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»انتظار« این مردم 
برآورده می شود؟

سفرهای دوره ای جمعی از مدیران و 

محمد کریمی

مس��ئوالن دولت��ی س��ابق و فعلی و 
نمایندگان مردم در دوره های گذشته 
و کنونی مجلس ش��ورای اسالمی - 
که یا در یکی از طیف های سیاس��ی 
عضوی��ت دارند و یا از همفکران آنان 
به ش��مار می آیند - به اس��تان های 
کش��ور با رویکرد انتخاباتی و ایجاد شور انتخاباتی در 
جامعه آغاز شده را باید به فال نیک گرفت. شاید این 

بار این حضور های میدانی نتیجه بخش باشد!
این حضور میدانی، سوای از کارکرد انتخاباتی،  
دامنه ش��ناخت و آگاهی های مس��ئوالن و مدیران 
سابق و حال را گسترش می دهد. قطعا این شناخت 
در تصمیم س��ازی ها و برنامه ریز ی های آتی بس��یار 
تاثیرگ��ذار خواهد بود. به عبارتی این حضور میدانی 
فرات��ر از حضور س��ازمانی و جناحی و سیاس��ی از 

»ضرورت «های امروز جامعه است. 
البته این شناخت از ضرورت ها، مستلزم حضوری 
فراتر از محافل س��خنرانی در جمع مردم است. آنان 
باید در برنامه ریزی  حضور استانی خود، ساعاتی را نیز 
- بدون الیه های فش��رده همراهان - در جمع و میان 
مردم حضور یابند. مردم در صورت مواجهه با هریک 
از مدیران اعم از اس��تانی و پایتخت نش��ین، بی تکلف 
و بی تعارف از کاس��تی ها،  از بایس��ته ها و از داشته ها 

می گویند و محجوبانه از نیازها و نداری ها می گویند. 
متاس��فانه اما بازخوانی گفتار   منتش��ره آنان در 
محافل اس��تانی، نش��ان می دهد که آن��ان صرفا در 
دایره بس��ته ش��عارها گام می زنند، از باید و نبایدها 
داد س��خن می دهن��د، بعض��ا به مح��دوده ممنوعه 
»سیاه نمایی«ها نزدیک می شوند و کمتر از نیازهای 
ام��روز و آینده جامعه و به تبع آن نیاز مردم هر یک 

از استان ها سخن به میان می آید. 
مهمترین علت این اتفاق را باید در عدم آش��نایی 
دقی��ق و موثر آن��ان از وضعیت حال مردم اس��تان ها 
دانست. این یک واقعیت است که حتی مدیران استانی 
نیز با نیازهای روز مردم استان خود کمتر آشنایی دارند 

و به دلیل فاصله موجود به نوعی با آن  بیگانه اند.
به ج��رات می ت��وان نوش��ت که جم��ع زیادی 
از مس��ئوالن و متولیان امور از وضعیت حال اقش��ار 
آسیب پذیر و مستضعف جامعه - حتی در کالن شهر ها 
و مراکز استان ها - آشنایی کافی ندارند و آشنایی آنان 
صرفا محدود به گزارشات و اخباری است که قطعا به 
صورت گزیده   و منتخب روی میز آنان قرار می گیرد!

اگرچه حضور انتخاباتی مدیران و مس��ئوالن به 
نوعی مناسبتی است اما فرصتی را فراهم می سازد تا 
آنان بیرون از اتاق کار و اتاق جلسات پیاپی و دورتر 
از دایره ش��عارها، نیاز روز جامعه و مردم را بشنوند 

و البته ببینند.
حال از این منظر، می توان آن چه را گفته ش��ده 
و احتماال گفته می شود، به نقد کشید. مردم درباره 
باید ها و نبایدها بس��یار ش��نیده اند و البته اعمال و 

رفتار مدعیان گذشته و حال را نیز دیده اند. 
به گزین��ه دیگر، گفتار تبلیغی و انتخاباتی اعضا 

و همفک��ران طیف های سیاس��ی مزین ب��ه تصاویر 
چش��م نواز آنان نیاز ام��روز مردم نیس��ت. کدام یک 
از طیف های سیاس��ی برای دس��ت کم 8 سال آینده 
»برنامه « ای همه سویه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، ورزش��ی و... تدوین و تنظیم کرده است؟ 
چ��را از این برنامه - در صورت وج��ود خارجی و نه 
ذهنی و شعاری - در این سفرها رونمایی نمی شود؟ 
طیف های سیاسی باید باور کنند که نیاز امروز جامعه 

»برنامه« و تیم اجرایی معتقد به برنامه است. 
مردم قطعا رک��ود، تورم، کاهش ق��درت خرید، 
پرش صع��ودی قیمت  ها، کاه��ش فعالیت  واحد های 
تولیدی - صنفی و ... را بیشتر از فالن مقام مسئول و 
بهمان منتقد مدعی، لمس می کنند و نیازی به تکرار و 

بازگویی مکرر آن و پاشیدن نمک بر زخم ها نیست. 
مردم هریک از استان ها، ناکارآمدی سیستم توزیع 
ثروت ملی و خدمات عمومی، رفاهی، درمانی، نیازهای 
زیرساختی، نبود امکانات حمل و نقل و... را بهتر از حتی 

مقامات مسئول کنونی استان درک می کنند.
انتظار عمومی و به ویژه مردم محروم استان های 
دورتر از تهران نه قیل و قال های سیاسی و نه نقد و 
انتقادات روزمره و جاری است بلکه آنان تنظیم یک 
برنامه  راهبردی و حضور متولیان و مس��ئوالنی اوال 
معتق��د به برنامه و برنامه ریزی و ثانیا کارآمد و همه 
س��ونگر- و نه حزبی نگ��ر و خاص اندیش - را انتظار 
می کشند. فراموش نکنیم که این انتظار بیش از دو 
دهه قدمت دارد و باید پاسخی شایسته و بایسته به 
آن داد. هر یک از طیف های فعال و مطرح سیاس��ی 
اگر این نکته را دریافت کند، تردید نکند که با آرا و 

اقبال عمومی مواجه می شود.

ش��هردار تهران در س��خنانی در آیین پایانی دومین جش��نواره هویت س��ازمانی 
شهرداری تهران انقالبی گری را گره گشایی از کار مردم و رفع مشکالت آنها دانست.

به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف دیروز با حضور در اختتامیه دومین جشنواره 
هویت سازمانی شهرداری تهران گفت: هویت سازمانی یکی از مهمترین موضوعات در 
همه مجموعه ها می باش��د و شهرداری نیز با توجه به اینکه پیش از آنکه یک مجموعه 
خدماتی باش��د نهادی اجتماعی اس��ت و باید در تمام ش��ئونات زندگی مردم نقش و 

اثرگذاری خود را ایفا کند لذا هویت سازمانی در شهرداری دارای اهمیت است. 
شهردار تهران با تأکید بر 3 هویت شهرداری، شهر و شهروندان هویت سازمانی را 
عامل تنظیم درون و بیرون سازمان دانست و تاکید کرد: اگر بخواهیم تحولی در شهر 
اتفاق بیفتد آن تحول باید از درون شهرداری رخ دهد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با انتقاد از عدم توجه کافی مجموعه نظام اداری در کشور به ارزش سازمانی مثل 
ش��هرداری و غفلت در این خصوص گفت: خود من پیش از ورود به ش��هرداری تهران 
احساس��م این بود که این مجموعه را می شناسم اما وقتی وارد شهرداری شدم متوجه 
شدم که شهرداری بسیار فراتر و اثرگذارتر از آن چیزی است که ما تصور می کردیم. 
قالیب��اف وجود تهدیدها و فرصت ها را در س��ازمان ها همراه با یکدیگر دانس��ت و 
ب��ر این نکته تاکید کرد ک��ه باید از فرصت ها به خوبی اس��تفاده کنیم و تالش کنیم 
تا تهدیدها هم به فرصت تبدیل ش��ود. ش��هردار تهران ادامه داد: مهمترین داشته هر 
جامعه و هر کش��وری منابع انس��انی است و اگر نیروی انسانی یک سازمان ارزش یابد 

مشکالت دیگر آن سازمان نیز حل خواهد شد. 
وی با تاکید بر ضرورت توجه به هویت سازمانی و کسب موفقیت در این شناخت 

گفت: اگر مجموعه کارکنان نس��بت به سازمان احساس بی تفاوتی پیدا کنند و همیت 
س��ازمانی نداشته باش��ند می توان گفت که آن س��ازمان چیزی ندارد. قالیباف برخی 

قول ها و فعالیت های خود را متاثر از اعتماد به کارکنان شهرداری دانست.
ش��هردار تهران با تاکید بر اینکه در ش��هرداری و در بخش های مختلف به مردم 
خدمات رس��انی می ش��ود، گفت: باید تالش کنیم از این ظرفیت بزرگ در ش��هرداری 
تهران به نحو احسن استفاده کنیم. وی به شهدای آتش نشان ساختمان پالسکو اشاره 
کرد و گفت: ش��هدای آتش نش��ان نقطه عطفی از س��طح ملی و جهانی هستند و آنها 
بزرگترین هویت را برای ما ایجاد کردند و در شهادت این مجاهدان عزم و وحدت ملی 

همانند دوران دفاع مقدس ایجاد شده است. 
قالیباف در ادامه مس��ئولیت پذیری، پاس��خگویی و مهربانی با عوامل س��ازمان و 
گره گش��ایی از م��ردم را از عوامل مهم در یک س��ازمان دانس��ت و تاکید کرد: آبروی 

سازمان بخشی از هویت و آبروی ما محسوب می شود. 
شهردار تهران با تاکید بر اینکه امروزه انقالبی گری گره گشایی از کار مردم است، گفت: 
دلسوزان انقالب و نظام باید کارآمدی دین و مدیریت جامعه را اثبات کنند. وی ادامه داد: 
انقالبی گری آن است که اقتصاد جامعه و معیشت مردم را حل کنیم و اگر بتوانیم مشکالت 

بیکاری را کاهش دهیم انقالبی گری دینداری و وظیفه شناسی را انجام داده است.

شهردار تهران تاکید کرد
انقالبی گری یعنی گره گشایی از کار مردم
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ضمن برگزاری تظاهرات در حمایت از شیخ عیسی قاسم صورت گرفت 

هشدار الدراز 
به رژیم آل خلیفه 

آمریکا،  اسرائیل و آل سعود در تدارک جنگ علیه ایران

نیاز به شلیک موشک بالستیک!

20 میلیارد تومان خسارت و چندین کشته؟!

تفریحی به قیمت جان

علی الریجانی در نشست خبری:

من رفیق روحانی 
هستم

مصلحت نمی دانم
به کارهای انتخاباتی ورود کنم

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی درباره 
پارلمــــان

گروه سياست
حمایت��ش از دول��ت در انتخابات ۹۶ 
گفت: من رفیق آقای روحانی هستم، 
اما در انتخابات بن��ای دخالت ندارم مصلحت نمی دانم برای 

انتخابات همه بخش های کشور دخالت کنند.
عل��ی الریجان��ی در نشس��ت خبری در تش��ریح برنامه 
شش��م توس��عه گفت: فراز و فرودهایی بین دولت و مجلس 
برای نحوه برنامه نویس��ی وجود داش��ت، به همین دلیل یک 
مقدار طوالنی شد. وی با تأکید بر اینکه باید در برنامه ششم 
توس��عه اهداف کمی و کیفی کشور روش��ن می شد تا قابل 
نظارت باش��د، گفت: در ص��ورت تحقق این ام��ر، از اجرای 

سلیقه برنامه خودداری می شد...


