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گزارش روز

هماندیشی برای انتخاب
شهردار تهران
اعضای شــورای شهر تهران روز گذشته
در جلسه صبحانه کـــاری خــود دربـــاره
شیوه و فرایند انتخاب شــهــردار صحبت
کردند.
به گــزارش شهرآرا ،زهرا صدر اعظم نوری،
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست
شــورای شهر تهران ،در گفت وگو با ایسنا
گفت :در این جلسه دربــاره شیوه و فرایند
انتخاب شهردار صحبت شد .وی با بیان
اینکه «هشت ماه پیش برای انتخاب شهردار
تــهــران شاخص ها و فرایندی را انتخاب
کــردیــم» گــفــت :در جلسه صبحگاهی
اعضای شورای شهر مقرر شد اعضا نظرات
خود را درباره این شیوه و فرایند اعالم کنند
تا اگر نظر و پیشنهادی دارند در دوره جدید
اعمال شود .نوری در پاسخ به این سؤال که
آیا درباره گزینهها صحبت شده است گفت:
به هیچ وجه دربــاره گزینه های احتمالی
صحبت نشد بلکه جلسه درباره شیوه و فرایند
انتخاب بود .محسن هاشمی ،رئیس شورای
شهر تهران ،نیز در ابتدای جلسه روز گذشته
این شورا درباره انتخاب شهردار تهران گفت:
شــورای شهر تهران در رونــدی مشخص و با
مشورت برای انتخاب شهردار اقدام میکند.
آن طور که زهرا نژادبهرام ،عضو دیگر شورای
شهر تهران ،گفته است اعضای این شورا تا
سهشنبه هفته جاری نظرات و پیشنهادهای
خود را در اختیار هیئت رئیسه شــورا قرار
می دهند .وی همچنین از تالش ها برای
انتخاب شهردار تهران در کمتر از یک ماه
دیگر خبر داده است.
روز گذشته روزنامه اعتماد هم در گزارشی
فهرستی دهنفره از کاندیداهای شهرداری
تــهــران به ترتیب احتمال انتخاب ارائــه
کــرد .در این فهرست به ترتیب نام محسن
هــاشــمــی ،رئــیــس شـــورای شهر تــهــران،
محمد علی افشانی ،معاون عمرانی وزیر
کشور ،حبیب ا ...بیطرف ،معاون وزیر
نفت ،محمود حجتی ،وزیر کشاورزی دولت
یازدهم و دوازدهم ،قاسم تقیزاده خامسی،
شهردار مشهد ،پیروز حناچی ،معاون فنی و
عمرانی شهرداری تهران ،سمیعا ...حسینی
مکارم ،سرپرست فعلی شهرداری تهران،
محمدرضا عــارف ،رئیس فراکسیون امید
مجلس ،شهیندخت مـــوالوردی ،دستیار
حقوق شهروندی رئیس جمهور ،و محسن
مهرعلیزاده ،استاندار اصفهان ،به چشم
میخورد.

سیاست خارجی
در نشست سران عضو اتحادیه عرب
مطرح شد

تکرار ادعاهای نخنما
علیه ایران

بیستونهمین نشست سران کشورهای عضو
اتحادیه عرب در سایه غیبت برخی سران
از جمله امیر قطر در شهر ظهران عربستان
آغاز به کار کرد .به گزارش تسنیم ،عبدا...
دوم ،شاه اردن ،در سخنانی در افتتاحیه این
نشست خواستار حل سیاسی بحران سوریه
از طریق نشست های ژنو شد و گفت برای
حل بحران سوریه جایگزینی بهجز مذاکرات
ژنــو وجــود نــدارد.عــبــدا ...دوم در ادامــه،
ریاست نشست ســران عــرب را به سلمان
بنعبدالعزیز ،شاه سعودی ،تحویل داد.
در ادامـــه ،سلمان بن عبدالعزیز ،شاه
سعودی ،با نادیده گرفتن تجاوزهای مستمر
سعودی ها به سرزمین مــردم یمن گفت از
جامعه جهانی میخواهیم برای فراهم کردن
همه راهها با هدف رساندن کمکها به مردم
یمن تالش کند.
شاه سعودی با ادعای تمایل رژیم سعودی
به حل سیاسی بحران یمن مدعی شد:
شبهنظامیان الحوثی را مسئول کامل ادامه
بحران یمن و مانع تراشی در برابر رسیدن
کمکها میدانیم.
وی افزود :چالش تروریسم از خطرناکترین
چالشهای پیش روی ماست.
سلمان بن عبدالعزیز همچنین ادعا کرد:
اقدامات تروریستی ایران در منطقه عربی را
بهشدت محکوم میکنیم.
وی مدعی شد :دخالتهای ایران در امور
کشورهای عربی و طایفهگری را نمیپذیریم.
احمد ابوالغیط ،دبیرکل اتحادیه عرب ،نیز با
تکرار ادعاها و اتهامات نخنماشده علیه ایران،
مدعی شد :دخالتهای ایران در منطقه ما
خواهان خیر برای اعراب نیست.
وی با نادیده گرفتن نقش اقدامات گروههای
تروریستی و کشورهای حامی آن هــا در
طوالنی شدن بحران سوریه مدعی شد :نظام
سوریه مسئول فروپاشی سوریه و از دست
رفتن کرامت آن است.

ماجرای مفقود شدن سعید مرتضوی

انتقاد صریح ظریف از جانسون:

خبری از متهم اصلی کهریزک نیست

هیچکشوریحقاقدامخودسرانهندارد
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اخبار کوتاه

فعالیت بازرگانی ممنوع
فارس -سید پرویز فتاح ،رئیس کمیته امداد،
گفت :اصال اعتقاد نداریم که این نهاد به
سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی
پیش برود .قانون این اجازه را به ما نمیدهد.
ما هم این را رعایت میکنیم .وی ادامه داد:
کمیته امداد فعالیت بازرگانی نمیکند .این
کار ممنوع است و اگر گزارشی دراین باره
وجود دارد اطالعرسانی شود زیرا ما این قبیل
کارها را در مجتمع اقتصادی خود ممنوع
کردهایم.

شهردار کرج استعفا داد
چند روز قبل بود که غالمحسین محسنی اژهای،
سخنگوی دستگاه قضا ،در پاسخ به سؤالی درباره
سعید مرتضوی گفته بود :حکم جلبش صادر شده
است ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاوردهاند .حاال
نمیدانم چطور است!
به گــزارش شــهــرآرا ،سعید مرتضوی چهره ای
جنجالی و مطرح اســت که از دهــه  70نامش
کمکم مطرح شد و در ماجرای کهریزک و بعد از آن
حمایتهای احمدینژاد و در نهایت ریاستش بر
سازمان تأمین اجتماعی معروفتر شد.
پسازحوادثسال88باشکایتخانوادهسهجوان
فوتشده در ماجرای کهریزک که پدر یکی از آنها
عبدالحسین روح االمینی ،از نزدیکان محسن
رضایی ،بود برای سعید مرتضوی ،دادستان وقت
تهران ،و تعدادی دیگر از قضات دادگاه کیفری،
سه هزار و  500صفحه پرونده در  ١٧جلد تشکیل
شد .پس از فراز و نشیبهای زیاد ،اوایل اسفند
سال گذشته ،عبدالحسین روح االمینی اعالم
کرد که حکم دو سال حبس به دادستان سابق
تهران ابالغ شده اما هنوز این حکم به اجرا در
نیامده است .چند روز بعد نیز وکیل مدافع خانواده
روحاالمینی اعالم کرد طبق اعالم شفاهی دادگاه
برای او حکم جلب صادر شده است 21 .فروردین
یک منبع مطلع از تحت مراقبت بودن مرتضوی
خبر داد و به خبرنگار روزنامه خراسان گفت :قوه
قضائیه در زمان خودش این کار را انجام میدهد.
وی اکنون تحت نظر است.
با این حــال ،رضا جعفری ،وکیل مدافع سعید

مرتضوی ،روز گذشته در گفت وگو با ایسنا از
وضعیت موکلش اظهار بی اطالعی کــرد .این
خبرگزاری همچنین از خاموش بودن تلفن همراه
این متهم خبر داده است .مصطفی ترک همدانی،
وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی ،نیز در
گفتوگو با ایلنا اظهار کرد :گمان میکنم آقای
مرتضوی حدود  9محافظ داشت که هر شیفت سه
نفر از وی محافظت و مراقبت میکردند .به هر حال،
این اقدامات با فرمایشهای آقای سخنگو تناقض
دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی
از او خبری ندارند و نمی دانند کجاست .با این
همه مراقب ،چگونه است که از مرتضوی بیاطالع
هستند؟این موضوع واکنشهای مختلفی در پی
داشته است .محمدرضا زائری از دیگر چهرههایی
بود که در فضای مجازی به این اتفاق واکنش نشان
داد و در بخشی از پست اینستاگرامی خود نوشت:
وقتی پدر فقیری را که به خاطر شیرخشک بچهاش
سرقت میکند بالفاصله میگیرند و محاکمهاش
می کنند ولی حکم سعید مرتضوی صادر شده
است اما او را گیر نمیآورند!
در همین زمینه محمدعلی ابطحی هم در توییتی
نوشته است :میگویند قاضی مرتضوی گم شده
است و نمی توانند حکم زندانش را اجرا کنند.
فقط خدا کند چند وقت دیگر در داخل یا خارج
کشور متولی حقوق مردم و دفاع از مردم ایران و
سخنگوی مظلومان کشور نشود و توقع نداشته
باشد قربانیانش به حمایت از او بستنشینی کنند.
دیدهایم که میگوییم!

روز گذشته اظهارنظرهای زیادی دربــاره حمله
موشکی بامداد روز شنبه آمریکا ،انگلیس و
فرانسه به مناطقی از سوریه مطرح شد .بوریس
جانسون ،وزیر امور خارجه انگلستان ،روز گذشته
در تماسی تلفنی با محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران ،درباره مشارکت
انگلستان در حمله موشکی به سوریه توضیحاتی
ارائه کرد .ظریف در این گفتوگوی تلفنی ضمن
محکومیت حمله خودسرانه به سوریه دوباره بر
مخالفت جمهوری اسالمی ایران با کاربرد هرگونه
سالح شیمیایی تأکید کرد و با یــادآوری سابقه
کاربرد سالح شیمیایی علیه ایران از سوی صدام
با حمایت آمریکا ،انگلیس و فرانسه به برخورد
دوگانه غرب انتقاد کرد.وزیر امور خارجه اقدام به
حمله قبل از ورود بازرسان سازمان منع سالحهای
شیمیایی را سؤال برانگیز خواند و افــزود :دو
حمله ای که به بهانه سالح شیمیایی به سوریه
انجام شد درست در مقاطعی بود که ارتش سوریه
دست برتر را در مقابل تروریستها داشت و آنها را
در آستانه شکست قرار داده بود.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان با انتقاد از
اقدام خودسرانه ،غیرقانونی و یکجانبه آمریکا،
انگلیس و فرانسه در تجاوز به سوریه به وزیر
خارجه انگلستان یادآور شد هیچ کشوری به طور
خودسرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر
کشورها را خارج از موازین بینالمللی ندارد.
همچنین علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای
اسالمی ،روز گذشته در نشست علنی بهارستان

بــا اشـــاره بــه ایــن مــوضــوع گفت :پیشدستی
ســعــودی هــا در تقدیم امـــوال ملت خــود به
آمریکاییها که در کمال فضاحت صورت پذیرفت
آنان را به بمباران سوریه ترغیب کرد تا به تصور
خود ،معادله را عوض و پناهگاه تروریست ها را
دوباره احیا کنند.
وی افــزود :در شش هفت سال اخیر ،اینگونه
ماجراجویی ها وجــود داشــت که هربار ناموفق
بودند و آنچه ماند صرفا یک ژســت قلدرمآبی
بــود ،اما خیانت برخی کشورهای مسلمان در
این گونه کثافت کاری های سیاسی در اذهان
تودههای مؤمن باقی خواهد ماند 2۳9 .تن از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز بیانیهای را
در محکومیت حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
سوریه ارائه کردند.
علی اکبر والیتی ،مشاور رهبر انقالب در امور
بین الملل ،پس از دیدار با جی پی بینگ ،عضو
کمیته مشورتی سیاست خارجی چین ،در جریان
یک نشست خبری گفت :از ابتدای بحران سوریه
که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدانش
برای سوریه پیش آمد در کنار این کشور ایستادیم و
همچنان به حمایت خود ادامه میدهیم.
به گــزارش میزان ،وی افــزود :حمله آمریکا،
انگلیس و فرانسه به سوریه به بهانه استفاده از
سالح شیمیایی فقط بهانهجویی است و آنها به
دنبال شکست خود نشان دادند محرک شورشیان
علیه دولت سوریه بودند و با این کار خود ،نقاب از
چهره برداشتند.

سید محمد غرضی ،وزیر اسبق نفت ،گفت :نگاه
قــدرت سیاسی باید به رفــع گرفتاری های کلیت
جامعه باشد نه رفــع گرفتاری های طبقات باالی
جامعه .طبقات باالی جامعه هرچه امتیاز بگیرند سیر
نمیشوند .دالر را باال بردند و تا قبل از این اگر یک نفر
میتوانست یک کیلو گوشت بخرد ،االن دیگر برایش
سخت شده است( .خبرآنالین)
محمد مهاجری ،فعال رسانهای ،با اشاره به اظهار
پشیمانی برخی چهرهها از رأی به روحانی نوشت :خرد
سیاسی حکم میکند به جای اینکه از پشیمان شدن
این خانم بازیگر و آن آقای بازیکن قند توی دلمان آب
کنیم ،برویم سراغ روشهای نانوآبدارتر چون بعید
نیست حتی همان تتلو که دفعه قبل با لطایفالحیل

کشاندیمش سمت خودمان ،این بار بگذارد توی کاسه
ما اصولگراها( .خبرآنالین)
غالمحسین اسماعیلی ،رئیس کل دادگستری
استان تهران ،درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان
حقوقهای نامتعارف گفت :برای بخش عمدهای از
پروندههایی که در دادگاه مطرح بود ،رأی صادر شد
و پرونده افرادی که به حکمشان اعتراض داشتند در
مرحله تجدیدنظر است .البته بین آرای صادرشده
برائت هم داشتیم .وی ادامــه داد :در ماه های
پایانی ســال  96هم بــرای برخی دیگر از متهمان
حقوق های نجومی کیفرخواست صــادر شــده و
پروندههایشان تازه از دادسرا به دادگاه آمده است.
(تسنیم)

علی مطهری ،نایبرئیس مجلس ،اظهار کرد :حتی
برای کسانی که تنها به توسعه اقتصادی فکر میکنند
وحــدت همه اقــوام و دوســتــداران ایرانی ضرورتی

توضیحات وزیر
درباره فیلترینگ
ایلنا -محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطات ،در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم
پاالیش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست بلکه
براساس مصوبه مجلس شــورای اسالمی
و بنابر قانون به اجــرای مصوبات کمیته ها
و شــوراهــای مشخصشده در ایــن حــوزه و
احکام قضایی ملزم است .وی تأکید کرد:
انسداد سرویس های بین المللی صرفا با
هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس
داخلی می تواند به ضدهدف تبدیل شود.
شرکتهای کسبوکارهای نوپا در کشور نیز
بر همین موضوع تأکید دارند.

پیشنهاد ایجاد فراکسیون
فضای مجازی

سایه روشن

سید محمدرضا میرتاج الدینی ،معاون پارلمانی
دولــت دهــم ،گفت :اکنون تعداد کمی از اعضای
دولت چه دولت نهم و چه دهم در کنار احمدینژاد
هستند و این به حاشیهها و حلقه نزدیک احمدینژاد
برمیگردد .اعضای دولت با این افراد و حلقه مخالفت
میکردند و در نتیجه ادامه همکاری از بین میرفت.
دلیل دوم به روحیه احمدی نژاد باز میگردد .ما این
انتقادها را از قبل به وی داشتیم و در جلسات دولت هم
آنها را مطرح میکردیم( .تسنیم)

تسنیم -اصغر نصیری ،شهردار کرج ،روز
گذشته در جلسه شورای شهر کرج استعفا
داد .در متن استعفای نصیری آمده است:
تالش داشتم با ظرفیت و استعداد موجود
مدیریت شهری و با مشارکت شهروندان
مشکالت شهر را کم کنم اما در این مسیر
موانعی خارج از اراده من و همکارانم رخ داد
که ادامــه کار را با آرمانی که در سر داشتم
دستنایافتنی خواهد کرد.

اجتنابناپذیر است .وی با اشاره به شرایط اقتصادی
ایران و فشارهای کشورهای غربی در انجام ندادن
مبادالت بانکی و وضعیت منطقه غرب آسیا تصریح
کرد :ایران اسالمی امروز بیشتر از هر زمان دیگری
نیازمند وحدت است( .ایرنا)
غالمعلی جــعــفــرزاده ،نایب رئیس فراکسیون
مستقلین ،تصریح کرد :ما فکر میکنیم آقای روحانی
قدری از شعارهایش فاصله گرفته است .تغییر در
دولت از جمله تغییر در افراد ،ساختار و شیوه کار مد
نظر بود و اصالحات در همه زمینه ها مورد مطالبه
است .آنچه مردم را راضی کرد به روحانی رأی دهند
دالیــل مختلفی بــود که در رأس آن هــا تغییر بود.
(اعتمادآنالین)

فارس -جمعی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه
فضای مجازی را تهیه و تدوین کرده اند.
احمد امیرآبادی ،عضو هیئت رئیسه مجلس،
با اعالم این خبر گفت :این درخواست با
 20امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
و قــرار اســت در نشست سه شنبه پارلمان
بررسی شود .وی اعالم کرد پیشنهاد تشکیل
کمیسیون ویــژه فضای مجازی به امضای
محمدرضا عارف ،حمیدرضا حاجیبابایی و
کاظم جاللی ،رؤسای فراکسیونهای امید،
نمایندگان والیی و مستقالن والیی رسیده
است.

پیگیری مشکالت
همسران اتباع خارجی
خــبــرآنــالیــن -هــاجــر چــنــارانــی ،عضو
فراکسیون زنان مجلس ،گفت :اکنون در
استان خراسان رضوی تقریبا بیش از یک
میلیون زن داریم که با اتباع خارجی ازدواج
کردهاند و االن دغدغه فرزندانشان را دارند.
فرزندانی دارند که متأسفانه تا  18سال حتی
اجازه تحصیل ندارند .اینها مشکالت بزرگی
است .وی تصریح کرد :طرحی در مجلس
ارائه شده است که االن در کمیسیون امنیت
ملی است و به طور ویژه پیگیری می کنیم
که برای اینها تابعیت ایرانی بگیریم و زودتر
شناسنامه صادر کنیم .جو عمومی مجلس
موافق این قضیه است ولی باید ویژهتر روی
این کار شود و هنوز مستلزم چکشکاریهای
زیادی است.

تکذیب حمله اسرائیل
به مقر نیروهای ایرانی
ایلنا -بخش رسانه ای حــزب ا ...لبنان در
بیانیهای اعالم کرد :آنچه برخی رسانههای
الکترونیکی و شبکه های اجتماعی به نقل
از رسانههای اسرائیلی و شورشیان سوری
منتشر می کنند مبنی بر اینکه حمله ای
اسرائیلی در حومه جنوبی حلب یا جنوب
ســوریــه رخ داده اســت بــیاســاس اســت.
پیشتر گروه موسوم به «دیدهبان حقوق بشر
سوریه» ،وابسته به معارضان ،مدعی شده بود
در منطقهای از استان حلب که گفته میشود
نیروهای ایرانی و نیروهای موردحمایت
تهران در آن حضور دارند انفجاری رخ داده
است.

