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سياست 2

خطیب زاده با اشاره به روند مذاکرات 
 برجام اعالم کرد:

 بن بست های جدی 
بر سر توافقات هسته  ای

سياست 2

 نامه محسن هاشمی به رئیس صدا و سیما

 تداوم تخریب
  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

چه هدفی دارد؟
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نماینده تهــران در مجلس به لــزوم برخورد 
رئیس جمهور بــا انتصابــات فامیلی اشــاره و 
تصریح کرد: انتظار ما این اســت که شخص آقای 
رئیس جمهور با این نوع تفکر و اســتدالل مقابله 
مستقیم و واضح داشته باشــند. دلیل نمی شود 
ما اقوام و خویشــان را بیاوریم و بگوییم به دلیل 
اعتمادی اســت که به آن ها داریم. این غلط است 
و قحط الرجال نیست، کشور باید براساس قانون 

اداره شود نه رابطه شخصی.
روح اهلل ایزدخــواه در گفت وگــو بــا ایلنــا،  
درخصوص رونــد انتصابات دولــت، گفت: این 
استدالل که گاهی شنیده می شود که مدیری را 
از اقوام و خویشان منصوب می کنند و می گویند 
به دلیل اعتماد اســت، از اساس غلط است. اینجا 
دو سوال مطرح می شود اوال مگر شما چند قوم و 
خویش مطمئن )قابل اطمینان( دارید که بتوانید 
همه جای نظام را پر کنید و دوم اینکه از کجا معلوم 
قوم و خویش شــما مطمئن است و نزدیکان یک 

مدیر دیگر مطمئن نیستند؟ 
وی درباره رونــد انتصابــات از ابتدای دولت 
ســیزدهم تاکنون، گفت: رونــد انتصابات ُکند 
اســت و یک جاهایی مبهم اســت. درخصوص 
بعضی استان ها روی استاندار خیلی حرکت های 
سینوسی و رفت و برگشتی زیاد است و خب این 
باعث می شود که در فضای اجرایی و بخش های 

میانی و پایینی دولت توقف و ابهام ایجاد شود.
وی افــزود: حتی گاهی ممکن اســت این 
مساله دسته بندی های سیاسی را تشدید کند؛ 
از این جهت انتظار بود که ســریع تر و قاطع تر 

عمل شود.
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
درخصوص ادامه حضور مدیران دولت قبل در این 
دولت، بیان کرد: نمی شود یک حکم کلی داد که 
هر مدیری که از دولت قبل بوده باید عوض شود. ما 
سال ها منتقد این روش مدیریت در کشور بودیم 
که با رفتن و آمدن یک دولــت این گونه برخورد 
شود؛ اما به هرحال مواردی وجود دارد که مشخص 

است باید تغییر ایجاد شود به عنوان مثال در حوزه 
صنعت و یا اقتصاد.

وی ادامه داد: اما تغییر مدیرانی که تاکنون با 
یک تفکری در حال اداره کشور بودند و کم آوردند 
و کشــور را به اینجا رســاندند از هر جناحی که 
باشند، الزم است و در اینجا فرقی نمی کند؛ وقتی 
نتوانستند مســاله را حل کنند و کشور را نجات 

دهند، باید قطعا تغییر کنند.
ایزدخواه افزود: به نظرم یک چندمدیریتی در 
دولت برای انتصابات حاکم شده و به همین دلیل 
باعث شده که روال کند شود، یعنی از چند مرجع 
مختلف دارد تصمیم گیری می شــود و این باعث 

شده است که یک مقدار انتصابات کند باشد.
نماینده تهران در مجلــس در رابطه با انتصاب 
نزدیکان و اقوام برخی مدیران در حوزه ها و سطوح 
مختلف، خاطرنشان کرد: این استدالل که گاهی 
شنیده می شــود که مدیری را از اقوام و خویشان 
منصوب می کنند و می گویند به دلیل اعتماد است، از 
اساس غلط است. اینجا دو سوال مطرح می شود اوال 
مگر شما چند قوم و خویش مطمئن )قابل اطمینان( 
دارید که بتوانید همه جای نظــام را پر کنید و دوم 
اینکه از کجا معلوم قوم و خویش شما مطمئن است و 

نزدیکان یک مدیر دیگر مطمئن نیستند؟ 
وی خاطرنشــان کرد: کشــور شخص محور 
اداره نمی شود، کشور قانون محور اداره می شود. 
هرکســی می آید باید طبق قوانین عمل کند، در 
اینجا بحث قوم و خویشی یک مبنای بسیار غلطی 
است و اگر هم کسی در گذشته این مبنا را گذاشته 

غلط بوده و نباید ادامه پیدا کند.

گفتوگوخبرخبر

ایزدخواه در گفت  وگو با ایلنا:

 کشور باید براساس قانون اداره شود، 
نه روابط شخصی

معاون پارلمانی رئیس جمهــور گفت: فعاالن 
سیاسی، نمایندگان محترم و رسانه ها اگر مواردی از 
فامیل گرایی را سراغ دارند، یا اینکه مسئولی در دولت 
اقوام خود را خارج از شایســتگی و ضابطه انتصاب 
کرده اســت، اطالع دهند حتما پیگیری می شود؛ 
چرا که تردید نکنید بنای دولت بر شایسته ساالری 

و قانون مداری است. 
به گزارش ایلنا،  سید محمد حسینی صبح دیروز 
در برنامه تلویزیونی سالم تهران شبکه ۵ تاکید کرد: 
متاسفانه برخی بر اساس یکسری اخبار غیرموثق به 
این مسائل می پردازند. اگر بر فرض موردی هم باشد 
رئیس جمهور تاکید کردنــد که هیچ خط قرمزی 
نداریم و کسی نباید در انتصابات خالف ضابطه عمل 
کند.وی اظهار داشت: بنای دولت بر شایسته ساالری 
است و اگر تا حدودی انتصاب ها به کندی انجام می 
شود، به خاطر همین است که روی این مسائل دقت و 

تامل و از مراجع مختلف استعالم می شود.
حسینی ادامه داد: در دولت های مختلف مواردی 
داشتیم که وزارت اطالعات فردی را رد می کرد، ولی 
رئیس دولت اصرار داشت که آن فرد حتی در مراکز 
حســاس و موقعیت های مهم بکار گرفته شود، اما 
اکنون به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد و در 
انتخاب مدیران ارشد و سطوح مختلف بررسی الزم 
به عمل می آید.وی تاکید کرد: نمایندگان معموالً به 
صورت کتبی تذکرات و مسائلی را مطرح می کنند 
که پیگیری می کنیم و پاسخ ابهام و مسئله ای که 
مطرح شده را می دهیم، از یک طرف هم نمایندگان 
به صورت شفاهی تذکراتی در جلسه علنی مجلس 
مطرح می کنند که در حال گفت وگو هســتیم تا 
فرصتی برای توضیحات دولت در نظر گرفته شود تا 
پاسخ ابهامات و سواالت شفاهی را بدهیم و فکر می 
کنیم در آیین نامه چنین چیزی الزم است دیده شود 
و به نظر می رسد باید راهکاری در نظر گرفته شود که 
دولت هم فرصت کند در مجلس پاسخ مسائل مطرح 
شده را بدهد. حســینی تصریح کرد: خوشبختانه 
دولت ســیزدهم دولتی فعال، با انگیزه، تازه نفس، 
پر تالش، در میدان و در کنار مردم است. از شخص 

رئیس جمهور تا وزرا همه در کنار مردم و به دنبال 
برطرف کردن مشکالت هستند.

معاون رئیس جمهور افزود: اکنون شرایط خوبی 
برای خدمت گسترده به مردم فراهم است، در گذشته 
در مواردی شاهد تنش، اصطکاک و یا نوعی تقابل بین 
جریان های درون حاکمیت بودیم که مانع خدمت 
رسانی می شد، اما امروز همه در فکر خدمت به مردم 
هستند و اگر اختالفی هم مطرح می شود اختالف 
نظر کارشناسی اســت و در مجموع تعامل خوبی 
وجود دارد.حسینی ادامه داد: نمایندگان هم انقالبی 
و دلسوز هستند، البته هنوز مدیران دولت سیزدهم  
کامل مستقر نشده اند، در برخی جاها تغییر و تحول 
به دلیل حساســیت هایی که در انتخاب مدیران 
شایسته وجود دارد، صورت نگرفته است که تاکید 

آقای رئیسی بر سرعت عمل در این خصوص است.
وی گفت: وزرا هم هر کدام معاونت پارلمانی دارند 
و در مسائل تخصصی باید پاسخگو باشند آنها هم باید 
فعال و دائم در تعامل با مجلس باشند و در صحن و 

کمیسیون های تخصصی حضور یابند.
وی درباره نوع تعامل نمایندگان با دولت گفت: 
قبل از انتخابات، بیش از ۲۲۰ نماینده به دنبال این 
بودند که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 
کاندیدا شود چون شرایط کشور اقتضا می کرد فردی 
گزینه نهایی نیروهای انقالب شــود که مورد وفاق 
باشد، بعد هم در مجلس دیدیم که تمام وزرا به غیر از 
یک وزیر رای باالیی آوردند و مجلس حمایت خوبی 
کرد و رای اعتمادی که به وزرا داده شــده بی سابقه 
بود، غالب وزرا باالی ۲۰۰ رای داشتند. این نشان از 

تعامل خوب مجلس و دولت است. 

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

 فامیل گرایی در دولت را اطالع دهید
 تا پیگیری شود

موتورسواران، عامل اصلی مرگ »هر دو روز، سه نفر« در تهران؛

نمایش هر روزه بی قانونی، ناهنجاری، 
بی مالحظه گی و... در شهر

سياست 2
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حضور احمد مسعود در ایران و سفر کاظمی به کابل تایید شد

تحوالت جدید 
در رابطه ایران با 

افغانستان طالبانی
همزمان با اعالم خبر سفر حسن کاظمی 
قمی، نماینده ویژه رئیسی در امور افغانستان، 
به کابل خبر سفر احمد مسعود به ایران نیز تایید 
شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز 
اعالم کرد حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه 
رئیسی در امور افغانستان، به زودی به کابل سفر 
می کند. خطیب زاده البته زمان دقیق این سفر 
را اعالم نکرده اســت.روابط ایران و افغانستان 

از زمــان روی کار آمدن طالبــان مورد توجه 
تحلیگران سیاسی و کشورهای همسایه بوده 
است.سفر کاظمی قمی به افغانستان در حالی 
قرار است انجام شــود که در روزهای گذشته 
خبر حضور احمد مسعود در ایران مطرح شد. 
آنچه مشخص است ایران از زمان سر کار آمدن 
طالبان تالش به نقش آفرینی در رابطه با کشور 

همسایه و تعامل با آن داشته است.

اتفاق مهلک در هنر صنعت ایران 

کوچ متخصصان صنعت فرش به چین و پاکستان 
چرتکه 3

 گفت وگوی تلفنی
 وزرای خارجه ایران و انگلیس

آثار »مهدی سحابی« بر دیوار موزه هنرهای معاصر 
تهران نقش بست

 صورتک نقاش 
بر صورت آقای مترجم

 صادرات نخل 
هنوز ادامه دارد

امسال ریالی از بدهی دولت به تامین اجتماعی 
پرداخت نشده است

باالرفتن از دیوار کوتاه 
بازنشستگان

طالبان فرآیند عزل و نصب های جدید را کلید زد؛ 

 تصفیه غیرهوشمند
 در کابل 

مرور همه راهکارهای پیش روی مهدی و اسکوچیچ

جنگ اول، صلح آخر

دسترنج 4
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آدرنالين 7

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس 
برادر داماد علیرضا زاکانی است.

 به گزارش ایلنا، مسعود فیاضی به عنوان وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی 

شد.
مســعود فیاضی متولد ۳ / ۱۱/ ۱۳۵۴ است 
که دارای مدرک دکتری فقــه و اصول تحلیلی و 
اجتهادی اســت و عضو هیات علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی در ســابقه خود دارد و 

دارای تالیفات و مقاالت متعددی است.
فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی اســت و در 
دوره حضور زاکانی در مرکز پژوهش های مجلس 

به عنوان معاون او معرفی شده بود.
پس از چالش های اخیر بر ســر انتصاب داماد 
زاکانی به عنوان مشاور شــهردار تهران، زاکانی با 
فشار افکار عمومی حکم وی را لغو کرد. حاال باید 
دید با این انتصاب و افزایش شــمار انتصاب های 
فامیلی در دولت سیزدهم واکنش افکار عمومی 
و از آن مهم تر نمایندگان مجلس به این مســأله 

چگونه خواهد بود؟ 
این مســاله از آنجایی قابل توجه است که در 
جلسه علنی روز شنبه مجلس برخی از نمایندگان 
نسبت به این انتصاب های فامیلی به دولت تذکر 
دادند.بر این اساس فداحسین مالکی در نطق خود 
عنوان کرد: جناب آقای رئیسی از شما ممنونیم که 
فرمودید در موضــوع انتصابات هیچ خط قرمزی 
ندارید نه دفتر، نه معاون و نه وزیر هیچ کدام خط 
قرمز شما نیستند، صمیمانه تشکر می کنیم اما 

این به تنهایی کافی نیست شایسته است که برای 
عملی شدن فرمایشــات حضرتعالی مهلت یک 
هفته ای تعیین کنید و به دفتر بازرسی ویژه نهاد 
ریاست جمهوری دستور دهید تا گزارش دقیقی 
از این موضوع تهیه کنند و افرادی که بر اســاس 
نسبت های فامیلی، سمت های دولتی را تصاحب 
کردند برکنار شوند.همچنین مسلم صالحی در 
تذکر خود عنوان کرد: طبق بررسی های به عمل 
آمده بیش از ۵۰ درصد انتصابات هیچ گونه منطق و 
توجیه قابل قبولی ندارند، آسیب های این انتصاب 
بسیار است، مانند انتصاب افراد بدون تجربه، چرا 
که شــاهد بودیم در ِســمت معاون وزیر افرادی 
منتصب شــده اند که هیچ گونه تجربه مدیریتی 
نداشته اند. باید انتصابات دارای تجربه و تخصص اما 
بدون ارتباط به حوزه کاری را به این نوع انتصابات 
غیرقابل توجیه افزود، چرا که حتی اجازه حضور 
افراد باتجربه را در کنار خود نمی دهند. کشور ما 
در شرایطی قرار ندارد که اجازه دهیم یک معاون 
وزیر چندین ماه وقت صرف شناختن یک معاونت 

یا وزارتخانه کند

ادامه روند فامیل گرایی در انتصابات

 برادر داماد زاکانی، 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس 

با ايلنا همراه شويد
 خبرگزاري 

کار ایران »ایلنا«


