
شهروند| بعد از روزهــا رایزنی پشت پرده و علنی و 
برگزاری جلسات متعدد رئیس جمهوری با نمایندگان، 
فراکسیون های سیاسی مجلس و گروه ها و طیف های 
سیاسی خارج از پارلمان، حجت االسالم حسن روحانی 
باالخره سه شنبه هفته قبل اســامی 17 نفر از 18 وزیر 
پیشنهادی خود را برای حضور در دولت دوازدهم تقدیم 
مجلس کرد و درحالی، تنها جــای خالی پازل هیأت 
وزیران دوازدهم مربوط به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
است که بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، 
روز گذشته از احتمال معرفی وزیر پیشنهادی علوم در 
جریان نشســت علنی فردا خبر داده است. همزمان با 
وجود آن که کار بررسی صالحیت های وزرای پیشنهادی 
قرار است بنابر قانون، یک هفته پس از اعالم اسامی وزرا 
در جلسه سه شنبه مجلس آغاز شود، نمایندگان از هفته 
گذشته آهسته آهسته روند بررسی صالحیت ها را در 
کمیسیون ها و به ویژه 3 فراکسیون سیاسی پارلمان آغاز 
کردند و از ابتدای هفته جاری نیز روند برگزاری جلسات 

با وزرا جدیت بیشتری یافت. 
جلسات فشرده »امید« با 10 وزیر پیشنهادی

در این میان، اعضای هر ســه فراکســیون سیاسی 
مجلس برنامه فراکسیونی شــان برای دعوت از وزرای 
پیشــنهادی را اعالم کردند و آن چنان که گفته شــد، 
فراکسیون امید روز گذشته را به طور فشرده به این مهم 
اختصاص داد تا از ســاعت 7 صبح تا 8 شب میزبان 10 
وزیر پیشنهادی باشد تا عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی 
راه و شهرسازی؛ علیرضا آوایی، گزینه وزارت دادگستری؛ 
بیژن نامدار زنگنه، وزیر معرفی شده برای وزارت نفت؛ 
محمدجواد ظریف، گزینه وزارت امور خارجه؛ حســن 
قاضی زاده  هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان؛ 
حجت االسالم ســیدمحمود علوی، وزیر معرفی شده 
برای وزارت اطالعات؛ محمود حجتی، وزیر پیشنهادی 
جهاد کشــاورزی؛ محمدجواد آذری جهرمی، گزینه 
وزارت ارتباطات؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، فردی که بار 
دیگر برای تصدی وزارت کشور معرفی شده و مسعود 
سلطانی فر، وزیر فعلی و پیشــنهادی ورزش و جوانان 
برنامه های خود را در جلسات مجمع عمومی فراکسیون 
تشــریح کنند؛ جلســاتی که به گفته بهرام پارسایی، 
سخنگوی این فراکسیون الاقل در نوبت صبح چالش 
چندانی نداشت و با توجه به این که 5 نفر از 6 وزیری که 
در نوبت صبح به فراکسیون امید رفتند، کسانی بودند 

که در دولت یازدهم نیز وزیر بودند و از قضا بنابر ارزیابی 
عملکرد امیدی ها، ازجمله وزرای موفق؛ عمده مباحثی 
که در جلسات مطرح شد، بررسی کلی برنامه های وزرا 
و طرح برخی پیشــنهادها برای بهبود امور بوده است. 
بماند که با توجه به حضور وزرای پیشنهادی ارتباطات و 
کشور در میان 4 وزیری که در نوبت بعدازظهر به مجمع 
عمومی فراکسیون امید رفتند، جلسات نوبت عصر به 

سادگی نوبت صبح نبود. 
10 وزیر پیشنهادی در »مستقلین والیی«

همزمان فراکسیون مستقلین والیی نیز از ظهر دیروز 
جلسات خود را با حضور 8 نفر از وزرای پیشنهادی دولت 
برگزار کرد که به گفته غالمعلی جعفرزاده  ایمن آبادی، 
نایب رئیس فراکسیون مســتقلین والیی، حبیب اهلل 
بی طرف، وزیر پیشنهادی نیرو؛ محمود حجتی،  عباس 
آخوندی، محمدجواد آذری جهرمی، علی ربیعی، گزینه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سیدعلیرضا آوایی، حسن 
قاضی زاده  هاشمی و امیر حاتمی، گزینه وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح به فراکسیون مستقلین رفتند 
و ضمن تشــریح برنامه های خود، به سواالت احتمالی 
نمایندگان پاسخ دادند. این نماینده مجلس همچنین از 
حضور مسعود سلطانی فر و سیدمحمد بطحایی گزینه 
پیشــنهادی وزارت آموزش و پرورش در نشست نوبت 

صبح روز یکشنبه فراکسیون مستقلین خبر داده است.
 14 وزیر در یک هفته میهمان

 »نمایندگان والیی«
در این میــان و در شــرایطی کــه اصالح طلبان و 
نمایندگان مستقل یا همان میانه روهای نزدیک به علی 
الریجانی که عمدتا حامی دولت نیز هستند، روزی پرکار 
را پشت سر گذاشتند، اصولگرایان حاضر در فراکسیون 
نمایندگان والیی جلسه ای برگزار نکردند. با این حال 
آن چنان که سیدحســین نقوی حسینی، سخنگوی 
این فراکسیون می گوید، آنها نیز از صبح امروز جلسات 
خود برای بررسی وزرای پیشنهادی را آغاز خواهند کرد 
که بر این اساس در نشست صبح روز یکشنبه میزبان 
ظریف و بی طرف خواهند بود. در نوبت بعدازظهر همان 
روز با محمد شریعتمداری، گزینه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری تشکیل 
جلسه می دهند. صبح دوشنبه میزبان رحمانی فضلی 
و بطحایی خواهند بود و صبح سه شــنبه نیز با زنگنه و 
صالحی دیدار می کنند. فراکســیون مستقلین والیی 
همچنین روز چهارشــنبه این هفتــه میزبان علوی، 
حجتی و آذری جهرمی خواهند بود و پنجشنبه صبح 
هم با سلطانی فر و ربیعی تشکیل جلسه می دهند تا در 
طول هفته جاری عمال میزبان 14 نفــر از 17 وزیری 

باشند که تاکنون معرفی شده اند. برگزاری این جلسات 
در فراکسیون نمایندگان والیی درحالی قطعا تا پایان 
هفته ادامه خواهد داشــت که امیدی هــا نیز پیش از 
این از احتمال اعالم نظر نهایی فراکسیون متبوعشان 
در شامگاه چهارشــنبه خبر داده بودند و جالب آن که 
محمدرضا عارف در ســخنرانی روز جمعه گذشــته 
خود در کنگره ســازمان عدالت و آزادی گفت که نظر 
فراکسیون شامگاه پنجشنبه اعالم می شود. این درحالی 
است که باتوجه به فشردگی کار صحن و کمیسیون های 
تخصصی مجلس، احتماال مستقلین والیی نیز زودتر 
از پایان هفته موفق به اتمام جلسات و اعالم نظر نهایی 

خود نخواهند شد.
 آغاز بررسی صالحیت وزرا 

از سه شنبه در 2 شیفت
با این همه، آن چنان که بهروز نعمتی، ســخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس خبر داده، آغاز جلسات رأی  اعتماد 
وزرای پیشنهادی سه شنبه همین هفته خواهد بود. این 
نماینده مجلس با اشاره به این که احتماال روند بررسی 
صالحیت ها در صحن تا یکشنبه هفته آینده یعنی 29 
مردادماه به طول خواهد انجامید، تأکید کرده که مجلس 
از روز سه شنبه وارد بحث بررسی صالحیت  وزرا می شود 
و هر روز در 2 نوبت تشکیل جلسه می دهد و از ساعت 
8 صبح تا 18 بعدازظهر مشــغول کار خواهد بود. او به 
صراحت قانون آیین نامه داخلی مجلس بر لزوم برگزاری 
جلســات رأی  اعتماد به صورت متوالی اشاره کرده و بر 
این اساس می گوید که مجلس حتی روز پنجشنبه نیز 
جلسه علنی خواهد داشت اما این که نمایندگان در این 
روز نیمه تعطیل 2 شیفت کار می کنند یا یک شیفت، 
هنوز قطعی نیست و الزم است در این رابطه رأی گیری 

انجام شود.
حضور روحانی در جلسه سه شنبه مجلس

سخنگوی هیأت رئیســه مجلس با اشاره به حضور 
رئیس جمهوری در نخستین نشســت علنی بررسی 
صالحیت وزرای پیشــنهادی گفت: رئیس جمهوری 
بنابر قانون، 2 ســاعت و 30 دقیقه برای دفاع از کابینه 
پیشنهادی خود فرصت دارد و بر این اساس، در جلسه 
روز سه شنبه حضور می یابد و این احتمال نیز وجود دارد 
که همچون دوره قبل، بخشی از فرصتش را حفظ کند تا 
در آخرین روز بررسی صالحیت ها بتواند از آن بهره ببرد. 

خبرمیز خبر

نامه محمود صادقی به رئیس جمهوری؛

وزرای پیشنهادی فهرست اموال خود را 
به نمایندگان ارایه دهند

ایسنا|  رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس 
طی نامه ای به رئیس جمهوری خواستار اعالم صورت 
اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش 
از زمــان رأی اعتماد به وزرا شــد. محمود صادقی 
در نامه ای به حســن روحانی نوشــت: از جنابعالی 
درخواست می شود به وزرای محترم معرفی شده به 
مجلس شورای اسالمی تکلیف بفرمایید اطالعات 
دقیقی از وضع مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر 
و فرزندانشان به ویژه فعالیت هایی که زمینه تعارض 
منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و 
اختیارات حاکمیتی فراهم می کند را طی جدولی 
در اختیار نمایندگان مجلس شــورای اسالمی قرار 
دهند. فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد 
و انضباط مالی مجلس شورای اسالمی متشکل از 
حدود 100 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف 
سیاسی به دنبال آن است که فارغ از مسائل سیاسی 
از نقطه نظر تعهد به شــفافیت و سالمت اقتصادی 
و انضباط مالی، برنامه وزرای پیشــنهادی را مورد 

ارزیابی قرار دهد. 

رهامی: 

 زنان دولت 
کارنامه و سوابق درخشانی دارند

ایســنا| یــک فعــال سیاســی اصالح طلب 
گفــت: هرچند انتخــاب بانــوان در معاونت های 
ریاست جمهوری تحقق خواسته حداقلی ماست، 
اما ما بابت آن خوشــحالیم. محسن رهامی با اشاره 
به این کــه »خانم ها ابتکار،  مــوالوردی و جنیدی 
دارای ســوابق اجرایی و آموزشی خوبی هستند«، 
اظهار داشت: سابقه آشنایی من با خانم موالوردی 
و جنیدی به دانشگاه تهران و کانون وکال بازمی گردد. 
این دو از زنان شایسته ای هستند که من از انتخاب 
آنها خوشــحالم و از هر کمکی به آنها که از دستم 
برآید دریغ ندارم. خانم ابتکار هم سابقه درخشانی 
در سال های گذشته داشته است. رهامی در پایان با 
اشاره به این که »با وجود همه این انتقادات ما هرگونه 
کمکی که الزم باشــد برای موفقیــت دولت انجام 
می دهیم«، تصریح کرد: موفقیــت دولت روحانی 
موفقیت کشور اســت،  بنابراین ما از دولت حمایت 
می کنیم و اگر اعتقادی هم به ترکیب کابینه داریم 
ولی دست از حمایت دولت برنمی داریم زیرا موفقیت 
دولت روحانی را در منطقه جنگــزده خود را نوعی 
نه گفتن به خشــونت و آری به دموکراسی و صلح 

می دانیم. 

یک عضو فراکسیون امید: 

 احتماال بیشترین رأی اعتماد مجلس
 به ظریف تعلق می گیرد

ایلنا|عضو فراکسیون امید اعالم کرد که احتماال 
وزیر پیشنهادی امور خارجه بیشترین رأی اعتماد 
مجلس را از آن خود خواهد کرد. فاطمه ســعیدی 
با اشــاره به حضور محمدجواد ظریف در جلســه 
صبح دیروز فراکسیون امید در کانال تلگرامی خود 
نوشت: محمد جواد ظریف، با صبر و آرامش تمامی 
دغدغه های اعضای فراکســیون امید را پاسخ داد. 
 احتمال دارد بیشــترین رأی اعتمــاد مجلس به او 

تعلق گیرد. 

 صدور 54 پروانه فعالیت احزاب
 81 تشکل صنفی و 2 انجمن اقلیت های 

دینی در دولت یازدهم
فارس| کمیســیون ماده 10 احــزاب و وزارت 
کشــور در دولت یازدهم با صدور 54 پروانه فعالیت 
احزاب، 81 تشــکل صنفی و 2 انجمن اقلیت های 
دینی موافقت کردند. وزارت کشــور همچنین با 2 
مورد صدور پروانــه و 46 مورد تمدید پروانه انجمن 
اقلیت های دینی و پرداخت 80 میلیارد ریال یارانه 
به انجمن های اقلیت های دینی در طول چهار سال 

موافقت کرده است. 

طرح مجلس برای ارایه گزارش سالیانه 
وزرا و رئیس جمهوری به مجلس

خانه ملت|  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
تأکید دارند که ارایه گزارش ســاالنه مســئوالن 
اجرایی تنها با هدف بررســی ضعف ها و قوت های 
مسیر تحقق اهداف کالن کشــور است و مجلس 
هرگز قصد تضعیــف هیچ مجموعــه ای را ندارد. 
نمایندگان ارایه دهنده ایــن طرح معتقدند با این 
روش ضعــف وزرا در همان ســال های مدیریتی 
مشخص می شــود چرا که بعد از اتمام دوره کاری 
آنها دیگر وزرا پاســخگو نخواهند بود. نمایندگان 
برای آن که این نوع نظارت بر عملکرد مســئوالن 
اجرای تاثیرگذار باشد تصمیم دارند گزارش ساالنه 
وزرا و رئیس جمهوری را به رأی بگذارند تا در صورت 
ضعف عملکردی یک کارت زرد به آنها داده شود. 
محمدرضا صباغیان نماینــده مردم مهریز و بافق 
با بیان این که گزارش ســاالنه هــر وزارتخانه باید 
مرداد هر  ســال در مجلس ارایه شود، گفته است: 
این گزارش هــا باید به صورت کّمــی، نموداری و 
مقایسه ای ارایه شود و ســپس گزارش مذکور به 
رأی گذاشته خواهد شد، اگر نمایندگان از گزارش 
ارایه شده قانع شوند، وزیر به کار خود در وزارتخانه 
مربوطه ادامه می دهد. این نماینده مجلس در ادامه 
گفته است: اگر گزارش قانع کننده نباشد، براساس 
اصل 89 قانون اساسی استیضاح وزیر کلید خواهد 
خورد، این مکانیزم درخصوص رئیس جمهوری نیز 

اجرایی خواهد شد. 

جهانگیری در نامه ای به صالحی مطرح کرد 

ساخت رآکتورهای تحقیقاتی وظیفه 
جدید شرکت تولید توسعه انرژی اتمی 

تسنیم| معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد: 
شــرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی 
ایران موظف به طراحی، ســاخت و بهره برداری از 
رآکتورهای تحقیقاتی اســت. اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در نامه ای به 
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مصوبه 
اخیر هیأت دولت در اصالح اساسنامه شرکت مادر 
تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را برای اجرا 
ابالغ کرد. در این نامه تأکید شده است که طراحی، 
ســاخت و بهره برداری ار رآکتورهای تحقیقاتی در 
راستای تحقق اهداف و ماموریت های سازمان انرژی 

اتمی ایران است.

دبیرکل حزب موتلفه مطرح کرد: 

 حضور موتلفه در انتخابات 98 
مستقل خواهد بود

مهر| دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: ما اگر 
می خواهیم برای انتخابات  سال 1398 موثر باشیم، 
باید از امروز شروع کنیم تا دستمان پر باشد. یعنی 
باید به تعــداد کل نمایندگان مجلس کاندیدا برای 
انتخابات از داخل یا خارج در موتلفه اسالمی نامزد 
شناخته شده داشته باشیم. محمدنبی حبیبی گفت: 
در نزدیکی های انتخابات می توانیم در مورد این که آیا 
روحانیت وارد میدان انتخابات می شود یا نمی شود 
و یا این که آیا اصولگرایــان وحدت و ائتالف دارند یا 
ندارند وارد بحث شویم، اما آنچه امروز ضروری بنظر 
می رسد، این است که ما باید کار مستقل خودمان را 
انجام دهیم تا اگر قرار شــد با گروه های همفکرمان 
وارد مذاکره شویم، دستمان پر باشد. دبیرکل حزب 
موتلفه اســالمی در ادامه با بیان این که امروز حزب 
موتلفه اســالمی به این سطح از نظام مندی رسیده 
که مجموعه تشکیالتش را به جای اتکا به اشخاص، 
متکی به سیستم کرده است، گفت: مرحوم استاد 
عســگراوالدی پایه گذار این تفکر در حزب موتلفه 
اسالمی است. او در پایان افزود: امروز موتلفه اسالمی 
باید در راستای اقتدار مشروع حرکت کند تا بتواند در 

حوادث سیاسی اثرات مهمی برجای بگذارد.

طبق اعالم وزارت کشور 

 پنجمین دوره شوراها 
از یکم شهریور آغاز به کار می کند 

تسنیم| طبق اعالم وزارت کشور، پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا از یکم شهریور آغاز 
به کار می کند. هوشنگ خندان دل معاون عمران و 
توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، اظهار 
داشت: منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر و روستا در سراسر کشــور از یکم شهریورماه 
 ســال جاری فعالیت خــود را به طور رســمی آغاز 
می کنند. او گفت: براساس بخشنامه شماره 77809 
مورخ 19 مردادمــاه وزیر کشــور، پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روســتا در سراسر کشور 
با دعوت مســئوالن واحدهای تقسیمات کشوری 
مربوطه در اول شــهریورماه 1396 به طور همزمان 

فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مرکز اطالع رسانی وزارت کشور: 

 151 پست مدیریتی وزارت کشور 
در اختیار زنان است

مهر| مرکز اطالع رسانی وزارت کشور اعالم کرد: 
درحال حاضر در ستاد وزارت کشور و استانداری ها 
تعداد 151 پست ســازمانی شامل معاون استاندار، 
مشاور وزیر، مشاور اســتاندار، فرماندار، مدیرکل، 
مدیر، معاون مدیر کل، معاون فرماندار و بخشــدار 
به کارکنان زن واگذار شــده اســت. وزارت کشور 
در اطالعیه ای که به این مناســبت منتشــر کرده، 
اضافه کرده اســت: درحال حاضر در تشــکیالت 
استانداری های کشور جهت تمشیت امور مربوط به 
بانوان و خانواده، دفترامور بانوان و خانواده پیش بینی 
شده که در رأس آن مدیر کل و در قالب )6 تا 8( پست 
سازمانی، سازماندهی شده است. ضمنا در تشکیالت 
کلیه فرمانداری های کشور نیز پست کارشناس امور 

بانوان و خانواده مصوب شده است.

موالوردی: 

 در سَمِت جدید
 پیگیر مطالبات زنان هستم

ایلنا|دســتیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق 
شهروندی گفت: تا جایی که قوانین و مقررات اجازه 

بدهد، پیگیر حقوق زنان و امور خانواده هستم.
شــهیندخت موالوردی درباره سمت جدید 
خود در کابینه دوازدهم به عنوان دســتیار ویژه 
رئیس جمهــوری در حقوق شــهروندی گفت: 
معاونت امــور زنان و خانواده با دســتیار ویژه در 
حقوق شهروندی دور از هم نیستند و در فصل های 
مشــترکی مانند حقوق زنان، کودکان و اعضای 
خانواده با یکدیگر یکی هستند. او در ادامه تأکید 
کرد: حقوق شهروندی مباحثی است که در امور 
خانواده پیگیری می شــود. موالوردی در پاسخ 
به این ســوال که عده ای معتقدند منشور حقوق 
شــهروندی بیشتر انشا اســت تا یک مطالبه در 
جامعه، شــما چه اقداماتی در اجرایی شدن این 
حقوق خواهید کرد، گفت: حقوق شــهروندی 
مجموعه ای از قوانین و مقررات موجود است که از 
حالت پراکندگی در آمده و یک جا ارایه می شود. 
بند بند منشور حقوق شهروندی باید بررسی شود 
تا اگر الیحه، بخش نامه، دستور العمل و یا برنامه 

آموزشی الزم دارد، تصویب و یا به آن اضافه شود.
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3 فراکسیون با وزرای پیشنهادی تشکیل جلسه می دهند

روحانی سه شنبه از  وزرایش در صحن دفاع می کند
   سخنگوی هیأت رئیسه مجلس زمان و روند بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی را تشریح کرد
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عکس روز چهره روز

 صف جرثقیل ها در مسجدالحرام
مسئوالن حج در کشــورمان چندی پیش و پس از فراز و نشــیب های فراوان و نیز در شرایطی که شورایعالی 
امنیت ملی هم درپی بروز فاجعه منا در جریان مراســم حج  ســال 94 وارد شــده بود تا با بررسی جوانب و ابعاد 
مختلف این ســفر مذهبی، شــرایط را برای برقراری امنیت حجاج فراهــم کند، از برقراری تفاهم با مســئوالن 
برگزاری این مراسم در دولت ســعودی خبر دادند و نهایتا بیش از 10 روز پیش نخستین کاروان حجاج ایرانی 
عازم مدینه شــدند. حال در شرایطی که ســقوط جرثقیلی در روز 20 شــهریورماه 94 در مکه، چندروز پیش از 
وقوع فاجعه اصلی در منا، جان تعدادی از حجاج ایرانی را گرفت، خبرگزاری ایرنا در گزارش تصویری دیروزش 
از حجاج ایرانی حاضر در مراسم حج امســال، تصویری از انبوه جرثقیل هایی که در پروژه توسعه مسجدالحرام 

به کار می روند، منتشر کرد.

 شــهروند| ســید پرویــز فتاح
 قره باغی، مشهور به پرویز فتاح که 
این روزها ریاســت کمیته امداد 
امام خمینــی)س( را برعهده دارد 
پیش از این به عنــوان وزیر نیرو در 

دولــت نهم خدمت کرده اســت. او 
ظاهرا جزو نخســتین وزرایی بود که با 

مدیریت محمود احمدی نژاد به مشکل برخورد. 
فتاح کــه در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری 
به طور مداوم درحال تکذیب احتمال حضورش 
در میان نامزدهای اصولگــرای انتخابات بود در 
گفت وگوی مفصلی که با خبر آنالین انجام داده 
درباره ثبت نام محمود احمدی نژاد برای انتخابات 
96 گفته است: رفتن آقای احمدی نژاد به وزارت 
کشــور و ثبت نام کردن در انتخابات کار درستی 
نبوده چون رهبری معظم نهی فرموده بودند. ما 
یک اعتقاد والیی داریم ولی برخی ممکن است 
این اعتقاد را نداشته باشــند. ماها که این نگاه را 
داریم انتظار داشــتیم آقای احمدی نژاد و حلقه 
اطرافشان تمکین می کردند. به نظرم یک اشتباه 

استراتژیک کردند. چون رهبری معظم 
بعضا نظراتی که می دهنــد،  پدرانه 
است. یک پدر بعضا به فرزند می گوید 
نرو، نکن! ولی فرزند ناراحت می شود 
اما او پدر است و ما را دوست دارد و از 
باب دوست داشتن است که می گوید 
نکن. اگر عدم تأیید صالحیت ایشــان 
مطرح نمی شــد، االن چه فضایی درباره ایشان 
بود؟ فرصتی برای آینده او بــود ولی االن دیگر 
همه فرصت ها برای احمدی نژاد از دســت رفته 
است. این حرکت کال خیلی خردمندانه و منطقی 

ارزیابی نمی شود. 
فتاح درباره اظهــارات حمیدرضا بقایی پس 
از آزادی از زندان گفته اســت: حرکت های تند 
افراطی جواب نمی دهد، نظام هم نشان داده که 
قدرتمندتر، صبورتر و جدی تر از آن است که در 
مقابل چنین حرکاتی هر کسی که باشد،  کوتاه 
بیاید. نظام کوتاه نمی آید و طرف مقابل اســت 
که محکوم به شکست یا قبول بعضی از شرایط 

می شود.

پرویز فتاح: 

همه فرصت ها برای احمدی نژاد از دست رفته است 

خبر
ظریف در فراکسیون امید: 

میلیارد ها دالر سرمایه خارجی بعد 
از برجام وارد کشور شد

آذری جهرمی در کمیسیون اجتماعی: 

 کشور به شنود
 نیاز دارد

آوایی در فراکسیون مستقلین والیی: 

تحقق حقوق شهروندی از برنامه های 
وزارت دادگستری است

محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه 
در نشست مجمع عمومی فراکسیون امید گفت: 
در حوزه سیاســت خارجی، بنابر قانون، وزارت 
خارجه صرفا مســئول روابط خارجی نیست و 
تمامی امور به خصوص این حــوزه زیر نظر مقام 
معظم رهبری اســت که در چارچوب ها تعیین 
می شود. او در ادامه حوزه همسایگان و دیپلماسی 
اقتصــادی را از مهمترین اولویت هــای وزارت 
امور خارجه دانســت و افزود: تا پیش از این، هیچ 
سهمیه ای در معادالت بین المللی درباره سوریه 
نداشــتیم اما اکنون ما تعیین کننــده برگزاری 
جلسات و اعضایی که می توانند در این جلسات 
حاضر شوند، هســتیم. وزیر امور خارجه دولت 
یازدهم تصریح کرد: متناسب با اولویت ها، تغییر 
در ساختار خواهیم داشــت که بر همین اساس 
معاونت های منطقه ای حذف و معاونت سیاسی 
با تمرکز بر حوزه های مورد نیاز فعال می شــود. 
ظریف در ادامه با بیان این که تاکنون میلیارد ها 
دالر سرمایه خارجی بعد از برجام وارد کشور شده، 
درباره حضور زنان و اهل سنت در این وزارتخانه 
بیان کرد: وزارت امور خارجــه در دولت یازدهم 
نخستین دستگاهی بود که از حضور زنان به عنوان 
معاون وزیر و ســفیر و همچنین یک سفیر اهل 
سنت استفاده کرد که این روال در دولت دوازدهم 

ادامه می یابد.

محمدجواد آذری جهرمی در جلســه کمیسیون 
اجتماعی با بیان این که دولــت یازدهم نگاه ویژه ای 
به حوزه توسعه فناوری اطالعات داشته است، گفت: 
برنامه اصلی ما استفاده از فرصت انقالب دیجیتال و 
هدف اصلی رسیدن به اشتغال است؛ بخش فناوری 
اطالعات بخش کوچکی از ثروت عمومی را تشکیل 
می دهد. وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم 
ادامــه داد: قــول می دهم ظرف مــدت 18 ماه این 
مشــکالت پوششی شــهرهای مختلف را با حذف 
تصدی گری حل کنیم. او در پاســخ به سوال احمد 
بیگدلی درباره لزوم رفع فیلتر شبکه های اجتماعی 
همچون فیس بوک و توییتر اعالم کــرد: اعتقاد به 
دسترســی آزاد اطالعات دارم و با جدیــت در برابر 
تمامی فشارهای امنیتی و قضائی برای مسدود کردن 
ایستادگی کردم. در این رابطه بار ها بازخواست شدم 
و انواع و اقسام فشــار ها را متحمل شدم. او ادامه داد: 
کشور به شنود نیاز دارد زیرا با موضوعات و مشکالت 
امنیتی روبه رو است؛ در این رابطه شنود قانونی داریم 
و قانون را مجلس مصوب کرده است. آذری جهرمی 
ادامه داد: در دوران فعالیتم مســئولیت شــنود را 
نداشتم؛ بلکه مسئولیت زیرساخت های فنی ساخت 
تجهیزات صنایع این موضوع را برعهده داشتم و این 
را افتخار می دانم. در برابر حقوق قانونی ایســتادگی 
و مقابل بی قانونی ها ایســتادم و امــروزه محکوم به 

شکستن حریم خصوصی مردم شده ام.

سیدعلیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری 
نیز در فراکسیون مستقلین والیی با اشاره به یکی 
از مهمترین دغدغه های نمایندگان درخصوص 
پاسخگو نبودن وزیر دادگستری به مسائل و موارد 
موردنظر در ایــن وزارتخانه گفت: نمایندگان در 
جلسات چند روز گذشته بارها تأکید کرده اند که 
وزرای دادگستری در هیچ دوره ای از اختیار الزم 
و کافی برای پاســخگو بودن نسبت به عملکرد 
سیستم قضائی برخوردار نیستند. او با تأکید بر 
لزوم ارتقای روابط مجلس و وزارت دادگســتری 
اعالم کــرد: تقویت هماهنگــی میان مجموعه 
وابسته به قوه قضائیه و نمایندگان مجلس برعهده 
وزارت دادگستری است. او گفت: همچنین تأکید 
و تشریک مساعی نسبت به تحقق اهداف مشترک 
مانند حقوق شــهروندی و ارتقای شاخص های 
حقوق بشــر باید مدنظر قرار گیرد. او اعالم کرد: 
باید اختالفات را به نحــوی رفع کرد که نیازی به 
طرح آنها در فضای رســانه   ای کشور نباشد. وزیر 
پیشنهادی دادگســتری ضمن پاسخ منفی به 
ســوالی مبنی بر ارتباطش با اهل تصوف، گفت: 
تاکنون چون در معرض چنین پســت هایی قرار 
نداشته ام، چنین مسائلی نیز مطرح نشده اما طی 
چند روز گذشــته که به عنوان وزیر پیشنهادی 
مطرح شده ام از رسانه ها متوجه شدم که درویش 

هستم!

امیر حاتمی در نشســت فراکسیون مستقلین 
والیی گفت: برنامه ای واقعــی و کامال کاربردی از 
چند ماه قبل در حضور ســردار دهقان و همکاری 
وزارت دفاع فارغ از این که چه کسی وزیر می شود، 
تهیه شده است. وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح گفت: دشمن در منطقه استقرار 
دارد و سالح به منطقه می آورند و در تالش هستند 
تا بنیه دفاعی کشــور را مورد آســیب قرار دهند 
که مــا در برنامه خود برای مقابله بــا این موضوع 
هدف گذاری کرده ایم. او گفت: در زمینه های هوایی، 
دریایی، معیشــت و حقوقی اهداف روشنی داریم 
که با اتکا به تجربه وزارت دفاع از همه توانایی های 
کشور کمک می گیریم تا بازدارندگی و قدرت دفاعی 
همیشگی برای کشور فراهم شود و مردم در امنیت 
و آرامش کامل به زندگی خــود ادامه دهند. وزیر 
پیشنهادی دفاع اعالم کرد: رئیس جمهوری دستور 
محکمی به صورت مکتوب برای تقویت بنیه دفاعی 
کشور صادر کرده و مقام معظم رهبری نیز تدابیر 
روشنی در این زمینه دارند و با توجه به این شرایط، 
سر سوزنی برای تقویت بنیه دفاعی کشور به کسی 
نگاه نمی کنیم. امیر حاتمی گفت: زیرساخت بزرگ 
هواپیماسازی در هسای اصفهان داریم؛ به طوری 
که معاون نخست وزیر یک کشور هواپیماساز پس 
از بازدید آن گفت: ایران چیزی برای هواپیماسازی 

کم ندارد.

امیر حاتمی در فراکسیون مستقلین والیی: 

روحانی دستوری مکتوب برای 
تقویت بنیه دفاعی کشور صادر کرد

رنا
: ای

س
عک

  

ند
رو

شه
 / 

نی
س

ی ح
هد

: م
س

عک
  


