«تركيه» متحدي استراتژيك يا رقيب آيند ه

روزنامه اعتماد در يادداش��ت پنجشنبه خود
نوش��ت :رجب طيب اردوغان ،رئيسجمهور
تركيه در مراس��م رونمايي از پهپاد پيشرفته
بيرقدار آكينجي گفت كه از اينپس هيچكس نميتواند سنگي را در
خاورميانه بدون اجازه تركيه جابهجا كند و تحقق صلح در منطقه تنها
از طريق مشاركت و همكاري اين كش��ور امكانپذير است .بيان چنين
سخناني از سوي رئيسجمهور تركيه مهر تأييدي بود بر آنچه اين كشور
در پرتو دكترين نوعثمانيگري در منطقه دنبال ميكند.
 ...ب ه نظر ميرسد حداقل در كوتاهمدت به دليل شرايط بينالمللي عليه
ايران ،تركيه براي اين كش��ور متحدي اس��تراتژيك به شمار ميآيد اما
واقعيت اين اس��ت كه تركيه از ابعاد مختلف به عنوان رقيبي براي ايران
در منطقه به شمار ميرود .نويسنده اضافه كرده است :جمهوري اسالمي
ايران با اتكا بر سوابق تاريخي ،فرهنگي ،موقعيت جغرافيايي ،توان نظامي
و پشتوانه جمعيتي خود درصدد ايفاي نقش يك بازيگر فعال در تحوالت
منطقهاي اس��ت ،لذا ادعاي اردوغان براي رهبري منطقه ميتواند اين
كشور را به رقيبي براي ايران در منطقه تبديل كند ،بنابراين شايد بتوان
اينگونه نتيجهگيري كرد كه گرچه تركي��ه در دوران تحريم به عنوان
متحدي استراتژيك براي جمهوري اس�لامي ايران است ولي در آينده
ميتواند رقيبي سرسخت براي جمهوري اسالمي ايران در منطقه از نظر
فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيك باشد ،لذا مسئوالن سياست
خارجي جمهوري اس�لامي ايران بايد با مدنظر ق��رار دادن اين مهم در
برنامههاي آينده خود در مورد روابط با اين كشور تصميمگيري كنند.
.......................................................................................................................

چرا متن اين مكالمه افشا شد؟

روزنامه وطنامروز در يادداشتي درباره
انتشار متن مكالمه تلفني اشرف غني و
جو بايدن ،نوشت :نكته جالب توجه در
جزئيات اين تماس تلفني ،اين اس��ت كه بايدن در اين تم��اس ،از ميزان
خبرگي نيروهاي نظامي افغانستان تعريف كرده و گفتهاست« :شما بهترين
نيروي نظامي را داريد» .او همچنين اضافه كرد ه اس��ت« :شما ۳۰۰هزار
نيروي نظامي به خوبي آموزشديده داريد كه ميتوانند در مقابل ۸۰هزار
نفر از جنگجويان طالبان مقاومت كنند ».اين صحبتها در حالي بيان شده
اس��ت كه چند روز بعد نيروهاي نظامي افغانس��تان در سراسر استانها و
همچنين در پايتخت بدون هيچ مبارزه و مقابله با نيروهاي طالبان ب ه سرعت
عقبنشيني كرده و تسليم شدند .در بيشتر مدتزمان مكالمه ،بايدن تمركز
خود را روي مسئلهاي گذاشته بود كه آن را مشكل «ادراكسازي» در دولت
افغانستان ناميدهاست .بايدن ميگويد« :من نبايد به ادراك موجود در جهان
و همچنين در بخشهايي از افغانستان اشاره كنم .معتقدم اين ادراك براي
مقابله با طالبان در افغانستان وجود ندارد ».بايدن همچنين در اين تماس
تلفني به غني ميگويد اگر افغانستان و چهرههاي سرشناس سياسي آن با
يكديگر در يك كنفرانس خبري شركت كرده و از استراتژي نظامي جديد
در اين كشور حمايت كنند« ،اين ادراك موجود در افغانستان [كه گمان
ميرود به زودي تسليم طالبان ميش��ود] را تغيير داده و ميتواند از بدتر
شدن شرايط جلوگيري كند».
داليل زيادي وجود دارد كه چرا متن اين گفتوگو در ش��رايط فعلي
توسط مقامات دولت بايدن منتشر ش��ده است ...ماحصل گفتوگوي
بايدن با غن��ي در آخرين مكالمه تلفنيش��ان ،همانط��ور كه بايدن
خودش نيز به شخصه روي آن تأكيد داشته است« ،ادراكسازي» در
جهان درباره نوع رفتار امريكا در مقابله با بحران افغانستان بوده است .او
با اين كار رسماً از مسئوليتي كه جنگ 20ساله در افغانستان بر دوش
امريكا گذاشته است ،طفره ميرود و مسئله قدرت گرفتن طالبان را تنها
تأثيرگرفته از مسائل داخلي و سياسي اين كشور ميداند.
.......................................................................................................................

ضرورت بازنگري در وعدههاي اقتصادي

روزنامه خراس��ان در يادداشتي نوشت:
سرعت طرح وعدههاي بخشهاي مختلف
در صنعت ،مس��كن ،كش��اورزي و ديگر
بخشها به گونهاي است كه دارد خود را به عنوان برنامه قطعي دولت
س��يزدهم تثبيت ميكند ،در حالي كه به نظر ميرس��د بايد در جايي
مش��خص و مركزيت��ي در دل دولت ،از منظ��ري ب��اال و كالن به اين
برنامههاي بخشهاي مختلف نگاهي انداخته و اين وعدهها با يكديگر
هماهنگ شود وگرنه با دو خطر مواجه خواهيم بود:
 -1برنامهها دچار تزاحم ميشوند :مث ً
ال رشد توليد در بخش كشاورزي تا
مشخص نشدن الگوي كشت و آمايش سرزمين با صيانت از منابع آب در
تضاد خواهد بود .همچنين توسعه صنايع مرتبط با افزايش توليد مسكن
و خودرو ،از جمله فوالد ،با معضل تأمين آب مواجه خواهد شد و نيز در
شرايط كمبود برق امكان توسعه هرچه بيشتر صنعت فراهم نيست.
 -2منابع محدود و نيازهاي نامحدود ...:براي افزايش همزمان س��اخت
مس��كن ،توليد خودرو ،توليد لوازم خانگي ،توليد محصوالت كشاورزي
و ...بايد به اين پرسش پاس��خ دهيم كه منابع محدود فعلي را چه ميزان
ميتوان افزايش داد ،به ويژه اينكه ميدانيم بخشي از اين منابع در قالب
بودجه دولت با كسري سنگين مواجه اس��ت و طي امسال در چهار ماه
نخست سال نيمي از بودجه با استقراض از بانك مركزي يا اوراق بدهي
تأمين شده است .به نظر ميرس��د دولت در تيم اقتصادي خود فارغ از
همه مسائل فوري و روزمرهاي كه با آن مواجه است ،بايد يك نگاه كالن
و توسعهاي به مجموعه برنامههاي وعده داده شده بيندازد و محل تأمين
منابع و تزاحم اين برنامهها با يكديگر را بررسي كند.
.......................................................................................................................

حتي  8ماه صبر نكرديد!

روزنامه كيهان در بخشي از سرمقاله خود نوشت:
همانها كه هش��ت س��ال (بالغ بر 1400روز)
فرصت خدمتگزاري را بر باد دادند و انواع آسيبها
را بر سر كشور كشاندند ،درست از فرداي انتخابات رياستجمهوري امسال
و در حالي كه دولت قرار بود هنوز اوايل شهريور ماه تشكيل شود ،پشت سر
هم گفتند پس چرا رئيسي و دولتش وعدهها را به جا نميآورند و كاري براي
مردم گرفتار ركود اقتصادي و تورم و بيكاري نميكنند؟ آنها همان كاري را
كه هشت سال بر عهدهش��ان بود اما برعكس آن را مرتكب شدند ،از دولت
جديد ظرف هشت روز مطالبه ميكنند! و حال آنكه اگر براي عقل و ادب و
حيا و انصاف ،كمترين حرمتي قائل بودند ،بايد ابت��دا از مردم عذرخواهي
ميكردند و س��پس الاقل براي دو سه س��ال لب فرو ميبستند تا خاطرات
تلخشان از حافظه مردم پاك شود .هر فردي كه بهره هوشي متوسطي از عقل
و انصاف داشته باشد ،اذعان ميكند كه حتي كاشتن و داشتن و برداشتن
خيار و گوجه و سيبزميني يا ميوه ،از چند هفته و چند ماه تا چند سال زمان
ميبرد ،چه رسد به احياي اقتصادي كه در رتبه هجدهم جهاني بوده ،اما از
صدقهسر سوءتدبير همين حضرات ،به رتبه  26افول كرده است .نقدينگي
سرگردان و تورمساز در اين سوء مديريت هشت س��اله ،هشت برابر شده،
كسري بودجه به دس��تكم 400هزار ميليارد تومان رسيده ،تورم صرفاً با
ركورد 26سال قبل دولت هاشمي برابري ميكند و چرخ نيمهفعال توليد از
جمله در بخش مسكن به ركود و بعضاً كارشكني و تعطيلي هدايت شده از
طرف برخي مديران دولتي گرفتار آمده است .همه ديدهاند كه يك بناي چند
طبقه را ظرف يكي دو روز ميتوان تخريب كرد و پايين آورد ،اما بازس��ازي
همان بنا ،مش��روط به تأمين همه مصالح و دفع همه موانع ،يك تا دو سال
زمان ميبرد .حال چگونه است كه آسيبزنندگان به عرض و طول اقتصاد
ايران در طول هشت سال ( 96ماه) ،طلبكاري ميكنند و حاضر نيستند براي
قضاوت درباره عملكرد دولت جديد ،حتي هشت ماه هم صبر كنند؟!
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تحلیل

مهدي پورصفا

نگاهي تحليلي به سفرهاي رئيسجمهور به خوزستان و سيستان و بلوچستان

5

نقشه دولت سيزدهم
براي مقابله با تحريم اقتصادي

توجه به مناطق كمتر توس��عهيافته كشور به
خص��وص در مناطق م��رزي ،عالوه ب��ر اينكه
اهمي��ت دادن ب��ه آرمانهاي اصل��ي انقالب
اسالمي در خدمت به محرومان و اجراي عدالت
است ،در افزايش ثبات امنيتي و سياسي كشور
نيز مؤثر خواهد ب��ود .همچنين توس��عه اين
مناطق ميتواند كليدي براي مقابله با تحريمها
و محدوديتهاي ناجوانمردانهاي باشد كه هم
اكنون بر نظام جمهوري اسالمي ايران تحميل
شده است.
ايران سرزمين وسيعي است كه با 15كشور مرز
مشترك دارد .اين ويژگي فرصتهاي فراواني را
از لحاظ راهبردي در اختيار دولت قرار داده است.
نظام جمهوري اس�لامي ايران نيز سالهاس��ت
ت�لاش ميكن��د از ظرفيته��اي اقتص��ادي و
جغرافيايي براي توس��عه كشور اس��تفاده كند.
در كنار اين مرزهاي طوالني اق��وام و گروههاي
مختلفي ساكن هستند كه نقش مهمي در تنوع
انساني جامعه ايراني داشته و دارند.
اين اقوام در استانهاي مختلف نه تنها به عنوان
بخشي از سپر دفاعي كش��ور در مقابل هر گونه
هجومي ايفاي نقش ميكنند بلك��ه ميتوانند
به عنوان عقب��ه راهبردي نفوذ ايران در س��اير
كش��ورها در نظر گرفته ش��وند ،با اين حال اين
ظرفيت مهم و جدي به داليل مختلف از جمله
بيتوجه��ي تاريخي در برخي م��وارد تبديل به
آسيب شده كه نمونه روش��ن آن تالش برخي
قدرتهاي بيگانه براي ايجاد فاصله بين مردم و
نظام جمهوري است.
ميراثي تاريخي كه از پهلوي اول
شروع شد
دليل اصلي ايجاد شدن اين آسيب را ميتوان در
نگاه مركزگراي توسعه سياسي و اقتصادي كشور
به خصوص از زمان پهلوي اول ديد .بر اين اساس
مهمترين امكانات اقتصادي و سياسي كشور در
پايتخت متمركز شده اس��ت و سهم كمتري به
ساير مناطق ديگر كشور ميرسيد.
چنين ريلگذاري توسعهاي در سالهاي بعد به
خصوص در دوران پهلوي دوم نيز امتداد پيدا كرد
و منجر به عدم توسعه اين مناطق شد .اين رويه
آنچنان آسيبساز شد كه حتي مركز تحقيقاتي
اقتصادي در زمان پهلوي دوم نيز نسبت به چنين
سياستي درباره مناطق پيراموني كشور اقرار كرده
و آن را براي ايران فاجعهبار ميداند ،با اين حال
و با وجود اين اخطارها كوچكترين تغييري در
رويه اقتصادداري كشور ايجاد نشد.
بعد از انقالب اس�لامي و با توجه به تالش براي
كمك به محرومان و مستضعفان توجه به مناطق
محروم و توس��عهنيافته آغاز ش��د ،البته در اين
ميان جنگ تحميلي و خس��ارتهاي كالن آن
ضربات فراوان��ي را به برخي اس��تانهاي مرزي
وارد ك��رد كه بازس��ازي آنها ت��وان فراواني را از
كش��ور گرفت .اين مس��ئله عالوه بر اين بود كه
برخي از عقبماندگيها و توس��عهنيافتگيها از
قبل در مناطق مرزي و اس��تانهاي حاشيهاي
وجود داشت كه همين مس��ئله كار را سختتر
از گذشته ميكرد.
آس�يبهاي توس�عهنيافتگي مناط�ق
حاشيهاي
نگاهي به شرايط فعلي كشور به خصوص 30سال

پس از پايان جنگ تحميلي نشان ميدهد نظام
جمهوري اسالمي سرمايهگذاريهاي كالني در
اس��تانها و مناطق دور از مركز انجام داده است
كه يكي از نمونههاي آن برقرساني به روستاها
و مناطق دوردس��ت ،توس��عه مراكز آموزشي و
دانسگاهي و همچنين رساندن خدمات پزشكي
و بهداشتي به اين مناطق بوده است ،با اين حال
عمق عقبماندگيها به خصوص در تأسيس��ات
زيربنايي و اقتصادي به گونهاي است كه همچنان
مش��كالت فراوان��ي در اي��ن مناطق به چش��م
ميخورد .نمونه آن را ميتوان در نرسيدن گاز به
برخي استانهاي مرزي كشور از جمله سيستان
و بلوچستان ياد كرد.
از س��وي ديگر اس��تاني مانند خوزستان به رغم
داشتن منابع عظيم زيرزميني همچنان گرفتار
مش��كالتي از جمل��ه كمب��ود آب آش��اميدني
و همچني��ن اش��كاالت ديگري همچ��ون نبود
سيستم فاضالب است .عالوه بر عقبماندگيهاي
تاريخي نكته ديگر بيتوجهي به اين مناطق در
برخي دولتها بوده است .اين مسئله به خصوص
در دولتهاي س��ازندگي و دولت روحاني نيز به
چش��م ميخورد .در اين دوره تمركز فراواني بر
نوعي مديريت متمركز از تهران شد كه به برخي
بيتوجهيه��ا به خصوص به مناط��ق محرومتر
منجر شد.
در دوره اخي��ر ني��ز يك��ي از نش��انههاي مهم
بحرانسازي اين روند ايجاد برخي اعتراضات در
اين استانها و مناطق بوده است؛ اعتراضاتي كه

مقام معظم رهبري آن را «بحق» عنوان كردند.
در كنار اعتراضات اينچنيني عقبماندگي فوق
سبب ميشود برخي قدرتهاي فرامنطقهاي به
دنبال استفاده از اين نقطه ضعف براي مطامع و
اهداف خود باشند ،كمااينكه در جريان اعتراضات
خوزستان تعدادي از گروههاي تروريستي با انجام
عملياتهاي تروريس��تي به دنبال به خش��ونت
كش��يدن اعتراضات مردم و تبدي��ل آن به يك
خشونت آشكار نبودند.
عالوه بر اين در طول س��الهاي گذش��ته بحث
حمايت خارجي از جريانات تجزيهطلب همواره
مطرح بوده و گزارشات رسانهاي فراواني در اين
باره از سوي رسانههاي غربي مطرح شده است،
بنابر اين ميتوان اين گونه نتيجه گرفت که كمك
به توس��عه اين مناطق نه تنها ميتواند منجر به
حذف در داخل كشور شود بلكه به تثبيت شرايط
امنيتي كشور نيز كمك ميكند.
نقشه راه دولت سيزدهم چيست؟
مقام معظم رهبري بارها در سخنان خود بر اين
نكته تأكيد كردهاند .ايش��ان در س��ال  91و در
جمع مردم اسفراين تأكيد كردهاند :امروز شما
وقتي در آن استان و بقيه اس��تانها نگاه كنيد،
ميبينيد در همه شهرها دانش��گاه وجود دارد،
يعني امكان تحصيل .خب ،اين عدالت است .اين
معنايش اين است كه امكان تحصيل علم توزيع
شده است بين مناطق گوناگون كشور ،امكانات
مادي كشور ،منابع مالي ،علم توزيع شده است،
اين بسيار چيز خوبي است .در گذشته ،نخبگان

شهرهاي دوردست و كساني كه داراي استعداد
بودند ،امكان بروز و ظهور نداشتند ،امروز چرا،
امكان ب��روز و ظه��ور دارند .در اس��فراين و هر
نقطه ديگري ،وقتي انس��ان بااستعدادي حضور
داش��ته باش��د و بتواند نخبگي خودش را نشان
دهد ،دستگاههاي گوناگون كشور از او استقبال
ميكنند ،او را گرام��ي ميدارن��د و از امكان او
اس��تفاده ميكنند .در گذش��ته اينج��ور نبود،
بنابراين نسبت به گذشته ،مطمئناً اين شاخص
پيشرفت  -كه شاخص عدالت است  -برجسته
است اما نسبت به آنچه كه ما از اسالم فهميديم
و شناختيم ،نه ،ما هنوز عقبيم ،بايد تالش كنيم
و كار كنيم».
نش��انههاي اي��ن توج��ه وي��ژه را ميت��وان در
سخنان ايش��ان در ديدار با دولت س��يزدهم را
ديد؛ «خوش��بختانه دولت س��يزدهم و شخص
رئيسجمهور نشان دادهاند كه به دنبال توجه به
اين نكته مهم بودهاند».
نمونه آن را نيز ميتوان در دو سفر به خوزستان
و همچنين منطقه سيس��تان و بلوچستان ديد،
به خصوص اينكه مناطق فوق از پتانس��يلهاي
بس��يار بااليي برخوردار هس��تند كه در صورت
توجه ميتواند به توسعه هر چه بيشتر و حذف فقر
منجر شود .ادامه يافتن اين روند در طول چهار
سال آينده مهمترين مطالبهاي است كه ميتوان
از دولت سيزدهم داشت.
راهي براي دور زدن تحريمها
عالوه بر تمام موارد فوق توجه به مناطق كمتر
توس��عهيافته و به خصوص مناطق مرزي كليد
ادامه توس��عه ايران اس��ت .در طول 10س��ال
گذشته اين ش��رايط به طور چشمگيري تغيير
كرده است .تحريمهاي س��نگين اقتصادي به
همراه تحوالت بينالمللي س��بب ش��ده است
ادامه روند سابق ديگر براي كشور ممكن نباشد.
در اين ميان مهمترين راهي كه در مقابل كشور
براي توس��عه و ادامه روند رشد اقتصادي وجود
دارد پيوستن به كريدورهاي بزرگ بينالمللي
اس��ت كه ايران نيز موقعيت بسيار خوبي براي
این امر دارد ،به عن��وان مثال منطق��ه چابهار
كه روز پنجش��نبه آيتاهلل رئيسي براي بازديد
سرزده به آن س��فر كردند يكي از كريدورهاي
جدي براي اتصال آسياي ميانه به درياي عمان
و اقيانوس هند اس��ت .چني��ن اتفاقي ميتواند
عالوه بر توس��عه تجارت منجر به ايجاد صنايع
زيربنايي و اساسي شود .همان گونه كه چابهار
امروز در حال تبديل شدن به يكي از هابهاي
بزرگ توسعه صنعتي در منطقه است يا استان
خوزس��تان ميتواند به عنوان منطقهاي براي
اتصال بازرگاني و تجاري ايران به جنوب عراق
و تا منطق��ه خاورميانه در نظر گرفته ش��ود ،به
خصوص آنكه هم اكنون بس��ياري از بنادر مهم
عراق ظرفيت پذي��رش كاالهاي تج��ار ايراني
را ندارند .چنين پتانس��يلهايي را ميتوان در
بس��ياري از مناطق مرزي كش��ور دي��د كه هر
كدام فرصتي براي دور زدن تحريمها و مقابله با
شرايط فعلي اقتصادي كشور است.
همان طور كه گفته شد توجه دولت سيزدهم به
اين مسئله و توس��عه مناطق كمتر توسعه يافته
در مرزه��ا ميتوان��د انقالبي در حل مش��كالت
كشور باشد.

با امضاي وزير كشور

احمد وحيدي،
گزارش
وزي�ر كش�ور
حكم انتصاب پانزدهمين ش�هردار تهران را
صادر كرد ت�ا عليرضا زاكان�ي از اين پس بر
كرس�ي مديريت پايتخت در خيابان بهشت
تكيه بزند.

دكت��ر عليرضا زاكان��ي كه ب��ا رأي اكثريت
قاطع اعضاي شوراي شهر شش��م به عنوان
ش��هردار تهران انتخاب ش��ده بود ،با حكم
احم��د وحيدي ،وزير كش��ور دول��ت جديد
آيتاهلل رئيس��ي ،به صورت رسمي كار خود
را در ش��هرداري تهران آغاز ك��رد .زاكاني از
نمايندگان ادوار مجلس با س��ابقه ۱۲س��ال
نمايندگي مردم ته��ران در دورههاي هفتم،
هشتم و نهم است و در دوره اخير نيز با رأي
مردم قم بيش از يك سال نمايندگي اين شهر
را بر عهده داشت .زاكاني همچنين كانديداي
سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري سال
جاري بود كه به رغم ثبتن��ام در روز آخر و
زمان اندك تبليغات با اتخاذ مواضع ش��فاف
و مردمي در مبارزه با فساد مورد اقبال مردم
قرار گرفت.
در حكم احمد وحيدي ،وزير كش��ور خطاب
به زاكاني آمده است :به موجب اين حكم و در
اجراي صدر تبصره  ۳ذيل بند يك ماده ۸۰
قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي
اسالمي كش��ور و انتخاب شهرداران مصوب
اول خردادم��اه  ۱۳۷۵و اصالحات بعدي آن
و براساس پيش��نهاد ش��وراي اسالمي شهر

زاكاني رسماً شهردار پايتخت شد
تهران ،جنابعالي را به س��مت شهردار تهران
منصوب ميكنم .وزير كشور افزود :با عنايت
به منويات مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي)
و مفاد بيانيه گام دوم انقالب ،شايسته است با
انتخاب مديران متعهد و كارآمد و برنامهريزي
دقيق ،اهداف و سياس��تهاي ذيل را محقق
كنيد.
وحيدي در ادامه اين حك��م درباره اهداف و
سياس��تهاي تعيين ش��ده براي شهرداري
تهران عنوان كرد :پايبندي به اصول و ضوابط
معماري اسالمي -ايراني و گسترش نمادهاي
دين و اخالق ،هويت بخشي به سيما و منظر
شهرها و اس��تحكام بناها ،رعايت مالكهاي

امانت ،دينداري ،كفايت و كارآمدي ،شفافيت
فرآيندها و شناخت گلوگاههاي فساد خيز و
مبارزه جدي ب��ا عوام��ل آن از جمله اهداف
تعيين شده اس��ت .وي تس��هيل ،تسريع و
انضباط در خدمترس��اني به ش��هروندان و
پوش��ش فراگير خدمات ش��هري را از ديگر
اهداف تعيين شده برش��مرد و گفت :رعايت
توزيع عادالنه خدمات ،امكانات و نگاه عدالت
گستر به اقشار محروم و آسيب پذير با رويكرد
محلهمح��وري ،توجه اساس��ي ب��ه ظرفيت
جوانان و رس��يدگي وي��ژه به ام��ور بانوان،
ايثارگران ،س��المندان و معل��والن نيز براي
اهداف شهردار تهران تعيين شده است.

وزير كش��ور اهتمام جدي و مس��ئوالنه به
توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و ارتقای
فضاي سبز شهري را از ديگر سياستهاي
تعيين شده براي زاكاني عنوان كرد و افزود:
افزاي��ش نش��اط و فضيلته��اي معنوي،
فرهنگي و اجتماعي ،توجه ويژه به آباداني
مراكز فرهنگي و مذهبي و ترويج هنجارهاي
اسالمي ،تكريم و حسن س��لوك با مردم و
جلب اعتماد عمومي ،جلب مشاركتهاي
مردمي و نوآوري و خالقيت در ارائه خدمات
و همكاري متقابل با مسئوالن ملي و محلي
به منظور تقويت مديريت ش��هري كارآمد
نيز در اين اهداف و سياس��تها ديده شده
است.
مهدي چمران رئيس شوراي اسالمي تهران
نیز از آغاز به كار رس��مي عليرض��ا زاكاني از
يكش��نبه هفته آين��ده به عنوان ش��هردار
پايتخت خبر داد و گفت :زاكاني روز يكشنبه
در صحن شورا حاضر ميشود و به طور رسمي
فعاليت خود را در شهرداري آغاز ميكند.
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،محمد توسلي،
س��يدكمالالدين ني��كروش ،غالمحس��ين
دلج��و ،محمدكاظ��م س��يفيان ،محمدنب��ي
حبيب��ي ،غالمحس��ين كرباس��چي ،مرتضي
الويري ،محمدحس��ين ملكمدن��ي ،محمود
احمدينژاد ،محمدباقر قاليب��اف ،محمدعلي
نجفي ،محمدعلي افش��اني و پي��روز حناچي
شهرداران پايتخت بودهاند و زاكاني پس از آنان،
پانزدهمين شهردار تهران است.

عضو خبرگان رهبری:

رئيسي براي حل مشكالت بايد جهادي كار كند

رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره
به روحي�ه جه�ادي رئيسجمهوري،
خواستار تسريع رسيدگي به معيشت
مردم از س�وي دولت ش�د و بر اولويت
ق�رار دادن اج�راي آن تأكي�د ك�رد.

به گزارش ايرن��ا ،آي��تاهلل احمد جنتي
روز پنجشنبه در هشتمين جلسه هيئت
رئيسه و كميسيونهاي مجلس خبرگان رهبري با تقدير از مردم براي
حضور پرشور و آگاهانه در صحنه انتخابات رياست جمهوري ،توجه به
رفاه و امور معيشتي و اقتصادي مردم را انتظار خبرگان رهبري از دولت
جديد عنوان كرد و اف��زود :رئيسجمهوري حتم��اً در اين زمينه بايد
جهادي كار كند و خبرگان رهبري نيز بايد مطالبهگر كار دولت باشد.
آيتاهلل جنتي تصريح كرد :مجلس خب��رگان رهبري بايد هم دولت را به
مردم معرفي كند تا مردم قدر دولت را بدانند و هم دولت بايد قدر اين مردم
را بداند چراكه ما م��ردم خوب و فهيمي داري��م .رئيس مجلس خبرگان
رهبري با اش��اره به اينكه فرصت چهار س��اله خدمت به مردم در جايگاه
رياست جمهوري فرصت كوتاهي است ،افزود :بايد از اين فرصت كوتاه براي
خدمت به مردم حداكثر استفاده را كرد .آيتاهلل جنتي با اشاره به وضعيت
اسفناك كرونا در كشور بر تسريع در امور واكسيناسيون تأكيد كرد.
وي با بيان به اينكه مسئوالن كشور بايد براي حل مشكالت اقتصادي به
راه حلهاي كوتاه مدت بسنده نكنند ،گفت :برنامههاي دراز مدت براي
حل مشكالت كش��ور بايد مورد توجه قرار گيرد .وي مردمي و انقالبي
بودن را دو ويژگي اصلي مسئوالن كشور برشمرد و افزود :تمامي افرادي
كه نقشي در سرنوشت مردم دارند ،بايد انقالبي و مردمي باشند و الگوي
اصلي آنان در داشتن اين دو ويژگي و خدمت به مردم مقام معظم رهبري
است .رئيس مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه مردم از خبرگان
به عنوان قش��ر روحاني و طلبه انتظار پيگيري مطالبات خود را دارند،
گفت :خبرگان بايد پيگير مطالبات مردم باشد و ما تا آنجا كه توان داريم
رسيدگي به امور مردم را در اولويت كارهاي خود قرار دهيم.
.......................................................................................................................

فعال سياسي اصولگرا:

كوچكسازي دولت از الزامات تحول
در قوه مجريه است

يك فعال سياسي اصولگرا و نماينده ادوار مجلس با اشاره به توصيه
رهبر انقالب در زمينه ايجاد تحول در قوه مجريه ،تأكيد كرد :اصالح
ساختار اداري كشور و كوچكسازي دولت از الزامات اين تحول است.

حضور آيتاهلل «س��يدابراهيم رئيس��ي» در رأس دولت سيزدهم منجر
به ايجاد اين اميدواري در نخبگان كش��ور شده اس��ت كه تحول در قوه
مجريه در چهار سال پيش رو رخ خواهد داد .رهبر انقالب اسالمي نيز در
نخستين ديدار با رئيسجمهوري به همراه اعضاي هيئت دولت سيزدهم
از ضرورت ايجاد تحول در قوه مجريه سخن گفتند .حجتاالسالم احمد
سالك ،نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي و فعال سياسي اصولگرا در
گفتوگو با ايرنا در تبيين الزامات تحول در قوه مجريه در پاس��خ به اين
س��ؤال كه چه اموري در اولويت تحول قوه مجريه قرار دارد ،بيان داشت:
براي تحول در قوه مجريه مؤلفههاي مختلفي بايد اصالح شود كه رهبر
انقالب هم در سخنراني خويش به بخشي از اين مؤلفهها اشاره كردند ،از
جمله جوانگرايي ،استفاده از خرد جمعي ،فسادستيزي و نكات ديگر كه
در فرمايشات ايشان قابل مشاهده است .در كنار اين موارد به نظر ميرسد
ساختار دولت در كشور ما به شدت گسترده ،سنگين و تنبل شده و اين امر
نيازمند كوچكسازي و چابكسازي دولت است.
به گفته سالك ،در كشور ما يك ذهنيت اشتباه براي حل مسائل وجود دارد
كه يكي از داليل اصلي گسترش بوروكراسي دولت هم همين مسئله است.
اين تفكر براي حل مش��كالت و حل ناكارآمدي نهادهاي موجود ،تأسيس
نهادهاي جديد را توصيه كرده است .بر اساس اين تفكر ما همواره نهادهاي
جديد را شكل داده يا نهادهاي موجود را گسترده كردهايم ،در حالي كه مسئله
ناكارآمدي هم حل نشده است .سالك افزود :براي تحول در قوه مجريه ابتدا
اين ذهنيت اشتباه نهادسازي در كشور بايد اصالح شود ،البته اين سخن به
معني نفي هرگونه نهادسازي نيست .در مرحله بعد هم نهادهاي موجود چابك
شده و حواشي اضافيای كه به اين نهادها بار شده حذف شود تا دولت بتواند
به سمت برنامههاي اصلي خود حركت و اقدام كند .وضعيت فعلي باعث شده
است دولت همواره درگير پرداخت حقوق كارمندان و تأمين بودجه جاري
كشور باشد و زمان و منابعي براي توسعه كشور در اختيار نداشته باشد.
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عضو هيئت رئيسه مجلس:

دشمن ميخواهد روند ضدفساد دستگاه
قضایي را مختل كند

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد كه اقتداري
كه ق�وه قضائي�ه در برخورد ب�ا مفاس�د اقتصادي از خود نش�ان
داد س�بب ش�د برخي بخواهن�د اين كارآم�دي را مخت�ل كنند.

به گزارش تسنيم ،حسينعلي حاجيدليگاني نماينده مردم شاهينشهر و عضو
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به انتشار تصاويري از زندان وين
اظهار كرد :قوه قضائيه در سنوات اخير تحوالت خوبي را در ساختار خود رقم
زده و اين تحوالت مورد پذيرش افكار عمومي واقع شده است .وي با بيان اينكه
با توجه به كارهاي خوبي كه در قوه قضائيه صورت گرفت ،آسيب وارد كردن
به اين روند ،دور از ذهن نبود ،اظهار كرد :اكنون شاهد هستيم افرادي آگاهانه
يا از روي ناآگاهي به كارهايي دست زدهاند كه خدمات اين نهاد را زير سؤال
ببرند .اقتداري كه قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي از خود نشان داد
سبب شد برخي بخواهند اين كارآمدي را مختل كنند .حاجيدليگاني تصريح
كرد :قوه قضائيه بدون توجه به تخريبها بايد در مس��ير درست خود براي
مبارزه با مفاسد اقتصادي گام بردارد و با افرادي كه در صيانت از وجهه اين قوه
كوتاهي كرده يا اقدام نفوذي انجام دادهاند بهشدت برخورد كند.
.......................................................................................................................

نايب رئيس كميسيون امنيت مجلس:

دوري از اشرافيگري
يكي از مطالبات مردم است

نايب رئيس كميسيون امنيت مجلس اظهار كرد :امروز دور شدن
مسئوالن از رويكرد اشرافي و نزديك شدن به آرمانهاي انقالب
مورد انتظار مردم است و رئيسجمهور در اين راستا گام برميدارد.

عباس مقتدايي نماينده مردم اصفهان در گفتوگو با مهر با اشاره به تأكيد
مقام معظم رهبري مبني بر لزوم ارتباط دائمي دولت با مردم ،گفت :در
طول دو دوره رياستجمهوري روحاني ،فاصله ميان مردم و دولت آنقدر
زياد شد كه در ماههاي آخر دولت روحاني مردم براي پايان روندهاي دولت
اشرافي و نديدن شخص رئيسجمهور لحظهشماري ميكردند .مقتدايي
ادامه داد :مش��كل مردم اين بود كه در دولت روحان��ي ،رئيسجمهور
گوشش بدهكار مشكالت نبود .از همگسيختگي مديريتي وجود داشت.
ناكارآمدي موج ميزد و دور شدن از آرمانهاي انقالب اسالمي و حاكميت
رويكرد اش��رافيگري و از باال به پایين نگاه كردن به مردم موجب سلب
اعتماد عمومي شد .وي تصريح كرد :امروز دور شدن مسئوالن از رويكرد
اشرافي و نزديك ش��دن به آرمانهاي انقالب مورد انتظار مردم است و
رئيسجمهور در اين راستا گام برميدارد .مردم نيز بايد از اين رويكردها
استقبال كنند تا بتوانيم بار ديگر به روندهاي جمهوري اسالمي كه پيش
از دولت دوازدهم وجود داشت ،بازگرديم.

