وزیر نفت از حمایت اکثریت قاطع مجلس برخوردار است

بهرامپارساییسخنگویکمیسیوناصلنود ازدیپلماسینفتیوزارت
نفت در دولت یازدهم به عنوان برجام نفتی یاد کرد و بر لزوم تداوم
این سیاست برای رسیدن به اهداف توسعه صنعت نفت کشور تاکید
کرد .پارسایی با بیان این مطلب گفت :در دولت یازدهم بعد از برجام
موفقیتهای گستردهای با مدیریت و دیپلماسی نفتی زنگنه حاصل
شد .او با بیان اینکه زنگنه در دوره مدیریت خود بسیار خوب عمل
کرده اس��ت ،افزود :زنگنه دیپلماسی نفت را میداند و کامال به این
صنعت اش��راف دارد ،با اینکه سهم صادرات ما در اوپک کاهش پیدا

سیاسی

کرده بود ایش��ان توانست س��هم ایران را افزایش دهد،
در مخازن مشترک با کش��ورهای همسایه توانستیم
تا اندازهای به حق خودمان برس��یم .پارسایی قرارداد
با توتال را نش��ان از توانمندی زنگنه در جذب سرمایه
خارجی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا عنوان و تصریح
کرد :گرچه همه ش��عار صادرات غیر نفتی را میدهیم ولی در حال
حاضر وابستگی کامل به نفت داریم بنا بر این اگر وزیر نفت ضعیف
باشد همه وزارتخانهها بهترین هم باشند باز هم نمیتوانیم به نتیجه

مطلوب برسیم .به گزارش ایلنا ،نماینده مردم شیراز در
مجل��س تاکید کرد :ما در بخش نفت توفیقات بزرگی
حاصل کردیم که باید از آن به عنوان برجام نفتی یاد
کرد و الزم است قوای سه گانه ،دیگر دستگاهها و نهادها
همگی به وزارت نفت جهت دستیابی به اهداف تعیین
شده کمک کنند چرا که فعال ما به نفت وابسته ایم و این مسئله قابل
اغماض نیست که البته این مسیر نیز با تداوم حضور زنگنه در وزارت
نفت دولت دوازدهم میسر خواهد بود.

در آستانه برگزاری جلسات رای اعتماد
یک رسانه اصولگرا خبری جعلی
در مورد برنام ه وزیر پیشنهادی خارجه منتشر کرد

آغازشانتاژعلیهظریف
علیرضا رحیمی :اتفاقا نقطه مقابل این بحثها در برنامههای آقای ظریف آمده
است که ایشان یک راهبرد کلی پیشنهاد داده اند و آن «مدیریت تنش با
آمریکا» ست .ذیل مدیریت تنش با آمریکا در واقع برنامههای مختلفی را
تعبیه کرده اند از جمله استفاده منسجم و هدفمند از ابزارها و روشهای مکمل
دیپلماسی و توجه ویژه به جامعه مدنی به خصوص در فضای مجازی

محمدجوادظریف
بهزودی در حضور اهالی
بهارستانقرارمیگیرد
تا همان طور که مدتها
پیش از مردم رأی اعتماد
گرفت برای دومین بار
پیاپی نیز با مجوز
خانه ملت در رأس امور
دیپلماسیکشورمشغول
به کار شود
آفتاب یزد -محمد َمهدی حس�ین نیا :به نظر
میرس��د این روزها محبوبیت و در دل مردم جای
داش��تن چندان نکته مثبتی به حساب نمی آید و
دردس��رهای خاص خودش را دارد .آن که از رأی و
حمایت بیشتری برخوردار است بیشتر تحت فشار
قرار میگیرد .چه رئیس جمهوری باشد و چه وزیر؛
چه نماینده باشد و چه ورزشکار .هنوز دولت دوازدهم
شروع به کار نکرده ،تخریبها علیه محبوب ترین،
پرکارترین و موفق ترین وزیر دولت یازدهم که قرار
است در سمت خود ابقا شود شروع شده است .وزیری
که به خاطر همین تخریبها و کارش��کنیها برای
حضور در کابینه جدید با تردیدهایی جدی روبهرو
بود و حاال به نظر میرس��د ک��ه برخی میخواهند
عامدانه تردیدهای او را پس از مصمم ش��دن برای
ادامه خدمت ب��ه نام ایران افزایش دهند .تخریبها
علیه محمدجواد ظریف ادامه دارد.
چند روزی بیش��تر به جلسه رأی اعتماد نمایندگان
مجلس به وزرای پیش��نهادی دول��ت دوازدهم باقی
نمانده است .تا روز موعود،نمایندگان مشغول آمد و
رفت به بهارستانند تا برنامههای خود را برای چهارسال
آینده به اهالی خانه ملت ارائه کنند و با توضیحاتشان
روند رأیگیری را تسریع کنند .در این میان اما هنوز
جلساتبینوزرایاحتمالیبانمایندگانشروعنشده،
روزنامه قدس که به برکت انتخابات ریاست جمهوری
اس��م و رس��می برای خود پیدا کرده است ،حمالت
خود را به پرکارترین و موفقترین وزیر دولت گذشته
به طور علنی شروع کرده تا در میان تخریبچیهای
دولت جدید از پیشگامان به حساب بیاید .قدس در
مطلبی با عنوان «طرحی برای ممنوعیت اظهارنظر
در مس��ائل سیاست خارجی» مدعی شد که محمد
جواد ظریف در برنامه تدوین ش��ده برای چهارسال
آین��ده وزارت ام��ور خارجه درصدد اس��ت تا فضا را
برای نقد امور سیاست خارجی بر همه ببندد .روزنامه
قدس نوشت« :ظریف برای اجرای این مهم در یکی از
پیشنهادات خود میگوید به دنبال ایجاد یک سازوکار
قانونی برای پیشگیری از مداخله و اظهارنظر مقامات
غیرمسئول در مسائل سیاست خارجی است ».بندی
که ق��دس از آن تعبیر به بس��تن دهان منتقدین،

نمایندگان مجلس و کارشناس��ان حوزه سیاس��ت
خارجی و بینالملل کرده است.
شانتاژ پیش از موعد

آن چه واضح و مبرهن به نظر میرسد و چشم پوشی
از آن نمیتواند یک خطای سهوی یا درک در محتوا
به حساب بیاید ،این نکته بدیهی است که درصورت
وجود چنین بندی در برنامههای وزارت امور خارجه
هرگ��ز معن��ای آن بس��تن راه نقد و ی��ا اظهارنظر
نمایندگان مجلس در تریبونهای قانونی و جلسات
مشترک با وزیر نیست .از قضا نمایندگان مجلس و
بهخصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،
شورای عالی امنیت ملی و برخی نهادها و مسئولین
دیگر ،مقامات مرتبط با سیاس��ت خارجی به شمار
میروند و تأکید بر عدم ورود و حاشیهس��ازیهای
خودس��رانه افراد غیر مرتبط اس��ت .بدون شک در
این دوران خطیر و به خصوص با توجه به ش��رایط
منطقهای که ق��دس آن را بح��ران زده و بحران زا
میداند ،جمهوری اس�لامی ایران بیش از هر زمان
دیگ��ری نیاز به وحدت و همگرای��ی در پیامهایش
ب��ه مجامع جهانی دارد .در بحبوحه تالشهای کاخ
سفید و برخی هم پیمانانش در منطقه برای کشاندن
ای��ران به درگیریهای بینالمللی ک��ه تا به حال با
درایت تیم وزارت خارجی دولت ناکام مانده اس��ت،
لزوم ش��نیده ش��دن یک صدا و آن هم یک صدای
تنش زدا و عزتمندانه از س��وی ایران ضروری است.
قدس در گزارش خود ورود مجلس به برجام و ایراد
چند نکته به آن را از جمله دالیلی معرفی کرده است
که فکر میکند به خاطر آن ظریف میخواهد جلوی
اظهارنظر نمایندگان را بگیرد .این در حالی است که
روال قانونی مشخص در کشور آن قدر روشن است
که همگان بدانند برجام پس از تبیین سیاستهای
کلی نظام از س��وی مقام معظم رهبری و مذاکرات
پرفش��ار تحت نظر ایشان و با مجاهدت تیم مذاکره
کننده ،دس��ت آخر به امض��ای نمایندگان مجلس
رسید و قابلیت اجرایی پیدا کرد که این خود نشان از
همراهی خوب وزارت امور خارجه با مجلس شورای
اس�لامی دارد .به همین خاطر ت�لاش زودهنگام و
نس��نجیده روزنامه قدس جز یک شانتاژ بیموقع و
حساب نشده خبری به نظر نمی رسد.
اظهارنظر عجیب آقای نماینده

قدس برای تأیید حرفهای خود به س��راغ محسن
کوهکن نماینده اصولگرای کمیسیون صنایع رفته
است .کوهکن نیز با اظهارنظر عجیب خود این طور
القا کرده اس��ت که ظریف به دنبال کنار گذاش��تن
هم فکری نمایندگان مجلس اس��ت و این امر را در
تعارض با قانون دانس��ته است .گو آن که هیچ کدام
درک نکردهاند که افراد غیر مرتبط یعنی چه .جدای
از آن که هنوز برنامه ظریف و وزارت خارجه به طور
رسمی منتشر نشده و معلوم نیست دقیقا چه واژگان
و چه رویکردی به کار گرفته شده است ،آن چه مسلم
به نظر میرسد آن است که همان طور که قدس نیز

اش��اره کرده است سیاست خارجی کشور مسئلهای
نیست که یک نفر به تنهایی برای آن تصمیم بگیرد و
بدون شک ،جلساتی که میان ظریف و تیم وزارت امور
خارجه با مقام معظم رهبری برگزار میشود و امثال
کوچ��ک زاده آرزوی حض��ور در آن را دارند از جمله
تصمیمگیریهای جمعی و در راستای وحدت کلمه
وزارت امور خارجه و باقی مقامات رسمی کشور است.
توضیحات دقیق آقای واقعا «نماینده»!

در همین راستا و به جهت شفاف سازی در خصوص
شایعه مطرح شده،علیرضا رحیمی نماینده با سابقه
مردم تهران در گفتگو با آفتاب یزد با بیان این نکته
ک��ه وزیر امور خارجه کش��ور برنامههای خودش را
ب��رای دولت دوازدهم در حوزه سیاس��ت خارجی و
دیپلماسی کشور در  23صفحه به مجلس ارائه داده
و نکته محرمانهای هم در میان نبود و در اختیار همه
نماین��دگان هم قرار گرفت ،اظهار ک��رد« :در چند
روز گذش��ته شخص آقای دکتر ظریف به کرات در
جلسات مختلف فراکسیونها و کمیسیونها حضور
پیدا کردند و به تفصیل برنامههایشان را توضیح دادند.
ضمن آن که همه سواالت و ابهاماتی را هم که احیانا
درذهن نمایندگان وجود داش��ت به روشنی پاسخ
دادند ».رحیمی تصریح کرد« :آن بندی که اش��اره
شده ،به هیچ وجه در برنامههای آقای ظریف نیست
و این یک اتهام بی اس��اس اس��ت .به نظر میرسد
که در آس��تانه رأی اعتماد ب��رای وزرای موفقی که
توفیقاتشان توفیقات ملی بود و به صورت اجماعی
نظر بر موفقیت این وزرا بوده است ،یک جوسازی و
اجحافی در حال صورت گرفتن است؛ هم در حوزه
رسانه و هم در حوزه افکار عمومی که خاستگاه این
تخریبها و اتهامات بی اساس هم طبیعتا منتقدینی
هستند که با محور تخریب موفق نشدند در انتخابات
 96نتیجه بگیرند و نوک پیکان حمالتش��ان هم
به س��وی آقای دکتر ظریف و دس��تاوردهای موفق
دیپلماسیشان بوده است».
عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس
شورای اسالمی در ادامه با تأکید بر غیرمحرمانه بودن
برنامههای ظریف برای نمایندگان و اشاره به این نکته
که چنین شایعاتی با رویکرد دیپلماسی عمومی ما
سازگاری ندارد ،خاطرنشان شد « :اتفاقا نقطه مقابل
این بحثها در برنامههای آقای ظریف آمده اس��ت
که ایشان یک راهبرد کلی پیش��نهاد داده اند و آن
«مدیریت تنش با آمریکا»ست .ذیل مدیریت تنش
با آمریکا در واقع برنامههای مختلفی را تعبیه کردهاند
از جمله اس��تفاده منس��جم و هدفمند از ابزارها و
روشهای مکمل دیپلماسی و توجه ویژه به جامعه
مدنی به خصوص در فضای مجازی ».رحیمی افزود:
«این به معنای این است که در واقع فضا را برای اظهار
نظر عمومی در امور دیپلماسی باز کردند .اظهارنظر
نمایندگان مجلس و مراجع ذی ربطی هم که اساسا
یک مرجع قانونی به شمار میروند حق قانونی شان
اس��ت و رویکرد آقای ظریف و تجربه و عملکردشان
نش��ان داده که حداکثر استقبال را از نظرات مردم و

مسئولین در حوزه دیپلماسی انجام داده اند».
نماینده م��ردم تهران ادام��ه داد « :نکته دومی که
ذیل مدیریت تنش با آمری��کا آوردهاند اتکا بر خرد
جمع��ی و تالش برای اجماع س��ازی مل��ی در این
خصوص اس��ت .خب اتکا بر خرد جمعی اس��تفاده
از نظرات مختلف اس��ت؛ چه نمایندگان مجلس و
چه NGOها و س��ازمانهای مرجع مردمی ».وی
در خصوص ش��ایعه مطرح شده عنوان کرد « :یک
بندی را که آقای ظریف مطرح کردند و ممکن است
از این بند سوءاس��تفاده شده یا بد تعبیر شده باشد
«پیش��گیری از تحمیل ش��رایط داخلی ،منطقهای
و بین المللی بر تصمیمگیریها»س��ت؛ که در واقع
بههیچوجه هیچ شرطی نباید بر تصمیم گیریهایی
که در حوزه سیاست خارجی انجام میشود تحمیل
ش��ود .چون وقتی تصمیمگیری میش��ود که همه
مش��ورتها صورت گرفته ،نظرات ش��نیده شده و
نگاهها دیده شده است .عدم تحمیل شرایط داخلی،
منطقهای و بینالمللی بندی است که با هوشمندی
آقای دکتر ظریف در برنامههایش��ان آمده تا بتوانند
در واقع با نگاه منافع ملی یک تصویرس��ازی کالنی
که برای نظام انجام میشود را پیش ببرند ».علیرضا
رحیمی در پایان نیز خاطرنشان شد« :بخش دیگری
از برنامهه��ای آقای دکتر ظری��ف هم تحت عنوان
راهبردهای کالن اس��ت که در این قسمت باز چند
بند لحاظ شده و از جمله آن «ایجاد زمینههای الزم
جهت مش��ارکت فردی و جمعی ایرانیان در توسعه
ملی» اس��ت .حوزه توسعه ملی یکی از حوزههایش
دیپلماسی عمومی است که همه این موارد بیانگر این
است که نگاه و رویکرد آقای ظریف در دیپلماسی و
سیاست خارجی کشور استفاده از نظرات کارشناسان
و گروههای مرجع از جمله نمایندگان مجلس است».
وقتی منفعت ملی برای برخی شعار است

محمدجواد ظریف به زودی در حضور اهالی بهارستان
قرار میگیرد تا همان طور که مدتها پیش از مردم
رأی اعتماد گرفت برای دومین بار پیاپی نیز با مجوز
خانه ملت در رأس امور دیپلماسی کشور مشغول به
کار شود .دستاوردهای ظریف و تیم سیاست خارجی
کشور که در طول مفهوم تدبیر و امید به دنیا دیکته
ش��د ،اولین بار نیس��ت که با تخری��ب روزنامهها و
گروههای خاص رو به رو میش��ود .عالی ترین مقام
دیپلماس��ی جمهوری اس�لامی ایران در چهارسال
گذش��ته تحت فشارها با مش��کالت عصبی جدی
روبهرو شد و مدتی را به دلیل ناجوانمردیهای مکرر
خودیها (و نه آمریکاییها و صهیونیستها) تحت
مراقبتهای شدید پزشکی به کار ادامه داد .اینبار
اما مردم بیشتر از همیشه هوای وزیرشان را دارند و
بدون ش��ک در چهار سال آینده هرگونه تخریب و
شایعهپراکنی که بر مدار حق نباشد و منفعت ملی را
زیرسوال ببرد ،با واکنش مردم ،نمایندگان و اصحاب
رس��انه رو به رو خواهد شد .دیپلماسی ایران بدون
محمدجواد ظریف میتوانس��ت ش��کل و شمایل و
پیامدهای دیگری داشته باشد.

دفاع مرتضی حاجی از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

اگر دنبال سوپرمن نباشیم با توجه به محدودیته ا بطحایی خوب است

«مرتضی حاج��ی» وزیر آموزش و پرورش دولت
اصالح��ات ،در گفتگویی با انص��اف نیوز ،گزینه
دکت��ر روحانی ب��رای تص��دی وزارت آموزش و
پ��رورش را فردی مناس��ب و عالقمند به تحول
و تقویت جایگاه معلمان دانس��ت و درباره برخی
تخریبه��ا علی��ه او از جمل��ه صن��دوق ذخیره
فرهنگیان توضیحاتی ارائه کرد که بخشهایی از
این گفتگو در ادامه میآید.

گفت��ه میش��ود در دوره بطحای��ی ،وی
در گزارشه��ای س��االن ه متوجه یک س��ری
ناهمخوان��ی در ت��راز مال��ی میش��ود و در
جلسهی هیئت امنا مطرح و بر اساس گزارش
وی ،آق��ای فانی هیئتی را برای بررس��ی این
ناهمخوانی مالی در تراز تعیین میکند ،که از
جمله خود ش��ما ،آقای بطحایی و آقای مظفر
هم بودهاید .این هیئت بررس��ی راه به جایی
برد؟
گزارشه��ای عملک��رد را بازرس��ین قانونی که
منتخ��ب مجمع عمومی – ی��ا در اینجا ،هیئت
امنا – است بر عهده دارد .بازرس و حسابرس در
حکم چشم و گوش هیئت امنا یا مجمع عمومی
هستند .گزارش آنها مبنای تصمیم گیری هیئت
امنا قرار میگیرد .در گزارش بازرس قانونی ،یک
مواردی بود که نیاز به بررس��ی بیش��تر داشت،

چون در بعض��ی از ارقام و بعضی از عملکردهای
زیرمجموعه احساس میش��د که اشکالی وجود
دارد ولی کم و کیف اش��کال هم مشخص نبود.
هیئت امنا یک گروهی را تعیین کرد که مسئول
آن گروه هم من بودم و آقای بطحایی که معاون
توسعه مدیریت و عضو هیئت امنا هم بود ،آقای
مظفر و بعضی افراد دیگر بودند؛ تا بررسی کنند
ک��ه این ناهمخوانیها به چ��ه دلیل اتفاق افتاده
است .در آنجا تصمیماتی برای رفع نواقص گرفته
ش��د ،از جمله گزارش��ی برای رئیس هیئت امنا
تهیه ش��د که «نیاز اس��ت در مدیریت صندوق
تجدیدنظری انجام ش��ود» .آنج��ا مرجع قضایی
نبود که به جزئیات ورود کند ،اما تش��خیص این
بود که حداقل یک مقدار بی احتیاطی آنجا اتفاق
افتاده اس��ت .این گزارش به وزیر وقت که رئیس
هیئت امنا بود داده شد ،درخواست شد که جلسه
هیئت امنا برای تصمیم گیری تشکیل شود ،این
جلسه البته کمی با تاخیر تشکیل شد.

همزمان با معرفی بطحایی از سوی رئیس
جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی آموزش و
پرورش ،یکس��ری بداخالقیها برای تخریب
او شکل گرفته است .به عنوان مثال شایعاتی
مرتب منتشر میشود مبنی بر اینکه هیئت امنا
سود صندوق را بین خودشان تقسیم کردهاند

و ی��ا به اعضای هیئت امنا خودروهای لوکس
و یا سکه از طرف هیئت مدیره تعلق گرفته.
نظرتان درباره این شایعات چیست؟
کس��ی که برای وزارت مطرح میش��ود طبیعی
اس��ت که مخالف و موافق داش��ته باش��د ،نباید
دلخور شد ،باید با حوصله به منتقدان جواب داد.
این که هیئت امنا چیزی از سود صندوق دریافت
کرده باشد ،چنین چیزی نیست ،آقای مظفر هم
آنجاست از او هم به عنوان شاهد میتوان پرسید،
چیزی به عنوان این که از سود صندوق به هیئت
امنا برسد مطرح نیست ،اما این که طبیعتا طبق
تعرفههایی ک��ه وجود دارد ،برای جلس��اتی که
تشکیل میش��ود حق حضور پرداخت میشود،
خب این که در حد متعارف اس��ت و برای بعضی
از جلس��ات هیئت امنا حقالزحم��های پرداخت
شده اس��ت .البته در مقایس��ه با موارد مشابه و
بنگاههای اقتصادی دیگر ،بیش��تر نیست و قطعا
کمتر هم هس��ت .همان زمان ش��ایعاتی مطرح
ش��د که یکس��ری خودرو خارجی میخواهند
بین فرهنگیان توزیع کنند که دولت با مشکالت
جدی مواجه شد و به جای آن خودروهای داخلی
داده شد .تا جایی هم که من میدانم به هیچکدام
از اعضای هیئت امنا و مدیران آموزش و پرورش
چی��زی تعل��ق نگرفت ،ضم��ن این ک��ه اگرهم
گرفته باش��د ،خودرو مجانی که نبوده ،ماشین را

فروختهاند ،به قیمتی که به همه میفروختهاند.
ولی تا جایی که من مطمئنم ،به هیئت امنا داده
نش��ده ،همان وقت هم در م��ورد آقای بطحایی
تکذیب ش��د ولی ما عادت نداریم که تکذیبها
را جدی بگیریم .اگر یک دروغی را کسی مطرح
ک��رد ،بیش��تر ج��دی میگیریم! ول��ی در مورد
بطحایی همان زمان تکذیب شد .لذا مطمئنم که
این خبر از اساس درست نیست.

با توجه به کاستیهای آموزش و پرورش
و ض��رورت ورود اندیش��ههای تحولگ��را و
جدید ،ارزیابی شما در مورد گزین ه پیشنهادی
دکتر روحانی چیست؟
اگر دنبال س��وپرمن نباش��یم که نمیتوانیم هم
باش��یم و به محدودیتهایی که ب��رای انتخاب
مدیران وجود دارد توجه کنیم ،آقای بطحایی از
مدیرانی است که از بدن ه آموزش و پرورش رشد
ک��رده و مراحل مدیریت و کارشناس��ی را خوب
گذرانده است .زمانی که من در آموزش و پرورش
بودم ایش��ان معاون دبیر شورای عالی آموزش و
پرورش بود ،نقطه نظرات خوبی داشت ،به لحاظ
نواندیشی و تهیه پیش��نهادهایی که با نگاههای
سنتی در آموزش و پرورش متفاوت باشد ،مطالب
قابل استفادهای را مطرح میکرد .من در آن زمان
از مواضع ایشان راضی بودم.
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احزابدرسایهگفتگوبرایتوسعهسیاسیکشورگامهایجدیبردارند
علی اصغر احمدی ،معاون سیاسی وزیر کشور در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی خانه احزاب
استان مازندران با بیان اینکه همه احزاب باید دارای برنامه اجرایی باشند و دولت را در شرایط
مختلف یاری دهند ،گفت :اداره و توسعه کشور با کادر سازی احزاب امکان پذیر است.
به گزارش ایلنا ،احمدی افزود :احزاب باید در سایه تعامل ،گفتگو و همفکری برای توسعه
سیاسی کشور گامهای بلند و جدی بردارند.

خبرتلگرامی
 Dس�یدمصطفی میرس�لیم رئی�س
ش�ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
در حساب توییتر خود نوشت:شهردار
جدید تهران بای�د تخلفها را متوقف
کند و هر چه سریعتر جلو تاراج رفتن
باقی مانده قابلیتهای این کالنشهر را
بگیرد.
 Dوزارت خارجه کویت خبر ش�کایت
از ایران در س�ازمان ملل به خاطر ورود
ی این کش�ور
نیروهای س�پاه به آبها 
را تکذیب کرد .یک منبع مس�ئول در
وزارت خارج�ه کوی�ت خبر ش�کایت
کویت از ایران در سازمان ملل به دلیل
ورود نیروهای سپاه به آبهای کویت و
بازجویی یک شهروند کویتی را تکذیب
ک�رد ،.چن�د روز پیش روزنام�ه االنباء
کویت مدعی ش�ده بود ک�ه قایقهای
س�پاه ایران وارد آبهای کویت شدهاند
و در نزدیک�ی یکی از س�کوهای نفتی
کویت یک قایق کویتی را متوقف و یک
س�رباز ایرانی ش�هروند کویتی را مورد
تحقیق و بازجویی قرار داده است.
 Dس�ید حسین مرعشی در ارتباط با
خبری که در هش�تم م�رداد ماه مبنی
بر "ات�اق فکر ب�ودن ش�هردار آینده
تهران" منتشر شده بود به عصر ایران
گفت :آن حرف در حاشیه و به شوخی
بیان ش�د همچنین چیزی وجود ندارد
که م�ن یا ش�خص دیگری ات�اق فکر
ش�هردار تهران ،آقای نجفی باش�یم؛
عملکرد ایش�ان مس�تقل خواهد بود.
یکی از گزینههای شهرداری تهران در
حاشیه مراسم درگذشت مادر علیاکبر
محتش�می پ�ور در جم�ع خبرنگاران
درباره قائم مقامیاش برای محمدعلی
نجفی در ش�هرداری تهران گفته بود:
«اگر آقای نجفی شهردار شود من اتاق
فکر ایشان میش�وم و اگرمن شهردار
شوم او اتاق فکر من میشود».

مکث

در نام ه فعاالن ستاد دانشجویی
به رئیسجمهور مطرح شد؛

سپردن سکان وزارت علوم
بهمیلیمنفردهاوفرجیدانا

تعدادی از فعاالن ستاد دانشجویی روحانی در
انتخابات ،در نامهای به رئیسجمهوری بر لزوم
تالش برای بازگشت «امید به دانشگاه» تاکید
کردند.به گزارش ایلنا ،در بخشی از متن این
نامه آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی!
انتص��اب عزی��زان دکت��ر فرجیدان��ا و دکتر
میلی منفرد برای اداره س��تاد دانش��گاهیان
حضرتعال��ی ،امی��د را در میان دانش��جویان
دوچن��دان کرد؛ اما برخی از اس��امی که این
روزها در اخبار و رسانهها به عنوان گزینههای
احتمالی وزارت علوم مطرح میشوند ،نه تنها
فرسنگها با خواستهها و مطالبات دانشجویان
و دانش��گاهیان فاصل��ه دارند ،بلک��ه حتی با
فرمایشات حضرتعالی در میان دانشگاهیان و
در ایام انتخابات نیز مطابقت ندارد.
ما به عنوان جمعی از مس��ئولین س��تادهای
انتخاباتی دانش��جویی حضرتعالی ،مشفقانه و
دلس��وزانه ،به اطالع میرس��انیم که گزینش
چنی��ن افرادی ب��رای وزارت عل��وم احتمال
دلسردی و یأس دانشجویان را به دنبال دارد.
این رخداد میتواند موجبات شکاف را در میان
بدنه حامیان دولت فراهم آورد .یقیناً کشور و
دولت برای ادامه این مس��یر و ایستادگی در
مقابل هجمهها و تخریبها به این قش��ر آگاه
و فهیم نیاز دارد.

اصالح طلبان

رهامی:

زنان دولت کارنامه
و سوابق درخشانی دارند

محس��ن رهامی فعال سیاسی اصالح طلب،
با اشاره به اینکه «خانمها ابتکار ،موالوردی
و جنیدی دارای س��وابق اجرایی و آموزشی
خوبی هستند» ،اظهار داشت :سابقه آشنایی
من با خانم موالوردی و جنیدی به دانشگاه
تهران و کانون وکال ب��از میگردد .این دو از
زنان شایستهای هس��تند که من از انتخاب
آنه��ا خوش��حالم و از هر کمک��ی به آنها
که از دس��تم برآید دریغ ندارم .خانم ابتکار
هم س��ابقه درخشانی در س��الهای گذشته
داشته است.
وی خاط��ر نش��ان کرد :البته انتظ��ار ما این
بود که از زنان در س��طح وزرا استفاده شود؛
زی��را معتقدیم که زنان زیادی هس��تند که
توانای��ی این کار را دارند .م��ا حتی وزیر زن
هم داش��تهایم و نباید بگوییم که زنان فعال
توانای��ی ب��رای وزارت را ندارند .ما همچنین
باید از ظرفی��ت همه قش��رهای جامعه نیز
بهره ببریم و کابینه باید نموداری از ترکیب
جمعیتی کشور باشد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -0915کرهشمالی امس��ال هم به دلیل
کمبود باران احتیاج به کمک خارجی برای
جبران کمبود م��واد غذایی دارد .با وجود
آب و هوایی مشابه کره جنوبی ثروتمند،
کشاورزی عقب افتادهای دارد)5/11( .
 -2304س��خنان وزیر نف��ت در مجلس
درباره ق��رارداد توتال صحبتهایی خوب
و دندانش��کنی به مخالفان بود .چنانکه
در ی��ک مورد از توضیح��ات خود گفتند
موضوع رش��وه دادن شرکت توتال به کل
کارکنان وزارت نفت یک حرف آمریکایی
بود و توسط برخی نشریات آنها پخش شد.
هر چند یک نشریه داخلی مخالف شیطان
بزرگ هم این خبر را درج کرد! ()5/13
 -2219آقای مرعش��ی سخنگوی حزب
کارگ��زاران و س��ازندگی گفتند اش��تباه
برخ��ی دوس��تان اصولگرا این اس��ت که
مردم را دس��تهبندی و طبقهبندی کرده
و از زاوی��ه دی��د خودش��ان بهش��تی و
جهنمی تلقی میکنن��د .به نظرم حرف
درستی اس��ت .اما جناب دکتر مرعشی
چرا میگویید اش��تباه؟ نه اشتباه نیست
چون برخی اصولگراها خودش��ان را تنها
مخلوقات باارزش خدا میدانند و خود را
قیم دیگران میدانند)5/13( .
 -1301قاب��ل توجه آق��ای روحانی! اگر
قرار باشد به آقای جهانگیری اختیارات
کافی ندهید خیلی برایتان بد میش��ود
م��ردم از ش��ما ناراحت میش��وند برای
دفعه بعد رئیسجمهور اصولگرا انتخاب
میکنند .اگر از امثال اصولگرایانی چون
رحمانی فضلی و . ..استفاده کنید مردم
رنجیده خاطر میش��وند و چه بسا برای
دوره بعد ی��ک رئیسجمه��ور اصولگرا
انتخاب کنند)5/14( .
آفتاب یزد :ظاهرا آقای جهانگیری در
دولت دوازدهم خواهند بود ولی وقتی
اختیاراتش محدود باش�د نمیتواند
برای س�امان دادن اقتص�اد ،حرکتی
انجام ده�د .رئیس س�تاد اقتصادی
ب�ودن ولی اختیارات کافی نداش�تن
یعنی هیچ!
 -1236در مورد ش��رکتهای س��هامی
خاص پیام دادم که اینها خیلی خلف وعده
میکنند باالخص شرکت سهامی خاص...
ما یک درصد از کل س��هام این شرکت را
در اختیار داریم ،اما به ما پاسخگو نیستند.
نمیدانیم سود ما چه قدر است ضرر کرده
اس��ت یا سوددهی دارد؟ ما نمیدانیم این
شرکت چه کار میکند؟ چرا بیالن کار آن
را ب��ه ما نمیدهند؟ از ما در جلس��ات آن
دعوت نمیکنند؟ ()5/14
آفت�اب یزد :قان�ون تج�ارت در این
خص�وص راهکارهای�ی را ب�رای
سهامداران مشخص کرده است .شما
میتوانید با یک وکیل در این خصوص
مذاکرهنمایید.
 -1002جناب آقای روحانی انتخاب مجدد
شما را تبریک عرض میکنیم .شما از فقر
و جلوگیری از آن صحبت کردید .اما عرض
میکنم پیرانی که سالهاس��ت بازنشسته
شدهاند همسانس��ازی حقوق درباره آنها
اجرا نشده است)5/14( .
 -0924در قرن گذشته کشورمان ضرباتی
از روس��یه خورده اس��ت .همین قطعنامه
منع استفاده از موش��ک را روسیه هم در
س��ازمان ملل امضا کرده که آمریکا آن را
اجرا میکند .دنبالهروی روس��یه تاکنون
برای ما امتیازی نداشته است)5/14( .
 -0923موفقیت ی��ک دولت به رضایت
دولتم��ردان از مردم بس��تگی ندارد ،بلکه
رضایت ش��هروندانی که به دولت اعتماد
نمودند و به آن رای دادند شرط موفقیت
دولت است)5/14( .
 -0753بهتر اس��ت نی��روی انتظامی به
عوض اجرای طرحهای عمرانی مانند طرح
توسعه برج میالد ،با توجه به افزایش دزدی
از خانهه��ا و افزایش جرم به وظیفه اصلی
خود بیشتر تکیه کند)5/14( .
آفتاب ی�زد :نیروی محت�رم انتظامی
تاکنون در خصوص این خبر واکنشی
نش�ان نداده اس�ت ،اما برخی اعضای
شورای شهر و نیز یک نماینده مجلس
ادعا کردند با توجه به اتمام دوره شورای
چهارم شهر بهتر است این موضوع در
دستور کار شورای جدید قرار بگیرد تا
دربارهآنتصمیمگیریشود.

