
 طي س��ال هاي 92 تا 95 دولت يازدهم700 هزار ميليارد تومان 
بدهي براي رئيس جمهور بعدي كش��ف كرده كه معلوم نيست چه 
مقدار از آن متعلق به دولت قبلي بوده است.   اما اين تمام ماجرا نيست 
زيرا با هزاران ميليارد اوراق بدهي اي كه منتشر كرده و به بانك ها داده 
است بايد از س��ال بعد دولت دوازدهم هزاران ميليارد هم بابت سود 
20 درصدي اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با اين حساب 

كار دولت دوازدهم آن قدر س��خت خواهد بود كه حتي ممکن است 
بودجه اي ديگر براي فعاليت هاي عمراني، ايجاد اش��تغال و تشکيل 
سرمايه ثابت ناخالص داخلي هم نداش��ته باشد.  نگاهي به آمارهاي 
منفي تشکيل سرمايه ثابت در اين دولت و كاهش بودجه هاي عمراني 
و انتشار اوراق بدهي و در سوي ديگر افزايش چشمگير بودجه جاري 
بيانگر آن اس��ت كه اداره كشور در اين دولت بيش��تر ناظر بر گذران 

امور جاري بوده تا نگاه توسعه اي و سرمايه اي ! همچنين اين دولت از 
لحاظ پايبندي به بودجه هاي مصوب براي فعاليت هاي عمراني نيز 
كارنامه مناس��بي ندارد زيرا تقريباً در طول چهار سال عمرش نصف 
بودجه مصوب را به فعاليت هاي عمراني تخصيص داده كه عالوه بر 
غيرمنضبط بودن اين دولت در حوزه پولي و مالي نشان از ناكارآمدي 

سازمان برنامه و بودجه اين دولت دارد. | صفحه4

700هزارميليارد تومان بدهي
  به رئيس جمهور بعدي مي رسد

حرکت تبليغاتي  نامزدها از شهرستان ها آغاز شد

گزارش »جوان« از ضرورت بازنگري در سازمان برنامه و بودجه  

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 4 ارديبهشت 1396   -   26 رجب 1438

سال نوزدهم، شماره 5073 
16 صفحه- قيمت:300تومان

  روحاني ديروز به قزوين رفت، قاليباف به مازندران و رئيسي هم كه ديروز به مجلس رفت، امروز به سيستان و بلوچستان خواهد رفت.  در اين ميان رئيس جمهور مستقر از ظرفيت بيشتري براي تبليغات انتخاباتي 
با تحركات و ديد و بازديدها برخوردار است. اين يك امتياز خودبه خودي در قانون انتخابات رياست جمهوري است به نفع رئيس جمهور مستقري كه براي چهار سال دوم هم نامزد مي شود.  با تمركز قدرت در تركيه، 
مي توان ايران را صاحب تنها دموكراسي واقعي در منطقه دانست و اگر نتايج پيش بيني نشده و غيرمنتظره برخي انتخابات هاي گذشته را نيز در نظر بگيريم، مي توان دموكراسي در ايران را از نمونه هاي برتر آن در جهان 

دانست.   قدرت مردم در انتخابات هاي ايران نشان داده شده است و حاال دنيا به ايران با چشم ديگري مي نگرد، كشوري كه مردم آن مي توانند هر گاه اراده كنند طرحي نو دراندازند. 

يادداشت هاي امروز

چرا دولت تدبير به اجراي اقتصاد مقاومتي 
بي توجه است؟/ مصطفيسيالخوريكاردر
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به جاي جدل هاي کالمي در مناظرات انتخاباتي
عملکرد ارائه کنيد

بگویيد دستاورد  سفرهای 
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چه بود؟!
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قضاوت مستند فروشنده 
با مردم است
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گفت و گوي »جوان« با تهيه کننده مستندي
 با موضوع مناظرات و برجام 

رئيس دانشگاه آزاد بركنار شد
حميد ميرزاده با تصمي�م اکثريت اعض�اي هيئت امناي 
دانشگاه آزاد از رياست اين دانشگاه کنار رفت تا حواشي 
و انتقادات پيرامون اين واحد آموزش عالي پايان پذيرد. 
به درخواست چهار نفر از اعضاي هيئت امناي دانشگاه آزاد و 
مطابق تبصره يك ماده 11 اساسنامه اين دانشگاه، عصر ديروز 
جلسه فوق العاده هيئت امناي دانشگاه آزاد به رياست علي اكبر 
واليتي تشکيل ش��د.  اعضاي هيئت امنا در اين جلسه پس از 
بحث و بررسي فراوان رأي  گيري كردند و بنا به تصميم اكثريت 
اعضا مقرر شد حميد ميرزاده، رئيس فعلي اين دانشگاه طي يك 
هفته از رياست استعفا دهد و در غير اين صورت او خود به خود 
بركنار خواهد شد.  وزراي علوم و بهداشت، به عنوان دو تن از 
اعضاي حقوقي هيئت امناي دانشگاه آزاد پس از اظهارنظرات 
خود در اين جلسه براي شركت در جلسه هيئت دولت خارج 
شدند با اين حال جلسه با حضور هفت نفر ادامه يافت. به نظر 
مي رسد اين اقدام در پي حواشي پر رنگي است كه اين روزها 
حول ميرزاده شکل گرفته بود. طي روزهاي اخير زمزمه هايي 
جدي درباره تخلفات مالي گسترده و اقدامات جناحي سياسي 
رئيس بركنار ش��ده دانش��گاه آزاد شنيده مي ش��د. افزايش 
بي رويه شهريه ها حتي شهريه ثابت، رشد بي قاعده واحدهاي 
دانشگاهي و افزايش رش��ته محل ها از جمله انتقاداتي است 
كه به دانشگاه آزاد وارد اس��ت.  همچنين راه اندازي چندين و 
چند كد رشته بدون مجوز از جمله مشکالت دانشگاه آزاد در 
حوزه آموزش عالي و تحصيالت تکميلي اس��ت. در كنار تمام 
اينها فعاليت هاي سياسي و صرف هزينه هاي ميلياردي نظير 
تأسيس تله كابين در يکي از واحدهاي دانشگاه آزاد در شمال 
تهران براي اس��تفاده افراد خاص از جمله مواردي بود كه طي 
روزهاي اخير حاشيه هاي اين دانشگاه را پررنگ تر از هميشه 
كرده بود. دخالت اثبات شده اين نهاد در فعاليت هاي سياسي و 
مداركي از دريافت هاي 30، 40 تا 100 ميليوني برخي مديران 
از تخلفات ديگر اين دانش��گاه اس��ت كه در گزارش تحقيق و 
تفحص مجلس هم به چشم مي خورد.  حاال بنا به تصميم هيئت 
امناي دانش��گاه آزاد علي محمد نوريان به عنوان »سرپرست 
موقت« دانشگاه آزاد منصوب مي ش��ود. بر اساس تبصره يك 
ماده11 اساسنامه دانش��گاه آزاد  در صورت لزوم به پيشنهاد 
رئيس دانشگاه يا نمايندگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و 
فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا سه نفر از اعضا، 
جلسه فوق العاده هيئت امنا تشکيل مي شود. جلسه فوق العاده 
روز گذشته دانش��گاه آزاد به درخواس��ت چهار نفر از اعضاي 

هيئت امنا بوده است. 

دولت بحرين تابعيت ۷ فعال سياسي 
ديگر را لغو كرد

دادگاه استيناف بحرين در ادامه سياست سرکوب مخالفان 
اين کشور، لغو تابعيت هفت زنداني سياسي را تأييد کرد. 
رس��انه هاي بحرين روز يك ش��نبه گزارش دادن��د كه پنج 
تن از اين زندانيان همچنين به حبس دو، س��ه و 15 س��ال 
محکوم شده اند. اين افراد به تش��کيل يك گروه تروريستي 
و كارگاه توليد مواد منفج��ره در منطقه »داركليب« بحرين 
متهم هستند.  دولت بحرين تاكنون تابعيت شمار زيادي از 
معارضان اعم از روحانيون شيعه، فعال حقوقي و سياسي را 
لغو كرده است كه از بارزترين آنها آيت اهلل عيسي قاسم، رهبر 
معنوي انقالب بحرين است كه دولت اين كشور سال گذشته 
تابعيت وي را لغو كرد و مردم بحرين نيز در اعتراض به آن از 
حدود 10 ماه پيش مقابل منزل آيت اهلل در منطقه محاصره 
شده »الدراز« تحصن كرده اند. قرار است روز 17 ارديبهشت 
حکم نهايي آيت اهلل عيس��ي قاس��م به اتهام واهي پولشويي 
قرائت شود. لغو تابعيت اتباع بحريني از سوي رژيم آل خليفه 
درحالي است كه دولت بحرين در سال هاي گذشته به هزاران 
نفر از اتباع كشورهاي اسالمي تابعيت بحرين اعطا كرده است 
كه بسياري از آنها در استخدام ارتش درآمده اند تا اعتراضات 

انقالبيون اين كشور را سركوب كنند. 
--------------------------------------------
انجام عمليات شهادت طلبانه در تل آويو

4 صهيونيست زخمي شدند
يك شهروند فلسطيني با انجام عمليات شهادت طلبانه 
در ش�هر تل آويو، چه�ار صهيونيس�ت را زخم�ي کرد. 
رسانه هاي صهيونيستي روز يك شنبه اعالم كردند كه يك 
شهروند فلسطيني، طي عمليات ش��هادت طلبانه با سالح 
سرد به تعدادي صهيونيس��ت در تل آويو حمله كرده است. 
به گفته اين رسانه ها، چهار تن صهيونيست در اين عمليات 
زخمي ش��ده اند. خبرگزاري صفا فلسطين خبر داد، پليس 
رژيم صهيونيستي عامل عمليات شهادت طلبانه را كه يك 
نوجوان فلسطيني بوده، بازداش��ت كرده است. هويت فرد 
فلسطيني مشخص نشده اس��ت. نظاميان صهيونيست بعد 
از اين عمليات، منطقه را محاصره ك��رده و در حال تفتيش 
خانه ه��اي اطراف هس��تند. عملي��ات ش��هادت طلبانه در 
سرزمين هاي اشغالي از زمان شروع انتفاضه سوم فلسطين 
در اكتبر 2015 تشديد شده است و در اين عمليات ها دهها 

صهيونيست به هالكت رسيده اند. 

جهان علم و امريكا عليه ترامپ
هزاران تن از دانشمندان  و حاميان علم در سراسر   جهان
جه�ان در اعتراض ب�ه اظه�ارات دونال�د ترامپ، 
رئيس جمهور امريکا مبني ب�ر رد علم به تظاهرات 
پرداختند. اين در شرايطي است که يك نظرسنجي 
نش�ان مي دهد ترام�پ، در ش�رف صدمي�ن روز 
حضورش در کاخ سفيد از کمترين ميزان محبوبيت 

در دوران معاصر برخوردار است.
به گزارش ايس��نا، به نق��ل از روزنام��ه اينديپندنت، در 
اين تظاهرات كه با ن��ام »از ملبورن ت��ا مکزيکو« برگزار 
ش��د راهپيمايان با در دست داش��تن بنرهاي مختلف از 
رئيس جمهور خواستند كه از علم و دانش و تجربه گرايي 
حمايت كن��د.  دونالد ترامپ در گذش��ته اظهاراتي عليه 
تغييرات آب و هوايي كره زمين اع��الم كرده بود كه اين 
اظهارات با انتقادات گسترده مواجه شد.  معترضان در روز 
زمين در شهرهاي مختلف جهان اين تظاهرات را برگزار 
كردند.  در حالي كه هزاران نفر عليه ترامپ به تظاهرات 
پرداختند او در پيامي در توئيتر به مناسبت روز زمين اعالم 
كرد، دولت وي متعهد به ارتق��اي تحقيقات علمي براي 

درك بهتر محيط زيست و خطرات پيش روي آن است. 

 سقوط محبوبيت ترامپ
اما در سطح داخلي ترامپ گرفتار عدم محبوبيت است. 
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، برخي از وفادارترين 
طرفداران ترامپ � اكثريت كوچکي از امريکايي ها � وي 
را به عنوان ي��ك رهبر قوي و قدرتمن��د تلقي مي كنند 
و اكثريت بزرگ تري از امريکايي ه��ا تأييد مي كنند كه 
تالش هاي ترامپ ش��ركت هاي امريکايي را تحت فشار 
خواهد گذاشت تا در اين كشور مشاغل را حفظ كند اما 
به طور كلي نظرات نسبت به ترامپ منفي است. اكثريت 
امريکايي ها مي گويند ترامپ در ماه هاي نخست خود به 
عنوان رئيس جمهور آنقدر كه بايد اقدامات سازنده انجام 
نداده است.  بر اساس نظرسنجي جديد »واشنگتن پست« 
و »اي بي سي نيوز« از هر 10 نفر شش نفر معتقدند ترامپ 
مش��کالت افرادي چون آنها را درك نمي كن��د.  ميزان 
محبوبيت ترامپ با 42 درصد پايين ترين ميزان در اين 
مرحله براي يك رئيس جمهور از زم��ان دوايت آيزنهاور 
محسوب مي ش��ود. ميزان مخالفت با ترامپ 53 درصد 
است كه نسبت به بيل كلينتون با 39 درصد، 14 درصد 
باالتر است. هشت سال پيش ميزان محبوبيت باراك اوباما 

۶9 درصد و ميزان مخالفت با وي 2۶ درصد بود. 

حجت االسالم رئيسي در ديدار با نمايندگان مجلس: 
وضع فعلي براي مردم قابل تحمل نيست

کانديداي دوازدهمين  انتخاب�ات   سياسي دوره 
رياس�ت جمهوري گف�ت: ب�ه عن�وان يکي از 
دلس�وزان و دغدغه مندان کشور فکر مي کنم 
وضع فعلي نه تنها مطلوب نيس�ت بلکه براي 

مردم قابل تحمل نيست. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، جلس��ه حجت االس��الم 
رئيس��ي، كانديداي دوازدهمي��ن دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري در مجمع عمومي فراكس��يون 
نمايندگان والي��ي و در محل كميس��يون تلفيق 
مجلس ش��وراي اس��المي با حضور بيش از 140 
نماينده برگزار شد.  در اين نشست حجت االسالم 
رئيسي طي سخناني اظهار داشت: بايد از نگاه حزبي 
و جناحي بيرون بياييم و به سرمايه هاي كشور درست 
نگاه كنيم. كانديداي دوازدهمي��ن دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري ادامه داد: وضعي��ت اقتصادي 
كشور به هيچ عنوان خوب نيست و معضالت جدي 
در نظام پولي و مالي كش��ور وجود دارد. وي تأكيد 

كرد: اينکه دولتي درباره فس��اد اداري دولت قبل را 
متهم كند، براي مردم قابل پذيرش نيست و با »دزد 
دزد گفتن« مشکلي حل نمي شود. رئيسي با بيان 
اينکه مي توان با تغيير در مديري��ت اجرايي گامي 
در تحقق قان��ون به نفع مردم برداش��ت، افزود: اگر 
دستگاه اجرايي كشور درست عمل كند و بسترهاي 
فساد را از بين ببرد، شاهد كاهش واقعي پرونده هاي 
فساد و كيفري هستيم. كانديداي دوازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد: به عنوان يکي 
از دلسوزان و دغدغه مندان كشور فکر مي كنم، وضع 
فعلي نه تنها مطلوب نيس��ت بلکه براي مردم قابل 
تحمل نيست. وي با بيان اينکه بياييد براي يك بار 
هم كه شده كشور، مردم و اقتصاد را خارج از نگاه هاي 
بسته حزبي و جناحي و گروهي ببينيم چراكه مردم 
از اين وضع خسته هستند، اظهار داشت: در ستاد 
انتخاباتي ما همه سليقه هاي سياسي موجود در ذيل 
خط امام وجود دارد، در ستاد روي همه عالقه مندان 

و دلسوزان كشور باز است. 

جشنواره جهاني فيلم فجر در سينما چارسو |محمد مهدي صافي|جوان

   اقتصادي

انتخاب دوازدهم

 جهانگيري   1400؛ وعده يا زمينه سازي؟

 روحاني چگونه به نامزد پوششی راضي شد؟
 دستجردي: جبهه مردمي براي »نه« 

به وضع موجود   آمد
 ميرسليم : سياست هاي روحاني براي 

صفحه2حل مشكالت کارآمد نيست

سالروز بعثت پيامبر اعظم، حضرت محمد)ص( را تبريک مي گوييم

رئيس دانشگاه آزاد 
بركنار شد

1
با تصميم هيئت امنا

علي محمد نوريان به عنوان »سرپرست موقت« 
دانشگاه آزاد منصوب شد

افت علمی
دانشگاه های ايران

فقط در 4 سال!
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  در حالي که همه آمارها از تنزل رتبه علمي ايران 
حکاي�ت دارد، وزير عل�وم در اظهارنظري عجيب 
گفته است کيفيت آموزش  عالي در دولت تدبير و 

اميد رشد خوبي داشته است

جمعه، اولين
مناظره »زنده«
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  3مناظره نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
در روزهاي هشتم )ساعت16(، پانزدهم)ساعت16( 
و نوزده�م )س�اعت22( ارديبهش�ت ب�ه ترتيب 
پيرامون موضوعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

برگزار مي شود

انتخابات فرانس�ه تحت  تدابي�ر ش�ديد امنيتي   جهان
برگزار شد و دو نامزد به دور دوم  انتخابات راه يافتند. 
انتخابات رياس��ت جمهوري فرانسه صبح يك شنبه 
برگ��زار ش��د؛ انتخاباتي ك��ه آغازگر س��اعت هاي 
پراضطراب براي اتحاديه اروپا اس��ت و سرنوش��ت 
آينده سياسي فرانسه و اين اتحاديه را رقم مي زند. 
بر اساس نتايج اوليه قبل از پايان انتخابات، امانوئل 
ماكرون از حزب ميانه رو و ماري لوپن از حزب راست 
افراطي جبهه ملي به دور دوم راه پيدا كردند. تا زمان 
بسته شدن صفحه روزنامه درصد آراي اين دو اعالم 
نش��د ولي بر اس��اس نتايج اوليه انتخابات، ماكرون 
24 درصد و لوپن 22 درصد آرا را به خود اختصاص 

دادند. حدود 47 ميليون نفر از مردم فرانس��ه واجد 
ش��رايط بودند. وزير كش��ور فرانسه س��اعت 20 به 
وقت تهران اعالم كرد كه ۶9 درص��د مردم در اين 
انتخابات ش��ركت كردند كه نسبت به سال 2012، 
كاهش نسبي داشته اس��ت. اين دور از انتخابات در 
سايه تدابير شديد امنيتي و در سايه ترس از حمالت 
تروريس��تي برگزار ش��د و بيش از 50 هزار پليس 
و 7هزار ني��روي نظامي تأمين امني��ت انتخابات را 
برعهده داشتند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ديروز 
حوزه هاي رأي گيري از بيم تهديد تروريستي ناشي 
از وجود يك خودروي مشکوك در نزديکي حوزه ها 
تخليه شد و نيروهاي پليس فرانسه اقدام به تشديد 
تدابير امنيتي در محل كردند. پيش از اين رسانه هاي 

فرانس��ه اعالم كرده بودند كه احتماالً در اين دور از 
انتخابات شاهد سطح پايين مشاركت خواهند بود. 
با راهيابي اي��ن دو به مرحله دوم سوسياليس��ت ها 
پس از پنج سال از دايره قدرت حذف شدند. در اين 
دور انتخابات 11 نامزد حضور داش��تند. انتخابات 
رياس��ت جمهوري فرانس��ه معموالً به اين دليل كه 
نامزده��ا نمي توانند اكثريت آرا را كس��ب كنند در 
دو دور برگزار مي ش��ود، اما در صورتي كه نامزدي 
بتواند در دور اول اكثري��ت آرا را به خود اختصاص 
بدهد بدون نياز ب��ه دور دوم به كاخ اليزه راه خواهد 
يافت. امانوئل ماكرون و مارين لوپن دو نامزد پيشتاز 
اين انتخابات هستند كه اولي طرفدار اتحاديه اروپا 
و دومي مخالف اين اتحاديه است و همين امر سبب 

ش��ده كه اين اتحاديه با دقت و اضطراب زيادي اين 
انتخابات را كه آزموني سرنوشت س��از براي فرانسه 
به عنوان يکي از ستون هاي اتحاديه اروپا محسوب 
مي شود، دنبال كند. بعد از شوك خروج انگليس از 
اتحاديه اروپا موسوم به »برگزيت« و پيروزي »دونالد 
ترام��پ« در انتخابات رياس��ت جمه��وري امريکا 
اتحاديه اروپا مجددا از يك س��رخوردگي غيرقابل 
پيش بيني ديگر و از تهديد از خود بيگانگي در سايه 
انتخابات رياست جمهوري فرانسه به خود مي لرزد. 
مقامات اتحاديه اروپا از اين واهمه دارند كه پيروزي 
راستگرايان در فرانسه س��اختارهاي اين اتحاديه را 
به چالش بکش��د و اين اقدام حتي مي تواند به ساير 

كشورهاي جنوب اروپا نيز سرايت كند. 

حذف سوسياليست ها از انتخابات فرانسه 

انتخابات فرانسه به دور دوم كشيده شد
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