
        سه شنبه  1 تیر 1400  شماره 5617 

اذان ظهر: 13:06 اذان مغرب: 20:45 
اذان صبح فردا: 4:03  طلوع آفتاب فردا: 5:49 اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: مجلس ضمن حفظ استقالل قوا و انجام وظایف 
قانونی، تمام ظرفیت و توان خود را در جهت ایجاد کمال همدلی و نیز انجام همکاری 
همه جانبــه و هم افزایی با دولت منتخب ملت به میدان خواهد آورد تا ان شــاء اهلل با 
کارآمدی نتایج ملموس و موثر در رفع مشــکالت زندگی مردم حاصل شــود و مردم 

بتوانند طعم شیرین خدمت رسانی نیروهای انقالبی را بچشند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشســت علنی روز )دوشــنبه 31 خرداد( مجلس شورای 
اسالمی در نطق پیش از دستور خود، گفت: میالد با سعادت ولی نعمتان حضرت علی 
ابن موســی الرضا )ع( را به همه مومنان و محبان اهل بیت تبریک عرض می کنم و 
از خداوند متعال خواستارم همه ما را در تمام لحظات زندگی از پیروان واقعی سلوک 

فکری و عملی آن امام رئوف قرار دهد؛ ان شاهلل.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: این روزها اتفاق مهمی در تاریخ کشور رقم 
خورد و به لطف الهی و هدایت های هوشــمندانه رهبــر حکیم انقالب، یک بار دیگر 
مردم نجیب و دوســت داشــتنی ایران، خالف تصورات اولیه، حماسه ای بس بزرگ 
آفریدند و علی رغم نگرانی ها از شــیوع بیماری کرونا و وجود دلخوری های فراوان از 
شرایط اقتصادی و گرانی های لجام گسیخته و ناکارآمدی ها، پای صندوق های رأی 
آمدند و با توجه و با ایجاد پشــتوانه های مردمی برای اقتدار نظام، باعث ســرافرازی 
ایران عزیز و امنیت و وحدت ملی و جلوگیری از آســیب دشــمنان به این مرز و بوم 
شــدند. وی افزود: باید با همه وجود شــاکر این عنایت الهی و قدردان وجود چنین 
رهبری حکیم بود و به فهم و درک باالی سیاسی چنین مردمی افتخار کرد و در برابر 

این نجابت و مسئولیت پذیری ملی احساس تکلیفی صدچندان کرد.
قالیباف با بیان اینکه ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی ضمن 
تشــکر خالصانه از ملت فهیم و نجیب ایران اعالم می کنیــم که ملت بزرگوار ایران؛ 
شــما با حضور خود همه ما مسئوالن را بیش از گذشــته مدیون همراهی و حمایت 
خود کردید، اضافه کرد: ما به شما تعهد می دهیم که با پایان یافتن موسم انتخابات، 
پیگیری مسائل و مشکالت شما عزیزان را به فراموشی نسپاریم و هیچ روزی را بدون 
تالش برای ایجاد آســایش و آرامش برای شما به پایان نرسانیم و هیچ شبی را بدون 

داشتن دغدغه زندگی شما سپری نکنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: همچنین ضروری است از نخبگان و باالخص 
آن دســته از فعاالن سیاسی که نســبت به صحنه انتخابات منتقد بودند، اما حاشیه 
نشینی و فرصت طلبی را در پیش نگرفتند و مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت 
کردند، تشــکر ویژه کنم. حقیقتاً آنها در پیشــگاه الهی، مردم و تاریخ کشور روسفید 
خواهند بود، بی شک اجر این بصیرت و وظیفه شناسی آنها نزد خداوند متعال محفوظ 
است. وی ادامه داد: در این بین بر خود فرض می دانیم در پیشگاه حضرت حق، بابت 
وجود رهبری حکیم و فرزانه سجده شکر بجا آوریم که در یکی از مهمترین انتخابات 
های تاریخ جمهوری اسالمی ایران، ضمن تاکید بر میدان دادن به ساختارهای قانونی 

کشور، صحنه گردان اصلی مشارکت باالی مردم در انتخابات بودند.
قالیباف ادامه داد: از درگاه خداوند منان عزت و ســالمتی و طول عمر بابرکت برای این 
نعمت بی بدیل مســئلت داریم. الزم است تأکید کنم که مجلس شورای اسالمی ضمن 
حفظ اســتقالل قوا و انجام وظایف قانونــی، تمام ظرفیت و توان خود را درجهت ایجاد 
کمال همدلی و نیز انجام همکاری همه جانبه و هم افزایی با دولت منتخب ملت به میدان 
خواهد آورد تا ان شــاء اهلل با کارآمدی نتایج ملموس و موثر در رفع مشــکالت زندگی 
مردم حاصل شود و مردم بتوانند طعم شیرین خدمت رسانی نیروهای انقالبی را بچشند. 
رئیس مجلس شــورای اسالمی یادآور شد: این روزها اتفاق مهم دیگری نیز رقم خورده 
اســت، آن هم انتخاب اعضای شوراهای اسالمی شــهر و روستا توسط میلیون ها نفر از 
شهروندان در اقصی نقاط کشور است. این افراد نقش ملموسی در خدمات دهی به مردم 
خواهند داشت. ضمن تبریک به همه منتخبین شوراهای اسالمی شهر و روستا از همه 
آنها می خواهم با انتخاب شهرداران و دهیاران قوی و پرهیز از هرگونه حواشی اقتصادی 
و سیاسی و با تمرکز بر خدمت رسانی خالصانه به مردم دوران جدیدی از مدیریت محلی 
و شــهری را در کشــور رقم بزنند. وی اضافه کرد: همچنین وظیفه دارم به منتخبین 
میان دوره ای انتخابات مجلس شــورای اسالمی و خبرگان رهبری تبریک عرض نمایم. 
همکاران جدیدمان در مجلس، هم سنگران جدید ما در جبهه جهاد و کارآمدی هستند، 

پیشاپیش حضورشان را خوشامد می گوییم.  خانه ملت

قالیباف در نطق پیش از دستور:

مجلس تمام ظرفیت خود را برای همکاری 
با دولت منتخب به میدان می آورد

امام سّجاد )ع(: انسان را افتخاری نیست مگر به فروتنی 
و هیچ کرامتی نیست مگر به تقوا.

قاضی زاده هاشمی:

 مناظره اول میزان مشارکت را 
به ۴۹ درصد رساند

عضو شــورای نظارت بر صدا و ســیما با بیان اینکه 
میزان مشــارکت قبل از ثبت نام 3۸ درصد بود که 
به ۴۹ درصد رســید، گفت:بخش اول مناظره اول و 
بخش دوم مناظره ســوم در باال بردن نرخ مشارکت 

نقش به سزایی داشت.
سید احسان قاضی زاده هاشــمی، عضو کمیسیون 
نظــارت بر تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری در 
برنامه انتهای الوند با اشــاره به وظیفه کمیســیون 
نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، گفت: 
کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
از قبل از ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری تا اعالم 
نهایی نتیجه انتخابات، کار تنظیم و هماهنگ سازی 
برنامه های تبلیغاتی را انجام می دهد، البته مواردی 
نظیر اخبار سیاسی ذیل نظر کمیسیون نیست، بلکه 
برنامــه ای که نامزد مســتقیم در آن حضور دارد را 

مورد بررسی قرار می دهیم.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه سوال ها از 
نامزدها بر چه اســاس تنظیم و پرســیده می شوند، 
تصریــح کرد: ســوال ها از نامزدهــا در مناظرات بر 
اساس دغدغه ها و مشــکالت مردم و نظرسنجی ها 
صورت می گرفت. در حقیقت کمیســیون بررســی 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به ۴ نظرسنجی 
معتبر کشور دسترسی دارد، لذا موضوعات مختلف 
در قالب نظرسنجی ها جمع می شوند و بر اساس آنها 
سوال ها طراحی می شوند، بنابراین مجری برنامه تنها 

اجراکننده مناظره است.
عضو شــورای نظارت بر صداوســیما اظهار داشت: 
در واقع، روز قبــل از هر مناظره با گروه کارگردانی 
جلسه داشتیم و در مورد مسائلی نظیر ثانیه شمارها، 
تصویرســازی و حتــی نور و گریم بــا هم صحبت 

می کردیم و عدالت رسانه ای را در نظر گرفتیم.
قاضی زاده هاشــمی افزود: به عبارت دیگر، ساختار 
برنامه مناظرات با ساختار سایر برنامه های تلویزیون 
تفاوت داشــت، از این رو تــالش کردیم که نامزدها 
بتوانند به طور صحیح برنامه های خود را ارائه کنند 
تا مردم، انتخاب آگاهانه و آزادانه داشته باشند و همه 
ســعی ما بر این بود که رسانه بنابر چارچوب قانون 

حرکت و عمل کند و سلیقه ای نباشد.
وی گفت: البته اثر کار خود را در برآوردهای مردمی 
مشاهده کردیم. میزان مشارکت قبل از ثبت نام 3۸ 
درصد بود که به ۴۹ درصد رسید. بنابراین علی رغم 
کرونا و مشــکالت اقتصادی و معیشــتی، مناظرات 
تــا 1۰ درصد بر افزایش مشــارکت و تهییج مردم 
تاثیر گذاشــت. به عبارت دیگر این 1۰ درصد ناشی 
از فضای رســانه در انتخابات بود و نمی شود انتظار 

داشت که رسانه کار خارق العاده انجام دهد.
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در توضیح تأثیر مناظرات 
بر افزایش مشــارکت مردم در انتخابات، گفت: بعد 
از مناظره اول پیک داشتیم، در مناظره دوم نمودار 
خطی شد، در این مدت حتی نرخ مشارکت، روزانه 
از چند جا نظرسنجی می شد، برخی اقدامات نظیر 
واکسیناسیون می توانست صورت بگیرد که مشارکت 
افزایش پیدا کند اما انجام نشد. در این میان بخش 
اول مناظــره اول و بخش دوم مناظره ســوم در باال 

بردن نرخ مشارکت نقش به سزایی داشتند.
قاضی زاده هاشــمی در رابطه تأثیر حضور نزدیکان 
نامزدها در برنامه های تبلیغاتی آنها، تصریح کرد: در 
این انتخابات چند مورد اقدام جدید انجام دادیم، از 
سه ماه پیش نظر بر این بود که برنامه خانواده محور 
برگزار کنیم که براساس آن نامزدها، اعضای خانواده 
خــود را معرفی و تعامل کنند تــا ببینیم می توانند 
خانواده خود را به خوبــی مدیریت کنند اما نهایت 
بــه گفتگوی یک ربع افراد نزدیک، تبدیل شــد که 
بر اســاس آن نامزد، یکی از افراد بسیار نزدیک خود 
را معرفــی کرد. تجربه خــوب و جدید بود و قبل از 
گفتگوی ویژه خبری پخش شد که بسیاری از افراد 

آن را مشاهده می کردند لذا بسیار موثر بود.
وی یادآور شــد: همچنیــن به علت کرونــا اقدام 
جدیــدی صورت گرفت و آن نیم ســاعت گفتگوی 
هر نامزد با دوربین برای هر اســتان بود. اگر برنامه 
اســتانی و خانواده برای دوره هــای بعد هم در نظر 
گرفته شــود، اثرگذاری بیشــتری خواهد داشــت. 
موضوع دیگر مربوط به شــور و نشــاطی بود که از 
قَِبل مناظرات به وجود آمــد، به صورتی که میزان 
مشــارکت در مناظره اول ۴۰ درصــد، در مناظره 
 دوم ۵1 درصــد و در مناظره ســوم بــه ۶۰ درصد 

افزایش پیدا کرد.
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آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 
محدوده مطالعاتی برم واقع در استان فارس 

ــه عمــل آمــده، افــت ســطح آب زیرزمینــی و کســری  ــج مطالعــات و بررســی های ب ــر اســاس نتای ــرو آگهــی ممنوعیــت شــماره 96/11715/700 مــورخ 96/1/19، ب پی
حجــم مخــزن در محــدوده مطالعاتــی بــرم همچنــان ادامــه دارد. بنابرایــن بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش افــت ســطح آب زیرزمینــی در محــدوده یــاد شــده، بــه 
موجــب مــاده 4 قانــون توزیــع عادالنــه آب، ممنوعیــت حفــر چــاه عمیــق، نیمــه عمیــق و احــداث قنــات و یــا هرگونــه افزایــش بهره بــرداری از منابــع آب )بــه اســتثنای مــوارد منــدرج در 
آیین نامــه اجرایــی قانــون الحــاق یــك مــاده بــه قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن و مــاده 57 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت 
مصــوب ســال 84 و در حــد ســقف تخصیــص آب ابــاغ شــده( در محــدوده مطالعاتــی مذكــور طبــق نقشــه های موجــود در دفتــر حفاظــت و بهره بــرداری منابــع آب زیرزمینــی شــركت 
مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع آب ایــران و شــركت آب منطقــه ای فــارس از تاریــخ اتمــام آگهــی فــوق )1400/1/19( بــه مــدت 5 ســال دیگــر تــا تاریــخ 1405/1/19 بــا حــدود اربعــه بــه 

شــرح زیــر تمدیــد می  گــردد.
شــمال: از محــل تاقــی جــاده اصلــی شــیراز-کازرون بــا مــرز محــدوده مطالعاتــی در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه نقطــه ارتفاعــی 2493 کــوه حاجــی بــک و در ادامــه در امتــداد 

مــرز مذکــور تــا محــل تاقــی مــرز محدوده هــای مطالعاتــی بــرم، ســرانجیلک و بــن رود زنگنــه
شــرق: از محــل تاقــی فــوق در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه نقطــه ارتفاعــی 2941 کــوه انــار ســپس بــه نقطــه ارتفاعــی 2847 کــوه دشــت ارژن و در ادامــه در امتــداد مــرز 

مذکــور تــا نقطــه ارتفاعــی 2617
 1650 ارتفاعــی  نقطــه  تــا  مذکــور  مــرز  امتــداد  در  ادامــه  در  و   2364 و   3041 ارتفاعــی  نقــاط  بــه  مطالعاتــی  محــدوده  مــرز  امتــداد  در   2617 ارتفاعــی  نقطــه  از   جنــوب: 

کوه فامور
غــرب: از نقطــه ارتفاعــی 1650 کــوه فامــور در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه نقطــه ارتفاعــی 2123 ســپس بــه نقطــه ارتفاعــی 2250 کــوه دوان و از آنجــا تــا محــل تاقــی جــاده 

اصلــی شــیراز-کازرون بــا مــرز محــدوده مطالعاتــی

لـف1081 ا م      )1152077 (
وزارتنیرو

ابراهیم رئیســی به عنوان رییس جمهور منتخب مردم ایران 
در شــرایط ویژه و کامال حساســی  این ســمت را عهده دار 

شده است.  
کشــورمان چند سال اســت که درگیر یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار و پرونده هنوز باز هســته ای است. رشد اقتصادی 
تــا همین چندی پیش منفی و در حال حاضر بســیار ناچیز 
اســت. نقدینگی بسیار بســیار افزایش یافته و در عین حال 
شکاف اجتماعی و اقتصادی که محصول سال ها بی اعتنایی 
به اصالح ســاختارهای اقتصادی است به خوبی هویداست و 
اثرات اجتماعــی و روانی آن کامال در میان مردم احســاس 
می شود. ســرخوردگی سیاسی از زمامداران اجرایی کشور و 
ناامیدی از اصالح امور در میان اقشــار مختلف جامعه ریشه 
دوانیده، امری که اثرش را در مشارکت سیاسی نیز نشان داد.
برخی تصمیمات غلط دولت هنوز مســتقر در برخی حوزه ها 
نیز باعث شده در مجموع میراث پر هزینه و پر زحمتی برای 
دولت بعدی برجای بماند. اما همه این ها را نگفتیم که در این 
روزهای آخر دولت مستقر آن را سرزنش کنیم چرا که در این 

روزهای آخر سرزنش کردن کاری بی فایده است. 

آنچه انگیزه این یادآوری اســت اشاره به دشواری راهی است 
کــه تیم اجرایی جدیــد در ابتدای آن قــرار دارد و ضرورت 
درافکندن طرح ها و ایده هایی بســیار متفاوت و کارآمد در 

نحوه مدیریت کشور است. 
نظام مدیریتی کشور طی سه دهه گذشته -در مجموع و جدا 
از زحمات فردی برخی مدیران کارآمد و پاکدســت در برخی 
سال ها- بسیار پر هزینه و ناکارآمد و در عین حال زیاده خواه 
و بهره مند از امتیازات گوناگون و ناروا بوده اســت. جدا از آن 
این نظام مدیریتی در طول همه این سال ها بسیار سنگین و 
کم تحرک ظاهر شده است که تناسبی با مشکالت گوناگون 

امروز کشور ندارد. 
تغییــر این وضعیت به توش و توانی فراتر از معمول نیاز دارد 
و مدیرانی که انگیزه هایی بسیار واال برای خدمتگزاری داشته 
باشــند اما اگر همه این ها باشــد و تخصص و تجربه ای که 
الزمه اصالح امور در این شرایط پیچیده است نباشد یقینا نه 
تنها گره ای از مشکالت کشور باز نخواهد شد بلکه گره برگره 

بار می شود.
خوشــبختانه رییس جمهور منتخب در زمینه تعهد و انگیزه 

های خدمتگزاری بی شــایبه فردی خوشــنام و مورد اعتماد 
مردم است و حتی مخالفان سیاسی او نیز بر این ویژگی صحه 
می گذارند که این امر یقینا در کنار تجربه طوالنی قضایی او 
و شناخت گلوگاه های مساله برانگیز در نظام مدیریتی بسیار 
به کار شرایط امروز کشور خواهد آمد. روحیه تعامل و اعتدال 
وی نیز در این راه کمک زیادی در اســتفاده از ظرفیت های 
اجرایی گمنام و کارآمد همه جریان های سیاسی خواهد کرد 

که الزمه این شرایط دشوار است. 
با این حال حتی وجود تعهد و انگیزه خدمتگزاری باال، تعامل 
و تعــادل در تصمیم گیری و اســتفاده از همه ظرفیت های 
مدیریتی  فراجناحی نیز نمی تواند همه مشــکالت را باهم و 
به طرفه العینی، معجزه وار برطرف کند. واقع بینی و عقالنیت 
حکم می کند با اولویت بندی مشکالت و تالش برای حل آن 
ها به صورت قدم به قدم از افتادن در ورطه همه کار کردن و 

هیچ کار نکردن پرهیز شود. 
مجموع این ویژگی ها در کنار هم می تواند افقی روشــن را 
پیش روی مردم ترســیم کند که مشاهده حرکت تدریجی و 
امیدوارانه به ســوی آن برای رضایتمندی عمومی کافی است 

چرا که هیچکس از دولت ها انتظار معجزه کردن ندارد. تمام 
ماجرای رضایتمندی عمومی به ایجاد امید واقعی و مشاهده 
تالش برای رســیدن به مقصود خالصه می شــود چیزی که 
شــوربختانه در بسیاری از سال های گذشــته از مردم دریغ 

شده است.  الف

آقای رئیسی معجزه نمی خواهیم فقط امید را زنده نگهدار!

عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق)ع( گفت: میزان مشــارکت نشان 
می دهد علیرغم وجود مشــکالت، مشارکت بســیار خوب بود و رأی آورِی 
منتخب هم مناسب بود؛ این مشارکت می تواند پشتوانه ای شود تا یک دولت 
قوی شکل بگیرد و بتواند مشکالت و نقایص موجود در کشور را رفع کند.

حمید هوشنگی کارشناس مسائل سیاسی درباره ارزیابی مشارکت مردم 
در انتخابات 1۴۰۰ ضمن وجود اختالل در مســیر انتخابات و هم چنین 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی و بیماری کرونا، اظهار داشت: انتخابات 
1۴۰۰ را بایــد در زوایای مختلف بررســی کنیم؛ وقتی از مشــارکت در 
انتخابات سخن می گوییم باید عوامل متعددی را در نظر بگیریم تا بتوانیم 
تحلیل دقیقی داشــته باشیم. یکی از عوامل اثرگذار در انتخابات و حضور 
مردم، وضعیت پاندمی کرونا در کشــور است و نظرسنجی ها نشان می داد 
که درصدی بر روند مشــارکت موثر اســت و طبیعتا افراد مســن، دارای 
بیماری زمینه ای و درگیر کرونا بودند، نتوانستند در انتخابات حضور یابند 

و این بخشی از ریزش آرا بود.
وی افزود: دومین عامل اثرگذار در مســئله مشارکت، وضعیت اقتصادی 
کشور است که ناامیدی جدی در کشور ایجاد کرد و متأسفانه روندی که 

در دو-ســال اخیر وجود داشت، عمده مشکل در سوءمدیریت کشور بود 
که نتوانســت وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات نگه دارد و جهش باالیی 

در قیمت ها، تورم عجیب و غریب در این سال ها تقریبا کم سابقه بود.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: هم چنین برخی رسانه های خارجی 
و بعضــی عناصــر داخلی تالش کردند تا مــردم را از حضور در انتخابات 
ناامید کنند. نکته بعدی اینکه اختالل در روند أخذ رأی در ســاعات اولیه 
انتخابات نیز باید بررســی شــود که چه میزان و خواسته و یا ناخواسته 
بوده و در مشارکت مردم تأثیر گذاشته است. افرادی بعضا دو-سه ساعت 
در حوزه هــای رأی گیری منتظر بودند و نتوانســتند رأی بدهند و البته 
از این میان نیز بودند کســانی که با وجود این مشــکالت، رأی خود را به 
صندوق انداختند؛ این مسئله به قدری مهم بود که مقام معظم رهبری در 
پیام شان اشــاره کردند این اختالل موثر بود ولی علیرغم این ها مردم در 
انتخابات شرکت کردند. اگر این عوامل را در نظر بگیریم، میزان مشارکتی 
که االن اعالم شــده که البته تصور ما فراتر از این حد اعالم شده بود ولی 
با همین عدد ۴۸.۸ درصدی که االن اعالم شده نیز میزان مشارکت قابل 

توجه است.  تسنيم

کارشناس مسائل سیاسی:

سوء مدیریت وزارت کشور در افزایش آرای باطله موثر بود


