شبکههای اجتماعی ،تهدید یا فرصت برای نجفی؟
مصطفی کریمی

فعال سیاسی و اجتماعی

بدون شــک بازوی اجرایی لیست امید تهران ،برای
اقبال در انتخابات سال  1396شبکههای اجتماعی
بود .شــبکههای اجتماعی با شکل دادن یک حوزه
عمومی ( )Public sphereامکان نوعی گفتوگوی
اجتماعی از دل هر خانه را بر مبنای مصلحت جمعی
شهر ،شکل دادند .از دل این «عقل سلیم جمعی»،
لیست امید تهران بیرون آمد .تمام  21عضو لیست
رأی آوردند و اکنون بعد از گذشــت چند ماه ،همان
عقل ســلیم جمعی در حال رصد شهردار منتخب
تهران است.
نوعی «پیــشداوری عمومی» در مورد شــهردار
منتخب تهران در اذهان عمومی وجود دارد ،همین
پیش داوری ســبب جلب نوعی اعتماد عمومی به

وی شده است .با این وصف به هیچ وجه این اعتماد،
ذخیرهای ثابت و تغییرناپذیر برای نجفی نیست .در
واقع یکی از ویژگیهای جامعه شــبکهای سرعت
تحول باورهای عمومی است و این نکتهای است که
باید نجفی مد نظر داشته باشد.
حــوزه اداره شــهر ،یکــی از در دســترسترین و
ملموسترین جلوههای سیاست در زندگی روزمره
افراد اســت .هر فردی هم در دوران معاصر رســانه
خانهبهدوشــی به همراه خود دارد ،در شهر بزرگی
مثل تهران هــم هر لحظه امکان حادثهای از جنس
پالسکو یا برخوردی از نوع برخورد با دستفروشی
که در فضای مجازی پخش شد ،وجود دارد.
مصرفکنندگان مجازی هم عمدتا از همان طیف
رأیدهندگان به نجفی هستند و به صورت لحظهای
منتظر قضاوت و سنجش وی در همان حوزه عمومی:
تک تک اقدامات ،انتصابــات ،ضعفهای ــ حتی
گذشته ــ معایب مدیریت شهری ،خدمترسانی،

ساخت و سازها ،برخوردها با دستفروشان ،معتادان
متجاهر ،کودکان کار و جمع جمیع آســیبهای
اجتماعیدرسنگ محکشبکههایاجتماعیاست.
از طرفی نجفی میتواند از این شبکهها برای نشان
دادن تحــول مدیریت شــهری ،اقدامــات مثبت،
جلوگیری از رویههای فســادآمیز گذشته ،تکریم
و سیاســتگذاریهای کالن در حوزه آســیبهای
اجتماعی و شیشهای کردن ساز و کار تراکم فروشیها
و پروژههای بزرگ و ماندگار سود جوید و سربلند از
آزمون جامعه شبکهای شــدن ایران بیرون بیاید و
ســرمایه اجتماعی و اقتصادی طیف اصالحطلب را
حفظوحتیمستحکمترکند،کاریکهتاکنونانجام
نشدهوعمالسطححمایتازنجفیدرمعیارسنجش
عقل سلیم اجتماعی را نازل کرده است.
با وجود بیبرنامگی شــهرداری در حوزه رسانه ،یار
دوازدهم این نهاد عریض و طویل ،چهرههای مجازی
و پر تالش شورا هستند ،در طول این چند ماه در موارد

بســیاری چهرههای مجازی شورا به مدد شهردار و
شهرداری تهران آمادهاند ،بار بسیاری از اشتباهات
حوزه مدیریت شهری را به دوش کشیدهاند ،حتی
مخاطرات و روندهای اشــتباه را رصــد کرده و در
مواردی از افکار عمومی معذرتخواهی کرده و قول
مساعد اصالح روند را دادهاند.
باید اذعان داشــت در فضای پیش از انتخابات و به
فراخور گفتمانهای تشدید شده در آن فضا ،تصویر
و دورنمایی از مدیریت اصالحطلبانه در اختیار مردم
قرار گرفت؛ اما واقعیت امر این است که اصالحطلبان
حداقل یک دهه از روندهای اجرایی مدیریت شهر
دور بوده اند ،کادرســازی نداشته و به تبع آن تجربه
کار در این حوزه را ندارند .تجربه کارآموزی مدیریت
شهر برای شورا و فقدان متخصصین به ویژه در امر
رسانه و شــبکههای اجتماعی ،میتواند روز به روز
سرمایه سیاسی ( )Political Capitalاصالحطلبان
را کاهش دهد .به ویژه اینکه بسیاری از افراد رسانهای
شهردار پیشــین هنوز در مسئولیتهای حساس و
پستهایمدیریتیوروابطعمومیهامستقرهستند
و درگاه ارتباطی شهرداری با مردم را کنترل میکنند.

اصالح رویهها و روندها در سازمان عریض و طویلی
مانند شهرداری تهران قطعا زمان بر است .با این وصف
نجفی باید ساز و کارهای رسانهای را طراحی کند تا
استدالالت ،دالیل و روند تغییر رویهها را لحظهای،
در فضای عمومی شهر تکثیر نمایند ،زیرا عدم تکثیر
این اصول میتواند فرصتهای پیش روی نجفی با
بهرهگیری از شبکههای اجتماعی را به تهدید برای
وی تبدیل کند.
در طول چند ماه گذشــته شــهردار تهــران زمان
طالیی تغییر و تحوالت برای شــکل دادن گفتمان
اصالحطلبی برای مدیریت شهر را از دست داده است.
برای عموم مردم تهــران وجوه گفتمانی بنیادینی
میان مدیریت شهری پیشین و جدید شکل نگرفته
است .روند انتصابات نجفی هم حرف و حدیثهایی را
شکل داده که ادامه این روند میتواند کلید شهرداری
تهران را برای سال  1400نصیب یکی از گزینههای
راست میانه کند .امید که این شبکههای خشم و امید
که بازوی اصلی لیســت امید تهران بودند ،دوباره با
ساز و کاری به جایگاه قبل از انتخاباتشان بازگردند و
به آنها بهایی داده شود
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نماینده مجلس:

از سوی استاندار تهران مطرح شد

خبر روز

دست کمک به سوی تشکل ها برای حل مشکالت پایتخت
اســتاندار تهران از احزاب و تشکلهای
سیاسی درخصوص همفکری در جهت
حل و فصل مشکالت و معضالت استان
تهران کمک خواست و بیان کرد :هیچ
حزب و انجمنی را نداریم که برای گرفتن
مجوز پروندهای در استانداری داشته و
معطل مانده باشند.
به گزارش «ایلنا» ،محمدحسین مقیمی
در نشست استاندار تهران با دبیران کل
احزاب ،انجمنهای اسالمی و تشکلهای
سیاسی گفت :امروز نخستین دیدار من
به عنوان استاندار با دبیران و نمایندگان
احزاب اســت ،البته من قبال در وزارت
کشور هم با نمایندگان احزاب نیز دیدار
داشتم که اولین دستاورد آن آغاز به کار
مجدد خانه احزاب بود.
وی ادامه داد :امسال توانستیم ردیفی را
در بودجه برای کمک به احزاب بگنجانیم
و امیدواریم این مسئله در سالهای آینده
نیز ادامه یابد .امیدواریم احزاب فعالیت
بیشتری داشته باشند و بتوانیم اقدامات
موثری برای داشــتن احزاب واقعیتر،
بهتر و موثرتر داشته باشیم.
استاندار تهران در تشریح وضعیت استان
اظهار کرد :در اســتان تهران جمعیت
حدود  ۱۳میلیون و  500هزار نفر زندگی
میکنند که حدود هشت میلیون نفر آن
در شهر تهران زندگی میکنند .به دالیل
مختلف شهرســتانهای استان تهران
از شاخصههای توسعه خوبی برخوردار
نیســتند و باید برای اصــاح آن تالش
شود و به میانگین شاخصههای کشوری
برسیم.
مقیمی با بیان اینکه حدود سه میلیون و
پانصد هزار نفر از شهرستانهای استان
به شــهر تهران میآینــد ،تصریح کرد:
برای ورود به تهران باید حدود دو ساعت
مردم انتظار بکشــند .دلیل آن است که
در سالهای گذشته اتصال این شهرها
را به تهران از طریق ریل دنبال میکنیم
ولی هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.
اخیرا قطار حومهای به کار افتاده است،

سیف
برکنار نمیشود

ولی نیازمند ســرمایهگذاری بیشتری
است .الزم اســت که این شهرستان از
مترو برخوردار باشد.
وی افــزود ۸۰ :درصــد کالسهــای
آموزشها دوشیفته است .از نظر ورزش
برخی شهرســتانهای استان با کمبود
روبهرو هستند.
اســتاندار تهران با بیان اینکه در شــهر
تهــران هم مشــکالت زیــادی داریم،
خاطرنشان کرد :در امر آموزش و ورزش
با کمبود روبهرو هستیم .شاهد هستید
که تهران چهار روزی است که با آلودگی
زیادی روبهرو است و مجبور به تعطیلی
مدارس هســتیم ۷۰ .درصــد آلودگی
مربوط به حمل و نقل است که فرسوده
هستند و باید اصالح شــوند .در زمینه
مترو بهرغم ســرمایهگذاری سنگین با
کمبود واگن روبهرو هســتیم .سیستم
گرمایشی ادارات به ســی ،چهل سال
قبــل بازمیگردد .تاکســیرانی ناوگان
بهتری میخواهد و این در حالی اســت
که بنزین یورو ۴توســط ماشینهای ما
استفاده میشود.
مقیمی اضافه کــرد :تامین آب تهران با
یک خط لوله صورت میگیرد و نیازمند
خط لولــه دیگری از طالقان هســتیم.
فضای ســبز تهران مشــکل دارد و این
بهرغم تالشهای زیاد شهرداری است.
با این حــال ،امیدواریم با ایجاد کمربند
ســبز از آلودگی بکاهیم و مانع از ورود
ریزگردها به شهر شویم.
وی با تاکید بر اینکــه حمل و نقل یک
چالش اساســی اســت و نیازمند توجه
بیشــتری اســت ،ابراز کرد :در بودجه
امســال با توجه بــه افزایــش قیمت
حاملهای انرژی بایــد درصدی از این
مسئله را برای توسعه حمل و نقل ریلی
و جادهای در کالنشهرها استفاده کرد.
اســتاندار تهران از احزاب و تشکلهای
سیاسی درخصوص همفکری در جهت
حل و فصل مشکالت و معضالت استان
تهران کمک خواست و بیان کرد :هیچ
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حــزب و انجمنــی را نداریــم که برای
گرفتن مجوز پروندهای در اســتانداری
داشته باشند و معطل مانده باشند .همه
پروندهها به وزارت کشور ارسال شدهاند
و فکــر میکنم بــه آن پروندهها نیز به
ترتیب رسیدگی شده است.
وی در پایان تاکید کرد :در  ۱۶آذر همه
گروههای سیاســی هم در شهر تهران و
هم در شهرســتانها سخنرانی داشتند
و همه ســخنرانیها در استانها انجام
شده و گزارشی به ما درخصوص اخالل
نرسیده است.
احزاب را فقط زمان انتخابات به
رسمیت میشناسند

اعظم طالقانی در این نشست گفت :باید
در درجه اول به این ســوال پاسخ دهیم
که ما احزاب فقط به درد زمان انتخابات
میخوریم؟ ما را فقط در زمان انتخابات
به رسمیت میشناســند ولی در مواقع
دیگر خیر.
وی با اشاره به قانون احزاب اظهار کرد:
متاســفانه با این قانون شرایطی فراهم
شــده کــه گروهگرایــی و فرقهگرایی
در کشــور رشد خواهد داشــت .اگر ما
میخواهیم احــزاب پایبند بــه قانون
باشــند ،قانــون احــزاب بایــد تغییر
کند.
این فعال سیاســی اصالحطلب با بیان
اینکه براساس قانون احزاب باید  ۳۰۰نفر
در کنگره احزاب حضور داشــته باشند،
تصریح کرد ۳۰۰ :نفر که چیزی نیست
ما میتوانیم  ۵۰هزار نفر برای خودمان
بیاوریم ولی این کار موجب زیر ذرهبین
رفتن بیشتر میشود.
طالقانی ادامه داد :من تقاضا میکنم در
هرجلســه امنیتی که شرکت میکنید
بگویید قانون احزاب نمیتواند موجب
رشد احزاب باشد.
وقتی ظرفیتهای تشکیالتی
نداریم ،عنوان «حزب» برازنده ما
نیست

رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اعالم استراتژیهای جدید
ایاالت متحده از سوی ترامپ گفت :هیچ موضوع جدیدی در
ســخنرانی دو روز قبل ترامپ وجود ندارد .بهگزارش ایســنا،
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در حاشــیه جلسه
هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره
اظهارات اخیر دونالد ترامــپ رئیسجمهور ایاالت متحده و
اتخاذ استراتژیهایی درباره منطقه خاورمیانه و برجام از سوی
او اظهار کرد :از نظر من در استراتژیهایی که دو روز قبل ترامپ
اعالم کرد ،هیچ مطلب جدیدی وجود ندارد .دنیا نیز هیچ عکس
العملی نسبت به این اظهارات از خود نشان نداد.
وی افزود :به طور طبیعی قطعا در صورتی که در اظهارات اخیر ترامپ و بیانات استراتژیهای او
موضوع جدیدی وجود داشت ،منطقه خاورمیانه که بحرانهای بینالمللی زیادی در آن وجود
دارد نسبت به آن از خود عکس العملی نشان میداد وتحلیلهایی در این مورد مطرح میشد؛ اما
مشــاهده کردیم که هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد .رئیس دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه
اکنون شرایط برجام در آمریکا به دو ماه قبل بازگشته است ،خاطر نشان کرد :دو ماه پیش ترامپ
طرح بررسی پایبندی ایران به برجام را به کنگره ارجاع کرد و تبلیغات بسیاری در این زمینه انجام
داد .متأســفانه در داخل ایران نیز برخی افراد و رسانهها نیز خیلی دلخوش کرده بودند و در این
زمینه آنها نیز تبلیغاتی را انجام دادند اما چند روز پیش دو ماه مهلت کنگره تمام شد و هیچ اتفاقی
نیز نیفتاد و امروز شرایط به دو ماه قبل بازگشته است .این بدان معناست که رئیسجمهور آمریکا
و هر رئیسجمهور دیگری میتواند از تصمیمات قبلی خود عقبنشینی کند.
واعظی با تأکید بر اینکه برجام قطعا میماند ،گفت :امروز شرایط به گونهای شده که برجام باعث
ایجاد وحدتی میان امضاکنندگان آن و حتی کسانی که از امضا کنندگان برجام نیستند ،ایجاد
شده است .برجام چارچوبی میان ایران ،اتحادیه اروپا وکشورهای بزرگی که در سازمان ملل حق
وتو دارند است و این انتخاب رئیسجمهوری آمریکا است که آیا میخواهد در عرصه بینالمللی
به امضاها و تعهداتی که میدهد وفادار بماند یا اینکه میخواهد آمریکا را کشوری متزلزل نشان
دهد .وی افزود :زمانی که دنیا مشاهده میکند یک رئیسجمهور امروز قراردادی را امضا میکندو
رئیسجمهور دیگر آن را لغو میکند موجب بیاعتنایی آمریکا میشود.
رئیس دفتر رئیسجمهور تصریح کرد :ایران در حال حاضر در حال همکاری با دنیا ،کشورهای
اروپایی و کشورهای منطقه است و فکر میکنم که این مسیر ادامه خواهد یافت .واعظی در ادامه
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برکناری رئیس کل بانک مرکزی خاطرشان کرد :امروز اتفاقاتی
برخالف سیاستهای دولت و تصمیمات رئیسجمهوری افتاده و قیمت ارز از حدی باال رفته است.
به همین دلیل نیز آقای ســیف هم از سوی جامعه و هم از سمت بخشهای مختلف تحت فشار
قرار گرفتهاند تا قیمت ارز را تعدیل کنند .در این شرایط به یکباره خبری بیپایه و اساس مبنی بر
برکناری آقای سیف مطرح شده که ما بارها نادرستی آن را اعالم کردیم.

ژاله فرامرزیان از دیگر شرکتکنندگان
این مراســم گفت :اگر قرار باشد احزاب
زمینهساز رویکرد ایجاد دولتها باشند،
احزاب نیازمنــد افرادی هســتند که
اطالعات الزم را داشته باشند.
وی ادامه داد :احزاب باید در عرصههای
مختلف ظرفیت تشکیالتی داشته باشند
و تا وقتی این ظرفیت وجود نداشته باشد،
عنوان حزب برازنده آنها نیســت .البته
رســیدن به مقام برعهده احزاب است،
ولی دولتها میتواننــد احزاب را برای
رشد یاری کنند.
این فعال سیاســی حرکت جبههای را
بهترین روش برای پیشبرد امور دانست
و اظهار کرد :امیدواریــم آقای مقیمی
بتوانند به شــکلگیری و تقویت احزاب
کمک کند.
احزاب در ایران به صورت باندی
مدیریت میشوند

حســن بیادی گفت :معلوم نیست که
مســئول آلودگی هوا کیســت ؟ همه
میگویند دولت اســت ولی فقط دولت
نیست.
وی بــا بیان اینکه همه بایــد برای رفع

آلودگی فعالیــت کنند ،اظهــار کرد:
مدیریت جزیــرهای در این باره موجب
بیاثر شدن فعالیتها و عدم پاسخگویی
در این خصوص میشود.
این فعال سیاســی اصولگــرا ادامه داد:
احــزاب متاســفانه به صــورت باندی
مدیریت میشوند و از طرفی احزاب در
ایران هنوز جایگاهی ندارند.
احمد کریمی اصفهانی هم در نشســت
اســتاندار تهران با دبیران کل احزاب،
انجمنهــای اســامی و تشــکلهای
سیاســی گفت :بایــد از ظرفیتهای
مختلــف از جملــه احزاب بــرای حل
مشکالت استفاده کرد.
وی با اشاره به قانون جدید احزاب اظهار
کرد :البته با توجه به قانون جدید باید دید
چه احزابی میمانند و کدامها میروند،
با این حال کارشناسان کمیسیون ماده
 ۱۰باید به نظرات واحدی برســند .باید
به آیین نامه یکســان و واحدی برسند،
در حالی که به هر کارشناســی مراجعه
میکنیم هرکس یک نظر میدهد.
کریمــی اصفهانی بــا بیــان اینکه در
۱۱۲هکتار بازار بیشترین تردد صورت
میگیرد و یک میلیون و  ۵۰۰سفر روزانه

هيأت دولت

راضی نمیشویم
که مردم از ما ناراضی شوند

ســخنگوی دولت با بیان اینکه تحت هیچ شــرایطی راضی
نمیشویم که مردم از ما ناراضی شوند ،اعالم کرد :میخواهیم
یارانهای که برای برخی از دهکها ممکن است کمتر از خط واریز
فعلی شود را برای حرکت در مسیر عدالت به نیازمندان برسانیم.
بهگزارشایسنا،محمدباقرنوبخت،درحاشیهجلسههیأتدولت
درجمعخبرنگارانبابیاناینکه سیاستعمومیبودجهاهدافی
را برای سال آینده دنبال میکند ،گفت :مهار تورم ،ایجاد اشتغال
و تولید و کاهش فقر مطلق را پیگیری میکنیم و در سال گذشته
هم همیــن روند را دنبال میکردیم و بــرای واحدهای بخش
خصوصی هم پرداخت وام انجام میشد و نتیجه و آثارش را هم برای رشد اقتصادی در نیمهاول
شونیم تا هفتدرصد رسید و امسال هم مصمم هستیم رقم ۱۷
امسال مشاهده کردیم که به ش 
هزار میلیارد تومان را به ۷۵هزار میلیارد تومان افزایش دهیم و در تولید و اشتغال آن را بهکار گیریم.
وی تأکید کرد :مردم باید بدانند که دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که کاالیی را گران کند
و مسئله افزایش اشتغال و مقابله با فقر مطلق را پیگیری میکند .برای کاهش فقر دولت بههیچوجه
ریالیراازپرداختیارانههانمیخواهدبهخزانهواریزکند،سالآیندههمتمامیارانهایکهمیگیریم
را به جامعه بازمیگردانیم تا به دست مستمندان برسد و ما تحت هیچ شرایطی راضی نمیشویم
که مردم از ما ناراضی شوند ،بلکه میخواهیم این یارانهای که برای برخی از دهکها ممکن است
کمتر از خط واریز فعلی شود را برای حرکت در مسیر عدالت به نیازمندان برسانیم.
سخنگوی دولت در ادامه به سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه فرزندان مقامات در فساد
و قاچاق فعال هســتند ،گفت :ما ناراحتیم که چرا چنین سخنی از سوی دادستان کل کشور در
رسانهها مطرح میشود ،هرکس که در فساد نقش دارد و در قاچاق دست دارد را باید قوه قضائیه
با تواناییای که دارد ،دســتگیر کند یا مورد بازخواست قرار دهد ،اینکه چنین حرفی بهصورت
کلی از سوی دادستان مطرح شود ،همه مسئوالن را دربرمیگیرد و چنین سخن گفتنی در شأن
دادستان کل کشور نیست.
وی ادامه داد :دادستان کل کشور که باید درباره مبارزه با قاچاق اقدام عملی کند ،اعالم کرده که
برخی مقامات به جای اینکه دلسوزانه با قاچاق مبارزه کنند ،خودشان یا فرزندانشان در این امر
ســهم دارند و چطور انتظار دارید این مبارزه به نتیجه برسد؟ پاسخ ما این است که ما هم همین
انتظار را داریم؛ این ســخن در فضای مجازی نبود بلکه توسط دادستان کل کشور مطرح شد که
قدرت قضایی دارد و انتظار است بهجای حرف یک لحظه هم امان ندهند و اقدامات قضایی کنند
چون هر اتفاقی بیفتد همه مقامات سه قوه در مظان این اتهام قرار میگیرند.
از مسئوالن قوه قضائیه تقاضا دارم که به سمتی بروند که این جرم را در کسانی جستوجو کنند
که انجام دادهاند .نوبخت در پایان عنوان کرد :بــرای کاهش فقر به جای  ۴۲هزار میلیارد تومان
بالغ بر  ۱۰۶هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی میگذاریم .ما میفهمیم شرافت و سرمایه
اجتماعی ما به رضایت مردم بستگی دارد هیچ اقدامی جز در راه جهت رفاه مردم انجام نمیشود.

در تهران تردد میکند ولی فاقد امکانات
الزم اســت ،تصریح کرد :اگر تمهیدات
الزم صورت نگیــرد ما بــا وضعیت به
مراتب بدتری نسبت به کرمانشاه روبهرو
هستیم.
خانه احزابی هم در سطح استان
تهران احیا شود

نایب رئیــس خانه احزاب هــم در این
نشســت گفت :در بحــث یارانه ،حدود
۴میلیارد تومان برای احزاب اختصاص
داده شــد که بعد از گذشت  ۹ماه هنوز
این مســئله به احــزاب اختصاص داده
نشده است.
قدرتعلی حشــمتیان گفت :برای سال
آینده پنج میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان
یارانه برای احزاب در نظر گرفته شــده
است و البته خوشحالیم در دولت آقای
روحانی به احزاب توجه میشود.
نایب رئیس خانــه احــزاب ادامه داد:
همانگونه کــه خانه احزاب در ســطح
کشور احیا شد ،پیشنهاد میکنیم خانه
احزابی در سطح استان تهران احیا شود،
همچنین دولتمردان را به اســتفاده و
توجه به احزاب توصیه میکنم.

متاسفانهبااین
قانونشرایطی
فراهم شده
کهگروهگرایی
وفرقهگرایی
در کشور رشد
خواهد داشت.
اگرمامیخواهیم
احزابپایبند
بهقانونباشند
قانون احزاب باید
تغییرکند

مسئول امنیت و انتظامات شهرها
و روستاها ،نیروی انتظامی است

وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح گشتهای محلی سپاه ،گفت:
مسئولیت حفظ امنیت و انتظامات شهرها و روستاها کامال بر
عهده نیروی انتظامی است و این نیرو در مواقع خاص با توجه به
شرایطی که پیش میآید پس از تشکیل یک قرارگاه در صورت
نیاز از سایر دستگاههای نظامی و امنیتی نیز استفاده میکند.
بهگزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه
جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران ،درباره اقدامات انجام
شده از سوی این وزارتخانه در زمینه کنترل و کاهش آلودگی
هوا ،اظهار کرد :پیش از این اداره جلسات مربوط به آلودگی هوا
بر عهده معاونت اجرایی ریاســتجمهوری بود؛ اما در جلسه امروز مقرر شد که جلسات مربوطه از
سوی رئیس سازمان محیطزیست برگزار شود .همچنین تالش شد که امروز جلسهای در این زمینه
برگزار شود و در صورت نیاز جلســات به صورت روزانه تشکیل و تصمیمات مقتضی برای کنترل
آلودگی در کوتاه مدت اتخاذ شود.
وی افزود :در این موضوع آنچه که به وزارت کشور مربوط میشود ،با توجه به اعالم نظر وزارت بهداشت
وسازمانمحیطزیست،موضوعتعطیلکردنمراکزفعالصنعتیآلودهکنندههواستکهدراینچند
روز جلسات مربوطه مرتبا برگزار و اقدامات مقتضی انجام شده است .وزیر کشور در ادامه در پاسخ به
پرسشی درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه دیگر نیازی به همراهی تیم
حفاظتبرایمقاماتکشوروجودندارد،گفت:مسئولحفاظتازمقاماتکارگروهیدرزیرمجموعه
شورای امنیت ملی است که وزارت کشور مسئول آن کارگروه است .در این کارگروه از دستگاههای
مختلفامنیتی،انتظامیوقضایینمایندگانیعضویتدارندوبنابرگزارشاتیکهآنهامیدهندسطح
و نوع حفاظت از شخصیتها مشخص میشود .رحمانی فضلی ادامه داد :اخیراگزارشهایی درباره
برخی شــخصیتها و ردههای حفاظتی در این کارگروه مطرح شده و در پی آن تصمیماتی درباره
تغییر سطوح حفاظتی اتخاذ شده که آنها را به دستگاههای مرتبط یعنی نیروی انتظامی و سپاه ابالغ
کردهایم .وی در ادامه در پاسخ به این پرسش درباره نظر دولت نسبت به اجرای طرح گشتهای محلی
سپاه ،اظهار کرد :در این زمینه واقعا اضافه مباحثی مطرح میشود .ما برای همه این موارد قوانین و
مقرراتی داریم و اصلی که مسلم است این است که مسئولیت امنیت و انتظامات شهر و روستاها کامال
بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد و در مواقعی خاص با توجه به شرایطی که پیش میآید قرارگاههایی
تشکیل میشودکه مسئولیتآنهابانیرویانتظامیاست.وزیرکشورافزود:پساز تشکیل قرارگاهها،
ناجا بنا به نیازی که دارد از سایر دستگاههای نظامی و امنیتی استفاده میکند .در این زمینه به طور
مثال در برگزاری مراسم  22بهمن نیاز است که درجه حفاظت افزایش یابد بنابراین نیروی انتظامی
بهعنوان مسئول از سپاه و بسیج و وزارت اطالعات تقاضای نیرو میکند و فرماندهی کار را بر عهده
میگیرد .همچنین در برخی مواقع مانند  15خرداد مجبور هستیم برای پاسخگویی به تهدیدات
موجود درجه هوشیاری را افزایش دهیم .در این زمینه نیز مسئولیت کار بر عهده نیروی انتظامی
است و این نیرو از سایر نیروها استفاده میکند.

بارقههای امید
به چشم میخورد
ایسنا :یک عضــو کمیته حصر فراکسیون
امید مجلس ابراز امیدواری کرد تا آغاز سال
جدید پایانی بر موضوع حصر باشد و گفت:
این روزها بارقههای امیــد برای حل آن به
چشم میخورد.
غالمرضا حیدری در نطق میان دستور خود
در جلسه علنی مجلس اظهار کرد :بنیانهای
اجتماعی ،اقتصادی ،اعتماد عمومی و امید
به آینده روز به روز کمتر میشــوند؛ این در
حالی است که ایران در بزنگاههای تاریخی
خود با تکیه بر سرمایه اجتماعی خویش که
برآمده از اقوام و تفکرات متکثر و نیروهای
زبده و متفکران جوان بوده همواره از زیر بار
فشار مشکالت و سختیها با قدرت و استوار
سر بر آورده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
همچنین بیان کرد :جامعه امروز ایران به مدد
دسترسی به شبکههای اجتماعی خواستار
شــفافیت نهادهای مختلف و پاسخگویی
مسئوالن نظام است ،البته از نقاط قوت دولت
روحانی تقدیم به موقع الیحه بودجه و انتشار
آن در افکار عمومی است که باعث شفافیت
و آگاهی مردم از بودجه نهادها و ارگانهای
کشور شده اســت؛ این امر میتواند موجب
نظارت دقیقتر و پرسشــگر افکار عمومی و
از سویی پاسخگویی مسئوالن نظام شود.
نماینده مردم تهــران در مجلس در ادامه
خطاب به حسن روحانی اظهار کرد :به نظر
میرسد ضرورت برخی بودجهها توجیه پذیر
نباشد ،پس چرا نسبت به حذف آنها از الیحه
بودجه اقدام نکردهاید؟ این در حالی است که
بارها تأکید شده برای پرداختطلب اقشار
زحمت کشی چون فرهنگیان و بازنشستگان
پول کافی ندارید.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از نطق
خود گفت :در این میان برخی از عملکردها
نمک بر زخمهای مردم میپاشد و بارزترین
آنها معضل بغرنج موسسات اعتباری است
که سرمایه اقشار مردم را باال کشیده است و
این امر میتواند وجود شبکههای مافیایی را
در ذهن ایجاد کند ،پس نقش دستگاههای
اطالعاتــی و امنیتی در حــل این بحران و
کمک به ملت و نظام چیست؟
وی ادامه داد :ســؤال اساســی آن اســت
چرا هزینه اداره کشــور بیــش از بازدهی
شــده؟ چرا بخش قابل توجهــی از بودجه
صرف نهادهــای غیرضروری میشــود؟
ملت میپرســند آیا این روند موجب بهبود
وضعیت رفاهی شده اســت؟ راستی دلیل
این همه ســنگاندازیهای داخلی مقابل
ارتباط ایران با دنیا چیســت؟ چه جریانها
و محافلی از دیوارهای بلند فاصله که امکان
گفتوگو را محدود میسازد سود میبرند؟
لذا یکی از مهمترین راههای نجات کشــور
مدیریت هوشمندانه و تعامل با کشورهای
دیگر جهان است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
اظهار کــرد :نظام در صورتــی میتواند در
عرصه بینالمللی توفیق یابد که از حمایت و
انسجام مردمی و نیروهای داخلی برخوردار
باشد ،اما متاســفانه در عرصههای مختلف
سیاسی ،اجتماعی و مدیریتی به جوانان این
مرز و بوم اعتماد نکردهایم .جوانان کارآمد با
پروندهسازیها از ورود به الیههای مدیریتی
و سرمایهگذاری محروم شدهاند امیدواریم
این محرومیتها و پروندهسازیها جریان
سازماندهی شده نباشد.
این عضــو کمیته حصر فراکســیون امید
مجلــس در ادامه بیان کــرد :یکی از موانع
دیگر در راه تحقق وفاق ملی موضوع حصر
و زندانیان سیاســی اســت که این روزها
بارقههای امیــد برای حل آنها به چشــم
میخورد همه امیدواریم آغاز ســال جدید
پایانی بر موضوع حصر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین به
مسئله آلودگی هوای تهران و چند کالنشهر
دیگر کشور اشــاره کرد و گفت :این روزها
تهران و بســیاری از شهرهای کشور محتاج
هوای تازه هستند ،باید فریاد محیطزیست را
شنید و چاره اندیشید تا خدای نکرده شاهد
بحرانی و امنیتی شدن آب و هوا نشویم .تهران
به عنوان پایتخت در برخی از شــاخصها از
سایر شهرها اعتبارات کمتری دارد.
وی ابراز کرد :به نظر میرسد در حال حاضر
بسترهای الزم برای مدیریت یکپارچه انرژی
فراهم شده و دولت و مجلس باید در الیحه
اصالح ساختار دولت به دنبال تشکیل وزارت
انرژی باشند.

