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امــروز روز مواجهه مجلس با پدیده 
داماد محوری اســت. ابراهیم رئیسی 
راهــی پارلمان می شــود تــا از گزینه 
پیشــنهادیش برای وزارت آموزش و 
پرورش دفاع کند اما آنسو نمایندگانی 
هستند که در هفته های گذشته نسبت به 
انتصابات فامیلی و دامادمحوری در دولت 
سیزدهم انتقاد کرده اند. مسعود فیاضی 
گزینه پیشنهادی که امروز صالحیت 
او برای وزارت آمــوزش وپرورش مورد 
بررسی قرار می گیرد برادر داماد زاکانی 
شهردار تهران اســت. اما صرفا فیاضی 
به دلیل رابطه فامیلی با شهردار تهران 
مورد انتقاد نیســت. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان و نمایندگان مجلس 
کارنامه کاری فیاضی برای تصدی وزارت 
آموزش و پرورش ضعیف اســت. تنها 
ســابقه تدریس فیاضی که در رزومه او 
ذکر شده چهار ســال  تدریس در دوره 
دبیرستان )متوسطه دوم( است که در 
فضای مجازی منتقدان نوشــته بودند 
برای آنکه فردی مدیرمدرسه شود باید 
سابقه ای بیشتر از این داشته باشد چه 
برسد به تصدی وزارت آموزش و پرورش!
ابراهیم رئیسی در حالی راهی پارلمان 
اســت که در هفته گذشته نمایندگان 

در تذکرات شــفاهی و کتبی نسبت به 
عملکرد رئیس دولت انتقادات صریحی 
را مطرح کردند؛ از جملــه 35 نماینده 
مجلس در تذکری نسبت به فامیل گرایی 
در دولت انتقاد کرده و هشــدار دادند. 
نمایندگان در نطق های پیش از دستور 
خود نیز در صحن علنی مجلس نسبت 
به بی برنامه گی های دولت انتقاد کرده 
و خواســتار برنامه عملــی دولت برای 
حل مشــکالت کشــور بویژه گرانی و 

تورم شدند.
با این حال روز گذشته معاون پارلمانی 
رئیس جمهور با بیان اینکه توقع این است 
که روز سه شــنبه کابینه دولت کامل 
شود، گفتآموزش و پرورش با این همه 
معلم و کارمند و دانش آموز نمی شود با 

سرپرست اداره شود.
سید محمد حسینی، همچنین از 
تعامل مثبت دولت با مجلس ســخن 
گفته تعاملی که رئیس جمهور با مجلس 
دارد اصالً با گذشته قابل مقایسه نیست. 
تاکنون با حدود ۹۰ نفــر از نمایندگان 
مجلس با حضور رئیس جمهور جلسه 
داشتیم و مجامع نمایندگان استان های 
مختلف در نشســت با ایشــان مسائل 
مختلف حوزه انتخابیه و مسائل ملی را 
مطرح می کنند و این جلســات به طور 

منظم ادامه خواهد داشت. 

 دست رد کمیسیون آموزش
 به سینه فیاضی

گرچه توقع دولت همراهی مجلس 
در رای اعتماد به فیاضی است اما مطمنا 
امروز رای مثبــت گرفتن برای فیاضی 
کار راحتــی نخواهد بــود. ضمن آنکه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
هم اعالم کــرده گزینه پیشــنهادی 
آمــوزش و پــرورش نتوانســته نظر 
کمیسیون را جلب کند و با او مخالفت 
شــده اســت. به گفته فرهاد بشیری، 
عضو کمیســیون آمــوزش و پرورش 
وزیر پیشنهادی در جلســات متعدد 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
حضور یافت و برنامه های خود را تشریح 
کــرد و همچنین به ســواالت اعضای 
کمیســیون پاســخ داد .در این جلسه 
کمیسیون، پس از بررســی برنامه ها و 
صالحیت وزیر پیشنهادی رای گیری 
انجام شد و اعضای کمیسیون با ۹ رای 
مخالف، ۶ رای موافق و ۲ رای ممتنع با 
وزیر پیشــنهادی مخالفت کردند .این 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در خصــوص چرایی مخالفت 
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 
با صالحیت وزیر پیشنهادی عنوان کرد: 
آنچه مسلم اســت این که ایشان حوزه 
آموزش و پرورش، چالش ها و مشکالت 

این حوزه را  به خوبی می شناســد ولی 
عمده دالیل مخالفت اعضای کمیسیون 
با ایشــان نبود تجربــه مدیریتی وی 
بــود، در واقع اعضای کمیســیون این 
نگرانی را دارند که ایشان نتواند اهداف 
این مسئولیت را محقق ســازد و حوزه 
پرجمعیت آموزش و پرورش را به خوبی 
مدیریت کند.کارنامــه ضعیف گزینه 
پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی او 
بدلیل رابطه فامیلی را در اذهان تقویت 
کرده است.همیشه پشت پرده سیاست 
بده بســتان هایی در جریان است که 
به نظر می رســد تاکنون نقش مهمی 
در معرفــی برخی افراد بــرای تصدی 
برخی پست ها داشته است به نحوی که 
اعتراضات جریان اصولگرایی را بدنبال 
داشته اســت. در همین رابطه روزنامه 
جمهوری اســالمی نوشــته است فرد 
معرفی شــده در رزومه خویش چیزی 
که حاکی از دانش یا تجربــه ای در کار 
معلمی یا مدیریت آموزشی قابل قبولی 
در ســطوح اولیه، میانی و عالی وزارت 
خانه باشد و صالحیت اولیه ایشان برای 
معرفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش را 
نشان دهد ارائه ننموده است. طبق آنچه 
در همین رزومه آمده است، ایشان واجد 
دانش حوزوی در اصول فقه است و برای 
پژوهش و تدریــس در حوزه های علوم 

دینی مناسب به نظر می رسد.
مســعود فیاضی، وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش اما در واکنش به نسبت 
فامیلی خود با شهردار تهران گفته است: 
تعدد گزینه ها و صرف وقت طوالنی برای 
بررسی شــرایط هر یک از آن ها از سوی 
رئیس جمهور محترم، نشان از آن دارد 
که مالک و ســنجه هایی غیر از روابط 
خویشاوندی درمعرفی بنده به عنوان وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش مدنظر بوده 
است.فیاضی اما  در دوره حضور علیرضا 
زاکانی در مرکــز پژوهش های مجلس 
نیز به عنوان معاون او معرفی شده بود که 
این سمت نیز توجه ها را به حضورش در 
مناصبی با استفاده از رانت و رابطه فامیلی 

تقویت کرده است. از سوی دیگر معرفی او 
زمانی اتفاق افتاد که انتقادات بسیاری بر 
سر انتصاب داماد زاکانی به عنوان مشاور 
شهردار تهران، مطرح شــد و سرانجام 
زاکانی با فشــارافکار عمومــی ناچار به 
لغو حکم دامــاد خود شــد.آنگونه که 
سایت رویداد ۲4 گزارش داده سه تشکل 
اصلی فرهنگیان شامل انجمن اسالمی 
معلمان ایران، ســازمان معلمان ایران و 
مجمع فرهنگیان ایران اسالمی در نامه ای 
سرگشاده به ابراهیم رئیسی اعتراض خود 
را به معرفی مسعود فیاضی به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش اعالم کردند و گفتند 
نشانه های نگران کننده ای از عدم شناخت 
این دستگاه مهم و اولویت نداشتن آن نزد 
رئیس دولت و حلقه مشاوران ایشان دارد.

نامه حمایتی چهاروزیرسابق 
آموزش و پرورش

درچنیــن فضایی آخریــن اقدام 
حامیان مســعود فیاضی جالب بود؛ 
چهار وزیر سابق آموزش و پرورش در 
روزهای گذشته از نمایندگان مجلس 
خواســته بودند که به مسعود فیاضی 
فرصت بدهند تا کار خود را انجام دهد. 
یکی از وزرایی کــه از فیاضی حمایت 
کرده بود، علیرضا علــی احمدی بود.

نکته جالب اینکه فرزند علی احمدی 
روز یکشــنبه با حکم علیرضا زاکانی 
به عنوان شهردار منطقه ۱3 انتخاب 
شد!علی رغم این اخبار و انتقاداتی که 
در فضای مجازی و بین افکارعمومی 
مطرح اســت برخی از نمایندگان از 
جمله صمداهلل محمدی نماینده بافت 
گفته: فضای فعلی مجلس نســبت به 
روزهای گذشته درباره وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش مطلوب تر شده است 
و برداشتم این اســت که رأی اعتماد 
می گیرد و یا مهراد ویس کرمی که دفاع 
تمام قد رئیسی از فیاضی را موثر دانسته 
و گفتــه دو گروه با وزیر پیشــنهادی 
مشــکل دارند، از یک ســو برخی به 
دنبال افراد خاص بــرای مدیریت این 
وزارتخانه هستند، این افراد زمانی که 

هر بشکه نفت ۱4۰ میلیون دالر بود، کار 
جدی برای این وزارتخانه انجام ندادند و 
امروز به دنبال مدیریت مجدد بر وزارت 
آموزش و پرورش هستند؛ احمدی نژاد 
کل مدیران آموزش و پرورش را به حج 
عمره فرستاد که هزینه سنگینی داشت، 
همان زمان باید پایه رتبه بندی گذاشته 
می شد اما نشد؛ جریان سیاسی رقیب 
نیز مقابل جریان انقالبی است که با روی 
کار آمدن مدیران انقالبی و توانمند در 
دولت مخالف است.درچنین شرایطی 
به نظر می رســد به رغم انتقادات در 
فضای سیاسی و فضای مجازی دولت بر 
سر گزینه پیشنهادی خود برای وزارت 
آمــوزش و پرورش باقی مانــده و قرار 
است ابراهیم رئیسی از او دفاع کند اما 
امروز روز مهمی برای مجلسیان است. 
روز آزمون بزرگ برای نمایندگانی که 
اعالم کرده اند مخالف انتصابات فامیلی 
و داماد محوری در دولت هستند. باید 
دید آیا منتقدان فیاضی موفق خواهند 
شد ســایر نمایندگان را با خود در رای 
منفی همراه کنند و یا مجلس همچون 
گذشــته با رای باال به کابینه تصمیم 
می گیرد با رای به وزیر پیشنهادی باز 

دولت رئیسی را همراهی کند. 

بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دستور کار نمایندگان 

کارنامه ضعیف رانت فامیلی در محک مجلس

خبر

دیروز وزیر امور خارجه ترکیه به دعوت وزیر 
امور خارجه امیر عبداللهیان به تهران آمد و عالوه بر 
دیدار با وی با ابراهیم رئیسی نیز دیدار کرد. این سفر 
اما درزمانی صورت می پذیرد که روابط دو کشور در 
مقایسه با گذشته در شرایط چندان مطلوبی نیست 
و شــاید بتوان گفت که در طول دوره حاکمیت 
اردوغان و حزب عدالت و توســعه روابط بین دو 
کشــور در کمترین تحرک سیاسی و اقتصادی 
قرارگرفته است. از نظر گاه سیاسی تحوالت یکی 
دو سال اخیر در قفقاز عامل منفی مهمی در روابط 
بوده و از نظر اقتصادی نیز تحریم های ســنگین 
ترامپ و پیامدهای آن سطح مبادالت اقتصادی 
دو کشــور را پایین آورده که این امر می تواند بر 
روابط سیاســی هم تأثیرگذار باشــد.اقداماتی 
دیگر هم چون کشیدن دیوار بین مرز ایران و این 
کشور که طبق گفته برخی مقامات ترک باهدف 
»جلوگیری از انواع قاچاق، مبارزه با تروریســم، 
مهاجرت غیرقانونی، تأمین امنیت مرزی و آرامش 
شهروندان« است.افزون بر این، احداث سد ایلیسو 

بر رود دجله توسط ترکیه از دیگر مسائل مؤثر در 
تیره شدن روابط دو کشور بوده است .

بر همین اســاس هم دیروز مقامات دو کشور 
درخصوص بسط روابط و همکاری های دوجانبه 
گفت وگو کردند بلکه چراغ های رابطه روشن شود. 
چنین بود که به گزارش ایسنا مولود چاووش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه ظهر دیروز بعد از گفت وگو با 
همتای ایرانی خود، در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با حسین امیرعبدالهیان در تشریح نتایج 
دور اول مذاکرات بین هیئت های ایرانی و ترکیه در 
تهران گفت: در این دیدار در مورد مسائل دوجانبه 
و منطقه ای رایزنی و گفت وگــو کردیم. در مورد 
آماده ســازی زمینه برای برگزاری شورای عالی 
همکاری های دو کشور گفت وگوهای خوبی انجام 
دادیم و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی قرار شد که 
نقشه راه همکاری های بلندمدت بین دو کشور را 
آماده سازی کنیم که در حاشیه نشست برگزاری 

شورای عالی همکاری های دو کشور امضا شود.
چاووش اوغلــو ادامه داد: بــه خاطر موضوع 

کرونــا همکاری هــای اقتصادی دو کشــور تا 
حدودی کاهش پیدا کرد. گرچه در سال جاری 
افزایش هایی در این زمینه داشتیم ولی از اهداف 
خود در این زمینه دور هستیم و باید برای رسیدن 
به اهداف تجــاری موردتوافق دو کشــور تالش 
بیشــتری کنیم.وزیر خارجه ترکیه همچنین با 
تأکید بر اینکه ما معتقدیم تحریم های اعمال شده 
علیه ایران ظالمانه است، گفت: کسانی که از برجام 
خارج شــده اند باید به این چهارچوب برگردند 
و تحریم هایی که علیه ایران اعمــال کرده اند را 
بردارند. ما از اینکه مذاکرات مجدداً آغاز می شود 
خوشحال هستیم و امیدواریم که این مذاکرات به 
نتیجه برسد. به نتیجه رسیدن این مذاکرات نه تنها 
از نظر اقتصادی بلکه از نظر ایجاد هرچه بیشــتر 
ثبات در منطقه مهم اســت.وی با اشاره به، شعر 
»خانه دوست کجاست« سهراب سپهری گفت: 
همواره خانه دوســت را ایران می دانیم و امروز به 
خانه دوست خود سفرکرده ایم و از بابت این سفر 

خوشحال هستیم.

دیدار با رئیسی
وزیر امور خارجه ترکیه اما دیروز با رئیسی هم 
دیدار کرد و در صفحه توییترش نوشت: ما درباره 
تحوالت اخیر در منطقه مان ازجمله روابط دوجانبه، 
تجارت، ســرمایه گذاری و مبارزه علیه تروریسم 
صحبت کردیم؛ ما بر آمادگــی دوجانبه مان برای 
توسعه بیشتر روابطمان تأکید کردیم.به گزارش 
ایسنا رئیس جمهور هم در این دیدار روابط نزدیک 
ایران و ترکیه را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست 
و گفت: همکاری های منطقه ای دو کشور باید به 
همکاری در عرصه بین المللی تبدیل شود و این نوع 
تعامالت با توجه به جایگاه مهم دو کشور می تواند 

در معادالت جهانی مؤثر باشد. ایران و ترکیه باید با 
نهایی کردن نقشه راه ارتقای همکاری ها، که تدوین 
آن در دســتور کار دو کشور اســت، آماده ارتقای 
روابط از سطح کنونی به همکاری های همه جانبه 
باشــند.»چاووش اوغلو« هم با تأکیــد بر اینکه 
کشورش به دنبال ایجاد شتاب در افزایش سطح 
روابط با جمهوری اسالمی ایران است، گفت: ترکیه 
دولت جدید ایران را دولتــی نتیجه گرا می داند و 
مصمم است ســطح همکاری ها با تهران را هر چه 
بیشتر افزایش دهد. وی همچنین با اشاره به تحوالت 
منطقه، همکاری با ایران در مبارزه با تروریســم و 

ایجاد ثبات و آرامش در منطقه را خواستار شد.

دیدار وزیر خارجه ترکیه با مقامات ایران 

نقشهراههمکاریهایایرانوترکیهتدوینمیشود
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به رغم انتقادات در فضای 
سیاسی و فضای مجازی، 

دولت بر سر گزینه 
پیشنهادی خود برای 

وزارت آموزش و پرورش 
باقی مانده و قرار است 

ابراهیم رئیسی از او دفاع 
کند؛ اما امروز روز مهمی 

برای مجلسیان است. 
روز آزمون بزرگ برای 

نمایندگانی که اعالم 
کرده اند مخالف انتصابات 
فامیلی و داماد محوری در 

دولت هستند اعظم  ویسمه

توصیهاولیانوفبرایجلوگیری
ازپیچیدهشدنبرجام

نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی 
در ویــن در صفحه توییترش توصیــه ای را برای 
جلوگیری از پیچیده شدن جست وجوی راهکاری 
برای عادی سازی وضعیت پیرامون برجام مطرح 
کرد. به گزارش ایسنا،  میخائیل اولیانوف، نماینده 
روســیه در ســازمان  های بین المللــی درباره از 
سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین 
در صفحه توییترش نوشت: در آستانه ازسرگیری 
آتی مذاکرات ویــن درباره برجام، خــودداری از 
اقدامات و اظهاراتی که می تواند جســت وجوی 
]راهکاری برای[ عادی ســازی وضعیت پیرامون 
برنامه هســته ای ایران و لغو تحریم ها را پیچیده 

کند، بسیار حائز اهمیت است.
    

عطریانفر: 
»جهانگیری«رابهکارگزاران

برمیگردانیم
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران به بیان جزئیاتی درباره تغییرات اخیر 
در حزب متبوع خــود پرداخت و گفت: همچنان 
حســین مرعشی ســخنگوی حزب است، البته 
در اولیــن فرصت بعد از انتخــاب دبیرکل، طبعا 
ســخنگوی جدید نیز انتخاب خواهد شــد. این 
جزء تکالیف دبیرکل اســت که ارکان حزب اعم 
از قائم مقام، اعضا و مســئوالن ســتادی حزب، 
مدیران استان ها و غیره را انتخاب کند. به گزارش 
مهرعضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ 
به این سوال که آیا »اسحاق جهانگیری« از حزب 
کناره گیری کرده است؟ تصریح کرد: جهانگیری 
از ریاست شورای مرکزی استعفا داد و عضویت خود 
در شورای مرکزی را به شرایط بعدی موکول کرد، 
اما همچنان به وابستگی حزبی خود قائل است. در 
کنگره بعدی که احتماال ابتدای سال آینده برگزار 
خواهد شد، ازافرادی مثل جهانگیری هم دعوت 
می کنیم تا اگر تمایل داشــت به شورای مرکزی 

برگردد.
    

تغییرمنطقبرخیازائمهجمعه
همراهباتغییردولت

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: در شرایط 
فعلی اگر ائمه جمعه راجع به مسأله روز صحبت 
می کنند، بهتر است به نوعی حکم مرهم روی زخم 
مردم را داشته باشند و با مردم همصدا باشند. سعی 
در توجیه رفتارهای نابه جای مسئوالن، مردم را 

ناراحت می کند.
محمود صادقی در گفت  و گــو با ایلنا، در مورد 
اظهارات اخیر ائمه جمعه و توجیه برخی مشکالت 
معیشــتی و انداختن بار همه مشکالت بر گردن 

مردم، بیان کرد: 
ظاهراً وقتی شرایط و دولت ها تغییر می کند، 
منطق برخــی از ائمه جمعه نیــز تغییر می کند. 
یکبار مطرح می کنند که مردم بایــد تنگناها را 
تحمل کنند اما در شرایط دیگر دائماً منتقد دولت 
می شوند که وضع معیشتی مردم خوب نیست. به 
عنوان مثال در دولت آقای روحانی ترییون ائمه 
جمعه به تریبون مدافع معیشت مردم تبدیل شده 
بود اما با تغییر شرایط و در زمان دولت فعلی، گویا 
گفتمان دولت احمدی نژاد تکرار می شود و مردم را 

به تحمل تنگناها دعوت می کنند.
    

اظهاراتوزیرخارجهسعودی
علیهایرانولبنان

وزیر خارجه ســعودی به بیان اظهاراتی علیه 
ایران و لبنان پرداخت. به گــزارش ایلنا به نقل از 
نهارنت، شــاهزاده فیصل بن فرحان آل ســعود، 
وزیر امور خارجه عربستان در اظهاراتی بی اساس 
از طبقه سیاســی لبنان خواست که به »هژمونی 
حزب اهلل«پایان دهند. بــن فرحان تاکید کرد که 
عربستان سعودی»فعال« مایل به برقراری ارتباط با 
دولت لبنان نیست. وی در اظهاراتی مذاخله جویانه 
مدعی شد: طبقه سیاسی باید اقدامات الزم را برای 
»آزادسازی لبنان از دست حزب اهلل و ایران« انجام 

دهد. 
    

سفرکاظمیقمیبهکابل
سفارت جمهوری اســالمی ایران در کابل در 
توییتی اعــالم کرد که نماینده ویژه کشــورمان 
در امور افغانســتان دیــروز به کابل ســفرکرده 
است. در توئیت سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در کابــل، آمده بــود: » کاظمی قمــی، نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در امور افغانستان به کابل 
ســفر می کند تا با مقامات عالی طالبان پیرامون 
موضوعات مختلف همچون مســائل منطقه ای، 
مهاجرین، کمک های بشردوســتانه، تشــکیل 
دولت فراگیر و بــه ویژه موضوعــات اقتصادی 

گفت وگو کند.

روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد که 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 

زودی به تهران سفر می کند.
به گزارش ایسنا، دیروز سعید خطیب زاده در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاســخ به 
ســؤالی مبنی بر اینکه رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده که از زمان روی کار آمدن 
دولت جدید در ایران ارتباط چندانی بین وی و دولت جدید 
ایران وجود نداشــته و این موضوع را حیرت انگیز خوانده 

اظهار کرد: البته من تصور نمی کنم اظهاراتی که مورداشاره 
قرار گرفت منتسب به آقای گروسی باشد و آقای گروسی 
گفته باشد. آقای گروســی مراودات نزدیکی با دوستان ما 
در ســازمان انرژی اتمی و همچنین نمایندگی ایران در 

وین دارند. از ایشان برای سفر به تهران دعوت شده است. 
تاریخی در این زمینه مشخص شده و منتظر پاسخ ایشان 
نسبت به تاریخ مشخص شده هستیم. ایشان به زودی به 

ایران می آیند.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در مــورد اخبار 
منتشرشده مبنی بر اینکه سه و نیم میلیارد دالر از پول های 
بلوکه شده ایران در خارج از کشــور آزادشده و وارد چرخه 
اقتصادی شده است و اینکه این پول ها مربوط به دارایی ها 
بلوکه شــده ایران در کدام یک از کشورهاست و آیا وزارت 
خارجه این مسائل را تأیید می کند، گفت: عموماً در مورد 
این مسائل اطالعات ریزی از ســوی وزارت خارجه داده 
نمی شود و بانک مرکزی اگر مصلحت بداند در این زمینه 
اطالع رسانی می کند و مسائل را در میان می گذارد.وی ادامه 

داد: همان طور که پیش از این گفته ام ما منابع متعددی در 
خارج از کشور داریم که در حال آزادسازی تدریجی آن ها 
هستیم و اگر امروز کاالهای اساسی وارد کشور می شوند به 
این معنی است که این پول ها به صورت تدریجی در حال 

آزاد شدن هستند و آن ها از یک منبع نبوده اند.
خطیب زاده همچنیــن در مورد اظهــارات اخیر وزیر 
خارجه عربســتان در مورد گفت وگوهای تهران و ریاض و 
احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات گفت: تحول جدیدی 
در این زمینه صورت نگرفته است. ما منتظریم که جدیت 
را در طرف مقابل ببینیم. در این مذاکرات مسائل دوجانبه 
و برخی از موضوعات منطقه و همچنین مسائل اختالفی 
مورد رایزنی و گفت وگــو قرارگرفته و محور رایزنی ها بین 

دو کشور بوده است.

خطیب زاده خبر داد: 

گروسیدرراهتهران


