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سازمان ملل موظف به دفاع از حقوق ایران است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران از اولین اعضا سازمان ملل است 
و ح��ق عضویت پرداخت می کند؛ این س��ازمان موظف ب��ه دفاع از حقوق تهران 
اس��ت. حشمت اهلل فالحت پیشه ، با اش��اره به تعلل در صدور ویزا برای هیئت 
مقدماتی رئیس جمهور کش��ورمان در س��فر به نیویورک، گفت: راحت ترین کار 

لغو س��فر هیئت ایرانی به نیویورک برای شرکت در نشست سازمان ملل است. او 
در ادامه افزود: تعلل در صدور ویزا از سوی واشنگتن برای هیئت ایرانی نباید صورت 

می گرفت و اکنون جمهوری اس��المی ایران باید از حق خود در س��ازمان ملل دفاع کند؛ 
ایران از اولین کش��ورهایی اس��ت که در این سازمان عضو شده و در حال حاضر هم حق 
عضویت پرداخت می کند؛  این س��ازمان موظف به دفاع از حقوق ایران اس��ت. وی گفت 

بیان کرد: ما از طریق معاهده مقر می توانیم از حق خود دفاع کنیم. 
  باشگاه خبرنگاران جوان 

مجبورند هرحادثه ای را به دروغ به مانسبت دهند
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه هراس��ی از دش��منان نداریم، گفت: امروز آنقدر 
قدرتمند شده ایم که دشمنان مجبورند هر حادثه ای که اتفاق می افتد را به دروغ 

هم که شده، به ما نسبت دهند.
سرلشکر حسین سالمی  با بیان اینکه هراسی از دشمنان بزرگ و کوچک نداریم 

و از ای��ن نگرانی ها عبور کرده ایم، اظهار کرد: امروز آنقدر قدرتمند ش��ده ایم که 
دش��منان ما مجبورند هر حادثه ای که اتفاق می افتد را به دروغ هم که ش��ده، به ما 

نس��بت دهند. وی با بیان اینکه در کنار ارتقای توان و قدرت بازدارندگی، اقتداربخش��ی 
به نظام و حفظ و حراس��ت از مرزهای ایران اسالمی، کمک به عمران و سازندگی کشور 
همگام با س��ایر دس��تگاه ها و در کنار مردم بودن را رس��الت خود می دانیم، گفت: عزت 
ایران اس��المی هر روز به برکت  والیت، اس��الم و مردم وفادار به نظام، بیش از پیش می 

شود و دشمنان ما نیز هر روز ذلیل تر خواهند شد.  مهر 

زنگنه در حال اجرای  طرح برندینگ 
نماینده مردم نجف آباد در مجلس ش��ورای اسالمی از اجرای بی سروصدای طرح 
برندینگ توس��ط وزیر نفت خبر داد. ابوالفض��ل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به صورت آرام و 
بی س��روصدا در حال اجرای طرح برندینگ در کش��ور است. وی افزود: بر اساس 

این طرح تعدادی از افراد که عمدتاً از بازنشس��تگان وزارت نفت هستند به عنوان 
واس��طه کار اجرای توزیع سوخت در کشور را انجام می دهند و پس از دریافت مبالغ 

از جایگاه داران مبلغی از آن را برداش��ته و مابقی را به حساب وزارت نفت واریز می کنند 
و بدون آنکه کاری را انجام داده باشند با واسطه  گری و داللی منافعی را کسب می کنند. 
وی افزود: از سوی دیگر اگر این عده پول جایگاه داران را بگیرند و از کشور فرار کنند چه 
کس��ی پاسخگو است و این نیز خود خطر و تهدیدی دیگر است که جامعه را در صورت 

اجرای این طرح تهدید می کند.  فارس 

کاردانی و صالحیتهای
 دینی و انقالبی

از آنج��ا که ش��وراها از مظاه��ر مش��ارکت مردمی و 
برای تس��هیل امور مردم اس��ت، اعضاء محترم ارتباط 
دائم��ی خود با مردم و حضور در می��ان آنان و اطالع 
از مش��کالت آنان را وظیفه ی مس��تمر خود بدانند و 
دسترس��ی م��ردم را به خود، آس��ان س��ازند.حدود و 
وظایف ش��وراهای اس��المی که در قانون معین شده 
باید در قول و عمل به طور کامل رعایت ش��ود. اعضاء 
شوراها وظایف خود را به درستی بشناسند و بر تحقق 
آن هم��ت بگمارند و چیزی را که در قانون پیش بینی 
نش��ده و یا به خاطر واقعیتهای کش��ور و دولت، قادر 
به انجام دادن آن نیس��تند، وعده ندهند و مردم را از 

کمک و اقدام شوراهای اسالمی مأیوس نسازند.
 در انتخاب شهرداران و دهیاران، مهمترین خصوصیتی 
که باید رعایت ش��ود، کاردانی و صالحیتهای دینی و 
انقالبی است. شوراهای اس��المی در این انتخاب مهم 
الزم اس��ت به امانتداری و تدین و توانایی اجرایی این 

برگزیدگان کمال اهتمام را بورزند.
 اگر چه پس از انقالب اسالمی به همت جوانان جهاد 
س��ازندگی خدمات عظیم و بیس��ابقه ای مس��تقیما یا 
بوس��یله ی شوراهای اسالمی روس��تاها، به روستاهای 
کش��ور شده است با این حال روستاها و روستانشینان 
عزیز که بار س��نگین تأمین آذوقه ی کشور را بر دوش 
دارند به تنگناهای زیادی دچارند.الزم اس��ت توجه به 
روستاها و ش��وراهای اسالمی روستا در صدر برنامه ی 
مس��ؤوالن کش��وری قرار گیرد. ش��وراهای شهری در 
فعالیتهای خود به مختصات "ش��هر اس��المی" توجه 
کرده و خدمات شهری را در جهت تأمین این مقصود 
ب��ه کار گیرن��د و بخصوص به معماری و شهرس��ازی 
متناسب با حیات طیبه ی اسالمی به طور کامل توجه 
کنند. در ش��هر اس��المی، عدالت در تقس��یم خدمات 
ش��هری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور 
و اعتالی مظاهر اس��المی و انقالبی، عمران و آبادی و 
زیبایی، حفظ طبیعت و صفای طبیعی، همه با هم باید 
مورد توجه قرار گیرد.  مردم عزیز سراسر کشور نیز که 
هم��واره از منتخبان خود حمایت کرده اند، همکاری و 
کمک خود را به ش��وراهای اسالمی نیز مبذول دارند. 
بدون این کمک و همکاری یقینا شوراها قادر بر عمل 

به وظایف خود نخواهند بود.

پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسالمی 
شهر و روستا
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مخاطب شمایید

تجربه تلخ خواص در 88 نباید تکرار 
شود 

س��ید عزت اهللهّ ضرغامی عضو ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همچنین 
رئیس سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران در حس��اب توییتری خود مطالبی را با هش��تگ 
#خواص_جدید به اشتراک گذاشت.ضرغامی با اشاره 
به ح��وادث فتنه س��ال ۸۸ در حس��اب کاربری خود 

نوشت:
" با پدیده ای به نام خواص جدید روبرو هستیم.این ها 
ثمره جریان مبارک رویش ها هس��تند.باید قدرشان را 
بدانیم و ب��ا جدیت از انحراف آن��ان جلوگیری کنیم.

تجربه تلخ خواص در ۸۸ نباید تکرار شود."

عکس نوستالژی آقای وزیر
محمد جواد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در آخرین پس��ت اینستاگرامش، به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی جدید، عکسی قدیمی از اولین روز 
مدرسه خود را منتشر کرده و از کاربران خواست تا او 

را در میان دانش آموزان آن تصویر پیدا کنند.
جهرم��ی در اینس��تاگرام نوش��ت:" این ه��م روز اول 
مدرس��ه در دوران ابتدایی. فقط نمی دونم چرا همه ی 
ما رو کچل می کردند اگر گفتید من کدوم هس��تم؟:( 

دهه شصتی، ماه مهر ماه مدرسه "

خیانتی که در کارخانه هپکو رخ داد
 جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
با انتش��ار پس��تی در صفحه توییترش از جلسه خود 
ب��ا نمایندگان کارگران هپک��و اراک خبر داد. او آنچه 
را که بر س��ر این کارخانه آمده اس��ت، عالوه بر فساد 

خیانت دانست.
محب��ی در توییتر خود نوش��ت:» امروز ب��ا نمایندگان 
کارگران  هپکو جلس��ه داش��تم. در کنار همه فسادها 
یک فس��اد، فس��اد نبود. خیانت بود: بعد از خصوصی 
س��ازی یک ش��رکت که به عنوان عضو هیئت مدیره 
منصوب شده ش��رکت واردکننده ماشین آالت است. 
حال ش��ما حدس بزنید که ریی��س هیئت مدیره چه 

کسی بوده است؟«

سیاست مجازی

گروه رویکرد  ش�ورای ش�هر پنجم از اول شهریور سال 
96 آغاز بکار کرد. اکنون 2 سال و یک ماه از آغاز بکار این 
ش�ورا گذش�ته و در واقع بیش از نیمی از دوره فعالیت آنها 

سپری شده است.
»تهران طالی�ی«، »نجات تهران«، »کنت�رل آلودگی هوا«، 
» کاه�ش ترافیک«،»توس�عه ناوگان حم�ل و نقل عمومی 
بخصوص مترو« و »تامین رفاه برای ش�هروندان تهرانی« از 
جمله وعده های اصالح طلبان برای شورای شهر پنجم بود. 
سیاس�ت روز به بهانه فعالیت سال سوم این شورا به سراغ 
برخی اعضای شورای شهر تهران و نمایندگان مجلس رفته 

و عملکرد آنها را ارزیابی کرده است.

 شهرداری و شورای شهر بدنبال 
فعالیت های سیاسی و حزبی

ج��الل محم��ودزاده نماینده م��ردم مهاباد معتقد اس��ت که 
شهرداری و شورای شهر تهران عملکرد ضعیفی داشته بطوری 
که اصال قابل قیاس با فعالیت ها و اقدامات دوره قبلی نیست.

وی گف��ت: اینجانب به عنوان یک ش��هروند ک��ه در پایتخت 
زندگ��ی می کن��م و همچنین به عنوان ی��ک نماینده مجلس 
معتقدم که ش��ورای شهر پنجم و مس��ئولین شهرداری تهران 
بیش��ر کار سیاس��ی می کنند ت��ا پیگیری کاره��ای اجرایی و 

خدمات رسانی به مردم.
عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس با بیان اینک��ه آقایان در 
شهرداری و شورای شهر تهران بیشتر به مسائل حاشیه ای می 
پردازند، تاکی��د کرد: آلودگی هوای تهران و ترافیک 2 معضل 
اصلی پایتخت است. قرار بود با افزایش حمل و نقل عمومی از 

جمله مترو و ناوگان اتوبوسرانی این 2 معضل حل شود.
محمودزاده افزود: در حال حاضر تهران از نظر ساخت تونل ها، 
بزرگراهها و توس��عه ناوگان حمل ونقل عمومی و مترو خیلی 

ضعیف است و آقایان برنامه خاصی در این باره ندارند.
وی گف��ت: برای کنترل آلودگی ه��وا و کاهش ترافیک، طرح 
جدید تحت عنوان » کنترل آلودگی هوا« را اجرا کردند اما اگر 

کسی پول پرداخت کند می تواند وارد محدوده طرح شود.
عضو فراکس��یون امید مجلس با بی��ان اینکه طرح مذکور یک 
طرح شکس��ت خورده محسوب می ش��ود، افزود: آلودگی هوا 
زمینه و محل کس��ب درآمد شورای ش��هر و شهرداری تهران 
شده است این در حالی است که آلودگی هوا باید خط قرمزی 
باش��د که هیچ کس با پرداخت پول نبای��د وارده محدوده آن 

شود.
محم��ودزاده اضاف��ه کرد: قان��ون باید محکم و قاطع باش��د و 

اینگونه نباشد که با پرداخت پول آنرا نقض کنیم.

 از نظر شهرداری با پرداخت پول می توان 
هوا را آلوده کرد

س��ید حس��ن نقوی حس��ینی نماینده ورامین در مجلس هم 
تاکید دارد که سیاس��ت های ش��هرداری و شورای شهر پنجم 

برای مردم تهران ارمغانی نداشته است.
وی ب��رای نمونه به اجرای طرح کنترل آلودگی هوا از س��وی 
شهرداری تهران از اول تیر امسال اشاره کرد و گفت: بر اساس 
ای��ن طرح هر خ��ودرو تنها 20 روز در هر فص��ل می تواند در 
سطح شهر تردد داشته باشد اما با پرداخت پول می توان تعداد 

روزهای بیشتری وارد محدوده کنترل آلودگی هوا شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
بیان اینکه محدودیت تردد در س��طح شهر تهران بیشتر برای 
کسب درآمد است نه کنترل آلودگی هوا، تصریح کرد: این چه 
سیاستی است که با پرداخت پول می توان هوا را آلوده کرد؟!

نقوی حس��ینی با اش��اره به اقدامات عمرانی، ساخت تونل ها، 
بزرگراهه��ا از جمل��ه بزرگراه صدر و بابای��ی در دوره مدیریت 
قالیب��اف گفت: ما هنوز ش��اهد آس��فالت ک��ردن کوچه ها و 
خیابانها از س��وی مس��ئولین شهرداری و ش��ورای شهر پنجم 
نیس��تیم پس چه زمانی می خواهیم ببینیم آنها تونلی مش��ابه 

تونل توحید و یا صدر ساختند.

 ادعاهای گزاف و عجیب و غریب معاونت 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای 
ش��هر تهران هم به عملکرد ش��هرداری و معاونت حمل و نقل 
ترافی��ک ش��هرداری تهران انتق��اد دارد و می گوی��د: اقدامات 
شهرداری تهران در کاهش آلودگی هوا تاثیر آنچنانی نداشت.
وی با بیان اینکه حلقه دوم طرح ترافیک با پیش��نهاد محسن 
پورس��یدآقایی معاون حمل و نقل ترافیک تهران و با تصویب 
در ش��ورای ترافیک ش��هر تهران اجرایی ش��د، گفت: یکی از 
انتقادات من همیش��ه همین بوده که مردم ش��ورا را به عنوان 
نهاد مسئول می شناسند اما شورای شهر در شورای ترافیک و 

تعیین محدوده طرح ترافیک هیچ نقش و  دخالتی ندارد. 
عضو شورای شهر تهران افزود: بدون پیوست مطالعاتی و بدون 
حس��اب و کتاب، طرح کنترل آلودگی هوا در تهران اجرا شد. 
البت��ه من با اصل طرح  ترافیک موافقم اما معتقدم برای حلقه 

دوم طرح، مطالعات کافي انجام نشد.
علیخانی گفت: شهرداری تهران یک محدوده بزرگي را به اسم 
حلق��ه دوم طرح تعیین و برای مردم محدودیت ایجاد کرد که 
ای��ن موضوع ب��ر زندگي، اموال مردم و س��اکنین آن محدوده 

تاثیر مي گذارد.
وی ب��ا طرح این پرس��ش ک��ه مطالعات این طرح کجاس��ت؟ 
اف��زود: ش��هرداری تهران ادعا های عجی��ب و غریبي مي کند. 
مث��ال مي گوی��د در فالن نقطه تهران این قدر ش��اهد کاهش 

آلودگی بودیم.
رئیس کمیس��یون حمل و نقل ترافیک ش��ورای ش��هر تهران 
گفت: اوال وس��عت تهران 7۸0 کیلومتر مربع اس��ت. محدوده 
ترافی��ک ٣2 کیلومتر بوده که در حلق��ه دوم حدود۸0 تا ٩0 
کیلومتر اضافه شده. مجموع محدوده طرح حدود١20کیلومتر 
اس��ت. حال چگونه ادع��ا می کنند که م��ا کل آلودگی هوای 

تهران را حل کردیم؟ مگر می شود چنین چیزی؟
علیخانی افزود: معلوم اس��ت اگر جایي را مس��دود کنیم آنجا 
ترافیک اش کم می ش��ود. اما مش��کل کل ته��ران را که حل 

نمي کند.
عضو ش��ورای ش��هر تهران ادعاهای مسئولین ش��هرداری در 
میزان کاهش آلودگی هوای تهران را یک سخن گزاف دانست 
و افزود: ما نمي گوییم محدودیت های ایجاد ش��ده در کاهش 
آلودگی تاثی��ر ندارد. تاثیر دارد. اما نباید رقم های اغراق آمیز 

مطرح شود.
وی با اش��اره به بارندگی های اول امسال گفت: در فصل پائیز 
مش��خص می ش��ود که چقدر ادعاهای مس��ئولین شهرداری 
ته��ران درب��اره میزان کاه��ش آلودگی ه��وا و ترافیک تهران 

درست است.
رئیس کمیس��یون حمل و نقل ترافیک ش��ورای ش��هر تهران 
با اش��اره ب��ه اظهارات پورس��یدآقایی در یک��ی از برنامه های 
تلویزیون��ی گف��ت: اینجان��ب در آن برنامه ب��ه صراحت گفتم 
که آمارهای ایش��ان در خصوص می��زان کاهش آلودگی هوا و 

ترافیک صحت ندارد.
علیخانی افزود: در فصل تابستان ما شرایط آب و هوا را داریم. 
همچنی��ن ٣0 درصد ترددها س��طح ش��هر مرب��وط به دانش 
آموزان و دانش��جویان اس��ت که طبیعی است ترافیک در این 
مقطع کاهش یابد.باید منتظر ش��روع مدارس و دانشگاهها بود 

و بعد از کاهش ترافیک و آلودگی حرف زد.

 طرح شکست خورده کنترل آلودگی 
هوای تهران/هوای پارسال بهتر از امسال

اکبر ترکی نماینده فریدن، فریدونش��هر و چادگان در مجلس 
با بیان اینکه ش��هرداری و شورای شهر تهران اصال کارنامه ای 
ب��رای ارائه دادن ندارند، افزود: آقای��ان بدون فراهم کردن زیر 
س��اخت های الزم، محدودیت تردد برای شهروندان تهرانی را 
بیش��تر کردند اما س��وال مردم از حناچی ش��هردار تهران این 

است که آیا این طرح فایده ای داشته است؟
وی اف��زود: برای اطالع از نتایج اج��رای این طرح می توان به 
مقایس��ه تمیزی هوا در مدت زمان اج��رای این طرح با مدت 

مشابه سال گذشته که این طرح اجرا نشده، پرداخت.
سخنگوی کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس با بیان اینکه 
طرح کنت��رل آلودگی هوای تهران از اول تیر ماه اجرا ش��ده، 
گفت: بر اساس اعالم ش��رکت کنترل کیفیت هوا، در ٩0 روز 
اول اجرای این طرح شاهد 72 روز هوای سالم، ١7 روز ناسالم 
برای گروههای حس��اس و یک روز هم ناسالم برای همه افراد 

بودیم.
ترکی اضافه کرد: اما در سال گذشته در همین مدت زمان، ما 

ش��اهد 77 روز هوای سالم بودیم. همچنین هوای ناسالم برای 
گروههای حس��اس در سال گذش��ته تنها ١٣ روز بود و اصال 

شاهد هوای ناسالم برای همه افراد نبودیم.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح نه تنها ش��اهد هوای بهتر 

در تهران نبودیم بلکه معضل ترافیک هم حل نشد.
س��خنگوی کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس با اشاره به 
تاثیرات بد هوای آلوده بر س��المت م��ردم تصریح کرد: دلیل 
بسیاری از بیماریهای قلبی، عروقی و ریوی آلودگی هواست. 

ترکی با بیان اینکه نباید با جان و سالمت جسم و روان مردم 
بازی کرد، گفت: مردم از ش��هردار تهران درباره رفاه، سالمتی 
خود و طرحهای اجرا شده شهرداری سواالتی دارند و طبیعی 
اس��ت که جواب ش��هردار در قبال این طرح ه��ای بی نتیجه 

سکوت باشد.

 شهرداری تهران با تعدیل نیروها در 
روزنامه همشهری موجب بیکاری افراد شد

محمد ج��واد ابطحی نماین��ده خمینی ش��هر در مجلس هم 
معتقد اس��ت که در دوره مدیریت جدید ش��هرداری تهران و 
ش��ورای شهر پنجم نه تنها مشکالت شهری و اجتماعی تهران 

کم نشد، بلکه بر این مشکالت افزوده هم شد.
وی ب��ه عنوان مثال به تعدیل نیرو در موسس��ه همش��هری و 
روزنامه همش��هری اش��اره کرد و گفت: با تعدیل نیرو تعدادی 
از کارکنان بیکار ش��ده و خان��واده های آنها از نظر درآمدی با 

مشکل مواجه شدند.
عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس ب��ا بیان اینکه 
ش��ورای شهر و شهرداری تهران درگیر مسائل جناحی، حزبی 
و س��هم خواهی بوده، تصریح کرد: تغییر سه شهردار در طول 

یک سال گواه مستندی بر این ادعاست. 
وی تاکید کرد: اصوال ش��ورای ش��هر تهران به وظایف قانونی 
و اصل��ی خ��ود ب��ی توجه اس��ت و گاهی به نظر می رس��د با 
تصمیماتی که اتخاذ می کند در زمین دش��منان نظام و کشور 

بازی می کنند.
نماین��ده خمینی ش��هر در مجلس اضافه ک��رد: جای تعجب 
نیست که شهردار قبلی که مرتکب قتل همسر خود شد، قبل 
از پذیرش سکانداری شهرداری تهران، به آمریکا مسافرت می 
کند و طبق آنچه که در محافل مختلف و رس��انه ها منتش��ر 
ش��ده و وی هم آن را تکذیب نکرده با دستور العمل خاصی به 

کشور باز می گردد.
ابطحی اضافه کرد: مشاهده می شود که علیرغم رد صالحیت 
ش��هردار قبلی تهران از س��وی سازمانهای مس��ئول، با اصرار 

رئیس جمهور، وزارت کشور حکم وی را صادر می کند.
وی گف��ت: در مجم��وع نتیج��ه اقدام��ات ش��ورای ش��هر و 
ش��هرداری های منتخب تهران، به حدی زیر س��وال است که 
فریاد بعضی از اعضای خود آن شورا و نمایندگان اصالح طلب 

تهران در مجلس را بلند کرده است.

 انتظارات برآورده نشده مردم از شورای 
شهر و شهرداری تهران

س��لمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس هم معتقد است 
که مردم مطالبات و انتظاراتی از ش��هرداری و ش��ورای ش��هر 

تهران دارند که برآورده نشده است.
وی اف��زود: مردم از عملکرد آنه��ا رضایت ندارند. چندی پیش 
آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در جمالتی 

بر این موضوع اذعان کرد.
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: متاسفانه پول مبنای 
طرح جدید ترافیک تهران شده و به این معناست که اگر شما 

پول بدهید می توانید سالمت مردم را نادیده بگیرید.
خدادادی گفت: هدف طرح کس��ب درآمد بوده و این در حالی 
اس��ت که طرح زوج و فرد که در گذش��ته و به مدت ١4 سال 
اجرایی ش��د، موجب روان ش��دن ترافیک، کاهش آلودگی هوا 
بوده و مردم احس��اس محدودی��ت، تبعیض و بی عدالتی نمی 

کردند.

 ترافیک تهران به راحتی قابل حل نیست
پروانه سلحشوری نماینده تهران معتقد است که سال گذشته 
هوای تهران به مراتب تمیزتر و پاک تر از سالهای گذشته بود 
و مسئولین ش��هرداری توانس��ته بودند آلودگي هوا را کنترل 
کنن��د. البته لط��ف خداوند هم بود که ما باران داش��تیم و به 

تمیزی هوا کمک کرد.
وی با اش��اره ب��ه اجرای طرح کنترل آلودگ��ی هوای تهران از 
اول تی��ر امس��ال و اینک��ه در ٩0 روز اول اجرای این طرح، بر 
اساس اعالم س��ایت شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای پارسال 
به نس��بت امس��ال تمیزتر بوده و این حکای��ت از آن دارد که 
شهرداری مطالعات کافی برای اجرای این طرح نداشته، گفت: 
اگر بنا بر آمار و مستندات شهرداری تهران نتوانست امسال به 
نسبت به سال گذشته در کنترل آلودگی هوا موفق باشد، باید 

به فکر دیگری باشند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اقدامات شهرداری 
در 2 س��ال گذشته گفت: در حوزه فرهنگی به طور محسوس 
اقدامات ش��هرداری را دی��دم مثال ایام مح��رم در بُعد زیبایي 
شناختی و رساندن پیام این ایام کارهای خوبی در سطح شهر 

انجام شد.
سلحشوری به معضل ترافیک تهران اشاره کرد و گفت: ترافیک 
یک معضل کالن ش��هر تهران است و فکر نمی کنم به راحتی 
هم قابل حل باشد. این معضل یک عزم ملی مي طلبد و عالوه 
بر شهرداری دیگر نهادها، سازمانها و مجلس و دولت باید برای 

حل آن کمک کنند.

 تعدیل روزنامه نگار همشهری و 
خبرنگاران ظلم است

سید ناصر موس��وی الرگانی نماینده فالورجان درباره ارزیابی 
اش از عملکرد ش��هرداری تهران در 2 سال گذشته با اشاره به 
تعدیل و اخراج خبرنگاران روزنامه همش��هری گفت:  شورای 
ش��هر تهران باید به ماجرای تعدیل نیرو در روزنامه همشهری 
ورود م��ی کرد. تعدیل روزنانه نگاران از روزنامه همش��هری و 
دیگ��ر اهالی رس��انه نیازمند پاس��خگویی مس��والن ذی ربط 
اس��ت بنابراین ش��ورای شهر باید پاس��خگوی اجحاف در حق 

خبرنگاران باشد.
وی گفت: متاس��فانه در بخش تعدی��ل نیرو خبرهای خوبی را 
در کالن ش��هر تهران مشاهده نمی کنیم و این در حالی است 
ک��ه بویژه در ح��وزه خبرنگاران عزیز ما، ک��ه جزو زحمتکش 
ترین اقشار جامعه هستند نیز شاهد تعدیل نیرو در روزنامه ای 

همچون همشهری هستیم.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس یاد آور شد: تعدیل روزنامه 
نگاران همش��هری ظلم اس��ت زیرا روزنامه نگاران با س��ختی 

فراوان خبر تولید و منتشر می کنند.
موسوی الرگانی با بیان اینکه شهرداری تهران معضل ترافیک 
و آلودگی ه��وا را کاهش نداده، گفت: موض��وع طرح ترافیک 
نیز به مش��کل جدید پایتخت تبدیل ش��ده است. طرح جدید 
ترافیک تهران با مش��کالت متعددی روبرو است زیرا در برخی 
از س��اعات روز علیرغم اینکه در ساعات طرح هستیم، خیابان 

ها دارای ترافیک گسترده است.

سکوت حناچی 
در مقابل

سواالت مردم

نمایندگان در گفت وگو با سیاست روز عملکرد شهردار و شورای 
شهر تهران را بررسی کردند


