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7استانمتوليانتازهخودراشناختند
روحانی: بايد در اداره استان ها  به مطالبه مردم در دوران انتخابات توجه شود

دستگيري يكي از عناصر 
داعش در شهريار

فرمانده سپاه شهرستان شهريار گفت: 
با هوش��مندي س��ربازان گمن��ام امام 
زمان )عج( يكي از عناصر ش��اخه اجناد الش��ام داعش 
كه درصدد س��ازماندهي 300 تروريس��ت و عمليات 
انتحاري در ايام محرم بود در منطقه انديشه )شهرستان 
شهريار( دستگير شد. به گزارش ايلنا، سرهنگ امين 
ياميني در تشريح جزييات اين دستگيري عنوان كرد: 
فرد مذكور در مس��ير ارتباطي كه وارد ايران شده بود، 
شب را در دولت آباد شهرري اسكان مي يابد. سرهنگ 
ياميني گفت: در ادامه با هوش��مندي سربازان گمنام 
امام زمان )ع��ج( با تلفن همراه ايش��ان ارتباط برقرار 
مي شود و ماموران خدوم امنيتي و اطالعاتي در قالب 
و پوش��ش نيروهاي مرتبط با داعش به هماهنگي قرار 
مالقاتي با وي در منطقه انديش��ه شهرستان شهريار 
مبادرت مي ورزند. فرمانده س��پاه شهرستان شهريار 
عن��وان كرد: س��پس با اتخ��اذ تدابير هوش��مندانه و 
مقتضي، تمهيدات الزم در محل مالقات انديش��يده و 
بعد از حضور وي، دستگيري و بازداشت وي عملياتي 
مي شود. وي افزود: اين عضو شاخه اجناد الشام داعش، 
تاكنون اعترافات قابل توجهي داش��ته و درصدد بوده 
300 تروريس��ت را جه��ت انجام عملي��ات انتحاري 
در ايام س��وگواري محرم س��ازماندهي كند. سرهنگ 
ياميني در ادامه با اشاره به تجهيز اين داعشي به تلفن 
ماهواره اي عنوان كرد: اطالعات بسيار مهمي از گوشي 
وي استخراج شده و در حال حاضر نيز سربازان گمنام 
س��ازمان اطالعات سپاه در حال بازجويي از اين عنصر 
تكفيري هستند. فرمانده س��پاه ناحيه شهريار گفت: 
دس��تگاه امنيتي و اطالعاتي نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران، اشراف دقيقي به تحركات اين جريان ها 
و گروهك هاي تروريستي دارند و از بدو ورود به خاك 
ايران تمام��ي اقدامات و تحركات آنها را رصد و كنترل 
مي كنند و در برخي مواقع به صالحديد دستگاه هاي 
امنيتي و اطالعاتي، عمليات دستگيري با تاخير انجام 
مي شود تا فرآيند شناسايي سرشاخه ها و مرتبطين با 
اين افراد و گروه ها تكميل ش��ود. وي در خاتمه يادآور 
شد: ترديدي در حمايت جهان اس��تكبار از گروه ها و 
جريان هاي تروريس��تي همچون داعش وجود ندارد و 
اساسا هدف اصلي از ش��كل گيري چنين تشكيالتي 
ايجاد هزينه و تحميل خس��ارت و سلب امنيت ايران 
اسالمي بوده كه با وجود سرمايه گذاري سنگين جريان 
استكبار و رژيم منحوس صهيونيستي با اتكا به فرهنگ 
ش��هادت و الگوبرداري رزمندگان س��وري و عراقي از 
مقاومت 8 س��اله اي��ران در دفاع مق��دس و همچنين 
كالم نافذ مرجعيت ش��يعه در بسيج مردمي و رهبري 
حكيمانه مقام معظم رهبري و دالورمردي هاي مدافعان 

حرم، داعش در آستانه فروپاشي قرار دارد. 

   دريادار س�ياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش: 
اخطار داده شده به ناو امريكايي موجود است و در 

صورت لزوم آن را منتشر مي كنيم. تسنيم
   آيت اهلل ناصر مكارم ش�يرازي: علماي برجس�ته 
جهان اسالم از كش�ورهاي مختلف براي گفت وگو 
با مقامات ميانمار و يافتن راه حل پايان دادن به اين 

فاجعه انساني به آن كشور سفر كنند. ايرنا
    عالء الدين بروجردي، رييس كميس�يون امنيت 
ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس: اگ�ر جمهوري 
چك از همكاري در فعاليت ه�اي صلح آميز ايران 
فاصله بگيرد از فضاي باز پس از برجام عقب خواهد 

ماند. ايسنا
   نقوي حس�يني، سخنگوي كميس�يون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس از ارزيابي عملكرد 
س�فارتخانه هاي ايران در خارج از كشور خبر داد. 

خانه ملت

عضو مجمع نمايندگان تهران ب��ا تاكيد بر برگرداندن 
امالك واگذار ش��ده خارج از ضوابط ش��هرداري گفت: 
بر اس��اس قانون، معامالت خارج از ضوابط بايد فس��خ 
شود. به گزارش خانه ملت، محمود صادقي در خصوص 
واگذاري ه��اي جديد ام��الك نجومي در ش��هرداري 
تهران، گفت: قطعا در ص��ورت بروز تخلف در واگذاري 
امالك، طبق گذش��ته بايد تعيين تكليف ش��ود، براي 
واگذاري اموال و دارايي ها در قالب قانون يا مزايده بايد 
قيمت گذاري مناسب صورت گيرد در غير اين صورت 
بايد امالك پيگيري و برگردانده شود. وي تصريح كرد: 
امالكي نجومي واگذار شده كه پيش از اين در سال 95 
اعالم شد توسط دادس��تاني در حال رسيدگي است و 
بنابر اطالع رساني هاي صورت گرفته بالغ بر 100 مورد 
تخلف شناخته شد. وي افزود: دادستاني بنابر تخلفات 
اعالم شده گفته است كه قرارداد اين واگذاري ها باطل 
اس��ت لذا قاعدتا اين قراردادها بايد فسخ شود و امالك 
را به شهرداري بازگردانند، البته طرح تحقيق و تفحص 
از شهرداري تهران كه در سال گذشته مطرح شده بود 
به داليل مختلف رد ش��د در صورتي ك��ه اين طرح به 
شفافيت موضوع كمك مي كرد. وي يادآور شد: با توجه 
به اينكه بافت شوراي شهر و شهرداري تهران تغيير كرده 
است، اميدواريم براي طرح مجدد تحقيق و تفحص از 
شهرداري تهران از سمت شهرداري كارشكني صورت 
نگيرد، متاسفانه در دوره قبل شهرداري براي رد تحقيق 
و تفحص در مجلس رايزني بسيار كرد. صادقي ادامه داد: 
هرچند تحقيق و تفحص اقدامي زمانبر است اما به نظر 
مي رسد تحقيق و تفحص از شهرداري تهران الزم است، 
بنابراين به دنبال طرح مجدد آن در مجلس خواهيم بود. 

چهره - گفته

مجلس پيگير طرح مجدد 
تحقيق و تفحص از شهرداري

سرخط خبرها خبر روز گزارش روز

   خبرگزاري ايرنا

3اصالحطلب
و4اعتدالگرادر
مياناستانداران

از ميان هفت اس�تاندار 
نف�ر  س�ه   ، ي�د جد
چه�ار  و  اصالح طل�ب 
نفر اعتدال گرا هس�تند 
ك�ه يك�ي متماي�ل ب�ه 
اصالح طلب�ان و ديگري 
متمايل ب�ه اصولگرايان 
اس�ت. چهار نف�ر از آنها 
در دول�ت يازده�م ه�م 
استاندار بوده اند و در اين 
دولت به اس�تان ديگري 

منتقل شده اند.

انتص��اب  دور  نخس��تين 
استانداران جديد در دولت 
دوازدهم ديروز انجام ش��د و اس��تانداران 
هفت اس��تان با راي اعض��اي هيات دولت 
مشخص ش��دند. در جلس��ه ديروز هيات 
دولت به رياست رييس جمهور روحاني، با 
راي اعتماد هيات وزيران محمدعلي نجفي 
استاندار البرز، محمدمهدي مروج الشريعه 
استاندار خراسان جنوبي، اسماعيل تبادار 
اس��تاندار ف��ارس، عبدالمحم��د زاهدي 
اس��تاندار قزوي��ن، علي محم��د احمدي 
استاندار كهگيلويه وبويراحمد، سيدموسي 
خادمي استاندار لرستان و فريدون همتي 
اس��تاندار هرمزگان ش��دند. در ميانه هاي 
راه دول��ت قب��ل بود ك��ه هم��راه نبودن 
برخي اس��تانداران با سياس��ت هاي دولت 
روحاني اعتراضاتي را به وجود آورد و چند 
استاندار تغيير كردند اما همچنان نسبت به 
عملكرد برخي استانداران انتقاداتي وجود 
داش��ت و همين باعث شد با آغاز كار دولت 
جديد، وزير كش��ور از احتمال تغييرات و 
جابه جايي هاي در ميان اس��تانداران خبر 
دهد. حاال با مش��خص شدن اس��تانداران 
جديد هفت استان، س��ه نفر از آنها جديد 
هستند و چهار اس��تاندار جابه جا شده اند. 
با وجود بس��ياري از تالش ه��ا و توصيه ها 
ب��راي حضور بان��وان در مناصب مديريتي 
در ميان اين هفت نفر هيچ خانمي حضور 

ندارد. هرچند وزير كشور از بررسي حضور 
بانوان به عنوان استاندار خبر داده و رييس 
دفتر رييس جمهور هم اين كار را ش��دني 

دانسته است. 
توصيه هاي روحاني به استانداران 

جديد
در اين جلس��ه از س��وي هي��ات دولت از 
زحمات اس��تانداران قبلي تش��كر ش��د و 
رييس جمهور ضمن آرزوي موفقيت براي 
استانداران، با تاكيد به حضور كامل و تمام 
وقت استانداران در استان محل ماموريت 
خود، گفت: اس��تاندار و خان��واده وي بايد 
در محل ماموريت خود ب��ه طور كامل و با 
همه وجود براي خدمتگزاري مستقر شود. 
رييس جمهور همچنين توجه استانداران 
به رونق اقتصادي و ايجاد اش��تغال را مورد 
تاكيد قرار داد و اظهار كرد: آمار س��ه ماهه 
اول امس��ال نشان داد كه در مسير درستي 
قرار گرفته ايم، لذا بايد تالش كنيم تا رشد 
اقتصادي موجود به رونق ملموس اقتصادي 
در كشور تبديل شود و در اين راستا ضرورت 
دارد به عوامل و لوازم ايجاد رونق اقتصادي 
توجه شود. رونق اقتصاد استان ها مي تواند از 
طريق فعاليت هاي استانداران صورت گيرد 
به همين دلي��ل روحاني در توصيه خود به 
استانداران جديد عنوان كرد: توليد و رونق 
اقتصادي در اس��تان ها باي��د عمدتا متكي 
بر ظرفيت هاي خود اس��تان و استان هاي 
همجوار باش��د و اس��تانداران مي توانند با 
رفع موان��ع، بهترين عملك��رد را در جذب 

سرمايه و ايجاد اش��تغال و رونق اقتصادي 
داشته باش��ند. امروز براي توسعه نيازمند 
س��رمايه و تكنولوژي هستيم و استانداران 
مي توانند با برداشتن موانع و جذب بخش 
خصوصي و سرمايه  ايرانيان خارج از كشور 
و نيز س��رمايه خارجي در توس��عه شتابان 
استان ها تاثيرگذار باش��ند. وي با تاكيد بر 
اينكه ايجاد اشتغال پايدار بايد اصلي ترين 
مساله در استان ها باشد، خاطرنشان كرد: در 
اين راستا دولت از هيچ كمكي دريغ نخواهد 
كرد، اما موفقيت اصلي اس��تانداران در اين 
عرصه اس��تفاده از توان بخش خصوصي و 
مردم اس��ت و چنانچه اين بخش ها با همه 
توان وارد عرصه شوند مي توانند شرايط را 
دگرگون كنند و وظيفه اصلي استانداران و 
مسووالن در اين زمينه بهبود و ايجاد فضاي 
مناسب براي كسب و كار است. رابطه خوب 
استانداران با بانك هاي استان مي تواند براي 
ايجاد فعاليت هاي اقتصادي در اس��تان ها 

بسيار موثر باشد. 
لزوم ايجاد فضاي امن در استان ها

يكي از وظايف استانداران ايجاد در استان 
تحت اختيارش��ان اس��ت. رييس جمهور 
هم وجود فض��اي امن و آرام در اس��تان ها 
و كش��ور را مورد تاكيد قرار داد و بيان كرد: 
فضاي جامعه بايد امن باش��د و نه امنيتي؛ 
امنيتي ش��دن فض��اي جامعه ب��ه معناي 
فرار س��رمايه، فرار مغزها و عدم پيشرفت 
است. براي پيش��رفت و توسعه بايد فضاي 
جامع��ه متع��ادل و آرام باش��د. بايد توجه 

گروه سياسي| قرار است 29 ارديبهشت، 
رييس جمه��ور ب��راي پنجمين ب��ار عازم 
نيويورك ش��ود. اين خب��ر را رييس دفتر 
رييس جمهور داده و درباره برنامه روحاني 
در س��فر به مجمع عمومي س��ازمان ملل 
متحد گفته است: وي سفر كوتاه و فشرده اي 
خواهن��د داش��ت و برنامه ه��اي مختلفي 
همچون سخنراني در سازمان ملل و ديدار با 
ايرانيان مقيم نيويورك و جمعي از مسلمانان 
و نخبگان سياسي اين كشور در برنامه است. 
همچنين ب��ا اصحاب رس��انه و مطبوعات 
مصاحبه اي خواهند داشت. رييس جمهور 
در اي��ن زمان بس��يار كوتاه با تع��داد قابل 
توجهي از روساي كشورهاي مهم نيز ديدار 
دوجانبه خواهند داشت. روحاني در دور اول 
رياست جمهوري خود هر چهار سال با سفر 
به نيويورك در مجمع عمومي سازمان ملل 
سخنراني و در حاشيه آن با سران كشورهاي 

مختلف ديدار و گفت وگو كرد. 
92؛ گفت وگوي تاريخي

در س��ال 92 و كمتر از دو ماه پس از حضور 
روحان��ي در پاس��تور او ب��راي حض��ور در 
شصت وهشتمين مجمع عمومي سازمان 
ملل و در حال��ي كه هنوز تكلي��ف پرونده 
هس��ته اي ايران مشخص نش��ده بود راهي 
نيويورك شد و براي آنكه نشان دهد ايران 
به صلح جهاني اهميت ويژه اي مي دهد در 
سخنراني خود طرح جهان عاري از خشونت 
را مطرح كرد. او در اين س��فر ب��ا 11 نفر از 
روساي دولت ها و مقامات ارشد بين المللي 
دي��دار و گفت وگو كرد. مالق��ات با بان كي 

مون دبيركل س��ازمان ملل متحد، فرانسوا 
اوالند رييس جمهور فرانس��ه و كريستين 
الگارد رييس صن��دوق بين المللي پول از 
جمله اي��ن ديدارها بود. اما مهم ترين اتفاق 
اين س��فر در پايان آن رخ داد كه به سرعت 
به سرخط خبرهاي مهم دنيا تبديل شد. در 
حالي كه مقامات ايراني در حال آماده شدن 
براي پرواز به تهران بودند يك مكالمه تلفني 
ميان رييس جمه��ور روحاني و باراك اوباما 
رييس جمهور وقت اي��االت متحده برقرار 
شد.  تماس را امريكايي ها برقرار كردند و در 
اين مكالمه بر اراده سياسي براي حل سريع 
مساله هس��ته اي ايران تاكيد كرده و زمينه 
را ب��راي حل موضوعات ديگ��ر و همكاري 
در مسائل منطقه اي مورد توجه قرار دادند. 
تماسي كه خيلي ها آن را بر روند مذاكرات 
هسته اي تاثيرگذار دانس��ته اند و از طرفي 

منتقدان سرسختي هم داشت. 
93؛ ديدار با كامرون

دومين سفر روحاني به نيويورك، بر مبناي 
رايزن��ي براي مذاكرات هس��ته اي ش��كل 
گرفته ب��ود. او در ش��صت ونهمين مجمع 
عمومي س��ازمان ملل و نشس��ت سران در 
زمينه تغيي��رات آب و هوا ش��ركت كرد و 
عالوه بر حضور در جمع مديران رسانه هاي 
امريكاي��ي، مصاحبه هايي با ش��بكه هاي 
تلويزيوني س��ي ان ان، ان. بي. سي. و پي. بي .

سي. انجام داد. رييس جمهور در سخنراني 
خود در مجمع عمومي سازمان ملل باز هم 
به مساله مبارزه عليه خشونت و افراطي گري 
اشاره كرد.  او در اين سفر با دبيركل سازمان 

مل��ل، رييس ش��وراي اروپايي و روس��اي 
جمهور فرانس��ه، تركيه، عراق، س��وييس، 
بوليوي، اتريش، اس��لووني، ونزوئال و گينه 
و نخست وزيران انگليس، ژاپن، گرجستان، 
ع��راق، لبنان، وزير امور خارج��ه آلمان و... 
دي��دار و گفت وگ��و كرد. حض��ور در جمع 
ايراني��ان مقيم امري��كا، كارآفرينان ايراني 
مقي��م امري��كا، فع��االن، صاحب نظران و 
س��رمايه گذاران ش��ركت هاي امريكايي، 
اعضاي انديش��كده هاي امريكايي، رهبران 
جوامع اس��المي امريكا و نخبگان سياسي 
انديشكده هاي امريكايي از ديگر برنامه هاي 
سفر رييس جمهور در نيويورك بود.  ديدار 
روحاني با ديويد كامرون، نخست وزير وقت 
انگليس كه در آن زمان روابط ديپلماتيكش 
با ايران قطع بود از ديدارهاي مهم اين سفر 
به حس��اب مي آيد كه بعدها منجر به بهتر 
شدن روابط و آغاز دوباره روابط ديپلماتيك 

دو كشور شد. 
94؛ تاثيرات فاجعه منا

زماني كه روحاني براي س��ومين سفر خود 
وارد نيويورك شد تلفني به او خبر دادند كه 
فاجعه منا رخ داده و از همان جا دس��تورات 
الزم را صادر كرد. سفر سوم رييس جمهور 
به اياالت متحده تحت تاثير فاجعه منا و البته 
به دست آمدن توافق هسته اي )برجام( قرار 
گرفت. روحاني در حاشيه هفتادمين مجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد در ديدارهاي 
دوازده گانه خود با دبيركل س��ازمان ملل، 
رييس ش��وراي اروپا و س��ران كشورهاي 
فرانسه، تركيه، ايتاليا، ژاپن، برزيل، سوئد، 

بوليوي، اكوادور، افغانس��تان، س��نگال و... 
مس��ائل مه��م منطق��ه اي و بين المللي را 
بررسي كرد. شهادت زايران ايراني در منا از 
مسائل مهمي بود كه روحاني در بسياري از 
ديدارهاي خود آن را مورد توجه قرار داد و در 
سخنراني اش در مجمع عمومي هم با اشاره 
به آن انتقاداتي را نسبت به عربستان سعودي 
مطرح كرد. رييس جمه��ور براي پيگيري 
بيشتر اين مس��اله سفر خود به نيويورك را 

زودتر به پايان رساند و به ايران بازگشت. 
 95؛ سه روز و 13 ديدار

سال گذش��ته و در چهارمين سفر روحاني 
به نيويورك او با 13 رييس دولت و دبيركل 
سازمان ملل ديدار و گفت وگو كرد و جلسه با 
علماي مذهبي و صاحبنظران انديشكده هاي 
امريكا و مصاحبه با شبكه ان. بي .سي و پاسخ 
به س��واالت رس��انه هاي بين المللي در يك 
كنفرانس خبري از ديگر برنامه هاي اين سفر 
بود. رييس جمهور در اين س��فر با روس��اي 
جمهور فرانسه، سوييس، تركيه، اسلووني 
و بلغارستان و نخست وزيران بريتانيا، ايتاليا، 
ژاپن، سوئد، نروژ، يونان، پاكستان و عراق و 
دبيركل س��ازمان ملل متحد درباره مسائل 
مهم دوجانبه، منطقه اي و بين المللي ديدار 
و گفت وگو كرد. حاال به گفته محمود واعظي 
قرار است پنجمين سفر روحاني به نيويورك 
فشرده باشد اما رييس جمهور ديپلمات در 
چهار سفر قبلي خود نشان داده در زمان هاي 
كم هم مي تواند با رايزني هاي خود مقدمات 
حل بسياري از مشكالت ديپلماتيك با ساير 

كشورها را فراهم كند. 

سفر فشرده روحاني به نيويورك

آرين افخمي

داش��ت كه فرهنگ و اخالق با بگير و ببند 
اصالح نمي ش��ود، بلكه در اين زمينه بايد 
واقعيت هاي فرهنگي را ب��ه مردم معرفي 
ك��رد و در اين ص��ورت م��ردم بهترين را 
انتخ��اب خواهند ك��رد. اي��ن روزها بحث 
سپردن مناصب باالي مديريتي به جوانان 
و بانوان، داغ اس��ت. روحان��ي هم توجه به 
جوانان و بانوان كش��ور را ضروري دانست 
و يادآور ش��د: امروز در فضاي��ي كه بانوان 
كش��ور تحصيلكرده و در مراتب مديريتي، 
علمي، پژوهش��ي و تحقيقاتي موفق ظاهر 
شدند، الزم اس��ت در بخش هاي مختلف 
مديريتي و اشتغال از ظرفيت آنها استفاده 
شود و بايد تالش كنيم عقب ماندگي هايي 
كه از گذشته در اين زمينه وجود داشته را 

جبران كنيم. 
وزير كشور چه گفت؟

از س��وي ديگر وزير كش��ور كه مس��وول 
مس��تقيم انتخ��اب و بررس��ي عملك��رد 
اس��تانداران اس��ت درب��اره انتخاب هفت 
اس��تاندار جديد توضيحات��ي ارايه كرد. به 
گزارش ايس��نا، عبدالرضا رحماني فضلي 
ديروز در حاش��يه جلس��ه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران گف��ت: امروز هفت تن از 
اس��تانداران را تعيين كرديم كه چهار نفر 
موجود بودند و جابه جا كرديم و سه استاندار 
جدي��د آمدند. وي اف��زود: در دور جديد با 
توجه به ارزيابي هايي كه از عملكردها داريم 
تعدادي جابه جا مي شوند. برخي خودشان 
تقاضا كردند كه در دس��تگاه هاي اجرايي 
ديگر ادامه همكاري دهن��د و تعدادي نيز 
تقاضا داشتند از خدمت مرخص و بازنشسته 
شوند. وزير كشور همچنين خاطرنشان كرد: 
ما مي خواهي��م در كوتاه ترين فاصله براي 
اينك��ه تزلزلي در مديريت اس��تاني ايجاد 
نشود اين كار را انجام دهيم و قول داده بوديم 
تا پايان شهريور همگي قطعي شوند و اين 
آمادگي را داريم و منتظريم كه در دولت در 

دستور جلسه قرار دهيم. 
ماجراي ادامه دار استاندار زن

انتخاب اس��تاندار از ميان بانوان مساله اي 
است كه اين روزها به شدت مورد پيگيري 
قرار گرفته و بعيد نيست در دولت دوازدهم 
چنين اتفاقي بيفتد. رحماني فضلي درباره 
احتمال انتخاب استاندار خانم گفت: دنبال 
هستيم و تالش مي كنيم. در همين زمينه 
رييس دفتر رييس جمهور اين كار را كمي 
زمان بر اما ممكن دانست. محمود واعظي 
ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: 
به هر حال اين موضوع در حال بررسي است 
و وزارت كش��ور تالش بسيار زيادي كرده. 
انتخاب يك اس��تاندار در يك اس��تان كار 
بسيار سختي است و يك استاندار عالوه بر 
اينكه بايد با مديران كل همه وزارتخانه هاي 
مختلف هماهنگ باشد و آنها او را بپذيرند، 
بايد ب��ا 14 ارگان حكومتي به طور مرتب 
كارهاي خود را تنظيم كند، در عين حال 

استاندارپيشين)گرايشسياسي(گرايشسياسيسوابقتحصيالتاستاندارجديداستان

دكتراي مديريت محمدعلي نجفيالبرز
استراتژيك

استاندار گيالن، مديرعامل سازمان چاي كشور، 
رييس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيالن

سيدحميد طهايي )اعتدال گرا( اعتدال گرا

محمدمهدي خراسان جنوبي
مروج الشريعه

دانشجوي 
دكتراي جغرافيا 

معاون استاندار خراسان رضوي، مديركل 
برنامه ريزي  استانداري خراسان رضوي

اعتدال گرا )متمايل 
سيدعلي اكبر پرويزي )اصالح طلب( به اصالح طلبان( 

استاندار بوشهر، معاون عمراني استانداري فارس مهندس عمراناسماعيل تبادارفارس
سيدمحمدعلي افشاني )اصالح طلب( اصالح طلبو بوشهر، مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور

كارشناس ارشد عبدالمحمد زاهديقزوين
مديريت دولتي

استاندار كردستان، استاندار ايالم، 
چهارمحال وبختياري و مركزي، معاون سياسي 

فريدون همتي )اصالح طلب( اصالح طلباستاندار سيستان وبلوچستان و كرمانشاه

دكتراي علوم علي محمد احمديكهگيلويه و بويراحمد
اقتصادي

نماينده مجلس نهم، مشاور عالي وزير نفت، 
مديركل دفتر منابع مالي و بودجه وزارت 

بهداشت

اعتدال گرا )متمايل به 
سيدموسي خادمي )اعتدال گرا( اصولگرايان( 

دكتراي سيدموسي خادميلرستان
استراتژيك

استاندار كهگيلويه وبويراحمد، معاون 
وزارت جهاد كشاورزي، مديركل برنامه ريزي 

كهگيلويه وبويراحمد و بوشهر

هوشنگ بازوند )اعتدال گرا( اعتدال گرا

كارشناس ارشد فريدون همتيهرمزگان
مديريت

استاندار قزوين، نماينده دوره هفتم مجلس، 
جاسم جادري )اصالح طلب( اصالح طلبسرپرست استانداري قم

مس��وول تامين امنيت استان است و ما در 
انتخاب مس��وول خيلي تفاوت جنسيتي 
قايل نمي شويم، اما به هر حال توانايي هايي 
كه يك شخص دارد، داراي اهميت زيادي 
است. وي همچنين خاطرنشان كرد: بايد 
به گذشته بازگرديم، آقايان اين مراحل را 
طي كرده اند و در زماني بخشدار و فرماندار 
و معاون اس��تاندار بوده اند. م��ا اين كار را 
اخيرا ش��روع كرديم و تع��دادي فرماندار 
زن در دول��ت يازدهم گذاش��تيم و بعضي 
معاونين استانداران نيز از خانم ها بوده اند، 
بنابراي��ن اين كار كمي زم��ان مي برد، اما 
ما محدوديتي به آن معنا قايل نيس��تيم. 
واعظي همچنين با اشاره به انتصاب هفت 
استاندار جديد اظهار كرد: رييس جمهور 
تاكي��د كردند كه س��ن اس��تانداران بايد 
پايين تر باش��د و ه��ر اس��تانداري هر جا 
م��ي رود حتما بايد با خان��واده خود برود و 
اس��تاندار پروازي نمي توان��د به مردم يك 
اس��تان خدمت كند. در عي��ن حال آقاي 
رييس جمهور تاكيد كرد كه اس��تانداران 
از نيروهاي جوان و بانوان در اس��تان خود 
استفاده كنند كه خوشبختانه وزير كشور 
هم كار بسيار خوبي كردند و براي تصويب 
هر استاندار در هيات دولت پيوست حكم 
وجود دارد و مش��خص اس��ت كه هر كدام 
چه كاري باي��د انجام دهند تا ان ش��اء اهلل 
استانداران مان با شرايط جديدي كار خود 

را شروع كنند. 
گرايشات استانداران جديد 

ام��ا از ميان هفت اس��تاندار جديد، س��ه 
نفر اصالح طل��ب و چهار نف��ر اعتدال گرا 
هستند كه يكي متمايل به اصالح طلبان و 
ديگري متمايل به اصولگرايان است. چهار 
نف��ر از آنها در دولت يازدهم هم اس��تاندار 
بوده اند و در اين دولت به اس��تان ديگري 
منتقل شده اند و سه اس��تاندار جديد هم 
در ميان ش��ان حضور دارند كه دو نفرشان 
سابقه استانداري در هيچ دولتي را ندارند. 
در ط��ول جلس��ات بعدي هي��ات دولت 
تكليف اس��تانداران 24 استان ديگر هم به 
تدريج روشن مي شود چرا كه به گفته وزير 
كشور بهتر است تا پايان شهريور و قبل از 
بازگشايي مدارس، استان ها متولي خود را 
بشناسند و استانداران جديد هم زودتر كار 
خود را شروع كنند. بايد ديد كه در ميان 24 
استاندار ديگر بانوان انتخاب خواهند شد 
يا همچنان واليان مانند وزرا از ميان مردان 

انتخاب خواهند شد. 

سوژه روز


