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یادداشت های امروز

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از فرهنگیان :

 اگر انتخابات نبود اثری از 
جمهوری اسالمی باقی نمی ماند

                                    پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی: 

آیا کرامت مردم با توزیع آرد 
محقق خواهد شد ؟
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مصطفی نظری 

رئیس جمهور در اجتماع با شکوه مردم ارومیه خطاب به تخریب گران دولت یازدهم  :  

بازهم می خواهید تحریم و حصر را به ایران بازگردانید؟

خرب اول

تحوالت اجتماعی در قرن اخیر موجب گردید که عرصه ی مدیریت نیز دچار دگرگونی فراوان شود. مدیریت شهری نیز به همین گونه است. تعامالت جاری در کالن 
شهرها به حدی گسترده است که مدیریت آن فراتر از وزارت خانه های تخصصی به نظر می رسد. شهر محل تالقی حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی است. به همین دلیل مدیریت آن مستلزم خرد جمعی و حضور کارشناسان و متخصصین گوناگون است. بدیهی است گذر از خرد جمعی و اراده به تصمیمات 
شخصی با توجه به پیچیدگی مذکور فجایع و خسارات هنگفتی به همراه خواهد داشت. شهر تهران از این قاعده مستثنی نیست. متاسفانه مشکالت شهر تهران در 
سالهای اخیر منجر شده تا مردم ساکن در آن هر روز با وضعیت بغرنج تری دست و پنجه نرم کنند. شاید به جرات بتوان گفت مهمترین دلیل وضعیت فعلی تهران 
عدم توجه به خرد جمعی در مدیریت این کالن شهر بوده و شناخت بهتر نارسایی های مدیریتی آن منوط به انتشار نظر کارشناسان مرتبط است. محسن هاشمی یکی 
از افراد خبره در مدیریت شهری است. او که بنیان گذار و اولین مدیر عامل مترو تهران بوده از خاطرات و تجربیات خود در دوران مدیریت محمود احمدی نژاد و تکرار 

اشتباه مدیریتی در دوران قالیباف سخن گفته است. با هم این سخنان را می خوانیم . ادامه صفحه 2

شهر فروش ها ،ادعای 
رئیس جمهوری دارند !

نگاه انتقادی محسن هاشمی رفسنجانی به مدیریت شهری تهران در جمع جوانان اصالح طلب : 

                                          علی ماجدی سفیر ایران در آلمان:

تولید برق از زباله از اثرات برجام بود نه عملکرد قالیباف
 علی ماجدی، از سفرای کهنه کار که این روزها مسئولیت سفارتخانه 
ایران در آلمان را عهده دار اســت، ضمن رد سخنان قالیباف در مناظره 
نخست گفت که تکنولوژی تولید برق از زباله از فواید حصول برجام بود 

که پس از توافق، به شهرداری تهران معرفی شد.
ماجدی که رشته اش اقتصاد اســت، معتقد است فضا پس از برجام 
کامال متحول شــده و سطح دیدارهای مسئوالن ایرانی و بین المللی به 
باالترین حد ممکن در ســال های اخیر رسیده است. سفیر ایران در این 
رابطه می گوید:شرکت زیمنس حدود ۴۰۰میلیارد یورو »ترن آور« تجاری 
دارد. سطح رابطه با ســفارت در حد معاون زیمنس شهر برلین بود؛ در 
حالی که بنده به عنوان سفیر، با سی یوی )مدیرعامل( زیمنس تا کنون 
حدود ۵ تا ۶ مالقات داشــتیم که برخی از این مالقات ها دو، سه بار در 
محل سفارت صورت گرفته است. در تاریخ روابط بعد از انقالب بی سابقه 
بوده که مدیرعامل زیمنس در سفارت حضور یابد. با همکاران اینجا هم 
که صحبت می کردند، می گفتند که بعد از ۶۰ ســال سی یوی زیمنس 

به ایران آمده است!

ماجدی گفت: عالقه مندم که به یک نکته اشــاره کنم. در مناظرات 
انتخابات ریاســت جمهوری یکی از کاندیداها به تهیه سوخت و برق از 
زباله اشــاره کرد. اما این از کجا پیدا شــده و چــرا تا این مدت خبری 
نبوده اســت؟ چه کسانی آن شرکت ها را تشــویق کرده اند که بیایند و 
این کار را انجام دهند؟ اصال چه کســانی اینها را معرفی کرده اند؟ غیر 
از این که ســفارت ایران در آلمان اینها را معرفی کرده و از آنها خواسته 
که چنیــن کاری را انجام دهند؟ درواقع ما آنها را تشــویق کردیم که 
این فرمول را در ایران پیاده کنند. اگر قرار باشــد که از این دســتاورد 
بهره برداری شود، حق بیشتر آن با دولت است. نه تنها قرارداد بسته شده 
بلکه یک کار خیلی گسترده ای در این زمینه بین ایران و آلمان صورت 
گرفته اســت. اگر همه اینها را در کنار هم بگذاریم، معلوم می شود که 
ما توانســتیم با استفاده از سیاست های جدید، رویکرد جدید و برجام که 

محیط بین المللی را به نفع ما تغییر داده، این نتیجه را به دست آوریم.
او افزود: این کار طی یک ســال اخیر انجام شــده است. در واقع ما 
به شــهرداری معرفی کردیم که چنین تکنولوژی ای وجود دارد. بنده به 

عنوان سفیر می گویم که معرفی اینها را خوِد من انجام دادم.
این دیپلمات با سابقه با اشاره به برجام هم عنوان کرد: مي گویند هر 
دولتی بود به برجام مي رسید اما چرا کسی هشت سال این کار را نکرد؟ 
این کار توان و افراد خاص را می طلبید. نمی توانید کاری که آقای ظریف 
می کند یا نوع بینش این دولت را با هر کســی مقایسه کنید. این طور 

نیست که هر تیمی می توانست چنین توانی داشته باشد.
 با زبان بین المللی صحبت کردن کار آســانی نیســت. اکنون وقتی 
برای قطارهای سرعت باال صحبت می کنیم، حداقل سه شرکت اروپایی 
با هم رقیب هســتند. دو شرکت فرانســوی و یک شرکت ژاپنی رقیب 
هستند. شــما حق انتخاب دارید. مهم است که شما در سیاست بتوانید 
شریکی داشته باشید که انتخابش کنید. در اقتصاد هم باید حق انتخاب 
داشته باشید. وقتي کســی با ما کار نکند، شما به اجبار تکنولوژی را از 
یک کشور خاص می گیرید و معلوم نیست آن تکنولوژی خاص ارزان تر 

و باکیفیت تر باشد.

این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری عصر روز یکشنبه در سالن 
شش هزارنفری الغدیر ارومیه اظهار کرد: ارومیه قهرمان! آذربایجان عزیز! 
یاشاســین آذربایجان! یاشاسین ایران! این همه شــور و هیجان از مردم 
عزیــز آذربایجان غربی و از ارومیه قهرمان و از مهاباد عزیز، از میاندوآب، 
از بوکان، از نقده، از پیرانشهر، از سلماس، از سردشت، از خوی، از شاهین 
دژ، از ماکو، از اشنویه، از چالداران و... و از همه مردم و همه زنان و مردان 

را می بینیم باعث امیدواری است.
وی خاطرنشــان کرد: امروز به  معدن زمستان یورت رفته بودم .  این 
معــدن  در بخش خصوصی و در اختیار یک نهاد بوده اســت و آنها باید 
پاسخگوی مردم باشند. ما با همه توان در کنار مردم و کارگران و در کنار 
معدنچیان و خانواده های عزیز از دست داده خواهیم بود، ولی کسانی که 

مسئول آن معدن بوده اند چرا مهر سکوت بر دهان زده اند؟
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش تصریح کــرد: دیدن دریاچه 
ارومیه برای من شعف آور است. من ۴ سال قبل به شما مردم ارومیه قول 
دادم و گفتم اگر رئیس جمهور شــوم اولین موضوعی که در دولتم مطرح 
خواهم کرد دریاچه اورمیه اســت. یادتان است آن روز شما از اشک چشم 
خود یاد کردید. یادتان هست غم سراسر غرب ایران را برای خشک شدن 
دریاچه ارومیه فرا گرفته بود ولی امروز همه ما خوشحالیم که این دریاچه 

را تثبیت کردیم.
روحانی ســپس ادامه داد:کسانی از اشتغال باید حرف بزنند که کارنامه 
خود را به مردم نشــان بدهند. در ستادهای آنها کسانی هستند که هشت 
سال قبل کشور در اختیار آنها بود و دیدید با جوانان ما و اشتغال این کشور 

چه کردند؟
این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری  با بیان اینکه هشت سال 

شغلی برای این ســرزمین نبود" اظهار کرد:برخی از رسانه ها آن هشت 
سال را ســکوت کردند و از بیکاری جوانان سخن نگفتند ولی سال قبل 
که ۶۵۰ هزار شــغل ایجاد شــد، دم از بیکاری می زنند و می گویند باید 
مالیات بدهید ولی کسی نمی پرسد آنجایی که شما مدیریت می کنید تا 
حاال مالیات داده اید؟این کاندیدای ریاست جمهوری خطاب به منتقدانش 
گفت:از آزادی بیان و انتقاد ســخن می گویند. یا للعجب. آنهایی که زبان 
ها را بریدند و دهان ها را دوختنتد. شما که در طول سالهای گذشته آنچه 
از شــما صادر شد، کلمه ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر. 
لطفا شــما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می کشد. شما دم از انتقاد 
نزنید. شــما در نهادی کار می کنید که کســی جرات انتقاد از آن نهاد را 
ندارد. تخریب را در این جامعه رقم می زنند ولی زنان و مردان ما با آگاهی 
در برابر سیاه نمایی آنها ایستاده اند.وی سپس گفت:در این چهار سال شما 
کاسبان تحریم، کاسبی تان کساد شده است، ناراحت هستید؟ می خواهید 
ما را به چهار سال قبل بازگردانید ولی ما عقب باز نمی گردیم. ما راهمان 
را انتخاب کرده ایم. راه ما آزادی است. بازهم می خواهید تحریم و حصر را 

به ایران بازگردانید. ما مخالف تحریم و حصر ایران هستیم.
روحانی یادآور شــد:ما می خواهیم با دنیا زندگی مسالمت آمیز داشته 
باشــیم. ما نمی خواهیم جوان کرد و ترک ما  در سر مرز کوله بری کند 
بلکه می خواهیم بجای کوله  جوان ما صادرات کند. ما استان های مرزی 

مان را استان های صادراتی ایران قرار خواهیم داد.
وی با اشــاره به دســتاوردهای دولت خاطرنشان کرد:چهار سال قبل 
ما شــش میلیون تن نیازمند گندم بودیم، ولی امروز آماده ایم سه میلیون 
تن گندم را صادر کنیم. شــما سفره ای را برای ما می خواهید که گندمش 
از بیگانه باشــد، ولی ما ســفره هایی می خواهیم که گندمش محصول و 

دسترنج کشاورزان ما باشــد.وی ادامه داد:دم از محرومان می زنید. لطفا 
اعالم کنید در نهادهایی که مشغول هستید بازنشستگان چقدر می گیرند. 
ما دولت ادعا نیستیم. ما دولت خیال بافی نیستیم. ما دولت فریب نیستیم. 
ما می خواهیم راهی که در خرداد 92 به هم وعده دادیم و دست به دست 
هم دادیم،  را تا قله ادامه بدهیم.روحانی در بخش دیگری از این سخنرانی 
اظهار کرد:روز سرنوشت ساز نزدیک است. 29 اردیبهشت روزی است که 
ما باید راه خود را به مردم مان و جهانیان اعالم کنیم. راه ما وحدت اقوام 
ایرانی است. ما نمی خواهیم فارس و ترک باشد. نمی خواهیم ترک و کرد 
باشد. ما ایران متحد می خواهیم.روحانی تصریح کرد:اهل فریب نیستیم 
و اگر ســخنی گفتیم آن را ادامه می دهیم. ما ملت صد در صدی را می 
خواهیم. آنها که می خواهند بین ما فاصله ایحاد کنند ما یک ملت واحد و 
یک مشت گره کرده در برابر بدخواهان هستیم، امروز روز تصمیم ماست.

وی همچنین گفت: من درسال 92 وعده احیای دریاچه ارومیه را دادم 
و بــه آن عمل کردم و امروز می گویم قطار بین شــهری ارومیه و تبریز 
را ایجاد خواهم کرد. راه و مســیر نشــاط جوانــان را آغاز می کنیم. من 
به شــما اعالم می کنم به سازمان اداری و اســتخدامی ابالغ کردم که 
سازمان ملی جوانان را تاسیس کنیم. ما به ورزش کشور و قهرمانان کشور 
اعالم می کنیم باز قهرمانان و ورزشــکاران را باالی ســکو می فرستیم.

روحانی یادآور شد:ما راه نشاط برای جوانان را ادامه می دهیم. همه زنان 
و مردان بدانید کســانی که امروز آمده اند و می خواهند قدرت را در دست 
بگیرند در چهار ســال گذشته می خواستند شــبکه ها را فیلتر کنند و از 
گســترش پهبادها جلوگیری کنند.وی در پایان گفت: می خواهند ما را در 
رسانه ای که خودشــان ساختند محدود کنند.، نمی توانند، ما دوباره برای 

ایران خواهیم ماند.

پول بی حساب و کتاب شهرداری  
را در هیئت ها و مساجد خرج 

می کنند تا رأی کسب کنند، شورای 
شهر باید جلوی آن رابگیرد


