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چالش تغییر
 حســن روحانی با چالــش تــازهای در ارتباط با
بدنه رأی جوانش مواجه شــده است .بدنه رایی که
دســتکم در بخشهایی معتقد اســت روحانی در
دومین دولت خودش و در شرایطی که دیگر به رأی
جوانــان و اصالحطلبان نیاز نــدارد راهش را از آنها
جــدا کرده و دیگر از آن روحانی ایام انتخابات خبری
نیســت .اما آیا روحانی به اصالحطلبان پشت کرده
و به ســمت رقبای اصولگرایش چرخیده اســت؟ او
]روحانی[ آنچنان که خودش در جلســه رأی اعتماد
به وزیر علوم گفت در ایــن میان »نه معامله« بلکه
»تعامل« کرده اســت .این درســت همــان نقطهای
اســت که عمده اصالحطلبــان حامــی روحانی با
بدنه رأی عمدتا جــوان او را از یکدیگر جدا میکند.
اصالحطلبان سالخوردهتری که هر  ۹روز یک بحران
دولت اصالحات را از ســر گذراندهاند خوب میدانند
روحانــی و کشــور چالشهای بزرگتــری دارند که
برخی از وعدههای او بهنفع حل آن چالشها ممکن
اســت محقق نشود .شــاید خیلیها هنوز ندانند که
»ضرورت اصالحات ســاختاری اقتصادی«» ،بحران
تأمین آب« و »بیکاری« سه چالش نخست کشور در
ســال  ۹٦هســتند .با دولت روحانی برجام به نتیجه
رســید ...احزاب اصالحطلب ...مجــال راهاندازی و
فعالیت یافتند ...در کنار همه اینها نباید به سادگی از
کنار گشایشهایی که این روزها در شرایط محصورین
ایجاد شــده عبور کرد .میرحسین موسوی همین دو
روز قبــل با خواهرانش دیــدار کرد و چندی قبل هم
اســماعیل دوســتی از اعضای حزب اعتماد ملی به
دیدار مهدی کروبی رفت و خبرهای امیدوارکنندهای
از تســهیل شرایط حصر و برداشتهشــدن آن از زبان
چهرههایی همچون علی مطهری به گوش میرسد.
اینهــا بخشــی از کارنامه رئیسجمهــوری باتجربه
دیپلماتیک اســت که به مذاکره و تعامل پایبند است
و اگر یک امتیاز بدهد دو امتیاز میگیرد

دسیســههاي مختلف باعث شد متوسلیان آزاد
نشود
 قاســم میرزایینیکو] :احمد متوسلیان[ انتقادي
شدید نســبت به محســن )رضایی( داشت] .بعد از
ربودن متوسلیان[ کمیته تشکیل دادیم ...و بودجهای
برای این کار مشــخص شــد تا روی بازگشت احمد
متوســلیان کار کنیم . ...دیوید دُج ،رئیس دانشــکده
آمریکایی بیروت بود .این شــخص را به شــکلی و با
کمــک حزباﷲ ...به تهران آوردند ...ما گفتیم دیوید
دج بــرای اینکه بتوانیم او را با متوســلیان و ســایر
گروگانها مبادله کنیم ،گزینه مناســبی اســت .یک
روز آقای رفیقدوســت آمد و گفت که این شخص را
بدهید که من ببرم .رفیقدوست گفت محسن رضایی
او را خواســته است .خود محسن واسطه شد تا او را
تحویل دهیم .به او گفتیم رفیقدوســت در قبال این
آدم به سمت گرفتن اسلحه میرود نه آزادی احمد
و ســایر گروگانها! محســن رضایی نیز گفت که ما
هماکنون تحت فشاریم و به اسلحه نیاز داریم و باید
با سوریها هماهنگ باشیم . ...محسن رفیقدوست
و دیوید دُج به ســمت یک میگ رفتند که هواپیما را
هدایت میکردند و سوریها نیز آمدند و آقای دُج را
بردند و به جای آن ۲۱ ،افســر سوری را آزاد کردند و
یک مقدار ســالح نیز که ما میخواستیم به ما دادند
و بهاینترتیب دســت ما کوتاه و خرما بر نخیل ماند.
هنــوز نیز به محســن رضایی میگویــم که تو باعث
شدی احمد آزاد نشود.
politics@sharghdaily.ir

نامه رئیسجمهوری به مقام معظم رهبری درباره نیکنام
روحانی :در مورد »هموطن زرتشتی« بر مبنای حقوق شهروندی عمل شود
شرق :اعضای شــورای شهر پنجم
تهــران و رئیسجمهوری در حالی
روز گذشــته بــا هم دیدار داشــتند
که مهمترین خبــر درباره این دیدار
را ســخنگوی این شــورا بیان کرد.
علی اعطا پس از پایان این جلســه
در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه
یکــی از موضوعــات تأکیدشــده از
ســوی اعضای شــورا ،لزوم رعایت
حقــوق شــهروندی با اســتناد به
موضوع ســپنتا نیکنام بــود ،عنوان
کرد» :آقای روحانی درباره وضعیت
ســپنتا نیکنام نیــز توضیحاتی ارائه
کرد و گفت نامهای خطاب به مقام
معظم رهبری نوشته است و عنوان
داشته که این موضوع خالف قانون
و مصلحت اســت و ابراز امیدواری
کردهانــد که تا وصــول نتیجه ،این
موضوع را پیگیری میکنند«.
تعلیــق حضــور ســپنتا نیکنام
مدتــی اســت کــه وارد بحثهای
سیاســی و حتی فقهی شده است.
رئیسجمهــور »تأمیــن منابع مالــی پایدار« و
ســپنتا نیکنام تنها عضو زرتشــتی شــورای شــهر
»حفظ روحیه ،نشاط و مشــارکت اجتماعی« را دو
پنجم یزد اســت که در دور چهارم نیز در این شورا
محور اصلی در مدیریت کالنشهرها خواند و گفت:
حضور داشته؛ اما اینبار شــعبه  ۴۳دیوان عدالت
»شوراها و شــهرداریها با همفکری و یاری دولت
اداری با شــکایت یکی از کســانی که در انتخابات
باید به این ســمت حرکت کننــد .معماری قدیمی
شکســت خورده بود ،او را به دلیل زرتشتیبودن از
تهــران از مهمترین عناصر جذاب پایتخت اســت و
عضویت در شورای شهر معلق کرد .آیتاﷲ احمد
عالوه بر آن ،میتوان فضاهای مناســب گردشگری
جنتی ،دبیر شــورای نگهبان ،نیز در نامهای حضور
را توســعه داد و به ســمتی حرکت کرد که تهران
ســپنتا نیکنام در شــورای شــهر را »خالف موازین
بهجای ســاکنان دائمی ،برای گردشگران و ساکنان
شرع« دانســت .سخنگوی شورای نگهبان نیز آن را
موقت جذابتر باشد«.
الزماالجرا خواند.
روحانی با تشــریح جلسات ،برنامهها و اقدامات
نامه حســن روحانــی به مقام معظــم رهبری
دولت در زمینه احیای بافتهای فرسوده و اهمیت
درباره عضو تعلیقشــده شــورای شــهر یــزد ،در
آن در بهبود ســیمای شــهر و آرامش شهروندان،
حالی اســت که روز یکشنبه ســایت شفقنا نوشت:
افزود» :بافتهای فرسوده باید به صورت محلهای
آیتاﷲالعظمــی علی سیســتانی ،از مراجع تقلید
و البتــه بر مبنای طرحهای تفصیلی احیا شــوند و
شــیعه که در نجف زندگی میکند ،نیز در پاسخ به
دولت آماده همکاری در این زمینه است«.
اســتفتائی درباره حضور اقلیتها در اداره شهرها،
آبروی کشور در گرو مبارزه علیه فساد است
آن را فاقد حرمت دانسته است.
او همچنیــن بر حفــظ محیطزیســت و بهویژه
در ایــن اســتفتا از آیتاﷲ سیســتانی پرســیده
حراســت از باغهــای باقیمانده و توســعه فضای
شــده اســت» :اگر غیرمســلمان تعهد دهد که در
سبز ،انطباق معماری و شهرسازی بر اصول علمی
چارچوب مقررات و قوانین نظام اسالمی عمل کند،
و الگوهای بومی ،توجه به امور فرهنگی در مســیر
آیا انتخاب فــردی از اقلیتهای مذهبی از ســوی
ارتقای نشــاط اجتماعی ،همکاری همه دستگاهها
مــردم از طریق برگزاری انتخابات در شــهرهایی با
و نهادها برای کنترل آلودگی هوا ،توســعه خطوط
اکثریت مســلمان یا برعهدهگرفتن نمایندگی مردم
ریلی شهری و حملونقل عمومی تأکید کرد.
از ســوی او برای انجام امور مدنی و اداره شــهر و
رئیسجمهــوری اهتمام در مقابله با فســاد و
امثال آن ،خالف شــرع مقدس اسالم است؟ آیا در
مســدودکردن زمینههــای آن را ضروری دانســت
تاریــخ حکومت نبی مکرم اســالم ،حضرت محمد
و افزود» :آبروی کشــور در گرو مبــارزه قاطعانه و
صلواتاﷲ و ســالمه علیه و امیرالمؤمنین حضرت
غیرگزینشی در دستگاههای عمومی و اجرائی علیه
علی علیهالسالم ،از مشــارکت غیرمسلمانان برای
فساد است .استحکام نظام در گرو استحکام قانون
اداره و توسعه امور مســلمین بهویژه در معماری،
اساســی در عرصــه نظارت و اجراســت .همه قوا،
پزشــکی و فنون دیگر بهره برده نشده است؟ آیا در
نهادها و دســتگاهها موظفند در مسیر استحکام و
سیره و فرمایشات اهل بیت علیهمالسالم دراینباره
تقویت قانون اساســی ،بهویــژه در ارتباط با حقوق
منعی وجود دارد؟« که ایشان پاسخ دادند» :مجرد
مردم حرکت کنند«.
استفاده از مهارتهای غیرمسلمان حرمت ندارد«.
محســن هاشــمی :ویژگــی
آیــتاﷲ صانعــی ،از دیگــر
شــورای شــهر تهــران،
مراجع شــیعه ،نیــز دراینباره
علی اعطا:
برخــورداری از بیشــترین
گفتــه اســت» :مســلمانان و
آقای روحانی درباره وضعیت
آراست
غیرمســلمانان در حقــوق
سپنتا نیکنام نیز توضیحاتی ارائه
محســن هاشــمی ،رئیس
اجتماعی مســاوی هســتند و
کرد و گفت نامهای خطاب به مقام
شورای اسالمی شهر تهران ،نیز
نمایندگــی غیرمســلمانان در
معظم رهبری نوشته است و عنوان
در این دیدار تعامل و همراهی
مجلس یا شوراها ،جنبه وکالت
داشته که این موضوع خالف قانون
ویــژه و بیش از گذشــته دولت
دارد نــه والیت«؛ امــا فقهای
و مصلحت است و ابراز امیدواری
کردهاند که تا وصول نتیجه ،این
جمهوری اســالمی با مدیریت
شورای نگهبان و در رأس آنان
موضوع را پیگیری میکنند
شــهری پایتخت را رمز تحقق
آیتاﷲ محمد یزدی و آیتاﷲ
انتظــارات شــهروندان بــرای
مدرســییزدی ،بنــا بــر قاعده
تحول در مدیریت شــهری و کاهش نارضایتیها و
»نفیسبیل« ،حضور عضو زرتشتی در شورای شهر
مشکالت تهران دانست.
یزد را نفی میکنند .بر اساس قاعده »نفیبلد« ،کفار
او بــا اشــاره به حضــور و مشــارکت حداکثری
نباید راه تسلط بر امور مسلمین را داشته باشند.
شــهروندان تهرانــی در انتخابــات شــوراها و
روحانی :در مورد ســپنتا نیکنام مر قانون اساسی
ریاســتجمهوری ،الزمه تحقق انتظــارات مردم از
رعایت شود
انتخابشوندگانشان را تعامل و همراهی ویژه دولت
به گزارش ایســنا ،رئیسجمهوری روز گذشــته
دانســت و افــزود» :ویژگی منحصربهفــرد این دوره
در دیدار رئیس و اعضای شــورای شهر و همچنین
شورای شهر تهران ،برخورداری از بیشترین مشارکت
شــهردار تهــران ،درباره مشــکل پیشآمــده برای
مردمی و آرای شهروندان تهرانی است ،بهنحویکه
هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد ،عنوان کرد:
نصاب بیشــترین رأی اعضــای شــورا و میانگین آرا
»در این زمینه قانون اساســی تکلیف را روشن کرده
نســبت به چهار دوره گذشته حدود ســهبرابر شده
مر قانون اساســی ،حقوق شهروندی ،اعتماد
و باید ّ
است .این مشارکت مردم نشــاندهنده دو واقعیت
عمومــی و وحدت جامعه رعایت شــود .در انجام
مهم اســت؛ نخست اهتمام شــهروندان تهرانی به
وظیفه قانونــی ،وعده و برنامههایــی که به مردم
شــورای شهر و مؤثردانســتن آن در مدیریت شهری
دادهام ،هرگز تردید و عقبنشینی نکرده و نخواهم
و کیفیت زندگی شــهروندان کــه موجب جهش در
کرد«.
مشــارکت در انتخابات شــد و دوم نیاز به تحول در
حجتاالسالم حسن روحانی ،همچنین آیتاﷲ
مدیریت شهری و نارضایتی از وضع گذشته که منجر
هاشمیرفســنجانی را اسالمشناســی انقالبــی و
به رأیآوردن کامل فهرست امید شد«.
دلبسته به مردم خواند و گفت» :ایشان معلم صبر،
هاشمی عنوان کرد» :خواست مردم در انتخابات
تحمل و نیز عشق به ملت و آبادانی ایران بود«.
شورای شهر تهران و سایر کالنشهرها همجهت با
او با اشــاره به حضور پرشور و معنادار مردم در
خواســت آنها در انتخابات ریاستجمهوری بود و
انتخابات سالهای  ۹۴ ،۹۲و  ،۹۶عنوان کرد» :اولین
طبیعتا افکار عمومــی در دوره جاری انتظار دارند
پاسخ به امید ،نشاط و رأی مردم ،وحدت در دولت،
که تحقق خواست آنها در عملکرد مدیریت اجرائی
مجلس و شــوراهای شــهر ،ازجمله شورای شهر
کشــور و مدیریت شــهری دیده شــود و ازاینرو بار
تهران برای خدمت به شــهروندان و توسعه ملی و
ســنگینی بر دوش بنده و ســایر همکارانم در شورا
محلی است«.
احساس میشود .الزمه تحقق این انتظارات تعامل
روحانی با اشــاره به حضور شــهردار تهران در
و همراهی ویژه و بیش از گذشــته دولت جمهوری
جلســات هیئت دولــت بهعنوان نمــاد همکاری
اسالمی با مدیریت شهری پایتخت است«.
دســتگاه اجرائی و مدیریت شهری ،افزود» :حضور
رئیس شورای شــهر تهران همچنین به معضل
شــهردار متخصص و باتجربهای که بــه اتفاق آرا
کهنه تهران اشــاره کــرد و گفــت» :معضل کهنه
برگزیده شده ،مزیت شورا و شهر تهران است«.

خدمترســانی در مدیریت شهری
به فرجامــی نیکو برســد .طبیعتا
در ایــن مدیریــت یکپارچــه از بار
تصدیگری و مســئولیت ســنگین
دولت کاسته میشود و زمینه برای
تحقق مردمساالری محلی فراهم
میگردد«.
در ابتــدای این جلســه نیز محمد
نجفــی شــهردار تهران؛ رؤســای
کمیســیونهای برنامــه و بودجه،
معمــاری و شهرســازی ،محیــط
زیســت و ســالمت ،حملونقل و
عمــران ،فرهنگــی و اجتماعــی،
نظــارت و حقوقــی و همچنیــن
احمدمســجد جامعــی بــا ارائه
گزارشــی از اقدامــات شــورای
اسالمی شهر و شــهرداری تهران،
ضمن تقدیر از توجه رئیسجمهور
و دولــت بــه موضــوع مدیریت
شــهری ،مــواردی را در زمینــه
ضــرورت مدیریت واحد شــهری
و طــی ســریعتر مراحــل تدوین
الیحــه آن ،راهکارهــای تأمین منابع مالــی پایدار،
تهران ،بار گرانی اســت کــه از جانــب قرارگرفتن
نوســازی ناوگان حملونقل عمومی ،رعایت قواعد
بهعنوان پایتخت بر دوش این کالنشــهر گذاشــته
شهرســازی ،ضرورت توجه به فضای سبز و محیط
شــده و پیامدهایــی مانند ترافیک ،تراکــم اداری و
زیســت ،مقابله با آلودگی هوا ،کاهــش ترافیک و
تأمین نیازمندیهای سیاســی ،فرهنگــی و امنیتی
خدمات فرهنگی و اجتماعی به شــهروندان مطرح
پایتخــت جمهــوری اســالمی را به همــراه خود
کردند .اعضای شورای اسالمی شهر تهران خواستار
آورده اســت ،طبیعتا برای حل این معضالت دولت
حمایت هرچه بیشــتر دولــت در تدویــن لوایح و
ملی نیز بایســت مدیریت شــهری را یاری نماید که
ســازوکارهای قانونی در جهــت مدیریت یکپارچه
آیــتاﷲ هاشــمی در اوج دفاع مقــدس با طرح
شهری و نیز تأمین منابع پایدار مالی شدند.
مســئله ضرورت احداث متروی تهران این مســیر
را آغاز نمــود و امروز نیز انتظار مــیرود دولت در
درخواســت از رئیسجمهــور بــرای برگــزاری
همین مسیر با تخصیص و تسهیل اعتبارات مصوب
شورایاریها
مجلس شورای اسالمی و شورای اقتصاد در جهت
پس از پایان این جلســه نیز ســخنگوی شورای
حملونقــل ریلی زمینــه تحقق افزایــش ظرفیت
شــهر تهران درخصــوص جزئیات دیــدار اعضای
متــروی تهران را که حدود یک دهه اســت در حد
شورای شــهر تهران با رئیسجمهور ،توضیحاتی را
دومیلیون ســفر باقی مانده اســت به هفتمیلیون
ارائــه کرد .به گزارش ایســنا ،علی اعطا گفت» :این
سفر در دوره جاری فراهم آورد«.
دیدار از سلسلهدیدارها با رؤسای سه قوه است که
او حل معضــل بافت فرســوده در بخشهای
چندی پیش نیز با علی الریجانی ،رئیس قوه مقننه،
مرکــزی و مهمی از کالنشــهر تهــران را نیز یکی
دیدار داشتیم«.
از اولویتهای مدیریت شــهری برشــمرد و افزود:
او افزود» :اعضای شــورا تأکید داشتند که تثبیت
»حادثه پالســکو تنهــا یک نمونه و هشــداری بود
نهاد شورای شــهر در دوران اصالحات انجام شده
کــه عدم توجــه به نوســازی بافتهای فرســوده
و الزم اســت در این دولت نیز در راســتای تقویت
میتواند چه پیامدهای زیانباری را به همراه داشته
و تثبیت جایگاه حکمرانــی محلی ،الیحه مدیریت
باشــد ،متأســفانه در دهههای اخیر به دلیل ارائه
یکپارچه شهری سریعا تعیینتکلیف شود«.
مجوزهــای برخالف طــرح تفصیلی ،کســبوکار
سخنگوی شــورای شــهر تهران با بیان اینکه در
ساختوســاز به جای نوســازی بافتهای فرسوده
این جلســه اعضای شــورای شــهر بر توجه ویژه به
به ســوی تبدیل باغها و اراضی شمال شهر تهران
حملونقل ریلی تأکید داشــتند و همچنین گزارشی
به برجها و مجتمعهای تجاری ســوق داده شــده
درخصــوص وضعیــت تعطیلی خط  ۷متــرو ارائه
اســت در حالیکه باید این روند به ســوی نوسازی
کردند ،گفت» :یکی دیگــر از موضوعات مورد تأکید
بافتهای فرسوده تغییر کند تا تأمین حداقل شرایط
اعضای شورای شــهر ،بحث شورایاریها بود چراکه
زیست انســانی و امنیت شهری برای شهروندان در
درحالحاضر به اســتناد نامــهای از مراجع قضائی
این بافتها ممکن شــود .سیستم بانکی و صندوق
انتخابات شورایاریها محل اشکال است و بر همین
توســعه ملــی میتوانند بــا تســهیل و حمایت از
اســاس نه میتوان بودجهای برای آن در نظر گرفت
نوســازی بافتهای فرســوده ،در حل این معضل
و نه میتوان انتخاباتــی در این زمینه برگزار کرد که
نقش پررنگی داشته باشند«.
از رئیسجمهــور درخواســت
محســن هاشــمی عنــوان
شــد از آنجایی که شورایاریها
آیتاﷲ سیستانی:
کرد» :مدیریت شــهری در دوره
بازوهای اجرائی شــورای شهر
مجرد استفاده از مهارتهای
جدیــد وارث معضالت فراوانی
هستند به مدیریت شهری کمک
غیرمسلمان حرمت ندارد
از گذشته اســت که یک نمونه
کند تا در ســال آتــی انتخابات
آیتاﷲ صانعی ،از دیگر مراجع
آن ،بدهــی بانکــی  ۲۰هــزار
شــورایاریها برگزار شــود و در
شیعه ،نیز دراینباره گفته است:
میلیاردتومانی است که نهتنها
این جلسه به بحث آسیبهای
مسلمانان و غیرمسلمانان در حقوق
مانعی در جهت تأمین نقدینگی
اجتماعــی و همچنیــن بافت
اجتماعی مساوی هستند و نمایندگی
غیرمسلمانان در مجلس یا شوراها،
و جذب تسهیالت در پروژههای
فرسوده نیز تأکید شد«.
جنبه وکالت دارد نه والیت
شــهر بهشــمار میآید ،بلکه با
اعطا گفت» :رئیسجمهور
افزودهشــدن بهره ماهانه ۴۰۰
به همــکاری و ارتباط تنگاتنگ
میلیاردتومانی ،مشکالت مالی شهر افزوده میشود
دولت و مدیریت شهری تأکید کرده و عنوان داشت
که تخصیص ســهم دولت از توســعه حملونقل
که اولین گام در این راســتا توســط دولت با دعوت
شــهری و همچنیــن تهاتــر بدهیهــای دولت به
از شــهردار برای حضور در جلســات هیئت دولت
شــهرداری تهران موجب بهبود شــرایط نقدینگی
برداشــته شــده و همچنین روحانــی در ادامه به
مدیریت شــهری در آغاز ایــن دوره از فعالیتهای
انتخاب دکتر نجفی بهعنوان شهردار تهران آن هم
خود خواهد بود«.
به اتفاق آرا واکنش مثبت نشــان داد و این انتخاب
او تأکید کــرد» :کاهش معضالت و آســیبهای
را خوب دانست«.
اجتماعــی شــهر و توجــه بــه ســلیقه و نیازهای
او با بیان اینکــه رئیسجمهور عنوان کردند که
فرهنگــی ،اجتماعی شــهروندان و خارجشــدن از
در موضوع حل معضل بافت فرسوده تهران تاکنون
بستر فعالیتهای کلیشــهای ،تکصدایی و تبلیغی
در دولت دوازدهم جلســات متعددی برگزار شده
از جملــه دیگر محورهای مدنظر شــورای شــهر و
اســت ،افزود» :ضمن تشــکر از دولت بابت توجه
مدیریت شهری در دوره پیشروست که با عنایت به
ویژه به مســائل تهران ،انتظار میرود از مشــارکت
آنکه ایــن موضوع نیز از محورهای برنامه جنابعالی
اعضای شورای شهر تهران نیز در این جلسات بهره
در انتخابــات و دولــت دوازدهم اســت ،بــا تعامل
گرفته شود«.
افزونتر دســتگاههای دولتی نظیــر وزارتخانههای
ســخنگوی شــورای شــهر تهــران همچنیــن
کشور و فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،کار ،تعاون و رفاه
درخصــوص وضعیت باغــات تهران نیــز واکنش
اجتماعــی و ورزش و جوانــان با مدیریت شــهری،
نشــان داد و عنوان کــرد» :در دورههای قبل حجم
میتوان گامهای بلندی در تحقق این هدف مشترک
زیــادی از باغات از بین رفته و این در حالی اســت
برداشت«.
که باید این باغات بهعنوان سرمایههای شهر حفظ
شــود .رئیسجمهور بر توسعه حملونقل عمومی
هاشــمی در ادامــه گفت» :محــور همکاری و
بهخصوص ریلی تأکید زیادی داشــت و عنوان کرد
تعامل دولت تدبیر و امید و مدیریت شهری ،میتواند
که ســاخت اتوبان ،جاده ،دوطبقهکردن بزرگراه و...
به انجامرساندن فرایند سپردن فعالیتها و وظایف
دســتگاههای خدماتــی و اجرائی دولــت به نظام
راهحل نیست و باید حملونقل عمومی با محوریت
مدیریت شــهری و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری
ریلی توسعه یابد«.
همچنین او در ادامه سخنانش بر لزوم مبارزه با
باشــد؛ فرایندی که بیش از  ۲۰ســال قبل در دولت
فســاد تأکید کرد و گفت» :در نظرسنجیها همواره
ســازندگی و با اهتمام آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
شهرداری جزء ســازمانهایی است که فساد زیادی
در تصویــب الیحه تشــکیل شــوراهای اســالمی
در آن گزارش شــده و الزم اســت در بحث مبارزه
شــهر و روســتا آغاز شــد و در دولت اصالحات با
با فســاد از دســتگاههای زیرمجموعه شــهرداری
اجرائیشــدن آن ادامه یافت و امیدواریم در دولت
فعالیت آغاز شود«.
تدبیــر و امید با تکمیل این فراینــد و تمرکز وظایف
ﻋﮑﺲ :ﻣﺠﯿﺪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ ،ﻣﻬﺮ

ماجرای دیمیتریس
 در دوره ریاست بهبهانی بر وزارت راهوشهرسازی،
رئیس وقت شرکت ملی نفتکش ایران با هماهنگی
وزیر احمدینژاد دستور ساخت هشت فروند کشتی
نفتکش را به یک شرکت اروپایی صادر میکند .فرد
سازنده دیمیتریس کامبیس نام دارد .در این قرارداد
کــه در دوره تحریم بســته میشــود چهرههایی نیز
نقش واســط را برعهده دارند .نام این دو ]ابوالحسن
فیروزآبادی و مقیمی[ پای ایــن قرارداد مهم وجود
دارد و امضــای آنها موجود اســت] .نام دیمیتریس
کامبیــس[ را دیوید کوهــن معــاون وزارت دارایی
آمریکا اعالم کرد و گفت کــه بابک زنجانی با کمک
او ،برای فــرار از تحریمهای بینالمللــی ،برنامهای
داشــتهاند .دیمیتریس بعد از امضــای این قرارداد،
دو کشــتی نفتکش را برای اطرف ایرانی میســازد
و تحویــل میدهد ،اما نفتکشهــای دیگر هیچگاه
ساخته نمیشــوند .ورود دولت روحانی به کارزاری
سیاســی و ...دستبهدســت هم میدهند تا دولت
زمینه برخورد با این پرونده را آغاز کند .دیمیتریس به
ایران دعوت و توســط وزارت اطالعات و قوهقضاییه
بازداشــت میشــود .تــا دربــاره قــرارداد خــود و
بازپرداخت این قرارداد  ۲۵۰میلیوندالری پاســخگو
باشــد .اســالمیان ]رئیس مســتعفی اداره صندوق
بازنشســتگان کشــور[ پس از بازداشــت دیمیتریس
اظهار امیدواری کرده بود که او بعد از سه سال۲۵۰ ،
میلیوندالری که از شــرکت ملی نفتکش ایران در
اختیار خود داشته را به بیتالمال بازگرداند ،اتفاقی
که هیچگاه نیفتــاد .دیمیتریس با تالشهای داخلی
آزاد و از ایران فرار کرد و اکنون بهنظر میرســد یکی
از اصلیترین دالیل اســتعفای اسالمیان ،روشن شده
است.
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آﯾﻨﻪ دﯾﺮوز

 ۹سال پیش در چنین روزی
 الریجانی ،رئیس مجلس ،در دیدار با سفیر ترکیه:
باید از تمــام ظرفیتهــای همکاری ایــران و ترکیه
استفاده شود
 بروجــردی ،رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاست خارجی :فشار اقتصادی و تحریم باعث رشد
توانمندیهای ایران شده است
 آیــتاﷲ مکارمشــیرازی :ســران ســازشکار از
سرنوشت بوش عبرت بگیرند
 خزاعــی ،نماینــده دائم ایــران در ســازمان ملل:
سازمان ملل بیطرفی سازوکارهای حقوقبشری خود
را تضمین کند
 داوودی ،معــاوناول احمدینــژاد ،در دیــدار با
وزیر خارجه جیبوتی :آفریقا در اولویتهای سیاســت
خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد
 جشنساز ،مدیرعامل شــرکت ملی نفت :قرارداد
کرسنت تا اطالع ثانوی اجرا نمیشود

 ناخرســندی از فضای مطبوعاتی کشور؛ در دیدار
کارگزاران حج توسط مقام معظم رهبری اظهار شد
 مجلــس تصویــب کــرد :نظامیــان میتواننــد
رئیسجمهور شوند
 تجارت گوگرد از سال قبل گرفتار ویژهخواری شده
است؛ نامه سرگشاده صادرکنندگان به احمدینژاد
 محســن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام :دولت و مجلس از اعمال سلیقه بپرهیزند
 آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی :کسانی که نمیتوانند
با روحانیت کار کنند ،خیانت میکنند
 نهضــت آزادی ایــران در نامــه بــه احمدینژاد
خواستار برخورداری از آزادیهای قانونی شد
 ادامــه انتقادهــای پورمحمدی ،رئیس ســازمان
بازرســی از دولت :هنر در تعداد مصوبهها نیست ،در
اجرای آن است

 مجلس شورای اسالمی تصویب کرد :کاندیداتوری
ریاستجمهوری با ارائه حداقل مدرک فوقلیسانس
 متکی ،وزیــر خارجه :اوبامــا از رویکردهای غلط
بوش فاصله بگیرد
 الریجانی ،رئیــس مجلس :باید از تمام ظرفیتها
برای تعمیق روابط تهران -آنکارا استفاده کرد
 خزاعــی ،نماینده ایران در ســازمان ملل :ایران به
دنبال تعامل ســازنده با شــورای حقوق بشر سازمان
ملل است
 حدادعــادل ،مشــاور عالی مقام معظــم رهبری:
انتخاب اوباما ،شکست سیاستهای بوش است
 محمدحســن ابوترابیفــرد ،نایبرئیس مجلس:
مجلس بر تعامل با دولت جدی است
 عدنان قارابایف ،وزیر خارجه قرقیزســتان :برخورد
دوگانه با موضوع هستهای ایران غیرمنطقی است

 مقام معظم رهبری :اظهار ناخرســندی شدید از
فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور
 احمدینژاد :چرا قوه قضائیه موسویان را تبرئه کرد
 الریجانی ،رئیــس مجلس :بــرای تعمیق روابط
تهران  -آنکارا باید از تمام ظرفیتها استفاده کرد
 متکی ،وزیر خارجــه ،در دیدار معاون وزیر خارجه
نیوزیلنــد :رمز مانــدگاری ایران در تاریخ ،همزیســتی
مسالمتآمیز و ظرفیت گفتوگوی آن است
 بروجردی ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی در دیدار با ســفیر انگلیــس در تهران :انتظار
ایران تغییر سیاســتهای  ۵+۱و اعتمادسازی عملی
است
 قاســم روانبخش ،عضو رایحه خوش خدمت۹۰ :
درصــد معیارهای ریاســتجمهوری در احمدینژاد
وجود دارد
 محمد دهقان ،نماینــده مجلس :برای چگونگی
حل مشکالت مردم باید پاسخ روشنی داشته باشیم

 آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی :اگر روحانیت دچار
انزوا شود ،مشکالت واقعی در کشور ایجاد میشود
 متکی ،وزیر خارجه ،در دیدار معاون وزیر خارجه
نیوزیلنــد :موضوعات حقوق بشــر نباید در نیویورک
بررسی شود
 حدادعادل ،رئیس ســابق مجلس :پیروزی اوباما
اقرار ملت آمریکا به شکســت سیاســتهای بوش
است
 ابراهیم رئیسی ،معاوناول قوه قضائیه ،در دیدار
با رئیس دستگاه قضائی تانزانیا :شورای حل اختالف
بهترین جلوه مشارکت مردم است

 احمدینژاد خواســتار شد :تغییر سیاستهای
پولی و بانکی برای ایجاد اشتغال و مهار تورم
 آیــتاﷲ هاشمیرفســنجانی :اتــکا به مردم
حرکتهای پایدارتری در جامعه ایجاد میکند
 مظاهــری ،رئیس کل بانک مرکــزی :با تزریق
تورم و تأمین پول پرقــدرت و چاپ پول نمیتوان
ایجاد اشتغال کرد
 هاشمیشــاهرودی ،رئیس قوه قضائیه :باید با
علتهای ایجاد مفاسد اقتصادی مبارزه کرد
 الریجانی ،رئیس مجلــس :صد میلیون تومان
پرداختی به نمایندگان برای زندگی حداقلی است

