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 وزیر بهداشت با صدور حکمی، 
به عنوان  را  سیاری  علی اکبر  دکتر 
مشاور خود منصوب کرد. متن این 
حکم به شرح زیر است: »جناب آقای 
دکتر علی اکبر سیاری، استاد محترم 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی! نظر 

به تعهد، تخصص، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این 
ابالغ به سمت مشاور وزیر منصوب می شوید تا با رعایت ضوابط و 
مقررات قانونی انجام وظیفه نمایید امید است با اتکال به خداوند متعال 
در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور 

اخالقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.« 
وزیر بهداشت همچنین در پیامی، از خدمات دکتر سیاری در مدت تصدی 
مسئولیت معاون بهداشت وزارت بهداشت قدر درانی کرد. متن این پیام 
به شرح زیر است: »جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری! خدمت گزاری 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ 
است که خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش عطا می فرماید. لذا 
بدین وسیله از خدمات ارزشمند و تالش مستمر و شایسته شما در مدت 
تصدي مسئولیت معاون بهداشت صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. 
امید است همواره به عنوان یکي از نیروهاي ارزشمند در نظام سالمت 

موفق و پیروز باشید.«
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر رسول 
دیناروند را به سمت مشاور خود منصوب کرد. متن این حکم به شرح 
زیر است: »جناب آقای دکتر رسول دیناروند، استاد محترم دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران! نظر به تعهد، تخصص، سوابق 
و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابالغ به سمت مشاور وزیر 

منصوب می شوید تا با رعایت ضوابط 
و مقررات قانونی انجام وظیفه نمایید. 
امید است با اتکال به خداوند متعال 
در انجام شایسته وظایف با رعایت 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور 
اخالقی د ولت تدبیر و امید موفق 
بهداشت  وزیر  باشید.«  سرافراز  و 

همچنین در پیامی از خدمات دکتر دیناروند در مدت تصدي مسئولیت 
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو قدردانی کرد. متن این پیام به 
شرح زیر است: »جناب آقای دکتر رسول دیناروند! خدمتگزاری در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که 
خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش عطا می فرماید. لذا بدین وسیله 
از خدمات ارزشمند و تالش مستمر و شایسته شما در مدت تصدي 
مسئولیت معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو صمیمانه تشکر و 

قدردانی می نمایم.«
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علیرضا رئیسی 
را به سمت معاون بهداشت منصوب کرد. متن این حکم به شرح زیر است: 
»جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی، دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر! تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت عمومی 
و توجه به سالمت همه جانبه آحاد جامعه اعم از سالمت جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی وظیفه اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است که در برنامه های این جانب به عنوان مطالبه جدی مردم، 
سیاست گذاران و دست اندرکاران سالمت جامعه قرار دارد. با توجه به 
تخصص، تجربه ارزشمند و تعهد جنابعالی، به موجب این ابالغ به سمت 
معاون بهداشت منصوب می شوید تا در چهارچوب قوانین باالدستی 

توسعه  ششم  برنامه  قانون  به ویژه 
و با بهره گیری از توان تخصصی و 
کارشناسی همه اجزاء نظام سالمت 
نسبت به تقویت و نوسازی شبکه 
تشکیل  کشور،  درمان  و  بهداشت 
جهت  الکترونیک  سالمت  پرونده 
کلیه خانوارها، اهتمام به سطح بندی 

خدمات و نظام ارجاع، ارزیابی دقیق و توسعه برنامه پزشک خانواده، 
تقویت و توسعه برنامه های پیشگیری و استفاده از ظرفیت همکاری های 
بین بخشی، مشارکت مردمی و همکاری های بین المللی جهت ارتقاء 
سالمت مردم اقدام نمایید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در 
جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم و سفر 
به شهرستان ها به ویژه مناطق محروم، در انجام شایسته وظایف با رعایت 
اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر وامید 
موفق باشید.« همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکم 
دیگری دکتر رئیسی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم 

پزشکي و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر منصوب کرد.
 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر غالمرضا 
اصغری را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد. 
متن این حکم به شرح زیر است: »جناب آقای دکتر غالمرضا اصغری، 
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان! 
با توجه به سوابق علمی و تجربیات ارزنده و مفید جنابعالی، به موجب این 
ابالغ به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب می شوید. 
امیدوارم با اتکال به ذات باری تعالی و رعایت قوانین باالدستی به ویژه 
قانون برنامه ششم توسعه و با بهره گیری از تجارب کلیه صاحب نظران و 

تعامل مناسب با حوزه های مرتبط در 
راستای ارتقاء کیفی و کمی کنترل و 
نظارت بر تولید، واردات، نگهداری، 
اقالم  تجهیزات،  دارو، غذا،  توزیع 
آرایشی  فرآورده های  و  پزشکی 
را  خود  تالش  نهایت  بهداشتی  و 
معمول داشته و در بهبود شاخص های 

سالمت جامعه و ساماندهی امور راهبردی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی موفق و موید باشید. امید است در انجام شایسته وظایف با 
رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر 

و امید در جهت خدمت به ملت شریف ایران موفق باشید.«

 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علی اکبر 
حق دوست را به عنوان معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 
وزارت بهداشت منصوب کرد. متن این حکم به شرح زیر است: 
»جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست، استاد محترم دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان! نظر به تعهد، 
دانش و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان 
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی منصوب می شوید. انتظار 
دارم با استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود و با 
رعایت اهداف سند چشم انداز توسعه، سیاست های کلی سالمت 
ابالغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه اهتمام 
خود را در تدوین سیاست گزاری و برنامه ریزی، هماهنگی، 
تدوین شاخص ها و اجرای نظام کارآمد ارزیابی، تدوین و پایش 

وزارت،  در  عملیاتی  برنامه های 
تابعه،  سازمان های  و  دانشگاه ها 
انعکاس سیاست ها و برنامه های 
کالن وزارت به مراجع ذی ربط، 
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و 
برگزاری منظم و مستمر جلسات 
و  دانشگاه ها  امنای  هیئت های 

است  بدیهی  گیرید.  بکار  کشور  پزشکی  علوم  دانشکده های 
کلیه معاونین، مدیران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی همکاری الزم را با جنابعالی معمول 
خواهند نمود. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام 
شایسته وظایف، با رعایت قانون مداری و اعتدال گرایی و منشور 
اخالقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.« همچنین 
دیگری  حکم  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
دکتر حق دوست را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکي و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان منصوب کرد.
شهر  شورای  تحلیف  مراسم  در  چهارشنبه  روز  صبح   

هیئت رئیسه  انتخابات  پنجم 
دائمی توسط هیئت رئیسه سنی 
این  بر  شد.  انتخاب  موقت  و 
 20 با  هاشمی،   محسن  اساس 
رأی و یک رأی سفید به عنوان 
با  امینی  شهر،  شورای  رئیس 
21 رأی به عنوان نایب رئیس و 

با 19 رأی  بهاره آروین  با 21 رأی منشی اول و  نژادبهرام 
به عنوان منشی دوم انتخاب شدند. بعد از پایان رأی گیری، 
هیئت رئیسه جدید شورای شهر پنجم تهران، ری و تجریش 
رسمی  جلسه  نخستین  در  شدند.  مستقر  خود  جایگاه  در 
شورای پنجم، محمدعلی نجفی نامزد نهایی شهرداری تهران 
با رأی تمامی اعضای شورای شهر پنجم شهردار تهران شد. 
او پس از تائید وزارت کشور کار خود را در شهرداری تهران 

آغاز خواهد کرد.
به  اشاره  با   ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت 
گفت:  بانکی  سود  نرخ  کاهش  برای  مرکزی  بانک  تصمیم 

»این یک تصمیم ناگهانی نبود؛ 
چند  از  بعد  که  بود  تصمیمی 
بانک  که  متفاوتی  اقدامات  ماه 
داد،  انجام  به تدریج  مرکزی 
موسسات  ساماندهی  قبیل  از 
اضافه  ساماندهی  غیرمجاز، 
برداشت هایی که بانک ها مرتکب 

شده بودند و رفع مشکل بازار سرمایه، زمینه های این اقدام 
را فراهم کرد. نرخ سود سرمایه و نرخ بازار پول با یکدیگر 
مرتبط است. اگر بخواهیم به صورت اساسی و متعادل نرخ 
را کاهش دهیم، باید همه این ها را در کنار هم ببینیم. فکر 
می کنیم امروز تمام ابزارها و پیش نیازها مهیای این کار است 
و به صورت طبیعی می تواند این نرخ در نظام بانکی جا بیفتد. 
همه بانک ها عالقه مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام 
ایجاد  را  مثبتی  بتواند فضای  این تصمیم  امیدواریم  شود و 
روند  ماه گذشته  یک  بانکی هم ظرف  بین  نرخ سود  کند. 
دامنه  باالی 21 درصد در  از  کاهشی خوبی داشته است و 
18 درصد است و می توانیم به تدریج در آینده شاهد کاهش 

بیشتر آن نیز باشیم.«
 محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره جلسه روز گذشته 
هیئت دولت، گفت: »عمدتا بحث ها معطوف به طرح ها بود 

اسالمی  در مجلس شورای  که 
در دست بررسی است که مورد 
به مورد آن ها بررسی کردیم و از 
لحاظ اعتبارات آن ها را بررسی 
وقت  عمده  بخش  اما  کردیم؛ 
گزارش  به  اختصاص  دولت 
داشت.  برنامه وبودجه  سازمان 

این گزارش در خصوص پیش بینی منابع و مصارفی بود که 
تا پایان سال خواهیم داشت بود. با توجه به اینکه قیمت نفت 
بر اساس بشکه ای ۵0 دالر در برنامه بودجه محاسبه شده است 
حدود 10۵ میلیارد تومان ریال از این طریق در اختیار داریم. 
با توجه به افت قیمت نفت در بازار جهانی که متوسط درآمد 
ما را چیزی حدود بشکه ای ۴۷ دالر رسانده است. بخشی از 
درآمد محقق نمی شود. پیش بینی می شود قیمت نفت تا پایان 
سال کمتر از این هم بشود. بودجه 3۴6 هزار میلیارد تومانی 
که در قانون از آن یاد شد عمال در حد 309 هزار میلیارد 
تومان محقق شود. امروز سازمان برنامه وبودجه موظف بود 
از هزینه جاری و  به چه ترتیب می توانیم  که توضیح دهد 
عمرانی خود صرفه جویی کنیم تا تراز بودجه تأمین شود و 

بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم.«

 حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در جلسه هیئت دولت، 
گفت: »اجرای برنامه های کالن کشور و همچنین پاسخگویی به 
مطالبات به حق مردم و خواسته های آنان که در انتخابات 29 اردیبهشت 
متجلی شد، باید در صدر برنامه های دستگاه های اجرایی باشد و 
گزارش آن در مناسبت هایی نظیر هفته دولت به مردم ارائه شود. 

دوره  پنجمین  و  دوازدهم  دولت 
شوراهای اسالمی شهر و روستا با 
حضور پرشور و حماسی مردم در 
انتخابات 29 اردیبهشت شکل گرفتند 
و هم زمانی آغاز به کار 12۴۵ شورای 
شهر و بیش از 3۵ هزار شورای روستا 
با فعالیت دولت دوازدهم، فرصتی 

بزرگ برای همدلی و همراهی در تحقق سریع تر برنامه ها و خدمت 
به مردم شریف ایران اسالمی به ویژه در حوزه خدمات اجتماعی است.«

 عبدالرضا مهاجری نژاد، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از 
توسعه گردشگری با اعالم آمار گردشگران ورودی به کشور در 
سه ماهه نخست امسال گفت: »در این مدت، یک میلیون و 1۴8 
هزار و ۵0 نفر به ایران سفر کردند، درحالی که آمار گردشگران 
سال پیش در زمان مشابه، یک میلیون و 18۷ هزار و 233 نفر بود 
که حاکی از رشد منفی به میزان 6.9 درصد است. در سه ماهه 
درصد   9 با  کشورها  این  از  گردشگران  ورود  امسال  نخست 
کشورهای  سیاسی  روابط  تأثیر  تحت  که  شده  مواجه  کاهش 

حوزه خلیج فارس با ایران پس از 
جریان سفارت عربستان، ناامنی در 
وضعیت  و  پیرامونی  کشورهای 
و  عراق  در  اقتصادی  نامناسب 
سوریه بوده و در دو سال گذشته 
آمار ورود گردشگران خارجی به 
ایران را نزولی کرده است. سال 9۵ 

نیز آمار کلی گردشگران ورودی به کشور با ۵.2 درصد کاهش 
روبرو شده است. سال گذشته درمجموع چهار میلیون و 911 
هزار و 920 نفر به ایران سفر کردند که در مقایسه با سال 9۴، 
۵.2 درصد کاهش آمار داشته که ناشی از رشد منفی 9.9 درصدی 
سفر از کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق بوده است. اگرچه 
میل به سفر به ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق 
بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی کمتر شده، اما سفر گردشگران 
اروپایی و آمریکایی به ایران از سال 9۵ )تا تیرماه( با ۵6.6 درصد 
رشد همراه بوده است. به گفته او، پس از برجام و از مردادماه 
سال 9۴ تا پایان سال 9۵ از کشورهای غربی و بیشتر اروپایی 
۴۷8 هزار و 826 نفر به ایران سفر کردند، درحالی که پیش از 
برجام در فاصله دی ماه 92 تا تیرماه 9۴، 3۵ هزار و 8۵2 اروپایی 

به ایران سفر داشتند.«
 اکبر رنجبر زاده، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی از بازشماری 
آرای بیطرف و جهرمی به درخواست 
فراکسیون امید مجلس خبر داد و 
گفت: »درنتیجه رأی این افراد تغییری 
درخواست  به  است.  نشده  ایجاد 
فراکسیون امید آرای آقایان بیطرف 

و جهرمی را بازشماری کردیم. در بازشماری، دو نفر از اعضای 
فراکسیون امید مجلس و من به نمایندگی از هیئت رئیسه حضور 
آرای  و  رأی  بیطرف 133  آقای  موافق  آرای  پیش ازاین  داشتم. 
مخدوش 6 رأی اعالم شده بود. در بازشماری آرای سالم ازنظر ما 
131 مورد بود و 2 مورد به آرای مخدوش اضافه شد. البته دو عضو 
فراکسیون امید معتقد بودند که برخی آرای مخدوش را می توان 
بر اساس گفته آن ها آرای موافق  به عنوان موافق لحاظ کرد که 
آقای بیطرف به 139 رأی می رسید؛ اما حتی اگر آرای مخدوش 
را موافق لحاظ کنیم و تعداد آرای وزیر پیشنهادی نیرو به 139 
رأی افزایش پیدا کند، تأثیری درنتیجه ندارد. در جریان شمارش 
آرای وزرا یک کارمند مجلس و 3 نماینده از سه فراکسیون سیاسی 
حضور داشتند که هیئت داوران شمارش آرا را تشکیل می دادند و 
وقتی آن ها تشخیص دادند که برخی آرا مخدوش است باید به 
نظر آن ها تمکین کرد؛ چراکه در برگه رأی ذکرشده بود اگر موردی 
خط خوردگی وجود داشته باشد باید توضیح داده شود که کدام رأی 
صحیح است و در مواردی که رأی مخدوش عنوان شده توضیح 
داده نشده است. ما آرای آقای جهرمی را هم بازشماری کردیم که 
در این بازشماری ازنظر ما، یکی از آرا که به عنوان مخدوش لحاظ 
شده بود می توانست رأی موافق لحاظ شود که بر این اساس تعداد 
آرای آقای جهرمی هم با یک رأی افزایش به 1۵3 می رسید؛ اما 
به هرحال تشخیص هیئت داوران در این مورد نیز مخدوش بودن 

آن یک رأی بوده است.«
 علی اکبر والیتی، رئیس هیئت امنا و 
موسس دانشگاه بابیان اینکه دانشگاه 
آزاد اسالمی از سه بخش دانشگاه، 
آزاد و اسالمی تشکیل شده است، 
اسالمی  آزاد  »دانشگاه  گفت: 
بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان 
است که در نوع خود بی نظیراست. 

اکنون یک و نیم میلیون دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند و 
تعداد فارغ التحصیالن این دانشگاه حدود ۵ میلیون نفر است که و 
اکنون تعداد ۷0 هزار استاد تمام وقت و پاره وقت و حدود ۴0 هزار 
کارمند در این خانواده بزرگ علمی آموزشی در خدمت آموزش 
عالی هستند و باید با برنامه ریزی دقیق برای بهره مندی همه این 
ظرفیت ها گام برداشت. تعداد دانشجویان کشور در آستانه انقالب 
اسالمی به 200 هزار نفر هم نمی رسید، اکنون این تعداد 20 برابر 
شده اما این امر طبیعی است که در برخی از رشته ها صندلی خالی 

داریم و متقاضیان برخی رشته ها چندین برابر ظرفیت دانشگاه است.«

روحانی  از  درخواست  توکلی   
و  اموال خود  لیست  انتشار  برای 
فرزندانش مطرح کرد. احمد توکلی 
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت 
و عدالت طی نامه ای به رئیس جمهور 
از وی خواست تا در جهت شفافیت 
و  اموال  فهرست  بیشتر،  هرچه 

دارایی های خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد این وزارتخانه 
بر کاهش 21 درصدی تعرفه واردات گوشت گوساله و  مبنی 

کاهش این تعرفه از 26 درصد به ۵ درصد خبر داد.
 درحالی که مذاکره بین ایران و عمان برای گسترش روابط نفتی 
و گازی سابقه طوالنی دارد و عمان همواره یکی از بازارهای 
صادراتی گاز ایران محسوب می شده، سفیر ایران در این کشور 
روز سه شنبه در مسقط با وزیر نفت و گاز عمان دیدار و درباره 
همکاری های دوجانبه در بخش های نفت و گاز رایزنی کردند و 
دعوت نامه بیژن زنگنه به همتای عمانی برای سفر به ایران تقدیم شد.
 مجید امجدی گفت که نظریه پزشکی قانونی پیرامون علت 
فوت ناپدری »حمیدرضا صفت« هنوز اعالم نشده است. وکیل 
مدافع حمیدرضا امیری صفت گفت: نظریه پزشکی قانونی هنوز 
اعالم نشده و این موضوع زمان بر خواهد بود. وی با بیان اینکه 
تحقیقات مقدماتی در حال انجام است، گفت: موکلم فعال در 

بازداشت موقت بسر می برد.
 سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان پایان بررسی های این شورا 
بر موضوع رجل سیاسی گفت که نمی توان زمان اعالم کرد، بررسی 
موضوع رجل سیاسی همچنان ادامه دارد و در دستور بررسی ما هست، 
هنگامی که بررسی ها به پایان برسد نتیجه را اعالم می کنیم. عباسعلی 
کدخدایی درباره بررسی های شورای نگهبان بر موضوع رجل سیاسی 
در جلسه روز گذشته این شورا گفت: »همانگونه که اعالم کردیم 
این موضوع در دستور جلسه بود، بخشی از جلسه روز گذشته به 
این موضوع اختصاص پیدا کرد، ادامه بحث هم به جلسات آینده 
موکول شد در واقع بررسی این موضوع هنوز به پایان نرسیده است.«
 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت 
بیمه کارگران ساختمانی گفت: »امسال تصمیم گرفتیم که 200 هزار 
کارگر ساختمانی دیگر را تا پایان سال تحت پوشش بیمه قرار دهیم. 
طرح قرار گرفتن کارگران ساختمانی در پوشش بیمه ای در سه طبقه 
از استاد کار تا کارگر انجام می شود. در آغاز دولت یازدهم نزدیک 

به ۵00 هزار نفر کارگر ساختمانی 
تحت پوشش بیمه قرار داشتند اما 
زمانی که مطالعات مربوطه انجام شد 
و بانک های اطالعاتی شکل گرفت 
مشخص شد که 1۷0 هزار نفر از 
این افراد کارگر ساختمانی نیستند و 
در مشاغل دیگری فعالیت می کنند. 

از فردا 10 درصد به دریافتی مستمری بگیران روستاییان و عشایر 
اضافه خواهد شد. در گذشته دریافتی روستاییان و عشایر ثابت 
می ماند اما امسال تالش کردیم که بر اساس نرخ تورم این میزان 
دریافتی را افزایش دهیم. 100 میلیارد تومان موردنیاز این طرح را 
تأمین کرده ایم و امیدواریم که این میزان افزایش در دریافتی در 

بهبود وضعیت مستمری بگیران تأثیرگذار باشد.«
 گندم ایرانی باوجود اینکه خودکفا شده و به فهرست محصوالت 
صادراتی کشاورزی پیوسته و میهمان 10 کشور اروپایی، آمریکایی 
و آسیایی شده، همچنان درگیر وارداتی است که ثبت  سفارش آن 
طی سه - چهار سال پیش صورت گرفته که گالیه شدید وزیر 

جهاد کشاورزی را در پی داشته است.
 سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری درباره تأکید نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به ارسال لیست اموال وزرا برای قوه قضائیه گفت: 
»معموال قوه قضائیه اوایل کار دولت میزان اموال و درآمدهای وزرا 

و خانواده شان را مطالبه می کند. از 
آنجا که وزرا یکی دو روز است 
هنوز  بنابراین  شدند  کار  مشغول 
قوه قضائیه از وزرا لیست اموال را 
نخواسته است به محض آنکه از ما 
بخواهد همان روز لیست اموال را 
تقدیم خواهیم کرد. همه وزرا هم 

با این بحث موافق هستند البته اشرافی گری باید تعریف شود که 
چه معنایی دارد. من شخصا معتقدم کسانی که در نظام جمهوری 
اسالمی مسئولیتی می پذیرند حتما زندگی اشرافی نباید داشته باشند.«
 محمدعلی نجفی در اولین حضورش در جمع خبرنگاران پس از 
انتخابش به عنوان شهردار تهران گفت: »اولین کار من تعیین مسئوالن 
اصلی شهرداری است و اگر الزم باشد انتصاباتی خواهیم داشت و 
در کنار آن تهیه یک فهرست و سیاهه از اولویت ها و فوریت ها در 
دستور کار قرار می گیرد. اصل من بر تغییر مدیران نیست و ظرف 
هفته های آینده ارزیابی هایی انجام خواهد شد و هرکدام از مدیران 
فعلی که شایستگی کافی را داشته باشند، خواهند ماند. من نگفته 
بودم که بنای تعدیل کارمندان را دارم اما گفتم که تعداد کارمندان 
شهرداری های مشابه بسیار کمتر است و این به معنای تعدیل نیست.«
 اسداهلل جوالیی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از افزایش 
آمار محکومان پرداخت مهریه در کشور گفت: »متأسفانه طبق 
آخرین اطالعات ارائه شده از استان ها 2۴۵0 مرد مسلمان ایرانی 

بابت ناتوانی در پرداخت مهریه 
در حبس به سرمی برند و این تنها 
تعداد افرادی است که کارشان به 
دادخواست مهریه و زندان کشیده 
شده است. واال وضعیت دادگاه 
و موضوع طالق کشی تلخ تر از 

این آمار جزئی است.«


