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ضرورت تمرکززدایی از سینمای ایران

دولت الکترونیک
دولتی برای مردم
وزیرارتباطاتروزگذشتهفازنخستپروژهدولتالکترونیکراراهاندازیوباترسیمچشماندازی
خوشبینانه،اعالمکردکهدراینفاز 440خدمتازسوی 51دستگاهاجراییعرضهمیشود.
واقعیت این است که پیاده سازی طرح دولت الکترونیک درایران اوایل دهه 80کلید خورد.در
واقع تصمیم برای اجرای طرح دولت الکترونیک در ایران سابقهای ۱۵ساله دارد به نحوی که
آییننامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک ( تکفا) مربوط به سال  ۸۱است که طبق آن ،دولت
وقت ،مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت ،کاهش هزینهها
و گردش سریع اطالعات بین دستگاههای اجرایی شد.
اما متاســفانه با وجــود تدویــن و تصویب اســناد راهبردی متعــدد ،به دلیل عــدم هماهنگی
دستگاهها و بی توجهی دولتها ،در تمامی این سالها شاهد عملیاتی شدن این پروژه مهم
نبودیم .آمارها نیز حکایت از تنزل مستمر رتبه ایران در فهرستهای جهانی دارد ،به گونهای
که از سال  2012تا  2016رتب ه جهانی ایران در دولت الکترونیک  74پله تنزل یافته است.
به زبــان ســاده ،دولــت الکترونیک بســتری دیجیتالی بــرای ارائــه خدمات دولتــی به همه
اقشار مردم در کوتاه ترین زمان اســت و باید منجر به این شود که همه شهروندان ،شرکتها
وسازمانها از طریق وب سایتها در شــبکه اینترنت یا اینترانت و بدون محدودیت مکانی و
زمانی به اطالعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند وبرای انجام بسیاری از امور اداری
و فرایندهای دولتی از خانه بیرون نیایند و از طریق رایانه یا حتی تلفن همراه کارهای خود را
انجام دهند و پیگیــری کنند .دولت الکترونیک با پیامدهایی ماننــد ارائه خدمت ،همچنین
راهی برای ریشه کنی فساد در نظام اداری و افزایش شفافیت است.
اما متاسفانه با وجود وعدههای مکرر مسئوالن طی سالهای اخیر ،همچنان مردم برای انجام
امور خود ناچار به عزیمت به اداره مورد نظر و صرف ساعتها وقت وهزینه هستند.متاسفانه
پایگاههای اینترنتی دســتگاهها و سازمانهای دولتی بیشتر شــبیه تریبون اطالع رسانی و
اخبار روابط عمومیها شــده که اغلب نیز تا ماهها حتی به روز رسانی نمیشودو دستگاهها
همچنان از اشتراک گذاری و تبادل اطالعات خود طفره میروند.
باید تــا پایان برنامــه پنجم یعنی ســال ،۹۴حــدود ۷۰درصد خدمــات دســتگاهها به صورت
الکترونیکیبهمردمارائهمیشد،امامتاسفانهبابررسیوضعموجود؛بهنظرنمیآیدحتییک
چهارمخدماتدستگاهها نیزبهصورتالکترونیکیارائهشدهباشدچهبرسدبه ۷۰درصد!
درحالی که اجرای پروژه دولت الکترونیک در وزارتخانهها از سال  89الزام آوراعالم شد،اما
تحرکی در این زمینه از ســوی دســتگاهها دیده نشــد .به گفتــه جاللی کارشــناس فناوری
اطالعات،درمقایسهبادولتالکترونیکدرکشورهایتوسعهیافته،هنوزدرایرانیکسیستم
یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی پروژه جزیرهای است که
در ســطح ســازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام اســت .درحالی که در
کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک ،بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر
به صورت کامال الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام میشود ،امادرایران برای
بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است.
کارشناسان معتقدند زیرساختهای الزم برای استفاده از خدمات الكترونیكی در سازمانها
و مراكز دولتی به وجود نیامده ،ضمن این که متاســفانه هنوز باور الزم در بین مســئوالن کشور
برایالکترونیکیشدنخدماتوجودندارد.واقعیتایناستکهدولتالکترونیکازآندست
پروژههاییاستکهاگرتمامدستگاههایزیرمجموعهدولتباهمدرتعاملنباشند،نمیتوانآن
رااجراکرد.تازمانیکهبین دستگاههاهماهنگیوجود نداشتهباشد وبهطوردقیق وظایفهر
دستگاهمشخصنشدهباشد،نمیتوانانتظارپیادهسازیدولتالکترونیکدرکشورراداشت.
در این میان با توجه به این که اجرای موفق پروژه دولت الکترونیک نیازمند همکاری تمامی
دستگاههاست،بهتراستبخشمتمرکزیدردولتوجودداشتهباشدکهوظیفهاشمنحصرا
راهاندازی دولت الکترونیک و نظارت بر پیاده ســازی گام به گام آن باشد تا بتواند طرح را در
دستگاهها و سازمانها مرحله به مرحله جلو ببرد.تنها در این صورت است که میتوانیم شاهد
خروجی مناسبی از سازمانها و دستگاهها باشیم.
امیدواریــم افتتاح فازنخســت پــروژه دولــت الکترونیک تنهــا یــک کار نمادین در واپســین
روزهای دولت یازدهم نباشــدو درعمل تمامی زیرســاختهای الزم فنــی و نظارتی تامین و
راه اندازی شده باشــد،چراکه اجرای موفق چنین پروژه عظیم و مهمی آن هم پس از سالها
تاخیر،مستلزم اجرای یک برنامه استراتژیک اســت که طی آن وظایف هر دستگاه به صورت
مجزا و مشخص تعیین شده باشــد.تنها در این صورت اســت که الکترونیکی شدن خدمات
ورفع نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و کاهش ترددهای شهری،برای مردم ملموس خواهد
شد.مردم انتظار دارند با رونمایی از دولت الکترونیک دیگر ناگزیر نباشند با صرف ساعتها
وقت و هزینه ،برای انجام کوچک ترین کاری به ادارات مراجعه کنند.

شاید در روزهای گذشته ،تصاویر و ویدیوهای استقبال گسترده مشهدیها از مهران
مدیری را دیده باشــید؛ تصاویری که به سرعت رســانههای اجتماعی را درنوردید و
همهگیر شد .این استقبال شــگفتانگیز و البته اتفاقاتی حیرتانگیز که در جریان
حضور او در ســالنهای ســینما افتاد ،ســؤالی را به ذهــن میرســاند :دلیل چنین
استقبال عجیبی چیست؟ چرا حضور چنین شخصیتهایی در دومین شهر بزرگ و
پرجمعیت کشور ،تا این اندازه غیرطبیعی است؟
به نظر میرســد باید دلیل این اســتقبال غیرمنتظره مردمی را بیــش از هر چیز ،در
حضورکمترشخصیتهایفرهنگیواجتماعیدرمشهدنسبتبهتهرانجستوجو
کرد .شــخصیتهای فرهنگی محبوب عامه ،آنقدر حضور کمی در خارج از تهران
دارند که برای بســیاری از ایرانیهای غیرمرکزنشین ،دیدن بســیاری از آنها یک
رویاست .احتما ًال به همین دلیل است که چهرههای درجه دو و سه سینما و تلویزیون،
با هزینههای سنگین به نقاط مختلف کشور دعوت میشــوند و در جشنها ،افتتاح
مراکز خرید و ...شرکت میکنند؛ آن هم کسانی که گاهی تا یک دهه از این رسانهها
دور بودهاند و شاید پیشنهادهای بازیشان در سینما و تلویزیون در طول یک سال،
به انگشتان یک دست هم نرسد.
واضح است که مشکل اصلی ،تمرکز رســانههای تصویری خاصه سینما و تلویزیون
در استان تهران است .در صورتی که در بسیاری از کشورهای جهان ،دولتها سعی
کردهاند تا هنر (الاقل برخی رشــتههای هنری) را از پایتخــت ،دور کنند .به عنوان
مثالمهمترینجشنوارهسینماییدنیادرشهرکوچک«کن»فرانسهبرگزارمیشود،
دورترین نقطه نسبت به «پاریس» مرکز این کشور .در آمریکا که صاحب صنعتیترین
سینمایدنیاست،ایالت«کالیفرنیا»وشهر«لسآنجلس»مرکزآن،پایتختسینمایی
و حتی فرهنگی آمریکاســت .ایــن موضوع از قضا ،قابل تعمیم به بســیاری مســائل
غیرفرهنگی هم هســت .به عنوان مثال در پاکســتان ،شــهر «اســامآباد» پایتخت
سیاسی و شهر «کراچی» پایتخت اقتصادی است که وسعت و جمعیت بیشتری هم
نسبت به «اسالمآباد» دارد .برای اصالح این روند و اجرای سیاست تمرکززدایی در
سینما ،سه راهکار پیشنهاد میشود:
-1طبقآمارهایرسمیهرسالهبیشازنیمیازپروژههایسینماییازحمایتهای
بنیاد سینمایی فارابی ،به عنوان نماینده دولت ،برخوردارند .برخی با دریافت وام،
برخی مشــارکت در ســاخت و برخی حمایت در مرحله نگارش فیلمنامــه .این آمار
نشان از وابستگی شدید سینمای ایران ،به حمایت دولت دارد و همچنین میتواند
این بنیاد را متوجه ظرفیتی کند که برای هدایت فیلمســازان در اختیار دارد .بنیاد
سینمایی فارابی ،به راحتی میتواند با حمایت مالی و پشتیبانی فنی تولید از آثاری
که خارج از استان تهران ساخته میشوند ،به این تمرکززدایی کمک کند.
 -2سازمان سینمایی همچنین میتواند با استفاده از ظرفیت جشنوارههای پرتعداد
سینمایی،سیاستتمرکززداییرادنبالکند.ایجادیکجشنوارهوبهترازآن،اختصاص
جوایزی برای این آثار در همین جشــنوارههای موجود ،قطع ًا بــه باال بردن کیفیت آثار
تولیدشده در استانهای مختلف ،کمک خواهد کرد؛ جایزهای مانند جایزه «سیمرغ
بلورینبهترینفیلمبانگاهملی»کهالبتهکارکردخاصخودرادارد.البتهجشنوارهفیلم
فجر در همه این ســالها فاقد قدرت هدایت و رهبری سینمای کشور بوده و تا برطرف
شدنایننقطهضعف،توانمناسبیبرایاجرایسیاستتمرکززدایینخواهدداشت.
 -3سازمان سینمایی که در دهه اخیر ،بودجه سنگینی را برای ساخت آثار فاخر خرج
کرده ،میتواند به جای این پروژههای مقطعی ،به ســاخت شــهرکهای سینمایی
همت بگمارد؛ ایدهای که از دیرباز خواست بسیاری از ســینماگران کشور هم بوده
است .اگرچه هزینه ساخت شهرک سینمایی ،قابل قیاس با فیلمهای فاخر نیست،
ولی این تصمیم میتواند در درازمدت ،صرفهجویی زیادی در هزینههای سینمایی
کشــور کند .با اجــرای ایــن آرزوی دور ،اگر ســازمان ســینمایی برای ســاخت این
شهرکها ،دست به انتخابی بزرگ بزند و شــهرکهای مذکور را در دیگر شهرهای
بزرگ کشور بسازد ،پروژه تمرکززدایی سینما از شهر تهران ،با سرعت بیشتری دنبال
خواهد شد .البته که چنین انتخابهایی نیاز به مدیریت ،بودجه و همت بلند دارد.
در صورتی که سیاســت تمرکززدایی از ســینمای کشور ،به نحو احســن اجرا شود،
عالوه بر ایده اصلی این نوشــتار کــه طبیعی بــودن حضور چهرههــای فرهنگی در
جایجای کشور اســت ،میتوان انتظار داشــت حتی برخی نگاههای سیاستزده
به مقوله فرهنگ هم قابل حل باشد .به هر حال هرچه که هست ،شاید این دیدگاه،
کمی بلندپروازانه باشــد ،ولی میتواند راه حل خوبی باشــد برای برخوردهای گاه
شگفتانگیز ایرانیهای غیرمرکزنشین با سینماگران.

استاد غالمرضا شکوهی شاعر آیینی شب گذشته در بیمارستان رسالت تهران به دلیل عارضه مغزی و در پی آن
ایست قلبی درگذشت .علیرضا قزوه شب گذشته در گفت وگو با خراسان با تایید این خبر افزود :زمان مراسم تشییع
استاد فردا چهارشنبه مشخص می شود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• خراسان عزیز شما زبان گویای ملت هستی .لطفا به
آقای چیت چیان وزیر نیرو یادآوری کنید به قدر کافی
شیب مالیم دولت امید برای مردم گرانی و بیکاری به
وجود آورده است االن هم آب را به لیتر داریــد به ملت
میفروشید و با ملحقات آن از عوارض و مالیات و ارزش
افزوده و  ...هر لیتری برای مصرف کننده بیش از 500
تومان درمی آید .آقای وزیر سنت حسنه از خود به یادگار
بگذارید .گرانی و بیکاری دارد بیداد میکند .برای ملت
رفاه بیاورید.
••ممنون از زندگی سالم .لطفا درباره تاریخ هم جایی در
زندگی سالم باز کنید.
••به مناسبت روز دختر برای مادران دانش آموزان دختر
استثنایی برنامهای در مدرسه سوم شعبان برگزار شد.
فقط خانمی صحبتهای تکراری کلیشهای و بسیار
خسته کننده داشــت .دریــغ از کمی درایــت آمــوزش و
پرورش برای ارزش نهادن به وقت مادران.
•• چرا مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران صرفه جویی
 10درصدی برق را شرط وزارت نیرو برای جلوگیری از
خاموشی بهانه قرار میدهد و از صادرات بی رویه برق در
این فصل سال به کشورهای همسایه سخنی نمیگوید؟
••چرا در روز اهدای خون از اهداکنندگان مستمر خون
در جشن و مراسم ویژهای تقدیر و تشکر نمیشود .ضمن
ایجاد انگیزه باید برای عضویت از افراد جدید دعوت به
عمل آید.
••مگر شما مشکالت ما رانندگان را بیان کنید تا شاید
کسی پیدا شود! رفتم معاینه فنی داخل پایانه بار 50
هزار تومان گرفتند.
••متاسفانه یکی از بدترین اتفاقاتی که در کشور ما در
حال وقوع است بزرگ کردن بیش از حد سلبریتیها و
افراد مشهور مانند بازیگران ،خوانندگان و ورزشکاران
توسط مــردم و رسانهها ست .در فیلمهایی از حضور
هنرمند محبوب جناب آقای مدیری در مشهد میبینیم
تشریفاتی برای ایشان در نظر گرفته میشود که در خیلی
از کشورها برای رئیس جمهور و افراد بسیار مهم تر هم،
چنین نمیکنند.
••چرا بازیگر خانم زیر  25سال وجود نــدارد که نقش
دختر دم بخت را بازی کند؟ دختران مجرد سریالها،
همه باالی  30سال و بیشتر هستند!
••به فردی که با لحن بد به صاحبخانهها پیغام داده بود
میگویم کهای کاش مستاجرهایی مثل این فرد کمی
شعور داشتند چون خانه مثل دسته گل را که تحویل
میگیرند بعد از تخلیه مثل این میماند که مغولها حمله
کرده اند و کل اجاره یک ساله را باید خرج تعمیرات کنی.
••تعجب میکنم از آقایی که گوشت گران ،مرغ و پیاز و
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تخم مرغ گران و  ...را به آقای رئیس جمهور عزیز ربط
میدهد! روزنامه شما هم که مخالف دولته سریع چاپ
میکنه!
•• در جــواب کسی که فرموده در کنسر تها خانمها
بی حجاب هستند اوال ما رفتیم کنسرت همه مردم
عادی بودند واین که من به زن مردم چه کار دارم؟ رفتم
موسیقی گوش کنم .شما فکر نکنم تا حاال کنسرت رفته
باشی فقط یک چیزی شنیدی.
•• سالم ،بهتر است هموطنان گرامی در پیامکهای
ارسالی برای حرف مردم یا قسمتهای دیگر ،پیام را با
سالم گفتن شروع کنند چون سالم یکی از القاب خداوند
است با تشکر.
خراســان :ضمن تشــکر از پیام شــما خواننــده محترم،
اغلب پیامکهای مخاطبان گرامی حاوی سالم و گاهی
تعابیر محبت آمیز به روزنامه خراســان است اما در بخش
ویراســتاری به دلیل کوتاه شــدن و یک دستی پیامکها
ناچار به حذف این بخش پیامکها هستیم.
••در جــواب اون صاحبخانهای که فرمودند مستاجر
باید شب رو زیر آسمون صبح میکرد باید بگم یه جوری
صحبت میکنی که انگار خونه ات رو مجانی دادی! چهار
دیواری دادی پولش رو هم تا قرون آخر و حتی بیشتر از
حقت گرفتی پس سر مستاجر منت چی میذاری؟
•• یکی از خطاهای انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات
اخیر این بود که این جناح در تبلیغات خود فقط از قشر
ضعیف جامعه صحبت کرد .این که شخصی یا گروهی
به فکر محرومان باشد کار بسیار خوبی است ولی در
جامعه دو قشر دیگر هم زندگی میکنند .به خصوص
طبقه متوسط که در انتخابات اخیر نقش تعیین کنندهای
داشتند.
•• بزرگ ترین دلیلی که حامیان برجام برای موفقیت آن
بیان میکنند این است که ترامپ عصبانی است! با وجود
این پس چرا اوباما این قدر خوشحال بود؟!
••بنده از طرف خودم از آقای محمد رضا تاجیک ممنونم و
از طرز تفکرش حمایت میکنم.ای کاش چه اصالح طلب
و چه اصولگرا همین طرز تفکر را داشتند!
••آقای وزیر دکتر قاضیزادهها شمی! اگر قانون دندان
پزشکی برای همه کودکان ایرانی زیر  12سال رایگان
خــوب و دقیق اجــرا شــود دیگر نیاز نیست گرو ههای
پزشکی را به مناطق مختلف کشور بفرستید.
•• درباره این که پراید مطلوب کم درآمدهاست عبارت
«کم درآمدها» مجبور به استفاده از پراید هستند بهتر
نیست؟ چرا مردم را نادان فرض میکنید ،در حالی که
پراید نه امنیت دارد و نه امکانات .به فکر این قشر از مردم
هستید در حالی که چند برابر قیمت صادراتی آن را به
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مردم میفروشید!
••به عنوان یک پدر ایرانی و دارای سه فرزند خواهان
اخراج از کار آن فردی هستم که مثال به عنوان نماینده
ایران زیر سند منحوس  2030را امضا و آن را تایید کرده
است .در صورت امکان نام ایشان را بنویسید.
•• یکی از دزدان خودروی حامل بنیتا به پلیس اطالعات
کامل را داده که این اتفاق ناخوشایند نیفتد ،همان طور
که خانواده بنیتا به کالنتری مراجعه میکنند و ماموران
میگویند امروز جمعه است بروید و فردا بیایید متاسفانه
این سازمان هم مانند برخی نهادها مشکالت عدیدهای
دارد که همه آنها برمی گردد به نبود برنامه ،مدیریت
ناکارآمد و...
•• درباره سهل انگاری ماموران نیروی انتظامی در پرونده
بنیتای عزیز ،متاسفانه ساختار اداره پلیس و کالنتریها
دچار مشکالتی است .باید علتها جست و جو شود که
عامل اصلی این ایرادات چیست؟
••می خواستم ببینم پزشکهای متخصصی که با هیچ
بیمهای قــرارداد ندارند و کل هزینه ویزیت را از بیمار
دریافت میکنند کارشان قانونی است؟
•• ماجرای درگیری نماینده مجلس با مامور راهور جای
تاسف دارد! نماینده مجلسی که بــرای جامعه قانون
تصویب میکند ولــی خــودش به قانون و مجریان آن
توجهی نمیکند ،به فرض اشتباه مامور این حرکت بسیار
دون شان یک نماینده مجلس است.
•• موافقان کنسرت ،اول از نزدیک تشریف بیاورند به
سالنی که قرار بود در قوچان ،در آن برنامه اجرا شود و
بعد به دادستان حمله کنند! خواهش میکنم منصف
باشید این روزها فقط پول درآوردن مهم شده ،حاال به هر
وسیلهای مهم نیست! اگر یک اتفاقی برای آن دو هزار نفر
میافتاد ،شما پاسخ گو بودید؟
•• در همه جای دنیا بعضی از مناطق ،جزو مناطق خاصی
است و قوانین ویژه دارد .حاال در این کشور به این بزرگی
تمرکز کردید به این استان که حتما در آن کنسرت برگزار
کنید و این قدر وقت برای آن صرف میکنید! آن هم در
شهری که مثل خیلی از شهرهای دیگر ،این قدر مسئله
بیکاری و  ...وجود دارد که برگزاری کنسرت برای همه
مردم آن ،اصال دغدغه محسوب نمیشود.
•• جلوگیری از کنسرت ،باعث بدبینی عمومی نخواهد
شد .شما از سوی چند درصد از مردم صحبت میکنید؟
نداشتن شغل و امنیت شغلی و فراهم نبودن شرایط
ازدواج که باعث هزار و یک مشکل دیگر میشود مثل
اعتیاد و فساد که همه آن را داریم میبینیم ،باعث بدبینی
مردم به مسئوالن و دوری از آنها میشود نه یک ساعت
آهنگ گوش نکردن در یک سالن!

از خداحافظی دهقان تا رئیس دفتری واعظی

شفاف شدن گمانهها درباره ترکیب کابینه
 4روز تا روز تحلیف رئیس دولت دوازدهم و مطابق برخی
خبرها اعالم رسمی اسامی وزرای پیشنهادی دولت برای
حضور در کابینه جدید باقی است .به نظر میرسد در این
زمان اندک ،گمانهها حاال دیگر شفاف تر شده است.
▪ دهقان از وزارت دفاع میرود ؟

به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما ،ســردار دهقــان در
حاشیه مراسم افتتاح مسجد بقیة ا ...در منطقه پاسداران
در پاسخ به پرسش خبرنگاری با بیان اینکه دولت دوازدهم
از داخل مجموعــه وزارت دفــاع ،وزیر مربوطــه را انتخاب
میکند دربــاره انتخاب وزیر دفاع دولــت دوازدهم گفت:
پاســخ این پرســش را باید از رئیس جمهــور بخواهید و ان
شــاءا ...فردی از داخــل وزارت دفاع به عنــوان وزیر دفاع
انتخاب خواهد شد .پیش از این برخی از منابع رسانهای از
امیر سرتیپ حاتمی جانشین فعلی وزارت دفاع به عنوان
گزینه پیشــنهادی رئیس جمهور برای ایــن وزارتخانه یاد
کرده بودند.
▪تسنیم :ریاست واعظی بر دفتر رئیسجمهور
قطعی شد

روز گذشته همچنین تسنیم در خبری مدعی شد :براساس
برخی شــنیدهها از منابع غیررســمی مشــخص شــده که
بیژن زنگنه وزیر نفت با وجود ابراز تمایل اولیه برای تداوم
مســئولیت خود در دولت دوازدهم اخیرا سعی میکند از
پذیرش این مسئولیت خودداری کند .زنگنه به جای خود
محمود واعظی را به عنوان وزیر نفت پیشنهاد کرده است
اما با قطعی شدن ریاست واعظی بر دفتر رئیسجمهور این
جایگزینی منتفی است.

▪خداحافظی تلویحی وزیر نیرو

همچنین به گزارش فارس ،حمید چیتچیان روز گذشته
در حاشیه بازدید از یک واحد صنعتی در شه میرزاد از توابع
استان سمنان در پاسخ به سؤالی در زمینه انتخاب وزیر نیرو
در کابینه جدید بیان کرد :برادران زیادی هســتند در این
کشور که میتوانند در این مســئولیت قرار بگیرند و خیلی
خوب عمل کنند.
▪رحمانی فضلی :مذاکراتی برای حضورم در کابینه
دوازدهم شده است

به گزاش باشــگاه خبرنگاران ،عبدالرضــا رحمانی فضلی
وزیر کشــور نیز در اولین نشســت هم اندیشــی زنان فعال
در عرصههای اقتصادی گفت :انتخــاب من به عنوان وزیر
کشور به خاطر روحیه توسعهگرایانه ام بود و همین االن هم
که با من مذاکره کردند که اگر توفیق خدمت باشــد و آقای
روحانی هم تصمیم بگیرند به همین دلیل است.
▪میرزایینکو:روحانیازگزینههایوزارتکشور
خواستهاستاندارانخودرامعرفیکنند

ایندرحالیاستکهبهگزارشایلنا،قاسممیرزایینکوعضو
کمیسیونشوراهادرمجلسبابیاناینکه«آقایروحانیاز
آقایشریعتمداریهمبرایوزارتکشوربرنامهخواستهواین
برنامهتقدیمرئیسجمهوریشدهاست»گفت:شنیدهامآقای
روحانینیزچنینتمهیدیرادرنظرگرفتهوازگزینههاییکه
برای وزارت کشور مطرح شدهاند ،خواسته که فهرست ۳۱
استاندارخودرانیزدراختیاررئیسجمهوریقراردهند.

▪نوبخت :هفته آینده تمام اعضای کابینه جدید به
مردم معرفی میشوند

بهگزارشخراسانمحمدباقرنوبختسخنگویدولتنیزبا
اشاره به اینکه فهرست وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در
مراحل پایانی تهیه قرار دارد و این فرآیند به خوبی در حال
انجام اســت ،گفت :رئیس جمهور نظرات مختلف در مورد
کابینه را شــنیده و خود تصمیم نهایــی را میگیرد ،رئیس
جمهور نسبت به مطالبات مردم متعهد بوده و از بهترینها،
هماهنگترینها و مناســبترین چهرهها دعوت میکند.
وی ادامه داد :هفته دیگر تمام اعضای کابینه جدید به مردم
معرفی میشوند.
▪تعداد زنان کابینه کم نخواهد شد

نوبخت درباره اســتفاده از زنان در کابینه خاطر نشان کرد:
همکاری با دولت را فقط در وزارتخانهها محدود نکنیم .اگر
برایهمکاریدرکابینهوزیرزنیمعرفینشود،اینبهمعنای
استفاده نکردن از ظرفیت زنان نیست .زنان همچنان نقش
ارزشمندی در دولت دوازدهم ایفا میکنند .رئیس جمهور
هم اصال اعتقادی ندارد که نباید از ظرفیــت و توانایی زنان
استفادهنشود.البتهظلمبهزنانوجواناناستکهفکرکنیم
از آنها فقط باید در پست وزارت یا معاون وزیر استفاده شود.
▪تایید تلویحی خداحافظی ابتکار از محیط زیست

وی همچنیــن گفت :اگر کســی بــه جــای خانم ابتــکار به
سازمان حفاظت محیط زیســت بیاید بدین معنا نیست که
او شایستگی الزم را نداشته است.

▪رئیس جمهور یکی از معاونان «واعظی» را برای
وزارت ارتباطات برگزید

همچنین محمود واعظی نیز در جمــع خبرنگاران درباره
گزینههای پیشــنهادی مطــرح بــرای وزارت ارتباطات در
دولت دوازدهم گفت :از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم
که یکی از معاونتهــای وزارت را برگزیدند که اعالم آن از
اختیارات رئیس جمهور است.
پیــش از ایــن نیــز برخــی از رســانهها ادعــا کــرده بودنــد
محمدجواد آذری جهرمی که هم اکنون مدیرعامل شرکت
ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات است به عنوان
گزینه اصلی تصدی پست وزارت ارتباطات از سوی رئیس
جمهور معرفی خواهد شد.
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