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حضرت پور :تأخیر در تشکیل دادگاه فرصتی برای تثبیت موقعیت خاوری در کانادا شد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود :اگر زودتر از این رسیدگی ها تمام می شد تا  4سال به طول نیانجامد قطعا پیگیری راحت تری نیز از طریق اینترپل صورت می گرفت و مانع از فرصت
سازی برای خاوری می شد تا با فراغ بال موقعیت خود و اموالی که از طریق بیت المال به دست آورده در کانادا تثبیت کند .روح اهلل حضرت پور در گفتو گو با خانه ملت ،با اشاره به تشکیل دادگاه
محمودرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی ایران و متهم ردیف اول پرونده اختالس 3هزار میلیارد تومانی به صورت غیابی در آبان ماه سال جاری ،گفت :قوه قضاییه باید زودتر از این موعد دادگاه را
تشکیل می داد .نماینده مردم ارومیه در مجلس بر همین اساس یادآور شد :نظام حدود  30سال برای تربیت مدیری هزینه می کند اما در آخر آن مدیر کالهبردار از آب در می آید و خسارت هنگفتی
به بیت المال می زند لذا باید این پرونده در اولویت بررسی ها قرار می گرفت.

« ابتکار» از دالیل سوال مجدد مجلس از وزیر کشور گزارش می دهد

اخبار

دو قدم تا استیضاح

بررسی موضوع محدودیتهای رئیس دولت اصالحات
در کمیسیون امنیت ملی و شورای امنیت کشور
یک عضو اصالحطلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی
موضوع محدودیتهای جدید رئیس دولت اصالحات در این کمیسیون و شورای
امنیت کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا ،علیرضا رحیمی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامش از طرح موضوع
اعمال محدودیتهای جدید علیه رئیس دولت اصالحات در جلسه روزیکشنبه کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد .عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس
در این رابطه نوشت :موضوع محدودیتهای رئیس دولت اصالحات روز گذشته محل
بحث در شورای امنیت کشور و کمیسیون امنیت ملی بود .وی افزود :در جلسه کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع ایجاد محدودیت برای آقای خاتمی را مطرح
کردم که بحثهای تکراری مخالفان مبنی بر وجود مصوبه شورایعالی امنیت ملی در
مقابل عنوان شد .نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس همچنین خاطرنشان کرد:
موضوع ،دیروز در شورای امنیت کشور هم مطرح شده و نکته قابل توجه اینکه در آن
ت برای
شورا بهطور غیررسمی موضعگیری رئیسجمهوری درخصوص ایجاد محدودی 
رئیس دولت اصالحات را نامناسب قلمداد کردهاند! وی ادامه داد :مراتب تعجب خود را
در کمیسیون به آقای بروجردی بهعنوان عضو شورای امنیت کشور اعالم کردم که بیان
کرد ضمن مباحث مختلف این گفتوگوها مطرح شده است .رحیمی در پایان نوشت:
بیانیه فراکسیون امید و تذکر رسمی  ۸۵نماینده مجلس و طرح موضوع در مراجع رسمی
ذیربط و موضعگیری رئیسجمهوری نشان از مطالبه جدی و فراگیر درخصوص رفع
محدودیتهای رئیس دولت اصالحات روز گذشته محل بحث در شورای امنیت کشور
و کمیسیون امنیت ملی بود.

رئیس کمیسیون صنایع:

فضای پسابرجام را به دعواهای سیاسی گذراندیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :متاسفانه دوران
پسابرجام را به دعواهای سیاسی بر سر برجام گذراندیم و آنطور که باید از
فرصتهااستفادهنکردیم.
به گزارش ایسنا ،عزیز اکبریان در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان کرمانشاه که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد ،از
وظایف بخشهای مختلف برای کمک به اقتصاد کشور یاد کرد و افزود :وظیفه نمایندگان
مجلس اصالح قوانین ،کمک به دولت و نظارت است که همه این کارها را در مجلس آغاز
کرده ایم .وی با بیان اینکه بعد نظارتی مجلس از این پس بیشتر فعال خواهد شد ،ادامه
داد :باید سخنرانیهای بیفایده را از مجلس حذف کنیم .معتقدم اگر بلندگوی رادیو
را از مجلس بگیرند ،مجلس به وظایف خود درست تر عمل خواهد کرد .نماینده کرج
در مجلس شورای اسالمی وظیفه دولت را نیز اداره با اقتدار کشور و حمایت از بخش
خصوصی دانست و خاطرنشان کرد :دولت باید با مدیران و کارشناسانی که در امور مانع
ایجاد میکنند ،برخورد کند .اکبریان خواستار افزایش اختیارات استانها خصوصا برای
تحقق اقتصاد مقاومتی شد و یادآوری کرد :باید اجازه دهیم تصمیماتی که در استانها
اتخاد میشود فصل الخطاب باشد و از اشتباه بودن تصمیمات نترسیم .وی با اشاره به
وظایف بخش خصوصی ،عنوان کرد :بخش خصوصی هم باید با استقامت و صبوری روی
بروکراسی اداری موجود در کشور را کم کند و خسته نشود .رئیس کمیسیون صنایع و
معادن مجلس با بیان اینکه باید شرایط را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور
فراهم کنیم ،تاکید کرد :این بخش خصوصی است که میتواند کشور را نجات دهد .نباید به
دولت دل ببندیم ،بلکه باید دولت را کمک کنیم تا بتواند از بخش خصوصی حمایت کند.
این نماینده مجلس راه خروج کشور از رکود را نیز سرمایهگذاری دانست و گفت :میتوانیم
برای ایجاد رونق افسار تورم را رها کنیم تا به  ۳۰یا  ۴۰درصد برسد و کسب و کارها رونق
بگیرد ،اما این کار صحیح و منطقی نیست .اکبریان افزود :باید حمایت از سرمایهگذاران
واقعی برای سرمایهگذاری در جای جای کشور را در برنامه داشته باشیم ،زیرا در همه نقاط
استعداد سرمایهگذاری را داریم .رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آغاز
فعالیت دولت جدید و فضایی که در کشور فراهم شده ،اظهار کرد :نباید مایوس باشیم و
فرصتهایی که داریم را از دست بدهیم .اکبریان به فرصتهای دوران پسابرجام هم اشاره
کرد و ادامه داد :متاسفانه از این فرصتها به خوبی استفاده نکردیم و فضای بعد از برجام را
به دعواهای سیاسی و جناحی بر سر برجام گذراندیم.
وی در پایان از بازنگری قانون رفع موانع تولید هم خبر داد و یادآور شد :این قانون بسیار
خوب بود ،اما  ۵۰تا  ۶۰درصد آن اجرایی نشد.
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حدود  2ماه پیش بود که نمایندگان با  250رای مثبت به
وزیر کشور دولت دوازدهم برای دومین بار اعتماد کردند،
وزیری که قبل از جلسه اعتماد درباره انتخاب مجدد او
حرف و حدیث زیادی مطرح بود .برخی نمایندگان عملکرد
رحمانی فضلی را در دولت یازدهم مثبت نمی دانستند و
تاکید داشتند گزینه دیگری برای این وزارت خانه معرفی
شود .ولی در کمال ناباوری البی های پشت و روی صحنه
جواب داد و پس از شمارش آرا معلوم شد که او  250رای
موافق را در سبد خود دارد .رایی که بعد از وزیر دفاع
باالترین تایید و موافقت را در مجلس دهم به دست آورد.
ولی ظاهرا این اعتماد بیشتر از  2ماه به طول نینجامید و با
انتخاب و انتصاب استانداران برخی مناطق ،نمایندگان رحمانی
فضلی را به صحن علنی کشاندند تا اعتراض و نارضایتی خود
را درباره این انتصابات اعالم کنند .موضوعی که بنا به گفته و
شهادت برخی نمایندگان رحمانی فضلی در زمان رای اعتماد به
آنها وعده داده بود که انتخاب استانداران با هماهنگی و انتخاب
آنها انجام شود ،وعده ای که مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک
قوا است .طبق قانون وظیفه انتخاب استانداران بر عهده وزیر کشور
است ولی طبق یک بدعت و رویه غلط که چندی پیش باب شده
است برخی نمایندگان در انتخاب استانداران مداخله و اعمال نظر
می کنند .این موضوع برای آنها سوتفاهم ایجاد کرده است به
حدی که خود را در این باره محق می دانند.
بدعتی که منجر به کارت زرد شد
بنابراین نمایندگان به دلیل خلف وعده وزیر کشور در این باره
او را هفته گذشته به صحن علنی مجلس کشاندند تا اولین وزیری
باشد که از آنها کارت زرد می گیرد .نمایندگان با این اقدام خود به
رحمانی فضلی و دولت نشان دادند که به هیچ وجه در انتصابات
استانی شوخی ندارند حتی اگر این خواست و توقع از وزرا غیر
معقول و زیاده خواهی آنها تعبیر شود.
نکته قابل توجه اینکه دو روز بعد از اولین کارت زرد وزیردولت
دوازدهم ،علی ربیعی وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی دومین
وزیری بود که از مجلس دهمی ها کارت زرد گرفت .ناگفته نماند
که روز گذشته خبر طرح سوال از حجتی وزیر کشاورزی و جمع
امضا برای استیضاح یکی دیگر از وزرای دولت دوازدهم در مجلس
مطرح شد .همچنین روز یکشنبه سوال منطقهای احمدی الشکی
نماینده نوشهر از وزیر راه در خصوص علت عدم وجود اراده برای
حل مشکل مالکین اراضی اطراف فرودگاه نوشهر توسط هیات
رئیسه اعالم وصول شد .همچنین یکشنبه همین هفته 16
نماینده دیگر طرح سوال خود از وزیر کشور را به دلیل «تعلل
در بررسی پرونده واگذاری امالک نجومی» تقدیم هیات رئیسه
کردند .این طرح توسط هیات رئیسه اعالم وصول شد تا رحمانی
فضلی جزء اولین وزرایی باشد که به فاصله یک هفته به دلیل
عدم اقناع نمایندگان از پاسخ ،هم از آنها کارت زرد بگیرد و هم
سوال هایی پی در پی از او مطرح و اعالم وصول شود تا حساب
کار دستش بیاید.
سوال های بی امان از وزیر کشور
روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی ،نماینده کرمان و رئیس
کمیسیون اقتصادی در از طرح سوالی دیگر از رحمانی فضلی

خبر داد او اعالم کرد که به عدم حضور وزیر کشور در کمیسیون
اقتصادی برای پاسخ به سوال نمایندگان در صورتی که این غیبت
غیرموجه باشد ،سوال از او را به صحن علنی می کشانند .طبق
آیین نامه داخلی اگر عدم حضور وزیر در کمیسیون موجه باشد
این موضوع به هفتههای بعدی ارجاع داده میشود ،در غیر این
صورت سوال به صحن علنی می آید.
پور ابراهیمی در خصوص سوال سیدفرید موسوی ،نماینده
تهران در مجلس از وزیر کشور گفت « :سوال ایشان در خصوص
ساز و کار ستاد اربعین در انتخاب شرکت بیمه زائرین اربعین،
نحوه نظارت ستاد بر ایفای تعهدات شرکت منتخب و نحوه
اطالع زائرین از تعهدات بیمهگر ،حادثه یا خطری که عقد
بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است بود ».بهرام پارسایی،
سخنگوی فراکسیون امید در این باره به ابتکار گفت که برخی
نمایندگان از نحوه انتخاب استاندارانشان دلخور هستند و این
ناراحتی و نارضایتی را با سوال از وزیر کشور نشان می دهند.
او همچنین گفت « :فعال تعداد استاندارانی که انتخاب شده اند
زیاد نیست و این اعتراضات و واکنش ها و تذکرات با تعیین
تعداد بیشتری از استانداران در صورت عدم رضایت نمایندگان
می تواند بیشتر شود و تا زمانی که این انتخاب ها تکمیل شود
ادامه داشته باشد».
از شواهد و قرائن بر می آید که برخی نمایندگان قصد دارند
نارضایتی خود از عملکرد وزیر کشور در انتخاب استانداران را به هر
نحو ممکن نشان دهند .حاال تفاوتی ندارد این سوال درباره تاخیر
در«بررسی وضعیت امالک نجومی شهرداری تهران» باشد یا
«تعیین استانداران» یا «ساز و کار ستاد اربعین در انتخاب شرکت
بیمه زائرین اربعین» یا هرچیز دیگر که بتوانند به واسطه آن وزیر
کشور را به صحن علنی بکشانند و از او سوال کنند تا رحمانی
فضلی به عنوان وزیر الوزرای دولت دوازدهم بداند نمایندگان ابزار
نظارتی مثل تذکر ،سوال و در نهایت استیضاح را در اختیار دارند
که در صورت عدم رضایت آنها ،می تواند از این ابزارها د در برابر
وزرا استفاده کنند.

نخست وزیر ارمنستان در سفر به ایران با معاون اول رئیس جمهوری و رئیس مجلس دیدار کرد

همکاری بدون سقف تهران و ایروان

سکینه الماسی تکذیب کرد
سکینه الماسی نماینده دیر،کنگان،جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی با
تکذیب مطالبی که به تازگی به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده است ،آن
را «یک حرکت هدایت شده و با هدف تخریب شخصیت» خویش توصیف کرد.
سکینه الماسی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به پخش مطلبی به نقل از وی در فضای
مجازی در اهانت به ساحت امام حسین(ع) گفت« :این مطلب کذب محض است و عده
ای به صورت هدایت شده و برای تخریب شخصیت این مطلب را به نقل از من منتشر
کرده اند ».وی افزود« :در مطلب مذکور عنوان شده که من در مجلس شورای اسالمی
سخن گفته ام .مگر می شود من در صحن علنی مجلس چنین سخنانی گفته باشم و کسی
آن را نشنیده باشد؟! »،الماسی یادآوری کرد که نطق نمایندگان در نشستهای علنی مجلس
طبق قانون همواره به صورت زنده از رادیو پخش می شود و رسانه ها نیز آن را پوشش
خبری می دهند .این نماینده مجلس گفت« :اخیرا عده ای برخی مطالب علیه من مطرح
می کنند که این مطالب کامال کذب است و کامال مشخص است که به قصد تخریب این
مطالب را بیان می کنند».
از روز یکشنبه مطلبی بطور گسترده از سوی منابع ناشناس به نقل از سکینه الماسی
نماینده دیر و کنگان مبنی بر اهانت به ساحت امام حسین(ع) و عزاداریهای ماه محرم در
فضای مجازی پخش و اینگونه وانمود شده که این مطالب در مجلس مطرح شده است.

بروجردی  :وزارتخارجه  ۴مرتبه سفیر استرالیا را درباره
موضوع قدس کنی احضار کرده است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه دولت استرالیا باید با قید
وثیقه نگار قدسکنی را در دوران بارداری آزاد کند ،گفت :خانم نگار قدس کنی تا
حصول نتیجه در استرالیا می ماند لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.
عالءالدین بروجردی در گفتوگو با خانهملت در خصوص دستگیری نگار قدسی کنی در
استرالیا به دلیل نقض قوانین تجاری آمریکا ،گفت :وزارت امور خارجه تاکنون برای  4مرتبه
سفیر استرالیا را احضار و هشدار الزم مبنی بر لزوم عدم تحویل وی به دولت آمریکا را داده
است ،بعد از این هم اقدامات الزم برای آزادی این خانم باید ادامه پیدا کند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :دولت استرالیا به عنوان
یکی از مدعیان جهانی حمایت از حقوق بشر و زنان باید از بازداشت این خانم باردار
خودداری کند ،زیرا بازداشت وی اقدام غیر انسانی است.
وی تاکید کرد :دولت استرالیا باید هر چه سریعتر نگار قدس کنی را با قید وثیقه آزاد
کند تا دوران سخت بارداری را به لحاظ مسائل انسانی ،سپری کند ،خانم نگار قدس کنی تا
حصول نتیجه در استرالیا خواهد ماند لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.

نمایندگان برای تفحص از شهرداری باید به موقع رای
می دادند نه اینکه از وزیر سوال کنند
بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید مجلس درباره سوال
جدید  16نماینده از وزیر کشور به « ابتکار» گفت« :طرح سوال
جدید از وزیر کشور درباره تاخیر در بررسی امالک نجومی است
ولی ای کاش نمایندگان در زمان خودش به تحقیق و تفحص از
شهرداری تهران رای مثبت می دادند تا نیاز نباشد از وزیر کشور به
دلیل تاخیر در بررسی وضعیت آن سوال کنند یا به او تذکر بدهند.
نماینده مردم شیراز در خانه ملت در پاسخ به این سوال که
ممکن است با این سوال کارت زرد دیگری برای وزیر کشور در راه
باشد گفت « :همه چیز به پاسخ های وزیر در این باره بستگی دارد
و اینکه وزیر تا چه حد بتواند با توضیحات خود سوال کنندگان
را قانع کند».
البته محسن علیجانی زمانی ،دیگر عضو فراکسیون امید مجلس
در گفت وگو با « ابتکار» با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت:
«ما اعضای فراکسیون امید و حامی دولت هستیم ولی معتقدیم
باید بر دولت نظارت کنیم و مردم از ما و جریان اصالح طلبی توقع
دارند که بر عملکرد دولت نظارت بیشتری داشته باشیم .ما هم
دوست داریم دولت به جریان و سمتی حرکت کند که مجلس
می خواهد و طبق صالح مردم و جامعه قدم بردارد و از این مسیر
منحرف نشود».
او با تاکید بر اینکه همه وزرا باید در چارچوب قانون حرکت
کنند ،افزود « :درست است که ما حامی دولت هستیم ولی
تاکید میکنم که وزرا باید در مسیری که نمایندگان ملت
می گویند وراه قانونی است قدم بردارند و به نحوی گام
بردارند که با خواست و مطالبات مردمی همسو باشد .بنابراین
وزیر کشور هم باید در انتخاب هایش مطالبات مردمی را
درنظربگیرد .این کارت زردهایی که برخی وزرا از مجلس
دریافت می کنند ،نشان می دهد حمایت ازکلیت کابینه،
منافاتی با پیگیری نمایندگان ندارد و آنها هم باید به وکالی
ملت پاسخگو باشند».

سوال از وزیر به معنی قبول نداشتن
کلیت عملکرد او نیست
البته پارسایی تاکید دارد که سوال های ممتد برخی نمایندگان
از وزیر کشور به دلیل عدم رضایت آنها از انتخاب های استانداران
است وعلیجانی زمانی هم به ابتکار می گوید که الزاما یک کارت
زرد به وزیر به این معنا نیست که نمایندگان کلیت وزارت کشور
را قبول ندارند یا از عملکرد کلی وزیر کشور ناراحتند.
ولی او بر این باور است که کارت زرد یک هشدار و نشانه برای
وزیر کشور یا هر وزیری است که از مجلس کارت زرد میگیرد،
تا به خواسته های قانونی نمایندگان توجه بیشتری داشته باشند.
از طرفی بهرام پارسایی به نکته سوال جدید برخی نمایندگان
از وزیر کشور اشاره کرد و گفت که به طور کلی خواستار
شفاف سازی در همه موارد هستم .او افزود « :شهردار تهران باید
از تحقیق و تفحص از شهرداری استقبال میکرد تا موضوع و
ابهامات پیش آمده برای مردم روشن شود ،ولی البی ها و فعالیت
های عجیب و غریبی که برخی برای رای نیاوردن تفحص انجام
دادند این نگرانی را بیشتر کرد که چه اتفاقی افتاده که برخی
تا این اندازه تالش می کردند تحقق و تفحص از شهرداری
صورت نگیرد .بنابراین خواستار شفافیت در همه امور هستم و
تنها راه برای شفاف سازی و رفع سوتفاهمات احتمالی ،تحقیق و
تفحص است ».زمانی هم در ادامه با بیان اینکه تحقیق و تفحص
از ابزارهای شفاف سازی است تصریح کرد «:هر نوع تحقیق و
تفحصی که در مجلس مطرح می شود ،هم نمایندگان باید نسبت
به آن موضوع حساس شوند هم دستگاه اجرایی باید پیگیری کند
و هم قوه قضاییه درباره آن حساسیت الزم را به کار بگیرند .فرقی
نمی کند این موضوع درباره حقوق های نجومی باشد یا امالک
نجومی یا مباحث مربوط به پاالیشگاه کرمانشاه  .باید درباره حقوق
ملت حساس باشیم و هر نوع تحقیق و تفحصی باید انجام شود».
او ادامه داد « :وزیر کشور هم باید بحث تفحص از شهرداری را
پیگیری میکرد و حاال که پیگیری نکرده وبه تعویق افتاده ،نمایندگان
با تذکر و طرح سوال خواسته اند که این موضوع را پیگیری کند،
بنابراین اگر نسبت به این مسئله بی توجهی کند ،با واکنش
نمایندگان و به کارگیری ابزارهای نظارتی مجلس مواجه خواهد شد».
جمع بندی
با همه این تفاسیر وزیر کشور برای اینکه دوباره بتواند از مجلس
دهمی ها برای کابینه دوازدهم رای اعتماد بگیرد بر خالف وظایف
و اختیاراتی که قانون برای او تعیین کرده است به نمایندگان وعده
ای داده که نتوانسته است به آن وعده عمل کند .موضوع انتخاب
استانداران که اسباب ناراحتی برخی نمایندگان را به وجود آورده
است .حاال این خلف وعده ،نمایندگان را متوقع کرده که چرا
رحمانی فضلی طبق روال گذشته عمل نکرده و آنها نتوانسته اند
در این مهم نقشی داشته باشند و گزینه های مدنظر خودشان را
برای استانداری معرفی کنند .همین مسئله باعث شده که وکالی
ملت شمشیر را علیه وزیر کشور از رو ببندند و برای او خط و
نشان بکشند که «در صورتی که صدای اعتراض آنها که با دادن
کارت زرد نشان دادند» را نشود واکنش جدی تری نسبت به او
نشان خواهند داد .حاال رحمانی فضلی مانده است و تعداد زیادی
طرح سوال که ظاهرا برای پاسخ دادن به آنها هفته ای یک بار
باید مسیر فاطمی تا بهارستان را طی کند تا در صورتی که
بتواند برای سواالت مطرح شده پاسخی قانع کننده بدهد ،دوباره
برای پاسخ هفته آینده خودش را آماده کند در غیر این صورت
ردای وزیرالوزرایی را باید از تن به درآورده و سر به تیغ استیضاح
نمایندگانبسپارد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران به دنبال توسعه روابط خود با
کشورهای همسایه است ،ارمنستان را دارای جایگاهی بسیار مهم در سیاست
خارجی کشورمان دانست.
اسحاق جهانگیری در نشست مطبوعاتی خود به همراه نخست وزیر ارمنستان با خیر
مقدم به نخست وزیر این کشور و هیات همراه اظهار کرد :دو کشور در یک حوزه تمدنی،
فرهنگی و جغرافیایی قرار دارند و روابط بسیار قدیمی بر مبنای مشترکات مردم خود را
دارند .این روابط همیشه از ثبات برخوردار بوده و انشاءاهلل در آینده هم این گونه خواهد
بود.وی افزود :هموطنان ارمنی ما ارتباط بسیار خوبی با مردم ارمنستان دارند و همین
ارتباط پلی برای توسعه روابط دو کشور است .ارمنستان از جایگاه بسیار مهمی در سیاست
خارجی ایران برخوردار بوده و ما هیچ سقف و محدودیتی برای همکاریهای اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی با این کشور نداریم .جهانگیری با بیان اینکه این سفر میتواند به

توسعه روابط دو کشور مخصوصا در زمینه اقتصادی کمک ویژهای کند ،خاطر نشان
کرد :در مذاکرات انجام شده در توسعه روابط اقتصادی و رفع موانع موجود تاکید شد.
ارمنستان عضو اتحادیه اوراسیا است و روابط خوبی با اتحادیه اروپا هم دارد که میتوان
از این ظرفیت بهره برد .معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :در زمینه انرژی مخصوصا
ل ،علمی و
برق و گاز ،کشاورزی ،صنایع تبدیلی ،شرکتهای فنی و مهندسی ،حمل و نق 
فرهنگی همکاریهای مناسبی پیش بینی شده است .ارمنستان یکی از محورهایی است
که میتوان بین خلیج فارس و دریای سیاه ارتباط برقرار کنیم .ما در زمینه انتقال برق
خط سومی در حال احداث داریم و در زمینه افزایش صادرات گاز نیز برنامه داریم .وی
دهمچنین گفت :منطقه آزاد ارس فرصت خوبی برای مشارکت بخش خصوصی دو کشور
است و امیدواریم تجار و بخش خصوصی ایران از فرصت روابط توسعه دو کشور بهره ببرند.
در ادامه کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان با ابراز تشکر از استقبال گرم ایران
گفت :ما با اوقات خوبی به کشور دوست خود سفر کردیم و با اوقات خوبی از مذاکرات
خارج شدیم و به آینده خوش بین هستیم .وی با بیان اینکه مالقاتهای خیلی سازنده
و صمیمی با مقامات ایران داشتیم ،اظهار داشت :موضوعاتی که آقای جهانگیری اشاره
کردند ،مورد تاکید ما است و ما هم همان عقاید را داریم .ما در توسعه روابط دو کشور
تاکید داشته و عالقهمندیم شرکتهای ایرانی بیشتری وارد بازار ارمنستان شوند .نخست
وزیر ارمنستان ادامه داد :ما آمادهایم حجم مبادالت تجاری دو کشور را بیشتر کرده و موانع
موجود را برطرف کنیم .عالقه مندیم آقای جهانگیری هم سفر رسمی به ارمنستان داشته
باشند تا درباره مذاکرات انجام شده به جمع بندی نهایی برسیم .وی در پایان با بیان اینکه
در این مذاکرات درباره همکاری های منطقهای نیز گفتوگو شد ،گفت :ما از نقطه نظرات
متوازن ایران درباره مناقشه قره باغ تشکر داریم.
حذف روادید در توسعه صنعت گردشگری مؤثر بود
همچنین کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان در ادامه دیدارهای روز گذشته خود
به دیدارعلی الریجانی رئیس مجلس رفت .الریجانی بعد از این گفتوگو اظهار کرد:
زمینههای سرمایه گذاری در ایران و ارمنستان فراهم است و باید با شناخت صحیح از
نیازهای دو کشور ،بر رونق روابط تجاری افزود .رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به

اهمیت صنعت توریسم ،تصریح کرد :سیاستی که درخصوص حذف روادید گرفته شد
در توسعه صنعت گردشگری خیلی موثر بود و روی سایر مسایل مانند تبادل محصوالت
کشاورزی ،صنعتی و مبحث ترانزیت هم می شود با فراهم آوردن تسهیالت ،به این
بخشها رونق بخشید .رئیس قوه مقننه در ادامه تنها راهکار مفید و مثمر ثمر درخصوص
مسئله قره باغ را گفتوگو و مذاکرات مسالمت آمیز دانست.
نخست وزیر ارمنستان :بهدنبال بازگشایی منطقهای آزاد در نزدیکی مرز ایران
هستیم
همچنین در این دیدار نخست وزیر ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران،
گفت :من درهمه جا گفته ام که روابط میان ارمنستان و ایران بسیار دوستانه است و
روابط پارلمانی و سیاسی ما در سطح بسیار خوبی قرار دارد و تالش خواهیم کرد که در
حوزه اقتصادی هم از ظرفیت های دو کشور به خوبی استفاده کنیم .وی تصریح کرد :ما
تصمیم داریم با نگاهی تازه ،شکل جدیدی به روابط خود ببخشیم و یکی از تصمیمات
دیدار با دوستان خود در مجلس شورای اسالمی و بحث و تبادل نظر درحوزه های مورد
عالقه طرفین است .کارن کاراپتیان با اشاره به تمایل اروپاییان به سرمایه گذاری در ایران،
اظهار داشت :ما به زودی منطقه ای آزاد در نزدیکی مرز ایران بازگشایی خواهیم کرد و از
دوستان اوراسیایی و اروپایی برای حضور در این منطقه دعوت کرده ایم و برای آنها این
منطقه به دلیل دسترسی نزدیک به ایران اهمیت زیادی داشت و ما هم لزوم رونق این
منطقه را حضور تجار ایرانی می دانیم .وی این منطقه آزاد تجاری را پنجره ای به طرف
خارجی ها و دری به طرف ایران برشمرد و تأکید کرد :روسای کمیسیون مشترک دو
طرف سهم اصلی در افزایش سطح روابط تجاری دارند و ما تاکید کرده ایم که نظرات
طرف ایرانی برای ما اهمیت زیادی دارد و امیدواریم که روسای این کمیسیون ها بتوانند
با درک نقطه نظرات یکدیگر به گسترش سطح روابط کمک کنند .نخست وزیر ارمنستان
در ادامه ضمن تشکر از ایران به دلیل موضع متوارنش در مناقشه قره باغ ،گفت :مواضع
ایران در منطقه همیشه در جهت حفظ امنیت و آرامش بوده است و ما معتقدیم فقط
از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز می توان این مشکالت را رفع کرد و اصال به جنگ و
درگیری اعتقادی نداریم.

سعیدی :گزارش تحقیقوتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان باید جامع باشد
یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره
فرهنگیان تاکید کرد :گزارش تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان باید جامع و کامل باشد و هر فردی باید
در برابر تخلفات پاسخگو باشد.
فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایسنا درباره گزارش تحقیق و
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :بنای کمیته تحقیق و
تفحص از ابتدا این بود که کار را از بدو تاسیس این صندوق شروع
کند به این معنا که تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

منحصر به یک دوره زمانی خاص نباشد تا شائبه سیاسی کاری
پیش نیاید.
وی افزود :آنچه امروز به عنوان گزارش تحقیق و تفحص از
صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح می شود تنها مربوط به سالهای
 ۹۲تا  ۹۵است که این مغایر با هدف اولیه ما است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی همچنین بیان
کرد :بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته در زیرمجموعه
های صندوق مربوط به دوره قبل از سال  ۹۲است اما اراده ای

برای پرداختن به آن نمی بینیم که این موضوع جای سوال دارد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره
به صحبت های اخیر قاضی سراج ،رئیس سازمان بازرسی کل
کشور که عمده معوقات بانکی را مربوط به پیش از دولت روحانی
دانسته بود ،گفت :در حوزه زیر مجموعه های صندوق ذخیره
فرهنگیان به ویژه بانک سرمایه مسائلی از قبل مطرح است که
باید به آنها پرداخته شود .تسهیالتی داده شده که بخش عمده
ای از آن تضامین الزم را نداشته و همچنان معوق مانده است.

سعیدی ادامه داد :برای برخورد با تضییع حقوق مردم نباید نگاه
جریانی داشته باشیم و هرکسی در هر لباسی با وابستگی به هر
جریانی باید در برابر تخلفات پاسخگو باشد.
این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در پایان تصریح کرد:
اینکه برخی میگویند مدیران صندوق ذخیره در ارائه اسناد
با کمیته تحقیق و تفحص همکاری نداشته اند درست نیست.
تاکنون هر سندی متعلق به هر دوره ای که مطالبه شده،
ارائه شده است.

