بازتاب

www.ebtekarnews.com

پنجشنبه
16شهریور1396
شماره3800

لزوم توجه بیشتر به صنعت گردشگری در دولت دوازدهم
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در نشست «ثبت جهانی شهر یزد» با اشاره به ثبت جهانی شهر یزد در یونسکو گفت :در کنار توجه به بعد سخت افزاری این رخداد مهم فرهنگی باید
به بُعد نرمافزاری آن هم توجه بیشتر شود .عضو شورایعالی انقالب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به صنعت گردشگری در ایران اشاره کرد و گفت :در برنامههایی که در جریان انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۹۲ارائه داده بودم ،به ایجاد اشتغال از راه صنعت گردشگری تاکید کردم .متاسفانه تاکنون نسبت به اشتغال پایدار از راه گسترش گردشگری غفلت شده است که امیدوارم
در دولت دوم آقای روحانی به صنعت گردشگری توجه بیشتری شود .عارف با بیان اینکه از راه گردشگری میتوان پیام فرهنگی انقالب اسالمی را مخابره کرد ،یادآور شد :میتوان از ابزارهای
فرهنگی برای کمک به نهادهای بینالمللی مانند یونسکو بهره برد ،بهخصوص میتوان از فرصت نامگذاری ثبت جهانی یزد در راه گسترش اهداف صلحطلبانه نظام استفاده کرد.

روحانی در جلسه هیات دولت:

اخبار

تهدید باید از مناسبات جهانی حذف شود

محمود واعظی:

قرار نیست همیشه افرادی که ابتدای انقالب
مسئولیت گرفتهاند کشور را اداره کنند
رئیس دفتر رئیسجمهوری از سفر روحانی به قزاقستان در هفته آینده خبر
داد.
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر
رئیسجمهوری به قزاقستان و آفریقای جنوبی ،اظهار کرد :انشاءاهلل هفته آینده سفر به
قزاقستان انجام میشود اما زمان سفر به آفریقای جنوبی هنوز مشخص نشده ولی چند
بار از ایشان دعوت کردهاند که یک سفر به کشورهای آفریقایی برای تحکیم و گسترش
روابط خواهند داشت .وی افزود :در حال طراحی سفر نیویورک رئیسجمهوری هم
هستیم و این سفر انشاءاهلل در هفته آخر شهریور انجام خواهد شد .واعظی در واکنش
به انتقاداتی که از سن کابینه دوازدهم مطرح میشود ،تصریح کرد :وقتی از کسانی
که باتجربه هستند استفاده میشود ،میگویند چرا از جوانها استفاده نشد و وقتی از
جوانان استفاده میشود میگویند اینها تجربه ندارند ولی به هر حال باید نمره داد و
فکر آینده کشور را کرد .وی اضافه کرد :قرار نیست برای همیشه افرادی که از ابتدای
انقالب مسئولیت گرفتهاند و امروز تجربه دارند کشور را اداره کنند .ما باید افراد جوان
را استفاده کنیم که معاون ،رئیس سازمان و عضو هیات مدیره شوند تا انشاءاهلل کابینه
آینده کابینه بسیار جوانی شود .وی در پاسخ به این سوال که آیا رونقی که مدنظر
بوده صورت گرفته یا خیر؟ بیان کرد :رونق در اقتصاد کشور طبق آنچه از اواخر سال
 ۹۴شروع کردیم و سال  ۹۶هم سال بسیار خوبی بود به وجود آمد اما تنها در بخش
مسکن منفی بودیم که به عنوان یک خبر مثبت امروز مطرح شد که در مسیر اصلی
خود قرار گرفته است.

واکنش حقوقی موالوردی
به عدم حضور زنان در ورزشگاه
دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور حقوق
شهروندی با انتشار پستی در صفحه توییتر خود
با استناد به مادهای از منشور حقوق شهروندی
حضور زنان در ورزشگاه را حق آنان دانست.
در جریان برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم
ملی ایران و سوریه ،زنان ایرانی از حضور در ورزشگاه
آزادی منع شدند که این اتفاق با واکنشهای زیادی
روبهرو شد .شهیندخت موالوردی دستیار ویژه رئیس
جمهوری در امور حقوق شهروندی در واکنش به این اتفاق در توییتر خود نوشت :ماده
 ۸۹منشور حقوق شهروندی :حق همه شهروندان ،به ویژه زنان است که به امکانات
ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ
اسالمی -ایرانی در عرصههای ورزشی ملی و بینالمللی حضور یابند.

بطحایی خبر داد

پیش بینی ساز و کارهایی برای صندوق ذخیره فرهنگیان
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که دانشآموزان
هرمزگانی و خانوادههایشان فراموش نمیشوند.
سیدمحمد بطحایی در حاشیه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دانشآموزان
آسیب دیده هرمزگانی اظهار کرد :دانشآموزان عزیز
هرمزگانی و خانوادههایشان فراموش نمیشوند .اقدامات
مربوط به آنها به بخشهای مختلفی ارتباط دارد که
وظایف بین دستگاههای مختلف تقسیم شده است.
وی درباره پرداخت معوقات فرهنگیان ،یادآور شد :بگذارید هر وقت معوقات پرداخت
شد مبلغ دقیق آن را اعالم کنیم .بطحایی همچنین درباره پیگیری وضعیت کودکان
شینآباد ،یادآور شد :در این زمینه تقسیم کاری صورت گرفته و ردیف اعتباری هم
در قانون بودجه برایشان پیشبینی شده که دنبال شود .وی در پاسخ به این سوال
که چه زمان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب میشود؟ گفت :این دانشگاه فعال رئیس
دارد .وزیر آموزش و پرورش درباره ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان ،بیان کرد:
ساز و کارهایی برای صندوق ذخیره فرهنگیان پیشبینی شده تا بخشی از مشکالتی
که پیش از این بود با این سازوکارها برطرف شود .به دنبال این هستیم که راهکار
آن را قانونا پیدا کنیم .یکی از این راهکارها این است که خود سهامداران که معلمان
هستند در انتخاب تعدادی از اعضای هیات امناء مستقیما مشارکت داشته باشند تا به
نوعی نمایندگی جدیتر و رسمیتری برای معلمان در هیات امناء وجود داشته باشد.
بطحایی همچنین درباره بیمه طالیی ،خاطرنشان کرد :جلساتی در این زمینه داشتیم
که در حال ادامه پیدا کردن است.

مازنی پیشنهاد داد

برگزاری نشستهای مشترک بین اصالحطلبان
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه موفقیتهای درون جریان اصالحات
به جای افزایش انسجام ،موجب افزایش رقابت
درونــی شده ،پیشنهاد کــرد که نشستهای
مشترک بین اصالحطلبان برگزار شود و نقدهای
درون گفتمانی آنجا مطرح شود.
احمد مازنی در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :ما از
دو سو در معرض آسیب هستیم؛ یکی از سوی رقیب
سیاسی که تب رقابت این است که اشکاالت را میبینند و مطرح میکنند و اگر
خیلی منصف باشند همان اندازه مطرح میکنند و بزرگنمایی و تخریب نمیکنند اما
متاسفانه چنین شرایط مطلوبی وجود ندارد بلکه از آن سوء استفاده میشود و حتی از
نقاط ضعفی که وجود ندارد مچگیری میکنند .نماینده مردم تهران در مجلس با بیان
اینکه مرز رقابت جناحی به حد کینه ،نفرت و تخریب کشانده شده ،تصریح کرد :البته
درون جبهه اصالحات هم تا موفقیتی حاصل میشود شاهد رقابت از درون هستیم.
اصالحطلبان در انتخابات مجلس که بنا بود آخرین میخ تابوتشان زده شود موفق
شدند و فراکسیون بزرگی از اصالحطلبان در مجلس شکل گرفت .در انتخابات ریاست
جمهوری هم اصالحطلبان تمام قد از آقای روحانی حمایت کردند و خوشبختانه موفق
شدیم .در شورای شهر کالن شهرها و بسیاری شهرهای دیگر هم لیست اصالحطلبان
یک دست رای آورد اما این موفقیتها در درون به جای افزایش انسجام رقابت درونی
را بیشتر کرده است.
وی اضافه کرد :توصیه من این است که نشستهای مشترک بین اصالحطلبان
برگزار شود و نقدهای درون گفتمانی آنجا مطرح شود .ما در کنار تاکید بر گفتوگوی
ملی بین جناحهای اصولگرا و اصالحطلب و گفتوگوی درون نظام معتقدیم که این
فرمول میتواند درون جریان اصالحات هم مورد توجه قرار گیرد چرا که هر چه تعامل
بیشتری وجود داشته باشد موفقیتها نیز بیشتر خواهد بود.

س جمهوری در جلسه هیات دولت با استناد به
رئی 
تازه ترین بررسیهای مرکز آمار ایران ،رشد اقتصادی
سه ماهه اول امسال در مقایسه با سال گذشته را بدون
احتساب نفت ۷ ،درصد عنوان و اظهار کرد :در بخش
مسکن و ساختمان نیز در همین برهه زمانی شاهد رشد
مثبت  ۷.۱درصدی هستیم و آمار رشد سرمایهگذاری نیز
به  ۷.۱درصد افزایش یافته که این آمار نویدبخش سالی
پربار و پربرکت برای ملت ایران است.
حجتاالسالم حسن روحانی روز چهارشنبه و در نشست هیأت
دولت ،با اشاره به آمار خوشحالکننده مرکز آمار ایران در حوزه
اقتصادی ،گفت :براساس این آمار ،رقم رشد اقتصادی  ۷درصد
بدون احتساب نفت برای  ۳ماهه اول امسال در مقایسه با  ۳ماهه
پارسال ،نشان میدهد که مردم و دولت ایران در مسیر رشد و
توسعه در حال حرکت هستند .رئیس جمهوری اضافه کرد :اگرچه
پارسال هم از رشد اقتصادی باالیی با احتساب نفت برخوردار
بودیم ،اما رشد اقتصادی امسال چنانچه با همین روند  ۳ماهه ادامه
یابد ،انتظار میرود که در پایان سال شاهد رشد ۶ ،یا  ۷درصدی
باشیم .دکتر روحانی خاطر نشان کرد :براساس گزارش مرکز آمار
در بخش ساختمان و مسکن نیز شاهد رشد مثبت هستیم و در
 ۳ماهه اول امسال رشد بخش ساختمان به  ۷.۱درصد رسیده
است و این آمار باعث خوشحالی مردم و سرمایهگذاران بخش
مسکن است .رئیس جمهوری اضافه کرد :سرمایه ثابت ناخالص
در سالهای گذشته همواره منفی بوده و در سال  ،۹۱تا منفی ۲۷
درصد هم رسید و فقط در سال  ۹۳مثبت شد و مجددا ً منفی شد،
اما براساس گزارش مرکز آمار ،رشد سرمایهگذاری مثبت  ۷.۱شده
است و این به مفهوم اعتماد جامعه به آینده است ،چرا که آینده
را روشن دیده و شروع به سرمایهگذاری کردهاند .روحانی گفت:
نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته در دنیا کمنظیر و
چه بسا بینظیر بود و امیدواریم امسال رشد اقتصادیمان هم در
منطقه و هم در سطح جهان قابل توجه باشد و بتوانیم در سایه
رشد اقتصادی پایدار ایجاد شده ،برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم.
روحانی در ادامه با اشاره به مشکالت موجود در دنیای
اسالم و لزوم حل و فصل آن از طریق مذاکره و گفت وگو ،اظهار
کرد :امروز یمن برای حل مشکالت خود ،نیازمند وحدت است
و ایجاد جدایی بین گروه ها و اقوام یمنی و بمباران این کشور
کار ناصحیحی است .باید همه گروهها را به وحدت دعوت کنیم
تا خودشان برای آینده کشور خود تصمیم بگیرند .وی با تأکید
بر اینکه ثبات و امنیت در منطقه و جهان اسالم ،نیازمند اتحاد
است ،گفت :چرا باید کشورهای همسایه جنوبی مدام از غرب،
تسلیحات نظامی خریداریکنند و مسابقات تسلیحاتی در منطقه
راه بیندازند در حالی که قطعاً این سالحها برای مبارزه با دشمن
اصلی یعنی رژیم صهیونیستی نیست .رئیس جمهوری با تأکید
بر اینکه در مناسبات دنیای امروز باید عنصر تهدید حذف گردد،
تصریح کرد :امروز کره شمالی ،بخاطر موجودیت خود و در برابر

تهدید مسیر کنونی را انتخاب کرده است .واشنگتن مرتباً کره
شمالی را تهدید میکند و این کشور هم در مقابل بمبهای
جدیدی را آزمایش میکند .روحانی گفت :تهدید کشورهایی که
به سالح اتمی دست یافتهاند ،بازی بسیار خطرناکی برای کل
جهان است؛ لذا معتقدیم در این عرصه حل و فصل مشکالت
باید با مذاکره و گفتوگو باشد .رئیس جمهوری با بیان اینکه
امنیت شبه جزیره کره و کل قاره آسیا و منطقه برای ایران حائز
اهمیت است ،به کشتار مسلمانان میانمار اشاره کرد و اظهار کرد:
در میانمار مردم مسلمان دچار مضیقه شده و صدها هزار نفر آواره
و تعداد بسیاری کشته شدند به نحوی که جنازه برخی سوزانده و
خانه بسیاری از مردم نیز آتش زده شده است .روحانی با تأکید
بر اینکه تفاوتی بین مردم میانمار و سایر مسلمانان جهان وجود
ندارد ،اظهار داشت :ما به عنوان یک کشور مسلمان و انقالبی در
برابر مظلومین عالم حتی اگر مسلمان هم نباشند ،احساس وظیفه
و کمکرسانی میکنیم و دولت میانمار را دعوت میکنیم ،جلوی
جنایات وحشیانه علیه مسلمانان را بگیرد و از کشورهای همسایه و
مسلمان میخواهیم که در این زمینه به مردم آواره میانمار کمک
کنند و از سازمان ملل نیز میخواهیم که وظیفه و مسئولیت خود
را در این زمینه انجام دهد و در دنیای اسالم نیز بایستی از لحاظ
سیاسی و انسانی به مردم میانمار کمک کنند و در این راستا
جمهوریی اسالمی ایران و مشخصاً هالل احمر آماده است تا در
زمینه اسکان و رسیدگی به مردم آسیبدیده کمکهای الزم را

مبذول دارد .رئیس جمهوری توسل به نسلکشی در دنیای امروز
را غیرقابل قبول دانست و گفت :رژیم صهیونیستی به عنوان یک
رژیم آپارتاید ،با کشتار مردم فلسطین به دنبال پاکسازی نژادی
است و زمانی در بوسنی و هرزگوین نیز این شیوه جریان داشت،
امروز همه باید علیه اینگونه اقدامات و نسل ،کشیها ،مواضعی
یکسان و قاطعی اتخاذ کنیم تا بتوانیم به مظلومان جهان و مردم
میانمار کمک کنیم.
تاکید دولت بر یکپارچگی کارت های هوشمند
هیات وزیران در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر لزوم
یکپارچگی کارت های هوشمند با محوریت کارت ملی و
پرهیز از صدور کارت های متعدد هوشمند ،به وزارت کشور
ماموریت داد تا نسبت به هماهنگی دستگاه های اجرایی در این
خصوص اقدام کند .همچنین با تصویب هیات وزیران ،روسای
کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با ترکیه و آذربایجان
تعیین شدند .بر این اساس ،ریاست کمیسیون های مشترک
اقتصادی ایران با کشورهای ترکیه و آذربایجان به ترتیب به وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی محول شد .در
ادامه جلسه ،تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از
بحث و بررسی ،به تصویب هیات وزیران رسید.
سیاست تحقیر و تهدید آمریکا به نتیجه نخواهد رسید
همچنین رئیس جمهوری پس از نشست هیات دولت در دیدار
با فرستاده ویژه نخستوزیر ژاپن ،با استقبال از توسعه روابط و

همکاریهای همه جانبه تهران و توکیو اظهارکرد :امروز زمینههای
فراوانی برای سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای فی ما بین در
ایران وجود دارد و بخش خصوصی و شرکتهای ژاپنی میتوانند
در بخشهای گوناگون از جمله نفت ،گاز ،پتروشیمی ،سدسازی
و توسعه بنادر در ایران حضور یافته و فعالیت کنند .وی در این
دیدار با اشاره به اینکه دو کشور در طول  90سال گذشته همواره
مناسبات و همکاری های خوبی با یکدیگر داشته اند ،گفت :توسعه
بنادر جنوبی نقش مهم و مؤثری در گسترش روابط ایران و ژاپن
و کل منطقه خواهد داشت و سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی
ژاپن نیز میتوانند در توسعه بنادر و شبکه ریلی ،سرمایهگذاری
کنند .رئیس جمهوری افزود :تسهیل در روابط بانکی ایران و
ژاپن موجب ارتقاء سطح مناسبات و همکاریهای اقتصادی و
تجاری تهران – توکیو خواهد شد .روحانی برجام را یک توافق
مهم بینالمللی دانست و با اشاره به نقشآفرینی مثبت ژاپن در
جریان مذاکرات ایران با  ،5+1اظهار کرد :امروز پس از به نتیجه
رسیدن مذاکرات و عملیاتی شدن برجام نباید اجازه دهیم که این
توافق مهم خدشهدار شده و طرفین این توافق بخواهند تعهدشان
را زیرپا بگذارند .رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوریی اسالمی
ایران براساس گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی همواره بر
تعهدات خود پایبند بوده و به آنها عمل کرده است ،گفت :دولت
آمریکا به تعهدات خود به طور کامل عمل نکرده است .روحانی
با اشاره به اینکه آمریکاییها با برخی حرفها و تصویب مقررات
و قوانین فضای همکاری بین المللی را تخریب میکنند ،تأکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران هرگز آغازگر نقض توافق نخواهد
بود ،اما در برابر عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات و نقض آنها،
عکسالعمل الزم را نشان خواهد داد.
رئیس جمهوری ثبات و امنیت در منطقه و شرق آسیا را بسیار
حائز اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد گسترش همکاریهای
ایران و ژاپن منجر به توسعه ثبات و امنیت در شرق و غرب قاره
آسیا شود .روحانی با اشاره به ضرورت تالش برای برقراری آرامش
در منطقه شرق آسیا ،گفت :باید همه مسائل از طریق مذاکره
حل و فصل شود و از سوی هیچ کشوری تهدیدی علیه دیگران
وجود نداشته باشد.
رئیس جمهوری تشویق به مذاکره و پایان دادن به مسابقه
تسلیحاتی در منطقه را حائز اهمیت برشمرد و خاطر نشان کرد :ما
با تحریم کشورها مخالفیم و معتقدیم سیاست تحقیر و تهدیدی
که آمریکا در مواجهه با دیگر کشورها در پیش گرفته ،هرگز به
نتیجه نخواهد رسید .روحانی تأکید کرد :جمهوری اسالمی ایران
از هیچ تالشی در راستای توسعه ثبات و امنیت در منطقه دریغ
نخواهد کرد .رئیس جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت کمک
به مردم برخی از کشورهای منطقه مانند عراق ،سوریه و یمن که
دچار درگیری و تروریسم شدهاند،گفت :ایران آماده همکاری در
جهت انتقال کمکهای انساندوستانه ژاپن به مردم این کشورها
است.

روحانی و نجفی طلسم را شکستند
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روز گذشته باالخره بعد از  18سال شهردار پایتخت با حضور در نشست هیات
دولت طلسم دوری بهشت از پاستور را شکست  .اتفاقی که با توجه به نزدیکی
رابطه نجفی با حسن روحانی دور از ذهن نبود و این انتظار وجود داشت که بعد از
خروج محمدباقر قالیباف که اختالفهای جدی و عمیقی با دولت داشت ،بار دیگر
شاهد حضور شهردار تهران در نشست های هیات دولت باشیم.
ماجرای حضور شهردار در هیات دولت به دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی
رفسنجانی برمیگردد که ایشان طی مصوبهای اجازه حضور شهردار وقت که غالمحسین
کرباسچی بود را صادر کرد .البته او نخستین و آخرین شهرداری بود که تا پیش از محمدعلی
نجفی ،در هیات دولت حضور داشت .زیرا بعد از آن با حضور الویری این روند متوقف شد و
دیگر خبری از حضور شهردار تهران در هیات دولت نبود .بعد از ان هم که نوبت به محمود
احمدی نژاد رسید که پرواضح بود با توجه اختالفهایش با رئیس دولت اصالحات در
خصوص دیدگاههای سیاسی و عدم توجه رئیس جمهوری به افزایش اختیارات شهرداری ،او
هم نمیتوانست در جلسه هیات دولت حضور داشته باشد .اما این همین جا به پایان نرسید
و بعد از اینکه احمدی نژاد راهی پاستور شد و قالیباف به بهشت رسید ،او هم تمایلی برای
حضور شهردار در جلسات هیات دولت نداشت و یکی از دالیل آن هم همان اختالفاتی بود
که در خصوص اختیارات شهردار میان رئیس دولت نهم و دهم با قالیباف وجود داشت.
شهرداری در گذشته تبدیل به حزبی سیاسی شده بود
غالمرضا انصاری عضو شورای چهارم شهر تهران در خصوص تاثیرات منفی رقابت بین
شهرداری و دولت در گذشته به «ابتکار» گفت :متاسفانه به این دلیل که طی چهارده سال
گذشته شهرداری سکوی پرتابی به سمت ریاست جمهوری تبدیل شده بود و در واقع
رقیب دولت محسوب میشد ،امکان ایجاد تعامل بین شهرداری و دولت فراهم نشده بود.
بنابراین نیازهای تهران میطلبد که دولت همگام با شهرداری عمل کند ».وی تصریح کرد:
«شهرداری در گذشته تبدیل به حزبی سیاسی شده بود و از نظر منطقی نمیتوانست با
دولت همگام باشد .البته این عدم همکاری بین دولت و شهرداری به مشکالت شهری دامن
میزد و طی گذشت زمان تاثیرات بسیاری بر عملکرد شهردار در تهران گذاشت که باعث
شد بار منفی عملکرد شهرداری بیشتر به چشم بیاید .وی با تاکید بر ناممکن بودن همسویی
دولت و شهرداری در گذشته تصریح کرد «:شهرداری زمانیکه به دست اصولگرایان افتاد
تبدیل به پایگاهی سیاسی شده بود و این موجب میشد دیگر تعاملی که نیاز بود میان
شهرداری و قوه مجریه به وجود نیاید».
غالمرضا انصاری به نکته مهمی اشاره کرد و واقعیت این بود که اختالف میان شهردار و
رئیس جمهوری ماجرایی نبود که به آسانی حل و فصل شود و گویی تبدیل به یک سنت در
دودهه اخیر شده بود .زیرا بعد از احمدی نژاد هم زمانی که حسن روحانی موفق شد انتخابات
ریاست جمهوری دور یازدهم را با پیروزی پشت سر بگذارد محمدباقر قالیباف که در آن دوره
هم به رقابت با روحانی پرداخته بود در اولین دیدار از او خواست به آیین نامه حضور شهردار
در هیات دولت عمل کند تا حضور شهردار در کابینه بتواند زمینه هماهنگیهای الزم میان
شهرداری و دولت را در جهت رفع مشکالت مردم تهران فراهم آورد.
اما با نگاهی گذرا به مناظرههای انتخاباتی آن دوران کامال قابل مشاهده بود که این دو
نیز با یکدیگر اختالفات عمیقی داشتند که حضور شهردار در هیات دولت را قطعا منتفی
میکرد.

تعامالت بین دولت و شهرداری باید بدون مبارزات سیاسی  -جناحی باشد
احمدحکیمی پور در توضیح بیشتر این اختالف میان شهرداران و روسای جمهور به
«ابتکار» گفت« :قبل از این اتفاق شاهد رقابت بین شهرداری و دولت بودیم اما با این رخداد
مهم این رقابت به تعامل تبدیل شد بنابراین از این پس شهرداری و دولت در یکسو حرکت
میکنند .به تعویق افتادن این تعامل تاثیرات منفی زیادی داشت و با نگاهی گذرا به آنها
یشود مبارزات سیاسی -
بایدگفت بهتر است در تعامالتی که بین دولت و شهرداری انجام م 
جناحی کنار گذاشته شود تا مشکالت شهروندان به نحو احسن حل شود».
غالمرضا انصاری نیز با تاکید بر تاثیرات مثبت تعامل بین دولت و شهرداری به
«ابتکار»گفت «:این تعامل اتفاق بسیار مبارکی برای شهر است .کالن شهری مانند تهران
همکاری ،همراهی و تعامل بین دولت و شهرداری را میطلبید ».وی تصریح کرد« :تعامل
بین شهرداری و دولت امکان سهولت در انجام بسیاری کارهای دولتی را فراهم کرد .در
مجموع بسیاری از اقدامات شهرداری وابسته به دولت است و برای رسیدگی بهتر به آنها
همسویی بیشتر دولت و شهرداری الزم بود .مسائل پولی ،مالی ،بانکی و مسائل محیط
زیستی نیازمند حمایت دولت از شهرداری است که امکان آن با دعوت نجفی به هیئت
دولت فراهم شد».
تعامل دولت و شهرداری ضروری بود
با همه این تفاسیر باالخره اصالحطلبان موفق شدند شورای شهر تهران را در اختیار بگیرند
و بعد  12سال قالیباف از ساختمان بهشت خارج شد .این آغاز ماجرای شهرداری تهران بود
که نام محمدعلی نجفی در میان گزینههای آن دیده میشد .مردی که نه تنها رابطه نزدیکی
با دولت دارد بلکه در برهههای مختلف روحانی نشان داده است که عالقه خاصی به او دارد و
همین مسئله موجب شد گمانه زنی در خصوص حضور او در نشست هیات دولت آغاز شود.
اما این صرفا یک گمانهزنی نبود و بعد از مدت کوتاهی از آغاز به کار وی ،اخباری مبنی بر
تالشهای برخی برای حضور او در جلسات هیات دولت شنیده شد و محمدجواد حقشناس
نخستین فردی بود که این خبر را اعالم کرد و در صفحه توییتری خود نوشت «:روحانی
با پذیرش حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت گام اول را برای کاهش مشکالت
پایتخت برداشت .حضور نجفی در جلسات دولت نویدبخش آغازی نو در هماهنگی دولت و
شهرداری در مدیریت کالنشهر تهران خواهد بود ».البته این مسئله زمانی از سوی حقشناس
مطرح شد که هیچ مقام رسمی دولتی این خبر را تایید نکرده بود و همچنان همه منتظر
مصوبه دولت بودند .با اینحال ماجرای حضور نجفی در جلسات هیات دولت فراز و فرود
چندانی نداشت .زیرا با گذشت چند روز اجازه حضور او صادر شد و روز گذشته نخستین
روزی بود که شهردار تهران در جلسه هیات دولت حاضر میشد.
در همین خصوص احمد حکیمی پور به تاثیرات مثبت تعامل بین شهرداری و دولت
گفت «:تعامل شهرداری و دولت بسیار عملکرد مثبتی است و باعث میشود هماهنگی
الزم برای حل مشکالت در مسائل شهری و دولت با سهولت بیشتری انجام پذیرد و در
نتیجه ،هم به سرعت عمل وهم سرعت تصمیمگیری برای حل مشکالت شهری بسیار
کمک میکند درواقع هماهنگی نهاد دولت و شهرداری از ضرورت های اداره کالن شهری
مثل تهران است».
اتفاقی که محمدعلی نجفی اینگونه آن را شرح داد «:در کشور ما حدود  ۷۶درصد از
جمعیت شهرنشین هستند بنابراین خیلی مهم است که برنامههای توسعه ملی که توسط
دولت تنظیم میشود با برنامههای توسعه شهرداری که توسط شهرداریها تنظیم میشود
یک هماهنگی داشته باشد ».وی ادامه داد «:شروع این هماهنگی این است که شهردار در
جلسات دولت و کمیسیونهای تخصصی دولت حضور داشته باشد و در جریان تصمیمات
دولت باشد .حضور من در دولت در واقع به عنوان نماینده همه شهرداران کشور و همه
شهرنشینان کشور است .از این جهت فرصت مغتنمی برای من ،شهر تهران و بقیه شهرهای
بزرگ کشور است ».نجفی در ادامه بیان کرد :به هر حال شهرداری با هر دستگاهی که

در شهر خدمات ارائه میکند ارتباط دارد و باید هماهنگی و همافزایی بین شهرداری و
بقیه دستگاهها وجود داشته باشد .حضور من در دولت باعث میشود این هماهنگیها
خیلی سریعتر صورت بگیرد و امیدواریم به این صورت کارهای شهرداری و آنچه مربوط به
خدماترسانی دولت است بهتر انجام شود ».وی با بیان اینکه حضور شهردار تهران در جلسه
هیات دولت توسط رئیسجمهوری تایید شده ،افزود« :بنابراین مساله حضور من در جلسات
مستمر خواهد بود .اصل حضور شهردار دالیل مهمتری دارد .سالهاست بین شهرداری و
دولت اختالف نظر وجود دارد مثال درباره اینکه شهرداری چقدر از دولت طلب دارد و آیا
اصال طلب دارد یا نه؟ ما با آقای وزیر اقتصاد هم صحبت کردیم و انشاءاهلل ظرف هفته آینده
کمیته دوجانبهای تشکیل دهیم تا اول تکلیف میزان این مطالبات مشخص شود و بعد بر
حسب وسع دولت در طول سال  ۹۶و سالهای بعد این مطالبات تدریجا به صفر برسد».
اولویت قراردادن مشکالت شهروندان باید دغدغه مسئوالن باشد
باتوجه به صحبت های محمدعلی نجفی ،غالمرضا انصاری معتقد است که تعامل بین
شهرداری و دولت در سهولت حل مشکالت شهروندان تاثیر به سزایی دارد .او دراین باره
به «ابتکار» گفت «:اولویت قراردادن مشکالت شهروندان باید دغدغه تمام مسئوالن باشد و
این امر نیازمند ایجاد تعامل و هماهنگی میان شهرداری و دولت است .در دوره دوم دولت
روحانی این اتفاق همکاری مثبتی است .در دولت یازدهم این تعامل با تشکیل کمیسیون
شهری برای حل مشکالت شهروندان اتفاق افتاد .حدود دوازده وزارتخانه بسیارمرتبط با
مسائلی هستند که به حوزه شهرداری مربوط است و ایجاد تعامل بین آنها میتواند در حل
مسائل و مشکالت شهری تاثیر به سزایی بگذارد ».وی افزود «:عالوه بر همه این مسائل،
همکاری شهرداری با بسیاری از نهادهای مربوط امکان داشت زمان زیادی را طی کند اما
در حال حاظر به طور طبیعی جلساتی مکررا برای حل مشکالت ،و هماهنگی بین نهادهای
مختلف دولتی برگزارمیشود که حضور شهردار دراین جلسات نکته مثبتی است»
به هرحال تعامل بین شهرداری و دولت اتفاقی بود که زمان زیادی برای حل بهتر مسائل
شهری به آن نیاز بود و به دلیل فضای سیاسی که گذشته در شهرداری وجود داشت به
اتفاقی ناممکن تبدیل شد ه بود .اما حاال با توجه به اینکه نهادهای دولتی و وزارتخانههای
بسیاری هستند که با همکاری با شهرداری روند رسیدگی به مشکالت شهری را تسریع
میبخشند و این امر فعالیت در جهت عملکرد هرچه مثبت شهرداری با همکاری دولت
تاثیر بسیاری خواهد گذاشت.

