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پس از معرفی محمد علی بک برای این سمت

عربستان به سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران روادید داد
یک منبع آگاه دیپلماتیک اعالم کرد عربستان سعودی با
اعطایروادیدبهسرپرستمعرفیشدهوکادردفترحفاظت
منافع ایران موافقت کرده است .به گزارش ایرنا ،با موافقت
وزارت خارجه عربستان« ،محمد علیبک» که هم اکنون
رئیس اداره عمان و یمن وزارت امــور خارجه کشورمان
است عهدهدار سرپرستی دفتر حفاظت منافع جمهوری
اسالمیایراندرجدهخواهدشد.دوروزپیش بهرامقاسمی
سخنگوی وزارت امورخارجه در گفت وگو با خبرگزاری پانا
پسازمدتهایکخبرمثبتدرروابطدوجانبهمیانایرانو
عربستاندادوبابیاناینکههماکنونتیمکنسولی 10نفره
ایران برای انجام امور کنسولی راهی حج شده است ،اظهار
کردهبود:ماتمایلداشتیمکهاینتیمدرسفارتکارخودرا
انجام دهد اما در نهایت تصمیم بر این شد که در بعثه اقدام

کنند.ویگفتهبود:تادوسههفتهپیشهمروادیداسامیکه
خیلیوقتپیشاعالمکردهبودیم،صادرنشدهبوداماظرف
یکی دو هفته گذشته گشایشی ایجاد شده که فکر میکنم
عالیمیوجودداردکهدفترحافظمنافعبازوفعالشود  .دو
سال پس از قطع روابــط دیپلماتیک عربستان سعودی و
جمهوریاسالمیایران«،سندتأسیسدفترحفاظتمنافع
جمهوری اسالمی ایــران در عربستان سعودی» توسط
فرازمند مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه و سفیر
سوئیس در سوم آبان ماه  1396در تهران به امضا رسید.
بر اساس این سند ،سوئیس حفاظت منافع کشورمان را در
عربستان سعودی عهدهدار و مقرر شد دفتر حفاظت منافع
جمهوریاسالمیایرانباحضوردیپلماتهایایرانیپساز
انجامترتیباتاجرایی،درآیندهنزدیکدرجدهگشایشیابد.

تصویب طرح خروج بانوان نخبه بدون اذن همسر درکمیسیون
امنیت ملی

نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای اسالمی   گفت:
اعضایکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسروز
یک شنبه 14مرداد طرحی را تصویب کردند که در صورت
تصویب نهایی ،بانوان نخبه علمی ،فرهنگی و ورزشی بدون
اذنهمسروتنهابااذندادستانیادادگاهصالحهیاسازمان
مورد فعالیت شان میتوانند از کشور خارج شوند.طیبه
سیاوشیدرخصوصجلسهامروز(دیروز)کمیسیونامنیت
ملی مجلس و سیاست خارجی به ایرناافزود :در این جلسه
تبصره الحاقی به بند سه ماده  ۱۸قانون گذرنامه درباره
تسهیل خروج بانوان نخبه ورزشکار و المپیادی از کشور
تصویب شد .وی ادامه داد :اعضای کمیسیون امنیت ملی
مجلسامروز(دیروز)طرحیراتصویبکردندکهبراساسآن
بانوانیکهخواهانحضوردرالمپیادهایعلمی،اقتصادی،
ورزشی و فرهنگی هستند در صورتی که همسرشان اجازه

خروج از کشور را به آنها ندهد با مجوز دستگاه ذی ربط یا
دادستان یا دادگاه صالحه میتوانند از کشور خارج شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد :این بدان معنی
استکهاگردروهلهاولدستگاهذیربطاجازهخروجآناناز
کشورراندادآنانازطریقدادستانمیتوانندازکشورخارج
شوندواگردادستاننیزدستورخروجازکشورراندادازطریق
دادگاهصالحهمیتواننداقدامکنندوحکمبگیرند.سیاوشی
بیان کــرد :هم اکنون بدین صــورت اســت که اگــر بانویی
همسرش اذن خروج از کشور را به وی ندهد تنها با اجازه
دادستانمیتواندازکشورخارجشودومراحلیمثلدستگاه
ذیربطودادگاهصالحهبرایآنانوجودندارد.نمایندهمردم
تهران در مجلس اظهار کرد :این طرح برای بررسی نهایی به
صحنمجلسارجاعمیشودواگردرآنجابهتصویبنهایی
برسدوشوراینگهبانهمتاییدکند،اجراییمیشود.
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