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تازه های مطبوعات
••شرق -این روزنامه نوشت :قاسم روانبخش،
عضو جبهه پایداری ،با انتشار نامهای سرگشاده
به رئیسی با انتخاب حجتاالســام خطیب به
عنوان وزیر اطالعات مخالفت کرده است.برخی
معتقدند که دوز تندروی در کابینه رئیسی کمتر
ازحدانتظاراستوشایدهمینباعثگالیهجبهه
پایداری شده است.
••جمهوری اسالمی -این روزنامه نوشت :این
روزها مسئوالن جدید قوه مجریه وعده میدهند
تمام هزینههای ریالی و ارزی واردات واکسن
کرونا را تأمین میکنند تا واکسیناسیون این
بیماری خطرناک با سرعت قابل قبولی به پیش
برود .این وعدهها اگر عملی شوند مایه خشنودی
مردم است هر چند این سؤال هم وجود دارد که
چرا در دولت گذشته همین افراد با وارد کردن
واکسن مخالفت میکردند و مانع آن میشدند؟

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت  :محمود میرلوحی عضو
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ،درباره عملکرد
جبههاصالحاتایراندرانتخاباتریاستجمهوری
اخیر گفت :بعد از احراز صالحیت نشدن  ۹نفر از
حطلباندرنهایتدونفردرصحنهباقیماندند؛
اصال 
درچنینشرایطیحسنخمینیبهاینافرادپیشنهاد
میکرد که کنارهگیری کنید و این دامی است که
شوراینگهبانبرایاصالحاتایجادکردهاست.
••جماران مدعی شد  :محمد مهاجری ،کنشگر
سیاسی معتقد است :رئیسی تیم اقتصادی را به
مخبر سپرده است .سعید محمد با فشار قالیباف از
کابینه حذف شد .رئیسجمهور در انتخاب کابینه
به جبهه پایداری محل نداد.
••ایرانخبرنوشت:معاونفنیگمرکدرخصوص
ترانزیت و ارسال واکسن چینی از ایران به ونزوئال،
گفت :مبدأ این کاالی ترانزیتی ،چین و مقصد آن
کاراکاس ونزوئال بوده و در ایران فقط هواپیما عوض
کــرده و ترانشیپمنت (انتقال غیر مستقیم از یک
هواپیما به یک هواپیمای دیگر) شده است .به دلیل
اینکهتاپروازبعدیشرایطدماییتغییرنکند،کاالدر
سردخانهنگهداریمیشودوبرایاینمنظورجایی
کهفیلمگرفتهشدهمحوطهحوزه ۲است.
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صالحیتوزیرانرویمیزبهارستان

وزرایپیشنهادیتاآخرهفتهدر ۲۷۰جلسهکمیسیونهاشرکتخواهندکرد.قالیبافگفتشکینیستکه
قانونرایاعتمادرابهمجلسسپردهوحرفآخررامجلسمیزندامابایدانصافرابهخرجبدهیم
توکلی  -پس از کش و قوس های فراوان حاال
اسامیوزرایپیشنهادیدولتسیزدهمروی
میز بهارستان قرار گرفته و آن طور که محمد
باقر قالیباف رئیس مجلس خبر داده جلسات
رایاعتمادبهوزرایپیشنهادیدولتسیزدهم
از شنبههفته آینده آغازخواهد شدو اینیعنی
اهالی خانه ملت تنها یک هفته برای ارزیابی و
بررسی اسامی وزرا در کمیسیون های مربوط
فرصت خواهند داشت.به گزارش خانه ملت،
قالیبافدرنطقپیشازدستورروزگذشتهخود
درصحنعلنیمجلس،بااشارهبهوصولنامه
سیدابراهیمرئیسیولیستوزرایپیشنهادی
بهاو،ازجدیتبهارستانبرایبررسیبیوقفه
صالحیت ها خبر داد و تصریح کرد که بررسی
کابینهپیشنهادیدولتجدیددراولویتکاری
مجلس است «:بر اساس ماده 202آیین نامه
داخلیمجلسمامکلفهستیمتااعالموصول
لیست وزرای پیشنهادی دولت را در صحن
علنی مجلس به صورت رسمی قرائت کنیم
که بر این اســاس امــروز جلسه علنی مجلس
را تشکیل دادیم تا طبق فرمایش مقام معظم
رهبری هیچ وقفه و کــاری در بحث بررسی
کابینه دولت جدید پیش نیاید ».قالیباف در
بخش دیگری از سخنان خود توصیه هایی به
اهالی بهارستان در خصوص نحوه بررسی
صالحیت ها داشت و تاکید کرد «:نمایندگان
باید مبتنی بر توانایی ،کارآمدی ،پاسخ گویی،
برنامه ،اسناد باالدستی ،چابکی در تصمیم
گیریوسایرنکاتیکهبراساسقانونبهعنوان
مبنا برای بررسی وزرای پیشنهادی مشخص
شــده اســت ،برنامه وزرای پیشنهادی را
بررسی کنند ،اما این نکته را مد نظر
داشته باشید که رئیس دولت،
رئیس قوه مجریه

و مدیر اجرایی ،رئیس جمهور محترم است
و وی وظیفه پیشبرد کارها را برعهده دارد و
با پذیرش مسئولیت قرار است با این تیم کار
کند ،بنابراین این موضوع را مد نظر داشته
باشید».رئیسقوهمقننهالبتهاینراهماضافه
کرد که این به معنای مورد ارزیابی قرار ندادن
وزرایپیشنهادینیستوتنهاآنچهمهماست
« انصاف » در روند بررسی صالحیت هاست «:
این که قانون رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی
رابرعهدهمجلسگذاشتهوحرفآخررادررأی
اعتماد،مجلسمیزند،هیچشکینیست،اما
ما باید انصاف را به خرج دهیم .به هرحال این
تیمانتخابرئیسجمهوربودهومیخواهدامور
کشور را با این تیم انجام دهد ».وی همچنین
تاکید کــرد «:این دقت را داشته باشیم که ما
کار را بر همان موضوعاتی که قانون برعهده
ما قرار داده یعنی بررسی برنامه ،کارآمدی،
پاسخگویی،اسنادباالدستی،تجربهوتخصص
دنبال می کنیم ».قالیباف در بخش پایانی
سخنان خود در خصوص برنامه ریزی انجام
شده بــرای رای اعتماد به وزرای
پیشنهادی ایــن گونه توضیح
داد «:روزهــای چهارشنبه تا
جمعه به علت مصادف بودن
با روزهای تاسوعا و عاشورای
حــســیــنــی ،مجلس جلسه
نــدارد ،بنابراین از روز شنبه

هفته آینده ،جلسات علنی مجلس با دستور
کار بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی
دولتسیزدهمآغازخواهدشدتابتوانیمتاروز
سه شنبه یا حداکثر روز چهارشنبه برنامه رأی
اعتماد را به پایان برسانیم ».در همین راستا،
سید نظام الدین موسوی ،سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی روز
گذشته بهارستان ،در جمع خبرنگاران حاضر
شد و از حضور وزرای پیشنهادی و برگزاری
 270جلسه تا پایان این هفته در کمیسیون
های مربوط خبرداد .وی همچنین دربــاره
حضوررئیسجمهوردرجلساترأیاعتمادبه
وزرایپیشنهادیدرمجلستاکیدکردکهاین
حضوربنابهضرورتوتشخیصرئیسجمهور
انجام خواهد شد و رئیسی می تواند برای هر
کدام از وزرا که می خواهد در جلسات حضور
یابد و ضمن دفاع از کلیات برنامه های دولت،
از وزیر مربوط حمایت کند و در صورت حضور
نداشتنرئیسجمهور،معاوناولویمیتواند
درنشسترأیاعتمادشرکتکند.

خداحافظیزاکانیبا مجلس

مجلسبااستعفایزاکانیموافقتکرد.اوگفتدفترنمایندگیامدرقمتعطیلنخواهدشد.در
کنارپیگیریامورشهرتهران،درهیئتدولتبهمطالباتمردمقمهمرسیدگیخواهمکرد

مجاور« -استعفای علیرضا زاکانی» نماینده مردم
قم از مجلس و حضور او در شهرداری تهران اگر چه
مخالفان زیــادی داشــت اما در نهایت اهالی خانه
ملت با خروج زاکانی از بهارستان و ورود او به بهشت
موافقتکردند.زاکانیکهیکسالیمیشدبرکرسی
ریاست مرکز پژوهش های مجلس تکیه زده بود ،در
نهایتوپساز انصرافبهنفعسیدابراهیمرئیسیدر
انتخابات ریاست جمهوری ،جزو گزینه های ریاست
شهرداریتهرانقرارگرفتو درنهایت،شهردارجدید
پایتخت شد.او اما برای ورود به بهشت نیاز داشت
که اهالی خانه ملت با استعفایش موافقت کنند و از
همین رو موضوع « استعفای زاکانی » در دستور کار
روز گذشته مجلس قرار گرفت .استعفایی که البته
مخالفانیهمداشتمثالولیا...بیاتی؛نمایندهمردم
آشتیانمعتقدبودکهاگرچهاوفردیانقالبیوکارآمد
است امابرایتصدیشهرداریتهرانغیرمتخصص
است .از آن سو اما نمایندگانی همچون اسماعیل
کوثری این خروج زودهنگام زاکانی از مرکز پژوهش
هارابهفالنیکگرفتندومعتقدبودندکهخیزاوبرای
شهرداریتهران،باعثایجادامیدواریدرمیانمردم
کالن شهر تهران شده و زاکانی تهران را به الگویی
برای دیگر شهرها تبدیل خواهد کرد .این نماینده
مردم قم نیز در نطق خود برای استعفا از نمایندگی
مجلس شــورای اسالمی گفت که هرگز تصور نمی
کردم یک روز برای خداحافظی با همکاران و رفتن
بهسنگردیگریصحبتکنم.ویهمچنیندربخش

دیگریازنطقخوداظهارکردکه دفترمدرقمتعطیل
نخواهد شد «:ارتباطم را با بطن مردم قم ،طالب و
مراجعحفظمیکنمتامسیرفیضرابرایخودحفظ
کنم.لذادفترکنونیامدرقمتعطیلنخواهدشدوبه
عنوان عضو کوچکی در هیئت دولت مطالبات مردم
را در کنار پیگیری امور تهران با مشورت دو نماینده
عزیز دنبال می کنم ».این بخش از اظهارات زاکانی
اما با واکنش هایی در فضای مجازی همراه شد .در
همینراستاکاربرینوشت«:فارغازاینکهایناقدام
مستلزمبرخیهزینههایاحتمالیازبیتالمال(به
منظورنگهداشتندفتردرقم)وزدنازوقتاحتمالی
(مربوطبهادارهشهرداریتهران)است،کاشجناب
زاکانی دقت کنند که این گونه موضع گیری ها فقط
می تواند موید این باشد که خودشان نیز به درست
بودن تصمیم شان (برای ترک نمایندگی مردم قم و
پذیرش مسئولیت شهرداری تهران) الاقل به صورت
قاطعانه اعتقاد ندارند!» در عین حال کاربر دیگری
حضور زاکانی در شهرداری تهران را فصل نوینی
برای مبارزه با فساد در این کالن شهر دانست و از
آن استقبال کرد.در نهایت نمایندگان با  148رأی
موافق 99 ،رأی مخالف و  16رأی ممتنع از مجموع
 269نماینده حاضر در جلسه ،با تقاضای استعفای
علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای
اسالمی که -براساس مصوبه شورای شهر تهران ،به
عنوانشهردارکالنشهرتهرانانتخابشدهاست-
موافقتکردند.

