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جلسه دادگاه شکوریراد

و منصوری در دادگاه انقالب

سياسي

برگزار میشود

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران از جلسه دادگاه خود و آذر منصوری در شعبه  ٢٦دادگاه انقالب خبر داد.
به گزارش ایلنا ،علی شکوریراد در توییتر خود نوشت :پس از آقایان خاتمی ،صفایی ،جالییپور ،نعیمیپور و کاشفی ،شنبه من
و خانم منصوری به اتفاق وکالیمان در شعبه  ٢٦دادگاه انقالب به دفاع خواهیم پرداخت.

علی الریجانی رئیس مجلس :

سرمایهگذاری برای برداشت نفت از خزر باید آغاز شود

رئیس مجلس شورای اســامی بر لزوم سرمایهگذاری در
حوزه برداشت نفت از دریای خزر تاکید کرد.
به گزارش ایلنــا ،علی الریجانی رئیس مجلس شــورای
اسالمی در جلسه شورای اداری استان گیالن با اشاره به طرح
مسائل و مشکالت از سوی اعضای مجمع نمایندگان استان
گیالن گفت :طرح این مســائل نشان دهنده دغدغهمندی و
دردمندی نمایندگان نسبت به وضعیت استان گیالن است و
قطع ًا این مسائل باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نگاه من نسبت به آینده کشور مثبت است،
گفت :طرح این مســئله به هیچ وجه یک تعارف نیست بلکه

اوضاع به گونهای پیش میرود که انشاءاهلل اوضاع کشور به
سمت وضعیت مطلوب خواهد رفت هرچند مخاطراتی در این
عرصه وجود خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اســامی تصریح کرد :البته یکی از
مسائل مهم در سطح کالن کشور این است که ما ضعفهای
درونی بسیاری داریم به طور مثال در تأمین درآمدهای کشور
به صورت ســالیانه یکی از مســائل موضوع فــروش اوراق
مشارکت اســت که این مســئله قطع ًا روش نادرستی برای
تأمین درآمد است از این رو اعتبارات و بودجهها باید از طریق
مسائل واقعی تأمین شود از این رو اقداماتی مانند فروش اوراق
مشارکت تنها مشکالت را به سالهای بعد انتقال میدهد.
وی ادامــه داد :بــه نظر مــن ظرفیتهای ایــران برای
اصالحپذیری در امور مختلف بســیار باال است و بسیاری از
مشــکالت از جمله روند بودجهریزی و استفاده بهینه از آب
قابل حل است.

الریجانی تصریح کرد :یکی از ظرفیتهای کنونی اســتان
گیالن موضوع پروژههای پتروشیمی است که قطع ًا اجرای این
پروژهها سبب افزایش اشتغال و افزایش درآمد استان میشود
البته مسئوالن و نمایندگان اســتان باید بخش خصوصی را
برای ســرمایهگذاری در این حوزه به میدان بیاورند و قطع ًا ما
نیز کمک میکنیم تا اعتبارات الزم به ویژه از صندوق توسعه
ملی برای این حوزه در نظر گرفته شود.
رئیــس مجلس شــورای اســامی با اعالم اینکــه قطع ًا
سرمایهگذاری در حوزه برداشت نفت در دریای خزر باید آغاز
شــود ،گفت :دلیلی ندارد که ما این رونــد را در دریای خزر
متوقف کنیم از این رو مســئله توسعه صنعت نفت در دریای
خزر باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه و اجرای پروژههای سدسازی
در اســتان گیالن گفت :با توجه به میزان باالی بارندگی در
استان گیالن قطع ًا اجرا و تکمیل پروژههای سدسازی به ویژه

سدهای الستیکی باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین تکمیل
پروژه راهآهن منطقه بســیار دارای اهمیت است و قطعا این
مسئله با جدیت مورد پیگیری قرار میگیرد.
الریجانی با اعالم اینکه پروژههای بازیافت زباله و پسماند
باید در ســطح اســتان گیالن اجرایی و عملیاتی شود ،گفت:
اجرای این پروژهها موجب تولیــد برق و تبدیل آنها به زباله
میشــود و در این عرصــه میتــوان از ظرفیتهای بخش
خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی استفاده کرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به ظرفیت های
باالی اســتان گیالن به ویژه در بخش کشــاورزی گفت :در
شــرایط کنونی اقتصاد کشــاورزی در ســطح منطقه دچار
مشکالتی است که باید تالش بسیاری برای حل آنها صورت
ی دقیقی در حوزه کشــاورزی از جمله
گیرد از این برنامهریز 
توســعه چای ،برنج و ابریشم و تقویت کشاورزان باید صورت
گیرد.

اسداهلل قرهخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی
با تشــریح قرارداد توســعه فاز  ۱۱پارس جنوبی ،گفت :در
شرایطی که تهدیدها و تحریمهای دولت آمریکا و سنا وجود
دارد ،حضور توتال برای سرمایه گذاری تضمینی برای فروش
محصوالت ما خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،اســداهلل قره خانی در خصوص جزئیات
امضای قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی بین شرکت ملی
نفت ایران ،کنسرسیوم شرکت توتال ،شرکت ملی نفت چین
و پترو پارس گفت :بیشترین عملیات در میدان مشترک بین
ایران و قطر اســت و مقرر شده که در آنجا دو سکوی نفتی
و همچنیــن  ۳۰حلقه چاه احداث شــود که از این  ۳۰حلقه
چاه ۲ ،حلقه توصیفی و  ۲۸حلقه توســعهای است .همچنین
 ۲خط لوله انتقال گاز به طــول  ۲۵۰کیلومتر انجام خواهد
شــد که کارهای جدا سازی ،شیرین ســازی و ...در دو فاز
حجتاالسالم کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه
موقت تهران:

مرحوم
بهشتی
گوهر
ناشناخته
هستند

خطیب نماز جمعه موقت تهــران با تاکید بر اینکه چتر
نظارتی قوه قضاییه باید پیشگیری کننده از تخلفات باشد
گفت :با حضو ر بازرســی کل کشور نباید خالفی در هیچ
وزارتخانهای واقع شود.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین صدیقی در
خطبههای دوم نماز جمعه هفته تهران با تبریک و تسلیت
به مناسبت سالگرد شهادت آیتاهلل بهشتی و شهدای هفتم
تیر گفت :مرحوم بهشــتی هم در زمان حیاتشان مظلوم
بودند و هم بعد از شهادت گوهر ناشناخته هستند.
وی در ادامه به فضایل اخالقی آیتاهلل شــهید بهشتی
از جمله صبر و تحمل ایشــان اشــاره کرد و تصریح کرد:
متاسفم برخی مسئوالن ما امروز منتظرند تا کسی چیزی
بگوید و پاســخ دهند و ذرهای تحمــل ندارند در حالیکه
آیتاهلل شــهید بهشــتی همه مخالفان خود را تحمل می
کردند و در برابر همه تهمت ها و جوسازی علیهشان برای
دفاع از خود لب باز نکردند؛ چرا که امام (ره) مسئوالن را از
بگومگو نهی کرده بودند.
وی با اشــاره بــه بیانات مهم مقام معظــم رهبری به
مناســبت هفته قوه قضاییه و مطالبات ایشــان از دستگاه
قضا اظهار کرد :دستگاه قضا وظایف گسترده ای از جمله
پشــتیبانی قانون و امنیت ،احیا کننده حقوق عامه و آزادی
مشــروع ،کم کردن تجاوز و کاهش مشکالت اجتماعی
و  ...را بــر عهده دارد و با توجه بــه اینکه قوه قضاییه بر
اســاس اختیارات قانون اساسی دستاش باز است باید بر
اجرای قانون نظارت گسترده داشته باشد و چتر نظارتیاش
پیشــگیری کننده از تخلفات شود و با حضور بازرسی کل
کشــور خالفی در هیچ وزارتخانه ای واقع نشــد و دیوان
عدالت نیز در این مسیر اقدامات الزم را انجام دهد.
امام جمعه موقت تهــران با بیان اینکه قضات ما بر لبه
آتــش قرار دارند تصریح کرد :بــرای قضات ما هیچ گونه
جایــی برای پارتی بازی ،مالحظــات و جهت گیریهای
شخصی وجود ندارد و از نظر اشراف قانون و اجرای قانون
و همچنین رعایت اخالق وظیفه ســنگینی بر عهده دارند
و باید مراقب باشــند که مراجعه کنندگان پشت دربهای
اتاقهایشان و جلوی میزهایشــان تحقیر نشوند و نتوانند
حرفشان رابه زبان آورند.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه
رئیس مجلس:

ریاض تکیهگاه قابل
اعتمادی برای اعراب نیست

دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل گفت :
ریاض تکیهگاه قابل اعتمادی برای اعراب نیست.
به گزارش ایســنا ،حســین امیرعبداللهیان در صفحه
شــخصی توییتر خود نوشت :چهار کشــور که امروز در
کنار عربستان و علیه قطر هستند توسط سعودی ،قربانی
خواهند شــد .ریاض دیگر تکیهگاه سیاسی خوب و قابل
اعتماد برای اعراب نیست.

قرارداد با توتال جلوی تهدیدها را میگیرد

انجام میشود.
وی تصریــح کرد :فــاز  ۲ایــن کار نیاز بــه تکنولوژی
پیچیدهتری دارد که این تکنولوژی در اختیار شــرکت توتال
اســت ،البته مدت این قرارداد  ۲۰سال بوده و در طول بعد از
 ۳سال هم در بخش گاز اقداماتی انجام خواهد شد که حدود
 ۵۶میلیــون متر مکعب در روز مخــزن مورد نظر تولید گاز
داشــته باشند ،در واقع به تولیدات ما اضافه میشود و ضمن
اینکه بخش دیگر مربوط به سایر فرآوردهها از قبیل میعانات
گازی ،سولفور LPG ،و ...است.
قرهخانــی در ادامه افزود :پس از  ۲۰ســال کل تجهیزات
در اختیار شــرکت ملی نفت ایران قرار میگیرد و با محاسبه
تولیدات گاز برای هر متر مکعب  ۱۰سنت چیزی حدود ۸۴
میلیارد دالر از طریق این قرارداد درآمدزایی خواهد داشت.
قرهخانی ادامه داد :در این قرارداد ما سرمایه گذار و مجری

را ســهیم کردهایــم که اگر چنانچه یکباره افت فشــار و یا
کاهــش تولید اتفاق افتاد ،برای اینکــه زودتر به بازپرداخت
برسند حداکثر استفاده از تکنولوژیهای نوین در پروژه اعمال
خواهد شد ،بنابراین ما در این بخش سود میبریم.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد :شرکت سرمایه گذار
چون به ســرمایه گذاری و تولیــدات این میدان برای مدت
 ۲۰سال وابسته است ،هر عاملی که بخواهد از ناحیه کشور
مورد نظر برای ما تهدید باشــد ،این شرکت به خاطر منافع
خودش اجازه نخواهد داد ،بنابراین مدت  ۲۰ســال تضمینی
برای فروش محصوالت ما خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ،گفت :بنابراین چون
ما سرمایه گذاری نکردهایم او نمیتواند ادعا کند که این همه
هزینه کردهام و اگر جواب نداد شما باید خسارت را قبول کنید
و این ریســک را بپذیرید ،البته ریسک در این شرایط برای

ما نیست .این میدان مشترک است و باید از حداکثر ظرفیت
استفاده کرد .وی یادآور شد :در مرحله فاز دوم اجرا ما نیاز به
تکنولوژی پیچیدهای داریم که به نقطه تولید  ۵۶متر مکعب
در روز برســیم و اگر این تکنولوژی اعمال نشود نمیتوانیم،
زیرا در حال حاضر فاقد این تکنولوژی هستیم.

عبداهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء :

سپاه سزاوار این نیست که اینچنین علیه آن جو سازی صورت گیرد
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء گفت :اگر به جای
نگاه کردن به جاهای دیگر به ظرفیتهای داخلی توجه کنیم
تحریمها اثری ندارد.
به گزارش ایسنا ،سردار عبداهلل عبدالهی در برنامه گفتگوی
ویژه خبری شبکه دو سیما بابیان اینکه تنها کسی هستم که
در ارتباط قرارگاه سازندگی با دولتها بیشترین تعامل را با آنها
داشــته ،افزود :زمانی که در سال  95باالترین رکورد کاری را
برای دولت داشتیم آیا سزاوار است دولت با تفنگ و بیتفنگ
مطرح شود!
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه در پاسخ به این
سوال که گفته میشــود قرارگاه عرصه را بر خارجیها تنگ
کرده اســت افزود :قرارگاه طرحهای نیمه کاریای را به ثمر
رسانده اســت که خارجیها در ابتدای تحریم ها آنها را رها
کردند و رفتند.
عبدالهی با بیان اینکه سپاه نهادی مردم پایه است گفت :در
دوران دفاع مقدس از این ظرفیت استفاده و با همراهی مردم
موفق شــدیم و پس از جنگ تحمیلی نیز با توجه به ظرفیت
ســپاه  ،قرارگاه خاتم االنبیاء ایجاد و در بازسازی و سازندگی
کشور وارد شد.
وی افزود :از ابتدای تاسیس قرارگاه خاتم االنبیاء تاکنون 2
هزار و  500طرح استانی و ملی ساخته شده و به بهره برداری
رسیده است.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء سپاه با بیان اینکه
شبههها درباره فعالیتهای سازندگی سپاه از طرف مسئوالن
ایجاد می شود افزود :سزاوار نیست عرصه بر مجموعهای که
با تمام توان و قدرت در شــرایط سخت تحریم این گونه کار
میکند تنگ شود.

وی افزود :به جای تشویق ســپاه سزاوار نیست جوسازی
علیه این نهاد انجام شود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه گفت :در حالی
کــه  24هزار میلیارد تومان از دولــت طلبکاریم این را قبول
نداریم که می گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است.
وی ادامه داد  :بخش خصوصی در زمینه کارهایی که سپاه
انجام می دهد توان انجام آن کارها را ندارد.
عبدالهی افزود :در حالی که بانکها سود بیش از  20درصد
به سپردهها می دهند چه کسی با دولتی کار میکند که نرخ
سود طرح های آن  7تا  10درصد است .وی گفت :در مقابل
پول اجرای طرحها ،دولت به عنوان اســناد خزانه یا مشارکت
اوراقی را به ما میدهد که  30تا  34درصد کاهش قیمت دارد
اما چون ســپاه می خواهد طرحها نخوابد و به بیکاران کشور
اضافه نشود کارها را انجام می دهد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه افزود :کسانی
که می گویند ســپاه با بخش خصوصی در رقابت اســت یا

ناآگاهند یا مغرض.
عبدالهی درباره امضا قرارداد فاز  11پارس جنوبی با شرکت
توتال گفت :قرارگاه خاتم االنبیاء در عین ارتباطی که با وزارت
نفت دارد از این قرارداد خبری نداشت.
وی افزود :اکنون صنعت ساخت پاالیشگاه و هر طرح بزرگ
دیگری در کشور بومی شده است.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء سپاه گفت :بخش
نخست قرارداد فاز  11شامل  30چاه و دو سکو است و بخش
دوم نیز ایستگاه های تقویت فشار و  ...را شامل می شود که
بخش نخست دو میلیارد دالر و بخش دوم  8/2دهم میلیارد
دالر قیمت دارد .عبدالهی افزود :در ساخت پاالیشگاه و تجهیز
همه مراحل آن با مهندســی صددرصد خودکفا هستیم و در
بخش نخســت قرارداد فاز  11با توتال کاری نیســت که در
کشور انجام نشود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه گفت :قرارگاه
بزرگتریــن دکل های حفاری  400فوتی را در اختیار دارد که
می توانند  11کیلومتر حفاری کنند و ممکن اســت این دکل
ها بیکار شوند .وی گفت :مسئوالن میگویند باید خارجیها
بیایند و ســرمایه گذاری کنند در حالی که سپاه بارها اعالم
آمادگی کرده است که می تواند بخش مالی را نیز تامین کند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه افزود :وزارت
نفت گفته است می خواهد قراردادها به سمت مناقصه برود اما
واگذاری فاز  11به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است.
عبدالهی گفت :می گویند شــرکت توتال در قرارداد باید از
شــرکتهای داخلی استفاده کند اما ما هیچ وقت نباید عزت
خود را زیر ســوال ببریم و در حالی که توانایی داریم پیمانکار
دست دو شویم.

احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

قوه مقننه در مقابل این فساد ( قرارداد توتال) سکوت کرده است
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی
گفت :در این کشــور اگر بنا شــد  ۴میلیون
انســان از رای دادن به عنوان توزیع تعرفهها
محروم شوند اســتیفای حقوق عامه برعهده
قوه قضائیه است.
به گــزارش انتخــاب ،حجت االســام
ســیداحمد علم الهــدی در خطبههای نماز
جمعه مشــهد اظهار داشــت :هفته گذشته ،
هفته قوه قضائیه بود و باید از اقدامات بجای
قوه قضائیه در مبارزه با فســاد اعم از فســاد
اخالقی ،اجتماعی و اقتصادی تشــکر کنیم.
خوشــبختانه این اقدامات زمینه ســاز تعالی
شده است.
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی
بیان کرد :باید از مسئوالن قضایی استان به
ویژه ریاست دادگســتری و دادستان مشهد
تشــکر کنیم که در این ایام و به ویژه سال
گذشته فعالیت زیادی برای مقابله با منکرات
شرعیه و مفاسد اجتماعی و اخالقی داشتند.
امیدواریــم اقدامات این عزیــزان به عنوان
خدمتی خالصانه لحاظ شود.
علمالهدی خاطرنشــان کرد :مقام معظم

رهبری در فرمایشــات مبسوط و بسیار موثر
و حساســی که در دیدار با مسئوالن قضایی
داشتند چند نکته را تاکید کردند قوه قضائیه
به عنوان یک چشم بینا و ناظر ارزند ه وابسته
به فقه دینی و شــرعی اســت که در راس
سرنوشت مردم قرار دارد.
وی افزود :مقام معظم رهبری فرمودند که
در قانون اساسی تصریح شده که قضاوت بر
حسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است
یعنی این یک چشــم بینا است و نکته دوم
این اســت که قوه قضائیــه در عرصههای
مدیریت و برنامهریزی به عنوان یک چشــم
بینا است و باید با تمام قدرت عمل کند .واقع ًا
یک نگرانی و دغدغه از نظر تدبیر امور عامه
داریم .نگرانی اول ما در مورد انتخابات است
نتیجه انتخابات براساس نظر شورای نگهبان
مورد تائید است اما تخلفاتی در مسئله توزیع
تعرفهها و امکانات صورت گرفته است.
خطیب جمعه مشــهد گفت :در این کشور
اگر بنا شــد  4میلیون انسان از رای دادن به
عنوان توزیع تعرفهها محروم شوند استیفای
حقوق عامه برعهده قوه قضائیه اســت نکته

دومی که ســبب نگرانی ما است .رفت و آمد
و قرارداد با خارجیها اســت قرارداد اخیر با
شرکت توتال فرانسه را در نظر بگیرید طبق
اظهارات وزیر نفت ایران به اندازه شــرکت
توتال در این قرارداد آورده داشــته است اما
ســهم ایران در این قرارداد کمتر است .یعنی
در یک قراردادی که در کشــور ما بسته شده
است و همه چیزش متعلق به ما است و آورده
برابر نیز داریم چرا بایســتی ســهم ما کمتر
باشد؟
علمالهدی افزود :مردم ما بیدار هســتند،
مردم بیــدار ما متوجه نمیشــوند که آورده
ایران برابر آورده شــرکت خارجی اســت اما
ســهم ایران در این قرارداد کمتر است؟ امام
جمعه و نماینده ولی فقیه وظیفهاش این است
که در تریبون نمــاز جمعه مطالبه رهبری را
انجام دهد.
وی خاطرنشــان کرد :من ســرباز رهبری
هستم به عنوان سرباز رهبری حق مطالبات
ایشــان را ندارم؟ قراردادی بستهاید و آورده
برابر است اما سهم ایران کمتر است .برادران
و خواهران انقالبی ما در این مملکت فناوری

هستهای و غنیسازی اورانیوم را تا  20درصد
باال بردیم و یک چنین ســرمایهای از دست
ندادیم.
آیا فناوری اســتخراج پیچیدهتر از فناوری
هستهای است که باید چنین قراردادی ببندیم
و سهم ما  15درصد باشد 100 .درصد میدان
نفتی متعلق به ماست این ملک ما و مملکت
ما است.
علمالهدی افزود :قوه مقننه ما در مقابل این
فساد سکوت کرده است ،مقام معظم رهبری
فرمودند اســتیفای حقوق عامــه وظیفه قوه
قضائیه است.
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یادداشت

برجام مدیریت شهری

عبدالرضا یوسفی میانجی  -روزنامه نگار

 14سال عمر مدیریت شهری در شهرداری تهران از سال  1382که مجموعه
مدیریت  2ســاله دکتر احمدی نژاد و 12ســال دکتر قالیباف را شامل می شود
،دارای فراز ونشیب های زیادی است.
عدم دســتیابی به توسعه موزون شهری در این چند سال ،ابعاد گوناگونی دارد
که در غیر این صورت میتوانســت به تولید ثروت برای پایتخت و کشور منجر
شــود .تبدیل شدن شــهر از یک نهاد خدماتی به یک ســتاد انتخاباتی در کلیه
سطوحهای تعریف شده شــهری ،هزینه سرسام آوری برای شهروندان ،سازمان
شهرداری ،شهر وکشور را به بار آورد.
در چند ســال اخیر مهمترین عنصری که بیشــتر از همه رنگ باخت ،اعتماد
عمومی مردم به اقدامات مدیریت شهری بود .شهر تهران هم اکنون میتوانست
نقش یک جهان شهر را ایفا نماید ،در همین راستا در سال  2016موسسه مرسر
جایگاه شاخص زندگی شهری در تهران را بین  190کشور  159در جهان ارزیابی
کرد و در آسیا بین  46شهر ،تهران عنوان  30ام را کسب نموده است که شامل:
پایین ارزیابی شده است
37/78
شاخص قدرت خرید
متوسط ارزیابی شده است
45/26
ایمنی
متوسط ارزیابی شده است
52/69
بهداشت و درمان
باال ارزیابی شده است
70/46
آب وهوا
بسیار پایین ارزیابی شده است
40/82
هزینه زندگی
باال ارزیابی شده است
14/57
قیمت ملک
باال ارزیابی شده است
54/69
ترافیک
بسیار باال ارزیابی شده است
86/36
شاخص آلودگی
در مجموع تهران با نمره  86/36نمره قابل قبولی را در خصوص شاخصهای
زندگی شهری بدست نیاورده است.
دراین مدت که شــاهد دو دوره برنامه توسعه کشوری هستیم با یک استراتژی
دقیــق و برنامه ریزی آینده نگر و با یک طرح تحول فرهنگی ،شــهرداری می
توانســت با ظرفیتهای بیشمار به یک الگوی مدرن توسعه یافته شهر اسالمی
تبدیل شــود .برآیند کلیه اقدامات انجام شده تبدیل تهران به یک شهر بی روح
است .شــاید تنها هویت باقی مانده از شهر ،مشــتی خاطره است وبقیه عناصر
سازنده تاریخی فرهنگی آن به سرعت در حال نابودی است.
شورای شهر جدید با تمام مشکالتی که در راه انتخاب شهردار دارد ،مهمترین
و اساسیترین برنامه آنها  ،اعالم استرات ِژی و اولویتهای مدیریتی است .در این
برهه به جای معرفی واعالم اسامی افراد بایستی اولویت برنامهها و استراتژی
الزم مورد بررســی و قضاوت قرار گیرد و سکان شــهرداری به دست فردی با
بهترین برنامه سپرده شود.
آنچه در این خصوص شــورای جدید و شــهردار آینده باید در دستور کار خود
قرار بدهند ،پیگیری طرح تحول فرهنگی در تعامل سازنده با دولت و دستور کار
قرار دادن منشور حقوق شــهروندی و اصول بنیادین آن است .وضعیت شهر در
موضوعات مختلف بســیار بحرانی است که در آینده تبدیل به مشکالت امنیتی
خواهد شــد .اصول  17گانه توســعه پایدار ســازمان ملل{یونسکو}راهگشای
هر شــخص مدیر و برنامه ریزی برای ترسیم ســناریوی آینده مدیریت شهری
خواهد بود .شــهر تهران در این پیچ تاریخی برای رســیدن بــه رقبای خود در
منطقه در احیای زیرســاختها فرصت کمی دارد .زیرســاختهای شهر در این 15
ســال می توانست مدرن  ،به روز تکمیل شــود  ،ولی عمال به مباحث روبنایی
وشکلی پرداخته شــد .چنانچه شورا انتخاب شهردار را دقیق انجام دهد ،شهردار
آینده تهران باید تیم مدیریتی دقیقی را ســازماندهی کند که ابتدا بسیار عملگرا،
متخصــص ،متعهــد و اجرایی و از همه مهمتر نزدیک بــه گفتمان اعتدالی در
خصوص تالش مضاعف برای رســیدن به هدف نهایی برنامه ها باشد .شهردار
تهران در کنار دید عمیق مدیریت شهری بایستی دیپلمات حاذقی باشد تا برجام
مدیریت شــهری را با تمام مشکالت آینده به ثمر برساند .بحث اقتصاد فرهنگی
شــهر و رسیدگی به آن در پرتو دیپلماســی فرهنگی امور شهری کمک شایانی
به جهانشهر شــدن تهران ورونق اقتصادی آن در تمامی ابعاد خواهد کرد .برای
رســیدن به این مهم نیاز به منابع انســانی چابکی است که به دور از شعارزدگی
با اســتفاده از کلیه ظرفیتهای شهری ،ســازمانهای مردم نهاد و ..به تولید ثروت
رسانه های خارجی

فارن پالیسی:

نظم جهان عرب بسیار
شکننده شده است
ترامپ با تمرکز بر شورای همکاری خلیج فارس و تقویت روانی این موضوع که
ایران منبع اصلی بی ثباتی در خاورمیانه است ،می تواند دستاوردهای استراتژیکی
را نصیب تهران کند.
به گزارش آفتاب نیوز ،فارن پالیســی نوشــت :رئیس جمهور آمریکا بر این باور
است که ولیعهد جدید عربستان که ماه گذشته به این سمت انتخاب شد همسو با
خواستههایش در خاورمیانه است ،ولیعهد جوان دشمنی بیرحمانهای در قبال ایران
دارد که با مواضع تهاجمی ترامپ در قبال تهران مطابقت دارد.
امــا ترامپ با تمرکز بر شــورای همــکاری خلیج فارس و تقویــت روانی این
موضوع که ایران منبع اصلی بیثباتی در خاورمیانه اســت ،می تواند دستاوردهای
استراتژیکی را نصیب تهران کند .همانند کاری که جورج دبلیو بوش ،رئیس جمهور
اسبق آمریکا انجام داد و به عراق حمله کرد و این کشور اکنون چه خوب و چه بد
به عنوان یک پایگاه برای قدرت جمهوری اسالمی ایران عمل می کند.
سعودیها اگر از در اختیار داشتن حمایت های ترامپ از سیاست های منطقهای
خود زیاد خوشحال شوند دچار اشتباه محاسباتی خواهند شد .بدون در نظر گرفتن
اینکــه آمریکا چه کاری انجام میدهد باید گفت که تشــدید تنش در قبال ایران
همزمان با محاصره قطر به عنوان یک عضو شورای همکاری خلیج فارس موجب
آن خواهد شــد که جایگاه عربستان سعودی تضعیف شود و آنچه بر جای خواهد
ماند ،آسیب نظم سیاسی عربستان خواهد بود.
انتظار میرود سیاستهای عربستان به جای پایین کشیدن و تضعیف ایران ،این
اقدامات منجر به تقویت جایگاه تهران خواهد شد.
اما چرا عربستان سعودی جایگاه خود را با تشدید مناقشه با ایران و تالش برای
تضعیف قطر زیر ســوال می برد؟ در حالی که عربســتان سعودی از مسیر روابط
امنیتی خود با عربستان سعودی مزیتهای نظامی بسیاری در مقایسه با ایران دارد
بخش زیادی از قدرت سیاســی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه از موقعیت
خوب این کشور در جهان عرب نشات میگیرد.
اما نظم جهان عرب به دلیل آســیب پذیری جنگهای داخلی در عراق ،لیبی،
سوریه و یمن بسیار شکننده شده است.
از ســوی دیگر ،ایران نیز تهدیدی برای منافع عربستان سعودی محسوب می
شــود .موضوعی که ضعف عربستان سعودی محسوب می شود و در نتیجه جنگ
در کشورهای عربی به وجود آمده است که می تواند چالش بزرگی برای ریاض و
فرصت بزرگ تری برای تهران باشد.
از سوی دیگر روتین کردن تنش و دشمنی در قبال ایران منجر به طوالنی شدن
جنگ های خاورمیانه شــود و در نتیجه به تضعیف جهان عرب منجر شــود و در
نهایت به موقعیت عربستان سعودی در قبال ایران را به خطر میاندازد.
همچنین طوالنی شــدن جنگهای نیابتی میان ایران و عربســتان سعودی در
منطقه خاورمیانه این خطر را تقویت میکند که این درگیریها به دیگر کشورهای
عرب خاورمیانه مانند اردن و لبنان نیز سرایت کند.

