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کمیسیون اقتصادی
برنامههای وزیر پیشنهادی
اقتصاد را مطلوب ارزیابی
کرد
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یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :کمیسیون اقتصادی به طور نسبی و نه البته به شکل کامل برنامههای وزیرپیشنهادی اقتصاد را مطلوب اعالم کرد و میتوان
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 برنامههای خود برای این دو وزارتخانه 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 برنامههای پیشنهادیشان صورت داد.

نگاه روز

شهرام ناظری و ملیت ما ایرانیان
امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی
رجب طیب اردوغان با اتخاذ موضعی ســخت در مقابــل کردها اعالم کرده
کــه هیچگاه اجازه تکرار وضعیــت عراق در ترکیــه را نمیدهد .لحن و کالم
اردوغان نشــان میدهد که برای سرکوب کردها حاضر است به هر کاری دست
زند .اگرچه عراق و ترکیه تجربهی متفاوتی در ســالهای اخیر داشتهاند اما بیم
سرکوب قومیتی همواره بر سر هر دو کشور وجود دارد .عراق بعد از چند دهه
حکومت دیکتاتوری صدام حســین به وضعیتی دچار شده که حداقل در میان
مدت افق روشــنی از آن دیده نمیشود .ترکیه بعد از رفت و برگشتهای فراوان
میــان بروکراتها و نظامیان امروز هنوز در خوان اول همگرایی ملی قرار دارد.
امــا ایران وضعیت متفاوتی با این کشــورها دارد .ایرانیت ایران بیش از آنکه
وابسته به کنش سیاستمداران باشــد ،متکی بر اندوختهای تاریخی است .این
ســرمایه تاریخی صرفا ناشــی از متون نهفته در کتابها و روایتهای قدیمی و
اندوختهای انتزاعی در فضای ذهنی نیســت .بیــش از این عوامل باید به وجه
انضمامی زیســت مشترک ایرانیان دقت کرد .ایرانیان به صورت عینی و واقعی
در کنار یکدیگر زیســته اند .هنرمندان ،ورزشــکاران ،روشــنفکران مختلف از
اقوام گوناگون در انسجام این کثرت نقشی به سزا داشته اند .یکی از این افراد
شهرام ناظری است.
چنــد هزار ُکرد تنهایی خود را با شــهرام ناظری ســر میکنند؟ چند هزار
جوان غیر ُکرد به واســطه شــهرام ناظری ُکردها را دوســت داشته و خواهند
داشــت؟ هزاران ایرانی اعم از ُکرد و غیر ُکرد شهرام ناظری را به عنوان ُکردی
ایرانی میشناســند .ناظری سمبل ملیت منحصر ماست .وحدت در کثرتی که
خاص این مرز بوم است .او در عین تاکید بر کرد بودنش مظهر فخر هنر ایران
زمین اســت .آیا تا به حال از خود پرسیدهایم که شاهنامه خوانی ناظری چند
هزار جوان ُکرد را به ملت و ســرزمین ایران وابسته میکند؟ آیا میتوان درک
کرد که ناظری با آواز پارســی خود چه میزان از قومیتهای مختلف را به زبان
فارســی عالقمند میکند؟ نظام سیاســی ایران با چه هزینهای میتواند چنین
دستاورد بزرگی داشته باشد؟
چند نفر از ســنیهای وطنی به واسطه موالنا عبدالحمید به ایران دل بسته
هســتند؟ دولت مرکزی کجا میتواند تمام اهل سنت را در اتخاذ یک تصمیم
متحد کند؟
آنانی که امروز کنســرت ناظری لغو میکنند آیــا میتوانند تصور کنند که
برای ســرکوب حرکتهای قومی و جدایی خواهانــه چه هزینهای باید پرداخت
کنند؟ ناظری الماسی است که دولت مرکزی باید قدر دان آن باشد .اگر امروز
ســرزمین ایران یکپارچه و فارغ از چند پارگی اســت بیش از هر چیز مرهون
زحمات ناظری و امثال وی اســت .تا دیر نشده باید برای این اقدامات سرمایه
سوز فکری کرد .تا دیر نشده........

خبر
محمد رضا عارف:

دوشنبه شب جمعبندی خود را درباره وزرای
پیشنهادی اعالم میکنیم

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 میکنیم.

به گزارش انتخاب ،محمدرضا عارف درباره بررســی کابینه پیشنهادی تصریح
کرد :هنــوز ارزیابی قطعی از وزرای پیشــنهادی نداریــم و در فرصت کوتاهی
که داشــتهایم ،توانســتهایم تنها چند نفر از آنها را به فراکسیون دعوت کنیم
ولی دوشــنبه شب در جلسه فراکســیون امید جمع بندی خود را درباره وزرای
پیشنهادی اعالم میکنیم.
رئیس فراکســیون امید با تاکید بر اینکه قصد نداریم درباره وزرای پیشنهادی
به طور فردی صحبت کنیم ،گفت :به دوســتان گفتهایم کــه فعال درباره افراد
کابینه به صورت شــخصی موضع گیری نکنند تا در فراکســیون درباره آنها به
جمع بندی برســیم و در حال حاضر کمیتههای ارزیابی مشغول بررسی کارنامه
و برنامه آنها هستند.
عارف بــا بیان اینکه برخی وزرای پیشــنهادی همــان وزرای کابینه یازدهم
هســتند ،تصریح کرد :قصد نداریم بر اســاس عملکرد  4ســال گذشــته این
افراد را بســنجیم ،بلکه طبــق برنامهها و روش و منش آنها را مورد بررســی
قــرار میدهیم و نظــر جدید خــود را بر اســاس بررســیهای جدید مطرح
میکنیم.
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی با انتقــاد از عدم حضور
زنــان در کابینــه دوازدهم افزود :دربــاره عدم حضور زنــان در کابینه ،به طور
محترمانــه در کنگره مجمع زنان اصالح طلب گالیه کردم و گفتم در شــرایطی
کــه  50درصد متخصصان ما زنان هســتند و بانــوان توانمند زیادی داریم که
در بعضی ازبخشهای تخصصی ،توانمندی بیشــتری نســبت به مردان دارند و
توقع داشــتیم در کابینه دوازدهم از وجود آنها بهرهمند شویم ،ولی این اتفاق
نیفتاد.
عارف همچنین ادامه داد :این از اختیارات رئیسجمهور است و البد تشخیص
دادهاند وزیر زن نداشته باشیم ولی حداقل توقع داریم در پستهای بعدی مثل
معاون وزرا و مدیران کل از زنان استفاده کنند.
او در پاســخ به اینکه چرا تا کنون وزیر علوم معرفی نشــده است ،خاطرنشان
کرد :احتماال در این مورد آقای روحانی با مشــکالتی مواجه شــدهاند چون قرار
بود همه کابینه به طور کامل معرفی شوند.
رئیس فراکســیون امید درپاســخ به اینکه آیا به وزرای پیشنهادی به صورت
فراکســیونی رای میدهید یا فردی؟ افزود :قرار اســت فراکسیونی عمل کنیم
والبتــه باید ببینیم کــه اعضای محترم نســبت به فراکســیون رعایت تعصب
فراکســیونی را دارند یا یه صورت فردی اقدام میکننــد ،هرچند تاکید بر رای
فراکسیونی است.
عارف در پاســخ به اینکه پیشبینی شــما از رای اعتماد بــه کابینه دوازدهم
چیســت و چند درصد کابینه موفق میشــوند از مجلــس رای بگیرند ،افزود:
امیدواریم همه کابینه با برنامه خوب و توانایی در پاســخ گویی به سواالت ،رای
بیاورند .این مطلوب اســت که همه گزینههــا رای بیاورند ولی این حق مجلس
است که بعد از بررسی و تحلیل برنامههای وزرا ،به کابینه اعتماد کند یا نکند.
او تاکیــد کرد :امیدواریم کابینه صرفا بر اســاس تواناییها و تعهد کاری رای
بیاورد.
ایــن نماینده اصالح طلب همچنین در پاســخ به این پرســش که تا چه حد
ایــن کابینه به توقعات اصالح طلبانه نزدیک اســت ،گفت :در این کابینه وزرای
پیشــنهادی اصالح طلب هم داریم و امیدواریــم بقیه گزینهها هم در چارچوب
برنامهها و تفکر اصالح طلبانه آقای روحانی پس از رای با ایشان همکاری کنند.
رئیس فراکسیون امید افزود :به طور کلی روز سه شنبه در جلسه رای اعتماد،
نظر قطعی خود را درباره کابینه پیشــنهادی با رایی که میدهیم اعالم خواهیم
کرد.

یادداشت روز

رئیسجمهور در آخرین جلسه کابینه یازدهم:

همه با ما و علیه آن کسی هستند که بخواهد برجام را تضعیف کند
رئیسجمهــور آرامش در اقتصاد،
پیشــرفت اقتصــادی و حرکت در
جهــت عدالت اجتماعــی را افتخار
دولت یازدهم عنــوان کرد و گفت:
دولت دوازدهــم راه خود را با کمک
مردم و در راستای سیاست آزادی،
امنیت ،آرامش و پیشرفت ادامه داده
و بر همین مبنا حرکت خواهد کرد.

بــه گزارش ایســنا ،حجتاالســام
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 میکنند ،افزود :بســیار
خوشحالم که وزرای ما حتی آنهایی که
به جای آنها وزیر جدید معرفی شــده،
امروز در ســفرها ،افتتاحها ،سر زدنها،
امضاء قراردادها و دیگــر امور با همان
نشاط روز اول کار میکنند و این نشان
میدهد که آنها 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 توانمندیها
و خدمــات آنــان در دیگــر بخشهــا
بهرهبرداری 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 قیمتها
در بــازار اوضاع نابســامانی داشــت و

تــورم افسارگســیخته بــا روح ،زندگی
و راحتــی مردم بازی میکرد و شــاهد
رشــد منفی حدود  7درصدی در اقتصاد
بودیــم .بدهکاریهــای عظیم دولت و
تحریمهای خطرناکی که هر روز بیشتر
و بیشتر میشد و اگر آن روند ادامه پیدا
میکرد ،امروز فروش نفت ما  200هزار
بشــکه بود و شــرایط تحریم بیشترین
فشار را به مردم آورده بود.
رئیسجمهــور با بیان اینکه شــرایط
سیاســی در جامعه ما به گونهای بود که
ســالها  16آذری در دانشگاهها برگزار
نمیشــد و برگزاری مراسم هم جز دعوا
و برخورد فیزیکی نتیجه دیگری نداشت،
افزود :امروز فضای دانشگاهها آرام و 16
آذرهای پرافتخاری داریم.
دکتر روحانی با اشاره به شور و نشاط
مردم در هفتههــای منتهی به انتخابات
 29اردیبهشت ،گفت :تصور نمیکنم در
هیچ کشــوری مردم اینطور آزادانه به
خیابانهــا بیایند و در اجتماعات حرف و
نظرشان را صریح و با صدای بلند اعالم
کنند.
رئیسجمهــور ادامــه داد :بــا وجود
نظرات ،شــیوهها ،فکرهــا و جناحهای
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 میکردیم ،دهها کشــور دنیا البته

سخنگوی فراکسیون امید:

شریعتمداری از مجلس
رای باالیی میگیرد
بهرام پارســایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به معرفی محمد شــریعتمداری از سوی رئیسجمهور به
مجلس برای تصدی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،وی را مدیر
الیق ،متخصص ،توانمند و با تجربه دانست.

به گزارش ایلنا ،پارســایی گفت :در بین وزرای پیشنهادی ،آقای
شریعتمداری یکی از گزینههایی است که بر اساس تخصص و تجربه
انتخاب شــده و در واقع این انتخاب هدفمند بوده است .سخنگوی
فراکســیون امید مجلس شــورای اســامی با بیان این که در حال
حاضــر یکی از اولویتهای وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،تحول
در همــه بخشها بهخصوص صنعت اســت ،گفــت :قطعا با حضور
آقای شــریعتمداری شــاهد تحوالتی در بخش صنعت ،صادرات و
فروش محصوالت تولیدی داخل خواهیم بود .پارسایی با بیان اینکه
در حال حاضــر برای صادرات و فروش محصــوالت تولید داخل با
مشکل مواجه هســتیم ،گفت :با توجه به اینکه آقای شریعتمداری
هشت ســال وزیر بازرگانی بودند ،تجربیات وی در بخش بازرگانی،
دولــت و صاحبان کارخانهها را در صادرات محصوالت کمک زیادی
خواهد کرد و این تجربیات میتواند اثر گذار و منشا تحوالت خوبی
باشد.
وی تاکید کرد :اگر بازاریابی محصوالت تولیدی و مشــکل فروش
در بازارهای جهانی حل شــود ،میتوان به رونق صادرات و افزایش
تولیدات داخلی امیدوار بود .ســخنگوی کمیســیون اصل ۹۰گفت:
بر اســاس وضعیت موجود وزارت صنعت ،ایــن وزارتخانه نیاز به
تحول دارد که باید با ایجاد تحول در راســتای ســاماندهی بیشتر
تولیــدات ،افزایش تولید ،بهره بــرداری از ظرفیتهای موجود ،رفع
مشــکل بیکاری و ایجاد اشتغال گام برداشت .پارسایی با بیان اینکه
باید با برنامهریزی دقیق و اجرای سیاســتها گره از مشــکالت باز
شود ،گفت :تغییر در وزارت صنعت ،امیدوارکننده است.
وی هماهنگی و تعامل شــریعتمداری بــا مجلس را از نقاط قوت
وی دانســت که میتواند در کســب رای اعتماد بــاال از نمایندگان
موثر باشد.
محمود واعظی:

برای وزارت علوم سرپرست معرفی میشود
واعظــی در مورد وضعیت وزارت علوم گفت :در مورد وزارت علوم به
احتمال قوی به دلیل اینکه تمرکز روی  ۱۷وزیر اســت یک سرپرست
معرفی میشود و ســر فرصت آقای رئیسجمهور مشورتهای الزم را
میکند 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 جلســههیئــت دولت با حضور
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اخبار مربوط بــه کابینه دوازدهم عنوان کرد:
متاســفانه برخی در مجلس مطرح کردند که آقــای رئیسجمهور با چند وزیر
موافق نیست یا تصمیم در مورد آنها را در اختیار مجلس گذاشته است که این
مساله درست نیست .او افزود :رئیسجمهور در مورد هر  ۱۷وزیری که پیشنهاد
کرده جدی اســت و از هر  ۱۷نفر حمایت میکند .تالش خود رئیسجمهور و
دولت این اســت که همه  ۱۷نفر رای ،خوب بیاورند .اینکه گفته شــده آقای
رئیسجمهور 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
شایعهسازیها دامن زده شود ،گفت :انسجام دولت جدی است حمایت روحانی
از وزرای پیشنهادی جدی است و تا آخر پشت سر همه آنها خواهد بود .او در
مورد وضعیت وزارت علوم گفت :در مورد وزارت علوم به احتمال قوی به دلیل
اینکه تمرکز روی  ۱۷وزیر اســت یک سرپرست معرفی میشود و سر فرصت
آقای رئیسجمهور مشورتهای الزم را میکند که وزیری علومی معرفی شود
که این بار سنگین را پیش ببرد و مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد.

به دروغ ،مدعی میشــدند که انتخابات
ایــران ،واقعی و دقیق نبــوده و نظارتی
نســبت به آن وجود نداشــته اســت،
خاطرنشــان کرد :امروز مــا انتخاباتی
برگزار کردیم که باعث شــد حدود 500
نفر از میهمانان خارجی اعم از  130مقام
بلند پایه خارجی و نمایندگان  105کشور
و ســازمان بینالمللی در مراسم تحلیف
شرکت کردند.
دکتر روحانی با اشاره به موضوع برجام
و اینکه رئیسجمهور آمریکا ،مخالفین و
آنهایی هم که ضد جمهوری اســامی
ایران هســتند ،با عصبانیت این توافق
را بدترین توافق تاریخ آمریکا دانســته
و میگویند 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 میکردند و آن را خالف
میدانستند ،اما امروز اگر آمریکا بخواهد
علیه برجام بایســتد ،همه دنیا روب ه روی
آمریکا میایستند و این تفاوت امروز با
 4سال پیش اســت؛  4سال پیش اکثر
کشــورهای جهان از اقــدام علیه ایران
حمایت میکردند و کــف میزدند و ما
تنها بودیــم ،اما امروز اگر بخواهند علیه
ایران در موضوع برجــام اقدامی کنند،
همه با ما و علیه آن کســی هستند که
بخواهد برجام را تضعیف کند.
رئیسجمهور با اشــاره به اینکه دولت

یازدهم در عمل بــه وعدههای خود در
راســتای تحقق شعارش مبنی بر نجات
اقتصاد ،تعامل ســازنده با جهان و احیاء
اخالق ،بــا کمک ،حضــور و فداکاری
مردم ،گامهای خوب و مهمی برداشته
اســت ،گفت :امروز در کشــور شــاهد
آرامــش در اقتصــاد هســتیم ،هرچند
مشکل اقتصادی همچنان وجود دارد اما
در مقایســه با  4سال 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  4سال
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 اســتانهای محــروم ،کمک
به مردم در راســتای کاهش هزینههای
درمانــی و ارائه خدمات بیشــتر در این
بخش و اعزام پزشکهای متخصص به
اقصی نقاط کشور را نمونههای از تحقق
عدالت اجتماعی در کشور عنوان کرد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه امروز در
جامعه شــاهد اخالق ،رفتار و میانهروی
بهتر و اعتدال بیشــتری هستیم  ،گفت:
بدانیم کشــور ما جز در ســایه اعتدال
پیشــرفت نخواهد کرد و افراط و تفریط
ما را بر زمین میزند.
رئیسجمهور همچنین در این جلســه
از اعضــای دولت که در کابینه دوازدهم
حضور ندارند با اهدای لوح تقدیر ،تجلیل
کرد.

علی مطهری با اشاره به وزرای پیشنهادی رئیسجمهور:

ممکن است دو نفر نتوانند رای اعتماد بگیرند
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی
کابینه پیشــنهادی دولــت دوازدهم را
در مجموع خــوب ارزیابی کرد و گفت:
اینکه ایــن کابینه بتوانــد وعدههای
رئیسجمهور را محقق کند ،بستگی به
مدیریت رئیسجمهور 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
وعدههای ریاســتجمهوری را محقق کند،
بستگی به مدیریت رئیسجمهور دارد.
عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان
کــرد :اگــر ایشــان ارادهای بــرای عمل
بــه وعدههــا داشــته باشــد،ایــن اتفاق
میافتد.
وزرا نقــش درجــه دوم را دارنــد ،این
آقای رئیسجمهور اســت که توان عمل به
وعدههایش با همین کابینه را دارد.
نایــب رئیس مجلــس در مــورد میزان
رای اعتماد به  ۱۷وزیر 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 اصولگرایان و
اصالحطلبان حضور دارند که نشان میدهد
تعصب گروهی و جناحــی در کابینه وجود
ندارد.
عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان
کرد :با این حســاب به نظر میرسد جناحی
نبــودن کابینــه،نقطه مثبتی بــرای آقای
روحانی است.
مطهری در پایان به جلسات کمیسیونها
و فراکســیونها با حضور وزرای پیشنهادی
اشــاره کرد و گفــت :نماینــدگان در حال
بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی هستند
تا در روز رای اعتماد درست تصمیم بگیرند.

اختصاص یکهزار میلیارد تومان به

نیروی قدس برای مقابله با تروریسم
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی،
دولت را موظــف کردند مبلغ یکهزار
میلیارد تومان به نیــروی قدس برای
مقابله با تروریسم اختصاص دهد.

به گزارش انتخاب ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در ادامه بررسی جزئیات
طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و
تروریســتی آمریــکا در منطقــه» ،با
تصویــب مــاده  ۱۲این طــرح ،مبلغ
یکهزار میلیــارد تومان بــرای مقابله
با تروریســم بــه نیروی قدس ســپاه
پاســداران انقالب اســامی اختصاص
دادند.
بر اساس این ماده« ،به منظور مبارزه
با تروریســم در منطقــه ،دولت موظف
اســت مبلغ  ۱۰هزار میلیــارد ریال در
اختیار نیروی قدس ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی قرار دهد».
نماینــدگان همچنین با تصویب ماده
 ۱۳این طرح ،وزارت دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه
پاســداران انقالب اســامی را موظف
کردنــد که «بــا هماهنگی ســتاد کل
نیروهــای مســلح و با رعایت سلســله
مراتب ،ظــرف مدت حداکثر یک ماه از

سياسي

تصویب این قانون ،طرح اجرایی مربوط
بــه افزایش توان دفاعــی و بازدارندگی
کشــور در حوزه موشــکی را تهیه و به
همراه پیشــنهادات خود بــرای تحقق
لوازم و ضرورتهای این امر به شــورای
عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع
ذیربط ارائه کنند».
بر اســاس بخش دیگری از این طرح
که بــه تصویــب نمایندگان رســید و
مطابق ماده  ۱۴طرح« ،بر اساس قانون
متناســب و متقابل دولــت جمهوری
اســامی ایران در اجرای برجام ،دولت
و قوای مسلح کشــور با رعایت سلسله
مراتــب موظفند به منظور حراســت از
امنیــت و منافع ملی کشــور و حمایت
از متحدان در مقابله با تروریسم تدابیر
الزم را نســبت به تقویت توانمندیهای
دفاعــی جمهوری اســامی ایــران در
همه زمینههای آفنــدی و پدآفندی از
جمله هوایی ،دریایی ،زمینی ،موشــکی
و تقویــت پدآفند غیرعامــل در مقابل
حمالت هســتهای و ساخت پیشرانها،
باتریهــای هســتهای ،تصویربرداری
نوترونی و پزشکی هستهای برنامهریزی
و اقدام کنند».

معرفت و جوانمردی تو را فراموش
نمیکنم
علی اکبر محمودی  -فعال سیاسی اصالحطلب

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر محمد شريعتمداري
باسالم و تحيت؛
امــروز كه قلم به دســت گرفتهام و اين ســطور را ســياه
ميكنم ،نور اميد ســفيدي در دل پيدا كردهام چراكه نیک به
یاد 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 دکتر شريعتمداري؛
نيــك ميدانم كــه آن روزهــا در مســند وزارت به جاي
تكيــهزدن بــر صندلي ،عمال پاي كار بودي و شــب و روز را
ميدویدی و تالش ميکردی تا مایحتاج مردم به موقع تامین
شــود و بي هيچ كم و كاست بر سر سفرهها 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 بيدريغ و بيمنت
تالش كردهاي.
آن روزهــا در برابــر هجمههــاي منتقدين تنــد و تيز با
صبــوري و متانــت مثالزدنــي خويــش تنها بــه فكر رفع
مشــكالت مردم بهويژه در حوزه معيشــت بــودی و رجای
واثق دارم در امتداد آن مســير ،امروز و فردا در مســئوليت
جديد نيز شجاعانه در برابر دستاندازان به بيتالمال خواهي
ايســتاد و مسائل پيشروي صنعت كشــور را مرتفع خواهي
نمود.
از اعمــاق وجود و بــدون هيچ تملقي اعــام ميدارم كه
خالصانه دوســتت دارم چرا كه متانــت و صبوريتان مرا به
ياد شناســنامه انقالب حضرت آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني
مياندازد؛ هم او كه ميدانم تا چه اندازه به ايشــان عالقمند
بودي و هستي.
تو را دوســت دارم چون هنــوز از ياد نبــردهام در دوران
ناسپاســی و آدم فروشی و اخالقکشــی ،در انتخابات  ۹۲با
مشــی اخالق و اعتدال به میدان آمدی و شرط باقی ماندت
در میدان عدم حضور آیتاهلل هاشــمی بــود و در همانروز
ثبتنــام ،از قضــا آیتاهلل هم به خواســت مــردم به میدان
آمــد و باوجود آنكه فرصت ارزندهاي 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 کــه فرياد اعتــدال و ميانهروي را
در وانفســای تندرویهــا و بداخالقيهــاي دولــت دهم از
زبانت شــنیدم که گفتی نیاز جامعه امــروز اعتدال و پرهیز
از تندرویهاســت و وقتی در کارزار انتخابــات عقیده قلبی
خويش را بهصورت شــعاری مصادره شده شــنيدي نه تنها
صداي اعتراض بــر نياوردي بلكه با ســكوت به خيل عظيم
مردمــي پيوســتي كه همــواره همراهشــان بــودهاي و با
وزانــت خويش به اعتدالیــون و ميانهروهــاي جدید با تمام
وجود در راســتای نهادینه شــدن اعتدال در کشــور كمك
نمودي.
تو را دوســت دارم چراکه با وجود تمام شایســتگی وقتي
در مقابل لشــگر ســهمخواهان ،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 هجمههاي پيشروي دولت با پاك دســتي تمام عنان
معاونت اجرايي رئيسجمهور را در دســت گرفتي و در كارزار
انتخاباتي دوازدهم نيز در كنار دولت ماندي و همصدا با مردم
حماسه نو آفريدي.
بيترديــد نام نیک ،اخالق حســنه و هنر ذاتــی مدیریتی
تو ســه عاملی بود كه باعث شــد تا هنرمندانه و متخصصانه
بــه عنوان پلی ارتباطي میــان اصالحطلبان و اصولگرایان و
معتدلین در حمایت از دکتر روحانی باشــي و اینگونه شد که
توانســتیم بار دیگر حماســهای بیافرینیم از جنس امید تا از
نیمه راه برنگردیم.
دکتر شريعتمداري عزيز،
تو را دوســت دارم چرا که از جوانــی دغدغهات 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
ميروي.
ســالها خويش را وقف مردم کردی تا لبخند رضایتشــان
مرهمــي بــر خســتگیهای ســالهاي دور و نزديكــت
باشد.
نیک ميدانم كه در طول ســالها مشكالت مردم را مسئله
اصلــي خويش دانســتهاي و در رفع آنهــا ذرهاي اهمال و
كوتاهي نكردهاي.
وزير آتي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ؛
تو را دوســت داشتم و دارم و میدانم که امروز برای نجات
مردم و حل مشــکالت آنها به میــدان كار و عمل آمدهای
و يقيــن دارم در شــرايطي كه صنعت كشــور از نامديريتي
رنج ميبرد و تجارت كشــور دچار ناكارآمدي شــده اســت
و بازرگاني به فراموشــي ســپرده شــده و جاي خــود را به
واردات تام داده اســت ،ميتواني با نســخه شفابخش خويش
براســاس تجــارب مديريتي گذشــته به ديوارهــاي درهم
ريخته ايــن وزارتخانه كمك كنــي و لبخندآفرين بر روي
لبهاي مردان و زنان و فرزندان ســرزميني باشــي كه امروز
تنها دغدغهشــان اشــتغال ،امنيت شــغلي و تامين معيشت
است.
وزير آتي وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
نيــك ميدانم بــا آراي بــاالي اعتماد نماينــدگان مردم
در خانــه ملــت بــه وزارت صنعت ،معــدن و تجــارت راه
خواهــي يافــت و حماســهاي مانــدگار در خدمــت بــه
مــردم به يــادگار خواهــي گذاشــت و همچون ســربازي
جــان بركف در پــاي آرمانهــاي انقالب وكشــور خواهي
ايستاد.
خــدا را گواه دارم در اين مســير تا پاي جــان در كنارت
خواهم ايستاد.

