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رئیسجمهور روز گذشته در جمع اعضای کابینه مطرح کرد

اعمال فشار از مسیر آژانس باید تمام شود

یادداشت

مأموریت رسانه ای برای تبیین دستاوردهای یکساله دولت

گروهسیاسی/رئیس جمهور در جلسه روز
گذشــته هیأت دولت ،گفتمان مقاومت
را تنهــا نســخه عــاج مشــکالت جهــان
اســام خواند و گفت :تنهــا با مقاومت و
ایستادگی شجاعانه اســت که ملتهای
آزاده منطقــه میتوانند اســتکبار را وادار
به عقبنشــینی کننــد .همچنیــن پیش
از ظهر دیروز ،ســومین نشست مشترک
دولــت و مجلس ،به میزبانــی دولت در
نهاد ریاست جمهوری برگزار شد .در این
نشســت که در فضایی صمیمی و توأم با
توگوهای کارشناســی برگزار شــد ،دو
گف 
طرف باهدف نزدیکتر شــدن دیدگاهها
نسبت به مسائل مختلف کشور ،نظرات
خود را مطرح کردند.
ëëمقاومت ،راه دستیابی به استقالل
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،آیتاهلل رئیســی در
جلســه روز گذشــته هیأت دولت با اشاره
بــه نامگــذاری  ۲۳مــرداد به عنــوان روز
مقاومت اسالمی در تقویم رسمی کشور،
بــا پاسداشــت مفهــوم بلنــد و متعالــی
مقاومــت ،گفــت :تجربــه تاریخــی به ما
میگوید که ملتهــای جهان هر کجا در
مواجهه با جریان ســلطه و اســتکبار ،راه
مقاومت و ایستادگی را در پیش گرفتند،
توفیق پیــدا کردند و به عزت و اســتقالل
رسیدند.
ëëملت قدردان رزمندگان مقاومت
رئیــس جمهور ،گفتمــان مقاومت را
راهکار مؤثر غلبه بر مســائل جهان
تنهــا
ِ
اســام بویژه مسأله فلســطین دانست و
با گرامیداشــت نام و یاد سرداران بزرگ
مقاومت ،شهیدان حاج قاسم سلیمانی
و حــاج حســین همدانــی ،گفــت :ملــت
ایــران و همــه آزادیخواهــان منطقــه و
جهــان قــدردان رادمــردی و مجاهــدت
فرماندهان و رزمندگان مقاومت هستند.
ëëضرورت تبیین مردمی بودن دولت
آیتاهلل رئیســی در بخــش دیگری از
سخنانش «مردمی بودن» را اصلیترین
جهتگیــری دولــت ســیزدهم خوانــد و

گفــت :مردمــی بودن و عدالــت محوری
بهعنوان گفتمــان اصلی دولت ،نیازمند
تبییــن دقیــق اســت .جامعــه بایــد این
را بدانــد کــه مردمــی بــودن در اقتصاد،
سیاســت ،فرهنــگ و ســایر عرصهها چه
معنایــی دارد و حامل کــدام مؤلفههای
عملکــردی اســت .رئیــس جمهــور بــا
تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای
مردمنهــاد در اداره کشــور ،افــزود:
امــروز بســیاری از تشــکلها ،ســمنها
و چهرههــای معتمــد مردمــی کــه در
ساحتهای مختلف اجتماعی فعالیت
دارنــد آمــاده کمــک بــه دولــت هســتند
و نبایــد از توانمندیهــا و ظرفیتهــای
آنهــا در ارتقــای خدمترســانی به آحاد
جامعه غفلت شود.
ëëمرجعیت گروههای جهادی و بسیج
آیتاهلل رئیسی همچنین از گروههای
جهــادی و بســیج مردمــی بــه عنــوان
گروههــای مرجــع در جامعه یــاد کرد که
میتوانند در صحنههای مختلف حضور
مؤثر داشــته و بار بزرگی از دوش دولت و
دولتمردان بردارند.
ëëاهمیتافکارعمومی
ضرورت تبیین دســتاوردهای دولت
در آســتانه اولیــن ســالگرد آغــاز بــه کار
دولت مردمی ،دیگر محور مهم سخنان
رئیــس جمهور در جلســه هیــأت دولت
بود .آیــتاهلل رئیســی ارتباط مســتمر با
مــردم ،اســتفاده از ظرفیــت رســانهای
موجود در کشــور و اطالعرســانی دقیق و
کامل به مردم را گام مکمل سیاســتها
و اقدامــات دولــت خوانــد و گفــت :در
شــرایطی کــه دشــمنان و بدخواهــان
کشــور ،بــه کمــک ابزارهــای رســانهای و
جریانســازیهای دروغیــن ،بــه دنبــال
نفــی کارآمــدی نظام اســامی هســتند،
بیاعتنایــی به افــکار عمومی یــا انفعال
در این زمینه خطایی نابخشودنی است.
همــه دســتگاهها بایــد ارتباط مؤثــری با
مــردم برقــرار کننــد و مســتمراً اقدامات
و دســتاوردهای خــود را بــه ســمع و نظر

آنان برســانند .آیتاهلل رئیســی در ادامه
به موضوع پیشــرفتهای کشور در حوزه
علــم و فنــاوری پرداخــت و بــا اشــاره به
ارتقای ســطح علمی دانشگاههای کشور
و افزایــش حمایتهــا از شــرکتهای
دانشبنیــان در ایــن دولــت اظهــار
کــرد :بیــان توفیقــات دولــت در چنیــن
عرصههایی ،هم برای مردم امیدآفرین
اســت و هم انگیزه خدمــت در همکاران
دولــت را افزایــش میدهــد« .بیمــه
فعــاالن بخش صنایع دســتی» از جمله
موضوعــات مطــرح در نشســت دیــروز
هیأت دولــت بود که رئیس جمهور پس
از اســتماع گزارش وزیر میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایــع دســتی ،بــه وزرای
مرتبــط در این زمینه مأموریت داد برای
حــل مشــکل بیمــه فعــاالن ایــن حــوزه
تصمیمگیری کنند.
ëëمحورمباحث،معیشتیبود
ســومین نشســت مشــترک دولــت
و مجلــس ،روز گذشــته برگــزار شــد کــه
مشــروح آن در شــماره بعــدی منتشــر
خواهد شد.
شــب گذشــته امــا ســیدنظام الدیــن
موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس
در گفــت و گویــی بــا خانــه ملــت ،از
جزئیات نشســت مشــترک هیأت دولت
با هیأت رئیســه و رؤسای کمیسیونهای
مجلس خبر داد .وی با اشاره به مباحث
مطرح شــده در این جلســه ،اظهــار کرد:
گزارشهای خوبی توسط اعضای دولت
بخصــوص در مورد مســائل معیشــتی و
اقتصادی ارائه شــد ،نکاتــی هم در حوزه
مباحــث تقنینــی و نظارتــی از طــرف
نمایندگان و رؤسای کمیسیونها مطرح
شــد .موســوی افــزود :محــور مباحــث،
موضوعات معیشتی و اقتصادی بود؛ در
نهایت هم رؤســای دو قوه موضوعات را
جمــع بندی کردنــد و تصمیماتی اتخاذ
شــد که قطعــاً در بهبود و ارتقای ســطح
روابــط دو قــوه و حــل گرههــای مســائل
معیشــتی و اقتصادی مؤثــر خواهد بود.
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ازســرگیری مذاکــرات ویــن حکایــت از مصمــم
بودن طرفین برای رســیدن به توافــق دارد .دولت
ســیزدهم براســاس ســه اصــل «رفــع تحریمها»،
«اخــذ تضامیــن» و «مختومــه شــدن پروندههای
مربــوط به ادعاهای پادمانی» مذاکــرات را تا امروز
جالل دهقانی
پیش برده اســت؛ آنچنــان که پیشــرفتهایی هم
فیروزآبادی
استاد روابط بینالملل صورت گرفتــه و مذاکرهکنندگان موفق شــدهاند تا
ایــن اهــداف را تأمین کنند .شــاید از منظر بعضی
کارشناســان ،امتیازاتــی که ایران کســب کرده ،حداکثری نباشــد امــا با توجه به
ایســتادگیای که از مذاکرهکنندگان ایرانی شــاهد بودهایم ،میتوان آن را قابل
قبول دانســت .از ســوی دیگر طرفهــای غربی ،بویژه امریکاییهــا هم به این
نتیجه رسیدهاند که با زبان تهدید و تحریم نمیشود با ایران گفتوگو کرد .آنها
به همین دلیل از مواضع خصمانه و سرسختانهای که داشتهاند ،کوتاه آمدهاند.
حدود دو ســال از اســتقرار دولت جو بایدن در ایاالت متحده امریکا میگذرد و
آنها با اینکه معتقد بودند کارزار فشار حداکثری ترامپ ناکارآمد بوده ولی عمالً
خود نیز ادامهدهنده راه او شــدند .حاال اما دســت از آن مواضع کشــیدند .چرا
کــه دیگر راهبرد فشــار حداکثری در مذاکرات جوابگو نیســت .امــا این تنها راه
صرفنظــر امریکاییها از مواضع خود در قبال ایران نبود؛ شــرایط بینالمللی،
منطقــهای و مقاومت همهجانبهای که ایران در حوزه سیاســت خارجی اتخاذ
کرده ،آنها را به این جمعبندی رسانده که فشارها و زیادهخواهیها در مذاکرات
جوابگو نیست پس باید از خواستههای خود عقبنشینی کنند .حاال باید امریکا
با دادن تضمینهای کافی و اقدامات عملی همچون رفع تحریمها ،به توافق
هســتهای بازگردد و چه کاری بهتر از این نشــانگر موفقیت مذاکرات هســتهای
خواهد بود؟ مهمترین بحث باقیمانده ،مربوط به مختومه شدن پروندههای
مربوط به ادعاهای پادمانی اســت .امریکاییها همواره مدعی بودهاند که این
حوزه ،متمایز است و تعهدات جمهوری اسالمی ایران یا رابطه ایران با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ربطی به مذاکرات هستهای و برجام ندارد .در صورتی
که واقعیت به گون ه دیگری است .غربیها همواره از مسیر آژانس برای اعمال
فشار به ایران اهرمسازی کردهاند و اکنون هم این احتمال وجود دارد که آنها از
این موضوع برای نقض تعهدات هستهای که در پی دستیابی به توافق حاصل
میشود ،بهرهبرداری کنند .آنگونه که مقامات رسمی جمهوری اسالمی ایران
در مواضع رسمی خود تصریح کردهاند ،این موضوع هم در مذاکرات برجسته
شده و قطعاً بدون رسیدن به نتیجه ،پایان نخواهد گرفت.
حال اینکه این مســائل چگونه حل و فصل شود هم محل بحث است .به
لحاظ زمانی ،اگر پیش از بازگشــت امریکا یا حصول توافق ،ادعاهای پادمانی
مختومه شــود دســتاورد بزرگی خواهد بود اما اگر به صورت همزمان هم این
تعهــد صورت نگیرد ،ولی طــرف مقابل تضمین دهد که وضعیــت ایران در
آژانس به حالت عادی بازخواهد گشت ،باز هم میشود که از آن به دستاورد
رسید .تیم مذاکرهکننده ایران به این اهرمسازیهایی که ممکن است از طریق
آژانــس صــورت بگیرد توجــه دارد و بــرای بیاثرکردن آن تــاش خواهد کرد.
ناگفته نماند که دولت سیزدهم سیاست خارجی را تنها به مذاکرات هستهای
محدود نکرده بلکه به موازات آن با اخذ راهبرد سیاست همسایگی و گسترش
رابطــه با همــه کشــورها و تالش بــرای پیشــبرد قــوی دیپلماســی اقتصادی،
امریکاییها را وادار به عقبنشــینی کرده است .حاال هم که تیم مذاکرهکننده
ایران موضع عاقالنه و واقعبینانهای اتخاذ کرده میتوان به رســیدن به توافق
در روزهای آینده امیدوار بود و چشمانداز مثبت آن را از هم اکنون دید.
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نشست مشترک کابینه دولت با اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی

این نماینــده مردم در مجلــس یازدهم
همچنیــن گفت :قرار اســت در هر فصل
این جلســات مشترک را داشــته باشیم؛
عالوه بر آن جلســات دیگری بین دولت
و مجلــس بــا حضــور همــه نماینــدگان
خواهیم داشت.
ëëارتقای روابط ،پرهیز از حواشی
«برخی حاشــیهها در روابــط دولت و
مجلس در گذشــته مــردم را آزردهخاطر
کــرد و ایــن دولــت اجــازه نخواهــد داد
ایــن حاشــیهآفرینیها تکــرار شــود».
رئیسجمهور این جمله را  13مردادماه
در دیــدار مجامــع نماینــدگان چهــار
استان سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان
و کرمــان کــه در نهــاد ریاســتجمهوری
برگزار شــد ،ایراد کرد .بــا این دیدار ،عمالً
در یــک ســال فعالیت دولت ســیزدهم،
نمایندگان همه  ۳۱اســتان کشور حداقل
یــک بار و در قالب دیدار مجامع اســتانی
با رئیسجمهور دیدار و درباره دیدگاهها و
توگو کردهاند.
دغدغههای خود با وی گف 

نــگاه بــه تعامــل یکســاله دولــت
ســیزدهم و مجلــس یازدهم بــرای رفع
مشــکالت کشــور حائــز اهمیــت اســت.
آیــتاهلل رئیســی از حاشــیههای روابــط
دولتها و مجلسها بهعنوان مسألهای
ســخن گفــت کــه مــردم را آزرده کــرده
بود ،اما فارغ از این مالحظه سیاســی در
بیان مســائل ،به نظر میرســد واقعیت
بغرنجتــر بــوده اســت .اتفاقــاً بــه دلیــل
بغرنج بودن رابطه دولت قبل و مجلس
بــود کــه میتــوان آنچــه طــی یک ســال
گذشــته در رابطــه قوای مجریــه و مقننه
رقــم خــورد را نوعــی آواربــرداری یــا بــه
عبــارت دیگــر ،نوعــی تجدید مناســبات
نامید؛ زیرا دولت قبل به جای اهتمام به
حل مسائل کشور و در اولویت قرار دادن
مشکالت مردم ،بیشتر به وزنکشیهای
سیاســی اهمیت مــیداد .در این مســیر
رابطــه دولــت قبــل و مجلس بــه جایی
رسیده بود که رئیس وقت دولت زحمت
حضور در صحن مجلس و دفاع از لوایح

را به خود نمیداد .نتیجه این وضعیت،
افزایــش تنشهــای سیاســی میــان قوا،
گسترش جنجالهای رسانهای و به تعبیر
رئیسجمهــور آزردهخاطر شــدن مردم
و در نهایــت روی زمین ماندن مســائلی
بود که به زندگی و معیشت ایرانیان گره
خورده بــود .اما دولت ســیزدهم ترمیم
این وضعیــت را در دســتور کار خود قرار
داد ،چراکه اولویت دولت ،گرهگشــایی از
مشکالت کشور بود و در این راه همکاری
و همراهــی قوا یکــی از ابزارهای ضروری
اســت .در تقویت همکاریهــای دو قوه،
رئیسجمهــور بیش از هــر عضو دیگری
فعال بود که انجام دیدار با همه مجامع
نماینــدگان اســتان در طــول یــک ســال،
یکــی از نشــانههای عمده ایــن واقعیت
اســت و این ،غیر از حضور رئیسجمهور
در مجلــس ،چــه هنــگام ارائــه لوایــح و
دفاع از وزرای پیشــنهادی و چه برگزاری
صمیمانه و مســتمر نشســتهای سران
قوا است.

واکنش رئیس مجلس به اظهارات هتاکانه علیه مدافعان حرم:

تعرض به قهرمانان ملی ،نتیجهای جز بیاعتباری ندارد
رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد

تعیین مقصران حادثه متروپل

بــــرش

گــروه سیاســی /محمدباقــر قالیبــاف
جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس
شــورای اســامی را با گرامیداشــت روز
مقاومت اســامی و موضعگیری علیه
تعرض انجام شــده به مدافعان حرم
آغاز کرد و با بیان اینکه در ســایه اتحاد
و همدلــی همه جریانهــای مقاومت،
با قاطعیت میگوییم که زوال دشــمن
غاصــب نزدیکتــر از هر روزی اســت،
گفت :هر ایرانی منصفی با سلیقههای
سیاســی مختلف به این باور رســید که
مدافعــان حرم فقط پاســداران حریم
اهل بیــت عصمت و طهارت نیســتند
بلکــه نگهبــان امنیت و ناموس کشــور
عزیزمان نیز هســتند بــه همین جهت
تعرض به ایــن قهرمانان ملی که پای
جنایتکارانــی همچــون داعــش را از
ســرزمین عزیزمان کوتاه کردند ،خاک
پاشیدن به آفتاب است که جز رسوایی
و بی اعتباری بــرای تعرض کنندگان و
حامیان آنها نتیجهای ندارد.
ëëتأکید قالیباف بر مصوبه شهریور 1400
بــه گــزارش ایرنــا ،رئیــس مجلــس
شــورای اســامی همچنین در پاسخ به
تذکر شهباز حسن پور بیگلری ،نماینده
عضو کمیســیون اقتصادی درباره عدم
اختصــاص بودجه عمرانــی و ادعای او
مبنی بــر تصمیمگیری دربــاره مصوبه
پرداخــت یارانــه بر اســاس قیمتهای
شــهریور  1400در نشســت ســران قــوا،
پاســخ داد :در خصــوص قیمتهــا،
مصوبه مجلس ســبد خانوار و کاالبرگ
اســت و همین طور بازگشــت قیمتها
بــه شــهریور  ۱۴۰۰و هیــچ مصوبــهای
هــم در جلســه ســران کــه بخواهــد این
قانون را لغو کند ،تصمیمگیری نشــده
اســت و این موضوع روشــن و مشخص
اســت .وی دربــاره تخصیــص بودجــه
اســتانها نیز گفت :همچنین در رابطه
بــا موافقتنامههــا نیــز ســازمان برنامــه
گزارش داده است که این موافقتنامهها
امضا شــده و  ۱۲همــت (هــزار میلیارد
تومــان) هم بــه اســتانها در یک هفته
گذشــته واگــذاری انجــام شــد و بایــد
پیگیری شود تا بقیه امور نیز پیش برود.
ëëقدردانــی از تــاش دولــت در
خنثیسازی تحریمها
روز گذشــته تعــدادی از نمایندگان
محــور اصلی نطقهــا و تذکــرات خود
را بحــث معیشــت و تــورم قــرار داده

رئیــس کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســامی
گفــت :گــزارش کمیســیون عمــران از حادثــه ریــزش
ســاختمان متروپــل آمــاده و تقدیــم هیــأت رئیســه
مجلــس شــورای اســامی شــده کــه هفتــه جــاری در
صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا رضایی کوچی با اشاره
بــه نهایی شــدن گــزارش کمیســیون عمــران در مورد
حادثه ریزش ســاختمان متروپل گفــت :از ابتدای کار
در انتخاب مشاور و ناظر پروژه کوتاهی صورت گرفته؛
چراکه فرد و شــرکت مذکور صالحیت کافی نداشته و
مجوز آن نیز غیرقانونی بوده است.
رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی
افــزود :همچنین در حین ساختوســاز نیــز ناظرهای
متعددی تغییر کردند و بهرغم ارائه گزارش وضعیت
نامناسب ساختمان متروپل به شهرداری آبادان ،این
مجموعه توجهی به تخلفات نکرده اســت و همچنین
مســئوالن در ردههای مختلف نیز کــه از این وضعیت

بودند؛ همچنین نماینده مردم تهران
در مجلــس در نطق میان دســتوری از
تالش دولت در خنثیسازی تحریمها
از طریــق دیپلماســی اقتصــادی
قدردانــی کــرد و در عیــن حــال گفت:
مالک مجلــس در مواجهه بــا گزارش
دولت و مذاکرات هســتهای ،لغو کامل
تحریمهــا و انتفــاع اقتصــادی مــردم
ایران است.
مالک شریعتی نیاسر در عین حال
با بیان اینکه مالک مجلس در مواجهه
با گــزارش دولــت محتــرم و مذاکرات
هســتهای ،لغــو کامــل تحریمهــا و
انتفــاع اقتصــادی بــرای مــردم ایــران
اســت ،افــزود :طبــق مــاده  7قانــون
اقــدام راهبــردی ،دولت بایــد گزارش
تحریمهــای لغــو شــده را بــه مجلس
ارائــه کنــد تــا در کمیســیونهای انرژی
و امنیــت ملی ارزیابی شــود و مجلس
تصمیــم بگیــرد؛ ایــن ارزیابــی دقیق،
جــدی و منطبــق بــا منافــع اقتصادی
مــردم خواهــد بــود نــه مالحظــات
سیاســی  4+1و امریــکا .احمدحســین
فالحــی ،نماینــده همدان نیز با اشــاره
به تعرض یکی از ســران فتنه به سردار
همدانــی خواســتار تجدید نظــر نظام
اسالمی در برخورد با سران فتنه شد.

اطالع داشتند ،در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.
کوچــی ادامه داد :از نظر کمیســیون عمــران مجلس
شــورای اســامی ،مالــک ســاختمان تخلفــات فراوانــی
داشــته و شهرداری و ســازمان نظام مهندسی نیز بهرغم
مشهود بودن تخلفات در حین ساخت ،کوتاهی کرده و به
تخلفات توجهی نکردند .از طرفی انتظار داشتیم وزارت
راهوشهرســازی بهعنــوان ناظــر عالیــه و منطقــه آزاد نیز
بهعنوان متولی مدیریت عمرانــی در منطقه آزاد آبادان
بــه این موضــوع ورود کرده و وظایف قانونی خودشــان را
انجام میدادند که متأسفانه آنها هم کوتاهی کردند.
وی عنــوان کــرد :گــزارش کمیســیون عمــران
درخصــوص ریزش ســاختمان متروپــل تقدیم هیأت
رئیسه مجلس شده و یک نسخه آن نیز به قوه قضائیه
ل شــده تا با متخلفان برخورد شــود .ازنظر ما در
ارســا 
کنار مالک ،شهرداری آبادان و سازمان نظا م مهندسی
بیشترین تخلف را داشتند و البته دستگاههای ناظر نیز
به خوبی به وظایفشان عمل نکردند.

ëëطــرح نقــل و انتقــال ســوابق بیمه یا
بازنشستگی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
روز گذشته سازوکار طرح نقل و انتقال
ســوابق بیمــه یــا بازنشســتگی بیــن
صندوقهــای بازنشســتگی را تعییــن
کردنــد و مــواد  ۵و  ۶ایــن طــرح را بــه
تصویــب رســاندند .بــر اســاس مــاده
 ۵مصــوب ایــن طــرح ،نقــل و انتقــال
حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی از
صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان،
روســتاییان و عشایر به سایر سازمانها
و صندوقهــای بازنشســتگی و یــا
بالعکــس ،در چهارچــوب ضوابــط
قانونــی حاکــم بــر صنــدوق مقصــد،
امکانپذیــر بــوده و مابهالتفــاوت وجوه
حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی این
افــراد مطابــق مــاده  4ایــن قانــون
محاسبه و از متقاضی وصول میگردد.
همچنیــن در جریــان تصویــب ماده
 6طــرح مذکور بــا الحاق یــک تبصره به
ایــن مــاده ،طــرح نقــل و انتقال ســوابق
بیمــه یا بازنشســتگی بیــن صندوقهای
بازنشستگی عملی میشود که براساس
آن در صورتــی کــه ســابقه پرداخت حق
بیمــه فرد بازنشســته بیشــتر از  5ســال و
کمتر از  10سال باشد ،بیمه شده میتواند

بــا پرداخــت کســری ماههــا و یا ســنوات
تا  10ســال به نــرخ روز از مزایــای حقوق
و یــا مســتمری بازنشســتگی اســتفاده
کنــد .در ادامــه نشســت علنــی امــروز،
نماینــدگان مجلــس ،عــادل نجــفزاده
را به عنــوان عضو ناظر در شــورای عالی
هماهنگــی ترافیــک شــهرهای کشــور،
قــدرتاهلل حمزه شــلمزاری و غالمرضا
شــریعتی اندراتــی را بــه عنــوان اعضای
ناظر در شــورای عالی مدیریــت بحران،
عبدالناصر درخشــان را بــه عنوان عضو
ناظــر در شــورای عالی صنایــع دریایی و
شــارلی انویه تکیه را به عنوان عضو ناظر
در شــورای عالــی شهرســازی و معماری
انتخاب کردند.
ëëنشستتیممذاکرهکنندهباکمیسیون
امنیتملی
همچنیــن زهــره الهیــان نماینــده
مردم تهران درباره نشست روز یکشنبه
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس بــا اعضــای تیــم
مذاکرهکننده هســتهای بــه خبرنگاران
گفــت :بررســی آخریــن اخبــار از رونــد
مذاکــرات و همچنیــن پیشنویــس
پیشنهادی اتحادیه اروپا برای بازگشت
طرفها به برجام ،در دستور کار جلسه
کمیسیون قرار گرفت.

