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ســردار حســین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره روز جمعه در تلویزیون را نادرست 
خواند.

به گزارش ایسنا، سردار دهقان در واکنش به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، گفت: در دولت یازدهم تا پایان سال 95 تامین اعتبارهای دفاعی 
تا دو و نیم برابر نسبت به دولت قبل افزایش داشته و این رقم در سال 9۶ به چهاربرابر نسبت به دولت قبل می رسد.

وزیر دفاع افزود: دوره دولت یازدهم  شکوهمندترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه های موشکی و دفاعی کشور بوده است.

قسمت دوم  
با توجه بــه انتظارات آرمانــی و تخیلی که الیه هــای مختلف اجتماعی 
خصوصا طبقه متوســط از شورای شــهر داشــتند که بدالیل مختلف بویژه 
مضایق قانونی وسیاسی محقق نشــده بود، در انتخابات دومین دوره شورای 
شــهر میزان مشــارکت عمومی  کاهــش قابل توجهی داشــته  وفی الواقع 
بطورکلی شــعارهایی که دولت در حوزه اصالحات گســترده وتوسعه سیاسی 
داشــت ، تحقق نیافته بود. بنابراین ترکیب نامزدهای دوره دوم شــورا دارای 
تنوع وگونه گونی چشــمگیری بود ودر نتیجه شــورای دوم بغیر از  چندنفراز 
اعضای دوره اول، الباقی فاقد عناوین ومدارج علمی وآکادمیک برجســته ،از 
الیه های اجتماعی مختلف و با گرایش های سیاســی محافظه کارانه و حتی 
رادیکال تری بودند. به دلیل فقدان تخصص علمی و شروع آرام رویکردهای 
پوپولیستی، سطح کیفی مصوبات شورا پایین و میزان مغایرت قانونی افزایش  
و مــآال دخالت شورانشــینان در چینش مدیران میانی شــهرداری و برخورد 
سوداگرانه با پتانسیلهای مدیریت شهری وشهرداری فزونی یافته و به همین 
میزان متوسط عمر مدیریت شهرداران منتخب شورا کم و در نتیجه از امکان 
حرکت بر اســاس برنامه های بلند مدت و میان مدت، کاسته و شهرداران و 
سرپرستان شهرداری درصدد اجرای طرح های کوتاه مدت و نمایشی برآمدند 
واصوال برنامه ریزی زیرســاختی و بلند مدت درحد شــعار و جزوات و زونکن 

ها باقی ماند.
در پیوند با شــرایط عمومی سیاسی و اقتصادی کشور وتغییرات بعمل آمده 
ناشی از روی کارآمدن دولتی با شعار عدالت، توزیع ثروت وفقر. شورای سوم با 
ترکیبی ناهمگون وآرایش غلیظ سیاسی، شروع بکارکرد. تعدادی از جویندگان 
نام و جایگاه اجتماعی، به شــورای شهر بعنوان سکوی پرتاب و فرصتی برای 
تکیه برصندلی های چرمی براق قوه مقننه نگریسته و از امکانات و اختیارات 
شــورایی برای تحقق آمال و آرزوی فردی خود بهره جستند و با دخالت روز 
افزون در امور شــهرداری که البته انتخاب شهردارانی گوش بفرمان را طلب 
می کرد، شورای شهر را از مدار و جایگاه  قانونی و اخالقی  خود  خارج کردند. 
تاحدی که شهردار مســتقل و مدیری مثل مهندس رضا ساغری را بر نتافته 
و با شــتابزدگی  و با وصف مخالفت های گســترده خیرخواهان شهر، بدون 
رعایت تشــریفات قانونی شــهردارکوتاه مدت دیگری انتخاب کردند. طرفه 
اینکه فرصت انتخــاب و انتصاب مدیران میانی شــهرداری و مدیر عامالن 
سازمان های تابعه شــهرداری  را بین خود تقسیم می کردند. بسیار کارهای 
خالف قانون دیگر. و شــگفتا که فرمانداری که موظف به بررســی و انطباق 

مصوبات شورا با قوانین است ، به یاد ندارم که مخالفت موثری کرده باشد.
 باری .  بدعت های خالف قانون دوره سوم شورای شهر پایان غم انگیزی 

را برای شورای شهر و آبروی رشت رقم زد.
افزایش درازای مدت دوره ســوم شوراهای شــهر به دلیل همزمان شدن 
انتخابات شــوراها و ریاســت جمهوری ،برای برخی از اعضای مجال اندیش 
شورا را که امر برایشان مشتبه شده و خود را فارغ از رعایت قانون می دیدند ، 
شرایطی را فراهم آورد تا گستره تخلفات ودست اندازیها به حقوق شهروندان 
وفساد اداری ومالی شان چنان وسعت یابد  که دستگاه های نظارتی و قضایی 
با قبول تبعات سیاســی واجتماعی ، بااکثریت اعضای متخلف و مجرم شــورا 
برخورد قانونی نمایند که در نتیجه باز داشت دسته جمعی اغلب اعضاء، عمال 
شورا منحل شده واگرچه جلوی اتالف بیشتر منابع و تضییع حقوق شهروندان 
گرفته شد لکن آبروی  شهر رشت در سطح کشور رفته و چنانکه آب رفته به 
جوی باز نگردد ، شــکاف عمیق بی اعتمادی بین مردم و مدیریت شهری به 

راحتی پر نمی شود.
انتخابات شــورای چهارم ، با وصف انحالل شــورای سوم و متاسفانه عدم 
اطالع رسانی بموقع وشفاف از وضعیت شورای سوم وابهامات دوشایعاتی که 
هنوز هم به روشــنی در معرض اطالع عموم قرارنگرفته، در فضایی از یاس و 

امید وتردید برگزار شد.
مشکالت و اختالفات در شــمارش آراء و صحت آن در برخی صندوق ها، 
وتغییراتی که بطور متوالی در اعالن عمومی لیســت منتخبین اعمال گردید، 

شروع بکار شورای چهارم با حواشی فراوانی همراه بود .
طرح های نیمه تمام و بالتکلیفی های فراوان در پرونده ها و حوزه مدیریت 
شــهری نیاز به شورایی منسجم ، قاطع، متحد، قانون مدار؛ صادق با مردم را 

صدچندان کرده بود .
اینکه شورای چهارم تا چه حد توانسته است از مشکالت شهر کاسته و برای 
حفظ منافع عمومی و التیام زخم های عمیق گذشــته موفق باشد، و خصوصا 
رابطه غیر متعارف شهردار منتخب شورا با شوراییان و اجرای طرح های خلق 
الســاعه و نمایشــی که مردم خود را درقبال اقدامات شهرداری بی دفاع می 
بینند. اختالفات وتشــتت عمیق بین اعضای شــورا و...جملگی اموریست که 
وجدان عمومی شــهر رشت و شــهروندان آگاه از آن غافل نبوده و نیستند و 

قطعا به قضاوت خواهند نشست.
به هر روی در آســتانه انتخابات دوره پنجم شــورای شهر، آنچه از نیک و 
بد شــورا آموخته ایم  مارا مکلف می کند در تعیین سرنوشت چهارسال آینده 
شــهر خود  مِسئوالنه و آگاهانه مشــارکت کنیم. و بدانیم که تجربه را تجربه 

کردن خطاست.

قاسم بزرگ زاده- وکيل پایه یک و مشاور حقوقی

واکنش وزیر دفاع به 
اظهارات یکی از نامزدهای 
ریاست جمهوری در مناظره

روحانی را اصلح دانسته و میدانم
عبدالکریم حسین زاده نماینده                       ناطق نوری: 

مردم نقده و اشنویه در مجلس:
اصالح طلبان و روحانی 

برخالف رقیب نگاه ابزاری 
به اقوام و مذاهب ندارند

                     وزیر اطالعات:
با مجوز شورای عالی امنیت ملی برای تبادل زندانیان با 

آمریکا مذاکره کردیم
حجت االســالم ســیدمحمود علــوی در پیش خطبه 
نمازجمعه این هفته تهران گفت:  سربازان امام زمان )عج( 
در ســال 95 با ضربه بر حدود ۳۰ گروه تروریســتی که 
قصد عملیات در مناســبت ها و اماکن پرجمعیت داشــتند 
و در ســال های 9۳ و 9۴ بــر حدود ۴5 تیم تروریســتی 
امان از تروریســت ها بریده اند و اجازه ندادند که این افراد 

کوچکترین اقدام و امکان عمل داشته باشند.
وزیر اطالعات اظهار کرد: وزارت اطالعات تمام تالش 
خود را برای برقراری امنیت پایدار به کار بسته است. این 
وزارتخانه توانسته تجهیزات، سالح و اقالم بسیاری را از 
گروه های تروریستی کشف و ضبط کند بگونه ای که  در 
یک مورد ما ۱۰۸ بمب مغناطیســی و ۱5 جلیقه انتحاری 

کشف و ضبط کردیم. 
علوی در ادامه با اشــاره به ســال اقتصــاد مقاومتی و 
اقدام وزارت اطالعات در به ثمر رســاندن این امر عنوان 
کــرد: ما با هدف برقراری اقتصــاد امنیتی و امنیت مالی 
مردم مان گام برداشتیم که در یک مورد ۳۸۰ فرار مالیاتی 
را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و 
در اموری که ضرورت بیشتر داشت آنها را به قوه قضائیه 

ارجاع دادیم.
او ادامه داد: با اقداماتی که در حوزه مبارزه با زمین خواری 
انجام دادیم، ۲۰۰ پرونده تشــکیل داده و حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان اموال بیت المال به خزانه مسترد شده است. 
همچنیــن حدود ۲۰ هزار هکتــار از اراضی عمومی را از 

دست متجاوزان درآورده و به اموال کشور باز گرداندیم.
وزیر اطالعات با اشاره به پرونده های مفاسد اقتصادی 
اظهار داشت: ۶۲۰ پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل و آنها 
را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. از چندین فقره سرقت 
با مبالغ باال که ســرمایه مردم در بانک ها بود جلوگیری 
کرده و از اموال مردم صیانت کردیم. در بانک ســرمایه و 
صندوق فرهنگیان که فسادی با واگذاری وام های کالن 
از ســال های ۸5 و ۸۶ شروع و ما در سال های 9۲ و 9۳ 
متوجه این فســادها شــده بودیم آنها را کشف و متوقف 
کردیم و تاکنون حدود هزار میلیارد تومان از اموال مردم 

را مسترد کردیم.
علوی با بیان اینکه تا اســترداد کامل اموال فرهنگیان 
کار را ادامــه خواهیــم داد، گفــت :  وزارت اطالعــات 
همکاری هایی را با دســتگاه های مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز انجام داده و با تشــکیل ۱9۰ پرونده، ۱۰ هزار میلیارد 
تومان از اموال مردم را به خزانه بازگردانده و توانســته ایم 
در طول ســال های 9۳ تا پایان ســال 95 برنامه قاچاق 
کاال را مدیریــت کنیم به گونــه ای که قاچاق کاال از ۲5 
هــزار میلیارد دالر به ۱۲ هزار میلیــارد دالر کاهش پیدا 

کرده است.
او با بیان اینکــه وزارت اطالعات در عرصه بین المللی 
نیز اقدامات بسیار باارزشی انجام داده است، اظهار داشت: 
وزارت اطالعــات همــکاری تنگاتنگی با دســتگاه های 
دیپملماسی کشور داشته و با هشدارهای به موقع و فراهم 
کردن بستر برای برقراری روابط سالم با کشورهای دیگر 
کمک شــایانی به وزارت خارجه کرده است.علوی ادامه 
داد: با مصوبه شــورای امنیت ملــی، وزارت اطالعات به 
مذاکره با طــرف آمریکایی پرداختــه و در زمینه مبادله 
زندانیــان پرداخت و در نتیجه یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون 
دالر از پول مملکت را به خزانه بازگرداند و تعدادی زندانی 

آزاد و یک بانک و موسسه مالی را از تحریم خارج کرد.
وزیر اطالعات تاکید کرد: حــالل و حرام خدا برای ما 
اصل اســت و حفظ کرامت مردم و احترام به شــخصیت 

آنان از اصول ماســت و ما با ایــن اولویت ها کار خود را 
دنبال می کنیم.وزیر اطالعات با اشاره به نظرسنجی هایی 
که درباره وزارت خانه ها صورت گرفته گفت: در سال 9۳ 
وزارت اطالعات در رده هفتم، در اسفند 9۴ در رده چهارم 
محبوبیت و در مهرماه 9۴ در رتبه ســوم قرار گرفت. ما 
از لطف مردم شــما مردم عزیز سپاســگزاریم.او با تاکید 
براینکه اقتصاد با امنیت شکوفا می شود، اظهار کرد: نباید 
فضای امنیتی بر فضای اقتصادی حاکم باشد. دانشگاه ها 
باید احســاس امنیت کنند و دانشــجویان و اســاتید با 
آسودگی حرف شان را بزنند و فضای امنیتی بر دانشگاه ها 

حکم فرما نباشد.

نماینده مردم نقده و اشــنویه در مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به برنامه های ستادهای مختلف 
در بحث حقوق اقلیت ها و اقوام و مذاهب مختلف 
اعالم کرد: به هرحال مردم ما تحلیل گر و ریزبین 
هســتند و موضوعات را با دقت تمام مورد بررسی 

قرار می دهند.
به گزارش ایلنا رییس ستاد اقوام، مذاهب و ادیان 
حسن روحانی خاطرنشان کرد: با نگاهی به سوابق 
و عملکرد روحانی می بینیم که ایشان تمام تالش 
خود را در این راستا انجام داده و این مسئله ناشی 
از باور قلبی آقای روحانی به لزوم مشــارکت همه 
ایرانیان برای ســاختن ایران است و منشور حقوق 
شــهروندی یکی از اساســی ترین گام های آقای 
روحانی در این مسیر است. نایب رییس فراکسیون 
امید مجلس شورای اسالمی در عین حال تصریح 
کرد: با این حال چنین رویکردی در رزومه و سابقه 
سایر نامزدهای انتخابات بجز روحانی و جهانگیری 
قابل مشاهده نیست و این درحالی است که چنین 
مفاهیمی باید در گفتمان سیاسی افراد متبلور باشد.

او با اشــاره به حضور دو نفــر از چهره های اهل 
ســنت در لیست شــورای مرکزی »جمنا« یادآور 
شــد: بجای این که نگاهی ابزاری به ظرفیت های 
اقوام و مذاهب داشته باشیم، باید به عنوان فرصت 
طالیی برای توسعه کشــور به این گروه ها توجه 
کنیم. این که افــراد را صرفاً با نگاهی ابزاری وارد 
یک جمع کنیم با این که به آن باور قلبی داشــته 
باشــیم، متفاوت اســت و به نظر می رســد آقای 
روحانی و جریان اصالح طلب بجای نگاهی ابزاری 
و کارکردگرایانه، با نگاهی باورمندانه و رویکردی 
حقیقی بــه موضوعات مربوط به اقوام و مذاهب و 
مردم  توجه می کنند.نماینده اصالح طلب  اقلیت  ها 
نقده و اشــنویه در مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: مردم صرفاً به حرف کاندیداها نگاه نمی کنند؛ 
بلکه گذشته و سوابق آن ها را نیز بررسی می کنند 
و الزم است کاندیداهای اصولگرا بجای این که با 
نگاهی پوپولیســتی به مردم نگاه کنند، واقع بینانه 
بــا مردم برخــورد کنند؛ چرا که شــان این ملت 
باالتر از این اســت که چنین نگاه عوام فریبانه ای 
به آن ها داشته باشیم.حسین زاده با تشبیه وعده ها 
و شــعارهای معشیتی قالیباف و رییسی به مسابقه 
دو سرعت و مزایده اشــتغال گفت: فضا به سمتی 
رفته که کاندیداها خود را در یک مســابقه دو صد 
متر ســرعت می بینند و انگار کاالیــی به مزایده 
گذاشته شده و هر یک سعی می کنند قیمت و نرخ 
باالتری برای خرید آن پیشــنهاد دهند و هرکس 
سعی می کند نرخی باالتر برای یارانه ها و اشتغال 

مطرح کند.

 باید در دو هفته باقی مانده از 
تک تک ساعت ها استفاده کنیم

ناطق نوری گفت: شــخص آقای روحانی را اصلح دانسته و 
می دانم، همانطور که مرحوم آیت اهلل هاشمی نیز در انتخابات 
ســال 9۲ و حتی پس از آن، حمایت خویش را از ایشان بارها 

اعالم داشته اند.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم ناطق نوری در دیدار مجمع 
هماهنگی پیروان امام و رهبری اســتان قم گفت: با توجه به 
سوء استفاده رسانه های بیگانه از فضای انتخابات، همگان را 

به دقت در گفتار و رفتار دعوت می کنم.
او به ســکوت چند ســاله اخیرش در برابر برخی تهمت ها 
اشــاره و تصریح کرد: بنده تاکنون در مواجهه با بســیاری از 
حرف های نادرست و تهمت هایی که به شخص بنده زده شده 
سکوت کرده ام که دلیلش حفظ وحدت، جلوگیری از تشویش 
اذهان عمومی و ممانعت از سودجویی دشمنان انقالب و نظام 

بوده است.

ناطق نوری با تاکید بر اینکه ســهم خواهی و انحصارطلبی 
افرادی که از کاندیداها حمایت می کنند، کاری بسیار نادرست 
و موجب بروز مشکالت فراوان است، اظهار کرد: بنده با توجه 
به آشــنایی با همه کاندیداها و سوابق ایشان ضمن احترامی 
که برای همه آنها قایل هستم، شخص آقای روحانی را اصلح 
دانسته و می دانم، همانطور که مرحوم آیت اهلل هاشمی نیز در 
انتخابات ســال 9۲ و حتی پــس از آن، حمایت خویش را از 

ایشان بارها اعالم داشته اند.
حجت االســالم ناطق نــوری همچنین در دیــدار کمیته 
روحانیون حامی حســن روحانی در استان های مختلف کشور 
گفت:    انتخابات از افتخارات نظام و مظهر دموکراسی است 
که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز نســبت به آن تاکید 
فراوان داشته و دارند.او حضور حداکثری مردم را هدفی مهم 
و بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: حضور گسترده در انتخابات 

در این شــرایط که در منطقه اتفاقاتی با واسطه یا بی واسطه 
علیه کشور می افتد، نیاز است.

ناطق نوری ادامه داد:خوب اســت که آمار دقیق و جامع از 
عملکرد دولت یازدهم در اختیار عموم قرارگیرد تا مردم بدانند 
با شــروع به کار این دولت چه تحوالتی رخ داده است و خود 

نتیجه گیری کنند.
او با بیان اینکه روحانی در ابتدای شروع به کار دولت اعالم 
کرد که قصد دارد مشــکالت و مسائل خارجی را حل کند و 
پس از آن به حل مســائل داخل بپردازد، افزود: انشااهلل پس 
از انتخاب مجدد، ایشــان بتواند مسائل داخلی مانند معیشت 
مــردم، اشــتغال و ... را در راس برنامه ها قرار داده و درصدد 
حل آن برآید.ناطق نوری تصریح کرد: مردم نســبت به جنگ 
روانی ایجاد شــده و جوســازی ها مانند آمارســازی و برخی 

نظرسنجی های دروغین منتشر شده، آگاه باشند.

اســناد حکایت از این دارد که مدیران معدن زمســتان یورت از سوی یکی از هلدینگ های 
وابســته به یک نهاد انقالبی منصوب شــده  اند.معدن زمســتان یورت )قشالق( در فاصله ۱۴ 
کیلومتری شهرستان آزادشهر از توابع استان گلستان قرار دارد.به گزارش آفتاب نیوز، این معدن 
تحت پوشش شــرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود است که حسب گزارش ۱۳ /۲/ 
9۶ هیات مدیره این شرکت سه عضو از پنج عضو هیات مدیره آن به شرکت های زیرمجموعه 

هلدینگ توسعه معادن روی ایران تعلق دارد.
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و شرکت معدنکاران انگوران وابسته به هلدینگ توسعه 
معادن روی ایران می باشــند که در این هلدینگ نیز عمده ســهام متعلق به شرکت های گروه 

مالی مهر اقتصاد و شرکت ســرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و... می باشد که تحت پوشش 
بانک مهر اقتصاد می باشــند.بانک مهر اقتصاد نیز از ابتدای شــروع فعالیت خود با نام موسسه 
قرض الحســنه بسیجیان در ســال ۱۳۷۲ شــکل گرفته بود که هم اینک زیر مجموعه بنیاد 
تعاون بســیج می باشــد.این کارگران حسب شــواهد و قرائن چندین ماه حقوق معوقه دارند و 
بعضا بابت ۱۶ ســاعت کار حدود 9۸۰ هــزار تومان حقوق می گیرند.علی رغم خصوصی بودن 
این معدن، وزیر کار اعالم کرد که با تشــکیل کمیته انسانی مسائل حقوقی و بیمه ای و عقب 
ماندگی هــای احتمالی را پیگیری خواهد کرد و دولت تا راه انــدازی مجدد این معدن تمامی 

مطالبات مزدی۲۷۰ کارگر را پرداخت خواهد کرد.

جالیی پور تاکید کرد: باید در دو هفته باقی مانده از تک تک ساعت ها استفاده کنیم. اگر مردم 
شهرهای بزرگ رأی ندهند، به مانند سال ۸۴ ویرانه بزرگی در انتظار ماست.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا جالیی پور در همایش تغییرات ملموس گفت: من از شــما تشــکر 
می کنم. ما تا شــب انتخابات باید همین جور باشــیم و حضور داشته باشیم. من از االن تشکر 
خودم را اعــالم می کنم. این را می گوییم چون آخرین تجربه انتخاباتی ما ســال 9۴ بود آنجا 
تجربه ای شــد که به آن پرداخته نشده اســت. آن انتخابات عظیم بود کسانی که رد صالحیت 
شــده بودند فکر می کردند هیچ کســی رای نمی دهد اما شما در این انتخابات شرکت کردید و 
لیســت ســی نفره رای قاطع آورد.جالیی پور افزود: مشکل بود که سی نفر در ضرب اول رای 
بیاورد بیست سال حداد عادل را در شش کانال هر روز نشان می دانند ولی لیست سی نفره رای 
آورد. چرا اینطور شد؟  مهمترین عامل این بود که کمپین انتخاباتی اصالح طلبان تا ساعت آخر 
کار کرد.او گفت: اصالحات و گشایش سیاسی برای رفتن به جلو به مردم نیاز دارد. اگر اتفاقی 
افتاده محصول این کار بوده لذا مهم است این دو هفته باقی مانده از تک تک ساعت ها استفاده 
کنیم من دالیلی دارم که چرا باید برای روحانی کار کنیم نه اینکه فقط رای بدهیم. من ده دلیل 
دارم اول اینکه یکی از معضالت کشور اقتصادی است با مساله اقتصاد مردم که نمی شود بازی 
کرد. من به این دلیل برای روحانی کار می کنم که اقتصاد را ابزار سیاسی نکرده است.این فعال 
سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: نکته دوم، من به این دلیل برای روحانی کار می کنم که اهل 
شــفافیت همه ارکان حکومت است. وقتی حقوق های نامتعارف اتفاق افتاد دولت روحانی قبول 
کرد و پیگیری کرد و پول ها را برگرداند ولی ســایر ارکان حکومتی از شفافیت دفاع نکردند. ما 
از روحانی دفاع می کنیم چون از شــفافیت در دولت و ارکان حکومت دفاع می کند این فرصت 
برای کشور است. من از دولت روحانی حمایت می کنم چون رونق مطبوعات را به ارمغان آورد.

او ادامه داد: یکی دیگر از دالیل من برای کار کردن برای روحانی و اینکه مرخصی گرفتم برای 
این است که این مملکت هشتاد میلیونی پول دار و مسلمان و غیرمسلمان و پر از تنوع طرفدار 
وفاق بوده نه شکاف. همین چهار درصدی و نود و شش درصدی برای ایجاد شکاف بین مردم 
بوده اســت. من به این دلیل به روحانی رای می دهم چون اهل تعامل با دنیا اســت نه تقابل. 
این هایی که حرف از تقابل می زنند فقط توســعه کشور را عقب می اندازند حتی اهل تقابل هم 
نیستند. علت دیگر این است که یک رییس جمهور صدها مدیر دارد لذا کسی که رییس جمهور 
می شــود باید دید دایره شناخت او از مدیران و کارشناسان چه کسانی است من به این دلیل به 
روحانی رای می دهم که کارشناسان این کشور را می شناسد.جالیی پور خاطرنشان کرد:  من به 
این دلیل به روحانی رای می دهم که وقتی که اصغر فرهادی اسکار گرفت عزا نگرفت اما بقیه 
عزا گرفته بودند. به این دلیل رای می دهم که وقتی کیارســتمی جزو صد فیلمساز اول دنیا شد 

مثل بقیه عزا نگرفت. آنقدر به این جمعیت فقیر و روستایی بی احترامی نکنید 
ســال ۸۴ احمدی نژاد از روســتایی ها و فقرا رای نگرفت از پنج شــهر بزرگ کشــور که در 
انتخابات شــرکت نکردند رای آورد مشکل در شــهرهای بزرگ است اگر ما رای ندهیم ویرانه 

بزرگی در انتظار ماست.

مالک معدن »یورت« کیست؟

شورای شهر رشت
 قاصد تجربه های همه

 مقررات ملی ساختمان در ۲۷۹ برِج تهران 
رعایت نشده است

عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: متاسفانه در ۲۷9 برِج تهران 
حتی یک بند از مقررات ملی ساختمان اجرا نشده است.

به گزارش ایلنا، قاســم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
با انتقاد از نحوه نظارت بر پروژه  های شــهرداری تهران گفت: مهمترین مسئله  ای که 
درباره پروژ ه های شهری وجود دارد، این است که نظارت کافی از سوی بازرسان خبره 
از آنها صورت نمی گیرد.وی با بیان اینکه متاسفانه درباره پروژه های شهری که توسط 
شهرداری ساخته می شود، مدارک کاملی وجود ندارد، گفت: به طور مثال درباره پروژه 
پل صدر که میلیاردی برای آن هزینه شــده است، فقط 5 برگه گزارش وجود دارد و 
مدرکی دال بر توجیه فنی و مطالعات شهرســازی از این پروژه در دست نیست، البته 
ممکن است؛ برای خودشان داشته باشــند.نماینده مردم فیروزکوه در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: هزینه های پروژه صدر و قراردادهای آن مشــخص نیست، از 
طرف دیگر گزارش هایی مبنی بر هزینه فایده این طرح در دســت نیست، در حالی که 
اگــر همین هزینه را برای مترو می کردند به مراتب بیشــتر از پل صدر می توانســت 
معضل ترافیک تهران را برطرف کند.میرزایی نکو به ســابقه شهردار تهران در اجرای 
پروژه های بزرگ شهری اشاره کرد و گفت: آقای قالیباف استاد پروژه های کالن است، 
اما واقعیت این اســت، کارهای بزرگ زمانی خوب اســت که مشکلی را برطرف کند، 
نه اینکه به مشــکالت بیافزاید.عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس گفت: 
متاســفانه شاهدیم در ۲۷9 برج در تهران حتی یک بند از مقررات ملی ساختمان اجرا 
نشده است.او به وظیفه نظارتی شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: اعضای شورای 
شــهر تهران کجای کار قــرار دارند؟ این افراد اگر متخصص هســتند، چرا مطالعات 
این طرح ها را بررســی نکرده اند و به مراحــل تصویب یک طرح توجهی ندارند.عضو 
کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به طرح تحقیق و تفحص شهرداری 
تهــران تاکید کرد: این طرح را ۸ ماه پیش مطرح کردیــم، در آن زمان حضور آقای 

قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری هم مطرح نبود و باید به آن توجه می شد.

قاسم میرزایی نکوعضو کمیسیون شوراهای مجلس:

ای کاش قالیباف لباس سیاست را جایگزین لباس جبهه نمی کرد
               قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت:

یادداشتی خطاب  در  بهداشت  وزیر 
به محمدباقر قالیباف از او خواست از 
ملت ایران و خادمــان ملت حاللیت 

بطلبد.
به گزارش ایلنا، قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداشت در کانال تلگرامی خود 
در دلنوشــته ای خطاب بــه قالیباف 

نوشت:
دوستانه با محمدباقر قالیباف

برادر قالیباف! بــار دیگر به میدان 
سیاســت آمده اید؛ آن هــم با ادبیات 
و رفتــاری متفاوت. شــیوه ای که در 
مرام اهل تقــوی جایی ندارد و طعم 
تلخ خســارت های مــادی و معنوی 
چنین رفتاری، نه برای ۸ سال، که به 
تاریخ بر جانمان نشسته  درازای یک 

و سرمایه هایی ارزشمند را از کشور و 
مردم ربوده است!

برادر محترم! شــما در برنامه های 
تبلیغاتی گفته اید: اینکه بعضی از وزرا 
لیست اموال خود را اعالم نمی کنند، 
احتماال به این دلیل است که از مردم 

خجالت می کشند.
روز چهارشــنبه این هفته در جلسه 
هیات وزیران از صحت و ســقم این 
ادعا ســوال کــردم. دکترجهانگیری 
گفتند چندماه پیــش که جناب آقای 
اژه ای طــی مصاحبه ای اعالم کردند 
دو نفر از اعضای دولت هنوز لیســت 
با  دارایی های خود را اعالم نکرده اند 
ایشــان تماس گرفتم. بعد از دو روز 
مشخص شــد که یک نفر کپی یک 

سند و دیگری شماره حساب فرزندش 
را اعالم نکرده است که همان زمان 

به آنها گفتم اقدام کنند.
برادر عزیز! شما که نیک می دانید، 
ما صرفا به دلیل اعتقاد و برای کمک 
به نظام و دفع خطر از ملت و کشــور 
وارد این معرکه شده ایم؛ پس چگونه 
چنین بی محابا به ما تهمت می زنید؟ 
چگونه در برابر چشمان مردم، رییس 
جمهور شــرعی و قانونی کشور را که 
بعد از رهبری نمــاد اقتدار این ملت 
اســت، بی عقل و بی صداقت خطاب 
می کنید؟ و بسیاری مطالب دیگر که 

هنوز باورم نمی شود از شما شنیده ام!
چنین رفتاری برای کســب مقامی 
دنیوی اگر ذلت در دنیا نباشد )تجربه 

نشــان داده که هست( قطعا ذلت در 
آخرت خواهد بود.

لبــاس  کاش  ای  عزیــز!  بــرادر 
سیاســت را جایگزین لبــاس خاکی 
جبهــه نمی کردید؛ من به عنوان یک 
دوست، هنوز هم آرزو دارم محمدباقر 
قالیباف، گرد و خاک جبهه را بر غبار 
فتنه سیاســت و قدرت ترجیح دهد و 
باقی مانــده مرام بچه های  امیدوارم 
جبهــه و همســنگران و دوســتان 
شهیدمان چنان در روح و جانتان زنده 
باشــد که الاقل در دومین مناظره با 
صراحــت از بابت چنین ســخنانی از 
ایران عذرخواهی کنید و  ملت بزرگ 

از خادمان ملت حاللیت بطلبید.
والعاقبه للمتقین.

حمیدرضا جالیی پور فعال سیاسی اصالح طلب:


