بههمت سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

روحانی پیروزی را در گرو افزایش مشارکت انتخاباتی دانست

هر فرد همراه با  11نفر
پای صندوق های رای حاضر شود

ربّنایشجریان
ثبتملی شد
صفحات  7و 16

صفحه 2

چهار شنبه 20اردیبهشت 13-1396شعبان10-1438می 2017

سال چهاردهم -شماره 16 - 3703صفحه 1000 -تومان

ش

دلیل جمع شدن وزرا و نزدیکان دولتهای نهم و دهم دور کاندیدای اصولگرا چیست؟

وقتی به شرط بنزین  10هزار تومان می توان وعده یارانه  750هزار تومانی هم داد

رئیسی در حلقه احمدینژادیها

وعده های بدون کنتور!

صفحه 2

صفحه 5

تاثیرپذیری ایرانیان خارج از کشور و انتخابات از یکدیگر بررسی شد

رأیهای امیدوار
دور از خانه

با نزدیک تر شدن به موعد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران ،آنچه باید در کنار میزان مشارکت داخلی در حق
تعیین سرنوشت مورد توجه قرار بگیرد ،میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات برای ایرانیان خارج از کشور است.
توجه به ظرفیت گسترده علمی ،فرهنگی و اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و تاکید همیشگی مسئوالن کشور بر استفاده و
بهره برداری از این امکان بالقوه ،حاکی از آن است که آرا و دیدگاه های هموطنان خارج از کشور به طور حتم نقش قابل
مالحظه ای را در تغییر و بهبود شرایط ایفا می کند ،چرا که عالوه بر نیاز کشور به توانمندی های این گروه از هموطنان،
رابطه متقابلی نیز در خصوص اقدامات دولت برای سهولت آمد و شد و آماده سازی بستر مناسب برای همکاری های آنها با
داخل کشور مشاهده می شود.

محسن هاشمی

قشناس احمد مسجدجامعی
محمدجواد ح 

شهربانو امانی

الهام فخاری

زهرا صدراعظم نوری

ابراهیم امینی

سید محمود میرلوحی

ناهید خداکرمی

افشین حبیبزاده

زهرا نژادبهرام

بهاره آروین

محمد ساالری

علی اعطا

ادامه در صفحه 2

سخنگوی دولت در واکنش به تخریبهای انتخاباتی:

با زمین زدن بلندقدها ،قدتان بلند نمیشود
همینصفحه

سرمقاله

رضا دهکی

حجت نظری

حسن خلیل آبادی

حسن رسولی

مجید فراهانی

آرش میالنی

21+1

محمد علیخانی

معروف صمدی

لیستنهاییاصالحطلباندرانتخاباتشورایشهرتهراناعالمشد

یک لیست و دو راه

لیست انتخاباتی شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان برای انتخابات شورای اسالمی شهر تهران شامگاه دیروز
بعد از سه چهار روز به تاخیر انداختن منتشر شد .این لیست در شرایطی انتخاب شده است که در روزهای اخیر
بحثهای فراوانی درباره تغییر وضعیت رد و تایید صالحیت برخی کاندیداهای انتخابات شوراها مطرح بود.
ادامه در صفحه 2

همینصفحه

سخنگوی دولت در واکنش به تخریبهای انتخاباتی:

خبر

با زمین زدن بلندقدها ،قدتان بلند نمیشود

لیست نهایی اصالحطلبان در انتخابات شورای شهر تهران اعالم شد

21+1
در حالی که امسال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و انتخابات شورای
اسالمی شهر تهران همزمان برگزار می شود ،اصالح طلبان بعد از انتخاب حسن
روحانی به عنوان کاندیدای خود برای ریاست جمهوری ،لیست نهایی شان
برای انتخابات شورای شهر تهران را اعالم کردند .این لیست  21نفره که قرار
بود پانزدهم ماه جاری تکمیل شود با چهار روز تأخیر ،عصر دیروز نهایی شد.
اسامی  ۲۱نفره شورای عالی سیاستگذاری با پیشینه و فعالیتهایی که داشتهاند به
این شرح است :محسن هاشمی (معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی و معاون عمران و
توسعه دانشگاه علوم و تحقیقات و رئیس اسبق هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت متروی
تهران) ،احمد مسجد جامعی (عضو فعلی شورای شهر تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در دولت اصالحات) ،ابراهیم امینی (نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره
ششم) ،حسن رسولی (از اعضای هیئتمدیره بنیاد امید ایرانیان و بنیاد باران و استاندار
لرستان و خراسان) ،مجید فراهانی (دبیرکل حزب ندای ایرانیان) ،شهربانو امانی (نماینده
دورههای پنجم و ششم مجلس شورای اسالمی و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست ایران در امور زنان و خانواده) ،محمدجواد حقشناس( ،عضو شورای مرکزی حزب
اعتماد ملی و روزنامهنگار و مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی) ،محمد ساالری (عضو فعلی
شورای شهر تهران و نایب رئیس فراکسیون اصالح طلبان شورای شهر) ،سیدمعروف
صمدی (سیاستمدار اصالحطلب اهل سنت ،عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران
و نماینده مردم سنندج ،دیواندره ،کامیاران در دورههای چهارم و پنجم مجلس شورای
اسالمی) ،محمود میرلوحی (سیاستمدار اصالحطلب ،عضو شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان و معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصالحات) ،افشین حبیبزاده
(عضو فعلی شورای شهر تهران ،عضو شورای مرکزی حزب اسالمی کار ،عضو شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان و عضو هیأت مدیره خانه کارگر) ،زهرا نژاد بهرام (فعال
حقوق زنان ،اولین معاون فرماندار زن ایران) ،علی اعطا (مشاور رسانهای معاون وزیر راه و
شهرسازی ،دارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد پیوسته معماری از دانشکده هنرهای
زیبا دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) ،محمد علیخانی
(نماینده مردم قزوین در مجلس هفتم شورای اسالمی) ،زهرا صدراعظم نوری (مشاور
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ،عضو کمیته محیط
زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اجتماعی معاون وزیر کشور و رئیس
سازمان شهرداری های کشور و عضو کمیته آموزش شورای عالی انقالب فرهنگی)
حجت نظری (رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی) ،ناهید خداکرمی
(رئیس انجمن علمی مامایی ایران) ،بهاره آروین (جامعهشناس و مدرس دانشگاه) ،الهام
فخاری (عضو انجمن روانشناسی ایران عضو انجمن مطالعات برنامهریزی درسی ایران
عضو جمعیت توسعه علمی ایران) ،حسن خلیلآبادی (نایب رییس دوم و سخنگوی
شورای مرکزی انجمن اسالمی معلمان ایران) و آرش میالنی (فعال حوزه آی تی).

سخنگوی دولت به شائبهها در مورد سایت کارورزی پاسخ
داد و آن را مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال اعالم
کرد.
محمدباقر نوبخت در این نشست خبری در پاسخ به سوالی
درباره سایت کارورزی و شائبه انتخاباتی داشتن فعالیت این سایت
گفت :در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد که طبق
مصوبه شورای عالی اشتغال در  ۵بهمن  ،۹۵اجازه داده شود هر
تعدادی از نیروی انسانی ما اگر در واحدی کارورزی کنند دولت
حقوق کارورزی آنها را پرداخت کند .وی تاکید کرد :این مصوبه
سال گذشته شورای عالی اشتغال است و اگر کسی االن این را
میگوید دارد از مصوبه شورا کپیبرداری میکند .مصوبه دیگر این
بود که اگر کارفرمایی هر جوان بیکار را مشغول به کار کند دولت
حق بیمه را خودش خواهد پرداخت.
سخنگوی دولت در واکنش به این مسأله که گفته میشود
فیلتر سایت کارانه قالیباف با فشار دولت بوده است ،خاطرنشان
کرد :دستگاه مسئول در این زمینه ستاد نظارت بر انتخابات است
که فقط دولتیها عضو آن نیستند و در مجموع به این نتیجه
رسیدهاند که این کار خالف قانون است .در مجلس هم اعتراضات
فراوانی به این اقدام صورت گرفت و حتی آقای مطهری رسماً
اعالم کرد این کار یک اقدام غیرقانونی است .به هر حال اقدام در
این زمینه از سوی ستاد نظارت بر انتخابات بود نه دولت .وی ادامه
داد :اینکه کسی بگوید اگر ثبتنام کنید  250هزار تومان به شما
میدهیم وجهی ندارد .یادم هست زمانی که کاندیدای انتخابات
مجلس بودم ،شورای نگهبان نتیجه برخی جاها را ابطال میکرد
به این دلیل که فالن کاندیدا شام داده یا کارهایی از این قبیل
انجام داده است .من به همه کسانی که نامزد ریاست جمهوری
هستم احترام میگذارم .با توجه به تجربهام میدانم در این موارد
برخی مشاوران چیزهایی را میگویند و افراد را وادار به کارهایی
میکنند ،بهتر است مشاوران کاندیداها بیشتر دقت کنند .حتی
ممکن است یک مشاور به کاندیدا نگفته باشد که مث ً
ال فالن کار
کپیبرداری از مصوبه شورای عالی اشتغال است .وی درباره سامانه

ثبتنام کارورزی که به زودی اجرا میشود و اینکه گفته میشود
برخی اقدامات دولت بهتر است بعد از انتخابات صورت گیرد تا
شبهه تبلیغاتی نداشته باشد گفت :این مصوبه شورای عالی اشتغال
در  5بهمن  92بود و تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
دستگاهها وظایف خود را انجام میدهند و مردم هم هر روز از ما
میپرسند که فالن طرح یا کار انجام میشود یا نه .هر چه زودتر
طرحها انجام شود مردم خوشحال میشوند .البته شاید بعضی
ستادها ناراحت شوند.
سخنگوی دولت در واکنش به فعال شدن سخنگوی یکی از
قوا علیه دولت ،گفت :این نیز بگذرد ،اول خودم و بعد دیگران را
دعوت به رعایت قانون ،اخالق و موازین شرعی میکنم .در این
زمینه همه باید مراقبت کنیم .نوبخت همچنین با یادآوری اینکه
برنامه ششم توسعه معافیت آنهایی که از مالیات معاف بودند را لغو
کرده است ،تاکید کرد :طبق برنامه ششم توسعه آستان قدس
هم موظف به پرداخت مالیات است .وی همچنین اعالم کرد:
رئیسجمهور و جهانگیری همان ابتدا اموال خود را به قوهقضائیه
اعالم کردهاند .پیشنهاد میکنم سایر کاندیداها هم پیش از مناظره
این کار را انجام دهند و در روز مناظره اعالم کنند .وی ادامه داد:
درآمد ما تنها از نفت و مالیات است .برای افزایش مالیات باید چه
کنیم .یا باید از آنهایی که مالیات میگیریم مالیات بیشتری بگیریم
که این معقول نیست و یا ازآنها که فعالیت اقتصادی میکردند و
مالیات نمیدادند مالیات بگیریم .یک عده قانونا از مالیات معاف
هستند که مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرد که آنهایی
که معاف هستند هم مالیات پرداخت کنند و سهم هرکس از
مالیات مشخص شود.
سخنگوی دولت درباره پرونده فرزند وزیر آموزش و پرورش و
اقدامات و اظهارنظرهای سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه تاکید
کرد :موضع دولت به صورت شفاف بیان شده است .هرکس در هر
جایگاهی میخواهد مرتکب خالف قانون شود ما از برخورد با او
استقبال میکنیم .هیچ کس در منطقه حفاظتی و اینکه پاسخگو
نباشد قرار ندارد .درباره این مسئله فردی در مظان اتهام بود که

چهره روز
امانوئل ماکرون و نگاهی به خالء مدیریتی در ایران
ادیب عربی
روز یکشنبه با مشارکت  74درصدی فرانسوی ها در انتخابات ریاست جمهوری،
امانوئل ماکرون  39ساله با  65.8درصد آرا توانست نامزد تندرو رقیب را شکست داده و
بر مسند ریاست جمهوری فرانسه تکیه بزند .اینکه تندروها در گوشه ای از دنیا نتوانستند
به هدف و مقصد خود نایل شوند ،موجبات خوشوقتی و مسرت است ،اما موضوع این
نوشتار بررسی وضعیت مدیریت کالن در ایران و مقایسه آن با سایر نقاط دنیا است.
امانوئل ماکرون زاده  21دسامبر  1977است ،معادل  30آذر  .1356یعنی زمانی که
امام خمینی در  14مهر  1357وارد پاریس شدند ،آقای ماکرون هنوز در قنداق بوده و
تولد یک سالگی خود را هنوز جشن نگرفته بود .در همان روزها بوده که حسن روحانی
 30ساله در جمع یاران امام خمینی در پاریس بودهاند .اما تنها  39سال بعد ،آقای
ماکرون توانستند بر مسند ریاست جمهوری فرانسه و یکی از بزرگترین قدرت های
اقتصادی ،سیاسی و نظامی اروپا و دنیا بنشینند .در این سو اما آقای روحانی پس از 65
سالگی توانستند این منصب را در ایران به دست آورند .یا با مقایسه ای دیگر ،باراک اوباما،

در خانه کاالی قاچاق دارد که بالفاصله هم تیتر شد .تعزیرات
باید تشخیص بدهد که این قاچاق است یا خیر .بعد از بررسی
مرجع قانونی گفته شد که قاچاق نیست و از مرزها وارد شده و
گمرکیاش هم پرداخت شده است .وی ادامه داد :اما این که گفته
شده کارت بازرگانی برای این فرد نبوده باید بررسی شود .بهتر
است تا پیش از بررسی از سوی مراجع قانونی حیثیت افراد را
نبریم .تا چند وقت پیش درباره بابک زنجانی که آن میزان از فساد
را انجام داده بود از لفظ «ب .ز» استفاده میکردند ولی در این
مورد قبل از اینکه قانون نظرش بگوید ،اینگونه صحبت میکنند.
اینکه در هر جلسهای چنین موضوعی مطرح شود فکر نمیکنم نه
تنها از نظر قانونی ،بلکه از نظر اخالقی که ما در جمهوری اسالمی
ایران داعیه آن را داریم درست نیست .امیدواریم این مسائل رعایت

چهل و چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحده در سن  47سالگی به قدرت رسید .یا وزیر
امور خارجه  27ساله اتریش و بسیاری شاهد و گواه دیگر .از طرفی با نگاهی به  5نفر
دیگر کاندیدای ریاست جمهوری ایران ،مالحظه می شود که به ترتیب آقایان هاشمی
طبا با  ،70میرسلیم با  ،69جهانگیری با  ،59رئیسی با  56و قالیباف با  55سال سن،
همگی اختالف سنی بیش از  16سال را با آقای ماکرون دارند .اگرچه سن به تنهایی
نمی تواند مالک و معیار مناسبی برای چنین مقایسه هایی باشد .چه بسا اینکه چرچیل
 77ساله در سال  1951مجددا ً به نخست وزیری بریتانیا رسید و پس از برکناری در
سال  ،1955تا اواخر عمر  90ساله خود در عضویت پارلمان آن کشور باقی ماند .اما به
هر حال مدیریت کالن در سطح اول کشور چیزی نیست که یک شبه و با دارو و درمان
به فردی دیگر منتقل شود یا بتوان برای پر کردن این منصب ،از خارج از کشور وارد کرد،
لذا آموزش و تربیت این مدیران کاری است که طی سالیان باید انجام گیرد و این چرخه
زاینده ،به صورت دائمی خروجی های مناسب را به کشور معرفی کند.
اسحاق جهانگیری در صحبت های اخیر خود خاطر نشان کرده است که با رشد و طی
مراحل مدیریتی به صورت پلکانی موافق است و ترفیع آسانسوری را قبول ندارد .البته که
حرف به جایی است و نگارنده این سطور با آن موافق .اما به راستی آیا در طی  40سال اخیر،
سیستم مدیریتی کشور توانسته است فردی حتی  50ساله و واجد شرایط رجل سیاسی

شود .هرچند احتماال از  29اردیبهشت به بعد شاهد چنین مسائلی
نخواهیم بود.
نوبخت در واکنش به برخی اظهارات درباره حضور سازماندهی
شده برخی افراد از سوی رقبای روحانی در معدن یورت و
اعتراضات صورت گرفته اظهار کرد :دولت و شخص رئیس جمهور
اینکه وارد جمعی شوند که آنها احساسات و عواطفشان را حتی با
صدای بلند بگویند ،طبیعی میدانند اتفاقاً آقای رئیسجمهور برای
آنها که دچار آالم شدند این تواضع و مردمدوستی را دارند .نوبخت
افزود :محتمل بود که عدهای با صحنهسازی اینطور برخورد کنند
اما در هر حال اینکه در کشور عدهای با صدای بلند حقشان را
بگویند و رئیسجمهور بشنود و از تسکین آنها اظهار خرسندی
کند ارزشی است که باید ترویج کنیم .وی درباره وضع موجود
در تبلیغات انتخاباتی و انتقادات و تهدیدها علیه دولت یادآور شد:
طبیعی است که در عرصه انتخابات باید انتظار داشته باشیم رقبا
برای اثبات وجودشان حرفهایی را بزنند ولی اثبات وجود یک
کاندیدا در تخریب کاندیدای دیگر نیست .اگر قدمان از رقیب
کوتاهتر باشد با زمین انداختن او قد ما بلندتر نمیشود .نوبخت
همچنین بیان کرد :مردم هم باید در نتیجهگیری خود به کسی
برسند که توانایی بیشتری داشته باشد .پس هر کس باید نشان
دهد چگونه میتواند برای تحمل این بار سنگین تواناتر باشد .اما
اگر صحبتهایی شود که جامعه به حساب انتقامجویی و تخریب
بگذارد جامعه جواب مثبتی به آن نمیدهد .این التهابات خیلی
تعیین کننده نیست و بهتر است به جای تخریب اثبات کنند که
چقدر توانایی دارند.
نوبخت درباره انتقاداتی که بعد از مناظره دوم به برخی سازمانها
و وزارتخانهها صورت گرفت که به کمک دولت آمدهاند ،عنوان کرد:
این سازمانها وظایف قانونی خود را انجام دادهاند .اینکه یک حرف
نادرستی به یک وزارتخانه منصوب شد حق آن وزارتخانه بود که
روشنگری کند .مث ً
ال یکی از کاندیداها گفت که حق پژوهشهای
علمی را در این دولت قطع کردند .من بالفاصله رفتم و گزارشش
را احصاء کردم.

را تربیت کند؟ اگر آری ،چه تعداد افراد توانسته تربیت کند و مهمتر از همه از کدام طیف
فکری غالب جامعه (اصولگرایان و اصالح طلبان) توانسته اند این مراحل مدیریتی را طی
طریق کنند .با نگاهی به کاندیداهای موجود ،مناصب باالی حکومتی و حتی وزیران کابینه
حاضر مالحظه می شود که همگی از مدیران اولیه نظام و نسل اول انقالب هستند .این عدم
حضور مدیران نسل های بعدی در پست های باال در سیستم مدیریتی کشور را می توان
معلول چند علت دانست .یا سیستم تربیت و ترفیع مدیران ایراد و اشکال دارد ،یا توانایی
نسل های بعدی در اداره امور به صورت کلی پایین است ،یا اعتماد به این نسل و مدیران
وجود ندارد ،یا عامدا ً یا سهوا ً زمینه برای رشد و شکوفایی آنها فراهم نشده ،یا اینکه نسل اول
انقالب تمایل به از دست دادن مناصب خود نیستند .نگارنده بر این باور است که سیستم
ترفیع و تربیت مدیران و همچنین عدم اعتماد به آنان موجب به وجود آمدن این شکاف
شده است هرچند شاید بتوان موارد دیگری را نیز برشمرد .اگر خواهان آن هستیم که کشور
با بحران مدیریتی در سطوح کالن و میانی طی چند سال آینده روبرو نشود ،توجه جدی به
مقوله کادرسازی بیش از پیش نمایان می شود .اگر انتخاب ماکرون هیچ مزیتی برای کشور
ما نداشته باشد ،حداقل این مزیت را دارد که زنگ خطری را می نوازد برای اینکه طی چند
سال آتی به صورت عاجل به فکر رفع این مشکل باشیم و خالء و شکاف مدیریتی موجود را
به عنوان یکی از مسائل و مشکالت مهم ،در کنار دیگر مشکالت به حساب آوریم.

