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علی نظری - سردبیر 
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رحمت اهلل بیگدلی 

شهال منصوریه 

میرقاسم بنی هاشمی

صفحه 4  

 پاسخ رحمت اهلل حافظی عضو شورای شهر تهران به  اظهارات شهردار در مناظره تلویزیونی مبنی بر تبدیل زباله به برق:

یادداشت های امروز

لیال ارشد مؤسس خانه خورشید در گفتگو با مستقل: 

 تبعیض، نابرابری و فقر از 
مشکالت بزرگ تهران است 

فائزه هاشمی در اراک:

 پدرم بر وحدت اصالح طلبان و
 اعتدال گرایان در انتخابات تاکید داشت

 8صفحه  1000تومان

در اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری 96 شاهد 
اتفاقی نادر از سوی قالیباف بودیم.

ایشان به سبک احمدی نژاد بر روحانی تاخت.
رئیس  »پروژه  با  کرد  تالش  مناظره  نخستین  در 
جمهوری فقرا در مقابل رئیس جمهوری اغنیاء« مبتکر 
بازی جدیدی باشد و موجی در بین اقشار کم درآمد و 

مستضعف جامعه علیه دولت فعلی  ایجاد نماید.
تا جنگ  داد  انجام  وافر  مناطره ها تالش  این  در  وی 
روانی ازپیش طراحی شده ای را علیه دولت تدبیر و امید 

به کار گیرد.
  او می خواهد در این مناظره ها دو قطبی فقیر و غنی را 

در افکار عمومی جا بیندازد.
انتخاباتی آقای  از شعار  با کپی برداری  براین اساس   
هیالری  رقیب  و  دموکرات  حزب  کاندیدای  ساندرز 
کلیتون در رقابت های درون حزبی، به میدان آمده است.

ساندرز مبتکر تقسیم بندی جامعه به دو قطب 99 و ۱ 
درصدی )فقیر وغنی( در سال 20۱7 بود.

آیا قالیباف، تفاوت های دو جامعه آمریکایی و ایرانی را 
نمی داند؟

ای کاش مشاوران و اتاق فکر سرهنگ، اندکی زحمت 
می کشیدند  تا خوراک تبلیغاتی کاندیدای مورد حمایت 
ایرانی تهیه  با ذائقه جامعه  خویش را بومی و منطبق 

می کردند!
سیاستمدار  یک  شعارهای  از  ناشیانه  کاری  کپی   

آمریکایی چه معنایی دارد؟
در  آمریکایی ها  از  قالیباف  فکر  اتاق  سازی  الگو  آیا 
دلواپسان  ستیزی  آمریکا  و  جهادی  فرهنگ  راستای 

است؟
ای کاش مشاوران انتخاباتی شهردار محترم این چنین 

بی سواد نبودند.
 برج سازان، نماد اقشار زر اندوز و ثروتمند 4 درصدی 
جامعه هستند که در دوران مدیریت قالیباف ثروتمندتر 

و  غنی تر از گذشته شدند.
دراین سال ها برج سازان و بساز بفروشان از سفره متنعم 
شهرداری تهران بیشتر امتیاز دریافت کرده اند یا آتش 

نشانان شهید پالسکو ونمایندگان 96 درصد جامعه؟!
فروشان  دست  بگوید؛  می خواهد  حتماً  قالیباف  آقای 
کتک خورده از گارد ضربت شهرداری هم از قشر مرفه 
4 درصدی  جامعه هستند و بابک زنجانی که در شهرک 
با سالم و  را  ایران زمین   غرب پروژه  برج 33طبقه 
صلوات از ایشان دریافت کرده است البد نماینده اقشار 

مستضعف 96 درصدی جامعه است؟!
واقعاً شهردارمحترم اعتماد به نفسی خارق العاده دارد که 
در روز روشن به دوربین تلویزیون نگاه می کند و دروغ 

به این بزرگی می گوید!

قالیباف و کپی برداری از» برنی ساندرز«

 صفحه 2
آسیب های نظام 
انتخاباتی کشور

عذرخواهی رسمی 
قالیباف، عیار صداقت او 
را مشخص خواهد کرد

کسب و کارهای 
مجازی در سایه حمایت 

دولت

 صفحه 2 

 صفحه 2

جواد شقاقی

 جنسیت و مناظره های 
 انتخاباتی در ایران

لیال ارشد مؤسس خانه خورشید در گفتگو با مستقل:

تبعیض، نابرابری و فقر از مشکالت بزرگ تهران است

ادعای قالیباف پوپولیستی و عوام فریبانه است 

در سال های اخیر شهرداری تهران به جای مقابله 
افدام  جنسیتی  تبعیض  و  اجتماعی  آسیب های  با 
به تبلیغ موارد ضد فرهنگی نظیر نصب تابلوهایی 
و  دارد  مردساالرانه  در سنت های  ریشه  نموده که 
به تنهایی می تواند آمار اختالف و کشمکش  های 
باال  را  اجتماعی  آسیب های  و حتی  خانواده  درون 
ببرد. زیرا سلطه و اقتداری را تبلیغ می کند که  با 
گذشت زمان می تواند به تنهایی موجب افسردگی 
بیماری های اعصاب و روان شود. امروزه مشخص 
شده شوراهای شهر به هیچ عنوان نتوانسته نقش 
خود را در نظارت بر عملکرد شهرداری در خصوص 

کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی ایفا کند.
 در این راستا خبرنگار روزنامه مستقل در گفتگویی 
با لیال ارشد کاندیدای شورای شهر تهران به بررسی 

این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:
نقش شورای شهر در کاهش آسیب های 

اجتماعی چیست؟
که  است  این  وظایف عمده شورای شهر  از  یکی 
میزان  یک  مانند  و  باشد  تهران  شهر  بان  دیده 
الحراره وضعیت شهر را نشان دهد. اینکه تاکنون 
نتوانسته  شورا  گرفته  صورت  تالش های  علیرغم 
ارتباط  مهمی  عوامل  به  یابد  دست  مهم  این  به 
شورای  است.  شفافیت  عدم  آن ها  از  یکی  دارد، 
از  شهر می بایست با گذاشتن جلساتی که عموماً 
طریق رادیو تهران پخش شود مردم را در جریان 
مسائل و طرح های نمایندگان قرار دهد و این امکان 

برای مردم فراهم شود که مستقیماً نظراتشان را با 
نمایندگانشان درشوراها مطرح کنند. همچنین باید 
آیین نامه ای در این خصوص در شورای شهر باشد 
نزدیک  ارتباط  در  تا  کند  را مجاب  نمایندگان  که 
و برنامه ریزی شده در کمیسیون و حوزه  ای که 
ارتباط  در  مردمی  هدف  گروه  با  می کنند  فعالیت 
نزدیک باشند. در جریان مسائل و مشکالت آنان 
قرار بگیرند و از خود مردم برای حل آن مشکالت 
کمک فکری بگیرند. بنابراین یکی شفافیت عملکرد 
ارتباط  اینکه  دوم  بان شهرو  دیده  عنوان  به  شورا 
نزدیک و برنامه ریزی شده که بتواند با طرح این 
برای حل  از خرد جمعی  در جلسات شورا  مسائل 
بهبود  به  بتواند  تا  شود  گرفته  کمک  مشکالت 

وضعیت گروه های هدف منتهی شود.
در  شهر  شورای  و  شهرداری  اقدامات 
اجتماعی  آسیب های  کنترل  خصوص 

تاکنون را چطور ارزیابی می کنید؟
آسیب های  از  درستی  آمار  که  زمانی  تا  متأسفانه 
اجتماعی نباشد نمی توان میزان تغییرات را مشخص 
تهران  پنجمین مشکل  اینکه  به  توجه  با  اما  کرد 
من  برای  امکان  این  اگر  است  اعتیاد  معضل 
وجود داشته باشد که دست پیدا کنیم به اقدامات 
در  که  پژوهشی  کارهای  و  درمانی  و  پیشگیرانه 
این زمینه صورت گرفته می توانیم از این مطالعات 
این  نتایج  قسمت هایی  چه  در  که  کنیم  ارزیابی 
اقدامات کمک کننده بوده و در کجا خطا صورت 

گرفته است، همچنین می توان با تشکیل گروه هایی 
کرد.  شناسایی  را  راه کارها  بهترین  متخصصین  از 
اینکه  دارد  نشین  حاشیه  میلیون   3 حدود  تهران 
تاکنون آیا اقداماتی در صورت کاهش آسیب های 
گرفته  صورت  گروه  این  خصوص  در  اجتماعی 
اطالعات  به  دستیابی  با  باید  که  است  چیزهایی 
مشخص  را  آن  نتیجه  شهرداری  و  شهر   شورای 

کرد.
ضد  شائبه  شهرداری  اقدامات  برخی 
فرهنگی ایجاد کرده است شورای شهر 
تا چه اندازه توانسته نقش نظارتی خود 

را ایفا کند؟
بدیهی است که اگر اقداماتی اجتماعی و فرهنگی 
در تهران بگیرد این باید برای مردم قابل مشاهده 
باشد اگر ما خالفش را ببینیم بدان معناست که این 
چیزی  و  نبوده  شده  کارشناسی  وجه  هیچ  به  کار 
آسیب های  که  است  این  می شود  مشاهده  اآلن 
اجتماعی و فرهنگی در حال افزایش است. شورای 
شهر می بایست از حق قانونی خود استفاده کند و با 
برگزاری نشست-هایی به این سمت برود که اگر 
تصمیماتی در شورا گرفته می شود بر حسن انجام 

آن تصمیمات نیز نظارت مستمر داشته باشد. 
تهران  اجتماعی  آسیب های  اولویت 
از نظر شما چیست؟ و اگر شما به شورا 
ورود کنید کدامیک را در اولویت قرار 

می دهید؟

مدنی  نهادهای  در  فعالیت  سابقه  سال  با 22  من 
می توانم به تنظیم سندهای فرادستی و کمک به 
مصوباتی که از یک جایگاه فرادستی نوشته شده 
است اقدام کنم و این می تواند به بهبود شرایط کمک 
کند. درست است که برخی آسیب ها در حیطه وظایف 
شوراها نیست اما می-توان با رایزنی از جایگاه شورا 
در بسیاری موارد  مؤثر بود به طور مثال با رایزنی با 
 آموزش و پرورش برای پیشگیری سطح اول وارد 

شد.
یکی  فقر  و  نابرابری  و  تبعیض  داستان  متأسفانه   
آسیب  داستان  یا  است  تهران  بزرگ  مشکالت  از 
دیدگان اجتماعی که بخشی از آن کودکان هستند 
که در هیچ کجا یک صندلی ندارند که از حقوقشان 
دفاع کنند، زنانی که به دالیل متعدد خانه را ترک 
معرض  در  متعدد  دالیل  به  که  زنانی  یا  کردند 
آسیب هایی قرار گرفتند که اآلن جزء آسیب دیدگان 

اجتماعی هستند. 
همه این ها می تواند بخشی از مهم ترین مشکالت 
شهر تهران باشد البته برخی از این ها کالبدی نظیر 
امیدوارم   من  است.  محیط زیست  ترافیک،  معضل 
افرادی وارد شورا شوند که نگاهشان صرفاً سیاسی 
نباشد، نگاهی باشد که بتواند حال شهر ما را خوب 
کند چراکه حال شهر ما زمانی خوب است که حال 
درگرو  مردم  حال  بودن  وخوب  باشد  خوب  مردم 
نشاط، سرزندگی، لذت، آرامش و باال رفتن کیفیت 

زندگی است. 

خرب اول

عرصه  در  سیاسی  گران  کنش  متعدد  های  واکنش  با  جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین  کاندیدای   5 جمع  در  قالیباف  پرحاشیه  تلویزیونی   مناظره 
رسانه اعم از حقیقی و مجازی روبرو شد. 

نوع تقابل رحمت اهلل حافظی عضو اصول گرای شورای شهر تهران با مطالب خالف واقع ناب شهردار تحسین برانگیز است .این اصولگرای حق طلب باردیگر 
تناقض گویی های شهردار را در یک جلسه دانشجویی پاسخ گفت . آنچه در مناظرات تلویزیونی دیدیم انتقاد قالیباف به روحانی بود که »چرا از دفتر و منزل 
خود بیرون نمی آیید تا ببینید چگونه شهرداری تهران از زباله برق تولید می کند؟« وی که به قدرت استدالل خود اطمینان داشت با قدرت این جمالت را در 
برابر دوربین ها و مقابل چشم میلیون ها نفری که شاهد مناظره بودند اعالم کرد. اما به فاصله کوتاهی پس از مناظره پاسخ کارشناسان و مطلعین کم کم از را ه 
رسید. گویی شهردار تهران یکی از افرادی است که چشم در چشم خالف واقع می گوید. اما آنچه رحمت اهلل حافظی عضو محبوب شورای شهر تهران می گوید 
نمایانگر عمق مشکالتی است که شهردار یا از آن بی خبر است یا باخبر است و  سعی در مخفی کاری دارد. بخشی از سخنرانی حافظی در شیراز را می خوانیم.

میالد امام سجاد )ع( مبارک باد 

سخنرانی سردبیر مستقل 
 در آئین افتتاحیه 
 ستاد انتخاباتی  

 دکتر روحانی 
در منطقه 7 تهران

تعامالت عمده شهرداری با همان 
4 درصد ادعایی قالیباف است  

 197 میلیارد تومان بودجه 
آتش نشانی را به کجا بردند؟ 

رحمت اهلل حافظی یکشنبه در نشست دانشجویان 
به  و  شیراز  دانشگاه  توسعه  و  وفاق  انجمن  عضو 
مناسبت انتخابات با عنوان »شورای شهر، کارآمدی، 

فساد ستیزی« سخنرانی کرد. 
داشت:  اظهار  سخنانش  از  بخشی  در  حافظی 
گزارش های شهرداری تهران به شورای اسالمی این 
شهر طی ۱4 سال گذشته عمدتاً مشروط ، مردود یا 

غیر قابل اظهار نظر بوده است.
شهر  اسالمی  شورای  عضو  این  ایرنا  گزارش  به   
اینکه  بر  این منابع عالوه  بیان کرد: چپاول  تهران 
می شود  مسئوالن  به  نسبت  مردم  بدبینی  موجب 

جمهوریت نظام را نیز زیر سوال می برد. 
حافظی گفت :کارآمدی یعنی انجام کاری به درستی 
انتخاب و همچنین به درستی انجام شود حال آنکه 
دلیل  به  تهران  شهرداری  های  پروژه  از  بسیاری 
ناکارآمدی مسئوالن آن عمدتا اشتباه بوده و علی رغم 
صرف میلیاردها تومان از اموال بیت المال برای آن 

هیچ یک از مسئوالن ذیربط حاضر به عذرخواهی 
نشدند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پیاده راه هفده شهریور 
تهران که شخصاً آن را پباده راه شرمندگی می نامم 
علیرغم صرف میلیاردها تومان اعتبار به دلیل انتخاب 
اشتباه با مسدود کردن مسیر تردد نیروهای انتظامی 
این مکان به محلی برای  تا  امدادی موجب شد  و 
تجمع آسیب های اجتماعی شده و برای مردم منطقه 

مشکل ساز شود.
ها  باغ  برج  مصوبه  همچنین  گفت:  همچنین  وی 
که افتخار رییس شورای اسالمی شهر تهران است 
موجب شد تا عمال 400هزار هکتار از باغ های تهران 
تخریب شود چرا که بر اساس این مصوبه صاحبان 
باغ های یاد شده می توانستند ضمن دریافت مجوز 
تراکم 30درصدی این با غ ها را به برج های نه تا 

۱۱طبقه تبدیل نمایند.
افزود:هنگام  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 

94شهرداری  سال  بودجه  مورد  در  گیری  تصمیم 
این شهر به دلیل البی انجام شده و فقط با اختالف 
یک رای مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس 
آن 700 میلیارد تومان بودجه اضافی به مردم شهر 

تحمیل شد.
حافظی بیان کرد: در سال 9۱طبق تصمیم شهردار 
تهران قطعه زمینی حدود 50هزار متر مربع در منطقه 
قیمت  به  کارشناسی  مراحل  انجام  بدون  22تهران 
هر متر مربع ۱52هزارتومان به موسسه ای خیریه 
واگذار شد که تا زمان ارائه گزارش آن به شورا در 
سال 94عمال در هیچ دفتری ثبت نشده بوده است .

وی گفت: طی سال های 92تا 95از محل اخذ 2 
درصد عوارض ایمنی مبلغ 395میلیارد تومان درآمد 
بایست صرف خرید تجهیزات،  حاصل شد که می 
ایستگاه ها  توسعه  و  نشانی  آتش  نیروهای  آموزش 
آن  تومان  فقط ۱97میلیارد  میزان  این  از  که  شود 
را به سازمان آتش نشانی تخصیص داده و همچنین 

هنوز  نشانی  آتش  ارتباطات  سیستم  تا  شد  موجب 
انجام شود و همین ضعف در  آنالوگ  هم بصورت 
ارتباطات در حادثه پالسکو موجب به شهادت رسیدن 

تعدادی از نیروهای خدوم آتش نشانی شود.
عضو شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: تخلفات 
از  اعم  زمینه های مختلف  این شهر در  شهرداری 
واگذاری های بدون تشریفات قانونی ،عدم حسابرسی 
برخی از موسسات مانند موسسه امالک و مستغالت 
مطالبات  تومان  میلیاردها  وصول  ،عدم  شهرداری 
شهرداری، اختصاص تخفیف در اخذ عوارض تا حد 
مصوبه  بدون  تهران  نقاط  از  برخی  در  ۱00درصد 
قانونی، تصرف بسیاری از امالک شهرداری توسط 
افراد و نهادهای خارج از مجموعه شهرداری تهران، 
به  قضایی  دستگاه  به  مالی  متخلفین  معرفی  عدم 
حدی زیاد است که عماًل موجب شد تابیش از نیمی 
از جلسات شورای شهر تهران غیر علنی و به دور از 

چشم رسانه ها و مردم برگزار شود. 

 پاسخ رحمت اهلل حافظی عضو شورای شهر تهران به  اظهارات شهردار در مناظره تلویزیونی مبنی بر تبدیل زباله به برق:

ادعای قالیباف پوپولیستی و عوام فریبانه است


