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امید در خودتان ایجاد کنید!
- نویسنده های ما

- گویندگان ما
همه شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند. مأیوس 

نکنند ملت را،
بگویند: توانا هستیم

نگویند: ناتوان هستیم.
بگویند: خودمان می توانیم و واقع هم همین طور است.

آئین انقالب اسالمی- ص240

به مردم امید بدهید!

درمکتب امام

روایت اعضای کمیسیون آموزش از جلسه با وزیر اطالعات
علوی : نتیجه برخی استعالم ها

 در خصوص انتصابات وزارت علوم 
منفی بوده است

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست مشترکی 
با وزیر اطالعات، انتصابات اخیر وزیر علوم را بررسی و در این 
نشس�ت حجت االس�الم  علوی اعالم کرد در برخ�ی از موارد 
اس�تعالم از وزارت اطالعات در خص�وص انتصاب های وزارت 

علوم جواب منفی بوده است.
در همین رابطه، عبدالوحید فیاض سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس با اشاره به حضور وزیر اطالعات در کمیسیون متبوعش اظهار 
داش��ت: در خصوص انتصابات برخی از افراد توس��ط وزیر علوم طبق 
گفته وزیر اطالعات، وزیر علوم از وزارت اطالعات استعالم گرفته بود اما 
علی رغم اینکه جواب بعضی از آن ها منفی بود ولی باز هم برخی افراد را 
منصوب کرده اند که این رفتار مغایر با قانون است و باید بررسی شود.

نماینده مردم آمل در مجلس در گفت وگو با ایسنا افزود: همچنین 
در کمیسیون در خصوص دانشجویان به اصطالح ستاره دار بحث شد که 
آمار آنها 126 نفر اعالم شده، بحث بر سر این بود که از وزیر اطالعات 
خواستیم با اطالعاتی که از وزیر علوم می گیرند این مسئله را بررسی 

کنند و شرایط را ببینند و قرار شد گزارشی به ما ارائه دهند.
همچنین حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش 
مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات 
خانه ملت با حجت االس��الم سید محمود علوی وزیر اطالعات گفت: 

دستور کار این جلسه درباره استعالم انتصاب های وزارت علوم بود.
وی در گفت وگو با فارس اضافه کرد: وزیر اطالعات در این جلسه 
گفت، در برخی از موارد در انتصاب های وزارت علوم اس��تعالم نشده 
است و در برخی موارد نیز استعالم شده است که جواب وزارت اطالعات 

منفی بوده است.
قاسم جعفری عضو  دیگر کمیسیون آموزش مجلس نیز در تشریح 
جلسه عصر یکشنبه کمیسیون متبوعش گفت:  این جلسه کمیسیون 
با حضور»حجت االسالم سید محمود علوی« وزیر اطالعات برگزار شد 
که در این جلسه مواردی از جمله بحث انتصابات در وزارت علوم، بحث 
دانشجویان موسوم به دانشجویان ستاره دار و برخی موارد که باید در 
دانش��گاه ها پیگیری ش��ود تا آن آرامش موردنظر محیط علمی دچار 

خدشه نشود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم بجنورد در مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
به بحث اس��تعالمات وزارت علوم اش��اره کرد و گفت: وزیر اطالعات 
اظهار داشتند به وزرا گوشزد شده که قبل از انتصابات استعالمات را 
انجام دهند که در این باره وزارت علوم چهار نوع عملکرد داشته، در 
خصوص برخی انتصابات استعالم کرده، در خصوص برخی انتصابات 
استعالم نکرده، یا در پی  انجام استعالمات به جواب آن عمل کرده و 
یا به استعالمات عمل نکرده که قرار شده در جلسه روز سه شنبه که 
با حضور فرجی دانا، وزیر علوم برگزار خواهد ش��د توضیحات تکمیلی 

از وی خواسته شود.
2 ایراد شورای نگهبان به الیحه اصالحیه 

قانون بودجه 92
ش�ورای نگهبان به الیحه اصالح قانون بودجه سال 1392 
کل کش�ورکه در 12 آبان در صحن مجلس مصوب شده بود، 2 

ایراد گرفت و آنرا به مجلس عودت داد.
شورای نگهبان اعالم کرد که الیحه اصالح قانون بودجه سال 1392 
کل کش��ور مصوب جلسه 12 آبان 1392 مجلس شورای اسالمی در 
جلس��ات این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  به نظر اعضای 
این ش��ورا، عبارت قس��مت اخیر تبصره 2 موضوع الحاق تبصره 4 به 

جزء 2-3 ابهام دارد.
همچنین بر اساس اعالم شورای نگهبان تبصره 10 این اصالحیه، 

مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.
به نظر اعضای ش��ورای نگهبان در تبصره 2 موضوع الحاق تبصره 
4 به جزء 2-3 واژه »فاینانس« بدون معادل فارسی آن ذکر گردیده 

که باید اصالح گردد.
گزارش رئیس دیوان محاسبات از 

بودجه پیشنهادی سال 93 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد رئیس 
و دادس�تان دیوان محاس�بات ب�رای ارائه گ�زارش درباره 
عملکرد و بودجه پیشنهادی سال 93 دیوان، در کمیسیون 

حاضر شدند.
سیدس��عید زمانیان عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش، 
اظهار داشت: در این جلسه بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت، 
برنامه ری��زی و بهره وری ادامه یافت و اعضای کمیس��یون بندهای 
مربوط به نحوه گزینش و جذب نیروی انس��انی مورد رس��یدگی 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه رئیس و دادستان دیوان محاسبات 
برای ارائه گزارش عملکرد و بودجه پیشنهادی سال 93 دیوان، در 
کمیسیون حاضر شدند و رئیس دیوان در مورد وضعیت کلی دیوان، 
نحوه عملکرد، برنامه ها و تصمیمات آینده دیوان و مسائل اجرایی 

آن گزارشی را ارائه داد.
این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه افزود: دادس��تان دیوان 
محاس��بات نیز درباره نحوه رس��یدگی و چگونگی روند بررس��ی 
پرونده های دیوان توضیحاتی ارائه داد و پس از این گزارشات درباره 
بودجه عمرانی و جاری دیوان محاسبات مطالبی بیان و مقرر شد که 
دیوان محاسبات پیشنهادات خود برای اعتبارات جاری و عمرانی 
س��ال 93 دیوان را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد تا مورد 

بررسی قرار گیرد.
زمانیان در گفت وگو با تس��نیم خاطرنشان کرد: رئیس دیوان 
محاس��بات در این نشس��ت نکاتی در مورد تفریغ بودجه مطرح و 
اعالم کرد که دیوان محاس��بات قصد دارد گزارشات تفریغ بودجه 

را زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه دهد.
بذرپاش :

دولت راستگویان نسبت به بزرگترین 
دروغ تاریخ واکنش شفاف داشته باشد

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولت روحانی 
موضع خود را راجع به یکی از بزرگترین دروغ های تاریخ یعنی 
متقلب  بودن نظام در انتخابات مشخص کند، تاکید کرد: مردم 
در روز عاشورای 88 با فتنه گران و توهین کنندگان به ساحت 

امام حسین)ع( مقابله کردند.
مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به سالروز هتک حرمت عاشورای حسینی، گفت: متأسفانه در سال 
88 در شهر تهران عده ای فتنه گر به خاندان عظیم الشأن پیامبر)ص( 
توهین کردند؛ فتنه گران در آن روز نه تنها از عزاداران حسینی خجالت 
نکشیدند و به مراسم عزای آنها احترام نگذاشتند بلکه نشان دادند که 
همانند تکفیری ها که به حرم حضرت زینب)س( جس��ارت می کنند 

آنها نیز به مجلس عزای حسینی جسارت خواهند کرد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان افزود: مردم در روز 
عاشورای 88 با فتنه گران و توهین کنندگان به ساحت امام حسین)ع( 
مقابله کردند زیرا دیدند که آن روز عده ای موضع خود را عیان کرده 

و بحثشان بحث انتخابات نیست.
بذرپاش در گفت وگو با فارس تاکید کرد: اکنون روی صحبتم با 
دولت است که رئیس جمهور آن را دولت راستگویان نامیده است، 
به نظر می رس��د دولت راستگویان باید نسبت به یکی از بزرگترین 
دروغ های تاریخ یعنی اتهام تقلب به نظام واکنش جدی و ش��فاف 
نشان دهد یا اگر موضع گیری نمی کند نسبت به حضور این افراد در 

دولت حساسیت داشته و اجازه وقوع چنین اقدامی را ندهد.

تأکید تهران بر پیگیری حقوق مسلم خود 
در مذاکرات با 5+1

عضو تیم مذاکره کننده هس�ته ای کشورمان در مالقات با سفیر 
چی�ن در تهران، بر اراده جمهوری اس�المی ایران در پیگیری حقوق 

مسلم خود در مذاکرات آینده با اعضای گروه 1+5 تاکید کرد.
حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه و عضو 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای کشورمان روز یکشنبه با سفیر چین در تهران 

دیدار کرد.
وی در این دیدار بر اراده جمهوری اسالمی ایران در پیگیری حقوق مسلم 

خود در مذاکرات آینده با اعضای گروه 1+5 تاکید کرد.
به گزارش فارس، در این مالقات دو طرف ضمن بررسی آخرین تحوالت 
سیاس��ی مربوط به رون��د مذاکرات آینده ژنو 3 بر هم��کاری نزدیک و موثر 

جمهوری اسالمی ایران و چین در مذاکرات آینده تاکید کردند. 
امین زاده:

بخشی از گزارش 100 روزه 
به اقدامات حقوقی دولت اختصاص دارد

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: بخشی از گزارش 100روزه 
رئیس جمهور به اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط دولت اختصاص 

دارد.
الهام امین زاده در گفتگو با مهر در پاسخ به این سؤال که اقدامات معاونت 
حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با سند جامع حقوق شهروندی به کجا رسیده و 
تا چه زمانی به پایان خواهد رسید، گفت: سندی در ارتباط با حقوق شهروندی 
از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین شد که پس از مطرح شدن در 
هیأت دولت، آقای دکتر روحانی دستور دادند نظرات دستگاه ها، وزارتخانه ها، 

حقوقدانان و جامعه دانشگاهی در این خصوص گرفته شود.
وی اف��زود: ب��ا پایان یافت��ن دریافت نظرات دس��تگاه ها در هفته جاری، 
انش��ا ءاهلل اول هفته آینده س��ند جامع حقوق ش��هروندی به رئیس جمهور 

تقدیم خواهد شد.
امین زاده در پاس��خ به این س��ؤال که از چه زمانی س��ند جامع حقوق 
ش��هروندی در دس��ترس عموم قرار خواهد داشت و مطابق آن عمل خواهد 
شد، عنوان کرد: این موضوع به نظر و دستور رئیس جمهور محترم در ارتباط 

با زمان و چگونگی اجرای سند بستگی دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه قرار بود این 
معاونت پیگیر نقش آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد باشد، آیا اقدامی 
در این خصوص صورت گرفته اس��ت، یاخیر؟ خاطرنش��ان کرد: هنوز اقدامی 
در این خصوص انجام نش��ده و چی��زی به معاونت حقوقی رئیس جمهور در 

این باره نرسیده است.
امین زاده در پاسخ به این سؤال که آیا در گزارش رئیس جمهور از عملکرد 
100 روز ابتدایی دولت یازدهم درباره موضوعات حقوقی که پیگیری ش��ده 
اس��ت، س��خنی به میان خواهد آمد یا خیر؟ تأکید کرد که اقداماتی در این 

حوزه از سوی دولت انجام شده و در حال انجام است.
وی اضافه کرد: فکر می کنم در گزارش عملکرد 100 روزه ابتدایی دولت 
که توسط رئیس جمهور به مردم ارائه خواهد شد ایشان اقدامات صورت گرفته 

در حوزه حقوقی را نیز تشریح کند.
حبیبی:

جهانی شدن لبیک یاحسین 
پاسخ به جریان اسالم آمریکایی است

دبیرکل حزب مؤتلفه اس�المی تأکید کرد: تظاهرات روز عاشورا 
در 5 قاره جهان در تکریم ش�عائر قیام اباعبداهلل الحسین)ع( عرصه 

قدرت نمایی مسلمانان واقعی جهان است.
محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی در پایان نشست دبیران 
این حزب اظهار داشت: اسالم ناب محمدی)ص( که امام خمینی)ره( منادی آن 
در جهان امروز بود و اکنون خلف شایسته او حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
همان راه را با صالبت و اقتدار طی می کنند در برابر اسالم آمریکایی قرار دارد.

حبیبی افزود: تظاهرات روز عاشورا در 5 قاره جهان به ویژه در عراق، لبنان و 
ایران و بسیاری از نقاط دیگر در تکریم و تعظیم شعائر قیام اباعبداهلل الحسین)ع( 

عرصه قدرت نمایی مسلمانان واقعی جهان است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی ابراز داشت: پیام امام حسین)ع(، ایستادگی 
و مقاومت در برابر زورگویان و س��تمکاران اس��ت. امروز رژیم صهیونیستی و 
جریان تکفیری در جهان اسالم همان راه یزید، عمرسعد و شمر را می روند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در گزارش 100 روزه خود الزم است به نقد 
مشفقانه منتقدین پاسخ دهد. ما معتقدیم خزانه کشور خالی نیست. همین 
هفت��ه گذش��ته در موضع گیری هفتگی اعالم کردم. مناب��ع حاصل از قانون 
هدفمندی یارانه ها نشان می دهد دولت نه تنها با کسری مواجه نیست بلکه 

مازاد هم دارد. متأسفانه پاسخی دریافت نکردم.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به تعلل دولت در گرفتن مالیات 
بر ارزش افزوده، خاطرنش��ان کرد: فقط ی��ک قلم از مالیات ارزش افزوده که 
بالغ بر 79 هزار میلیارد ریال می باشد در پاالیشگاه های کشور اکنون رسوب 
کرده و دولت در حالی که می گوید خزانه خالی اس��ت، نمی رود این مالیات 
را ک��ه صاحبان پاالیش��گاهها که از بابت فروش ف��رآورده های نفتی از مردم 

گرفته اند، وصول کند.
حضور نماینده ایران در مراسم تحلیف 

رئیس جمهور جدید گرجستان
ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر خارجه کش�ورمان که برای شرکت 
در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید گرجستان به تفلیس سفر کرده 
است با نخست وزیر آن کشور دیدار و و درباره راه های توسعه روابط 

بین دو کشور گفت وگو کرد.
رحیم پور با اش��اره به روابط س��نتی دیرینه ایرانیان و گرجی ها آمادگی 
دولت ایران برای توسعه روابط با تفلیس به وی زه در ابعاد اقتصادی و فرهنگی 
را اعالم و ابراز امیدواری کرد که با استقرار دولت جدید تسهیالت بیش تری 

برای ایرانیان مقیم گرجستان و نیز مبادله توریسم فراهم شود.
وی افزود: توس��عه روابط ایران و گرجستان به استقرار ثبات و امنیت در 

منطقه نیز کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، قریباشویلی، نخست وزیر جدید گرجستان نیز با تشکر 
از اعزام نماینده کشورمان به مراسم تحلیف ریاست جمهوری گرجستان گفت: 
گرجی ها روابط مستحکم تاریخی با ایران دارند و ما عالقمند به توسعه هرچه 

بیش تر این روابط هستیم.
وی اف��زود: این رواب��ط عالوه بر حوزه های سیاس��ی و اقتصادی باید در 

زمینه های فرهنگی و علمی نیز توسعه یابد.
نخست وزیر جدید گرجستان هم چنین با اعالم خرسندی از پیشرفت های 
اخیر در مذاکرات هس��ته  ای ایران و گ��روه 1+5 ابراز امیدواری کرد که این 

مذاکرات به نتیجه برسد.
قریباش��ویلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید 
در ای��ران را تبریک گفت و افزود: ما هم��واره به انتخابات مردم ایران احترام 

می گذاریم و آماده توسعه روابط در همه ابعاد با دولت جدید هستیم.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان
از مجلس رأی اعتماد گرفت
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نمایندگان مجلس  ب��ا 199 رأی موافق، 44 
رأی مخال��ف و 24رأی ممتن��ع از مجموع 267 
رأی مأخوذه به محمود گودرزی گزینه پیشنهادی 
رئیس جمهور برای تصدی وزارت ورزش و جوانان 

رأی اعتماد دادند.
بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی 

ورزش و جوانان
در جلس��ه علن��ی روز گذش��ته خان��ه ملت، 
نمایندگان مجلس بررس��ی برنام��ه و صالحیت 
محمود گ��ودرزی برای تص��دی وزارت ورزش و 
جوانان و اخذ رأی اعتماد را در دس��تور کار خود 
قرار دادند و رئیس جمهور پش��ت تریبون رفت و 

سخنان خود را آغاز کرد.
حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور در 
دفاع از وزیر پیش��نهادی ورزش و جوانان با اشاره 
به اینکه باید دس��ت در دس��ت هم بدهیم و آن 
اولویت هایی که مورد نظر مجلس و دولت اس��ت 
به آنها بپردازیم، گفت: ما امروز به مرز سه ماه از 
فعالیت دولت رسیده ایم. امیدوارم امروز دولت بعد 
از سه ماه تکمیل شود و ما بتوانیم به وظیفه خود 
عمل کنیم. خواست مردم حل مشکالت معیشتی 
، مسائل اجتماعی ، مسئله تورم ، مسئله اشتغال، 
مسائل سیاس��ت خارجی و فرهنگی و اجتماعی 
است و شما خود بهتر می دانید که برای حل این 
مس��ائل جز همکاری نزدیک دولت و مجلس راه 

دیگری وجود ندارد.
رئیس جمهور : تالش ما آماده سازی بودجه 

در ماه آینده است
 رئیس جمهور در ادامه اظهار داش��ت: دولت 
مصمم به همکاری و تعامل با مجلس است و من 
تردید ندارم که اراده مجلس هم همکاری اس��ت. 
چ��را که هر دو دغدغه ها و هدف های مش��ترکی 
دارن��د و در راهکاره��ا نی��ز معم��وال راهکارهای 
مش��ترکی را مد نظر قرار می دهند. در ماه آینده 
تالش ما این است که بودجه را آماده کنیم ،آنجا 
هم هم��کاری و تعامل دولت و مجلس اس��ت تا 
بتوانی��م بودجه ای که در خور این ملت باش��د، 

دولت تهیه و مجلس آن را تایید کند.
وی در خص��وص وزیر پیش��نهادی ورزش و 
جوانان افزود: جناب آقای دکتر محمود گودرزی 
ه��م از لحاظ تخصص��ی، دان��ش و فعالیت های 
دانشگاهی دارای تالیفات متعدد و مقاالت فراوانی 
اس��ت و سال ها در دانشگاه تهران اشتغال داشته 
اس��ت. الاقل در دو زمینه ورزشی مقام مربیگری 
را دارد و کامال به این محیط تخصصی آشناس��ت 
و متخصصین فراوانی زیر دست این استاد تربیت 
ش��ده اند. بنابرای��ن می توان��د اف��راد متخصص و 

صاحب نظری را در این زمینه به کار گیرد.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه ما مس��ابقات 
آس��یایی و جام جهانی را پیش رو داریم، خطاب 
ب��ه نمایندگان مجلس گفت: ه��ر چه زودتر این 
وزارتخانه دارای مسئول دائمی شود، بهتر می تواند 
برای مسابقات آینده برنامه ریزی کند. ضمن اینکه 
دکتر گودرزی هم سابقه حضور در نهادهای انقالبی 
و هم س��ابقه حضور در جبهه را دارد و امیدوارم 
فض��ای انقالبی ب��ا حضور وی در ای��ن وزارتخانه 

بوجود آید.
رئیس جمهور در پایان اظهار داش��ت: ش��ما 
نمایندگان محت��رم با رای به دکتر گودرزی، هم 
ب��ه ورزش کمک کرده اید و هم به جوانان امید و 
نشاط بیشتری داده اید. انشاءاهلل امروز شاهد این 
باش��یم که دولت تکمیل شود تا بتواند به وظایف 
س��نگینی که قانون و مطالبات مردم بر دوش آن 

گذاشته است عمل کند.
پس از سخنرانی رئیس جمهور در صحن علنی 
در دفاع از محمود گودرزی وزیر پیشنهادی ورزش 
و جوانان، نوبت به مخالفان و  موافقان رس��ید تا  
ب��ه ترتیب هر کدام به م��دت 15 دقیقه به بیان 

دیدگاه های خود بپردازند.
علی ایرانپور نماین��ده مردم مبارکه به عنوان 
اولین مخالف  گودرزی با اشاره به اهمیت وزارت 
ورزش و جوانان و سوابق تحصیلی وزیر پیشنهادی 
اظهار داشت: آقای گودرزی باید توضیح دهد که 
در برنامه های خود چقدر به حوزه جوانان که مورد 
تاکی��د مقام معظم رهبری نیز بوده اس��ت توجه 
کرده و دیدگاه وی در حوزه ورزش و در خصوص 
تیم های شهرستانی و ورزش هایی که مهد آنها در 

شهرستان است چیست؟
وی از گودرزی خواس��ت تا مواضع خود را در 
خصوص فتنه سال 88 به صورت صریح و شفاف 

به نمایندگان مجلس اعالم کنند.
در ادامه جلس��ه علنی روز یکش��نبه مجلس، 
فتح اهلل حس��ینی نماینده مردم قصر شیرین در 
موافق��ت با گودرزی گفت: گودرزی دارای تجربه 
و تخصص اس��ت و مدرک دکترا در زمینه ورزش 
دارد، تجربیات ارزشمند وی در عرصه ورزش سابقه 
مدیریت خوبی از وی در عرصه مدیریت ورزش��ی 

باقی گذاشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد: وزیر پیشنهادی ورزش و امور 
جوانان وابس��تگی به هیچ گروه و جناحی ندارد و 

تالش دارد برای جوانان کار کند.
همچنین محمد قسیم عثمانی که از قسمتی 
از وقت فتح اهلل حسینی استفاده کرد در موافقت 
با وزیر پیشنهادی گفت:  گودرزی به رانت و باند 
خاصی برای ترقی وابس��ته نب��وده و توان فردی، 
تخص��ص و اصالت خانوادگ��ی اش موجب ترقی 

ایشان شده است.
کریمی قدوسی: شما نمی توانید مقابل 

پدرخوانده های رئیس جمهور ایستادگی کنید
در ادامه بررسی صالحیت و برنامه های محمود 
گ��ودرزی چهارمی��ن وزیر پیش��نهادی ورزش و 
جوانان، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد 
به عنوان آخرین مخالف اظهار داشت: همانطور که 
یک نماینده وکیل همه ملت است، وزیر نیز باید 

پاسخگوی کل کابینه باشد.
کریمی قدوسی در ادامه مخالفت خود با وزیر 

پیش��نهادی ورزش و جوانان گفت: سوال اساسی 
اینجاست، آقای گودرزی فردی نیست که بتواند 
در جای��ی که به صالح ملت باش��د اعمال قانون 
کند، همانطور که در رای اعتمادهای قبلی شاهد 
بودی��م، برخی وزرا بع��د از رای آوردن و این که 
حساس��یت مجلس نس��بت به فتنه 88 را دیدند 
در انتصابات خود از کسانی استفاده کردند که در 

فتنه فعال بودند.
عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: 
در ی��ک وزارتخانه تمام مدی��ران از فعاالن فتنه 
انتخاب شدند و این نشانگر این است که گودرزی 
نمی تواند در چنین کابینه ای مستقل عمل کند.
کریمی قدوسی گفت: آقای گودرزی شما توان 
ایستادگی در مقابل برخی سران فتنه که خود را 
پدرخوانده و یا قیم رئیس جمهور می دانند ندارید. 
ش��ما وارد کابینه ای می شوید که توان ایستادگی 

مقابل این افراد را ندارد.
در ادامه جلس��ه روز یکش��نبه مجلس مهدی 
موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در موافقت 
با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 
برنامه ارائه شده از سوی آقای گودرزی، اظهارکرد: 
رای به وی عالوه بر پایان بالتکلیفی این وزارتخانه 
پاسخ قاطع به کسانی است که تئوری تبدیل این 
وزارتخانه به س��ازمان تربیت بدنی و سازمان امور 

جوانان سابق را در سر می پرورانند خواهد بود.
همچنین حس��ین گروس��ی نماینده شهریار، 
ق��دس و م��الرد نیز در دفاع از وزیر پیش��نهادی 
ورزش  و جوان��ان گفت: در برنامه آقای گودرزی 
دی��دگاه امام درباره ورزش، رهنمودهای رهبری، 
نظرات رئیس جمهور و قوانین موجود در اس��ناد 

باالدستی دیده شده است.
گودرزی: کوچکترین عدول از خط والیت 

را انحراف می دانم
در ادامه جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس، 
محمود گودرزی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان 
در دف��اع از برنامه ها، طرح ه��ا و عملکرد خود با 
اشاره به سوابق علمی و اجرایی اش اظهار داشت: 
با پیروزی انقالب اس��المی با عضویت در س��پاه 
پاسداران به عنوان سربازی از سربازان انقالب وارد 
عرصه خدمت شدم. همزمان با حضور در جبهه ها 
عملیات های مختلف را تجربه کردم و هنوز نیز خود 
را در حوزه های علمی و فرهنگی سربازی کوچک 
برای ایران عزیز و اس��الم عزیزتر از جان می دانم. 
همواره در خط امام و رهبری بوده و والیت فقیه 
را رکن رکین انقالب و نظام می دانم و کوچکترین 

عدول از این خط را انحراف می دانم.
وی در تشریح برنامه های خود در حوزه وزارت 
ورزش و جوانان گفت: هویت یابی جوانان براساس 
هویت ایران اسالمی از نخستین اهداف من برای 
وزارت ورزش و جوان��ان اس��ت؛  نش��ر و فرهنگ 
معارف قرآنی و دینی جوانان و ترویج فرهنگ نماز، 
بهره مندی از ظرفیت های مراجع تقلید و حوزوی، 
افزایش مباحث گفت وگو به منظور رفع شبهات در 
عرصه ملی و دینی در ذیل این هدف قرار می گیرد.
پس از دفاع وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، 
رأی گیری در م��ورد برنامه های محمود گودرزی 
چهارمی��ن وزیر پیش��نهادی ورزش و جوانان در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی آغاز شد. در 
آغاز فرآیند اخذ رأی و همزمان با توزیع کارت های 
رأی، رئیس مجلس از دولتمداران حاضر در صحن 
علنی تشکر کرد و دولتی ها هم صحن مجلس را 

ترک کردند.
در ادامه رای گیری نمایندگان آغاز و پس از آن 
علی الریجانی رئیس مجلس، نتایج رأی گیری برای 
صالحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را اعالم 
کرد. براین اساس محمود گودرزی چهارمین وزیر 
پیشنهادی ورزش و جوانان از مجموع 267 رأی 
مأخوذه نمایندگان، با 199 رأی موافق، 44 رأی 
مخالف و 24 رأی ممتنع توانس��ت تصدی وزارت 

ورزش و جوانان را در دست بگیرد.
انتقاد به توهین روزنامه ابتکار به مجلس

در جلس��ه علن��ی روز یکش��نبه پارلم��ان،  
آقامحم��دی نماینده م��ردم خرم آباد در مجلس 
ش��ورای اس��المی طی تذکری خطاب به هیئت 
رئیسه مجلس گفت: روزنامه ابتکار روز پنجشنبه 
16 آبان ماه به قلم یک نفر به مجلس اهانت کرده 
ولی از سوی هیئت رئیس��ه هیچ اقدامی صورت 
نگرفته اس��ت. بنابراین جای س��وال است که چه 

کسی باید از شأن مجلس دفاع کند؟
این نماینده مجلس قصد داشت که این مقاله 
را از تریبون مجلس قرائت کند که حجت االسالم 
ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاس��ت 
صحن علنی را برعهده داشت مانع از این کار شد 
و خطاب به وی گفت: خواندن این متن به مصلحت 
نیست اما تذکرتان وارد است و لطفا آن متن را در 

اختیار هیئت رئیسه بگذارید.
تصویب کلیات اصالحیه قانون 

انتخابات مجلس 
نمایندگان مجلس در ادامه جلس��ه علنی روز 
یکش��نبه، طرح یک فوریتی اصالح ماده 4 قانون 
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی را با 124 رای 
موافق، 57 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 

242 رای ماخوذه تصویب کردند.
در صورت تصویب تبصره های مذکور، چنانچه 
یک��ی از حوزه های انتخابیه مجلس فاقد نماینده 
ش��ود و تا برگزاری انتخابات مجلس بعدی بیش 
از یک س��ال زمان باقی باش��د، وزارت کشور باید 
برای این حوزه انتخاب��ی، انتخابات میان دوره ای 

برگزار کند.
نایب  ابوترابی  فرد  حجت االسالم محمدحسن 
رئیس اول مجلس زنگ پایان جلس��ه علنی را به 
صدا درآورد و اعالم کرد که جلسه بعدی 28 آبان 
ساعت 8 صبح به منظور بررسی دستور کار مجلس 

تشکیل خواهد شد.

خارج از دستور

جلسه مشورتی مجلس با معاون 
رئیس جمهور در خصوص قانون هدفمندی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
از برگزاری جلس��ه مش��ورتی کمیسیون متبوعش 
ب��ا محمدباقر نوبخت مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور برای بررس��ی نحوه اجرای 

هدفمندی یارانه ها خبر داد.
غالمرضا تاجگردون با اشاره به اینکه در  جلسه 
روز ش��نبه کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس، 
نمایندگان بنا داشتند اطالعاتی را از دولت بگیرند 
که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را چگونه می خواهند 
ادامه دهن��د، گفت: در همین راس��تا گزارش های 
دول��ت را در این رابط��ه برنامه ریزی کردیم تا برای 
نح��وه پیش بینی هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 

هماهنگی هایی انجام شود.
وی در گفت وگو با ایس��نا اف��زود: دولت معتقد 
اس��ت که در وضع موجود اگ��ر بخواهد دهک های 

ب��اال را حذف کند تنها ت��ا 10 درصد از دهک ها را 
می تواند ظرف ش��ش ماه شناس��ایی و یارانه آنها را 
حذف کند البته این صرفا پیشنهاد مطرح شده در 
این جلسه بوده و هنوز تصمیم نهایی در این رابطه 

گرفته نشده است.
تقدیر 212 نماینده مجلس از رسانه ملی 

به دلیل پخش مستند فتنه 88
212 نفر از نمایندگان مجلس از صدا و س��یما 
به دلیل پخش مس��تند حرمت شکنی در عاشورای 

88 و پوشش مناسب عزاداری ها قدردانی کردند.
در بخش��ی از بیانی��ه 212  نف��ر از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی از ملت بزرگ ایران به دلیل 
حضور گس��ترده در عزاداری سیدالشهدا و از صدا 
و سیما به دلیل پوش��ش مناسب مراسم عزاداری 
ساالر شهیدان و همچنین پخش مستند فتنه 88 
قدردان��ی  و تاکید کردند ک��ه ما  نمایندگان ملت 
سپاسگزاری ویژه خود را مخصوصا به سبب پخش 
برنامه آگاهی بخش و عبرت آموز حرمت شکنان در 
بخش های مختلف خبری در روز ش��نبه 25 آبان 

92 اعالم می کنیم.

فرمانده کل س�پاه با بیان اینکه چش�م های 
زیادی ب�ه مقاومت ایران دوخته ش�ده اس�ت، 
گفت: دش�منان توطئه های بسیاری علیه ایران 
برنامه ریزی می کنند تا در مسیر انقالب انحراف 

ایجاد کنند.
سرلشکر محمد علی جعفری در مراسم بزرگداشت 
26 آبان »شکس��ت حصر سوسنگرد« که ظهر دیروز 
برگزار شد، اظهار کرد: در جهان چشم های زیادی به 
مقاومت ملت ایران دوخته ش��ده اس��ت لذا باید قدر 
شهدای خود را بدانیم چرا که عزت امروز ایران مدیون 

خون شهدا و پایداری آنها است.
وی بیان کرد: دش��منان توطئه های بسیاری علیه 
ایران برنامه ریزی می کنند و از طریق ورود به مسائل 
سیاس��ی و امنیتی قصد دخالت در کش��ور را دارند تا 
در مس��یر انقالب انحراف ایجاد کنند و چون موفق به 
این امر نمی شوند دس��ت به تحریم دارایی های ایران 
در بانک ه��ای جهانی و همچنین تحریم فروش نفت 

می زنند.

سرلشکر جعفری:

چشم های زیادی به مقاومت ایران 
دوخته شده است

فرمانده کل س��پاه پاس��داران اف��زود: آنها خیال 
می کنند می توانند با این کار ملت ایران را به تسلیم وا 
دارند اما نتیجه این تحریم ها حضور گسترده مردم در 
راهپیمایی ه��ا و صندوق های رأی و همچنین حمایت 

از نظام اسالمی و اهداف واالی آن است.
وی ادامه داد: پایداری و مقاومت ملت ایران برگرفته 
از پیام عاش��ورا اس��ت و این ملت با دقت و هوشیاری 
هرچه تمام در صحنه عمل، حرکت عاش��ورایی و زیر 

بار ظلم نرفتن را به دنیا نشان می دهد.
به گزارش فارس، جعفری عنوان کرد: امروز بخش 
قابل توجهی از سوریه در اشغال رژیم صهیونیستی است 
در حالی که در دوران دفاع مقدس همین موضوع برای 
ایران اتفاق افتاده بود و بخشی از مناطق خوزستان در 
تص��رف عراق بود، لذا در آن دوران برای همه س��ؤال 
بود سرنوشت جنگ چه خواهد شد اما غیرت اسالمی 
ایرانی و شیعی جوانان سبب شد که عملیات بسیاری 
در جبهه ه��ا علیه ارتش بعثی انجام ش��ود و آنها را از 

خاک وطن بیرون کنند.

معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان تاکید 
ک�رد: علی رغم نامه هایی که به رئیس جمهور 
مبنی بر جلوگیری از تخلیه س�اختمان الدن 
نوش�ته ایم هنوز هیچ پاسخی به نامه هایمان 

داده نشده است.
حمی��د بقایی با اش��اره به درخواس��ت وزارت 
دادگستری مبنی بر تخلیه ساختمان الدن گفت: 
هم اکنون در حال تخلیه ساختمان الدن هستیم.

وی اف��زود: علی رغ��م اینک��ه نامه های��ی را به 
حجت االس��الم روحانی ب��رای جلوگیری از تخلیه 
ساختمان الدن توسط وزارت دادگستری نوشتیم، 
پاس��خی را دریافت نکردی��م و نامه  های ما بدون 

جواب ماند.
معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت دهم بدون 
اشاره به محل جدید استقرار محمود احمدی نژاد 
و محل جدید دفتر دانشگاه ایرانیان گفت: 3 مکان 
مد نظر ماست که در نهایت مشخص خواهیم کرد 

که دفتر دانشگاه را در کجا مستقر کنیم.
بقای��ی به تس��نیم گفت: س��اختمان الدن بر 
اس��اس مصوبه دولت به صدا و س��یما واگذار شده 
ب��ود ولی به محض روی کار آم��دن دولت جدید 
انگار لغو این مصوبه از مش��کالت اساس��ی مردم 
بوده ک��ه دولت به طور جد ب��ه دنبال تخلیه این 

ساختمان بود.

بقایی: در حال تخلیه 
ساختمان الدن هستیم

سرپرس�ت دادگاههای کیفری استان تهران 
تأکی�د کرد: پرون�ده کهریزک در دی�وان عالی 
کشور اس�ت و پرونده بیمه ایران نیز در آستانه 

تعیین وقت است.
»محس��ن افتخاری« با اش��اره به آخرین وضعیت 
پرونده های »کهریزک« و »بیمه ایران« گفت: پرونده 
کهریزک در دیوان عالی کش��ور اس��ت و پرونده بیمه 
ایران نیز در شرف تعیین وقت است که تا اواخر هفته 

آینده وقت دادگاه این پرونده مشخص خواهد شد.
گفتنی است؛ پرونده »اختالس از بیمه ایران« پس 
از ص��دور آرای متهمان در ش��عبه 76 دادگاه کیفری 
استان تهران با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور 
ارجاع شد که دیوان نیز 29 مرداد ماه جاری از طریق 
دفتر س��خنگوی قوه قضائیه، احکام قطعی گروهی از 

متهمان این پرونده را منتشر کرد.
همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران، در خصوص 
پرون��ده کهریزک قضات متهم در حادثه بازداش��تگاه 
کهریزک طی 11 جلس��ه از س��وی شعبه 76 دادگاه 
کیفری اس��تان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر 
خراس��انی محاکمه شدند و پس از گذشت حدود یک 
ماه از زمان آخرین جلسه محاکمه، دادگاه رأی خود را 
درباره متهمان این پرونده صادر کرد. سه متهم پرونده 
کهریزک با اتهام بازداشت غیرقانونی، به 5 سال انفصال 
از خدم��ات دولتی و انفصال دائ��م از خدمات قضایی 
محکوم شده اند، اما به دلیل اعتراض متهمان، پرونده 
برای رس��یدگی در مرحله تجدید نظر به دیوان عالی 

کشور ارسال شد.

آخرین وضعیت 
پرونده های كهریزک 

و بیمه ایران


