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محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت شد
 محمدباقر نوبخت كه پيش از اين از سوي رئيس جمهور 
به عنوان معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سرپرست 
ــاني رئيس جمهور  ــعه مديريت و سرمايه انس معاونت توس
ــده بود، ديروز با تصويب هيات وزيران به عنوان  منصوب ش

سخنگوي دولت منصوب شد.
ابوالمشاغل دولت كيست؟

ــين الهام  در دولت اول محمود احمدي نژاد، از غالمحس
ــاغل دولت نام برده مي شد و در دولت دوم  به عنوان ابوالمش
ــايي داده  ــفنديار رحيم مش ــانه ها اين لقب را به اس وي، رس
بودند؛ اما بر اساس آنچه برخي خبرگزاري ها اعالم كرده اند، 

ظاهرا اكبرتركان، ابوالمشاغل دولت روحاني است.
ــنا، ديروز مراسم معارفه تركان به عنوان  به گزارش ايس
ــوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برگزار  دبير ش
ــس جمهور در  ــس دفتر رئي ــد نهاونديان، رئي ــد و محم ش
ــتي سازمان فضايي ايران،  ــم از واگذاري سرپرس اين مراس
ــوراي ايرانيان خارج از كشور، دبيرخانه جنبش  دبيرخانه ش
ــت جمهوري به اكبر  ــد و معاونت بين الملل رياس عدم تعه

تركان خبر داد.
ــنهادي  ــت طي دو ماه طرح پيش ــه گفته  وي، قرار اس ب
ــع اين پنج  ــاختار و مديريت جام ــژه اي براي اصالح س وي
ــت جمهوري به رئيس جمهور ارائه  واحد زيرمجموعه رياس
ــود. بر اساس اين خبر قرار است روحاني پس از اين طرح  ش
ــنهادي براي مديريت جديد يا اصالحات احتمالي اين  پيش

واحدها تصميم گيري كند.
نظر مديرمسئول كيهان درباره جنگ سوريه

ــئول روزنامه كيهان  ــريعتمداري، مديرمس ــين ش حس
ــوع جنگ غرب با  ــه اي مفصل به امكان وق ــروز در مقال دي

سوريه پرداخت.
شريعتمداري ضمن ابراز خوشحالي از ورود خودخواسته 
آمريكا و متحدانش به باتالق سوريه نوشت: آمريكاي امروز 
ــه با مارس 2003 كه به عراق لشكركشي كرد به  در مقايس
ــكننده تر است و اقدام به حمله نظامي  مراتب ضعيف تر و ش
ــياري از كارشناسان برجسته و  ــوريه به اعتراف بس عليه س
رسانه هاي معتبر آمريكايي و اروپايي فقط با واژه «حماقت» 

قابل ارزيابي است.
ــت: اكنون جاي  ــي اين مطلب آمده اس ــش پايان در بخ
ــت احتمالي آمريكا و  ــت كه آيا نبايد حماق ــش اس اين پرس
متحدانش را به فال نيك گرفت؟ و آيا نمي توان مطمئن بود 
ــمنان ديرينه اسالم و مسلمين با پاي خود به مهلكه اي  دش
ــلمان در  ــت ملت هاي مس ــد كه سال هاس ــاي مي گذارن پ
ــواهد حكايت از آن دارد كه اگر  ــار آن بوده اند؟ همه ش انتظ
هياهوي اخير، عمليات رواني نباشد، روز واقعه نزديك شده 
ــام رو به پايان  ــاله براي انتق ــاي چندين و چند س و انتظاره

است.
رونمايي از تنديس هاشمي رفسنجاني  

ــته تنديس مومي آيت اهللا هاشمي رفسنجاني  روز گذش
در موزه شهيد بهشتي رونمايي شد. در كنار تنديس هاشمي 
ــتي،  ــنجاني، تنديس آيت اهللا مطهري، آيت اهللا بهش رفس
ــود.  ــوي اردبيلي هم ديده مي ش دكتر باهنر و آيت اهللا موس
ــت هاي روحانيون مبارز قبل  ــن تنديس ها يكي از نشس اي
ــتي را به  ــهيد بهش ــالمي در منزل ش از پيروزي انقالب اس

تصوير كشيده است. 
ــد، مراحل  ــر ش در تصاويري كه در خبرگزاري ها منتش
ــد كنگراني  ــط حمي ــمه مومي هم توس ــاخت اين مجس س

فراهاني به تصوير كشيده شده است. 
موزه شهيد بهشتي خرداد امسال افتتاح شده است. 

عملكرد اصالح طلبان شوراي شهر   
 معيار سنجش رفتار سياسي آنهاست

ــايت فراروـ  نزديك به شهردار تهرانـ  در يادداشتي  س
ــت اصالح طلبانه»  ــهردار تهران و كياس تحت عنوان «ش
خواهان دقت ويژه اصالح طلبان شوراي شهر براي انتخاب 
ــي از اين مطلب آمده است:  ــد. در بخش ــهردار تهران ش ش
ــته از اين كه  ــت جمهوري، گذش ــوراها و رياس انتخابات ش
ــنجش رفتار سياسي  امتحاني پيش روي مردم بود، معيار س
ــر و مهم نظام نيز  ــزد نهادهاي تصميم گي ــان ن اصالح طلب
ــروز بر  ــادل اصالح طلبي كه ام ــاي متع ــت. چهره ه هس
ــهر تكيه زده اند، با نشان دادن رفتار  كرسي هاي شوراي ش
ــاز  معتدالنه و تعامل با اصولگرايان، بدون اين كه حاشيه س
ــام منتقل كنند كه  ــند، مي توانند اين اطمينان را به نظ باش
ــم نمي تواند موجبات  ــان در مجلس ه ــور اصالح طلب حض

نگراني باشد. العاقل يكفي باالشاره.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس به دولت 

مي رود؟
ــمي حكايت از اين احتمال دارد كه برخي   اخبار غيررس
ــي ها انتخاب  ــور از ميان مجلس ــد وزارت كش مديران ارش
خواهند شد. سايت مشرق نوشت: عبدالرضا رحماني فضلي، 
ــور با كاظم جاللي نماينده شاهرود و رئيس مركز  وزير كش
ــالمي و عضو كميسيون  پژوهش هاي مجلس شوراي اس
ــراي پذيرش قائم مقامي  ــت خارجي، ب امنيت ملي و سياس
وزارت و معاونت سياسي وزارت كشور مذاكره كرده است.

تحرك جديد پارلماني اصالح طلبان
به نظر مي رسد بعد از راي عدم اعتماد مجلس به سه وزير 
ــوزش و پرورش،  ــوم، ورزش و جوانان و آم ــنهادي عل پيش
ــاد تحرك جديد  ــب مجلس در حال ايج ــف اصالح طل طي
ــتند. محمدرضا تابش، نماينده مردم اردكان  پارلماني هس
ــري قابل تامل ،  ــالمي در اظهارنظ ــوراي اس در مجلس ش
ــيون حامي دولت در مجلس شد.  ــكيل فراكس خواهان تش
اين نماينده اصالح طلب گفته است: اگر رئيس مجلس براي 
ــروان تالش نكند،  ــيون ره افزايش تعامل دولت و فراكس
ــت تندروها قرار خواهد گرفت كه در  فضاي مجلس در دس
ــيون جديد در مجلس  ــكيل فراكس اين صورت احتمال تش

منتفي نيست.
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ادامه از صفحه اول
ــهم هر كشور در مناسبات  ــان خاطرنشان كردند: س ايش
ــور وابسته است، بنابراين  بين المللي به اقتدار دروني آن كش
ــور، استمرار  بايد تالش كرد روند اقتدار روزافزون داخلي كش

يابد و تقويت شود.
 اولويت هاي اصلي دولت يازدهم

ــه چند نكته را درخصوص  ــالمي در ادام رهبر انقالب اس
اولويت هاي اصلي دولت يازدهم متذكر شدند.

ــازه نفس بودن  ــاره به ت ــرت آيت اهللا خامنه اي با اش حض
ــودن فرصت ها و  ــن حال محدود ب ــت و در عي ــاي دول اعض
ــائل اقتصادي و پيشرفت علمي دو  همت ها تاكيد كردند: مس
اولويت اصلي كشور هستند كه بايد مورد توجه و اهتمام ويژه 

قوه مجريه و همچنين قواي ديگر قرار گيرند.
ــائل اقتصادي به زيرساخت هاي  ايشان درخصوص مس
خوب اقتصادي كه ظرف ده سال گذشته در كشور ايجاد شده 
ــاره كردند و افزودند: با توجه به اين زيرساخت ها،  ــت، اش اس
بايد ايجاد ثبات و آرامش ذهني در مردم و بازار، كاهش تورم، 
تامين نيازهاي اساسي مردم و تحرك بخشيدن به توليد ملي 

در دستور كار فوري دولت قرار گيرد.
ــان كردند: اين اقدامات  ــالمي خاطرنش رهبر انقالب اس
ــت كه در ابتداي  ــه اقتصادي اس فوري، در واقع، آغاز حماس

سال بر آن تاكيد شد.
ــه  حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: البته تحقق حماس
ــان  ــت و هيچ انس ــد حركتي بلندمدت اس ــادي نيازمن اقتص
ــكالت اقتصادي  ــريع همه مش منصفي از دولت توقع حل س
ــكالت با نگاه  ــمت حل مش را ندارد، ولي انتظار حركت به س

حكيمانه و مدبرانه، وجود دارد.
ــاره به بررسي سياست هاي اقتصاد مقاومتي  ايشان با اش
در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتند: اقتصاد مقاومتي به 
معناي اقتصاد رياضتي نيست، بلكه اقتصادي است كه بتواند 

در مقابل بحران ها و جزر و مدهاي بين الملل مقاوم باشد.
 حركت پرشتاب علمي 

به هيچ وجه نبايد متوقف شود
رهبر انقالب اسالمي همچنين به حركت پرشتاب علمي 
كه از ده سال پيش آغاز شده است، اشاره و تاكيد كردند: اين 

حركت پرشتاب علمي به هيچ وجه نبايد متوقف شود.
ــكالت  ــت اهللا خامنه اي كليد اصلي حل مش ــرت آي حض
ــور را تكيه بر علم دانستند و افزودند: در زمينه  اقتصادي كش
ــرفت علمي و شركت هاي دانش بنيان،  اقتصاد، تكيه بر پيش
ــي ها بسيار پرسودتر خواهد  قطعا از فروش نفت و خام فروش

بود.
ــالمي، وزارت علوم و فناوري، و وزارت  ــر انقالب اس رهب
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را دو متولي اصلي حركت 
ــور دانستند و افزودند: وزارتخانه ها و دستگاه هاي  علمي كش
ــون وزارت صنعت، معدن و  تجارت و وزارت  ــي همچ خدمات
ــاورزي بايد با همكاري نزديك با دو متولي اصلي،  جهاد كش
ــگاه ها و مراكز  ــتفاده از پيشرفت هاي علمي دانش زمينه اس
ــگاه ها را دو  ــد و تحرك علمي دانش ــي را به وجود آورن علم

چندان كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي، با توصيه موكد به دولت براي 
حمايت از شركت هاي دانش بنيان، خاطرنشان كردند: يكي 

ــور، تكميل زنجيره  از موضوعات مهم در حركت علمي كش
علم و فناوري است.

ايشان در تشريح اين زنجيره افزودند: اين زنجيره از ايده 
ــروع مي شود و سپس به علم و فناوري مي رسد و در  و فكر ش
ــيدن به  ــود، بنابراين رس نهايت به توليد و بازار منتهي مي ش
ــره بايد تا انتها  ــت؛ بلكه اين زنجي فناوري صرف كافي نيس

تكميل شود.
 تمايلي به دخالت در امور داخلي مصر نداريم

ــالمي در بخش ديگري از سخنان خود  رهبر انقالب اس
ــت خارجي اشاره و تاكيد كردند: اگر در اين  به موضوع سياس
ــتي فهم و اجرا شود،  عرصه، عزت، حكمت و مصلحت بدرس
ــالمي خواهد  ــي در طراز نظام جمهوري اس ــت خارج سياس

شد.
ــاس و بحراني  ــرايط حس حضرت آيت اهللا خامنه اي به ش
ــه هيچ وجه تمايلي به  ــاره كردند و گفتند: ما ب ــه نيز اش منطق
ــمان  ــت در امور داخلي مصر نداريم اما، نمي توانيم چش دخال

خود را بر كشتار مردم مصر ببنديم.
ايشان تاكيد كردند: ما كشتار مردم مصر را كه مسلح هم 

نبودند، محكوم مي كنيم.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: عامل اين كشتار هر كسي 

كه باشد، از نظر جمهوري اسالمي ايران محكوم است.
ــد: در مصر بايد از جنگ  ــرت آيت اهللا خامنه اي گفتن حض
ــگ داخلي در مصر يك  ــود زيرا جن ــدت پرهيز ش داخلي بش

فاجعه براي دنياي اسالم و منطقه خواهد بود.

ايشان با تاكيد بر لزوم بازگشت به دموكراسي و راي مردم 
در مصر، خاطرنشان كردند: مردم مصر بعد از سال ها حكومت 
ــالمي انتخابات سالمي را  ــتبدادي، به بركت بيداري اس اس
برگزار كردند كه اين روند دموكراسي متوقف شدني نيست.

 دخالت احتمالي آمريكا 
يك فاجعه براي منطقه است

رهبر انقالب اسالمي درخصوص تحوالت سوريه، تهديد 
و دخالت احتمالي آمريكا را يك فاجعه براي منطقه خواندند و 
تاكيد كردند: اگر چنين اقدامي انجام شود، آمريكايي ها قطعا 

همانند دخالت در عراق و افغانستان، ضرر خواهند كرد.
ــد: دخالت قدرت هاي  ــرت آيت اهللا خامنه اي افزودن حض
ــز  ــه اي ج ــور، نتيج ــك كش ــي در ي ــه اي و خارج فرامنطق
ــا از آنها را نيز  ــت و نفرت ملت ه ــروزي نخواهد داش آتش اف

افزايش خواهد داد.
ــان تاكيد كردند: اين آتش افروزي همچون جرقه اي  ايش
در انبار باروت است كه ابعاد و پيامدهاي آن نامشخص خواهد 

بود.
 رئيس جمهور: يكي از اهداف اصلي دولت، 

ايجاد انسجام و همدلي است
ــي  ــلمين روحان ــالم والمس ــدار حجت االس ــن دي در اي
ــت هفته دولت، ياد و  ــخناني با گراميداش رئيس جمهور در س
ــهيدان رجايي و باهنر، به بيان رويكردهاي داخلي  خاطره ش
ــور و همچنين  ــرايط كنوني كش و خارجي دولت يازدهم، ش

شرايط منطقه و بين المللي پرداخت.

ــت يازدهم را   ــي از اهداف اصلي دول ــاي روحاني يك آق
ــجام و همدلي در عرصه اجتماعي، كاهش  ايجاد وفاق و انس
شكاف ها و استفاده از ظرفيت هاي همه دلسوزان و پايبندان 
ــان  ــت و خاطرنش به «انقالب، راه امام و خط رهبري» دانس
كرد: به واسطه حماسه سياسي بيست و چهارم خرداد، اعتماد 
و اميد مردم كه بزرگ ترين سرمايه براي قدرت و امنيت ملي 
ــرده و دولت مصمم به حفظ و افزايش  ــت، افزايش پيدا ك اس

اين اعتماد و اميد است.
ــت يازدهم در عرصه  ــور در بيان رويكرد دول رئيس جمه
سياست خارجي، به دخالت هاي بيگانگان و شرايط پرآشوب 
ــور ايران  ــرايطي كش ــاره كرد و گفت: در چنين ش منطقه اش
داراي ثبات و آرامش و امنيت ملي به معني واقعي كلمه است، 
ــمن تالش دارد تا با فشارهاي سياسي و اقتصادي، بر  اما دش

جامعه و مردم تأثيرگذار باشد.
ــرايط كشور بيان  ــي از ش رئيس جمهور همچنين گزارش
ــكالت ناشي از فشارهاي اقتصادي موجب  كرد و گفت: مش
ــت كه بخش هاي مختلف كشور از جمله بانك ها و  ــده اس ش

بنگاه هاي توليدي با مشكالت عديده اي مواجه شوند.
ــكالت و  ــا وجود همه مش ــد كرد: ب ــور تاكي رئيس جمه
پيچيدگي ها، دولت به آينده كامال اميدوار و به حل مشكالت 

مصمم است.
ــكر از حمايت هاي رهبر  رئيس جمهور در پايان ضمن تش
انقالب اسالمي از دولت يازدهم، از همكاري مجلس شوراي 

اسالمي در رأي اعتماد به وزرا قدرداني كرد.

ــت از تمام فرصت  ــن روحاني مي خواس ــايد اگر حس ش
ــتفاده كند،  ــي خود براي معرفي كابينه به مجلس اس قانون
ــه هيات دولت  بايد همين روزها منتظر برگزاري اولين جلس
ــگام رئيس جمهور به  ــال ورود زودهن ــم؛ با اين ح مي بودي
مرحله رأي اعتماد، باعث شد تا امروز كه در هفته دولت قرار 
ــكيل جلسه داده و همين  داريم، كابينه يازدهم چهار بار تش
سرعت عمل در آغاز به كار دولت، اميدواري ها براي تسريع 

در رفع مشكالت موجود را دوچندان كند. 
ــتاني ها،  به گزارش جام جم، پس از گذار  از اعتماد بهارس
رئيس جمهور در روزهاي اخير با انتصاب هايي، پازل كابينه 
ــن گمانه زني ها براي  ــر كرده  و رفته رفته به مارات را كامل ت

انتصاب تيم اصلي دولت تدبير و اميد پايان مي دهد.
ــي ها در جلسات هيات دولت خالي  اما هنوز برخي كرس
است و از آنجا كه گفته مي شود چهره هايي كه در دولت قبل، 
ــئوليت اين پست ها را برعهده داشتند به جلسات كابينه  مس
ــد و ديد چه زماني  ــوند، بايد منتظر مان جديد دعوت نمي ش
صندلي هاي خالي پاستور پر شده و بازار داغ گمانه زني هاي 

رسانه اي در اين خصوص كم رونق مي شود.
گمانه زني هاي رسانه اي براي انتصابات دولتي

ــوراي عالي امنيت ملي، معاونت پارلماني، رئيس  دبير ش
سازمان محيط زيست و معاونت اجرايي، از جمله مهم ترين 
كرسي هاي خالي مانده دولت هستند كه هر روز رسانه ها از 
ــخن مي گويند كه به زعم آنها قرار است اين  گزينه هايي س
سمت هاي كليدي خالي مانده را پر كنند؛ گزينه هايي كه گاه 
انتصاب خود در سمت هاي عنوان شده را رسما رد مي كنند يا 

با سكوت خود بر شايعات دامن مي زنند.
ــه ابتكار،  ــان، معصوم ــري، محمد نوري ــي كالنت عيس
ــورنا  ــدى، فاضل مجابى، محمدرضا تابش، س اصغر محم
ــلطانى فر، محمدباقر  ــتارى، فاطمه هاشمى، مسعود س س
ــتند كه  ــيما افرادي هس قاليباف و نيره اعظم خوش خلق س
ــف گزينه هاي احتمالي  ــه عنوان حاضران در ص تاكنون ب
ــت از آنان نام برده شده كه با  ــت سازمان محيط زيس رياس
منتفي شدن انتصاب بسياري از اين گزينه ها، اكنون عيسي 
ــيما در  ــري، محمد نوريان و نيره اعظم خوش خلق س كالنت

صدر احتماالت رسانه اي قرار گرفته اند. 
ــاري و  ــكري، مجيد انص ــي عس ــال عل ــن ح در همي
سيدحاجى محمد موحد هم گزينه هايي هستند كه رسانه ها 
ــت پارلماني از  ــي معاون ــه عنوان نامزد تكيه زدن بر كرس ب
ــراي معاونت اجرايي  ــد. در همين حال ب ــاد مي كنن آنان ي
ــك و محمد  ــي بان ــون از مرتض ــم تاكن ــور ه رئيس جمه
شريعتمداري بيش از ديگران نام به ميان آمده كه با انتصاب 
بانك به عنوان معاون دفتر رياست جمهوري، شريعتمداري 

يكي از گزينه هاي باقي مانده است. 

ــه وزارتخانه اي هم كه با سرپرست  البته در كنار اينها، س
اداره مي شود، در تيررس گمانه زني هاي رسانه اي قرار دارند 
ــد حدس و گمان ها تا زمان معرفي رسمي  و به نظر نمي رس
وزيران به مجلس متوقف شود و البته نبايد فراموش كرد كه 
ــور براي معرفي جايگزين وزيراني كه از مرحله  رئيس جمه

رأي اعتماد مجلس عبور نكردند، سه ماه فرصت دارد.
ــرات مديريتي در  ــانه ها براي تغيي ــالوه بر اينها، رس ع
برخي پست هاي حساس در ذيل وزارتخانه هاي داراي وزير 
(همچون سخنگوي وزارت امور خارجه، معاون مطبوعاتي 
وزارت ارشاد، نماينده ايران در سازمان ملل، معاون سياسي 
ــد و با تأكيد  ــور و...) نيز چندان صبوري نمي كنن ــر كش وزي
ــي در رابطه با كاهش  ــراي چاره انديش ــر وعده روحاني ب ب
ــال، منتظرند تا  ــور طي صد روز نخست س ــكالت كش مش
دولت هرچه زودتر با تمامي توان خود از حيث منابع انساني، 

به سمت مهار چالش ها حركت  كند.
خالي ماندن كرسي هاي دولت در حالي است كه به  نظر 
ــئوالن  ــي منتقدان، روحاني در اين مدت بي نياز از مس برخ
منصوب نشده نبوده و مثال انتصاب رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست مي توانست به جلسات كارگروه نجات درياچه 
اروميه كه در اولين جلسه هيات وزيران تشكيل شد، كمك 
بيشتري كند، يا ارتباط مناسب با مجلس آن هم در شرايطي 
ــه وزير باقيمانده نياز  كه هنوز دولت براي اخذ راي اعتماد س
ــت نمايندگان دارد، در نبود معاونت پارلماني  به آراي اكثري

ــد و شايد اگر معاونت پارلماني  ــكل به نظر مي رس كمي مش
ــات رأي اعتماد امكان فعاليت  رئيس جمهور در جريان جلس
مي داشت، نجفي تنها با يك رأي كمتر از حدنصاب از حضور 

در وزارت آموزش و پرورش بازنمي ماند. 
فهرست پست هاي مديريتي دولت كه به دنبال انتخابات 
ــت و چهارم خرداد كم كم در مسير  ــت جمهوري بيس رياس
ــه صندلي هاي خالي دولت محدود  تغيير قرار گرفته البته ب
ــفراي خارجي و روساي دانشگاه ها  ــده و استانداران، س نش
ــت كه به دليل  ــز دربر مي گيرد. با وجود اين بديهي اس را ني
وسعت دايره اين دست انتصابات و نيازي كه براي مشورت 
با صاحب نظران در اين رابطه وجود دارد، انتظار صرف زمان 
ــتري براي پايان دادن به رايزني ها و گمانه زني ها وجود  بيش
ــد كه بايد دست دولت را براي پرهيز از  دارد و به نظر مي رس

شتابزدگي در عزل و نصب ها بازگذاشت.
اولويت اقتصادي، عامل سرعت پايين

 تكميل كابينه
ــل كابينه و معرفي  ــوص آخرين وضع تكمي اما درخص
ــيون  ــخنگوي كميس ــت هاي خالي مانده در دولت، س پس
ــس مي گويد: هرچند  ــت خارجي مجل ــت ملي و سياس امني
ــود در روز  ــنهادي خ ــا معرفي وزراي پيش ــور ب رئيس جمه
ــاس كنند كه با دولتي  ــد تا نمايندگان احس تحليف باعث ش
ــتند و در همين  ــازمان يافته روبه رو هس ــريع و س چابك، س
خصوص با همراهي خوبي كه با دولت داشتند، كمك كردند 

تا در زودترين زمان ممكن، دولت يازدهم تشكيل شود، اما 
اين سرعت عمل در انتصابات حوزه دولت كه نيازي به راي 

نمايندگان هم نداشت، با شتاب اوليه پيش نرفت.
ــا جام جم، با بيان  ــيني در گفت وگو ب ــين نقوي حس حس
ــوزش و پرورش  ــي وزارت آم ــي ماندن كرس ــه خال اين ك
ــد تحصيلي،  ــال جدي ــا آغاز س ــان ب ــوم همزم و وزارت عل
ــود، مي افزايد: انتصاب  ــكالتي ش مي تواند باعث ايجاد مش
ــتگاه هاي مهم در دولت نيز باعث  نكردن مديران برخي دس
ــده و انتظار مي رود رئيس جمهور زودتر به اين  بالتكليفي ش

وضع رسيدگي كند.
وي با اشاره به برخي احتماالت درخصوص چرايي ناتمام 
ــت قريب به دوهفته از  ــدن كابينه يازدهم با وجود گذش مان
آغاز به كار دولت بيان مي كند: ممكن است باال بودن حجم 
ــر يك گزينه مشخص براي هر پست  رايزني ها توافق بر س
ــكل كرده يا اولويت مطالبات اقتصادي در اين دولت  را مش
با توجه به نرخ باالي تورم، بي ثباتي بازار و تحريم ها، باعث 
شده باشد تا دولت ترجيح دهد با تكميل تيم اقتصادي پاسخ 
ــرعت بيشتري در دستور  به مطالبات اقتصادي مردم را با س
ــتري انجام  ــرار داده و تكميل كابينه را با حوصله بيش كار ق
دهد كه اميدواريم علت اصلي تاخير در كامل شدن پست ها 

در دولت يازدهم، همين احتمال دوم باشد.
هنوز دير نيست

ــعه معتقد  ــخنگوى حزب اعتدال و توس ــا وجود اين س ب
ــئوالن برخي از پست ها  ــت كه هنوز براي انتصاب مس اس
در كابينه دير نيست. محمد دهقان اما تاكيد مي كند: انتظار 
مي رود رئيس جمهور هرچه زودتر تكليف برخي معاونت ها 

را روشن  كند.
وي در گفت وگو با خبرنگار ما، توجه ويژه و زمانبر دولت 
را به انتخاب وزرا براي رسيدن به كابينه اي كه معدل دولت 
ــته و  ــد، عامل تاخير در برخي انتصاب ها دانس و مجلس باش
ــد: از آنجا كه دولت، يك پيكره واحد است، به  نظر  يادآور ش
ــد طي روزهاي آينده بايد صندلي هاي خالي كابينه  مي رس

نيز با انتصاب افرادي شايسته پر شود.
اميد ناظران به تدبير دولتمردان

ــانه اي براي  ــب هرچند گمانه زني هاي رس به اين ترتي
حضور افرادي جديد در تركيب كابينه هر روز ابعاد تازه تري 
به خود مي گيرد، اما صاحب نظران در انتظارند تا دولت تدبير 
ــود را در دو مرحله  ــكالت موج و اميد كه تالش دارد تا مش
ــب  ــخ هايي متناس ــدت و بلندمدت رفع كرده و پاس كوتاه م
ــائل پيش روي كشور ارائه دهد، با تكميل كابينه،  براي مس
ــراي مواجهه با  ــا و توانايي هاي خود ب ــي ظرفيت ه از تمام
ــتوار براي تحقق  ــتفاده كند تا گام هايي اس ــكالت اس مش

شعارها و وعده هاي اوليه برداشته شود.

پست  هاى خالى دولت
روحاني هنوز برخي معاونان خود از جمله  رئيس سازمان  محيط زيست و معاون پارلماني را منصوب نكرده است

كاهش تورم، رونق توليد و آرامش بازار
رهبر معظم انقالب اولويت هاي فوري دولت را تعيين كردند  رئيس جمهور: جهان آمادگي 

جنگ جديدي را ندارد
ــوالت منطقه،  ــراز نگراني از تح ــور ضمن اب رئيس جمه
ــردم جهان و بويژه خاورميانه آمادگي پذيرش جنگي  گفت: م
ــر گونه ماجراجويي در اين منطقه خطرات  ــد را ندارند و ه جدي
جبران ناپذيري براي ثبات در منطقه و جهان به دنبال داشته و 

فقط به گسترش افراط و تروريسم در منطقه خواهد انجاميد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، حسن روحاني ديروز 
ــتفاده از زور را مخل ثبات  ــه هيات دولت، تهديد به اس در جلس
ــت و تاكيد كرد: جمهوري  و امنيت و تعهدات بين المللي دانس
ــالمي ايران به عنوان قرباني بزرگ سالح هاي شيميايي،  اس
ــالح هاي غيرانساني در سطح جهاني  ــتاز مبارزه با اين س پيش
ــالح ها را بشدت محكوم  ــتفاده از اين س ــت و هرگونه اس اس
ــرايط و  ــه داد: با توجه به مجموعه ش ــي ادام ــد. روحان مي كن
ــد گروهي با جنجال تبليغاتي  اطالعات موجود، به نظر مي رس
ــي تالش دارند كه اذهان عمومي را از واقعيات ميداني  و سياس
درباره استفاده اخير از سالح هاي شيميايي در سوريه منحرف 
كرده و زمينه را براي سوء استفاده از اين اقدام وحشيانه به منظور 
تحميل ديدگاه هاي خطرناك و كوتاه بينانه خود فراهم كنند.

رئيس جمهور با بيان اين كه جمهوري اسالمي ايران تاكيد 
ــالح شيميايي براساس  ــئوالن استفاده از س دارد كه بايد مس
ــتاب زده و منفعت طلبانه  ــات بيطرفانه و نه قضاوت ش تحقيق
ــازمان ملل متحد  بايد با توجه به  ــوند، افزود: س ــخص ش مش
ــاز استفاده شده و سابقه  ــالح دست س واقعيات ميداني، نوع س
ــوريه،  ــيميايي به گروه هاي تكفيري از خارج س انتقال مواد ش
استفاده اخير را بررسي كرده و نتايج را به صورت شفاف اعالم 
كند. وي خاطرنشان كرد: هرگونه اقدامي بايد با توجه به شرايط 
ــريع تر جنگ داخلي و  ــاس منطقه و پايان يافتن هر چه س حس
جلوگيري از افراط در منطقه و در چارچوب مقررات بين المللي 

باشد. 
الريجاني: غرب خاتمه دهنده جنگ عليه سوريه 

نيست
رئيس مجلس شوراي اسالمي هم  ضمن هشدار به آمريكا 
و غرب نسبت به حمله نظامي به سوريه اظهار كرد: ممكن است 
با كمك كشورهاي منطقه كه هر كدام هدف خاصي را دنبال 
مي كنند عملياتي را عليه سوريه آغاز كنيد، ولي اين شما نيستيد 
ــروع  كه آن را خاتمه مي دهيد و ضمنا بايد مراقب فرزند نامش

صهيونيستي خود در منطقه باشيد.

گزارش جديد آمانو منتشر شد
جديدترين گزارش فصلي مديركل آژانس بين المللي انرژي 
ــر شد؛ گزارشي كه در  ــته اي ايران منتش اتمي درباره برنامه هس
ــده است ايران توليد سوخت هسته اي براي رآكتور  آن اعالم ش

تحقيقاتي اراك را آغاز كرده است.
ــا آمانو در گزارش جديد خود درباره  ــه گزارش فارس، يوكي ب
برنامه هسته اي ايران اعالم كرده ايران هزار دستگاه سانتريفيوژ 

غني سازي را نصب كرده و آماده تست آنهاست.
ــن  ــي همچني ــس اتم ــه اي آژان ــزارش 14 صفح در گ
ــده 20 درصد را  ــت ايران توليد اورانيوم غني ش ــده اس  اعالم ش
ــانده و مديركل آژانس بين المللي انرژي  به 372/5 كيلوگرم رس
بار ديگر تائيد كرده كه فعاليت هاي تاسيسات نطنز و فردو مطابق 

با اطالعات طراحي ارائه شده از سوي ايران است. 
آمانو در اين  گزارش همچون گزارش هاي قبلي مدعي شده 
كه آژانس موفق نشده است همكاري با ايران در رفع موضوعات 
اساسي از جمله موضوعات مربوط به ابعاد احتمالي برنامه نظامي 

هسته اي ايران را آغاز كند.
 در گزارش جديد آمانو تصريح شده است كه آژانس به ايران 

تضمين مى دهد كه نگرانى هاى امنيتى اش  را در نظر بگيرد.

واكنش سخنگوي وزارت  خارجه 
به شايعات درباره اسد

ــور  ام وزارت  ــخنگوي  س
ــي  ــخ به پرسش ــه در پاس خارج
ــر شده در  ــايعات منتش درباره ش
ــانه هاي خارجي مبني  برخي رس
ــوريه  ــر ورود رئيس جمهور س ب
ــواده اش به تهران  به همراه خان
ــتر به  ــن موضوع بيش ــت: اي گف
ــتي شباهت  لطيفه اي صهيونيس

دارد و آن را تكذيب مي كنم.
ــا انتخاب مرضيه  ــش كه آي ــخ به اين پرس عراقچي در پاس
ــي عمومي وزارت امور خارجه به عنوان  افخم، مديركل ديپلماس
اولين سخنگوي زن از سوي محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
ــخنگوي جديد وزارت امور  ــده است، تصريح كرد: س قطعي ش
ــد اداري به صورت  ــت و پس از طي رون ــده اس خارجه تعيين ش

رسمي اعالم خواهد شد.
ــي گمانه زني ها  ــخنگوي وزارت امور خارجه درباره برخ س
ــتين  ــدر به عنوان نخس ــريفي ص ــاب منصوره ش ــاره انتخ درب
ــت: اين كه يك زن  ــالمي ايران نيز گف ــفير زن جمهوري اس س
ــود، قطعي است، اما اين كه  ــفير ش ــوي وزير امور خارجه س از س
ــد، هنوز  ــور باش كدام يك از ديپلمات هاي زن و براي كدام كش
ــيدعباس عراقچي در گفت وگو با ايرنا در  ــت. س مشخص نيس
ــخ به پرسش ديگري درباره دليل احضار غالمرضا انصاري،  پاس
ــك نفتكش هندي ــورمان در هند به دليل توقيف ي ــفير كش  س

ــاي خليج فارس را  ــك نفتكش هندي كه آب ه ــار كرد: ي  اظه
ــازمان بين المللي دريانوردي ــت س  آلوده كرده بود، به درخواس

 از سوى نيروي دريايي ايران توقيف شد. معاون آسيا و اقيانوسيه 
ــر امور خارجه افزود: اين نفتكش پس از طي مراحل اداري و  وزي
ــوي كاپيتان كشتي مبني بر جبران  ارائه تضمين هاي الزم از س

خسارات احتمالي آزاد مي شود.
احضار سفير هند به وزارت امورخارجه 

ــفير هند در تهران را  ــورمان،  س همچنين وزارت خارجه كش
ــدن در خصوص آخرين اقدامات دولت اين كشور  براي جويا ش

در خصوص كشتي توقيف شده ديانته فراخواند.
عراقچي در ديدار با  دي.پي. سريواستاوا، سفير هند در ايران 
ــتي تهران -  دهلي نو، نگراني عميق دولت  ضمن تاكيد بر دوس
جمهوري اسالمي ايران را از ادامه توقيف كشتي ديانته و برخورد 
نامناسب با خدمه كشتي ابراز كرد و خواستار آزادي فوري كشتي 
ــال و نيم  ــتي ايراني ديانته بيش از يك س ــد. كش و خدمه آن ش
ــده  ــم در بندر موندراي هند توقيف ش ــه به داليل مبه ــت ك اس
ــتي داده  ــب به 9 ماه به خدمه آن اجازه خروج از كش ــراي قري و ب
ــكالت روحي و رواني براي  ــبب بروز مش ــده و همين امر س نش

آنها شده است.  


