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سرانجام کابینه کامل شد

ﺧﺒﺮ
توصیه وزارت خارجه به کریمیقدوسی

منابع دریافت اخبار کذب خود را
تغییر دهید
 روابطعمومــی وزارت امــور خارجه بــا توجه به
ادعای جدید کریمیقدوسی ،نماینده مجلس ،مبنی بر
تالش و تمایل و اقدام وزارت امور خارجه در برقراری
تماس و مذاکره با دولت ایاالت متحده آمریکا در یکی
از کشــورهای همســایه ،موارد زیر را به اطالع عموم
ملت شریف ایران میرساند:
 -۱بهصراحت اعالم میشــود تمام ادعاهای ایشــان
درخصوص تمایــل وزارت امور خارجــه به برقراری
تمــاس و مذاکره با دولت آمریــکا و نیز انجام مذاکره
با طرفهای آمریکایی در یکی از کشــورهای همسایه
غلط و بیاساس است و بهشدت تکذیب میشود.
 -۲وزارت امــور خارجــه در تمامی ســطوح و ارکان
مدیریتی و کارشناسی ،خود را تابع اوامر و سیاستهای
ترسیمشــده از ســوی مقــام معظم رهبــری بهویژه
درخصوص چگونگی تعامل و برخورد با دولت ایاالت
متحده آمریکا میدانــد و قطعا گامی فراتر یا عقبتر
برنخواهد داشت.
 -۳وزارت امــور خارجــه و دیپلماتهای جمهوری
اســالمی ایران خود را دیدهبان منافع ملی و مصالح
کشــور دانســته و تعهد و پایبندی خود به آرمانها و
ارزشهای انقالب اســالمی را منوط به ارائه تصویری
واقعی از تحوالت و روندهای در حال وقوع در منطقه،
جهان و نظام بینالملل میدانند و خود را موظف به
ارائه دیدگاه کارشناسی به مقامات عالیه دولت و نظام
میبینند .افزون بر آن در شــرایط کنونی اصوال دیدگاه
کارشناسی دستگاه دیپلماسی کشور بر بیفایدهبودن
هر نوع مذاکره با دولت عهدشــکن ،قانونگریز و ضد
ایران آقای ترامپ استوار است.
 -۴بخشی از صحبتهای اخیر آقای قدوسی اخباری
اســت که چون همیشــه وی ادعا میکنــد از منابع
موثقی دریافت کرده و به آنها اطمینان دارد که تمامی
آنها تکذیب میشــود .برای چندمین بار است که این
نماینده محترم مجلس بهسادگی اسیر اخبار نادرست
و سراپا غلط منابع خبری خود میشود و خود را تبدیل
به ابزار انتشار اخبار بیپایه و بنیان منابعی میکند که
هدفشــان ایجاد التهاب در جامعه و فضاسازی علیه
وزارت امور خارجه و دلســردکردن نیروهای دلسوز و
مردم هوشیار و آگاه ایران نسبت به دستگاه دیپلماسی
کشــور و بازیکردن ناآگاهانه در نقشــهای است که
دشمنان کشور ترسیم کردهاند.
 -۵بیشــک تمامی مقامات ،کارکنان و دیپلماتهای
وزارت امور خارجه که طی سالیان اخیر و بهخصوص
طی چند هفته اخیر آمــاج بدترین و تندترین حمالت
رسانهای برخی گروهها و تشکلهای همسو و همفکر
این نماینده محترم قرار گرفتهاند ،ریشــه این حمالت
و اتهامــات واهــی را موفقیــت و کامیابی دســتگاه
دیپلماســی و در خوشبینانهتریــن حالت ناشــی از
عصبیــت و نگاه جناحی و فقر و فقدان یک نگاه ملی
و فراجناحی مبتنی بر مصالــح و منافع مردم ارزیابی
میکنند که در هر صورت جای بســی تأســف اســت
افرادی بدینسان برای رسیدن به امیال سیاسی خود و
در کسوت نمایندگی مردم چنین شیوه و رویه ناپسندی
را پیشه خود ساختهاند.
 -۶در پایــان ،تأکید میشــود بــا توجه بــه اصرار و
پافشــاری ایشــان به ادامه اظهــارات و اخبار کذب،
نادرســت و بیپایه و اساس علیه وزارت امور خارجه،
که در ســالهای اخیر به دفعات شاهد آن بودهایم و
ازآنجاییکــه به نظر میرســد نماینده مذکور قصدی
برای اصــالح روش و منــش خود ندارد ،به ایشــان
توصیه میکنیم منابــع دریافت اخبار کذب و تکراری
خــود را تغییر دهد تا اینگونه شــهره بــه بیان اخبار
نادرست و کذب نشود.

رویارویی قایقهای ایرانی با
ناو آمریکایی ایمن و حرفهای بود
 مقامات نظامــی آمریکا رویارویی قایقهای نیروی
دریایی ایران با نــاو آمریکایی در آبهای خلیجفارس
را ایمن ،عــادی و حرفهای توصیف کردند .به گزارش
شبکه انبیســینیوز قایقهای تندروی نیروی دریایی
ایــران در آبهــای خلیجفارس بــه نــاو آمریکایی
اســکس و دیگر کشتیهای آمریکایی نزدیک شدهاند؛
درحالیکه ژنرال جوزف ووتــل ،فرمانده مقر مرکزی
ارتش آمریکا ،نیز در ناو اســکس بوده است .بنا بر این
گزارش ،قایقهای تندروی ایرانی تا فاصله ۳۰۰یاردی
از اسکس به این ناو آمریکایی نزدیک شده بودند.
یــک ملوان ایرانــی در یک تمــاس رادیویی از ناو
اسکس خواسته بود تا ملیت خود را مشخص کند .در
پاسخ به این تماس نیز یک ملوان آمریکایی کشتیهای
آمریکاییها را برای ایران معرفی کرده و توضیح داده
اســت که آنها در حــال انجام یــک مأموریت دریایی
هستند .برایان ماتی ،کاپیتان ناو آمریکایی اسکس ،این
رویارویی را ایمن و حرفــهای توصیف کرد .همچنین
ژنــرال ووتل در جمع خبرنگاران گفــت این رویارویی
عــادی ،ایمن و حرفــهای بوده و یــک اتفاق معمول
در آبهای بینالمللی محســوب میشــود .او رفتار
قایقهای تندروی ایرانی را نرمال توصیف کرد.
به گزارش ایســنا ،مقامات نظامی آمریکا پیش از
این با ادعــای خطرناکبودن رفتار قایقهای ایرانی در
آبهای خلیجفارس ،بارها از رویارویی و نزدیکشدن
شــناورهای ایران بــه ناوهای آمریکایــی انتقاد کرده
بودند .این در حالی اســت که مقامات کشورمان با رد
ایــن ادعاها تأکید میکنند ایران طبــق قوانین مربوط
به آبهــای بینالمللی رفتار میکنــد و حق دارد از
مرزهای آبی خود دفاع کند.
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شریعتمداري :ترجیح ميدادم
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 2
بهکارمدروزارتخانهادامه دهم
وزیر پیشنهادي تعاون ،کار و
رفــاه اجتماعــي ،محمــد
شــریعتمداري در جلســه
شنبهشــب مجلــس و در
جریــان دفــاع از صالحیت
خود بــراي تصــدي وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد :من ارادهاي در این
انتخاب نداشــتم و ایــن انتخاب رئیسجمهــور بود .من
ترجیح ميدادم به طور طبیعي به کارم در وزارتخانه ادامه
دهم اما آقاي رئیسجمهور گفت که تغییر در بخشــي از
ارکان اقتصادي کشور ،خواست نمایندگان است و من هم
پذیرفتم ،مشروط به رأي اعتماد مجلس .شما نمایندگان
ميخواهید در مورد تصدي وزارتخانهاي تصمیم بگیرید
که اجتماعيتریــن نهاد حاکمیت و از مهمترین نهادهاي
اقتصادي ایران است که اگر کارآمد عمل نکند ،نتیجهاش
توزیع فقر اســت .یک بار در یکي از جلســات اســتیضاح
حاضر نشــدم زیرا از شــب قبل به منطقه سیلزدهاي در
مازندران رفته بودم .وقتي از برگزاري جلسه مطلع شدم ،با
هیئت رئیســه تماس گرفتم؛ آقایان مطهري و پزشــکیان
شاهد هستند .به ایشان گفتم امر کنید برميگردم اما گفتند
از آقاي الریجاني شنیدهاند درمورد تغییرات تصمیم گرفته
شــود بنابراین استیضاح باید مدیریت شــود .عالوه بر این
شخصا با آقاي پزشکیان تلفني حرف زدم زیرا از حیث ادب
و پاســخگویي باید حضور ميیافتم .اگر مسئولیت به من
ســپرده شد ،پاســخ برخي مطالب آقاي نادري را خدمت
ایشــان ميدهم و اگر موارد صحیح بود ،آن را به مراجع
نظارتي منتقــل ميکنم .من وقتي ميشــنوم که در یک
وزارتخانه پســت مدیرعاملي خرید و فروش ميشود ،تنم
ميلــرزد؛ یقیــن دارم که ایــن اتفاق در ســطح کالن رخ
نميدهد .اما اگر کســاني هســتند که با آبروي نظام بازي
ميکنند ،ما مکلف به برخورد هستیم.
موافقانچهگفتند
 غالمعلــي جعفرزادهایمنآبــادي ،نماینده رشــت:
شریعتمداري چریکي براي جنگ اقتصادي است .دشمن
تمام توان خود را گذاشته است تا با خیال خام خود مردم
را در تنگنا قرار دهد ولي شریعتمداري ميتواند براساس
سوابق و کارنامه خود موفق عمل کند .هشت ماه است که
هیئت امناي سازمان تأمین اجتماعي شکل نگرفته که وزیر
عضو هیئت امنا و هیئتمدیره آن اســت .سازمان تأمین
اجتماعي ماهي هشتهزارو  ۵۰۰میلیارد پرداخت ميکند
که معادل یکســوم بودجه است .شوراي عالي دستمزد
شکل نگرفته چون وزیر ندارد.
 روحاﷲ بابایيصالــح ،نماینــده بوئینزهــرا و آوج:
شریعتمداري فردي مؤمن و والیي ،پاکدست ،اهل تدبیر و
توانمند است که از دوران انقالب به این سو ،مسئولیتهاي
مختلفــي در حوزه اجرائــي در وزارت بازرگاني ،معاونت
ریاســتجمهوري و وزارت صمت داشــته و مورد وثوق
دولت است .قابل ذکر است که وي با چالشهاي اجتماعي
نیز آشنایي خوبي دارد .شــریعتمداري فردي با قاطعیت
الزم در مبارزه با فســادهاي سازمانیافته است؛ این را باید
به خاطر داشت که وي درخصوص ثبت سفارشات خودرو
مشکالت این موضوع را برمال کرد .در حوزه صندوقهاي
بازنشستگي نیز شریعتمداري تصديگري را در این زمینه
ميتواند کاهش دهد و از نفوذ ذينفوذان مختلف سیاسي
و اقتصادي در این صندوقها بکاهد.
**مخالفانچهگفتند
 ولــي ملکي ،نماینــده مردم مشکینشــهر :در جنگ
اقتصــادي باید همه حالت جنگي به خــود بگیرند .تا به
حال به خاطر عملکرد ضعیف یــک وزیر ،معاون و مدیر
چه برخوردي به جز عزل صورت گرفته .در دنیا اگر اتفاقي
در وزارتخانه یا بنگاه اقتصادي بیفتد ،یا استعفا ميدهند یا
عذرخواهي ميکنند که در کشــور ما نهادینه نشده است.
آنچه من در برنامه دیدم  ۴۸درصد برنامه پیشــنهادي با
اســناد باالدســتي مغایرت دارد و بر گزارش کارشناســي
معاونت وزارت هم منطبق نیست.
 شهاب نادري ،نماینده مردم پاوه :باید از آقاي روحاني
بپرســم چرا با وجود این همه جوان نخبه و فرهیخته با
درجات عالي نتوانستند جوانگرایي را در عمل به جامعه
۶۵درصدي جوانان نشــان دهند؟ اگر آقاي شریعتمداري
وزیر کارآمدي بود ،چرا ایشان را از وزارت صنعت برداشتید
و اگر ناکارآمد اســت پس بــراي وزارت کار هم ناکارآمد
است .آقاي شریعتمداري در مسئولیت سابقش چه گلي
بر سر تولید زده که براي وزارت کار به ایشان رأي بدهیم؟
حق بســیاري از هموطنان مــا در قراردادهــاي خرید با
شرکتهاي خودروسازي ضایع شد و با گراني بازار حاضر
به تحویل خودرو نشدند.
محمد اســالمي :پیگیر مشــکالت کامیــونداران
خواهم بود
محمــد اســالمي وزیــر
پیشــنهادي راه و شهرسازي
در دفاع از خود در مجلس با
بیــان اینکــه ســاخت ۴.۵
میلیون واحد مســکوني در
برنامه ششــم توسعه آمده
اســت ،گفت ۹۰۰ :هزار واحد براي اقشــار کمدرآمد۵۰۰ ،
هزار واحد براي روســتایيها و طرح مسکن حمایتي باید
ساخته شود و در دستور کار ما قرار بگیرد .طبق محاسبات
و آماري که در برنامه پنجم توسعه آمده ،شهرسازي نوین
بایــد برگرفته از فرهنگ ایراني – اســالمي و متناســب با
شرایط هر جغرافیا انجام شود .تمام تالشم را خواهم کرد
تا مشکالت کامیونداران را پیگیري و حل کنم .از آن طرف
به دنبال تعیین تکلیف و تکمیل مسکن مهر هستم .تأمین
مســکن اقشار کمدرآمد یکي از مأموریتهاي وزارت راه و
شهرســازي اســت که تولید آن باید در اختیار افراد واجد
شرایط و نه سوداگران قرار بگیرد .معتقدم در حوزه راههاي
روستایي موازيکاري شده است ،حجم مطالبات از راههاي
روستایي بسیار زیاد است و در این حوزه دچار پراکندهکاري

هســتیم .باید یک ســاختار کارآمد غیرمتمرکــز باید براي
راههاي روســتایي در نظر گرفته شــود و راههاي روستایي
متولي قدرتمند اجرائي داشته باشد .در حوزه مسکن مهر
ســاخت دومیلیونو  ۲۰۰هزار واحد تعریف شد که از این
تعداد یکمیلیونو  ۷۰۰هزار واحد تحویل داده شــده که
یکمیلیونو  ۲۰۰هزار واحد در دولت یازدهم ساخته شد.
در حال حاضر  ۵۰۰هزار واحد باقي مانده که از این تعداد
 ۲۲۰هزار واحد به دلیل عدم زیرســاختها هنوز تحویل
نشدهاند.
مخالفانوزیر
 ســهراب گیالني ،نماینده شوشــتر :چه برنامههایي
براي تعاوني مسکنها که نیمهتمام مانده و چالشهاي
اجتماعي به وجود آورده اســت ،وجود دارد؟ گراني بیش
از  ۴۰درصد مســکن چگونه مدیریت خواهد شــد؟ براي
حاشیهنشــینهاي فقیر کــه  ۱۱میلیون نفر هســتند چه
برنامهاي دیده شده اســت؟ وزیر پیشنهادي براي جبران
فرسودگي خط ریلي چه برنامهاي دارد؟ چه تدبیري براي
بدهي دولت به پیمانکاران وجود دارد؟ چه تدبیري براي
تکمیــل پروژههاي ناتمام و آغاز پروژههــاي جدید دارد؟
مدیریتهاي قبلي در این وزارتخانه هزاران میلیارد تومان
بدهي به جا گذاشتهاند .هزاران پروژه بهجامانده و گراني
مسکن رشد قابل توجهي داشته است.
 علي نجفيخوشرودي ،نماینده بابل :حرفهاي ایشان
ما را یاد دولتمردان ســابق مياندازد .به کدام شــاخص
اســتناد کردهاید که در اســتانداري مازندران در طول یک
ســال به اندازه  ۱۵سال کار کردهاید؟ این نماینده مجلس
خواســتار پخش فیلمي از اظهارات محمد اســالمي در
واکنش به درخواســت انتصاب مدیران اســتاني شد .در
این فیلم خبرنگار از وزیر ميپرســد شــما بــراي انتصاب
شایستگان چه خواهید کرد؟ چقدر به سفارش نمایندگاني
که خواســتار انتصــاب افراد مدنظرشــان اســت ،توجه
ميکنید؟ که اســالمي هم در پاســخ به پرسش خبرنگار
گفت »بنده تالش ميکنم براساس شایستهساالري عمل
کنم و در ســفارشها هم بر همین اســاس رفتار خواهم
کرد و به سخنان و درخواستهایي که به شایستهساالري
توجهي نميکنند ،اهمیتي نميدهم و اصال این سخنان را
باید از یك گوش شنید و از گوش دیگر در کرد«.
 محمد فیضي ،نماینــده اردبیل ،نمین و نیر :آیا شــما
مبتني بر برنامهتان انتخاب شدید یا اینکه با استعفاي وزیر
و البي و چانهزني یکشبه براي این پست انتخاب شدید؟
شما خودتان گفتید به سفارش یکي از وزرا و با دعوت به
حضور رئیسجمهور رفته و از شــما خواســته شده تا در
عرض یک روز برنامه ارائه کنید .آیا شــما موارد مرتبط با
اســناد باالدســتي وزارت راه را مورد مطالعه قرار دادید؟
یکي از بستگان شما به عنوان ناظر  ۵۰۰واحد ساختماني
براي رزمندگان وزارت دفاع منصوب شــده است .بگویید
آن فرد امروز کجاســت و پرونــدهاش چه مرحلهاي را در
سازمان بازرســي طي ميکند؟ از طرف دیگر شما متولي
پرونده هواپیماســازي ایران  ۱۴۰بودید که ســه فروند آن
ســقوط کرد .سؤال این است که مابقي هواپیماها در کنج
آشیانههاســت یا در آسمانها پرواز ميکند .ثمره بیش از
 ۲۰۰میلیون دالر سرمایهگذاري چه شد؟
موافقان وزیر
 محمدعلي پورمختــار ،نماینده همــدان :برنامههاي
ایشان نشانگر عدالتمحوري در عرصه راههاي شهري و
روســتایي است که انشاءاﷲ آن را عملیاتي خواهند کرد.
بحث تحقیقات و نوآوري یکي از برنامههاي ایشان است
که امیدواریم بتوانند در حوزههاي مختلف این وزارتخانه
آن را اجرائي کنند .موضوع مسکن که در برنامههاي ایشان
است و توجه به مســکن مهر از مطالبات ماست .مسکن
مهر مســکن مزخرفي نیست بلکه مســکن نیازمندان و
فقراست .نظام مهندسي ساختمان که یکي از معضالتي
اســت که در دوره آقاي آخوندي حلنشــده باقي مانده
است؛ ایشان حتما آن را مورد توجه قرار خواهد داد.
 قاسم احمديالشــکي ،نماینده نوشــهر ،چالوس و
کالردشت :پاکدســتي و تعهد ایشــان هم بــراي ما مهم
اســت .طبق اظهار آقاي اسالمي ایشــان در هیئت مدیره
هیچ شــرکت خصوصي یا دولتي عضویــت ندارد و تنها
در مجموعه صنایع دفاعي اســت .من تاکنون ندیدهام که
در بحث شفافسازي وزیري تا این اندازه شفافیت داشته
باشد که حتي آدرس محل سکونت خود را بنویسد .آقاي
نیکزاد وزیر اســبق راه کمتر به موضــوع راه توجه کرد و
بیشتر به مسکن مهر پرداخت .آقاي آخوندي هم در دوره
وزارتش بیشــتر به موضوع راه پرداخت و به مسکن مهر
اعتقاد نداشت اما آقاي اسالمي اعالم کرد که مسکن مهر
و باقيماندههاي آن را در دستور کار دارد.
 محمد رضایيکوچي ،رئیس کمیسیون عمران و نماینده
جهرم :آقاي اســالمي ،آقازاده نیست فردي نیست که بر
اساس یک جریان سیاســي نامزد وزارت راه و شهرسازي
شــده باشد .به عنوان یک کارشناس ،کارش را شروع کرده
و تا امــروز بر اســاس توانمندي و کارایي ،مــورد اعتماد
رئیسجمهور قرار گرفته و به مجلس معرفي شده است.
این رزومه نشان ميدهد که آقاي اسالمي در همه حوزهها
کار کردهاند و در همه جا پرونده خوبي داشتهاند .ما ابتدا
آقاي اسالمي را در کمیسیون عمران دعوت کردیم .حداقل
چهار جلســه با ایشــان برگزار کردیم .نمایندگان محترم
کمیســیون عمران نظرات ایشــان را در ارتباط با تکالیفي
که در برنامه ششــم و برنامه بودجه بر عهده وزارت راه و
شهرسازي است ،شنیدهاند.
رحمانــي وزیر پیشــنهادي صنعت ،معــدن و تجارت:
تثبیتاشتغالمهمترینکارمناست
بعــد از پایــان صحبتهاي
نمایندگان موافق و مخالف
وزیــر پیشــنهادي »صمت«
رضا رحماني پــاي تریبون و
گفــت» :مدیریــت شــرایط
تحریم و رصد آثار تحریم را از
طریق ستاد تحریم وزارتخانه دنبال ميکنم تا مقابله با آثار
آن و استفاده از شــرایط جدید را برنامهریزي کنیم .تأمین

کاالهاي اساسي را از طریق ذخیرهسازي دنبال ميکنیم
و قطعا با وزارت جهاد کشاورزي هماهنگ خواهیم شد.
از شبکه اصناف و اتحادیههاي صنفي استفاده خواهم
کــرد .پــروژه زنجیره تأمین را براي ســه ســال آینده با
 ۵۵برنامــه عملیاتي به ســرانجام خواهم رســاند«.
رحماني گفت که مواد اولیهاي را که در کاالهایي که با
زندگي و کار مردم سر و کار دارند ،با قیمت مناسبتري
در اختیــار ميگذاریــم .او ادامــه داد» :در حوزه تثبیت
اشتغال ،نوسازي و بازسازي صنایع و صنوف تولیدي را
با توان و برنامه مدونتر و محکمتري ادامه خواهم داد.
کیفيسازي و صادراتمحوربودن تولیدات کارخانجات
را از طریــق نوســازي صنایع دنبــال ميکنــم« .وزیر
پیشنهادي »صمت« درباره برنامههاي آینده خود گفت:
»در پروژههاي ویژه در سال جاري معادل  ۱۰میلیارد دالر
ســاخت داخل را آغاز کردیم .اقالمي که در ســالهاي
گذشــته وارد ميشد ،با برنامههاي مدون داخليسازي
ميشود .در  ۱۰سال آینده  ۴۰هزار واگن را تولید خواهیم
کرد .در سه سال آینده  ۲۰۲هزار دستگاه کشنده ،اتوبوس
و مینيبوس تولید ميشود« .او در تشریح چهار بخش
تولید و تثبیت اشــتغال ،صادرات ،معــدن و بازرگاني،
گفت» :مهمترین کاري کــه براي خودم واجب کردهام،
تثبیت اشتغال است .بهجاي اتاق بحران ،اتاق پیشگیري
و درمان را با اســتفاده تــوان مردم ،بخش خصوصي و
مجلس و بخشهاي مختلف دولت به وجود ميآورم.
مردم از ما توقع معجزه ندارند اما توقع پرهیز از تنش و
اختالف و تالش براي بهبود شرایط است«.
آنهاکهموافقبودند
رئیس کمیســیون صنایع مجلس ازجمله موافقان
وزیر پیشــنهادي صنعت یعني رضا رحماني بود .عزیز
اکبریان ،نماینده کرج گفت رحماني براي مبارزه با فساد
برنامه دارد .او ،رحماني را فردي دلســوز ،سادهزیست،
والیتمدار و وفادار به نظام ،با انگیزه و ارزشي توصیف کرد
و گفت» :ایشان به عنوان مدیر تراکتورسازي و آلومینیوم
المهدي تالش زیادي کرده ،ســه دوره نماینده مجلس
بوده و  ۱۵ســال پیش با لیســانس وارد مجلس شده
است .دو سال اســت که ایشان معاون وزیر است ،حاال
او وارث تمام مشکالت وزارت صنعت است؟ وارث این
مشکالت تیم اقتصادي دولت و ما در مجلس هستیم«.
علياصغر یوسفنژاد ،عضو هیئترئیسه مجلس نیز در
موافقت با رأي اعتماد مجلس به رضا رحماني ،چنین
گفت» :هرکسي که از ظرفیت مجلس در جهت منافع
سازماني اســتفاده کرده اســت ،موفق بوده است .این
ویژگي را در آقاي رحمانــي ميبینیم .من فکر ميکنم
انشاءاﷲ مجلس باید به ایشــان کمک کند« .نماینده
ساري خطاب به صادقي ادامه داد» :شما اشاره کردید
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که برنامههاي آقاي رحمانــي همان برنامههاي قبلي
اســت .من ميخواهم بگویم که اتفاقا باید همینطور
باشد .یک وزیر با قوانین و اسناد باالدستي و برنامههاي
تنظیمشده از قبل روبهروست .پس باید این مسائل را با
وضع موجود تطبیق دهد .این کاري اســت که بسیاري
از وزرای قبلــي نتوانســتند انجام دهند« .حســینعلي
شهریاري ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس در دفاع از
رحماني گفت» :آقاي رحماني عالوه بر داشتن تعهد و
تخصص و شایستگي ،براي این مسئولیت خطیر یکي از
برترین مدیران اجرائي و اقتصادي کشور است«.
آنهاکهمخالفبودند
محمود صادقي ،نماینده تهران در مخالفت با وزیر
پیشــنهادي صنعت گفت» :در برنامه ارائهشــده هیچ
ارتباط معناداري با بودجههاي ســاالنه دولت و مقدار
عملیاتيشدن برنامه ارائهشده با توجه به بودجههاي
ســالهاي پیشرو دیده نميشــود .هدفگذاري بسیار
فراتر از بودجه ســنواتي اســت« .صادقــي در انتقاد از
برنامه رحماني گفت :برنامه پیشــنهادي بسیار گسترده
اســت و گویا ميخواهد تمام مشکالت آدم را حل کند.
این عضو فراکسیون امید در ادامه مخالفت با رحماني
ادامه داد» :شما در وضعیت موجود چه نقشي دارید و
چگونه توانستهاید سه مقطع تحصیلي را در طول این
دوره پرکار مدیریتي خود طي کنید و چگونه توانستهاید
کارشناســي حقوق بگیرید و کارشناسي ارشد مدیریت
دولتي و دوره دکتراي مدیریت را اخذ کنید؟ آیا امکانپذیر
اســت که یک دانشــجو بر ســر کالس حاضر شــود و
اینهمه مسئولیت داشته باشد و سه مقطع تحصیلي
را نیز پشت سر بگذارد؟ خوشبختانه شما متولد ۱۳۴۵
هستید ولي مدارک شما با اینهمه مسئولیت و ارتقاي
تحصیلي تناسب ندارد .امیدواریم که در این زمینه پاسخ
شــفافي دهید .آقاي روحاني گفتند عدهاي از ارز یارانه
سوءاستفاده کردند .به آقاي رحماني گفتم اگر در بعضي
از سمتها ابوذر و سلمان هم به کار گرفتهاید ،یک سال
بعــد آن را عوض کنید .آقاي روحانــي خودتان به این
توصیه عمل کردید؟ چرا وزرا را از یک پســت به پست
دیگر جابهجا ميکنید؟«.
مخالف دیگــر وزیر پیشــنهادي »صمــت« احمد
بیگدلي ،نماینده زنجان بود .او خطاب به رضا رحماني
گفت» :باید از ظرفیت بورس کاالي ایراني استفاده کرد
و کاالها نیز با نرخ واقعي قیمتگذاري شود .همچنین از
تولید حمایت شود که در مورد هیچکدام شما برنامهاي
ارائه نکردید« .این عضو فراکسیون امید افزود» :چطور
ميخواهید بــازار را تنظیم و کاالي مــورد نیاز مردم را
تأمین کنید؟ بنده ميخواهم دراینباره بهصورت شفاف
موضعگیري کنید«.

روز ادعا
او افــزود :دولت آمریکا بعــد از چند ماه تصمیم
گرفت تحریمهایش علیه ایران را از ســر بگیرد و این
تحریمها بخشهاي نفــت ،گاز ،انرژي و امور مالي را
شــامل ميشود .این مقام پیشــین آمریکا مدعي شد:
مسئله تحریم این بار تأثیرات بیشتري بر ایران خواهد
گذاشــت زیرا توقف صادرات نفت فشار کامل بر ایران
خواهد آورد و شــرکتها باید یا کار با ایران را انتخاب
کنند یا کار با کشــورهاي جهان .ما انتظار داریم چین
و هنــد نیز که بزرگترین مصرفکننــدگان نفت ایران
هســتند ،واردات نفت از ایران را کاهش دهند .وي در
ادامه با طرح ادعاي حمایت ایران از شبهنظامیان در
منطقه و ایجاد ناامني و بيثباتي این ســؤال را مطرح
کرد کــه آیا ایران آمادگي گفتوگو با آمریکا براي حل
مشکالت را دارد؟
مقایسهاوباماوترامپ
مینا العریبي ،سردبیر روزنامه نشنال نیز در نشست
منامه مدعي شد :احزاب سیاسي در عراق بسیار پیچیده
هستند و هرکس که شبهنظامیاني ندارد براي حمایت
از خودش شبهنظامیاني را ایجاد ميکند و متأسفانه این
شــبهنظامیان مورد حمایت ایران هستند .ما نگران این
هستیم که جنگ ایراني -آمریکایي در خاک یک کشور
عربــي و با خون عربي رخ دهــد .همچنین عبدالعزیز
بن صقر ،رئیس اندیشــکده خلیج )فــارس( گفت که
منطقه در طول هشــت سال از سیاســتهاي اوباما،
رئیسجمهور پیشــین آمریکا آســیب دید زیــرا اوباما
تصمیمات الزم را اتخاذ نکرد و از ایران دفاع کرد .ایران
از این حمایتها بهره برد و توافق هستهاي را امضا کرد
تا این توافق مجوزي براي سیاستهاي توسعهطلبانه
ایران باشــد و کشــورهاي خلیج )فارس( از این توافق
حمایــت نکردند .او افــزود :زماني کــه دونالد ترامپ
روي کار آمد ،اظهارات خوبي در رابطه با ضرورت لغو
توافق هستهاي و برنامه موشکي و همچنین مقابله با
گروهکهاي تروریســتي از او شنیدیم اما تاکنون هیچ
سیاست واضحي از ســوي آمریکا ندیدهایم ،آیا ممکن
است تحریمهاي سیاسي و اقتصادي یا مقابله نظامي
علیه ایران داشته باشیم؟ ما در خلیج )فارس( از ایران
ميخواهیم که به توافقات و تعهدات پایبند باشــد اما
متأســفانه این امر محقق نميشود .بن صقر گفت :ما
همیشــه امیدوار بودیم که ایــران رفتارهایش را تغییر
دهــد و دخالت مــا در یمن به خاطــر دخالت ایران و
حمایت از یک مجموعه مسلح غیردولتي بود که با زور
روي کار آمد و تهدیدي براي امنیت ما به شمار ميرود،
ما نميتوانیم این مسئله را بپذیریم.

