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درخواست شفافسازی در
نامه سرگشاده به شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان

یکشنبه  10اردیبهشت شماره 132

بیش از  ۱۶۰۰روزنامهنگار دانشــجو و فعال مدنی و سیاســی در نامهای به شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان ایران خواستار «شفافسازی» در مورد روند تهیه فهرست در انتخابات شوراهای اسالمی
شــهر و روســتا شــده و افزودند که بدنه اجتماعی اصالحطلبان از عملکرد نماینــدگان خود «عمیقا
سرخورده» شده است.

سخن روز

سرگردانی قالیباف و ضعف بنیادی
توسعه نیافتگی سیاسی کشور
امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

اولیــن دور مناظرات انتخاباتی در حالی به انجام رســید که محمد باقر قالیباف روی
دیگری از وضعیت و حال وهوای روحی خود را به نمایش گذارد .شهردار تهران در حالی
برای سومین بار وارد کارزار انتخاباتی شده که پیش از این شانس خود را به طرق دیگر
امتحان کرده بود .قالیباف از روزی که خواست خود را یکی از نخبگان سیاسی جمهوری
اســامی معرفی کند ،همواره نتوانست نسبت خود با اقشار مختلف جامعه را مشخص
کند .پیش از این قالیباف یک روز نماینده طبقه متوسط و روزی دیگر سخن گوی طبقه
مرفه بوده اســت و امروز با تجربهی دولت نهم و دهم خود را یار وحامی اقشار ضعیف
جامعه معرفی میکند .این تغییر موضع نشــان میدهد که وی از یک مشــکل اساسی
رنج می برد و درمان آن گویا از عهده وی خارج اســت .قالیباف که درکســوت نظامی
توانست گام به گام خود را به مراکز تصمیم گیری سیاسی نزدیک کند هیچگاه به این
باور نرســید که صحنه سیاسی و ساز وکار آن متفاوت با نظامی گری است .وی تصور
میکرد؛ همانطور که پلههای ترقی در مناصب انتصابی را یکی پس از دیگری طی کرده،
پتانســیل الزم برای کسب مناصب انتخابی را نیز خواهد داشت .یکی از بد شانسیهای
قالیباف عدم حضور مشاورین جامعه شناس و سیاسی کارآشنا در کنار وی است .همواره
مهمترین توصیه مشاوران ورزیده به کنش گران سیاسی ،تطبیق رفتار و کنش زندگی و
ادبیات و مرام نخبگان با قشر مد نظر است .از قرار معلوم این موضوع هیچ گاه از سوی
مشاوران قالیباف به وی آموخته نشده است .عدم اتکا به پایگاه اجتماعی خاص به همراه
مشاورههای احتما ًال کاسبکارانه موجب شده است که محمد باقر قالیباف در مناظرات
انتخاباتی نتواند شخصیت مســتحکم و قابل اعتمادی از خود نشان دهد .مناظره اخیر
بهترین گواه این مدعا است .وی سعی می کرد با استفاده از دالهای معنا بخش متفاوت
هویت نوینی از خود بروز دهد .از یک سو با تکیه به جمالت معروف مهندس میر حسین
موسوی سعی داشت تا خود را به جنبش سبز نزدیک کند و از سوی دیگر با ایفای نقشی
شــبیه به احمدی نژاد به دنبال جلب توجه طرفداران وی بود .همین دو گانگی و از هم
گســیختگی شخصیتی نهایتا به ویرانی وی منتهی شد .شاید بزرگترین مشکل قالیباف
عدم خالقیت و تولید گفتمان و معنای نوین در عرصهی سیاسی است .قالیباف به دلیل
این ضعف خود همواره ســعی کرده برای جلب نظر آحــاد جامعه از دیگر کنش گران
سیاسی تقلید کند .به همین دلیل احتمال آنکه در مناظره بعدی قالیباف پرسوناژ جدیدی
را نمایش دهد بسیار زیاد است .ممکن است پس از نظرسنجیهای آماری بعد از مناظره
اول ،قالیباف و مشــاورانش به این نتیجه برســند که وی باید نقش دیگری را ایفا کند.
بدیهی است در این صورت شاهد بیش از پیش سقوط قالیباف در انظار مردم خواهیم بود.
این در حالیست که نظر سنجی های مختلف نشان میدهد حجم عمده مردم ایران
خود را وابســته به هیچ کدام از جریانات اصولگرا و اصالح طلب نمیدانند .آخرین نظر
سنجی نشــان میدهد که  30در صد از مردم خود را نزدیک به هیچکدام از جناحهای
اصالح طلب و اصولگرا ندانسته و  25در صد حتی نمیدانند که به کدام جهت متمایل
هســتند .مجموع این افراد که بالغ بر  55درصد از جمعیت کشور را در بر میگیرد بستر
مناســبی برای یک سیاستمدار نخبه و مؤلف اســت که بتواند گفتمان الزم برای جلب
این افراد را ارائه دهد .قالیباف بجای آنکه ســعی کند خود را نماینده این میزان از مردم
نشــان دهد گاهی خود را به اصالح طلبان و گاهی به اصول گرایان نزدیک میکند و
نتیجه این سرگردانی چیزی جز شکست پی درپی نیست .با این حال جای شکی نیست
که قالیباف ظرفیت الزم برای ایفای نقش جدید برای مردم مســتقل نخواهد داشت و
احتما ًال در مناظره بعدی باز هم به تکرار اشتباهات خود مبادرت میکند .تمام این موارد
بیش از آنکه به قالیباف باز گردد نشان از ضعف جدی کشور در نبود احزاب و نهادهای
مدنی سیاســی دارد .احزاب جایی است که افراد برای مناصب مختلف ساخته میشوند.
از کاندیدای ریاست جمهوری گرفته تا نمایندگی مجلس و شورای .محمد باقر قالیباف
خود عیار و محک جدی برای ســنجش این قابلیت سیاسی در کشور است .به ازای هر
شرکت قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری میتوان به میزان توسعه نیافتگی سیاسی
کشور پی برد.

یادداشت روز

پنج چالش مهم روابطعمومیها

امیر عباس تقی پور -مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

به مناســبت برگزاری دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و ششمین کنفرانس روابط
عمومی و صنعت.
اگرچه کوشــشهای انجام شده از سوی نخبگان و فعاالن در دو دهه اخیر تا حدود زیادی سبب
ترمیم و ارتقای کارکردهای روابطعمومی شده است ،اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم .در
این مجال ،با طرح چند پرسش اساسی ،عم ً
ال به برخی از چالشهای موجود اشاره میشود.
 -1فاصله زیادی میان نوآوری و ســرعت تحوالت فناوریهای اطالعات و ارتباطات و همگام
شــدن روابطعمومیها ،و بهرهمندی آنها از نتایج پیشرفتهای حاصله و ثبت و ضبط تجربههای
به دســت آمده وجود دارد .چه باید کرد؟ آیا زمان ایجاد مرکز تحقیقات و آموزش روابطعمومی فرا
نرسیده است؟
 -2آیــا انجمنهای حرفهای روابطعمومی در ایران ،به معنــای واقعی کلمه ،میتوانند خود را
نمایندگان جامعه تخصصــی و افراد حقیقی خبره در این حوزه معرفی کنند؟ دلیل اصلی طرح این
پرسش آن است که فاصله عمیق و معناداری میان تعداد شاغالن و کارشناسان روابطعمومی با تعداد
اعضای انجمنهای رسمی کشوری و اســتانی وجود دارد .به نظر میرسد انجمنهای یاد شده در
جذب و نگهداشت حداکثری اعضا ناکام بودهاند یا شرایط و نحوه فعالیتشان نتوانسته است اعتماد
بخشی وسیعتری از فعاالن را برای حضور و مشارکت در نهادهای تخصصی جلب کند.
 -3آیا نهاد روابطعمومی برای قبول مسئولیت و نقشآفرینی در برنامههای کالن کشور یا اجرای
ابرپروژهها فعال اســت؟ تأکید میشــود نهاد روابطعمومی و منظور صرف ًا روابطعمومی سازمانها
نیســت .شاید قضیه با مثال روشنتر شود؛ کشور چند سالی است با معضالت کالنی نظیر ترافیک
ن آب ،محیطزیست ،صندوقهای بازنشســتگی ،بیکاری و ...مواجه است .درست
سرسامآور ،بحرا 
اســت که روابطعمومی سازمانهای مسئول ،وظایف و مأموریتهای مســتقیم دارند ،اما آیا نهاد
روابطعمومــی نمیتواند در کاهش این معضالت ،جلب مشــارکت و کمک به تغییر رفتار مردم در
مواجهه با بحرانها ،آگاهیسازی و ارائه راهحلهای ارتباطی ،اعالم آمادگی کند و مسئولیت بپذیرد؟
-4برنامه عملی نهاد روابطعمومی برای جذب فارغالتحصیالن پرشــمار رشــته روابطعمومی از
دانشگاههای دولتی ،آزاد ،و بهویژه علمی و کاربردی ،چیست؟
 -5آیا همگرایی ،همافزایی و تعامــل حرفهای رضایتبخش و مطلوب میان انجمنها ،نهادهای
تخصصی و پیشکســوتان و فعاالن روابطعمومی وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ،برای ارتقای
سطح تعامل چه باید کرد و اگر پاسخ منفی است ،چرا؟ چه باید کرد؟
رفع چالشهای برشــمرده و برنشــمرده ،با راهحلهایی امکانپذیر است که باید از سوی نیروی
انسانی خالق ،توانمند و دارای دانش و مهارتهای تخصصی ارائه شود.

خبر

رؤسای ستاد «روحانی» مشخص شدند
رؤسای ســتاد و کمیتههای انتخاباتی
حجتاالسالم روحانی مشخص شدند.
اســامی رؤسای ســتاد و کمیتههای
انتخاباتی روحانی به شرح زیر است:
-1محمد شــریعتمداری رئیس ستاد
مرکزی
-2مرتضــی بانک قائم مقام ســتاد و
معاونت امور استانها
-3داوود کرمی قائم مقام معاونت امور
استانها
-4مرتضی حاجی رئیس ستاد تهران

-5علی جنتی معاونت تبلیغات
-6حسن یونس سینکی معاونت اقشار
و تشکلها
-7علی احمدیان معاونت پشتیبانی
-8محمد کبیری رئیس ستاد جوانان
-9حسن بانک قائممقام ستاد جوانان
-10اشرف بروجردی رئیس ستاد زنان
-11صدراعظمنوری قائممقام ســتاد
زنان
-12محمدعلی وکیلی سخنگوی ستاد
مرکزی

سياسي

محمدحسین خلیلی اردکانی نماینده کرج در مجلس ششم:

خبر

ثمره تالشهای روحانی در چهار سال دوم مشخص میشود
آقای جهانگیری باید در نظر داشت که همه
نگــران بودند بــا توجه به گذشــته عملکرد
شورای نگهبان که شخصیتی چون آیت اهلل
هاشمی را رد صالحیت کرد پیش بینی کرده
بودند که اگر این اتفاق بیفتد ممکن در مورد
آقای روحانی هم این مشــکل ایجاد شود که
اگــر چنین اتفاقی می افتــاد و اصالحطلبان
کاندیدای دیگری نداشــتند در آن زمان باید
کال کشــور را بــه اصولگرایــان واگذار می
کردند .از طرف دیگــر وقتی یک جمعی که
خودشانهم میدانند رأی کافی نخواهند آورد
در مقابل دولت می ایستند دولت می بایستی
یار و یاوری داشته باشد که بتواند در مقابله با
این هجمهها از او دفاع کند و آنها را پاســخ
دهد.

گفتوگو :ســید علیرضــا دادگر
حسینی
فضای سیاســی ایران در روزهای
آتی شــاهد دو انتخابات سرنوشت
ســاز که یکی انتخابات شــوراها
کــه تأثیــر مســتقیم در مدیریت
شــهری دارد و دیگــری انتخابات
ریاستجمهوری است که سرنوشت
سیاســی و اجرایی کشور را برای 4
ســال رقم میزند .بدیهی است که
تأمل در انتخابــات کاندیداها از اهم
مسائل اســت در این راستا خبرنگار
روزنامه مستقل در گفتگویی با دکتر
محمدحسین خلیلی اردکانی نماینده
اسبق مجلس شــورای اسالمی به
بررســی این موضوع پرداخته که در
ادامه میخوانید:
به نظر شما ســازوکار اصالحطلبان برای
شرکت در انتخابات شوراها چیست؟

اصالحطلبان پایــگاه خوبی در بین جامعه
دارند ولی امکانات خوبــی برای تبلیغ ندارند
هر چه بیشــتر بتوانند در زمینه شناســاندن
کاندیداهــای خود به مردم موفق تر باشــند
طبعــ ًا بهســرعت ،رأی باالتری به دســت
خواهند آورد .در انتخابات ســال  94مردم به
لحاظ اعتمادی که به اصالحطلبان داشــتند
به کاندیدایی که حتی شــناختی نداشتند هم
رأی دادند ،اصالحطلبان تالش گســتردهای
را صــورت دادند تا در وهلــه اول کاندیدای
بهتــری را معرفی کنند .الزم به ذکر اســت
که انتخــاب کاندیداها از جانب اصالحطلبان
طی یک فرآیند طوالنی انجام شده و اینطور
نبوده که هر کســی که خود اعالم صالحیت
کرد در لیست اصالحطلبان جای گرفته باشد.
آنها مورد بررســی دقیق قرار گرفتند ،امتیاز
بندی شــدند ،ازنظر ســوابق تحصیلی و کار
اجرایی مورد ارزیابــی قرار گرفتند و در جمع
گستردهای از احزاب اصالحطلبان مجدد مورد
بررسی قرار گرفتند تا نقاط ضعف و قوت همه
آنها ارزیابی شــود .مردم باید متوجه شوند که
این فرآیند طوالنی در شناسایی کاندیداهای
معرفی شــده به مردم بسیار ارزشمند است و
میتواند زمینههای امید را در مردم ایجاد کند
که از بین کاندیداهای موجود بهترینها را از
هر جهت انتخابات کنند .مردم باید آگاه باشند
که اصالحطلبان در ایــن دوره دارای برنامه
هستند هم در ســطح ملی برنامههای خوبی
تدارک دیده شــده و هم در همه اســتانها
برنامه محلی خواهند داشت .نکته مهم دیگر
این اســت که اگر اصالحطلبان موفق شوند
انرژی و وقت شوراها را بجای موازی کاری و
رفع اختالفات در جهت هم افزایی و در جهت
تقویت برنامه های که بصورت مشــترک در
نظر گرفتند انجام دهند فوق العاده ارزشــمند
خواهــد بود .در شــوراهایی که ناهماهنگ و
ناهمگون هستند و مجموعه آنها برنامه ای از
قبل ندارند ،عمده وقت آنها درجلسات ،صرف

پیش بینی شما از انتخابات  96چیست؟

رفع اختالفات یا اقناع دیگران برای همراهی
در طرح خاصی میشود .این در حالیست که
اصالحطلبان نه تنها این مشکل را ندارند بلکه
دارای برنامه قوی خواهند بود .منش و رفتار
اصالحطلبان در گذشته چنین بوده که اگر در
قدرت باشــند از افکار و اندیشههای صاحب
نظران اســتفاده میکنند .مخصوصا اینکه به
جوانــان بها میدهند .اینها نکاتی اســت که
مردم قبــل از رأی دادن باید مورد توجه قرار
دهند.
اگر اصالحطلبان موفق شوند این مفاهیم را
به مردم منتقل کنند قطع ًا در انتخابات موفق
خواهند شد ،نکته دیگر اینکه اصالحطلبان اوال
مورد نظارت احزاب واقع می شوند یعنی چون
احزاب در گزینــش و انتخاب این افراد نقش
داشــتند بعد از پیروزی در انتخابات مستقیم ًا
مورد نظــارت این مجموعهها قرار میگیرند؛
در حالی که کاندیداهای انفرادی مورد نظارت
هیچ فرد و گروهــی نبودند .اصالحطلبان در
صــورت پیــروزی باید به احزاب پاســخگو
باشند احزاب هم باید پاسخگوی مردم باشند
چرا که مردم بــه احزابی اعتماد میکنند که
آرمانهایشــان را دنبال کنند و اندیشه های
آنها را مورد توجه قرار دهند .لیکن احزاب هم
مورد قضاوت مردم قــرار میگیرند .درنتیجه
بهنوعی اعضای شــورای شهر زیر نظر مردم
قرار میگیرند ولی اگر انفرادی باشد هیچ کدام
از این اتفاقها نخواهد افتاد.
آرایش سیاسی اصولگرایان برای انتخابات
ریاستجمهوری را چطور ارزیابی میکنید؟

من معتقــدم اصولگرایان به خاطر عملکرد
غلطشــان در دوران گذشته یک سرخوردگی
ایجاد کرده و عدم اعتماد جامعه به آنها خیلی
بیشــتر از گذشته اســت .به همین دلیل در
حال دست و پا زدن هســتند تا شاید بتوانند
از خودشان اعاده حیثیت کنند و به مردم نشان
دهند که دارای صالحیت هستند .برخی از آنها
هم خودباور هســتند و فکر میکنند شخص
ارزشمندی هســتند چون در قدرت بودند بر
این باورند کــه مردم به آنها اعتماد می کنند
لذا دچار یک خودشیفتگی شدند .دلیل دیگر

اینکــه اصولگرایان چون احســاس میکنند
برنده انتخابات نیســتند مایل بودند با حضور
حداکثری برای ثبت نــام در انتخابات مقابل
آقای روحانی گارد بگیرند و به او حمله کنند و
مانند لشگری جلوی ایشان بایستند تا ایشان
را زمین بزنند.
وعدههای انتخاباتی برخــی کاندیداها
برای ایجاد شــغل تا چه اندازه قابل تحقق
است؟

اوال مردم خیلی وعده های کوچکتر از این
را شــنیدند و در آخر هم مشاهده کردند که
نتیجه چه شــد .ثانیا قطع ًا مردم به این ایده
شک اساسی خواهند کردند چرا که به خوبی
مــی دانند ایجاد  5میلیون شــغل و پرداخت
یارانه الزمه آن رشــد اقتصادی باالیی است
که در حال حاضر میســر نیست تا زمانی که
زیربناهای توســعه کشــور تقویت نشود این
کار قابل انجام نیست .علیرغم اینکه دولت
احمدینــژاد آنهمه وعــده داد درنهایت در
ســاختار اقتصادی لطمه زیادی را ایجاد کرد.
دولت آقای روحانی هنوز موفق نشده تمام آن
خســارتها را جبران کند ولی آن چیزی که
آقای قالیباف مطرح می کند به این زودیها
محقق نخواهد شد و یکی از مشکالت کشور
هم این است .قطعا باید نظر نخبگان و بزرگان
کشور را درک کرد ولی اینجا مهم این است
مردم نســبت به این اطالعات شناخت پیدا
کنند و آنچه که حقیقت دارد را بدانند و درواقع
علم به اینکه چگونه باید کشور به مرحله ای
برسد که اینهمه شغل ایجاد شود را به خوبی
متوجه شوند و بر این واقف شوند که این وعده
به راحتی محقق نمی شود.
نظر شما در خصوص کاندیداتوری آقای
جهانگیری چیســت؟ اظهارات آقای جواد
الریجانی را چطور ارزیابی میکنید؟

ایــن که آقــای الریجانــی در انتقــاد از
کاندیداتوری آقــای جهانگیری گفتند آیا در
رابطه با اردوگاه خودشآنهم این طور قضاوت
میکنند که قطعا این طور نیســت و ایشان
صرف ًا در خصوص اصالحطلبان قضاوتشــان
بدین گونه اســت .در خصوص کاندیدا شدن

به نظر من آقای روحانــی برنده انتخابات
خواهد بود اما در اغلب کشورهای دنیا فردی
که در وهله اول مورد اعتماد مردم قرار گرفت
بر این باورند که فرصت  4ساله برای پیشبرد
و تحقــق اهداف و اقدامات او کافی نیســت
درنتیجه الزم اســت که  4ســال دیگر هم
وقت داشــته باشــند تا کارها را به جلو ببرند
چون درواقع رئیسجمهور مســتقر اســت و
مردم میدانند که او  4سال دیگر برای تحقق
اهدافش زمان الزم دارد .این درصد موفقیت
در انتخابات را بیشــتر میکند ولی ب ه هرحال
رأی آقای روحانی لب مرز بوده به معنای آنکه
بخش زیادی از آراء خاکســتری باید انتخاب
خودشان را روشن کنند .اگر این مجموعه آراء
خاکســتری که قاعدت ًا بهطرف اصالحطلبان
آمده در آینده هم به سمت اصالحطلبان بیاید
بدون شــک ایشان برنده خواهد شد .به دلیل
آنکه کشور ما مشکالت زیادی در تنگناهای
اقتصادی دارد راه ســختی را پیش روداریم تا
به مردم اثبات کنیم کــه آقای دکتر روحانی
اقدامات خوبی را انجام داده و جوانههای خوبی
را کاشــته درنتیجه میوه آنهم حاصل خواهد
شد و این مســیر قطع ًا مسیری است که این
جوانه از بین نخواهد رفت و رشد خواهد کرد و
تبدیل به میوهای خوب خواهد شد .موضوعی
اســت که مردم باید متوجه شوند آن بخشی
هــم که معتقدند که در کوتاهمدت باید نتیجه
اقدامــات را ببینند توجه کنند کــه اینگونه
امور بهســرعت و بهزودی نتیجه نخواهد داد.
بهعنوانمثــال در دوره اول آقای احمدینژاد
تنگناهای اقتصادی خیلی دیده نمیشد علتش
آن بود که زیربناهایی که در دوره آقای خاتمی
گذاشتهشده بود و تالشهای گستردهای که
در دولت ایشان شــده بود هنوز بهطور کامل
ویران نشــده بود آثار و نتایج خودش را نشان
میداد .دوره دوم آقــای احمدینژاد به لحاظ
عملکرد بد او بهسرعت نتایج عملکرد بد ایشان
خودش را نشــان داد .دوره اول آقای روحانی
هنــوز ضربههای دوره قبل را باید تحمل کند
و بهنوعی با مشــکالتی که در دولت گذشته
ایجادشــده درگیر بود بدیهی است ایشان باید
حاصل تالشهای خودش را در دوره دوم به
مردم نشان دهد و مردم آن را احساس کنند.

اسماعیل کهرم ،مشاور رئیس سازمان محیط زیست:

قالیباف خود را هر چه میخواهد ،بنامد اما
ادعای شهردار محیط زیستی نکند
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
درباره ادعــای قالیباف در زمینه تولید برق از
زباله گفت :در حوزه محیط زیســت هیچ کار
خاصــی از او ندیدم ،از همیــن رو خود را هر
چه میخواهد؛ بنامد ،اما ادعا نکند ،شــهردار
محیطزیستی است.
بــه گــزارش ایلنا،اســماعیل کهــرم با
تاکیدبراینکــه اقدامــات قالیبــاف در زمینه
بازیافت زباله در ســطح پایین و آزمایشــی

اســت ،گفت :کود کمپوســتی هم که تولید
میشــود ،دارای کیفیت بســیار پایین بوده و
پر از شیشه و پالستیک است ،از سوی دیگر
میزان الکتریستهی بسیار کمی تولید میشود
و جای ســوال دارد ،چــرا قالیباف در مناظره
هیچ آماری ارائه نداد .در حقیقت هیچ آماری
وجود ندارد ،چرا که کارهایی که دراین زمینه
صورت گرفته آنقدر سطحی است که ارزش
ندارد به آن اشاره شود .مشاور رئیس سازمان

حفاظت محیط زیست به روند نابودی باغهای
تهران اشــاره کرد و افزود :قالیباف در حالی
خود را به عنوان شهردار محیطزیستی معرفی
میکند ،که شهردار سازه و ساختمان است و
همه پروژههایش جنبه نمایشی دارد ،ما هیچ
کار خاصی از او ندیدیــم .پروژه پل صدر به
ترافیک و آلودگی هوا دامن زد ،قالیباف خود را
هر چه میخواهد؛ بنامد اما ادعا نکند ،شهردار
محیطزیستی اســت .این بومشناس و فعال

زیســتمحیطی در مورد معضــات دریاچه
مصنوعــی چیتگر گفــت :دریاچه مصنوعی
برای جا افتادن زمان زیــادی نیاز دارد ،البته
این پروژه هم جنبه نمایشی داشت .متاسفانه
مشکل اصلی دریاچه چیتگر این است که آب
داخل آن راکد بــوده و هیچ کانالی برای آن
پیش بینی نشده است و آب جریان ندارد.

ظریف وزیر امور خارجه :

 35میلیارد دالر از منابع ارزی در دولت قبلی سر از جاهایی درآورد که مردم فقط در
جریان بخشی از آن هستند

وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از عدم
مدیریتها در دوره گذشته به صراحت گفت
که اگر مفهوم کاغذ پــاره را درک میکردند
آن گاه میلیاردهــا دالر از منابــع ارزی ایران
ضبط و مصادره نمیشــد.به گزارش ایســنا،
محمدجــواد ظریف که در چهارمین همایش
تجاری و بانکی ایران و اروپا حضور یافته بود،
به تحریمهای بانکی و سیستم مالی به عنوان
کلیدیترین تحریمهای اعمال شده بر ایران
اشاره داشت و گفت که در این شرایط بحث
بانکی و مالی یکــی از مهمترین بخشهای
مذاکرات ایران را با طرفهای خارجی تشکیل
داد.وی به برخی از مدیریتهای نادرست در
دوره قبل و در دوران تحریم نیز اشاره کرد و
گفــت که در نتیجه آن بخش زیادی از منابع
ارزی ایران دچار سرنوشتی مبهم شد .این در

حالی است که  ۳۵میلیارد دالر از منابع ارزی
در فرآیندی خاص ســر از جاهایی درآورد که
تنها بخشــی از آن در پرونده فساد اقتصادی
عیان شده و مردم در جریان آن قرار گرفتهاند.
وزیر امور خارجه همچنیــن به مصادره ۲
میلیارد دالر از منابــع بانک مرکزی و ضبط
 ۱.۵میلیارد دالر دیگــر از پول این بانک در
دولت گذشته اشاره کرد و گفت که حتما این
جزء راهزنیهای بینالمللی به شمار میرود.
وی افــزود  :گرچه موانع بزرگ و اصلی در
حال حاضر برطرف شــده اما به دالیلی که
غیربرجامی بوده و عمدتا به بدعهدی آمریکا
برمیگردد مــواردی وجود دارد که امیدواریم
شــرکای ما به ویژه اروپایی ها بتوانند از این
بدعهدی عبــور کرده و تا حدی فاصله ایران
با شــرایط عادی کمتر شــود .بــا این وجود

تــا حد قابل توجهــی توانســتهایم از لحاظ
قانونی و عملیاتی به شــرایط قبل از تحریم
برگردیم.ظریف در بخشی از اظهارات خود به
نمونههایی از شــرایط متفاوت ایران در حوزه
بانکی به ویژه در فضای پســابرجام اشــاره
داشــت و افزود :امروز میتوان ادعا کرد که
زنجیرهایی که در دست و پای سیستم بانکی
بود باز شده است و دولت توانست تنها کمتر
از  ۱۰۰روز و با توافق ژنو ماهیانه  ۷۰۰میلیون
دالر از منابع مالی خود را که در گذشته اجازه
داده بودند به آن دستاندازی شده و مسدود
شود را در اختیار گیرد.
ایــن در حالی اســت که پــس از نهایی
شــدن برجام دهها میلیارد دالر از منابع ارزی
در اختیار ایــران قــرار گرفت.ظریف گفت:
دسترسی به ســوئیفت ،کاهش هزینه بیمه،

کاهش هزینههــای تامین مالــی ،از دیگر
دســتاوردهای برجام اســت هر چند که ما
معتقدیم باید این هزینهها بیشتر کاهش یافته
و درخواست آن را نیز مطرح کردهایم.
وی با گلهمندی از بدعهدیهای آمریکا در
قبال برجام گفت که اظهارات جدید این کشور
فضا را غبارآلود ،حساس و محتاطانهتر برای
بانکهای خارجی در قبال ایران کرده اســت
بــا این حال ما این موضوع را در جلســات و
مکاتبــات خود بارها به اطالع طرف مقابل و
اعضای  ۵+۱رساندهایم.
ظریف یادآور شــد :ما معتقدیم که شرکای
تجاری بانکی و پولی ایران باید به این واقعیت
دست یابند که ایران امنترین و شفافترین
کشور برای همکاریهای اقتصادی در منطقه
است.

پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی:

به قالیباف گفتیم برای بلندمرتبه
سازی مجوز ندهید؛ گفت پول
گرفتهایم نمیتوانیم

معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه آقای
قالیباف از مواردی هســتند که به دوربین نگاه میکنند
و دروغ میگویند ،گفت :ادعای شــهردار مبنی بر اینکه
وزارت راه و شهرســازی مجوز بلندمرتبهسازی را داده
یک ادعای بیربط و واهی اســت چرا که دولت یازدهم
در ســال  ۹۳جلوی صدور مجوز بلندمرتبهســازیهای
شهرداری تهران را گرفت.
به گزارش ایلنــا پیروز حناچی با اشــاره به تخلفات
شــهرداری تهران در موضوع بلندمرتبهسازیها اظهار
داشت :بر اساس طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۶۶
شــهرداری تهران موظف بود ظرف ســه تا  ۶ماه پس
از تصویــب طرح جامع ضوابط بلندمرتبه ســازی را به
تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برساند.
وی ادامه د اد :سال  ۱۳۹۲که دولت یازدهم وارد کار
شــد هیچ ضوابطی برای بلندمرتبه ســازی به تصویب
نرسیده بود یعنی شهرداری تهران از سال  ۸۶تا سال ۹۲
اقدام به ارائه ضوابط بلندمرتبه سازی نکرده بود و به این
معنا در کمیسیون ماده  ۵مجوز های بلندمرتبه سازی را
صادر میکردند و خودشان میبریدند و میدوختند و در
دولت قبل بدون آنکه شورای عالی معماری و شهرسازی
نقشی داشته باشد مجوزها صادر میشد.
معاون معماری و شهرسازی کشور ادامه داد :بنابراین
حجــم زیــادی از مجوزهــای بلندمرتبهســازیها در
دوران مدیریت آقای قالیبــاف بدون هیچ توجیه عقلی
و تخصصــی و قانونی صادر شــد و امــروز اگر مبنای
ساختمانهای بلند در تهران را ساختمانهای باالی ۱۲
طبقه بدانیم ،در تهران  ۹۸۷ســاختمان بلندمرتبه وجود
دارد که بخش زیادی از مجوزهای ساخت این برجها در
دوران مدیریت  ۱۰ساله آقای قالیباف صادر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در همان
ابتــدا به اعضای کمیته فنی اعالم کردیم که حق ندارد
مجوز بلندمرتبه سازی در تهران صادر کند ،گفت :پس از
اینکه متوجه جدیت دستور وزارت راه و شهرسازی شدند
شــهردار تهران اعالم کرد  ۴۰تــا  ۵۰پرونده بلندمرتبه
سازی در صف اخذ مجوز هستند که برای صدور مجوز
تعدادی از آنها پول گرفتهایم و باید جوابگوی آنها باشیم.
حناچی گفت :بنابراین از شــورای عالی شهرسازی و
معماری مجوز گرفتهایم که پروندههایی که آقای قالیباف
از آن صحبت میکردند بررسی کنیم و مشاهده کردیم
که اغلب پرونده ها ضوابط اولیه بلندمرتبه سازی را هم
رعایت نکردنــد بنابراین تعداد زیادی از این پروندهها را
رد کردیم.
وی تاکید کرد :بسیاری از این بلندمرتبهسازیها قرار
بود در معابر کمعرض ساخته شود که با شدت با صدور
مجوز برای این بلندمرتبهسازی ها مخالفت کردیم.
معاون آخوندی افزود :پس از آن با فشاری که اعضای
کمیســیون ماده  ۵به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی
و معماری وارد آوردند ضوابطی از ســوی این کمیسیون
و شــهرداری به شورای عالی پینشــهاد داده شد اما به
کمیته فنی دستور دادیم که باید بدانیم چقدر از ظرفیت
بلندمرتبهســازی های تهران اســتفاد شــده است و از
شــهرداری درباره این موضوع اطالعات خواســتیم که
شهرداری از دادن هر گونه اطالعات استنکاف کرد .در
نهایت پس از اینکه شهرداری تهران از دادن اطالعات
دربــاره اینکه چقدر از ظرفیت بلندمرتبهســازی تهران
استفاده کرده استنکاف کرد ،بلندمرتبه سازی در تهران
را متوقف کردیم .معاون معماری و شهرسازی ادامه داد:
از نیمه دوم ســال  ۹۳بنابر مصوبه صریح شورای عالی
شهرسازی و معماری صدور مجوز برای ساخت بناهای
باالی  ۱۲طبقه را متوقف کردیم.
وی گفت :پس از ارائه اطالعات از ســوی شهرداری
دیدیم که وضعیت این شــهر در حوزه ساخت برجهای
بیضابطه بسیار بحرانی اســت و اکثر برجهای تهران
در معابر کم عرض بین  ۶تا  ۱۰متر ســاخته شدهاند به
این معنا که اگر حادثهای مانند حادثه پالســکو رخ دهد
ماشین آالت آتش نشانی امکان تردد برای امدادرسانی
را نخواهند داشت.
حناچــی با تاکید بــر اینکه میزان ســاخت برجها و
بلندمرتبه سازی در دوران آقای قالیباف معادل عملکرد
تمام شــهرداران بعد از انقالب بوده است  ،گفت :اینکه
آقای قالیباف در مناظره روز گذشــته مدعی شده وزارت
راه و شهرســازی مجوز برجســازی را داده یک ادعای
بیربط اســت و اگر شورای عالی شهرسازی و معماری
این ادعا را قبول داشت جلوی بلندمرتبه سازی در تهران
را نمیگرفت.
وی تاکید کرد :آقای قالیباف از مواردی اســت که به
دوربین نگاه میکند و دروغ میگوید.
حناچی با اشاره به تخلفهای شهرداری در منطقه ۲۲
تهران اظهار داشت :هیچ سند باالدستی اجازه این چنین
ساخت و ساز در منطقه  ۲۲تهران را نداده است و اتفاقی
که در منطقه  ۲۲تهران رخ داده است بزرگترین تخلف
آقای قالیباف محسوب میشود.
وی گفت :طرح جامع تهران هرگز اجازه این حجم از
ساخت و ساز در منطقه  ۲۲را نداده اما در طرح تفصیلی
شــهر تهران که دولت قبل آن را تصویب کرده به یک
بند مربوط به به ســال  ۷۸استناد شده که بر اساس آن
با بیش از ظرفیت بارگذاری ساختوسازها در منطقه ۲۲
تهران انجام شده است.
معاون آخوندی تاکید کرد :حتی مجوز بلندمرتبهسازی
در منطقــه  ۲۲وارد کمیســیونهای ماده  ۵نشــد و
شهرداران منطقه مجوزها را صادر کردند.

