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«مردمساالری» رایزنی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با نمایندگان را بررسی میکند

یادداشت

دولت كالن نگر پاسخگو
مجلس تيزبين پرسشگر
كمال الدين پيرموذن*

امروز مردم بي صبرانه در انتظار سپردن مسئوليتها براساس شايستگي
و صف آرايي كابينه اي بر پايه دانش ،توان ،تجربه ،ديانت ،شــهامت ،صداقت
و كياســت بر مرداني كارآمد و كاربلد هستند .رئيس جمهور براساس اصول
 ١١٣تا  ١٣٠قانون اساسي ،مسئوليت اجراي قانون اساسي ،اين ميثاق ملي را
دارند و هيأت وزيران بطور مشترك نسبت به رئيس جمهور ،مجلس و رهبر
مســئوليت دارند .مجموعه دولت بايد افرادي مجرب ،كاربلد ،خوش سابقه
اجرايي و آبديده و يكدست و هماهنگ با رئيس جمهور ،معتقد به اصول اسالم
و نظام ارزشي انقالب ،با انگيزه كامل ،با نشاط و افتخار ،خود را وقف خدمت
به ملك و ملت نمايند و در عمل مسئوليت مشترك را در دولت بپذيرند ،در
اين صورت همه كالن نگر خواهند بود و برنامهها را پيش خواهند برد ،دچار
بخشي نگري نخواهند شد و توسعه متعادل و مناسب و در چارچوب عدالت
اجتماعي انجام خواهد شــد ،اگر خدايي نكرده در دولت ناهماهنگي باشد و
وزرا اعتقادي به جامع نگري نداشته و كالن نبينند ،هم منابع ضايع مي شود
و هم اهداف تحقق پيدا نميكند؛ به ويژه در ارتباط با مســائل اقتصادي كه
مجموعه بايد هم فكر ،هم نظر و هماهنگ باشــند تا بتوانند منابع را خوب
تخصيص دهند و حداكثر بهره وري حاصل و رشد شتابنده اقتصادي محقق
شــود .وزيران كابينه دوازدهم ،بي ترديد اجازه نخواهند داد كه حقوق مردم
در دســتگاههاي اجرايي زيرپا گذاشته شــود و به مطالبات به حق مردم بها
ندهند .وزراي پيشنهادي با فداكاري ،با خلوص و حسن نيت همكاري رييس
جمهور را پذيرفتند و با رعايت اعتدال ،انصاف و زمينهســازي براي استفاده
بهينه از همه نيروهاي كارآمد و بخصوص توجه كافي به استعدادهاي محلي
و منطقهاي و نيز بهرهگيري كامل از توان شگرف جوانان ،اقوام و زنان متعهد،
پرهيز از بخشــي نگري در برنامه ريزي كالن ملي هماهنگ كامل با اجزاي
مختلف دولت و مجلس شــوراي اســامي با تمكين كامل در برابر قانون و
استقبال از نقد و باالخره خداوند بزرگ را در همه عرصه ،حاضر و ناظر دانسته
و رضاي او را بر رضاي هركس ديگر ترجيح داده و با مهرباني و شفقت به ملت
رشــيد ايران  ،خود را خدمتگزار خلق خدا دانسته ،در خدمت منافع نظام و
كيان خواهند بود .طبيعي است كه نمايندگان ملت نيز در دادن راي اعتماد،
رضايت خداوند متعال را بر هرچيز ،چه رسد به گرايشات جناحي و سياسي
ترجيح مي دهند و تبلور قدرداني از خلق حماسه سياسي ملت با حمايت از
كابينه شايسته رئيس جمهور مقتدر نشان خواهند داد و در بعد نظارتي هم،
بجد «دولت پاسخگو و مجلس پرسشگر» را رقم خواهند زد.
*نماينده اصالح طلب مجلس نهم
خبر

تاکید جهانگیری بر رسیدگی هرچه بیشتر
و تالش حداکثری برای امدادرسانی به سیل زدگان
ایرنا :معاون اول رییس جمهوری در تماس تلفنی با اســتانداران خراسان
رضوی و گلســتان خواستار رسیدگی هرچه بیشــتر و تالش حداکثری برای
امدادرسانی به سیل زدگان در این استانها شد .اسحاق جهانگیری در تماس
تلفنی با استانداران خراسان رضوی و گلستان ،گزارشی از آخرین میزان تلفات
و خســارات وارده و روند امدادرســانی در مناطق سیل زده دریافت کرد .وی
در این تماس تلفنی بر لزوم رســیدگی هرچه بیشتر و کمک به آسیب زدگان
تاکید کــرد .معاون اول رییس جمهوری همچنین ضمــن اعالم همدردی با
خانوادههای جانباختگان و مصدومین حادثه ســیل از اســتانداران خراســان
رضوی و گلستان خواست با بسیج همه امکانات استان ،رسیدگی هرچه بیشتر
به ســیل زدگان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند و حداکثر توان
نیروهــای امدادی را برای یافتن مفقودین و جبران خســارات وارد شــده به
خصوص به زیرساختها بکار گیرند .به گزارش ایرنا ،در پی بارشهای رگباری
عصر جمعه در شــهرهای درگز ،قوچان ،نیشــابور و کالت در شــمال استان
خراســان رضوی و جاری شدن سیل تاکنون  8نفر جان خود را از دست داده
اند .همچنین بارشهای رگباری در گلســتان که از عصر پنج شــنبه گذشته
( 19مرداد  )96آغاز و تا روز جمعه ادامه داشــت باعث جاری شــدن سیالب
در برخی شهرســتانها شد که بر اثر این حادثه  2نفر در شهرهای علی آباد و
بخش داشلی برون گنبدکاووس جان باختند و دو نفر دیگر نیز مفقود هستند
که جستجو برای آگاهی از سرنوشت آنها ادامه دارد.

آمریکا برای رسیدن به قدرت مدنظرش
باید با روسیه به تعامل برسد
ایسنا :یک کارشــناس مســائل آمریکا گفت :هر چنــد روابط مسکو و
واشــنگتن همواره با فراز و نشــیبهای فراوانی رو به رو بــوده اما آمریکا
برای رســیدن به قدرت مدنظر خود باید با روسیه به تعامل برسد .موسسه
بینالمللــی مطالعات دریای خزر با همکاری ایرآســیا عصر روز شــنبه با
برگزاری نشســت «روند سیاست خارجی روسیه در نظام بینالملل» که با
حضور اساتید و کارشناسان مربوط برگزار شد ،به بررسی سیاست خارجی
روســیه در عرصه بین الملل پرداخت .سید مجتبی جاللزاده پژوهشگر و
کاشناس مســائل آمریکا در این نشست با بیان اینکه وضعیت فعلی روابط
روســیه و آمریکا در بدترین حالت خود قرار دارد ،گفت :اوباما ســعی کرد
تعامالت دو کشــور را با طرح بازســازی روابط بهبود بخشــد .این طرح به
تنشزدایی بین مسکو و واشنگتن معطوف بود که در نهایت هم نتیجه نداد
و میتوان دلیل این امر را رویکرد پوتین درخصوص الحاق کریمه دانســت.
وی ادامه داد :تنش در راوبط دو کشور پس از اوباما تا جایی پیش رفت که
وقتی در نشست خبری از ترامپ در مورد طرح بازنگری در روابط روسیه و
آمریکا پرســیده شد او گفت کدام بازنگری؟ جاللزاده گفت :ترامپ روسیه
را تهدیــد نمیداند و ترجیح میدهد به صورت موردی مســائل مربوط به
روســیه را بررســی کند .در حقیقت میتوان گفت دو کشور الگوی رقابت
و همــکاری توام را در پیش گرفتهاند .البتــه نباید فراموش کرد که روابط
دو کشــور سالهاســت که فراز و فرودهای فراوانی داشته و دوران مختلف
از حالت شــرایط تنش زدایی به سمت جنگ سرد کم شدت و بازهم تنش
زدایی رفته و دائم متغیر بوده اســت .این کاشــناس مسائل آمریکا با بیان
اینکه پس از فروپاشی اتحادیه شوری روسها برای دو دهه به منظور جلب
نظر مجامع بینالمللی رویکردی منزوی داشــته ،افــزود :اما با اتمام دوره
اوباما شــاهد بحث کریمه و وقایع گرجستان بودیم و پس از آن هم دیدیم
که روس ها وارد جنگ سوریه شــده و در آن حضوری پررنگ ایفا کردند.
وی ادامه داد :حس رقابت بین این دو ابر قدرت (روســیه و آمریکا) همواره
پررنگ بوده ،اما همکاری در منافع و تهدیدهای مشترک هم همواره جزئی
از روابط آنها بوده اســت .جاللزاده ادامه داد :یکی از این منافع مشــترک
بحث سوریه اســت هرچند که در بحران سوریه شاهدیم که روسها خود
را دارای منافع اســتراتژیک می بینند و حال اینکــه آمریکاییها هر چند
حضور روسهــا را پذیرفتهاند ،اما همچنان ادامه این حضور و ادامه اطالق
کریمه به روســیه را نمیپذیرند .وی گفت :از افتراقهای مسکو و واشنگتن
هم میتوان به اجرای برجام اشــاره کرد .در ایــن رابطه ترامپ بارها اعالم
کرده اســت که از اجرای برجام خارج می شــوند در حالی که روس ها بر
ادامه آن پافشاری دارند .این پژوهشگر مسائل آمریکا مقابله با افراط گرایی
را از وجوه اشــتراک دو کشــور دانست و افزود :بحث انرژی و آینده آن هم
جزء مشــترکات دیگر آمریکا و روسیه اســت که در این زمینه توافق ها و
قراردادهایی بین آنها منعقد شــده اســت .وی گفت :به طور کلی در دوره
کنونی ایاالت متحده در سیاست خارجی و حتی داخلی خود هم به نتیجه
قطعی نرســیده و مرتب شاهد تغییر و تحول است و طرح استیضاح ترامپ
هم در ســنا مطرح اســت که اگر بخواهند به عظمت و قدرت مدنظر خود
دست یابند قطعا باید به تعاملی با روس دست یابند.

رایزنی با نمایندگان برای جلب اعتماد بهارستان
گروه سیاســی :با معرفی  17وزیر پیشنهادی کابینه
دوازدهم به مجلس شــورای اسالمیفصل رایزنی آغاز شده
است.وزرای پیشنهادی با اســتفاده از ابزارهای مختلف در
پی آن هســتند تا اعتماد بهارستان نشینان را کسب کنند
و به صدارت برســند.حضور در فراکســیونهای سیاسی و
تخصصی،حضــور در کمیســیونهای مربوطه،گفــت و گو
با رســانهها،حضور در جمع نخبــگان وزارتخانههای خود و
کســب رضایت آنها به عنوان یکی از شاخصهای توانمندی
،رایزنیهای انفرادی با نمایندگان،رایزنی با شــخصیتهای
سیاســی تاثیرگذار همگی هدف مشــترکی دارند و آنهم
کسب اعتماد نمایندگان مجلس است.
ســیدمحمود علوی در حاشیه نشســت فراکسیون امید
مجلس شــورای اســامیدر گفت وگو با خانه ملت گفت:
جلســات خوب و صمیمانه با نمایندگان مجلس داشتیم که
تالش شد به دغدغههای آنها پاسخ الزم داده شود .احساس
میشــود پاســخها متقاعدکننده بوده ،زیرا ســواالت تنها
شبهاتی بود که با شفافیت کامل پاسخ داده شد.
وزیر پیشــنهادی اطالعات دولت دوازدهم ضمن تشکر
از نمایندگان و فراکســیونهای مختلف مجلس گفت :امید
اســت برادری و همدلی بین دولت و مجلس و سایر قوا به
رفع مشکالت مردم و پیشرفت کشور منتهی شود.
وی افزود :برنامه پیشــنهادی برای دولت دوازدهم ارائه
شد و سواالتی از ســوی نمایندگان که در موارد مختلف با
آن مواجه میشوند ،مطرح شد؛ برخی سواالت نیز پیرامون
برنامه ارائه شده بود که به طور کامل پاسخ داده شد.
علوی درخصــوص اولویتهــای وزارت اطالعات دولت
دوازدهم گفــت :برنامه پیشــنهادی بــه تمامینمایندهها
ارائه شــده و اولویتها بر مبنای آیه شریفه قرآن است که
میفرماید «أَشِ ّدا ُء َعلَى ال ُکفّا ِر ُر َحما ُء بَی َن ُهم».
وزیــر پیشــنهادی اطالعات دولت دوازدهــم ادامه داد:
وزارت اطالعــات در دولــت جدیــد ،برای جامعــه خود و
نیروهای درون نظام و شــهروندان آسایش ،آرامش ،امنیت
و تعبیه بسترهای رشد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،رسانه
ای ،علمی ،انرژی و تربیتی را در اولویت کار قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد :از سوی دیگر کوچکترین بستری برای
اقدامات ضدامنیتی دشــمنان فراهم نخواهد شد ،همانگونه
که تاکنون از آنها جلوگیری شده است ،لذا امیدواریم امنیت
را به صورت پایدار برای مردم حفظ کنیم.
نیازمند تغییر و تحول در سیستم مدیریتی هستیم
ســیدمحمد بطحایی نیز درگردهمایی مشترک اعضای
شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش سراسرکشور
با حضور وزیرآموزش وپرورش در ســاختمان شهید رجایی،
اظهارکرد :به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ یک میلیونی
آموزش وپرورش و  700هزار بازنشســته فرهنگی صمیمانه
از زحمات و تالشها ،وصبر و حوصله دکتر دانش آشــتیانی
سپاسگزاری میکنم.وزیرپیشنهادی وزارت آموزش وپرورش
ادامه داد :نتایــج فعالیتها و تالشهای یک وزارتخانه طی
 4سال مشخص نمیشــود ،چه رسد به اینکه این کار طی
چندماه بخواهد انجام شــود .در مدت کوتــاه وزارت دکتر
دانش آشتیانی ،شاهد تالشهای ایشان برای حل مشکالت
و کمبودها به ویژه در بخش مالی بودهایم ،و کمال بیانصافی
است ،اگر کسی عملکرد ایشان را زیر سوال ببرد.
وی از برنامههــای خــود برای تصــدی وزارت آموزش
وپــرورش در دو محور یاد کرد و افــزود :آموزش وپرورش
نسبت به ســایر دستگاههای اجرایی ،شرایط متفاوتی دارد،
زیرا در آموزش وپرورش ،ســند تحول بنیادین باید اجرایی
شود و فرقی نمیکند چه کسی وزیر شود ،هر کس موفق به
اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمیشود باید مسیری
را طی کند که سند تحول مشخص کرده است.
وزیرپیشنهادی وزارت آموزش وپرورش ،گفت :محتوای
برنامههایی کــه به مجلس ارائه دادهام ،براســاس نیازهای
جامعه اســت ،بنابراین؛ تمرین مهارتهــای زندگی و آنچه
دانش آموزان برای تعامل با جامعه در خارج از مدرســه به
آن نیاز دارند از جمله برنامههای اینجانب است.
وی با اشاره به تالشهای صورت گرفته در دولت یازدهم
در باره اصالح ســاختار تصریح کرد :اصالح ساختار و مراکز
تصمیمسازی در نظام مدیریتی و تأکید بر ارتقای بهره وری
از منابــع و اصالح مصارف از محورهــای دیگر برنامههای
پیشنهادی اینجانب است ،آنچه مسلم است نیاز به تغییر و
تحول در سیستم مدیریتی داریم.
وی افزود :تمام تالشــم در دولــت دوازدهم این خواهد
بود که روشهــای نوین مدیریتــی را جایگزین روشهای
ســنتی در آموزش وپرورش کنم ،زیرا معتقد هســتم روند
فعلــی در آموزش وپرورش ،اهــداف نظام تعلیم و تربیت را
محقق نمیکند و مشــکالت در این دستگاه همچنان ادامه
خواهد داشت.
وزیر پیشــنهادی وزارت آموزش وپرورش ،گفت :تالش
خواهــم کــرد ،راه حلهایی بــرای مشــارکت فرهنگیان
درتصمیم ســازیها در دولت دوازدهم ارائه دهم تا با انتخاب
مســیرهای جدید آموزش وپرورش از چالشها ،عبور داده
شود.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی و روابط عمومیوزارت
آموزش وپــرورش ،وی ادامه داد :اگــر مصلحت خداوند بر
این تعلق گرفت که با رأی اعتماد مجلس شــورای اسالمی،
ســکان دار وزارت آموزش وپرورش شوم ،برای دستیابی به
راهحلهای جدید ،حل مشــکالت ایــن وزارتخانه از همه
فرهنگیان یاری میطلبم.
همچنین ســیدمحمد بطحایی ،وزیر پیشنهاد آموزش
و پرورش در گفتوگو با ایلنا درباره برنامههای خود برای
اداره این وزارتخانه گفت :متاســفانه در افــواه تعاریف و
تعابیر غیرواقعی برای عزیزان فرهنگی مطرح شــده است
که ما بــا ابزارهای نوین تاثیرگذاری بــر فضای عمومیو
مجــازی تالش میکنیم تا باورهــای عمومیدر مورد این
قشــر « فرهیخته و تالشــگر» را به جایــگاه واقعی آنان
معطوف کنیم.
وی افــزود :معلمان باید جایــگاه مرجعیت فکری در
جوامع کوچک را برعهده داشــته باشــند و بســیاری از
آموزشهای ملی را از طریق دانش آموزان به خانوادههای
آنان و جامعه منتقل کنند.
سیدمحمد بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
همچنین ضمن تشریح برنامههای خود برای اداره آموزش
و پرورش افزایش نشاط و امید و اعتماد به نفس در میان
دانش آموزان را از مهمترین اهداف تربیتی این وزارتخانه
بر شمرد و افزود :ما مسوولیم که نسلی با ایمان و با نشاط
و امید تربیت کنیم.

ثبات در اقتصاد یک امر الزامیاست
محمد شــریعتمداری نیز در فراکسیون تولید و اشتغال
حضور یافت و در باره برنامههای خود برای حضور در کابینه
دولت دوازدهم  ،اظهار داشت :بسیار خوشحال هستم که در
فراکسیون تولید و اشتغال در سالی بههمین نام حضور دارم.
وزیــر پیشــنهادی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت با
بیان اینکه تولید و اشــتغال یک کار عمومیاســت که باید
تمامــیارکان نظــام در آن همــکاری کننــد و وجود این
فراکســیون میتواند در امر پیگیری و نظارت مفید باشــد،
گفت :یکی از مهمترین اموری که باید رئیسجمهور در آن
اهتمام کند تشکیل یک دولت هماهنگ است.
وی با اشــاره به اینکه با آقای کرباسیان وزیر پیشنهادی
وزارت اقتصاد و دارایی یک زبان مشــترک  12ساله داریم
و بخش عمدهای از نیازهای حوزه اقتصادی کشــور باایجاد
هماهنگیها رفع میشــود ،اضافه کرد :ثبات در اقتصاد یک
امر الزامیاســت اما باید مراقب بود تا این مسئله بهسکون
تبدیل نشود.
شریعتمداری با بیان اینکه مهمترین نیاز اقتصادی کشور
در حــوزه صنعت  ،معــدن و تجارت ایجــاد تقاضا در بازار
داخلی است که با قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد،
تصریح کرد :نرخ بهره بانکی یک موضوع پیرامونی محسوب
میشود ولی کیست که نداند تولید با نرخ بهره 36درصدی
شدنی نیست.
وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن و تجــارت با تاکید بر
اینکه باید موانع پیشروی صادرات کشــور برطرف شــود،
بیان کرد :یک زمانی نرخ ســود ارز ثابت بود مشــوقهای
صادراتی فراوان وجود داشــت اما امروز به قیمت آن زمان
میــزان حمایتهای انجام شــده در حد صفر اســت.وی با
اشــاره به اینکه یکی از تالشهایی کــه بنده به آن اهتمام
میورزم این اســت که فضای پیرامونــی صنعت را باید باز
کنیــم ،اضافه کــرد :قدمهایــی در زمینه ســرمایهگذاری
خارجی برداشــته شده اســت که باید بیشتر در این مسیر
حرکت کنیم.شریعتمداری ،با بیان اینکه باید موضوع جلب
ســرمایهگذاری خارجی را برای تولید کنندگان حل کنیم
در غیر این صورت صنعت کشــور خفه میشود ،گفت :اگر
تیم موجود پیشــنهادی مشغول کار شوند میتوانیم با یک
هماهنگی مناسب مشکالت را برطرف کنیم.
به گزارش خانه ملت ،وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن و
تجارت در پایان صحبتهای خود خاطرنشــان کرد :به دنبال
این هستیم تا تولید کنندگان برای شروع فعالیت خود تنها
یک مجوز دریافت کند.
راهکار عملی برای انتقال آب داریم
حبیباهلل بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نیز در فراکسیون
نمایندگان مستقلین والیی حضور یافت و درباره برنامههای
این وزارتخانه برای چهار سال دوم کاری خود گفت :وزارت
نیرو در حوزه آب ،برق و فاضالب رســالت سنگینی برعهده
دارد و در حــال حاضر  47درصد از جمعیت شــهری و 80
درصد از جمعیت روستایی از شبکههای آبرسانی برخوردار
هستند.
وزیر پیشــنهادی نیرو بر همین اســاس تصریح کرد :از
آنجایی که کشــور ایران کشــوری خشــک و نیمه خشک
محســوب میشود الزم است آبهای سطحی را مهار کنیم
که از این رو  45میلیارد مترمکعب در سال پتانسیل آبهای
زیرزمینی و  75میلیارد مترمکعب در سال پتانسیل آبهای
سطحی داریم.
وی افزود :حفر بی رویه چاه غیرمجاز و برداشــت آب از
ســفرههای آب زیرزمینی که آن نیز بیش از حد مجاز بوده
کشور را دچار بحران آب کرده است.
بیطــرف در ادامه با بیان اینکــه  52میلیارد مترمکعب
در مخازن آب داریم عنوان کرد :برداشــت و مصرف آب در
کشــور بیش از ظرفیت آبهای سطحی و زیرزمینی است
که به ســفرههای زیرزمینی فشار آورده است لذا باید برنامه
تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی و راهکاری برای کاهش
مصرف آب داریم.
وزیر پیشــنهادی نیرو در ادامه با تأکید بر اینکه آبیاری
در حوزه کشاورزی باید اصالح شود ،گفت :کشت گلخانه ای
باید افزایش یابد که از این طریق محصوالت کم نمیشــود
بلکه مصرف آب کاهش مییابد.
وی افزود :فاضالب جزء امور زیســت محیطی است که
شــاخص بهره برداری از آن برای برخــی حوزهها  8درصد
افزایــش پیدا کرده اســت همچنین در حوزه برق توســعه
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در بخــش انتقال برق را
شــاهد بودیم چرا که دولت توانایی سرمایه گذاری در این
حوزه را ندارد.
بیطــرف همچنین درباره تیــم مدیریتی خود گفت :هر
وزیر الزم اســت بر اســاس تواناییهای افراد تیم مدیریتی
خود را بچیند که ما در این حوزه شایســته ســاالری را مد
نظر داریم از طرفی برای ســرمایهگذاری در حوزه آب راهی
به جز اجرای طرحهای تأمین آب نداریم ،که در این زمینه
بازگشت سرمایه مهم است.
وی در ادامــه دربــاره دریاچه خزر عنــوان کرد :تأمین
آب راهکارهــای مختلفی دارد که برخی از آنها اســتفاده از
آبهای ســطحی ،زیرزمینی ،ژرف ،برگشــتی و حوزههای

مجاور اســت که در این خصوص معمــوال با کمبود بودجه
مواجه هستیم که مجلس باید در این زمینه کمک کند.
وزیر پیشــنهادی نیرو در پایان بــا تأکید بر اینکه برای
انتقال آب باید راهکار عملی و کارشناســی به جای سیاسی
داشت ،اظهار کرد :در این خصوص باید واقع بینانه و با نگاه
ملی عمل شود و از منافع شخصی جلوگیری شود.
کاهش آسیبها به برنامه کل نظام منوط است
ی نیز با حضور در فراکسیون
سیدحسن قاضی زادههاشم 
امید عالوه بر پاسخ به سواالت نمایندگان و ارائه برنامه خود
برای  4ســاله آتی وزارتخانه بهداشت و درمان ،ضمن تشکر
از ریاست این فراکســیون گفت :امیدوارم بتوانیم در جهت
کاهش مشکالت ،سربلندی و تداوم انقالب اسالمیهر آنچه
در توان داریم انجام دهیم 4 .سال گذشته با همه سختیها
و خوبیها گذشت و کارنامهای از آن به جا ماند که میتواند
مهمترین معیار قضاوت نمایندگان برای انتخاب وزیر دولت
دوازدهم باشد.
وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان دولت دوازدهم یادآور
شــد :در دولت جدید طرح تحول ســامت باید ادامه یابد،
رئیــس جمهور نیــز در نطق انتخاباتی و بعــد از آن تأکید
داشتند حوزه سالمت و طرح تحول در اولویت قرار دارد.
وی افزود :وزارتخانه بهداشت و درمان ،وزارتخانه سختی
است زیرا همه ایرانیان همه روزه با آن سر و کار دارند و این
وزارتخانه در طول  24ســاعت باید پاسخگو باشد .اقدامات
انجام شده وظیفه است و در بخشی که کوتاهی شده مردم
حق دارند انتقاد کنند .متأسفانه زمانی کار در این وزارتخانه
را شــروع کردیم که به مدت  3سال در دولت دهم به دلیل
مشکالت بین وزیر و رئیس جمهور رها شده بود.
قاضی زادههاشــمیتداوم طرح تحول ســامت و ادغام
منابع بر اساس مصوبات برنامه ششم را از اولویتهای دولت
دوازدهم دانســت و گفت :هر آنچه در قانون برنامه ششم به
تصویب رسیده در برنامه پیشنهادی ما گنجانده شده است
از جمله نظام ارجاع ،توجه به بخش بهداشــت ،تأمین منابع
پایدار ،تنظیم درآمدها و هزینههــا و مطالبهگری در قالب
برنامه ارائه شده اســت؛ در واقع تصمیمات همه دستگاهها
از قوه قضائیه تا ســایرین با وزارتخانه بهداشت و درمان سر
و کار دارند.
این وزیر پیشــنهادی دولت دوازدهــم در ادامه کاهش
آســیبهای اجتماعــی را از دیگــر برنامههــای وزارتخانه
بهداشت و درمان دانســت و تصریح کرد :کاهش آسیبها
به برنامه کل نظام منوط اســت امــا در موارد مرتبط با این
وزارتخانه قطعا دنبال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال نمایندگان تهران مبنی بر کمبود
خدمــات در حوزه درمان گفــت :این گالیهها درســت و
بجا اســت اما باید بپذیریم کمک بــه مناطق محروم از بار
خدمات درمانی در تهران میکاهد زیرا بســیاری از بیماران
از مناطق محروم و حاشیهها برای دریافت خدمات به تهران
میآیند.قاضی زادههاشــمیبا یادآوری اقدامات انجام گرفته
در حوزه حاشیه پایتخت گفت :متأسفانه در شهرهایی چون
قــدس و مالرد با  2میلیون نفــر جمعیت ،قرچک با 300
هزار نفر جمعیت ،پیشوا و ورامین با  400هزار نفر جمعیت،
رباط کریم و بهارستان با  600هزار نفر جمعیت حتی یک
تخت بیمارستانی هم وجود نداشت اما با پیگیریهای انجام
شــده بیمارستانی در بهارستان احداث شد و تا  3ماه آینده
ســاخت بیمارســتانی در قرچک نیز به پایان میرسد.وزیر
پیشــنهادی بهداشــت و درمان دولت دوازدهم با تأکید بر
کمک شهرداری تهران برای افزایش خدمات درمان پایتخت
گفت :آقای قالیباف نیز کمکهایی به این وزارتخانه کردهاند
اما متأسفانه شهر تهران در بخشی فروخته شده و در بخشی
نیز پیش فروش شــده است لذا امیدواریم با کمک شهردار
جدید خدماترسانی در پایتخت را افزایش دهیم؛ شهرداری
حتی با ارائه اراضی الزم میتواند به ما کمک شایانی کند.
باید در فضای مجازی جهان سهم داشته باشیم
وزیــر پیشــنهادی وزارت ارتباطــات و فنــاوری دولت
دوازدهم نیز با اشــاره به صفحه توییتــریاش ،حضور در
این شــبکه اجتماعی را فرصت دانســت .محمدجواد آذری
جهرمــیدر گفتوگو با خانه ملت دربــاره برنامههای خود
برای افتتاح هر چه ســریعتر شبکه ملی اطالعات در دولت
دوازدهم ،گفت :دولت این ادعا را دارد که توانســته پس از
 12ســال عقب ماندگی ،شبکه ملی اطالعات را متناسب با
تعریفــی که در قانون آمده ،راهانــدازی کرده و مردم اثرات
راهانــدازی آن را لمس کردهاند؛ به عنوان مثال گســترش
اینترنت را باید یکی از اثرات راهاندازی ســه فاز نخست این
شبکه دانست که طبیعتا با توسعه زیرساختها اتفاق افتاده
اســت .وزیر پیشــنهادی وزارت ارتباطات و فناوری دولت
دوازدهم با بیان اینکه شبکه ملی اطالعات به معنای توسعه
فضای مجازی با حاکمیت جمهوری اسالمیاست ،ادامه داد:
همــان طور که در فضای حقیقی ســهمیدر مدیریت دنیا
داریم باید سهمینیز در فضای مجازی جهان داشته باشیم
اما متاسفانه هنوز نتوانستهایم سهم خود را به دست آوریم
و همچنان در ابتدای راه هستیم.
وی همچنیــن با بیان اینکه ترکیب تکنولوژیهای نوین
در دنیــا انقالبی عظیم بــه پا کردهاند ،رئــوس برنامههای
خود برای وزارت ارتباطات را نگریســتن به چشــم فرصت

به این انقالب دیجیتالی به منظور توانمندســازی کشــور و
بهرهبــرداری از آن عنوان کرد و گفــت :به همین دلیل در
این راستا نحوه بهرهبرداری از فرصتهای فوق را به صورت
پارامترهای اقتصادی در برنامه آوردهایم.
هیچ استانداری را بدون هماهنگی
انتخاب نکردهام
وزیرپیشنهادی کشور نیز در مجمع نمایندگان خراسان
توضیحاتــی درباره مباحــث انتخاباتــی و رای گیری داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشــنهادی کشور در مجمع
نمایندگان خراســان پیرامون تشریح برنامههای خود اظهار
داشــت :ابعاد موضوعی مختلفی اعم از سیاســی ،امنیتی،
اجتماعــی و  ...در وزارت کشــور وجــود دارد عالوه بر این
هماهنگی در اســتانها نیز با استانداران و مجموعه وزارت
کشور اســت.وی افزود 14 :دستگاه حاکمیتی مانند بسیج،
سپاه و نیروی انتظامیمسئول هماهنگی شان وزارت کشور
اســت ،برای دولتیها نیز وزارت کشور باید هماهنگیهای
الزم را انجــام دهد.رحمانی فضلی بیان کرد :با احتســاب
دهیاریهــا  38هــزار مدیر رده یک داریــم که حاکمیتی
هســتند ،عالوه بر حجم باالی کار در وزارت کشور مسائلی
ماننــد انتخابــات هم وجــود دارد که تقریبا همــه امور را
تحتالشــعاع قــرار میدهد و حدود  6ماه بــا هر انتخابات
درگیر هســتیم .وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد :بنده هیچ
اســتانداری را بدون هماهنگی انتخاب نکرده ام؛ هماهنگی
به معنای مشــورت کردن و رعایت اصول است .در دور قبل
اعالم کردیم که با شــاخصهای مشخص استانداران تعیین
میشوند.وی افزود :در دور قبل به جز یک استاندار که خود
نمایندگان گفتند نمیتوانیم به توافق برســیم و هرکسی را
وزیر کشــور انتخاب کند میپذیریم در بقیه موارد متناسب
با شــاخصها به توافق رســیدیم.رحمانی فضلی گفت :در
دور جدید تعویض اســتاندارها متناسب با عملکرد و شرایط
تصمیماتی از سر ناچاری اتخاذ شد زیرا نزدیک به انتخابات
مجلس بودیم ،در حال حاضر نیز برای انتخاب اســتانداران
همانند دور قبل هماهنگیها براســاس اصول انجام میشود
زیرا از نظر عقلی و تجربی اثبات شــده که این شیوه صحیح
است.وزیر پیشنهادی کشــور گفت :ارکان اصلی هر شهر و
شهرســتان نمایندگان ،فرمانداران و ائمه جمعه هســتند و
اگر این ارکان هماهنگ باشــند بقیه مسئوالن به هماهنگی
میرسند.
وزیر پیشــنهادی کشور اظهار داشــت :مدتهاست که
پرونده تقســیمات استانی بسته شــده و در سطحی باالتر
از دولت این مباحث مطرح شــده اســت ضمنا اگر قرار بر
تقســیمات کشوری باشــد باید در مجلس انجام شود برای
مثــال اســتانهایی مانند کرمان و مازنــدران نیز به دنبال
تقسیمات جدید کشوری هستند ولی واقعا معلوم نیست که
مشــکالت موجود با تقسیمات جدید استانی حل شود زیرا
مشــکالت جدی در نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی
وجود دارد و این مسائل باید حل شود.رحمانی فضلی گفت:
وقتی کــه در دولت یازدهم به عنوان وزیر کشــور انتخاب
شــدم  80درصد فرمانداران و بخشداران از نیروهای خارج
از وزارت کشــور بودنــد که این نیروها معمــوال تجربه کار
ندارند یا با قوانین آشنا نیستند و آموزش پذیری آنها کند
است و فرمانبرداریشــان نیز کم است.وی افزود 83 :درصد
از فرمانداران و بخشــداران فعلی از نیروهای وزارت کشــور
هستند ،وقتی از خارج از وزارت کشور نیرو انتخاب میشود
سبب ایجاد بی انگیزگی در نیروهای وزارت کشور میشود.
وزیــر پیشــنهادی وزارت اقتصاد و دارایــی نیز گفت:
یکســان ســازی نرخ ارز یک هدف اســت و باید به سمت
الزامــات اجرایی کــردن این هدف حرکت کنیم.مســعود
کرباســیان در گفتوگو با خانه ملــت ،در خصوص برنامه
خود برای ایجاد هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت،
اظهار داشــت :در  35ساله که معاون وزیر و معاون شهردار
بودهام بــا  90درصد از اعضای کابینه همــکار ،معاون و یا
دوست بودهام.
وزیر پیشــنهادی وزارت اقتصــاد و دارایی با بیان اینکه
شــاید یکی از اتفاقاتی که باعث شده است من انتخاب شوم
این بوده اســت که به این هماهنگی برسیم ،گفت :مسائل
داخل دولت در خود دولت اســت در گمرک این مســئله
را نشــان دادهام و با 22ســازمان همکاری الزم وتعامل را
داشتهایم.
کرباســیان در خصوص برنامه خود برای یکسان سازی
نرخ ارز و کاهش تورم اظهار داشــت :حتما یکســان سازی
نرخ ارز یکســری الزامات را الزم دارد تا بتوان در شــرایط
مناسب این کار را انجام داد و این مسئله یک هدف است و
باید به سمت الزامات اجرایی کردن این هدف حرکت کنیم
تا این کار شکل بگیرد.
پرداخت پول گندم کشاورزان تا پایان
نیمه اول فصل پاییز
محمود حجتی نیز در نشســت فراکسیون امید مجلس
شورای اســامی گفت :در  4ســال دولت یازدهم به بحث
ارتقاء سیســتمهای آبیاری در کشــور توجه شد و موضوع
استفاده بهینه از آب و همچنین به کارگیری تکنولوژیهای
نو در بخش کشاورزی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در کابینه دوازدهم ادامه
داد :تعادل بخشی ،در استفاده از سفرههای آبی زیرزمینی را
پذیرفته ایم و احساس میشود ،با همکاری و تعامل سازنده
میتوان در این رابطه کار کرد.
حجتی با اشــاره بــه لزوم کاهش هزینههــای تولیدات
محصوالت کشــاورزی گفت :طرحهای اقتصاد مقاومتی در
دولت یازدهم ،در بخش کشــاورزی مورد توجه قرار داشت
و تالش شــد ،به استانها و مناطق مختلف کشور در زمینه
حمایت از بخش کشاورزی توجه شود.
وزیر پیشنهادی جهاد کشــاورزی در کابینه دوازدهم با
اشاره به لزوم توجه به ارائه یارانه صادراتی به صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی یادآور شد :باید با یک رویکرد علمی،
بهره وری را ارتقاء داد و در این راســتا اســتفاده از سیستم
نوین آبیاری و کشت نشاء مورد توجه قرار میگیرد.
حجتی ادامه داد  :در  4ســال گذشــته راندمان آبی از
حدود  37درصد به  44درصد ارتقاء یافته است و با استفاده
از بذر اصالح شــده و بــه کارگیری سیســتمهای مکانیزه
کشــاورزی و یافتههای علمیتوانســتیم در زمینه افزایش
محصوالت کشاورزی کارهای مفیدی انجام بدهیم.
وزیر پیشــنهادی جهاد کشــاورزی در کابینه دوازدهم
افزود :پول گندم کشــاورزان تا نیمه اول فصل پاییز ســال
جاری پرداخت و البته سعی میشود که مطالبات کشاورزان
هر چه زودتر تسویه شود.

