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واکنش والیتی به عدم 
حضور سیدحسن خمینی

 در جلسات هیئت امنای
 دانشگاه آزاد

حدیث جهانگيریان - فعال سياسی اصالح طلب

یادداشت 

خبر

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنا دانشگاه آزاد اسالمی گفت: سیدحسن خمینی با تصمیم شخصی تاکنون در جلسات هیئت امنا و هیئت مؤسس حضور پیدا نکرده است.
به گزارش ایلنا، علی اکبر والیتی در حاشیه مراسم معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران و تکریم رئیس واحد علوم پزشکی تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوالی درباره عدم حضور سید حسن خمینی در جلسات هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد گفت: سید حسن خمینی همچنان عضو هیئت امنا است و می تواند در جلسات شرکت کند، اما با 

تصمیم شخصی تاکنون در این جلسات حضور پیدا نکرده است.

شروع بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی کابینه در مجلس
اولین جلسه رأی اعتماد به کابینه دوازدهم 
در حالی برگزار شد که برخی نمایندگان عدم 
معرفی وزیر پیشنهادی وزارت علوم را خالف 
قانون می دانستند اما رئیس مجلس تأکید کرد 

که این موضوع ایراد قانونی ندارد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه علنی صبح روز 
سه شــنبه مجلس که با دســتور کار رأی اعتماد به 
کابینه دوازدهم برگزار شــد، رئیس جمهور و وزرای 
پیشــنهادی وی در صحــن علنــی مجلس حضور 
داشــتند. البتــه در میان وزرای پیشــنهادی علی 
ربیعی وزیر پیشنهادی کار غایب بود که ساعتی بعد 
علی الریجانی با اشاره به تأخیر وی برای حضور در 
جلسه گفت که وزیر پیشنهادی کار در مسیر دچار 
سانحه تصادف شده که البته به خیر گذشته است.

در ابتــدای ایــن جلســه، فهرســت نمایندگان 
موافق و مخالف کلیات کابینه اعالم شــد و سپس 
رئیس جمهور ســخنرانی دو ساعته ای را در دفاع از 

کابینه پیشنهادی خود ایراد کرد.
رئیس جمهور درباره عدم معرفی وزیر پیشنهادی 
علوم گفت: که با فردی بــرای تصدی وزارت علوم 
صحبت کرده اما وی در ســاعات آخر و در حالی که 
لیست آماده ارائه به مجلس بوده اعالم انصراف کرده 
در نتیجه فرصت هماهنگی با فرد دیگر پیش نیامده 

است.
روحانی بــه نمایندگان گفت بــرای وزارت علوم 
سرپرست معرفی خواهد کرد و در فرصت باقی مانده 

وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می کند.
رئیس جمهور در سخنان دو ساعته خود همچنین 

به دفــاع از تک تــک 17 وزیر پیشــنهادی خود 
پرداخت و خواســتار رأی بــاالی مجلس به تمامی 
کابینه پیشنهادی شــد. همچنین سفارش ویژه ای 
برای وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح کرد 
و درباره وزیر پیشنهادی ارتباطات هم گفت که وی 
متولد و پرورش یافته بعد از انقالب است و بر فضای 
مجازی تســلط کامل دارد. رئیس جمهور همچنین 
اضافه کرد که در فضای مجــازی را نمی توان قفل 
کرد چراکه این قفل را روحانی باز نکرده بلکه مردم 

باز کردند و نمی شود آن را بست.
در خالل سخنان رئیس جمهور برخی نمایندگان 
نســبت به عدم معرفی وزیر پیشنهادی علوم انتقاد 
کرده و آن را دارای ایراد قانونی دانستند که رئیس 
مجلس گفت: اگرچه بهتر بود تمامی اعضای کابینه 

یک جا معرفی می شدند اما این موضوع ایراد قانونی 
ندارد.

نمایندگان مجلس در حین سخنرانی رئیس جمهور 
و همچنین پس از آن در زمان سخنرانی نمایندگان 
مخالف و موافق کلیات کابینه مشغول البی و رایزنی 
با یکدیگر و همچنین وزرای پیشــنهادی بودند. در 
این میان رایزنی هایی بین اعضای فراکســیون های 
سیاســی مجلس با یکدیگر هم به چشم می خورد. 
جنب و جوش نمایندگان در جلسه به حدی بود که 
رئیس مجلس چندین باز از نمایندگان خواست در 

صندلی های خود مستقر شوند. 
حســن روحانی پس از اســتماع ســخنان چند 
نماینده مخالف و موافق کلیات کابینه جلسه علنی 

مجلس را ترک کرد.

درکمتر از یک دهه در جامه مد شــده است که آقایان وقتی از مسند امپراطوری   های 
خودساخته شــان کنار می   روند به جای آنکه طبق شعارهایشــان آماده خدمت رسانی به 
خلق اهلل در عرصه   های دیگری شــوند و یا آرام گرفته و تجربیاتشان را در اختیار جوانان 
بگذارند و با رفتارهایی بزرگوارانه دولت وقت را حمایت و پشتیبانی کنند، مانند کودکان 
ســیر نشده از سفره پر زرق و برق قدرت، بهانه   گیری کرده و شروع به جریان سازی   های 

جدید می   کنند .
گاهی دولت بهار می   سازند گاهی ادعای نواصول   گرایی دارند و ...

حــال به عاقبت امر فکر کنید و تصور کنید که این روند ادامه پیدا کند و این امر خط 
و مشی آقایان شود ، پس چند دهه چه بر سرمیهن عزیزمان خواهد آمد ؟ 

از بازگرداندن کشور به  عصر ملوک الطوایفی در آماج بحران   های منطقه   ای و جهانی چه 
کسانی سود خواهند برد؟ از برهم زدن اتحاد و وحدت ملی چه کسی جز دشمن متنفع 
خواهد شد؟ این جریان سازی   های نوپا و غیر اصیل چه دردی از حجم آالم و آسیب   های 

اجتماعی مردم را دوا می   کند ؟
اصول   گرایان اگر می   خواهند به گمان خودشــان »تغییر اساسی در نحوه کنش جریان 
اصول   گرایی« به عنوان یک مطالبه اصلی برسند، به نظرم بازگشت به ملت و عمل به آیه 

شریفه وعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا باالترین خط مشی   ها است.
وگرنــه همان گونه کــه نهضت مطالبه   گری از دولت در همــان روزهای اولیه به علت 
نداشــتن پشــتوانه اجتماعی در نطفه عقیم ماند، این بار جناح سازی   ها و متفرق کردن 
سرمایه انسانی جامعه به   جز اتالف و تضییع انرژی و وقت جوانان جامعه و تحریف آن ها از 
جریان اصلی حمایت از دولت وقت و خسته کردن مردم در جنگ   های جناحی بی   اساس 

ثمره   ای ندارد.
پس بیاییم دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد 

و بدانیم که اتحاد اتحاد شرط پیروزی است .

در پایان جلسه یک ســاعت و نیمه هیئت اعزامی کردستان عراق به بغداد 
که در محل سفارت ایران برگزار شد، ایرج مسجدی سفیر کشورمان، گفت: بر 

مذاکرات میان اربیل و بغداد برای حل اختالفات تأکید داریم.
بــه گزارش ایرنا، وی در خصوص مذاکراتش با هیئت کردســتان عراق که برای گفت 
وگو پیرامون موضوع همه پرسی با مقام های عراقی، در بغداد بسر می برد، گفت: در این 
جلسه مشــورت های خوبی صورت گرفت و ما امیدواریم این هیئت به سرپرستی دکتر 

شاویس در ماموریت خود موفق باشد. 
سفیر ایران در عراق، در خصوص همه پرسی که دولت اقلیم کردستان عراق قصد دارد 
در 25 ســپتامبر در میانه مخالفت هــای جهانی و منطقه ای و داخلی برگزار کند، اضافه 

کرد که ما نظرات و دیدگاه های خود را به هیئت کردی اعالم کردیم.
مسجدی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران از هرگونه مذاکرات میان بغداد و اربیل 
حمایت می کند، گفت: درخواســت و نظر ما این بوده است که مذاکرات اقلیم کردستان 

عراق با دولت مرکزی عراق ادامه یابد. 
روژ نوری شــاویس رئیس هیئت اعزامی اقلیم کردســتان عراق به بغداد نیز در پایان 
مذاکراتش در سفارت ایران، به خبرنگاران کرد همراهش گفت: سفر هیئت اعزامی کرد 
به بغداد، با هدف گفت وگو و مذاکره با مقام های دولت مرکزی درباره موضوع همه پرسی 
انجام شــده اســت و ما نتایج دیدارها و گفت وگوهای خود را در جلســه امروز با سفیر 

ایران به بحث گذاشتیم.
هیئــت اعزامی از کردســتان عــراق در دور تــازه ای از تالش ها بــرای فراهم کردن 
زمینه برگزاری همه پرســی، روز دوشنبه وارد بغداد شــد و با مقام های عراقی از جمله 

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد. 
این هیئت بعد از دیدار با مقام های عراقی به سفارت ایران در بغداد آمد، در حالی که 
یک گروه از خبرنگاران شــبکه های کردی ازجمله روداو، کردست، کردستان 24 و گلی 

کردستان را به همراه خود آورده بود. 
در این مذاکرات که بیش از یک ســاعت به طول انجامید، طرفین خیلی زود از مرحله 
تعارفات مرسوم دیپلماتیک عبور کردند و روژ نوری شاویس که زمانی در بغداد در پست 
معاونت نخســت وزیر عراق مشــغول بهکار بود، به ارائه گزارشــی از اهداف سفر هیئت 

اعزامی و نتایج دیدارهایش در بغداد پرداخت. 

نایب رئیس اول مجلس شــورای اســالمی گفت: 80 تــا 90 درصد وزیران 
پیشنهادی می توانند از مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد بگیرند.

به گزارش ایرنا، مســعود پزشکیان در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، گفت: 
مشــکل ما این اســت که مدیران  مان برنامه محور نیستند یا اینکه عادت به اجرای برنامه 
ندارند، این موضوعی اســت که تجربه اجرای برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه آن 
را به خوبی نشــان می دهد و دلیل، آن است که مدیران بر اساس تجربه و سلسله مراتب 

انتخاب نمی شوند و تجربه، آگاهی، مهارت و درک الزم را ندارند.
وی تصریح کرد: علی رغم نبود چنین ویژگی هایی مدیران مان زمانی که شــروع به کار 
برای کسب تجربه می کنند یک مرتبه آن ها را عوض می کنیم که نتیجه اش وضعیت فعلی 
کشــور می شود. پزشــکیان در مورد تیم اقتصادی دولت گفت: اگر تیم اقتصادی گذشته 
معرفی می شــد و دولت نقاط ضعف را اصالح می کرد، بهتــر از این بود تا افراد جدیدی 

معرفی شوند.
این نماینده تصریح کرد: در حال حاضر ما در سطح منطقه و در داخل کشور مشکالتی 
داریم که باید بــا هماهنگی، تمامی تالش ها را در جهت رفع این چالش ها به کار گیریم 
بــه گونه ای که با افزایش مشــارکت های عمومی و دعوت از کارشناســان در جهت رفع 
چالش های داخلی حرکت کرده و در این راه از تجربه، علم و توان کارشناســی اســتفاده 

کنیم.
پزشــکیان گفت: در صورت اصــالح نکردن چالش های خارجــی موفقیتی نیز حاصل 

نمی شود، البته این ها همه به نحوه مدیریت صحنه بر می گردد.
نماینــده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در مورد وضعیت اقتصادی کشــور اگر وزیر 
پیشــنهادی عالمه اقتصاد هم باشــد نمی تواند در محیط پرتنش برنامه ها را پیش ببرد، 

اکنون کار تیمی حرف آخر را می زند.
وی تصریح کرد: تیم اقتصادی باید با یک دیگر هماهنگ باشند؛ تیمی که تنها منحصر 

به دولت نیست و مجموعه  متغیرهای سیاسی بر روی آن اثرگذار هستند.
وی تصریح کرد: مهم آن است کسانی که سر کار می آیند چارچوب برنامه، سیاست های 
کلی و قوانین را اجرا کنند نه اینکه بعد از انتخاب شدن، کاری به کار آن ها نداشته باشیم.

سرزمین من تکه تکه از جفا ، سرزمین من 

حب قدرت یا دغدغه خدمت؟
 نواصول گرایی یا تفرق 

میرزایــی نکو گفــت: باید 
عرصــه را بــرای ارتباطات 
فراهم  نفت  بین المللی صنعت 
کنیم تا وزیــر در زمینه بحث 
پیمان هــای خارجی با قدرت 

بیشتری ورود پیدا کند.
به گزارش ایلنا، قاسم میرزایی نکو 
نماینده مــردم دماوند کارنامه گزینه 

پیشــنهادی وزارت نفت را  قابل دفاع دانست و اظهار داشت: زنگنه 
یکی از قدیمی ترین وزرای کشــور و فردی دانــا، توانمند و با تجربه 

است که می تواند وزارت نفت را به سر منزل مقصود برساند.
وی افزود: فعال وزارت نفت نیازمندی هایی دارد که مجموعه نظام 
باید در اختیار او قرار دهد و شــرایط را مهیا کنــد تا بتواند اهداف و 

برنامه های تعریف شده را عملیاتی کند.
 میرزایی نکو با اشــاره به نیاز  صنعت نفــت به 200 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری خاطرنشــان کرد: بخشــی از این رقم باید از طریق 

سرمایه گذاری خارجی تامین شود که نیازمند هماهنگی دقیق است.
وی تأکید کرد: برای عملیاتی شدن اهداف توسعه ای صنعت نفت و 
گاز کشور باید فشارهایی که به شخص وزیر و مجموعه وزارت نفت 
وارد می شــود، کم شود. این عضو فراکســیون امید خاطرنشان کرد: 
برای رســیدن به آنچه در برنامه هــای وزارت نفت آمده باید موضوع 
قراردادهای نفتی را حل شده بدانیم و بپذیریم که صنعت نفت نیازمند 

جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی روز دنیا است.
وی یادآور شــد: باید عرصه را بــرای ارتباطات بین المللی صنعت 
نفــت فراهم کنیم تا وزیر در زمینه بحث پیمان های خارجی با قدرت 

بیشتری ورود پیدا کند.

رئیس شــورای شــهر چهارم از برگزاری دو جلسه باقیمانده 
شــورا خبر داد و گفت: 31 مرداد آخرین جلســه شورای شهر 

چهارم تهران است.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران در پایان جلسه روز سه شنبه 
شورای شــهر تهران در مورد سرانجام آغاز به کار شورای شهر 
جدید با بیان اینکه در مورد مراســم تحلیــف و زمان آغاز به 
کار شورای پنجم اعضای بعدی باید تصمیم گیری کنند، گفت: 
براساس ابالغیه وزارت کشور اول شهریور ماه زمان آغاز به کار 
شورای شهر جدید است و از آنجایی که اول شهریور چهارشنبه 

است ما جلساتمان را تا آخرین روز برگزار می کنیم.
وی با بیان اینکه جلســات یکشنبه و ســه شنبه هفته آتی 
برگزار خواهد شد گفت: در جلسه روز سه شنبه هفته آینده از 

شورای شهر خداحافظی می کنیم.

 نماینده مردم تهران بــا بیان اینکه گویا 
برخی از نمایندگان معنی سکوالر را نمی دانند، 
گفــت: همین چند روز پیــش رهبری حکم 
ریاســت جمهوری رئیس جمهــور را تنفیذ 
کرد. یعنی ایشان یک دولت سکوالر را تنفیذ 
کردند؟ آیا ما در مجلس برنامه های سکوالر 

تصویب کرده ایم.
به گــزارش ایلنــا، مصطفی کواکبیــان در موافقت 
برنامه های دولــت دوازدهم در صحن علنی مجلس با 
اشــاره به گفته برخی از نماینــدگان که مخالف برنامه 
صحبــت کردند، گفــت: برخی فکر می کننــد که در 
خطبه های قبل از نمــاز جمعه صحبت می کنند. اینجا 
مجلس است و باید حول محور برنامه بحث کنند. این 
که می گویند برنامه ها سکوالر است یا معنی سکوالر را 
نمی دانند و یا این را که این ها در راستای بیانات رهبری 

نوشته شده، نمی دانند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 

همین چند روز پیش رهبری حکم ریاســت جمهوری 
رئیــس جمهور را تنفیذ کرد. یعنی ایشــان یک دولت 
ســکوالر را تنفیذ کردند؟ دولت تا بــه امروز به خوبی 
و برنامــه محور عمل کرده اســت و برنامه های دولت 
عموما براســاس مصوبات مجلس بوده است. آیا ما در 
مجلس برنامه های سکوالر تصویب کرده ایم. او افزود: 
دولــت در حوزه فرهنگ به خوبی عمل کرده اســت و 
نمی خواهد که با یک دیــد امنیتی کارها را انجام دهد. 
فرهنگ باید با مردم و نظام هماهنگ باشد و تمام تالش 
دولت هم همین اســت. عضو فراکسیون امید با اشاره 
به افزایش نرخ ســرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: 
ما خودمان در مجلس تصویب کرده ایم که ساالنه باید 
۷۵ میلیارد سرمایه خارجی در کشور جذب شود. این که 
برخی دوســتان می گویند چرا با خارجی ها قرارداد بسته 
شــده است عجیب اســت. بحث من این است که اگر 
می گوییم برجام بد اســت باید والیت مدار باشــیم زیرا 
رهبری در راس نظام برجام را تأیید کرده اســت. چطور 

ایشــان گفتند سند 20۳0 را بردارید که برداشته شد اگر 
با برجام مخالف بودند می گفتند بی برجام. او خاطرنشان 
کرد: شخصیتی مثل ظریف مانند سردار سلیمانی پا به 
پای هم در راســتای اهداف نظام حرکت می کنند. این 
که وزیر زن معرفی نشده است به خاطر فشارها از جانب 
برخی احزاب نبود. کواکبیان تأکید کرد: تالش دولت در 
بخش تحول سالمت و دیگر بخش ها مناسب است و 
من به آن افتخار می کنم. باید به مسایل دیگر هم توجه 
کرد ما ۳00 نفر گردش نخبگان داشتیم که باید به آن 

توجه کنیم.

وزارت امور خارجه روســیه تأکید کرد: 
روابط تهران و مسکو به طور کامل طبق 
قوانین بین المللی است و روسیه هم چنان 

از این رویکرد پیروی می کند.
به گزارش ایسنا، یک منبع در وزارت امور خارجه 
روســیه در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک در 
واکنش به خبر ادعایــی یک روزنامه آلمانی مبنی 
بر این که ایران به روسیه تجهیزات نظامی سنگین 
ارسال می کند، گفت: مشکالت درباره فهم این که 
چه چیزی در روابط ما با ایران اتفاق می افتد، مربوط 
به طرف روســی نیســت، چراکه به طور قطع ما 
همواره و به طور دقیق طبق تعهدات بین المللی مان 
عمل کرده ایم. این مشــکالت ناشــی از اقدامات 
رسانه ها علیه روسیه اســت که به روشنی تالش 
می کننــد تا وضعیت کنونــی در گفت وگوها میان 
روسیه و اروپای غربی و به  طور کلی روابط مسکو 
با غرب را که به شدت در وضعیت نامساعدی قرار 

دارد، پیچیده تر کنند.
به گزارش اسپوتنیک، روزنامه آلمانی دی ولت آم 
سایتونگ روز یک شنبه )1۳ اوت( با استناد به منابع 
ناشناس ســازمان های اطالعاتی کشورهای غربی 
ادعا کرد که ایــران برای دور زدن قطعنامه 22۳1 

شورای امنیت سازمان ملل، از طریق سوریه اقدام 
به قاچاق اسلحه به روسیه کرده است که برخی از 
این محموله ها، سالح های تهاجمی سنگین هستند.

این روزنامــه آلمانی هم چنین مدعی شــد که 
هواپیماهای ایرانی در مــاه ژوئن در پایگاه هوایی 
حمامیه در ســوریه که متعلق به روســیه است، به 
زمین نشســتند که این محموله هــای نظامی را 
منتقل کرده اند. این روزنامه آلمانی به نوع سالح ها 

اشاره ای نکرده است.
به گزارش ایسنا، ایگور کوروتچنکو نیز در واکنش 
به این ادعا گفت: این خبر جعلی و ساختگی است و 
با هدف خراب کردن روسیه و ایران به اتهام نقص 
قطعنامه های شورای امنیت ســازمان ملل متحد 
منتشر شده است. هدف از این اقدام تحریک آمیز، 
بی اعتبار کردن تالش های مسکو برای حل و فصل 
بحران سوریه اســت. این مقام روس خاطرنشان 
کرد: مناســبات نظامــی و فنی مســکو با تهران 
براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد اســت. هم چنین فرانس کلینتسوییچ معاون 
اول رئیس کمیته شورای دفاع و امنیت فدراسیون 
روسیه در بیانیه ای ادعای روزنامه آلمانی دی ولت 
آم سایتونگ را در خصوص قاچاق تجهیزات نظامی 

از ایران به روسیه به شدت تکذیب کرد.
وی افزود: روســیه تجهیزات نظامی بســیاری 
به ایران ارســال کرده اســت و به طور مسلم این 
تجهیــزات نیاز به انجام خدمات تعمیر و نگهداری 
روزمره دارد، در این راســتا روسیه اقدام به آموزش 
متخصصان ایرانی کرده و اکنون متخصصان ایرانی 

قادر به انجام این امور هستند.
این ســناتور روس خاطرنشــان کــرد: آموزش 
متخصصــان ایرانــی برای انجــام خدمات تعمیر 
تجهیزات نظامی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
انجام شده است. هم چنین دیمیتری راگوزین معاون 
نخست وزیر روســیه ارسال هرگونه سالح از ایران 
به روســیه را رد کرد. بر اساس گزارش ریانوستی 
راگوزین افزود: در خصوص مطلب روزنامه آلمانی 
باید بگویم که نویســندگان آن مشکالت جدی و 
آشــکار در دانش جغرافی دارند. وی گفت: روسیه 
وظایف خود را بر اســاس اصــول بین المللی اجرا 
می کند کــه از جمله همکاری فــن آوری نظامی 
با ایران اســت. راگوزین خاطرنشــان کرد: تمامی 
تجهیزات نظامی صادراتی همیشــه به شــدت با 
لیست تحریمی های شــورای امنیت سازمان ملل 

متحد مطابقت داده می شود.

امور  وزارت  ســخنگوی 
ارتکاب  کرد:  تأکید  خارجه 
اقدامــات غیر انســانی و 
خشــن علیه مردم بی گناه 
توســط گروه های افراطی، 
آموزه های  از  نشانه ای  هیچ 
مبین  دین  به خصوص  دینی 
از بنیان های اصیل انسانی، رحمت و  اســالم ندارد که 

صلح جویی برخوردار است.
به گــزارش ایرنا، بهــرام قاســمی در واکنش بــه حمالت 
تروریستی اخیر به هتل )عزیز استانبول( در شهر واگادوگو که 
منجر به کشــته و زخمی شدن 25 نفر از افراد بی گناه شد، با 
محکوم کردن این حادثه تروریســی افزود: امروز تروریسم یک 
مشــکل جهانی است و ریشه کن کردن آن نیازمند عزم و اراده 

همه کشورها است.
 سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران بــه عنوان یکی از قربانیان این پدیده شــوم و به عنوان 
یکی از جدی ترین کشــورهایی که با عزمی راسخ در مبارزه با 
تروریسم در منطقه تالش های سازنده و به سزایی داشته است، 
همواره آمادگی خود را برای همکاری و انتقال تجارب الزم در 

این زمینه اعالم می دارد.

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه شرایط 
خوبی برای دوره دوم کار رئیس جمهور فراهم 

است، گفت: ترکیب دولت قابل دفاع است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه رأی اعتماد 
به وزرای پیشــنهادی رئیس جمهور به عنوان نماینده 

موافق کلیت کابینه صحبت کرد.
عارف اظهار کــرد: عملکرد خوب دولت اول و تغییر 
شرایط کاری در دوره دوم و همچنین همراهی و کمکی 
که راهبرد مجلس دهم است از ظرفیت های این دوره 
است که دولت باید با اتکا به این شرایط دستاوردهای 
ارزشمندی داشته باشد. رئیس فراکسیون امید با تأکید 
بر اینکه روحانی می توانســت انتخاب های بهتری هم 
داشته باشــد گفت: عدم حضور وزیر زن به طور ویژه 
یکی از ایرادهای کابینه است؛ اما اصل کلیدی این است 
که دولت برای انجام کار نیــاز به همکاری و همدلی 
دارد؛ باید از دولت یک صدا شــنیده شود و بخش های 
مختلف هماهنگ عمل کنند. با این پیش فرض ترکیب 
دولت قابل دفاع اســت.  او از برنامه ارائه شــده توسط 
روحانی تشــکر کرد و گفت: این برنامه بیانگر شناخت 
دقیق دولت از مشکالت و اولویت های کشور است. اگر 
به اصول و جهت گیری های مهم دولت که در شــانزده 
بند گفته شــده بخواهیم اشــاره کنیم توجه به مناقع 
ملی، تعامل ســازنده با دنیا، رعایت حقوق شهروندی 
و پایدارســازی محیط زیست و ســایر موارد نمایان گر 
جهت گیری خوب دولت در چارچوب اســناد باالدستی 
اســت. این برنامه ها هم منطبق با ســند چشم انداز و 
هم سیاســت های کلی در اصل ۴۴ و هم برنامه ششم 

است. عارف خطاب به نوبخت خاطر نشان کرد : آنچه 
امروز ضرورت دارد و وظیفه ســازمان برنامه و بودجه 
اســت و کمبودی که در دولت و برنامه وزرا احســاس 
می شود، نداشتن شاخص های کمی است. انتظار ما این 
است که شاخص های کمی ارزیابی هم توسط سازمان 
برنامه در چارچوب برنامه ششــم تدوین شود. نماینده 
مردم تهران با بیــان اینکه مهم ترین بخش در برنامه 
دولت بخش اقتصادی است گفت: جهت گیری اصلی 
این بخش اصالح ساختاری است؛ ما در بخش اقتصاد 
 اغلب با مشکالتی روبه رو هستیم که در اقتصاد ریشه 
دارد. رئیس فراکســیون امید در ادامه به بندهای دیگر 
برنامه دولت دوازدهم نیز اشــاره کرد و گفت: اصالح 
قوانین بازنشستگی، جذب ســرمایه گذاری خارجی در 

برنامه دیده شده است . 
ما ساالنه حداقل 6۵ میلیون دالر سرمایه گذاری باید 
داشته باشــیم.  در بخش اجتماعی جهت گیری دولت 
مقابله با آسیب های اجتماعی است؛ خوشبختانه با برنامه 
خوب دولت می توانیم امیدوار باشیم که چهار سال آینده 
وضعیت بهتری داشته باشــیم. عارف با بیان اینکه در 
برنامه اجتماعی دسترســی بــدون تبعیض به خدمات 
اجتماعی و مدیریت آسیب های اجتماعی و مقابله جدی 
با آن ها هم دیده شده گفت: سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و مدیریت فرایند آموزشی نیز دیده شده است.  
باید دغدغه آموزش و پرورش و دولت اجرای این سند 
باشد. او به برنامه های دولت در بخش فرهنگی نیز اشاره 
کرد و گفت: واگذاری اغلب تصدی های بخش فرهنگ 
به بخش های غیر دولتی بخشــی از این برنامه است. 

وعده ای همیشــه به هنرمندان داده می شود تشکیل و 
ایجاد نظام های صنفی اســت. بند دیگر مردمی کردن 
فرهنگ و هنر هست.  رئیس فراکسیون امید برنامه های 
سیاســت خارجی را دارای جهت گیری خوب خواند. او 
افزود: مطالبه بسیاری از جوانان و نخبگان و تشکل های 
مردمی، اجرایی کردن منشــور شــهروندی است. اگر 
نیاز به قانون اســت خواهش می کنم دولت با اولویت 
الیحه اش را به مجلس بدهد. اجرای سیاست دسترسی 
آزاد به اطالعات مطالبه جدی است؛ اگر به مقابله با فساد 
اعتقاد دارید راهی جز دسترسی آزاد به اطالعات نیست. 
نماینده مردم تهران خاطر نشــان کرد: تدوین و اجرای 
قوانین شــفافیت و تمرکز گرایی دولــت از راهبردهای 
حیاتی است. دولت باید تصدی ها را به بخش های غیر 
دولتی و استان ها بدهد. عدم مداخله دولت در امور فردی 
و خصوصی و انســجام ملی میان اقوام ایرانی و تقویت 
دولت الکترونیک برای مقابله با فساد از جمله برنامه های 

دولت است. 
در بخش های امنیت ملــی و توان دفاعی و محیط 
زیســت احکام خوبی گفته شده اســت . عارف ضمن 
تشکر از وزرای دولت یازدهم که برای دولت دوازدهم 
معرفی نشــدند، به حضور برخی از چهره های برجسته 
دولت قبل در کابینه جدید اشــاره کرد و گفت: در میان 
وزرای جدید چهره هایی با سابقه ارزشمند و خوب دیده 
می شــود. در مجموع وضعیت خوب است اما اینکه در 
آستانه ســال تحصیلی وزیر علوم معرفی نشده خوب 
نیســت. خواهش می کنیم رئیس جمهور  هرچه زودتر 

وزیر علوم را معرفی کند.

واکنش وزارت خارجه و نخست وزیر روسیه
 به ادعای ارسال سالح از ایران به روسیه

سفیر ایران در دیدار با هیئت اعزامی کردستان عراق: 

بر مذاکرات میان اربیل و بغداد
 تأکید داریم

مسعود پزشکیان با اشاره به وزرای پیشنهادی دولت:

مدیران بر اساس تجربه و سلسله مراتب 
انتخاب نمی شوند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پی حمالت 
تروریستی بورکینافاسو:

ارتکاب اقدامات غیرانسانی 
هیچ نشانه ای از آموزه های دینی 

ندارد

عارف در موافقت با کلیت کابینه:
باید از دولت یک صدا شنیده شود

قاسم میرزایی نکو عضو فراکسیون امید:

شرایط را برای عملیاتی شدن 
برنامه های وزیر نفت فراهم کنیم

مهدی چمران عنوان کرد:

31 مرداد آخرین جلسه شورای 
شهر چهارم تهران

مصطفی کواکبیان نماینده مجلس:

برخی نمایندگان فکر می کنند
 در خطبه های قبل از نماز جمعه صحبت می کنند


