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همه بجز باغگلی

همین صفحه

ناامیدکنندهو
پر ازگافوحاشیه

جلسات رأی اعتماد و بررسی صالحیت
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 ،گافها و جنجالهایی
بود که بعضا بیش از وجوه دیگر جلسات مورد
توجه قرار گرفتند.
اغلــب این حواشــی هم در پــی تالش
نمایندگان برای وزیر کردن گزینه پیشنهادی
رئیسجمهور در مجلس بود؛ یکیشان پای
حضرت موسی و دختران حضرت شعیب را
به جلســه باز کرد تا همکارانش را قانع کند
که به فاطمیامین ،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 گافهای عجیــب و غریبی
میدادند که ظاهرا از شدت استرس حاکم بر
جلسات رأی اعتماد بود .استارت این گافها
را حسین باغگلی ،گزینه جنجالی و پُرحاشیه
وزارت آموزش و پــرورش زد که وقتی برای
دفاع از خودش پشت تریبون مجلس ایستاد
جمالتی گفت که از همان لحظه توی فضای
مجازی و سایتها دست به دست شد...
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18وزیر به کابینه سیزدهم راه یافتند

همه بجز باغگلی
نمایندگان مجلس شورای اســامی به  ۱۸وزیر پیشنهادی
دولت سیزدهم رای اعتماد دادند و تنها وزیر پیشنهادی آموزش
وپرورشنتوانسترایاعتمادبهارستاننشینانراکسبکند.
به گزارش خبرگزاریها ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی
عصر دیروز پس از دو هفته بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی
درکمیسیونهایتخصصیوصحنعلنی،به ۱۸وزیرپیشنهادی
ابراهیمرئیسیبجزوزیرآموزشوپرورشبهشرحزیربرایتصدی
وزارتخانههااعتمادکردند.
-1عیسیزارعپور،وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات
-2سیداسماعیلخطیب،وزیراطالعات
-3سیداحسانخاندوزی،وزیراقتصاد
-4حسینامیرعبداللهیان،وزیرامورخارجه
-5بهرامعیناللهی،وزیربهداشت
-6سیدجوادساداتینژاد،وزیرجهادکشاورزی
-7حجتاهللعبدالملکی،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی
-8امینحسینرحیمی،وزیردادگستری
-9محمدرضاآشتیانی،وزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلح
-10رستمقاسمی،وزیرراهوشهرسازی
-11سیدرضافاطمیامین،وزیرصنعت،معدنوتجارت
-12محمدعلیزلفیگل،وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری
-13محمدمهدیاسماعیلی،وزیرفرهنگوارشاداسالمی
-14احمدوحیدی،وزیرکشور
-15عزتاهللضرغامی،وزیرمیراثفرهنگی،گردشگری
-16جواداوجی،وزیرنفت
-17علیاکبرمحرابیان،وزیرنیرو
-18سیدحمیدسجادی،وزیرورزشوجوانان
صالحیتعلمیوعملیتمامیوزراراشخصااحرازکردم
رئیسجمهور گفت :معرفی وزرای پیشــنهادی براســاس
شاخصهاییبودکهنسبتبهآنشاخصهابهمردمقولدادهبودمو
تالششدباهمینشاخصهاباشدمانندکارآمدی،تخصص،مردم
داری،فسادستیزیوصداقتکهمحورهمهاینهاکارآمدیاست
یعنیبررسیصالحیتعلمیوعملیوزراموردتاییدمابودهاست.
سیدابراهیم رئیسی در دفاع پایانی خود از کابینه پیشنهادی
ســیزدهم گفت :جا دارد که از مجلس ،کمیسیونهای محترم،

تک تک نمایندگان و هیات رئیسه تقدیر کنم که قریب دو هفته
زمان گذاشتید برای بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی چرا
که در آیین نامه تصریح ندارد که در کمیسیونها بررسی شود و
من تقدیر میکنم و کار خوبی بود .این جلوهای از مردم ســاالری
دینی است که نمایندگان با حساســیت صالحیت کاندیداها را
بررسیمیکنندواینحساسیتبرایوزراوعموممردممشخص
میکندکهحساسیتوکالنسبتبهادارهکشورچیستوبیاناین
حساسیتهاکارمفیدیاست.
رئیس جمهور گفت :من اشاره کنم به مساله معرفی اعضای
کابینهخدمتنمایندگان؛فرآیندمعرفیوزرایپیشنهادیرادر
جلسهگذشتهبیانکردمحالبهدلیلاینکهبرخینکاتمطرحشد
اشارهمیکنمکهمعرفیوزرایپیشنهادیبراساسشاخصهایی
بودکهنسبتبهآنشاخصهابهمردمقولدادهبودموتالششدبا
همینشاخصهاباشدمانندکارآمدی،تخصص،مردمداری،فساد
ستیزیوصداقتکهمحورهمهاینهاکارآمدیاستیعنیبررسی
صالحیتعلمیوعملیوزراموردتاییدمابودهاست.
ت :در این سایتی که اعالم کردیم
رئیس دولت ســیزدهم گف 
که از جانب نخبگان استقبال شــد دو وزیر اسمشان نبود چرا که
مجموعهامنیتیهستندوبرایوزارتدفاعواطالعاتبانخبگان
وزارتخانههامشورتکردمامابرایوزرایدیگرناموزرا ۲۰تا۶۰
بارازسویمردممطرحشدوباقیراهمدرردههایمدیریتیبعدی
استفادهخواهیمکردواینیکبانکاطالعاتیاست.
وی افزود :عالوه بر فرآیند بررســی در کارگروهها ،استعالم از
مراجعقضاییدردستورکاربودواستعالماتموجوداستوجادارد
ازوزارتاطالعاتواطالعاتسپاهودیوانمحاسباتتشکرکنم.
رئیسجمهورگفت:صالحیتوزرایمحترمنسبتبهسالمت
نفس و شرایط الزم برای سالم بودن از هرگونه شائبه فساد شرط
مطلقمااست.اینشرطهمشرطینیستکهبشودازآنگذشت،
لذا سالمت وزرا مورد تاکید بوده است .این شرطی نیست که ابتدا
ضرورتداشتهباشدوفردپسازرایاعتمادموردتائیدنباشدواین
رانمایندگانبدانندهرزمانمعلومشودافرادیکهبادولتهمکاری
میکنندسالمتیندارندبدانیدسالمتیکامرمهمومحوریاست
و کوچکترین ناسالمتی تحمل نخواهد شد و ما سالمت نفس و
دوری از فساد را از شرایط اساسی میدانیم .این شرط همواره باید
موردتوجهباشد.
درمبارزهبافسادبههیچعنوانکوتاهنخواهمآمد
رئیسیبااشارهبهاینکهمندرموردمبارزهبافسادبههیچعنوان
کوتاه نخواهم آمد و شرط ضمنی مردم برای رای به من مبارزه با

فساد است ،گفت :اگر گزارشی به من برسد که شخصی مرتکب
فسادشدهدربرخوردبااودرنگنخواهمکرد.لیکنصرفیکاتهام
ونکتهایکهدرنامهاینوشتهشودودرجاییمکتوبشود،کفایت
نمیکند،وقتیبهسندمتقنرسیدیمقطعابرخوردخواهیمکرد.
هیچاتهامینسبتبههیچکدامازوزراوجودندارد
رئیسدولتسیزدهمدرادامهبیانکرد:نسبتبههیچکداماز
وزرایپیشنهادیهیچاتهاممستقرشدهوقطعیشدهوجودندارد.
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 شدهای وجود ندارد .شاید این سخن را بارها از من
شنیدیدکه«مادربرخوردبافسادخطقرمزنداریم»یکنکتهباید
موردتوجهباشدوآناینکهخطقرمزمادرمبارزهبافسادبیاستناد
سخن گفتن است .در دستگاه قضا هم گفته بودم که خط قرمز ما
ایناستکهکسیغیرمتقنصحبتکند.
وی افزود :من همکاری با مجلس را امری مهم میدانم ،مردم
تاباختالفبیندولتومجلسراندارند،مردمدیگرطاقتتکرار
اختالفاتتلخگذشتهراندارند.
رئیــس جمهور با اشــاره بــه گزارشهــا و صحبتهای
نمایندگان پیرامون مشکالت روزمره مردم ،تصریح کرد :در این
روزها عزیزان نماینده گزارشهایی از وضعیت کرونا یا وضعیت
اقتصادی مطرح کردند که از سر دلسوزی بود ،گفت :این شرایط
میطلبد که کار دولت انشاءاهلل سریعا آغاز شود .این شرایطی
که موجب بیماری همهگیر شده همه مردم و همچنین شما و
ما را رنج میدهد؛ انشاءاهلل با استقرار دولت بتوانیم این شرایط
را تغییر دهیم.
رئیسی در ادامه خاطرنشــان کرد :خواسته من این است
که همه وزرای پیشنهادی که برنامههای 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
وزرایجوانحاضردرکابینهپیشنهادی،گفت:نکاتیمطرحشد
درخصوص وزرای جوان که سن و ســال کمتر یا تجربه کمتری
دارند.منعرضکردمکهصالحیتعلمیوعملیوزرارااگرشخصا
احرازنمیکردمبهشمامعرفینمیکردم.منتهاشمایککسیرا
نگاه میکنید که مثال سی سال در وزارتخانهای بوده خب این فرد
سابقه الزم را دارد اما کسی ده سال یا کمتر سابقه داشت احراز آن
سختاست.

سعیکردیمکابینهترکیبیازتجربهوجوانگراییباشد
رئیسی همچنین خاطرنشان کرد :ما سعی کردیم کابینه
ترکیبی باشد از تجربه و جوانگرایی به همین خاطر جوانهایی
که معرفی کردیم اینطور نیست که از دانشــگاه آمده باشد و
ما معرفی کرده باشــیم بلکه اینها کارهایی را انجام دادهاند
و تجربههایی دارند اما شاید به اندازه انتظار عزیزان نباشد.
وی ادامه داد :من میخواهم بگویم که نمایندگان محترم
انتخاب برخی جوانها برای وزارتخانهها پیام امید به جوانان
کشور است و پیام امید اســت که کارها را میتوان به جوانها
سپرد؛ انشــاء اهلل مجلس محترم هم این مورد را مورد عنایت
قرار خواهند داد .ما کارهای زیــادی باهم داریم ،تصمیمهای
مختلفی باید اتخاذ شود .متخصصین بســیار ارزشمندی در
مجلس داریم که صاحب نظر هستند در کمیسیونها فعالیت
دارند .اگر این دانش و تخصص را را به میــدان عمل بیاوریم،
میتواند کارگشا باشد.
رئیسیادامهداد:گفتهشدبرنامهایکهتقدیممجلسشدکامل
نبود ،بله این برنامه در مقام بیان نبود بلکه مختصر بود و نمودی از
برنامهتفصیلیبودکهبهزودیتقدیمتکتکنمایندگانمحترم
و نخبگان خواهد باشد؛ چرا که گفته بودند ۵تا ۶صفحه بنویسید
میخواهیمتقدیمنمایندگانمحترمکنیم.
وی خطاب به نمایندگان گفت :اما حق شماست که ببینید
برنامهچیستمندرجلسهتنفیذخدمتحضرتآقاعرضکردم
برنامه ما مبتنی بر برنامه هفتم است و در برنامه دولت سیزدهم
موضوعاتمختلفیشناساییشدهاستکهمشکالتراحلکنیم.
وی افزود :در برنامه مشکل و علل وقوع مشکلها ،راهبردها
و راهکارهــا به صورت تفصیلی ذکر شــده اســت و در حدود
 ۳۰مســئلهی کشــور که بیش از وزارتخانههاست شناسایی
شده اســت و این برنامهها فرا وزارتخانهای هستند که به کل
وزارتخانههای کشور ارسال میشــود .رئیسجمهور با بیان
اینکه نخستین جلسه هیأت دولت امروز -پنجشنبه -برگزار
خواهد شد ،تصریح کرد :بدون هیچ وقت گیری دولت شبانهروز
تالش 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 دولتهایی که باید از آنجا واکسن وارد
میکردیم و هم در ارتباط با ارز ،الحمدهلل گشایشهایی در حال
آغاز است ،گشایشهای 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

پیگیریهایی که خواهد شد انشااهلل بتوانیم در شرایط و وضعیت
زندگیمردمتغییراتیانجامدهیم.
ویادامهداد:علیرغماینکهبرخیمعتقدندمگرمیشودبااین
وضعیت اعتبارات ،برنامهها و دشمنیهای خارجی کشور را اداره
کرد؟میگوییمبله،مامعتقدهستیمامکانانجامدارد،درکشوربا
همینوضعیتیکهماداریمباهمینامکاناتمادیومعنویبهویژه
نیرویمتراکمجوانوکارآمدیکهدرکشورداریمحلمشکالت
کامال امکانپذیر است و ما به تأســی از بزرگان و با یاد گرفتن از
فرهنگیکهحاجقاسمبهمایاددادبایدبگوییممامیتوانیم.
رئیس قوه مجریه در ارتباط با سیاستهای بینالمللی ایران
گفت:درموضوعسیاستخارجیوزیرمحترمپیشنهادیمسائلی
اعالمکردند،منهمدرجلساتگذشتهعرضکردمبرنامهمابرنامه
تعاملی با کشورها خواهد بود و عزت ،حکمت مصلحت در دستور
کارماخواهدبودتاهمهحقوقومنافعملتایرانحفظشود.

ویافزود:بازهمتأکیدخواهمکردمسئلهرفعتحریمهاراباقوت
دنبالمیکنیماماسفرهمردمرابنداینمسائلنخواهیمکردزیرا
اقتصادیکهشرطیباشدوبازاریکهثباتشبهاینخاطرازدست
بروددرستنیست.رئیسیبااشارهبهبرخیازاظهاراتنمایندگان
نسبتبهوزرایپیشنهادیگفت:نسبتبهوزرابرخیازدغدغهها
مطرح شد آقایان خودشان نسبت به هر بخشی توضیح دادند اما
ممکن است چون وقت کافی نبود برخی از مسائل یا همه آنچه در
ذهننمایندگانبودتوضیحدادهنشدهباشد.
رئیسدولتسیزدهمتاکیدکرد:بسیارمهماستچهتیمیدر
وزارتخانهمستقرمیشود،یعنیعالوهبرخودوزیرنسبتبهتیم
نظارتخواهمداشتاگرتیمناکارآمدباشدوزیرخوبباشدکاری
اتفاقنمیافتد.درمسئلهوزارتمسئلهتیموزارتبسیارمهماست
یعنیتیمیکهمیخواهددروزارتخانهنقشآفرینیکند،بایدقوی
باشد.رئیسدولتگفت:ایرانقوینیازمندبهیکدولتقوی،یک
وزارتخانهقویویکساختاربامولفههایقویاست،قوتوقدرت،
لفظی نیست و باید اجرایی شود و این مسئله را وزرای محترم باید
موردبررسیقراردهند.
وی تاکید کرد :وزرا و تیمشان باید به فسادستیز ،پاکدست و
کارآمدباشند.

