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وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه دوشنبه با وزیر امور خارجه قطر در خصوص وضعیت منطقه به صورت تلفنی گفت وگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف با تعدادی دیگر از همتایان خود از جمله وزرای خارجه عراق، الجزایر، اندونزی، عمان، ترکیه، تونس، مالزی و لبنان 
رایزنی کرده است. گفت وگوی ظریف با همتای قطری خود در حالی صورت گرفت که به تازگی عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی، مالدیو 
به عنوان تنها کشور غیر عرب و نیز به تبع آنها دولت موقت لیبی و دولت مستعفی یمن با وارد کردن این اتهام به قطر که باعث بی ثباتی در منطقه می شود 

و از گروه های "تروریستی" حمایت می کند، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور را قطع کردند و حریم هوایی، دریایی و زمینی خود را به روی قطر بستند.

رایزنی ظریف با وزیر 
امور خارجه قطر

بدحسابی کارفرمای هفت تپه 
اعتراض کارگران را تشدید کرد

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

در پی طوالنی شدن بدحسابی های کارفرمای مجتمع 
نی شــکر »هفت تپه« صبح روز ســه شنبه جمعی از 
کارگران شــاغل و بازنشسته این مجتمع برای سومین 
روز متوالی مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند تا 

پیگیر معوقات مزدی و بیمه ای خود بشوند
به گزارش ایلنا، صبح سه شــنبه شانزدهم خرداد ماه 
بیش از هزارکارگر شاغل و بازنشسته مجتمع نی شکر 
هفت تپه، برای چندمین بار در ماه جاری در اعتراض به 
تاخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه در یک ماه گذشته 

مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند.
این کارگران می گویند دست کم طی یکسال گذشته 
کارفرمای بخش خصوصی مجتمع نی شکر هفت تپه به 
بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و بیمه آنان را با تاخیر 
پرداخت کرده اســت و به همین دلیل آنها مرتباً در این 

واحد صنعتی دست به اعتراض صنفی می زنند.
آن ها با یادآوری اینکه اجتماع صنفی آنها از روز شنبه 
)۱۳ خرداد ماه( گســترده تر شده است؛ افزودند: تجمع 
امــروز که با همراهی شــماری از اعضای خانواده های 
کارگران بــود، در نهایت منجر به برخورد شــماری از 

کارگران معترض با عوامل کارفرما و انتظامات شد.
براساس گزارش یکی از کارگران، در اجتماع روز های 
شنبه ویکشــنبه کارگران شــاغل وبازنشسته مجتمع 
نی شــکر هفت تپه با تجمع در محــدوده اطراف محور 
اندیمشــک به اهواز، به نوعی مشــکالت خــود را به 

مسئوالن اعالم کردند.
بر اساس گزارش این کارگر ، از اسفند ماه سال ۹۴تا 
هم اکنون حدود ۳۵۰ نفربازنشســته شــده اند اما هنوز 
نتوانســته اند مطالبات بازنشســتگی خود را از کارفرما 

دریافت کنند.
به گفتــه وی، در عین حال گروه دیگری از کارگران 
بازنشســته این مجتمع که هنوز نتوانســته اند مطالبات 
بازنشســتگی خود را از کارفرما دریافــت کنند در این 

اجتماع چند روزه شرکت دارند.
همچنین پرداخت شــدن حق بهره برداری و پاداش 
ســالهای ۹۴ و ۹۵ از دیگر خواســته های این گروه از 

کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه است.
این کارگر معتــرض در خاتمه درباره معوقات مزدی 
کارگران شاغل گفت: جدا از کارگران بازنشسته کارگران 
شــاغلی که در اجتماع امروز حاضــر بوده اند، مدعی اند 
دستمزد فروردین واردیبهشت ماه را از کارفرما طلبکارند.

همچنین حق بیمه آنها از اســفند ماه سال ۹۵ به تامین 
اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه های آنها فاقد اعتبار 

شده است.

         علی ابراهیمی نماینده مجلس:

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی: 

              مصطفی معین وزیر علوم دولت اصالحات:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت: زیان صادرات خاک و تجارت 
با این منبع خــدادادی، فاجعه آمیزتر از عدم 

حفاظت از آن است.
به گزارش ایســنا، علی ابراهیمی با اشاره 
به مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس 
در خصــوص ممنوعیت صــادرات خاک از 
کشورمان افزود: گرچه در کشور ما کار مهم 
حفاظت از خاک بدرســتی انجام نمی گیرد و 
ما شــاهد افزایش معضل فرسایش خاک در 
کشور هستیم و این یک فاجعه برای کشور 
است، اما فاجعه آمیزتر از آن این است که این 
ثروت غنی کشور را به کشورهای دیگر صادر 

کنیم.
وی با اشــاره بــه اینکه در کمیســیون 

کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلس 
شــورای اســالمی، صادرات خاک زراعی، 
باغی، جنگلــی و مرتعی از کشــور ممنوع 
شد، اظهار کرد: ممنوعیت صادرات خاک به 
خارج از کشور دستاوردهایی همچون حفظ 
خاک حاصلخیر کشاورزی در اراضی داخلی 
و جلوگیری از تخریب اراضی کشــورمان را 
در بردارد.وی صادرات خاک از اســتان های 
جنوبی کشــور چه به صــورت قاچاق و چه 
به صورت رســمی بــه کشــورهای حوزه 
خلیج فــارس را از اقداماتی بیان کرد که در 
سال های گذشته صورت می گرفت و تصویب 
قانونی برای ممنوعیت آن را از دغدغه های 

مهم کمیسیون کشاورزی مجلس برشمرد.
نماینده مردم شازند در خانه ملت با تاکید 

بر اینکه خاک ثروت با ارزش هر کشــوری 
محسوب می شــود، افزود: ارزش این ثروت 
باارزش زمانــی چند برابر اســت که خاک 
حاصلخیز باشــد و باید برای آن یک الیحه 

حفاظتی در قالب قانون مدون مصوب کرد.
وی تصریــح کرد: با تصویب کمیســیون 
کشــاورزی و دفــاع از آن در صحن علنی 
مجلس قطعا موضــوع ممنوعیت صادرات 
خاک به عنوان یک قانون در کشور عملیاتی 
خواهد شــد و صادرات خاک از این پس باید 
با توجیه دولت در قالب پیشنهادی در صحن 
علنی مطرح و کمیســیون کشاورزی آن را 
مصــوب کند.ابراهیمی به تبعــات صادرات 
خاک به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره 
کرد و گفت: از آنجاکه کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس از وســعت ســرزمینی کمتری 
برخوردار هستند و بیشتر وضعیت ارضی آنها 
به صورت ســنگی است، لذا با تجارت خاک 
به کشورشــان به دنبال ایجــاد جزیره های 
مصنوعــی برای فعالیت های کشــاورزی و 
گردشگری هستند.وی بیان کرد: با صادرات 
خاک از کشورمان فرصت های کشاورزی و 
گردشگری را از دســت خواهیم داد و عمال 
بســتر تقویت این دو مقوله را در کشورهای 
دیگر فراهم خواهیم کــرد که برای اقتصاد 
کشور آسیب زاست.نماینده مردم شازند تاکید 
کرد: وقوع جنگ بین کشــورها در راستای 
حفظ تمامیت ارضی و حفاظت از خاک است 
و صادرات یا قاچاق خاک از کشور مصداق از 
دست دادن خاک مان به دست خودمان است

به گزارش ایســنا، مصطفی معین با تبیین 
دلیل اقبال مردم به فهرست امید در انتخابات 

شوراهای شهر و روستا گفت: پیروزی اکثریت 
اصالح طلبان در شورای شهر و روستا وابسته 
به دو علت بود. اولین عامل، به عدم عملکرد 
درست و شفاف شــورای قبلی بر می گشت 
که نتوانســت پاســخ گوی مردم باشــد. آن 
شــورا نسبت به ایجاد معضالتی چون تراکم 
فروشــی، واگذاری غیر قانونی و به اصطالح 
نجومــی امالک به افراد خاص، آلودگی هوا، 
پالســکو و ...از سوی شهردار وقت نظارت و 

پاسخ گویی نداشت.
این وزیر اســبق ادامه داد: دوم اینکه مردم 

امیدوار بودند که شورای عالی سیاست گذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان که از منتخبین جریان 
اصالحات هستند بنشــینند و کار را طوری 
دنبــال کنند که افراد الیقی وارد فهرســت 

انتخاباتی شوند. 
معین با اشاره به انتقاداتی که از نحوه بسته 
شدن فهرست انتخاباتی به شورای عالی وارد 
شــد نیز گفت: این شــورا به عنوان نماینده 
جریان اصالحات باید این شرایط را مدیریت 
می کرد. من در جلســات این شورا شرکت 
نمی کنم که دقیقا بدانــم رویکردش برای 

انتخاب افراد چگونه بوده اســت ؛ اما مسلم 
اســت که انتخاب 2۱ نفر از میان 8۰۰ نفر 
امری سخت و دشــوار است. همه این افراد 
تفکرات، سالیق، البی گری ها و توانایی های 
متفاوتی دارنــد و خواه ناخواه بــا هر تدبیر 

عده ای ناراضی خواهند بود.
وی گفت: اصل را باید بر اســاس اعتماد 
گذاشت، اینکه عده ای خواستار شفاف شدن 
نحوه بسته شد لیست هســتند انتظار حقی 
اســت و شورا وظیفه دارد نســبت به آن ها 

پاسخ گو باشد.

صادرات خاک کشور فاجعه آمیز است

انتخابات باید مکانیزه برگزار شود

شورای سیاست گذاری پاسخ گوی مردم باشد

هشدار جان کری نسبت به ماجراجویی جمهوری خواهان علیه ایران

یادداشت 

اعتراض صنفی کارگران هفت تپه وارد سومین 
روز شد

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی ادامه داد: هیچ 
مشکلی برای ثبت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران وجود ندارد. دوستان باید بیایند و تعیین سمت 

کنند. به گزارش ایلنا علی ربیعی در پاسخ به این سوال 
که در طرح کارورزی برای اشــتغال، دولت چه نقشی 
برای نهادهــای صنفی کارگری در نظــر گرفته تا از 
ُحسن رفتار کارفرمایان و مراعات شدن حقوق صنفی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی اطمینان الزم حاصل شود، 
گفت: طرح کارورزی، یک طرح آموزشی است که فرد 

را برای حضور در محیط کار آماده می کند.
او با بیان اینکه هیچ کســی بیشــتر از من به دنبال 
احقاق حقوق کارگران نیســت، اظهار داشــت: طرح 
کارورزی نوعــی کمک به بیکاران اســت. ما هم افراد 

بیــکار داریم و هــم کارگر. من وزیر افــراد بیکار نیز 
هستم و نســبت به آنها نیز وظیفه دارم. این طرح به 
نوعی کمک به بیکاران نیز محسوب می شود. آنها طی 
فرصت شش الی ۹ ماهه، با حضور در طرح کارورزی، 
آموزش هــای الزم را دیده و مدرک فنی و حرفه ای را 

هم کسب می کنند
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی ادامه داد: افراد 
پس از گذرانــدن این دوره ها، بــه کارگرهای فنی و 

مهارت دیده تبدیل می شوند. 
ما نسبت به حقوق کارگران بی تفاوت نیستیم و همه 

مالحظات ایــن کار را مدنظر داریم.ربیعی در رابطه با 
آخرین وضعیت پرونــده انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران گفت: هیچ مشکلی برای ثبت این انجمن 
وجود ندارد. دوستان باید بیایند و تعیین سمت کنند. 
خیلی تــالش کردم تا موانع داخلی و خارجی پیش 

رو را بردارم و بتوانم استعالم ها را بگیرم.
او اضافــه کرد: من برای ایــن کار تالش فوق العاده 
مضاعفی را انجــام دادم. انجمن آماده ثبت اســت و 
فقط دوســتان باید تعیین سمت کنند. این مساله به 

دوستان نیز اعالم شده است.

رئیس مجلس شــورای اســالمی روند رای گیری در 
انتخابات را زمان بر دانســت و گفــت: با وجود این که 
چندیــن بار در قوانین گفته شــده که بایــد انتخابات 
مکانیزه برگزار شــود و نگرانی مردم رفع و در وقت آنها 

صرفه جویی شود اما در عمل اجرا نشد.
بــه گزارش ایرنا، علی الریجانی در جلســه علنی روز 
سه شنبه مجلس پس از ارایه گزارش عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشــور درباره روند برگــزاری انتخابات 2۹ 
اردیبهشت ماه به مجلس شوررای اسالمی از همه دست 

اندرکاران اجرایی و نظارتی تشکر کرد.
وی اظهارکرد: وزیر کشــور گزارش روشن و شفافی را 
ارائه کرد، البته همان طور که خودتان هم متذکر شدید 
اصالحاتی هم باید در روش کار انتخابات صورت گیرد.

وی به وجود صف های طوالنی در انتخابات اشاره کرد 

و یادآور شــد: با اینکه چندین بار در قوانین گفته شده 
است که باید انتخابات مکانیزه شود و نگرانی مردم رفع 
و در وقتشــان صرفه جویی شود، اما در عمل این انجام 

نشد البته در بعضی از حوزه ها انجام شده است. 
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از این جهت بنده فکر 
می کنم کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس، مرکز 
پژوهش ها، وزارت کشــور و شــورای نگهبان جلسات 
فشــرده ای باید برگزار کنند تا این مســئله رفع شود 
و انتخابات بعدی که اگر الزم اســت نرم افزارها کنترل 
و انتخاباتــی مکانیزه برگزار شــود و صف های طوالنی 

نداشته باشیم. 
الریجانــی ادامــه داد:  در روز انتخابــات هــم تغییر 
فهمی نســبت به قانون، آئین نامه و ثبت مشــخصات 
شناسنامه ای وجود داشــت که همین موضوع وقت گیر 

بود که وزارت کشــور تالش کرد تفسیر یگانه ای درباره 
این موضوع حاکم شود، اما در کل این موضوع تا ساعات 

پایانی رأی گیری طول کشید.
وی همچنین گفت: این هم از آن دسته مطالبی است 
که اگــر اصالح آئین نامه می خواهد، باید انجام شــود 
و وقتی شــما کد ملی را ثبت کردیــد، دیگر احتیاجی 
به ثبت مشــخصات شناسنامه ای نباشد چون وقت گیر 

است. 
رئیــس مجلس تصریح کرد:  من فکــر می کنم حال 
زمان خوبی است که وزارت کشور با کمیسیون شوراها 
ارتباط نزدیکی داشته باشد تا مشکالت مرتفع شود و در 
انتخابات بعدی با سرعت و آرامش بیشتری برگزار شود.

الریجانی از وزارت کشــور تشــکر کــرد و گفت که 
انتخابات خوبی برگزار شد.

عبدالرضا رحمانــی فضلی وزیر کشــور با حضور در 
جلســه علنی روز ســه شنبه مجلس شــورای اسالمی 
گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری، میان دوره ای دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر 

و روستا به نمایندگان ارائه کرد.

مشکلی برای ثبت انجمن صنفی روزنامه نگاران وجود ندارد

جان کری وزیــر امورخارجه دولت اوباما 
به کنگــره آمریکا و دولت ترامپ و در واقع 
جمهوری خواهــان هشــدار داده که وضع 
تحریم های تازه علیه ایران می تواند چالش 

برانگیز باشد.
 وزیر خارجه ای کــه پس از چند دهه با 
همتای ایرانی خود مذاکره و برای اولین بار 
با جمهوری اســالمی ایران به یک توافق 
مشترک رسید و این ماجراجویی های اهالی 

کنگــره آمریکا می تواند دســتاورد او را با 
چالش جدی روبرو سازد. 

به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، جان کری وزیرامورخارجه 
پیشین آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی 
در سانفرانسیســکو بــا اشــاره بــه تالش 
برخی ســناتورهای کشورش برای تصویب 
تحریم های مضاعف علیه ایران، تاکید کرد: 
وضع تحریم های اقتصادی جدید علیه ایران 

خطرناک اســت و این کشور را می تواند به 
انزوا بازگرداند.

کــری افــزود: تحریم های جدیــد علیه 
افرادی که با برنامه موشکی بالستیک ایران 
همــکاری دارند می تواند به مردم ایران این 
پیام را ارسال کند که توافق هسته ای 2۰۱۵ 

هیچ دستاوردی برای آنها نداشته است.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا 
اواخر ماه گذشــته )میالدی( با اکثریت آرا 

طــرح تحریم های جدید علیــه ایران را به 
تصویب رســاند که بــه رئیس جمهور این 
کشور اجازه می دهد به بهانه برنامه موشکی 
بالســتیک ایران تحریم های جدیدی علیه 

این کشور اعمال کند.
ادامه  در  آمریکا  پیشــین  وزیرامورخارجه 
ســخنان خــود ابــراز امیــدواری کرد که 
رئیس جمهور ترامپ به حرف افراد خوب در 

دولتش گوش کند.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی از ابراز 
عالقه چند کشــور آسیایی برای خرید آب 
سنگین ایران و انجام مذاکره میان طرفین 

خبر داد.
به گــزارش ایلنا بهــروز کمالوندی ، در 
رابطه با آخرین وضعیت فروش آب سنگین 
ایران به کشورهای اروپایی گفت: مذاکرات 
ما با اروپایی ها با پیشرفت هایی روبه رو بوده 

اما هنوز نهایی نشده است.
او بــا بیان اینکه میــزان و مقدار فروش 
ما به این کشــورها مشخص است، اظهار 
داشــت: مذاکراتی که میان طرفین است، 

از طریق یکی از شــرکت های وابســته به 
ما با شرکت های اروپایی صورت می گیرد. 
مذاکــرات ما هنوز در مرحله فنی و تجاری 
قرار دارد و در مرحله بعد، مســائل سیاسی 

مطرح است.
معاونت امور بین الملل، حقوقی و مجلس 
ســازمان انژری اتمی در رابطه با مســائل 
سیاســی این قــرارداد نیز تصریــح کرد: 
مسائل سیاسی این قرارداد به طرف مقابل 
بازمی گردد که آنها بتوانند مجوزهای الزم 
را کسب کنند. آن گونه هم که ما از مقامات 
اروپایی شــنیده ایم آنها هیچ مانعی ندارند 

و بعد از درخواســت این شرکت ها، به آنها 
مجوزهای الزم داده می شود.

کمالونــدی ادامه داد: مــا هم اینک در 
حال مذاکره هســتیم. در بخــش فنی و 
تجاری مذاکرات بســیار خوب بوده است. 
بخش اول مذاکرات، مســائل فنی است. 
مســائلی همچون نمونه کار در این مرحله 
مطرح است. بعد از آن وارد مسائل تجاری 
می شــویم که مسائلی مانند قیمت فروش، 
نحوه تحویل و دسته بندی و... مورد مذاکره 
قــرار می گیرد. بعد از ایــن مرحله، طرفین 
وارد فــاز امضای قرارداد می شــوند که در 

این مرحله باید طرف های مقابل مجوزهای 
الزم را از دولت های خودشان کسب کنند.

او از ابراز عالقه چند کشور آسیایی برای 
خرید آب ســنگین ایــران و انجام مذاکره 
میــان طرفین خبر داد و تصریــح کرد: از 
کشورهای آسیایی نیز خریدارانی داریم اما 
به دلیل اینکه هنوز قراردادی نهایی نشده 
اســت، نمی توان جزییات این مذاکرات را 

مطرح کرد. 
معموال در امــور تجاری نیز کشــورها 
و شــرکت ها اطالعات مشــتری را بیان 

نمی کنند.

بهروزکمالوندی سخن گوی سازمان انرژی اتمی:

ابراز عالقه چند کشور آسیایی برای خرید آب سنگین ایران

 تجربه اخیر شورای عالی اصالح طلبان در تهیه لیست امید برای شورای شهر تهران و 
سایر کالنشهرها و شهرهای بزرگ و انتقادات وارده بر فرآیند و نتیجه کار ، ایجاب می کند 
که نگاهی به یکی از ابعاد این تجربه بزرگ یعنی حضور احزا ب داشته باشیم. نبود احزاب 
قدرتمند و ریشه دار و پایدار در جامعه کنونی ، منجر به ایجاد دو جبهه اصلی در کشور شده 
است: جبهه اصالح طلبان و اصول گرایان . بنابراین بخشی از کمبودها و ضعف ها، ناشی از 
این علت اصلی است. کار جبهه ای و عدم استحکام روابط و مناسبات درون جبهه ای و عمر 
کوتاه جبهه ها آن هم صرفاً در ایام انتخابات موجب شده است که پس از هر انتخابات، شاهد 
کدورت ها، نگرانی ها و بعضاً انشــعابات درون جبهه ای باشیم . شاید در نگاه اول؛ راه حل 
ادغام احزاب کوچک در همدیگر و در احزاب بزرگتر و ایجاد دو یا سه حزب قدرتمند با تعریف 
کالسیک آن باشد. که البته بررسی و تحلیل آن در عهده این یادداشت کوتاه نیست. اما آنچه 
که در این یادداشت، بررسی آن مورد نظر است ، رابطه شوراها و احزاب است. سوال اصلی 
هم این است که چه رابطه ای بین این دو نهاد قابل تعریف و تبیین است ؟ ساده تر اینکه 
چرا احزاب سیاسی کشور باید تعیین کنند که چه کسانی در لیست شورای شهر قرار گیرند؟ 
شورای شهر نمایندگان منتخب مردم اند و در نظارت بر اداره امور شهر وظیفه مند هستند. 
احزاب در انجام این نقش و کارکرد چه وظیفه ای دارند؟ آیا تاکنون دیده و یا شنیده اید که 
یکی از احزاب برای آموزش اعضای شورا برنامه ای تدارک دیده باشد؟ آیا در کادر مرکزی 
این احزاب؛ در خصوص شــوراها و مدیریت امور شهری، شناخت و آگاهی تخصصی وجود 
دارد ؟ آیا کمیسیون و یا کارگروهی با موضوع بررسی و تحلیل مدیریت شهری سراغ دارید 
که در درون احزاب فعلی کشور فعالیت مستمر داشته باشد ؟ فکر نمی کنم جواب هیچ یک 
از سواالت، مثبت باشد. شاید در پاسخ، عنوان شود احزاب برای اداره دولت ها و نیز مجالس؛ 
نیرو و کادر تربیت می کنند. شاید این معنا تا حدودی در حوزه مدیریت امور ملی ، مصداق 
داشــته باشد. اما در حوزه مدیریت امور شهری تاکنون که این گونه نبوده است. یعنی هیچ 
حزبی در ایران برای اینکه افراد موثر و مجربی در شــوراها عضویت یایند ؛ برنامه ای برای 
تربیت و آموزش چنین نیروهایی را تدارک ندیده اســت. پس چرا باید احزاب سیاســی در 
مقطع برگزاری انتخابات شوراها، تعیین کننده باشند؟ به عبارتی شکل دهنده و قوام دهنده 
نهادشــوراهای اسالمی شهرها؛ احزاب سیاسی هستند که هیچگونه نقش یا وظیفه ای در 
حوزه شوراها بر عهده ندارند.  بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم که حاصل این فرایندی که 
شــورای عالی اصالح طلبان برای انتخاب نامزدها و تهیه لیست شورا تدارک دیده؛ مناسب 
باشد. پیشنهاد می شود انتقادات وارده بر لیست امید، یک بار از این منظر  دیده شود. چراکه 
اگر قرار است احزاب سیاسی تعیین کننده ترکیب شوراها باشند؛ الجرم می بایست ساز و کار 

مناسب آن را نیز در درون خود تدارک بینند.

شوراها و احزاب  
علی نوذرپور - فعال سياسی اصالح طلب 

 نکته روز 

پایتخت به یك تحول مدیریتي نیاز دارد
امير محسني- كارشناس مسائل شهري

تهران شــهری است پر زرق و برق و شلوغ که به اندازه تمام زرق و برق هایش، 
مشــکالتش هم بزرگ و پر هیاهو است. مشکالتی که اهمیت مدیریت شهری را 
برای پایتخت بیشتر و بیشتر عیان می کند. از دود و دم و ترافیک تهران که بگذریم،  
مشکالت مربوط به حمل و نقل شــهری، خودروهای فرسوده، ایجاد فضای سبز، 
دادن تراکم برای ساخت و ساز و ... همه و همه از مسائلی است که مدیریت شهری 
در تهران با آن ســر و کار دارد.از سوی دیگر، با توجه به تضادها و سردرگمی هایی 
که برای اجرای برنامه های شــهری در چند سال اخیر وجود داشته، همواره چالش 
و ناکارآمدی های اقتصادی، اجتماعی و نارســائی های عمرانی متعددی به شهرها 
و شــهروندان تحمیل می شــود. در واقع می توان گفت، رشد سریع شهر نشینی و 
افزایش روز افزون جمعیت که درهم آمیزی بیشتری در فضای شهری به وجود آورده 
است، اهمیت مدیریت در مسائل شهری را دو چندان می سازد و در این میان نقش 
مدیریت شهری برای پیشگیری از سردرگمی های مختلف و اجرای برنامه ها و گام 
برداشتن در مسیر توسعه پایدار غیرقابل انکار است. مدیریت شهری نگاهی وسیع و 
چندجانبه نگر محسوب می شود که می تواند راه گشای بسیاری از مسائل موجود در 
این عرصه باشد و شرایط تسهیل گری را برای اجرای طرح و پروژه های شهری به 
وجود آورد. راه گشایی که البته در طی ۱2 سال مدیریت محمد باقر قالیباف بر شهر 
تهران با اما و اگرها و چالش های زیادی همراه بوده است.شــهردار تهران اگر چه 
همواره در اجرای پروژهای عمرانی موفق عمل کرده و پل ها و تونل های بســیاری 
در زمان مدیریت وی در تهران افتتاح شد و به بهربرداری رسید )فارغ از هزینه هاي 
چند برابري که به شــهروندان متحمل شده است( اما عدم مدیریت سریع در زمان 
بحران مانند حادثه پالسکو، حاشیه های به وجود امده در خصوص امالک نجومی و 
تراکم فروشی برای رسیدن به درآمد بیشتر، همه و همه نشان از این دارد که قالیباف 
نتوانســته درمدیریت پایتخت موفق عمل کند. در هر حال با تغییر چهره شــورای 
شهر پنجم در انتخابات اخیر، به نظر می رسد محمد باقر قالیباف باید با این کرسی 
خداحافظی کندو به زودی شهردار جدیدی تهران را مدیریت خواهد کرد. شهرداری 
که باید هم یک شــرایط حداقلی برای رسیدن به بهشت را داشته باشد و هم دارای 
یک ســری ویژگی های منحصر به فرد و خاص باشد. بی تردید، پاکدستی و حسن 
شــهرت به این امر، تعهد به پاسخ گویی به مردم و نهادهای نظارتی، شناخت عمیق 
از مســائل شهر تهران، داشتن تجربه و قدرت مدیریتی و قائل به شفافیت بودن در 
مسائل شهری از شــرایط حداقلی شهرداری است که به میز مدیریت در ساختمان 
بهشــت خواهد رســید. از ســوی دیگر، ارتباط و تعامل قوی و دوسویه با دولت در 
حل مســائل شهری، جســارت برای توقیف پروژه های خوش آب و رنگ اما غیر 
ضروری شهری که تنها هزینه بر هستند، اشراف به ابزارهای مالی نوین و استفاده از 
ظرفیت بازار سرمایه محلي و بین المللي برای تامین منابع شهری، داشتن تخصص 
شهرسازی و سابقه کار در این حوزه و تجربه کار در مدیریت شهری یا دستگاه های 
موازی ان در کشــور شرایط ویژه و منحصر به فردی است که اگر مدیر جدید شهر 
تهران از آنها بی بهره باشــد مشــکالت به قوت خود باقی خواهند ماند و گره کار 
تهران باز نخواهد شــد. بدون شــک، پیوند دانش مدیریت شهری و تجربه یکی از 
نسخه های مهم و قابل پذیریش در تحقق مدیریت مطلوب شهری است که شهردار 

جدید تهران باید از آن بی بهره نباشد تا توسعه شهر تهران به خوبی اتفاق بیافتد.
رسانه های خارجی 

فایننشــال تایمز ادعا کرد که قطر حدود 7۰۰ میلیــون دالر به ایران و گروههای 
منطقه ای شیعه که مورد حمایت تهران هستند، پرداخته است.به گزارش انتخاب، این 
نشــریه در ادامه آورده است: دوحه یک میلیارد دالر را برای آزادی 2۵ عضو خانواده 
سلطنتی در عراق و همچنین ۵۰ شبه نظامی ربوده شده توسط تروریست ها در سوریه 
پرداخت کرده اســت. ماجرا از آنجا شروع شــد که کتائب الحق که نزدیک به ایران 
اســت، تعدادی از خانواده سلطنتی قطر را در عراق بازداشت کرد و در عوض خواستار 
آزادی مبارزان شــیعه ربوده شده توسط تروریست ها در ســوریه شد. قطر با استفاده 
از ایــن وضعیت، 2۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر به گروه های افراطی در ســوریه و تحریر 
الشــام پرداخت کرد تا در مقابل مبارزان ربوده شده شیعه آزاد شوند. به نظر می رسد 
مهم ترین دلیل قطع رابطه اعراب و سعودی با دوحه، پرداخت پول به ایران بوده است.

دو دیپلمات می گویند که انگیز گروه عراقی برای بازداشت تعدادی از قطری ها، دادن 
این اهرم به ایران و حزب اهلل بوده است تا بتوانند آزادی تعدادی از مبارزان شیعه که 

توسط گروه افراطی تحریر الشام ربوده شده بودند را تضمین کنند.

فایننشال تایمز:

پرداخت پول به ایران از سوی قطر 
باعث تیرگی روابطش با اعراب شد


