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یادداشت روز

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: امیدواریم افرادی که موفق شدند رای اعتماد بگیرند بتوانند از پشتیبانی جدی 
مجلس استفاده کنند. به گزارش ایسنا، علی الریجانی پیش از اعام نتایج آراء رای اعتماد به وزرا گفت: از همه نمایندگان 
که با احساس مسئولیت در این چند روز صبح و بعد از ظهر وقت گذاشتند برای این کار مهم که تشکیل کابینه است، تشکر 

می کنم. وی افزود: امیدوارم افرادی که موفق شدند بتوانند از این پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند.

گرفتار ابتذال شده ایم؛ ابتذال در تمامی حوزه ها و نه فقط سیاست.  
با سرعت حیرت آوری در حال فرورفتن هستیم در این گودال مبتذل. 
اگر دانشجو و یا استاد دانشگاه هستید به وضعیت آموزش عالی کشور 
بنگرید، اگر مدیر یا کارمندید به وضعیت مدیریت در کشور. اگر مثل 
من روزنامه نگارید به وضعیت ناامید کننده روزنامه نگاری در ایران و  
اگر این چند روز به دلیل رای اعتماد پیگیر اخبار بوده اید، به »عصاره 
فضایل ملت« در  مجلس نگاه کنید تا فرورفتن در گودال ابتذال را در 
اطرافتان به عینه حس کنید. از دیگر قوا و نهادها مثل دستگاه قضا و 
... نیز می گذرم چرا که مستوجب تاوان است برای نویسنده! به همان 

مجلس برگردیم که سخن گفتن درباره آن فعال  کم هزینه تر است!
گفته اند حرف حق را بشــنو اگرچه از دشمنت باشد. یک روزنامه 
نگار اپوزیســیون دیروز نوشته بود » ســرآمدان یک جناح را شورای 
نگهبان حذف می کند و سرآمدان جناح دیگر را مردم.« هر دو بال که 
کوتاه شد، سقف پرواز پایین و پایین تر می آید و می شود آنچه اکنون 

دامن گیر کشور شده است؛ »ابتذال«.
امروز تنها وزیری که در مجلس رای اعتماد کســب نکرد بیطرف 

بود؛ وزیر نیرو. چرا؟
چون با آداب پارلمانی در ایران آشــنا نبود و یا نخواست به آن تن 
دهد. او گزینه خوبی برای وزارتخانه نبود چرا که زد و بند بلد نیست، 
البی گری نمی داند و یا البی گرهای خوبی را در کنار خود ندارد و یا به 

خدمت نمی گیرد و مگر پارلمان جز مرکز البی گری است؟
به سخنان وزیر کشاورزی بنگرید؛ او نیز با رای ناپلئونی دوباره وزیر 
شد. محمود حجتی به خوبی درباره آنچه در مجلس می گذرد توضیح 
داده. او که از رفتار برخی نمایندگان مجلس کالفه شــده می گوید: 

»برخی نماینده ها فقط دنبال گرفتن چیزی هستند نه کار«.
هرکس یک بار پا در پارلمان گذاشته باشد بهتر می داند که چرب 
کردن ســبیل برخی نمایندگان، گارانتی معتبری برای مدیریت بی 

دردسر در کشور است.
همین چند روز پیش رسانه ها نوشتند که آقای وکیلی مدیرمسئول 
روزنامه  ابتکار که به لطف ردصالحیت های شورای نگهبان در لیست 
امید قرار گرفت و به مجلس رفت، پسر 25 ساله اش مدیرعامل یکی از 
شرکت های زیرمجموعه شستا وابسته به وزارت رفاه شده است. وقتی 
بدانید که ایشان همین چند ماه پیش انتقادات شدیدی به وزیر رفاه 
کرده بــوده و مدتی بعد، عالوه بر فرزندش، فرزندان ذکور فامیل نیز 
به پست های مدیریتی در آن وزارتخانه رسیده باشند بیشتر با اصول 

البی گری در پارلمان آشنا می شوید.
اصال چرا راه دور برویم، در همین صنف خودمان. چه بسیار مدیران 
ارجمند رســانه ای که سوراخ دعا را خوب پیدا کرده اند؛ اول انتقاد و 
افشــاگری علیه یک سازمان یا شرکت یا ... و بعد نشستن در انتظار 
تماس برای رفتن ســر میز مذاکره و البی برای جذب آگهی و کسب 

درآمد حالل! برای خدمت به جامعه اطالع رسانی کشور!
آن ها که با آداب پارلمانی در ایران آشــنایند به خوبی می دانند که 
موافقان و مخالفانی که این چند روز برای مداحی یا انتقاد از وزیران 
پیشنهادی از یکدیگر سبقت می گرفتند، نه همه، بلکه قلیلی! سوراخ 
دعا را خوب پیدا کرده اند. ابتذال فقط سلفی گرفتن با خانم موگرینی 

که نیست، هزار صورت دیگر دارد اما مثل سلفی به چشم نمی آید!

به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در صد و شانزدهمین نشســت خبری خود محسنی اژه ای 
در ادامه نشســت خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی 
بر اینکه با توجه به درخواســت آقای کروبی مبنی بر خروج 
نیروهای امنیتی از منزل و همچنین درخواست محاکمه علنی 
ایشان و با توجه به اینکه مورد اول انجام شده به درخواست 
دوم چه زمانی رسیدگی می شود؟ گفت: چه کسی گفته انجام 

شده است، این ادعا دروغ محض است. 
وی عنوان کرد: اقدامات مجرمانه ای در ســال های 88 و 89 اتفاق 
افتــاد و عده ای مقابــل قانون قرار گرفتند. تخریــب اموال عمومی، 
اهانت، تهمت، افترا و سلســله اقدامات مجرمانه ای توسط این افراد 
صورت گرفت و از همان زمان دستگاه های مسئول مشغول برخورد با 
مجرمین شدند. در این راستا عده ای دستگیر شدند، عده ای با رافت 
اسالمی مجازات و محاکمه شدند. برای مثال اگر نیاز به وکیل داشتند 
برای آن ها وکیل معاضدتی گرفته شــد. برخی که سنین پایین تری 
داشتند یا اظهار ندامت کردند، قبل از تحمل کیفر مشمول عفو شده 
و آزاد شدند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این راستا اقدامی 
هم توســط شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به بعضی از 
کسانی که در راس بودند صورت گرفت، اظهار کرد: آن تصمیم منجر 
به محصور شدن بعضی از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود 
باقیست. هر فردی که در زندان است یا در حصر هست ممکن است 
مشــکالت خانوادگی داشته باشد و یا اینکه نیاز به بهداشت و درمان 
داشته باشد. باید به این مشکالت در حد قانون و تا جایی که مقدور 
اســت رسیدگی شود. این کار انجام می شود و روال عادی و معمولی 
دارد. به محصورین هم همین طور رسیدگی می شود. محسنی اژه ای 
با اشاره به اینکه نیاز به درمان و سایر نیازها ممکن است برای زندانی 
و محصور پیش بیاید، عنوان کرد: نســبت به درمان و سایر خدمات 
پیش بینی هایی صورت می گیرد و ســازمان زندان ها در حد توان و 
امکانات اقدام می کند. اخیرا برخی از محصورین که به بیمارســتان 
رفتند، پزشکان شان مدعی شده اند سرویســی که شما به این افراد 
داده اید به مقامات درجه یک کشور مانند روسای سه قوا و غیره ... داده 
نشده است. برای رفع برخی گرفتاری ها و بیماری ها و غیره اقدامات 
را جدا کنید. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه 
قاطعانه و صراحتا می گوییم قوه قضائیه در مقابل فضا ســازی و جو 
سازی منفعل نخواهد شد. همه کسانی که پنبه در گوش گذاشته اند 

آن را در بیاورند، ما تحت تاثیر جو اقدامی نخواهیم کرد.
وی در پایان گفت: در مورد خواسته اول آقای کروبی که گفتم دروغ 
محض است. در مورد خواسته دوم نیز تا زمانی که مصوبه شورای عالی 

امنیت ملی باقی است، موضوع به قوت خود باقی می ماند.

علی الریجانی رئیس مجلس:

 امیدواریم وزرا
 از پشتیبانی جدی مجلس 

استفاده کنند

محسن ماندگاری- روزنامه نگار

گرفتار ابتذال شده ایم!

در حاشیه رای اعتماد مجلس
 به وزیران 

نماینــدگان مجلس شــورای 
اســامی با رای موافق خود 16 
راهی  را  دوازدهــم  دولت  وزیر 
اهلل  حبیب  اما  کردند،  پاســتور 
نیرو  پیشــنهادی  وزیر  بیطرف 
نتوانست رای موافق را اخذ کند.

به گزارش ایرنــا، ماراتن پنج روزه 
بررسی صالحیت و برنامه های وزیران 
پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی 
در دو نوبت صبح و عصر، روز یکشنبه 
با دفاع رئیس جمهوری پایان یافت و 
بــا رای نماینــدگان 16 وزیر راهی 
پاستور شدند. نخستین جلسه هیات 
دولت دوازدهم عصر روز یکشنبه  به 
ریاســت حجت االسالم و المسلمین 
رئیس جمهــوری  روحانــی  حســن 

تشکیل گردید.

بــرای وزارتخانه های نیــرو و علوم 
تا زمانی کــه رئیس جمهوری وزیری 
را به مجلس معرفی کند، سرپرســت 
تعیین می شــود. بیطرف از میان 17 
گزینه پیشــنهادی تنها وزیری است 
کــه از حضــور در دولــت دوازدهم 
بازمانــد. وی از مجمــوع 288 رای 
ماخــوذه 133 رای موافق را کســب 
کرد و 132 نماینــده رای مخالف و 

17 نماینده رای ممتنع دادند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح بیشترین 
رای مجلسیان را کسب کرد و پس از 
آن دکتر حســن قاضی زاده هاشمی 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی قرار دارد.
رای اعتماد وزیران دولت دوازدهم 

به ترتیب آرا به این شرح است:
- امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح با 261 رای
- حســن قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 

253 رای 
- سید محمود علوی وزیر اطالعات 

252 رای 
وزیر  فضلی  رحمانــی  عبدالرضا   -

کشور 250 رای 
- ســید علیرضــا آوایــی وزیــر 

دادگستری 244 رای 
- سید عباس صالحی وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی 242 رای 
- محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 

معدن و تجارت 241 رای 
- مســعود کرباســیان وزیــر امور 

اقتصادی و دارایی 240 رای 
- سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش 

و پرورش 238 رای
- محمدجــواد ظریــف وزیر امور 

خارجه 236 رای 
- بیژن زنگنه وزیر نفت 230 رای 

- مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان 225 رای

- علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه 
اجتماعی 191 رای 

- عبــاس آخونــدی وزیــر راه و 
شهرسازی 188 رای 

- محمــود حجتــی وزیــر جهاد 
کشاورزی 164 رای 

- محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات 152 

رای 

اگر همین  زیباکالم می گویــد: 
مجلس کــه برخــی نمایندگان 
لیســت امیدش در مقابل برخی 
رانت هــا رای داه اند را با مجلس 
هشــتم یا نهم مقایسه کنید، آن 
زمــان می فهمید اوضــاع چقدر 

فاجعه بوده است.
به گزارش انتخاب، صادق زیباکام از 
نحوه عملکرد فراکسیون امید در جریان 
رای اعتماد به وزرای پیشــنهادی انتقاد 

کرد.
 این تحلیلگر مســائل سیاسی اظهار 
نماینده ای  این 150 تــا 110  داشــت: 
که به عنوان فراکســیون امید و نزدیک 
به اصاح طلبــان در مجلس دهم جمع 
شــده اند، ظرف این دو ســال گذشته به 

هیچ وجه کارنامه خوبی به جا نگذاشتند، 
البته به جز چند نفر انگشت شمار.

 وی اضافه کرد: عملکرد فراکســیون 
امید را از بســیار جهــات می توان ناامید 
کننده خواند. البته باید این موضوع مورد 
بررسی قرار گیرد که این عملکرد ناامید 
کننده فراکسیون به اعضایی که به عنوان 
لیست امید انتخاب و به مجلس راه یافته 
برمی گــردد یا رهبری فراکســیون امید 
یعنی دکتر عارف یا در یک سطح کانتر 
یعنی رهبری اصاحات و اصاح طلبان.

 زیبــاکام تاکید کرد: از این مســئله 
نمی توان غافل شــد که در این مجلس 
بــا حضور پرشــمار اصــاح طلبان که 
نماینده ملت هســتند، وزیر اصاح طلب 
رای نیــاورد و در مقابل وزرای اصول گرا 

رای آورد.
 وی بــا ایــن حال خاطرنشــان کرد: 
درســت است که لیست امید خوب عمل 
نکرده اســت، ولی باید متذکر شویم که 
این مجلس حاصل نوع فعالیت شــورای 
نگهبان است. وقتی می آیند و نامزدهای 
شناسنامه دار اصاح طلب را رد می کنند، 
خب حاصلش می شــود مجلســی که با 

وجود حضور فراکسیون امید، حبیب اهلل 
بیطرف رای اعتماد نمی گیرد.

زیباکام ادامه داد: همه ریشه مسائل، 
ساخت و پاخت کردن های برخی اعضای 
لیست امید در ازای رای اعتماد و گرفتن 
افراد  امکانات بــه این برمی گــردد که 
شناســنامه دار اصاح طلب متاسفانه رد 

صاحیت می شوند.
 وی با بیان اینکه فراکســیون امید در 
دو ســال باقی مانده باید اقدام به اصاح 
قانون انتخابات کند، گفت: فراکســیون 
امید به همراه اعضای اصول گرای معتدل 
باید مشکات قوانین مربوط به انتخابات 

را رفع کنند.
ایــن تحلیلگــر اصاح طلــب اضافه 
کرد: البته اگــر همین مجلس که برخی 
نمایندگان لیست امیدش در مقابل برخی 
رانت ها رای داه اند را با مجلس هشــتم 
یا نهم مقایسه کنید، آن زمان می فهمید 

اوضاع چقدر فاجعه بوده است.
 وی بــا بیان اینکه اصــاح طلبان و 
فراکســیون امید قطعا به پاالیش درونی 
نیــاز دارند، تاکید کــرد: علی رغم همه 
امیدها و انتظاراتی که مردم به لیســت 

امید داشــتند، اما واقع مطلب این است 
کــه به جز یک تعداد انگشــب شــمار، 

مابقی شان چنگی به دل نمی زنند.
زیباکام اضافه کرد: اگر شناسنامه دارها 
رد نشوند، قطعا فراکسیون امیدی که در 
مجلس تشکیل می شــود دارای افرادی 
خواهــد بود که احتمــال معامله آن ها با 

برخی وزرا بسیار پایین خواهد بود.
وی در پایــان گفت: اصــاح طلبان 
حضور خــود را مدیون مردم هســتند، 
بنابرایــن بایــد در جهت خواســته های 
آنان شرکت کنند. در عین حال، رهبری 
اصاح طلبــان چــه درون مجلس چه 
بیرون آن بایــد با رانت ها برخورد بکنند. 
چرا کــه شــما از اعتبار مــردم یک بار 
می توانید اســتفاده کنید. اگــر مردم در 
انتخابات 98 نیایند پای صندوق رای، و 
بگویند ما یک بار گول خوردیم و دیگر به 
لیســت امید رای نمی دهیم، آن وقت چه 
می خواهیم بکنیــم. آن موقع به مجلس 
8 و 9 برمی گردیــم کــه اصاح طلبان 
غایب بودنــد، در واقع به عقب می رویم. 
بنابراین خیلی الزم است که مردم اعتماد 

خودشان را از دست ندهند.

جواد امام در اولین کنگره حزب 
مجمع ایثارگران گفت: متاســفانه 
تاکنون یک جریــان خاص، کلیه 
مفاهیم مرتبط با ارزش های انقالبی 
و ایثارگری و دفــاع مقدس را در 
انحصار خود گرفته و با تشــکیل 
گروه ها و جمعیت ها سعی در بیرون 
کردن اصالح طلبان از این عرصه را 

داشته است. 
وی ضمن خوش آمد گویی به مدعوین 
گفت: پس از پیروزی انقاب اســامی و 
مجاهدت های فراوان ملت شجاع ایران، به 
ویژه ایثارگری فرزندان برومند ملت در طول 
8 سال جنگ تحمیلی در دفع توطئه های 
دشمنان خارجی و فریب خوردگان داخلی، 
جمعی از ایثارگران دوران انقاب و جنگ، 
به منظــور حفظ میراث گران ســنگ امام 
)رض( متعهد شدند تا در دفاع از آرمان های 
اصیل جمهوری اســامی ایران، استقال، 
آزادی، دین و معنویت، همچنان ایثارگرانه 
و مسئوالنه اما این بار نه برای بیرون راندن 
دشمن متجاوز بلکه برای اعتا و سربلندی 

ایران عزیز، فعالیت و تاش نمایند.

این جمع که ســابقه شکل گیری آن به 
ســال 68 می رســد، در طول این سال ها 
به مناســبت های مختلف و با هدف زنده 
نگاه داشــتن ارزش های مورد وفاق و نیز 
ارتقای آگاهی های خود و جامعه، برنامه ها 
و فعالیت های گوناگونی داشــته است. در 
تداوم این تاش ها، عزیزان ایثارگر ما، پس 
از ارزیابی عملکرد گذشــته خود و مشورت 
با بزرگان اصاح طلــب و اعتدال گرا و به 
منظور اثربخشی موثرتر تصمیم گرفتند تا 
فعالیت های خود را در قالب تشــکل حزبی 
ساماندهی نمایند. شخصیت هایی همچون 
فقید ســعید، مرحــوم آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی، ممنوع الخروج قلب ها، حجت 
االسام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد 
خاتمی ، حجت االسام والمسلمین آقای 
ناطق نوری و خصوصا یکی از مشــوقان 
اصلی که امروز قبــول زحمت فرمودند و 
دعوت ما را پذیرفتند، یادگار گران ســنگ 
حضرت امام، حضرت آیت اهلل حاج حسن 
آقــای خمینــی بودند. متاســفانه تاکنون 
یک جریان خاص، کلیــه مفاهیم مرتبط 
با ارزش های انقابــی و ایثارگری و دفاع 

مقدس را در انحصار خود گرفته و با تشکیل 
گروه ها و جمعیت ها سعی در بیرون کردن 
اصاح طلبان از این عرصه را داشته است. 

آرمان  مشــترک این مجمــع، تحقق 
جامعه ای توســعه یافته و آباد و برخوردار از 
عدالت و آزادی و معنویت است. ما خود را به 
مصالح عالی ایران عزیز، متعهد می دانیم و 
قصد آن داریم با عمل به اصل قرانی امر به 
معروف و نهی از منکر که مفهوم معنای ان 
در سطح روابط جامعه و حکومت، چیزی جز 
نظارت عمومی بر امر قدرت نیست، با منش 
و روش ایثارگرانه، التزام به مصالح و منافع 
ملــت بزرگ ایران، این هــدف را در قالب 
حرکتی نمادین و ســازمان یافته به شیوه 

اصاح طلبانه پی بگیریم.
اگرچه اخذ موافقت ماده ده احزاب برای 
فعالیت حزبی ایثارگران با فراز و فرودهای 
فراوانی همراه شــد و لیکن پس از دو سال 
و اندی، نهایتا بعد از پیگیری های مجدانه 
چند ساله، به ثمر نشست، و تقاضای تاسیس 
حزب مجمع ایثارگران در جلســه 30 آبان 
1395 کمیســیون ماده ده احزاب و پس از 
تشکیل این دوره از مجلس شورای اسامی 

و ورود اعضای محترم لیســت امید در این 
مجلس، به تصویب رســید. هیات موسس 
حقوقــی حزب، با هم فکــری و همکاری 
منظم تعدادی از ایثارگران بزرگوار و تشکیل 
سه کمیته، به تدوین اساسنامه و مرامنامه و 
جذب نیرو پرداخت و نتایج کار در جلسات 
هفتگی موسســان مورد بحث و بررســی 
و تصویب قرار گرفــت. با هدف تقویت و 
رشــد و انسجام بیشــتر، جلسات متعددی 
برای بررســی وضعیت و تجــارب احزاب 
موجود و تحلیل کارشناســانه موضوعات 
مهم جامعه تشــکیل شد و در این مدت، با 
انجام ماقات هایی ازنظرات و تجارب پیش 
کسوتان و بزرگان عرصه مبارزه و سیاست 
و سایر دوستاني که، مشوق حضور ایثارگران 
در این عرصه بودند، بهره های فراوانی برده 
شد. هیات موسس بعد از شناسایی عزیزان 
همسو و هم فکر ایثارگر و معتقد به فعالیت 
حزبی، موفق شد از خیل ایثارگران بزرگوار 
و همراهی که بیش از چهارصد و خرده ای 
تاکنون به این جمع پیوســته اند، هم اکنون 
300 نفر را به عضویت قطعی پذیرفته و در 

این کنگره در خدمت شان باشیم. 

رفاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
اجتماعی استان آذربایجان شرقی 
با  کار  اداره  بازرســان  می گوید: 
از کارخانه چســب هل  بازدیــد 
صحت بنرهای نصب شده در مورد 
قوانین خودسرانه را تایید کردند و 
در خصوص تغییر قواعد انظباطی 
حاکم بــر این واحــد تولیدی به 

کارفرما تذکرات الزم را دادند.
بــه گــزارش ایلنــا »احد حســینی« 
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان آذربایجان شــرقی در مورد نتیجه 
بازرســی ها از کارخانه تولید مواد شیمایی 
و چســب هل بــه خبرنــگار ایلنا گفت: 
شــنبه )۲8 مــرداد( دو نفر از بازرســان 
این اداره کل در جریان ارزیابی شــرایط 
انجام  شغلی کارگران چسب هل، متوجه 

تخلفاتی از ســوی کارفرمــای این واحد 
صنعتی شــدند. او بابیان اینکه عمده این 
تخلفات در خصوص انتشار تصاویر مربوط 
به نصب بنرهایی در ارتباط با الزامی بودن 
حضور کارگران چسب هل در مراسم نماز 
جماعت روزانــه و تعییــن جرائم نقدی 
برای غایبــان احتمالی بود، گفت: پس از 
تایید  این مسئله  بازرسان صحت  مراجعه 
و به کارفرما چســب هل تاکید شد تا در 
زودترین زمان ممکن، نسبت به برچیدن 
این بنرها و جایگزین کــردن آن با تابلو 
نوشــته هایی که محتــوای مطالب آن ها 
ســخنان ائمه و معصومین در مورد اقامه 

نماز جماعت است، اقدام کند.
وی ادامــه داد: همچینن به دلیل آنکه 
در این واحد صنعتــی کمیته انضباطی و 
دســتورالعمل های مرتبط با آن مطابق با 

نشده  تشکیل  کار  قانون  اســتانداردهای 
است، از نظر بازرســان اعزامی اداره کار، 
برخوردهــای انضباطی کــه در خصوص 
کارگــران متخلــف احتمالــی از بابــت 
ریختن زباله و ته ســیگار، و مازاد مایعات 
آب ســردکن در نظر گرفته شــده است، 
رفتاری مغایر قانون تشــخیص داده شد 
و در خصوص توقف و اصاح این شــیوه 
به کارفرما تذکر داده شــد.  مدیرکل کار 
استان آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه 
اعزامی در کاخانه  بازرسان  طبق گزارش 
چســب هل، ۲۴0 کارگر مرد و 93 خانم 
تنها در یک نوبت کاری ســاعت  8 و 30 
دقیقه بامداد تا 1۷ مشغول به تولید انواع 
چســب خودرو، آکواریومی، نشاســته ای 
و گیاهــی هســتند، گفــت: از آنجا که 
ایــن تعداد کارگر مطابق اســتانداردهای 

قانونی از حق تشــکیل نهادهای صنفی 
کارگری برخوردار هســتند به کارفرمای 
کارخانه چســب هل توصیه شد تا هرچه 
سریعتر در مورد تشــکیل هرچه سریعتر 
شــورای اســامی کار همکاری الزم را 
به عمــل آورد. این مقام دولتی همچنین 
از هماهنگــی با واحد بازرســی کار برای 
بررسی شــرایط حفاظت فنی و بهداشت 
کار کارگران کارخانه چسب هل خبر داد.

مقررات  گفــت:  پایــان  در  حســینی 
انضباطی حاکم در ایــن واحد تولیدی از 
جانــب کارفرما به صورت خودســرانه و 
مغایر با قوانین کار و آیین نامه ها نوشــته 
شده است بنابراین باید هرچه سریعتر این 
رونــد ناصحیح متوقف شــود تا آن زمان 
بازرســی  اداره کار از این کارگاه همچنان 

ادامه خواهد داشت.

تاریخ شــهرداري تهران را که ورق میزنیم ، پس از پیروزي انقاب اســامي دوران 
پر اهمیت آن در ابتدا ســکانداري جناب غامحسین کرباســچي جلب توجه مي نماید. 
مدیریتي که فکر انتقال پایتخت را در ذهن مدیران کشوري از درجه اهمیت ساقط نموده 
و در کوتاه مدت با اجراي فعالیت هاي عمراني نظر شــهروندان تهراني را به خود جلب و 
کسب مجوز دخل وتصرف در اسناد باال دستي شهر و هزینه کرد را آزاد گرداند وتغییر و 
تحوالت شهر را سرعت بخشید. از بارزترین ویژگي هاي مثبت این دوران رفع معضات 
ترافیکي شــهر با توســعه بزرگراه ها و تقاطع هاي غیر همسطح، توسعه بوستان ها و زیبا 
سازي شهر، ساماندهي مشاغل مزاحم و برون سپاري فعالیت ها، چابک سازي سیستم و 

تغییر بافت پرسنلي شهرداري از کارگري به کارشناسي بود.
 از تاثیرات منفي این دوره مدیریتي میتوان به بي توجهي به اســناد توسعه شهر، نبود 
برنامه بلند مدت  نگاه جزیره اي به شــهرو بي انضباطــي مالي و ترویج تجمل گرائي 

اشاره کرد .
در مقطــع بعدي با حضور جناب الویري ترمز فعالیت هاي عمراني با اعمال محدودیت 
دخل و تصرف در طرح تفصیلي کشــیده شده و بیشترین تمرکز سازمان به سازماندهي 

پرسنل وتا حدودي ساماندهي آن و شفافیت مالي معطوف گردید .
درگیري شوراي اول با شهردار منتج به شکل گیري  دوران کوتاه مدت مدیریت جناب 
ملک مدني گردید که ثمره مدیریتي نداشــت و تنها نکته قابل توجه آن توجه به ارتقائ 

ساختار حوزه برنامه ریزي و چابک سازي سیستم بود که در حد جلسات باقي ماند .
باروي کار آمدن شــوراي دوم سکان شــهرداري به جناب احمدي نژاد سپرده شد و 
نتیجه مدیریت دو ســاله ایشان بر شــهرداري انجام فعالیت هاي سطحي شعاري و غیر 
زیربنایي در شهر بود که با بذل و بخشش از کیسه شهرداري در جلسات ماقات مردمي 
مناطق و اغماض در مبلغ جرایم و تخلفات شهرســازي ادامه پیدا کرد. تزریق جمعیتي 
بالغ بر شــش هزار نفر از بسیجیان مساجد در الیه هاي پاییني سازمان )متصدیان محل(

با شعار سالم سازي سازمان از دیگر دستاورد هاي سطحی نگر این دوران مدیریتي است. 
حرکت معکوس در جهت خصوصي سازی فعالیت دیگر این دوران بود که در نیمه راه ابتر 

ماند و در کل در این دوران حرکتی برنامه مند و زیر ساختي انجام نگردید.
در گیر و دار تغییر مدیریتي کشــور از اصاح طلبي به اصول گرایي ودرست زماني که 
افکار عمومي درگیر این اتفاق مهم بود مدیریت شهرداري تهران به دست سردار جوان 
و سرخورده اي که از قافله پاســتور جامانده بود سپرده شد. نه افکار عمومي درخواست 
شاخصه  و دخالت در انتخاب مدیر داشت و نه شورا به دنبال برنامه براي اداره شهر بود.  
تفویض انجام  و کلید شــهر به مدیر جدید ســپرده شد تا طوالني ترین دوران مدیریتي 
کشــور  رقم بخورد. دوراني که بیشترین سرمایه هاي شهري نقد و هزینه گردید دوراني 
که اثرگذاري باالیي در آینده این شهر داشته و مي بایست به درستي نقد و تحلیل گردد 
تا عاوه بر اعام شــفاف کارنامه عملکردي اصول گرایان، افکار عمومي را نســبت به 
وضع موجود و وضعیتي که مي بایســت به آن مي رســید آگاه نماید.  شهروندان بدانند 
پتانســیل هاي بالفعل شهر که مي بایست ظرف ده تا بیست ســال آینده بالفعل در مي 
آمد در کجا و چگونه هزینه شد تا شاید به واسطه مطالبه گري این مسیر تکرار نگردد.

کارنامه عملکردي جناب قالیباف پر است از نمره هاي گوناگون که از منفي صفر شروع 
شــده و حتی نمره بیست را شــامل مي گردد ولي مهم معدل عملکردي ایشان است که 

در انتها به آن مي پردازم .
دوران مدیریت دوازده ساله جناب قالیباف قابل تقسیم به سه دوره زیر است:

1-از شروع تا پایان سال 86
۲- از سال 8۷ تا سال 9۲
3-از سال 9۲ تا سال 96

در دوره اول که از ســال 8۴ آغاز گردید سردار به دنبال شناخت سازمان واثبات خود 
بود . اجراي طرح هاي جهادي مناطق و  راه اندازي ســامانه 13۷ و نشســتن بر ترک 
موتور جهت بازدید از پروژ ها  و اســتفاده از بدنه کارشناســي سیستم و مدیران قدیمي، 
محصول رویکرد مورد اشــاره در این دوران است. دعوت از جامعه دانشگاهي و نزدیک 
شــدن برنامه ریزان شهري به متولیان شهر و ترویج ادبیات برنامه اي نیز در این دوران 
بروز و ظهور پیدا کرد. با محکم شــدن جاي پاي سردار و شناخت پتانسیل هاي سازمان 
هوس خفته راهیابي به پاســتور بیدار شد و همراهان سردار چاره کار را در اجرایي شدن 

دو راهکار زیر یافتند :
الف –جذب و به کارگیري افراد با جایگاه مردمي در اقصي نقاط کشور
ب-سرعت بخشي به پروژه هاي عمراني زود بازده و ملموس و عیني

با لحاظ این دو رویکرد دوران دوم مدیریت شــهردار آغاز گردید. تهراني که تا قبل از 
این به جهت تخصص و تجربه مدیرانش ، صادر کننده مدیر به دولت و  سایر نقاط کشور 
بود و مدیر یک منطقه شــهرداري آن در قد وقواره وزیر و استاندارظاهر مي شد پذیراي 
مدیران شهرســتاني شــد که نه تنها تهران را نمي شــناختند بلکه فاقد تخصص الزم 
براي حضور در پایتخت بوده و از بعد فرهنگي تفاوت فاحشــي با فرهنگ تهران داشتند. 
مدیران شهرهاي درجه سه وچهاري که اعتبارات هزینه اي ایشان در حد اعتبارات یک 
محله از ناحیه تهران نبود متولي مدیریت ادارات کل و مناطق شــهرداري تهران شدند. 
حکومت محلي که مي بایست توســط افراد بومي به جهت شناخت و حس تعلق محلي 
اداره مي گردید به دســت افراد غیر بومي بدون تخصص و تعلقي افتاد که تنها شعارشان 

حمایت شکلي از سردار بود و بس .
 مقطع طایي درآمدي تهران  در دوراني ســپري شــد که دندانپزشک و شیمي دان و 
شــهردار طرقبه و سنندج...... مدیر شهر شــدند. این مدیران در گام اول به جهت عدم 
شناخت شهر و سازمان و فرآیند ها به نیروهاي بدنه شهرداري متوسل شده و به محض 
درک شــکلي اقدام به جذب اقوام وآشنایان و بســتگان افراد ذي نفوذ شهرستان خود 
نمودند که در این مرحله بدنه نیروي انســاني ســازمان از بیست ودو هزار نفر تحویلي 
از دوران جناب احمدي نزاد به شــصت هزار نفر رســید. نظر به نبود برنامه عملیاتي و 
عدم  زیر ساخت الزم در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات ، عمده اعتبار این دوره در 
قالب هزینه هاي غیر ســرمایه اي هزینه گردید که تغییر ساالنه مبلمان شهري و خرید 
آبنماهاي موزیکال، خرید اثاثه و تجهزات لوکس ، واردات المان هاي شهري فاقد جایگاه 

هنري از چین نمو نه هاي از فعالیت هاي این دوران است.
البته این مهم نیز نباید از نظر دور بماند که تعدادي از مدیران قبلي شــهرداري که به 
واســطه ارتباطات خاص توانســته بودند در این مقطع به ثبات برسند نیز راه ناصواب را 
برگزیده و در به ثمر رسیدن این فضا سردار را همراهي نمودند. درادامه با نزدیک شدن 
به انتخابات ســال 9۲ و عدم توفیق سردار در رسیدن به پاستور و اشتباه تاریخي اصاح 

طلبان شورا، دوره سوم مدیریت جناب قالیباف آغاز گردید .
در این دوران به جهت افول ســاخت وساز و مشکات اقتصادي حاکم بر کشور درآمد 
شــهرداري رو به کاهش نمود و از طرفي به جهت طوالني شدن دوران مدیریت سردار 
اشــتباهات عملکردي ایشان روز به روز بیشتر آشــکار گردید از طرفي ذائقه مردم شهر 
نیز تغییر کرده بود دیگر افتتاح فان پروژه به وجدشان نمي آورد و اثرات پروژه و آشکار 
شدن نیات پشت سر آن برایشان جذاب تر بود در این دوران سردار نیاز به تسویه بدهي 
انتخابات گذشــته از یکطرف و جذب موافقین سیستم هاي نظارتي و افراد تریبون دار از 

طرف دیگر را داشت که کل دوران سوم صرف پرداختن به این امور گردید.
به دور از تحلیــل فوق و با نگاه عادالنه اگر جناب قالیباف را پایه گذار مدیریت نوین 
شهري و استقرار دهنده ســامانه هاي 13۷ ،1888،کنترل پروژه ،ارتقا دهنده سرانه هاي 
شــهري و هزاران فعالیت شــهري دیگر بدانیم و به وضیت امروز شهرداری که پس از 
دوازده ســال به ســازمانی مصرف کننده ســنگین و ناکارامد بدل شده توجه نکنیم، دو 
دســتاورد بزرگ مدیریتي ایشــان که یکي به قهقرا بردن فرهنگ ســازماني و دیگري 
هزینه کرد درآمد دوران طایي شهرداري در مسیر غیر اثر بخش ونا کارا ،نمرات منفي 
بزرگي در کارنامه ایشان ثبت کرده اند که معدل عملکردي ایشان را از درجه قابل قبول 

به پایین تر سوق داده و کارنامه مردوي براي ایشان به ثبت رسانده است.

صادق زیباکالم در انتقاد از رای اعتماد اصالح طلبان مجلس به کابینه دوازدهم:

جواد امام در اولین کنگره مجمع ایثارگران اصالح طلب:

16 وزیر پیشنهادی به دولت راه یافتند

عملکرد فراکسیون امید، ناامید کننده است

یک جریان خاص کلیه مفاهیم ارزشی انقالب و دفاع مقدس
 را مصادره کرده است

 تخلفات در کارخانه چسب  هل را تایید کردند

نقدي گذرا و سطحي بر تاریخ مدیریتي 
شهرداري تهران از کرباسچي تا قالیباف

فرهاد افشار- کارشناس مدیریت شهري

در مقابل فضا سازی ها منفعل 
نخواهیم شد

خبر
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مسئله مهدی کروبی:

بازرسان اداره کار؛


