
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

عفو بین الملل خواستار 
بازرسی مستقل از 

زندان های ایران شد 

نگاهی به غایبان لیگ برتری فهرست جدید تیم ملی

کمین کرونا و سکوت

نگاهی به نمایش سه اپیزودی حنیف براری 

 اینجا چراغی 
روشن است

تعیین دستمزد منطبق با سبد معیشت نیست

نبود فهم مشترک در 
موضوع حقوق کارگران

نفتالی بنت: 

با کشورهای عربی علیه 
ایران ائتالف منطقه ای 

تشکیل می دهیم

دسترنج 4

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر8

سياست 2

سياست 2

چرتکه 3

  FATF جمع مخالفان 
 در تیم اقتصادی رئیسی کامل شد؛

 محسن رضایی باالخره 
به پاستور رسيد

جهان 5

 گزارش »توسعه ایرانی« از تکاپوی دولت ها برای 
 خارج کردن سرمایه  های انسانی افغانستان؛  

 فرودگاه کابل؛ کمينگاه 
شکار استعدادها

قیمت  2000  تومان  /    شماره   872       پنجشنبه 4 شهریور   1400  /   17 محرم 1443  / 26  آگوست   2021

نمایندگان مجلس شورای اســامی به ۱۸ وزیر پیشنهادی 
دولت سیزدهم رای اعتماد دادند و تنها وزیر پیشنهادی آموزش 

و پرورش نتوانست رای اعتماد بهارستان نشینان را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس شورای اسامی 
عصر دیروز پس از دو هفته بررسی صاحیت وزیران پیشنهادی 
در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی، به ۱۸ وزیر پیشنهادی 
ابراهیم رئیسی بجز وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر برای تصدی 

وزارت خانه ها اعتماد کردند.
۱- عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 

2- سیداسماعیل خطیب، وزیر اطاعات 
3- سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 

4- حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه
5- بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت 

6- سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی
7- حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

۸- امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری 
9- محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

۱0- رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
۱۱- سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
۱2- محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

۱3- محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
۱4- احمد وحیدی، وزیر کشور 

۱5- عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
۱6- جواد اوجی، وزیر نفت 

۱7- علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو 
۱۸- سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان 

صالحیت علمی و عملی تمامی وزرا را شخصا احراز کردم
رئیس جمهور گفت: معرفی وزرای پیشــنهادی براســاس 
شاخص هایی بود که نسبت به آن شاخص ها به مردم قول داده بودم و 
تاش شد با همین شاخص ها باشد مانند کارآمدی، تخصص، مردم 
داری، فساد ستیزی و صداقت که محور همه این ها کارآمدی است 
یعنی بررسی صاحیت علمی و عملی وزرا مورد تایید ما بوده است.
سیدابراهیم رئیسی در دفاع پایانی خود از کابینه پیشنهادی 
ســیزدهم گفت: جا دارد که از مجلس، کمیسیون های محترم، 

تک تک نمایندگان و هیات رئیسه تقدیر کنم که قریب دو هفته 
زمان گذاشتید برای بررســی صاحیت وزرای پیشنهادی چرا 
که در آیین نامه تصریح ندارد که در کمیسیون ها بررسی شود و 
من تقدیر می کنم و کار خوبی بود. این جلوه ای از مردم ســاالری 
دینی است که نمایندگان با حساســیت صاحیت کاندیداها را 
بررسی می کنند و این حساسیت برای وزرا و عموم مردم مشخص 
می کند که حساسیت وکا نسبت به اداره کشور چیست و بیان این 

حساسیت ها کار مفیدی است. 
رئیس جمهور گفت: من اشاره کنم به مساله معرفی اعضای 
کابینه خدمت نمایندگان؛ فرآیند معرفی وزرای پیشنهادی را در 
جلسه گذشته بیان کردم حال به دلیل اینکه برخی نکات مطرح شد 
اشاره می کنم که معرفی وزرای پیشنهادی براساس شاخص هایی 
بود که نسبت به آن شاخص ها به مردم قول داده بودم و تاش شد با 
همین شاخص ها باشد مانند کارآمدی، تخصص، مردم داری، فساد 
ستیزی و صداقت که محور همه این ها کارآمدی است یعنی بررسی 

صاحیت علمی و عملی وزرا مورد تایید ما بوده است.
 رئیس دولت ســیزدهم گفت :  در این سایتی که اعام کردیم 
که از جانب نخبگان استقبال شــد دو وزیر اسمشان نبود چرا که 
مجموعه امنیتی هستند و برای وزارت دفاع و اطاعات با نخبگان 
وزارت خانه ها مشورت کردم اما برای وزرای دیگر نام وزرا 20 تا 60 
بار از سوی مردم مطرح شد و باقی را هم در رده های مدیریتی بعدی 

استفاده خواهیم کرد و این یک بانک اطاعاتی است.  
 وی افزود: عاوه بر فرآیند بررســی در کارگروه ها، استعام از 
مراجع قضایی در دستور کار بود و استعامات موجود است و جا دارد 
از وزارت اطاعات و اطاعات سپاه و دیوان محاسبات تشکر کنم. 

 رئیس جمهور گفت: صاحیت وزرای محترم نسبت به سامت 
نفس و شرایط الزم برای سالم بودن از هرگونه شائبه فساد شرط 
مطلق ما است. این شرط هم شرطی نیست که بشود از آن گذشت، 
لذا سامت وزرا مورد تاکید بوده است. این شرطی نیست که ابتدا 
ضرورت داشته باشد و فرد پس از رای اعتماد مورد تائید نباشد و این 
را نمایندگان بدانند هر زمان معلوم شود افرادی که با دولت همکاری 
می کنند سامتی ندارند بدانید سامت یک امر مهم و محوری است 
و کوچکترین ناسامتی تحمل نخواهد شد و ما سامت نفس و 
دوری از فساد را از شرایط اساسی می دانیم. این شرط همواره باید 

مورد توجه باشد.
در مبارزه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نخواهم آمد

 رئیسی با اشاره به اینکه من در مورد مبارزه با فساد به هیچ عنوان 
کوتاه نخواهم آمد و شرط ضمنی مردم برای رای به من مبارزه با 

فساد است، گفت: اگر گزارشی به من برسد که شخصی مرتکب 
فساد شده در برخورد با او درنگ نخواهم کرد. لیکن صرف یک اتهام 
و نکته ای که در نامه ای نوشته شود و در جایی مکتوب شود، کفایت 
نمی کند، وقتی به سند متقن رسیدیم قطعا برخورد خواهیم کرد.

هیچ اتهامی نسبت به هیچکدام از وزرا وجود ندارد
رئیس دولت سیزدهم در ادامه بیان کرد: نسبت به هیچکدام از 
وزرای پیشنهادی هیچ اتهام مستقر شده و قطعی شده وجود ندارد. 
مواردی مطرح بوده نسبت به شخصی و این.ها مورد بررسی قرار 
گرفته است شاید حتی در یک مرحله به رأی هم منجر شده باشد 
اما اتهام مستقر شده ای وجود ندارد. شاید این سخن را بارها از من 
شنیدید که »ما در برخورد با فساد خط قرمز نداریم« یک نکته باید 
مورد توجه باشد و آن اینکه خط قرمز ما در مبارزه با فساد بی استناد 
سخن گفتن است. در دستگاه قضا هم گفته بودم که خط قرمز ما 

این است که کسی غیر متقن صحبت کند.
وی افزود: من همکاری با مجلس را امری مهم می دانم، مردم 
تاب اختاف بین دولت و مجلس را ندارند، مردم دیگر طاقت تکرار 

اختافات تلخ گذشته را ندارند.
رئیــس جمهور با اشــاره بــه گزارش هــا و صحبت های 
نمایندگان پیرامون مشکات روزمره مردم، تصریح کرد: در این 
روزها عزیزان نماینده گزارش هایی از وضعیت کرونا یا وضعیت 
اقتصادی مطرح کردند که از سر دلسوزی بود، گفت: این شرایط 
می طلبد که کار دولت ان شاءاهلل سریعا آغاز شود. این شرایطی 
که موجب بیماری همه گیر شده همه مردم و همچنین شما و 
ما را رنج می دهد؛ ان شاءاهلل با استقرار دولت بتوانیم این شرایط 

را تغییر دهیم.
رئیسی در ادامه خاطرنشــان کرد: خواسته من این است 
که همه وزرای پیشنهادی که برنامه های خود را ارائه کردند با 
رأی جدی و قاطع مورد اعتماد قــرار گیرند تا بتوانند کار خود 
را دنبال کنند که در ادامه مجلــس در جریان کارها و مردم در 

جریان نتایج قرار گیرند.
رئیس دولت سیزدهم در ادامه ســخنان خود ضمن دفاع از 
وزرای جوان حاضر در کابینه پیشنهادی، گفت: نکاتی مطرح شد 
درخصوص وزرای جوان که سن و ســال کمتر یا تجربه کمتری 
دارند. من عرض کردم که صاحیت علمی و عملی وزرا را اگر شخصا 
احراز نمی کردم به شما معرفی نمی کردم. منتها شما یک کسی را 
نگاه می کنید که مثا سی سال در وزارتخانه ای بوده خب این فرد 
سابقه الزم را دارد اما کسی ده سال یا کمتر سابقه داشت احراز آن 

سخت است.

سعی کردیم کابینه ترکیبی از تجربه و جوانگرایی باشد
رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم کابینه 
ترکیبی باشد از تجربه و جوانگرایی به همین خاطر جوان هایی 
که معرفی کردیم اینطور نیست که از دانشــگاه آمده باشد و 
ما معرفی کرده باشــیم بلکه این ها کارهایی را انجام داده اند 

و تجربه هایی دارند اما شاید به اندازه انتظار عزیزان نباشد.
وی ادامه داد: من می خواهم بگویم که نمایندگان محترم 
انتخاب برخی جوان ها برای وزارتخانه ها پیام امید به جوانان 
کشور است و پیام امید اســت که کارها را می توان به جوان ها 
سپرد؛ ان شــاء اهلل مجلس محترم هم این مورد را مورد عنایت 
قرار خواهند داد. ما کارهای زیــادی باهم داریم، تصمیم های 
مختلفی باید اتخاذ شود. متخصصین بســیار ارزشمندی در 
مجلس داریم که صاحب نظر هستند در کمیسیون ها فعالیت 
دارند. اگر این دانش و تخصص را را به میــدان عمل بیاوریم، 

می تواند کارگشا باشد.
 رئیسی ادامه داد: گفته شد برنامه ای که تقدیم مجلس شد کامل 
نبود، بله این برنامه در مقام بیان نبود بلکه مختصر بود و نمودی از 
برنامه تفصیلی بود که به زودی تقدیم تک تک نمایندگان محترم 
و نخبگان خواهد باشد؛ چرا که گفته بودند 5 تا 6 صفحه بنویسید 

می خواهیم تقدیم نمایندگان محترم کنیم .
وی خطاب به نمایندگان گفت: اما حق شماست که ببینید 
برنامه چیست من در جلسه تنفیذ خدمت حضرت آقا عرض کردم 
برنامه ما مبتنی بر برنامه هفتم است و در برنامه دولت سیزدهم 
موضوعات مختلفی شناسایی شده است که مشکات را حل کنیم.

وی افزود: در برنامه مشکل و علل وقوع مشکل ها، راهبردها 
و راهکارهــا به صورت تفصیلی ذکر شــده اســت و در حدود 
30 مســئله ی کشــور که بیش از وزارتخانه هاست شناسایی 
شده اســت و این برنامه ها فرا وزارتخانه ای هستند که به کل 
وزارتخانه های کشور ارسال می شــود .  رئیس جمهور با بیان 
اینکه نخستین جلسه هیأت دولت امروز -پنجشنبه- برگزار 
خواهد شد، تصریح کرد: بدون هیچ وقت گیری دولت شبانه روز 
تاش خواهد کرد. ما گرفتار مســائلی هستیم که یک ساعت 
تأخیر جایز نیست؛ مسئله اصلی و مهم ما کرونا است و ما این 
را پیگیری در ارتباط با دولت هایی که باید از آنجا واکسن وارد 
می کردیم و هم در ارتباط با ارز، الحمدهلل گشایش هایی در حال 

آغاز است، گشایش های جدیدی ارزنده است.
رئیسی بیان کرد: مسئله کرونا دردآور شــده است و انشااهلل 
با فعالیت دولت و با حمایت شــما نمایندگان عزیــز و بزرگوار با 

پیگیری هایی که خواهد شد انشااهلل بتوانیم در شرایط و وضعیت 
زندگی مردم تغییراتی انجام دهیم.

وی ادامه داد: علیرغم این که برخی معتقدند مگر می شود با این 
وضعیت اعتبارات، برنامه ها و دشمنی های خارجی کشور را اداره 
کرد؟ می گوییم بله، ما معتقد هستیم امکان انجام دارد، در کشور با 
همین وضعیتی که ما داریم با همین امکانات مادی و معنوی به ویژه 
نیروی متراکم جوان و کارآمدی که در کشور داریم حل مشکات 
کاما امکان پذیر است و ما به تأســی از بزرگان و با یاد گرفتن از 

فرهنگی که حاج قاسم به ما یاد داد باید بگوییم ما می توانیم.
رئیس قوه مجریه در ارتباط با سیا ست های بین المللی ایران 
گفت: در موضوع سیاست خارجی وزیر محترم پیشنهادی مسائلی 
اعام کردند، من هم در جلسات گذشته عرض کردم برنامه ما برنامه 
تعاملی با کشورها خواهد بود و عزت، حکمت مصلحت در دستور 

کار ما خواهد بود تا همه حقوق و منافع ملت ایران حفظ شود.

وی افزود: باز هم تأکید خواهم کرد مسئله رفع تحریم ها را با قوت 
دنبال می کنیم اما سفره مردم را بند این مسائل نخواهیم کرد زیرا 
اقتصادی که شرطی باشد و بازاری که ثباتش به این خاطر از دست 
برود درست نیست. رئیسی با اشاره به برخی از اظهارات نمایندگان 
نسبت به وزرای پیشنهادی گفت: نسبت به وزرا برخی از دغدغه ها 
مطرح شد آقایان خودشان نسبت به هر بخشی توضیح دادند اما 
ممکن است چون وقت کافی نبود برخی از مسائل یا همه آنچه در 

ذهن نمایندگان بود توضیح داده نشده باشد.
رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: بسیار مهم است چه تیمی در 
وزارت خانه مستقر می شود ، یعنی عاوه بر خود وزیر نسبت به تیم 
نظارت خواهم داشت اگر تیم ناکارآمد باشد وزیر خوب باشد کاری 
اتفاق نمی افتد. در مسئله وزارت مسئله تیم وزارت بسیار مهم است 
یعنی تیمی که می خواهد در وزارتخانه نقش آفرینی کند، باید قوی 
باشد. رئیس دولت گفت: ایران قوی نیازمند به یک دولت قوی، یک 
وزارتخانه قوی و یک ساختار با مولفه های قوی است، قوت و قدرت، 
لفظی نیست و باید اجرایی شود و این مسئله را وزرای محترم باید 

مورد بررسی قرار دهند.
وی تاکید کرد: وزرا و تیم شان باید به فساد ستیز، پاکدست و 

کارآمد باشند.

گزارش

18وزیر به کابینه سیزدهم راه یافتند

همه بجز باغ گلی 

»قارچ سیاه«، روبه فزونِی تک گیر است و »المبدا« به شدت مسری

 »سویه «های جدید نگرانی 

در کشور!

سياست 2

شهرنوشت 6

جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسی چگونه گذشت؟

 ناامیدکننده و 
 پر  از گاف و حاشیه

جلسات رأی اعتماد و بررسی صاحیت 
وزرای پیشــنهادی ابراهیم رئیسی از شنبه، 
ابتدای هفته آغاز شــد و دیروز پنجمین روز 
خود را پشت سر گذاشت. تمام این پنج روز 
اما همراه با حواشــی، گاف ها و جنجال هایی 
بود که بعضا بیش از وجوه دیگر جلسات مورد 

توجه قرار گرفتند. 
اغلــب این حواشــی هم در پــی تاش 
نمایندگان برای وزیر کردن گزینه پیشنهادی 
رئیس جمهور در مجلس بود؛ یکی شان پای 
حضرت موسی و دختران حضرت شعیب را 
به جلســه باز کرد تا همکارانش را قانع کند 
که به فاطمی امین، وزیر پیشــنهادی صمت 

رأی بدهنــد؛ دیگری هم برای اینکه ســایر 
نماینــدگان را مجاب کند کــه جواد اوجی، 
وزیر پیشنهادی نفت، همان مدیر توانمندی 
است که باید سکان وزارت نفت را به او سپرد، 

بطری نفت از جیب خود درآورد!
برخی هــم گاف های عجیــب و غریبی 
می دادند که ظاهرا از شدت استرس حاکم بر 
جلسات رأی اعتماد بود. استارت این گاف ها 
را حسین باغگلی، گزینه جنجالی و پُرحاشیه 
وزارت آموزش و پــرورش زد که وقتی برای 
دفاع از خودش پشت تریبون مجلس ایستاد 
جماتی گفت که از همان لحظه توی فضای 

مجازی و سایت ها دست به دست شد...
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