز مذاکرات 
دوجانبه با همتای روسی خود به آندره »گنادیوویچ کارلوف«، 
ســـفیر جانباخته عملیات تروریســـتی روســـیه در ترکیه ادای 
احترام کرد. وزیر امـــور خارجه ایران با بیان اینکه »ایران ترور 
ســـفیر روســـیه در مســـکو را قویاً محکوم می کنـــد گفت: »این 

واقعه نشانه چهره زشت تروریسم است.«

خبر

ــــی ایران  در  ــورای عالی امنیت مل ــ دبیر ش
ــدا و پنهان  ــ ــــری ابعاد پی ــــت خب یک نشس
تحوالت منطقه و سیاست های کشورهای 
تأثیرگذار در روند بحران سوریه را تشریح 
ــــبت به قطعنامه جدید شورای  کرد و نس

امنیت درباره سوریه واکنش نشان داد. 
ــــت در توضیح  ــــمخانی نخس علی ش
اهداف سفر »الورنتی اف«، فرستاده ویژه 
ــه آیا حامل پیامی  ــ ــــن به تهران و اینک پوتی
ــترک  ــ ــــت؟ گفت: »ما یک کار مش بوده اس
ــورهای منطقه  ــ ــــی از کش ــــی با برخ مفصل
ــــم  درخصوص موضوع مبارزه با تروریس
ــــی، دیپلماتیک و  ــــک کار میدان داریم و ی
ــور از برخی  ــ ــاوره و عب ــ نیازمند رایزنی، مش
ــفر ایشان  ــ ــــکل دائم که س معضالت به ش
ــود.« وی  ــ ــران در همین چارچوب ب ــ ــه ای ــ ب
افزود: »ما یک قرارگاه مشترک در سوریه 
ــاری را ایران با  ــ ــــک کار مستش ــــم که ی داری
ــــک به ارتش  ــکاری روس ها برای کم ــ هم
سوریه و نیروی مقاومت انجام می دهد.« 
ــــمخانی اضافه کرد:  ــا، ش ــ ــزارش ایرن ــ به گ
»کار مشترکی نیز با عراق، روسیه و سوریه 
ــــم در  ــا تروریس ــ ــارزه ب ــ ــــی مب ــرای طراح ــ ب
ــورای عالی  ــ ــــی داریم.« دبیر ش بعد نظام
امنیت ملی استفاده از فضای ایران برای 
ــــن  ــای روس را در همی ــ ــور جنگنده ه ــ عب
چارچوب خواند و افزود: »آقای الورنتی اف 
ــنهاداتی را فراهم کرده بود که مبنای  ــ پیش
ــا توجه به  ــ ــه چگونه ب ــ ــد بر اینک ــ بحثی ش

ــد میدانی  ــ ــرایط جدید منطقه ، در بع ــ ش
ــــکل مناسب تر و در  اقدامات خود را به ش
ــــی و هماهنگی های منطقه ای  بعد سیاس
با حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی دولت 
ــام دهیم و  ــ ــوریه انج ــ ــوریه بر کلیت س ــ س
ــــی به  ــاد آینده تحرکات سیاس ــ درباره ابع
توافقی رسیدیم و قرار شد اقدامات مان را 
هماهنگ کنیم.«  وی یادآور شد: »برخی 
از فرآیندهای اجرایی سازی این وضعیت 
ــکو و در نشست بین   ــ ــنبه در مس ــ روز سه ش
سه کشور ایران، ترکیه و روسیه دنبال شد و 
یک کار مشترک نیز در بعد نظامی فقط با 
روسیه برای کمک به دولت سوریه داریم.« 
ــود تالش های  ــ ــا وج ــ ــــمخانی گفت: »ب ش
ــــمنان برای مخدوش کردن  ــترده دش ــ گس
ــور  ــ ــکاری با درایت رهبران دو کش ــ این هم
ــیار  ــ ــــن در حد بس ــای فیمابی ــ هماهنگی ه
ــار هزینه های انجام  ــ ــــی بوده که در کن باالی
ــــده فرصت ها و موقعیت هایی را برای  ش

هر دو کشور ایجاد کرده است.«
ë  ۲۳۲۸ اعتراض به  قطعنامه

ــــت  ــــمخانی همچنین در این نشس ش
خبری آزادسازی حلب از کنترل گروه های 
تروریستی را دستاورد بزرگ نظامی برای 
ارتش سوریه و جبهه مقاومت عنوان کرد 
و با اشاره به تالش های گسترده کشورهای 
حامی تروریسم در چند ماه گذشته برای 
ــاندن ارتش سوریه در این  ــ به شکست کش
عرصه اظهار داشت: »تصویب قطعنامه 

2328 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
ــد، اقدامی در  ــ ــــب انجام ش که دوشنبه ش
ــته و  ــ ــــرب گذش ــای مخ ــ ــه فعالیت ه ــ ادام
ــازی برای ورود عناصر اطالعاتی  ــ زمینه س
ــــم در  ــورهای حامی تروریس ــ و نظامی کش

قالب نیروهای ناظر به حلب است.« 
وی افزود: »در این قطعنامه هیچ گونه 
ــوریه دیده  ــ ــــی برای دولت قانونی س نقش
ــده و به جای اولویت دادن به موضوع  ــ نش
ــــت محاصره  ــه مردم تح ــ ــانی ب ــ امدادرس
ــأله  ــ ــا مس ــ ــوریه، تنه ــ ــــت ها در س تروریس
ــلحان از حلب  ــ چگونگی خروج امن مس

مورد توجه قرار گرفته است.« 
ــــچ  ــه هی ــ ــــن قطعنام ــــت: »ای وی گف
ــــی باقی  جایگاهی برای دو موضوع اساس
ــــت چنان که در هیچ یک از  ــته اس ــ نگذاش
ــــک به مردم  ــــن قطعنامه کم بندهای ای
ــوریه که گستره وسیعی را از لحاظ  ــ آواره س

آماری دربر می گیرد، وجود ندارد.« 
ــرد: »دوم اینکه  ــ ــه ک ــ ــــمخانی اضاف ش
ــوریه را در این قطعنامه  ــ وظایف دولت س
باز هم به عمد فراموش کردند. اما آنچه  
ــالم  ــ ــــت، حمایت از خروج س ــــن اس روش
مسلحان که عامل اصلی تخریب حلب 
ــتور کار خود  ــ ــاب می آیند را در دس ــ به حس
قرار داده است. امیدواریم تنظیم کنندگان 
قطعنامه این امر را  مبنایی برای پشتیبانی 
مجدد از لشکر شکست خورده تروریست 

قرار ندهد.«

شــمخانی همکاری های ضد تروریستی تهران- مسکو را تشریح کرد

ایران و روسیه در سوریه یک قرارگاه مشترک  دارند

 یک بانک خصوصی 
زیر ذره بین نمایندگان

یک تحقیـــق و تفحـــص جدید 
روی میز هیأت رئیسه مجلس قرار 
خواهد گرفـــت. تحقیق و تفحصی 
کـــه علی اصغـــر یوســـف نژاد گفته 
از »یـــک بانک« انجام خواهد شـــد 
طـــرح  نماینـــدگان  از  تعـــدادی  و 
آن را امضـــا کرده انـــد.  بـــا توجه به 
توضیحاتـــی کـــه این عضـــو هیأت 
خبرگـــزاری  بـــه  مجلـــس  رئیســـه 
»ایســـنا« داده، بـــه نظـــر می رســـد 
بانک مورد اشـــاره بانک وابسته به 
شـــهرداری تهـــران اســـت. آن طور 
کـــه یوســـف نژاد گفتـــه، محورهای 
این تحقیـــق و تفحـــص عبارتند از 
»نحـــوه گرفتن زمین و ســـاختمان 
دیگـــر  و  تهـــران  شـــهرداری  از 
اقدامات  »بررســـی  شهرداری ها«، 
بانـــک  ایـــن  در  جهـــان  شـــرکت 
خصوصـــی«، »بررســـی اقدامـــات 
مرتبـــط با خـــط 6 متـــرو«، »نحوه 
پرداخت و خرید پـــروژه مگامال«، 
»نحوه صـــدور پروانه ســـاختمانی 
بانـــک«،  ســـاختمان های  بـــرای 
»بررســـی دادن وام به شهرداران و 
مدیران شرکت«، »اهلیت مدیران 
بانکی« و »بررســـی نسبت مدیران 
و  شـــهرداری  مســـئولین  و  بانکـــی 
فامیلـــی  احتمالـــی  نســـبت های 
میـــان کارکنـــان بانـــک و مقامـــات 

شهرداری.«
ایـــن  یوســـف نژاد،  گفتـــه  بـــه 
از  تفحـــص  و  تحقیـــق  تقاضـــای 
ســـوی هیأت رئیســـه به کمیسیون 
اقتصـــادی ارجـــاع خواهـــد شـــد تا 
مراحـــل قانونـــی خود را طـــی کند. 
این موضـــوع در شـــرایطی مطرح 
می شـــود که یـــک پرونـــده تحقیق 
بـــا  ارتبـــاط  در  دیگـــر  تفحـــص  و 
فعالیت های شـــهرداری تهران در 
مجلـــس مطـــرح اســـت. ماجرای 
امالک نجومی در شهرداری تهران 
و همین طور مسائلی مانند فروش 
تراکـــم و مجوزهـــای تغییرکاربری 
اراضـــی در ماه هـــای اخیـــر زمینـــه 
انتقاد تعداد زیـــادی از نمایندگان 
مجلس از شهرداری پایتخت را به 

وجود آورده است.

ë  حجت االســـام ســـیدمحمود
امروز  اطاعـــات:  وزیـــر  علـــوی، 
حرکت  بـــا  امنیتی  دســـتگاه های 
از  بسیاری  دانش بنیان  اطاعاتی 
تهدیدهـــای امنیتـــی را با کمترین 

هزینه خنثی می کنند/ ایسنا
ë  علـــی مطهـــری، نایـــب رئیس 

منتظر   : اســـامی  شورای  مجلس 
لغـــو  پیگیـــری  کمیتـــه  گـــزارش 

سخنرانی مشهد هستم./ ایلنا
ë  رفسنجانی هاشـــمی  آیت اهلل   

در دیدار رئیس مجلس بوســـنی و 
دوست  ایران  که  گفت  هرزگوین 

واقعی این کشور است./ ایرنا
ë  از محمـــدی  عیســـی  محمـــد 

مدافعان حرم تیپ فاطمیون، 19 
ســـاله در مبارزه با تروریست های 
تکفیری و دفـــاع از حرم آل اهلل در 
خیل  به  سوریه  حلب  شهر  حومه 

شهدا پیوست./ تسنیم
ë  عبادی اصغـــر  علی  ســـرهنگ 

و  اطاعات  پلیـــس  رئیـــس  نیک 
امنیـــت عمومی هرمـــزگان : ۳۲ 
مدیـــران  و  گرداننـــدگان  از  نفـــر 
کانال هـــای تلگرامـــی و دارندگان 
اکانـــت شـــبکه های اجتماعی در 

هرمزگان دستگیر شدند.  تسنیم 
ë  احمـــد توکلی نماینده پیشـــین

اسامی  شورای  مجلس  در  تهران 
علـــی  بـــه  خطـــاب  ای  نامـــه  در 
کمیته   تشکیل  خواستار  الریجانی 
نجومی  حقوق های  حقیقت یاب 

شد/ مهر
ë  امیـــر ســـیاری فرمانـــده نیروی

دریایـــی  دزدان  ارتـــش:  دریایـــی 
بـــا بهره منـــدی ازحمایت برخی 
حساب  کشورهای مدعی در لندن 
بانکی داشـــته و پول راهزنی خود 
را به این حساب ها واریز می کنند. 

/ ایرنا
ë  پروانه فعالیـــت »خانه احزاب 

ایران« صادر شد./ ایرنا

خبر

سرخط

حســـینی،  نقـــوی  سیدحســـین 
ســـخنگوی کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
مجلس به نقـــل از وزیر امور خارجه از 
برگزاری کمیسیون مشترک برجام در 
بیســـت و یکـــم دی ماه خبـــر داد. این 
نشست در پی اعتراض ایران به تمدید 
قانون تحریمی آیسا از سوی واشنگتن 

برگزار می شود. 
وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران بعد از 
تمدید این تحریم ها با ارســـال نامه ای 
به فدریکا موگرینی، مســـئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا خواستار برگزاری 
نشســـت کمیســـیون مشـــترک ایران و 
1+5 شـــده بود. این نشســـت در حالی 
قرار است 10 ژانویه )21 دی ماه( برگزار 
شـــود که واشـــنگتن هـــم اعـــالم کرده 

نماینـــده ای در ایـــن نشســـت خواهد 
داشت. جان کربی، سخنگوی دستگاه 
دیپلماســـی امریکا تأکید کرد که ایران 
حـــق دارد خواهـــان برگزاری نشســـت 
کمیسیون مشترک شود و واشنگتن نیز 

در آن شرکت خواهد کرد.
نقوی حســـینی افـــزود: » در ادامه 
ظریـــف گفت که با بقیـــه اعضای 5+1 
گفت و گوهای مســـتمر صورت گرفته و 
همچنان ادامه دارد؛ همچنین با چین 
و روســـیه هم مذاکرات انجام شـــده و 
همـــه طرف هـــای مذاکـــره روی ادامه 
برجام و اجرای آن تأکید داشتند.« وی 
افزود: »پس از مباحث برجام، در این 
جلسه، اعضای کمیسیون نظرات خود 

را مطرح کردند.

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی به نقل از ظریف:

کمیسیون مشترک برجام 21 دی تشکیل می شود
واکنش به قطعنامه 

حقوق بشری ضد ایرانی
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه، با 
اشـــاره بـــه تصویـــب قطعنامـــه حقوق 
مجمـــع  در  کشـــورمان  علیـــه  بشـــری 
عمومی سازمان ملل متحد گفت: ایران 
تصویب چنیـــن قطعنامه هایـــی که به 
صورتی غیرواقع بینانه علیه کشـــورمان 
دوگانـــه  اســـتانداردهای  براســـاس  و 
دولتهای غربی و رویکردی مغرضانه و 
سیاسی به تصویب می رسند، را محکوم 
می کند. مجمع عمومی سازمان ملل با 
طـــرح ادعاهای ســـاختگی در خصوص 
کشـــورمان  بشـــر  حقـــوق  وضعیـــت 
قطعنامه ای را علیـــه ایران به تصویب 
رســـاند.  بـــه گـــزارش »ایران« قاســـمی 
همچنین حمله به بازار کریســـمس در 

شهر برلین را  محکوم کرد.


