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خبر

سبک و سیاق حکومت داری 
رجایی و باهنر   باید  الگو  قرار گیرد

ایرنا:آیت اهللا مصطفی علماء در خطبه های نماز  �
جمعه شهر کرمانشاه گفت: منافقین کور دل هشتم 
شهریور ۶۰ با انفجار دفتر نخست وزیری مرتکب این 
ترور شــدند و اکنون به کمک اســتکبار جهانی شعار 
حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی سر می دهند.وی 
در ادامه خدمت مردم را یکی از بهترین عبادت نام برد 
و گفت. کارمندان دولت و دیگر مســوووالن نباید در 
خدمت به مــردم غفلت کنند.آیت اهللا علما به وقایع 
دهه اول شــهریور ماه از جمله ترور خانواده آیت اهللا 
حکیم، کشــتار حجاج ســال ۶۶، ربودن امام موسی 
صدر اشــاره کرد و افزود: دشــمنان ملــت و انقالب 
۱۷هزار نفر را شهید کردند که نه تنها انقالب اسالمی 
تضعیف نشد بلکه قوی تر و موفق تر موجبات ناامید 

دشمنان استکباری شد.

نشست کاری استاندار کرمانشاه با 
فرمانداران و بخشداران

رازانی در این نشست گفت: در طول دوران فعالیت  �
دولت یازدهم، کشــور موفقیت های چشم  گیر و قابل 
توجهــی به دســت آورد.او با بیان اینکه در ســال ۹۲ 
مهمترین مشــکل کشور مساله هســته ای بود، افزود: 
برای رفع این مشــکل تالش های ارزنــده ای صورت 
گرفت که با هدایت های مقام معظم رهبری توفیقات 
خوبی نیز حاصل شد.اســتاندار کرمانشاه، کاهش نرخ 
تورم را نیز از دیگر اقدام های قابل توجه دولت دانست 
و گفت: در چهار سال گذشته شاهد کاهش نرخ تورم از 

بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۲ درصد بودیم.

روزنه

شکاف زود هنگام در شورا
ســر انجام پس از کــش و قوس های فــراوان و یک 
بار تعویق، مراســم تحلیف اعضای شــورای اسالمی 
کرمانشاه، شنبه چهارم شهریور، با حضور هر ۱۱ عضو 
شــورای اسالمی شــهر کرمانشاه در ســالن جلسات 
فرمانــداری برگزار شــد. در این جلســه ابتدا اعضای 
منتخب شورای شهر کرمانشاه، در پیشگاه قرآن سوگند 
یاد کردند که در خدمتگذاری به مردم شهر کرمانشاه 
کوتاهی نکنند و امین رأی مردم باشند و سپس ارکان 
شورا برگزار شد. این همان چیزی است که اختالف ها 
بر مدار آن شــکل گرفتــه و بهانه ای بود که جلســه 
چهارسنبه گذشــته اعضای شورای شــهر به تعویق 
بیفتید. اعضایی که در جلسه قبلی نیز حضور داشتند، 
در رأی گیری روز شــنبه توانســتند تمام ارکان شورا را 
به دســت آوردند، تا اعضای قدیمی هیچ مسئولیتی 
در ساختار جدید نداشته باشــند. «رسول آزادی» با ۶ 
رأی به عنــوان رئیس، «کامران ملکــی» با ۷ رأی به 
عنوان نایب رئیس، ســید پیمان موســوی با ۶ رأی به 
عنوان منشی اول، ســید میثم موسوی اجاق با ۶ رأی 
به عنوان منشــی دوم و ابراهیم مــرادی با ۶ رأی به 
عنوان سخنگو انتخاب شدند. حواشی به وجود آمده 
در جلسه قبلی شورا و طیف بندی ها و البی های انجام 
شــده این احتمال را قوی می ساخت که ممکن است 
این جلســه شورا نیز به حاشیه کشیده شود اما جلسه 
بدون هیچ مشــکلی برگزار شد و باید دید آیا در ادامه 
نیز شــورا، دوره ای بدون دردسر را تجربه خواهد کرد 
یا خیر. شورای شهر کرمانشــاه در هیچ زمانی، خالی 
از حاشــیه نبوده اســت، اما این بار ظاهرا قبل از آغاز 
به کار رسمی شــورا، اختالفات و طیف بندی ها شروع 
شده و حواشی معمول شــورا، استارت خورده است. 
از هفته هاي قبــل، اخبار ضد و نقیض و پراکنده ای از 
اختالف نظر ها در جلسات غیر رسمی شورا به گوش 
می رسید و پر تکرار ترین اخبار، مرتبط با صف بندی دو 
طیف جدید و قدیمی شورا برای انتخاب هیات رییسه 
و تعیین تکلیف شهردار کرمانشاه بود. روز چهارشنبه 
اول شــهریور ماه اما این اختالفات علنی شد و روزی 
که در تمامی کشور، شــوراهای شهر فعالیت رسمی 
خود را شــروع کردند، برای کرمانشــاه بــه گونه ای 
دیگر رقم خورد. یک طیف از اعضای قدیمی شــورای 
شهر ترجیح دادند جلسه تحلیف شورا در فرمانداری 
کرمانشاه را تحریم کنند، تا جلسه به حد نصاب نرسد 
و هیچ تصمیمی از دل این جلســه خارج نشــود. این 
در حالی بود که این افراد در فرمانداری کرمانشــاه نیز 
حضور یافته، اما وارد صحن جلســه شــورا نشدند تا 
جلسه رســمیت پیدا نکند. فضل اهللا رنجبر فرماندار 
کرمانشاه چندین مرتبه با گروه پنج نفره ای که حاضر 
به ورود به جلسه شورا نشده بودند مذاکره کرد و پس 
از به نتیجه نرســیدن این گفتگوها، اعالم کرد:« از آن 
جا که جلســه با حضور هشــت نفر از اعضای شورا 
رسمیت پیدا می کند، با عدم حضور پنج نفر از اعضا، 
برگزاری این جلسه به روز دیگری موکول می شود. او 
ادامه داد:«پنج نفر از منتخبین شورا خواستار رایزنی با 
دوستان در جلســه دیگری شدند تا پس از آن مراسم 
تحلیف برگزار شود». در قبال اتفاقات رخ داده در روز 
تحلیف شوراي شهر کرمانشــاه و سخنان و مصاحبه 
هــای منتخبین در این خصوص، هرچنــد بازار گمانه 
زني ها و شایعات داغ است اما سوال اصلي اینجاست 
که در میان اعضاي شــوراي شــهر، جایگاه راي مردم 
چگونه تعریف شده است و آیا نباید از منتخبین، انتظار 
داشت که اختالفات خود را در زمان مناسب و بدور از 

هیاهو، حل و فصل نمایند.
حواشی مراسم تحلیف در روز چهارشنبه

در روز چهارشنبه هنگامی که در سراسر کشور اعضای 
شوراها سرگرم برگزاری آیین تحلیف و انتخاب هیئت 
رییسه و حتی انتخاب شهردار بودند در کرمانشاه اتفاق 
دیگــری رخ داد و گروهی از اعضا به دلیل آنکه هیچ 
جایگاهــی برای آنان در هیئت رییســه در نظر گرفته 
نشــده اســت از حضور در جلســه خودداری کردند. 
طیف غایبان که غالمرضا امیری، حجت اهللا موسوی 
اجاق، ســاالر احمد زاده، مازیار رضایی و سید احسان 
احســانی آن را تشــکیل می دادند، حامــی و موافق 
ابقای آرش رضایی در ســمت شــهرداری کرمانشاه 
بوده و گویا گزینه شــان برای ریاســت شورا، غالمرضا 
امیری بود که ســابقه چندین دوره حضور در شورای 
شــهر را دارد. در سمت مقابل، اعضای جدید شورای 
شهر( ابراهیم مرادی، سید میثم موسوی اجاق، طیب 
حیدری، سید پیمان موسوی و رسول آزادی) به همراه 
کامران ملکی حضور داشــتند و گویا گزینه ای به جز 
آرش رضایی را برای شهرداری کرمانشاه در نظر گرفته 
بودند. همچنین به نظر می رسید گزینه این طیف برای 
ریاست شــورای شهر رسول آزادی باشد، گزینه ای که 
در نهایت نیز توانست سکان هدایت شورای پنجم را با 

شش رای موافق به دست آورد.
اعضای قدیمی شــورا مخالف طرح های نو و انرژی 

تازه در شورای شهر هستند
ابراهیم مرادی از اعضایی که در تحلیف شورای شهر 
کرمانشاه حضور داشت، در مورد حواشی و مشکالت 
پیش آمده به شــرق گفت: «جلســه تحلیف شورای 
شهر کرمانشاه قرار بود امروز(چهارشنبه) برگزار شود 
اما پنج نفر از اعضای شورا در جلسه حضور نیافتند تا 
جلسه رســمیت پیدا نکند.» مرادی در ادامه گفت: « 
اعضای قدیمی شــورا می خواهند همان روش سنتی 
خود را در شــورای شــهر ادامه دهند و نمی خواهند 
طرح نو و انرژی تازه ای در شــورای شــهر کرمانشاه 
شکل بگیرد. این اعضا در روز های گذشته با برخی از 
اعضای علی البدل شــورا صحبت کرده اند تا آن ها را 
مجاب به اســتعفا کنند و از این طریق به اهداف خود 

برسند.»                                          ادامه در صفحه ۳

«گردنم را بزنید از ســهم ایــران در بازارهای جهانی 
نمی گذرم. این ســرمایه ملی اســت که باید از آن دفاع 
کرد». این سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادي نفت 
بود که در جلســه بررســي صالحیت وزراي پیشنهادي 
زده شــد. وزیري که براي دهمین بار با ۲۳۰ رأی موافق 
نماینــدگان، بر کرســي وزارت تکیــه زد. وزیر کم حرفی 
کــه بیش از آنکــه خــود از زادگاه و ایل و عشــیره اش 
بگوید نــام خانوادگیش بیش از هر چیــز، معرف تبار و 
خاندانش اســت. ایل زنگنه که یکي از بزرگ ترین ایالت 
کرد اســت و نامش با کرمانشاه پیوند خورده. ایلي که از 
تذکره الملکوك، منتخــب التواریخ و تاریخ کرد مردوخ 
کردســتاني تا همیــن کتاب هــای تازه منتشرشــده در 
خصــوص حوزه جغرافیایي و پراکندگي ایلي تا مردان و 

نامدارانش نوشته اند.
* مردي براي تمام فصول

بیژن نامدار زنگنه در اولین روز از تیرماه ســال ۱۳۳۱ 
در کرمانشاه به دنیا آمد. چند سالي بیشتر در زادگاهش 
نبود و بعد از دوره اول متوســطه راهي پایتخت شــد تا 
مسیر پرپیچ وخم سیاست و وزارت را طي کند. این روزها، 
دیگــر تفکیك نامش از حوزه نفــت و انرژی امکان پذیر 
نیست اما مرد سخت مذاکره در اپك، روزگاري مرد حوزه 
فرهنگ بوده است. اولین پستش در کابینه شهید رجایي، 
به عنوان معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد بود. پس ازآن، در 
دولت های ســوم و چهارم به مدت ۵ ســال وزیر جهاد 
ســازندگي و یك ســال وزیر نیرو بود. بــاروی کار آمدن 
دولت ســازندگي، زنگنه ۸ ســال را به عنــوان وزیر نیرو 
ســپري کرد. مهم ترین اقــدام او در طول تصدي وزارت 
نیرو، تأسیس گروه مهندسین مپنا بود که درزمینٔه ساخت 
نیروگاه ها، کارخانه ها و زیرساخت هاي صنعتي، صنایع 
نفت و گاز، حفاري، ترابري و ریلي فعالیت می کند. مپنا 
در حال حاضر به عنوان سومین شرکت بزرگ خاورمیانه 
در صنعت نیرو فعال اســت و ســهام آن در بازار اوراق 
بهادار تهران دادوســتد می شود. در دولت های هفتم و 
هشــتم، رئیس دولت اصالحات سکان مهم ترین وزارت 
ایران که هم سیاســي است و هم اقتصادي را به دست 
او سپرد. هرچند گرایش سیاسی اش اصالح طلبی است 
و ســابقه عضویت در کارگزاران ســازندگي و بنیاد باران 
را دارد، اما بیشــتر از او بوي نفت به مشــام می رسد تا 
سیاســت. معمواًل به سیاست وارد نمی شود مگر اینکه 
مجبور باشــد. در خصوص عملکردش در منعقد کردن 
برخي قراردادهاي نفتي مانند کرســنت، استات اویل و 
توتــال حرف وحدیث هایی مطرح می شــوند که زنگنه 

بیشتر آن ها را سیاسي می داند نه از روي دلسوزي.
* بازگشت به خانه

« زمانی که این دولت در سال ۹۲ بر سرکار آمد کمتر 
از نصف همســایه مان قطر از منابع مشترک گازی پارس 

جنوبی برداشــت می کردیم، درحالی که سال ۸۴ وقتی 
دولــت را تحویل دادیم، برداشــت از این میدان نزدیک 
بــه قطر بود. اما بعد از ۸ ســال تولید بــه ۲۴۰ میلیون 
مترمکعب رســیده بود». این ها ســخنان بیژن زنگنه در 
جمع مهندسین و صنعتگران در تشریح وضعیت کشور 
پیــش از دولت روحاني بود. ســخناني کــه ملت ایران 

حرف به حرف آن را با تمام وجود احساس کردند.
در دو دولــت احمد نژاد که به قــول احمد توکلي، 
نماینده ســابق مجلس، دوره صــدارت غیرنفتی ها، بر 
ایــن وزارت مهم بود، بیژن زنگنــه جایگاهي در وزارت 
نفت نداشــت. در دولت دهم بود که تحریم نفتي ایران 
موجب از دســت رفتن جایگاه کشور در عرصه مبادالت 
سیاســي و اقتصادي نفت شــد. تحریم های چندجانبه 
و کاهش تولید نفت و درنهایت از دســت رفتن جایگاه 
ایران در بازي سیاســي نفت به سود عربستان و روسیه، 
حســن روحاني را به این نتیجه رســاند که کسي بهتر از 
زنگنــه نمی تواند ســکان دار وزارت نفت دولت یازدهم 
باشــد. بنابرایــن زنگنــه در دولت روحاني بــا حمایت 
بخش بزرگي از بدنه وزارت نفت به ویژه  ”شــرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب“ به این وزارت بازگشت. توسعه 
میدان های مشــترك، شتاب ده ی به امضاي قراردادهاي 
نفتي، پرهیز از خام فروشي و تالش براي احیاي جایگاه 
ایــران در میان کشــورهاي تولیدکننده نفــت، ازجمله 
مهم ترین اقدامات او در جایگاه وزیر نفت دولت یازدهم 

بود. اقداماتش در بازگرداندن ایران به جایگاه اصلی اش 
در اپك و بستن قراردادهاي مهم با غول های بزرگ نفتي 
را عــده ای از اصولگرایان به روال معمول تاب نیاوردند 
و براي احیاي ســهم ایــران در اپك و اجــازه ندادن به 
همسایگان براي برداشت بیشتر از میادین نفتي مشترك، 

به مجلس احضارش کردند.
* حکایت زنگنه و زنجاني

”آیــا بابک زنجانــی مافیا نبود؟ بابــک زنجانی ۲٫۷ 
میلیارد دالر پول نفت این کشور را به خارج از کشور برد. 
حــدود ۱۳ میلیارد دالر پول مردم را باال کشــید.از زمان 
هجرت پیامبر اسالم ۴۴ میلیارد ثانیه گذشته،آقای بابک 
زنجانی هر ثانیه ۳۰۰ تومان و هر ساعت ۱۰۸ هزار تومان 

از زمان هجرت پیامبر پول مردم را باال کشیده است“.
ســخنان زنگنه در مورد بابك زنجاني متهم پرونده 
فروش نفت، ازجمله پرحاشیه نرین قسمت های حضور 
زنگنــه در جایگاه وزیر نفت بود.وزیــر کم حرف، این بار، 
بارهــا و بارهــا از زنجاني و اتفاقــات رخ داده در وزارت 
نفت ســخن گفته بــود و به قول برخي، ســراغ پرونده 
زنجاني رفتن و ســخن گفتن از ظلمــي که به ملت روا 
شــده، به برنامه هفتگي وزیر تبدیل شده بود. از استقرار 
گروه مافیایي در وزارت نفــت و حیف ومیل اموال ملي 
گلــه کرده و گفته بــود از حقوق ملت کوتــاه نمی آید. 
”زنجاني پول ملت را خورد انگارنه انگار“ ، ”انگار زنجاني 
طلبکار است“، ” باید ۱۰هزار میلیارد تومان از پول مردم 

را که خورده انــد پس دهند“ و جمالت بســیار دیگري 
تنها بخشي از حساســیت زنگنه نسبت به پرونده بابك 

زنجاني را نشان می دهد.
* ور کشیدن گیوه ها در حمایت از روحاني

زنگنه خیلي اهل بحث جدل غیرنفتی نیست. براي 
دفاع از عملکردش در وزارت نفت و بستن قراردادهای 
مختلف، بارها سخن گفته و توضیح داده است. اما کمتر 
مطلبي که بویي غیر از نفت داشــته باشــد از او شنیده 
می شود. اما در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوري 
دوازدهم، در برابر اتهامات قالیباف به دولت و کاسب کار 
خواندن آن، این بیژن زنگنه بود که به میدان آمد و گفت 
حاضر اســت اموالش را با اموال شهردار تهران تاخت 
بزند. او در این خصوص گفته بود:«من ۲۴ ســال اســت 
که وزیر هستم و ۱۲سال آن را وزیر نفت بوده ام، یعنی در 
وزارتخانه ای کار می کنم که پردرآمدترین وزارتخانه بوده 
و بیشترین گردش مالی را دارد. اگر کاسب بودم اآلن باید 
بیشــترین اموال را داشته باشم.» زنگنه با ارائه پیشنهاد 
تاخــت زدن اموالش بــا قالیباف که به مدت ۱۲ ســال 
شهردار تهران است ادامه می دهد: «پیشنهادم به آقای 
قالیباف این اســت که بیاییم و اموالمان را باهم تاخت 
بزنیم. یعنی هر چه من و خانواده ام دارند، به اسم آقای 
قالیباف می کنم و هر چه هم ایشان و خانواده اش دارند 

به اسم من بکنند“.
* و اما خانواده...

اطالعات ما از خانــواده بیژن زنگنه همان چیزهایی 
اســت که خودش با حضور در برنامه فرمول یك گفته 
اســت: «چهار فرزنــد دارم. دخترم، دکترای مهندســی 
مخزن دارد. پســرم دارای دکترای حقوق اســت. پســر 
دیگرم در رشته خودم در دانشکده فنی درس می خواند 
و دیگر دخترم هم کالس دهم اســت. دو تا از بچه هایم 
ایران نیســتند و برای ادامه تحصیــل رفته اند. داماد من 
خارج از کشــور کار می کند و هنوز نیامده اســت و برای 

تحصیل رفته است.»
زنگنــه در جاي دیگــري از صحبت هایــش گریزي 
هــم به پدرش می زند و می گوید: «پــدرم روی من تأثیر 
داشت. آدمی بود که با عملش راست گویی و درستکاری 
را به من یاد داد. او یک قران مال حرام ســر ســفره مان 
نگذاشت. ما ثروتمند نبودیم، متوسط بودیم. او از لقمه 

دهانش می زد برای ما که تحصیل کنیم.»
زنگنه که به واسطه حضورش در تمامي کابینه های 
پس از انقالب، به اســتثنای دولــت موقت و دولت های 
نهم و دهم اصولگرایان، لقب شــیخ االوزرا گرفته، این 
روزها ســکان وزارتخانه ای را در دســت دارد که حجم 
عمده درآمدهاي کشور به نوع عملکرد آن بستگي دارد. 
زنگنه در ۲۹مرداد از نمایندگان ملت بازهم رأی اعتماد 

گرفت تا براي دهمین بار عهده دار سمت وزارت باشد.

به بهانه طوالني ترین دوره تصدي وزارت:
 شیخ الوزراي ما

حدیث مرادي

نگاه

کرمانشاه، میدان خالی

از گذشــته های دور و همپای شکل گیری دستگاه های 
دولتــی، نزدیکی بــه آن ها، همــراه با دســتیابی به 
امکاناتی بوده است که به راحتی در دسترس دیگران 
نیســت. در دوران قاجار همین که فردی از طرف دربار 
والی ایالتی می شــد، از فرصت های تجاری، کشاورزی 
و مســتغالت برای خود و خانــواده و اطرافیان خود 
بهره برداری می کرد. چنین برداشتی از پست و مقام، به 
دلیل ماهیت قومی- قبیله ای ساختارها، به خصوص 
در شــهرهای مثل کرمانشــاه همچنان پابرجاست و 
خــودش را بازتولید می کند. وقتی سیاســت میانبری 
برای رسیدن به آرزوها شد، افراد از کودکی می آموزند 
نه فقط برای تأمین مطالبات شخصی، حتی برای تأمین 
مطالبات اجتماعی و سیاسی خود، به دستگاه دولتی 
نزدیک شــوند. پرفسور محمود سریع القلم دراین باره 
می گویــد: «وقتی دولت مســئول تأمین معاش مردم 
باشد، آنان را در ساختاری قرار می دهد که خودبه خود 
تنبل می شــوند و خالقیت و نوآوری خود را از دست 
می دهنــد. ایرانی هــا در جهان به ملتی بااســتعداد 
معروف هســتند ولی عمده این خالقیت، در خارج از 
ایران متبلور است؛ زیرا ســاختار داخلی اقتصادی ما 
به شــدت تحت عملکرد و اولویت های دولتی است.» 
بنابراین با تمرکز و توجه به فضاهای سیاســی، ســایر 
عرصه هــای فعالیت، رها می شــود. با تجمیع قدرت 
و پول در سیاســت و به وجود آمدن این احساس که 
دسترســی و نزدیکی به قدرت دولتــی با خود امنیت 
مــی آورد، فعالیت اقتصــادی به کارمنــدی محدود 
می شــود و دیگر هیچ کس به فکر کســب تخصص و 
خلق یک حرفه جدید نیســت. سریع القلم دراین باره 
می گوید  «افرادی که مســتقل از دولت، کار و درآمد و 
ســرمایه تولید می کنند، شخصیت متفاوتی نیز دارند. 
کســی که بافکر خود، درآمد تولیــد می کند، نیازی به 
صنعت مخــرب چاپلوســی، تملــق و توجیه وضع 
موجود نــدارد… هنگامی که شــهرت یافتن، دولتی 
شود، افراد ســعی می کنند در حاشیه دولت بمانند تا 
به طور طبیعی غریزه های آن ها ارضا شــود.» مشکل 
آنجا پیچیده تر می شــود، که به جز مطالبات شخصی، 
مطالبات عمومی از ســوی فعــاالن اجتماعی نیز از 
طریق دســتگاه های دولتی پیگیری می شــود. وقتی 
چنین می شــود فرهیختگانی که تــاب ورود به چنین 
وادی ای را ندارنــد، پــس از اندک مدتــی فعالیت در 
عرصه های مدنی خانه نشین می شوند و ناامیدی پیشه 
می کننــد. از این به بعد عده ای با خالی یافتن میدان و 
ورود در حوزه هــای مؤثر اجتماعی، مثل ان جی اوها، 
مطبوعات، شورای شــهر و... نمایندگی خواسته های 
مردم را به عهده گرفته ولی تمرکز را بر خواسته های 
فردی یا قومــی می گذارند و این چرخــه ادامه دارد. 
دانشــگاه ها پر اســت از اســاتیدی که معتقدند نباید 
اعتبار خویش را بــا حضور در فعالیت های اجتماعی 
در معرض لطمه قرارداد. اگر ســالهای سال است که 
اعضای ادوار شورای شــهر کرمانشاه بر مدار اختالف 
می چرخد، به این دلیل است که میدان را برای این کار 
خالی دیده اند. نظارت های عمومی مقطعی هیچ گاه 
نتوانســته اســت یارای این حجم از مشکل و حاشیه 
باشد، بنابراین این بار چاره کار حضور و نظارتی مستمر 
و متحد از ســوی مطبوعات، دانشــگاهیان و فعالین 
سیاسی و اجتماعی است. حضوری مستقل که متکی 

به سیستم اجرایی و گرفتاری های مبتالبه آن نباشد.

 سید امیرحسین بنی اشراف

او افزود: یکی دیگــر از اولویت 
های دولــت دوازدهــم بهبود 
وضعیت اقتصادی و پائین نگه داشــتن نرخ تورم اســت 
که خوشــبختانه در این خصوص اقــدام های خوبی در 
دولت یازدهم صورت گرفت. البته در این بین دولت نگاه 
ویژه ای به بحث اشــتغال به عنــوان یکی از اصلی ترین 
مشکالت کشــور و دغدغه مردم دارد و رئیس جمهوری 
از همان جلسات ابتدایی نیز بر رفع مشکل بیکاری تاکید 
فراوان داشــت.موالوردی گفت: حفظ و افزایش همدلی 
قوای ســه گانه و هم افزایی ســازنده با یکدیگر، استفاده 
از تمامی ظرفیت ها بویژه ظرفیت های انســانی و تالش 
برای اجرای حقوق شهروندی از دیگر برنامه هایی است 
که دولت دوازدهم دنبال می کند.او احترام گذاشــتن به 
مذاهــب مختلف در کشــور و ادیان گوناگــون را یکی از 
مهمترین خصیصه های دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: 
به طور قطع این احتــرام و تکریم در دولت دوازدهم نیز 
به شکل ویژه تری ادامه پیدا خواهد کرد.موالوردی افزود: 
آقای روحانی در دولت قبل با تدوین حقوق شهروندی گام 
بلندی برای آگاهی بخشی مردم از حقوق خود برداشت 
تــا آن ها بتوانند از دولت مطالبه گری کنند. با این کار هم 
مــردم حقوق خود را مطالبه خواهند کرد و دولت به یک 
دولت پاسخگو تبدیل می شود.موالوردی با اشاره به اینکه 
منشور حقوق شــهروندی به عنوان مدار براساس فصل 
ســوم قانون اساسی است و ترجیع بند حراست از حقوق 
مردم خواهد بــود، گفت: در محور اساســی برنامه های 
دولت، توســعه همه جانبه کشــور باید مدنظر باشد. از 
سیاســت گرفته تا مســائل زیســت محیطی و در ضمن، 
ایران برای همه ایرانیان است و ارتقای کیفی همه اقشار 
مختلف مردم مدنظر است.در ابتدای این همایش اسداهللا 
رازانی استاندار کرمانشاه ضمن خیر مقدم به دستیار ویژه 
رییس جمهور، به بیان نکاتی در مورد نقش اقلیت های 
قومی و مذهبی در اســتان کرمانشــاه پرداخت و گفت: 
استان کرمانشاه ســال هاست محل حضور اقوام و ادیان 
و مذاهب مختلف است.او با بیان اینکه اکثریت جمعیت 

استان را اهل تشیع تشکیل می دهند، گفت: درعین حال 
یک چهارم جمعیت کرمانشاه اهل سنت و ۱۲ درصد نیز 
جامعه اهل حق هســتند. برادران اهل سنت در دفاع از 
مرزهای کشور نیز همواره پیش قدم بوده و ۸۰۰ شهید را 
تقدیم اســالم و انقالب کرده اند.او همچنین به همراهی 
اهل تســنن و اهل حق با نظــام و انقالب در صحنه های 
مختلف اشاره و گفت: در انتخابات ۲۹ اردیبهشت بیش از 
۷۲ درصد مردم استان پای صندوق های رای حاضر شدند 
و تنوع مذاهب اجازه نداد این حضور پرشور کم رنگ شود.
رازانــی در ادامه به رای ۶۸ درصدی مردم کرمانشــاه به 
حسن روحانی اشــاره کرد و افزود : در این خصوص جزو 
پنج اســتان اول کشــور بوده ایم.  شهرســتان های اهل 
تسنن و اهل حق نشین استان نظیر پاوه، جوانرود، روانسر، 
ثالث باباجانی و داالهو نیز درصد باالیی از مشــارکت در 
انتخابات و رای به رییس جمهوری منتخب را رقم زدند.
رازانــی در پایان افزود: دولــت اول آقای روحانی با توجه 
به اینکه کشــور از تحریمها زمین گیر شــده بود اولویتش 
اقتصادی بود که امیدواریم در دولت دوم به این مســائل 
حقوق شهروندی بیشــتر توجه شود.در بخش دیگری از 
این برنامــه علیرضا گودرزی مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی اســتانداری کرمانشــاه، به نمایندگی از ستاد 
صیانــت از حریم امنیــت عمومی و حقوق شــهروندی 
اســتان کرمانشــاه گفت: هم اکنون ما در کشــور متولی 
حقوق شــهروندی زیاد داریم و قوه قضائیه برای خودش 
نهادی را با عنوان حقوق شهروندی مشخص کرده است، 
همچنین وزارت کشــور و ریاســت جمهوری نیز متولی 
حقوق شهروندی شــده اند. لذا اگر یک سازو کاری ایجاد 
شــود که اینها تحت یک مدیریت واحد بــه گونه ای که 
فعالیت هایشان هم پوشانی داشته باشد قرار گیرند، بدون 
شک موفقیت در این قسمت بسیار زیاد خواهد بود.گفتنی 
اســت در این مراسم نمایندگان جامعه اهل سنت و اهل 
حق و همچنین نمایندگان جوانــان و نخبگان علمی به 
بیان دیدگاه ها و مطالبات خود در حوزه حقوق شهروندی 

پرداختند.

دستیار رئیس جمهوري در نخستین سفر استاني تاکید کرد 
احترام به مذاهب مختلف کشور

معاون رئیس جمهور :
به خانم ها و جوانان میدان مي دهیم
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روز دوشنبه ۷ مرداد نشستی با حضور دکتر کالنتری 
معاون رئیس جمهور، دکتر رازانی اســتاندار کرمانشــاه 
و شــورای اداری اســتانداری در سالن شــهدای دولت 
استانداری کرمانشــاه برگزار شد. با حضور کالنتری ۶۵۰ 
پروژه  کشــاورزی، ۱۲۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری در این 
بخش مانند ۹ هزار هکتار آبیاری تخت فشار و امثال این 
طرح ها افتتاح شــد.در این نشست به مناسبت هفته ی 
دولــت رازانی به مرور طرح های اجراشــده طی ۴ســال 
گذشــته پرداخت. رازانی از۱۵۰ گازرسانی به روستاهای 
اســتان خبــر داد. او گفت: ۳۷ کیلومتر بــه بزرگراه های 
استان اضافه شــد، اگر پروژه کرند هم به سرانجام برسد 
تمام راه های مواصالتی اســتان چهار بانده خواهد شد. 
رازانی ســابقه  طرح بزرگ سامانه گرمســیری را از سال 
۷۵ به عنــوان یــک آرزوی بزرگ یاد کرد که امســال این 
رؤیا به تحقق خواهد رسید.می شود بدون هیچ تردید به 
ایــن پروژه لقب بزرگ ترین و عظیم تریــن پروژه را داد.۴۹ 
کیلومتــر تونل را در این طرح داشــتیم که ایــن در دنیا 
بی نظیر اســت. فاز یک و کار انتقال آب در پاییز امســال 
بهره برداری خواهد شــد.همچنین پروژه راه آهن هم در 
حال اتمام اســت و اگر این پروژه اگر بر اســاس ضرورت 
قرار  بود انجام شــود این امر باید در ۵۰ سال پیش انجام 
می شــد اما به هر دلیلی ما از این نعمت برخوردار ندیم 
و این رؤیا هم در یک ســال گذشــته و در شش ماه اخیر 
رکورد ۱۱۰ کیلومتر ریل گذاری را زدیم واالن منتظر مراسم 
افتتاح هستیم و همین دیروز هم با دفتر وزیر راه صحبت 
کردیــم. هماهنگــی الزم را بــرای افتتــاح برنامه ریزی 
کنیــم. رازانی افزود:ما در اســتان ســدهای مختلف را 
بهره برداری کردیم و چندین بیمارســتان در شرف افتتاح 
و یا افتتاح شــده هست.دانشــگاه صنعتی کرمانشاه هم 
که ســال گذشــته افتتاح و در همین چند ماه پیش هم 
صنعت خودروســازی رسماً در کرمانشــاه افتتاح شد و 
کرمانشاه هم بهشهرهای تولیدات صنعتی پایه پیوست. 
رازانی گفت: ما به دالیل مختلف جایگاه خوبی درزمینٔه 
اشــتغال نداریم  لذا تمــام توجه ما بر این امر هســت. 

رئیس جمهور وعده منطقه آزاد تجاری داده شــده است 
که ما منتظر تائید آن از طرف مجلس هستیم. توسعه ی 
بازارهای مرزی و تجارت با عراق بســیار مهم هست که 
ما صادرات خوبی با عراق و اقلیم کردســتان داشــتیم 
کــه  باوجود جنگ داخلی در عراق کمی کمرنگ شــده 
است.رازانی افزود: موضوع توسعه اقتصادی باکم کردن 
نرخ بیکاری در دســتور کار ما در گروه تخصصی اشتغال 
هست. مســئله اصلی که هرسال در اســتان داشتیم و 
امسال این موضوع کمتر بود، ریز گردها استان ما را تحت 
شــعاع خود قرار می دهد و ما را به شدت درگیر می کرد. 
تراکم این ریز گردها باعث شده است که بر خی از مواقع 
از ســال زندگی مردم را مختل می کرد که هیچ بخشــی 
در این ســتان از این موضوع در امان نبود و حتی این ریز 
گردها به خانه ها هم نفــوذ کرد. ۷میلیارد تومان در این 
خصوص اعتبار برای برسی مصوب شد که محیط زیست 
در اختیار داشــته باشــد که از این مصوبه ما نمی دانیم 
چقدر انجام شــد. هیچ دولتی نمی تواند به ملت خود 
بگوید چــون پول نداریم نمیتوانیم کاری انجام دهیم.در 
ادامه ی این نشست کالنتری به تشریع برنامه های دولت 
دوازدهــم  پرداخت.او گفت: دولــت دوازدهم برمبنای 
عقالنیت بر اســاس ظرفیت ها و توانمندی ها و با توجه 
ب۹ه ضعف ها شجاعانه تصمیم خواهد گرفت. کالنتری 
افزود: دولت به شــدت مصمم است با فساد مبارزه کند 
و برخــود واجب می داند به خانم ها و جوانان در عرصه 
ی میانــی میدان دهــد. در زیربخش هــای مختلف در 
بخش اقتصاد، توســعه اشــتغال اولویت دولت است. 
اصالح نظام بانکی، توســعه اقتصاد انرژی، کشــاورزی 
پایدار و توســعه ی حمل و نقل مورد توجه اســت. در 
مورد سیاست های داخلی، احترام نهادن به همه ادیان 
واقلیــت ها، جوانــان وزنان و فعالیت هــای حزبی و به 
رسمیت شناختن حقوق شهروندی مورد توجه است. در 
بحث محیط زیستی دولت به اصالح مدیریت منابع آب، 
فرســایش خاک، آلودگی هوا، پوشش گیاهی و مدیریت 

پسماند و فاضالب ها خواهد پرداخت.
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