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پیگیر مطالبات زنان در سمت جدید هستم

روحانی دنبال هماهنگ کردن تیم اقتصادی دولت است

دســتیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شــهروندی گفت :تا جایی که قوانین و مقررات اجازه بدهد ،پیگیر حقوق زنان
و امور خانواده هستم.شــهیندخت موالوردی در گفتوگو با ایلنا ،درباره ســمت جدید خود در کابینه دوازدهم به عنوان
دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی گفت :معاونت امور زنان و خانواده با دستیار ویژه در حقوق شهروندی دور
از هم نیستند و در فصلهای مشترکی مانند حقوق زنان ،کودکان و اعضای خانواده با یکدیگر یکی هستند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت :با توجه به ترکیب کابینه دوازدهم ،به نظر میرسد آقای روحانی
در عرصه اقتصاد بدون نگاه به افراد دنبال هماهنگ کردن تیم اقتصادی دولت اســت .غالمرضا تاجگردون در گفتوگو با آنا،
درباره اولویت اصلی دولت در دوره چهار ساله پیش رو اظهار کرد :آنچه اکنون مورد نیاز جامعه است و در فرمایشات مقام معظم
رهبری به آن اشاره شد موضوع بهبود معیشت مردم و رشد و جهش اقتصادی است که فاکتورهای زیادی در آن تاثیرگذار است.
خبر

«مردم ساالری» روند بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در مجلس را بررسی میکند

شمارش معکوس برای رای اعتماد
گزارش
از زمان ارائه لیســت  17نفره وزرا به مجلس
نگاهها از پاستور به بهارستان چرخیده است .سه
شنبه هفته گذشته که روحانی برای تمامیوزارت
خانهها جز وزارت علوم ،وزیری را پیشــنهاد داد،
ســاکنان خانه ملت چندین بــار میزبان نامهای
لیست مذکور بودند و جلسات مختلفی بین برخی
از اعضای مجلس و وزرای پیشنهادی برگزار شده
است .روند بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی از
روز ســه شــنبه هفته جاری آغاز میشود .بهروز
نعمتی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار داشت :بررسی
صالحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از روز
سهشنبه هفته جاری با حضور رئیسجمهور آغاز
خواهد شــد .آقای روحانی دو ساعت و نیم برای
دفاع از کابینه پیشنهادی فرصت دارد .فکر میکنم
مثل دوره قبل ایشان بخشی از فرصت دفاعیاتش
از کابینه را به آخرین روز مجلس موکول کند.وی
افزود :بعــد از صحبتهای رئیسجمهور مجلس
وارد بررســی صالحیت کلیت کابینه با اســتماع
نظــرات  ۵نماینده موافــق و  ۵نماینده مخالف
خواهد شــد که هرکدام از آنها  1۵دقیقه فرصت
دارند .البته ممکن اســت نمایندگان بخشــی از
فرصت خود را به نماینــدگان دیگر بدهند .پس
طبیعی اســت تعداد موافقان و مخالفان افزایش
یابد.نعمتی با بیان اینکه بررسی کلیات منتهی به
رای گیری نمیشود ،گفت :بعد از بررسی کلیات
مجلس وارد بررســی صالحیت هریک از وزرای
پیشنهادی به ترتیب حروف الفبا میشود .بنابراین
بررسی صالحیت از وزیر پیشــنهادی آموزش و
پرورش آغاز شــده و به وزیر پیشنهادی ورزش و
جوانان ختم میشود.
وی در مورد نحوه بررســی صالحیت هرکدام
از وزرای پیشــنهادی براســاس آیین نامه گفت:
براســاس آیین نامه داخلی مجلس برای هر وزیر
پیشــنهادی دو موافق و دو مخالف به اظهار نظر
پرداختــه که هر کدام  1۵دقیقــه فرصت دارند
بعــد از آن نوبت به ارائه برنامهها و دفاعیات وزیر
پیشــنهادی در فرصت نیم ســاعته است .براین
اساس بررسی صالحیت هر وزیر پیشنهادی یک
ساعت ونیم طول میکشد.سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس خاطرنشان کرد :با اتمام بررسی صالحیت
 1۸وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم اعضای دولت
جلســه علنی را ترک کرده و مجلــس وارد رای
گیری از نمایندگان برای کل وزرای پیشــنهادی
میشود .نعمتی درباره روزهای برگزاری جلسات
علنــی مجلس برای بررســی صالحیــت وزرای
پیشــنهادی گفت :مجلس از روز سهشنبه (۲۴
مرداد) بررســی صالحیت را در دو شیفت کاری
صبح از ســاعت  ۸تا  1۲و بعدازظهر از ساعت1۴
تا  1۸آغاز میکند کــه انتظار میرود حداکثر تا
روز یکشنبه ( ۲۹مرداد) به اتمام برسد.وی افزود:
با توجه بــه صراحت آیین نامه مبنی بر برگزاری
جلسات علنی به صورت متوالی در زمان بررسی
صالحیتها مجلس در روز پنجشنبه جلسه علنی
خواهد داشــت .اینکه این جلسات به صورت یک
یا دو شــیفت باشد بســتگی به رای نمایندگان
دارد.ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس در پایان
در مورد زمان معرفی وزیر پیشــنهادی علوم به
مجلس گفت :براســاس شنیدههای ما قرار است
وزیر پیشــنهادی علوم امــروز به مجلس معرفی
شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد .عمده خبرها
حاکی از نظر مثبت نمایندگان به کلیت لیســت
پیشنهادی است اما در این بین واکنشهای منفی
هم در رابطه با عدم معرفی وزیر زن شنیده شده
است ،واکنشهایی که بعد از معرفی موالوردی به
عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق
شهروندی ،معصومه ابتکار به عنوان معاونت امور
زنان و لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس
جمهور کمیمعتدلتر شد.
در همین رابطه محسن رهامیدر گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اینکه «خانمها ابتکار ،موالوردی
و جنیدی دارای سوابق اجرایی و آموزشی خوبی
هستند» ،اظهار داشت :سابقه آشنایی من با خانم
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موالوردی و جنیدی به دانشــگاه تهران و کانون
وکال بــاز میگــردد .این دو از زنان شایســتهای
هســتند که من از انتخاب آنها خوشــحالم و از
هر کمکی به آنها که از دستم برآید دریغ ندارم.
خانم ابتکار هم ســابقه درخشــانی در سالهای
گذشته داشته است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه «جنیدی با
نمره ممتاز از دانشگاه تهران در رشته حقوق و در
مقطع دکتری فارغ التحصیل شده است» گفت:
وی دوره تخصصی خود را هم در آمریکا گذرانده
و سابقه مدیر کل حقوقی دانشگاه تهران را دارد.
من خوشــحالم که وی به عنوان معاونت حقوقی
دولت انتخاب شده است.
وی خاطر نشان کرد :البته انتظار ما این بود که
از زنان در سطح وزرا استفاده شود؛ زیرا معتقدیم
که زنان زیادی هستند که توانایی این کا را دارند.
ما حتی قبل از انقالب هم وزیر زن داشــتهایم و
نباید بگوییم که زنان فعــال توانایی برای وزارت
را ندارند .ما همچنین باید از ظرفیت اهل ســنت
نیز بهره ببریــم و کابینه باید نموداری از ترکیب
جمعیتی کشــور باشــد .وی در پایان با اشاره به
اینکــه «با وجود همه این انتقــادات ما هرگونه
کمکی که الزم باشــد برای موفقیت دولت انجام
میدهیم» ،تصریــح کرد :موفقیت دولت روحانی
موفقیت کشور است ،بنابراین ما از دولت حمایت
میکنیــم و اگر اعتقادی هم بــه ترکیب کابینه
داریم ولی دســت از حمایــت دولت برنمیداریم
زیرا موفقیت دولــت روحانی را در منطقه جنگ
زده خود را نوعی نه گفتن به خشــونت و آری به
دموکراسی و صلح میدانیم».
ابقایژنرالها
امــا در کنــار واکنشهــای ایــن چنینی،
واکنشهــای تماما مثبتی هم نســبت به برخی
اعضای کابینه وجود دارد .همانطور که پیشبینی
میشد حســن روحانی برای باردیگر وزرای قبلی
خود را در وزارت امور خارجه ،وزارت نفت و وزارت
بهداشت به مجلس پیشنهاد داد تا کمترین نگرانی
در زمینه رای اعتماد برای این ســه وزارتخانهاش
داشته باشد.
در همین رابطه محمدهاشــمی ،عضو سابق
حزب کارگزاران اســالمیو فعال سیاسی اصالح
طلب به خبرآنالین میگوید :اکثر قریب به اتفاق
افرادی که برای کابینه انتخاب شده اند از کابینه
قبلی هســتند بنابراین اگر بخواهیم درباره روابط
بینالملل و سیاســت خارجی و سیاست داخلی
ارزیابی داشــته باشیم باید بگوییم که در مسائلی
که حساسیت وجود دارد وزرای قبلی به کار برده
شــده اند و انتخاب دوباره آنها بیانگر این است
که در مجموع از عملکرد آنهــا راضی بوده اند.
وی افزود :با توجه به عملکرد مثبت آنها به نظر
میرسد آنها میتوانند با تکیه بر تجربههایشان
مشکالت را بهتر برطرف کنند .به کارگیری دوباره
این افراد با تجربه در کابینه جدید به نظر من هم
نقطه مثبتی برای کابینه اســت».فاطمه سعیدی
نماینده مردم تهران در مجلس هم گمانه زنیش

را درباره رای اعتماد مجلس به وزرا به خبرآنالین
میگوید« :وزرای محبوب ما مشخص هستند که
نه تنها وزیر بودنشــان از خواستههای مردم است
بلکه رای اعتمــاد باال به آنها نیز از مطالبات ملی
اســت لذا از این منظر آقای ظریف و آقای زنگنه
و همچنین آقای قاضی زادههاشمیبا آرایی قابل
توجه راهی وزارتخانه خواهند شد».
اما نگاهها به تمام کابینه این چنین نیســت.
مثال سخنگوی فراکســیون امید مجلس شورای
اسالمینسبت به عدم شــفافیت سیاسی وزرای
پیشــنهادی دولت دوازدهم انتقــاد دارد .بهرام
پارســایی در گفت و گو با خانــه ملت ،با ارزیابی
چینش سیاسی کابینه دولت دوازدهم میگوید:
وزرای معرفی شــده به لحاظ سیاســی گرایش
خاصی ندارند به عبارتی چهرههای مطرح سیاسی
در بین وزرای پیشــنهادی نیســتند که بتوانیم
بگویم کابینه حتما سمت و سوی سیاسی دارد.
نماینده مردم شــیراز در مجلس دهم شورای
اسالمیدر واکنش به این موضوع که خنثی بودن
وزرا به لحاظ سیاسی مثبت است یا منفی ،گفت:
از نگاه بنده ،رویکردی در کابینه مثبت است که
افراد همدل و همگن باشــند تا کارها پیش برود،
با این حســاب برای ارزیابی وزرا جدید باید بانک
اطالعاتی فراکسیون تکمیل شود تا بتوانیم ارزیابی
دقیق و حساب شدهای ارائه کنیم.
وی تاکید کــرد :کابینه بایــد از همه لحاظ
شفاف باشد این یکی از اصول اصلی در تمام دنیا
است ،هر جریان و حزب سیاسی که پیروز رقابت
انتخابات میشود باید کابینه مشخصی به لحاظ
رویکرد سیاسی داشته باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل  ۹0مجلس
شورای اســالمیاظهار داشت :به هر حال کابینه
کارآمدی که همدل نباشد توفیق زیادی نخواهد
داشت اما به نظر میرسد کابینه دولت دوازدهم از
شفافیت سیاسی الزم برخوردار نیست«.
شــاید به دلیل همین انتقادات بــود که روز
گذشــته  6تــن از وزرای پیشــنهادی مهمــان
فراکسیون امید شدند و با اعضای این فراکسیون
جلسه گذاشتند.
وزرایبدونچالش
بهــرام پارســایی در گفتوگــو بــا ایلنا ،با
اشــاره به برگزاری نشســت صبح دیروز مجمع
عمومیفراکسیون امید با وزرای پیشنهادی دولت
دوازدهم اعالم کرد :مجمع عمومیفراکسیون امید
از ساعت 7صبح شــنبه و به ریاست دکتر عارف
تشکیل جلسه داد و تا ظهر شنبه میزبان  6نفر از
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم بود.
او با تاکید بر اینکه جلسات دیروز فراکسیون
با  6وزیر پیشــنهادی چالش چندانی نداشــت،
خاطرنشان کرد :از صبح دیروز به ترتیب میزبان
آقایان عبــاس آخوندی وزیر راه و شهرســازی،
ســیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری،
بیژن نامدار زنگنه گزینه پیشنهادی وزارت نفت،
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،حجتاالسالم
ســیدمحمود علوی وزارت اطالعات و سیدحسن

قاضیزادههاشمیوزیر پیشنهادی بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در فراکسیون امید بودیم و در
مجموع این عزیزان جزو وزرایی هستند که چالش
چندانی نداشتیم و جلسات خوبی بود.
او گفــت :در این جلســات ابتــدا نمایندگان
نقطهنظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح
کردنــد و در ادامه هر یک از وزرا ضمن تشــریح
برنامههای خــود بهطور خالصه ،به ســواالت و
ابهاماتی که مطرح شــد ،پاســخ گفتند .نماینده
اصالحطلــب مردم شــیراز در مجلس شــورای
اسالمیدر پاسخ به ســوالی درباره عمده مباحث
مطرح شــده در نشســت صبح دیــروز مجمع
فراکســیون امید با وزیر راه و شهرســازی گفت:
درمورد آخوندی مباحث متفاوتی مطرح شــد و
پس از آنکه نماینــدگان انتظاراتی که در مورد
زیرســاختهای وزارت راه مطرح اســت ،را بیان
کردند و آقای آخوندی هم مشــکالت این حوزه
را برشمرد.
او توضیــح داد :وزارت راه و شهرســازی یکی
از گســتردهترین وزارتخانهها اســت که چه در
حوزههای راههای مواصالتی شــهری ،روستایی،
فرعی و اصلی چــه در بحث حمل و نقل ریلی و
هوایی مســئولیت دارد و در رابطه با این مسائل
صحبتهایی مطرح شد و آقای آخوندی نیز تاکید
کرد با وجود عدم تخصیص بودجه کارهای بزرگی
انجام شــده که ازجمله میتوان به انعقاد قرارداد
با ایرباس اشــاره کرد که عم ً
ال ســد تحریمها را
شکست.
عضو کمیســیون اصل نود مجلس شــورای
اسالمیبه تشریح جلسه مجمع عمومیفراکسیون
امید با وزیر پیشنهادی نفت نیز پرداخت و گفت:
آقای زنگنه بیشک یکی از وزارتخانههایی بود که
در دوران پسابرجام عملکرد خوبی داشت و بهویژه
با افزایش ســهم تولید ایران در اوپک و در اختیار
گرفتن مجدد بازار از دســت رفته ایران در دولت
روحانــی و همچنین ترغیب و ایجــاد تمایل در
سرمایهگذاران بزرگ خارجی برای انعقاد قرارداد با
کشورمان موفق شد کارنامه قابل قبولی ارائه کند.
پارســایی تصریح کرد :این درحالی است که
در حــوزه نفت با چالشهایی که در بحث مخازن
مشترک داریم ،مواجه هستیم و در این زمینه نیز
کارهای بسیار مثبتی انجام شده است.
او اعــالم کرد :باوجود اینکه آقای زنگنه ابتدا
تمایل داشت ،بیشتر بهعنوان یک مربی و فردی
در اتــاق فکر به دولت کمک کنــد اما در نهایت
رییسجمهوری به این نتیجه رسید که زنگنه را
در وزارت نفت ابقا کند.
ســخنگوی فراکسیون امید مجلس همچنین
به برگزاری جلسه مجمع عمومیاین فراکسیون
با وزیر اطالعات اشــاره کرد و گفت :در جلسه با
حجتاالسالم علوی طبیعتاً بیشتر درباره مباحث
اطالعاتی و امنیتی بحث شد و مسائلی که عمدتاً
در جامعه مطرح است ،مورد پرسش قرار گرفت.
او ادامه داد :وزیر پیشــنهادی اطالعات نیز در
این جلســه توضیحات خوبی دادند که امیدواریم

سیدحسن خمینی:

مشکالت محیط زیستی را جزو دردهای بزرگ بدانیم

«تخیل» به عنوان عامل زیســت
یادگار گرامیامام بر اهمیت عنصر
ّ
اخالقی تأکید کرد.به گزارش جماران ،حجت االســالم و المسلمین سید
حســن خمینی در دیدار دست اندرکاران ششمین جشنواره بینالمللی
فیلم ســبز که در جماران برگزار شد ،با اشاره به وارد شدن آسیبهای
فراوان به محیط زیست کشوردر دهههای متمادی ،اظهار کرد :اگر مشکل
محیط زیســت را جزو دردهای بزرگ جامعه دانســتیم و تایید کردیم
که باید نســبت بدان حساس باشیم ،جشنواره فیلم سبز بزرگترین ابزار
فرهنگی حفاظت از محیط زیست در ایران است.
وی ،قویترین آثار در این حوزه را فیلمهایی دانست که قدرت تخیل
و تصور را نســبت به آینده محیط زیســت باال تر ببرد و افزود :در مقابل
«تخیل» عامل
«توهم» که منشــاء بی اخالقیها در زندگی بشــر است،
ّ
یک زندگی اخالقی اســت ،چرا که به ما قــدرت میدهد تا در جایگاه
دیگر انســانها و موجودات قرار گیریم و دردهای آنان را لمس کنیم؛ در
اینجاست که هنر ،ادبیات و سینما جایگاهی ویژه مییابد.

وی با تأکید بر اینکه تخیل شــرط زندگی بهتر سالمتر و با اخالقتر
اســت ،به طراز باالی ســینمای ایران اشــاره کرد و گفت :در جامعه ما
فیلمهایی قوی تر ظاهر شده اند که قدرت تخیل را باالتر برده اند .در این
راســتا امروز باید روی نگارش فیلمنامههای قوی تالش بیشتری صورت
گیرد.یــادگار امام در این دیدار همچنین از زحمات دکتر معصومه ابتکار
در سازمان حفاظت محیط زیست قدردانی کرد و با بیان اینکه خانم دکتر
ابتکار مادر محیط زیســت ایران است ،افزود :ایشان حق زیادی به گردن
محیط زیست ایران دارند و ما محتاج نگاه ایشان در این بخش بودیم.
در ابتدای این دیدار خانم دکتر ابتکار در سخنان کوتاهی ،بر اهمیت
جایگاه «خانواده» در حمایت جامعه از محیط زیست تأکید کرد و گفت:
حتما در دوران مســئولیت در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری،
موضوع محیط زیست را دنبال خواهیم کرد.
وی همچنین شروع برنامههای کاری خود درمسئولیت جدید با دیدار
یادگار امام را به فال نیک گرفت و گفت :امیدوارم دعای خیر امام پشت

سر ما باشد.
وی همچنین در خصوص جشــنواره فیلم سبز یادآور
شد :این جشــنواره در دوره قبل(دوره پنجم) در سطوح
بینالمللــی به خوبی درخشــید که حاصل کار
عاشــقانه و توام با صبر دســت اندرکاران آن
بوده است.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری
همچنیــن بر تاثیرگذاری ســینما برای
مقابله با تخریب محیط زیســت و بسیج
زنان و مــردان و جوانان در این راســتا
تأکیــد کــرد .در این دیــدار همچنین
فرهاد توحیدی دبیر ششمین جشنواره
بینالمللی فیلم ســبز گزارشی را از روند
برگزاری جشنواره ارائه کرد.

برگزاری جلسات منظم کمیته مشترک مجلس
دولت و شورای نگهبان برای اصالح قانون انتخابات
این وزارتخانه بتواند انتظارات مردم و نمایندگان
در حوزههــای مختلف برآورده کند .پارســایی با
اشــاره به حضور وزیر پیشنهادی دادگستری در
این جلسه گفت :آقای آوایی نیز با تاکید بر سطح
اختیارات این وزارتخانه و انتظاراتی که وجود دارد،
توضیحات خوبی ارائه کرد .سخنگوی فراکسیون
امید مجلس به تشکیل جلسه مجمع عمومیاین
فراکسیون با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان نیز
اشاره کرد و گفت :آقای قاضیزادههاشمینیز در
جلسه مجمع حاضر شد و پس از آنکه نمایندگان
با اشــاره به تحوالتــی که در حوزه ســالمت و
زیرســاختها ایجاد شده ،از او تشــکر کردند و
در عین حال به برخی انتظارات اشــاره کردند و
وزیر پیشــنهادی نیز به چالشهایی که در آینده
پیشروی طرح تحول ســالمت قرار دارد ،اشاره
کرد و بر لزوم هماهنگی بیشتر با وزارتخانههایی
که در این زمینه موثر هستند ،تاکید کرد«.
یکدرخواست
در ایــن میــان نمایندگان به طــور جداگانه
نســبت به وزرای پیشنهادی مســائلی را مطرح
میکنند .روز گذشــته محمود صادقی در نامهای
به رییسجمهوری خواســتار اعالم صورت اموال
وزرای پیشــنهادی به نمایندگان مجلس پیش از
زمان رای اعتماد به وزرا شد.
در بخشــی از متن این نامه خطاب به حسن
روحانی آمده اســت :با ابالغ ســالم و تحیت و با
عرض تبریک به مناسبت انتخاب مجدد جنابعالی
با رای باالی مردم و با ابراز خرسندی از برگزاری
مراسم شکوهمند امضای حکم ریاست جمهوری
توســط رهبر معظم انقالب و ادای ســوگند در
مجلس شورای اســالمی ،نظر به نقش شفافیت
وضعیت مالی مسئوالن دولتی در ایجاد و تقویت
اعتماد عمومیو پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی
از امکانــات عمومیو موقعیتهــای حاکمیتی و
حسب تکالیف مختلف قانونی ،از جمله اصول 1۴1
و  1۴۲قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی
مقامات ،مســئوالن و کارگزاران نظام جمهوری
اسالمیمصوب  ۹آبان  1۳۹۴و نیز فرامین موکد
رهبر معظم انقالب که شفافســازی را شــرط
فسادستیزی دانســتهاند ،از جنابعالی درخواست
میشود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس
شورای اسالمیتکلیف بفرمایید اطالعات دقیقی از
وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود ،همســر و
فرزندانشان بهویژه فعالیتهایی که زمینه تعارض
منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و
اختیارات حاکمیتی فراهم میکند را طی جدولی
به شرح زیر در اختیار نمایندگان مجلس شورای
اسالمیقرار دهند:
 - 1صورت دارایی وزیر پیشنهادی و همسر و
فرزندان او شامل :کلیه اموال غیرمنقول و حقوق
دارای ارزش مالی ،مطالبات و دیون ،سرمایهگذاری
و اوراق بهادار ،موجودی حسابهای مختلف در
بانکها ،موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و
هرگونه منبع درآمدی مستمر
 - ۲عضویــت در هیات مدیره شــرکتهای
خصوصی
 - ۳عضویــت در هیات مدیره شــرکتهای
دولتی
 - ۴وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی
 - ۵عضویــت در هیات مدیره تشــکلهای
صنفی
 - 6هرگونه قرارداد مشــاوره یا پیمانکاری با
دستگاههای دولتی یا عمومیغیر دولتی
فراکســیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد
و انضباط مالی مجلس شورای اسالمیمتشکل از
حدود  100نفر از نمایندگان از طیفهای مختلفی
سیاســی بر آن است تا فارغ از مسائل سیاسی ،از
نقطهنظر تعهد به شفافیت و سالمت اقتصادی و
انضباط مالی ،برنامه وزرای پیشــنهادی را مورد
ارزیابی قرار دهد.
بدیهی است ارائه اطالعات فوق هم به ارزیابی
درســت وزرای پیشــنهادی و رفع شــائبههای
احتمالــی در مرحلــه کســب رایاعتماد کمک
میکند و هم انشــاءاهلل در صورت کســب رای
اعتماد هر یک از وزرای محترم ،در انجام وظایف
نظارتی مجلس در طول دوره خدمتگزاری وزرا
مفید خواهد بود».

باشگاهخبرنگاران :رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها گفت :کمیته
مشترک بررسی اصالحات قانون انتخابات شوراها برای بررسی نقاط قوت و ضعف
این قانون در حال برگزاری است .محمد محمودیشاهنشین رئیس هیئت نظارت
بر انتخابات شوراهای اسالمیشهر و روستا  ،با بیان اینکه از هفته گذشته کمیسیون
بررسی راههای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها آغاز به کار کرده است ،گفت:
این کمیسیون متشکل از  ۸عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ۴ ،نماینده
از برنامه و بودجه و  ۴عضو کمیســیون عمران اســت که روشهای داشتن یک
درآمد پایدار برای شــهرداریها را بررسی میکنند .وی ادامه داد :دولت به دنبال
ارائه الیحه جامع قانون انتخابات ،الیحهای تحت عنوان مدیریت یک پارچه شهری
را در دست بررســی دارد تا قوانین موجود درباره نقش شوراها و انتخاب شهردار
تغییر اساســی پیدا کند .محمودیشاهنشین اظهار داشت :معموال در جلسات ما
کارشناســانی از وزارت کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس و بعضا نماینده شورای
نگهبان حضور دارند .عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به کمیته
مشترک بررسی اصالحات قانون انتخابات شوراها هم گفت :این کمیته جلسهای با
حضور الریجانی رئیس مجلس ،کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان  ،وزیر کشور
و کولیوند رئیس کمیسیون شــوراها داشته است تا نقاط قوت و ضعف انتخابات
شــوراها را بررسی کنند .نماینده مردم شــهریار و مالرد در مجلس تاکید کرد:
الیحه جامع قانون انتخابات به همراه طرحهای پیشــنهادی نمایندگان در کنار
سیاستهای ابالغی تدوین میشود و تاکنون یک جلسه از آن برگزار شده است.

نظام جمهوری اسالمی
باید به سوی تح ّزب پیش برود

ایسنا :نماینــده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه هرکجا احزاب قوی و
فراگیر عمل کردهانــد ،ظرفیتها نیز متمرکزتر و قدرتمندتر بوده ،گفت :به نظر
میرسد اگر تحزب قدرتمند در درون نظام شکل نگیرد نه فرصت به اصالح طلبان
و نه به اصولگرایان بلکه در اختیار فرصت طلبان قرار میگیرد.
علی ادیانی در نشســت احزاب و تشکلهای سیاسی استان مازندران با بیان
این که احزاب و فعالیتهای آنان ،عالوه بر حق شــخصی شهروندی ،جزو حقوق
عمومینیز بهشــمار میآینــد ،گفت :ایران یکی از هزینهبردارترین کشــورها در
فعالیتهای حزبی و جناحی است .نمایندگان مجلس ،شورای اسالمیشهر و حتی
روستاها هزینههای گزافی برای احزاب میدهند و باید تدبیر شود تا این هزینهها
کاهش یابد.
وی افزود :تجربه تشکلها و احزاب سیاسی دنیا نشان داده هرکجا تکثر احزاب
بوده ،توزیع ظرفیتها و فشل شدن آنها را به دنبال داشته و هرکجا احزاب؛ قوی،
فراگیر و پاســخگو بوده ،ظرفیتها متمرکزتر و قدرتمندتر عمل نموده است .این
نماینده اصولگرای مجلس همچنین بیان کرد :ایران قریب به  ۴0سال است که بین
اصولگرا ،اصالح طلب ،چپ ،راست و گفتمانهای متعدد دست به دست میشود اما
هیچ حزب و جناحی پاسخگوی اصلی نابسامانیها و آسیبهای موجود در درون
کشــور نیست چون کشور نه حزبی اداره میشود و نه جناحی و این نقص است؛
هم از سوی مجلسیها و هم بعضا در اجراست ،آنجاهایی که قانون داریم اما طبق
قانون عمل نمیشود .ادیانی با تاکید بر اینکه الزمه انتخابات ،حزب است ،اظهار
کرد :الزمه نمایندگی ،ورود به حزب اســت .در حال حاضر نمایندگان و روسای
جمهوری که با رای احزاب انتخاب میشوند متاسفانه احزاب و تشکلها را فراموش
میکنند و این شــیوه در حال «اپیدمی« شــدن است .نماینده مردم قائمشهر و
ســوادکوه در مجلس ادامه داد :احزاب ،عقول منفصل نظام و جریانهای متفکر
جریانســاز هستند و نظام جمهوری اسالمیباید به سمت تح ّزب پیش برود .اگر
تحزّبِ قدرتمند در درون نظام شکل نگیرد نه فرصت به اصالح طلبان میرسد و نه
به اصولگرایان بلکه این فرصت در اختیار فرصت طلبان قرار میگیرد.

دریافت گزارش عملکرد ساالنه مسئوالن اجرایی
برای مچگیری نیست

خانهملت :عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمیتاکید کرد که ارائه کردن
گزارش عملکرد وزارتخانهها برای مچ گیری نیست بلکه با هدف هم افزایی گزارش
دریافت خواهد شد .اکبر رنجبرزاده  ،با اشاره به طرح اصالح برخی موارد در آیین
نامه داخلی مجلس شورای اسالمیاظهار داشت :همانطور که میدانید نمایندگان
در حال بررسی برنامه کاری وزرای پیشنهادی با هدف رای اعتماد هستند بر همین
اســاس به دنبال آن هستیم که هرسال وزرا و رئیس جمهور گزارشی از عملکرد
خود ارائه دهند .نماینده مردم اســدآباد در مجلس دهم شورای اسالمیادامه داد:
نمایندگان میخواهند بدانند وزیر و رئیس جمهور که در ابتدای تشــکیل دولت
برنامه و اهدافی را ارائه کردند با گذشــت هر سال تا چه اندازه آن را اجرایی کرده
اند ،همچنین عملکرد وزرا و رئیس جمهور با اهداف برنامههای کالن کشور مقایسه
خواهد شد.
وی گفت :به این واســطه نمایندگان مطلع میشــوند دولت در کجای مسیر
پیشرفت کشور هستند و از سوی دیگر از میزان مشکالت و موانع مطلع میشوند
و نســبت به رفع آن اقدام خواهند کرد .این نماینده مجلس با بیان اینکه با طرح
اصالح آیین نامه داخلی قصد مچ گیری نداریم تاکید کرد :در واقع طرح با هدف
هم افزایی بیشتر بین قوه مقننه و مجریه است و نباید این برداشت وجود داشته
باشــد که قصد تضعیف مجموعه ،وزیر یا رئیس جمهوری را داریم .در واقع با این
کار همه برای رسیدن به چشم اندازهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت بسیج
خواهیم شد .رنجبرزاده عنوان کرد :این طرح ارزشمند است و به منظور تضعیف
جریان یا نادیده گرفتن مجموعه ای نیست بلکه با این کار هم افزایی برای رسیدن
به چشــم اندازهای برنامهها و قوانین باالدستی فراهم میشود .عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمیبا بیان اینکه گزارشهای ساالنه در صحن
علنی به رای گذاشته میشود ،اظهار داشت :در صورتی که نمایندگان از گزارشی
قانع نشــوند و ضعف کاری در مجموعه وزارتخانه ببینند ،همان مسیری که برای
سوال در آیین نامه داخلی دیده شده است برای گزارشها طی خواهد شد و به نوعی
وزیر مربوطه کارت زرد میگیرد.

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده(نوبتاول)
شرکترفاهکارکنانوبازنشستگاندانشگاهعلومپزشکی
وخدماتبهداشتیدرمانیاستانسمنان
شماره ثبت ۳۴۹6
آگهی دعوت سهامداران شــرکت رفاه کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم
پزشــکی و خدمات درمانی استان سمنان ســهامی خاص ثبت شده بشماره
 ۳۴۹6و به شناســه ملــی 10۴۸010۲6۲۸جهت تشــکیل مجمع عمومی
فوقالعاده بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شودتا درجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده که در ساعت  10صبح مورخه  ۹6/06/0۵و در محل
قانونی شرکت سمنان ،بلوار هفده شهریور روبروی بانک سپه سالن اجتماعات
دانشکده توانبخشی ابن سینا برگزار می گردد؛حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1افزایش سرمایه
هیاتمدیره
شرکترفاهکارکنانوبازنشستگاندانشگاهعلومپزشکیو
خدماتبهداشتیدرمانیاستانسمنان

