دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که گفته میشود شما یکی از گزینههای وزارت علوم بودید ،گفت :خیر چنین موضوعی مطرح نیست .وزارت آموزش و پرورش به من پیشنهاد شده بود اما
وزارت علوم خیر.به گزارش ایلنا «شهیندخت موالوردی» ،درباره سمت جدید خود در کابینه دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی گفت :معاونت امور زنان و خانواده با دستیار ویژه در حقوق شهروندی
دور از هم نیستند و در فصلهای مشترکی مانند حقوق زنان ،کودکان و اعضای خانواده با یکدیگر یکی هستند.او در ادامه تاکید کرد :حقوق شهروندی مباحثی است که در امور خانواده پیگیری میشود.معاونت سابق امور زنان
و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه افزود :بخشهایی از حقوق شهروندی به حقوق زنان و خانواده باز میگردد لذا در سمت تازه هم پیگیر این مباحث در چارچوب مأموریتی که بر عهدهام نهادهاند ،خواهم بود.موالوردی در
پاسخ به این سوال که عدهای معتقدند منشور حقوق شهروندی بیشتر انشا است تا یک مطالبه در جامعه ،شما چه اقداماتی در اجرایی شدن این حقوق خواهید کرد ،گفت :حقوق شهروندی مجموعهای از قوانین و مقررات موجود
است که از حالت پراکندگی در آمده و یک جا ارائه میشود.موالوردی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا برنامهای ارائه داده است یا خیر ،گفت :هیچگونه برنامهای ارائه ندادهام ،حکم جدید تازه به من ابالغ شده است.

وزیر دولت نهم ،باالخره زبان به انتقاد از رئیس سابق خود گشود

همدلی| در چهارسال گذشته که محمود احمدینژاد
برسرکار نبود ،وزرای دو کابینه او در دولتهای نهم و دهم و
مردان نزدیک به او و در مقیاس باالتر حامیان وی در هشت
سال ریاست جمهوری ،یکی یکی زبان به انتقاد از او گشودند
و رازهایی از او برمال ساختند و حتی کسانی زبان به لعن او
باز کردند.
مردان نزدیک به احمدینژاد هرکدام بخشی از پشت پرده
شخصیت و عملکرد او را بازگو کردند ،که شاید بتوان گفت
در آخر این صف «پرویز فتاح» ایستاده است .او گویی صبر
بسیار کرد تا همه شخصیت محمود احمدینژاد آشکار شود
و بعد زبان به انتقاد از وی باز کند .گویی ثبت نام رئیس دولت
دهم در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم علیرغم نهی
رهبر انقالب و قولی که او به رهبری داده بود ،فتاح را مجاب
کرده اســت که او نیز روایت خود از محمود احمدینژاد را
علنی کند.وزیر نیروی دولت نهم که چند سالی است ریاست
کمیته امداد امام خمینی را بر عهده گرفته و تالش میکند
که وجهه سیاســی خود را مسکوت بگذارد ،در هفتههای
پیش از برگزاری انتخابات ریاســت جمهــوری یکی از 5
کاندیدای اصلی جمنا؛ تشکل اصلی اصولگرایان برای رقابت
با روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود ،اما ترجیح داد
که وارد بازی اصولگرایان متشکل در جمنا نشود و به مانند
برخی دیگر از چهرههای مشهور این جناح انصراف داد.
فتاح در گفتوگو با خبرآنالین حرکت محمود احمدینژاد
در ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم علیرغم
نهی رهبری را به منزله حرکتی میداند که احمدینژاد با
آن همه درها را به روی خود بســته اســت .بخشهایی از
حرفهای رئیس فعلی کمیته امــداد امام خمینی(ره) در
ادامه میآید:
افراطیگری به نفع نظام نیست
االن به سمتی رفتهایم که همه چیز باید با انتخاب مستقیم
مردم باشــد .طبیعی اســت که در این تمرین دموکراسی
مشــکالتی پیش میآید .هر انتخاباتی شــرایط خودش را
دارد و در مسیر هر انتخابات هم ملت هم نظام کارآزموده،
ورزیده و آبدیده میشــوند .باید باالخره قدرت تحمل باال
برود و بپذیریم دموکراســی همین است که یک عده رای
میدهند و یک عده هم رای نمیدهند ،ولی کسانی که رای
نمیدهند باید تمکین کنند .آنها که رای میآورند هم باید
به آنها که رای ندادهاند به عنوان هموطن احترام بگذارند و
درواقع آقای رئیس جمهور چه آقای دکتر روحانی یا روسای

ظریف در فراکسیون امید:

در برجام به اهداف خود رسیدیم

وزیر پیشــنهادی امور خارجه با بیــان اینکه در برجام
به اهداف خود رســیدهایم ،گفت :موانع حوزههای بانکی،
نفتی و حمل و نقل برداشته شده است.به گزارش ایسنا،
محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه روز گذشته
در جلسه فراکسیون امید حضور یافت و درباره برنامههای
این وزارتخانه برای چهار ســال دوم
کاری خود گفت :در حوزه سیاســت
خارجی طبق قانــون وزارت خارجه
صرفا مسئول روابط خارجی نیست
و تمامی امور به خصوص این حوزه
زیر نظر مقام معظم رهبری است که
در چارچوبها تعیین میشود.وزیر
پیشــنهادی امور خارجه کشورمان
در ادامه با بیان اینکه هماهنگی این
وزارتخانه با ســایر وزارتخانهها در دولت یازدهم مناسب
بــود ،عنوان کرد :در اجــاس اخیر علیرغم اینکه برنامه
کامال داخلی بود اما از  ۲۷کشــور اروپایی در آن حضور
داشتند لذا باید به واقعیات آنگونه که هست نگاه کرد..وی
در ادامه با اشــاره به اینکه حضور  ۱۰۵هیأت خارجی در
مراسم تحلیف در تاریخ جمهوری اسالمی بینظیر است،
اظهار داشت :نباید این واقعیات را دست کم گرفت و باید
از ظرفیتهای موجود آن اســتفاده کرد.ظریف در ادامه
حوزه همســایگان و دیپلماسی اقتصادی را از مهم ترین
اولویتهای وزارت امور خارجه دانست و افزود :تا پیش از
این هیچ سهمیهای در معادالت بینالمللی درباره سوریه
نداشــتیم ،اما اکنون ما تعیین کننده برگزاری جلسات و
اعضایی که میتوانند در این جلسات حاضر شوند ،هستیم.
وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه با اشاره به تغییرات

ساختاری که این وزارتخانه در دســتور کار دارد ،عنوان
کرد :متناسب با اولویتها تغییر در ساختار خواهیم داشت
که بر همین اســاس معاونتهای منطقهای حذف شده
و معاونت سیاســی با تمرکز بر حوزههای مورد نیاز فعال
میشوند.وی در ادامه با اشاره به هماهنگیهای داخلی که
وزارت خارجه با سایر دستگاهها دارد
آنها را در چارچوب دانســت و اظهار
داشت :در حوزه برجام به اهداف خود
رســیدهایم و تاکنون موانع حمل و
نقل ،حوزه نفت و بانک برداشته شده
اســت و از آنجایی کــه در مذاکرات
درباره ســایر حوزهها صحبت نشد،
لذا نمیتوان انتظار داشت تحریمها
در حوزههای دیگر نیز برداشته شود.
ظریف در ادامه با بیان اینکه تاکنون میلیاردها دالر سرمایه
خارجی بعد از برجام وارد کشور شده ،اظهار داشت :البته
بدعهدی آمریکا باید به نحوی پاسخ داده شود که در پایان
این اقدامات به نفع آمریکاییها نباشــد چنانچه سرمایه
گذاری توتال در ایران یک پله جهش محسوب میشود.
وزیر پیشنهادی امور خارجه کشــورمان در پایان درباره
حضور زنان و اهل ســنت در این وزارتخانه خاطرنشــان
کــرد :وزارت امــور خارجه در دولت یازدهم نخســتین
دســتگاهی بود که از حضور زنان به عنوان معاون وزیر و
سفیر و همچنین یک سفیر اهل سنت استفاده کرد که
این منوال در دولت دوازدهم ادامه مییابد البته متأسفانه
به دلیل عدم توجه به حوزه زنان ،بانوان زیادی در سطوح
مدیریتی وزارت خارجــه نداریم اما روی این موضوع کار
میکنیم.

معاون وزیر علوم در دوران اصالحات درباره کابینه پیشنهادی
روحانی به مجلس گفت :رئیس جمهــور در انتخاب وزیر برای
وزارتخانههای فرهنگی علی الخصوص وزارت آموزش و پرورش
انتظارات را برآورده نکرده است .غالمرضا ظریفیان در گفت و گو
با خبرنگار جماران درخصوص معرفی نشدن وزیر علوم به مجلس
شورای اسالمی گفت :نمیدانم چه اتفاقی در روزهای گذشته رخ
داد کــه معرفی خاک صدیق به عنوان وزیر علوم به تعویق افتاد.
البته فکر میکنم انتخاب خاکی صدیق به طور کامل منتفی نشده
اســت و احتمال معرفی او به عنوان وزیر علوم وجود دارد .درباره
خبر استعفا نیز خود اقای خاکی صدیق اطالعیه ای صادر کرد و
این خبر را تکذیب کرد .ظریفیان در ادامه به کابینه پیشنهادی
رئیس جمهور اشــاره کرد و گفت :کابینه پیشنهادی را در چند

3

وزیر اطالعات :همدلی دولت و مجلس به
رفع مشکالت مردم میانجامد

ولی امر در قرآن ما یک واژه قرآنی است و اطاعت آن الزم و
واجب است ،البته برای کسانی که بپذیرند .یک عده هم این
منطق و تفکر را ندارند که جور دیگری میبینند .ولی ماها که
این نگاه را داریم انتظار داشتیم که آقای احمدینژاد و حلقه
اطرافشان تمکین میکردند .به نظرم یک اشتباه استراتژیک
کردند .چون رهبری معظم بعضا نظراتی که میدهند ،پدرانه
است .یک پدر بعضا به فرزند میگوید نرو ،نکن! ولی فرزند
ناراحت میشــود اما او پدر اســت و ما را دوست دارد و از
باب دوســت داشتن است که میگوید نکن .اگر عدم تایید
صالحیت ایشان مطرح نمیشــد ،االن چه فضایی درباره
ایشــان بود؟ فرصتی برای آینده او بود ،ولی االن دیگر همه
فرصتها برای احمدینژاد از دست رفته است.
بعضی اطرافیان احمدینژاد متهماند
بعضی از اطرافیان ایشــان هم در معرض اتهام هستند،
مثل بعضی از اطرافیان آقای روحانی که ممکن است چنین
شرایطی را داشته باشند .به نظرم این قانون است و همه باید
تمکین کنیم .قوه قضاییه ،مدرک و اســتدالل دارد .وکیل
وجود دارد ،فرصت دفاع هست .با تندروی کار پیش نمیرود،
اوضاع بهتر نمیشــود .تجربه این را نشان میدهد که باید
تمکین کنند و از رفتارهای تند و ساختارشکن هم پرهیز

کنند .آنچه مســلم است حرکت در مسیر قانون و تمکین
به رفتارهای قانونی و عدم تمســک به رفتارهای هیجانی،
التهابآفرین و محور ندیدن خودیها باید مورد توجه همه
فعاالن و مسئوالن کشور در سالهای گذشته و زمان حال
باشد .نمیشود وقتی موضوعی به نفع ماست از آن استقبال
کنیــم و وقتی فضا و برخی موارد علیــه ما و اطرافیانمان
مطرح میشود ،علم مخالفت ساختارشکنانه برداریم.
از انصرافم پشیمان نیستم
من از ابتدا قصد کاندیداتوری نداشتم .بارها گفته بودم و
طی یک سال منتهی به انتخابات هر سوالی که در محافل
عمومی و خصوصی در این باره شــد جــواب رد میدادم.
چندیــن بار از دولت آمدند و همین جا نشســتند واز من
پرسیدند که کاندیدا میشــوم یا نه و من هر بار گفتم که
نیستم .به همه اطمینان دادم ،هم به دولتیها که دوستان
ما بودند ،هم اصولگرایان که بازهم دوســتان ما بودند ،با
صراحت پیغــام دادم .جملهبندیهای خیلی صریح بود و
طبق آن هم عمل کردم .این موضوع بیشتر اعتقاد شخصی
من بود و اصال نمیخواستم واقعا در این وادی باشم...االن هم
احساس میکنم اشتباه نکردهام ،نه تنها ضرری نکردهام ،بلکه
احساس میکنم که واقعا سود بردم که این کار شرافتمندانه
و با ارزش را ادامه میدهم.
باید سنگهای پیش پای روحانی را برداریم
آقای روحانی  4ســال آینده رئیس جمهور این مملکت
خواهد بــود و باید به قولهایی کــه داده عمل کند .باید
توقعاتی که ایجاد شــده را جامه عمل بپوشــاند .واقعا هم
راه ســختی در پیش دارد .یعنی اداره کردن این مملکت با
این اوضاع واحوال سخت است .هر کس که رئیس جمهور
میشــد راه سختی در پیش داشــت و راه همواری از نظر
اقتصادی ،مسائل منطقهای و بینالمللی و چالشهایی که
هست در پیش نیست .تنها راه هم این است که همه کمک
کنند .اعتقادم این است که واقعا باید به آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور کشــور جمهوری اسالمی ایران کمک کرد.
شما خواهید دید ما از نظر کمک به آقای روحانی فروگذاری
نخواهیم کرد .کمااینکه قبال هــم این رویه ما بوده و آقای
روحانی هم ابراز رضایت کردهاند .االن هم همین خواهد بود.
ســنگی هم اگر جلوی پا هســت وظیفه داریم که آن را
برداریم .کســی هم نباید چرخ ماشین را پنچر کند ،بلکه
بایــد کمک کنیم و حتی اگر همه با هم برای این مملکت
همافزایی کنیم باز کم است.

سیدحسنخمینی:

خانم ابتکار حق زیادی به گردن محیط زیست ایران دارند

حجتاالسالم والمســلمین سیدحسن خمینی در
دیدار دستاندرکاران ششــمین جشنواره بینالمللی
فیلم ســبز که در جماران برگزار شد ،با اشاره به وارد
شدن آســیبهای فراوان به محیط زیست کشوردر
دهههای متمــادی ،اظهار کرد :اگر مشــکل محیط
زیســت را جزو دردهــای بزرگ
جامعه دانستیم و تایید کردیم که
باید نســبت بدان حساس باشیم،
جشنواره فیلم سبز بزرگترین ابزار
فرهنگی حفاظت از محیط زیست
در ایران است.
بــه گــزارش جمــاران ،وی،
قــوی ترین آثار در ایــن حوزه را
فیلمهایی دانست که قدرت تخیل
و تصور را نســبت به آینده محیط زیست باال تر ببرد
و افزود :در مقابل «توهم» که منشاء بی اخالقیها در
«تخیل» عامل یک زندگی اخالقی
زندگی بشر است،
ّ
است ،چرا که به ما قدرت میدهد تا در جایگاه دیگر
انســانها و موجودات قرار گیریــم و دردهای آنان را
لمس کنیم؛ در اینجاســت که هنر ،ادبیات و سینما
جایگاهی ویژه مییابد.
وی با تأکید بر اینکه تخیل شرط زندگی بهتر سالم
تر و با اخالق تر اســت ،به طراز باالی سینمای ایران
اشــاره کرد و گفت :در جامعــه ما فیلمهایی قوی تر
ظاهر شــده اند که قدرت تخیل را باالتر برده اند .در
این راســتا امروز باید روی نگارش فیلمنامههای قوی
تالش بیشتری صورت گیرد.
یادگار امام در این دیدار همچنین از زحمات دکتر

معصومه ابتکار در ســازمان حفاظت محیط زیســت
قدرانــی کرد و با بیان اینکه خانــم دکتر ابتکار مادر
محیط زیست ایران اســت ،افزود :ایشان حق زیادی
به گردن محیط زیســت ایران دارند و ما محتاج نگاه
ایشان در این بخش بودیم.
در ابتــدای ایــن دیــدار خانم
دکتر ابتکار در ســخنان کوتاهی،
بر اهمیت جایــگاه «خانواده» در
حمایت جامعه از محیط زیســت
تأکیــد کــرد و گفــت :حتما در
دوران مسئولیت در معاونت زنان و
خانواده ریاست جمهوری ،موضوع
محیط زیســت را دنبال خواهیم
کرد.
وی همچنیــن شــروع برنامههــای کاری خــود
درمسئولیت جدید با دیدار یادگار امام را به فال نیک
گرفت و گفت :امیدوارم دعای خیر امام پشــت ســر
ما باید.
وی همچنین در خصوص جشنواره فیلم سبز یادآور
شــد :این جشــنواره در دوره قبــل(دوره پنجم) در
ســطوح بینالمللی به خوبی درخشید که حاصل کار
عاشقانه و توام با صبر دست اندرکاران آن بوده است.
معاون زنان و خانواده ریاســت جمهوری همچنین
بر تاثیرگذاری ســینما برای مقابله با تخریب محیط
زیست و بســیج زنان و مردان و جوانان در این راستا
تأکید کــرد.در این دیدار همچنیــن فرهاد توحیدی
دبیر ششمین جشنواره بینالمللی فیلم سبز گزارشی
را از روند برگزاری جشنواره ارائه کرد.

ظریفیان :گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش متناسب با انتظارات نیست
بخش میتوان بررسی کرد .بخش اول نیروهای قدیمی هستند
که پرونده قابل دفاعی دارند .البته رســانهها و جریانات سیاسی
توقع داشــتند بعضی از این افراد تغییر کنند و کابینه به نوعی
ترمیم شــود که این اتفاق رخ نداد و انتظارات برآورده نشد.وی
ادامه داد :بخشی از افراد نیز به تازگی اضافه شدند که مورد اقبال
گرفتند .مانند آقای بی طرف که تجربه و کارنامه روشنی داشتند.
درباره تعدادی از افراد تازه اضافه شــده مانند گزینه پیشنهادی
وزارت ارتباطات نیز قضاوتهای بسیار منفی و ویا مثبتی وجود
دارد و فضای سنگینی پیرامون وزیر پیشنهادی ارتباطات شکل
گرفته اســت .این قضاوتهای منفــی و مثبت در داخل جریان
اصالحات نیز وجود دارد .برخی گذشــته او و سیر رشد طبیعی
او در دســتگاه امنیتی را مدنظر قرار میدهند و برخی جزئیات
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خبر

احمدینژاد تمام شده است

قبل یا بعد از ایشان ،رئیس جمهور همه هستند ،همانطور
که خودشان هم فرمودند من رئیس جمهور کسانی هستم
که به من رای ندادند و رئیس جمهور کســانی هستم که
اصال در انتخابات شــرکت نکردند ،این جمله درست است.
اگر این منطــق را بپذیریم و قدرت تحمل را باال ببریم ،به
نظر میرســد به سمت افراطیگری نباید برویم که به نفع
نظام نیســت .به نظرم اگر مخالفتها و رقابتها را در قالب
قواعد بازی تعریف شده در نظام بپذیریم و خود را در معرض
شنیدن نظرات مختلف قرار دهیم ،در نهایت میتوان بهترین
تصمیمها را گرفت .اصوال مخالفت و تالش برای بهتر شدن
از مسیر پذیرفتن قانون به نفع جامعه ما خواهد بود.
فرصت برای احمدینژاد تمام شده است
با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوم آقای روحانی
هستیم و خیلی از فضای انتخابات دور نشدهایم ،ذکر این نکته
را الزم میدانم که رفتن آقای احمدینژاد به وزارت کشور و
ثبت نام کردن در انتخابات کار درستی نبوده ،چون رهبری
معظم نهــی فرموده بودند .ما یک اعتقاد والیی داریم ،ولی
برخی ممکن است این اعتقاد را نداشته باشند .ما معتقدیم
نظامی که امام راحل پایهریزی کرده ،بر مبنای والیت فقیه
است .ولی فقیه ،جایگاه مدیریتی نیست ،وجه اعتقادی دارد.

سیاست

موالوردی:وزارت آموزش و پرورش به من پیشنهاد شده بود

عملکرد او را در وزارت اطالعات را مالک قرارمی دهند و دیدگاه
منفی نسبت به او دارند .ظریفیان درباره وزارتخانههای فرهنگی نیز
گفت :درباره بخش فرهنگی انتظارات بیشتری از رئیس جمهور
داشتیم که متاسفانه این انتظارات مخصوصا در وزارت اموزش و
پرورش برآورده نشد .ما در آموزش و پرورش چهرههای سرشناس
و فرهنگی بسیاری داشتیم که میتوانستند این سمت را قبول
کنند و از رئیس جمهور انتظار نمی رفت کابینه بدون آنها بسته
شود .با توجه به وجود چهرههای سرشناس فرهنگی و مدیریتی
به نظر میرسید وزیر آموزش و پرورش به سختی انتخاب نشود.
در بخش فرهنگی چهرههای سرشناسی وجود دارند و نمی دانم
چه اتفاقی میافتد که این چهرهها به کلی فراموش شدند .معاون
وزیر علوم در زمان اصالحات در پاسخ به این سوال که چرا رئیس

جمهور در انتخاب کابینه از زنان و جوانان اســتفاده نکرده است
گفت :در بحث زنان باید از نگاه سطحی بیرون بیاییم .ما باید به
پروسه انتخاب زنان به عنوان وزیر نگاه بلند مدت داشته باشیم.
باید در حال حاضر زنانی که در پســتهای کارشناسی فعالیت
میکنند ،در این چهارسال به سمت مدیرکلی و یا معاونت زنان
وزارتخانهها ارتقا پیدا کنند .اگر این رشد به همین منوال اتفاق بی
افتد در بازه 4ساله با خیل عظیمی از مدیران زن با توانایی وزارت
خواهیم داشت و دیگر بحثی در خصوص ناکارآمدی زنان وجود
نخواهد داشت .در چنین شرایطی برای انتخاب یک وزیر از بین
خانمها و آقایان باید به سمت تبیض مثبت به سمت زنان حرکت
کنیم و در شــرایط برابر خانمها بتوانند بدون مشکل اداره یک
وزارت خانه را به عهده بگیرند.

ایرنا | وزیر پیشنهادی اطالعات دولت دوازدهم با تاکید بر حفظ امنیت
پایدار مردم ،گفت :برادری و همدلی بین دولت و مجلس و سایر قوا به رفع
مشکالت مردم و پیشرفت کشور منتهی خواهد شد.
«سیدمحمود علوی» با اشاره به برگزاری جلسه با فراکسیون امید مجلس
شــورای اسالمی گفت :جلســات خوب و صمیمانه با نمایندگان مجلس
داشتیم که تالش شــد به دغدغههای آنها پاسخ الزم داده شود .احساس
میشود پاســخها متقاعدکننده بوده ،زیرا سواالت تنها شبهاتی بود که با
شفافیت کامل پاسخ داده شد.وزیر پیشنهادی اطالعات دولت دوازدهم ضمن
تشکر از نمایندگان و فراکسیونهای مختلف مجلس گفت :امید است برادری
و همدلی بین دولت و مجلس و سایر قوا به رفع مشکالت مردم و پیشرفت
کشور منتهی شود.وی افزود :برنامه پیشنهادی برای دولت دوازدهم ارائه شد
و ســواالتی از سوی نمایندگان که در موارد مختلف با آن مواجه میشوند،
مطرح شد؛ برخی سواالت نیز پیرامون برنامه ارائه شده بود که به طور کامل
پاسخ داده شد.علوی درخصوص اولویتهای وزارت اطالعات دولت دوازدهم
گفت :برنامه پیشنهادی به تمامی نمایندهها ارائه شده و اولویتها بر مبنای
آیه شریفه قرآن است که میفرماید 'أَش ِّدا ُء َعلَی ال ُکفّا ِر ُر َحما ُء بَی َن ُهم’.وزیر
پیشــنهادی اطالعات دولت دوازدهم ادامــه داد :وزارت اطالعات در دولت
جدید ،برای جامعه خود و نیروهای درون نظام و شهروندان آسایش ،آرامش،
امنیت و تعبیه بسترهای رشد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،رسانهای ،علمی،
انرژی و تربیتی را در اولویت کار قرار خواهد داد.وی تصریح کرد :از ســوی
دیگر کوچکترین بستری برای اقدامات ضدامنیتی دشمنان فراهم نخواهد
شد؛ همانگونه که تاکنون از آنها جلوگیری شده است ،لذا امیدواریم امنیت
را به صورت پایدار برای مردم حفظ کنیم.علوی به شهادت محسن حججی
توسط تکفیریهای داعش نیز اشاره کرد و گفت :داعش آمیزهای از جنایت،
خشونت ،وحشیگری و اعمال ضدانسانی است که نیروی فداکار ایرانی را
که در راه آرمانهای انقالب مجاهدت میکرد به شهادت رساند.وی افزود:
شــهید حججی با احساس جانبخشی به دســت داعش اسیر ،اما با عزت
نفس مسیر خود را حفظ کرد و فداکاری خود را در عمل نشان داد؛ لذا در
نهایت به آرزوی خود یعنی شهادت رسید.وزیر پیشنهادی اطالعات دولت
دوازدهم تاکید کرد :دولت جمهوری اســامی ایران با قدرت و قاطعیت با
تروریسم مبارزه خواهد کرد و همواره تروریسم را محکوم میکند ،لذا مبارزه
با تروریسم را سرسختانه و بدون تزلزل دنبال میکند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس:

بیشترین رای اعتماد مجلس احتماال به
ظریفتعلقمیگیرد

ایرنا| عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی اظهار
داشــت :احتماال بیشترین رای اعتماد مجلس ،به محمدجواد ظریف وزیر
پیشنهادی امور خارجه تعلق میگیرد«.فاطمه سعیدی» در کانال تلگرامی
خود نوشــت :محمدجواد ظریــف ،با صبر و آرامــش تمامی دغدغههای
اعضای فراکســیون امید را پاســخ داد.عضو هیات رئیسه فراکسیون امید
مجلس افزود :احتمال دارد ،بیشــترین رای اعتماد مجلس به ظریف تعلق
گیرد.

نماینده مجلس:نگاه نمایندگان به وزرای
پیشنهادیمثبتاست

نماینده مــردم نایین و خــور و بیابانک گفت :نــگاه غالب نمایندگان
مجلس شورای اســامی به وزیران پیشنهادی دکتر روحانی ،مثبت و در
مســیر کمک به دولت دوازدهم برای گذر از چالشهاست.به گزارش ایرنا،
«عباسعلی پوربافرانی» افزود :مطالبه عمومی و خواست نمایندگان مجلس
شورای اسالمی شــکلگیری کابینهای از افراد نخبه و کاردان است.وی بر
توجه دولت دوازدهم به حوزههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تاکید کرد.
پوربافرانی افزود :برنامهریزی و هماهنگی وزیران با رئیس جمهوری نقشی
مهم در پیشــبرد اهداف کشور دارد و کابینه دوازدهم باید توانمند باشد تا
بتواند گامهای اثربخش در پاســخ به انتظارات مردم بردارد.نماینده نایین
و خوروبیابانــک تصریح کرد :در حوزههایی که ضعف وجــود دارد وزرای
پیشنهادی نســبت به بازبینی برنامهها اقدام کنند و درصورتی که با عدم
تایید رای مجلس همراه بود ،رئیس جمهوری قرد کارآمدتری معرفی کند.
عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد :موضوع اقتصادی و
کاهش دغدغههای مردم همچنان مطالبه جدی از دولت و مجلس اســت
و امیدواریم دولت دوازدهم در تکمیل برنامههای کاری دولت تدبیر و امید
کشور را درمسیر ثبات اقتصادی وسیاسی در ابعاد داخلی و بینالمللی قرار
دهد.این نماینده مجلس با بیان اینکه حل معضل اشتغال و رفع مشکالت
معیشتی مردم اولویت اصلی دولت دوازدهم است گفت :با توجه به توانمندی
برخی وزرای پیشنهادی ،دولت در وهله اول نسبت به حل معضل بیکاری و
رفع مشکالت معیشتی مردم اقدام کند.پوربافرانی اظهار کرد :وزرا در جلسات
فراکسیون و کمیسیونها اولویت برنامههای خود را حل مشکالت معیشتی
مردم قرار دهند تا کابینه ای با کارآمدی و تعامل الزم داشته باشیم.

اعالم حمایت جمع کثیری از اعضای
فراکسیون اهل سنت مجلس از وزرای
پیشنهادی اقتصاد ،راه ،نیرو و ورزش

ایرنا| نایب رییس فراکسیون اهل سنت مجلس گفت :جمع کثیری از
اعضای این فراکسیون در جلسه امروز با وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و
دارایی ،راه و شهرسازی ،نیرو و ورزش و جوانان اعالم حمایت خود را از این
وزرای پیشنهادی اعالم کردند.
«محســن بیگلری» با اشــاره به جلسه روز گذشــته -شنبه -اعضای
فراکسیون اهل سنت مجلس با وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی،
راه و شهرســازی ،نیرو و ورزش و جوانان گفت :در این جلســه این وزرای
پیشنهادی برنامههای خود را به نمایندگان ارائه کردند و ما نیز سواالت خود
را از آنان پرسیدیم.
وی با تاکید بر این که فضای این جلســه بســیار مثبت و صمیمی بود،
گفت :جمع کثیری از اعضای این فراکسیون حمایت خود را از این وزرای
پیشنهادی بعد از دریافت برنامههای آنان ،اعالم کردند.
بیگلری گفت :جلســات ما با دیگر وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در
روزهای بعد ادامه خواهد یافت.دکتر حســن روحانی رییس جمهوری سه
شــنبه  17مرداد  96لیســت  17نفره وزیران پیشنهادی دولت را در نامه
ای به مجلس معرفی کرد و بر این اســاس ،کمیسیونها و فراکسیونهای
تخصصی هفت روز فرصت دارند که صالحیت این وزرای پیشــنهادی را
بررسیکنند.

