
تابش: ديدگاه فراكسيون اميد نسبت به كابينه پيشنهادي دولت مثبت است
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رو در رو با پارلمان
آغاز ماراتن راي اعتماد درجلسه ديروز فراكسيون ها  با وزيران پيشنهادي چه گذشت

به وزرا از سه شنبه
گروه سياسي| سه روز پاياني اين هفته 
ماراتن بررسي صالحيت وزرا خواهد بود 
تا مشخص ش��ود از 17 نفر معرفي ش��ده چند نفر راي 
اعتماد از مجلس مي گيرند. از سه شنبه جلسات مجلس 
شوراي اسالمي دو شيفته خواهد شد. مجلس اين هفته 
حتي در روز پنجشنبه هم جلسه علني خواهد داشت تا 
صالحيت وزراي پيشنهادي حسن روحاني براي حضور 
در دول��ت دوازدهم را مورد بررس��ي قرار دهد. حس��ن 
روحاني هم در روز سه ش��نبه كه به بيان��ي روز آغازين 
بررسي صالحيت ها اس��ت به مجلس مي رود تا در يك 
سخنراني دو ساعت و نيمه از وزرايي كه به مجلس معرفي 
كرده است دفاع كند، هرچند كه هنوز جلوي نام يكي از 
وزرا خالي مانده است و مشخص نيست كه تكليف وزارت 
علوم به كجا مي انجامد و فردي كه قرار اس��ت سكاندار 
آن ش��ود چه زمان معرفي و چه زمان صالحيتش مورد 
بررسي قرار مي گيرد. سخنگوي هيات رييسه مجلس با 
بيان اينكه جلسات راي اعتماد به كابينه پيشنهادي به 
صورت زنده و مستقيم از ش��بكه خبر پخش مي شود، 
گفت: رييس جمهور روز سه شنبه 24 مرداد براي دفاع 
از كابينه پيش��نهادي اش به مجلس مي آيد. به گزارش 
فارس، به��روز نعمتي نماينده مردم تهران با اش��اره به 
آغاز بررسي صالحيت كابينه پيشنهادي رييس جمهور 
براي دولت دوازدهم، اظهار داش��ت: حس��ن روحاني، 
رييس جمهور روز سه شنبه اين هفته 24 مردادماه براي 
دفاع از كابينه پيش��نهادي اش در صحن علني مجلس 
 شوراي اسالمي حضور مي يابد. وي افزود: رييس جمهور 
2/5 س��اعت فرصت دارد برنامه ها و خط مش��ي دولت 
دوازده��م را ب��راي وكالي مل��ت تش��ريح و از كابينه 
پيش��نهادي اش دفاع كند. س��خنگوي هيات رييسه 
مجل��س در ادام��ه تصري��ح ك��رد: پس از س��خنراني 
رييس جمه��ور، 5 نماينده مخال��ف و 5 نماينده موافق 
كليات برنامه ها و خط مش��ي دولت دوازدهم هر كدام 
به م��دت 15 دقيقه به ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر 
موافق س��خنراني خواهند كرد، هر ي��ك از نمايندگان 
مواف��ق و مخالف كليات كابينه پيش��نهادي مي توانند 
تمام يا بخشي از زمان 15 دقيقه اي خود را به نمايندگان 
ديگر واگذار كنند. نعمتي با بيان اينكه پس از سخنراني 
موافقان و مخالفان كليت كابينه پيشنهادي، مجلس وارد 
بررسي صالحيت و برنامه هاي تك تك وزراي پيشنهادي 
براساس حروف الفبا مي شود، گفت: جلسات راي اعتماد 
به كابينه پيشنهادي به صورت زنده و مستقيم از شبكه 
خبر پخش خواهد شد. سخنگوي هيات رييسه مجلس 
در پايان خاطرنشان كرد: جلسات علني مجلس از روز 
سه ش��نبه در 2 ش��يفت كاري براي بررسي صالحيت 
كابينه پيشنهادي برگزار مي شود، صبح روز پنجشنبه 

26 مردادماه نيز مجلس نشست علني خواهد داشت.

    امير روزخ�وش، فرمانده پايگاه هوايي ش�هيد 
بابايي از آزمايش موفق موش�ك ها و تس�ليحات 
جديد روي جنگن�ده  F-7 خب�ر داد و اعالم كرد 

بمب هاي مختلفي در حال آزمايش است. فارس
   ذوالنور، رييس كميته هسته اي مجلس، از موكول 
شدن بازديد از تاسيسات هسته اي اصفهان و كرج 

به بعد از جلسات راي اعتماد خبر داد. مهر
   ميرزاي�ي نكو، عض�و فراكس�يون اميد مجلس 
شوراي اسالمي اقدام رييس جمهور در انتخاب سه 
نفر از زنان توانمند در معاونت هاي رياست جمهوري 

را مطلوب ارزيابي كرد. ايسنا
  بهرام پارس�ايي، س�خنگوي فراكسيون اميد از 
ديپلماس�ي نفتي وزارت نفت در دولت يازدهم به 
عنوان برجام نفتي ي�اد كرد و بر ل�زوم تداوم اين 
سياست براي رسيدن به اهداف توسعه صنعت نفت 

كشور تاكيد كرد. ايلنا

زيباكالم با قرار وثيقه آزاد شد 
»صادق زيباكالم« استاد دانشگاه تهران كه به اتهام نشر 
اكاذيب به دادس��تاني تهران احضار شده بود ديروز 21 
مرداد ماه پس از مراجعه و بازپرس��ي، با قرار وثيقه آزاد 
ش��د. به گزارش انصاف نيوز، زيباكالم درباره جزييات 
بازپرسي گفت: بعد از دو، س��ه ساعت بازپرسي به من 
تفهيم اتهام ش��د و پرونده به دادگاه فرستاده شد. من 
متهم به توهين به قوه قضاييه و تشويش اذهان عمومي 
شناخته ش��دم كه مبناي اتهام، مصاحبه بنده با راديو 
آلماني »دويچه وله« بود. قرار مجرميت صادر شده و حاال 

ديگر قاضي در دادگاه تصميم خواهد گرفت.  

عدنان محمود، سفير سوريه در تهران:
خون شهيد حججي پيروزي بر 
تروريسم تكفيري را رقم مي زند

عدنان محمود، س��فير س��وريه در ته��ران تاكيد كرد 
مسووليت اين جنايت وحش��يانه و ددمنشانه متوجه 
حاميان تروريست هاي تكفيري در اياالت متحده، غرب 
و مزدوران آنان در منطقه ك��ه از لحاظ مادي و فكري 
تروريست هاي تكفيري را در راستاي تحقق نقشه هاي 
خود براي تخريب و تجزيه منطقه در خدمت به رژيم 
صهيونيستي ش��كل گرفته است، خواهد بود.او تاكيد 
كرد: دس��تاوردهاي بزرگ راهب��ردي جبهه مقاومت 
و هم پيمانان آن در شكس��ت تش��كيالت تروريستي 
تكفيري در س��وريه، عراق و عرسال در آينده تا از بين 
بردن كامل تروريسم و شكست نقشه هاي حاميان آنان 
در كل سرزمين س��وريه و منطقه با شدت تمام، ادامه 
خواهد يافت.خون هاي مطهر شهيد محسن حججي و 
ديگر شهدا، پيروزي هاي راهبردي اي را عليه تروريسم 

تكفيري رقم خواهد زد .

پيشخوان

سرخط خبرها خبر روز گزارش روز

عرفان خوشخو/ اعتماد

واكنش جهرمي
از چند روز قب�ل و جدي 
ش�دن نام جهرم�ي براي 
در  ارتباط�ات  وزارت 
اجتماع�ي  ش�بكه هاي 
زمزمه هايي درباره سوابق 
او مط�رح ب�ود. ازجمل�ه 
وزارت  در  او  س�وابق 
اطالع�ات و حتي حضور 
در برخ�ي بازجويي ها در 
جريان دس�تگيري هاي 
س�ال 88. هم�ه اينها به 
چال�ش مهم�ي براي�ش 
تبديل شده است. ديروز 
محمود صادق�ي، توييت 
كرده بود ك�ه جهرمي در 
جريان حض�ورش در اين 
فراكسيون موافقت كرده 
تا در جلس�ه اي با حضور 
كس�اني ك�ه گفته ان�د او 
از آنه�ا بازجوي�ي ك�رده 

حاضر شود. 

فراكس��يون امي��د ديروز، 
س��اعات پركاري را پش��ت 
سر گذاش��ت. 10 وزير پيشنهادي كابينه 
دوازده��م در ص��ف ديدار ب��ا نمايندگان 
فراكسيون اميد بودند. نخستين جلسه از 
ساعت 7 صبح و با حضور عباس آخوندي، 
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي آغاز شد 
و تا ساعت 13 عصر شش وزير پيشنهادي 
)ظريف، علوي، زنگنه، قاضي زاده هاشمي، 
آواي��ي و آخوندي( به س��واالت اميدي ها 
پاس��خ دادند. جلس��ه عصر فراكس��يون 
امي��د هم ب��ا 4 وزي��ر ديگرپيش��نهادي 
)آذري جهرمي، حجتي، رحماني  فضلي و 
سلطاني فر( ادامه پيدا كرد كه برخي از آنها 
مانند جلس��ه با جهرمي وزير پيشنهادي 
ارتباطات چالش برانگيز ش��ده ب��ود. اين 
را عليرض��ا رحيم��ي، نماينده ته��ران در 
كانال تلگرام��ي اش خبر داد: »س��واالت 
متع��دد و صري��ح و مصداقي هم��كاران 
از آق��اي آذري جهرم��ي فض��اي جلس��ه 
را چالش��ي ك��رد«. ناگفته پيداس��ت كه 
موضوع اين چالش چه بوده اس��ت. از چند 
روز قبل و جدي ش��دن نام جهرمي براي 
وزارت ارتباطات در ش��بكه هاي اجتماعي 
زمزمه هاي��ي درباره س��وابق او مطرح بود. 
ازجمل��ه س��وابق او در وزارت اطالعات و 
حت��ي حض��ور در برخ��ي بازجويي ها در 
جريان دستگيري هاي سال 88. همه اينها 
در اين روزها ك��ه او به راي نمايندگان نياز 
دارد به چالش مهمي برايش تبديل ش��ده 
اس��ت. ديروز محمود صادق��ي، نماينده 
تهران و رييس فراكس��يون شفاف سازي 
و سالم س��ازي اقتصاد توييت ك��رده بود 
ك��ه جهرمي در جريان حض��ورش در اين 
فراكسيون موافقت كرده تا در جلسه اي با 
حضور كساني كه گفته اند او از آنها بازجويي 

كرده حاضر ش��ود. گذش��ته از اينكه اين 
پيشنهاد چقدر امكان عملياتي شدن دارد 
اما مي توان حدس زد كه چالش عصر ديروز 
فراكسيون اميد با او بر سر همين موضوعات 
بوده باش��د. امروز هم قرار است حبيب اهلل 
بيطرف، امير حاتمي و علي ربيعي، وزراي 
پيشنهادي براي وزارتخانه هاي نيرو و دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح و تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در جلسات پرسش و پاسخ 

فراكسيون اميد حاضر شوند. 
در جلسات ديروز اميدي ها با وزراي 

پيشنهادي چه گذشت؟ 
بع��د از حضور عب��اس آخون��دي گزينه 
پيش��نهادي وزارت راه و شهرس��ازي، از 
س��اعت 7 تا 8 صبح در محل كميس��يون 
تلفي��ق مجل��س در جم��ع نماين��دگان 
فراكس��يون اميد، عليرض��ا آوايي گزينه 
پيشنهادي وزارت دادگستري هم از ساعت 
8 تا 9 صبح در جمع آنها حاضر شد. او اين 
نشست را مثبت ارزيابي كرده و آنطور كه 
سايت اميدنامه گزارش داده آوايي درباره 
اين جلس��ه گفته است: جلس��ه دوستانه، 
با محبت و منطق��ي اي بود كه نمايندگان 
عضو فراكسيون اميد نيز مطالبات بحقي 
داشتند. نمايندگان به دنبال روشن شدن 
برخي اشكاالت و ابهامات بودند؛ لذا بنده نيز 
آن مقدار كه فرصت جلسه اقتضا مي كرد 
توضيحات��ي را اراي��ه ك��ردم. محمدرضا 
ع��ارف، رييس فراكس��يون امي��د هم در 
نشست بررسي صالحيت وزير پيشنهادي 
دادگس��تري ضمن تاكيد بر استقالل قوا، 
گفته است: اميدواريم در اين مقطع تفاهم 
بيشتري بين سه قوه ايجاد شود. به گفته او 
يكي از مشكالت ما در رابطه با قوه قضاييه 
بي پاس��خ ماندن برخي پيگيري ها است. 
اميدواريم در اين مقطع تفاهم بيش��تري 
بين قوا ايجاد شود. اما بعد از او بيژن نامدار 
زنگنه، گزينه پيش��نهادي وزارت نفت، در 

جمع نمايندگان فراكس��يون اميد حاضر 
شد و از ساعت 9 تا 10 صبح مهمان آنها در 
محل كميسيون تلفيق مجلس بود. زنگنه 
در نشست فراكسيون اميد مجلس گفت: 
»بايد اشاره كنم كه اصرار داشتم در دولت 
دوازدهم ش��خص ديگري عهده دار سمت 
وزارت نفت باش��د، براي بنده همين قدر 
كافي است.« او جزو وزرايي بود كه مايل به 
ادامه وزارتش نبود اما با اصرار نمايندگان 
و چهره هاي سياس��ي و دولتي باز هم اين 
س��مت را پذيرفت. رحماني فضلي پيش 
از اين در گفت وگويي اش��اره كرده بود كه 
عل��ي الريجاني، رييس مجل��س در مورد 
تداوم وزارت يكي، دو وزير كابينه يازدهم 
به رييس جمهور اصرار داشته كه به گفته او 

يكي از آنها زنگنه بوده است. 
قول ظريف براي حضور زنان و اهل 

سنت در وزارت خارجه
محمدج��واد ظريف، گزينه پيش��نهادي 
وزارت امورخارجه، هم از ساعت 10صبح به 
مدت يك ساعت در محل كميسيون تلفيق 
مجلس در جمع نمايندگان فراكس��يون 
اميد حاضر شد و به سواالت آنها پاسخ داد. 
او در سخنانش تاكيد كرد كه در برجام به 
اهداف خود رس��يده ايم و موانع حوزه هاي 
بانكي، نفتي و حمل و نقل برداش��ته شده 
اس��ت و از آنجايي ك��ه در مذاكرات درباره 
س��اير حوزه ها صحبت نشد؛ لذا نمي توان 
انتظار داشت تحريم ها در حوزه هاي ديگر 
نيز برداش��ته ش��ود. به گزارش خانه ملت 
ظريف در س��خنانش حوزه همس��ايگان 
و ديپلماس��ي اقتص��ادي را از مهم تري��ن 
اولويت هاي وزارت امور خارجه دانس��ت و 
اف��زود: تا پيش از اين هيچ س��هميه اي در 
معادالت بين المللي درباره سوريه نداشتيم 
اما اكنون ما تعيين كننده برگزاري جلسات 
و اعضاي��ي كه مي توانند در اين جلس��ات 
حاضر شوند، هستيم. او با اشاره به تغييرات 

ساختاري كه اين وزارتخانه در دستور كار 
دارد، عنوان كرد: متناسب با اولويت ها تغيير 
در س��اختار خواهيم داش��ت كه بر همين 
اساس معاونت هاي منطقه اي حذف شده 
و معاونت سياس��ي با تمركز بر حوزه هاي 
مورد نياز فعال مي شوند. او همچنين درباره 
حضور زنان و اهل سنت در اين وزارتخانه 
كه از ش��روط مهم فراكس��يون اميد براي 
راي دادن به وزرا محس��وب مي ش��ود هم 
گفت: وزارت امور خارجه در دولت يازدهم 
نخستين دستگاهي بود كه از حضور زنان 
به عنوان معاون وزير و س��فير و همچنين 
يك سفير اهل سنت استفاده كرد كه اين 
من��وال در دولت دوازده��م ادامه مي يابد 
البته متاسفانه به دليل عدم توجه به حوزه 
زن��ان، بانوان زيادي در س��طوح مديريتي 
وزارت خارجه نداريم اما روي اين موضوع 

كار مي كنيم. 
جلسه صميمانه با وزير اطالعات

س��يدمحمود علوي، گزينه پيش��نهادي 
وزارت اطالع��ات، مهمان بعدي اميدي ها 
بود كه از س��اعت 11 ت��ا 12 در جمع آنها 
حاضر شد. آن طور كه علوي صحبت هايي 
به خانه ملت درباره اين نشس��ت داش��ته 
اس��ت او از دي��دارش با اميدي ه��ا راضي 
بوده اس��ت: جلس��ات خوب و صميمانه با 
نمايندگان مجلس داشتيم كه تالش شد 
به دغدغه هاي آنها پاس��خ الزم داده شود. 
احساس مي شود پاس��خ ها متقاعدكننده 
بوده، زيرا س��واالت تنها ش��بهاتي بود كه 
با ش��فافيت كامل پاس��خ داده شد. علوي 
درخصوص اولويت ه��اي وزارت اطالعات 
دولت دوازدهم گفت: برنامه پيشنهادي به 
تمامي نماينده ها ارايه شده و اولويت ها بر 
مبناي آيه شريفه قرآن است كه مي فرمايد 
»أِش��ّداُء على الكّف��ارِ ُرحم��اُء بينُهم.« به 
گفته او وزارت اطالع��ات در دولت جديد، 
براي جامعه خود و نيروه��اي درون نظام 
و ش��هروندان آس��ايش، آرامش، امنيت و 
تعبيه بسترهاي رشد اقتصادي، سياسي، 
اجتماع��ي، رس��انه اي، علمي، ان��رژي و 
تربيتي را در اولويت كار ق��رار خواهد داد. 
از س��وي ديگر كوچك ترين بستري براي 
اقدام��ات ضدامنيت��ي دش��منان فراهم 
نخواه��د ش��د، همان گونه ك��ه تاكنون از 
آنها جلوگيري شده اس��ت، لذا اميدواريم 
امنيت را به صورت پايدار براي مردم حفظ 
كنيم. اما در جلس��ه عصر فراكسيون اميد 
هم قاضي زاده هاش��مي، وزير پيشنهادي 
بهداش��ت ك��ه پيش بيني مي ش��ود راي 
بااليي در مجلس داشته باشد، حاضر شد و 
اين جلسه را »جلسه راحتي« توصيف كرد: 
خوشبختانه جلساتي كه تاكنون داشته ام 
راحت بوده؛ ان ش��اءاهلل خادم خوبي براي 
ملت باشم. به گزارش مهر او گفت: وزرايي 
كه از قب��ل بوده اند، كارش��ان س��خت تر 
اس��ت به دليل اينكه كارنامه چهارس��اله 
دارند و در عين حال باي��د از كارنامه خود 
دفاع كنن��د و هم اينكه ش��ايد قول هايي 
داده باش��ند كه يا عملي ي��ا كامل اجرايي 
نشده باش��د. قاضي زاده هاشمي ادامه داد: 
دغدغه تمام نمايندگان كه در فراكسيون 
اميد حضور دارند را شنيدم و در عين حال 
برنامه هاي خود را براي آنها توضيح دادم؛ 
راهنمايي هاي��ي كردند كه قطع��ا از آنها 

استفاده خواهم كرد. 
نگاه مثبت اميد به وزراي نفت، خارجه 

و بهداشت
ام��ا گويا نمايندگان فراكس��يون اميد هم 
رضايت نسبي از ديدارهاي ديروز خودشان 
با وزراي پيش��نهادي داشته اند. آنطور كه 
بهرام پارسايي سخنگوي فراكسيون اميد 
به خانه ملت گفته اس��ت آخرين جلس��ه 
فراكس��يون روز چهارش��نبه )25 مرداد 
ماه( بعد از جلس��ه صحن علن��ي برگزار و 
جمع بندي نهايي براس��اس شاخص هاي 
تعريف شده و برنامه هاي ارايه شده، اعالم 
مي ش��ود. بنا به گفته پارسايي، وزرايي كه 
تاكنون در جلس��ه فراكسيون اميد حاضر 
شدند در ليست وزراي چالشي فراكسيون 
اميد نيستند، اين وزرا كه عموما در دولت 
يازدهم فعاليت داش��تند، افرادي هستند 
كه در ارزيابي ه��اي اوليه مورد نظر موافق 
نمايندگان اين فراكس��يون ق��رار گرفته 
بودند لذا مباحث چالش��ي مطرح نشد. به 
نظر مي رس��د وزير پيشنهادي بهداشت و 
درمان توانستند رضايت مندي نمايندگان 
از عملكرد وي در دولت يازدهم و اعتماد آنها 
براي تصدي اي��ن وزارتخانه در دولت آتي 
را كس��ب كنند. به گفته او نتيجه مطلوب 
تعامالت با دنيا در دولت يازدهم و توس��عه 
اقتصادي نش��ان از عملكرد مثبت وزارت 
امور خارجه در دولت يازدهم دارد، بر همين 
اساس وزير پيشنهادي وعده تحقق كامل 
اين تعامالت و توسعه سياسي و اقتصادي 
را نيز دادند. پارس��ايي با اشاره به حمايت 
بيش از 200 نماينده از سياست هاي نفتي 
بيژن زنگن��ه در دولت يازدهم، گفت: وزير 
پيش��نهادي نفت نيز برنامه ه��اي خود را 
پيرامون همين سياس��ت هاي نفتي ارايه 
كرد، وزير پيشنهادي راه و شهرسازي نيز 
كه با شكستن تحريم ها، خريد هواپيما، عقد 
قراردادهاي مهم و توسعه راه هاي مواصالتي 
كشور نقش بسزايي در دولت قبل داشته، 
برنامه هاي اساسي و موثر خود براي دولت 
آتي را ارايه كرد. سخنگوي فراكسيون اميد 
با اش��اره به برنامه هاي امنيتي و اطالعاتي 
وزير پيشنهادي اطالعات دولت دوازدهم، 
گفت: در مجموع به نظر مي رسد نمايندگان 
حاضر در فراكسيون اميد رضايت نسبي از 
برنامه هاي ارايه ش��ده اين وزرا داشته زيرا 
كارنامه عملكرد آنها در دولت قبل مي تواند 
عامل مهم��ي براي اعتماد مج��دد به اين 

افراد تلقي شود. 

گروه سياسي

رحماني فضلي: صندوق هاي راي رانجات دادم
گروه سياس�ي| عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور دولت 
يازده�م كه باز ه�م براي دول�ت دوازدهم ب�راي تصدي اين 
وزارتخانه به مجلس معرفي شده جزو وزرايي است كه شايد 
راه آساني براي ماندن در اين وزارتخانه نداشته باشد. برخي 
نمايندگان مانند علي مطهري و جعفرزاده ايمن آبادي عملكرد 
او  را در ماجراي مينو خالقي يا نحوه مديريت فاميلي يا تعيين 
استانداران نه چندان قوي، زير سوال مي برند و حتي حضور او 
را در دولت يازدهم حاصل نوعي بده بستان سياسي دانسته 
بودند كه نبايد در دولت دوازدهم تكرار ش�ود. البته به گفته 
نمايندگاني همچون جعف�رزاده ايمن آبادي وزير كش�ور به 
نمايندگان پيغام داده كه با حضور در جلسات آنها توضيحاتي 
مي ده�د كه آنها را راضي خواهد كرد. ح�اال او ديروز در جمع 
همش�هري هايش در مجمع نمايندگان خراسان حاضر شده 
و به بسياري از س�واالت نمايندگان و از جمله حضور برادران 

همسرش در وزارت كشور پاسخ داد. 
هيچ استانداري را بدون هماهنگي انتخاب نكرده ام

به گزارش خانه ملت، وزير پيشنهادي كشور گفت: بنده هيچ 
اس�تانداري را بدون هماهنگي انتخاب نكرده ام؛ هماهنگي 
ب�ه معناي مش�ورت ك�ردن و رعايت اص�ول اس�ت. در دور 
قبل اعالم كرديم كه با ش�اخص هاي مش�خص، اس�تانداران 
تعيين مي ش�وند. در دور قب�ل به جز يك اس�تاندار كه خود 
نمايندگان گفتند نمي توانيم به توافق برس�يم و هركس�ي را 
وزير كش�ور انتخاب كند مي پذيريم در بقيه موارد متناسب 
با ش�اخص ها ب�ه توافق رس�يديم. رحماني فضل�ي گفت: در 
دور جديد تعويض اس�تاندارها متناسب با عملكرد و شرايط 
تصميماتي از س�ر ناچاري اتخاذ شد زيرا نزديك به انتخابات 
مجل�س بودي�م، در ح�ال حاضر نيز 
براي انتخ�اب اس�تانداران همانند 
دور قبل هماهنگي ها براساس اصول 
انجام مي ش�ود زي�را از نظر عقلي 
و تجربي اثبات ش�ده كه اين 
ش�يوه صحيح اس�ت. وزير 
پيش�نهادي كش�ور گفت: 
اركان اصل�ي ه�ر ش�هر و 
شهرس�تان نماين�دگان، 
فرمان�داران و ائمه جمعه 
هس�تند و اگر اي�ن اركان 
هماهن�گ باش�ند بقي�ه 
مس�ووالن ب�ه هماهنگي 

مي رسند. 
83 درص�د از فرمان�داران 
و بخش�داران فعل�ي از نيروهاي 

وزارت كشور هستند
رحماني فضل�ي ب�ا بي�ان اينكه 
روستاها در اولويت هستند، گفت: 
دهياري ه�ا از س�ال 8۲ تاكن�ون 
۱۰ هزار ميليارد تومان پول دريافت 
كردند كه از اي�ن ۱۰ هزار ميليارد، 
7 ه�زار و ۶۰۰ ميلي�ارد آن در طول 
۴ س�ال دولت يازده�م پرداخت 

ش�ده كه معادل 7۱ درص�د كل مبلغ ۱۰ ه�زار ميليارد تومان 
مي شود و براي سال بعد نيز با اصالحي كه در قانون انجام شده، 
مي توانيم بيشتر كمك كنيم. رحماني فضلي گفت: وقتي كه 
در دولت يازدهم به عنوان وزير كشور انتخاب شدم 8۰ درصد 
فرمانداران و بخش�داران از نيروهاي خارج از وزارت كش�ور 
بودند كه اين نيروها معموال تجربه كار ندارند يا با قوانين آشنا 
نيستند و آموزش پذيري آنها كند است و فرمانبرداري شان نيز 
كم است. وي افزود: 83 درصد از فرمانداران و بخشداران فعلي 
از نيروهاي وزارت كشور هستند، وقتي از خارج از وزارت كشور 
نيرو انتخاب مي ش�ود س�بب ايجاد بي انگيزگي در نيروهاي 
وزارت كشور مي شود. رحماني فضلي با بيان اينكه آموزش هاي 
مستمر و كارگاه هاي آموزشي براي فرمانداران و بخشداران 
در نظر گرفته ش�ده اس�ت، اظهار داش�ت: از رييس جمهور 
درخواس�ت كردم تا 3 هزار نفر نيروي جديد بگيريم و ظرف 
۴ س�ال در حد بخش�دار، فرماندار و معاون فرماندار آموزش 
بدهيم، وزارت كشور با ضعف نيرو مواجه است و من نخواستم 

از بيرون نيرو بياورم چون اين روند غلط ادامه مي يافت. 
توضيحات رحماني فضلي درباره راي گيري بعد از س�اعت ۱۲ 

شب در انتخابات ۹۶
وزير پيشنهادي كش�ور در خصوص اينكه گفته مي شود در 
انتخابات س�ال جاري ۴ ميليون راي از دس�ت داديم، گفت: 
واقعا اين گونه نبوده است، اگر ۴ ميليون نفر راي نداده باشند 
و يك ميليون نفر از اين تعداد در تهران باشد، بايد همان شب 
انتخابات در تهران هزار كيلومتر صف تش�كيل مي شد. وي 
افزود: اشكال انتخابات سال جاري اين بود كه از ساعت ۱۲ به 
بعد شوراي نگهبان ايس�تاد و گفت بعد از ۱۲ شب رأي گيري 
نمي كنيم و به نيروي انتظامي دستور دادند تا اماكن رأي گيري 
را ببندد و به نيروهاي خود نيز دستور دادند تا محل اخذ راي 
را ترك كنند. رحماني فضلي با بيان اينكه در اين شرايط اگر ما 
يك راي مي گرفتيم در سيستم ثبت مي شد و امكان داشت كل 
صندوق باطل شود، اظهار داشت: من براي اينكه كل صندوق ها 
را نجات بدهم، مانع از ادامه رأي گيري ش�دم ضمنا قانون هم 
مي گويد فقط در روز جمعه و تا ساعت ۱۲ مي توان انتخابات را 
برگزار كرد. وزير پيشنهادي كشور گفت: يك بار در دوره قبل 
كه انتخابات مجلس بود بنده انتخابات را بعد از ساعت ۱۲ نيز 
ادامه دادم كه پس از آن خدمت مقام معظم رهبري رس�يدم 
و ايش�ان فرمودند آقاي رحماني فضلي شنيده ام در بعضي از 
حوزه ها تا ساعت يك و نيم شب هم رأي گيري كرده ايد، پس 
از پاس�خ مثبت اينجانب مقام معظم رهبري فرمودند اين كار 
غيرقانوني است. وي ادامه داد: در آن جلسه به رهبري معظم 
انقالب عرض كردم از اول انقالب اين طور بوده كه افرادي كه در 
انتهاي صف بودند به داخل حوزه ها وارد مي شدند و رأي گيري 
انجام مي شد كه مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه فرمودند 
اين شيوه خالف قانون است و نبايد انجام شود. رحماني فضلي 
گفت: واقعا ارزيابي ما اين نيست كه ۴ ميليون راي گرفته نشد 
بلكه ارزيابي ما 7۰۰ هزار نف�ر بود و با در نظر گرفتن 3۰۰ هزار 
نفر كه از صبح آمدند و به علت ش�لوغي راي ندادند جمع كل 
آرا حدود يك ميليون نفر مي ش�ود. وزير پيشنهادي كشور 
گفت: در اين انتخابات اخير 8 ميليون راي اضافه شد كه يك 
ميليون و نيم آن فقط در تهران اضافه شد و سرعت رأي گيري 

از ۹۴ ثانيه به 8۶ ثانيه رسيد و اشكال اين بود كه نتوانستيم از 
آنهايي كه در انتهاي صف بودند راي بگيريم. وي با بيان اينكه 
۲۰ درصد به تع�داد صندوق ها اضافه كرديم، اف�زود: در اين 
شرايط صدا و سيما نيز 3، ۴ حوزه اي كه در تهران شلوغ بودند 
را نشان مي داد و اين تصور ايجاد شد كه ۴ ميليون راي از مردم 
گرفته نشده در حالي كه آمارها نشان مي دهند بين ساعت ۱۰ تا 
۱۱، ۱۵۰ هزار نفر راي داده اند. رحماني فضلي نسبت به شايعاتي 
كه در خصوص استخدام اطرافيان و اقوام وي مطرح شده است، 
بيان كرد: وزارت كش�ور مي تواند 38 هزار مدير داشته باشد 
شما بررس�ي كنيد حتي اگر يك نفر از اقوام خود را استخدام 

كرده ام به من اطالع دهيد. 
توضيحات رحماني فضلي در مورد حضور اقوامش در وزارت 

كشور
وزير پيشنهادي كشور ادامه داد: انتقاد ديگر به من اين است 
كه چرا از بين خراس�اني ها، فرماندار انتخاب مي كنم؟ پاسخ 
من اين است كه خراسان بزرگ است و مي توان تعداد زيادي 
فرماندار در آن پيدا كرد و واقعا اين گونه نيس�ت كه بخواهم 
هم واليتي ه�اي خودم را انتخاب كنم. وي افزود: پس�ر بنده 
هيچ ارتباطي با وزارت كشور ندارد، پسر من عضو هيات علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي است كه در دانشگاه شهيد بهشتي 
نيز تدريس مي كند و دكتراي اقتصاد دارد. رحماني فضلي با 
بيان اينكه برادر همسر من استاد دانشگاه مشهد است و در 
آنجا تدريس مي كند، گفت: به دليل اينكه رش�ته تحصيلي 
وي برق و الكترونيك است براي اينكه يك نفر مطمئن جهت 
نظارت بر روند انتخابات الكترونيكي داش�ته باشم از ايشان 
خواهش كردم كه كنترل هاي الزم را بر اين سيس�تم داشته 
باش�د. وي گفت: در تمام كش�ور احراز هويت راي دهندگان 
به ص�ورت الكترونيكي انجام ش�د و در ۱۴۰ ش�هر انتخابات 
به صورت الكترونيكي برگزار ش�د. وزير پيش�نهادي كشور 
ادامه داد: ديگر برادر همس�ر من در مشهد و شهرهاي ديگر 
شهردار بوده است و آقاي خندان دل ايشان را مامور كرده تا 
كمك كنند. استخدامي در كار نيست و اينها سال هاست كه 
استخدام هس�تند. رحماني فضلي گفت: در وزارت كشور به 
همكاري و هماهنگي با مجلس نياز داريم زيرا نهادي حاكميتي 
اس�ت و در ابع�اد و موضوعات مختل�ف وظيف�ه دارد. وزير 
پيشنهادي كش�ور با بيان اينكه شب گذشته به خاطر سيل 
نتوانسته ام بيش از دو ساعت بخوابم زيرا بايد هماهنگي هاي 
الزم را انجام مي دادم، گف�ت: منابع مالي مديريت بحران در 
اختيار س�ازمان برنامه اس�ت و هر چه ت�الش كرديم كه اين 
موض�وع تغيير كند در مجلس راي ني�اورد و اكنون در موارد 
بحراني باي�د از وزارت دفاع هليكوپتر بگيريم و از وزارت راه 
لودر و بلدوزر بگيريم و از هالل احمر درخواست چادر داشته 
باش�يم كه همه اينها نياز به پيگيري دارد و س�ختي هايي در 

اين مسير وجود دارد. 
فراكسيون مستقالن هم ميزبان وزراي پيشنهادي بود

ديروز ع�الوه بر اينها حبي�ب اهلل بيطرف، محم�ود حجتي و 
اميرحاتمي، علي ربيعي، س�يدعليرضا آواي�ي وزراي نيرو، 
كش�اورزي، دفاع، كار و رفاه اجتماعي و دادگس�تري هم در 
فراكسيون مستقلين حاضر ش�دند و از برنامه هاي خودشان 

سخن گفتند و به سواالت نمايندگان پاسخ دادند. 


