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 (دامت توفیقاته)حضرت آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رییسی 

 رییس جمهور منتخب ایران اسالمی

 

 سالم علیکم؛

دارای  که شایسته من و، مؤنخبهاشخاص احتراماً، حسب فراخوان حضرتعالی در خصوص معرفی      

ساند این رعالی می ستحضارباشند، به ا بودن مردمی و انقالبی روحیه فسادستیزی، کارآمدی، نظیر یهای شاخص

به دعوت  ی خودهاها و استانپهنه اعضایهای تخصصی، جمعیت با استفاده از ظرفیت کارشناسی کمیته

مشورتی و نظارتی دولت جوان حزب اللهی  بازویو  فقیه سرباز انقالب و والیته و به عنوان عالی لبیک گفتجناب

دولت و جهت مناصب تراز اول  است به بررسی توانمندی نیروهای متخصص و متعهد انقالب اسالمی پرداخته

نماید. امید است آن جناب در تشکیل دولت جنابعالی معرفی میمحضر افراد ذیل را به  مردمی ایران قوی

  ی ایران را در تراز انقالب اسالمی قرار دهد. انشاءاهللدولت جمهوری اسالمسیزدهم موفق بوده و 

 
 

 و من اهلل التوفیق

 آبادیانعلی علی

 دبیرکل

 شخص پیشنهادیعنوان پستردیف شخص پیشنهادیعنوان پستردیف شخص پیشنهادیعنوان پستردیف

سید جواد ساداتی نژادسید مرتضی میرغفاریعلی نیکزاد

علیرضا عباسیمحمد مهدی همتمحمد مخبر

حسین دهقان یاسر جبرئیلیسعید جلیلی

حبیب اله سیاریعیسی زارع پورسعید جلیلی

غالمحسین اسماعیلیمینو اصالنیحسین امیرعبداللهیان

رسول قهرمانیعباس پاپی زادهعلی باقری کنی

سعید محمدغالمحسین اسماعیلیسخنگوی دولت17میثم نیلی

علی نیکزادالله افتخاریمعاون امور زنان و خانواده18غالمحسین اسماعیلی

حبیب اله ده مردهسعید طالبی نیا رییس مرکز امور روحانیت19امیر پورعبداللهیمعاون اجرایی4

محمدمهدی زاهدیعلی بهادری جهرمی رییس سازمان ملی استاندارد20فرهاد رهبررییس سازمان برنامه و بودجه5

محمدمهدی طهرانچیحمیدرضا حاجی باباییوزیر آموزش و پرورش21علی غالمیمعاون حقوقی رئیس جمهور6

عزت اهلل ضرغامیعلی عبداللهیوزیر اطالعات22 احمد امیر آبادی فراهانیمعاون امور مجلس7

محمدحسین ایمانی خوشخو عیسی زارع پور پرویز داودی

محمدحسین صفارهرندیمهدی تشکری هاشمیمحمود بهمنی

سید صولت مرتضویوزیر کشور35حجت اله عبدالملکیمصطفی مومنی

جمشید حمزه زادهفرهاد رهبرطاهره پورشمسیان

حامد فروزانعلی باقری کنیفریدون عباسی دوانی

مهدی دوستیمهدی صفریعلی زاکانی

سعید محمدحسین امیرعبداللهیان امیر پورعبداللهی

رمضانعلی سنگدوینی امیرحسین قاضی زاده هاشمیسید مرتضی میرغفاری

رستم قاسمیحسینعلی شهریارییاسر جبرئیلی

محسن منصوریعلیرضا عسگریانوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی27حجت اله عبدالملکی

حسن رنگرزسیدرضا فاطمی امینوزیر صنعت، معدن و تجارت28 محمد مهدی نژاد نوریمعاون علمی و فناوری13
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر نفت
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وزیر دادگستری
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1

معاون اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رییس مرکز بررسی های استراتژیک 

ریاست جمهوری

وزیر نیرو

دبیر شورای عالی امنیت ملی

وزیر اقتصاد و دارایی

رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

 رییس سازمان انرژی اتمی

وزیر راه و شهرسازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

 رییس بازرسی ویژه رییس جمهور

 رییس سازمان امور اداری و استخدامی

وزیر دفاع ونیروهای مسلح

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

رییس بانک مرکزی

وزیر امور خارجه

وزیر جهاد کشاورزی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

وزیر ورزش و جوانان

 رییس سازمان محیط زیست


