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روی خط خبر
پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت
رحلت مرحوم آیتاهلل شاهآبادی
دولت| رئیسجمهــوری در پیامی رحلت عالم
پارسا ،مرحوم آیتاهلل حاج شیخ نصراهلل شاهآبادی را
بهحوزههایعلمیه،شاگردانوعالقهمندانوبهویژه
مکرمآنمرحومتسلیتگفت.
بیت ّ
در پیام حجتاالســام روحانی آمده است :این
مجتهد وارســته با پرورش در محضر پرفیض پدر
بزرگوارشان مرحوم آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی و
علمایبرجستهحوزههایعلمیهقمونجفهمچون
امام خمینی(ره) ،عمر پربرکت خود را وقف تبلیغ و
ترویج معارف دینی و تدریــس آموزههای مکتب
ائمه اطهار(ع) کرد .آن روحانــی با تقوا ،همزمان با
فعالیتهایعلمیودینیبیوقفه،همراهوهمدوش
با مردم در صحنههای مهم سیاســی و اجتماعی،
با روشــنبینی و مشــی اعتدالی همواره حضوری
تاثیرگذار و هدایتگر داشت .اینجانب این ضایعه را
بهحوزههایعلمیه،شاگردانوعالقهمندانوبهویژه
مکرم آن مرحوم تســلیت میگویم و از درگاه
بیت ّ
خداوند بزرگ برای آن فقید سعید رحمت واسعه و
علو درجات ،و برای عموم بازماندگان صبر و سالمتی
مسألتدارم.
روابطعمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
اعالم کرد:

انهدام خودروی انتحاری و هالکت
تروریستها در منطقه مرزی سراوان
ســپاه نیوز| روابطعمومی قــرارگاه قدس
نیــروی زمینی ســپاه در اطالعیــهای از انهدام
خودروی انتحــاری و هالکت دو تروریســت در
اقدام به موقع رزمندگان اســام در پاسگاه مرزی
در منطقه سراوان خبر داد :شامگاه گذشته عوامل
گروهکهای تروریســتی و اشــرار مسلح با یک
دستگاه خودروی حامل مهمات و مواد انفجاری
قصدانجامعملیاتانتحاریوهدفقراردادنیکی
از پاسگاههای مرزی نیروی زمینی سپاه در منطقه
سراوان استان سیستانوبلوچســتان را داشتند
که با هوشیاری و اقدام به موقع رزمندگان اسالم
ناکام ماندند .در این اطالعیه تصریح شــده است:
همچنین یکی از اشــراری که در نزدیکشــدن
به پاســگاه ناکام مانده بود ،جلیقه انتحاری خود
را منفجــر کرد و بــه هالکت رســید .اطالعیه
روابطعمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
افزوده اســت :در جریان این اقــدام که دو عامل
تروریستی به هالکت رسیدند ،دو تن از بسیجیان
غیوراینپاسگاهنیزمجروحشدند.
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رئیسجمهوری در جلسه هیأت دولت از عملکرد سه وزیر مورد استیضاح دفاع کرد

استیضاح فرصتی برای تبیین خدمات دولت
وزرای کار ،راه و جهاد کشاورزی امروز و فردا در مجلس شورای اسالمی استیضاح میشوند
 ۶ماه ،فرصت کمی برای تردید در اعتماد به وزراست

شهروند| امروز بهارستاننشــینان میزبان سه وزیر
از کابینهاند؛ سه وزیری که به همراه اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهوری ،محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهوری و چند تن از معاونان رئیسجمهوری و
وزرای دولت راهی بهارستان میشوند تا بعد از گذشت
 7ماه از روی کار آمدن دولت دوازدهم نخستین استیضاح
برای این دولت رقم بخورد .جلسات استیضاح وزیران کار،
تعاون و رفاه اجتماعی ،راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی
درحالی قرار است سهشــنبه و چهارشنبه این هفته در
مجلس مطرح شود که حسن روحانی ،رئیسجمهوری
دیروز با اشاره به این موضوع استیضاح را حق نمایندگان
و فرصتی بــرای تبیین خدمات دولت دانســته و اظهار
امیدواری کرده که استفاده از این حق قانونی با لحاظ روح
و لب قانون که رعایت مصلحت کشــور ،مصالح عمومی
و منافع ملی است ،انجام شود .او دیروز در جلسه هیأت
دولت ضمن اعالم حمایت و پشــتیبانی قاطع دولت از
هر سه وزیر ،وزرای استیضاح شده را به ارایه توضیحات
دقیق و روشــن از خدمات خود توصیه و مردم را در کنار
نمایندگان ،مخاطبان این ســخنان ذکر کرد و آگاهی
مردم از خدمات دولت و دستگاههای مورد استیضاح را
مورد تأکید قــرار داد .رئیسجمهوری با یادآوری اینکه
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  6ماه قبل به همین
وزرا رأی اعتماد دادهاند ،این مــدت را زمان کمی برای
تردید در اعتماد به آنها دانست و اظهار امیدواری کرد که
این استیضاح باز هم با رأی اعتماد نمایندگان به وزرای
موردنظرهمراهباشد.
دفاعروحانیازسهوزیر
روحانی دیروز در ادامه جلســه هیأت دولت با اشاره
به خدمات آقای آخونــدی در حوزههای راهآهن ،جاده،
خدمات هوایی ،توسعه بنادر ،مســکن و شهرسازی در
خالل دولت یازدهم و نیز در مدت کوتاه دولت دوازدهم،
آنها را با وجود همه محدودیتها درخور اعتنا دانست و از
وزیر راه و شهرسازی خواست تا درخصوص این خدمات
بهنمایندگانومردمشریفتوضیحدهد.رئیسجمهوری
همچنین از محمــود حجتی ،وزیر جهاد کشــاورزی
خواست تا گزارشی درخصوص خدمات این وزارتخانه در
افزایش تولید گندم ،شکر ،روغن ،کلزا ،بهبود تراز تجاری
واردات و صادرات مواد غذایی ،تأمین مواد غذایی ،نیل به
خودکفایی،صادراتمحصوالتکشاورزی،پرورشماهی
در دریا ،توسعه کشت گلخانهای و ترویج الگوهای نوین
کشت برای نمایندگان و مردم ارایه کند .روحانی به علی
ربیعی وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی هم توصیه کرد
که درباره توســعه خدمات بیمه بهویژه در اقشار ضعیف
و محروم ،بهبود وضع کارگران ،ساماندهی صندوقهای

بازنشســتگی ،افزایش خدمات رفاهی بهویژه در سطح
دهکهای درآمدی پایین ،کودکان بیسرپرست و زنان
سرپرســت خانوار ،معلوالن و ارتقای تأمین اجتماعی و
همینطور طرحهای نوین اشتغال بهویژه طرح اشتغال
در مناطق روستایی که در ماههای نخست آن هستیم،
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مردم ایران سخن
بگوید .رئیسجمهوری در عین حال رأی قاطع به همه
وزرای استیضاح شده را موجب استحکام نظام و تقویت
امید به آینده در جامعه دانست و بهویژه در روزهای پایانی
سال از نمایندگان مجلس خواست که با توجه به خدمات
ارزنده،وزیرانرادرمسیراستمرارخدماتیاریکنند.
استیضاح پنجساعته
جلسات اســتیضاح این ســه وزیر در حالی امروز و
فردا در صحن علنی مجلس شــورای اســامی مطرح
میشود که اکبر رنجبرزاده ،عضو هیأترئیسه مجلس
شورای اســامی مدت زمان اســتیضاح برای هر وزیر
را پنج ســاعت اعالم کرده و به ایرنا گفته که براســاس
مــواد  112و  223آییننامه داخلــی مجلس ،برای هر
اســتیضاح ابتدا موافقان اســتیضاح دو ساعت فرصت
دارند که به تشریح دیدگاههای خود نسبت به استیضاح
وزیران بپردازنــد ،محدودیت برای تعــداد افراد وجود
ندارد .او افزود :همچنین طبق آییننامه داخلی مجلس،
وزیــر راه و شهرســازی و (رئیسجمهــوری) حداقل
ســه ســاعت فرصت دارند از عملکرد ایــن وزارتخانه
دفاع کنند .آنــان میتوانند یک ســاعت از وقت خود
را حداکثــر در اختیــار دو نماینده موافق قــرار دهند.
رنجبرزاده گفت :به احتمال زیاد اســحاق جهانگیری،

معاون اول رئیسجمهوری در جلسه سهشنبه مجلس
شورایاسالمیحضورمییابد.
بازارداغشایعه
ســه وزیر اصالحطلب کابینه دوازدهم درحالی امروز
و فردا در هفته پایانیسال راهی بهارستان میشوند که
استیضاحشانباحرفوحدیثهاییهمراهبودهودرچند
روزگذشتهاخباریمبنیبروجودپشتپردههاییدراین
زمینه به گوش رسیده است .ازجمله اینکه نمایندگان
مخالف استیضاح ،استیضاح این وزرا را سیاسی دانستند.
اختالفات وزارت کار با وزارت بهداشت بر سر واریز سهم
درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت یکی دیگر از این
شایعاتدربارهپشتپردهاستیضاحوزیرکاراستوبعضی
دیگر طرح ادعای احتمال هدایت اســتیضاح سه وزیر
کابینه از درون دولت و ازجمله توســط محمود واعظی،
رئیسدفتررئیسجمهوریرامطرحکردند.امادیروزیک
مقام مسئول در دفتر رئیسجمهوری این ادعا را نشانه
وجودپروژهایباانگیزههایسیاسی،مصداقنشراکاذیب،
بیپایه و خالف واقع دانســت و به ایرنا گفت که دولت،
مجموعهاییکپارچهاستورئیسجمهوری،رئیسدفتر
رئیسجمهوریومجموعهوزراواعضایکابینهازسهوزیر
یادشده قویا حمایت میکنند .این مقام مسئول در دفتر
رئیسجمهوریباتکذیبوبیپایهخواندنادعایهدایت
اســتیضاحها از درون دولت و ازجملــه محمود واعظی
گفت« :رئیس دفتر رئیسجمهوری طی هفته گذشته،
گفتوگوهایمتعددوبرنامهایمنسجمبرایحضورقوی
وزرا در جلسه استیضاح را تدوین و مدیریت کرده است
که جلســه اخیر وزرای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،راه و

شهرسازی و نیز کشاورزی با حجتاالسالموالمسلمین
دکتر روحانی یکی از آنهاست ».او یادآور شد که در همین
راستا رئیس دفتر رئیسجمهوری به همراه معاون اول
رئیسجمهوری در جلسه بررسی استیضاح سه وزیر در
مجلسشورایاسالمیحضورخواهدیافت.
محورهای استیضاح
قرار اســت ابتدا جلسه اســتیضاح علی ربیعی صبح
ت دادن به این
روز سهشنبه (امروز) برگزار شــود .اولوی 
استیضاح نشــاندهنده اهمیت آن اســت .محورهای
استیضاحربیعیعبارتنداز:سوءمدیریتدرمجموعههای
اقتصادی،عدمواگذاریمجموعههایخصولتیبهبخش
خصوصی،افزایشبدهکاریمجموعههایسرمایهگذاری
مثل ســازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی.
علی ربیعی در نخستین واکنش به طرح استیضاح خود،
سوالواستیضاحراحقنمایندگانمجلسدانستوگفت
که آمادگی دارد همین هفته و حتی فردا برای پاسخ به
استیضاح به صحن مجلس شورای اسالمی برود و انتظار
دارداستیضاحکنندگانمطابقسوگندیکهیادکردهاند،
اســتیضاح را به همان دلیلی انجام دهند که میگویند.
ربیعی با وجود اینکه موافقــت همه اصالحطلبان را در
زمان رأی اعتماد به کابینه دوازدهم ،با خود نداشت ،اما
موفق شد با ۱۹۱رأی موافق اعتماد مجلس را کسب کند.
محورهای اســتیضاح آخوندی ،وزیر راه هم عبارتند از:
«عدم توانایی در رابطه با بحــث بحرانهای موجود در
سیستمحملونقلکشور،عدمنظارتبرسیستمناوگان
حملونقل ریلی کشــور ،عدم اجرای برنامه درخصوص
نــاوگان حملونقل عمومی ،بیانگیزگــی در اداره امور
وزارتخانه ذیربط و همچنین عدم پاسخگویی به وکالی
ملت« .بســیاری از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر
کار ،اســتیضاح وزیر راه را هم امضــا کردهاند .طراحان
اصلی هر دو استیضاح مشترکند .غالمرضا تاجگردون،
محمد قسیم عثمانی و احمد امیرآبادی از این نمایندگان
هستند.اماسومیناستیضاحکهقراراستروزچهارشنبه
انجام شود مربوط به عملکرد محمود حجتی ،وزیر جهاد
کشاورزی است .حجتی که مردادماه با انتقادات شدید
از سوی نمایندگان روبهرو شــد و به سختی توانست با
 ۱۶۴رأی موافق و  ۹۴رأی مخالف دوباره بر مسند وزارت
بنشیند ،حاال مورد اســتیضاح قرار میگیرد .استیضاح
وزیر کشــاورزی  44محور داد« .کوتاهی در رسیدگی
به وضع کشــاورزان بهویژه گندمکاران و چغندرکاران،
رهاسازی قنوات کشــور ،قصور در پیادهسازی اقتصاد
مقاومتی در روســتاها و در میان عشایر و بیتوجهی به
اقتصاد دامداران» برخی محورهای استیضاح وزیر جهاد
کشاورزیاست.

خبر
رئیس قوهقضائیه:

آقایان هم باید مراتبی از عفاف را
رعایت کنند
میزان| آیتاهلل آملیالریجانی رئیس قوهقضائیه در
جلسه مسئوالن عالی قضائی با اشاره به بحث حجاب
و عفاف در جامعه تصریح کرد :همــه ما میدانیم که
یکی از ارزشهای دینی و قرآنی ،حفظ حجاب و عفاف
است .البته عفاف انحصاری به بانوان ندارد و آقایان هم
باید مراتبی از عفاف را رعایت کنند اما بحث حجاب که
یکموضوعاختصاصیاست،ازمسلماتفقهیوقرآنی
است و متاسفانه عدهای در اینکه حکومت اسالمی و
جامعه اسالمی باید نســبت به این مسأله حساسیت
نشان دهد و از اشاعه بیحجابی و بدحجابی جلوگیری
کند ،تشکــیک میکنند! آملیالریجانــی تظاهر به
بیحجابی را همانند تظاهر به هــر عمل حرام دیگر،
نوعی اشاعه فحشا دانســت و با اشاره به تصریح قانون
به لــزوم رعایت حجاب ،خاطرنشــان کرد :موضوعی
که ریشه شــرعی و قانونی دارد ،نباید مورد تشکیک
قرارگیرد.حالممکناستبرخیجوانهااشتباهکنند
اما چرا افرادی که به نوعی در زمره خواص قرار دارند ،بر
طبل دشمن میکوبند؟ رئیس قوهقضائیه ادامه داد:
این افراد گاهی اســتداللهای بسیار سخیفی دارند و
میگویند درباره این موضوع رفراندوم برگزار کنید .در
واقع سخن این افراد این اســت که حکومت اسالمی
که خود براســاس رفرانــدوم روی کار آمده و قوانینی
را وضع کرده که در چارچوب شــرع هســتند ،برای
تجویز ارتکاب یا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم
برگزارکند.
علی الریجانی:

پیگیر وضع زنان بازداشتی
در اعتراضات اخیر هستم
ایسنا| رئیس مجلس شــورای اسالمی از تالش و
رایزنیبرایپیگیریوضعزنانبازداشتیدراعتراضات
اخیر خبر داد .علی الریجانی رئیس مجلس شــورای
اسالمی دیروز در دیدار نمایندگان زن مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به درخواست چند تن از نمایندگان
زن مجلس برای پیگیری وضع بازداشــتیهای زن
در اعتراضــات اخیر بهویژه تجمع مقابــل وزارت کار
ادامه داد :در زمینه بازداشتیهای خانم رایزنی کرده
و پیگیریهایی در اینباره انجام میدهم .او با اشــاره
به درخواســت برخی نمایندگان بــرای در اولویت
قرارگرفتن برخی طرحها در حوزه بانوان یادآور شــد:
در برخی طرحها همانند سن ازدواج و بحث ازدواج و
خانواده سفارش الزم را به کمیسیونهای تخصصی
میکنمتااینمواردبااولویتموردبررسیقرارگیرد.

