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یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی به طور نسبی و نه البته به شکل کامل برنامه های وزیرپیشنهادی اقتصاد را مطلوب اعالم کرد و می توان 
گفت بخش زیادی از کمیسیون نظر موافقی در خصوص ایشان دارند. به گزارش ایسنا، سیدناصر موسوی الرگانی و در خصوص جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز 
کمیسیون دو وزیر پیشنهادی، صنعت و معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی حاضر و از برنامه های خود برای این دو وزارت خانه در دولت دوازدهم گزارشی را ارائه کردند. وی افزود:  در مجموع 
کمیسیون نظر مساعدی نسبت به این وزرا دارد اما برای اینکه به شکل قطعی و نظر رسمی از جانب کمیسیون در خصوص آقایان کرباسیان و شریعتمداری ارائه شود، باید صبر کرد و مطالعه 

بیشتری روی برنامه های پیشنهادی شان صورت داد.

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر محمد شريعتمداري 
باسالم  و تحيت؛ 

امــروز كه قلم به دســت گرفته ام و اين ســطور را ســياه 
مي كنم، نور اميد ســفيدي در دل پيدا كرده ام چراكه نيک به 
ياد دارم در دوران درخشــان شما در وزارت بازرگانی  پدران 
ما شــرمنده روي فرزندان خود نبودند. بازارها رونق داشت و 

بر سر سفره نان پر نعمت بود.  
جناب آقاي دكتر شريعتمداري؛

نيــک مي دانم كــه آن روزهــا در مســند وزارت به جاي 
تكيــه زدن بــر صندلي،  عمال پاي كار بودي و شــب و روز را 
مي دويدی و تالش مي كردی تا مايحتاج مردم به موقع تامين 

شــود و بي  هيچ كم  و كاست بر سر سفره ها بيايد.
 خــدا را گــواه دارم و مطمئنم كه مردمان اين ســرزمين 
نيز بــه صواب اعتراف دارند كه همواره در راه پيشــبرد امور 
وزارت بازرگانــي در دولت اصالحات چــه بي دريغ و بي منت 

تالش كرده اي.
 آن روزهــا در برابــر هجمه هــاي منتقدين تنــد و تيز با 
صبــوري و متانــت مثال زدنــي خويــش تنها بــه فكر رفع 
مشــكالت مردم به ويژه در حوزه معيشــت بــودی و رجای 
واثق دارم در امتداد آن مســير،  امروز و فردا در مســئوليت 
جديد نيز شجاعانه در برابر دست اندازان به بيت المال خواهي 
 ايســتاد و مسائل پيش روي صنعت كشــور را مرتفع خواهي 

نمود. 
از اعمــاق وجود و بــدون هيچ تملقي اعــالم مي دارم كه 
خالصانه دوســتت دارم چرا كه متانــت و صبوري تان مرا به 
ياد شناســنامه انقالب حضرت آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني 
مي اندازد؛ هم او كه مي دانم تا چه اندازه به ايشــان عالقمند 

بودي و هستي. 
تو را دوســت دارم چون هنــوز از ياد نبــرده ام در دوران 
ناسپاســی و آدم فروشی و اخالق كشــی، در انتخابات ۹۲ با 
مشــی اخالق و اعتدال به ميدان آمدی و شرط باقی ماندت 
در ميدان عدم حضور آيت اهلل هاشــمی بــود و در همان روز 
ثبت نــام، از قضــا آيت اهلل هم به خواســت مــردم به ميدان 
آمــد و باوجود آنكه فرصت ارزنده اي براي انتخاب شــدن از 
ســوي مردم را داشــتي به رســم ادب، معرفت و جوانمردي 
 به احترام شناســنامه انقالب انصراف دادی و ســكوت پيشه 

كردي. 
مرد نيكنام و پاك دست؛ 

تو را دوســت دارم چرا كــه فرياد اعتــدال و ميانه روي را 
در وانفســای تندروی هــا و بداخالقي  هــاي دولــت دهم از 
زبانت شــنيدم كه گفتی نياز جامعه امــروز اعتدال و پرهيز 
از تندروی هاســت و وقتی در كارزار انتخابــات عقيده قلبی 
خويش را به صورت شــعاری مصادره شده شــنيدي نه تنها 
صداي اعتراض بــر نياوردي بلكه با ســكوت به خيل عظيم 
مردمــي پيوســتي كه همــواره همراهشــان بــوده اي و با 
وزانــت خويش به اعتداليــون و ميانه روهــاي جديد با تمام 
 وجود در راســتای نهادينه شــدن اعتدال در كشــور كمک 

نمودي. 
تو را دوســت دارم چراكه با وجود تمام شايســتگی وقتي 
در مقابل لشــگر ســهم خواهان، از حضــور در دولت يازدهم 
بازماندي ،دســت همراهي خويش را جــدا نكرده  و خدمت 
را بــه دوري گزيــدن از پيشــبرد امور ترجيــح دادي و چه 
زيبــا بر واژه خدمت عينيت بخشــيدي و بــار ديگر در برابر 
تمــام هجمه هاي پيش روي دولت با پاك دســتي تمام عنان 
معاونت اجرايي رئيس جمهور را در دســت گرفتي و در كارزار 
انتخاباتي دوازدهم نيز در كنار دولت ماندي و هم صدا با مردم 

حماسه نو آفريدي.  
بي ترديــد نام نيک، اخالق حســنه و هنر ذاتــی مديريتی 
تو ســه عاملی بود كه باعث شــد تا هنرمندانه و متخصصانه 
بــه عنوان پلی ارتباطي ميــان اصالح طلبان و اصول گرايان و 
معتدلين در حمايت از دكتر روحانی باشــي و اينگونه شد كه 
توانســتيم بار ديگر حماســه ای بيافرينيم از جنس اميد تا از 

نيمه راه برنگرديم. 
دكتر شريعتمداري عزيز،

تو را دوســت دارم چرا كه از جوانــی دغدغه ات تنها مردم 
و كشــور بــود و در همــان روزها نيز جبهــه و جنگ را رها 
 نكردي و امروز نيز در ســنگر خدمت به مردم شجاعانه پيش 

مي روي.
ســال ها خويش را وقف مردم كردی تا لبخند رضايتشــان 
نزديكــت  و  دور  ســال هاي  خســتگی های  بــر   مرهمــي 

باشد.
نيک مي دانم كه در طول ســال ها مشكالت مردم را مسئله 
اصلــي خويش دانســته اي و در رفع آن هــا ذره اي اهمال و 

كوتاهي نكرده اي. 
 وزير آتي وزارت صنعت،  معدن و تجارت ؛

تو را دوســت داشتم و دارم و می دانم كه امروز برای نجات 
مردم و حل مشــكالت آن ها به ميــدان كار و عمل آمده ای 
و يقيــن دارم در شــرايطي كه صنعت كشــور از نامديريتي 
رنج مي برد و تجارت كشــور دچار ناكارآمدي شــده اســت 
و بازرگاني به فراموشــي ســپرده شــده و جاي خــود را به 
واردات تام داده اســت، مي تواني با نســخه شفابخش خويش 
براســاس تجــارب مديريتي گذشــته به ديوارهــاي درهم 
ريخته ايــن وزارت خانه كمک كنــي و لبخندآفرين بر روي 
لب هاي مردان و زنان و فرزندان ســرزميني باشــي كه امروز 
 تنها دغدغه شــان اشــتغال، امنيت شــغلي و تامين معيشت 

است. 
وزير آتي وزارت صنعت،  معدن و تجارت؛

نيــک مي دانم بــا آراي بــاالي اعتماد نماينــدگان مردم 
در خانــه ملــت بــه وزارت صنعت، معــدن و تجــارت راه 
خواهــي يافــت و حماســه اي مانــدگار در خدمــت بــه 
مــردم به يــادگار خواهــي گذاشــت و همچون ســربازي 
 جــان بركف در پــاي آرمان هــاي انقالب وكشــور خواهي 

ايستاد. 
خــدا را گواه دارم در اين مســير تا پاي جــان در كنارت 

خواهم ايستاد.

موسوی الرگانی نماینده مجلس: 
کمیسیون اقتصادی 

برنامه های وزیر پیشنهادی 
اقتصاد را مطلوب ارزیابی 

کرد

علی اکبر محمودی - فعال سياسی اصالح طلب

معرفت و جوانمردی تو را فراموش 
نمی کنم

رئیس جمهــور آرامش در اقتصاد، 
پیشــرفت اقتصــادی و حرکت در 
جهــت عدالت اجتماعــی را افتخار 
یازدهم عنــوان کرد و گفت:  دولت 
دولت دوازدهــم راه خود را با کمک 
آزادی،  سیاست  راستای  در  و  مردم 
امنیت، آرامش و پیشرفت ادامه داده 

و بر همین مبنا حرکت خواهد کرد.
بــه گزارش ایســنا، حجت االســالم 
والمســلمین دکتر حســن روحانی روز 
یکشــنبه و در آخریــن جلســه هیئت 
وزیران کابینه یازدهم، با اشاره به اینکه 
امروز آخرین جلسه هیأت وزیران دولت 
یازدهم اســت، هرچنــد وظایف دولت 
یازدهم تا هفته آینده ادامه داشته و همه 
اعضــای دولت به وظایف خودشــان تا 
هفته دیگر عمل می کنند، افزود: بســیار 
خوشحالم که وزرای ما حتی آن هایی که 
به جای آن ها وزیر جدید معرفی شــده، 
امروز در ســفرها، افتتاح ها، سر زدن ها، 
امضاء قراردادها و دیگــر امور با همان 
نشاط روز اول کار می کنند و این نشان 
می دهد که آن ها از ابتدا این مســئولیت 
را برای رضای خدا و به خاطر رفاه حال 
مردم عزیز و بزرگوارمان به عهده گرفتند 
و حتما در دولت دوازدهم از توانمندی ها 
و خدمــات آنــان در دیگــر بخش هــا 

بهره برداری و استفاده خواهد شد.
دکتــر روحانی با اشــاره به شــرایط 
کشــور در روزهای ابتدایی شروع به کار 
دولت یازدهم، گفت: ذخایر اســتراتژیک 
و خزانه کشــور و نیــز تالطم قیمت ها 
در بــازار اوضاع نابســامانی داشــت و 

تــورم افسارگســیخته بــا روح، زندگی 
و راحتــی مردم بازی می کرد و شــاهد 
رشــد منفی حدود 7 درصدی در اقتصاد 
بودیــم. بدهکاری هــای عظیم دولت و 
تحریم های خطرناکی که هر روز بیشتر 
و بیشتر می شد و اگر آن روند ادامه پیدا 
می کرد، امروز فروش نفت ما 200 هزار 
بشــکه بود و شــرایط تحریم بیشترین 

فشار را به مردم آورده بود.
رئیس جمهــور با بیان اینکه شــرایط 
سیاســی در جامعه ما به گونه ای بود که 
ســال ها 16 آذری در دانشگاه ها برگزار 
نمی شــد و برگزاری مراسم هم جز دعوا 
و برخورد فیزیکی نتیجه دیگری نداشت، 
افزود: امروز فضای دانشگاه ها آرام و  16 

آذرهای پرافتخاری داریم.
دکتر روحانی با اشاره به شور و نشاط 
مردم در هفته هــای منتهی به انتخابات 
29 اردیبهشت، گفت: تصور نمی کنم در 
هیچ کشــوری مردم این طور آزادانه به 
خیابان هــا بیایند و در اجتماعات حرف و 
نظرشان را صریح و با صدای بلند اعالم 

کنند.
رئیس جمهــور ادامــه داد: بــا وجود 
نظرات، شــیوه ها، فکرهــا و جناح های 
مختلف در صحنــه انتخابات حتی یک 
برخورد فیزیکی و حادثه صورت نگرفت 
و حتی بعضی اوقات شعارها تند بود،  اما 
همه به هم احترام گذاشتند و این افتخار 

بسیار بزرگی برای ما است.
دکتر روحانی با اشــاره بــه اینکه در 
دورانــی وقتی انتخابات در کشــورمان 
برگزار می کردیم، ده ها کشــور دنیا البته 

به دروغ، مدعی می شــدند که انتخابات 
ایــران، واقعی و دقیق نبــوده و نظارتی 
نســبت به آن وجود نداشــته اســت، 
انتخاباتی  مــا  امروز  خاطرنشــان کرد: 
برگزار کردیم که باعث شــد حدود 500 
نفر از میهمانان خارجی اعم از 130 مقام 
بلند پایه خارجی و نمایندگان 105 کشور 
و ســازمان  بین المللی در مراسم تحلیف 

شرکت کردند.
دکتر روحانی با اشاره به موضوع برجام 
و اینکه رئیس جمهور آمریکا، مخالفین و 
آن هایی هم که ضد جمهوری اســالمی 
توافق  این  با عصبانیت  ایران هســتند، 
را بدترین توافق تاریخ آمریکا دانســته 
و  می گویند ایران سر بقیه کاله گذاشته 
که البته این حرف هم درســت نیست، 
افزود: آنچه در برجام اهمیت داشــته و 
دارد موضــوع تفاهم و برد - برد بوده و 
هرگز  برد - باخت مطرح نبوده است.  

دکتــر روحانــی تصریــح کــرد: در 
دورانــی همه دنیا علیــه اقدامات ایران 
موضع گیــری می کردند و آن را خالف 
می دانستند، اما امروز اگر آمریکا بخواهد 
علیه برجام بایســتد، همه دنیا روبه  روی 
آمریکا می ایستند و  این تفاوت امروز با 
4 سال پیش اســت؛ 4 سال پیش اکثر 
کشــورهای جهان از اقــدام علیه ایران 
حمایت می کردند و کــف می زدند و ما 
تنها بودیــم، اما امروز اگر بخواهند علیه 
اقدامی کنند،  ایران در موضوع برجــام 
همه با ما و علیه آن کســی هستند که 

بخواهد برجام را تضعیف کند.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه دولت 

یازدهم در عمل بــه وعده های خود در 
راســتای تحقق شعارش مبنی بر نجات 
اقتصاد، تعامل ســازنده با جهان و احیاء 
اخالق، بــا کمک، حضــور و فداکاری 
مردم، گام های خوب و مهمی  برداشته 
اســت، گفت: امروز در کشــور شــاهد 
آرامــش در اقتصــاد هســتیم، هرچند 
مشکل اقتصادی همچنان وجود دارد اما 
در مقایســه با 4 سال پیش، امروز شاهد 
آرامــش در اقتصاد، تورم و رشــد قابل 
قبول و تحرک اقتصادی هســتیم که با 

گذشته قابل مقایسه نیست.
دکتر روحانی با بیان اینکه در 4 سال 
گذشته حقوق کارگران و کارمندان بیش 
از میزان تورم افزایش یافته است، پوشش 
همه افراد کشــور تحت بیمه درمانی ، 
افزایــش خدمات و ارائه کار بیشــتر در 
مناطق و اســتان های محــروم، کمک 
به مردم در راســتای کاهش هزینه های 
درمانــی و ارائه خدمات بیشــتر در این 
بخش و اعزام پزشک های متخصص به 
اقصی نقاط کشور را نمونه های از تحقق 

عدالت اجتماعی در کشور عنوان کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز در 
جامعه شــاهد اخالق، رفتار و میانه روی 
بهتر و اعتدال بیشــتری هستیم ، گفت:  
بدانیم کشــور ما جز در ســایه اعتدال 
پیشــرفت نخواهد کرد و افراط و تفریط 

ما را بر زمین می زند.
رئیس جمهور همچنین در این جلســه 
از اعضــای دولت که در کابینه دوازدهم 
حضور ندارند با اهدای لوح تقدیر، تجلیل 

کرد.

بهرام پارســایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به معرفی محمد شــریعتمداری از سوی رئیس جمهور به 
مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معــدن و تجارت، وی را مدیر 

الیق، متخصص، توانمند و با تجربه دانست.
به گزارش ايلنا، پارســايی گفت: در بين وزرای پيشنهادی، آقای 
شريعتمداری يكی از گزينه هايی است كه بر اساس تخصص و تجربه 
انتخاب شــده و در واقع اين انتخاب هدف مند بوده است. سخنگوی 
فراكســيون اميد مجلس شــورای اســالمی با بيان اين كه در حال 
حاضــر يكی از اولويت های وزارت صنعــت، معدن و تجارت، تحول 
در همــه بخش ها به خصوص صنعت اســت، گفــت: قطعا با حضور 
آقای شــريعتمداری شــاهد تحوالتی در بخش صنعت، صادرات و 
فروش محصوالت توليدی داخل خواهيم بود. پارسايی با بيان اينكه 
در حال حاضــر برای صادرات و فروش محصــوالت توليد داخل با 
مشكل مواجه هســتيم، گفت: با توجه به اينكه آقای شريعتمداری 
هشت ســال وزير بازرگانی بودند، تجربيات وی در بخش بازرگانی، 
دولــت و صاحبان كارخانه ها را در صادرات محصوالت كمک زيادی 
 خواهد كرد و اين تجربيات می تواند اثر گذار و منشا تحوالت خوبی 

باشد. 
وی تاكيد كرد: اگر بازاريابی محصوالت توليدی و مشــكل فروش 
در بازارهای جهانی حل شــود، می توان به رونق صادرات و افزايش 
توليدات داخلی اميدوار بود. ســخنگوی كميســيون اصل۹۰ گفت: 
بر اســاس وضعيت موجود وزارت صنعت، ايــن وزارت خانه نياز به 
تحول دارد كه بايد با ايجاد تحول در راســتای ســاماندهی بيشتر 
توليــدات، افزايش توليد، بهره بــرداری از ظرفيت های موجود، رفع 
مشــكل بيكاری و ايجاد اشتغال گام برداشت. پارسايی با بيان اينكه 
بايد با برنامه ريزی دقيق و اجرای سياســت ها گره از مشــكالت باز 

شود، گفت: تغيير در وزارت صنعت، اميدواركننده است.
وی هماهنگی و تعامل شــريعتمداری بــا مجلس را از نقاط قوت 
وی دانســت كه می تواند در كســب رای اعتماد بــاال از نمايندگان 

موثر باشد.

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
کابینه پیشــنهادی دولــت دوازدهم را 
در مجموع خــوب ارزیابی کرد و گفت: 
وعده های  بتوانــد  کابینه  ایــن  اینکه 
به  بستگی  کند،  را محقق  رئیس جمهور 

مدیریت رئیس جمهور دارد.
به گــزارش ایلنا، علی مطهری در جریان 
نشست علنی با حضور خبرنگاران در ارزیابی 
کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم اعالم کرد: 
این کابینه در مجموع خوب اســت، ولی در 
  نهایت بســتگی به نظر نمایندگان دارد که 

به کجا برسد.
او ادامــه داد: اینکــه این کابینــه بتواند 
وعده های ریاســت جمهوری را محقق کند، 

بستگی به مدیریت رئیس جمهور دارد.
امید مجلس خاطرنشان  فراکسیون  عضو 
کــرد: اگــر ایشــان اراده ای بــرای عمل 
 بــه وعده هــا داشــته باشــد،  ایــن اتفاق 

می افتد.
 وزرا نقــش درجــه دوم را دارنــد، این 
آقای رئیس جمهور اســت که توان عمل به 

وعده هایش با همین کابینه را دارد.
نایــب رئیس مجلــس در مــورد میزان 
رای اعتماد به 17 وزیر پیشــنهادی دولت 
دوازدهم گفت: ممکن است تا دو نفر نتوانند 

از مجلس رای اعتماد بگیرند.

او در ارزیابی چینش سیاســی کابینه نیز 
گفت: چینش سیاســی وزرای پیشــنهادی 
خــوب اســت. در کابینــه اصول گرایان و 
اصالح طلبان حضور دارند که نشان می دهد 
تعصب گروهی و جناحــی در کابینه وجود 

ندارد.
امید مجلس خاطرنشان  فراکسیون  عضو 
کرد: با این حســاب به نظر می رسد جناحی 
نبــودن کابینــه،  نقطه مثبتی بــرای آقای 

روحانی است.
مطهری در پایان به جلسات کمیسیون ها 
و فراکســیون ها با حضور وزرای پیشنهادی 
اشــاره کرد و گفــت: نماینــدگان در حال 
بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی هستند 
تا در روز رای اعتماد درست تصمیم بگیرند.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
دولت را موظــف کردند مبلغ یک هزار 
برای  نیــروی قدس  به  تومان  میلیارد 

مقابله با تروریسم اختصاص دهد.
به گزارش انتخاب، نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی در ادامه بررسی جزئيات 
با اقدامات ماجراجويانه و  طرح »مقابله 
با  آمريــكا در منطقــه«،  تروريســتی 
تصويــب مــاده ۱۲ اين طــرح، مبلغ 
يک هزار ميليــارد تومان بــرای مقابله 
با تروريســم بــه نيروی قدس ســپاه 
انقالب اســالمی اختصاص   پاســداران 

دادند.
بر اساس اين ماده، »به منظور مبارزه 
با تروريســم در منطقــه، دولت موظف 
اســت مبلغ ۱۰ هزار ميليــارد ريال در 
اختيار نيروی قدس ســپاه پاســداران 

انقالب اسالمی قرار دهد«.
نماينــدگان همچنين با تصويب ماده 
۱۳ اين طرح، وزارت دفاع و پشــتيبانی 
نيروهای مسلح و نيروی هوافضای سپاه 
را موظف  اســالمی  انقالب  پاســداران 
كردنــد كه »بــا هماهنگی ســتاد كل 
نيروهــای مســلح و با رعايت سلســله 
مراتب، ظــرف مدت حداكثر يک ماه از 

تصويب اين قانون، طرح اجرايی مربوط 
بــه افزايش توان دفاعــی و بازدارندگی 
كشــور در حوزه موشــكی را تهيه و به 
همراه پيشــنهادات خود بــرای تحقق 
لوازم و ضرورت های اين امر به شــورای 
عالی امنيت ملی جهت تصويب مراجع 

ذی ربط ارائه كنند«.
بر اســاس بخش ديگری از اين طرح 
كه بــه تصويــب نمايندگان رســيد و 
مطابق ماده ۱۴ طرح، »بر اساس قانون 
دولــت جمهوری  متقابل  و  متناســب 
اســالمی ايران در اجرای برجام، دولت 
و قوای مسلح كشــور با رعايت سلسله 
مراتــب موظفند به منظور حراســت از  
امنيــت و منافع ملی كشــور و حمايت 
از متحدان در مقابله با تروريسم تدابير 
الزم را نســبت به تقويت توانمندی های 
دفاعــی جمهوری اســالمی ايــران در 
همه زمينه های آفنــدی و پدآفندی از 
جمله هوايی، دريايی، زمينی، موشــكی 
و تقويــت پدآفند غيرعامــل در مقابل 
حمالت هســته ای و ساخت پيشران ها، 
تصويربرداری  هســته ای،  باتری هــای 
نوترونی و پزشكی هسته ای برنامه ريزی 

و اقدام كنند«.

رجب طيب اردوغان با اتخاذ موضعی ســخت در مقابــل كردها اعالم كرده 
كــه هيچگاه اجازه تكرار وضعيــت عراق در تركيــه را نمی دهد. لحن و كالم 
اردوغان نشــان ميدهد كه برای سركوب كردها حاضر است به هر كاری دست 
زند. اگرچه عراق و تركيه تجربه ی متفاوتی در ســالهای اخير داشته اند اما بيم 
سركوب قوميتی همواره بر سر هر دو كشور وجود دارد. عراق بعد از چند دهه 
حكومت ديكتاتوری صدام حســين به وضعيتی دچار شده كه حداقل در ميان 
مدت افق روشــنی از آن ديده نمی شود. تركيه بعد از رفت و برگشتهای فراوان 
ميــان بروكراتها  و نظاميان امروز هنوز در خوان اول هم گرايی ملی قرار دارد. 
امــا ايران وضعيت متفاوتی با اين كشــورها دارد. ايرانيت ايران بيش از آنكه 
وابسته به كنش سياستمداران باشــد، متكی بر اندوخته ای تاريخی است. اين 
ســرمايه تاريخی صرفا ناشــی از متون نهفته در كتابها و روايت های قديمی و 
اندوخته ای انتزاعی در فضای ذهنی نيســت. بيــش از اين عوامل بايد به وجه 
انضمامی زيســت مشترك ايرانيان دقت كرد. ايرانيان به صورت عينی و واقعی 
در كنار يكديگر زيســته اند. هنرمندان، ورزشــكاران، روشــنفكران مختلف از 
اقوام گوناگون در انسجام اين كثرت نقشی به سزا داشته اند. يكی از اين افراد 

شهرام ناظری است.
 چنــد هزار ُكرد تنهايی خود را با شــهرام ناظری ســر می كنند؟ چند هزار 
جوان غير ُكرد به واســطه شــهرام ناظری ُكردها را دوســت داشته و خواهند 
داشــت؟ هزاران ايرانی اعم از ُكرد و غير ُكرد شهرام ناظری را به عنوان ُكردی 
ايرانی می شناســند. ناظری سمبل مليت منحصر ماست. وحدت در كثرتی كه 
خاص اين مرز بوم است. او در عين تاكيد بر كرد بودنش مظهر فخر هنر ايران 
زمين اســت. آيا تا به حال از خود پرسيده ايم كه شاهنامه خوانی ناظری چند 
هزار جوان ُكرد را به ملت و ســرزمين ايران وابسته می كند؟ آيا می توان درك 
كرد كه ناظری با آواز پارســی خود چه ميزان از قوميتهای مختلف را به زبان 
فارســی عالقمند می كند؟ نظام سياســی ايران با چه هزينه ای می تواند چنين 

دستاورد بزرگی داشته باشد؟ 
چند نفر از ســنی های وطنی به واسطه موالنا عبدالحميد به ايران دل بسته 
هســتند؟ دولت مركزی كجا می تواند تمام اهل سنت را در اتخاذ يک تصميم 

متحد كند؟ 
آنانی كه امروز كنســرت ناظری لغو می كنند آيــا می توانند تصور كنند كه 
برای ســركوب حركتهای قومی و جدايی خواهانــه چه هزينه ای بايد پرداخت 
كنند؟ ناظری الماسی است كه دولت مركزی بايد قدر دان آن باشد. اگر امروز 
ســرزمين ايران يكپارچه و فارغ از چند پارگی اســت بيش از هر چيز مرهون 
زحمات ناظری و امثال وی اســت. تا دير نشده بايد برای اين اقدامات  سرمايه 

سوز فكری كرد. تا دير نشده........ 

رئیس فراکسیون امید گفت: تصمیم داریم تا روز دوشنبه عصر که فراکسیون 
امید جلسه دارد، درباره وزرای پیشنهادی به طور فردی نظر ندهیم. نظر نهایی 

را در جلسه رای اعتماد با آرای خود اعالم می کنیم.
به گزارش انتخاب، محمدرضا عارف درباره بررســی كابينه پيشنهادی تصريح 
كرد: هنــوز ارزيابی قطعی از وزرای پيشــنهادی نداريــم و در فرصت كوتاهی 
كه داشــته ايم، توانســته ايم تنها چند نفر از آن ها را به فراكسيون دعوت كنيم 
ولی دوشــنبه شب در جلسه فراكســيون اميد جمع بندی خود را درباره وزرای 

پيشنهادی اعالم می كنيم.
رئيس فراكســيون اميد با تاكيد بر اينكه قصد نداريم درباره وزرای پيشنهادی 
به طور فردی صحبت كنيم، گفت: به دوســتان گفته ايم كــه فعال درباره افراد 
كابينه به صورت شــخصی موضع گيری نكنند تا در فراكســيون درباره آن ها به 
جمع بندی برســيم و در حال حاضر كميته های ارزيابی مشغول بررسی كارنامه 

و برنامه آن ها هستند.
عارف بــا بيان اينكه برخی وزرای پيشــنهادی همــان وزرای كابينه يازدهم 
هســتند، تصريح كرد: قصد نداريم بر اســاس عملكرد ۴ ســال گذشــته اين 
افراد را بســنجيم، بلكه طبــق برنامه ها و روش و منش آن ها را مورد بررســی 
 قــرار می دهيم و نظــر جديد خــود را بر اســاس بررســی های جديد مطرح 

می كنيم.
نماينــده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی با انتقــاد از عدم حضور 
زنــان در كابينــه دوازدهم افزود: دربــاره عدم حضور زنــان در كابينه، به طور 
محترمانــه در كنگره مجمع زنان اصالح طلب گاليه كردم و گفتم در شــرايطی 
كــه 5۰ درصد متخصصان ما زنان هســتند و بانــوان توان مند زيادی داريم كه 
در بعضی ازبخش های تخصصی، توانمندی بيشــتری نســبت به مردان دارند و 
 توقع داشــتيم در كابينه دوازدهم از وجود آن ها بهره مند شويم، ولی اين اتفاق 

نيفتاد.
عارف همچنين ادامه داد: اين از اختيارات رئيس جمهور است و البد تشخيص 
داده اند وزير زن نداشته باشيم ولی حداقل توقع داريم در پست های بعدی مثل 

معاون وزرا و مديران كل از زنان استفاده كنند.
او در پاســخ به اينكه چرا تا كنون وزير علوم معرفی نشــده است، خاطرنشان 
كرد: احتماال در اين مورد آقای روحانی با مشــكالتی مواجه شــده اند چون قرار 

بود همه كابينه به طور كامل معرفی شوند.
رئيس فراكســيون اميد درپاســخ به اينكه آيا به وزرای پيشنهادی به صورت 
فراكســيونی رای می دهيد يا فردی؟ افزود: قرار اســت فراكسيونی عمل كنيم 
والبتــه بايد ببينيم كــه اعضای محترم نســبت به فراكســيون رعايت تعصب 
فراكســيونی را دارند يا يه صورت فردی اقدام می كننــد، هرچند تاكيد بر رای 

فراكسيونی است.
عارف در پاســخ به اينكه پيش بينی شــما از رای اعتماد بــه كابينه دوازدهم 
چيســت و چند درصد كابينه موفق می شــوند از مجلــس رای بگيرند، افزود: 
اميدواريم همه كابينه با برنامه خوب و توانايی در پاســخ گويی به سواالت، رای 
بياورند. اين مطلوب اســت كه همه گزينه هــا رای بياورند ولی اين حق مجلس 

است كه بعد از بررسی و تحليل برنامه های وزرا، به كابينه اعتماد كند يا نكند.
او تاكيــد كرد: اميدواريم كابينه صرفا بر اســاس توانايی ها و تعهد كاری رای 

بياورد.
ايــن نماينده اصالح طلب همچنين در پاســخ به اين پرســش كه تا چه حد 
ايــن كابينه به توقعات اصالح طلبانه نزديک اســت، گفت: در اين كابينه وزرای 
پيشــنهادی اصالح طلب هم داريم و اميدواريــم بقيه گزينه ها هم در چارچوب 
برنامه ها و تفكر اصالح طلبانه آقای روحانی پس از رای با ايشان همكاری كنند.

رئيس فراكسيون اميد افزود: به طور كلی روز سه شنبه در جلسه رای اعتماد، 
نظر قطعی خود را درباره كابينه پيشــنهادی با رايی كه می دهيم اعالم خواهيم 

كرد.

 واعظــی در مورد وضعیت وزارت علوم گفت: در مورد وزارت علوم به 
احتمال قوی به دلیل اینکه تمرکز روی ۱۷ وزیر اســت یک سرپرست 
معرفی می شود و ســر فرصت آقای رئیس جمهور مشورت های الزم را 
می کند که وزیری علومی معرفی شود که این بار سنگین را پیش ببرد و 

مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد.
به گزارش ایلنا، محمود واعظی در حاشــیه جلســه  هیئــت دولت با حضور 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اخبار مربوط بــه کابینه دوازدهم عنوان کرد: 
متاســفانه برخی در مجلس مطرح کردند که آقــای رئیس جمهور با چند وزیر 
موافق نیست یا تصمیم در مورد آن ها را در اختیار مجلس گذاشته است که این 
مساله درست نیست. او افزود: رئیس جمهور در مورد هر 17 وزیری که پیشنهاد 
کرده جدی اســت و از هر 17 نفر حمایت می کند. تالش خود رئیس جمهور و 
دولت این اســت که همه 17 نفر رای، خوب بیاورند. اینکه گفته شــده آقای 
رئیس جمهور با چند نفر موافق نیســتند و یا چند نفر به ایشــان تحمیل شده، 
درســت نیست. آقای روحانی در مورد تک تک وزرا مشورت کرده و شخص او 
تصمیم گرفته و روی تصمیمش جدی است. واعظی با تاکید بر اینکه نباید به 
شایعه سازی ها دامن زده شود، گفت: انسجام دولت جدی است حمایت روحانی 
از وزرای پیشنهادی جدی است و تا آخر پشت سر همه آن ها خواهد بود. او در 
مورد وضعیت وزارت علوم گفت: در مورد وزارت علوم به احتمال قوی به دلیل 
اینکه تمرکز روی 17 وزیر اســت یک سرپرست معرفی می شود و سر فرصت 
آقای رئیس جمهور مشورت های الزم را می کند که وزیری علومی معرفی شود 

که این بار سنگین را پیش ببرد و مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد.

رئیس جمهور در آخرین جلسه کابینه یازدهم:

همه با ما و علیه آن کسی هستند که بخواهد برجام را تضعیف کند شهرام ناظری و ملیت ما ایرانیان
امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

ممکن است دو نفر نتوانند رای اعتماد بگیرند شریعتمداری از مجلس 
رای باالیی می گیرد

علی مطهری با اشاره به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور:

اختصاص یک هزار میلیارد تومان به 
نیروی قدس برای مقابله با تروریسم

سخنگوی فراکسیون امید: 

دوشنبه شب جمع بندی خود را درباره وزرای 
پیشنهادی اعالم می کنیم 

خبر

محمد رضا عارف: 

محمود واعظی:

برای وزارت علوم سرپرست معرفی می شود


