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دیدار نماینده سازمان ملل در امور یمن
با ظریف

اســماعیل ولد الشــیخ احمد ،نماینده ویژه سازمان ملل متحد
در امــور یمــن کــه به تهران ســفر کــرده اســت ،با محمــد جواد
ظریــف ،وزیــر امور خارجه ایران دیدار کــرد .در این دیدار ضمن
بررســی آخرین تحــوالت یمن بر لزوم پایان دادن به فاجعه انســانی در این کشــور و یافتن
راهحــل سیاســی جامع تأکید شــد .به گزارش «ایران» ،ولد الشــیخ احمد پیــش از این نیز با
جابریانصــاری معــاون عربــی و آفریقــای وزارت خارجه کشــورمان دیــدار و گفتوگو کرد.
نماینده سازمان ملل در این دیدار از حمایتهای جمهوری اسالمی ایران برای حل سیاسی
بحران یمن قدردانی کرد .وی بر حل سیاسی این بحران از طریق مسالمتآمیز تأکید کرد
و افزود«:در چارچوب حل سیاسی بحران یمن به ایران سفر و با آقای جابریانصاری دیدار
کردم تا جنگی که یمن و ملت آن را درگیر کرده است ،خاتمه یابد».

آزمایش موفق موشک ها و تسلیحات جدید روی جنگنده ۷-F

فرمانده پایگاه هوایی شــهید بابایی گفت :موشک ها و تسلیحات جدید روی جنگنده ۷-F
توســط نیروی هوایی به صورت موفقیت آمیزی آزمایش شــد.به گزارش مهر ،امیر خلبان
مسعود روزخوش افزود :قابلیت عملیات رزمی با هواپیماهای  ۷-PCایجاد شده و مسلسل
روی آن نصب و با موفقیت آزمایش شده است.وی با بیان اینکه رادارهای  ۱۴-Fبا همکاری
دانشــگاههای کشور ارتقا یافته است ،اظهار داشــت :تهدیدهای مرزی عالوه بر سامانههای
پدافندی با رادار  ۱۴-Fرهگیری میشوند.

سرخط

به پاس اقدامات و تالشهای دیپلماتیک دکتر علیاکبر
صالحــی ،معاون رئیــس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی
اتمی نشــان افتخار از ســوی نور ســلطان نظربایــف ،رئیس
جمهــوری قزاقســتان همزمــان با برگزاری مراســم بیســت
و پنجمیــن ســالگرد برقــراری روابــط دیپلماتیــک ایــران و
قزاقســتان و با حضور وزیر فرهنگ و ورزش این کشــور اهدا

شد /.ایسنا
«قاســم االعرجی» وزیر کشور عراق با اعالم اینکه روابط بغداد-تهران  ،روابطی
راهبــردی اســت ،اعالم کــرد که در جریان ســفرش به ایــران ،یک یادداشــت تفاهم با
همتای ایرانی خود در خصوص زیارت اربعین حسینی امضا خواهد کرد /.ایرنا
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا بعد از دیــدار با اعضــای تیم امنیت
ملیاش درباره پایبندی ایران به توافق هستهای گفت« :ما نقطهنظرات بسیار قاطعی
درباره توافق هستهای داریم ،ولی ایرانیها مطمئناً به روح توافق پایبند نیستند /».ایرنا
پایگاه اطالعرســانی وزارت کشــور :حسب بررســیهای بهعمل آمده در راستای
واگذاری مســئولیت بــه زنان و اســتفاده از تواناییهــای آنان در ســمتهای مدیریتی،
در حال حاضر در ســتاد وزارت کشــور و اســتانداریها تعداد  ۱۵۱پست سازمانی شامل
معاون استاندار ،مشــاور وزیر ،مشاور استاندار ،فرماندار ،مدیرکل ،مدیر ،معاون مدیر
کل ،معاون فرماندار و بخشدار به کارکنان زن واگذار شده است /.ایران
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی :تحریمهای ظالمانه امریکا ،ملت
بزرگ ایران را هیچگاه تســلیم نخواهد کرد و این نشــانه اوج خصومت دشمنی امریکا
علیه ملت ایران است .آیتاهلل جنتی همچنین در پیامی شهادت محسن حججی از
مدافعان حرم در سوریه را تسلیت گفت /.فارس
محمــود صادقــی رئیس فراکســیون شفافســازی مجلس طی نـــــــــــامهای به
رئیس جمهوری خواستار اعالم صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس
پیش از زمان رأی اعتماد به وزرا شد /.خانه ملت
«مــردم» ارگان حزب حاکم چین نوشــت :مســائلی که دونالـــــــــــــــــــــد ترامپ
رئیس جمهوری امریکا علیه ایران مطرح میکند کامالً بیمورد اســت و با روح برجام
منافات دارد /.ایرنا
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جلسات فشرده وزرای پیشنهادی با مجلسیها
آغــاز این هفتــه ،آغــاز رایزنیهــای جدی
وزرای پیشــنهادی در مجلس بــود .دیروز
وزرای پیشــنهادی میهمــان جلســات
پــی در پــی نماینــدگان در فراکســیونها و
کمیســیونهای تخصصی بودنــد تا اولین
دفاع خود را از برنامههای پیشنهادیشان
انجــام دهنــد .در ایــن میــان جلســات
فراکسیونهای سیاسی مجلس پرتعدادتر
و جدیتــر از جلســات کمیســیونهای
تخصصی بــود .دیروز دو فراکســیون امید
و مســتقلین میزبــان چنــد نفــر از وزرای
پیشــنهادی بودند و این در حالی است که
بــه گفته حاجــی بابایی رئیس فراکســیون
اصولگرایــان قــرار اســت ایــن فراکســیون
جلســات خــود را از صبح امــروز آغاز کند.
در کنار این هم فراکسیون تولید و اشتغال
نیــز میزبــان ســه وزیــر پیشــنهادی جهاد
کشــاورزی ،اقتصاد و صنعت بود .از میان
کمیســیونهای تخصصی هم روز گذشته
دو کمیســیون اجتماعی و فرهنگی بودند
کــه تشــکیل جلســه دادنــد .اولــی بــا وزیر
پیشــنهادی ارتباطــات و دومــی بــا وزرای
پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش و فرهنگ
وارشــاد اســامی .خروجــی جلســات روز
گذشــته نشــان مــیداد کــه اوضــاع آرای
وزرای پیشــنهادی در بهارستان نسبت به
روزهــای قبل بهبــود یافته اســت .پیشتر
برخــی ابهامــات دربــاره تعــدادی از ایــن
گزینههــا مطــرح بــود کــه حــاال خــود آنها
مستقیماً به این ابهامات پاسخ میدهند.
قرار است این جلســات تا روز سهشنبه که
کار بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در
صحن آغاز میشــود ،ادامه داشــته باشد.
دیروز هم بهروز نعمتی ،سخنگوی هیأت
رئیســه مجلــس در گفتوگــو بــا «ایلنــا»
پیشبینی کــرد کــه احتماالً روند بررســی
صالحیــت وزرای پیشــنهادی تــا یکشــنبه
هفته آینده به طول بینجامد.
 18نشست در دو فراکسیون
رایزنیهــای صــورت گرفتــه روز قبــل
در مجلس بیشــتر ســمت و سوی سیاسی
داشــت .این را میشــود از مقایســه تعداد
جلســات دو فراکســیون سیاســی مجلس
یعنی امید و مســتقلین با تعداد جلسات
کمیســیونهای تخصصــی دریافــت .کما
اینکــه در موضوع رأی اعتمــاد به وزرا هم

ظریف :استفاده از بانوان و اقلیتها در وزارت خارجه افزایش مییابد

برش

وزیر پیشنهادی امور خارجه ،دیپلماسی اقتصادی و نحوه روابط با همسایگان
را از مهمترین اولویتهای وزارت خارجه خواند .محمدجواد ظریف با اشاره
به جلســات این روزهای خــود در مجلس و با فراکســیونهای مختلف گفت:
«تاکنون ســه جلسه با فراکسیونهای مختلف مجلس داشتهایم و معتقدیم
تعامــل بــا مجلس بــه عنوان نماد مــردم ســاالری این فرصــت را میدهد تا
دیــدگاه نماینــدگان مــردم به دولــت برســد ».وزیر پیشــنهادی امــور خارجه
کشورمان در گفتوگو با خانه ملت ،به دو اولویت نخست این وزارتخانه اشاره
و عنوان کرد« :در برنامه سیاست خارجی به دیپلماسی اقتصادی تأکید داریم
که وزارت خارجه باید در خدمت پیشرفت اقتصادی و معیشت مردم باشد و
دوم اینکه روابط با همسایگان باید ارتقا یابد».
وی همچنین مطرح کرد که وزارت خارجه در استفاده از بانوان و اقلیتها
همواره پیشقدم بوده و این امر را توسعه میدهد .ظریف در ادامه درخصوص
برخــی اولویتهای دیگــر وزارت خارجه تصریــح کرد« :اقتصــاد مقاومتی از
اولویتهای مهم وزارت خارجه است بخصوص گسترش صادرات غیرنفتی
و تســهیل ورود ســرمایه و فنــاوری بــه کشــور مــد نظر مــا اســت .همچنین در
بحــث منطقه و همســایگان از آنجایی کــه در خطرناکتریــن منطقه زندگی
میکنیــم ،باید برای صلح ،ثبات و گســترش همکاریهای منطقهای همواره
پیگیر باشــیم ».وزیر امور خارجه همچنین در جلســه فراکســیون امید حضور
یافــت و دربــاره برنامههــای ایــن وزارتخانه برای چهــار ســال دوم کاری خود

هیچ گاه مرسوم نیست که کمیسیونهای
تخصصــی نظری قطعــی را اعــام کنند.
سه فراکسیون سیاسی مجلس وعد ه داده
و گفتهانــد که روز چهارشــنبه نظــر خود را
دربــاره کابینه پیشــنهادی اعــام خواهند
کــرد .دیــروز فراکســیون امیــد مجلــس
میزبــان  10گزینــه دولــت دوازدهم یعنی
وزرای پیشــنهادی نفــت ،خارجه ،کشــور،
ارتباطــات ،ورزش ،راه و شهرســازی،
کشــاورزی ،اطالعــات ،دادگســتری و
بهداشــت بــود .همزمــان فراکســیون
مســتقلین هــم بــا وزرای پیشــنهادی راه
و شهرســازی ،کشــاورزی ،بهداشــت ،کار،
دفاع ،دادگستری ،نیرو و ارتباطات تشکیل
جلسه داد.
دیــروز بعــد از برگــزاری نشســت
فراکســیون امیــد بــا  10نفــر از وزرای
پیشــنهادی ،محمدرضــا تابــش ،نایــب
رئیس این فراکسیون درخصوص ارزیابی
از وضعیــت ایــن افراد بــه «ایرنــا» گفت:
«دیدگاه فراکســیون امید نسبت به کلیت
کابینه پیشــنهادی دولت دوازدهم مثبت
است ».غالمعلی جعفرزاده ،نایب رئیس
فراکســیون مســتقلین نیز در گفتوگویی

با «خانــه ملت» از مثبت بودن جلســه با
هشــت وزیر پیشــنهادی خبر داد .او گفت
که «توضیحات رودر رو» وزرای پیشنهادی
بــا نماینــدگان زمینــه رفــع بســیاری از
«ابهامات» را فراهم کرده است.
وزیر کشور :برای نجات صندوقها مانع
یگیریشدم
رأ 
وزیــر کشــور دیــروز در یکــی از همیــن
جلســات و در جمــع نمایندگان خراســان
توضیحاتی را درباره برخی اقدامات خود
و همیــن طــور ابهاماتــی کــه نماینــدگان
مطــرح میکردنــد ارائــه داد .او از جملــه
بــا تأکیــد بــر اینکــه «هیــچ اســتانداری را
بــدون هماهنگــی انتخــاب نکــردهام»،
دربــاره انتخــاب اســتانداران جدید گفت:
«بــرای انتخــاب اســتانداران هماننــد دور
قبــل هماهنگیها براســاس اصول انجام
میشــود زیرا از نظر عقلی و تجربی اثبات
شــده کــه ایــن شــیوه صحیح اســت ».وی
همچنین درخصوص اینکه گفته میشود
در انتخابــات ســال جــاری  4میلیــون رأی
از دســت دادیم ،گفــت« :واقعــاً این گونه
نبوده اســت ،اگر  4میلیون نفــر رأی نداده
باشــند و یک میلیون نفــر از این تعداد در

گفت« :در حوزه سیاســت خارجی طبق قانون ،وزارت خارجه صرفاً مســئول
روابط خارجی نیست و تمامی امور بخصوص این حوزه زیر نظر رهبر معظم
انقالب است که در چارچوبها تعیین میشود ».وی در ادامه با اشاره به اینکه
حضور  ۱۰۵هیأت خارجی در مراســم تحلیف در تاریخ جمهوری اسالمی بی
نظیر اســت ،اظهار داشــت« :نباید این واقعیات را دســت کم گرفت و باید از
ظرفیتهای موجود آن اســتفاده کرد ».وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه
با اشاره به تغییرات ساختاری که این وزارتخانه در دستور کار دارد ،عنوان کرد:
«متناســب با اولویتها ،تغییر در ساختار خواهیم داشت که بر همین اساس
معاونتهای منطقهای حذف شده و معاونت سیاسی با تمرکز بر حوزههای
مــورد نیاز فعال میشــوند ».وی در ادامه با اشــاره بــه هماهنگیهای داخلی
که وزارت خارجه با ســایر دســتگاهها دارد آنها را در چارچوب دانست و اظهار
داشــت« :در حــوزه برجام به اهداف خود رســیدهایم و تاکنــون موانع حمل و
نقل ،حوزه نفت و بانک برداشته شده است و از آنجایی که در مذاکرات درباره
سایر حوزهها صحبت نشد لذا نمیتوان انتظار داشت تحریمها در حوزههای
دیگر نیز برداشته شود».
ظریف در ادامه با بیان اینکه تاکنون میلیاردها دالر ســرمایه خارجی بعد
از برجام وارد کشور شده ،اظهار داشت« :البته بدعهدی امریکا باید به نحوی
پاسخ داده شود که در پایان ،این اقدامات به نفع امریکاییها نباشد؛ چنانچه
سرمایهگذاری توتال در ایران یک پله جهش محسوب میشود».

تهــران باشــد ،باید همان شــب انتخابات
در تهــران هــزار کیلومتــر صــف تشــکیل
میشــد ».رحمانی فضلی افزود« :اشکال
انتخابات سال جاری این بود که از ساعت
 12به بعد شــورای نگهبان ایســتاد و گفت
بعــد از  12شــب رأیگیــری نمیکنیم و به
نیــروی انتظامــی دســتور دادند تــا اماکن
رأیگیــری را ببندنــد و بــه نیروهــای خود
نیز دســتور دادند تا محل اخذ رأی را ترک
کننــد ».او با بیان اینکه در این شــرایط اگر
مــا یــک رأی میگرفتیم در سیســتم ثبت
میشد و امکان داشت کل صندوق باطل
شــود ،اظهــار داشــت« :مــن بــرای اینکــه
کل صندوقهــا را نجــات بدهــم ،مانــع از
ادامــه رأیگیری شــدم ».وزیر پیشــنهادی
کشــور گفــت« :یــک بــار در دوره قبــل کــه
انتخابــات مجلــس بــود بنــده انتخابــات
را بعــد از ســاعت  12نیــز ادامــه دادم کــه
پــس از آن خدمت مقــام معظم رهبری
رســیدم و ایشــان فرمودند آقای رحمانی
فضلــی شــنیدهام در بعضــی از حوزههــا
تا ســاعت یک و نیم شــب هــم رأیگیری
کردهاید؟ پس از پاســخ مثبــت اینجانب،
مقــام معظــم رهبــری فرمودند ایــن کار

غیرقانونی است ».رحمانی فضلی گفت:
«واقعاً ارزیابی ما این نیست که  4میلیون
رأی گرفته نشــد بلکه ارزیابی ما  700هزار
نفــر بود و بــا در نظر گرفتــن  300هزار نفر
که از صبح آمدند و به علت شــلوغی رأی
ندادنــد ،جمع کل آرا حــدود یک میلیون
نفر میشود».
وزیر پیشنهادی دفاع :برای تقویت بنیه
دفاعیکشوربهکسینگاهنمیکنیم
امیر حاتمی ،وزیر پیشنهادی دفاع نیز
در جلسه فراکسیون مستقلین تأکید کرد:
در زمینه برنامه موشــکی اقدامات خوبی
انجــام شــده و تقویــت ایــن برنامــه ادامه
خواهد یافت .وی افزود :رئیس جمهوری
دســتور محکمی به صــورت مکتوب برای
تقویــت بنیــه دفاعی کشــور صادر کــرده و
مقام معظم رهبری نیز تدابیر روشنی در
ایــن زمینه دارند و با توجه به این شــرایط
سر سوزنی برای تقویت بنیه دفاعی کشور
به کسی نگاه نمیکنیم.
وی گفت :دشــمن در منطقه اســتقرار
دارد و ســاح بــه منطقــه مــی آورنــد و در
تالش هستند تا بنیه دفاعی کشور را مورد
آســیب قــرار دهند کــه مــا در برنامه خود

بــرای مقابله بــا این موضــوع هدفگذاری
کرده ایم.
پاسخ آوایی به یک شائبه
علیرضــا آوایــی ،وزیــر پیشــنهادی
دادگســتری نیــز روز گذشــته در جلســه
بــا فراکســیون مســتقلین درخصــوص
چگونگی تقویت ارتباط بین قوای سهگانه
و وزارت دادگســتری گفــت :امیدواریم که
در  ۴ســال آینده شــرایطی در کشور حاکم
شــود که نمایندگان کمتر در مورد مسائل
قضایــی ســؤاالتی را مطرح کننــد اما اگر با
وجــود تمام پیگیریها این اتفاق رخ دهد،
با تمام ظرفیتهای قانونی و شــخصی به
طور حتم به سؤاالت نمایندگان پاسخ داده
خواهد شد.
وی درخصــوص ســؤالی مبنــی بــر
ارتباطش با اهل تصوف گفت :تاکنون چون
در معرض چنین پستهایی قرار نداشتم،
چنین مســائلی نیــز تاکنون مطرح نشــده
اســت اما در چند روز گذشــته کــه به عنوان
وزیر پیشنهادی مطرح شدهام ،از رسانهها
متوجه شدم که درویش هستم!
فضای خوب جلســه فراکسیون امید با
وزیرپیشنهادیاطالعات
وزیر پیشــنهادی اطالعات نیز جلســه
بــا اعضــای فراکســیون امید را دوســتانه و
برادرانه توصیف کرد و درباره این جلسه به
«خانه ملت» گفت« :فضا بسیار دوستانه
و برادرانه بود .نمایندگان محترم سؤاالت
و ابهاماتی را که دارند میپرســند و ما هم
تــا جایــی که بــه ذهنمــان برســد  ،جواب
میدهیــم .قطعاً در این میان کســی عناد
و دشمنی ندارد و تنها ابهاماتی که مطرح
است ،پرسیده میشود ».وی همچنین در
مورد برنامهای که ارائه کرده است ،گفت:
«مــا برنامههایمان را بــه همه نمایندگان
دادهایــم و آنهــا هم ســؤاالتی کــه در طول
ســال داشــتند یــا ســؤاالتی را کــه از برنامه
ارائه شده برایشان پیش میآید میپرسند
و مــا هم پاســخ میدهیم».علــوی افزود:
وزارت اطالعــات در دولــت جدیــد ،برای
جامعــه خــود و نیروهــای درون نظــام و
شــهروندان آســایش ،آرامــش ،امنیــت و
تعبیه بسترهای رشد اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعــی ،رســانهای ،علمــی ،انــرژی و
تربیتی را در اولویت کار قرار خواهد داد.

