
  گزارش

 عبرت از اعتمادسوزي دولت قبل
دولت س��يزدهم در حال��ي كار خود را آغ��از مي كند ك��ه كارنامه 
دولت هاي پيشين خصوصاً دولت دوازدهم پيش چشم افكار عمومي 
قرار دارد. در واقع بايد گفت تجربه دولت دوازدهم، بايد مايه عبرت 
براي آيندگان و در درجه نخست دولتمردان سيزدهم باشد. يكي از 
جنبه هاي عبرت آموزي از كارنامه دولت دوازدهم در حوزه سرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي اس��ت كه اينك در هفته دولت در خور 
بررسي است. از همان زمان كه حسن روحاني در انتخابات رياست 
جمهوري يازدهم با نتيجه اي بسيار لب مرزي )0/7درصدي( رقبا را 
پشت سر گذاشت و عالي ترين مسئوليت اجرايي را بر عهده گرفت، 
تأويل هاي متعددي در خصوص اين رأي و پيامدهاي آن ارائه شد و 
بسياري آن را نشانه اي بر سرمايه اجتماعي شكننده اعتدال گرايان 
تلقي و امتداد حركت آن را با چالش هاي بسياري پيش بيني كردند، 
حتي بس��ياري در اين خصوص ترديد داش��تند كه رئيس جمهور 

يازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پيروز ميدان باشد. 
هر چند انتخابات ۹۶ با فضاي خاص خود و دوقطبي س��ازي سلبي 
حاكم بر آن و نيز ابهاماتي كه در خصوص مهندسي توزيع جغرافيايي 
تعرفه انجام گرفت، به س��ود آق��اي روحاني پايان ياف��ت، اما بروز 
حوادثي همچون دي ماه ۹۶ )درست چند ماه بعد از انتخابات( و نيز 
ماجراي حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئيس جمهور با آن، 
نشان داد چالش سرمايه اجتماعي ساكنان كنوني پاستور همچنان 
پابرجاست. فراتر از روند تغييرات كاهنده يا فزاينده سرمايه اجتماعي 
و نيز رويدادهاي حمايت س��از يا گريزان كننده سياسي- اجتماعي، 
يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در ش��كل گيري س��رمايه اجتماعي، 
شاخصه اي به نام »اعتماد« است كه بدون توجه به آن نمي توان به 
امر مهم »سرمايه اجتماعي دولت« پرداخت. اعتماد مهم ترين عاملي 
اس��ت كه بدنه اجتماعي حامي يك رئيس جمهور و دولت آن را چه 
هنگام اخذ رأي و چه در فرازوفرودهاي عمر كابينه شكل مي دهد. 
تجربه نشان داده است ميزان اعتماد به مديران و دستگاه ها در طول 
مقطع فعاليتش��ان ثابت نبوده و بس��ته به نوع رفتار و خروجي هاي 

مديريتي متغير است. 
يكي از ش��اخصه هاي مؤثر اعتماد، ميزان پاس��خگويي به مطالبات 
است. اكنون در بررسي اين شاخصه در دولت بايد ديد در پايان كار 
دولت روحاني، اف��كار عمومي ميان وعده هاي داده ش��ده و تحقق 
وعده ها چگون��ه قضاوت مي كن��د؟ هرچند در ك��وران رقابت هاي 
انتخاباتي ۹۲، روحاني وعده حل بس��ياري از مشكالت مردم را در 
۱00 روز اول كار دولت داد، اما همه شاهد بوديم كه در اين چند سال 
پاياني كار، چه حجم قابل توجهي از مردم براي پايان كار اين دولت، 

لحظه شماري مي كردند. 
عالوه بر مطالبات، ن��وع رفتار عمومي مديران نيز در ش��كل گيري 
اعتماد مؤثر اس��ت. نوع عملكرد دولتمردان در كنترل قيمت ارز و 
تورم ناشي از آن و كاهش ارزش پول ملي، برخورد با گله مندي هاي 
عمومي ناش��ي از نابس��اماني هاي مديريتي و عدم اقدام به موقع و 
مقتضي كه تا حد زيادي به بي عملي انجاميد، ترسيم كننده تصوير 
بغرنجي اس��ت كه افكار عمومي از رويكرد مديران دولت دوازدهم 

يافت. 
هرچند دولتمردان دوازدهم تا روز آخر بنا بر عادت مألوف كوشيدند 
بسياري از كاستي ها را نيز متوجه دولت هاي قبلي بكنند، اما پايان 
يافتن كوپن »تقصير قبلي ها« در جامعه س��بب افت شديد اعتماد 
عمومي نسبت به مديران اجرايي شد و كار به  جايي رسيد كه بسياري 

از اظهارات مقامات اجرايي سابق جدي گرفته نمي شد. 
نوع اظهارات رئيس جمهور س��ابق خود ضربات بزرگ��ي به اعتماد 
عمومي زد. زماني ادعا كرد خود صبح جمعه فهميده كه بنزين قرار 
است گران شود، در اوج نوسانات ارز سر از تله كابين توچال درآورد و 
درست در مقطعي كه شخص روحاني بر رونق بورس تأكيد و دولت 
حساب ويژه اي روي حل چالش هاي كشور از طريق آن باز مي كند، 
اختالفات دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادي و دارايي، خيل عظيم 
مردمي را كه به توصيه دولت توجه كرده و نقدينگي خود را به  جاي 
س��وداگري در بازار ارز و طال به بورس آوردند، دچار س��رگرداني و 

خسران كرد. 
اين��ك كار دولت دوازدهم به پايان رس��يده و چي��زي جز عبرت از 
آن به جاي نمانده اس��ت. دولت س��يزدهم بايد بداند كه خطاهاي 
دولتمردان گذشته ممكن اس��ت در كمين آنها نيز باشد. مهم ترين 
چيزي كه در ش��رايط كنوني مي تواند سرمايه اجتماعي دولت را نه  
تنها حفظ كند كه افزايش نيز دهد، برخورد صادقانه با مردم است. 
عمل به وعده ها، گفت وگوي صادقان��ه با مردم و حضور صميمي در 
ميان آنها مي تواند راهگشا باشد. اميد است كه دولتمردان سيزدهم 
از سرنوشت تلخ دولت س��ابق عبرت بياموزند و از اشتباهات بزرگ 

آن دوري جويند. 

صبح جمعه در  جفير 

 مي توان اميدوار ب�ود كه دولت مردمي دكتر 
رئيس�ي، كابين�ه وعده ه�اي صادق باش�د. 
اگرچه ارزيابي از عملكرد دولت نوپاي او زود 
اس�ت، اما ضرب المثلي هس�ت كه مي گويد 
»س�الي كه نكوس�ت از بهارش پيداس�ت«. 
رئيسي ديروز به اتفاق چند تن از وزراي خود 
در اولين س�فر استاني به خوزس�تان- جايي 
كه نخستين س�فر اس�تاني خود را در دوران 
رقابت ه�اي انتخاباتي از همان ج�ا آغاز كرده 
بود- رفت ت�ا از نزدي�ك در جري�ان آخرين 
اقدامات مربوط به رفع مش�كالت اين استان 
قرار گيرد و نش�ان دهد او به وع�ده اي كه به 
مردم داده صادق اس�ت و اين وع�ده را نه در 
پش�ت »ميز« دس�تور كه در »مي�دان« عمل 
دنب�ال مي كن�د. رئيس جمه�ور همچني�ن با 
حضور در بين مردم روس�تاي جفي�ر از توابع 
شهرستان هويزه، از مش�كالت و كمبودهاي 
اين منطقه جويا شد.  روز پنج شنبه هم رئيسي 
و كابينه اش با حضور در حرم امام و پس از اداي 
احترام به بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و 
شهداي انقالب اسالمي نخستين جلسه هيئت 
دولت س�يزدهم را برگزار و وزرا براي خدمت 
به مردم ميثاق نام�ه اي در 10 بند امضا كردند. 

      
    رئيسي در خوزستان 

رئيس جمهور در نخس��تين س��فر استاني خود 
صبح ديروز به اتفاق وزيران نيرو، كشور، جهاد 
كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه به خوزستان 
رفت و ضمن حضور در يكي از كارگاه هاي طرح 
جمع آوري فاضالب شهر اهواز، از مراحل مختلف 
اين پروژه اعم از س��اخت تونل و ايس��تگاه هاي 

پمپاژ بازديد كرد. 
آيت اهلل رئيسي در بدو ورود به استان در فرودگاه 
شهيد سپهبد قاسم سليماني اهواز، با تأكيد بر 
اينكه دولت نسبت به همه مردم كشور وظيفه 
دارد، افزود: نس��بت به مردم خوزستان وظايف 
مضاعفي داريم و ان شاءاهلل در اين سفر كه البته 
سفر كوتاهي اس��ت بتوانيم بخشي از مشكالت 
اين اس��تان را برطرف كنيم. وي افزود: بس��يار 
عالقه مند بودم كه با مردم خوب اس��تان ديدار 
داشته باش��م اما به خاطر مشكل بيماري كرونا 
و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي، امكان 
ديدارهاي عمومي مردمي فراهم نيس��ت اما در 
جلسات مختصر با بخش هاي مختلف مديريتي 
اس��تان بي��ش از پي��ش در جريان مش��كالت 
خوزس��تان قرار خواهم گرف��ت. رئيس جمهور 
خاطرنشان كرد: همه دغدغه من و دولت مردمي 
اين است كه مشكالت همه مردم كشور و به ويژه 
اين استان مقاوم را با مشاركت خود مردم حل 
كنيم و ترديد ندارم كه به لطف خدا بسياري از 

اين مشكالت حل خواهد شد. 
    دستور رفع فوري كمبودهاي بهداشتي 

و درماني خوزستان
رئيس جمهور در دومين برنامه س��فر يك روزه 
خود به اس��تان خوزس��تان از بخش بس��تري 
بيماران كرونايي بيمارستان رازي اهواز بازديد 
كرد. رئيس��ي در اين بازديد كه از س��وي وزير 
كشور و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
همراهي مي شد، نسبت به رفع فوري كمبودهاي 
درماني و بيمارستاني اعم از افزايش تخت هاي 
بيمارستاني، تأمين اكس��يژن مورد نياز مراكز 
درمان��ي و همچني��ن تأمي��ن نيازمندي هاي 
بخش مراقبت هاي وي��ژه دس��توراتي به وزير 
بهداش��ت صادر كرد. رئيس جمه��ور همچنين 
در بيمارستان رازي اهواز به وزير كشور دستور 
داد براي استفاده بيش از پيش از ظرفيت مراكز 
درماني نيروهاي مس��لح براي بستري بيماران 
كروناي��ي، پيگيري هاي الزم را ب��ه عمل آورد. 
رئيس جمه��ور همچني��ن با حض��ور در جمع 
خانواده ه��اي بيماران در محوطه بيمارس��تان 
و همچني��ن در ديدار ب��ا بيماران بس��تري در 

بخش هاي مختلف، پيگير مش��كالت آنان شد 
و دستورات ويژه اي را ابالغ كرد. 

 رئيسي بالفاصله پس از ورود به اهواز با حضور 
در يكي از كارگاه هاي طرح جمع آوري فاضالب 
ش��هر اهواز از بخش هاي مختل��ف اين كارگاه 
و اقدامات در دس��ت انجام براي حل مش��كل 
فاضالب ش��هر بازدي��د ك��رد و در گفت و گو با 
مس��ئوالن و كاركن��ان اي��ن كارگاه در جريان 

اقدامات انجام شده قرار گرفت. 
  »جفير« برخوردار از آب آشاميدني

رئيس جمهور دولت س��يزدهم در ادامه حضور 
در خوزس��تان به صورت هواي��ي از هورالعظيم 
بازديد و در جريان وضعيت فعلي آن قرار گرفت. 
همچنين در جريان سفر رئيسي به خوزستان، 
پروژه آبرساني به روستاهاي جفير از خط انتقال 
آب غدير با حضور آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي 
به بهره برداري رسيد. ساكنان روستا هاي جفير 
يك و ۲ تاكنون از آب آش��اميدني سالم محروم 
بوده اند كه با افتتاح اين طرح از طريق خط انتقال 

آب غدير، از اين نعمت بهره مند مي شوند. 
    ميثاق با امام و شهدا

رئيس جمهور و اعضاي دولت سيزدهم همچنين 
صبح روز پنج شنبه همزمان با هفته دولت و در 
نخستين روز پس از رأي اعتماد مجلس شوراي 
اس��المي به وزي��ران دولت، با حض��ور در حرم 
مطهرامام راحل با آرمان هاي رهبرفقيد انقالب 

اسالمي تجديد ميثاق كردند. 
دكتر س��يد ابراهيم رئيس��ي و اعض��اي هيئت 
وزيران در اين مراس��م، با نثار تاج گل و قرائت 
فاتحه، ياد و خاطره معمار كبير انقالب و يادگار 
امام را گرامي داش��تند. رئيس جمهور و اعضاي 
هيئت دولت همچنين با حضور بر مزار شهيدان 
رجايي، باهنر، بهشتي، ش��هداي دولت و هفتم 
تير و گلزار ش��هداي بهش��ت زهرا)س( به مقام 

شامخ شهداي انقالب اس��المي و دفاع مقدس 
اداي احترام كردند. 

رئيس جمهور در آيين تجديد ميثاق دولت سيزدهم 
با آرمان هاي بنيانگذار كبير انقالب اسالمي، با بيان 
اينكه ما بايد در عمل و اقدام پايبند انديشه هاي امام 
باشيم، اظهار داشت: نگاه امام به مردم نگاهِ تشريفاتي 
و نگاهِ سياسي كه سياستمداران به صورت متداول 
در عالم مطرح مي كنند، نبود و اگر مي فرمود ميزان، 
رأي ملت است، اين را باور داشت. رئيسي افزود: نكته 
دوم درباره خدمت در نگاه امام كه ايشان در نخستين 
ديدار اولين دولت پس از انقالب بر آن تأكيد داشتند، 
اين است كه خدمت به مردم فرصت و نعمتي است 

كه خداوند در اختيار انسان ها قرار مي دهد. 
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود تصريح كرد: 
حال كه به لطف خدا و با اراده مردم مسئوليت 
خدمت ب��ه ملت ايران در اي��ن دوره بر عهده ما 
قرار گرفته است، خط امام راحل را در انديشه و 
عمل ادامه خواهيم داد و همواره تالش خواهيم 
كرد شكرگزار و امانتدار اين فرصت گرانبها براي 

خدمت باشيم. 
دكتر رئيس��ي با بيان اينكه امروز مردم گرفتار 
مش��كالت زيادي هس��تند، خاطرنش��ان كرد: 

اگرچه مشكالت زياد است اما امام راحل و مقام 
معظم رهبري ب��ه ما آموخته اند ك��ه با تكيه بر 
قدرت اليزال الهي و پش��تيباني مردم مي توان 
بر همه مشكالت و دشمني ها پيروز شد. دولت 
س��يزدهم نياز دارد كه همه مردم از هر سليقه 
و گروهي هم��راه دولت باش��ند و دولت خود را 
متعلق و خدمتگزار به همه آحاد مردم مي داند و 
باور دارد كه تعلق دولت به مردم حق آنان بوده 
و تكليف دولت اين اس��ت ك��ه خدمتگزار همه 

ملت باشد. 
رئيس جمهور پ��س از تجديد ميث��اق دولت با 
آرمان هاي ام��ام راح��ل)ره( و اداي احترام به 
ش��هداي دولت و انقالب اس��المي، در مجتمع 
عروجيان بهش��ت زهرا)س( حض��ور يافت و با 
كاركنان اي��ن مجتمع ديدار كرد. رئيس��ي در 
اين بازديد ب��ا اهداي گل ب��ه كاركنان مجتمع 
عروجيان بهش��ت زه��را)س( روز كارمند را به 
آنان تبريك گفت و اظهار داشت: امروز در تقويم 
كشور روز كارمند است و من به عنوان خدمتگزار 
بايد به كاركنان دولت و شما كاركنان فداكار و 

جهادي، خسته نباشيد بگويم. 
    ميثاق با مردم

آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
سپس روز پنج شنبه در نخستين جلسه دولت 
س��يزدهم، با بيان اينكه مردم باي��د عدالت در 
امور و پيشرفت را احساس كنند، اظهار داشت: 
خدمتگزاران به مردم در دولت بايد همه تالش 
خود را براي حل مش��كالت مردم به كار گيرند 
و در اين راه ش��ب و روز نداشته باش��ند. وي با 
تأكيد بر اينكه امروز بهترين مالك براي عدالت 
اجراي قانون اس��ت، گفت: قانونمداري بايد به 
عنوان يك اصل در نظر گرفته ش��ود و اينكه آيا 
قانونمداري با انقالبي گري مي سازد، بايد گفت 
بله. رئيس جمهور با اش��اره به اينك��ه در نظام 
واليت فقيه هيچ بن بستي نداريم، گفت: ما نبايد 
گرفتار ديوان س��االري و پيچيدگي هاي اداري 
شويم، انتظار مردم از دولت مسئله مهم و جدي 

مبارزه با فساد است. 
آيت اهلل رئيس��ي با تبريك به وزيران كه با آراي 
قابل توجهي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب 
كرده اند، اظهار داشت: اين مس��ئوليت امانتي 
است كه مردم بر عهده من و ش��ما سپرده اند و 
ش��كر اين نعمت آن اس��ت كه در مسير رضاي 
خدا و رفع مشكالت مردم و كشور از آن استفاده 
كنيم و شب و روز نشناس��يم و نيروهاي خوب 
و ارزش��مند را ب��راي غلبه بر مش��كالت به كار 

بگيريم. 
    منافذ فسادخيز را بايد شناسايي

 و مسدود كرد
دكتر رئيسي با بيان اينكه انتظار مردم از دولت 
مسئله مهم مبارزه با فساد است، گفت: وزرا بايد 
منافذ فس��ادخيز را شناسايي و تالش كنند كه 
بسترهاي فسادزا را اصالح كنند تا هر روز شاهد 
يك مشكل و مسئله جديدي در كشور به ويژه 
در حوزه اقتصادي نباشيم. رئيس جمهور اضافه 
كرد: در مس��ير مبارزه با بسترهاي فسادزا بايد 
نس��بت به حوزه هاي اقتصادي ب��ه ويژه بخش 
صدور مجوز و امتيازها حساس��يت ويژه داشت 
و س��ازوكار و مقرراتي وجود داش��ته باشد كه 
مشكلي ايجاد نش��ود. در اين مسير پيام هشت 
ماده اي مقام معظم رهبري در س��ال ۸0 كه به 
خوبي وظايف قوا و دس��تگاه هاي نظارتي را در 
اصالح بسترهاي فس��ادزا ترسيم كردند، پيش 
روي خود داريم. آيت اهلل رئيس��ي خاطرنشان 
كرد: مبارزه با فس��اد و رانت از جمله مس��ائل 
بس��يار مهمي اس��ت كه به مردم وعده داده ام 
تا حتماً در روزهاي آغاز دول��ت به دولتمردان 
تأكيد كنم، لذا حتماً بايد مبارزه با رانت و فساد 
و اصالح زمينه هاي فس��اد در دستگاه ها مورد 
توجه جدي ق��رار بگيرد. دكتر رئيس��ي گفت: 
از ديگر موارد مهمي كه به م��ردم وعده داديم 
س��اخت يك ميليون واحد مس��كوني در سال 
است كه از وزير مسكن و شهرسازي مي خواهم 
با حساسيت و جديت اين موضوع را دنبال كند 

تا اين وعده تحقق يابد. 
    بايد دولت صادق الوعد باشيم

رئيس جمهور ب��ا تأكيد ب��ر اينكه باي��د دولت 
صادق الوعد باشيم، اظهار داشت: وعده هايي كه 
به مردم داديم جنبه رسانه اي و تبليغاتي ندارد و 
اميدوارم با تالش شبانه روزي به تمام وعده هاي 

خود عمل كنيم. 
آيت اهلل رئيسي استفاده از تجربيات و عبرت هاي 
دولت هاي پيشين را حائز اهميت دانست و گفت: 
بايد از تجربيات و عبرت هاي دولت هاي گذشته 
در حوزه مس��ائل اقتصادي، سياست خارجي و 
داخلي، درس بگيريم و استفاده از اين عبرت ها 
به نحوي باشد كه مش��كالت و تجربياتي را كه 
پيشينيان داش��تند، دوباره تكرار نكنيم چراكه 
انس��ان از يك س��وراخ دو بار گزيده نمي شود. 
رئيس جمهور كرونا را مسئله اهم در كنار مسائل 
مهم كش��ور دانس��ت و ضرورت همكاري همه 
دس��تگاه ها براي غلبه بر آن را مورد تأكيد قرار 
داد و گفت: ضمن قدردان��ي از همه تالش هاي 
انجام ش��ده معتقدم آنچه تاكنون انجام ش��ده 
الزم بوده است اما كافي نيست و بايد بتوانيم در 
مدت كوتاهي واكسيناسيون و سالمت مردم را 

تضمين كنيم. 

 رئيس كميسيون امور داخلي مجلس:
بايد به دولت فرصت داد

 مشكالت يك شبه حل نمي شود
رئي�س كميس�يون ام�ور داخل�ي كش�ور و ش�وراهاي مجل�س 
گف�ت: رف�ع مش�كالت ف�راوان كش�ور ب�ه وي�ژه در زمين�ه 
اقتص�ادي ي�ك ش�به ميس�ر نمي ش�ود و باي�د ب�ه دول�ت 
جديد فرص�ت دهي�م راه�كار خ�ود را در اين ب�اره اج�را كند. 
محمدصالح جوكار در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه كش��ور ش��رايط 
بسيار س��ختي دارد، اظهار داش��ت: عملكرد دولت روحاني در هشت 
سال گذشته قابل قبول نبود و اين دولت با ضعف و سوءمديريت خود، 
مش��كالت زيادي را براي كش��ور به وجود آورد. وي با تأكيد بر اينكه 
دولت رئيسي براي رفع مشكالت كشور مس��ير سختي پيش رو دارد، 
گفت: رفع مشكالت فراوان كشور به ويژه در زمينه اقتصادي يك شبه 
ميسر نمي شود و بايد به دولت جديد فرصت دهيم تا برنامه ريزي هاي 
الزم را انجام دهد، راهكارهايي را در نظر گيرد و كشور را از اين شرايط 

سخت خارج كند. 
رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها با بيان اينكه دولتمردان 
سابق بايد با وجود اتمام كارشان، پاسخگوي عملكرد ضعيف خود باشند، 
ادامه داد: نبايد شرايط به گونه اي باشد كه مس��ئوالن ما با پايان كار و 
فعاليتشان در بخش هاي مختلف كشور در حاشيه امن قرار گيرند و بايد 

درباره عملكرد خود به نهادهاي ذيربط پاسخ دهند. 
جوكار با بيان اينكه مسئوالن بايد پاسخ دهند كه از امكانات، اعتبارات 
و ظرفيت هاي كشور در دوران مسئوليت خود چگونه و در چه راستايي 
استفاده كردند، گفت: مسئوالن بايد نسبت به كم كاري و ترك فعل خود 
پاسخگو باشند. آنان نبايد با خيالت راحت در دوران مسئوليتشان هر 
اقدام اشتباهي انجام دهند و سپس هم در حاشيه امن قرار گيرند. وي 
درباره اولويت هاي اصلي دولت رئيسي، تأكيد كرد: افزايش ارزش پول 
ملي بايد يكي از اولويت هاي اصلي دولت باشد كه البته براي تحقق اين 

مسئله الزم است ساختار بودجه كشور اصالح شود. 
نماينده مردم يزد در مجلس با بيان اينكه با اصالح نظام بودجه ريزي 
و بهره گيري از مناب��ع و توانمندي هاي داخلي مي توان از بس��ياري از 
مشكالت فعلي عبور كرد، گفت: رفع تورم و گراني هاي افسارگسيخته، 
ايجاد ثبات اقتصادي و اشتغال و ساماندهي وضعيت اسفبار مسكن از 

جمله مواردي است كه بايد در اولويت دولت سيزدهم قرار گيرد. 

 نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:
رأي باالي نمايندگان

 پيام پشتيباني مجلس از دولت بود
رأي حداكثري به وزيران نشان دهنده اراده مجلس براي پشتيباني 
از دول�ت و همچني�ن وح�دت، انس�جام و هماهنگ�ي قواس�ت. 
ابراهيم عزيزي، نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت و گو با ايرنا با اش��اره به رأي ب��االي نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي به وزيران پيش��نهادي دولت اظهار كرد: وظيفه مجلس 
بررسي صالحيت وزيران پيشنهادي رئيس جمهوري بود و نمايندگان بر 
مبناي دو ركن كارنامه و همچنين برنامه هاي ارائه شده از سوي وزيران، 

اقدامات الزم را در اين مدت انجام دادند. 
نماينده مردم شيراز و زرقان در مجلس شوراي اسالمي افزود: جمع بندي 
نمايندگان همين رأي بااليي بود كه اين هفته به كابينه دولت داده شد. 
اينكه وزيران از رأي حداكثري نمايندگان برخوردار شدند، نقطه مثبت 
و نش��ان دهنده اراده مجلس براي پش��تيباني از دولت است و مي تواند 
س��رمايه خوبي براي وزيران باش��د و اميدواريم وزيران با اين سرمايه 
خوب حمايت حداكثري نمايندگان مجلس كه در اختيار دارند، نقش 
بيش��تري در خدمت به مردم ايفا كنند. نايب رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: در عين حالي كه مجلس رأي 
اعتماد بااليي به اكثر وزيران داد از طرفي هم وظايف خود را حتماً دنبال 
مي كند و هر جا الزم باشد در راستاي خدمت به مردم در جهت سؤال، 
تذكر، يادآوري و س��ؤال اقدام و به وظيفه خود عمل خواهد كرد و رأي 
باالي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به وزيران، منافاتي با وظايف 

نمايندگان مجلس ندارد. 
عزيزي پيام رأي حداكثري مجل��س به وزيران براي خ��ارج را وحدت، 
انسجام و هماهنگي قوا توصيف كرد و افزود: رأي باالي نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي به دولت پيام بسيار خوبي به خارج از مرزهاي جغرافيايي 
دارد. اين رأي باال نشان دهنده اراده قواي سه گانه براي حركت در مسير 
توسعه، پيش��رفت و بالندگي كش��ور ايران اسالمي اس��ت و اين وحدت 
ميان قوا مي تواند تضمين كننده اهداف بلند انقالب اسالمي باشد. عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رأي باالي نمايندگان 
به وزيران را حاوي پيام هاي معناداري به داخل كشور دانست و گفت: رأي 
حداكثري مجلس به اعضاي كابينه دولت بايد بتواند بسياري از نگراني هاي 
مردم را كه ناش��ي از اختالفات و واگرايي ها بود به حداقل برساند و منشأ 

رضايتمندي مردم باشد. 

تبريك ارتش به دولت انقالبی 
ارت�ش جمهوري اس�المي ايران ضم�ن تبريك هفت�ه دولت اعالم 
ك�رد در تبعي�ت از فرامين فرمانده�ي معظم كل قوا ب�راي امنيت، 
آرام�ش و آباداني اي�ران عزي�ز و رفاه م�ردم صبور و هميش�ه در 
صحنه كش�ورمان همواره حامي و پش�تيبان دولت انقالبي باش�د. 
به گزارش فارس، ارتش جمهوري اس��المي اي��ران ضمن تبريك هفته 
دولت بيانيه ای صادر كرد. در اين بيانيه آمده اس��ت: هفته دولت، يادآور 
تالش ايثارگرانه، همت جهادي و انقالبي ش��هيدان رجايي و باهنر است 
كه در هشتم شهريور سال ۱3۶0 در آتش خشم و كينه مزدوران داخلي 
و حاميان خارجي آنها س��وختند و ن��ام و آوازه ش��ان در تقويم پرافتخار 
كشورمان به عنوان خادمان صديق و وفادار انقالب به ثبت رسيد. شهيداني 
كه در عرصه هاي عدالت خواهي، وف��اداري به آرمان هاي اصيل انقالب و 
امام راحل)ره(، محروميت زدايي و مبارزه ب��ا ظلم و بي عدالتي، پُرتالش 
و خستگي ناپذير بودند. تقارن هفته دولت در چهلمين سالگرد شهادت 
شهيدان رجايي و باهنر با آغاز به كار دولت سيزدهم، فرصتي ديگر براي 
اميدآفريني و ايجاد شعف در دل دلس��وزان و غمخواران انقالب اسالمي 
است كه بي ترديد با تالش شبانه روزي و همت دولتمردان، الگوگيري از 
ايثار و مجاهدت هاي شهيدان راه انقالب در خدمت به مردم عزيز مسير 

روشني را براي پيشرفت ايران اسالمي به همراه خواهد داشت. 

عضو كميسيون امنيت ملي:
بيانيه تروئيكای اروپا فرار به جلو است

عضو كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس گفت: 
بياني�ه تروئيكاي اروپاي�ي جنب�ه تحريك آميز داش�ته و فرار رو 
به جلو بوده اس�ت و ش�گرد آنها عليه ايران محس�وب مي ش�ود. 
سيدعلي آقازاده دافس��اري در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به بيانيه 
اخير تروئيكای اروپا درباره ايران گفت: اقدامات جمهوري اس��المي از 
قبل به اطالع آژانس اطالع رس��يده بود و توليد اورانيوم فلزي پاسخي 
به نقض تعهدات امريكا و اروپا در برجام اس��ت. عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس گفت: بحث غني سازي ۶0درصد و توليد 
برخي از اقالم مربوط به برنامه هسته اي يكي از برنامه هاي ايران قبل از 
برجام بوده است كه پس از توافق متوقف شد. وي افزود: بر اساس قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها دولت موظف ش��د اجراي داوطلبانه 
پروتكل الحاقي را در صورت عدم اجراي طرف هاي مقابل متوقف كند و 
برنامه سابق هسته اي خود را از سر بگيرد. آقا زاده دافساري تصريح كرد: 
يكي از اقدامات غني س��ازي ۶0درصد و توليدات محصوالت هسته اي 
مانند اورانيوم فلزي با غناي ۲0درصد و فعال س��ازي سانتريفيوژ هاي 

پيشرفته بود. 
وي يادآور شد: توليد اورانيوم فلزي با غناي ۲0درصد يكي از دستاورد هاي 
جمهوري اسالمي است و همه كشور هاي دنيا مي دانند كه ناقض برجام، 
امريكا و اروپاست. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
تصريح كرد: بيانيه تروئيكاي اروپا جنبه تحريك آميز داشته است و فرار رو 
به جلو محسوب مي شود. وي عنوان كرد: صدور بيانيه توسط سه كشور 
اروپايي نوعي شگرد است كه هر از گاهي عليه جمهوري اسالمي به كار 
مي برد و اين در حالي است كه دولت بر اساس قانون اقدام راهبردي براي 

لغو تحريم ها اقدامات متقابل را انجام داده است. 

با صدور حكمي از سوي رئيس جمهور
عليرضا كاظمي

 سرپرست آموزش و پرورش شد
آيت اهلل دكتر سيدابراهيم رئيس�ي، رئيس جمهوري اسالمي ايران، 
طي حكمي عليرض�ا كاظمي، معاون پرورش�ي و فرهنگ�ي وزارت 
آموزش و پرورش را به سمت سرپرست اين وزارتخانه منصوب كرد. 
كاظمي تحصيلكرده ح��وزه و دانش��گاه و عضو هيئت علمي دانش��گاه 
فرهنگيان است و پيش از سمت معاونت پرورشي و فرهنگي وزارتخانه، 

مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي بوده است. 

با حكم رئيس مجلس
»نگاهداري« سرپرست مركز پژوهش هاي 

مجلس شد
رئيس مجلس ط�ي حكمي بابك نگاهداري، رئيس حوزه رياس�ت 
مجلس و عض�و هيئت علمي دانش�گاه علوم پزش�كي ته�ران را 
به عن�وان سرپرس�ت مركز پژوهش ه�اي مجلس منص�وب كرد. 
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي 
طي حكمي بابك نگاهداري، رئيس حوزه رياست مجلس و عضو هيئت 
علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران را به عنوان سرپرست مركز پژوهش هاي 

مجلس منصوب كرد. 
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 نماي نزديك

   عهدنامه مديران دولت مردمي
اعضاي هيئت وزيران روز پنج ش��نبه در نخستين جلسه هيئت دولت س��يزدهم با امضاي 
عهدنامه اي، خود را ب��ه اصول و ارزش هاي ده گانه كه برآمده از آرمان هاي انقالب اس��المي، 

گفتمان امامين انقالب و ناظر بر برنامه هاي دولت است، متعهد و موظف كردند. 
اعضاي دولت سيزدهم با امضاي اين عهدنامه اصول و ارزش هايي همچون توجه به محرومان، 
فسادستيزي و قانون گرايي، رفع موانع توليد، چابك سازي نظام اداري با بهره گيري از فناوري 
اطالعات و شايسته ساالري در انتخاب مديران را سرلوحه تمامی تصميم گيري ها و اقدامات 
خود قرار دادند و به آن ملتزم شدند. متن »عهدنامه مديران دولت مردمي« به اين شرح است: 
شعارها و برنامه دولت مردمي كه با حماسه انتخابات ۲۸ خرداد مورد اقبال عمومي قرار گرفت، 
برآمده از آرمان هاي انقالب اسالمي، گفتمان امامين انقالب و ناظر بر برنامه هاي دولت است. 
انتظارمي رود كه تمامي خادمان مردم در اين دولت، اصول و ارزش هاي ده گانه زير را سرلوحه 

تمامی تصميم گيري ها و اقدامات خود قرار دهند و به آن ملتزم باشند: 
۱- التزام عملي به ارزش هاي انقالب اسالمي

۲- توجه به نيازهاي اولويت دار مردم به ويژه محرومان و اقشار آسيب پذير و استفاده بهينه از 
تمامي ظرفيت ها در جهت رفع آنها

3- ارج نهادن به فرصت خدمت بي منت به مردم و تالش مخلصانه و جهادي در گره گشايي 
از مسائل مردم با محوريت وحدت ملي و تقويت پيكره واحد ايران اسالمي و اهتمام در تأمين 

عادالنه حقوق عامه
۴- فسادستيزي و نفي مطلق روابط ناسالم اداري، شناسايي زمينه هاي فسادزا و تعارض منافع 

و اقدام قاطع، سريع و مؤثر در جهت رفع آنها
۵- قانون گرايي، پاس��خگويي، ش��فافيت و انضب��اط مالي، طه��ارت اقتص��ادي و پرهيز از 

اشرافي گري
۶- توليدمحوري و اهتمام در رفع موانع توليد، ترويج كاالي ايراني، شناسايي تمامي ظرفيت ها 
و استعدادهاي كشور و حركت به سوي فعال سازي كامل آنها به عنوان رويكرد حاكم بر تمامي 

اركان و اجزای دولت
7- بهره گيري از فناوري اطالعات و ابتكارات دانش بنيان در هوشمند س��ازي و چابك سازي 
نظام اداري، تأمين دسترسي عادالنه مردم به خدمات عمومي و دولتي و تبديل آن به ابزاري 

براي نظارت مردمي
۸- شايسته س��االري در انتخاب خدمتگزاران مبتني بر معيارهاي انقالبي بودن، كارآمدي، 

پاكدستي و فساد ستيزي، مردم محوري
۹- توسعه ارتباط با آحاد جامعه و رعايت كرامت مردم و تعامل مؤثر با رسانه ها،  نقدپذيري و 

اهتمام جدي به افكار عمومي
۱0- تمهيد و تأمين شرايط مناسب براي مشاركت مردم به ويژه نخبگان، صاحبنظران، جوانان 

و كارآفرينان در حل مسائل كشور و جهش به سوي ايران قوي.

خدمتگزاران به مردم در دولت بايد 
همه تالش خود را براي حل مشكالت 
مردم به كار گيرند و در اين راه ش�ب 
و روز نداشته باشند. ما نبايد گرفتار 
ديوان ساالري و پيچيدگي هاي اداري 
شويم، انتظار مردم از دولت مسئله 
مهم و جدي مبارزه با فس�اد اس�ت
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