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حاتمی وزیر دفاع:

پشتیبانی از

سياسي

نیروی انتظامی را
ارتقا خواهیم داد

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایســنا ،امیر حاتمی در این دیدار اظهار کرد :پشــتیبانی از نیروی انتظامی به ویژه در حوزههای ماموریتی از قبیل یگان ویژه و مرزبانی را ارتقاء خواهیم داد .وی افزود :پشتیبانی از نیروی
انتظامی از طریق ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری می شود و وزارت دفاع نیز در این راستا کمک و حمایتهای الزم را خواهد شد .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد :به منظور پشتیبانی از
ماموریتهای نیروی انتظامی کارگروه ویژهای تشکیل میشود .سردارحسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز در این دیدار ضمن تبریک به وزیر دفاع و آرزوی توفیق و موفقیت برای امیرحاتمی گزارشی
از عملکرد نیروی انتظامی ارائه کرد .وی اظهار داشت :نیروی انتظامی نیازمند نگاه و رویکرد جدیدی از سوی وزارت دفاع در تامین و تزریق تجهیزات مورد نیاز است.

رئیسجمهور در دیدار اعضای کابینه دوازدهم با رهبر انقالب:

مهمترین معضل پیش روی دولت مسئله بیکاری است
رئیسجمهــور ،مهمترین معضل پیش روی
دولت را مســئله بیکاری و مشکالت اقتصادی
خواند و اظهار داشت :نظام بانکی ،صندوقهای
بازنشستگی ،نبود تعادل در بودجه ،مسئله آب
و مشــکالت محیط زیســت از دیگر مسائلی
است که باید در چهار سال آینده حل شوند.
به گزارش آفتاب ،حســن روحانی که صبح شــنبه و
همزمان با ایام هفته دولت ،در دیدار اعضای هیئت دولت
دوازدهم با رهبر معظم انقالب اسالمی سخن میگفت،
در گزارشی از اقدامات دولت یازدهم و برنامهها و اهداف
دولــت دوازدهم ،گفت :هــدف اول دولت دوازدهم حل
مشکل بیکاری اســت و تالش میکنیم ساالنه بیش از
 ۹۰۰هزار شغل ایجاد شود.

رئیسجمهور ،تحقق رشــد  ۸درصدی ،مبارزه با فقر و
تحقق عدالت اجتماعی را از دیگر اهداف دولت برشــمرد
و با بیان اینکه برای رســیدن به رشد  ۸درصدی نیازمند
 ۷۷۵هزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری جدید در ســال
هســتیم ،افزود :برای رســیدن به این هــدف ،بودجه و
امکانات دولت کافی نیست و باید بانکها ،بازار سرمایه،
صندوق توســعهملی و سرمایهبخش خصوصی به میدان
بیاید و سرمایه خارجی نیز جذب شود.
روحانــی ،تورم ســاالنه را کمتــر از  ۸درصد خواند و
اظهارداشــت :تالش دولت دوازدهم این است که تورم
را تک رقمی نگه دارد .سال گذشته سالی استثنایی برای
اقتصاد کشــور بود زیرا شاهد رشــد اقتصادی دو رقمی
بودیم و رشد اقتصادی ایران در جهان اول شد.

رئیس اداره اصلی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه:

مجموعه جدید تروریستی در سوریه
شکل گرفته است
رئیس اداره اصلی ســتاد
کل نیروهای مسلح روسیه
از پیدایش مجموعه جدید
تروریستی در سوریه به نام
هیئت تحریرالشام خبر داد
که شمار افراد آن به بیش از
 25هزار نفر میرسد.
به گــزارش ایرنا ،ژنرال ایگور
کوروبــوف گفت کــه در گروه
جدید تروریستی جبهه النصره
نقش اصلی را ایفا میکند.
روزنامه کامرســانت روز شــنبه در بخش اخبــار آنالین پایگاه
اینترنتی خود به نقل از سخنان کوروبوف نوشت :در مجموعه جدید
تروریســتی ضدســوری بیش از  70گروه گرد آمدهاند و شماری
از آنها معارضانی هســتند که پیشتر میانهرو شناخته میشدند
رئیس اداره اصلی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه خاطرنشان کرد:
گروههای این مجموعه تروریســتی در نبردها با ارتش ســوریه و
معارضان مســلح میانهرو در استانهای حلب ،دمشق ،ادلب و حما
فعاالنه شرکت میکنند.
مقام نظامی روس همچنین اعالم کرد :نیروهای ارتش ســوریه
در مقابله با تروریســتها به پیروزیهای جدیدی دست یافتهاند.
تازهتریــن موفقیت نیز آزاد کردن منطقه حمیمیم در نقطه تالقی
اســتانهای حمص و دیرالزور در هفته گذشــته است که میتواند
نقطه عطفی برای پایان محاصره چهار ســاله این شــهر توســط
تروریستهای داعشی باشد.
هر چند اجرای راهبرد چند کشــور غربی-عربی ضدســوری به
پیشــگامی آمریکا که در برگیرنده ســرنگونی حکومت بشار اسد
در طول شــش ماه بود شکســت خورد ،با اینحــال حمایتهای
اطالعاتی ،مالی و تسلیحانی از دهها گروه تروریستی همچنان ادامه
دارد که از یک ســو ،ســوریه را در حدود شــش سال گذشته به
ویرانی کشانده ،جان دهها هزار غیرنظامی بهویژه زنان و کودکان را
گرفته ،میلیونها آواره برجای گذاشــته و از سوی دیگر ،دامنه این
فجایع عراق را نیز در بحران فرو برده است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

نمایندگان حق دارند به هر کسی
رای بدهند یا ندهند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از حاشیهسازیها
درباره رای اعتماد مجلس به وزرای پیشــنهادی دولت،
تاکید کرد که نمایندگان حق دارند به یک وزیر پیشنهادی
رای بدهند یا نه و افراد نباید به دنبال مقصرتراشی باشند
به گزارش ایســنا ،بهروز نعمتی اظهار داشت :آنچه اخیرا یکی
از نمایندگان درباره بازشــماری آرای آقای بیطرف گفته مبنای
کارشناسی ندارد .در جریان بازشماری آرای وزیر پیشنهادی نیرو
آقایان قاســم میرزایی و فتحی به عنوان نماینده فراکسیون امید
حضور داشتند و بازشــماری دقیقی انجام شده که بر اساس آن
نتیجه رای اعتماد تفاوتی نکرده است.
وی درباره ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر نامه رئیس دولت
اصالحــات در ارتباط با توصیه وی بــه رایآوری بیطرف ،افزود:
آقــای خاتمی پیش از ایــن نامه زده بود که از کســی حمایت
نمیکند و کســی را توصیه نمیکند و گفته بود که دخالتی در
دولت ندارد و ما باید این نامه را اصل بدانیم.
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس اضافه کرد ۱۶ :نفر از وزیران
پیشنهادی دولت در مجلس رای آوردند .ما در جریان رای اعتماد
با همه وزرا نشســت و جلسات متعدد داشــتیم .مگر دنبال چه
چیزی بودیم .من خودم رئیس ســتاد اصولگرایان معتدل بودم و
اگر دنبال باجخواهی بودم مثل دیگران  ۱۰نفر را به آقای روحانی
معرفی میکردم اما چنین چیزی نبوده است.
نعمتــی همچنین گفــت :نمایندگان حق دارنــد به یک وزیر
پیشــنهادی رای بدهنــد یــا نه .قطعــا افراد باید بیــن خود و
خدایشان ،حجتی برای رای دادن داشته باشند .در مجلس ششم
کــه صددرصد اصالحطلب بودند تعدادی از وزیران پیشــنهادی
دولت رای نیاوردند زیرا به آن حجت شرعی نرسیده بودند و این
تنها دورهای اســت که فقط یک نفر موفق به کسب رای اعتماد
از مجلس نشده است.
وی با انتقاد از جریانســازیهای رســانهای اخیر علیه مجلس
و نماینــدگان ،اضافه کرد :البته مجلس را نمیتوانند متهم کنند
زیرا مجلس حق دارد به هر کســی رای بدهد یا ندهد ،اما گاهی
به دنبال مقصر میگردند و میخواهند مشکالتی که وجود دارد
را گردن افراد دیگری بیندازند که باید بگویم این مقصرتراشیها
جواب نمیدهد.

رئیسجمهور با اشــاره به لزوم مردمیکردن اقتصاد و
اصــاح نظام بانکی گفت :اگــر بخواهیم به این اهداف
برســیم ،باید ســود بانکی کاهش یابد و وزارتخانهها و
بانکها از بنگاهداری دست بردارند.
روحانــی با بیان اینکه به مردم قول دادهایم فقر مطلق
تا پایان دولت دوازدهم ریشــهکن شود ،خاطرنشان کرد:
برای رســیدن به این هدف باید با تحول مالیاتی ،فاصله
دو دهک باال و پایین جامعه کم ،و فقر مطلق ریشــهکن
شود.
رئیسجمهور ،نوسازی و بازســازی صنایع ،تحول در
اقتصــاد دانشبنیان و اتکا به درآمدهــای غیرنفتی را از
دیگــر برنامههای دولت خواند و افــزود :دولت دوازدهم
بیش از گذشته با مشــکالت آشناست و همه باید برای

حل مشکالت کشور به دولت کمک کنند.
دکتــر روحانی گفت :تالش شــد در انتخــاب وزرا و
معاونان رئیسجمهور ،افرادی کارآمد و شایســته بدون
وابستگی جناحی و حزبی دعوت به کار شوند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

وزارت ارشاد باید سیاستگذار باشد نه مداخلهگر
اســحاق جهانگیری گفت :باید مرجعیت
قانونی حوزه فرهنگ از اقتدار کافی برخوردار
باشد و اگر نهاد متولی فرهنگ کشور ضعیف
شود ،جامعه ،فرهنگ ،سیاست و اقتصاد کشور
هم دچار مشــکل میشــود .وزارت فرهنگ
ضعیف ،نه به ســود جامعه است نه به سود
نظام .ما باید به یــک وزارت فرهنگ مقتدر
فکر کنیم که سیاســتگذار و داور باشد ،نه
مداخلهگر.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم
از سیدرضا صالحی امیری و معارفه سید عباس صالحی
در تــاالر وحدت تاکید کرد :با جاب ه جایی وزیر فرهنگ،
تغییری در سیاستهای دولت در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ایجاد نمیشود و وعدههای رئیسجمهور در این
حوزه دنبال خواهد شد.
وی در ادامه خاطر نشــان کــرد :صیانت از فرهنگ،
در مرتبه اول مستلزم این است که بازشناسی دقیقی از
مبانی جلوههای اندیشههای ادب و هنر ایرانی اسالمی
داشته باشــیم و در مرتبه بعد نیازمندیم که از گسست
فرهنگی پیشگیری کنیم .بار این دو مسئولیت سنگین
بیش از آنکه بر دوش نهادهای رسمی حاکمیتی باشد ،بر
دوش اصحاب فرهنگ ،هنر و اندیشه است.
معاون اول رئیسجمهور با اشــاره بــه اینکه اقتدار

فرهنگ کشــور در دست اصحاب فرهنگ و هنر است
تصریح کرد :هر چه تولیدات فرهنگی ما به ریشه فکری
ما نزدیکتر باشد ،قدرت فرهنگی ما بیشتر خواهد بود.
توسعه کشور با توســعه فرهنگی به وقوع میپیوندد و
اقتصاد و سیاســتی موفق خواهد بود که جهتدهی به
آن توسط فرهنگ انجام شود .وقتی ما از قدرت فرهنگی
صحبت میکنیم الزمهاش این اســت که تشکیالت

قدرتمندی در بخش اداری وجود داشــته باشد که این
مسئولیت را اجرا کند.
جهانگیری در ادامه با اشــاره به اینکه باید مرجعیت
قانونی حوزه فرهنگ از اقتدار کافی برخوردار باشد ،افزود:
اگر نهاد متولی فرهنگ کشــور ضعیف شــود ،جامعه،
فرهنگ ،سیاســت و اقتصاد کشــور هم دچار مشکل
میشود .وزارت فرهنگ ضعیف ،نه به سود جامعه است
نه به سود نظام .ما باید به یک وزارت فرهنگ مقتدر فکر

کنیم که سیاستگذار و داور باشد ،نه مداخلهگر.
وی ادامــه داد :تضعیــف و تخریــب فرهنگ از آن
جا شــروع میشــود که به جــای محوریــت قانون،
جهتگیریهای شخصی و سیاسی حاکم میشود.
جهانگیری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان
اینکه کارهای زیادی برای انجام دادن درکشــور داریم
گفت :مردم با چالشهای زیادی مواجه هستند .وضعیت
معیشت جامعه ،وضعیت منطقه و رقبای ما همه گویای
آن اســت که ملت رسالت بزرگی بر دوش دارد .اولویت
کشور ما هم بحث اقتصاد است .البته بدان معنا نیست
که فرهنگ از اولویت خارج شده است زیرا گاهی مسائل
اقتصادی میتواند امنیت ما را نیز دچار مشکل کند.
جهانگیری همچنین خاطر نشــان کرد :در مســائل
اقتصادی  ،اقتصاد مقاومتی به عنوان یک موضوع جدی
مورد توجه اســت .ما هرگاه موضوعات پیچیده را برای
اهــل فرهنگ بیان کردیم و دغدغــه خود را به آنها
منتقل کردیم ،در حل آن مسائل موفق شدیم.
معاون اول رئیسجمهور با اشــاره به اینکه برای حل
مسائل اقتصادی کشور ،اقتصاد مقاومتی نسخه خوبی
است ،گفت :این نسخه باید به گفتمان غالب در جامعه
تبدیل شود و کسی جز اهل فرهنگ نمیتواند آن را به
گفتمان غالب تبدیل کند .ویژگی عمده اقتصاد مقاومتی
این است که از ظرفیت درونی کشور استفاده میکند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس:

برخی اظهار نظرها در مورد رای بیطرف واقعیت ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت :برخی اظهارنظرها در مورد رای بیطرف
وزیر پیشنهادی نیرو واقعیت ندارد و آرای وی
همانی است که اعالم شده است.
اکبر رنجبــرزاده در مورد اظهارات یک نماینده مبنی
بر این که بعضیها تعــدادی از آرای موافق نمایندگان
به بیطرف را گرفته و روی آن خط کشیدهاند ،گفت :این
موضوع واقعیت ندارد ،تعدادی از دوستان این نماینده که
اظهار نظر کردهاند و در لیست امید حضور دارند نسبت
به این موضوع معترض بودند .در آن زمان رئیس جلسه
مسعود پزشکیان بود که در نهایت وی موافقت کرد به
دلیل اعتراضی که وجود دارد ،دوباره آرا بازشماری شود.

وی افزود :هاشــم زایی ،فتحی و نجفی نمایندگان
تهران و از اعضای فراکســیون امید مجلس در هنگام
شــمارش مجدد آرا حضــور یافتند و ما مجــددا آرا را
شمارش کردیم و بنده نیز به عنوان ناظر حضور داشتم.
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اسالمی
اظهار داشت :در بازشماری اولیه اعالم شده بود که آرای
موافق بیطرف  133رای و آرای مخالف وی  132رای
اســت ،در بازشماری مجددی که داشتیم آرای مخالف
همــان  132رای بود و آرای موافــق این بار  131رای
بود و دو رای موافق که قبال شماره شده بود مخدوش
بود ،البته تقریبا این دو رای به سمتی بود که بیشتر به
موافق نزدیک بود به همین دلیل همکاران در رایگیری
اول آن را به عنوان موافق حساب کردند و آرای بیطرف
 133رای اعالم شــد .وی تصریح کرد :همچنین شش
مورد از آرا نیز از نظر تیم شــمارش قبلی مخدوش بود
که اینبار نیز مخدوش اعالم شد ،ما به نمایندگان اعالم
کردیم که اگر در برگهای خطخوردگی وجود دارد حتما
در کنار رایی که مینویسند این را یادداشت کنند که این
رای صحیح اســت ولی این (مساله) در مورد این شش

رای صدق نمیکرد .رنجبرزاده اضافه کرد :حتی اگر ما
شش مورد رای مخدوش و دو مورد رای دیگر را موافق
حساب کنیم ،باز هم آقای بیطرف به حد نصاب آرا که
145رای موافق اســت نمیرسید و تا آن میزان ،فاصله
داشت .وی تاکید کرد :هر سه نمایندهای که در شمارش
مجدد آرا حضور داشتند این موضوع را تایید کردند که
آقای بیطرف با آن هشت رای هم نمیتوانست به عنوان
وزیر انتخاب شود و آرایش تا رای نهایی فاصله داشت.
وی افزود :در شــمارش آرا همه وزیران ،سه نماینده
از فراکسیونهای امید ،مستقلین ،والیی و یک کارمند
حضور داشته و به شمارش نظارت کامل داشتند.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی با  133رای
موافق 132 ،رای مخالف 17 ،رای ممتنع و  6رای باطله
از مجمــوع  288رای ماخوذه  ،به حبیباهلل بیطرف به
عنوان وزیر نیرو رای اعتماد ندادند.
پــس از این اتفــاق ،جمعی از نمایندگان خواســتار
بازشــماری آرای بیطرف شــدند ،ولــی نهایتا پس از
این بازشــماری ،هیئت رئیســه مجلس اعالم کرد؛ در
بازشماری نیز آرای بیطرف تغییری نکرد.

بهرام پارسایی با اشاره به حواشی شمارش آرای وزیر پیشنهادی نیرو:

حتی احتمال بروز چنین اشتباهی نگرانکننده است
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی با اشاره به حواشی ایجاد شده در مورد
آرای وزیر پیشنهادی نیرو ،با بیان اینکه هیئت
رئیسه در قبال تکتک آرای وزرای پیشنهادی
مسئول است ،بر لزوم پاسخگویی هیئت رئیسه
مجلس به افکار عمومی و اعالم رسمی نتایج
نهایی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا ،بهرام پارســایی ،با اشــاره به آخرین
وضعیت بازشــماری آرای وزرای پیشنهادی با تاکید بر
اینکه حتی احتمال بروز چنین اشــتباهی در خانه ملت
نگرانکننده است ،گفت :نکته حائز اهمیت این است که
به هر حال ،فارغ از آنکه واقعا اشتباهی صورت گرفته یا
خیر ،الزم است نهایت دقت صورت گیرد که احیانا حقی
ناحق نشود .او با اشــاره به میزان تاثیرگذاری هر یک از
آرای نمایندگان مجلس در جریان رایگیریهای صحن
و با تاکید بر حساسیت رایگیری برای اعطای رایاعتماد
که سرنوشت یک وزارتخانه را در  ۴سال تحتتاثیر قرار
میدهد ،یادآور شد :به هر حال نمایندگان و بهویژه هیئت
رئیسه مجلس در مورد هر یک از آرای نمایندگان به وزرای
پیشنهادی مسئولیت دارند و این درحالی است که بهعنوان
مثال آقای دکتر نجفی شهردار جدید تهران همین  ۴سال

قبل و در مجلس نهم بهخاطر یک رای اختالف ،از وزارت
آموزش و پرورش بازماند .نماینده اصالحطلب مردم شیراز
در مجلــس همچنین به افزایــش  ۱۰رای به آرای وزیر
پیشنهادی راه و شهرسازی اشــاره کرد و گفت :باوجود
اینکه آقای آخوندی پیــش از افزایش آرا نیز ،حدنصاب
برای وزارت را از مجلس دریافت کرده بود اما به هر حال
این مسئله وجهه مناسبی ندارد .سخنگوی فراکسیون امید
مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد :هماکنون شک و
شبهههایی نســبت به آرای برخی دیگر از وزرای دولت
دوازدهم مطرح شده که البته هنوز هیچ اظهارنظر رسمی
و مشخصی در این رابطه صورت نگرفته اما صحبتهایی
در ایــن خصوص در میان نمایندگان طیفهای مختلف
مطرح است و درمجموع الزم است دقت بیشتری صورت
گیرد .عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس دهم با بیان اینکه
جلوگیری از بروز چنین اشــتباهاتی کار دشواری نیست،
گفت :حداقل کاری که میتوانســت انجام شود این بود
که آرای وزرای پیشــنهادی را چند مرتبه بیش از آنچه
انجام شد ،بازشماری میکردیم .نماینده اصالحطلب مردم
شــیراز در مجلس در واکنش به این پرسش که درحالی
برخی نمایندگان با توجــه به تعداد  ۶رای باطله بیطرف
تاکید دارند؛ امکان دستیابی به حدنصاب وزارت برای وزیر

پیشنهادی نیرو میسر نیست و وزیر راه و شهرسازی تنها
یک رای باطله داشت که در بازشماری تعداد  ۱۰رای به
آرایاش افزوده شد ،گفت :هنوز هیچ منبع موثقی در این
رابطه اظهارنظر نکرده اما حتی اگر یک رای هم به تعداد
آرای یک وزیر اضافه یا کم شــود ،هیئت رئیسه باید این
مسئله را در صحن علنی مجلس اعالم کند .سخنگوی
هیئت رئیسه فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :با این حســاب اینکه بگوییم تعداد آرایی که
اشتباه اعالم شــده در دستیابی به حدنصاب موثر نبوده،
برای عدم اعالم رسمی کفایت نمیکند .درواقع همین که
این اشتباه رخ داده باشد ،الزم است ترتیبی اتخاذ شود که
چند نفر از نمایندگان که مورد وثوق فراکسیونها باشند
و رسما ازسوی  ۳فراکسیون مجلس معرفی شده باشند،
در راستای بازشــماری آرا اقدام کنند .پارسایی در پاسخ
به پرسشــی درباره مرجع تصمیمگیرنده درمورد انتخاب
نمایندگان فراکسیونهای سیاسی مجلس برای شمارش
آرای وزرای پیشنهادی اعالم کرد :تا جایی که بنده اطالع
دارم ،حداقل هیئت رئیسه فراکسیون امید در انتخاب این
افراد تصمیمگیرنده نبود و به نظر میرسد انتخاب اعضای
هر فراکسیون برای شمارش آرای بیطرف ازطرف هیئت
رئیسه مجلس انجام شده است.
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یادداشت

مسیر نامتعارف عارف در خانه ملت
علی اکبر محمودی  -فعال سیاسی اصالحطلب

روز يكشنبه( 29مرداد ماه) پس از چند روز گفتگو،ارائه نظر از سوي مخالفان و موافقان
وزراي پيشــنهادي دولت دوازدهم ،كابينه دوم حســن روحاني با راي اعتماد نمايندگان
مجلس وزراي خود را شــناخت .راي اعتمادي كه ميتوان آن را يكي از بيســابقهترين
همراهيهاي دولت و مجلس دانســت چراكه از بين  17وزير پيشنهادي دولت 16،تن از
اين افراد موفق به دريافت راي اعتماد از ســوي نمايندگان مردم شدند و تنها حبيباهلل
بيطرف وزير پيشــنهادي دولت براي تصدي وزارت نيرو موفق به كسب راي اعتماد نشد.
این وزير پیشنهادی ،متولد يزد كه سابقه  2دوره وزارت در دولت اصالحات را در كارنامه
خود دارد و براساس سابقه عملكرد ميتوان وي را تنها اصالحطلب كامل كابينه دوازدهم
دانست .شخصي كه به عقيده بسياري معيار و ميزان سنجش وزن فراكسيونهاي سياسي
مجلس بود و به گفته برخي شكســت وي را ميتوان پايان گفتمان فراكسيون اصالحات
و اميد در داخل مجلس دانســت .نظري كه در خصــوص آن ميتوان نكات و مواردي را
بيان و تشريح كرد؛
نخست آنكه نظری به روند بررسي برنامهها و عملكرد وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم
در مجلس دهم و نظرات و انتقادات مطرح شــده در خانه ملت بيانگر اين مهم اســت كه
مهمترين عامل در عدم اخذ راي اعتماد وزير پيشــنهادي نيرو را در ناتواني وي در دفاع
از عملكــرد و برنامهاش دانســت؛ چراكه در كنار حبيباهلل بيطــرف بودند افرادي مانند
محمدجــواد آذري جهرمي و يا علي ربيعي كه عليرغم مخالفان متعدد موفق شــدند تا
بــا دفاع كامل و بيان ناطق خويش نظر مخالفان را جــذب و به موافق تبديل كنند .اين
در حالــي بود كــه وزير نيروي دولت اصالحات با وجود دارا بــودن عملكرد موفق در دو
دوره وزارت ،عمال نتوانســت جمعي از نمايندگان مجلس را با خود همراه كند .ثبت نام
142تن از نمایندگان برای ســخنرانی در موافقت وزیر پیشــنهادی نیرو و ریزش همین
تعداد رای برای کسب اعتماد نشان میدهد که از یکسو حبیباهلل بیطرف با اعالم نظرات
و دیدگاههای خود توان جذب و نگهداری حامیان خود را ندارد و از ســوی دیگر جریان
اصالحات داخل مجلس به خصوص لیدر آن یعنی محمدرضا عارف نیز نتوانسته همراهی
تنها چند تن از نمایندگان مجلس را داشته باشد.
نكتــه دوم آنكه در طول دورههاي مختلف مجلس راي اعتماد به وزراي پيشــنهادي
دولتها ،به وزنكشــي ميان فراكسيونهاي سياســي مختلف درون مجلس تبديل شده
اســت .به طوريکه در اين ميان برخي با البيگري و يا به عبارتي بهتر چانهزني سياسي
بــه دنبــال تغيير نظر نمايندگان مجلــس در اخذ راي اعتماد يا عــدم اعتماد به وزراي
پيشــنهادي هســتند حال در اين ميان برخي توانمندتر عمل كرده و ميتوانند براساس
اهداف فراكســيوني خويش پيش روند .در اين دوره از راي اعتماد به وزراي پيشــنهادي
نيــز حبيب اهلل بيطرف مهرهاي بود كه ميتوان عــدم راي اعتماد وي را به عنوان پايين
بودن توان چانهزني فراكســيون اميد و شخص رئيس آن يعني محمدرضا عارف دانست.
ت رئيس دولت
محمدرضــا عارفي كه با راي نخســت مــردم تهران و به پشــتوانه حماي 
اصالحات به مجلس راه يافت که متاســفانه براســاس آنچه در طول دوره عملكردي وي
به ثبت رســيده است از توان ليدري جريان اصالحات در دورن مجلس دهم بازماند .وي
كه در رقابت با علي الريجاني ميدان رقابت رياســت مجلس را به وي واگذار كرده بود در
تصاحب كرســيهاي رياست كميسيونهای مجلس در دوره دهم نيز ناكام ماند تا نشان
دهد چندان مرد ميدان رقابتهاي حســاس نيســت و توان رهبري جريان اصالحات را
ندارد؛ روندي كه عدم راي اعتماد به حبيباهلل بيطرف نيز مهر تاييدي برآن بود .شكستي
دوبــاره براي جريان اصالحات در درون مجلــس كه نتیجه آن را ميتوان عدم توانمندي
محمدرضا عارف در البيگري و چانهزني در راهروهاي خانه ملت دانســت .دســتاوردي
منفي كه وي همچنان از قبول مســئوليت آن شــانه خالي ميكند و علت آن را چانهزني
افرادي چون كاظم جاللي و بهروز نعمتي در مجلس ميداند .با اين حال اما نميتوان تمام
اين ماجرا را بر دوش «ژنهاي خوب» مجلس انداخت چراكه اگر چنين بود ميتوانســت
ي متفاوتتر رقمبخورد.از دیگر سو مردمی هستند که
نتيجه آراي وزراي پيشــنهادي كم 
پس از رای خود به عارف امروز ناظر عملکرد وی بوده و از شــانه خالیکردن و نپذیرفتن
مسئولیت اشتباهات و نیز نشان دادن مسیرهای اشتباه خسته شدهاند .نپذیرفتن شکست
در عملکرد از ســوی محمدرضا عارف و بیان اینکه تنها چنــد نفر نتیجه رای اعتماد به
وزرا را به ســمت خود ســوق دادهاند در صورت پذیرش ،از یک سو بیانگر توانمندی این
افراد اســت و از سوی دیگر ناتوانی و ضعف جریان اصالحات در مجلس به خصوص لیدر
این جریان یعنی محمدرضا عارف را نشان میدهد .به عالوه ،این موارد نشان میدهد که
داعیهدار رهبری جریان اصالحات هنوز دســتهبندیها و جریانهای درون مجلس را به
خوبی نمیشناسد و از آنچه در خانه ملت میگذرد آگاهی کاملی ندارد.
خبر

آغاز به کار سفیر قطر در ایران
سفیر قطر که روز جمعه وارد ایران شده است ،شنبه فعالیت خود را در سفارت
آغاز کرد.
به گزارش تسنیم ،علی بن احمد علی السلیطی سفیر قطر در ایران روز جمعه وارد تهران شده و
شنبه ماموریت خود را از سر گرفته است.
پس از تعرض برخی معترضان به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد
در تاریخ دی ماه سال  ،94برخی کشورهای عربی بهتبعیت از عربستان روابط خود را قطع کردند
و برخی دیگر نیز سفرای خود را فراخواندند که قطر یکی از این کشورها بود.
روز چهارشنبه اما اخباری منتشر شد مبنی بر مذاکرات تلفنی وزیر خارجه قطر با ظریف که در آن
بر گسترش روابط تاکید کرده و گفته بود که سفیر این کشور بهزودی به تهران بازخواهد گشت.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات:

کمفروشی در حوزه بستههای اینترنتی تلفن
همراه وجود دارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در حوزه بســتههای اینترنتی تلفن همراه کمفروشــی
وجود دارد.
به گزارش ایلنا محمدجواد آذریجهرمی در پاسخ به این سوال که آیا برنامهای برای رقابتیشدن
بازار در راستای افزایش تعداد اپراتورهای تلفن همراه در وزارت ارتباطات وجود دارد یا خیر ،گفت:
رقابت در بازار اپراتورهای تلفن همراه ما وجود دارد اما بحثی که مطرح میشــود این است که ما
باید نظام تعرفهگذاری را تغییر دهیم و بازار خود باید نرخ تعرفهها را تعیین کند.
وی با اشاره به بســتههای اینترنت تلفن همراه عنوان کرد :کمفروشی در این حوزه (بستههای
اینترنتی تلفن همراه) وجود دارد ما از ســازمان تنظیم مقررات خواســتهایم که یک کارگروه برای
این حوزه در نظر بگیرد.
جهرمی خاطرنشــان کرد :مردم نســبت به حقوقشان باید آشــنایی پیدا کنند و همچنین یک
دسترسی ایجاد شود تا بر میزان مصرفشان نظارت داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :دو کار مهم باید در زمینه تعرفههای اینترنتی انجام
دهم .نخســت اینکه سرویسهای خانگی باید مدل مصرفشان از حجمی تغییر پیدا کند ،دومین
کار این است که اجازه دهیم بازار ،میزان قیمت را تعیین کند نه اینکه ما بخواهیم نرخگذاری کنیم.
وی تاکید کرد :البته این مطالب در قالب تئوری بیان شــده و باید دید در چارچوبهای موجود
اجرایی میشود یا خیر.

