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رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت خطیب مجاهد مرحوم حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ علیاصغر مروارید را تسلیت گفتند .به گزارش تسنیم ،حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت خطیب مجاهد مرحوم حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ علی اصغر مروارید را تسلیت گفتند .متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی
بدینشرح است :بسم اهلل الرحمن الرحیم ،درگذشت خطیب مجاهد مرحوم حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ علی اصغر مروارید رحم ة اهلل علیه را به خاندان و بازماندگان محترم تسلیت
عرض میکنم .ایشــان از مبارزان قدیمی نهضت اســامی و از یاوران صادق امام راحل در نخستین سالهای مبارزات بود و دستاندرکاران نهضت خاطره سخنرانیهای پرشور ایشان را از یاد
نمیبرند.

رهبر انقالب درگذشت
حجتاالسالم والمسلمین
مروارید را تسلیت گفتند
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نگاه روز

جهانگیری معاون اول رییس جمهور ماند

خط هشت مترو با حضور رئیس مجلس شورای
اسالمی افتتاح شد

س جمهور در حکمی دکتر اسحاق
ریی 
جهانگیری را به عنوان معاول اول رییس
جمهــور در دولــت دوازدهــم منصوب
کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،متــن حکــم
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

فرزاد شا لفروش -فعال سیاسی اصال حطلب
دادگســتری استان تهران طی نامهای افتتاح و بهره برداری از پروژه خط هشت مترو
را تا زمان تصویب طرح ایمنی در شــورای عالی فنی امــور زیربنایی وزارت راه ممنوع
اعالم کرده بود.
همچنیــن دکتر علی الریجانی افتتاح خط هشــت مترو را بــه تریبونی برای تبلیغات
جناحی و سیاســی تبدیل کرد و با حمایت از محمدباقر قالیباف شهردار تهران رفاقت را
با دوست و همفکر قدیمی تمام کرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تعبیر شهر ســوخته را سخن گزافی از طرف منتقدین
قالیباف نامید و از خدمات و زحمات شــهردار تهران تشکر کرد.
علــی الریجانی افتتــاح پروژهای غیراســتاندارد و فاقد ایمنــی را توفیقی برای خود
دانســت ،اما از خطرات احتمالی افتتاح چنین پروژههایی سخنی به میان نیاورد.
رئیــس قــوه مقننه بدون توجه به عدم وجود اســتانداردها و ایمنی الزم و با توجه به
ممنوعیت افتتاح توسط مقام قضایی و فقط به دلیل تبلیغات جناحی و سیاسی در مراسم
افتتاح خط مترو شــرکت کرد و با این رفتار نشان داد که از نظر ایشان منافع سیاسی و
گروهی مقدم بر سالمتی و امنیت مردم است.
امیدوارم مسئولین کشور ،امنیت مردم را بازیچه اختالفات جناحی و سیاسی خود قرار
ندهنــد و برای تبلیغات جناحی مبادرت به افتتــاح پروژههایی که میتواند برای امنیت
مردم مضر و خطرناک باشند ،نورزند.
نکته روز

شهرداری را پاستور در سایه نکنید.
مهدی حاجی زاده -فعال سیاسی اصال حطلب

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس:

جلسه البیگری ربیعی برای جذب رای نمایندگان

بهرام پارسایی از معرفی احتمالی
برخــی افــراد بهعنــوان وزرای
پیشنهادی به مجلس انتقاد کرد.
به گــزارش انتخاب ،ســخنگوی
فراکســیون امید اظهار داشــت :جو
مجلس ،نیروهــای کارامد و توانمند
میخواهد و رضایتمندی نسبت به
وزرات رفاه در حال حاضر در مجلس
وجود ندارد .در حقیقت ،نارضایتیها
از وزیر و زیر مجموعه ایشان و نحوه
عملکردشان به قوت خود باقی است.
پارســایی ضمن انتقــاد از ربیعی
گفت :آقای ربیعی یکــی از افرادی

بود که در بررســیهای فراکسیون
امید نمره قبولــی نگرفت .مجموعه
و زیر مجموعه ایشــان که از لحاظ
اقتصادی وسعت بســیاری دارد ،به
شــیوه بدی اداره شــده و عملکرد
ایشان رضایتبخش نبوده است.
وی با انتقــاد از البیگری ربیعی
اظهار داشت :ظاهرا در وزارت رفاه و
زیر مجموعههایش ،صورت جلسهای
با شورای معاونین امضا شده است و
به دنبال البی با نمایندگان هستند.
فیالواقــع ،جلســه البیگــری رای
گذاشته شده است.

علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسالمی:

این روزها شنیدهها از کاهش تعداد اصالح طلبان در کابینه حکایت دارد که
این خود نیاز به یک آسیب شناسی دقیق دارد چرا که آن رحم اجارهای دیگر
فرزندی به نام اصالحات را حمل نخواهد نمود.
در این اوضاع ســهم خواهی حزب پیر تازه متولد شــده به بن بست رسیده
اســت و این جریان تمام توان خود را جهت گرفتن کرســیهای شهرداری به
کار بســته و در حــال برنامهريزي جهت تبديل شــهرداری که باید یک نهاد
کامال خدماتی باشــد به خانه حزب مطبوع خویش مي باشــد؛ که هم دولتی
در ســایه تشــکیل دهند که در آن گاه و بیگاه توپخانه خود را به سمت دولت
نشــانه بروند و هم اينكه بتوانند نیروهای خود را در این فرصت ،کامال منسجم
کرده و منتظر  1400باشــند .در حالی که همگان تجربه شــورای اول را هنوز
فرامــوش ننموده ايم و آگاه هســتیم كه مردم از سیاســی بازی در حوزههای
خدماتــی خاطرات خوبی ندارند و ممکن اســت در  1400در شــورای تهران
احمدی نــژادی دیگر متولد گردد .حال که مردم با رأی خود به جریان بزرگ
اصالحات اعتماد کامل کردنــدای کاش این اعتماد را جهت امیال حزبی خود
هزینه نکرده و این فرصت را تبدیل به تهدید نکنیم و با باز گذاشــتن دســت
شهردار منتخب شورا او را در جهت خدمت به همشهریان تهرانی یاری نماييم.

خبر
استاندار تهران:

ضرورتی نداشت خط  8مترو پیش از
بهرهبرداری افتتاح شود
استاندار تهران درباره افتتاح خط  8مترو گفت :ضرورتی نداشت که افتتاح این خط پیش
از بهرهبرداری انجام شود.
به گزارش ایلنا سید حسین هاشمی استاندار تهران در گزارشی از اقدامات استانداری تهران
در دولت یازدهم ارایه داد و گفت :هویت بخشــی به شهرســتانهای استان که همواره به
فراموشی سپرده شده اند ،از آغاز کار در استانداری تهران مورد نظر بوده است و تالش ما بر
این بوده است که محرومیتها جبران شود.
اســتاندار تهران تعامل ،همکاری و اعتماد را شــعار اصلی مدیریت در استانداری تهران
برشــمرد و گفت :رسیدگی به مشکالت آب شرب استان تهران ،هم از نظر کیفی و هم از
لحاظ کمی از ابتدا در دســتور کار ما قرار گرفت؛ به طوری که در شــرق استان تهران ۵۰
میلیون مترمکعب کسری آب داشــتیم و در جنوب تهران نیز با مشکل کیفیت آن روبهرو
بودیم .بیان مشــکالت آب شرب تهران موجب شد که بارها تذکر بگیرم ،با این وجود اما
راهی جز آگاهی رسانی و لزوم مدیریت در آب شرب نداشتیم و اکنون آب تهران بحمداهلل
هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی ،از شرایط مطلوب برخوردار است.
وی با اشاره به فعال شدن کمیسیون تهران در دولت یازدهم ،افزود :ساخت بیمارستان در
شهرستانهای استان ،اجرای توزیع بنزین یورو  ۴و اعطای مجوز نشست تشکلها و احزاب
و تامین امنیت کامل استان ،از دیگر اقدامات استانداری در دولت یازدهم است.
هاشــمی به ساخت کمربندی سوم استان که از آبیک شروع شده و از جنوب رباط کریم
میگذرد نیز اشاره و تاکید کرد :این طرح در کاهش آلودگی هوا و ترافیک این منطقه بسیار
اثرگذار خواهد بود .در ادامه نشست؛ استاندار تهران به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
اســتاندار تهران در مورد مشکالت مســکن مهر نیز گفت :فقط در مسکن مهر پردیس
مشکل داریم که آن هم در بخش حقوقی و شکایات است و انشاهلل تا پایان امسال پرونده
مسکن مهر به طور کامل تعیین تکلیف خواهد شد.
هاشــمی درباره مشکل مغازه داران ساختمان پالســکو نیز اظهار داشت :با رفع موضوع
مالکیت ،قرار است مکان جدید در اختیار مغازه داران قرار بگیرد.
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر و
وضعیت متکدیان تهران گفت :متاسفانه در زمینه ساماندهی متکدیان با خالء قانونی مواجه
هستیم و بخشــی از متکدیان به عنوان دستفروش در انظار وارد میشوند و از نظر قانونی
امکان جمع آوری وجود ندارد .در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر نیز بخشی از آنها دارای
بیماریهای خاص هستند و امکان نگهداری آنها در کمپها و مراکز ماده  ۱۶وجود ندارد
و نیاز به همکاری دانشگاههای علوم پزشکی برای درمان و ساماندهی آنها وجود دارد.
وی در پاســخ به سوالی در خصوص افتتاح خط  8مترو گفت :در مورد خط  7مترو اعالم
کردیم که مشــکالتی وجود دارد و نباید این اقدام انجام شــود و خط  8مترو هم باید بهره
برداری و افتتاح همزمان انجام میشــد و ضرورتی نداشــت که افتتاح قبل از بهره برداری
انجام شود.

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
بــه اســتناد اصل یکصد و بیســت و
چهارم قانون اساســی و نظر به مراتب
تعهــد ،شایســتگی و خدمــات موفق
جنابعالی در مســؤولیتهای اجرایی و
تقنینی و در مدت مســؤولیت در دولت
یازدهم به موجب ایــن حکم به عنوان
«معاون اول رییــس جمهور» منصوب

میشــوید .امید اســت با عنایت الهی
و همــکاری اعضای محتــرم دولت در
خدمت به اســام و ملت شریف ایران با
رعایت اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی
و منشــور اخالقی دولــت تدبیر و امید
موفق باشید.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران

معنی ندارد هیچ یک از علمای
اهل سنت در مراسم تحلیف حضور
نداشته باشند
نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی
با انتقــاد از عــدم دعــوت از علمای
اهل ســنت و روســای جمهور سابق
در مراســم تحلیف ریاســت جمهوری
دولت دوازدهم گفت که در این زمینه
کوتاهی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،علی مطهری اظهار
کرد :برای مراسم تحلیف باید از علمای
اهل سنت و روسای جمهور قبلی آقایان خاتمی و احمدی نژاد
دعوت میشد .این استدالل که به خاطر کمبود جا اینها دعوت
نشــدهاند قابل قبول نیســت .وی افزود :به جای این توجیهها
اعتراف کنیم که کوتاهی شــده اســت .نائب رئیس مجلس در
پایان با بیان اینکه مجلس و دولت هر دو در این موضوع مقصر
هســتند ،یادآور شد :ما که این همه از وحدت شیعه و سنی دم
میزنیم ،معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل ســنت در مراسم
تحلیف حضور نداشته باشند.
علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی:

خروج آمریکا از برجام هیچ تأثیری بر
تداوم آن ندارد

به گزارش ایســنا ،علی اکبــر صالحی ،رئیس
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در گفتوگوی
اختصاصی با المیادین گفت :بعید اســت آمریکا
توافق هستهای را نقض کند ،زیرا خودش شکست
خواهد خــورد و اگر این کار را بکند تمام گزینهها
روی میــز خواهد بود .وی افزود :واکنش ایران در
مقابل اقدامات آمریکا متناســب خواهد بود و اگر
آمریکا توافق هستهای را نقض نکند ،تصمیمات
سخت و شدیدی علیه آن نخواهیم گرفت .صالحی
در ادامه گفت :خروج آمریکا از توافق هستهای هیچ تاثیری بر تداوم توافق نخواهد
گذاشت .زیرا اتحادیه اروپا ،چین ،روسیه و سایر کشورهای جهانی آن را تأیید کردهاند
و اگر آمریکا توافق هستهای را نقض کند ،آنها این مسوولیت را بر عهده خواهند
گرفت و این مســوولیت ما نیست ،زیرا آژانس بینالمللی انرژی هستهای تقریبا 7
بار اعالم کرد که ایران همیشه به وعدهها و تعهدات خود پایبند بوده است و هیچ
زمینهای برای نقض توافق هستهای وجود ندارد .صالحی در ادامه با اشاره به اینکه
امیدوارم روزی نرســد که ایران به شرایط قبل از توافق هستهای برگردد ،گفت :از
زمان انعقاد توافق هســتهای احتمال نقض آن را میدادیم .به همین دلیل پلهای
زیادی برای بازگشت به دوره قبل از توافق و بهتر از آن بنا کردیم .رئیس سازمان
انرژی اتمی کشــورمان ضمن تاریخی توصیف کردن توافق هســتهای گفت :با
گذشت زمان آثار این توافق نمایان خواهد شد .وی همچنین گفت :فعالیت هستهای
در زمینه غنیسازی ،تولید آب سنگین ،استخراج اورانیوم و طراحی راکتورها و آن
چه رسانهها منتشر میکنند و میگویند که اختالف داخلی بر سر توافق هستهای در
ایران وجود دارد ،تنها یک رویارویی سیاسی است .صالحی در رابطه با روابط ایران
و روسیه گفت :روابط ما و روسیه در حال پیشرفت است و ما پروژههای مشترک با
هم داریم .از جمله این پروژهها ساخت دو نیروگاه هستهای بزرگ و جدید در بوشهر
در کنار این نیروگاه موجود اســت و روابط ما با روسیه خصوصا در زمینه هستهای
بسیار عمیق و گسترده است .رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در پایان ضمن
مردود شــمردن اظهارات رژیم صهیونیستی در رابطه با اینکه ایران میخواهد از
برنامه هستهای در اهداف نظامی استفاده کند ،گفت :همانگونه که در فتوای رهبر
انقالب آمده است ،استفاده از انواع سالح شیمیایی و بیولوژیکی در ایران حرام است.

پارسایی خاطرنشــان کرد :آقای
ربیعی به طور بیسابقهای این روزها
به ســفر اســتانی مــیرود .مدیری
که شایســتگی داشــته باشد ،مثل
آقای زنگنــه ،ظریــف و قاضیزاده
هرگز چنیــن کاری نمیکند ،چون
میدانــد عملکــردش مــورد تأیید
اســت و نســبت به خدمــات خود
ایمان دارد و نیازی به ســفر استانی
ندارد.
این «آالرمــی» به رئیس جمهور
است و سابقه نداشــته است .اولین
بار اســت کــه میبینیم یــک وزیر

در ایــام رای به کابینــه اینقدر به
اســتانها ســفر میکند .وی ادامه
داد :اگر فراکســیون امیــد تصمیم
بگیــرد بــه وزیر پیشــنهادی بله یا
خیر بگوید ،یکپارچــه ورود خواهد
کرد.

زهرا صدراعظم نوری منتخب مردم در شورای پنجم تهران:

انتخاب شهردار در روز پنجشنبه قطعی است
منتخب مردم در شورای پنجم با تاکید بر
اینکه روز پنجشنبه شهردار تهران انتخاب
خواهد شد ،گفت :جلسات روز چهارشنبه
و پنجشــنبه کــه کاندیداهــا برنامههای
خــود را ارائــه میدهنــد ،علنــی خواهد
بود.
به گزارش ایلنا ،زهرا صدراعظم نوری در
پاسخ به این ســوال که چرا فرایند مصوب
در شــورای پنجم برای انتخاب شــهردار
تغییر کــرد ،گفــت :در فرآینــد انتخاب
شــهردار یک مرحله حذف شد تا شهردار
آینده بتواند ،زودتر با سیستم ارتباط برقرار
کــرده و به اطالعات الزم دسترســی پیدا
کند ،چرا که حجم کار بســیار وسیع بوده
و نمیتوان به ســرعت و شــتابزده عمل
کرد.
وی ادامه داد :احتماال در اولین جلســه
علنی و رســمی شورا نیز شــهردار آینده
معرفــی و رایگیــری خواهد شــد .البته

انتخاب شــهردار پیش از آن روز هم منع
قانونی ندارد ،شــوراهای قبل هم پیش از
شروع رسمی ،شــهردار مورد نظر خود را
انتخاب کردهاند.
نــوری بــا تاکید بــر اینکه جلســه روز
چهارشــنبه و پنجشــنبه کــه کاندیداها
برنامههــای خود را ارائــه میدهند علنی
خواهد بود ،گفت :هنوز تصمیم نگرفتهایم
که آیــا موقع رای گیری خبرنگاران حضور
داشته باشــند یا خیر ،اما ارائه برنامهها به
صورت علنــی خواهد بود ،البتــه این که
شیوه علنی بودن به چه صورت است ،هنوز
مشخص نشده است.
او در انتها در پاســخ به این ســوال که
شــهردار منتخب بایــد چه میــزان رای
بیاورد ،گفت :اصوال کســی برنــده نهایی
انتخابــات شــهرداری تهران خواهد شــد
کــه حداقــل نصف بــه عالوه یــک رای
بیاورد.

ظریف در کمیسیون امنیت ملی:

اگر آمریکاییها بخواهند برجام را متوقف
کنند باید هزینه آن را بپردازند
وزیر پیشنهادی خارجه با تاکید بر اینکه مصمم
به اســتفاده از منافع ملت ایران در برجام هستیم
گفت :نمیگذاریــم آمریکاییها مانع انتفاع ملت
ایران شوند .آمریکا نمیتواند هزینه توقف برجام
را به ایران تحمیل کند .اگر آمریکاییها بخواهند
برجام را متوقف کنند باید هزینه آن را بپردازند.
به گزارش ایسنا محمد جواد ظریف در جلسه روز
سهشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلــس برنامههای پیشــنهادیاش را در دولت
دوازدهم مطرح کرد.
وزیر خارجــه در توضیح برنامههایش در دولت
دوازدهم گفــت :برنامههایم را به صورت مفصل
ارائه کردم کــه در اختیار همگان قرار میگیرد از
جمله این برنامهها نقشی محوری وزارت خارجه در
دولت آینده به ویژه در حوزه هماهنگی برنامههای
اقتصادی است.
وی تنشزدایــی و مدیریت تنش با آمریکا را از
جمله مهمترین وظایــف وزارت خارجه در دولت
آینده عنوان کرد و اظهار داشت :علیرغم ضعیف
بودن امکاناتمان در ســایر کشــورها حمایت از
بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادهایم.
وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال تنش نیستیم
و خواهان آرامش بین کشــورها هســتیم ،گفت:
«درباره برجام ما مصمم بــه دفاع از منافع ملت
ایران هستیم .نمیگذاریم آمریکاییها مانع انتفاع
ملت ایران شــوند .آنها نمیتوانند هزینه توقف
برجام را بر ایران تحمیــل کنند اگر آمریکاییها
بخواهند برجــام را متوقف کنند باید هزینه آن را
هم بپردازند.
ظریف با بیان اینکه دو اولویت در برنامه کاری
آینده وزارت خارجه دارد ،گفت:این اولویتها شامل

مباحــث منطقه
و فعالســازی
دیپلماســی در
میــدان اقتصادی
اســت .در اولویت
اول با هدفگذاری
صــورت گرفته
ســازوکارهایی
برای دستیابی به
آنهــا پیشبینی
شده اســت در اولویت دوم نیز تالشهایی انجام
شــده ولی انتظار مجلس بیش از این اســت .به
همین دلیل یک ساختار مستقل در وزارت خارجه
نیــاز اســت .وی در عین حال گفــت :البته باید
ســاختار را کوچک و چابک میکردیم به همین
دلیل پنج معاونــت را پیشبینی کردیم که یکی
از آنهــا معاونت اقتصادی اســت به این ترتیب
کوچکسازی و چابکسازی صورت گرفته است و
از طرف دیگر مدیران منطقهای را در زیرمجموعه
وزیر قرار دادهایم کــه در صورت تصویب چارت
پیشــنهادی این دو ابراولویت یک تشــکیالت و
ســازمان آماده دنبال خواهد شد .وزیر خارجه در
ی از بیش
ادامه با اشــاره به نحوه دعوت و میزبان 
از صد هیأت خارجی با حداقل هزینهها گفت27:
هیأت اروپایی از کشورهای ایتالیا انگلیس ،فرانسه
و آلمان و هیأتهایی از کشورهای منطقه همچون
قطر ،عمان و کویت در مراسم تحلیف حضور پیدا
کردند که انصافا این موضوع بی نظیر بود و معنای
آن شکســت سیاست منزوی ســازی جمهوری
اسالمی توســط آمریکاییهاست به عبارت دیگر
ایران هراسی آمریکایی نقش بر آب شد.

گفتوگوی موگرینی با شرکای بینالمللی درباره توافق هستهای
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیران
امور خارجه آمریکا ،روسیه ،کانادا و چین در حاشیه نشست
آسهآن درباره برنامه جامع اقدام مشترک و اجرای کامل این
توافق گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و معاون رئیس اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس
مشترک وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه جنوب

شــرق آسیا(آســه آن) و اتحادیه اروپا با وزرای امور خارجه
آمریکا ،روسیه ،کانادا و چین دیدار کرد.
موگرینی در این دیدارها درباره سفرش به تهران و حضور
در مراســم تحلیف رئیسجمهور ایران گفتوگو و از ارزیابی
تمام طرفهای برنامه جامع اقدام مشــترک(برجام) در 21
ژوئیه مبنی بر این که تمامی آنها به تعهد خود در این توافق
پایبند هستند ،استقبال کرد.

وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت :من به صورت
مستقیم از تهران به اینجا آمدهام .در تهران در مراسم تحلیف
حســن روحانی ،رئیس جمهور ایران شــرکت کرده بودم.
خوشــحال شدم که ایشان در ســخنانش از تعهد خودش و
ایران برای پایبندی به توافق هستهای سخن گفت .به نظرم،
این توافق ،مولفهای اصلی برای امنیت اروپا و آسیا و کل نظم
جهانی است.

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا بخش اعظم
ســخنانش را به روابط اروپا و حوزه شــرق و جنوب شــرق
آســیا اختصاص داد و تاکید کرد :اتحادیه اروپا به توســعه
همکاریها با کشــورهای عضو گروه آســه آن متعهد است
و اینکــه با همــکاری هم میتــوان کارهای زیــادی را در
مقابله بــا چالشهای امنیتی ســنتی و غیرســنتی انجام
داد.

سياسي

یادداشت روز

پیگیری ویژه شهردار جدید تهران
به منظور تحقق توافق محیط زیست
شهری سال 2005
عبدالرضا یوسفی میانجی -فعال سیاسی اصالحطلب

در روزهــای گذشــته دکتــر قالیبــاف در خصــوص برنامههای
کاندیداهای تصدی شــهرداری عنوان کــرد :برنامههای نامزدهای
شــهرداری براســاس آن چیزی بود که مادر سال  84تقدیم شورای
شــهر تهران کرده بودیــم .پنج کاندیدای شــهرداری تهران حرف
جدیدی برای ارائه ندارند.
از ســوی دیگر دکتر نجفی با ظرافت و به درستی پاسخ دادند که:
قرار نیســت همیشه حرف جدید بزنیم  .گاهی باید به حرفهایی که
 12ســال گفتهاند وبه آن عمل نکردهاند  ،عمل کنیم و اشــتباهات
وخطاها را اصالح کنیم.
آنچه این روزها شــهر تهران گرفتار آن میباشد  ،عدم چشمانداز
مشــخص و ملموس  ،شــعارزدگی و نداشــتن برنامه موثر در همه
عرصههای شــهری جهت رسیدن به شــاخصهای توسعه و بهبود
کیفیت زندگی شهروندان میباشد.
توافق محیط زیســت شهری ســال  ، 2005در روز جهانی محیط
زیســت توسط سازمان ملل تهیه شد وبه امضای شهرهای جهان در
آمد .تهران هم مانند بســیاری از شهرهای دیگر به این توافق ملحق
شــد .براســاس این توافق  21،اقدام در چشم انداز 7ساله  25 ،ساله
و 35ســاله تدوین شده است که شهرهای ملحق شده به این توافق
باید آنها را اجرا کنند.
این اقدامات زمینههای انرژی ،پســماند ،طراحی شهری ،طبیعت
شهری ،حمل ونقل ،بهداشت محیط و آب را پوشش میدهد .تمامی
این موضوعات شاخصهای کیفی رسیدن به توسعه پایدار شهرها در
اندازه اســتاندارد جهانی آن میباشد .با توجه به مفاد این توافق نامه
میتوان به راحتی اقدامات مســئوالن شهری را در این  12ساله بر
پایه تحقق حقوق شهروندان در راستای باالبردن سطح کیفی زندگی
مردم تهران مورد ارزیابی قرار داد.
بخش انرژی
اقدام:1
اتخاذ واقدام سیاســتی در جهت افزایش استفاده از انرژی تجدید
پذیر  ،تا پوشش  10درصد از حداکثر مصرف شهری در 7سال.
اقدام :2
اتخاذ واقدام سیاســتی در جهت کاهش حداکثر مصرف انرژی تا
سقف  10درصد در  7سال.
اقدام :3
اتخاذ برنامه شهری کاهش گازهای گلخانهای که حوزه انتشار این
گازها تا ســال  2030تا  25درصد کاهش یافته و همچنین مشتمل
بر برنامهای که گازهای گلخانهای انتشار یافته را ثبت و اندازه گیری
کند .
کاهش پسماند
اقدام:4
اتخاذ سیاستی برای دستیابی به پســماند صفر در زمینهای دفع
زباله و کورههای زباله سوز تا سال . 2040
اقدام :5
اتخاذ قانون شــهری برای کاهش استفاده از محصوالت سمی یا
غیر قابل بازیافت تا حداقل  50درصد در  7سال.
اقدام :6
اقدام در جهت برنامه بازیافت و کمپوست (شهروند پسند)،با هدف
کاهش  20درصدی سرانه تولید پسماند جامد زمینهای دفع زباله و
کورههای زباله سوز در  7سال .
طبیعت شهری
اقدام :10
اطمینــان از این که تــا  2015پارکهای عمومی یــا فضای باز
عمومی تفرجی در شــعاع یک کیلومتری در دســترس همه ساکنان
شهری قرار گیرد.
اقدام:11
تهیه فهرستی از سایهبانهای موجود در شهر ،وسپس اتخاذ هدفی
براســاس مالحضات جمعی و زیســت محیطی برای کاشت و حفظ
پوششهای سایبانی در حداقل  50درصد از کل پیاده روهای موجود
در سایت کاشت.
حمل ونقل
اقدام :13
توســعه واقدام سیاستی برای گســترش سطح پوشش حمل ونقل
عمومی تا شعاع نیم کیلومتری برای تمامی شهروندان در  10سال .
اقدام :14
تهیه قانون یا اقدام براســاس برنامهای که گازوئیل سرب دار (که
هنوز مورد اســتفاده اســت) حذف شود ،میزان ســولفور در بنزین و
گازوئیــل را کاهش دهد و همزمان کنتــرل آالیندگی در اتوبوسها
،تاکســیها ،و ناوگان عمومی برای کاهــش آالیندگی ذرات معلق
وآالیندههای دودزا در آن ناوگان تا  50درصد در 7سال.
اقدام :15
پیاده سازی سیاستی برای کاهش درصد سفرهای خودروهای تک
سرنشین تا  10درصد در 7سال
بهداشت محیط
اقدام:17
ترویج ســامت جمعی و مزایای حمایــت از غذاهای تولید محلی
شــهری و اطمینان از این که تا  7سال آینده  20در صد از امکانات
شــهری (مشــتمل بر مدارش )غذاهای ارگانیک و محلی شــهری
استفاده میکنند.
اقدام : 18
اتخاذ وشــاخص کیفیت هوا برای اندازه گیری سطح آلودگی هوا و
تنظیم هدف  7ساله برای کاهش  10درصدی تعداد روزهای ناسالم
یا خطرناک مشخص شده در شاخص آلودگی هوا.
این موارد تنها بخشی از اقدامات توافقنامه است که با کمی بررسی
دقیق و به دور از هرگونه جهت گیری و با توجه به شاخصهای بین
المللی زندگی مناسب شهری از جمله موسسه مرسر که تهران را در
رتبه  159در سال  2016ارزیابی نمود ،می توان به راحتی اذعان نمود
که در این چند ســال مدیریت شهری حتی نتوانست زیرساختهای
اولیه تهران را به صورت موثر ،علمی ،با صرفه اقتصادی وبا توجه به
استانداردهای بومی و بین المللی توسعه دهد .مدیریت شهری جدید
بدون هرگونه سیاســت زدگی جهت مشارکت همه جانبه شهروندان
و بحث مســئولیت پذیری بنگاههای اقتصادی و سازمانهای مردم
نهاد برای تحقق حقوق شــهروندی و شهری زیست پذیر به سرعت
و خردمندی گام بردارد.

