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رئیسجمهور
سمت
شهرداری تهران را
به نجفی تبریک گفت
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به گزارش انتخاب ،متن پیام تبریک حجت االسالم حسن روحانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر محمدعلی نجفی
انتخاب شایسته و قاطع جنابعالی از سوی شورای محترم اسالمی شهر تهران به سمت شهردار تهران را که بیانگر کارآمدی و سوابق ارزشمند شما در سطوح باالی مدیریتی و اجرایی است ،صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم در پرتو بهرهمندی از خرد جمعی ،تدابیر توسعه محور و نیز همکاری موثر شهرداری و دولت در چارچوب قوانین و مقررات ،شاهد همافزایی بیشتر در ساماندهی امور پایتخت کشور و تبدیل آن به شهری توسعه یافته با مولفههای فرهنگ اسالمی
و ایرانی برای تمامی شهروندان باشیم .توفیق روزافزون شما را در انجام وظایف محوله و خدمت به مردم شریف تهران از خداوند بزرگ مسئلت دارم .به گزارش انتخاب ،به دنبال پیام تبریک حجتاالسالم حسن روحانی به محمدعلی نجفی ،شهردار تهران در
نامهای ضمن تشکر از ریاستجمهوری ابراز امیدواری کرد که رابطه دولت و شهرداری به ارتباطی کامال حسنه تبدیل شود.

سیاسی

مقام معظم رهبری:

مبارزه و انقالب ادامه دارد

است.
به گزارش انتخاب ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی روز دوشنبه و در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه
در دیدار با جمعی از فضال و طالب حوزههای علمیه استان تهران،
با اشــاره به امتیازات و ویژگیهای دوران حاکمیت نظام اسالمی
برای انجام رســالت و وظایف اصلی روحانیت ،تاکید کردند :امروز
بشــریت بهویژه نســلهای جوان به شــدت نیازمند حرفهای نو
هســتند ،همچنین اســام حرفهای نو و جذابی در زمینه انسان،
جامعه و سیاســت دارد که اگر به گوش جهانیان رسانده شود ،قطعا
پذیرنده بسیاری خواهد داشت.
رهبر انقالب اســامی ،روحانیت را ادامه دهنده وظیفه و رسالت
انبیا برشــمردند و خاطرنشــان کردند :همانگونه که انبیاء بهدنبال
ایجاد زمینهای برای حاکمیــت جهانبینی توحیدی و ایجاد حیات
طیبه بودنــد ،مهمترین وظیفه روحانیت نیز ایفای همین رســالت

رهبر انقالب اسالمی گفتند :ما توانستیم یک انقالب
اســامی یعنی یک حرکت انقالبــی بهوجود بیاوریم؛
توانســتیم بر اســاس آن یک نظام اسالمی ب ه وجود
بیاوریم .تا اینجاها توفیق حاصل شده است و خیلی هم
مهم اســت لکن بعد از این ،ایجاد یک دولت اسالمی
و ایجاد تشــکیالت مدیریتی اسالمی برای یک کشور

است.
حضرت آیــتاهلل خامنهای وجود وســائل و ابزارهای ارتباطاتی
و رســانهای فراگیر بهواسطه شــکلگیری فضای مجازی را یکی
دیگر از ویژگیهای دوران کنونی برای رســاندن پیام حیاتبخش
اسالم ،برشمردند و گفتند :یکی دیگر از امتیازات این دوران ،کثرت
سوالها و شــبههها در ذهنها است که همین زیاد بودن سوالها،
ذهنها را برای یافتن پاسخها فعال و زمینه را برای عبور از مرزهای
علم فراهم خواهد کرد.
رهبر انقالب اســامی طالب را بــه جدیگرفتن درس و بحث
علمــی توصیه کردند و در این خصوص گفتند :شــرط تاثیرگذاری
در جامعه ،افزایش ســواد و ارتقای نصاب علمی است ،همچنانکه
امام بزرگوار که در نصاب کامل علمی قرار داشــت ،توانست مبارزه
و حرکت عظیم انقالب را به ثمر برساند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،راه رفع نقاط ضعف و رسیدن به وضع

شهیندخت موالوردی دستیار رئیسجمهور:

مردم حقوق خود را مطالبه کنند و دولت باید پاسخگو باشد
دســتیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره
به تدوین برنامههای راهبردی دولت دوازدهم از سوی دکتر
روحانی گفت :اشــتغالزایی ،مبارزه با فساد و ارتقای کیفیت
زندگــی مردم از مهمترین برنامههای این دولت به شــمار
میرود.
به گزارش ایرنا ،شــهیندخت موالوردی روز دوشــنبه در جلسه نشست
هماندیشی حقوق شــهروندی که در سرسرای شهدای دولت استانداری
کرمانشــاه برگزار شــد ،اظهار کرد :انجام کارها بر مبنای توان و واقعیت
و افزایش روابط خارجی و همافزایی ســازنده بــا دنیا از دیگر برنامههای
اولویتدار دولت دوازدهم است.
وی افــزود :یکی دیگر از اولویتهای دولــت دوازدهم بهبود وضعیت
اقتصادی و پائین نگه داشــتن نرخ تورم اســت که خوشــبختانه در این
خصــوص اقدامهای خوبی در دولت یازدهم صــورت گرفت .موالوردی
ادامــه داد :حفظ و افزایش همدلی قوای ســهگانه و همافزایی ســازنده
با یکدیگر ،اســتفاده از تمامی ظرفیتها بهویژه ظرفیتهای انســانی و
تالش برای اجرای حقوق شــهروندی از دیگر برنامههایی است که دولت
دوازدهم دنبال میکند.
دســتیار رئیسجمهور گفــت :البته در این بین دولــت نگاه ویژهای به
بحث اشتغال به عنوان یکی از اصلیترین مشکالت کشور و دغدغههای
مردم دارد و رئیسجمهور از همان جلســات ابتدایی نیز بر رفع مشــکل
بیکاری تاکید فراوان داشت.
وی ،احترام گذاشــتن به مذاهب مختلف در کشور و ادیان گوناگون را
یکــی از مهمترین خصلتهای دولت یازدهم عنوان و تاکید کرد :به طور
قطع این احترام و تکریم در دولت دوازدهم نیز به شــکل ویژهتری ادامه
پیدا خواهد کرد.
مــوالوردی افــزود :آقــای روحانی در دولــت قبل بــا تدوین حقوق

شــهروندی گام بلندی برای
آگاهیبخشــی مردم از حقوق
خود ،برداشت تا آنها بتوانند
از دولت مطالبهگری کنند.
دســتیار ویژه رئیسجمهور
در امــور حقوق شــهروندی
خاطرنشــان کرد :با این کار
هــم مــردم حقوق خــود را
مطالبــه خواهند کــرد و هم
دولت به یک دولت پاســخگو
تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه فراکســیون حقوق شهروندی در مجلس نیز در حال
تشــکیل است ،از این کار اســتقبال و برای همکاری نزدیک و تنگاتنگ
با آن تاکید کرد.
دســتیار ویژه رئیسجمهــور در ادامه به وجود تنوع قومی در اســتان
کرمانشــاه اشاره و اظهار داشــت :کرمانشــاه میتواند به الگوی اجرای
حقوق شهروندی در کشور تبدیل شود.
موالوردی در پایان با اشــاره بــه اقدامهای خوب دولــت یازدهم و
گشــایشهایی کــه در کشــور صورت گرفــت ،ابراز امیــدواری کرد با
همراهی و همکاری تمامی مســئوالن کشــور و همچنین مردم شــاهد
تکمیل برنامههای دولت گذشــته در دولت جدید و توســعه و پیشــرفت
هرچه بیشــتر کشــور در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و  ...باشیم.
پیش از ســخنان شهیندخت موالوردی دســتیار ویژه رئیسجمهور در
امور حقوق شــهروندی ،نمایندگان اقلیتهای مذهبی استان کرمانشاه به
بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

مطلوب را در گروی عزم راســخ ،حرکت پر انگیزه و مبارزه دانستند
و خاطرنشــان کردند :مبارزه یعنی تالش و مجاهدت ،همفکری و
متشکل شدن.
ایشــان ،برداشت برخی افراد و نویســندگان مبنی بر تمامشدن
مبارزه و انقالب اســامی را نادرســت و خیانت به انقالب خواندند
و خاطرنشــان کردند :انقالب ،هنجارهای گذشته را بههم میریزد
و هنجارهــای جدیدی را بهوجود میآورد و تداوم انقالب به معنای
حفظ هنجارهای جدید است.
حضرت آیتاهلل خامنــهای ،حفظ و تداوم هنجارهای انقالبی را
دشوار و نیازمند مبارزه دانســتند و افزودند :دستهایی که با اصل
انقالب مخالفت و کارشکنی میکردند ،در مقابل تداوم هنجارهای
انقالبــی نیز همینگونه عمــل میکنند امــا همچنانکه پیروزی
انقالب نیازمند مبارزه بود ،تثبیت هنجارهای انقالب و ایجاد جامعه
اسالمی همچنان نیازمند مبارزه است.

شبکه  PBSخبر داد:

علی مطهری نایب رئیس مجلس:

پنتاگون در جستجوی راهی برای

گزارش مجلس درباره موسسات مالی و
اعتباری به قوه قضاییه ارسال میشود

از کار انداختن پهپادهای ایران
پی بی اس ،شــبکه تلویزیونی ملی آمریکا ،ضمن پخش
گزارشی از خبرنگار خود از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتس
میگوید :کارشناسان در جستجوی راههای جدیدی برای
بازداری ،از بین بردن یــا از کار انداختن پهپادهای ایران
هستند.
پــی بی اس گــزارش داد :مقابله بــا تهدیدهای ایــران علیه
کشــتیهای جنگــی آمریکا در خلیــج فارس در دســتور کار
کارشناســان وزارت دفاع ایاالت متحده ،پنتاگــون ،قرار گرفته
است.
بــه گــزارش انتخاب ،پــی بــی اس ،شــبکه تلویزیونی ملی
آمریکا ،ضمــن پخش گزارشــی از خبرنگار خود از عرشــه ناو
هواپیمابر نیمیتس میگوید کارشناســان در جستجوی راههای
جدیــدی برای بازداری ،از بین بردن یــا از کار انداختن پهپادها
هستند.
پی بی اس اظهــارات دیو کورتز فرمانــده عملیات اجرائی ناو
نیمیتــس را نقل میکند که گفته اســت پهپادهای ایران تقریبا
همــهروزه بر فراز کشــتیهای جنگی زیرمجموعــه ضربتی ناو
هواپیمابر نیمیتس پرواز میکنند.
این شــبکه به نقل از مقامات نظامی آمریــکا میگوید ،حتی
اگر منظور ایران دردســر آفرینی باشد ،پرواز پهپادها بر فراز این
مجموعــه میتواند خطــر یک برخورد جــدی تصادفی را پیش
بیاورد.

امضای  10قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال

تعرفه اینترنت ثابت در کشور غیر طبیعی است
وزیــر ارتباطــات و
فناوری اطالعات تعرفه
اینترنت ثابت در کشور
را غیرطبیعی عنوان کرد
و گفــت :کمیتهای برای
اصالح ایــن تعرفهها در
وزارت ارتباطات تشکیل
شــده اســت و تالش
میکنیــم در ماههــای
آینده ایــن موضوع را

ساماندهی کنیم.
به گــزارش ایرنــا ،محمد جــواد آذری جهرمی روز
گذشــته در حاشــیه مراســم تکریم و معارفه وزیران
پیشــین و جدیــد ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در
محل ایــن وزارتخانه در جمع خبرنــگاران اضافه کرد:
قیمــت اینترنت تلفــن همراه در همه کشــورها گران
اســت اما ما در کشور با مشــکل تعرفه اینترنت ثابت
روبهرو هســتیم که این مســاله جلوی رشــد بازار را
میگیرد.

فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان:

وزارت کار دستورالعمل اخراج مادران
کارگر شیرده را لغو کند
یک عضو فراکسیون زنان در تذکری خواستار
بازنگری جدی در دســتورالعمل اخراج مادران
کارگر شــیرده تا پایان دو سالگی فرزندانشان
شد.
به گزارش ایســنا ،ســیدهفاطمه ذوالقدر در پایان
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در تذکری ،گفت :بر
اســاس اصل  ۲۱قانون اساسی ،دولت موظف به حفظ
حقوق زنان با رعایت موازین اســامی و احیای حقوق
مــادی و معنوی آنها و همچنین حمایت از مادران و
کودکان بیسرپرســت است .وی افزود :علیرغم وجود این قانون ،دستورالعمل
وزارت کار درباره اخراج مادران کارگر شــیرده تا پایان دو سالگی فرزندانشان
مغایر قانون کار و سیاستهای کلی جمعیت است آن هم در شرایطی که طبق
این سیاســتها باید تسهیالت مناسب برای مادران به ویژه در دوران شیردهی
اختصــاص یابد .نماینده مردم تهران در پایان گفت که وزارت کار باید بازنگری
جدی برای لغو این دستورالعمل انجام دهد.

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی
گفت :گزارش مجلس درباره موسســات
مالی و اعتباری از جمله کاسپین امروز به
قوه قضاییه ارسال میشود.
به گــزارش ایرنا ،علی مطهری که ریاســت
ساعاتی از جلســه علنی روز دوشنبه مجلس
را بر عهده داشــت در پاســخ به تذکر نماینده
مردم مشــهد در مجلس افــزود :در خصوص
موسســات مالی و اعتباری همچون کاسپین
نامه مربوط به گزارش مجلس نوشــته شــده
و همیــن امــروز به قــوه قضاییه فرســتاده
میشود.
وی گفــت :همچنیــن گــزارش مربوط به
تخلفات ناشــی از اجرایی نشدن قانون تسهیل
ازدواج جوانان نیز در نوبت جلسه علنی مجلس

قرار دارد.
نصــراهلل پژمان فر نماینده مردم مشــهد در
مجلس روز دوشــنبه در تذکری شــفاهی در
جلسه علنی مجلس گفت :چنانچه نظر مجلس
بر تایید یک گزارش باشــد موضوع باید جهت
رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود تا خارج از
نوبت رسیدگی شــود که در خصوص وضعیت
موسسات مالی و اعتباری همچون پردیسبان،
مجلس گزارشــی را تهیه کرد و نمایندگان با
استناد به ماده  236مصوب کردند که گزارش
به قــوه قضاییه برای تعیین تکلیف فرســتاده
شــود اما هنــوز وضعیت این گــزارش معلوم
نیســت و مردم منتظر پاســخ در این زمینه
هستند.
وی افزود :همچنین در کمیســیون فرهنگی
مجلس  11نفر از نمایندگان درخواســت تهیه
گزارشی در خصوص دلیل اجرایی نشدن قانون
تسهیل ازدواج جوانان را با استناد به ماده 236
ارائه کردند و کمیسیون نیز گزارش مربوطه را
به هیئت رئیســه جهت قرائت در صحن علنی
ارسال کرد اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته
است..

بیژن نامدارزنگنه خبر داد:

آذری جهرمی وزیر ارتباطات:

وی در بخــش دیگــری از گفت و گو بــا خبرنگاران
درباره رفع محدودیت برای شبکه توئیتر گفت :رویکرد
شورای عالی فضای مجازی این بوده که با سرویسهایی
که فیلتر شــدهاند ،مذاکره شود و به این مساله نگاهی
سلبی نداشته باشیم.
آذری جهرمی اضافه کرد :تالش ما این اســت که به
حقوق شــهروندان در دسترســی به سرویسها احترام
بگذاریم اما الزمه این مســاله این اســت که آنها هم
بــه مقررات ما احترام بگذارنــد و موضوع فرهنگ ما را
صیانت کنند.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات افزود :نمیتوانیم
اجــازه فعالیت به شــبکهای بدهیم کــه خدماتی ارائه
کنــد و از طرف دیگر معضالت جدی برای ما داشــته
باشد.
آذری جهرمی گفت :بنا به مقرراتی که این شــبکهها
دارند یوتیــوب موارد غیراخالقی و پورنوگرافی را بالک
میکند ما نیز انتظار داریم متناســب با فرهنگ ما این
محدودیتها را توســعه دهند و بــه صورت محلی این
سرویسها را پیاده کنند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مراحل تمدنسازی ،افزودند :بر
اساس حرکت انقالبی ،نظام اســامی بهوجود آمد و این توفیقات
بســیار مهم حاصل شد اما تا رســیدن به نقطه مطلوب و تشکیل
دولت اسالمی و جامعه اسالمی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون
شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم.
رهبر انقالب اســامی همه طالب جوان را به تقوا ،ورع ،عبادت،
انس با قرآن و دعا توصیه موکد کردند و گفتند :بدانید این مســیر
بیشتر از تبلیغ زبانی نیازمند تبلیغ عملی است و ابتدا باید از خودمان
آغاز کنیــم .حضرت آیتاهلل خامنهای در پایــان تاکید کردند :اگر
درس و مباحثه علمی و ذهنهای فعال با تقوا ،همراه شــوند ،قطعا
جامعه علمی و مذهبی ما که روحانیت نامیده میشــود ،آیندهای به
مراتب بهتر از امروز خواهد داشت.
در ابتدای این دیدار تعدادی از طالب حوزههای علمیه اســتان
تهران به بیان نکات و دغدغههای خود پرداختند.

وی گفت :اگر آنها آمادگی داشــته باشند ما نیز در
دولــت و مجموعه نظام این آمادگــی را داریم که این
محدودیتها را برداریم .توئیتر درخواست داده اما هنوز
مذاکرهای آغاز نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ارتباط با حذف
برنامههای ایرانی از بازار شــرکت اپل گفت :از ماههای
پیش شــرکت اپل شــروع به حذف برنامههای ایرانی
کــرد؛ این رفتار اپــل قابل درک بود چــون منطبق با
مقررات داخلیشان بود؛ شرکتهایی که در این زمینه
مشکل داشــتند ،موانع را برطرف کرده و بهطور مجدد
برگشــتند .به گزارش ایرنا ،شــرکت اپــل از چند روز
پیش فرآیند حذف برنامههای مربوط به ســازمانها و
شرکتهای نوپای ایرانی (اســتارتاپها) را از فروشگاه
خود آغاز کرده است .در این فرآیند ،برنامههای مربوط
به تعدادی از شــرکتها همچون دلیون (سرویس ارائه
غذا) ،دیجیکاال (فروشگاه اینترنتی) ،الوپیک (سرویس
پیک موتوری) ،تخفیفان (سایت ارائه تخفیفات روزانه)
و علی بابا (آژانس مســافرتی) از فروشــگاه اپل حذف
شدند.

وزیر نفت گفت :پیشبینی میشود بر اساس مذاکرات
بــا طرفهای مختلف 10 ،قرارداد جدیــد نفتی تا پایان
امسال امضا شود.
به گزارش ایرنا ،بیژن زنگنه توضیح داد :این یک ایده است و
نمیتوان تعداد دقیقی عنوان کرد اما براســاس مذاکرات جدی
انجام شــده با طرف قراردادها ،پیشبینی میشــود حدود 10
قرارداد امضا شــود .وی با تاکید بــر اینکه ،امضای قراردادهای
جدید نفتی اولویتبندی شــده اســت ،افــزود :همه مذاکرات
بهخوبی پیش میروند و هیچ مذاکرهای ،مانع مذاکرات دیگری
نیست .به گفته وی ،پس از امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11
پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال،
طرح توسعه الیههای نفتی پارس جنوبی ،میدان مشترک آذر،
میدانهای ســهراب ،آب تیمور ،منصوری و آزادگان در اولویت
قرار دارند.
زنگنه یادآوری کرد طرح توســعه میــدان آزادگان به دلیل
پیچیدگیهــای فنی زمانبر اســت و اضافه کــرد :با توجه به
امضای نخســتین قرارداد نفتی پس از برجــام در تامین مالی
طرحهای توســعهای نفتی پیشرفت بسیار خوبی صورت گرفته
است.
وی تاکید کرد متن اصلی و پیوســت همــه قراردادها نهایی

علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی:

هیچ تعهدی فراتر از برجام را نمیپذیریم
معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان
انرژی اتمــی گفت که بارها مســئوالن
کشــوری اعالم کردهاند کــه ایران هیچ
تعهدی فراتر از چیــزی را که در قرارداد
پادمان ،برجام و پروتــکل الحاقی وجود
دارد ،نخواهد پذیرفت.
به گزارش ایرنا ،علی اکبر صالحی روز گذشــته
در حاشــیه جلسه شــورای اداری اســتان البرز در
گفت وگــو با خبرنگاران ،تاکید کرد :رفع مســائل
با عقالنیت ،برجام را پا برجا نگه خواهد داشــت و
تداوم آشفتگی سیاســی آمریکا ،بدون شک دنیا را
با آشــفتگی مواجه خواهد کــرد .وی در خصوص
موضوعات مطرح شده درباره ریخته شدن سیمان
در راکتــور ،گفت :این موضوع مطرح شــده که در
مخزن اصلی راکتور و قســمت باالیی آن سیمان
ریخته شده است ،اما این موضوع صحت ندارد و در
نقطهای که ادعا شده نیست .وی بیان کرد :در یک

سری از لولهها به ســبب اینکه به درد نمیخورند
و خارجشان کرده بودیم ســیمان ریخته شده ،اما
مشابه آن لولهها را داریم و در بخش اصلی راکتور
ســیمان نریختهایم .رئیس ســازمان انرژی اتمی
گفت :با حضور خبرنگاران موافق و مخالف ،خارجی
و داخلی این مهم ،هفته آینده رصد خواهد شــد و
سوژهسازی و تخریب در این خصوص ارزش ندارد.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد :امید است ابتدای
هفته آتی این مســاله برای ملت مشخص شود و
من نیز به عنوان فردی که توفیق خدمت رســانی
به مردم را داشــتهام ،میدانم که برجام کار بزرگی
بوده و به نفع ملت ایران است .صالحی اظهارکرد:
قرارداد  8و نیم میلیارد دالری کره جنوبی با ایران
در خصوص تامین اعتبارات پروژهها بســته شده و
قرادادهای دیگر با ســایر کشــورها در حال انجام
است .رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه
دولت جدید امریکا درصدد ایجاد خدشــه در برجام

است ،گفت :ایران
به تمــام تعهدات
خــود پایبنــد
بــوده و آژانــس
بینالمللی انرژی
اتمی تنها مرجعی
است که میتواند
در این خصوص
اظهــار نظر کند.
وی افــزود :آنها
در حــال تحریککردن آژانس هســتند که در این
خصوص آقای ظریف وزیــر امور خارجه بالفاصله
نامه نوشــته و تذکرات الزم را به آنها ابالغ کرده
است.
صالحی تصریح کــرد :ما آغازکننده نقض برجام
نخواهیم بود و در صورت نقض توسط طرف مقابل
تصمیمهای الزم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

شــده اســت و ادامــه داد:
بحثهــای فنی هــر میدان
در جای خود خاص اســت و
نمیتــوان مذاکراتی که برای
یک میــدان انجام میشــود
در میــدان دیگری نیز اعمال
کرد.
وزیر نفت تصریح کرد :ابتدا
بایــد بحث فنی هــر میدان
انجام شــود تا بتوان میزان،
شیوه و مراحل سرمایه گذاری را مشخص کرد.
به گزارش ایرنا ،وزارت نفت با معرفی الگوی جدید قراردادهای
نفتی تالش دارد عقب ماندگیهای گذشته را جبران کند.
چندین طرح توســعه میدانهای نفتــی و گازی در اولویت
معرفی به ســرمایهگذاران بینالمللی که ویژگی آنها مشترک
بودن با همسایگان است ،قرار داده شد.
بر این اســاس ،دوازدهــم تیرماه  1396نخســتین قرارداد
جدید نفتی در پســاتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم
بینالمللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز
 11پارس جنوبی امضا شد.

تغییر شش استاندار در وزارت کشور نهایی شد
ی و تغییر و تحول استانداران در دولت دوازدهم در وزارت
قطار جابهجای 
کشــور به حرکت در آمد و شنیدهها حاکی از آن است که تا این مرحله 6
استاندار تغییر میکنند.
عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کشور هفته گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سطح استانداران و فرمانداران تغییراتی در
دولت دوازدهم خواهید داشت ،اظهار کرد :حتما تغییراتی در سطح استانداران و فرمانداران
خواهیم داشت.
در همین راستا یک منبع آگاه در گفتوگو با رویداد ۲۴در رابطه با جابهجاییها استانداران
از طرف وزارت کشور دولت دوازدهم گفت :استانداران آذربایجان شرقی ،اصفهان ،هرمزگان
تغییر خواهند کرد و گزینههای نهایی برای این استانها به زودی معرفی میشوند .این منبع
آگاه که نخواســت نامی از وی ذکر شود در ادامه اضافه کرد :محسن نریمان معاون وزیر
راه و شهرسازی در دولت یازدهم جایگزین ربیع فالح جلودار در استانداری استان مازندران
میشــود و ربیع فالح نیز به استانداری قزوین خواهد درآمد .او در خصوص استاندار شهر
تهران نیز اظهار داشت :حسین هاشمی قطعا در دولت دوازدهم استاندار تهران نخواهد بود
و در حال حاضر فریدون همتی ،اســتاندار قزوین در دولت یازدهم و علی اوسط هاشمی،
استاندار سیستان و بلوچستان از جدیترین گزینههای جانشینی هاشمی در استانداری تهران
محسوب میشوند که هنوز درباره اینکه کدام گزینه معرفی شود تصمیم نهایی گرفته نشده
است .این تغییر و تحوالت در حالی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است که رحمانی
فضلی ،چندی پیش در گفتوگویی با رسانه ملی با بیان اینکه بنا داریم جابةجایی استانداران
و فرمانداران حداقلی باشد ،گفت« :تالش میکنیم تا آخر شهریور این تغییرات انجام شود».

