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روحانی :حضور زنان
در عرصههای مديريتي ضروری است

پاسخ مسئوالن نمایشگاه مطبوعات درباره وضعیت غرفه «معمارینیوز»

دادسـ ــرای فرهنگ و رسـ ــانه در نامهای به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ،با توجه
بـ ــه دارا بودن پرونده مفتوح مدیر مسـ ــؤول معمـ ــاری نیوز ،درخواسـ ــت جلوگیری از
در اختیـ ــار قـ ــرار دادن غرفه بـ ــه این پایگاه خبری را داده اسـ ــت .به گزارش ایسـ ــنا ،اما
قائم مقام نمایشـ ــگاه مطبوعات ،در نامهای خطاب به بازپرس دادسـ ــرای فرهنگ و
رسانه نوشت« :به اطالع میرساند ،به رغم ثبتنام اولیه معمارینیوز در حال حاضر
غرفه این رسـ ــانه در نمایشـ ــگاه فعال نیست .مقتضی اسـ ــت در چارچوب مفاد نامه
ارسالی ،فهرسـ ــت کلیه رسانههایی که در آن دادسـ ــرا دارای پرونده مفتوح میباشند
در اسـ ــرع وقت اعالم فرمایید تا ضمن اقدام مشـ ــابه ،دستگاههای ذیربط نزد افکار
عمومی به تبعیضو رفتار دوگانهمتهم نشوند».
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مســتقلین مجلس هم به دیدار رئیس جمهوری رفتند

تأکید روحانی بر تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس
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کاظم جاللی :فراکسیون مستقلین والیی برای همکاری با دولت هیچ شرطی نمیگذارد
سـ ــه روز پـ ــس از دیـ ــدار اعضـ ــای شـ ــورای
مرکزیفراکسیونامیدبارئیسجمهوری،
مستقلینبهارستاندرمجموعهسعدآباد
میهمـ ــان روحانی بودند .تـ ــا کنون خبری
از تقاضـ ــای فراکسـ ــیون سـ ــوم مجلـ ــس
«اصولگرایـ ــان والیـ ــت» بـ ــرای دیـ ــدار بـ ــا
روحانیمنتشرنشدهاست.
اما بـ ــا همین دو دیـ ــدار هم تـ ــا اینجا،
دولت دو طیـ ــف حامی خود را در سـ ــنگر
حمایتجدییافتهاست.
این جدیـ ــت البته روز سهشـ ــنبه هفته
گذشته و در جریان رأی اعتماد به سه وزیر
پیشنهادی پاستور در عمل ثابت شده بود.
اعضای دو فراکسیون هم بعد از دو دیدار
یاد شده از نشست مشترک خود با رئیس
جمهوری ابـ ــراز رضایت کردهاند .رضایت
دولـ ــت از این دیدارهـ ــا را اما میشـ ــود به
صورت مسـ ــتقیم از اظهارنظـ ــر مقامات
پاستور فهمید .چه آنکه دیروز ساعتی بعد
ازپایاننشستمشترکدولتوفراکسیون
مستقلین والیی ،حمید ابوطالبی ،معاون
سیاسی دفتر رئیس جمهوری درباره این
دیـ ــدار در حسـ ــاب توئیتر شـ ــخصی خود
نوشت« :دیدار فراکسیون مستقلین والیی
مجلس بـ ــا رئیس جمهـ ــوری ،با مطالب
ارزشـ ــمند دکتر جاللی درخصوص مشی
اعتدالی-عقالنـ ــی فراکسـ ــیون و ضرورت
همکاری مجلس و دولت برگزار شد ».آن
طور که ابوطالبی توضیح داده اسـ ــت ،در
این دیدار نمایندگان حاضر از «تالشهای
رئیس جمهوری و دولت در حوزه اقتصاد،
بهبـ ــود فضای کسـ ــب و کار و کاهش تورم؛
تقدیـ ــر و کارنامـ ــه درخشـ ــان دولـ ــت در
زمینه برجـ ــام و توجه به زنان واقلیتها را
سـ ــتودند ».ابوطالبی همچنین نوشت که
اعضای این تشکل پارلمانی در دیدار خود
«بـ ــر تفاهم بر اعتدال و عقالنیت افزایی و
توجه به منافع ملی در سایه آن؛ بهرهوری
از فرصت همزمانی مجلس دهم و دولت
یازدهـ ــم و نهادینه کـ ــردن قانونمندی در

خانه ملت

رئيسجمهـــوري بـــا تبريـــك و آرزوي توفيـــق بـــراي خانـــم
زهـــرا احمديپـــور بهعنـــوان رئيسجديـــد ســـازمان
ميـــراث فرهنگـــي صنايـــع دســـتي و گردشـــگري،
زمينهســـازي بـــراي مشـــاركت مؤثـــر زنـــان در مســـئوليتهاي مديريتـــي را
يـــك ضـــرورت دانســـت .بـــه گـــزارش پايـــگاه اطالعرســـاني رياســـت جمهـــوري
حسن روحاني در جلسه ديشب هيأت دولت ،انتصاب احمديپور بهعنوان رئيس جديد
سازمانميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگريراگاميدرجهتتحققسياستهاي
دولت در خصوص اعطاي فرصت بيشتر به بانوان براي حضور در عرصههاي مديريتي
كشوربرشمرد.رئيسجمهوريباتأكيدبراهميتسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي
وگردشگريبهعنوانسازمانيبامسئوليتهايمتنوع،اظهاراميدواريكردکهباهمكاري
همه دستگاههاي اجرايي ،شاهد استمرار توفيقات دوره مديريت سلطانيفر باشيم .وي،
بازگرداندنچهارمجموعهازاشيايباارزشميراثفرهنگيبهداخلكشور،ثبتپنجمورد
از آثار فرهنگي كشور در يونسكو ،توسعه هتلسازي و گردشگري و واگذاري اماكن مرتبط با
اين حوزه به بخش خصوصي را از جمله دستاوردهاي ارزشمند اين سازمان در سالهاي
اخير عنوان كرد .روحاني با تأكيد بر اولويت اشتغال براي كشور ،توسعه گردشگري ،احياي
روســـتاها با استفاده از جاذبههاي گردشـــگري و تقويت صنايع دســـتي را از فرصتهاي
مهم براي تقويت اشـــتغال در كشور دانست و رياست جديد اين سازمان را به بهرهگيري
مناســـب از اين فرصتها توصيه كرد .در ادامه جلسه ،گزارش معاونت علمي و فناوري
رئيسجمهوريوبنيادملينخبگاندرخصوص«وضعحضورآحاداجتماعاتنخبگان
دركشور»موردبررسيقرارگرفت.همچنينبنيادملينخبگان،گزارشيازچگونگياجراي
طرح همكاري با متخصصان و دانشـــمندان ايراني غيرمقيم ،به هيأت وزيران ارائه كرد.
مخاطبان اين طرح شـــامل دانش آموختگان دوره دكترا و استادان از يكي از  400دانشگاه
برتر جهان و متخصصان و كارآفرينان فعال در يكي از مؤسسات شاخص علمي و فناوري
يا شركتهاي دانشبنيان خارجي هستند .هدف اصلي اين طرح ،ايجاد ساز وكاري براي
بهرهمنديازدانشوتجاربارزشمنددانشمندانومتخصصانايرانيغيرمقيمدرقالب
برنامههاييهمچونپسا دكترا ،فرصتمطالعاتي ،استادانمدعوومعين ،فعاليتهاي
فناورانه و برگزاري سخنراني و كارگاه تخصصي با تأكيد بر مدل چرخش مغزها تعريف
شده اســـت .به موجب اجراي اين طرح ،تاكنون  345متخصص در طول  18ماه گذشته
به كشور بازگشته و آغاز به كار كردهاند كه 120نفر آنها در سه ماه گذشته بازگشتهاند .بر اين
اساس 303 ،نفر از تسهيالت پسا دكترا و نظام وظيفه 13 ،استاد مدعو و  15نفر از فرصت
مطالعاتي اســـتفاده كردهاند و 14طرح فناورانه ارائه شـــده است كه در اين ميان 41،نفر از
 10دانشگاه برتر 139 ،نفر از  100دانشگاه برتر 115 ،نفر از  200دانشگاه برتر و  50نفر از 400
دانشگاهبرترجهانبودهاند.
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iran-newspaper

حسینعلی امیری :دولت دنبال تعامل با همه فراکسیون های مجلس است
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معـــاون پارلمانـــی رئیسجمهـــوری عصر دیروز در نشســـت مطبوعاتـــی خود در محل نمایشـــگاه
مطبوعـــات ،درباره دیدار روحانی با فراکســـیونهای مختلف مجلس ،اظهار کرد :سیاســـت کلی دولت
تعامل حداکثری با فراکســـیونها ،نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس است .دولت یازدهم
فراجناحی بوده و از همه جناحها در دولت حضور دارند .به گزارش ایســـنا ،حســـینعلی امیری با اشاره
به اینکه پیشنهاد دو فراکسیون امید و مستقلین ،ایجاد کمیسیون همکاری دولت و مجلس بود ،افزود:
ما اکنون درباره ترکیب این کمیسیون در حال بحث هستیم .معاون پارلمانی رئیسجمهوری در مورد
زمـــان نهایی شـــدن الیحه بودجه  ، 96خاطرنشـــان کرد :ما تا زمانی که ندانیم برنامه ششـــم چیســـت،
نمیتوانیم بودجه را قطعی کنیم .قاعدتاً باید بدانیم در برنامه ششم توسعه چه تکالیفی برای دولت
تعیین میشـــود تا بر اســـاس آن بودجه را تعیین کنیم .وی همچنین به برگزاری جلســـه تطبیق الیحه
جامع انتخاباتی با سیاســـتهای کلی انتخابات اشـــاره کرد و گفت :جلســـه شـــنبه با حضور وزیر کشور،
معاون حقوقی رئیسجمهوری ،وزیر دادگستری ،بنده و آقای کولیوند از مجلس شورای اسالمی برگزار
شد .امیری در ادامه افزود :سعی میکنیم در دولت بسرعت این الیحه نهایی شده و به مجلس تقدیم
شـــود ولی اینکه این الیحه به انتخابات ســـال آینده برسد ،به تراکم کاری دولت و مجلس بستگی دارد.
امیری در ادامه با اشـــاره به اینکه در کمیسیون سیاسی -دفاعی دولت ما مصوب کردیم که پیشنویس
الیحه نظام جامع انتخاباتی با سیاســـتهای کلی انتخابات که توســـط رهبری ابالغ شده است تطبیق
داده شود ،گفت :جلسه روز شنبه وزارت کشور در همین زمینه برگزار شد.

سـ ــاختار تأکید کردند ».دیـ ــدار روحانی با
فراکسـ ــیون مسـ ــتقلین مجلـ ــس از آن رو
اهمیـ ــت دارد که این مجموعـ ــه هر چند
وزنی به اندازه دو فراکسیون دیگر مجلس
نـ ــدارد اما جایـ ــگاه این مجموعـ ــه در حد
فاصل دو فراکسـ ــیون دیگر برای خروجی
تصمیمات مجلس بسـ ــیار تعیین کننده
است .به عبارتی همراهی مستقلین با هر

فراکسیونی میتواند نظر اکثریت مجلس
را به سمت نظر آن فراکسیون سوق دهد.
آنطـ ــور که عبدالرضا عزیـ ــزی ،عضو این
فراکسـ ــیون به خبرگـ ــزاری «خانه ملت»
گفته ،قرار شـ ــده که «جلس ـ ـهای دیگر بین
رئیسجمهوریوتماماعضایفراکسیون
مستقلینوالییبرگزارشود».ازنکاتمهم
این جلسـ ــه آن اسـ ــت که به گفته عزیزی،

کاظم جاللی ،رئیس فراکسیون مستقلین
در حضـ ــور رئیـ ــس جمهـ ــوری گفتـ ــه که
«فراکسیونمستقلینوالییبرایهمکاری
با دولت هیچ شـ ــرطی نمیگـ ــذارد ».پس
از کاظـ ــم جاللی نیز برخـ ــی از نمایندگان
حاضر در جلسـ ــه بـ ــه موضوعاتـ ــی مانند
مسائل عمرانی کشـ ــور ،مسائل اقتصادی
و مسائل فرهنگی ،آسیبهای اجتماعی

و اقتصادی پرداختند .امـ ــا در ادامه دیدار
هم آنطور که غالمعلی جعفرزاده ،نایب
رئیس فراکسـ ــیون مسـ ــتقلین بـ ــه «خانه
ملت» توضیح داده ،رئیس جمهوری «از
همه نمایندگان بـ ــرای رأی اعتماد به وزرا
تشـ ــکر کرد ،چرا که اثر خوبـ ــی در جامعه
داشـ ــت و مردم همدلی و وفاق بیشـ ــتری
به نسـ ــبت دوره قبل بین مجلس و دولت
را احسـ ــاس کردند ».به گفته وی« ،رئیس
جمهـ ــوری عنـ ــوان کـ ــرد که شـ ــکافهای
اجتماعیکمشدهاستاماروحانیهمین
اندازه شکاف راقابلقبول ندانست .رئیس
جمهوری تأکید کرد کـ ــه مجلس و دولت
میتواننـ ــد در رفع این شـ ــکاف اثرگذاری
بیشتری داشته باشـ ــند ».در ادامه هم آن
طور که جعفرزاده گفته ،حسـ ــن روحانی
به توضیح اقدامات دولـ ــت برای کاهش
مشکالت و مقابله با تورم پرداخته و گفته
است« :سـ ــال گذشته ،سـ ــال سختی برای
دولت بود ،چرا کـ ــه بودجه برای پرداخت
حقوق به کارمندان را نداشتند ،سه ماه اول
سال هم به دولت فشار آمده است».
روحانی همچنین در این جلسه تأکید
کرده است« :کشور از مشکالت عمده عبور
کرده اسـ ــت و مسـ ــائل کمی برای برطرف
کردن آن باقی مانده اسـ ــت ».جعفرزاده
افزود« :روحانـ ــی تأکید کرد که امسـ ــال از
رکود خارج میشویم ،ولی با رونق فاصله
بسیار زیادی خواهیم داشت ،سه ماهه اول
رشـ ــدی  5درصدی داشتیم که اگر همین
میزان رشد مجدد تکرار شود ،از رکود خارج
خواهیم شـ ــد ».اما از نکات مهم سخنان
رئیـ ــس جمهـ ــوری در این دیـ ــدار هم این
بوده که وی به تشکیل کمیته مشترک بین
دولت و مجلس برای حل مشکالت کشور
تأکید کرده اسـ ــت .نماینده مردم رشـ ــت
در مجلـ ــس گفـ ــت« :همچنیـ ــن روحانی
از انقالبیگرایـ ــی برخی افـ ــراد گالیه کرد و
عنـ ــوان کرد این کار باعـ ــث اتهامزنیهای
سنگینشدهاست».

سازمان حج و زیارت اعالم کرد

 7شهيد و  97مجروح ايراني در دو حادثه تروريستي <سامرا>
رئيس سـ ــازمان حـ ــج و زيارت در تشـ ــريح
حادثهتروريستيصبحروزيكشنبهدرسامرا
گفت :بر اثر وقوع دو حادثه تروريسـ ــتي در
مجموع  132زائر مجروح شدند كه  97نفر
ازآنهاايرانيهستندومتأسفانههفتنفراز
هموطنانمانبهشهادترسيدند.
به گزارش ايسـ ــنا ،سـ ــعيد اوحـ ــدي در
ارتباط مستقيم با بخش خبري ساعت ۲۱
شـ ــبكه يك گفت :سـ ــاعت  ۹صبح عوامل
داعش بعد از شكس ـ ـتهاي سـ ــنگيني كه
در موصل داشـ ــتند مرتكب جنايت بسيار
فجيعي در سـ ــامرا شـ ــدند كه به دنبال آن
دو عمليات انتحاري به وقوع پيوسـ ــت كه
انفجاراولدرمحلپاركينگاتوبوسزائران
در سامرا اتفاق افتاد و انفجار دوم در محل
تردد زائران به سمت حرم بود.
رئيس سـ ــازمان حج و زيارت افزود :در
مجموع  ۹تن از زائران به شهادت رسيدند
كه هفت تن از آنها ايراني بودند و  ۲نفر نيز
رانندهاتوبوسبودند.
وي اظهار كـ ــرد :در ايـ ــن انفجارها ۱۳۲
عزيز زائر مجروح شـ ــدند كه  ۹۷نفر از آنها
ايراني بودند .بالفاصلـ ــه هالل احمر ايران
و عوامـ ــل سـ ــتادي حج و زيـ ــارت به همراه
افراد سـ ــفارت ايران خود را به محل حادثه
رسـ ــاندند و با هماهنگي با اورژانس عراق،
چهار فروند هليكوپتر سـ ــريعاً زائـ ــران را به
بيمارسـ ــتانهاي كاظمين و بغداد منتقل
كردند.
اوحـ ــدي در ادامـ ــه گفـ ــت :تعـ ــدادي از
زائران مجروح ،سـ ــرپايي درمان شدند و در
حال حاضر  ۵۸زائر ما در بيمارسـ ــتانهاي
كاظمين و بغداد بسـ ــتري هستند .در حال
حاضر همه عوامل امـ ــدادي هالل احمر و
حج و زيارت در بيمارستانها حضور دارند
و امور درماني تحت نظر است .اميدواريم
در روزهـ ــاي آينده با بهبود وضعيت زائران
تعدادي از آنها زودترمرخصشوند.
رئيس سـ ــازمان حـ ــج و زيـ ــارت درباره
وضعيت امنيتي سامرا در آستانه اربعين
و محدوديـ ــت اعـ ــزام كاروانهـ ــاي آزاد به
اين شـ ــهر گفت ۹ :كارواني كه از طرف حج
و زيـ ــارت به سـ ــامرا اعـ ــزام شـ ــده بودند در
زمان انفجار در حـ ــرم بودند كه با توجه به
هماهنگي با عوامل امنيتـ ــي اين كاروانها
در حرم نگه داشـ ــته شدند و بعد از ظهر به
بغدادانتقاليافتند.
ويدرپاياناعالمكردكهامروز(يکشنبه)
طيهماهنگيبامجموعهستاديونماينده
جمهوري اسالمي در بغداد تردد زائران در

سامرا به صورت كامل ممنوع اعالم شد .به
گزارش ایسنا ،براساس این اطالعیه ،زینب
دسـ ــتیار و محمدرضا حافظی از سیرجان
جزوشهدایاینحادثهتروریستیهستند.
ایـ ــن اطالعیـ ــه میافزایـ ــد« :اسـ ــامی
تعدادی از مجروحان این حادثه که از مراکز
درمانی عراق دریافت شـ ــده است ،به این
شرحاست:
از اسـ ــتان هرمزگان؛ زهرا اسـ ــماعیلی،
عباس حیدری ،بلقیس حدادزاده ،گلشن
طالبـ ــی ،زیـ ــاده ربیعی ،صفـ ــر محمودی،
فاطمهذاکری،شکوهمساعی
از استان اصفهان؛ رجبعلی جعفرزاده،
ابوالفضل قصابی ،حسـ ــن قربانی ،مهدی
سلیمانی،پریگلابراهیمی
از استان مرکزی؛ امید مسرور ،علی اکبر
زندهدل،حسنقاسمی
از اسـ ــتان کرمانشـ ــاه؛ پـ ــری نظـ ــری،
سیفاهلل عزیزی ،فاطمه رئیسی ،محمود
ملکی،آتیه ملکی.
مرتضیکاظمیازاستانگلستان،بهروز
اسالمیازاستانفارس،حمیدرضاحافظی
ازسیرجانکرمان وحلیمهصابریازاستان
خوزستان .براساس اطالعیه سازمان حج
و زیـ ــارت ،هنگام وقوع حادث ـ ـه ۹ ،کاروان از
زائرانسازمانحجوزیارتدرسامراحضور
داشتند که همگی به سالمت به کاظمین
بازگرداندهشدند.
ëëحملهانتحاریبهآمبوالنس
در یکـ ــی از این حمـ ــات انتحاری،
پیش از ظهر دیروز در حالی که گروهی
از زائران در پایانه اتوبوسـ ــرانی سامرا از
اتوبوسپیادهمیشدند،یکآمبوالنس
حامـ ــل عامل انتحاری به سـ ــمت آنها
حرکت و در میان آنها منفجر شد .عصر
دیروز و سـ ــاعاتی پیش از اطالعرسانی
شبانگاهی رئیس سازمان حج و زیارت
ایـ ــن سـ ــازمان با صـ ــدور اطالعی ـ ـهای،
اسـ ــامی  25نفر از مجروحان و  2شهید
ایرانـ ــی این حادثه تروریسـ ــتی را اعالم
کردهبود.

ëëمحکومیتحادثهتروریستی
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز
گذشته بالفاصله پس از انتشار این اخبار،
انفجارهای تروریستی ســـامرا و تکریت را
بشدت محکوم کرد .بهرام قاسمی ضمن
تسلیت این وقایع دردناک ،با بازماندگان
ایناقداماتشومتروریستیابرازهمدردی
کرده و بار دیگر مسئولیت جامعه جهانی
در مقابله با گسترش تروریسم و اقدامات
وحشیانه گروههای تکفیری را مورد تأکید
قـــرار داد .وی ایـــن اقدامات وحشـــیانه را
ناشی از ناکامیهای مکرر تروریستها در
پیشبرد اهداف پلید خود در عراق دانست
وافزود:جمهوریاسالمیایرانتاشکست
کامل و پاکســـازی تروریسم ،در کنار دولت
و ملت عراق خواهد ایستاد .شبکه خبری
العالم پس از انفجار تروریســـتی ســـامرا،
خبـــر داد که نیروهای امنیتـــی رفت و آمد
در ســـامرا را ممنوع اعالم کردهاند .با این
وجود معاون عتبات مرکز پزشـــکی حج
و زیارت جمعیـــت هالل احمـــر از اعزام
نیروهای هالل احمر ایران به ســـامرا خبر
داد و گفت« :با سازمان هواپیمایی کشوری
هماهنـــگ هســـتیم و بـــه محـــض آنکه
اطالعاتمـــان جمعآوری و کامل شـــود،
برای انتقال مجروحان و شهدا از بغداد به
تهران اقدامات الزم انجام خواهد شـــد».
«محمدرضا مروارید» ،استاندار ایالم نیز
در گفتوگو با ایســـنا گفت کـــه با توجه به
اســـتقرار نیروهای درمانی در مرز مهران،
ایـــن آمادگی وجود دارد کـــه زائران ایرانی
حادثهتروریستیسامراپذیرششوند.
وی افـ ــزود :نیروهـ ــای امـ ــدادی در مرز
مهران در آمادهباش کامل به سر میبرند
و تخت کافی و تجهیزات الزم برای درمان
مصدومان ایـ ــن حادثه تروریسـ ــتی وجود
دارد .اسـ ــتاندار ایالم همچنین از اسـ ــتقرار
بالگرد در مرز مهران خبـ ــر داد و افزود« :در
صورتیکه مصدومان بـ ــه این مرز منتقل
شـ ــوند ،ب ه صورت مستقیم با بالگرد راهی
بیمارستانهاخواهندشد».

تشکر از تدبیر روحانی
برای جذب زنان درکابینه

انتخـــاب زهـــرا احمدیپـــور
بهعنوان معـــاون رئیس جمهوری
و رئیس ســـازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری از سوی
روحانـــی بـــا اســـتقبال نمایندگان
زن مجلـــس و فعاالن حـــوزه زنان
روبه رو شده اســـت .این انتخاب و
اضافه شـــدن یک زن به کابینه ،از
ســـوی کارشناســـان و فعاالن حوزه
زنـــان تدبیری قابل دفاع از ســـوی
روحانی و در جهت خواست نیمی
از جمعیـــت کشـــور ارزیابی شـــده
اســـت .چنانکه پروانه سلحشوری،
ســـیده فاطمـــه ذوالقـــدر و طیبـــه
سیاوشـــی شـــاه عنایتی ،از اعضای
کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس در
پیـــام تبریک مشـــترکی بـــه خانم
احمدیپـــور ،تأکید کردنـــد که این
تدبیر
انتخاب ،حکایـــت از توجه و ِ
نیک ریاســـت محتـــرم جمهوری،
برای تحقق عدالت جنســـیتی و در
راستای خواســـت نیمی از جامعه
و بانـــوان نماینده مجلس شـــورای
اسالمی است .آنها این انتصاب را
به احمدیپور و جامعه زنان ایران
اســـامی تبریک گفتـــه و از رئیس
جمهوری هم تشکر کردهاند .زهرا
ســـاعی نماینده تبریز ،آذرشـــهر و
اسکو در مجلس و عضو فراکسیون
توگو با
زنان خانه ملت هم در گف 
ایرنـــا ،از انتخاب زهـــرا احمدیپور
بهعنوان معـــاون رئیس جمهوری
و رئیس ســـازمان میراث فرهنگی،
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری
قدردانی کـــرد و گفت :این انتخاب
زمینه ساز افزایش اعتماد زنان به
دولت است.
وی با اشـــاره بـــه نامـــه چندی
پیـــش فراکســـیون زنان بـــه رئیس
جمهـــوری دربـــاره بهکارگیـــری
زنـــان در معاونتهـــای مختلـــف
وزارتخانههـــا ،اظهـــار کـــرد:
حســـن انتخـــاب دکتـــر روحانـــی و
ارزشگـــذاری وی بـــه نامـــه ایـــن
فراکســـیون ،زمینـــه ســـاز ارتقـــای
اعتمـــاد عمومـــی زنان بـــه دولت
خواهـــد بـــود و ما نیز ایـــن انتخاب
را بســـیار ارزنـــده تلقـــی میکنیم.
ســـاعی با اشـــاره به ســـابقه موفق
احمدیپـــور ،افـــزود :انتخـــاب
یـــک زن در کســـوت مهمـــی چون
معاونت رئیـــس جمهوری به نفع
این ســـازمان و ارتقـــای جایگاه آن
خواهد بود و بنده بهعنوان عضوی
از فراکســـیون زنـــان از این انتخاب
قدردانم.
ëëبیانیهجمعیتزناننواندیش
جمعیـــت زنـــان مســـلمان
نواندیـــش هـــم بـــه همیـــن
مناســـبت بیانیـــهای صـــادر کـــرد
کـــه در بخشـــی از آن آمده اســـت:
انتصـــاب خواهـــر عزیزمـــان
ســـرکار خانم دکتـــر احمدیپور به
ســـمت معاونت رئیس جمهوری
و ریاست سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دســـتی و گردشـــگری ،گام
مهمی از جانب دولت یازدهم در
راســـتای توجه به حضـــور زنان در
مقدرات اساســـی کشـــور ،عمل به
توصیـــه و تأکید صریـــح بنیانگذار
جمهوری اسالمی و نگاه مترقیانه
دین مبین اســـام است .جمعیت
زنـــان مســـلمان نواندیش ضمن
تبریـــک بـــه ســـرکارخانم دکتـــر
احمدیپور و نیز تشکر از این اقدام
دولت تدبیر و امید ،امیدوار اســـت
اســـتمرار ایـــن رویکـــرد در دولـــت
یازدهم ،زمینـــه رفع تبعیضهای
جنسیتی و پیشرفت و توسعه همه
جانبه کشور را فراهم آورد.

عارف رئیس دائمی
شورای عالی اصالحات شد

ژالـ ــه فرامرزیـ ــان عضـ ــو شـ ــورای
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با
اشاره به جلسه دیروز این شورا گفت:
محمدرضـ ــا عارف به عنـ ــوان رئیس
دائمی شورای عالی و حجت االسالم
موسـ ــوی الری به عنوان نایب رئیس
اول انتخاب شـ ــدند .به گزارش ایلنا،
وی افـ ــزود :رئیـ ــس دوره ای شـ ــورای
هماهنگی جبهه اصالحات نیز دیگر
نایب رئیس خواهد بود.
ژاله فرامرزیان و زهرا صدراعظم
نوری به عنوان دبیران هیات رئیسـ ــه
دائمی انتخاب شدند.

