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برگزاری

دومین جلسه دادگاه

سياسي

متهمان پرونده مدیران
کانالهای تلگرامی

وکیلمدافع دو نفر از متهمان پرونده مدیران کانالهای تلگرامی با بیان اینکه دومین جلسه دادگاه موکالنش دیروز برگزار شد ،گفت :این جلسه دادگاه همانند جلسه سابق ،بسیار خوب بود و به
نتیجه دادگاه امیدواریم .به گزارش ایسنا ،سیدعلی مجتهدزاده درباره جلسه دادگاه گفت :دومین جلسه دادگاه موکالنم همانند دیروز خوب برگزار شد و به دلیل اینکه جلسه غیرعلنی بود نمیتوانیم
جزئیات دادگاه را اعالم کنیم .وی افزود :ما در این جلسه ادامه دفاعیات خود را ارائه دادیم .بر اساس این گزارش ،مجتهدزاده یکشنبه گفته بود که نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده به خوبی
برگزار شد و قاضی صلواتی برخورد بسیار خوبی داشتند .وی با بیان اینکه  8متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند ،افزود :جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در شعبه  15دادگاه انقالب
به ریاست قاضی صلواتی و به مدت سه روز برگزار میشود.

با ارسال نامهای خطاب به نمایندگان مجلس؛

انجمن نفت و فدراسیون صنعت نفت ایران از زنگنه حمایت کردند
انجمن نفت و فدراسیون صنعت نفت ایران
با ارسال نامهای به نمایندگان مجلس شورای
اســامی ،تاکید کردند :رای بــاالی اعتماد
نمایندگان به وزیر پیشــنهادی نفت ،قدرت
بینالمللی وی را برای دفاع از جایگاه واقعی
کشور در صنعت نفت و همچنین دفاع از حق
و حقوق ملت ایران از سهم نفت و گاز جهانی،
بیش از پیش باال خواهد برد.
به گزارش ایرنا ،مهــدی میرمعزی رئیس هیئت
مدیره انجمن نفت ایران و رامین خسروخاور رئیس
هیئت مدیره فدراســیون صنعت نفت ایران در این
نامه خاطر نشان کردند :اثربخشی این قدرت باال به
طور طبیعی ،اعتالی جایگاه رفیع ایران در جهان را
در پی خواهد داشت.
در ایــن نامــه تاکید شــده اســت :راهکارها و

راهبردهــای عملیاتــی ۲۳گانه بیــژن زنگنه برای
دوره چهارســاله دولت دوازدهــم ،نیازمند تعامل
قدرتمندانــه همراه بــا عزت بــا طرفهای نفتی
اعــم از دولتها و شــرکتهای بــزرگ بینالمللی
است و این چانهزنی با پشــتوانه عظیم نمایندگان
ملت از زنگنه ،وزیر پیشــنهادی ریاستجمهوری،
بســیار قدرتمندتــر از پیــش انجــام خواهــد
گرفت.
در ایــن نامه آمده اســت :انجمن نفــت ایران و
فدراسیون صنعت نفت ایران با اتکا به اقدامات موثر
زنگنه در سه دوره تصدی این مقام و افتخارآفرینی
بینالمللی و ملی ایشــان در پیشرانکردن نفت در
اقتصاد کشــور ،اطمینان دارد که وی با برنامههای
پیشــنهادی خــود در افزایــش تولید و توســعه
همهجانبــه صنعت نفت با تکیه بر ســاخت داخل،

به مناسبت سالگرد پیروزی لبنان در جنگ  33روزه؛

پیام تبریک روحانی به
رئیسجمهور لبنان:
رئیسجمهور در پیامی به میشــل عون رئیسجمهور لبنان
یازدهمین ســالروز پیروزی بزرگ ملت لبنان در جنگ  33روزه
مقابل رژیم صهیونیستی را به دولت و مردم این کشور تبریک
گفت.

به گــزارش ایرنا ،حســن روحانــی در این پیام تاکیــد کرد :این
پیروزی ارزشــمند ،بار دیگر شکســتناپذیری اراده استوار مردمی را
در دفاع مشروع از کیان ســرزمین خویش به اثبات رساند .متن پیام
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای میشل عون
ریاستجمهوری لبنان
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
با کمال خرسندی ،یازدهمین سالروز پیروزی بزرگ ملت لبنان طی
جنگ  33روزه مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی را به جنابعالی ،دولت
و مردم بزرگوار لبنان ،صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
این پیروزی ارزشمند تاریخی که در پرتو شجاعت و ایثار رزمندگان
مقاومت و نیروهای ارتش شریف و حمایت دولت و پایداری و رشادت
ملت سرافراز لبنان تحقق یافت ،بار دیگر شکستناپذیری اراده استوار
مردمی را در دفاع مشروع از کیان سرزمین خویش به اثبات رساند.
از خداوند متعال ،سالمتی و موفقیت آن جناب ،سربلندی و پیشرفت
مردم لبنان را مسئلت دارم.

پیام تشکر آیتاهلل هاشمی
شاهرودی به رهبر انقالب
آیتاهلل هاشمی شاهرودی در نامهای خطاب به رهبر انقالب
از ایشــان به دلیل سپردن مسئولیت ریاست مجمع تشخیص
مصلحت نظام تشکر کرد.

به گزارش ایسنا ،متن این پیام به شرح زیر است:
حضور مستطاب رهبر معظم انقالب
حضرت آیتاهلل خامنهای
انقالب شــکوهمند اســامی ایران که به برکت قیادت رهبر
کبیر انقالب امام راحل عظیم الشــان چون شجره طیبه ای در
ایران سربلند غرس گردید اکنون با رهبریهای داهیانه رهبری
معظم انقــاب و همراهی امت حزباهلل روز به روز بر ثمرات و
برکاتش افزون میگردد.
اینجانب مراتب ســپاسگزاری خویش از حســن اعتماد آن
جناب در ســپردن مسئولیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظــام به این جانب را اعالم و خداونــد متعال را بر این نعمت
شاکرم .امید میرود که اینجانب در کنار سایر اعضای محترم
مجمع که آنان نیز مفتخر به جلب اعتماد حضرتعالی گشتهاند
این امانت را به بهترین وجه تحمل نموده و مســئولیت خطیر
مشاورت مقام عالی والیت امر در تعیین سیاستهای کلی نظام
و دیگر مسئولیتهای قانونی مربوط را تحت ارشادات آن رهبر
فرزانه ادا نمایند.

سیل 1440میلیارد ریال به
گلستان خسارت وارد کرد

معــاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در
بازدید از مناطق ســیلزده گلســتان گفت که خسارت سیل
روزهای  19و  20مرداد ســال جاری در این استان یکهزارو
 440میلیارد ریال برآورد شد.

به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت که روز دوشــنبه به همراه
اســتاندار و تعدادی از مدیران اســتانی از مناطق ســیلزده
گلســتان بازدید کرد ،اظهار داشت که یکهزار و 200میلیارد
ریال این خسارت به حوزه بناها و زیرساختها وارد شده است
که به زودی بخشی از آن به استان تزریق میشود.
وی افزود :در خصوص اعتبارات تامین خســارات ســیل در
گلستان همچنین در جلسه هیئت دولت تصمیمگیری خواهد
شد.
به گزارش ایرنا ،ســیالب روزهای  19و  20مرداد امسال در
گلستان بویژه در مرکز و شــرق استان به واحدهای مسکونی،
زمینهای کشاورزی و راههای روستایی خسارت وارد کرد.
ســه نفر در این حادثــه در شهرســتانهای گنبدکاووس و
علیآباد جان باختند و از سرنوشــت یــک مفقودی خبری در
دست نیست و جستجو همچنان ادامه دارد.
استان مرزی گلســتان واقع در شمال کشور جزو استانهای
سیل خیز به شــمار میرود که همه ساله بهویژه در مرداد ماه
سیل و خسارتهای آن را تجربه میکند.

شــرکتهای دانشبنیان و فعال کردن شرکتهای
اکتشــاف و تولید ایرانی ،نقشه راهی را برگزیده که
منجر به نجات اقتصاد کشــور و خــروج از رکود و
بازکــردن بازارهــای جهانی برای تولیدات کشــور
خواهد شد.
در این نامه اظهار امیدواری شــده است :بدیهی
اســت برای تحقــق وعدههــای بــزرگ ،حمایت
حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران
اجتنابناپذیر اســت و امیدواریــم زنگنه با حمایت
بیدریغ شــما با دســتی پر بــرای چهارمین بار به
وزارت نفت بازگردد.
زنگنه با  65ســال سن ســابقه یک دوره تصدی
وزارت جهاد ســازندگی 2 ،دوره وزارت نیرو و سه
دوره وزارت نفت را در کارنامه کاری خود دارد.
زنگنه به مدت  15ســال عضو مجمع تشــخیص

مصلحت نظام ( )1375-90بوده اســت و در حال
حاضر عضو هیئت علمی انســتیتو مهندســی نفت
پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران است.
وی  6دوره عضو شــورای عالی کانون مهندسین
فارغالتحصیل دانشــکده فنی دانشگاه تهران و عضو
هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســی ساختمان
تهــران از  1391تــا  1393و عضو شــورایعالی
سازمان نظام مهندســی ساختمان کشور (-1394
 )1392بوده است.

درخواست  120انجمن صنفی و تجاری از نمایندگان مجلس:

رای قاطع به شریعتمداری به رونق تولید و اشتغال میانجامد
با شریعتمداری جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه باثبات صنعتی تحقق خواهد یافت
برای تغییر رویکرد صنعــت ،معدن و تجارت به عنوان
بخش قابل توجهی از اقتصاد ،وی میتواند نقش موثری
در اقتصــاد مبتنی براقتصاد دانش بنیــان ایفا کنند .از
دیگر ســو ،تجارب و سوابق اجرایی آقای شریعتمداری
درحوزه توسعه صادرات ،نوینسازی تجارت و توجه به
سرمایههای خرد برای مشارکت از قابلیتهایی است که
زمینهســازی برای هدایت و جذب سرمایههای مادی و
معنوی به صنعت ،معدن و تجارت را فراهم میکند .خانه
صنعت ،معدن و تجارت ،صنایع نساجی ایران ،سندیکای
کاغذ و مقوای ایران ،انجمن صنایع لوازم خانگی ،انجمن
وارد کنندگان خــودرو ،انجمن موتورســیکلت ایران،
انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو انجمن
ســازندگان تجهیزات نفت ،انجمن ناشــران دیجیتال،
کنفدراسیون صنعت ایران ،انجمن صنف مهندسی شیمی
ایران ،انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران،
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گل تهران ،اتحادیه
خــرازان تهران ،کانون انجمنهای صنفــی آرد ایران،
انجمن صنفی کار فرمایی تولیــد کنندگان پخت نان
و شــیرینی ،انجمن صنایع فرآوردههای گوشتی ایران،
انجمن صنفی صنایع لبنی ایران و انجمن افزودنیهای
صنایع غذایی ایران از جمله  120تشــکلی هستند این
بیانیه را درحمایت از وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن و
تجارت امضا کردند.

درادامه حمایتها از انتخاب محمد شریعتمداری
به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت 120،اتحادیه و سندیکای صنفی و تجاری،
با انتشار بیانیهای از نمایندگان ملت خواستند با رای
قاطع به وزیر پیشنهادی ،دولت را در رفع مشکالت
کشور بهویژه در زمینه تولید و اشتغال یاری کند.

به گزارش ایرنا ،در این بیانیه آمده است :آنچه که مارا
برآن داشت تا از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت کابینه دوازدهم حمایت کنیم ،سوابق اجرایی
ایشان ،امیدواری به رفع مشکالت کشور و گام برداشتن
برای اعتالی ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
این بیانیه میافزاید:امــروز صنعت ،معدن و تجارت
کشــور با مشــکالت زیادی مواجه است که حل آنها
رشــد پایدار و با ثبات صنعــت را میطلبد که پیامد آن
ایجاد اشــتغال مولد خواهد بود .حل مشکالت صنعت
از جمله نــرخ باالی تامین مالی ،ضــرورت اتصال به
زنجیره ارزش بینالمللی و توجــه به فناوری و ارتقای
بهرهوری ،یکپارچگی صنعتــی و تجاری ،اصالح نظام
توزیــع کاال و خدمات وافزایش کیفیت ،نیازمند فردی
کارآزموده ،پرتالش ،صادق و جهادی است تا بر مسند
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت تکیــه زند که آقای
شــریعتمداری دارای چنین خصوصیاتی اســت .دراین
بیانیه همچنین آمده اســت :شــریعتمداری میتواند با

عزمی جهــادی و ایجاد فرآیندهــای صحیح کاری و
سیســتمی و نهادیکردن آن درکل وزارتخانه ،عالوه
بر تســهیلگری در امور و کاهش تصدیگری دولت،
شرایط بالندگی بخش خصوصی توانمند و عالقهمند به
اعتالی کشور را فراهم کند .همچنین گزینه پیشنهادی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با داشــتن سابقه بسیار
درخشــان در وزارت بازرگانــی ،عضویت در شــورای
راهبردی روابط خارجی و آشــنا به راهکار اجرایی برای
حل معضالت پیش گفته و برخورداری از نگاه توســعه
ارتباطــات بینالمللی ،میتوانــد ورود صنعت ،معدن و
تجارت را به شــبکه ارزش بینالمللی فراهم کند که به
این ترتیب ،جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه باثبات
صنعتی تحقق خواهد یافت .براساس این بیانیه ،دیدگاه
آقای شریعتمداری مبتنی بر نوآوری و فناوری است که
این نوع نگاه در تهیه الیحه قانون تجارت الکترونیکی
و صدور گواهی امضای دیجیتال به چشــم میخورد و

ایران و حزباهلل در ونزوئال حضور دارند
به حضور در ونزوئال متهم کرد.
به گــزارش ایســنا ،مایــک پامپئو رئیس
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا(ســیا) در
گفتوگو با شــبکه فاکس نیوز مدعی شــد
که ایران و حــزباهلل لبنان در جنگ داخلی
ونزوئال مداخله داشتهاند.
وی گفت :ونزوئال میتواند به یک خطر برای
ایاالت متحده و آمریکا تبدیل شود .کوباییها
آنجا هســتند .روسهــا ،ایرانیها و حزباهلل

نیــز آنجا هســتند .این یک خطر اســت که
آمریکا بایــد آن را کامال جدی بگیرد .پامپئو
همچنین به مســئله هســتهای کره شمالی
پرداخــت و اظهار کرد :مــن کامال اطمینان
دارم که کرهشــمالی به تالشهای خود برای
پیشبرد برنامه موشــکی ادامه خواهد داد .از
همین رو برای من تعجبآور نخواهد بود اگر
این کشور دست به آزمایش موشکی دیگری
بزند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان:

تفسیر رجل سیاسی و مذهبی را بهزودی اعالم میکنیم
سخنگوی شــورای نگهبان گفت  :مراسم
تحلیــف ریاســتجمهوری ،از جهت قانون
اساســی هیچ ایرادی نداشت؛ چرا که  8نفر
از  12نفر عضو شورای نگهبان در این مراسم
حضور داشتند.

بــه گــزارش ایرنــا ،عباســعلی کدخدایی
ســخنگوی شــورای نگهبان روز دوشنبه در
نشســت خبری خود با خبرنگاران در پاســخ
به سوالی درباره برخورد فیزیکی یک نماینده
مجلس با مامــور پلیس راهور و نیز ســلفی
گرفتــن جمعی از نمایندگان بــا موگرینی و
تاثیر این رفتارها در تایید صالحیت آینده این
نمایندگان با توجه بــه بازتاب بد این رفتارها
در افکار عمومی ،افزود :االن نمیتوانم نسبت
به صالحیت افراد اظهارنظر کنم و در شورا نیز
دراین باره بحثی مطرح نشده است.
وی ادامه داد :اما این حرکتها ،مخصوصا از
طرف نمایندگان مجلس حرکتهای نامناسبی
بود و به طور طبیعی همه مردم و افکار عمومی
انتظارشان این است که رفتارهای بهتری را از
نمایندگان شــاهد باشند و امیدواریم اینگونه
رفتارها دیگر تکرار نشوند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال
خبرنگاری که پرســید آیا نبودن همه اعضای
شورای نگهبان در مراسم تحلیف شبهه قانونی
ایجاد نکرده اســت ،گفت :مراســم تحلیف از
جهت قانون اساســی هیچ ایرادی نداشــت و
قانونی برگزارشــد و شبههای هم که در سال
 80مطرح بــود به این دلیل بــود که برخی
اعضای شــورای نگهبان از نظر حقوقی هنوز

تعیین نشده بودند ،اما حضور اعضای شورای
نگهبان در مجلس در اصول مختلفی از قانون
اساســی مطرح شده اســت مانند طرحهای
دو فوریتی ،بنابرایــن در همه این موارد نظر
آقایان این است که اگر حداقل اعضای شورای
نگهبان نیز در مراســم باشند ،کفایت میکند
و در مراســم اخیر نیز  8نفر از  12نفر حضور
داشتند؛ بنابراین برطبق سیاق سایر موارد به
نظر ما اشکالی نداشت.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به
ســوال خبرنگاری درباره نتیجه جلسات اخیر
این شــورا درخصوص تفسیر رجل سیاسی و
مذهبی گفت :بحثهای شورا ادامه دارد و یک
یا دو جلســه دیگر در این زمینه نیاز است و
به محض اینکه به نتیجه برســیم ،برای اطالع
افکار عمومی اعالم خواهیم کرد.
کدخدایی در پاســخ به ســوال خبرنگاری
که درباره دالیــل رد صالحیت رئیسجمهور
سابق در انتخابات اخیر و علت پیغام دادن به
وی برای انصراف ،پرســید ،گفت :درباره علت
پیغام دادن به افراد طبق رسمی که از قبل در
شورا بوده ،درباره افراد محترمی که صالحیت
آنها احراز نمیشــود ،به صورت مستقیم یا
با واســطه پیغام میدهیم که اگر خودشــان
میخواهنــد قبل از اعــام نتایــج ،انصراف
دهند.
کدخدایی در پاســخ به ســوال خبرنگاری
مبنی بــر حمله به شــورای نگهبان و ادعای
قانون شــکنی این شــورا در فتنه ســال 88
افزود :شورای نگهبان در سال  88طبق قانون

یادداشت

"روزمرگی؛ مبنای سیاستورزی دولتهای بهبودخواه در ایران!"

مسئله روحانی نیست!
اکبر نوری  -فعال سیاسی اصالحطلب

حرکت پاندولی و پرنوســان اصالحطلبان ایرانی قدمتی صد ساله یافته است و انتظار
میرود که دوره گذار را به ماموریــت ناممکن و پروژه ناتمام تثبیت نماید! این وضعیت
نشاندهنده وزن و چگالی سخت هسته مرکزی قدرت در ایران و حرکت دورانی نیروهای
گریز از مرکز در مداری تکراری به گرد آن ،میباشد.
واضح اســت که نیروهای پیرامونی جهت پیوســتن و حضور در هسته مرکزی قدرت
و ایجــاد تغییر ،چــارهای جز غلبه بر نیــروی جاذبه و قوه گرانشــی آن ندارند .اما این
عمل تنها با کشــف و تمرکز بر عنصر مرکزی هســته قدرت و شــناخت ساز وکارهای
درهم تنیدهاش بــا حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگــی امکانپذیر خواهد بود .بر
طبق منطق دیالکتیک ضد هر مولفهای را باید در بطن مکانیســم همان مولفه جســت.
کنشهای پراکنده و مبتنی بر حواشی و رخدادهای حادث شده و توجه به فرعیات تنها
به سرگشتگی و روزمرگیهای نافرجام منتهی میگردد.
مشــاهده رفتار و برنامههای سیاسی دولتهای معاصر بهبودخواه و همچنین نخبگان
و کنشگران اجتماعی پیگیر اصالحات به خوبی عمق و جهت سیاســتهای پاندولی
مکرر شــده تاریخی را مشــخص میســازد .رویکردها و رویههایی که عمدتا بهصورت
واکنشــی ،انفعالی و تبعی تحت الشــعاع جاذبه هســته مرکزی قدرت شکل گرفته و با
تعابیر کندروی و تندروی ،محافظه کاری و رادیکالی و  ...به آن در ادبیات و تحلیلهای
اجتماعی_سیاســی دامن زده میشــود که بهنوعی متغیر تابع بودن اصالحطلبان را در
مناسبات قدرت تداعی میسازد.
در همین راستا است که شعارها و رویکردهای روحانی همانند دیگر رهبران تحولخواه
صــدارت گزیده ،وجهی پارادوکســیکال پیدا میکند؛ گاه با تــن صدایی قوی و ادبیات
رادیکال و پوپولیستی برخواسته از موجی رها شده از مرکز جاذبه هسته قدرت و احساس
کاذب اتصال به آن و گاه دیگر با واژگان سیاســی رخوتزده ،بیحس و حال ناشــی از
سرخوردگی پرتاب شــده از موج تشعشعات پرقدرت گریز از مرکز و قرار گرفته بر مدار
معین و تثبیت شده پیشین.
از اینرو پرســش درباره رفتــار و اقدامات سیاســی روحانی و کابینهاش ،پرسشــی
اساســا فریبنده میباشد چراکه اصوال نقطه عزیمت شــخصیتها و جریانها ،واکنشی
و عکسالعملی اســت و خاســتگاه گزینشگرانه و خودبنیاد ندارد و بنابه فشاری که از
هســته مرکزی اعمال میشــود ،بازتاب مییابد ،یعنی رویه و مشی منطبق بر روزمرگی
تحلیلهای محافظهکارانه یا رادیکالی ائتالفها ،شــکافها و تقسیم بندیهای سیاسی
جملگی از این موضوع حکایت میکند.
همانند دولتهای قبلی بهبودخواه ،چینش محافظهکارانه کابینه و محدودیت پذیرفته
شــده و تغییرات اعمال گشــته عموما امری ناگزیر را نشان میدهد .این هسته مرکزی
قدرت اســت که نیروی جاذبه اش را بر مدارات حول خود دیکته میکند ،به بیان دیگر
بحث انتخاب و گزینش مبنایی در میان نیســت ،قدرت الزم جهت گریز از مرکز وجود
ندارد.
گردش حول جاذبه هســته مرکزی که درواقع یک جریان خاص سیاسی را نمایندگی
میکند ،تا زمان فرا رســیدن فرصت و بزنگاهی دیگر امری طبیعی اســت .از این حیث
ماهیت کابینه روحانی مســئله غیر منتظرهای نشــان نمیدهد .با توجه به مطالب فوق
تا هنگامیکه این وضعیت برقرار اســت و آنتیتز اصالحطلبان به ظهور نرســیده است
برنامهها و ایدهها صورت آرمانگرایانه و رویایی خواهد داشت و همچون همیشه در پس
هر گام رو به جلو ،دو گام رو به عقب بر خواهیم داشت! این نکتهای است که همواره در
پس راهبردهای روزمرگیاندیشانه به غفلت فرو میرود.
خبر
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس:

رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا:

رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
در ادعایی ،نیروهای ایران و حزباهلل را
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عمل کرده و اگر کسی مدعی است ،مدارک و
مســتندات خود را اعالم کند؛ شورای نگهبان
در این جهت نیز مظلوم است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال
دیگری درباره زمان آغاز به کار شوراهای دوره
پنجم نیز گفت :مــن قبال هم گفتهام که این
مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.
وی ادامه داد :من نمیخواهم وارد جزییات
شــوم چرا که مربوط به وزارت کشور و ابالغ
قانون است؛ اما قانون چند مرحله بین شورای
نگهبــان و مجلس رد و بدل شــد .زمانی که
ما عدم مغایرتش را بــه مجلس اعالم کردیم
از آن زمانــی که قانون پیش بینی شــده بود
گذشــته بود بنابراین بعــد از آن هم باید از
طریق رئیس مجلس به رئیسجمهوری اعالم
شود و رئیسجمهور دستور ابالغ دهد و برود
روزنامه رســمی و مدت زمانی بگذرد تا طبق
قانون الزم االجرا شــود .اگر همه این مســیر
قانونی طی شــود قانون ،الزم االجرا است اما
امروز شــنیدم که ظاهرا وزارت کشــور اعالم
کرده اســت که اول شهریور ماه زمان آغاز به
کار شوراها خواهد بود.

مشکل با تغییر وزرا حل نمیشود
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه معتقد به تغییر در ترکیب کابینه نبودم ،گفت:
با تغییر افراد اشکال رفع نمیشود ،باید به جای تغییر وزرا اشکاالت شناسایی
میشد تا برای حل آن راهکاری پیدا میشد.
به گزارش ایســنا ،مسعود پزشکیان در ارزیابی از وزرای پیشــنهادی گفت :بنده از همان ابتدا
معتقد به تغییر کابینه نبودم چون معتقد به شناســایی اشــکاالت و آموزش به افراد برای رفع آن
اشکاالت هستم .وی توضیح داد :به نظرم با عوض کردن وزرا اشکاالت برطرف نمیشود .نباید
این تصور بین مردم وجود داشــته باشد که اگر وزیری تغییر کند مشکل نیز حل میشود .ما ۳۹
سال است که مسئوالن را عوض میکنیم ،اما همچنان مشکالت باقی مانده است .چون از حل
مشکالت غافلیم و به جای حل مشکالت تنها به دنبال تغییر افراد هستیم .این عضو فراکسیون
امید ادامه داد :افراد و مســئوالن مشکل نیســتند که بخواهیم با تغییر آنها مشکالت رفع شود.
مشکل در عدم توانایی ،دور بودن از برنامه و حرکت نکردن در جهت آن و نبود شناخت از شرایط
اســت که باعث میشود نتوانیم به اهداف برسیم .این موضوع نیز تنها با آموزشدادن حل شدنی
است و راهکاری غیر از آن ندارد .پزشکیان یادآور شد :اینکه جامعه و رسانهها تنها به دنبال تغییر
افراد و مسئوالن هستند نتیجهاش این میشود که بعد از  ۳۹سال همچنان مشکالت و معضالت
باقی اســت و حتی بعضا به جای بهتر شدن شرایط مشکالت بر روی هم انباشته میشوند .دلیل
آن اســت که ما انتظار داریم با تغییر افراد مشکل نیز حل شود و به دنبال راه حل نیستیم .نایب
رئیس مجلس در ادامه گفت :در این شــرایط نیمی از کابینه دولت روحانی تغییر پیدا کرده است.
طبیعتا آنهایی که از دولت گذشــته در دولت دوازدهم باقی ماندهاند ،باید اشکاالت را اصالح و
برطرف کرده تا به راه حلی برســند و کارهایشان نتیجه دهد .آنهایی که تازه آمدهاند باید کار را
از نو شــروع کرده و برنامه بنویسند  .طبیعتا تا این برنامه نوشته شود و آن وزیر بخواهد برنامه را
بفهمد و کاری کند چهارســال کاریاش تمام شــده است .وی در باره حضور زنان در پستهای
مختلف وزارتخانهها نیز گفت :ما میخواهیم مشــکالت روی زمین مانده حل شود .پس اینکه
کدام گروه و یا زن یا مرد بخواهند آن مشکل را حل کنند مهم نیست ،مهم بهبود شرایط استپس
به جای تئوریپردازی و استفاده از این فرد یا آن فرد تمرکز همه باید رفع مشکالت باشد.

عزیز محمدی قاضی سابق دادگستری:

مهمترین ویژگی آوایی قانونمندی او است
قاضی ســابق دادگســتری از آوایی به عنوان بهتریــن گزینه برای وزارت
دادگستری یاد کرد و گفت :در همه ســالهایی که قاضی پروندههای قتل در
دادگاه کیفری اســتان تهران بودم یک بار نشــد که آوایی درباره پروندهای
سفارش کند.
بــه گزارش ایلنا نوراهلل عزیز محمدی درباره معرفی آوایی به عنوان وزیر دادگســتری
توســط رئیسجمهوری به مجلس شــورای اســامی گفت :بهترین گزینه برای وزارت
دادگستری آوایی بود که رئیسجمهور با درایت مثال زدنی را به عنوان وزیر دادگستری
معرفی کردند .من با ایشــان  ۱۱ســال در تهران همکار بــودم .مهمترین ویژگی آوایی
قانونمند بودن ایشــان است .در همه این ســالها که قاضی پروندههای قتل در دادگاه
کیفری استان تهران بودم یک بار نشد آوایی درباره پروندهای سفارش کند.
این قاضی ســابق دادگســتری خاطر نشــان کرد :ما افرادی که قانونمند هســتند را
میپذیریم و قطعا ایشان بهترین گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه خواهند بود.
او اظهار داشــت :از صفات اخالقی آوایی هر چه تعریف کنم حق مطلب ادا نمیشود،
افراد حقوقی میدانند خوشــنامی در دســتگاه قضا به همین راحتی بهدست نمیآید و
شــما هیچ کس را پیدا نمیکنید که از آوایی کدورتی داشــته باشــد و این برای فردی
که میخواهد تصدی وزارتخانه مهمی مانند دادگســتری را بر عهده داشــته باشد یک
امتیاز ویژه است.

