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جواد امام:

»

انتخاب
استانداراننظامی
نشاندهنده
حاکمیتنگاه
امنیتیاست

»

خبر

دولت سریع تر نظر خود را درباره الیحه
جامع انتخابات اعالم کند

رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها تاکید کرد:
مجلس از نظرات و پیشــنهادات دولت در خصوص الیحه جامع
اصالح قانون انتخابات اســتقبال مــی کند .به گزارش ایســنا،
محمد صالح جوکار درباره آخریــن وضعیت الیحه جامع اصالح
قانون انتخابات ،بیان کرد :در اواخر دولت گذشــته الیحه جامع
اصالح قانون انتخابات به مجلس ارائه شد و اکنون در کمیسیون
امورداخلی کشور و شوراها اســت اما با تغییر دولت مسلما الزم
است که دیدگاه و نظرات دولت جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد :ما از اینکه دولت جدید هرچه ســریع تر
نظرات و دیدگاه های کارشناسی خود را در این الیحه لحاظ کرده
و مجددا الیحه را به مجلس بازگرداند ،استقبال می کنیم چراکه
اکنون ما در حال از دست دادن زمان هستیم و حدود دو سال دیگر
انتخابات مجلس مجددا برگزار می شود و باید هرچه زودتر قبل از
رسیدن زمان انتخابات ،اصالحات صورت گیرد .نماینده مردم یزد
در مجلس شورای اســامی ،تصریح کرد :اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری در زمان انتخابات میسر نشد و اکنون باید قبل از
فرا رسیدن بازه انتخابات ،این الیحه در مجلس به سرانجام برسد.
باید قانون انتخابات به نحوی اصالح شود که باالترین کارآمدی را
داشته و شاهد حضور گســترده تر مردم در انتخابات و به حداقل
رســیدن خطاها و تخلفات انتخاباتی باشیم .احمد وحیدی وزیر
کشور گفته اســت که «در برنامههای خود به دنبال این هستیم
که الیحه جامع انتخابات را در دولت سیزدهم به مجلس شورای
اســامی ارســال کنیم ».البته الیحه جامع انتخابات در دولت
روحانی تهیه شد ،اما مجلس دهم و یازدهم به آن رسیدگی نکرد.
آنطور که محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور به ایسنا
گفته است ،وزارت کشــور بنا دارد این الیحه را از مجلس مسترد
کرده و پس از اصالح ،دوباره آن را به مجلس ارائه کند.

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد

بازگشت طرح «نحوه انتصاب اشخاص
در مشاغل حساس» به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان از بازگشــت طرح «نحوه انتصاب
اشخاص در مشــاغل حســاس» به مجلس ،برای رفع ایرادات و
ابهامات خبر داد .به گزارش ایسنا ،هادی طحان نظیف در صفحه
شخصی خود در توییتر نوشت :طرح «نحوه انتصاب اشخاص در
مشاغل حساس» در شــورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و
با توجه به وجود برخی ابهامات و ایرادات نســبت به آن ،جهت
اصالح به مجلس محترم برگردانده شد .بنا بر این گزارش ،طرح
«نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» یک بار در تاریخ ۱۶
آبان توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصالح شده بود.

سخنگوی دولت:

مجاهدت بهروز فردوس ستودنی است

سخنگو و رئیس شورای اطالع رســانی دولت گفت :پویایی
اقتصاد مقاومتــی ،تامین معــاش خانوادههــای ایرانی به طور
مستقیم و غیرمستقیم ،خودکفایی ملی ،ترویج عملی گفتمان
«ما میتوانیم» و تقویت احساس عزت ملی از جمله ارزشهایی
است که بهروز فردوس به آنها اهتمام میورزند و این مجاهدت
ستودنی اســت .به گزارش برنا ،علی بهادری جهرمی در صفحه
شخصی خود در اینســتاگرام نوشــت :مرگ پایان نیکنامیها
نیســت خوشنامان همیشــه در اذهان ملتها مانا هســتند.
مهندس بهروز فردوس هم یکی از همین خوشنامان است.
بهادری جهرمی افــزود :کارآفرینی و تولید شــغل آن هم در
شرایط دشوار اقتصادی ،همچون جهادی است که فعاالن عرصه
اقتصادی آن را سرلوحه اموراتشــان قرار دادهاند و از این مسیر به
ایران و ایرانی خدمات بســیاری ارائه میکنند .وی اظهار داشت:
پویایی اقتصاد مقاومتی ،تامین معاش خانوادههای ایرانی به طور
مستقیم و غیرمســتقیم ،خودکفایی ملی ،ترویج عملی گفتمان
«ما میتوانیم» و تقویت احســاس عزت ملی از جمله ارزشهایی
است که مهندس فردوس و سایر کارآفرینان در طول عمر پربرکت
خود به آنها اهتمام میورزند این مجاهدتها ســتودنی اســت.
سخنگو و رییس شــورای اطالع رســانی دولت خاطر نشان کرد:
درگذشت کارآفرینان نمونه اگرچه موجب تالم و تاثر است اما نتایج
کوششهای صنعتگران و دغدغهمندان عرصه اقتصاد پابرجا ،نام
آنها در تارک صنعت و پیشرفت ایران ماندگار و سرلوحه اقدامات
فراوان دیگری است که ایران را هر روز آبادتر از قبل خواهد کرد.

سران قوا تاکید کردند:

اقدامات اجرایی جهت حل مشکالت
اقتصادی انجام شود

روسای قوای مجریه ،مقننه و قضائیه بر اقدامات اجرایی برای
حل مشکالت اقتصادی تاکید کردند .به گزارش ایسنا ،در نشست
هفتگی سران سه قوه که عصر روز گذشــته به میزبانی قالیباف
در محل مجلس شورای اســامی برگزار شد مهمترین مسائل و
موضوعات ملی مورد بحــث و تبادل نظر قــرار گرفت .آیتاهلل
رئیســی رئیس جمهور ،حجتاالســام و المسلمین محسنی
اژهای رئیس قوه قضائیه و قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
در نشست امروز درباره سیاستهای ســه قوه برای حل و فصل
مشکالت اقتصادی و بهبود معیشت مردم و راههای پشتیبانی و
همراهی در این زمینه تبادل نظر کردند.
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جواد امام ،فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اگر اختیارات اســتانداران افزایش پیدا کند ،یعنی دستگاههای اجرایی
وزارتخانهها بخشی از اختیاراتشان را به اســتانداریها تفویض کنند ،تسهیل در تصمیمگیری و اجرا صورت میگیرد
و یک مقداری از تمرکز تصمیمگیری کاسته میشود ،که به اعتقاد من اگر این شرایط واقعی باشد ،به نفع استانها خواهد
بود و ما میتوانیم شرایط خوبی را شاهد باشیم .به گزارش ایلنا ،جواد امام گفت :نکته اساسی بحث منابع است ،زیرا استانها
نمیتوانند مستق ًال برای خودشان تعریفی داشته باشند ،زیرا کسب درآمدها اساســاً باید متمرکز دیده شوند و به خزانه
سپرده شود و از آنجا بر اساس قانون بودجه تخصیص پیدا کند .وی در خصوص انتخاب استانداران نظامی در کشور ،اظهار
داشت :انتخابات استانداران نظامی در واقع نشاندهنده حاکمیت نگاه نظامی و امنیتی به مسائل است و با توجه به شرایط
جامعه ما این امر خودش التهابات را افزایش میدهد و باعث حاکم شدن دوگانه میدان و دیپلماسی میشود.

محمدصالحجوکار:

»

میخواهندباعث
انفعال ایران شوند

محمدصالح جوکار نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به بیانیه اخیر کشورهای اروپایی و ابراز نگرانی از فعالیت
هستهای ایران در آستانه مذاکرات ،گفت :اقدام دولت های اروپایی از جمله اقدامات پیش دستانه در آستانه مذاکرات
است ،بیشتر جنبه عملیات روانی دارد چرا که می خواهند باعث انفعال در طرف های مذاکره شوند .به گزارش خانه
ملت ،محمدصالح جوکار گفت :دور جدید مذاکرات از همان نقطه ای که آمریکا از برجام خارج شد باید دنبال شود
به نظر می رسد در دور آینده مذاکرات مداخالت و امتیازات بیشتری بگیرند یا برجام دیگری را بخواهند رقم بزنند
که ایران زیر بار چنین مسائلی نمی رود .وی افزود :هیچگونه توافق جدیدی صورت نمی گیرد ،رویه اروپایی ها برای
صدور بیانیه نیز پذیرفته نیست چرا که فعالیت هسته ای ایران منطبق بر پادمانهای پذیرفته شده است هیچگونه
اقدامی خالف توافقات صورت نگرفته ،فضاسازی و جوسازی ها با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات آینده است.

گزارش «روزان» از حواشی انتصاب اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه تهران:

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور:

سیاسی:
زهره توحیدی

سیاست

»

پای دراز سیاست در نهاد دانشگاه

گروه سیاســی -چند روز پیــش وزیر علوم
اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه تهران را منصوب
کرد .این انتصاب البتهبسیار خبرساز شد.به خصوص
حضور علیرضا زاکانــی و محمدباقر قالیباف در این
هیئت با انتقادهای تندی مواجه شد .انتقادی که این
پاسخ را دریافت میکرد که این نحوه انتصاب مرسوم
است .اما مرسوم بودن آن چیزی از حقانیت اعتراض
بهوابستهشدننهاددانشگاهنمیکاهد.
انتصابهیئتامنایدانشگاهتهران
دوم آذر مــاه محمدعلی زلفــیگل وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای دانشــگاه
تهــران ،محمدباقر قالیبــاف (رئیــس مجلس)،
محمدحســن صادقی مقدم (حقوقدان شــورای
نگهبان) ،علیرضا زاکانی (شــهرداری تهران) ،جواد
ســاداتینژاد (وزیر جهاد کشاورزی) ،محمدمهدی
اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) و عباس
مصلینژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشــتم
هیئتامنایدانشگاهتهرانمنصوبکرد.
زلفیگل در احکام انتصاب اعضای جدید هیئت
امنای دانشگاه تهران آورده است که «در اجرای بند
«ب  »۹-ماده « »۲قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با اســتناد به بند
«ج» مــاده « »۱قانون تشــکیل هیئتهای امنای
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،به
موجب این حکم به مدت  ۴سال به عضویت هیئت
امنایدانشگاهتهرانمنصوبمیشوید».
هیئت امنای دانشــگاه تهران اعضای حقوقی
هم دارد که شــامل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
(محمدعلی زلفیگل) که رئیس هیئت امنا ،رئیس
دانشــگاه تهران (محمد مقیمی) کــه دبیر هیئت
امناســت ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور
(مسعود میرکاظمی) ،رئیس مرکز هیئتهای امنا
و هیئتهای ممیــزه (محمد ســلیمانی) و رئیس
کمیســیون دائمی (فرهاد رهبر) .انتصاب اعضای
حقیقی هیئت امنای دانشــگاه تهــران با موجی از
اعتراض مواجه شــد .در شــبکههای اجتماعی تا
مدتها درباره این موضوع بحث میشد .برای افکار
عمومی به خصوص حضور قالیبــاف و زاکانی قابل
تحمل نبــود .در حالی که مابقــی اعضای حقیقی
نصب شده نیز وضعیتی مشابه این دو دارند .در مقابل
موافقان هم به این اســتناد میکردند که این نحوه
انتصاب در گذشته مسبوق به سابقه است .در دوره
گذشته محمدرضا عارف ،عبدالناصر همتی ،پیروز
حناچی ،محمدجواد ظریف ،بیــژن نامدار زنگنه و
عباس مصلینــژاد اعضای حقیقــی هیئت امنای
دانشگاه تهران بودند .در زمان انتصاب عارف نماینده
مجلس،همتی رئیس بانک مرکزی ،حناچی شهردار
و ظریف وزیر امور خارجهبودند.
پاسخوزیرعلومبهانتقادها
در هر حــال ،انتصابهای صــورت گرفته در
هیئت امنــای دانشــگاه تهــران و همانگونه که
گفته شــد به صورت خاص قالیباف و زاکانی ،آنقدر
واکنش به همراه داشــت که باعث شد روز گذشته

زلفیگل به انتقادات پاسخ دهد .زلفیگل در پاسخ
به این مسئله که بر اساس بند ج قانون هیئت امنای
دانشــگاه تهران ،اعضای حقیقی این هیئت باید از
شخصیتهای علمی ،فرهنگی یا اجتماعی ،محلی و
کشوری باشند که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت
مؤسسه داشته باشند ،اما اعضای منتصب شده این
ویژگی را ندارند ،چنیــن توضیح داد« :بحث هیئت
امنا این است که کســانی انتخاب شوند که بتوانند
کمک کنند ،دانشگاهها در مسیر رشد قرار بگیرند.
همچنین به بستریسازی برای رشد و بلوغ نخبگان
کمک کنند .همیشه هم اینگونه بوده یعنی تعدادی
از افرادی که در هیئت امنا قرار میگیرند کســانی
هستندکهمدیریتاجراییدارند،اهرمهایقدرتدر
دست آنهاست و میتوانند دانشگاهها را چه از نظر

»

برخــی میگویند اگر ضــرورت اســتفاده از صاحبــان قدرت در
هیئت امنای دانشــگاهها برای تقویت آن در عمــل اجتنابناپذیر
است اما با نگاهی به ســابقه هیئت امنای دانشــگاه تهران میشود
فهمید که هم سیاســت در کشــور چه افتی کرده اســت و هم به
تبع آن چه کســانی زعامــت دانشــگاهها را به دســت گرفتهاند.

سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری کمک کنند»...
او همچنین ،درباره دلیل انتخــاب این دو به عنوان
اعضای حقیقی هیئت امنــا گفت« :رئیس مجلس
آقای محمد باقر قالیباف خودشان عضو هیئت علمی
دانشگاه تهران هستند و رتبه علمی دانشیاری دارد.
همچنین آقای دکتر زاکانی هم یک شخصیت علمی
است .عالوه بر اینکه این دو شخصیت علمی هستند،
یک شخصیت اجرایی هم هستند که ما با دو هدف
که هم علمی بودن و هم اجرایی بودن اســت این دو
نفر را انتخاب کردیم .همچنین میخواهیم آنها از
پتانسیل و ظرفیت خود برای گسترش دانشگاهها،
رشدوبلوغعلموفناوریاستفادهکنند».

محمدرضا عارف:

با انباشت بحران روبروییم

نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسالمی
گفت :اگر منتخبان واقعی ملت ،بر مصــدر امور قرار
می گرفتند و در برابر نهادهای منتخب مردم ســنگ
اندازی نمی شد ،با انباشت بحران های مختلف رو به رو
نبودیمبهگزارشایلنا،محمدرضاعارف،طییادداشت
اینستاگرامیبااشارهبهبحرانآبدرکشورواعتراضات
صورت گرفته در این خصوص پیشــنهاداتی را برای
برون رفت از این بحران ارائه کرد .متن این یادداشــت
بهشرحزیراست:
آنچه در ایران امروز می گذرد ،ناشی از نا مدیریتی
ها و انحراف از منطق مصالح ملی در سالیان اخیر است.
اگر منافع و مصالح ملی در سالیان اخیر کانون سیاست
ورزیحاکمیتقرارمیگرفتومنتخبانواقعیملت،
برمصدرامورقرارمیگرفتند،دربرابرنهادهایمنتخب
ملت سنگ اندازی نمی شد ،نخبگان ایرانی در بخش
هایمختلفاجازهمییافتندبهساختارحاکمیتورود
کرده و تصمیم و تدبیر در سطوح مختلف با محوریت
دانش و تجارب بشــری و بر اســاس اراده ی عمومی

بدین ترتیب ،زلفیگل صراحتاًمیگوید که دلیل
انتصاب اینها جایگاهشان در قدرت است .نکتهای که
برایبسیاریازاهالیدانشگاهخوشایندنیست.
زلفیگل همچنین ،در پاسخ به این سوال که آیا
این دو نفر با توجه به مسئولیتهای مهمی که دارند
وقت دارند به موضوعاتی که شما به آن اشاره کردید،
ورود کنند؟ گفت« :هیئت امنا هر سال دو جلسه دو
ساعتهداردوخیلیجلساتزیادیندارد».
امااظهاراتزلفیگلفقطصدایاعتراضکسانی
را آرام میکرد که مسئلهشــان گرایش سیاسی این
افراد بوده اســت .در واقع ،همه میفهمند که علت
انتصابقالیبافوزاکانیوالبتهدیگراعضایمنصوب
شده ،حضورشان در قدرت است .حاال که اصولگرایان
در قدرتند پس کســانی که منصوب میشــوند از

ایرانیان می بود ،با انباشت بحران های مختلف  ،بسان
آنچه در اصفهان ،خوزستان  ،چهارمحال و بختیاری
با آن می گذرد ،مواجه نبودیم .در گستره ی وسیعی
به نام ایران بعنوان یک ملت /کشور و دولت ،آنچه می
بایست کانون سیاســت ورزی و خط و مشی ها باشد،
منافعومصالحکالنملیاست.تعیینکنندهیمنافع
ومصالحملینیز،ارادهیشهروندانایرانزمینیاملت
ایران اســت .اگر از این اصل بنیادین عدول و سیاست
های غیر از این منطق بر کشــور تحمیل شود ،آنگاه
ملک و ملت با تشدید مخاطرات مواجه می شود .امروز
تجارب و دانش بشری بر اساس اصول حکمرانی خوب
پیش روی ماســت .معتقدم که نه باید بر تصمیمات
اشتباه گذشــته در خصوص آب پایفشاری کنیم ،نه
جدال های منطقه ای را بــا امنیتی کردن و دو قطبی
سازیهایکاذبشکلدهیموصدالبتهبامنطقملی،
اصول زیست محیطی و اصالح امور بر اساس اولویت
های مهم تر  ،عمق بحران را شــناخته و تصمیمات
مان ،پاســخ به جوانب گوناگون آن و بدور از تعصبات
گوناگونباشد.پیشنهادمیکنمعالوهبرتغییررویکرد
کالنحاکمیتنسبتبهمسائلومواجههیصبورانهبا
اعتراضاتمردم،جمعیازنخبگاندانشگاهیدرحوزه
یآب،محیطزیست،سیاست،جامعهشناسی،امنیت
و ...در خصوص مولفه های بحران و راه های برون رفت
از آن و جلوگیری از ویرانی آوار این بحران  ،که معلوم
نیســت چقدر با آن فاصله داریم ،تدبیر و تصمیمی
عالمانه را روی میز حاکمیت گذاشــته و تصمیمات
منطقه ای ،کوتاه مدت و غیر علمی گذشته ،باز خوانی
،انحرافازمعیارهاشناساییوازآنهاعبورشود.

اصولگرایان هســتند و زمانی کــه اصالحطلبان در
قدرت باشند آنها منصوب میشوند .مشکل این است
که چرا نهاد دانشگاه که باید مستقل باشد ،اینگونه
پای سیاســت و قدرت در آن دراز است .این نکتهای
است که یکی از اساتید دانشــگاه تهران به آن اشاره
کردهاست.
نگاهیبهانتقاداتبهانتصابها
مهرداد عربســتانی دانشــیار دانشــکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران در واکنش به انتخاب زاکانی
وقالیبافبهعنواناعضایحقیقیهیئتامنادانشگاه
تهران و جایگاه هیئت امنا در دانشگاهها گفته است:
«به طور کلی هیئت امنا شورایی است که به منظور

اداره عالی و نظارت بر دانشــگاهها تعیین میشود و
هدف اصلی اش ،این اســت که با این گونه مدیریت
شــورایی منافع و عالیق همه ذی نفعان دانشگاه در
تصمیم گیریها ،آیین نامهها ،و بودجه و شیوه هزینه
کرد آن لحاظ شود».
وی در ادامه با اشــاره به «بند ج قانون تشکیل
هیئتهایامنادانشگاهها»گفتهاست«:براساسبند
ج قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاهها ،الزم
است که اعضای حقیقی از شخصیتهای «علمی»،
«فرهنگی» و «اجتماعی» انتخاب شوند که حداقل
دو تن از آنها هم عضو هیئت علمی دانشگاه باشند،
یعنی به نظر میرسد بنا نیست که سیاستمدارهای
حرفهای ،حداقل به عنوان اعضای حقیقی ،بر چنین
مسندی قرار گیرند .البته اعضای حقوقی هیئت امنا
کماکان و طبعاً به اندازه کافی جنبه سیاسی دارند .با
این خوانش ،به نظر میآید که در این دوره هم مانند
دورههای قبل الزاماً شاخصههایی که در قانون آمده
مدنظر بوده باشند و اغلب اعضای حقیقی همچنان از
بین شخصیتهای سیاسی و جناحی شناخته شده
منصوبشدهاند».
عربستانی گفته اســت« :به این ترتیب انتخاب
اعضای هیئت امنا تابعی از نوســان پاندول سیاسی
کشور بوده است و همیشه بر همین پاشنه چرخیده
و از این نظر چیزی تغییر نکرده اســت .بگذریم که
میتوان سؤال کرد که آیا این چنین انتخابهایی با
متن قانون و نیت قانونگذار هماهنگ هستند یا خیر؟
همین طور میتوان پرسید حاال چرا پرمشغلهترین
مقامات مقامات اجرایی و سیاسی برای این منصب،
که ناظر به اداره یکی از عالیترین نهادهای علمی و
آکادمیککشوراست،انتخابشدهاند؟»
او در پایان تأکیــد کرده اســت« :این موضوع
باعث شد به یاد اصل مق ّوم و فراموش شده نهادهای
آکادمیک ،یعنــی آزادی آکادمیــک ،بیفتم .اصلی
آرمانی که ضامــن انتخاب آزاد موضــوع تحقیق و
تدریس ،پژوهش آزاد و البته روشــمند ،بیان آزاد ،و
نقد آزاد و نظاممند در عرصه حیات دانشگاهی است.
اصلی که تحقق آن با حضور سیاستمداران ،از هر نوع،
در راس نهاد دانشگاه ،زیر سؤال خواهد رفت».
البته به نحو دیگری نیز به پاســخ موافقان این
انتصابها پاسخ داده شده است .برخی میگویند اگر
ضرورت استفاده از صاحبان قدرت در هیئت امنای
دانشــگاهها برای تقویت آن در عمل اجتنابناپذیر
است اما با نگاهی به ســابقه هیئت امنای دانشگاه
تهران میشود فهمید که هم سیاست در کشور چه
افتی کرده است و هم به تبع آن چه کسانی زعامت
دانشگاهها را به دست گرفتهاند .در دهههای آغازین
تأسیس دانشــگاه تهران چهرههایی چون محمود
حســابی ،علیاصغر حکمت ،پرویــز ناتلخانلری،
عیسی صدیق ،محمود افشــار و محمدعلی فروغی
که فارغ از هر قضاوت دربارۀ رویکرد سیاسی ،وجهۀ
ممتاز علمیشان مورد اتفاق نظر بودند ،در دانشگاه
تهران زعامت داشتند .این چهرهها اغلب در قدرت
همحضورداشتندومنشأخدماتبسیاربودند.

محمدرضاپورابراهیمی:

دولت برای تمرکززدایی الیحه بدهد
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به اراده دولت در راستای توسعه
متــوازن اســتانها و تمرکززدایــی ،گفــت :برای
تمرکززدایی از اداره سیاســی و اجتماعی اســتانها،
دولت الیحهای ارائه دهد .به گزارش مهر ،محمدرضا
پورابراهیمی در خصوص تمرکززدائی در اداره کشور
گفت :انقالب اســامی علیرغم تمام خدماتی که به
ملت ایران ارائه داده ،در حوزه معیشــت ،اشتغال و
توســعه با چالشهای مهمی رو به رو است .وی عدم
توســعه متوازن ،تمرکزگرایی در مراکز استانها و
پایتختها را یکی از چالشهای مهم کشــور خواند
و تصریح کرد :اســتانداران بیشتر وظیفه هماهنگی
امور را برعهــده دارند و عمــ ً
ا نمیتوانند خالقیتی
در مدیریت داشــته باشــند .لذا برای ایجاد رویکرد
عدالــت محورانه و تحقــق آرمانهای امــام (ره) و
رهبری در راستای توسعه متوازن کشور باید رویکرد
تمرکززدایی در دســتور کار دولت قــرار گیرد .در
حال حاضر استانداران کمترین اختیارات را دارند و
عم ً
ال جای مانور مدیریتی ندارند .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اســامی تأکید کرد :در
برخی مــوارد که اختیــارات جزئی به اســتانداران
واگذار شــده کارهای بزرگی برای محرومیت زدایی
از شهرها و استانها انجام شــده است .پورابراهیمی
با بیان اینکه ســطح اختیارات استانداران با توجه به
شرایط استانهای تحت مدیریت آنها باید متفاوت
باشد ،خاطرنشان کرد :شرایط در استانهای مرزی،
اســتانهایی که به دریا یا خشــکی وصل هستند،
متفاوت اســت از این رو اختیارات اســتانداران در

این شهرها نیز باید متفاوت باشــد .وی با بیان اینکه
گزارشهایی از سوی دولت در موضوع تمرکز زدایی
ارائه شده اســت ،گفت :در پایان مجلس نهم نامهای
با امضــای  ۱۶۰نماینده به رئیسجمهــور وقت در
راستای تمرکززدایی ارائه شــد اما روحانی عالقهای
به تفویض اختیارات خود و وزرایش نداشت .نماینده
مردم کرمان در مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر
اینکهتمرکززدایینافیاختیاراترئیسجمهورووزرا
نیست و نظارت آنها را کاهش نمیدهد ،اظهار داشت:
دردولتسیزدهمنوعنگرشومدیریترئیسجمهور
به گونهای اســت که عالئم و شــواهد حاکی از اراده
دولت بــرای اجرای این طرح اســت .کمیســیون
اقتصادی نیز از تقویت تصمیم گیری در اســتانها
با تفویض اختیارات به اســتانداران حمایت میکند.
پورابراهیمی ادامه داد :اولین گام برای تمرکززدایی
و توزیــع عادالنه امکانــات ،تفویض اختیــارات به
استانداران با توجه به ظرفیت استانهاست که در این
راستا ،اصالح قانون بودجه ۱۴۰۱ضروری است.

گزارش
محمداسماعیلکوثری:

»

بازدیدهای میدانی رئیس جمهوری
جلوی تصمیمات اشتباه را میگیرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،بازدید میدانی
و حضور بیواسطه را مانع تصمیمگیری اشتباه براساس شنیدهها
و آمار غیرواقعی دانست و گفت :رئیسجمهوری شاید به ظاهر با
سفرهای استانی برای خود ســختی بخرد اما میتواند به راحتی
تصمیمبگیرد.
به گزارش ایرنا ،محمداسماعیل کوثری درباره عملکرد دولت
ســیزدهم ،گفت :برعکس گذشــته ،که دولتها در ابتدای کار
شعارهای زیادی میدادند اما در عمل اقدامی انجام نمیشد دولت
سیزدهم نشان داد که اهل عمل است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود :زمانی که
رئیسجمهوری در مجلس شورای اسالمی برنامههای خود را اعالم
کرد از همان روز در پی تحقق وعدهها رفت و در این میان یکی از
برنامههای محقق شده واکسیناسیون عمومی و مقابله با ویروس
کرونا بود ،بطوریکه اکنون کشور در شرایط خوبی قرار دارد.
وی ،پیشرفت کشور را وابسته به مردم را یک ارزش عنوان کرد
و گفت :وزارت بهداشت و درمان با پیگیری رئیس جمهوری روند
مقابله با کرونا را سرعت بخشــید .همچنین سپاه ،بسیج و ارتش
با درخواست وزارت بهداشــت به صحنه آمدند و خسارات جانی
ویروس کرونا روند نزولی به خود گرفت.
کوثری ،ســفرهای اســتانی و گفتوگوی بیواسطه با مردم
مناطق مختلف کشــور را از کارهای موفق آیت اهلل رییسی عنوان
کرد و گفت :رییس جمهوری به مــردم اهمیت میدهد و حضور
میدانی رییسی در استانها باعث میشود که مشکالت و مسائل
را از نزدیک ببیند و تصمیم درست را بگیرد .فرماندهان در هشت
سال دفاع مقدس از دور جنگ را کنترل نمیکردند و یکی از دالیل
موفقیت مقابل دشمن حضور فرماندهان در میدان بود .اگر حاج
قاســم عزیز به عنوان فرمانده در میدان حضــور پیدا نمیکرد تا
عملیات طراحی کند ،نمیتوانست به خوبی فرماندهان را هدایت
کند.
فرمانده پیشــین لشــکر محمد رســولاهلل تهــران بزرگ،
خاطرنشان کرد :ممکن است برخی شــنیدهها اشتباه باشد و یا
بعضی مدیران برای چاپلوســی آمار و ارقام غیرواقعی اعالم کنند
و بر اســاس این آمار تصمیمگیری غلطی انجام شــود .بنابراین
بازدید میدانی و حضور بیواسطه باعث موفقیت هر مدیری است.
رئیسجمهوری همواره زمان مشــخصی را اختصاص میدهد تا
مشکالت مردم را مشاهده کند و براســاس آن طرح و برنامه ارائه
دهد.
وی ،مواجهه مستقیم رئیسجمهوری با مسائل مردم استانها
را از اقدامات مثبت رئیسجمهوری دانست و یادآور شد :آیتاهلل
رئیسی شاید به ظاهر با سفرهای استانی برای خود سختی بخرد
اما میتواند به راحتی تصمیم بگیرد .این روش موفق در ژاپن باعث
شد مسائل در ذهن مدیران و مسووالن رده باال باقی بماند تا بهتر و
صحیحتصمیمبگیرند.
کوثری ،درباره انتصابات در دولت ســیزدهم ،خاطرنشــان
کرد :در رابطه با کند بودن رونــد جابجایی مدیران صحبتهایی
وجود داشــت اما زمانی که موضــوع را دنبال کردیــم پی بردیم
رئیسجمهوری درپی انتصاب افراد مسلط به کار ،پرکار ،متخصص
و متعهد است که این کندی به این دلیل است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درباره انتصاب
برخی استانداران با سابقه نظامی هم گفت :این افراد امتحان خود
را در مقاطع مختلف پس دادهاند و از قبــل در کارهای مدیریتی
موفقیتهایی به دســت آوردهاند .آنها پرکار و خســتگی ناپذیر
هستند نه اینکه ساعت ۲یا چهار عصر محل کار خود را ترک کنند.
کوثری افــزود :رئیسجمهوری در همان ســاعت اولیه وقوع
زلزله در اندیکا تصمیم گرفت که مســئول مدیریت بحران کشور
و معاون اول در مناطق زلزلهزده حاضر شوند .زیرا مسئوالن هر چه
سریعتر در صحنه حضور پیدا کنند بهتر تصمیم میگیرند و جلوی
بسیاری از آسیبها را بهتر میگیرند .این ویژگیها باعث میشود
که مسووالن در پی مدیران پرکار ،متعهد و همسو باشند.
وی پرسید :نظامیها مگر شهروند این مملکت نیستند؟ آنها
میخواهند خدمت کنند و شــغل برای آنها معنایــی ندارد و اگر
میخواستند شغل انتخاب کنند به دنبال کارهای دیگر میرفتند.
پیش از انقالب عضو تیم فوتبال ابومسلم مشهد و استقالل تهران
بودم و یا بسیاری از جوانان محصل و دانشــجو بودند اما به دلیل
احســاس تکلیف الهی به ندای رهبر کبیر انقالب اسالمی لبیک
گفتیم و با ارتش بعث عراق وارد نبرد شدیم .آنها برای شغل نیامده
بودند چون اگر شغل برای آنها مهم بود درآمد آنرا میپرسیدند.
فرمانده لشکر محمد رسول اهلل در دوران دفاع مقدس ،افزود:
رزمندگان دوران دفاع مقدس به فکر مســائل مالی نبودند و تمام
هم و غم آنها بیرون کردن دشــمن و ضدانقالب از کشور بود و آن
را تکلیف میدانستند .آن زمان کنار ارتش بعث عراق ،تمام جهان به
غیر از سوریه مقابل ما ایستاده بود .مزدوران آمریکا ماهانه چند هزار
دالر حق ماموریت میگرفتند اما کسی یک ریال به این بچهها پول
نداد و حتی بچههای سپاه تا سال  ۶۹بیمه نبودند عزیزان ارتش هم
همینطور .اما آنها چارچوبی داشتند و کار خود را می کردند .میان
استانداران و مسئوالن دولت چند نفر نظامی هستند؟ شاید بیشتر
از ۴تا ۵نفرنباشندامادشمنمیخواهدجوسازیکند.
کوثری یادآور شــد :نمایندههای مجلــس همین وضعیت را
دارند .اگر مردم رای نمیدادند من نمیتوانستم به مجلس بیایم.
بنابراین خود مردم میبینند چه کســی با آنها صادقانه صحبت و
خوب عمل میکند و چه کسی درست عمل نمیکند.
نماینده مردم تهران در ادوار هشــتم و نهم مجلس شــورای
اسالمی افزود :جوســازی دشمن جدی اســت و برخی افراد این
موضوعات را در فضای مجازی دامن میزنند .در حالیکه افراد زیادی
دردولتهایآمریکانظامیبودندمثالکالینپاولوزیرخارجهبوش
پســر ،نظامی بود .این موضوعات را دشمن با برنامهریزی از طریق
جنگ نرم و روانی به خُ رد افراد کم اطالع میدهد.

