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�ــ�ز��ن ��� دو��� و ���ــ�د�� «���� �ــ�م » در �ــ�ل ١٣٨٩ - ٢٠١٠ در آ��ــ��دام ���� ����ن 
��� �ــ�ان ���ــ� و  ��و�ــ� از  ���ــ�  ��ــ�ده �ــ� و �ــ� ��ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ز��ن �ــ� 

����� ا��:  ����� ��ی ���� ا��ا�� و ��� ا��ا�� در ���� �� ا��اف ز�� ��� 

����ش ا����� ��ی ����، ��� آ���، د����ا�� و ���ق ��� • ��و�� و 
��� ��ان ����� ���� و ��ا���ن ���ق ��� • ����� ��زی ��ز��ن ��، 

��ر��ی داو������ ����ش ا��ق ���� و �����  • ��و�� و 
��دش و ���د�� آزاد ا����ت • آ��ن ��زی د�����، 

��� ��ان ����� ���� ��� و�� ���  • ا���د ����� ����� ��ای ���دل ��� و 

���ــ�ن ���و�ــ�، ����ــ� ��رت ����ــ�  از د�ــ���ه ����  �ــ�اران «���ــ� �ــ�م »، ����ــ� ���ــ� 
و���� ��رت ���� ���و��ان ا��، ����� ���� ���� ��وز ����� ��، ا����رات ��زه ا������ 
و ��ر�ــ� آ�ــ�زش و ����ــ� د����ا�ــ�، ��ــ���، ��ارا، �ــ���� و ا��ق ���� ا�ــ�. ����� 

����ن �����، ا����� ������ ا������ و ���� آزادی، ر���� و ��ا��ی ا��.  ���� �� ����
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مجلس و شوراها؛ عکس و خبر
انتشارات عرصه سوم

تابستان ۱۳۹۶، آمستردام، هلند
کتاب با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است: این 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
• ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی برای دسترسی، 

گروه هـای  گفت و گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر  • ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر، 
اجتماعـی.

ســازمان غیــر دولتــی »عرصـه سـوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان گذاری شده 
و به عنوان یک نهاد ناسـودبر بــه ثبت رســیده اســت.

www.darsahn.org/book-photo-news/

لینک به مطالب در وب سایت:
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یادداشت   مدیریت   عرصه   سوم 
مقدمه 

توافق با شورای نگهبان دست نیافتنی است؟
تالش شهرداری تهران برای تطمیع نمایندگان

کاندیداهای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها رونمایی از 
برگزاری الکترونیکی انتخابات در انتظار رای مجلس

برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی در ایران
رئیس جمهور جلوی شورای شهر را بگیرد

محکومیت رئیس شورای شهر تبریز
تصمیم مهم مجلس برای انتخابات شوراها

کنید سلطانی را آزاد و به تخلفات رسیدگی 
گیالن گرفتن جان  زباله ها در حال 

کربال و نجف! ج نظافت  بودجه مردم تهران خر
»امید« برنده انتخابات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها

ک نجومی ۵-۶ میلیارد بیشتر نمی شود قالیباف: مجموعه تخلفات امال
نمایندگان خواهان انتقال ستاد انتخابات به مجلس
جهاد دانشگاهی مسئول آموزش اعضای شوراها شد

تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هوا شد
هیات رئیسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها مشخص شد
بازداشت عضو شورای شهر بومهن به اتهام فروش قبرستان

کودکان متکدی حمایت دولت تنها برای ۳ درصد از 
شورا، نیروی انتظامی را به ارائه الیحه پلیس افتخاری فراخواند

بازجویی از ۲۵ متهم پرونده شهرداری تهران
بی تفاوتی شهرداری نسبت به ترمیم معابر مناسب معلوالن

بحران جمعیت و زایش دو استان جدید در جوار تهران
استخدام در شهرداری؛ ترفند تبلیغاتی قالیباف

جلوی سخنرانی های انتخاباتی بایستید
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۷هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری غیر قابل نظارت است
تنش و درگیری در شورای شهر آبادان

کاهش بودجه شهرداری ها تالش نافرجام الریجانی برای جلوگیری از 
ج در مرز خفگی کر

موضع گیری سیاسی شورای شهر رشت؛ ۸ دی روز رشت
هیات رئیسه مجلس: تحقیق و تفحص از شهرداری بالمانع است

کشاند کشور را به مجلس  کوتاهی در نظارت بر شوراها؛ وزیر 
چالش های عمرانی بوشهر و پیشنهادهای شورا

کمک به شورا نام گذاری معابر شهری در ازای 
گرم خانه ندارد، شورا در پی ساخت حسینیه شهریار 

شورای شهر یا شورای شهرداری؟
اصول گرایان آماده ورود به انتخابات

شورای شهر باید پاسخ گو باشد
تخریب میراث فرهنگی به بهانه توسعه

تغییر زمان ثبت نام در انتخابات شوراها
فساد و رشوه در شورای شهر پرند

کشته شده های تصادف در تهران عابران پیاده، ٣٩درصد 
کرمانشاه از فساد تبرئه شد شورای شهر 

درخواست مصونیت برای افشا کنندگان فساد
فروش زندان های داخل شهرها و ساخت زندان های جدید

سیاست تشویقی شورا: موتورهای برقی
احمد مسجد جامعی استعفا داد

زمین زیر پای بازار تهران محکم نیست
می دانستیم پالسکو ایمنی ندارد

سکوت در سایت شورای شهر تهران
کمه مسببان پالسکو حافظی؛ خواستار محا

شورای شهر یا دادستانی؟
ریزش ساختمان و مرگ یک نفر براثر باران

شهرداری به دنبال سلب مسئولیت
شهردار تبریز محلی به شورا نمی گذارد

سقوط یک نابینا از پل عابر پیاده
کیست؟ کشور، دروغگو  شهردار یا وزیر 

مرگ ساالنه ۱۸۰۰ شهروند به دلیل نقص ایمنی
گری اعضای شورا علیه یکدیگر افشا
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لغو سخنرانی نماینده تهران در بندرگز
کسی دارها به اسنت و تاپسی اعتراض تا

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت متروی تهران
اعتبار ۵۰۰ میلیاردی تجهیزات امداد و نجات

بلیت نیم بها برای سربازان
کویر، مازندران را تهدید می کند گسترش 

کرد کاندیداها را تهدید  رئیس قوه قضاییه 
که در ایران عادی شده است بحران هایی 

گروهی برای ورود به شوراها رقابت درون 
کاندیداهای شوراها، عدم سوء پیشینه را سریع تر بگیرند

تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد شد
بازداشت ۸ مدیر شهرداری در اهواز و زابل

گذاری ملک به دو خبرنگار صدا و سیما توسط شهردار تهران وا
یزد، شهر دست فروشان و متکدیان!

کمیسیون عمران کم ۱۰ میلیارد تومانی به برادر عضو  گذاری ترا وا
یارانه بالعوض شهرداری تهران به خریداران موتور برقی

پاسخ صریح الریجانی به جنتی
دستگیری دو عضو شورای شهر بومهن

کاندیداهای انتخابات شوراها افزایش سه برابری 
کاندیدا نشدند؟ کدام عضو شورا، 

گردشگری در خیابان های تهران حرکت اولین اتوبوس 
پارازیت های انتخاباتی

تذکر از شورا، انکار از قالیباف
پیش بینی درگیری و تنش در انتخابات بویراحمد

کاندیداهای متخصص در انتخابات شوراها افزایش تعداد 
ک کمپین طبیعت پا ۱۳ فروردین با 

پیشنهاد ابتکاری ابتکار به شوراها
پول شهرداری را در انتخابات هزینه نکنید!

لیست واحد، راه پیروزی تحول خواهان در انتخابات شوراها
تخلفات شهرداری تهران را در مجلس پیگیری می کنیم

خ بلیط مترو برای سربازان تخفیف ۸۰ درصدی نر
توصیه یک عضو شورای تهران به رای دهندگان

ک تعیین صالحیت ها حقوق شهروندی مال
کم فروشی نطفه فساد در شهرداری ها ترا
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وعده برخورد با تبلیغات زودهنگام
کاندیداها در پی تهدیدها انصراف ندهند

رویکرد سپاه در انتخابات
تجمع سنندجی ها در اعتراض به ضعف مدیریت شهری

کاندیداها به رصد فضای مجازی تکلیف 
مطالبات زنان و وظیفه شوراها در تحقق آنها

کاندیداهای شوراها رد صالحیت شدند ۹ درصد 
کاندیدا در تهران رد صالحیت ۷۶۳ 

موضع قاطع الریجانی در مخالفت با جنتی
دریافت مرخصی پس از اعتراض اعضای شورا

انتظار طبیبان طب سنتی از شوراها و شهرداری ها
کاندیداها به دادسرا احضار جمعی از 

قالیباف و تولید بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری
کشور به قانون شوراها کل  ایراد دادستان 

ممانعت از ورود افراد به شورا با محکومیت قطعی موثر
کم کاری شهرداری ها است حاشیه نشینی محصول 

چمران: بحران اتوبوس داریم
استقبال شورای تهران از پیشنهاد قالیباف

بازگشت جمعی از ردصالحیت شدگان به عرصه رقابت ها
ابزارهای تازه برای خرید رای!

تبلیغات پیش از موعد، با هر بهانه و هر فرصتی!
فشار قوه قضاییه به مجلس برای ردصالحیت ها

انتخابات ۹۶ و ۵۶ میلیون رای دهنده
کاندیداها در تهران موج انصراف 

گشت های بازرسی تا روز انتخابات تشدید 
تهران، شهر پرمانع برای معلوالن

تولید برق این بار از باد مترو
کاندیدای شورای پنجم شلیک به سوی یک 

پیشنهاد محیط زیستی به شهرداری
دوم خرداد و بازگشت نمایندگان به مجلس

اجرای رایگان نمایش »آرتور و اویی« برای رای دهندگان
گسترده در شهرداری ها در پیش است تغییرات 

انتخاب هیات رئیسه موقت شورای پنجم تهران
زنان در حال شکستن حصارهای شیشه ای
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شورای چهارم رشت شهردار را با خود برد
شکست سنگین حقوق دانان در انتخابات شوراها

منصوریه؛ اولین شهر بی شورای دوره پنجم
کار شورای پنجم در بالتکلیفی زمان آغاز به 

کلید خورد کاندیداهای شهرداری تهران  نشست انتخاباتی با
ک نجومی اعالم شد کنندگان امال کمه افشا زمان محا

ضبط شوی تلویزیونی خندوانه در سوله مدیریت بحران
ترور یک عضو شورای شهر بانه

حجم بدهی شهرداری تهران چقدر است؟
کار خود پایان داد شورای چهارم به 

شورای پنجم تهران آلودگی آب را جدی بگیرد

درباره عرصه سوم
تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم
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: م سو صه  عر یت  یر مد شـت  ا د د یا

عرصـــه ســـوم در ســـال ۲۰۱۴، پـــروژه »درصحـــن« را بـــا شـــعار »شفاف ســـازی، پاســـخ گویی 
و انتخابـــات آزاد« در جهـــت نظـــارت بـــر فعالیـــت نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی 
کـــرد. درصحـــن متولـــد شـــد تـــا در قامـــت ناظـــر و راوی انتخابـــات  و مجلـــس خبـــرگان آغـــاز 
و  خواســـت  بـــه  نزدیک تـــر  مجلســـی  شـــکل گیری  در  کوچـــک،  چنـــد  هـــر  نقشـــی   ،۱۳۹۴
کنـــد. مـــا بـــا نظارتـــی مســـتمر و فعاالنـــه بـــر انتخابـــات مجلـــس  مطالبـــه مـــردم ایـــران، ایفـــا 
شـــورای اســـالمی و مجلـــس خبـــرگان در ســـال ۲۰۱۶ و شـــوراهای شـــهر و روســـتا در ســـال ۲۰۱۷ 

ــا ســـطح مشـــارکت عمومـــی را افزایـــش دهیـــم.  کردیـــم تـ تـــالش 
کردیـــم تـــا تغییـــر و تحـــوالت روزانـــه در حوزه هایـــی هم چـــون مجلـــس و  مـــا تـــاش 
ــا اســـتفاده از ابـــزار عکـــس-روز در اختیـــار  ــا را بـ کـــرده و مهم تریـــن آنهـ شـــوراها را رصـــد 

ــم.  ــرار دهیـ ــود قـ ــان خـ مخاطبـ
ـــران  ـــرات و آزاد در ای ـــه جامعـــه ای دموک ـــه دســـت یابی ب ک ـــم  ـــر ایـــن باوری ـــا در عرصـــه ســـوم ب م
کـــرده و  کـــه جامعـــه مدنـــی نیـــز نقـــش نظارتـــی خـــود را ایفـــا  میســـر نخواهـــد شـــد مگـــر ایـــن 
کشـــور از تصمیم ســـازان تـــا مجریـــان قانـــون را زیـــر ذره بیـــن خـــود بگـــذارد  تمامـــی نهادهـــای 
و بـــر همیـــن اســـاس هـــم تـــا امـــروز توانســـته ایم نهادهایـــی هم چـــون مجلـــس شـــورای 
اســـالمی، مجلـــس خبـــرگان رهبـــری، شـــورای نگهبـــان و شـــوراهای شـــهر و روســـتا را رصـــد 
گزارش هـــا، مقاله  هـــا، اینفوگرافیک هـــا و ... را تهیـــه و تولیـــد  کتاب هـــای متفاوتـــی از  کـــرده و 
کنیـــم و امیدواریـــم در آینـــده نزدیـــک بتوانیـــم دیگـــر نهادهـــای سرنوشت ســـاز و تعیین کننـــده 

کشـــور را نیـــز مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهیـــم. در 
کـــه تـــا امـــروز توســـط مجموعـــه عرصـــه ســـوم تهیـــه و تولیـــد شـــده اســـت بی شـــک  تمـــام آنچـــه 
کشـــور  ج از  حاصـــل زحمـــات مجموعـــه ای از روزنامه نـــگاران و محققـــان در داخـــل و خـــار
گرایش هـــای متنـــوع قومـــی، زبانـــی، جنســـی و … اســـت. هرچنـــد ذکـــر نـــام تمامـــی ایـــن  بـــا 
کلیـــه  کـــه از زحمـــات  همـــکاران امکان پذیـــر نیســـت امـــا عرصـــه ســـوم برخـــود الزم می دانـــد 

ـــد. کن ـــکر  ـــه تش ـــد صمیمان ـــا بودن ـــاور م ـــراه و ی ـــروز هم ـــا ام ـــه ت ک ـــرادی  اف

کامران اشتری
مدیر اجرایی سازمان عرصه سوم
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یادداشت مدیریت عرصه سوم



مقدمه:

ــد  ــری از دیـ ــر خبـ کمتـ ــه  کـ ــت  ــده اسـ ــبب شـ ــانی سـ ــبکه های اطالع رسـ ــترش شـ گسـ ــروزه  امـ
کســـری از ثانیـــه مهم تریـــن اخبـــار را در  جهانیـــان پنهـــان بمانـــد. حـــاال مـــردم می تواننـــد در 
ـــا  ـــر تنه ـــانه ها دیگ ـــان رس ـــت می ـــد. رقاب ک بگذارن ـــترا ـــه اش ـــرده و ب ک ـــت  ـــیع دریاف ـــی وس حجم
ـــر  بـــه »ســـرعت و انحصـــار خبـــری« محـــدود نمی شـــود بلکـــه تنـــوع در »فـــرم ارائـــه خبـــر« هـــم ب

ــر می نمایـــد. ــانه را عمیق تـ ــا رسـ ــا افـــزوده و پیونـــد مخاطـــب بـ جذابیت هـ
ــا  ــار روز، یـ ــدن اخبـ ــرای خوانـ ــه ای بـ ــار روزنامـ ــر انتشـ ــا منتظـ ــن روزهـ ــی ایـ کسـ ــر  کمتـ ــاید  شـ
کـــه شـــبکه های اجتماعـــی  پخـــش ســـرتیتر اخبـــار نیـــم روزی از رادیـــو و تلویزیـــون باشـــد، چرا
مجـــال اطالع رســـانی را از روزنامه هـــا و شـــبکه های تلویزیونـــی غیرخبـــری ربوده انـــد و آنقـــدر 
گزارش هـــای  ـــا تحلیل هـــا و  کـــه بـــرای دیـــده شـــدن بایـــد ب انتشـــار اخبـــار ســـرعت یافتـــه اســـت 
ـــه عنـــوان وب ســـایتی تخصصـــی  کوشـــید. »درصحـــن« ب ـــه جـــذب مخاطـــب  ـــه روز نســـبت ب ب
کارکـــرد مجلـــس شـــورای اســـالمی و شـــوراها در ایـــران تمرکـــز دارد،  کـــه بـــر فعالیت هـــا و 
کوشـــید ضمـــن انتشـــار مقاله هـــا، ویدئوهـــا، اینفوگرافیک هـــا و  گذشـــته  طـــی یـــک ســـال 
گزارش هـــای متعـــدد، مهم تریـــن رویدادهـــای خبـــری پیرامـــون مجلـــس و شـــوراها را تحـــت 

عنـــوان »عکـــس روز« پوشـــش  دهـــد.
کـــه بـــا ترکیبـــی  از  گذشـــته اســـت  کتـــاب پیـــش رو، مجموعـــه رویدادهـــای مهـــم یـــک ســـال 
عکس هـــای آرشـــیوی و مرتبـــط بـــا آنچـــه بـــه وقـــوع پیوســـته، شـــما را در جریـــان مهم تریـــن 

گذشـــت قـــرار می دهـــد. کـــه  رویدادهـــا، طـــی ســـالی 

 مصطفی خسروی 
مدیر روابط عمومی عرصه سوم
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مقدمه



توافق با شورای نگهبان دست نیافتنی است؟

کشور از ماموریت شورای نگهبان به سه تیم فنی جهت بررسی نرم افزار انتخابات الکترونیکی  وزیر 
گفتـه مـا روی ایـن شـرکت ها صحبـت داریـم و جلسـه می گذاریـم. صحبت هـای رحمانـی  خبـر داده و 
کشـور و شـورای نگهبـان در خصـوص برگـزاری انتخابـات  فضلـی از اختـالف نظـر جـدی میـان وزارت 
گفتـه: آ مادگی رفع نگرانی های شـورای نگهبـان را داریم،  الکترونیکـی حکایـت دارد. رحمانـی فضلـی 
کـه بایـد نظراتشـان تامیـن شـود. باید شـرکت هایی و نه افرادی بـرای بررسـی نرم افزارها انتخاب  چـرا 
کارشناسـی می تواننـد؛ نـرم افزارهای  گـروه  کـه صالحیـت و اهلیـت الزم را داشـته باشـند. ایـن  شـوند 

کنند. گـر ایرادی داشـته باشـد، رفع  کننـد و ا مـا را بررسـی 
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توافق با شورای نگهبان دست نیافتنی است؟



تالش شهرداری تهران برای تطمیع نمایندگان

ح تحقیـق و تفحص از بذل  ح شـدن خبـر تـالش جمعی از نماینـدگان برای تهیه طر هم زمـان بـا مطـر
و بخشـش های شـهرداری تهـران، یـک نماینـده در صحـن علنـی از تـالش شـهرداری بـرای تطمیـع 
کارت ۵۰۰ هـزار تومانـی تسـهیالت  کـرده  کـرد شـهرداری تهـران تـالش  نماینـدگان خبـر داد و اعـالم 
کرده اند. رحیمی  که نمایندگان از پذیـرش آن خودداری  کند  ورزشـی را بـه نماینـدگان مجلـس اهـدا 
ایـن اقـدام را مغایـر قانـون اساسـی و خالف شـان مجلـس دانسـته و از هیات رئیسـه خواسـته نسـبت 
کـه اداره جلسـه را برعهـده  کنـش نشـان دهـد. علـی مطهـری نایـب رئیـس مجلـس  بـه ایـن اقـدام وا
کـرد و قـول داد تـا جلسـه روز یکشـنبه موضـوع بررسـی و  داشـت از ایـن موضـوع اظهـار بی اطالعـی 

نتیجـه بـه نماینـدگان اعالم شـود.
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تالش شهرداری تهران برای تطمیع نمایندگان



رونمایی از کاندیداهای هیات عالی نظارت بر 
انتخابات شوراها

را جهـت  کاندیـدای خـود  نـود ۴  کمیسـیون اصـل  کاندیـدا و  امـور داخلـی ۶  کمیسـیون شـوراها و 
عضویـت در هیـات عالـی نظـارت بـر انتخابـات شـوراها را انتخـاب و بـه هیـات رئیسـه مجلـس معرفـی 
کمیسـیون اصل نود و سـلیمی،  کاندیـدای معرفی شـده  کـرد. بهمنـی، پارسـایی، ذوالنـور و تجـری ۴ 
کمیسـیون امـور شـوراها هسـتند.  کاندیـدای  کولیونـد، خجسـته، آشـوری و محمـودی ۶  میرزایـی، 
کاندیـدای معرفـی شـده،  نماینـدگان مجلـس، ۵ عضـو هیـات عالـی نظـارت بـر انتخابـات  از میـان ده 

شـوراها، را انتخـاب می کننـد.
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کاندیداهای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها رونمایی از 



برگزاری الکترونیکی انتخابات در انتظار 
رای مجلس

کـه بـه دلیـل مخالفـت پـی در پـی شـورای نگهبـان بی نتیجـه  وعـده برگـزاری الکترونیکـی انتخابـات 
انتخابـات  در  نگهبـان  شـورای  کـه  چرا شـود  محقـق  می توانـد  شـوراها  انتخابـات  در  اسـت،  مانـده 
اسـت.  مجلـس  نماینـدگان  وظایـف  از  انتخابـات  ایـن  بـر  نظـارت  امـر  و  نـدارد  مسـوولیتی  شـوراها 
کشـور  گفتـه: بـا وجـود اعـالم آمادگـی وزارت  کمیسـیون شـوراها در ایـن خصـوص  امیرخجسـته عضـو 
بـه نظـر اعضـای هیـات عالـی  ایـن مهـم تنهـا منـوط  الکترونیکـی، تحقـق  انتخابـات  برگـزاری  بـرای 

نظـارت بـر انتخابـات اسـت. ایـن هیـات از میـان نماینـدگان مجلـس انتخـاب خواهـد شـد.
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برگزاری الکترونیکی انتخابات در انتظار رای مجلس



برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی در ایران

نگهبـان،  شـورای  مسـاعد  نظـر  نتوانسـته  هنـوز  گرچـه  ا انتخابـات،  مجـری  به عنـوان  کشـور  وزارت 
بـا برگـزاری اولیـن انتخابـات  کنـد، ولـی روز یکشـنبه  بـرای برگـزاری الکترونیکـی انتخابـات را جلـب 
کشـور موفـق شـد رضایـت قـوه قضاییـه را در خصـوص سـالمت برگـزاری انتخابـات  الکترونیکـی در 
کنـد. انتخـاب نماینـده مدیـران مسـوول رسـانه ها در هیـات نظـارت  بصـورت الکترونیکـی را جلـب 
گذشـته بـه صـورت الکترونیکـی برگـزار شـد. ناصـر سـراج نماینـده قـوه قضاییـه در  بـر مطبوعـات، روز 
گفتـه: می توان این انتخابات را بـه عنوان یک پایلوت  هیـات نظـارت بـر مطبوعـات در ایـن خصوص 

کـرد. بررسـی و بـر اسـاس آن بـرای انتخابـات  دیگـر نیـز برنامه ریـزی 
تـالش دولـت بـرای برگـزاری الکترونیکـی انتخابات اخیر مجلس شـورای اسـالمی و انتخابات مجلس 
خبـرگان بی نتیجـه مانـد ولـی امیدهـا بـرای برگـزاری الکترونیکـی انتخابـات آتـی ریاسـت جمهـوری و 
کـه زیـر نظـر مجلـس  انتخابـات شـوراها باقـی اسـت. دولـت امیـدوار اسـت حداقـل انتخابـات شـوراها 
کند. انتخابات  برگزار می شود و شورای نگهبان در آن دخالتی ندارد،  انتخابات را الکترونیکی برگزار 

شـوراها هم زمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری آخـر اردیبهشـت سـال آینده برگزار می شـود.
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برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی در ایران



رئیس جمهور جلوی شورای شهر را بگیرد

کشـور خواسـته اسـت  کاشـانی از حقوق دانان شـناخته شـده ایران از رئیس جمهور و وزارت  محمود 
کم فروشـی توسـط شـهرداری  کـم را بگیـرد. او ترا تـا جلـوی شـورای شـهر تهـران در تصویـب بودجـه ترا
گفته  کند. به  کم فروشـی تصویب  گفته شـورای شـهر حق ندارد بودجه ترا تهران را ارتشـاء خوانده و 
کـم فروخته نشـد ولی معلوم نیسـت چگونه شـهرداری با  کاشـانی پیـش از انقـالب یـک وجـب هـم ترا

کم یافته اسـت. همـان قانـون امـکان فروش ترا
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رئیس جمهور جلوی شورای شهر را بگیرد



محکومیت رئیس شورای شهر تبریز

فرمانـدار تبریـز از قطعـی شـدن حکـم محکومیـت رئیس شـورای شـهر تبریـز به دلیل فسـاد مالی خبر 
کـرد بودجـه شـهرداری در زمنیـه اهـدا بـه اشـخاص  گفتـه: مسـافرت های خارجـی و هزینـه  داده و 
آنهـا محکـوم شـده اسـت. شـهرام  کـه شـهرام دبیـری در  پرونـده ای اسـت  حقیقـی و حقوقـی، دو 
دبیـری رئیـس شـورای شـهر تبریـز و دو عضـو دیگـر ایـن شـورا، پیـش از ایـن بـه دلیـل فسـاد مالـی 

دسـتگیر شـده بودنـد.
پیش از این حجت االسـالم و المسـلمین غالمحسـین محسـنی اژه ای از بازداشـت ۱۹ نفر از متهمان 
گفتـه بـود: در پرونـده شـورا و شـهرداری تبریـز  پرونـده شـورای شـهر و شـهرداری تبریـز خبـر داده و 
کـه بـرای ۱۹ نفر قرار  کـرده اسـت، ۳۱ نفـر تحـت تعقیب قـرار دارند  کـه دادسـتان ایـن شـهر نقـل  آنطـور 

بازداشـت موقـت صـادر شـده و بقیـه بـا قـرار وثیقـه آزاد هسـتند.
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محکومیت رئیس شورای شهر تبریز



تصمیم مهم مجلس برای انتخابات شوراها

نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی، هفته آینده اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شـوراها 
گام مهـم انتخابـات ۹۶ برداشـته شـود. نظـارت بر انتخابات شـوراها بر عهده  را برمی گزیننـد تـا اولیـن 
کاندیـدای معرفـی شـده  مجلـس شـورای اسـالمی اسـت. نماینـدگان مجلـس ۵ نماینـده از میـان ۱۰ 
کمیسـیون اصـل نـود را بـرای عضویـت در هیـات مرکـزی نظـارت بـر  کمیسـیون شـوراها و  توسـط دو 

انتخابـات شـوراها بـر می گزینند.
ج، امیـر خجسـته نماینـده مـردم همـدان، اصغـر سـلیمی  کـر کولیونـد نماینـده مـردم   محمدجـواد 
مـردم  نماینـده  مافـی  پروانـه  مـردم سـبزوار،  نماینـده  مقصـودی  حسـین  سـمیرم،  مـردم  نماینـده 
کمیسـیون شـوراها بـرای عضویـت در  تهـران و قاسـم میرزایی نکـو نماینـده مـردم دماونـد منتخبـان 

ایـن هیـات هسـتند.
هم چنیـن محمـود بهمنـی، بهـرام پارسـایی، مجتبـی ذوالنـور و فرهـاد تجـری بـه عنـوان ۴ نماینـده 
کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس بـرای عضویـت در هیئـت نظـارت بـر انتخابـات  معرفـی شـونده از سـوی 

شـوراهای شـهر و روسـتا معرفـی شـده اند.
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تصمیم مهم مجلس برای انتخابات شوراها



به تخلفات  و  د  آزا ا  ر سـلطانی 
رسیدگی کنید

کـه بـه طیـف اصالح طلبـان شـورا تعلـق دارنـد در نامـه ای بـه رئیـس  ۱۴ عضـو شـورای شـهر تهـران 
ک  گـذاری امـال کننده خبـر تخلـف شـهردار در وا قـوه قضاییـه، خواسـتار آزادی یاشـار سـلطانی، افشـا
که شـکایتی از یاشـار سـلطانی ندارند لذا خواسـتار  کرده اند  کید  نجومی، شـده اند. امضاء کنندگان تا
از وقـوع  نیـز  کشـور  کل  گرفتـه هسـتند. اخیـرا دادسـتان  بـه تخلفـات صـورت  او و رسـیدگی  آزادی 
گفتـه: شـهرداری به بازگرداندن تخفیفات و فسـخ  ک بـه ۴۹ نفـر خبـر داده و  گـذاری امـال تخلـف در وا

قراردادهـا ملـزم شـده اسـت.
دنیامالـی،  احمـد  علـی صابـری، محمـد حقانـی، عبدالحسـین مختابـاد،  احمـد مسـجدجامعی،   
محسـن سـرخو، رحمت اهلل حافظی، فاطمه دانشـور، اسـماعیل دوسـتی، محمدمهدی تندگویان، 
امضاء کننـدگان  حکیمی پـور  احمـد  و  شـجاع پوریان  ولـی اهلل  سـاالری،  محمـد  انصـاری،  غالمرضـا 
گـذاری  ایـن نامـه هسـتند. یاشـار سـلطانی مدیـر وب سـایت معمـاری نیـوز در پـی افشـای خبـر وا

ک نجومـی، بـه اتهـام افشـای اسـناد محرمانـه بازداشـت شـد. غیرقانونـی امـال
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کنید سلطانی را آزاد و به تخلفات رسیدگی 



زباله ها در حال گرفتن جان گیالن

گیـالن، نسـبت بـه دفـع ناصحیـح زباله هـا هشـدار داده و آن را خطـری بـزرگ  رئیـس شـورای اسـتان 
زبالـه  تـن  از ۴۴  بیـش  تولیـد  گفتـه:  و  کشـور دانسـته  اسـتان شـمالی  بـرای سـالمت محیط زیسـت 
صنعتـی، ۲۰۰۰ تـن زبالـه عـادی، ۷ تـن زبالـه بیمارسـتانی در روز و تولیـد سـاالنه ۱۳۵۰۰۰۰ تـن زبالـه 
کـه بخشـی از آن بـا مدیریـت صحیـح دفـع می شـود و بخـش عمـده  کشـاورزی و ۲۵۰۰ تـن زبالـه ویـژه 
کـه در دفن گاه هـای رو بـاز دپـو می شـود، صدمـات جبـران ناپذیـری را بـر پیکـره آب هـای سـطحی  آن 

کـرده اسـت . و زیر زمینـی اسـتان وارد 
کارآمدی سیستم های  گفته: عدم وجود سیستم های تصفیه پساب های صنعتی و یا نا خدایگانی 
کـه آمار باالی  موجـود بـار آلودگـی مضاعفـی را بـر پیکـره محیط زیسـت این اسـتان وارد سـاخته اسـت 
گـواه ایـن مدعـا  کشـوری  انـواع بیمارهـای صعـب العـالج ماننـد انـواع سـرطان نسـبت بـه متوسـط 

اسـت . او خواسـتار توجـه دولـت و شـوراها بـه مسـاله حفاظـت از محیط زیسـت شـده اسـت.
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گیالن گرفتن جان  زباله ها در حال 



بودجه مردم تهران خرج نظافت 
کربال و نجف!

رییـس سـتاد برگـزاری مراسـم اربعیـن در شـهرداری تهـران از اعـزام ۲۱۰۰ نیـروی شـهرداری تهـران بـه 
کالن شـهر تهـران  کـه  کـن خبـر داده اسـت. ایـن درحالـی اسـت  کربـال بـرای نظافـت ایـن اما نجـف و 
کمبـود نیروهـای خدماتـی مواجـه اسـت. در چنیـن شـرایطی بایـد از اعضای  در شـرایط عـادی نیـز بـا 
کدام مجوز و مصوبه بودجه شـهرداری تهران می بایسـت هزینه  شـورای شـهر تهران پرسـید چرا و با 

کشـورهای همسـایه شـود؟ نظافـت در شـهرهایی در 
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کربال و نجف! ج نظافت  بودجه مردم تهران خر



»امید« برنده انتخابات هیات مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراها

ده  میـان  از  را  شـوراها  انتخابـات  بـر  نظـارت  مرکـزی  هیـات  عضـو  پنـج  دهـم،  مجلـس  نماینـدگان 
نماینـدگان سـه عضـو  بـا رای  برگزیدنـد.  نـود  کمیسـیون اصـل  کمیسـیون شـوراها و  کاندیـدای دو 
دارنـد.  اختیـار  در  را  نظـارت  هیـات  کثریـت  ا پارسـایی(  و  محمـودی  )میرزایـی،  امیـد  کسـیون  فرا
ذوالنـور و بهمنـی دو چهـره شـاخص اصول گـرا در ایـن انتخابات شکسـت خوردند. نمـودار فوق روند 

را نشـان می دهـد. انتخابـات شـوراها  بـر  تشـکیل هیـات مرکـزی نظـارت 
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»امید« برنده انتخابات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها



قالیباف: مجموعه تخلفات امالک  
نجومی ۵-۶ میلیارد بیشتر نمی شود

ک نجومی را شکسـت  گـذاری غیرقانونی امال قالیبـاف شـهردار تهـران باالخـره سـکوت در خصوص وا
گـر در دادگاه صالـح رسـیدگی شـود بیشـتر  ک ا گـذاری امـال کل تخلفـات شـهرداری در وا کـرد:  و اعـالم 
کـه در صحـن شـورای شـهر تهـران سـخن می گفـت بـا اشـاره بـه  از ۵-۶ میلیـارد تومـان نمی شـود. او 
گذاری فقط در ۴۵ مورد تخلف  گفت: از مجموع ۲۷ هزار و ۶۰۰ مورد وا کشـور  کل  گزارش دادسـتان 

کـرد برگردانـم. کـه دادسـتان اعـالم  کـه ۳۶ مـورد آن را همـان روز  روی داده 
ج از  ک به مدیران شـهرداری و برخی افـراد خار گـذاری غیـر قانونی امـال شـهرداری تهـران متهـم بـه وا

گذاری هاسـت. شـهرداری و ارائـه تخفیف هـای غیر متعارف در وا
کـه بصـورت غیرقانونـی بـه هیـچ یـک از اعضـای شـورای  کـرد  قالیبـاف در صحـن علنـی شـورا اعـالم 
کـه آن هم جایزه اش بـرای دریافت  گـذار نشـده تنهـا به سـاعی یک آپارتمان داده شـد  شـهر زمینـی وا
کارمند  که او هم از قبـل به عنوان  گذار شـده  مـدال طـالی المپیـک بـود، بـه آقـای پیرهـادی ملکی وا
گرفتـه خانم آباد  شـهرداری عضـو شـرکت تعاونـی بـوده و بـه سـمت عضویـت در شـرکت تعاونـی ملکی 
کل  گزارش دادسـتان  گفته بنا بـر  هـم بـه خاطـر سـوابق ایثارگـری می توانسـته ملـک بگیـرد. قالیبـاف 
گفتـه شـهردار  کـه آنهـم رسـیدگی شـده اسـت. بـه  گذاری هـا جـرم نبـوده بلکـه تخلـف بـوده  کشـور وا
بـوده مبلـغ آن شـاید ۶-۵  کـه اهمـال  بـرود و مشـخص شـود  ایـن اهمال هـا در دادگاه  گـر  ا تهـران 
گفتـه بودنـد  کـه بـاز هـم عـدد ۱۵۰ میلیـارد تخلـف را اعـالم می کننـد قبـال هـم  میلیـارد نشـود در حالـی 

بیـش از ۲ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تخلـف شـده اسـت.
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ک نجومی ۵-۶ میلیارد بیشتر نمی شود قالیباف: مجموعه تخلفات امال



ک نجومـی اسـت و  گـذاری امـال مجلـس خواهـان تحقیـق و تفحـص از شـهرداری تهـران به خاطـر وا
کرده انـد. امـروز در جریـان  گـذار  ح تحقیـق و تفحـص را بـه هیـات رئیسـه وا جمعـی از نماینـدگان طـر
کبیان نماینده تهران در تذکری نسـبت به تاخیر در بررسـی  کوا بررسـی صالحیت وزرای پیشـنهادی 
ح تحقیـق و تفحـص  کـه طـر کـه نماینـدگان بیـش از دو مـاه اسـت  گفـت  ح در صحـن علنـی  ایـن طـر
کنـش از ریاسـت  ح رسـیدگی نشـده اسـت. الریجانـی در وا از شـهرداری را داده انـد ولـی هنـوز ایـن طـر
ح را بـه صحـن علنی  کمیسـیون در خصـوص ایـن طـر گـزارش  کمیسـیون عمـران خواسـت تـا سـریع تر 

بیاورد.
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ک نجومی ۵-۶ میلیارد بیشتر نمی شود قالیباف: مجموعه تخلفات امال



نمایندگان خواهان انتقال ستاد 
انتخابات به مجلس

کمیسـیون شـوراها از تـالش نماینـدگان بـرای انتقـال سـتاد انتخابـات شـوراها از وزارت  یـک عضـو 
گذشـته بـا مشـکالتی روبـرو  گفتـه: مرکزیـت برگـزاری انتخابـات در ادوار  کشـور بـه مجلـس خبـر داده و 
بـوده لـذا پیشـنهاد تغییـر قانـون انتخابـات شـوراها بـرای انتقـال سـتاد انتخابات به مجلـس در حال 
ک مجلـس در تعیین صالحیت داوطلبان انتخابات شـوراها  بررسـی اسـت. احمـد علیرضـا بیگی مال
گفتـه قطعـا مجلـس در چارچـوب قانـون صالحیت ها  کـرده و  را، اسـتعالم از مراجـع چهارگانـه عنـوان 

را بررسـی می کنـد. 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  وظایـف  از  شـوراها  انتخابـات  بـر  نظـارت  و  کاندیداهـا  صالحیـت  بررسـی 
گذشـته مجلـس  اسـت هفتـه  گفتنـی  نـدارد.  نگهبـان دخالتـی  ایـن خصـوص شـورای  در  و  اسـت 
کمیسـیون اصـل نـود  هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها را از میـان نماینـدگان معرفـی شـده از دو 
کمیسـیون شـوراها برگزیـد. هیـات منتخـب مجلـس بایـد هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات هـر  و 
کنـد. پنجمیـن دوره انتخابـات شـوراها روز ۲۹ اردیبهشـت سـال آینـده، هم زمـان  اسـتان را تعییـن 
کشـور مسـتقر اسـت و زیـر  بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری برگـزار می شـود. سـتاد انتخابـات در وزارت 

نظـر هیـات اجرایـی، اداره می شـود.
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نمایندگان خواهان انتقال ستاد انتخابات به مجلس



جهاد دانشگاهی مسئول آموزش 
اعضای شوراها شد

شـورای عالـی اسـتان ها بـا امضـای تفاهم نامـه ای مسـئولیت آمـوزش اعضـای شـوراها را بـه سـازمان 
کـرد. طبـق قانـون مسـئولیت آمـوزش نماینـدگان شـوراها بـا شـورای عالـی  گـذار  جهـاد دانشـگاهی وا
کـه  گـذار شـد  استان هاسـت. مسـئولیت آمـوزش اعضـای شـوراها در حالـی بـه جهـاد دانشـگاهی وا

چنـد ماهـی بـه پایـان دوره چهـارم شـوراها باقـی نمانـده اسـت.
گفتـه: در حـوزه  دکتـر حمیـد رضـا طیبـی رئیـس جهـاد دانشـگاهی پـس از امضـای ایـن تفاهم نامـه 
کاندیداها را  گسـترده ترین حجـم  که  کـه انجام نظام انتخابات شـوراها  آمـوزش مدلـی ایجـاد می کنـد 
کـه عضـو شـوراها  کنـد و در مرحلـه بعـد افـرادی  شـامل می شـود، اخـالق در رونـد انتخابـات را رعایـت 

می شـوند بـا وظایـف شـوراها آشـنا شـوند.
بـا  منطبـق  نماینـدگان  صحبت هـای  تـا  می شـود  داده  آمـوزش  شـوراها،  اعضـای  بـه  افـزود:  وی 
وظایـف و توانمندی هـا باشـد تـا بتواننـد در راسـتای اجـرای وظایـف خـود از ظرفیت هـای قانونی نیز 

بیشـترین بهـره را ببرنـد.
کـه بـا نخبـگان خـود در شـهرها و  کـرد: بـه نماینـدگان شـوراها آمـوزش داده خواهـد شـد  کیـد  وی تا
آنهـا در برنامه ریزی هـای شـهری و  کننـد و از ظرفیت هـا و توانمندی هـای  ارتبـاط برقـرار  روسـتاها 

کننـد. روسـتایی اسـتفاده 
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جهاد دانشگاهی مسئول آموزش اعضای شوراها شد



تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 
هوا شد

گـذاری  وا دلیـل  بـه  تهـران  شـهرداری  از  تفحـص  و  تحقیـق  انجـام  بـرای  تهـران  نماینـدگان  تـالش 
گفتـه چون  کمیسـیون عمـران بـا اعـالم ایـن خبـر  کام مانـد. یـک عضـو  ک نجومـی، نـا غیرقانونـی امـال
قـوه قضاییـه در حـال بررسـی پرونـده شـهرداری تهـران اسـت، مجلـس قانونـا نمی تواند از شـهرداری 
در  امـروز  تهـران  شـهردار  قالیبـاف  گفتـه  حـال  عیـن  در  افتخـاری  مهـدی  کنـد.  تفحـص  و  تحقیـق 
کـرده ولـی  کمیسـیون عمـران مجلـس حاضـر شـده و از ورود نماینـدگان بـه ایـن موضـوع اسـتقبال 

از شـهرداری امکان پذیـر نیسـت. تحقیـق و تفحـص 
مجموعـه  از  افـرادی  بـه  تهـران  شـهرداری  از  کـی  امال غیرقانونـی  گـذاری  وا اخیـر  هفته هـای  طـی 
ج شـهرداری، اعتراضاتـی به همـراه داشـت. یاشـار سـلطانی مدیـر سـایت معمـاری  شـهرداری و خـار
کرده بود بازداشـت و پس از مدتی آزاد شـد. دادسـتان تهران و  ک را افشـا  گذاری امال که خبر وا نیوز 
انجمن شفاف سـازی اقتصادی به مدیریت احمد توکلی، فسـاد در شـهرداری و شـورای شـهر تهران 
را محـرز دانسـته اند. قالیبـاف نیـز در صحـن علنـی شـورا حجـم تخلفـات احتمالـی را ۵-۶ میلیـارد 
کـرد. ایـن پرونـده در قـوه قضاییـه در حـال بررسـی اسـت و محسـنی اژه ای سـخن گوی  تومـان اعـالم 
ایـن قـوه امـروز یکشـنبه ۲۳ آبـان از دادسـتان تهـران خواسـت تـا در رسـیدگی بـه ایـن پرونـده تسـریع 

شود.
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تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هوا شد



هیات رئیسه هیات نظارت بر انتخابات 
شوراهامشخص شد

اولیـن جلسـه هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا برگـزار شـد و هیـات رییسـه هیـات 
گردید. در این جلسـه محمد محمودی شـاه نشـین به  نظارت بر انتخابات از سـوی اعضا مشـخص 
کولیونـد بـه عنـوان نایـب رئیـس و فرهـاد تجـری بـه عنـوان دبیـر هیـات  عنـوان رئیـس و محمـد جـواد 

نظـارت بـر انتخابات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا انتخاب شـدند.
انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا قـرار اسـت ۲۹ اردیبهشـت و هم زمـان بـا 
کشـور برگـزار شـود. طبـق قانـون نظـارت  دوازدهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری در سراسـر 
بـر ایـن انتخابـات بـر عهـده نماینـدگان مجلـس اسـت و شـورای نگهبـان حـق دخـل و تصـرف در ایـن 

انتخابـات را نـدارد.
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هیات رئیسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها



بازداشـت عضـو شـورای شـهر 
بومهـن بـه اتهام فـروش قبرسـتان

تغییـر  دلیـل  بـه  بومهـن  شـهر  شـورای  عضـو  یـک  حبـس  و  دسـتگیری  از  پردیـس  دادسـتان 
گفته  صورت جلسـه شـورای بخش و فروش اراضی ملی به اشـخاص عادی خبر داده اسـت. فتاحی 
کتابخانـه شـهر بومهـن را بـه اشـخاص عادی  ایـن عضـو شـورای شـهر بومهـن قبرسـتان، غسـالخانه و 
کننـد. فتاحـی اقدام این عضو شـورای شـهر را  فروختـه تـا خریـداران آن را بـه ویـالی شـخصی تبدیـل 
کـرده و از مسـووالن خواسـته اسـت هرچـه سـریعتر بـه تخلفـات اداری ایـن فـرد  زمین خـواری عنـوان 

کننـد. رسـیدگی 
کشـور اسـت. پیـش  ایـن آخریـن مـورد زمین خـواری افشـا شـده توسـط اعضـای شـوراهای سراسـر 
از ایـن در شـهرهای مختلـف ایـران، تعـداد زیـادی از اعضـای شـوراها بـه دلیـل مفاسـد اقتصـادی 
دسـتگیر و برخی از شـوراها منحل شـده اند. شـورای شـهر تبریز از جمله پرسـر و صداترین، فسادهای 
اقتصـادی شـوراها را رقـم زد به طوری کـه رئیـس و پنـج عضـو ایـن شـورا بـه همـراه حـدود ۱۵ نفـر از 

مدیـران شـهرداری تبریـز دسـتگیر شـدند.
گفتـه متاسـفانه علیرغم نامه نـگاری چندین باره دادسـتانی با  فتاحـی دادسـتان پردیـس هم چنیـن 
کار ایـن فرد در  کـردن  کار تعلیـق شـود، تـا بـه امـروز معلـق  فرمانـداری مبنـی بـر اینکـه ایـن فـرد بایـد از 

شـورا به دادسـتانی اعالم نشـده اسـت.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۳۲

بازداشت عضو شورای شهر بومهن به اتهام فروش قبرستان



حمایت دولـت تنها بـرای ۳ درصد از 
کـودکان متکدی

کـودک متدکی از سـطح شـهر  فرمانـدار تهـران می گویـد بـا همـکاری شـهرداری بـرای جمـع آوری ۳۰۰۰ 
تهـران امکاناتـی هم چـون سامان سـرا و همراه سـرا ایجـاد شـده اسـت. عیسـی فرهـادی بـا اشـاره بـه 
کـودکان متدکی تحویل  گفتـه تنهـا ۱۰۰ نفـر)۳ درصـد( از ایـن  محدودیـت بودجـه بهزیسـتی در تهـران 
سـازمان بهزیسـتی شـده اند. به عبارتی دیگر دولت و شـهرداری  تهران عمال برنامه ای برای حمایت 

کـودک متکـدی در شـهر تهـران ندارنـد. از ۲۹۰۰ 
کـودکان متدکـی در شـهر تهـران  گذشـته خبرهـای نگران کننـده ای از خریـد و فـروش  در سـال های 
گاه بـه قیمـت ۵۰۰ هـزار تومـان و بـر  کـه  کودکانـی  کالن شـهر های ایـران منتشـر شـده اسـت.  و دیگـر 
اسـاس سـن و جنسیت شـان دست به دسـت می شـوند و مـورد انـواع سـو اسـتفاده ها قـرار می گیرنـد. 
تاسـف اور  کشـور  کالن  مدیریـت  مجموعـه  عنـوان  بـه  شـهرداری ها  و  دولـت  انفعـال  میـان  ایـن  در 
کودکانـی در صـورت عـدم رسـیدگی مسـئوالنه در آینـده نزدیـک سـهم باالیی  اسـت. بی شـک چنیـن 

از جـرم و بـزه در جامعـه را بـه خـود اختصـاص خواهنـد داد.
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کودکان متکدی حمایت دولت تنها برای ۳ درصد از 



شورا، نیروی انتظامی را به ارائه الیحه پلیس 
افتخاری فراخواند

شـورای شـهر تهـران بـا بررسـی پیشـنهاد تشـکیل پلیـس افتخـاری بـرای، ارتقـای امنیـت در سـطح 
طیـف  سـوی  از  پیشـنهاد،  ایـن  شـد.  انتظامـی  نیـروی  سـوی  از  الیحـه  ارائـه  خواسـتار  محـالت، 
اصول گـرای شـورای شـهر تهـران بـا هـدف ایجـاد تعامـل بیـن نیـروی انتظامـی، شـورای شـهر تهـران و 
ح شـد. امـا اصالح طلبـان شـورا، تشـکیل پلیـس افتخـاری را مسـتلزم ارائـه الیحـه از  شـهرداری مطـر

سـوی نیـروی انتظامـی دانسـتند و در نهایـت نظـر آنهـا تصویـب شـد.
کـه پیـش از ایـن معاونـت نیـروی انتظامـی را در اختیـار داشـته در  مرتضـی طالئـی نایـب رئیـس شـورا 
کـه نیـروی انتظامی مورد پشـتیبانی  ح این اسـت  گفتـه تـالش ایـن طر جریـان بررسـی ایـن پیشـنهاد 
گیـرد تـا ضریـب امنیـت در شـهر ارتقـا یابـد. ناصـر ایمانـی معـاون شـهردار تهران  مدیریـت شـهری قـرار 
کنـون ردیـف  کـه هم ا کـرده  نیـز بـا اعـالم موافقـت شـهرداری بـا عملیاتـی شـدن ایـن پیشـنهاد اعـالم 
کمـک بـه نیـروی انتظامـی در بودجه شـهرداری وجـود دارد. احمد  بودجـه ۱۰ میلیـارد تومانـی بـرای 
گفتـه: بسـیاری از  کـرده و  مسـجد جامعـی نیـز از ارائـه ایـن الیحـه توسـط نیـروی انتظامـی حمایـت 
موضوعـات هم چـون وضعیـت معتـادان بـا نـگاه پلیسـی قابـل حـل نیسـت و بایـد نـگاه بـه آنهـا تغییـر 
کنونی برای  کنـد. از طرفـی نبایـد بـار بـر دوش شـهرداری اضافه شـود و به نظر می رسـد ردیف بودجـه 
کردنـد تـا طـی دو مـاه  کثریـت اعضـای شـوراها مصـوب  کافـی باشـد. در نهایـت ا جوابگویـی بـه نیازهـا 

کند. آینـده نیـروی انتظامـی الیحـه تشـکیل پلیـس افتخـاری محـالت را بـه شـورا ارائـه 
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شورا، نیروی انتظامی را به ارائه الیحه پلیس افتخاری فراخواند



بازجویی از ۲۵ متهم پرونده شهرداری 
تهران

ک نجومی« توسـط شـهرداری تهران  گـذاری »امـال دادسـتان تهـران از بازجویـی ۲۵ متهـم پرونـده وا
گفته اسـامی متهمان پس  خبـر داده ولـی نـام متهمـان را فـاش نکـرده اسـت. جعفـری دولت آبـادی 
از انجـام تحقیقـات بـه اطـالع عمـوم خواهـد رسـید. او فقـط بـه بازجویـی از عضـو ورزشـکار شـورای 
کرده اسـت. پیش از این اعالم شـده  شـهر بابـت دریافـت ملکـی تحـت عنـوان پاداش قهرمانی اشـاره 

کرده اسـت. بـود علیرضـا دبیـر ملکـی را بابـت پـاداش قهرمانـی دریافـت 
کـی بـا تخفیف های باال به برخی مدیران شـهرداری و شـرکت های  گـذاری امال شـهرداری تهـران بـا وا
ج از مجموعه شـهرداری، به فسـاد مالی متهم شـده اسـت. پیش از این ریاسـت  تابعه و افرادی خار
گفته  کرده بود و شـهردر تهران نیز  گذاری ها را قطعی اعالم  کشـور، تخلف در برخی از وا کل  بازرسـی 

کرده اسـت. ک را صادر  که دسـتور بازگشـت این امال بود 
کـه بـه اتهـام انتشـار اسـناد  گر ایـن پرونـده بـود  یاشـار سـلطانی مدیـر و سـردبیر معمـاری نیـوز افشـا
محرمانـه دسـتگیر شـد. او پـس از مدتـی بـا وثیقـه آزاد و منتظـر جلسـه دادگاه و صـدور رای اسـت. 

برخـی از اعضـای شـورای شـهر از جملـه متهمـان ایـن پرونـده هسـتند.
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بازجویی از ۲۵ متهم پرونده شهرداری تهران



بی تفاوتی شهرداری نسبت به ترمیم 
معابر مناسب معلوالن

کمیته مناسب سـازی معابر شـهری برای معلوالن از بی تفاوتی  رحمت اله حافظی نماینده شـورا در 
گفته: شـهرداری حتی نسـبت  شـهرداری تهران نسـبت به مصوبه شـورا در این خصوص خبر داده و 
کنـون دو نامـه اعتراضـی بـه  گفتـه: تا کمیتـه مربوطـه اقـدام نمی کنـد. حافظـی  بـه تشـکیل جلسـات 

شـهردار تهـران در ایـن خصـوص نوشـته ام ولی شـهرداری به این مسـاله اهمیـت نمی دهد.
کمیسـیون سـالمت، محیط زیسـت و خدمات شـهری شـورای شهر تهران  رحمت اله حافظی رئیس 
گفته سیاسـت پیش روی شـهرداری تهران در مناسب سـازی معابر شـهری برای معلوالن و  به ایلنا 
جانبـازان، قابـل پذیـرش نیسـت و بـا اهـداف اعـالم شـده از سـوی شـورا مغایـرت دارد. تسـهیل تردد 
تمـام اقشـار جامعـه اعـم از معلـوالن از جملـه وظایـف شـهرداری اسـت و بی تفاوتـی نسـبت بـه ایـن 

مهـم یعنـی تضییـع حقـوق معلـوالن از تـردد در سـطح شـهر هم چون سـایر شـهروندان.
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بی تفاوتی شهرداری نسبت به ترمیم معابر مناسب معلوالن



بحران جمعیت و زایش دو استان 
جدید در جوار تهران

کمیسـیون حمل و نقـل شـورای شـهر تهـران، بحـران جمعیـت در شـهرهای حاشـیه ای تهران  رئیـس 
گفتـه: براسـاس سرشـماری جدیـد، اسـتان  ک و زمینـه زایـش دو اسـتان جدیـد خوانـده و  را خطرنـا
کن هسـتند.  کـه ۵ میلیـون آن در شـهرهای حاشـیه ای تهـران سـا تهـران ۱۳ میلیـون جمعیـت دارد 
تهـران  اطـراف  شـهرهای  جمعیـت  ازدیـاد  و  مهاجـرت  مسـاله  بـرای  گـر  ا گفتـه  مالـی  دنیـا  احمـد 

کنـار تهـران باشـیم. چاره اندیشـی نشـود، بـه زودی بایـد شـاهد زایـش دو اسـتان جدیـد 
کدشـت، ورامین، پیشـوا،  براسـاس اظهـارات احمـد دنیامالـی، در جنـوب شـرق تهـران، شـهرهای پا
کریـم،  قرچـک و … بـاالی یـک میلیـون جمعیـت دارنـد در جنـوب غـرب تهـران نیـز شـهرهای ربـاط 
احمـد آبـاد،  مسـتوفی و پرنـد نیـز بـا همیـن میـزان جمعیـت، شـرایط تبدیـل شـدن بـه اسـتان را دارا 
گفتـه متاسـفانه مقولـه حریـم تهـران رعایـت نمی شـود و ایـن شـهرها بـا ترکیـب  هسـتند. دنیـا مالـی 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  معضـالت  زایشـگر  می توانـد  کـه  گرفته انـد  شـکل  قومیت هـا،  از  مختلفـی 
گفتـه ۶۰ روسـتای اطـراف تهـران بـه شـهر تبدیـل شـده و ایـن شـهرها بـزودی  متعـددی باشـد. او 

قابلیـت تبدیـل بـه اسـتان خواهنـد داشـت.
می کنـد.  طـی  را  صعـودی  رونـد  سال هاسـت  شـغل،   کـردن  پیـدا  بـرای  تهـران  بـه  مهاجـرت 
کنـون  از آن مدتهاسـت دامن گیـر تهـران شـده ولـی تا حاشیه نشـینی و معضـالت اجتماعـی ناشـی 
از  تهـران می توانـد  کنـد. حـال آن کـه شـورای شـهر  ارائـه  بازدارنـده  نتوانسـته طرحـی  شـورای شـهر 
کنـد. طریـق شـورای عالـی اسـتان ها،  الیحـه ای بـرای حـل مشـکل حاشیه نشـینی بـه مجلـس ارائـه 
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استخدام در شهرداری؛ترفند تبلیغاتی قالیباف

ریاسـت  انتخابـات  از  قبـل  قـراردادی  کارمنـد  هـزار   ۵ اسـتخدام  جهـت  تهـران  شـهرداری  اقـدام 
جمهـوری ۹۶ بـا اعتـراض برخـی از اعضـای شـورای شـهر تهـران مواجـه شـد. رحمـت اهلل حافظـی 
در این بـاره می گویـد: »ایـن رفتارهـای شـب انتخاباتـی هماننـد قضیـه توزیـع سـیب زمینی در ایـام 

اسـت.« گذشـته  دوره  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
کـرده و می گویـد: »ایـن اطمینـان را  حافظـی ایـن نـوع رفتـار شـهردار تهـران را عوام فریبانـه توصیـف 
کـه رفتارهـای عوام فریبانـه و جـذب پرسـنل و تغییـر  بـه شـهردار تهـران و مدیریـت شـهری می دهیـم 
گـر قـرار  کارکنـان در ایـام نزدیـک بـه انتخابـات، هیـچ نقـش و تاثیـری در آرای پرسـنل نـدارد، ا وضـع 
که اقدامات مشـابهی  کارهـا، سـبد رأی آقایان تغییر یابـد، در دوره قبلی انتخابات  بـود بـا انجـام ایـن 
خ داد ازجملـه تغییـر وضـع پرسـنل، راه انـدازی شـهریاران جـوان و راه انـدازی خانه هـای سـالمت،  ر
کارشناسـان خانه هـای سـالمت  جـواب داده بـود. البتـه ایـن اقدامـات مشـکالت عدیـده ای را بـرای 
گـر قـرار بود  کـه ا کـرد. ایـن رفتارهـا، رفتارهـای انتخاباتـی اسـت و ایـن شـائبه را تقویـت می کنـد  ایجـاد 
کار به شـورا  گردش  گذشـته انجام می شـد و  کاری بـرای پرسـنل انجـام شـود، بایـد در طـول سه سـال 

ارسـال می شـد«
بـا  همـواره  البتـه  و  دارد  سـر  در  جمهـوری  ریاسـت  سـودای  تهـران  شـهردار  قالیبـاف،  سال هاسـت 
اتهاماتـی هم چـون سـو اسـتفاده از منابـع عمومی جهـت فعالیت های انتخاباتی مواجه بوده اسـت.
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جلوی سخنرانی های انتخاباتی بایستید

کریـم در مجلـس در سـخنانی تحریـک آمیز از مـردم والیت مدار  حسـن نـوروزی نماینـده مـردم ربـاط 
که آن هـا را »دزد و خائن«  خواسـته تـا در انتخابـات شـوراها مقابـل سـخنرانی های انتخاباتی افرادی 
گفتـه اسـت مـا به  کمیسـیون قضایـی مجلـس همچیـن  می خوانـد، بایسـتند. ایـن عضـو اصول گـرای 

ایـن افـراد اجـازه شـرکت در انتخابـات را نخواهیم داد.
کشـور بـه دالیـل مختلـف لغـو شـده و  گذشـته سـخنرانی  بسـیاری از فعالیـن سیاسـی در  در ماه هـای 
که نمایندگان مجلس در انتخابات پیش رو، نقش نظارتی داشـته و می بایسـت  این درحالی اسـت 
کـرده و امنیـت و آرامـش انتخابـات را  بـه عنـوان ناظـر، اصولـی هم چـون بی طرفـی، عدالـت را رعایـت 

کنند. تضمیـن 
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۷هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری 
غیر قابل نظارت است

کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران از نظارت ناپذیری  رحمت اله حافظی رئیس 
گفتـه ایـن بودجـه غیـر نقـدی اسـت و  ۷ هـزار میلیـارد تومـان از بودجـه شـهرداری تهـران خبـر داده و 
گفته بودجه غیرنقد شـهرداری  کاری بخواهـد بـا ایـن بودجـه می تواند انجام دهـد. او  شـهرداری هـر 
کاهـش یابـد ولـی شـهرداری بـا  کـه قـرار بـود سـالیانه ده درصـد آن  در سـال ۹۲ حـدود ۵۱ درصـد بـود 
که با برخی اعضای شـورا انجام داد در سـال ۹۵ باز توانسـت با مصوبه شـورا سـقف  گسـترده ای  البی 
ج از نظـارت شوراسـت. کامـال خـار کنـد. ایـن بودجـه  بودجـه غیـر نقـد را در سـطح ۴۰ درصـد حفـظ 
براسـاس اطالعـات منتشـره توسـط ایـن عضـو شـورای شـهر تهـران، بودجـه غیـر نقـد از محـل بدهـی 
افـراد عـوارض خـود  ایـن  را در شـهر اجـرا می کننـد؛ تامیـن شـده و  کـه پروژه هـای مختلـف  افـرادی 
ک و سـاختمان ها پرداخـت می کننـد  گـذاری امـال را بـه شـهرداری بـه صـورت غیرنقـد و در قالـب وا
کـرده:  ک نـدارد. وی اضافـه  و شـورای شـهر هیـچ اطالعـی نسـبت بـه نحـوه قیمت گـذاری ایـن امـال
که  کـه شـهرداری از ایـن راه بـه دسـت مـی آورد و در بودجـه غیرنقـد جـای می گیـرد بـا افـرادی  کـی  امال
کـه شـورای شـهر بـر ایـن  گذاشـته می شـود، ایـن درحالیسـت  از شـهرداری مطالبـه دارنـد؛ بـه تها تـر 

خ دهـد. گذاری هـا هیـچ اشـرافی نـدارد و هـر اتفاقـی ممکـن اسـت؛ ر جابه جایی هـا و وا
کرد:  کیـد براینکـه بخـش غیرنقـد بودجـه می توانـد؛ محـل سوءاسـتفاده باشـد،  تصریـح  حافظـی بـا تا
کشـور  کالن  گـر روش غیرنقـد یـک روش اسـتاندارد و قابـل دفـاع بـود، انتظـار داشـتیم در بودجـه  ا
کـه چنیـن  کـه توسـط دولـت تنظیـم و بـه مجلـس تقدیـم می شـود نیـز وجودداشـته باشـد، در حالـی 

چیـزی نیسـت.
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تنش و درگیری در شورای شهر آبادان

جلسه علنی پرسش و پاسخ میان اعضای شورای شهر آبادان و شهردار این شهر با جنجال و تنش 
و درگیـری لفظـی دو طـرف بی نتیجـه بـه پایـان رسـید. در ایـن جلسـه اعضـای شـورای شـهر آبـادان با 
ح سـواالتی دربـاره عملکـرد شـهردار در رابطـه با قطع درختـان، پارک بانوان، عریض سـازی پیاده  طـر
روهـا و رونـد اسـتخدام ها… خواسـتار پاسـخ گویی شـهردار بودنـد. محمـد حویـزاوی شـهردار آبـادان 
کرده  در پاسـخ بـه ایـن سـواالت بـه بدهـی ۲ میلیـارد تومانـی شـورا بـه یـک رسـتوران در آبادان اشـاره 

و خواسـتار پاسـخ گویی اعضای شـورا به این مسـاله شـد.
کار شـهردار جدیـد آبـادان برگـزار شـده بـود در ادامـه بـا افزایـش  کـه ۷۵ روز بعـد از آغـاز بـه  ایـن جلسـه 
درگیری هـای لفظـی میـان دو طـرف و تـرک جلسـه از سـوی برخـی چهره هـای شـورا بـدون نتیجـه بـه 
پایان رسـید. عدم توانایی شـوراها در نظارت مسـتمر بر عملکرد شـهرداری ها و ضعف سـاز و کارهای 
و  شـوراها  میـان  درگیـری   وقـوع  عوامـل  مهم تریـن  از  یکـی  شـوراها  قانـون  در  موجـود  نظارتـی 

شـهرداری ها بـه شـمار مـی رود.
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تالش نافرجام الریجانی برای جلوگیری 
از کاهش بودجه شهرداری ها

کام مانـد.  نـا کالن شـهرها  کاهـش بودجـه  از  بـرای جلوگیـری  تـالش علـی الریجانـی رئیـس مجلـس 
مجلـس در جریـان تصویـب برنامـه ششـم توسـعه، بـا تصویـب پرداخـت درآمـد حاصلـه از دریافـت 
عـوارض ارزش افـزوده و عـوارض آلودگـی هـوا بـه نسـبت ۷۰ بـه ۳۰ به شـهرداری ها و ده یاری ها،  رای به 
کم فروشـی از سـوی  کالن شـهرها داد. علـی الریجانـی ایـن اقـدام را موجـب افزایـش ترا کاهـش بودجـه 
کمیسـیون تلفیـق  شـهرداری ها خوانـد و خواسـتار ارجـاع ایـن مـاده از قانـون الیحـه برنامـه ششـم بـه 
کاهـش  کـرده و رای بـه  بـرای بررسـی مجـدد شـد. ولـی نماینـدگان بـا تقاضـای الریجانـی مخالفـت 
گفتـه علـی الریجانـی دولـت در الیحـه پیشـنهادی سـهم شـهرداری  بودجـه شـهرداری ها دادنـد. بـه 
گرفتـه بـود ولی مجلس این میـزان را به ۱۲ درصد  کالن شـهرها از عـوارض دریافتـی را ۲۰ درصـد در نظـر 
کالن شـهرها را بـا بحـران  کاهـش داده اسـت. بـه بـاور الریجانـی ایـن اقـدام درآمـد پایـدار شـهرداری در 
کم فروشـی سـوق می دهد. براسـاس مصوبه مجلس، عوارض وصولی ارزش  کرده و آنها را به ترا روبرو 
افـزوده و عـوارض آلودگـی واحدهـای تولیـدی موضوع بند)الـف( و تبصره)۱( مـاده)۳۸( قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در هر شهرسـتان به نسـبت جمعیت بین شـهرداری ها، ده یاری ها و فرمانداری های 
) بـرای روسـتاهای فاقـد ده یـاری( و مناطـق عشـایری همـان شهرسـتان توزیـع می گـردد. در صورتـی 
کـه آلودگـی واحدهـای بـزرگ تولیدی)پنجـاه نفـر و بیشـتر( بـه بیـش از یـک شهرسـتان در یـک اسـتان 
در  تاثیرگـذاری،  نسـبت  بـه  سـازمان  اعالمـی  سیاسـتهای  براسـاس  آلودگـی  عـوارض  کنـد،  سـرایت 
کمیتـه ای مرکـب از رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان و فرمانـداران شهرسـتان های ذیربـط، 
مدیـرکل محیط زیسـت و مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان بیـن شهرسـتان های متاثـر توزیـع می شـود.
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کرج در مرز خفگی

کـرد  ج بـا شـهردار ایـن شـهر مریـم قهرمانـی عضـو ایـن شـورا اعـالم  کـر در جلسـه امـروز شـورای شـهر 
ج بـه مـرز خفگـی رسـیده و عامـل تشـدید کننده آن را عـدم به سـازی و نوسـازی نـاوگان  کـر کـه شـهر 
برخـی  اجـرای  عـدم  بـه  هم چنیـن  ج  کـر شـهر  شـورای  عضـو  ایـن  کـرد.  معرفـی  ج  کـر اتوبوس رانـی 
ج  کـر گذشـته شـورای شـهر  کـرد. بـر اسـاس مصوبـه سـال  مصوبـات شـورا توسـط شـهرداری اعتـراض 
شـهرداری می بایسـت با خرید ۲۰۰ دسـتگاه اتوبوس، ناوگان حمل و نقل این شـهر را سـامان می داد.
یکـی دیگـر مباحـث چالـش برانگیـز در جلسـه امـروز، عـدم موافقـت فرمانـداری بـا برخـی از مصوبـات 
ج مکلف اسـت در  کر گفـت: فرمانداری  ج بـود. در همیـن رابطـه وحیدی عضو شـورا  کـر شـورای شـهر 
که  کنـد؛ در صورتی  کـه شـورا تصویـب می کند، اقـدام  مـدت ۱۴ روز نسـبت بـه تعییـن تکلیـف لوایحـی 
دیـده می شـود تعییـن تکلیـف بعضـی از مصوبـات در فرمانداری یکسـال به طـول می انجامد. به نظر 
می رسـد عـدم پایبنـدی شـهرداری ها بـه مصوبات شـوراها و دخالت هـای فرمانـداران در تصمیمات 

کشـور اسـت. شـورا یکی از مهم ترین معضالت شـوراها در 
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ج در مرز خفگی کر



موضع گیری سیاسـی شـورای شـهر 
رشـت؛ ۸ دی روز رشت

کاظمـی رئیـس شـورای شـهر رشـت در اظهاراتـی سیاسـی، ۹ دی را حرکتـی مانـدگار در نظام  مسـعود 
کـرد و بـا بیـان اینکه مردم رشـت یک روز زودتر از مردم ایـران در صحنه حاضر  انقـالب اسـالمی اعـالم 
کردنـد از تـالش شـورا بـرای تغییـر روز رشـت بـه ۸ دی خبـر داد.کاظمـی  شـدند و حماسـه آفرینـی 
گفت: عظمت حضور مردم رشـت  هم چنین از نام گذاری خیابانی در رشـت به نام ۸ دی خبر داد و 

گیالن اسـت. در ۸ دی نـه تنهـا موجـب مباهـات رشـت بلکـه مایـه افتخـار اسـتان 
۹ دی مـاه سـال روز تظاهـرات حکومتـی علیـه جنبـش سـبز و رهبـران آن اسـت. تظاهـرات ۹ دی 
کنـش بـه  ۱۳۸۸ بـا فراخـوان شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسـالمی بـه ریاسـت احمـد جنتـی، در وا
گروهـی  کـه توسـط  اعتراضـات بـه نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهـوری در تاسـوعا و عاشـورای ۱۳۸۸ 

گردیـد. »هتـک حرمـت« خوانـده شـد انجـام 
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موضع گیری سیاسی شورای شهر رشت؛ ۸ دی روز رشت



هیات رئیسه مجلس: تحقیق و 
تفحص از شهرداری بالمانع است

کمیسـیون عمـران،  گفتـه عبدالکریـم حسـین زاده هیـات رئیسـه مجلـس در پاسـخ بـه اسـتعالم  بـه 
کـرد.  کـه ماهیـت قضایـی نـدارد بالمانـع اعـالم  تحقیـق و تفحـص از شـهرداری تهـران را در مـواردی 
کاربری هـا و  ک، تغییـر  گـذاری امـال از شـهرداری را در سـه محـور وا حسـین زاده تحقیـق و تفحـص 
کـدام از این موارد  که هر  گفته اسـت  کـرده و  ح جامـع و تفسـیری اعـالم  مدیریـت و میـزان تطابـق طـر

از جنبـه مالـی و مدیریتـی و فنـی حائـز اهمیـت هسـتند.
پیشـتر برخـی نماینـدگان بـا اشـاره به آیین نامـه مجلس در خصوص ممنوعیـت تحقیق و تفحص در 
کـه جنبـه قضایـی دارنـد خواسـتار توقـف تحقیـق و تفحـص شـده در شـهرداری تهـران  پرونده هایـی 
شـده بودنـد. حسـین زاده بـا توجـه بـه پاسـخ اسـتعالم از هیـات رئیسـه مجلـس می گوید:»آنچـه در 
گـذار شـده بـه مدیـران  ک وا ک شـهرداری در جریـان اسـت مربـوط بـه امـال شـعبه ۱۵ در مـورد امـال
همـه  آن  بررسـی  چتـر  و  اسـت  کالن تـر  تفحـص  و  تحقیـق  موضـوع  کـه  حالـی  در  اسـت  شـهرداری 

گذاری هـا اعـم از مدیـران شـهری و غیـره را در بـر می گیـرد.« وا
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هیات رئیسه مجلس: تحقیق و تفحص از شهرداری بالمانع است



کوتاهی در نظارت بر شوراها؛ وزیر کشور 
را به مجلس کشاند

کشـور بـه صحـن علنـی، خواسـتار توضیـح او در خصـوص چرایـی  هفـت نماینـده مجلـس بـا احضـار وزیـر 
کارآمدی هیات حل اختالف اسـتان ها شـدند.  کوتاهـی فرمانداری هـا در نظـارت بـر مصوبـات شـوراها و نا
کمیسـیون  کشـور ابتـدا در  ایـن سـوال در جلسـه روز دوشـنبه مجلـس، اعـالم وصـول شـد و بـزودی وزیـر 
کند باید  گر او نتواند سـوال کنندگان را قانـع  شـوراها حاضـر می شـود تـا بـه سـوال نمایندگان پاسـخ دهـد، ا

در صحـن مجلـس و در جلسـه ای علنـی توضیحـات خـود را ارائـه دهـد.
کـه مصوبـات شـورا  گـر تشـخیص دهنـد  کشـور و دیگـر مسـئوالن اجرایـی ا طبـق قانـون شـوراها، وزارت 
کشـور مغایـرت دارد،  بـا قوانیـن و مصالـح عمومـی  یـا  آنهـا مغایـر اسـت  بـا وظایـف و اختیـارات قانونـی 
کثـر ظـرف ۱۰ روز از تاریـخ ابـالغ مصوبـه اعتـراض خـود را  می تواننـد بـا ذکـر مـورد و بـه طـور مسـتدل حدا
کننـد. شـورا موظـف اسـت یـک هفتـه از تاریـخ وصـول  بـه اطـالع شـورا رسـانده و درخواسـت تجدیـد نظـر 
کـه شـورا در  بررسـی  کنـد. در صورتـی  اعتـراض تشـکیل جلسـه دهـد و بـه موضـوع رسـیدگی و اعـالم نظـر 
کنـد، موضـوع بـه هیـأت حـل اختـالف  مجـدد از رأی قبلـی خـود نسـبت بـه مصوبـه مـورد اختـالف عـدول 
کنـد.  اسـتان ارجـاع می شـود. هیـأت مزبـور مکلـف اسـت ظـرف ۱۵ روز بـه موضـوع رسـیدگی و اعـالم نظـر 
کـه در جهـت لغـو مصوبـات شـورای شـهرها باشـد، بـا تأییـد  هیـأت مرکـزی  نظریـه ایـن هیـأت در صورتـی 
کرده انـد  امضـا  را  سـوال  ایـن  کـه  مجلـس  نماینـدگان  بـود.  خواهـد  الزم االجـرا  و  قطعـی  اختـالف  حـل 
کـه  معتقدنـد، فرمانداری هـا بـه ایـن وظیفـه قانونـی عمـل نمی کننـد ضمـن اینکـه هیـات حـل اختـالف 
کشـور در مجلـس  را ندارنـد. توضیـح وزیـر  کارآیـی الزم  کنـد  کشـور و شـوراها داوری  بایـد میـان وزارت 
می توانـد در شـفاف شـدن رونـد نظارتـی فرمانداری هـا بـر مصوبات شـوراها موثر باشـد. تاریـخ حضور وزیر 

کشـور در مجلـس هنـوز مشـخص نیسـت.
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کشاند کشور را به مجلس  کوتاهی در نظارت بر شوراها؛ وزیر 



چالـش هـای عمرانـی بوشـهر و 
پیشـنهادهای شـورا

کمیسـیون عمـران شـورای شـهر بوشـهر،  نوسـازی بافـت فرسـوده، ناتمـام مانـدن پروژه هـای  رئیـس 
کـرده و  گاز رسـانی، تکدی گـری و سـالمت جسـمی شـهروندان را مشـکالت بوشـهر عنـوان  عمرانـی، 
کـه شـورای شـهر در بودجـه سـال ۹۶ شـهرداری ایـن چالش هـا را مـورد توجـه  کـرده  ابـراز امیـدواری 
گفتـه: بافـت قدیمـی  کنـد. نصرالـه اسـدی  قـرار دهـد تـا شـهرداری بتوانـد نسـبت بـه حـل آنهـا اقـدام 
که تکمیل آن  گاز رسـانی در این منطقه شـروع شـده  شـهر بوشـهر نیاز به نوسـازی دارد ضمن اینکه 

نیازمنـد تامیـن اعتبـار مالـی اسـت.
گفتـه نـدا عبدالـه زاده عضـو دیگـر شـورای شـهر بوشـهر، بـرای حـل مشـکل جسـمانی شـهروندان  بـه 
ح ایجـاد ایسـتگاه دوچرخـه در سـواحل بوشـهر در سـال جـاری  وایجـاد نشـاط در سـطح جامعـه،  طـر

اجـرا خواهد شـد.
بـر جمـع آوری متکدیـان در شـهر  کیـد  تا بـا  بوشـهر،  اسـالمی شـهر  کمیسـیون فرهنگـی شـورا  عضـو 
کرده اند شـهرداری بـا همکاری نیروی  گفـت: بـا توجـه بـه اینکه متکدیان چهره شـهر را نازیبا  بوشـهر 
انتظامـی نسـبت بـه جمـع آوری متکدیـان اقدامـات الزم را انجـام دهد. اعضای شـورای شـهر بوشـهر 
اطالعاتـی از نحـوه سـاماندهی متکدیـان اطالعاتـی ارائـه نکرده انـد و تنهـا از ضـرورت جمـع آوری آنهـا 

گفته انـد. سـخن 
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چالش های عمرانی بوشهر و پیشنهادهای شورا



نام گذاری معابر شهری در ازای کمک 
به شورا

در آسـتانه انتخابات شـوراهای شـهر و روسـتا برخی از اعضای شـورای شـهر در یزد با قول نام گذاری 
کـرده و شـورای  کمک هـای مردمـی اقـدام بـه دریافـت حمایت هـای مردمـی  معابـر شـهری در قبـال 
کرده اند. سـید محمد رضا مدرسـی عضو هیات رئیسـه شـورای  شـهر یزد را با چالشـی جدید مواجه 
اسـالمی شـهر یـزد در ارتبـاط بـا مشـکالت پیـش آمـده در زمینـه نام گـذاری یکـی از بلوارهـای یـزد، 
کـه بعضـی افـراد بـا شـهرداری  کـه اعضـای شـورای شـهر بـه دلیـل همکاری هایـی  گفتـه: در صورتـی 

می کننـد قول هایـی مبنـی بـر نام گـذاری معابـر انجـام شـود، ایـن موضـوع بدعت گـذاری می شـود.
کـه بدعت گـذاری در ایـن زمینـه انجـام شـود، برای شـورای فعلی  مدرسـی می گویـد: »در صورتـی هـم 
و شـوراهای بعـدی بـا مشـکل مواجـه می شـود بـه همیـن دلیل نباید چنیـن قول هایی به افـراد داده 
شـود.« بی شـک درصـورت رواج چنیـن رویـه ای در شـوراها، بی شـک معابـر شـهری بـه زودی بـه نـام 
ثروتمنـدان و قدرتمنـدان درآمـده و شـهرها هویـت  فرهنگـی و تاریخـی خود را از دسـت خواهند داد.
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کمک به شورا گذاری معابر شهری در ازای  نام 



شـهریار گرم خانـه نـدارد، شـورا در پی 
ساخت حسـینیه

گورخوابـان،  جمـع آوری  نحـوه  پیگیـری  و  شـهر  ایـن  فرمانـدار  بـا  دیـدار  از  پـس  شـهریار  دادسـتان 
گورخوابـان صـورت  کـه برخـورد فیزیکـی در جمـع آوری  کـرد  آبـاد ایـن شـهر، اعـالم  قبرسـتان نصیـر 
کزی منتقل شـده اند.  گورخوابان نداشـت لذا آنها به مرا گرمخانه برای انتقال  گفته شـهریار  نگرفته 
گرم خانـه بـرای پنـاه دادن بـه بی سـرپناهان نـدارد.  کـز چیسـت و چـرا شـهریار  او نگفتـه نـام ایـن مرا
پیـش از ایـن شـورای شـهر شـهریار از تصویـب اختصـاص زمیـن در شـهرک اندیشـه ایـن شـهر بـرای 

سـاخت حسـینیه خبـر داده بـود.
خبـری  مـوج  گذشـته  روز  شـهریار،  شـهر  آبـاد  نصیـر  گورسـتان  در  معتـاد   ۵۰ حـدود  اسـکان  خبـر 
صدایـی  و  خوانـد  بی اخالقـی  را  خبـر  ایـن  انتشـار  تهـران  اسـتاندار  داشـت.  همـراه  بـه  گسـترده ای 
رصـد  نیامـد.  در  شـهریار  شـهر  شـورای  اعضـای  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  شـهریار  نماینـده  از 
وب سـایت شـورای شـهر شـهریار از سـکوت محض اعضای این شـورا در قبال این خبر حکایت دارد.
گـذار زمیـن بـرای  کلهـر عضـو شـورای شـهر شـهریار بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن هـم شـورا بـا وا محمـد 
بـه  پاسـخ گویی  بـرای  تصمیمـات  ایـن  گفتـه  بـود  کـرده  موافقـت  العبـاس  بیـت  حسـینیه  سـاخت 
که چرا شـهریار با تعداد زیادی حاشیه نشـین،  گرفته اسـت. او توضیح نداده  مطالبات مردم صورت 

گرم خانـه نـدارد. کارتـون خـواب،  معتـاد و 
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گرم خانه ندارد، شورا در پی ساخت حسینیه شهریار 



شورای شهر یا شورای شهرداری؟

نایب رئیس شـورای شـهر تهران، ضمن انتقاد از شـرایط موجود و محدودیت های قانونی، می گوید 
شـوراها را شـورای شـهرداری هسـتند و نه شـورای شـهر. مرتضی طالیی با اشـاره به اینکه »در قانون 
اساسـی شـورای شـهر متولـی اداره شـهر اسـت« سـاختارها و سـازمان های موجـود بـرای اجـرای آن را 
که شـورای شـهر در اصل شـورای شـهر اسـت  کافـی نمی دانـد و می گوید:مـا زمانـی می توانیـم بگوییـم 
گذاری هـا، برنامه ریزی هـا، راهبردهـا و  کـه همـه دسـتگاه های اجرایـی آن شـهر از لحـاظ سیاسـت 
کالن دور یـک میـز قـرار بگیرنـد و شـورای شـهر بـه عنـوان مجلس محلـی برنامـه و بودجه آنها  اهـداف 

کنـد و ناظـر بـر حسـن انجـام دادن وظایف آنها باشـد. را تصویـب 
کـه در ۸ سـال   ح می شـود  انتقـادات طالیـی از ضعف هـای سـاختاری شـوراها در حالـی مطـر ایـن 
کشـور در اختیار  گذشـته همواره شـورای شـهر تهران به عنوان اثر گذار ترین و مهم ترین شـورای شـهر 
طالیـی و هم فکرانـش بـوده و در ایـن مـدت تالشـی از سـوی او و همراهانـش جهـت ارتقـاع سـاختار 
دلیـل  ح  طـر مهم تریـن  انتخابـات  ایـام  فرارسـیدن  می رسـد  نظـر  بـه  اسـت.  نشـده  دیـده  شـوراها 

از زبـان جریـان اصول گراسـت. انتقـادات سـاختاری  این گونـه 
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شورای شهر یا شورای شهرداری؟



اصول گرایان آماده ورودبه انتخابات

و  احـزاب  سـوی  از  نفـره   ۳۱ لیسـتی  ارائـه  از  رهبـری«  و  امـام  خـط  پیـروان  »جبهـه  سـخن گوی 
کاندیداتـوری در انتخابـات شـورای شـهر تهـران خبر داده اسـت.  تشـکل های عضـو ایـن جبهـه بـرای 
کمـال الدیـن سـجادی در جلسـه آینـده جبهـه پیـروان از میـان ایـن افـراد در نهایـت ۲۱ نفـر  گفتـه  بـه 

کاندیداهـای نهایـی انتخـاب و معرفـی خواهنـد شـد. بـه عنـوان 
جبهـه پیـروان متشـکل از ۱۷ حـزب و تشـکل اصول گراسـت. حبیـب اهلل عسـگراوالدی دبیـرکل ایـن 
کـه پـس از درگذشـت وی محمـد رضـا باهنر، نایب رییـس جبهه پیروان، تا زمـان برگزاری  جبهـه بـود 
انتخابـات در شـورای مرکـزی، ریاسـت جلسـات را بـر عهـده خواهـد داشـت. بـا تصویـب نماینـدگان 
بـود. در سـال های  نفـر خواهـد   ۲۱ آتـی  انتخابـات  تهـران در  اعضـای شـورای شـهر  تعـداد  مجلـس 

گذشـته ایـن تعـداد ۳۱ نفـر بـود.
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اصول گرایان آماده ورود به انتخابات



شورای شهر باید پاسخ گو باشد

کنـش بـه اظهـارات  محمـود علیـزاده طباطبایـی حقـوق دان و عضـو سـابق شـورای شـهر تهـران در وا
پرونـده  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  نمی توانـد  شـهر  »شـورای  می گویـد  تهـران  شـهر  شـورای  رئیـس  چمـران 
ک در دادسـتانی در حـال بازرسـی اسـت؛ از وظیفـه نظـارت و بازرسـی خـود در ایـن  گـذاری امـال وا
ایـن پرونـده شـورا  بـه  بـه دلیـل ورود دادسـتانی  بـود  گفتـه  زنـد.« پیش تـر چمـران  بـاز  پرونـده سـر 
که سـابقه حضور در شـورای شـهر  کنـد. طباطبایـی  ک رسـیدگی  گـذاری امـال نمی توانـد بـه پرونـده وا
که در اثر تفویض اختیار شـورای شـهر توسـط شـهرداری  اول تهران را دارد می گوید تمامی معامالتی 
گـزارش  انجـام می شـود؛ را بایـد شـورای شـهر مـورد رسـیدگی قـرار داده و در صحـن علنـی ایـن نهـاد 

آن ارائـه شـود.
علیـزاده طباطبایـی معتقـد اسـت: »تمامـی معامـالت شـهرداری براسـاس قانـون بایـد بـه تصویـب 
گـر شـهرداری معاملـه ای انجـام داده بایـد براسـاس تفویـض اختیـار از طـرف  شـورای شـهر برسـد و ا

شـورا بـه ایـن نهـاد بـوده باشـد.«
و  تومـان  میلیـارد  ارزش ده هـا  بـه  کـی  امال گـذاری  وا تهـران در  تخلفـات شـهرداری  افشـای  پـی  در 
فشـار افـکار عمومـی نهادهـای مختلفـی از جملـه مجلـس و قـوه قضاییـه مدعـی رسـیدگی بـه پرونده 
شـدند. در ایـن میـان بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه نزدیکـی انتخابـات شـوراها هیـات رئیسـه شـورای 

شـهر تهـران تمایلـی بـه شفاف سـازی تخلفـات شـهرداری نـدارد.
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شورای شهر باید پاسخ گو باشد



تخریب میراث فرهنگی به بهانه توسعه

می گویـد:  شـهرداری ها  از  انتقـاد  بـا  گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  رییـس 
»شـهرداری ها با لودرها حرکت می کنند و آثار را از بین می برند، زیرا معتقدند این بناها فرصت های 
گرفته اند. خیلی از مدیران ارشـد در اسـتان ها به دنبال تخریب بناها هسـتند تا به  توسـعه را از شـهر 
گردشـگری  کمیسـیون  که در  ج، پارکینگ و مجموعه جدید بسـازند.« زهرا احمدی پور  جای آن بر
کشـور  مجلـس حاضـر شـده بـود بـر این کـه شـوراها و شـهرداری ها بـر اسـاس برنامه هـای توسـعه ای 

کرد. کیـد  کننـد تا موظف انـد از آثـار میـراث فرهنگـی حفاظـت 
 

در سـه دهـه اخیـر، یکـی از مهم تریـن چالش هـای سـازمان میـراث فرهنگـی حفاظـت از آثار باسـتانی 
کـه  گونـه ای  بـه  اسـت.  بـوده  شـهرداری  هم چـون  دولتـی  شـبه  و  دولتـی  سـازمان های  مقابـل  در 
کشـور بـه بهانـه توسـعه، نوسـازی و … شـاهد خسـارات بسـیاری بـه  کثـر مناطـق  گفـت در ا می تـوان 
و  متخصـص  افـراد  حضـور  صـورت  در  مطمئنـا  بودیـم.  گردشـگری  جاذبه هـای  و  فرهنگـی  میـراث 

کـرد. دلسـوز در شـوراهای شـهر و روسـتا می تـوان از این گونـه خسـارت های ملـی جلوگیـری 
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تخریب میراث فرهنگی به بهانه توسعه



تغییر زمان ثبت نام در انتخابات شوراها

گفتـه قاسـم میرزایـی عضـو هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات شـوراها پـس از جلسـه ایـن هیات  بـه 
کاندیداهـای انتخاباتی بـا تعطیالت نوروز  کشـور، قـرار شـد بـا توجـه بـه هم زمانی ثبت نـام از  بـا وزارت 
کاندیداهـای انتخابـات شـوراها از ۳۰ اسـفند به ۲۳ اسـفند ۹۵ تغییر یابد.  ۹۶، زمـان آغـاز ثبت نـام از 

میرزایـی تاییـد نهایـی ایـن تغییـر را منـوط بـه تصویب نهایـی آن در صحن مجلس دانسـت.
کاندیداهـای انتخابـات میـان دوره ای مجلـس و شـوراها هم زمـان از ۲۳  در ایـن صـورت ثبت نـام از 
کمیته سیاسـی دولت  کنون سـه  گفتـه ایـن نماینـده مجلـس »هم ا اسـفند مـاه آغـاز خواهـد شـد. بـه 
تـا قانـون جامـع انتخابـات را بـه مجلـس برسـاند.«  بـه صـورت شـبانه روزی جلسـه برگـزار می کنـد 
کاندیداهـای انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا از ۳۰ اسـفند تـا  پیش تـر قـرار بـود ثبت نـام از 

۶ فروردیـن ۹۶ انجـام شـود.
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تغییر زمان ثبت نام در انتخابات شوراها



فساد و رشوه در شورای شهر پرند

دادسـتان رباط کریـم از تشـکیل پرونـده ای بـه اتهـام ارتشـا و فسـاد علیـه یکی از اعضای شـورای شـهر 
جدیـد پرنـد خبـر داده اسـت. پیشـتر در شـبکه های مجـازی اخبـاری از ارتشـا ء در آتش نشـانی پرنـد 
کـه از پیشـنهاد رشـوه ۴۰۰  علیـه یکـی از اعضـای ایـن شـورا و شـهردار سـابق پرنـد منتشـر شـده بـود 
گفتـه دادسـتان پرونده تبانی تشـکیل شـده امـا مبلغ  میلیـون تومانـی بـه پیمانـکار خبـر مـی داد. بـه 
بـوده  قـرارداد پیمانـکار آتش نشـانی  امضـای  فراینـد  ازای تسـریع در  تومـان در  رشـوه ۲۰۰ میلیـون 

کـه در حـال پیگیـری اسـت. اسـت 
کشـور  گسـترده در شـوراها و شـهرداری ها یکـی از مهم تریـن چالش هـای ایـن نهـاد در سراسـر  فسـاد 
گذشـته بـا اتهاماتـی از ایـن  کشـور در سـال های  کـه بسـیاری از شـوراها در سراسـر  اسـت به گونـه ای 
کشـیده شـده اسـت.  دسـت مواجـه شـده اند و سرنوشـت بعضـی از آنهـا بـه تعطیلـی و انحـالل نیـز 

کشـور بیافزایـد. توجـه بـه ایـن مـوارد می توانـد بـر اهمیـت انتخابـات پیـش روی شـوراها در 
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فساد و رشوه در شورای شهر پرند



عابران پیاده، ۳٩درصد کشته شده های 
تصادف در تهران

اعـالم  پیـاده  عابـران  را  تهـران  در  رانندگـی  تصادفـات  شـدگان  کشـته  درصـد   ۳۹ قانونـی،   پزشـکی 
ایمن سـازی معابـر  بـه  نسـبت  تهـران  و شـهرداری  کوتاهـی شـورا  از  نشـان  کـه  اسـت. خبـری  کـرده 
شـهری و آمـوزش شـهروندان حکایـت دارد. سـرهنگ هاشـمی، فرمانـده سـابق پلیـس راهنمایـی و 
گویـای آن  رانندگـی، در این بـاره می گویـد افزایـش تعـداد مـرگ عابـران پیـاده در محیط هـای شـهری 
گروه هـای عابـران پیـاده بـه صـورت نرم افـزاری و سـخت افزاری مهیـا  کـه سـازوکار تـردد همـه  اسـت 
نیسـت و درعین حـال هنـوز بسـیاری از معابـر و خیابان هـا معبـری بـرای پیاده هـا ندارنـد و عمومـا در 

خ می دهـد. قسـمت های اتصالـی خیابـان و پیاده روهـا حـوادث زیـادی ر
گفتـه سـرهنگ هاشـمی »بسـیاری از مسـیرها ایمن سـازی را بـرای پیاده هـا ندارنـد و شـهروندان  بـه 
انـواع حـوادث  از خـودرو در معـرض  پیـاده در مسـیرهای مختلـف شـهری در صـورت پیاده شـدن 
گذرگاه هـا و پل هـای عابـر پیـاده از نظـر تعـداد و  هسـتند. در عیـن حـال بسـیاری از خطـوط عابـر، 
ایـن عوامـل مسـئله  بـه  کـه  کیـد دارد  تأ کـم و دچـار به هم ریختگـی هسـتند.« هاشـمی  کندگـی  پرا
افـزود: متأسـفانه دربـاره  و  کنیـم  را هـم اضافـه  از سـوی عابـران  قانـون  رعایـت  بـه  الـزام  و  فرهنـگ 
فرهنـگ عبـور و مـرور شـهری دچـار محدودیـت و محرومیـت زیـادی هسـتیم و نه تنها فرهنگ سـازی 
صـورت نمی گیـرد؛ بلکـه بـا وجـود وفـور رفتارهـای اشـتباه در سـطح شـهر نوعـی از تجربـه عینـی بـرای 

کـودک و نوجـوان وجـود دارد. گروه هـای  شـهروندان و به خصـوص 
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کشته شده های تصادف در تهران عابران پیاده، ٣٩درصد 



شورای شهر کرمانشاه از فساد تبرئه شد

کرمانشـاه از تبرئـه تمامـی اعضـای ایـن شـورا از اتهامـات مالـی و فسـاد در  سـخن گوی شـورای شـهر 
که مظلومانه برای شـورای شـهر در دادگاه پرونده تشـکیل  شـورا خبر داده و می گوید: دوسـال اسـت 
گفتـه زیـن العابدیـن اتهامـات  کـه اعضـای شـورا شـهر از همـه آن اتهامـات تبرئـه شـدند. بـه  داده انـد 
کـه ایـن پرونـده  گرفتـن وام بـود  ح شـده در خصـوص دو شـغله بـودن برخـی اعضـای شـورا و  مطـر

بـدون پرداخـت حتـی یـک ریـال جریمـه در دادگاه مختومـه و بسـته شـد.
کرمانشـاه  پیش تـر برخـی رسـانه ها از صـدور احـکام بـدوی سـنگین بـرای تمـام اعضـای شـورای شـهر 
هـم چـون یـک دوره انفصـال از خدمـت، حبـس و پرداخـت جریمـه ۴۰۰ میلیونـی خبـر داده بودنـد. 
در  شـد  ح  مطـر اتهامـات  کـه  زمانـی  می گویـد  کرمانشـاه  شـهر  شـورای  سـخن گوی  العابدیـن  زیـن 
کردنـد،  کـه حکـم تبرئـه اعضـای شـورای شـهر را صـادر  همـه رسـانه ها انعـکاس داده شـد، امـا زمانـی 

کمتـر بـه آن پرداختنـد. رسـانه ها 
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کرمانشاه از فساد تبرئه شد شورای شهر 



درخواست مصونیت برای افشاکنندگانفساد

گـذاری  غالم رضـا انصـاری عضـو شـورای شـهر تهـران بـا اشـاره عـدم محرمانـه بـودن اسـناد مربـوط وا
کنـد  ک نجومـی در شـهرداری تهـران می گویـد:  »مجلـس شـورای اسـالمی بایـد قانونـی تصویـب  امـال
کـه خـالف آن اثبـات نشـده اسـت مصونیـت اعطا شـود.«  کنندگان فسـاد تـا زمانـی  کـه در آن بـه افشـا
کالن شـهرها را مـورد تهاجـم قـرار  انصـاری معتقـد اسـت »امـروز فسـاد تـار و پـود مدیریـت شـهری در 

گرفتـه اسـت.« داده اسـت و بخـش قابـل توجهـی از نظـام اداری مـا را نیـز در بـر 
اتهـام  همیـن  بـه  شـهرداری  نجومـی  ک  امـال پرونـده  گر  افشـا سـلطانی  یاشـار  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـا صـدور حکـم جلـب  قـوه قضاییـه  گذشـته  بـه سـر می بـرد. در هفته هـای  بازداشـت  مدت هـا در 
کـه بر خـالف نص قانون اساسـی اصوال  بـرای محمـود صادقـی نماینـده تهـران در مجلـس نشـان داد 
که سیسـتم قضایی  مصونیت را حتی برای نمایندگان مجلس نیز قائل نیسـت. تجربه نشـان داده 
کرده،  ک نجومـی و یـا حقوق هـای نجومـی، بیشـتر سـلیقه ای عمـل  ایـران در مـواردی هم چـون امـال
کنـار افشـار نقـش  بازداشـت و در پرونـده دیگـر، خـود در  را  گر  کـه در یـک پرونـده افشـا به گونـه ای 
کـه بـرای غلبـه بـر فسـاد سـازوکارهایی  مدعی العمـوم را ایفـا می کنـد. بـا ایـن حـال پـر واضـح اسـت 
گران فسـاد، می توانـد نقـش بـه سـزای در ایجـاد انگیـزه عمومـی علیه  هم چـون مصونیـت بـرای افشـا

مفاسـد اداری و مالـی ایفـا نمایـد.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۵۸

کنندگان فساد درخواست مصونیت برای افشا



فروش زندانهای داخل شهرها و ساخت 
زندان های جدید

نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی در جریان بررسـی الیحه ششـم توسـعه رای به فروش ۲۰ زندان 
ج از محوطـه شـهری دادنـد. ایـن پیشـنهاد  داخـل شـهرها و سـاخت زندان هـای جایگزیـن در خـار
کشـور بـه تصویـب رسـید. لـذا سـازمان زندان هـا مکلف اسـت  بـه منظـور بهبـود وضعیـت زندان هـای 
کالن شـهرها شناسـایی و نسـبت بـه  کشـور را بـا اولویـت دادن بـه  طـی پنـج سـال آینـده ۲۰ زنـدان 
کند.براسـاس مصوبـه نماینـدگان،  فـروش زندان هـای  فـروش آن و سـاخت زنـدان جایگزیـن اقـدام 
کـره و توافـق بـه شـهرداری ها و دیگـر سـازمان های  داخـل شـهرها و امـوال مـازاد بـر نیـاز بـه روش مذا
عمومـی غیردولتـی و سـایر نهادهـای عمومـی بـدون الـزام بـه رعایـت مقـررات و قوانیـن مربـوط بـه 
کارشناسـی زندان هـای داخـل شـهرها و امـوال  مزایـده به صـورت نقـد یـا فـروش حداقـل بـه قیمـت 
مـازاد بـر نیـاز بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی )به اسـتثنای اشـخاص ذکـر شـده در صـدر ایـن بنـد( بـا 
کـه به  کـدام از زندان هـای مذکـور  کلیـه قوانیـن و مقـررات مربوط.وجـوه حاصـل از فـروش هـر  رعایـت 
کل واریز می گـردد به عنوان  تدریـج و براسـاس توافـق به عمـل آمـده به حسـاب ویـژه نزد خزانـه داری 
کشـور تلقـی می گردد و بـدون الزام  درآمـد اختصاصـی سـازمان زندان هـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی 
بـه رعایـت محدودیـت سـال مالـی، صـرف احـداث زندان هـای جایگزیـن در همـان اسـتان می گـردد.
در صـورت وجـود مـازاد درآمـد حاصـل از بنـد فـوق، اعتبـار مذکـور صـرف تکمیـل، تعمیـرات اساسـی 
و تجهیـز دیگـر زندان هـای همـان اسـتان می گردد.سـازمان مراتـع مکلـف شـد تـا زمیـن رایـگان بـرای 

سـاخت زندان هـای جدیـد در اختیـار سـازمان امـور زندان هـا بگـذارد.
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سیاست تشویقی شورا: موتورهای برقی

شـورای شـهر تهـران بـرای تشـویق شـهروندان جهـت اسـتفاده از موتورسـیکلت های برقـی، آنهـا را 
کمیتـه عمـران شـورای شـهر  کری رئیـس  کـرده اسـت. اقبـال شـا پرداخـت عـوارض سـالیانه معـاف 
گفتـه دارنـدگان موتورهـای انژکتـوری بایـد ۱۰ درصـد عـوارض یـک خـودرو و  تهـران بـا اعـالم ایـن خبـر 
کننـد ولـی موتورهـای  کاربراتـوری ۲۰ درصـد عـوارض یـک خـودرو را در سـال ۹۶ پرداخـت  موتورهـای 

برقـی از پرداخـت عـوارض معـاف هسـتند.
کـرده و شـورا در  افزایـش آلودگـی هـوای تهـران، انگشـت اتهـام را متوجـه دارنـدگان موتورسـیکلت ها 
کاربراتـوری اسـت. شـورای شـهر پیـش از ایـن  پـی یافتـن راهـی بـرای جلوگیـری از تـردد موتورهـای 
گـذاری موتورهـای بنزینـی شـده بـود. سـازمان محیط زیسـت نیـز خواهـان  خواسـتار عـدم شـماره 

توقـف شـماره گذاری این گونـه موتورهـا شـده بـود.
کـه در شـورا در حـال تدویـن و تصویـب اسـت،  گفتـه،  براسـاس طرحـی  کری هم چنیـن  اقبـال شـا
ح ترافیـک بایـد نسـبت بـه  در سـال ۱۳۹۶ دارنـدگان موتورسـیکلت هـم بـرای تـردد در منطقـه طـر
ح ترافیـک به صـورت سـاالنه در اختیـار متقاضیـان قـرار می گیـرد. کننـد. آرم طـر دریافـت آرم اقـدام 
کمیسـیون حمل و نقـل و عمـران شـورای شـهر تصویـب شـده و بـرای تصویـب نهایی به  ح در  ایـن طـر

زودی در صحن شـورای شـهر قرائت می شـود.
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احمد مسجد جامعی استعفا داد

احمـد مسـجد جامعـی در فاصلـه چنـد مـاه مانـده بـه اتمـام فعالیت شـورای شـهر تهـران، از عضویت 
خـود در ایـن شـورا اسـتعفا داد. در متـن اسـتعفای احمـد مسـجد جامعـی آمـده اسـت:»با توجـه بـه 
کتابخانـه ملـی، اسـتعفای خـود  پیشـنهاد رییـس جمهـور بـرای انجـام وظیفـه در سـازمان اسـناد و 
از عضویـت شـورای اسـالمی شـهر تهـران بـه اسـتناد بنـد ۲ مـاده ۲۸ قانـون شـوراها اعـالم می کنـم.« 
مسـجد جامعـی در پیشـتر در دوره ریاسـت جمهـوری سـید محمـد خاتمی عهـده دار وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی بـود.
مسـجد جامعـی در دوره هـای سـوم و چهـارم شـورای شـهر تهـران توانسـت بـه عضویـت ایـن شـورا 
کند. با توجه به سـمت جدید او در  کسـب  کوتاه ریاسـت این شـورا را نیز  درآمده و حتی در برهه ای 
که سـال ها سـر لیسـت ایـن جریان سیاسـی در انتخابات شـوراهای  گفـت ایـن چهره   دولـت می تـوان 
کاندیداهـای احتمالـی اصالح طلبـان در تهـران بـرای انتخابـات شـورای شـهر  تهـران بـود از لیسـت 

ج شـده اسـت. خار
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زمین زیر پای بازار تهران محکم نیست

ریـزش تکـراری زمیـن در منطقـه بـازار تهـران، زنـگ خطـر را بـرای اهالـی ایـن منطقه به صـدا در آورده 
را  تجـاری  مجتمع هـای  سـاخت  و  تاریخـی  بناهـای  تخریـب  مجـوز  امضـای  شـهرداری  ولـی  اسـت 
گذشـته برمی گردد. سـکوت شـورا در  متوقـف نمی کنـد. آخریـن ریـزش زمیـن در بـازار تهران به ده روز 

برابـر صـدور چنیـن مجوزهایـی روشـن نیسـت.
رجبعلـی خسـروآبادی- مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران در خصـوص نشسـت زمیـن در بـازار 
گفتـه: بـروز ایـن اتفـاق یـک هشـدار بـود، معتقـدم بایـد متولیـان حـوزه   تهـران بـه خبرگـزاری تسـنیم 
شـهری بـه خصـوص سـازمان آب و فاضـالب و محیط زیسـت وضعیـت قنات های منطقـه در زیر بازار 

کننـد. و منطقـه ی تاریخـی تهـران را بررسـی 
گودبـرداری و  وی ادامـه داده: احتمـال بسـته شـدن قنات هـای منطقـه  ۱۲ تهـران بعـد از ایـن همـه 

ساخت وسـازهای زیـاد وجـود دارد.
گذشـته، بیـش از پیـش  گـزارش میـراث فرهنگـی منطقـه  بـازار تهـران در طـول دسـت کم ۱۰ سـال  بـه 
گودبرداری هـا و ساخت وسـازهای فـراوان بوده اسـت، مهم ترین نمونه  آن سـرای  شـاهد تخریب هـا، 
کـه حـدود ۶ سـال  دلگشاسـت، یـا سـاخت پاسـاژ مریـم در داالن تاریخـی بـازار و بـه جـای حمامـی 

پیـش فرونشسـت تـا ایـن پاسـاژ بـاال بیایـد.
کنار دیواره های بتونی ایسـتگاه مترو  از سـوی دیگـر شـهرداری منطقـه در قدمـی جدیـد و درسـت در 
کـه هرچنـد هـم  گودبـرداری  کـرده اسـت،  گودبـرداری بـرای ایجـاد زیرگـذر  خـط ۱۵ خـرداد، اقـدام بـه 
کـه نبایـد  گودبـرداری متـرو آسـیب هایی را  اصولـی باشـد و بـدون هیـچ آسـیبی پیـش از ایـن عملیـات 
کار یعنـی اسـتعالم از میـراث  کـرده اسـت -، امـا ابتدایی تریـن  را بـه ایـن بخـش تاریخـی تهـران وارد 
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فرهنگی استان تهران را انجام نداده است.
خ داده انـد؛ »شـاید آب ریختـه را نتـوان برگردانـد، امـا می تـوان  کـه نبایـد، ر تـا امـروز همـه  اتفاقاتـی 
کـم از ریختـه شـدن آب هـای بیشـتر« و وارد شـدن آسـیب های جدی تـر بـه ایـن محوطـه ی  دسـت 
کل میـراث فرهنگـی اسـتان  کار نیازمنـد جـدی شـمردن هشـدار مدیـر  کـرد و ایـن  تاریخـی جلوگیـری 

تهـران اسـت.
گودبـرداری  کارشناسـان ارشـد میـراث فرهنگـی، بـه دنبـال هـر  گفتـه  مهـدی معمـارزاده، یکـی از  بـه 
کنـد و بـه ارتفـاع  گهـان افـت پیـدا  گـودال حفـر شـده، نا در زیرزمیـن، آب هـای سـطحی در اثـر وجـود 
ک  کـه باعث انسـجام خا ِک زیـر ایـن پی هـا باعـث می شـود تـا رطوبتـی  پایین تـری بـرود. در ادامـه خـا
اسـت و وجـود آن باعـث می شـود تـا بـه پی هـای اهکـی برسـد، از دسـت مـی رود و طبیعتـًا وزن زیـاد 
گذشـته در بـازار تهران  گاهـی بـه شـکل فرونشسـت های زمین مانند چند روز  باعـث فشـار می شـود و 

خـود را نشـان می دهـد.
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می دانستیم پالسکو ایمنی ندارد

کشـته و  یـک عضـو هیـات رئیسـه شـورای شـهر تهـران، سـاعاتی پـس از ریـزش سـاختمان پالسـکو و 
گفتـه: می دانسـتیم سـاختمان پالسـکو ایمنی نـدارد ولی به  کارگـر،  زخمـی شـدن ده هـا آتش نشـان و 
تقاضـای شـهردار تهـران بـرای اجـازه پلمـپ ایـن سـاختمان توجهـی نکردیـم چـون نگـران معضـالت 
گفتـه مـا به مالکین سـاختمان پالسـکو  اجتماعـی ناشـی از تعطیلـی ایـن سـاختمان بودیـم. قناعتـی 

کـه ایـن سـاختمان فرسـوده و فاقـد ایمنـی اسـت. کـرده بودیـم  اعـالم 
کننده لباس، یکی از پر رفت و آمدترین سـاختمان های تولیدی  سـاختمان پالسـکو با حدود ۶۰۰ تولید 

مسـتقر در مرکـز شـهر تهـران واقـع شـده بـود که امـروز در اثر آتش سـوزی بـه طور کامل ویران شـد.
بـروز حادثـه در خیابـان  از  گفتـه سـال ۱۳۹۲ پـس  ایـن رویـداد  از  قناعتـی عضـو شـورای شـهر پـس 
که سـاختمان های  گفته بود  کشـته شـدن دو زن منجر شـد در جلسـه شـورای شـهر  که به  جمهوری 
کارگاه تبدیـل شـده و ایـن سـاختمان ها ایمنـی الزم  کـه بـه  قدیمـی زیـادی در تهـران وجـود دارنـد 
گفتـه بـود  کـردن ایـن سـاختمان ها بـود و  کـه شـهردار خواسـتار مجـوز پلمـپ  کـرده  ندارنـد. او اضافـه 

گذاشـت. کـه امـکان بـروز فاجعـه وجـود دارد ولـی شـورا ایـن تقاضـا را مسـکوت 
گفـت: بحـث معضـالت  کار را نـداده اسـت،  کـه چـرا شـورا مجـوز ایـن  وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
خ مـی داد و عـده زیـادی بیـکار می شـدند بـه همیـن دلیـل ایـن موضـوع مسـکوت مانـد.  اجتماعـی ر
کـه ایمنـی الزم را ندارنـد ولـی  امـا بالـغ بـر ۶ الـی ۷ بـار بـه سـاختمان پالسـکو تذکـر داده شـده بـود 

مالکیـن آن توجهـی نکردنـد.
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سکوت در سایت شورای شهر تهران

گذشـت بیـش از ۲۴ سـاعت از آتـش سـوزی در سـاختمان پالسـکو و ویرانـی ایـن مجتمـع تجـاری  بـا 
کشـته و مجـروح شـدن ده هـا شـهروند تهرانـی اسـت، وب سـایت شـورای شـهر ایـران  کـه منجـر بـه 
کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت  ج هر گونـه خبـری دربـاره ایـن فاجعـه ملـی خـود داری  کان از در کمـا
یکـی از مسـئولیت های ایـن شـورا و وب سـایت آن، اطـالع رسـانی دقیـق از ابعـاد مختلـف این فاجعه 

ملی اسـت.
گرفت،  کـه شـامل واحدهـای تولیـدی لبـاس بـود آتـش  ۳۰ دی مـاه طبقـات فوقانـی ایـن سـاختمان 
کاالهـای خـود بـه  کـردن  ج  پـس از مهـار نسـبی آتـش، تعـدادی از مغـازه داران ایـن پاسـاژ بـرای خـار
کـه  گروهـی از آتش نشـانان در داخـل سـاختمان حاضـر بودنـد  داخـل هجـوم بردنـد، در ایـن زمـان 

سـاختمان فـرو ریخـت. تـا ایـن لحظـه عملیـات امـداد و نجـات ادامـه دارد.
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سکوت در سایت شورای شهر تهران



حافظی؛ خواستار محاکمه مسببان پالسکو

کمه مسـببان را خواهیم خواست. این اظهارات  روز پنجشـنبه در تشـییع شـهدای آتش نشان، محا
رحمـت اهلل حافظـی عضـو شـورای شـهر تهـران اسـت. او در جلسـه امـروز ایـن شـورا ضمـن انتقـاد از 
بررسـی  وارد  سیاسـی  مالحظـات  بـدون  بایـد  قضائیـه  قـوه  گفـت:  پالسـکو  اطـراف  امنیتـی  فضـای 
حادثـه پالسـکو شـود. انحصـار خبررسـانی پالسـکو بایـد شکسـته شـود. بـر چـه اساسـی خبرنـگاران 
ج می کننـد؟ امـکان دارد عکاسـان بـرای برخـی مالحظـات بهتـر باشـد؛  و عکاسـان را از محوطـه خـار

حضـور نداشـته باشـند، ایـن قابـل قبـول اسـت امـا بـرای چـه خبرنـگاران را بیـرون می بریـد؟!
در  بحـران  سـتاد  سـخن گوی  پی در پـی  تکذیب هـای  و  رسـانه ها  سـوی  از  متفـاوت  اخبـار  انتشـار 
افـکار عمومـی را بـه مسـئولین شـهرداری تهـران برانگیختـه اسـت.  گذشـته بی اعتمـادی  روزهـای 
بـه نظـر می رسـد ایـن بی اعتمـادی و بی اطالعـی تنهـا مختـص شـهروندان نیسـت و حتـی اعضـای 

گاه نیسـتند. شـورای شـهر نیـز از بسـیاری از حقایـق راجـع بـه سـاختمان پالسـکو آ
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کمه مسببان پالسکو حافظی؛ خواستار محا



شورای شهر یا دادستانی؟

را  کـه آن هـا  انتشـار تصاویـری  بـه  کنـش  مریـم نخسـتین احمـدی عضـو شـورای شـهر قزویـن در وا
کـرده اسـت، در اظهاراتـی فراتر از حـدود قانونی اختیـارات خود  »بی احترامـی بـه مقـام شـهدا« تلقـی 
گفته اسـت:  در مقـام دادسـتان حاضـر شـده و اقـدام بـه تهدید منتشـر کنندگان ایـن تصاویر نموده و 
کـه شـورای شـهر و مجموعـه مدیریـت شـهری بـا ایـن مسـئله بـا  از ایـن جـا بـه افـراد هشـدار می دهـم 

کسـی نخواهیـم داد. کـرد و اجـازه بی احترامـی بـه آن هـا را بـه هیـچ  جدیـت برخـورد خواهـد 
کجـای قانون از تهدید و تعزیر  گرچـه اطالعـی از محتـوی تصاویـر مذکـور در اختیار نیسـت اما در هیچ 
شـهروندان بـه عنـوان وظیفـه اعضـای شـوراهای شـهر و روسـتا یـاد نشـده اسـت. بـه نظـر می رسـد 
گاه سـو اسـتفاده از موقعیت هـای اجتماعی  کافـی بـه حدود اختیارات اعضای شـورا و  عـدم آشـنایی 
گذشـته باعـث شـده تـا برخـی از ایـن نمایندگان  و سیاسـی حاصـل از عضویـت در شـورا در سـال های 

در مقـام دادسـتان و مدعـی العمـوم ظاهر شـوند.
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شورای شهر یا دادستانی؟



ریزش ساختمان و مرگ یک نفر براثر باران

بـارش بـاران در شـهر خـاش بـه ریـزش یـک سـاختمان و مـرگ یـک زن ۶۰ سـاله منجـر شـد. ایـن خبـر 
گفتـه به علت مناسـب نبودن  کـرده و  را مدیـرکل سـتاد بحـران اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اعـالم 
کامل فرو ریخته اسـت. تـداوم بارش  سـازه های ایـن سـاختمان، سـقف خانـه بـه دلیـل ریزش بـاران 

بـاران از روز پنـج شـنبه تـا امـروز منجـر بـه بـروز این حادثه شـده اسـت.
کثر شـهرهای ایران اسـت. بسـیاری از شـهرداری ها برای  ناامنی بافت فرسـوده شـهرها از مشـکالت ا
احیـا و مرمـت بافت هـای فرسـوده بـا مشـکل تامیـن اعتبـار مواجـه هسـتند به طوری که ایـن موضوع 
از  بسـیاری  اسـت.  شـده  تبدیـل  شـوراها  و  شـهرداری ها  میـان  چالشـی  بـه  شـهرها  از  بسـیاری  در 
سـاختمان ها در بافـت فرسـوده شـهرها ناامـن و در اثـر حادثـه ای نـه چندان جدی بـه بحران تبدیل 
که در بافت های فرسـوده  می شـود. ریـزش سـقف خانه هـا براثـر بـارش بـاران از جملـه اتفاقاتی اسـت 

خ می دهـد و شـهرداری ها در حـل ایـن مشـکل مانده انـد. گاهـی ر شـهرهای ایـران هـر از 
نیسـتند  کـم  ولـی  شهرداری هاسـت  و  شـوراها  وظایـف  جملـه  از  شـهروندان  امنیـت  حفـظ 
کـه در بی اعتنایـی شـهرداری ها، بـه سـرپناه شـهروندان تبدیـل شـده اند. سـاختمان های ناامنـی 
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ریزش ساختمان و مرگ یک نفر براثر باران



شهرداری به دنبال سلب مسئولیت

ناصـر امانـی معـاون شـهردار تهـران می گویـد: طبـق قانـون، شـهرداری بـه هیـچ عنـوان بـرای آن کـه 
کـرده و ببنـدد، اختیـاری  مجتمعـی ماننـد پالسـکو را بـه دلیـل عـدم رعایـت مسـائل ایمنـی پلمـپ 
که طبق قانون حفظ ایمنی شـهروندان در شـهر ها در برابر خطر  نداشـته اسـت. این در حالی اسـت 

و مزاحمـت بناهـا بـر عهـده شهرداری هاسـت.
امانـی معتقـد اسـت »تبصـره ۱۴ مـاده ۵۵ قانـون شـهرداری ها در خصـوص حفـظ ایمنـی شـهروندان 
کـه ایجـاد خطـر و یـا مزاحمـت برای  در فضاهـای عمومـی شـهر اسـت و در آنجـا نیـز رفـع خطـر از بناهـا 
مـردم در فضاهـای عمومـی شـهر را می نمایـد مدنظـر قانون گـذار بـوده اسـت.« بـا ایـن اوصـاف و پـس 
کوچک تریـن مسـئولیتی در قبـال  گذشـت یـک هفتـه از فاجعـه پالسـکو شـهرداری قصـد پذیـرش  از 

سـاختمان پالسـکو ندارد.
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شهرداری به دنبال سلب مسئولیت



شهردار تبریز محلی به شورا نمی گذارد

کیلـو چنـد  اسـوتچی عضـو شـورای شـهر تبریـز می گوید:»شـهرداری معتقـد اسـت شـورای شـهر تبریـز 
کثـر مشـکالت پروژه هـای شـهرداری را  کـه بخواهـد شـهرداری را مـورد بازخواسـت قـرار دهـد. ریشـه ا
از جانـب شـورای شـهر و در رأس آن رئیـس شـورا اسـت موضـوع نظـارت از نظـر رئیـس شـورا اهمیتـی 
نـدارد«. او هم چنیـن از قـول رییـس شـورا، دیگـر اعضـای ایـن شـورا را به سـهم خواهی متهم می کند.
بـه نظـر  و  افزایـش اسـت  بـه  رو  آخـر عمـر شـوراها  این چنینـی آن هـم در ماه هـای  انتقاداتـی  ح  طـر
گروه هـا  می رسـد بـا فـرا رسـیدن ایـام انتخابـات شـوراها، ایـن نـوع درگیری هـا و اتهام زنی هـا از سـوی 
گذشـته  کـه در سـال های  انتقاداتـی  ادامـه خواهـد داشـت.  و جریان هـای سیاسـی علیـه یکدیگـر 

کارکـرد تبلیغاتـی خواهنـد داشـت. ح نبـوده و صرفـا  چنـدان مطـر
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شهردار تبریز محلی به شورا نمی گذارد



سقوط یک نابینا از پل عابر پیاده

سـهل انگاری شـهرداری ورامیـن سـبب سـقوط یـک نابینـا از پـل عابـر پیـاده در ورامیـن شـده اسـت. 
بیمارسـتان  بـه  درمـان  بـرای  معلـول  فـرد  اینکـه  بیـان  بـا  بهزیسـتی  سـازمان  توانبخشـی  معـاون 
گفتـه ایـن پـل در دسـت تعمیـر  خاتم االنبیـاء تهـران منتقـل و در بخـش ای سـی یو بسـتری شـده،  
کـه نصـب شـده بـوده بـرای افـراد بینـا بـوده و باعـث بـروز ایـن حادثـه  بـوده ولـی عالمـت هشـداری 

شـده اسـت.
گفتـه: متأسـفانه مسـئوالن نسـبت بـه مناسب سـازی معابـر بی توجـه هسـتند و زمانـی  نجومـی نـژاد 
که سـازمان بهزیسـتی به  خ می دهـد در حالـی  کـه اتفاقـات ایـن چنینـی ر برایشـان ملمـوس می شـود 

گوشـزد می کند. طـور مـداوم در رابطـه بـا ایـن مسـائل 
کـه اتاقـک  گیـالن فـردی نابینـا وارد اتاقـک آسانسـور شـد در حالـی  گذشـته نیـز در  گفت: سـال  وی 

کـرد و ایـن حادثـه منجـر بـه فـوت وی شـد. وصـل نبـود در نتیجـه سـقوط 
پیگیـر  حقوقـی  نظـر  از  صـورت  هـر  در  کـرد:  تصریـح  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  توانبخشـی  معـاون 
گر  ماجـرای سـقوط فـرد نابینـا از پـل عابـر پیـاده بـوده و منتظـر پاسـخ شـهرداری ورامین هسـتیم اما ا

پاسـخ مناسـبی دریافـت نکنیـم حـوزه حقوقـی سـازمان بهزیسـتی اقامـه دعـوی می کنـد.
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سقوط یک نابینا از پل عابر پیاده



شهردار یا وزیر کشور، دروغگو کیست؟

کـرد.  گـزارش شـهردار تهـران در خصـوص حادثـه پالسـکو، حاشـیه هایی در صحـن مجلـس ایجـاد 
کمیسـیون  کشـور در  گفـت: وزیر  جعفـرزاده ایمـن آبـادی نماینـده رشـت قالیبـاف را دروغگـو خوانـد و 
کافـی  کـه آمـده چـون ابـزار  کـه آتش نشـانی دیـر بـه صحنـه رسـیده اسـت و وقتـی هـم  گفتـه  عمـران 
نداشـته بـرای تهیـه تجهیـزات بـه مقـر خـود برگشـته و بـا ۱۵ دقیقـه تاخیـر در صحنـه حاضـر شـده 
حادثـه  بـه  را  خـود  دقیقـه  دو  ظـرف  آتش نشـانی  اسـت  مدعـی  قالیبـاف  امـروز  آن کـه  حـال  اسـت. 

کشـور؟ کـدام دروغگـو هسـتند شـهردار یـا وزیـر  رسـانده اسـت. معلـوم نیسـت 
گزارش محلـی و ابتدایی  گفتـه: یک  نماینـده مـردم رشـت در مجلـس هم چنیـن در جمـع خبرنگاران 
کـه شـهردار حتـی یـک بـار از مـردم عذرخواهـی نکـرد. مـا بـه هیـچ وجـه  ارائـه شـد و مهم تـر ایـن بـود 
گـزارش شـهرداری نشـدیم. قالیبـاف امـروز حرف هـای ضـد و نقیـض زد و از پاسـخ گویی طفـره  متوجـه 
کـه مـا فیلم هایـی بـه مراتـب بهتـر از  کـرد و ایـن درحالـی اسـت  رفـت. بـرای نماینـدگان فیلـم پخـش 
ایـن داریـم و درنهایـت هیـچ توضیـح دقیقـی ارائـه نداد.تالش حامیـان قالیباف در صحـن علنی برای 
حمایـت از شـهرداری تهـران در حادثـه پالسـکو شـائبه دریافـت حکـم مشـاوره شـهردار توسـط چنـد 
گفته: متاسفانه امروز شنیدم  کرد. جعفرزاده ایمن آبادی در این خصوص  نماینده مجلس را ایجاد 
کـه درصـورت حقانیـت ایـن مسـئله  کـه برخـی نماینـدگان از شـهرداری بـه عنـوان مشـاور حکـم دارنـد 
کـه  کسـی  کـه درسـت نیسـت  کـرد چرا بایـد بـا آن برخـورد شـود. قطعـا ایـن موضـوع را بررسـی خواهـم 
کاری زشـت و سـخیف اسـت. نماینده مردم اسـت، از شـهرداری به عنوان مشـاور حکم بگیرد و این 
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کیست؟ کشور، دروغگو  شهردار یا وزیر 



مرگ ساالنه ۱۸۰۰ شهروند به دلیل نقص ایمنی

حـوادث  در  ایمنـی  نقـص  دلیـل  بـه  شـهروند   ۱۸۰۰ سـاالنه  مـرگ  از  شـوراها  کمیسـیون  عضـو  یـک 
گفتـه: فقـدان نظـارت بـر دسـتگاه های متولـی ایمنـی، باعـث تکـرار حـوادث  غیرمترقبـه خبـر داده و 
کمیسـیون شهرسـازی  غیرمترقبـه و مـرگ جمعـی از شـهروندان شـده اسـت. مهـدی تندگویـان عضو 
مالـکان  می شـود  پلمـپ  ایمنـی  عـدم  علـت  بـه  سـاختمانی  »وقتـی  گفتـه:  تهـران  شـهر  شـورای 
سـاختمان بـه سـرعت دسـتور فسـخ پلمـپ را می گیرنـد و ایـن عمـل برخـورد بـا متخلفـان را سـخت 

می کنـد.«
کـه میـزان توجـه  کـرده: حداقـل نتیجـه حادثـه پالسـکو آن بـود  ایـن عضـو شـورای شـهر خاطرنشـان 
کـردن مصوبه جدید  مسـئوالن و مـردم را بـه مسـائل ایمنـی بـاال بـرد. مـا هیچ جایگاهی بـرای اضافه 
که می توانـد از چنین رخدادهایی  نداریـم و بایـد بـا انجـام هماهنگی های بیشـتر بین سـازمان هایی 

کننـد جلـوی حادثه هایـی ماننـد حادثـه پالسـکو را بگیریم. جلوگیـری 

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۷۳
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افشاگری اعضای شورا علیه یکدیگر

 اظهـارات اعتراضـی پرویـز سـروری بـه تجمل گرایـی برخـی وزرای دولـت و اهدای خانـه ۱۶ میلیاردی 
گری اعضـای شـورا علیـه یکدیگـر منجـر  یـک بدهـکار بانکـی بـه همسـر بـرادر رئیـس جمهـور، بـه افشـا
شـهروندی  حقـوق  و  شـورا  بـه  اجحـاف  و  سیاسـی  را  سـروری  سـخنان  پـور،  حکیمـی  احمـد  شـد. 
گفتـه اینجـا مجلـس یـا میـدان سیاسـی نیسـت. ایـن مجادله بـه ورود دیگر اعضـا به بحث  خوانـده و 

گری علیـه یکدیگـر تبدیـل شـد. و افشـا
پارکینـگ  غیرقانونـی  چـرا  شـما  گفـت:  سـرخو  بـه  خطـاب  مجلـس  رئیسـه  هیـات  عضـو  پیرهـادی 
و دروغگـو  گفتیـد  گفـت: شـما دروغ  کـرده ای؟ سـرخو در جـواب  تبدیـل  بـه مسـکونی  را  خانـه ات 

اسـت. گفتـه  را  ایـن دروغ هـا  نیـوز  کـذاب  و عامـل شـما در خبرگـزاری  هسـتید 
کارمنـد شـهرداری بـودم و بـرای خانـه فقـط ۱۷۰  گفـت: مـن ۱۴ سـال  پیرهـادی خطـاب بـه سـرخو 
کرده اید  گفت: شـما ملک آموزشـی را تبدیل به مسـکونی  گرفتم. پبرهادی  میلیون تومان تخفیف 
کـه شـما دروغ می گوییـد و دروغ گویی تـان روشـن شـده  کـه بـار دیگـر سـرخو بـا صـدای بلنـد فریـاد زد 

کار را نکـردم. اسـت و اینـک دسـت و پا می زنیـد؛ مـن ایـن 
ک نجومی،  کـه در پرونده امال پیـش از ایـن از پیرهـادی به عنـوان یکی از اعضای شـورای شـهر تهران 
گرفتـه نـام بـرده شـده بـود. قالیبـاف ایـن ادعـا را در صحـن شـورا تایید  تخفیـف ویـژه ای از شـهرداری 
کارمنـد شـهرداری ایـن تخفیـف را بگیریـد. امـروز  کـه بـه عنـوان  کـرد ایـن حـق ایشـان بـوده  و اعـالم 

گرفته اسـت. کـه ۱۷۰ میلیـون تومـان تخفیـف  کـرد  پیرهـادی نیـز اعتـراف 
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لغو سخنرانی نماینده تهران در بندرگز

در حالی کـه رئیـس جمهـور ایـران در سـخنرانی ۲۲ بهمـن در تهـران را همـه جریان هـای سیاسـی را 
بـه آشـتی ملـی دعـوت می کنـد، هم زمـان نیروهـای نظامـی و شـبه نظامـی بندرگـز مانـع از سـخنرانی 
حجـت السـالم احمـد مازنـی نماینـده تهـران در مراسـم ۲۲ بندرگـز می شـوند. این سـخنرانی به دعوت 
ایـن  جمعـه  نمـاز  برگـزاری  محـل  در  بـود  قـرار  گلسـتان،  اسـتان  تامیـن  شـورای  مجـوز  بـا  و  فرمانـدار 
شهرسـتان برگـزار شـود.احمد مازنـی نماینـده تهـران و عضـو حـزب اعتمـاد ملـی اسـت. او در خصـوص 
ح شـد و به عنـوان مصوبـه  گفتـه: انجـام ایـن سـخنرانی در شـورای تامیـن هـم مطـر لغـو سـخنرانی اش 
کـه راهی به جـز ایجاد  کـه مانعـی بـرای انجـام سـخنرانی نیسـت اما ظاهـرًا عواملی  ایـن شـورا اعـالم شـد 
محدودیـت بـرای اظهارنظـر یـاران امـام و انقالب و روشـی جز اسـتفاده از فشـار نمی دانند، بعضًا پشـت 
کـرده و به شـکلی پیـش  صحنـه و در برخـی مـوارد هـم در جلـوی صحنـه در مقابـل مـا سـنگ اندازی 
کـه حتـی اسـتاندار و فرمانـدار هـم قادر به تامیـن امنیت و برگزاری این سـخنرانی نبودند  کردنـد  اقـدام 
و درنهایـت به خاطـر حفـظ امنیـت و وحـدت و اتحـاد راهپیمایـان و حاضـران در ایـن مراسـم، اصـرار 
کردم.برهم زدن سـخنرانی فعاالن سیاسـی در ماه های منتهی  نکرده و از انجام سـخنرانی خودداری 
گروه هـای فشـار در ایـران تبدیل شـده اسـت و دادگسـتری و نیـروی انتظامی نه  بـه انتخابـات بـه رویـه 
تنهـا نسـبت بـه تامیـن امنیـت برنامـه سـخنرانی ها اقـدام نمی کننـد بلکه در پـاره ای از مـوارد با دخالت 
کـه چنـد هفتـه پیـش  مسـتقیم ایـن نهادهـا، سـخنرانی ها لغـو می شـود مثـل سـخنرانی علـی مطهـری 
کان  کما با دسـتور مسـتقیم دادسـتان مشـهد، لغو شـد. پرونده شـکایت مطهری از دادسـتان مشـهد 

مفتوح اسـت.
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لغو سخنرانی نماینده تهران در بندرگز



اعتراض تاکسی دارها به اسنپ و تاپسی

غیرقانونـی  را  آنهـا  فعالیـت  و  مخالف انـد  اینترنتـی  کسـی های  تا فعالیـت  بـا  تهرانـی  کسـی رانان  تا
حمایـت  خواسـتار،  مجلـس  مقابـل  در  تجمـع  بـا  سه شـنبه  امـروز  کسـی  تا راننـدگان  می داننـد. 
کسـی  تا تاسیس شـده  تـازه  شـرکت های  مقابـل  در  کسـی رانان  تا اتحادیـه  از  مجلـس  نماینـدگان 
اینترنتـی هسـتند. هم زمـان بـا رایـج شـدن فعالیـت دو شـرکت اوبر و لیفـت در دنیا، دو شـرکت ایرانی 
بـه نـام اسـنپ و تاپسـی، فعالیـت خـود را در حـوزه سـرویس حمل و نقـل بـه شـهروندان در تهـران آغاز 

کـه بـا اسـتقبال مـردم روبـرو شـده اسـت. کـرده 
حمایـت از اسـتارت آپ هـا در ایـران از جملـه برنامه هـای دولـت روحانـی اسـت و از ایـن دو شـرکت 
کسـی داران تهران با بیـان اینکه این دو  به عنـوان دو اسـتارت آپ موفـق یـاد می شـود. امـا اتحادیه تا
شـرکت مجـوز فعالیـت ندارنـد و عضـو اتحادیـه نیسـتند، بـا فعالیـت آنهـا مخالف انـد. رئیـس اتحادیـه 
کرایـه تهـران بـا اشـاره بـه نداشـتن مجـوز ارائه دهنـدگان خدمـات  موسسـات توریسـتی و اتومبیـل 
خـودرو  خدمـات  ارائه دهنـده  نرم افزارهـای  تمامـی  حاضـر  حـال  »در  می گویـد:  خـودرو  اینترنتـی 
بـه متقاضیـان بـدون جـواز بـوده و تحـت نظـارت هیـچ نهـادی نیسـت و مـردم بایـد توجـه داشـته 
کـه در صـورت بـروز مشـکل هیـچ نهـادی پاسـخ گوی ضـرر جانـی و مالـی افـراد نخواهـد بـود. از  باشـند 
لحـاظ قانونـی ایـن شـرکت ها موظـف بـه پیـروی از قوانیـن اتحادیـه هسـتند، هـر صنفـی بایـد تحـت 
خ گـذاری بـرای  خ مصـوب اتحادیـه بـه نر گیـرد تـا به تـوان بـا توجـه بـه نـر نظـر یـک دسـته اتحادیـه قـرار 
کـه فلسـفه وجـودی ایـن شـرکت ها، ایجـاد  خدمـات ارائـه شـده خـود بپـردازد«. ایـن در حالـی اسـت 
رقابـت سـالم و ارائـه خدمـات بهتـر و بـاال بـردن رضایت منـدی شـهروندان در دنیـا رواج یافتـه و مورد 
ارائـه و  کسـی داران،  تا اتحادیـه  پوشـش  زیـر  آنهـا  گرفتـن  قـرار  آن کـه  حـال  گرفته انـد.  قـرار  حمایـت 
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خ مصـوب اتحادیـه نقـض غـرض اسـت. نماینـدگان مجلـس هنـوز نسـبت بـه اعتـراض   خدمـات بـا نـر
کنشـی نشـان نداده انـد. کسـی دارها وا تا
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افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت 
متروی تهران

کمیسـیون عمـران شـورای شـهر تهـران، قیمـت بلیـت متـرو در سـال آینـده را بیسـت درصـد افزایـش 
داده و خواسـتار رای مثبـت سـایر اعضـای شـورا بـه ایـن پیشـنهاد اسـت. چنانچـه اعضـای شـورای 
ح خواهـد  تهـران بـه ایـن پیشـنهاد رای مثبـت دهنـد قیمـت بلیـت متـرو در سـال ۹۶ بـه ایـن شـر
کیلومتـر ۵۰۰ تومـان، ۱۲ تـا  کیلومتـر ۴۰۰ تومـان، ۶ تـا ۱۲  بـود: قیمـت بلیـط بـرای مسـافت صفـر تـا ۶ 
کیلومتـر بـه بـاال ۱۰۰۰ تومـان اسـت. هم چنیـن مسـیر تهـران-  کیلومتـر، ۶۰۰ تومـان و مسـیر ۱۸   ۱۸
کمیسـیون عمـران شـورای شـهر تهـران  ج ۱۰۰۰ تومـان بـرای سـال آینـده پیشـنهاد شـده اسـت.  کـر
کـرده اسـت. بودجـه سـال ۱۳۹۶  خ پیشـنهادی متـروی فـرودگاه امـام را ۶۰۰۰ تومـان پیشـنهاد  نـر
شـهرداری تهـران در شـورای شـهر در دسـت بررسـی اسـت و تـا پایـان تصویـب آن در صحـن علنـی 

شـوراها، قیمـت نهایـی سـرویس های شـهری قطعـی نیسـت.
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اعتبار ۵۰۰ میلیاردی تجهیزات امداد و نجات

نماینـدگان مجلـس بـا اختصـاص اعتبـار ۵۰۰ میلیـارد تومانـی بـرای تامیـن تجهیـزات امـداد و نجـات 
کردنـد. ایـن بودجـه در اختیـار جمعیـت هـالل احمـر ایران قـرار می گیرد تا نسـبت به تامین  موافقـت 
کنـد. اختصاص این بودجه، می تواند پاسـخ  تجهیـزات مـورد نیـاز و تقویـت تیم هـای امـدادی اقدام 

کاسـتی های تیم هـای امدادی در حادثه پالسـکو باشـد. مناسـب دولـت و مجلـس بـه 
کمبودهای آزاردهنده تیم های امدادی و تشـدید  پیـش از ایـن رئیـس جمعیـت هالل احمر ایران از 

بحـران پالسـکو به دلیل ضعـف امکانات خبر داده بود.
خریـد  بـرای  مذکـور  اعتبـارات  از   )%۴۰( درصـد  چهـل  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  مصوبـه  براسـاس 
و تأمیـن بالگـرد و تجهیـزات امـداد هوایـی و باقیمانـده بـه نسـبت چهـل  درصـد)۴۰%( هزینـه ای و 
احـداث  و  خریـد  بازسـازی،  نوسـازی،  بـرای  سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک  درصـد)%۶۰(  شـصت  
پایگاه هـای امـداد و نجـات و انبارهـای اضطـراری، سـاختمان های سـتادی و اجرائـی، خودروهـای 
ج در قانـون اساسـنامه جمعیـت هـالل احمـر  امـداد و نجـات و سـایر مأموریت هـا و تکالیـف منـدر
جمهـوری اسـالمی ایـران مصـوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصالحـات بعـدی آن به منظور  پیشـگیری و آمادگی 
و مقابلـه بـا حـوادث، سـوانح و بحران هـا در اختیـار جمعیـت هـالل احمـر جمهـوری اسـالمی ایـران 

قـرار می گیـرد تـا مطابـق اساسـنامه خـود بـه مصـرف برسـاند.
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بلیت نیم بها برای سربازان

کمیسـیون برنامـه و بودجـه شـورای شـهر تهـران، نـام سـربازان را بـه اقشـار مـورد حمایـت بـرای دریافـت 
کرد. پیـش از این شـهردار تهران از ضـرورت حمایت  بلیـت نیم بهـای وسـایل حمل و نقـل عمومـی اضافـه 
کـرده بـود ولـی در الیحـه تقدیمـی بـه شـوراها، نامـی از  کیـد  از سـربازان و ارائـه بلیـت نیم بهـا بـه آنهـا تا
کـه بـا نظـر اعضـای شـوراها نـام سـربازان نیـز بـه ایـن الیحـه اضافـه شـد.  سـربازان بـه میـان نیامـده بـود 
در صـورت تصویـب ایـن پیشـنهاد در صحـن شـوراها، سـربازان نیـز هم چـون دانشـجویان، بازنشسـتگان، 
ایـن  می شـوند.  بهره منـد  نیم بهـا  بلیـت  از   ۱۳۹۶ سـال  در  جانبـازان  و  شـهدا  خانـواده  و  دانش آمـوزان 
کـه بـا شـهردار تهـران در متـرو داشـت بـه  پیشـنهاد پیـش از ایـن توسـط یـک سـرباز در دیـداری اتفاقـی 
کـرد. در تبصـره هشـتم الیحـه بودجـه سـال ۱۳۹۶  بـا آن موافقـت  قالیبـاف ارائـه شـد و شـهردار تهـران 
کلیـه هزینه هـای اعطـای بلیـت رایـگان و تخفیـف دار بـه اقشـار مختلـف  شـهرداری تهـران موظـف اسـت 
وقـف مفـاد ایـن مصوبـه را در بودجـه سـالیانه شـهرداری تهـران پیش بینـی و بـه شـرکت های ارائه دهنـده 
کننـد. بیـش از ایـن و در تاریـخ ۲۳ بهمن مـاه  خدمـات حمل و نقـل عمومـی و بلیـت الکترونیـک پرداخـت 
سـال جـاری شـهردار تهـران در نامـه ای خطـاب بـه مهـدی چمـران رییـس شـورای اسـالمی شـهر تهـران 
کرامـت  کـرده و افـزوده بـود: بـا عنایـت بـه ضـرورت  کیـد  در خصـوص اعطـای تخفیفـات بلیـت سـربازان تا
کـردن  کارانـه سـربازان در حـال خدمـت وظیفـه عمومـی و فراهـم  و پاس داشـت خدمـات شـجاعانه و فدا
تسـهیالت رفـت و آمـد اشـخاص مذکـور و بـا اشـاره بـه بنـد ۲۷ ذیـل مـاده ۷۱ قانـون تشـکیالت، وظایـف و 
کشـور به پیوسـت الیحه اصالحیه مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک  انتخابات شـوراهای اسـالمی 
گـزارش توجیهـی مربوطـه بـرای سـیر مراحـل تصویـب تقدیـم  حمل و نقـل عمومـی شـهر تهـران ملـزم بـه 

شـورای اسـالمی شـهر تهـران می شـود.
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گسترش کویر، مازندران را تهدید می کند

کویری شـدن مازندران هشـدار داده و خواسـتار  یک عضو انجمن علمی نخبگان آلمان، نسـبت به 
الـه  ورود سـازمان های مـردم نهـاد، شـوراها، شـهرداری ها و نماینـدگان مـردم شـده اسـت. عطـاء 
که  کـرده و ایـن زنـگ خطر بـرای مازندران اسـت چرا  گـرگان پیـش روی  کویـر از سـوی  گفتـه:  قبادیـان 
گفتـه ایـن اسـتاد دانشـگاه، حفـر چاه هـای عمیق،  کویـری شـده اسـت. بـه  سـاحل شـرقی مازنـدران 
سـفره های زیر زمینـی را در بـه نابـودی می کشـاند و بـا از بیـن رفتـن دریاچـه بایـد منتظـر یـک فاجعـه 
جبران ناپذیـر بـود. وی، پیشـنهاد تشـکیل صنـدوق حمایتـی مالـی را بـرای حمایت از محیط زیسـت 
کرد: الزم اسـت درصدی از منابع طبیعی زیرزمینی به  بسـیار مهم و ضروری دانسـت و خاطرنشـان 
کشـور اسـت. هم چنین  کـه مرتبـط با حیات و زیسـت مردم و  منابـع طبیعـی زیسـتی اختصـاص یابـد 
کمـک خیـران، موقوفه هـا و هم چنیـن تخصیـص درصـدی از درآمدهـای نفتـی و منابـع زیـر زمینـی 

بـرای حفـظ منابـع روی زمیـن و محیط زیسـتی بسـیار مفیـد اسـت.
عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ویـن بـا بیـان اینکـه تـالش یـک ملـت بـرای حراسـت از بسـتر حیـات و 
کـه منابـع طبیعـی  هسـتی میزانـی بـرای اعتبـار و اسـتواری آن جامعـه در جهـان اسـت، افـزود: ملتـی 
کنون  کند با دسـت خود مرگ و نیسـتی اش را فراهم می کند و ایران ا زیسـتی و بسـتر حیات را نابود 

گرفتـار آن شـده اسـت و ایـن  یـک نظـر سیاسـی نیسـت.
گران بهـا به نـام جنگل  گنجینـه تاریخـی و  کویـر آسـیایی یـک  کـرد: در میـان دو  قبادیـان خاطرنشـان 

کنیم. کشـور، نتوانسـتیم آن را حفـظ  هیرکانـی وجـود دارد و بـا وجـود ثروتمنـد بـودن 
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کویر، مازندران را تهدید می کند گسترش 



رئیس قوه قضاییه کاندیداها را تهدید کرد

بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری و انتخابـات شـوراها، رئیـس قـوه قضاییـه  حـدود سـه مـاه مانـده 
از تبلیـغ  تـا  کاندیداهـا هشـدار داده  بـه  از رسـانه های خارجـی را جـرم خوانـده و  هرگونـه اسـتفاده 
کننـد. صـادق الریجانـی  خـود و تخریـب رقیـب از ایـن طریـق رسـانه های خارجـی بـه شـدت پرهیـز 
گفتـه: دشـمنان وقتـی نمی تواننـد بـا ایـران وارد یـک  رسـانه های خارجـی را ابـزار دشـمن خوانـده و 
رویارویـی نظامی شـوند بـا اسـتفاده از راهکارهـای جنگ نـرم تالش می کنند بر تصمیمات مسـووالن 

و مـردم ایـران اثـر بگذارنـد.
کشـورهای خارجی  مصاحبـه بـا رسـانه های خارجـی در ایـام انتخابـات امری معمول در ایران و دیگر 
کاندیداهـا سـلب نکـرده اسـت. روشـن نیسـت صـادق الریجانـی  از  اسـت و قانـون چنیـن حقـی را 
بـا  انتخاباتـی  مصاحبه هـای  و  صـادر  را  حکـم  ایـن  اساسـی  چـه  بـر  قضاییـه  قـوه  رئیـس  به عنـوان 

رسـانه های خارجـی را جـرم خوانـده اسـت.
رئیـس قـوه قضاییـه دشـمنی آمریـکا و اذنـاب منطقـه ای آن و هم چنیـن جریـان ضـد انقـالب فـراری 
کـرده: از ابتـدا تـا انتهـای رونـد  کشـور را پـا برجـا دانسـته و خاطـر نشـان  و حتـی برخـی افـراد در درون 
کنیـم و فرامـوش  انتخابـات و در جریـان رقابت هـا و تبلیغـات بایـد بـه دقـت حـرکات دشـمن را رصـد 
نظـام  مسـئوالن،  چهـره  سـاختن  مشـوه  و  شـایعات  ایجـاد  طریـق  از  همـواره  دشـمن  کـه  نکنیـم 

جمهـوری اسـالمی و اصـل انتخابـات، اهـداف خـود را پیـش می بـرد.
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کارهـا اسـتفاده از ابـزار ضـد انقالب توسـط  کـرد: یکـی از ناصواب تریـن  کیـد  آیـت اهلل آملـی الریجانـی تا
جریان هـای داخلـی بـرای پیشـبرد اهـداف انتخاباتـی اسـت. برخـی رسـانه های ضدانقـالب از سـوی 
کار قطعـًا جـرم اسـت. بنـده به عنـوان  کـه ایـن  گرفتـه می شـوند  کار  کشـور بـه  بعضـی افـراد در داخـل 
کـه می خواهنـد بـه نحـوی وارد عرصـه انتخابـات شـوند  کسـانی  مسـئول دسـتگاه قضایـی از همـه 
نـدارد هوشـیار باشـند و  کاری جـز تفرقه افکنـی  کـه  بـه حیلـه ورزی دشـمن  کـه نسـبت  می خواهـم 
کـه بـا بهره گیـری از ابزارهـای ضـد انقـالب بـرای اثبـات خـود و تخریـب چهـره رقیـب،  این گونـه نباشـد 

آب بـه آسـیاب دشـمن بریزنـد.
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بحران هایی که در ایران عادی شده است

و  را بحران هـای عـادی شـده خوانـده  ایـران  ایـران، بیشـتر حـوادث جـاری در  رئیـس هـالل احمـر 
کشـته شـدن سـاالنه ۱۶ هـزار نفـر در حـوادث رانندگـی در همـه جـای دنیـا یـک بحـران عظیـم  گفتـه: 
کامـال عـادی شـده اسـت. دکتـر امیـر حسـین ضیایـی مدیریـت بحـران در ایـران را  اسـت ولـی اینجـا 
کار آمـد چـون  گفتـه: در حادثـه پالسـکو، نظامـی بـودن قالیبـاف بـه  هیاتـی و نابسـامان خوانـده و 
تـا قبـل از ورود قالیبـاف همـه چـی به هـم ریختـه بـود ولـی وقتـی او آمـد دیگـران از درجـه نظامـی اش 

گرفـت. حسـاب بردنـد و اوضـاع سر و سـامان 
گفته  ح و برنامـه  ملـی مدیریت بحران« را ضرورتـی انکار ناپذیر خوانده و  ضیایـی تصویـب الیحـه »طـر
کـرده: بایـد  کـرد نـه هیاتـی و سـنتی. او اضافـه  بایـد بـه مدیریـت بحـران سیسـتماتیک و علمـی نـگاه 
کسـی فرمانده  کنـار بگذاریـم و یکدیگـر را متهـم نکنیـم. فرقـی نمی کنـد چه  نـگاه سیاسـی زده خـود را 
میـدان باشـد. اساسـا نـگاه و ورود مـا بـه مسـایل مشـکل دارد. مـا همـه چیـز را سـنتی و هیاتـی و 
مـوردی نـگاه می کنیـم. اشـکال اساسـی همیـن موضـوع اسـت. بایـد ایـن نـگاه اصـالح، نظام منـد و 

سیسـتماتیک شـود.
بـود،  دانسـته  کافـی  را  پالسـکو  بحـران  مهـار  در  آتش نشـانی  امکانـات  کـه  تهـران  شـهردار  برخـالف 
کـه در بحرانـی شـدن حادثـه پالسـکو موثـر  کمبودهـای سیسـتم اطفـای حریـق  از  ضیایـی برخـی 

گفتـه: او  برشـمرده اسـت.  را  بـوده، 
- سگ های ما زنده یاب بودند ما سگ جسد یاب نداشتیم.

گم نشـوند و  کاله نیروهـای امـدادی بایـد بـه جی پـی اس و دوربیـن مجهـز باشـد تـا در حین حادثه   -
به تـوان آنهـا را از بیـرون دیـد ولـی نیروهـای ما جی پی اس نداشـتند.
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که نداشتیم. - اطفای حریق پالسکو نیازمند هلی کوپتر آتش نشان بود 
- شـهرهای بـزرگ، تجهیـزات مـدرن،  امـداد و نجـات شـهروندان را می طلبد ولی مـا از این تجهیزات 

محروم هستیم.
- آوار بـرداری تجهیـزات و نیـروی انسـانی آموزش دیـده نیـاز دارد ولـی در ایـن حـوزه ضعـف اساسـی 

داریـم.
- هماهنگی میان نیروها در مدیریت بحران وجود ندارد.
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رقابت درون گروهی برای ورود به شوراها

فهرسـت  در  گرفتـن  قـرار  بـرای  اصول گرایـان  خیـز  از  تهـران  شـهر  شـورای  اصول گـرای  عضـو  یـک 
گفتـه تـا حـاال  کاندیداهـای مـورد حمایـت ایـن جریـان سیاسـی بـرای ورود بـه شـوراها خبـر داده و 
گرفتـن در فهرسـت اصول گرایـان، بـه دبیرخانـه ایـن جریـان  ۴۳۰ اصول گـرا، رزومـه خـود را بـرای قـرار 
رهبـری جریـان  تسـلیم تصمیـم  نیـز  فعلـی شـورا  اعضـای  گفتـه  پیرهـادی  کرده انـد.  ارائـه  سیاسـی 

از اعضـا تمایلـی بـه ورود مجـدد بـه شـوراها ندارنـد. اصول گـرا هسـتند ضمـن اینکـه برخـی 
کاندیداتوری خبـر داده،  حال آن که  پیرهـادی از عـدم تمایـل مهـدی چمران رئیس شـورای شـهر به 
کاندیداهـا بـا پیوسـتن بـه رهبـری جبهـه مردمـی نیروهـای انقـالب،  مهـدی چمـران زودتـر از بقیـه 

کـرده اسـت. فعالیـت انتخاباتـی خـود را آغـاز 
اسـت.  نجومـی  ک  امـال پرونـده  متهمـان  جملـه  از  تهـران،  شـهر  شـورای  عضـو  پیرهـادی  محسـن 
بـود  گفتـه  و  داده  خبـر  پیرهـادی  بـه  ویـژه  تخفیـف  ارائـه  از  شـورا  علنـی  جلسـه  در  تهـران  شـهردار 
کارمنـد شـهرداری بـوده از ایـن تخفیـف برخـوردار شـده اسـت.  پیرهـادی بـه خاطـر اینکـه سـال ها 

اسـت. کـرده  تاییـد  را  میلیونـی  تخفیـف ۱۷۰  دریافـت  نیـز  پیرهـادی 
گفتـه: رویکـرد انتخـاب افـراد لیسـت نهایی، اثرگـذاری و تخصص برای خدمت بهتر اسـت  پیرهـادی 
و سـهم خواهـی سیاسـی و حزبـی در ایـن فرآینـد، جایگاهـی ندارد.شـهر عـالوه بـر مسـائل عمرانـی 
و شهرسـازی و حمل و نقلـی، مسـائل فراوانـی در حوزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی دارد؛ مسـائلی از 
که به ازای  کودکان  قبیل محیط زیسـت، ورزش، سـالمت و مسـائل مربوط به بانوان و سـالمندان و 

همه این موارد باید افراد متخصص در شورای شهر وجود داشته باشد.
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پیرهـادی ادامـه داد: تعـدادی از اعضـای فعلـی شـورای شـهر در انتخابـات بعـدی حضـور خواهنـد 
کـه البتـه در حـال بررسـی اسـت و شـاخص ایـن بررسـی هـم تخصـص و مقبولیـت مناسـب  داشـت 
اسـت. برخـی افـراد هـم تمایلـی بـه حضـور بـرای دوره بعـد ندارنـد امـا شـورا بـه تخصـص و تجربـه آنان 
کـه تمایلـی بـرای حضـور ندارنـد ولی  کردنـد  نیـاز دارد. بـه عنـوان مثـال آقـای مهنـدس چمـران اعـالم 

گروه هـا بـرای حضـور مواجـه شـدند. بـا اصـرار و درخواسـت همـه 
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رقابت درون گروهی برای ورود به شوراها



کاندیداهای شوراها، عدم سوء پیشینه 
را سریع تر بگیرند

گواهی  کاندیداتوری،  کاندیداها مکلف اند هنگام ثبت نام و اعالم  مطابق قانون انتخابات شـوراها، 
کـه ثبت نـام انتخابات شـوراها از روز ۳۰ اسـفند شـروع  عـدم سوء پیشـینه خـود را ارائـه دهنـد. از آنجـا 
گواهـی عـدم سوء پیشـینه را دریافـت نکـرده باشـند  گـر قبـل از موعـد ثبت نـام،  کاندیداهـا ا می شـود، 
کاندیداتـوری  بـه دلیـل تعطیـالت نـوروزی ممکـن اسـت بـا مشـکل ثبت نـام و محـروم شـدن از حـق 
گواهی نامـه عـدم سوء پیشـینه ۳ ماه اسـت لـذا تا فرصت باقی اسـت باید برای  مواجـه شـوند. اعتبـار 

کرد. ایـن مهم اقـدام 
گفتـه: قانـون  محمـودی شـاه نشـین رئیـس هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها در ایـن خصـوص 
کـه  گواهـی عـدم سوء پیشـینه ای را ارائـه دهنـد  کـه نامزدهـای انتخابـات شـوراها بایـد  صراحـت دارد 

بیـش از ۳ مـاه از زمـان صـدور آن نگذشـته باشـد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه ثبت نـام انتخابـات شـوراها از ۳۰ اسـفند آغـاز می شـود، داوطلبـان از 

کننـد. اقـدام  بـرای دریافـت سوءپیشـینه  کنـون می تواننـد  هم ا
سـوی  از  سوءپیشـینه  عـدم  گواهـی  ارائـه  شـوراها  انتخابـات  قانـون   ۲۶ مـاده   ۳ تبصـره  براسـاس 
در  لـذا  اسـت.  الزامـی  ثبت نـام  هنـگام  در  روسـتا  و  شـهر  اسـالمی  شـوراهای  انتخابـات  داوطلبـان 
گواهـی  دریافـت  جهـت  می تواننـد  کنـون  هم ا از  داوطلبـان  ثبت نـام،  فراینـد  در  سـهولت  راسـتای 

نماینـد. کشـور مراجعـه  ۱۰ در سراسـر  پلیـس +  بـه دفاتـر  مذکـور 
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کاندیداهای شوراها، عدم سوء پیشینه را سریع تر بگیرند



تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد شد

ح توسـط جمعی از  کـرد. این طر ح تحقیـق و تفحـص از شـهرداری تهـران را رد  کمیسـیون عمـران طـر
ح  ک نجومی توسـط شـهردار تهران تهیه شـده بود. رد این طر گذاری امال نمایندگان برای بررسـی وا
خ داده سـوال برانگیز شـده به طوری کـه  کـه در شـهرداری تهـران ر پـس از بحـران پالسـکو و اتفاقاتـی 
یـک عضـو شـورای شـهر تهـران، رد ایـن مصوبـه را ناشـی از البی گـری قالیبـاف با نماینـدگان مجلس و 

کرده اسـت. بی اعتنایـی نماینـدگان بـه خواسـت مـردم عنوان 
کمیسـیون پس از شـنیدن پاسخ های  کثریت اعضای  گفته ا کمیسـیون عمران مجلس،  سـخن گوی 
کـه طراحـان بـه انجـام تحقیـق و تفحـص از شـهرداری  ح دادنـد ولـی از آنجا قالیبـاف رای بـه رد طـر
کمیسـیون بـه هیـات رئیسـه ارائـه می شـود تـا ایـن  گـزارش  مصـر هسـتند، مسـتندات آنهـا بـه همـراه 

ح در صحـن علنـی بررسـی شـود. طـر
ایـن مصوبـه توسـط  رد  از  انتقـاد  بـا  تهـران  الـه حافظـی عضـو شـورای شـهر  از سـوی دیگـر رحمـت 
در  زیـرا  اسـت،  مـردم  از شـهرداری مطالبـه  تفحـص  و  »تحقیـق  گفتـه:  عمـران مجلـس  کمیسـیون 
ک شـهرداری حقـوق مـردم پایمـال شـده اسـت.« او خواسـتار ورود رئیـس مجلـس بـه  ماجـرای امـال
گـزارش مکتوبی  کرده: »مـا هیچ  کمـک بـه انجـام ایـن تحقیـق و تفحـص شـده و اضافـه  ایـن قضیـه و 
کـرده  ک را بـه آن تفویـض  کـه اختیـارات مربـوط بـه امـال از شـهردار تهـران دربـاره عملکـردش و تیمـی 
بـود، نداریـم، مـا ایـن موضـوع پیگیـری می کنیـم و امیدواریـم افـکار عمومـی و رسـانه ها هـم در ایـن 

باشـند.« خصـوص مطالبه گـر 
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تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد شد



بازداشت ۸ مدیر شهرداری در اهواز و زابل

تخلـف مدیـران شـهرداری در اهـواز و زابـل بـه دسـتگیری ۸ نفـر از آنـان منجـر شـد. رئیـس شـورای شـهر 
گفتـه رسـیدگی بـه اتهـام چند  اهـواز از دسـتگیری و حبـس ۵ مدیـر متخلـف شـهرداری اهـواز خبـر داده و 
کارمنـدان متخلـف  کـه سـه نفـر از  مدیـر متخلـف دیگـر در دسـت بررسـی اسـت. از زابـل هـم خبـر رسـیده 
شـهرداری ایـن شـهر دسـتگیر شـده اند. شـیر مـردی رئیـس شـورای شـهر اهـواز بـا بیـان اینکـه اعضـای 
گـزارش می کننـد  گفتـه: اعضـای شـورا فقـط تخلفـات را  شـورا در ایـن دسـتگیری ها دخالتـی نداشـته اند، 
کـه برخـی از مدیـران شـهرداری در بعضـی از مسـائل  کردیـم و داد زدیـم  کـه مـا بارهـا اعـالم  همان گونـه 
کـه بـا ایـن مدیـران متخلـف برخـورد می شـود.وی بـا بیـان  کنـون همـه خوشـحالیم  تخلـف می کننـد و ا
بـا متخلفـان در شـهرداری اهـواز در حـال تأمیـن شـدن اسـت و  اینکـه خواسـته مـا در زمینـه برخـورد 
کرده انـد و تعـدادی دیگـر از  کنـون ۵ نفـر را بازداشـت  کـرد: تـا  کار بـه خوبـی طـی می شـود، عنـوان  رونـد 
متخلفـان در حـال بررسـی هسـتند. رئیـس شـورای شـهر اهـواز پیـش از ایـن مدیـران شـهرداری اهـواز را 
ک و سـاخت و سـازهای غیرمجـاز  کاربـری امـال بـه اسـتخدام های غیرقانونـی، ارتشـاء، تغییـر غیرقانونـی 
کارمنـد شـهرداری  کـرده بـود. هوشـنگ ناظـری فرمانـدار زابـل نیـز بـا اعـالم خبـر دسـتگیری سـه  متهـم 
گمنـان امـام زمان)عـج( بررسـی سلسـله فعالیت هـای مالـی  گفتـه: سـربازان  زابـل بـه دلیـل فسـاد مالـی 
که به آنها  گزارشـاتی  کار قـرار دادنـد و بـا توجـه به  کارمنـدان زابـل را از مدتـی پیـش در دسـتور  تعـدادی از 
رسـیده بـود، بررسـی ها آغـاز شـد و بـا توجـه بـه اینکـه به مـدارک و نتایج دقیـق در رابطه بـا تخلفات مالی 
کـرد: بـا توجه به اینکـه این افراد  کردند.ناظـری اضافـه  دسـت یافتنـد چنـد نفـر را در ایـن رابطـه دسـتگیر 
بـه احتمـال زیـاد اعضـای یـک باند هسـتند، پیگیری ها جهت دسـتگیری دیگر اعضای بانـد ادامه دارد.
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بازداشت ۸ مدیر شهرداری در اهواز و زابل



واگذاری ملک به دو خبرنگار صدا و 
سیما توسط شهردار تهران

گذار شـده  ک وا یـک عضـو شـورای شـهر تهـران خواسـتار پاسـخ گویی شـهردار تهـران در خصـوص امال
گفتـه: شـهرداری مدتهاسـت  بـه دو خبرنـگار سـازمان صـدا و سـیما در خیابـان ازگل تهـران شـده و 
گذاری ها چیسـت. سـرخو  که پشـت پرده این وا گذاشـته و توضیح نمی دهد  این سـوال را بی پاسـخ 
کمیتـه حمل و نقـل و ترافیـک شـورای شـهر تهـران ایـن خبـر را در جریـان اعـالم تذکـری در  رئیـس 

کـرد. ح  صحـن علنـی شـورا مطـر
ج  ک نجومی به مدیران شـهرداری و افـرادی خار گـذاری امـال شـهردار تهـران مدتهاسـت متهـم بـه وا
کـه دو  کـرده  کـه یـک عضـو شـورای شـهر فـاش  از مجموعـه شـهرداری اسـت امـا ایـن اولیـن بـار اسـت 
کرده انـد از خبرنگاران سـازمان صدا  ج از مجموعـه شـهرداری، ملکـی دریافـت  کـه خـار نفـر از افـرادی 

و سـیما بوده انـد.
ک نجومـی را در جلسـه ای در شـورای شـهر پذیرفتـه اسـت امـا حجـم  گـذاری امـال قالیبـاف اتهـام وا
کـه تخلفـات بیشـتر از  کـرده  کمتـر از مبالـغ اعـالم شـده می دانـد او اعـالم  گرفتـه را  تخلفـات صـورت 

۵-۶ میلیـارد تومـان نیسـت.
سـرخو هم چنیـن خواسـتار شفاف سـازی شـهرداری تهـران نسـبت بـه پـروژه مگامـال تهـران اسـت. 

ایـراد سـرخو بـه ایـن پـروژه و پاسـخ شـهردار هنـوز اعـالم نشـده اسـت.
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گذاری ملک به دو خبرنگار صدا و سیما توسط شهردار تهران وا



یزد، شهر دست فروشان و متکدیان!

کلکسـیونی از انواع دسـت فروشـان و متکدیـان توصیف  یـک عضـو شـورای شـهر یـزد، ایـن شـهر را بـه 
متکدیـان  جمـع آوری  بـرای  شـهرداری  و  بهزیسـتی  انتظامـی،  نیـروی  همـکاری  خواسـتار  و  کـرده 
کننـد تـا مشـکالت را دریابنـد و بـرای حـل آن  گفتـه: مسـووالن شـهری در شـهر پیـاده تـردد  شـده و 
شـاهد  بایـد  باشـد  مهیـا  شـهر  در  تکدی گـری  زمینـه  تـا  گفتـه  شـایق  مرتضـی  کننـد.  چاره اندیشـی 

افزایـش تعـداد متکدیـان باشـیم.
شـایق در جلسـه شـورای شـهر یـزد، بـا اشـاره بـه وجـود بسـیاری از مشـکالت فرهنگـی و اجتماعـی 
گفتـه: پیـاده روی مسـئوالن در سـطح شـهر از بسـیاری از مسـائل و معضـالت  پنهـان در سـطح شـهر، 
ادامـه  در  وی  کـرد.  خواهـد  معضـالت  فصـل  و  حـل  بـه  مجبـور  را  آنهـا  و  بر مـی دارد  پـرده  شـهری 
کـرده  دست فروشـی و تکدی گـری در تقاطع هـا و معابـر اصلـی و فرعـی شـهر را خـالف قانـون عنـوان 
کمـک نیـروی انتظامـی، فرمانـداری و بهزیسـتی بیـش از پیـش  کـرده: شـهرداری بایـد بـه  و اضافـه 

کنـد. نسـبت بـه جمـع آوری متکدیـان احسـاس مسـئولیت 
عضو شـورای اسـالمی شـهر یزد با اشـاره به ضرورت تدوین برنامه های مسـتمر و همیشـگی در حوزه 
کرد: حضـور متکدیان چهره شـهر را برای ایام  جمـع آوری متکدیـان در سـطح شـهر یـزد، خاطرنشـان 
کـرده اسـت. افزایـش آمـار بیـکاری و ازدیـاد فقـر در بسـیاری از شـهرهای ایـران بـه افزایش  عیـد زشـت 

تکدی گری منجر شـده اسـت.
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یزد، شهر دست فروشان و متکدیان!



واگـذاری تراکـم ۱۰ میلیـارد تومانـی به 
بـرادر عضـو کمیسـیون عمران

کـم بـه ارزش ۱۰ میلیـارد تومـان بـه بـرادر یکـی از اعضـای  گـذاری ترا گری یـک نماینـده تهـران از وا افشـا
ح تحقیـق و تفحـص مجلس  کمیسـیون عمـران مجلـس نیـز نتوانسـت البی هـای شـهرداری بـرای رد طـر
کنـد. محمـود صادقـی بـا اعـالم ایـن خبـر از البی هـای شـهرداری تهـران  از شـهرداری تهـران را خنثـی 
ح نشـان دهنده ایـن اسـت  گفـت: تـالش شـهرداری بـرای انصـراف نماینـدگان از ایـن طـر کـرد و  انتقـاد 
کنـد. کـه اعتمـاد الزم را نداشـته و خـوف و هـراس دارنـد از این کـه ایـن تفحـص برخـی ابهامـات را روشـن 
ک نجومی از سـوی نمایندگان  گذاری امال ح تحقیق و تفحص از شـهرداری تهران، پس از افشـای وا طر
ح در صحن  کمیسـیون عمـران مجلـس رای نیاورد. بـار دیگر این طـر ح در  تهـران ارائـه شـد ولـی ایـن طـر
کثریت نماینـدگان مجلس نیز قـرار نگرفت تا به  گرفـت ولی مـورد تایید ا علنـی مجلـس مـورد بررسـی قـرار 
گسـترده شـهرداری تهران با  ح، البی های  ج شـود. طراحـان ایـن طـر کار مجلـس خـار کل از دسـتور  طـور 
گفته اسـت:  ح  ح می دانند.محمـود صادقـی از طراحـان ایـن طـر نماینـدگان مجلـس را دلیـل رد ایـن طـر
کار خـود را انجـام دهـد و این درحالی اسـت  کـرده از طریـق البی هـای نامتعـارف  شـهرداری تهـران سـعی 
که به صـورت و هلوگرام تهیه  کـم تهران را به صـورت اوراق بهاداری  کـه ترا کـه یـک پدیـده ای پیـش آمـده 
کـه هـر هلوگـرام در مناطـق ۲۲گانـه شـهر دارد، بـه  کرده انـد، بـه افـراد می فروشـند و هـر فـرد بنابـر ارزشـی 
کـه بـه عنـوان نمونـه ظرف یکی دو ماه اخیـر یکی از این هلوگرام ها بـه مبلغ ۱۰ میلیارد  فـروش می رسـاند 
کـه در شـهرداری تهـران  گـذار شـده و ایـن فسـادی  کمیسـیون عمـران وا تومـان بـه بـرادر یکـی از اعضـای 

کـرده اسـت. انجـام شـده، صرفـًا مختـص ایـن دسـتگاه نیسـت و باقـی دسـتگاه ها را نیـز آلـوده 
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یارانه بالعوض شهرداری تهران به 
خریداران موتور برقی

کنـد  اقـدام  تهـران  شـماره  برقـی  موتـور  خریـد  بـه  نسـبت  کسـانی که  کـرده  اعـالم  تهـران  شـهرداری 
مبلـغ ۲.۵ میلیـون تومـان یارانـه بالعـوض پرداخـت می کنـد. سـامانه ارائـه ایـن یارانـه فعـال شـده و 
کننـد. ایـن  شـهروندان می تواننـد بـا مراجعـه بـه آن می تواننـد نسـبت بـه تکمیـل فـرم تقاضـا اقـدام 

کاهـش آلودگـی هـوا و بـا مصوبـه شـورای شـهر اجرایـی شـده اسـت. اقـدام شـهرداری تهـران بـرای 
کرد: از این پس همه خریداران  مازیار حسـینی معاون حمل و نقل و ترافیک شـهرداری تهران اعالم 
ک تهـران می تواننـد بـا مراجعـه بـه یـک  حقیقـی و حقوقـی موتورسـیکلت برقـی اسـتاندارد دارای پـال
دریافـت  را  تهـران  تومانـی شـهرداری  یارانـه ۲.۵میلیـون  ثبت نـام  فـرم  تکمیـل  و  اینترنتـی  سـامانه 

. کنند
کرد : از ۳ سـال پیش شـهرداری تهران  معاون حمل و نقل و ترافیک شـهردار تهران در این باره اعالم 
در حـال فعالیـت بـرای ایجـاد تقاضـا بـرای موتورسـیکلت برقـی به ویـژه در محـدوده مرکـزی تهـران 
کنـون بـه درسـتی انجـام نشـده اسـت و لـذا معاونـت حمل و نقـل  کاال تا اسـت. متاسـفانه عرضـه ایـن 
وترافیـک قراردادهـای حمایتـی بـا تامین کننـدگان ایـن محصـول زیسـت محیطی منعقـد می کنـد تـا 
ضمـن تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز بـرای تولیـد یـا واردات توسـط شـرکت های معتبـر دارای شـبکه 
ایـن میـان،  کنـد. در  بـه خریـداران منتقـل  را  یارانـه بالعـوض شـهرداری  فـروش،  از  پـس  خدمـات 
بـه  شـده  ک  پـال و  اسـتاندارد  برقـی  موتورسـیکلت  خریـد  بـه  مسـتقیم  خودشـان  کـه  شـهروندانی 
کننـد، می تواننـد بـا اسـتفاده از ایـن سـامانه، تسـهیالت شـهرداری  عنـوان یـک وسـیله نقلیـه اقـدام 
گفتنـی اسـت هیـچ محدودیتـی در ارایـه تسـهیالت بـه افراد و سـازمان ها  کننـد.  را مسـتقیما دریافـت 

کمکـی را دریافـت نمایـد. ک تهـران می توانـد یک بـار چنیـن  نیسـت و هـر موتورسـیکلت برقـی پـال
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کنتـرل  پایـگاه مجـازی شـرکت  برقـی ذیـل  اعطـای تسـهیالت موتورسـیکلت  گفتنـی اسـت سـامانه 
گرفته و تا  کیفیت هوای تهران، به آدرس اینترنتی air.tehran.ir در دسترس شهروندان تهرانی قرار 
زمـان پـر شـدن سـقف بودجه مصوب شـورای اسـالمی شـهر تهـران در حمایـت از موتورسـیکلت های 

برقـی قابـل دسترسـی می مانـد.
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پاسخ صریح الریجانی به جنتی

که نقش نظارتی  علی الریجانی رئیس مجلس در مصاحبه ای مطبوعاتی در پاسـخ به احمد جنتی 
گفـت: مـا در مجلـس نحـوه نظارت مـان ایـن  مجلـس در انتخابـات شـوراها را زیـر سـوال بـرده بـود 
گـر شـما نگـران ورود سـالیق مختلـف بـه شـوراها  کـه مانـع از حضـور سـالیق مختلـف شـویم. ا نیسـت 
گفته  هسـتید مـا حتمـا از ورود همـه سـالیق اسـتقبال می کنیـم. احمـد جنتـی دبیـر شـورای نگهبـان 
کتـاب نـدارد و مصیبـت اسـت؛ چـون  بـود: »متاسـفانه نظـارت در انتخابـات شـورای شـهر حسـاب و 
صالحیت ها به خوبی رسـیدگی نمی شـود و ۴۰۰ هزار نفر در انتخابات )شـورای شـهر( وارد می شـوند 

و به خوبـی سـوابق و شـرایط آنهـا بررسـی نمی شـود.«
رئیس مجلس اسـالمی درباره عملکرد مجلس درباره هیات نظارت و انتخابات و تایید صالحیت ها 
کـه هرچـه  کـه توسـط نماینـدگان خواهـد بـود ایـن اسـت  گفتـه: مجلـس حتمـًا سیسـتم نظارتـی اش 
کدسـت باشـند و ایـن قانـون اسـت  کننـد البتـه بایـد پا بیشـتر افـراد بتواننـد در شـوراها حضـور پیـدا 

کدسـتی برخـوردار باشـند. کـه در شـوراها می آینـد بایـد از پا افـرادی 
نحـوه  مـا در مجلـس  نیسـت  این گونـه  اسـت  امـا صالحیـت سیاسـی مدنظـر شـما  ادامـه داد:  وی 
کـه سـالیق  گـر نگرانـی ایـن اسـت  کـه مانـع از حضـور سـالیق مختلـف شـویم. ا نظارتمـان ایـن نیسـت 
کـه مـا حتمـا از صالحیت هـای مختلـف در شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا اسـتفاده  مختلـف اسـت 

می کنیـم.
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طبـق قانـون نظـارت بـر انتخابـات شـوراها از وظایـف نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی اسـت و 
شـورای نگهبـان حـق ورود بـه انتخابـات شـوراها را نـدارد. مجلـس شـورای اسـالمی نیـز طبـق قانـون 
ک  اسـتعالم از مراجـع چهارگانـه )نیـروی انتظامـی، ثبـت احوال، دادگسـتری و وزارت اطالعات( را مال
تعییـن صالحیـت افـراد می دانـد و قائـل بـه اعمال نظـارت اسـتصوابی هم چون رویه شـورای نگهبان 
بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری  آینـده هم زمـان  نیسـت. انتخابـات شـوراها، ۲۹ اردیبهشـت سـال 

برگـزار می شـود.
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دستگیری دو عضو شورای شهر بومهن

خبـر  رشـوه  دریافـت  اتهـام  بـه  بومهـن  شـهر  شـورای  عضـو  دو  دسـتگیری  از  پردیـس  دادسـتان 
گفتـه ایـن دو عضـو شـورای شـهر  داده اسـت. حیـدر فتاحـی دادسـتان عمومـی و انقـالب بومهـن 
ایجـاد  کار  شـهرداری،  پیمانـکاران  بـرای  رشـوه  دریافـت  بـا  و  خـود،  موقعیـت  از  سوءاسـتفاده  بـا 
می کرده انـد. تحقیقـات در خصـوص افـراد مرتبـط بـا ایـن دو عضو شـورای شـهر بومهن در شـهرداری 

آنهـا نیـز صـادر شـود. تـا احـکام دسـتگیری  ادامـه دارد 
کـه در پـاره ای  کشـور بـوده،  فسـاد اقتصـادی یکـی از معضـالت تعـداد زیـادی از شـوراها در سراسـر 

کار شـورا و شـهرداری منجـر شـده اسـت. مـوارد، دسـتگیری ها بـه ایجـاد اخـالل در رونـد 
کـم، تخلـف در  ک و سـاختمان ها، فـروش غیرقانونـی ترا کاربـری امـال رشـوه گیری، تغییـر غیرقانونـی 
ساخت و سـازها، اسـتخدام های بی ضابطـه و اختـالس از مهم تریـن مشـکالت اقتصـادی شـوراها و 

شـهرداری ها بـوده اسـت.
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افزایش سه برابری کاندیداهای 
انتخابات شوراها

کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا تا  کشور از افزایش سه برابری  رئیس ستاد انتخابات 
کرده اند  گفتـه: تـا پایـان روز سـوم، ۵۸ هزار و ۹۳۰ نفـر ثبت نام  پایـان روز سـوم ثبت نام هـا خبـر داده و 
کـه از ایـن میـان ١۵ هـزار و ۶٢نفـر بـرای شـورای شـهر و ۴٣ هـزار ٣٧۵ بـرای شـورای روسـتا نام نویسـی 

کرده انـد. از مجمـوع ثبت نام کننـدگان ۵٧ هـزار و ٧١٧ مـرد و ٣ هـزار و ٢٢٠ نفـر زن بوده اند.
کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر و روسـتا از روز ۳۰ اسـفند شـروع شـده  ثبت نام 
ح سیاسـی،  کنـون بسـیاری از چهره هـای مطـر و تـا پایـان روز ۶ فروردیـن ادامـه خواهـد داشـت. تا
کاندیداهـا در روز  کرده انـد. ثبت نـام  کاندیداتـوری  فرهنگـی و ورزشـی بـرای ورود بـه شـوراها اعـالم 

کاندیداهـا افـزوده می شـود. چهـارم در جریـان اسـت و هـر لحظـه بـه تعـداد 
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کاندیداهای انتخابات شوراها افزایش سه برابری 



کدام عضو شورا، کاندیدا نشدند؟

��ام ��� �ــ�را، ������ا ��ــ���؟

از ���ـــ�� ۳۱ ��ـــ� �ـــ�رای �ـــ�� ��ـــ�ان، ���� ۳ 
������ا��ری �ـــ�ای ا������ت  ��� �ـــ�را از ا�ـــ�م 
��د��. ���س ������،  دوره ��� ��را�� ��دداری 
ر��ـــ� ا�ـــ� ����ـــ� و �����ـــ� آ�ـــ�د �ـــ� ��� 
��د��  �� ا�ـــ�م  ا����ـــ�ای �ـــ�رای ��ـــ�ان ��د�� 
��ای ا���ام �� ��ـــ� ��ان و ا��ـــ�د ا���ن ���ر 
������ا��ری  ��ا��ن �� د����ه ��ی �� در �ـــ�را، از 

��ده ا��. ��دداری 

کاندیداتـوری بـرای انتخابـات  از مجمـوع ۳۱ عضـو شـورای شـهر تهـران، تنهـا ۳ عضـو شـورا از اعـالم 
کردنـد. عبـاس شـیبانی، رحمـت الـه حافظـی و معصومـه آباد سـه عضو  دوره بعـد شـوراها خـودداری 
کردند برای احترام به نسـل جوان و ایجـاد امکان حضور  کـه اعـالم  اصول گـرای شـورای تهـران بودنـد 

کرده انـد. کاندیداتـوری خـودداری  جوانـان بـا دیدگاه هـای نـو در شـورا، از 
کـه او متولـد ۱۳۱۰  کـرده  کاندیداتـوری را احتـرام بـه جوانـان عنـوان  عبـاس شـیبانی در حالـی عـدم 
اسـت و به جـز دوره اول در تمـام ادوار شـورای تهـران حضـور داشـته اسـت. او در ۸۶ سـالگی جـای 

خـود را بـه جوانـان داده اسـت.
رحمـت الـه حافظـی از جدی تریـن منتقـدان شـهردار تهـران در شـورای شـهر بـود و نقـش فعالـی در 
افشـای فسـاد در شـهرداری ایفـا می کـرد. او تنهـا اصول گـرای منتقـد قالیبـاف در شـورای شـهر تهـران 
کـرده،  از متهمـان پرونـده  کاندیداتـوری خـودداری  کـه از  بـود. معصومـه آبـاد سـومین عضـو شـورا 
کـرده نام  کـه از شـهردار تهـران ملـک بـا تخفیـف ویـژه دریافـت  کسـانی  ک نجومـی بـود. در میـان  امـال

ح شـد. او مطـر
کرده اند. کاندیداتوری  بقیه اعضای شورای شهر تهران، مجدد برای ورود به شورا اعالم 
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کاندیدا نشدند؟ کدام عضو شورا، 



حرکت اولین اتوبوس گردشگری در 
خیابان های تهران

��د�ــ��ی در  ���� او��� ا����س 
�����ن ��ی ���ان

رو�ـــ�ز  دو ���ـــ�  ا���ـــ�س  او��ـــ�  ���ـــ�  ��ـــ�ز 
��د�ـــ��ی در �����ن ��ی ���ان ��در �ـــ� و ا�� 
ا����س �� ���ر ر��� �ـــ�ز��ن ���اث ������ و 
��د�ـــ��ی در �ـــ�� �� ���� در آ��. ��ـــ�و آ��د 
��د�ـــ��ی ا���ن ���ان �� ا��م ا�� ���   ������
����: در���� ���ز ا����س ��د���ی �� �������
 �ـــ�ی ���� ���اه ��د و�ـــ� �����ه ���ز ��در و 
راه �ـــ�ای �ـــ��� �ـــ�ی ��ر��ـــ�� ��ـــ� واردات 

��د���ی روز ���ن ���ار ��. ا����س ��ی 

ایـن  گردشـگری در خیابان هـای تهـران صـادر شـد و  اتوبـوس دو طبقـه روبـاز  اولیـن  مجـوز حرکـت 
گردشـگری در شـهر بـه حرکـت در آمـد. خسـرو  اتوبـوس بـا حضـور رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری با  گفتـه: دریافت مجوز اتوبوس  گردشـگری اسـتان تهـران با اعـالم این خبر  آبـاد مدیـرکل 
پیچیدگی هـای خاصـی همـراه بـود ولـی باالخـره مجـوز صادر و راه برای شـرکت های توریسـتی جهت 

گردشـگری روز جهـان همـوار شـد. واردات اتوبوس هـای 
گردشـگری را  دولـت و شـهرداری تهـران تـالش بـرای جـذب توریسـت و رونـق بخشـیدن بـه صنعـت 
گسـترده ای در ماه هـای منتهـی بـه نـوروز بـرای تشـویق شـهروندان  کار قـرار داده و تبلیـغ  در دسـتور 
تهـران  موزه هـای  در  بـودن  بسـته  از  ایسـنا  خبرنـگاران  گـزارش  ولـی  دادنـد  انجـام  تهران گـردی  بـه 
از ناهماهنگـی دسـتگاه های  کـه نشـان  اتفاقـی  در روزهـای آغازیـن سـال جدیـد حکایـت داشـت. 

گردشـگری و توریسـم داشـت. مسـوول در امـر 
کـه در ایـن حـوزه  گردشـگری در تهـران، و دسـتگاه هایی  خسـرو آبـاد از موانـع صـدور مجـوز اتوبـوس 
کرده انـد سـخنی بـه میـان نیـاورده اسـت ولـی بـه نظـر می رسـد بـا عـزم شـورا، شـهرداری  مانع تراشـی 
کشـور در  کاسـتن از مشـکالت اقتصـادی  گردشـگری و  و دولـت، موانـع برطـرف و بـه سـمت رونـق 

حرکتیـم.
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گردشگری در خیابان های تهران حرکت اولین اتوبوس 



پارازیت های انتخاباتی

��را��ــ� ��ی ا��������

ا��ا�ـــ� ار�ـــ�ل ��راز�� �� �ـــ� ���ـــ�ن ا������ت ۹۶ 
ادا�� ��ا�� دا�ـــ�. �� ������ه ���از �� ا��م 
 �� ���ـــ�: ��ر�ـــ� �� ��ـــ�ن �ـــ� د�ـــ�  ا�ـــ� ��ـــ� 
��ـــ�ول  ���ـــ�ان  �����-ا����ـــ�  د�ـــ���ه ��ی 
��ر  ار�ـــ�ل ��راز�� �ـــ�، �� ���ـــ�ن ارد����ـــ� ا�� 
���ی  �����ه ا�����ـــ�ن را ����ن ��� د���. ��� ا
����: ار�ـــ�ل ��راز��  ������ه ا��ح ��� �ـــ��از 
����� و ���ز �� ����� ��زی ��ای  در ���از �ـــ�ت 

������ �� آن دار��.

افزایـش ارسـال پارازیت هـا تـا پایـان انتخابـات ۹۶ ادامـه خواهـد داشـت. یـک نماینـده شـیراز با اعالم 
مسـوول  به عنـوان  نظامی-امنیتـی  دسـتگاه های  کـه  می دهـد  نشـان  بررسـی ها  گفتـه:  خبـر  ایـن 
کبری  کار مخاطره انگیزشـان را پایان نمی دهنـد. علی ا ارسـال پارازیت هـا، تـا پایـان اردیبهشـت ایـن 
گرفتـه و نیـاز بـه مستند سـازی  گفتـه: ارسـال پارازیـت در شـیراز شـدت  نماینـده اصالح طلـب شـیراز 
بـرای مقابلـه بـا آن داریم. دانشـگاه پزشـکی شـیراز در حال بررسـی اثـرات پارازیت ها بر سـالمت مردم 

است.
کیـد  گفتگـو اسـت و بـه رغـم تا موضـوع ارسـال پارازیت هـای ماهـواره ای سال هاسـت محـل بحـث و 
سـپاه  نتوانسـته اند  آنهـا  انسـان ها،  سـالمت  بـر  آن  مخـرب  تاثیـرات  بـر  بهداشـت  وزارت  مسـوالن 
کردن ایـن اقدام  پاسـداران انقـالب اسـالمی به عنـوان مسـوول ارسـال پارازیـت را متقاعـد بـه متوقـف 
کـه مسـئول موضوعـات  کسـانی  گفتـه برخـی مسـئوالن و  کبـری نیـز در ایـن خصـوص  کننـد. علـی ا
که این پارازیت ها برای سـالمت مردم مشـکل آفرین  کیـد دارند  مربـوط بـه سـالمت مـردم هسـتند، تا
اقدامـی  می گوینـد  نیـز  سیاسـی  دسـتگاه های  نـدارد،  اطالعـی  می گویـد  مخابـرات  گفتـه:  او  اسـت. 
درایـن راسـتا نداشـته اند و علی القاعـده دسـتگاه های نظامـی و انتظامـی مسـئول ایـن پارازیت هـا 

بوده انـد.
بـه  پاسـخ  در  صداوسـیما  مسـئوالن  شـد:  یـادآور  اسـالمی  شـورای  مجلـس  امیـد  کسـیون  فرا عضـو 
کـه ایـن مشـکالت ناشـی از تغییراتی اسـت  کردیـم، مدعـی شـدند  ح  کـه در ایـن رابطـه مطـر سـواالتی 
تـا  کـه  شـد  اعـالم  و  کرده انـد  ایجـاد  خـود  رادیویـی  و  تلویزیونـی  شـبکه های  سـاختار  در  کـه 

داشـت. خواهـد  ادامـه  مشـکالت  ایـن  نیـز  جـاری  سـال  اردیبهشـت ماه 
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پارازیت های انتخاباتی



ج از ایـران بـر انتخابـات، علـت اصلـی  نگرانـی از تاثیر گـذاری رسـانه های فارسـی زبـان فعـال در خـار
افزایـش پارازیـت در آسـتانه انتخابـات اسـت. پیـش از ایـن حتـی در روزهـای منتهـی بـه انتخابـات در 

گـزارش شـده اسـت. شـبکه موبایلـی نیـز اختالل هایـی 
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تذکر از شورا، انکار از قالیباف

���� از �ــ�را، ا���ر از ������ف

�� ��� ��رای ��� ���ان از ���� �� در �� ��را 
�ـــ� �����ـــ�ف �ـــ�ای ����ـــ� از ا�ـــ���ده �������ـــ� از 
 :���� ا�����ت �ـــ��داری �� ��� �ـــ�د ��� داده و 
�����ـــ�ف در �� �� ��ر ���ـــ�، ��� ��د ��ای ا��م 
������ا��ری در ا������ت ر���� ����ری را ا���ر 
��ده ا�ـــ�. ��ـــ�ی �������ن ������ ��ا�ـــ��ر 
������ �ـــ�ی  �ـــ�  ��ـــ�ول  د�ـــ���ه ��ی  ���ـــ� 
���ـــ� د�ـــ������ی  ا�������ـــ� �����ـــ�ف �ـــ�ه و 
��د ا�������� ������ف از  ���ر�� ���� ���ی ����� 

��د�� ���داری را ������.

یـک عضـو شـورای شـهر تهـران از تذکـر پی در پـی شـورا بـه قالیبـاف بـرای پرهیـز از اسـتفاده تبلیغاتـی 
بـار تذکـر، قصـد خـود  قالیبـاف در پـی هـر  گفتـه:  نفـع خـود خبـر داده و  بـه  امکانـات شـهرداری  از 
کـرده اسـت. مهـدی تندگویـان  کاندیداتـوری در انتخابـات ریاسـت جمهـوری را انـکار  بـرای اعـالم 
گفتـه  هم چنیـن خواسـتار توجـه دسـتگاه های مسـوول بـه فعالیت هـای انتخاباتـی قالیبـاف شـده و 
کـرد انتخاباتـی قالیبـاف از بودجـه شـهرداری را بگیرنـد. دسـتگاه های نظارتـی بایـد جلـوی هزینـه 

۲۹ اردیبهشـت مـاه سـال جـاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری برگـزار می شـود و نـام قالیبـاف شـهردار 
ح شـده اسـت. اسـتفاده از منافـع دولتـی و عمومـی  کاندیداهـای اصول گرایـان مطـر تهـران در میـان 
کاندیـدای  در انتخابـات ممنـوع اسـت و مسـووالن نمی تواننـد از منابـع در اختیـار بـه نفـع خـود یـا 

کننـد. دیگـری در انتخابـات اسـتفاده 
گذشـته روابـط عمومی  مهـدی تندگویـان عضـو شـورای شـهر تهـران در پاسـخ بـه اینکـه در انتخابـات 
بیـان  بـه پیگیـری نیسـت،  قـادر  آیـا شـورا  آقـای قالیبـاف بودنـد،  کارهـا اجرایـی سـتاد  ایشـان وارد 
کننـد بحـث دیگـری اسـت.  کـرد: امـکان پیگیـری وجـود دارد، ولـی اینکـه پاسـخ گو باشـند و تبعیـت 
از  کـه  شـود  اثبـات  گـر  ا دهـد.  تذکـر  می تواننـد  نهایتـا  شـورا  کننـد.  ورود  بایـد  فرادسـتی  نهادهـای 
کنند و جلوی  امکانـات شـهرداری بـرای انتخابـات اسـتفاده می کننـد نهادهـای دیگر باید ورود پیـدا 

کاری شـورا نیسـت. کار بگیـرد ایـن موضـوع دیگـر در حـوزه  ایـن 
گفتـه او دیگـر نمی تواند  کـرده و  تندگویـان هم چنیـن دوران شـهرداری قالیبـاف را تمـام شـده عنـوان 
کسـی نمی توانـد بیـش از سـه دوره در مقـام  کـه طبـق قانـون  کاندیـدای شـهرداری تهـران باشـد چرا

شـهردار باقـی بماند.
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انتخابـات  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  بـا  هم زمـان  و  اسـت  اتمـام  بـه  رو  شـوراها  چهـارم  دوره 
کار خـود  پنجمیـن دوره شـوراها نیـز برگـزار و دوره جدیـد شـوراها بـا شـهردار جدیـد پـس از انتخابـات، 

کـرد. را آغـاز خواهـد 
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پیش بینی درگیری و تنش در انتخابات 
بویراحمد

��ــ� ���� در��ــ�ی و ��� در ا������ت 
����ا���

�����ـــ�ار ����ا��� از ا���ـــ�ل ��وز در���ی و ��� 
در ا�����ـــ�ت �ـــ�رای �ـــ�� ����ا��� ��ـــ� داده و 
���ـــ�: ر���ـــ� ��د�ـــ� و ��ـــ�ده ����ـــ� و ا�ـــ�ام 
����ـــ� ����ا��ـــ�، �����ـــ�� ��ـــ� در ا������ت 
���ـــ�  ا�ـــ� �ـــ�� را ا��ا�ـــ� داده ا�ـــ�. ���ـــ� 
�ـــ�ی  در  ������ا�ـــ�  �����ـــ���ن  ��ـــ�ر  ��ـــ�ی، 
���وق �� و �� ����� آ��� �� ����ن ��� ������ت 
ا���ـــ�ل  ا��ا�ـــ�  ��ا�ـــ�  از  را  ا�����ـــ�ت  روز  در 

در���ی در ا������ت دا���� ا��.

فرمانـدار بویراحمـد از احتمـال بـروز درگیری و تنش در انتخابات شـورای شـهر بویراحمد خبر داده و 
گفتـه: رقابـت نزدیـک و فشـرده قبایـل و اقـوام مختلـف بویراحمـد، پتانسـیل تنـش در انتخابات این 
کاندیداهـا در پـای صندوق هـا  کاظـم نظـری، حضـور نماینـدگان  شـهر را افزایـش داده اسـت. محمـد 
و بی توجهـی آنهـا بـه قانـون منـع تبلیغـات در روز انتخابـات را از عوامـل افزایـش احتمـال درگیـری در 

انتخابات دانسـته اسـت.
کارت در محـل  بـا داشـتن  کـه  افـرادی هسـتند  انتخابـات  و درگیـری در  تنـش  کانون هـای  عمـده 

دارنـد. حضـور  رای گیـری 
کارت بـه دسـتان در زمـان برگـزاری انتخابـات و در محـل اخـذ رای متاسـفانه اقـدام  گفـت:  نظـری 
کـرده و بـه نوعـی بسـتر درگیـری و نارضایتی هـا را  بـه تبلیغـات از نامـزد و یـا نامزدهـای مـورد نظـر خـود 

فراهـم می آورنـد.
کهگیلویـه و بویراحمـد همیـن  گفتـه وی مهم تریـن دلیـل درگیـری و نـزاع در شـعب اخـذ رای در  بـه 
کـه بـرای نامـزد یـا نامزدهـای خـود در روز رای گیـری اقـدام بـه تبلیـغ و یـا  کارت بـه دسـتانی هسـتند 

آراء جمـع آوری می کننـد.
کنـون بایـد به فکـر آمـوزش و نظارت هـای ویـژه در حـوزه هیات های  فرمانـدار بویراحمـد افـزود:از هم ا
گذشـته های در این اسـتان  اجرایی و نظارت باشـیم تا شـاهد حوادث تلخ انتخاباتی همانند سـال 
کیـد بـر معرفـی افـراد خویشـتن دار و صبـور در شـعب اخـذ رای، اظهارداشـت: در  نباشـیم.نظری بـا تا
کـه خویشـتن دار باشـند وضعیـت در  انتخـاب شـوند  افـرادی  بـرای صندوق هـای رای  کـه  صورتـی 

محـل رای گیـری مطلوب تـر خواهـد شـد.
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پیش بینی درگیری و تنش در انتخابات بویراحمد



و  کهکیلویـه  اسـتان  انتخابـات  سـتاد  توسـط  بویراحمـد  انتخابـات  سـتاد  پشـتیبانی  عـدم  از  او 
گفتـه امکانـات سـتاد انتخابـات شهرسـتان بسـیار محـدود اسـت و امیـدی  کـرده و  بویراحمـد انتقـاد 

انتخابـات اسـتان نداریـم. بـه حمایـت سـتاد  هـم 
کشور برگزار می شود. انتخابات شوراها روز ۲۹ اردیبهشت در سراسر 
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افزایش تعداد کاندیداهای متخصص در 
انتخابات شوراها

رئیـس هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا بـدون اشـاره بـه آمـار، از افزایـش تعـداد 
گفتـه: طبـق هماهنگـی  و  داده  انتخابـات شـوراها خبـر  در  کاندیداهـای متخصـص حـوزه شـهری 
گواهی  کـه اصـل مـدرک تحصیلـی آنهـا یا اصـل  کسـانی  اعمـال شـده بـا سـتاد انتخابـات مقـرر شـده از 
سوء پیشـینه آنهـا، آمـاده نیسـت ثبت نـام بـه عمـل آیـد و ارائـه اصـل مـدارک بـه آینـده موکـول شـود. 

کـرده اسـت. کاندیداهـا را بی نقـص عنـوان  محمـودی شـاه نشـین رونـد ثبت نـام 
ثبت نـام انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا، پنجمیـن روز خود را پشـت سـر می گذارد 
کـرده بـود  کشـور پیش بینـی  گذشـته رئیـس سـتاد انتخابـات  و تـا دو روز دیگـر بـه اتمـام می رسـد. روز 
گذشـته ۳۰ درصـد افزایـش داشـته  کاندیداهـای ایـن دوره از انتخابـات در قیـاس بـا دوره  کـه تعـداد 

باشد.
انتخابـات شـوراها روز ۲۹ اردیبهشـت سـال جـاری و هم زمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری برگـزار 
می شـود. نظـارت بـر انتخابـات شـوراها بـر عهـده نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و نظـارت بـر 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـر عهـده شـورای نگهبـان اسـت.
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۱۳ فروردین با کمپین طبیعت پاک

ک ١٣ ���رد�ــ� �ــ� ����� ����� ��

���ـــ� ز����  ک �� ��ز�� ۲۵۰ ��ار  �� ����� �����
در روز ۱۳ ��ورد�ـــ� در ��ـــ�دی ورودی و ��و�ـــ� 
���ان و �����ن ��ی آن، ���و��ان را �� ����� 
 �� ����� ��ـــ�. ا�ـــ�  از ���ـــ� ز��ـــ� د��ت �� 
 ،����� د�ـــ�ت �ـــ��و��ان �ـــ� ����ـــ�� �� ا�ـــ� 
��ا�ـــ��ر ��ـــ�ر�� آ��� در ��� ���� ز��ـــ� و 

�����ن ��ی ���ی ��ه ا��.

کیسه زباله در روز ۱۳ فروردین در مبادی ورودی و خروجی  ک با توزیع ۲۵۰ هزار  کمپین طبیعت پا
کمپیـن  تهـران و بوسـتان های آن، شـهروندان را بـه حفاظـت از محیط زیسـت دعـوت می کنـد. ایـن 
کمپین، خواسـتار مشـارکت آنهـا در حفظ محیط زیسـت و  بـا دعـوت شـهروندان بـه پیوسـتن بـه این 

بوسـتان های شهری شـده اند.
گسـترده مردم  کشـور شـاهد حضور  روز ۱۳ فروردین به عنوان روز طبیعت، بوسـتانها و فضاهای سـبز 
کیسـه های زبالـه  ک، می کوشـد بـا توزیـع  کمپیـن طبیعـت پـا کـه ایـن روز را جشـن می گیرنـد.  اسـت 
کنـد تـا محیط زیسـت  مـردم را بـه نریختـن زبالـه در طبیعـت و جمـع آوری و تفکیـک زباله هـا تشـویق 

در ایـن روز ملـی، بـه درسـتی حفاظت شـود.

کمپین از مردم این گونه فهرست شده است: تقاضای این 
کنیم. کمتر زباله تولید   .۱

کنیم. ۲. زباله ها را تفکیک 
۳. زباله ها را در طبیعت رها نکنیم.

کنیم. ۴. زباله های رها شده را جمع آوری 
کنیم. کمک  کار بازیافت، به بازگشت آن در چرخه تولید  کردن  ۵. با تسهیل 
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پیشنهاد ابتکاری ابتکار به شوراها

���ــ���د ا�����ی ا����ر �� �ــ�را��

�����ـــ� ا����ر،  ر��ـــ� �ـــ�ز��ن ����� ���� 
ز��ـــ� �ـــ� ارا�ـــ� ���ـــ���دی ا��ـــ��ری از �ـــ�رای 
��دن  �ـــ����ی �ـــ���� ��ا��� ا�ـــ� �� �� ���ر 
��د���ی، درآ�� ����� را ��ای ������  ��ارض 
����ـــ�  ���ـــ�:  ا��ـــ��ر  ���ـــ�.  ����ـــ�  ��ـــ���� 
��ـــ����  ���ـــ�  �ـــ�  ��ـــ�ر  �ـــ��ل  ��د�ـــ��ی 
رو��و�ـــ� و �ـــ�را�� �� ��ا��ـــ� �� ����ـــ� ��ارض 
��د���ی، ����� ��� آوری ������ را از �����ان 

.���� در���� 

ابتـکاری از شـورای  ارائـه پیشـنهادی  بـا  ابتـکار،  رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت  معصومـه 
بـرای  را  حاصلـه  درآمـد  گردشـگری،  عـوارض  کـردن  مقـرر  بـا  تـا  اسـت  خواسـته  شـمالی  شـهرهای 
کشـور بـا معضـل پسـماند  گردشـگری شـمال  گفتـه: مناطـق  کننـد. ابتـکار  مدیریـت پسـماند هزینـه 
از  را  پسـماند  جمـع آوری  هزینـه  گردشـگری،  عـوارض  تعییـن  بـا  می تواننـد  شـوراها  و  رو به روسـت 

کننـد. دریافـت  مسـافران 
کـه در  انباشـت زبالـه و آلودگی هـای زیسـت محیطی، از معضـالت دائمـی اسـتان های شـمالی اسـت 
گردشـگران بـه شـدت افزایـش پیـدا می کنـد و شـهرداری ها  گسـترده  ایـام تعطیـالت بـه دلیـل حضـور 
ایـن  در  ابتـکار  نیسـتند.  زیسـت محیطی  معضـل  ایـن  حـل  بـرای  الزم  اعتبـارات  تامیـن  بـه  قـادر 
کنند  کسـب  گردشـگری  گفتـه: شـوراها اختیـار قطعـی دارنـد تـا عـوارض الزم برای مدیریت  خصـوص 
ح هـا در سـطح ملی حمایت شـوند و پیگیـر حل موضوع  و مـا تمـام تـالش خـود را می کنیـم تـا ایـن طر

گردشـگرپذیری ماننـد فومـن هسـتیم. پسـماند در شهرسـتان های 
کمپوسـت و اسـتفاده  کرده، تبدیل پسـماند آلی به  گیالن سـفر  که به همراه رئیس جمهور به  ابتکار 
بـا مدیریـت  گفتـه:  و  راهکارهـا خوانـده  از مهم تریـن  یکـی  را  آن  از  ک  و خـا کـود  عنـوان  بـه  دوبـاره 
کـرد زیـرا پسـماند جنبـه اقتصـادی و  پسـماند و حـل مشـکالت ایـن حـوزه می تـوان ایجـاد اشـتغال 

و محیط زیسـتی دارد. اجتماعـی 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـوراها و شـهرداران اسـتان های شـمالی بایـد دقـت بیشـتری داشـته باشـند 
کـه وقتـی بـه پسـماند می رسـند بگوینـد اعتبـار  و اعتبـارات پسـماند را در جایـی دیگـر توزیـع نکننـد 
گیـالن و مازندران توجه ویژه ای داریم و شـهرداران  گفـت: مـا در دولـت بـه صـورت خاص به  نداریـم، 
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و شـوراها پسـماند را در اولویـت ببیننـد و برنامـه منسـجم داشـته باشـند زیـرا تهدیـد و آسـیب های 
کسـی  پسـماند بـر سـواحل دریـای خـزر و جنگل هـا و محیـط شـهری و رودخانه هـا و منابـع طبیعی بر 

پوشـیده نیسـت.
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پول شهرداری را در انتخابات هزینه نکنید!

��ل ���دا�ی را در ا������ت ����� �����!

��ـــ�ر  ��ا�ـــ�  �ـــ��داری ��ی  �ـــ�  ��ـــ�ر  وزارت 
��د ����� ���داری در ا��  ���ار داده �� از ����� 
����. �ـــ����ی وزارت  ا������ت �� �ـــ�ت ����� 
���ـــ�: �ـــ��داران  ��ـــ�ر �ـــ� ا�ـــ�م ا�ـــ� ���ـــ� 
������ا����  ����� و  ����ـــ� ��� ����د ��ار �� 
���� ����� ا����اری آن ��  �� از ا�� ����� ا����ده 

رو�� ����� ����� ��ن �����.

کـرد منابـع شـهرداری در امـر  کشـور هشـدار داده تـا از هزینـه  کشـور بـه شـهرداری های سراسـر  وزارت 
گفتـه: شـهرداران  کشـور بـا اعـالم ایـن مطلـب  کننـد. سـخن گوی وزارت  انتخابـات بـه شـدت پرهیـز 
کننـد منتظر اثرگذاری  که از این منابع اسـتفاده  کاندیداهایی  متخلـف تحـت پیگـرد قـرار می گیرنـد و 

آن بـر رونـد تعییـن صالحیت شـان باشـند.
و  گذاشـتن  اختیـار  در  می گویـد:  شـهر  اسـالمی  شـوراهای  انتخابـات  اجرایـی  آیین نامـه   ۶۲ مـاده 
شـرکت ها  و  شـهرداری ها  دولتـی،  شـرکت های  ادارات،  امکانـات  و  وسـایل  از  اسـتفاده  هم چنیـن 
کـه بـه هـر میـزان از بودجـه عمومـی اسـتفاده  و سـازمان های وابسـته بـه آنهـا و تمامـی نهادهایـی 
می کننـد، در فعالیت هـای تبلیغاتـی نامزدهـا ممنـوع بـوده و مرتکبیـن آن تحـت پیگـرد قانونـی قـرار 

می گیرنـد.
و  دسـتگاه ها  کلیـه  عملکـرد  کشـور  وزارت  بازرسـی  هیات هـای  گفتـه:  سـامانی  سـلمان  سـید 
کـرده و در صـورت مشـاهده هر گونـه اسـتفاده غیـر قانونـی از امکانـات، مراتـب را  شـهرداری ها را رصـد 

کـرد. خواهنـد  اعـالم 
کـه نتایـج ایـن بازرسـی ها در رسـیدگی بـه صالحیـت نامزدهـای شـورای  سـامانی بـا اشـاره بـه ایـن  
کـه ایـن امکانـات را بـه صـورت غیـر قانونی در  اسـالمی شـهر لحـاظ می شـود، افـزود: بـرای شـهردارانی 

اختیـار نامزدهـا قـرار دهنـد نیـز پرونـده تخلفـات اداری تشـکیل خواهـد شـد.
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تمامـی  بـه  بخشـنامه  صـدور  از  اسـتان ها  هماهنگـی  و  مجلـس  امـور  در  کشـور  وزیـر  مقـام  قائـم 
گفـت:  کشـور، مسـتقر در اسـتانداری ها خبـر داد و  هیات هـای رسـیدگی بـه تخلفـات اداری وزارت 
ج از نوبـت رسـیدگی و بـا رویکـرد پیشـگیرانه  از اسـتانداری ها خواسـته ایم این گونـه پرونده هـا را خـار

نسـبت بـه مسـئله برخـورد نماینـد.
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لیست واحد، راه پیروزی تحول خواهان 
در انتخابات شوراها

���ــ� وا��، راه �����ی ���ل ��ا��ن 
در ا������ت �ــ�را��

 �� ��� �ـــ�� ���ل ��ا��ن در ا������ت ��را�� �� 
 ����� �� �ـــ��ه ای �ـــ� ��ا��� ���� �� ���ـــ��؟ ا
������ن در �� ������� در ��� ارو���،   ����
��و���ی ا��ح ���  ارا�� ���ـــ� وا�� از ��ی 

را ���� راه ���وزی �� دا���.
��ر�ـــ��س داو��� آ��ر در �� ا���ر�ـــ���   ���
ا�������� در ارو��� ا�� ��ال را در �� ������� 
����ـــ� در ��ـــ�ی وا��� �ـــ�� و ������ ���ی 

��ده ا��.  � ���زی ���

سـیما )شـهروند خبرنگار از ارومیه(: به نظر شـما تحول خواهان در انتخابات شـوراها با چه شـیوه ای 
کثریت شـرکت کنندگان در یک نظرسـنجی در شـهر ارومیه، ارائه لیسـت  می توانند موفق تر باشـند؟ ا

گروه هـای اصالح طلب را تنهـا راه پیروزی می دانند. واحـد از سـوی 
یـک  در  را  سـوال  ایـن  ارومیـه  در  انتخاباتـی  افکارسـنجی  یـک  در  آمـار  داوطلـب  کارشـناس  چنـد 

کرده انـد. ح  مطـر مجـازی  فضـای  هم چنیـن  و  شـهر  واقعـی  فضـای  در  عمومـی  نظرسـنجی 
و  منفـرد  بـه صـورت  کاندیداهـا  اسـت: حضـور  گرفتـه شـده  نظـر  در  پرسـش  ایـن  بـرای  پاسـخ  سـه 
مسـتقل بـا عنـوان اصالح طلبـی، ارائـه لیسـت واحـد از شایسـتگان و مقبولیـن اصالح طلـب بـا نظـر 
گـون از سـوی سـران اصالح طلـب و احـزاب مختلـف، و  گونا یـک شـورای مشـورتی، ارائـه لیسـت های 

کاندیداهـا بـه صـورت منفـرد و مسـتقل بـا عنـوان اصالح طلبـی. حضـور 
گـزارش، از میـان ۱۷۵ شـرکت کننده در  ایـن نظرسـنجی همچنـان ادامـه دارد امـا تـا لحظـه ارائـه ایـن 
ایـن نظرسـنجی، ۷۴ درصـد »ارائـه لیسـت واحـد از شایسـتگان و مقبولیـن اصالح طلـب بـا نظـر یـک 
شـورای مشـورتی« را بهتریـن راه پیـروزی حامیـان اصالحـات دانسـته اند. ۱۸ درصـد شـرکت کنندگان 
گـون از سـوی سـران اصالح طلـب و احـزاب مختلـف« شـده اند و  گونا خواسـتار »ارائـه لیسـت های 
کاندیداهـا بـه صـورت منفـرد و مسـتقل بـا عنـوان اصالح طلبـی«  تنهـا هشـت درصـد از آنـان »حضـور 

کار دانسـته اند. را چـاره 
کامـل نیسـت و یا  کارشـناس آمـار، می گویـد: هرچنـد ایـن نظرسـنجی از لحـاظ علمـی  کمانگـر،  میـالد 
گفـت بـر اسـاس ایـن نظرسـنجی، تکلیـف اصالح طلبـان و  کامـل ارائـه نشـده، امـا می تـوان  نتایـج آن 
گـر می خواهنـد برنـده میـدان انتخابـات شـوراها  تحول خواهـان در آذربایجـان غربـی روشـن اسـت. ا
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کنار هم و پشـتیبانی  گرفتـن اختـالف سـلیقه ها و نظرها چاره ای جز ایسـتادن  باشـند، بـدون در نظـر 
از یکدیگـر ندارند.

گفتـه او روشـن شـدن نسـبت جنسـیتی شـرکت کنندگان در نظرسـنجی، سـن و تحصیـالت آنهـا  بـه 
کـه  و هم چنیـن روشـن شـدن ترکیـب اجتماعـی آنهـا بـه لحـاظ زبـان و مذهـب، متغیرهایـی اسـت 
کنـد؛ امـا بـا ایـن حـال بر اسـاس حـال و هـوای انتخاباتی  کمـک  می توانـد بـه دقیق تـر بـودن ایـن آمـار 

شـهر، به نظـر می رسـد نتایـج اولیـه نظرسـنجی منطقـی اسـت.
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لیست واحد، راه پیروزی تحول خواهان در انتخابات شوراها



تخلفات شهرداری تهران را در مجلس 
پیگیری می کنیم

�����ت �ــ��دا�ی ���ان را در ���� 
���� ����ــ�ی �� 

�ـــ�م  از  ���ـــ�  ا�ـــ�از  �ـــ�  ���ـــ�  �����ـــ�ه  دو 
������ا�ـــ�ری ر��ـــ� ا�ـــ� ����ـــ� ��ـــ�ه ����� 
���داری ���ان در ��رای ��� ���ان در ������ ای 
��ده ا�ـــ�: «در ا�� ���ـــ�، ������ت ��  ا�ـــ�م 
��ـــ� وی-����ـــ�- در ز����  �����ت �ـــ��داری 
و  �ـــ�  ���ا�ـــ�  �ـــ��ده  ��ا���ـــ�  �ـــ�  ��ـــ�ان 
�� ����� وی، �� �� د���ل ��ه ���� و  ���������ـــ� 
��د����� ��ـــ��� و �� �� ا�ـــ� ����� �� ���ان 
������ـــ� �ـــ�ای ���ـــ� ���ـــ� �� ����ـــ�، از ��� 
ا��ار�ـــ�ی ���ر�ـــ� �ـــ�ه ����ـــ� �ـــ�ای �� �ـــ�ا���م 

��د.» ر����ن ا�� ����� ا����ده ��ا��� 

کاندیداتـوری رحمت اله حافظی چهره منتقد شـهرداری  دو نماینـده مجلـس بـا ابـراز تاسـف از عـدم 
کرده انـد: »در ایـن مجلـس، موضوعـات مـد نظـر  تهـران در شـورای شـهر تهـران در بیانیـه ای اعـالم 
وی-حافظـی- در زمینـه تخلفـات شـهرداری تهـران بـه فراموشـی سـپرده نخواهد شـد و نمایندگانی 
کـه ماننـد وی، نـه بـه دنبـال جاه طلبـی و خودنمایی هسـتند و نه به این موضوع بـه عنوان تریبونی 
بـرای عرضـه خویـش می نگرنـد، از همـه ابزارهـای نظارتـی قوه مقننه برای به سـرانجام رسـاندن این 

کرد.« موضـوع اسـتفاده خواهند 
رحمـت الـه حافظـی عضـو اصول گـرای شـورای شـهر تهـران و از جدی ترین منتقدین قالیباف شـهردار 
بیـان  بـرای  هـر فرصتـی  از  بـا جنـاح متبـوع اش،  قالیبـاف  بـه هم سـویی  توجـه  بـدون  و  بـود  تهـران 

کاندیداتـوری دوره پنجـم شـوراها انصـراف داد. تخلفـات شـهرداری تهـران اسـتفاده می کـرد. او از 
کسـیون امیـد مجلـس دهم، انصـراف حافظی  عبدالکریـم حسـین زاده و بهـرام پارسـایی دو عضـو فرا
کـه حافظـی بـا خداحافظـی معنادار  را معنـادار و اندرزگونـه دانسـته و آورده انـد: بـدون شـک تلنگـری 
خـود، بـه همـه نماینـدگان مجلـس و شـورای شـهر فعلـی و بعـدی زد، ماننـد تالش هـای خالصانـه او 
کـه مـا و  گذشـته، بـه عنـوان سـند فسادسـتیزی وی در تاریـخ ثبـت خواهـد شـد. امیـد  در یـک سـال 
کننـد، پیـش از آن کـه دیـر شـود، بـرای بازگردانـدن آب  کـه بایـد معنـای ایـن تلنگـر را درک  همـه آنهـا 

رفتـه بـه جـوی، هم دل شـوند.
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تخلفات شهرداری تهران را در مجلس پیگیری می کنیم



تخفیف ۸۰ درصدی نرخ بلیط مترو 
برای سربازان

����ــ� ٨٠ در��ی �ــ�� ���� ���و ��ای 
����زان

 �� � ��ـــ�و را ��ای �ـــ���زا��  �ـــ�رای �ـــ�� ���ان، ��
��د��ن �ـــ�ی  در  را  ����ـــ�  و���ـــ�  ���ـــ�  دوران 
داد.  ���ـــ�  در�ـــ�   ۸۰ �� ���ـــ�،  �ـــ��ی  ��ـــ�ان 
�� در ���ان ���� �� ���� �� ��دا�� ۲۰  ����زا�� 
در�ـــ� ���ـــ� ���� ��ـــ�و �ـــ� ��ا��� از �ـــ��� ر��� 
����.ارا��  ��ـــ�ان �ـــ� �ـــ�� ۴ �ـــ�� در روز ا�ـــ���ده 
����� ���و �� ����زان ��� از ا�� از ��ی ���دار 
���ان و در �� �����ی �� ����ز ���ا��، �� ��رای 
�� �ـــ�را �� ا�� ������د  �ـــ�� ���ان ارا�� �ـــ�ه ��د 

��د. ��ا��� 

که دوران خدمت وظیفه عمومی را در پادگان های  خ مترو را برای سـربازانی  شـورای شـهر تهران، نر
کـه در تهـران خدمـت می کنند بـا پرداخت  کاهـش داد. سـربازانی  تهـران سـپری می کننـد، ۸۰ درصـد 

کنند. ۲۰ درصـد قیمـت بلیـط متـرو می تواننـد از شـبکه ریلی تهران تا سـقف ۴ سـفر در روز اسـتفاده 
ارائـه تخفیـف متـرو بـه سـربازان پیـش از ایـن از سـوی شـهردار تهـران و در پـی تقاضـای یـک سـرباز 

کـرد. کـه شـورا بـا ایـن پیشـنهاد موافقـت  تهرانـی، بـه شـورای شـهر تهـران ارائـه شـده بـود 
کسـی اصـرار  خ تا کان بـر افزایـش نـر کمـا شـورای شـهر تهـران هم چنیـن برخـالف فرمانـداری تهـران 
کسـی در سـال جدیـد اسـت. به نظـر می رسـد اختـالف  خ تا دارد. فرمانـدار تهـران مخالـف افزایـش نـر
کشـیده شـود. طالیـی نایـب رئیـس شـورای  کمیتـه حـل اختـالف  نظـر فرمانـدار و شـورای تهـران بـه 

کننـد. کسـی خـودداری  خ تا کسـی داران خواسـته اسـت تـا ابـالغ رسـمی، از افزایـش نـر تهـران از تا
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خ بلیط مترو برای سربازان تخفیف ۸۰ درصدی نر



 توصیـه یـک عضـو شـورای تهران
 به رای دهندگان

����� �� ��� �ــ�رای ���ان ��
رای د�����ن

�� از  ر��� ا�� ����� ��� �ـــ�رای ��� ���ان 
���� در ا������ت �ـــ�رای ���� ا���اف داده �� 
 �� ����� رای د���  ��ده ��  رای د�����ن ����� 
�� ��� از  ��ـــ���   ���� ک د�ـــ� ���ـــ��». او  ��»
�� در ����� ����  ���ـــ�� و ��ـــ�ن داده ا��  آ��� 
��� دا�ـــ�� �� ��ل ��دم ��ا��� ا��، ��ای ورود 
���� ����� ��� از  �� ��را ������ �� �����. �� 
ک د�ـــ��، ���ه �ـــ�دن در �� ����� �ـــ��ی،  ��

������ا�� ����. ک ا����ب  �� ����

که از شـرکت در انتخابات شـورای پنجـم انصراف داده  رحمـت الـه حافظـی عضو شـورای شـهر تهران 
کـه  کسـانی  گفتـه  ک دسـت باشـند«. او  کـه »پا کسـانی رای دهیـد  کـرده بـه  بـه رای دهنـدگان توصیـه 
که در مناصب قبلی چشـم داشـتی به مال مردم نداشـته اند،  گذشـته و نشـان داده اند  سـنی از آنها 
ک دسـتی، خبـره بـودن در یـک  گفتـه حافظـی بعـد از پا بـرای ورود بـه شـورا شایسـته تر هسـتند. بـه 

کاندیداها باشـد. ک انتخـاب  موضـوع شـهری، بایـد مال
که با لیسـت اصول گرایان وارد شـورای چهارم شـده بود از جدی ترین منتقدین  رحمت اله حافظی 
کـه پیـش از آمـدن بـه شـورا چـه تصـوری  قالیبـاف شـهردار تهـران بـود. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
داشـتید و حـاال چـه برداشـتی از شـورای شـهر داریـد بـا بیـان اینکـه شـورا را محـل خدمـت و حـل 
مشـکالت مـردم می شـناختم و حـاال نیـز اعتقـاد دارم شـورا بایـد چنیـن جایگاهـی را داشـته باشـد، 
ادامـه داد: حـاال و پـس از چهارسـال تفـاوت دیـدگاه و شـناختی دارم. بـر همیـن اسـاس قبـال فکـر 
می کـردم همـه سـالم هسـتند و مسـائل و منافـع شـخصی در شـورا خیلـی پررنـگ نیسـت و ممکـن 
اسـت در حواشـی مختصری این موضوعات باشـد اما االن اعتقاد دارم اولویت در مجموعه شـوراها 
حـاال نگویـم بـه طـور ۱۰۰درصـد امـا در بسـیاری بحـث منافـع شـخصی اسـت و بعـد از آن و در اولویـت 

دوم مباحـث جناجـی و سیاسـی پیگیـری می شـود و ایـن خـوب نیسـت.
کـرده و  کاندیداتـوری شـورای پنجـم عنـوان  حافظـی مشـکالت خانوادگـی را دلیـل انصـراف خـود از 

کار طبابـت مشـغول می شـوم. گفتـه بعـد از اتمـام دوره چهـارم بـه مطـب ام برمی گـردم و بـه 
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توصیه یک عضو شورای تهران به رای دهندگان



حقـوق شـهروندی مـالک تعیین 
صالحیت هـا

ک ����� ����� �� ���ق ���و��ی ��

���ـــ�دی ��ه ��ـــ�� ر��ـــ� ��ـــ�ت ��ـــ�رت �ـــ� 
�ـــ��و��ی  ��ـــ�ق  ر���ـــ�  �ـــ�را��،  ا�����ـــ�ت 
������ا�ـــ�ی ا������ت  ک ����ـــ� ����ـــ�  �ـــ�
���ـــ�: «���ت ��ـــ�رت ����ان  �ـــ�را�� دا��ـــ�� و 
������ا��، د��  ���� ����ـــ� ����� ����ـــ� 
�ـــ� آ�ـــ� در رو�ـــ� ��ر�ـــ� ����� �ـــ�،  ��ـــ�  �ـــ� 
������ا�� و �����ات ������  ���ق �ـــ��و��ی 

ر���� ��ه ا�� �� ��.»

ک  محمـودی شـاه نشـین رئیـس هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها، رعایـت حقوق شـهروندی مال
گفتـه: »هیـات نظـارت به عنـوان مرجـع  کاندیداهـای انتخابـات شـوراها دانسـته و  تعییـن صالحیـت 
بررسـی صالحیت هـا، حقـوق  رونـد  در  آیـا  کـه  دقـت می کنـد  کاندیداهـا،  تعییـن صالحیـت  نهایـی 

کاندیداهـا و مسـتندات قانونـی رعایـت شـده اسـت یـا نـه.« شـهروندی 
بـا  لـذا مجلـس  برعهـده نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی اسـت.  انتخابـات شـوراها  بـر  نظـارت 
انتخـاب ۵ نفـر به عنـوان هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات و انتخـاب ۳ نفـر در هـر اسـتان هیـات 
نظـارت اسـتانی را تشـکیل داده اسـت. در مجمـوع حـدود صـد نماینـده مجلـس بـر رونـد انتخابـات 

شـوراها نظـارت دارنـد.
گزارش هـا و پرونـده و شـکایت ها بـه  گفتـه: »بررسـی و رسـیدگی نهایـی بـه  محمـودی شـاه نشـین 
ج از ذهنیـت فـردی بـه درخواسـت شـکایت  عنـوان مرجـع شـبه قضایی برعهـده ماسـت و بایـد خـار

کنیـم و ببینـم آیـا صحـت انتخابـات درسـت بـوده اسـت یـا خیـر.« رسـیدگی و حکـم صـادر 
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ک تعیین صالحیت ها حقوق شهروندی مال



تراکم فروشی نطفه فساد در شهرداری ها

�� ��و�� ���� ���د در ���دا�ی �� ��ا

 �� ر��ـــ� ���ت ���رت �ـــ� ا������ت �ـــ�را��، ��ا
��و�ـــ� را ���� ���د در �ـــ��داری �� دا���� و 
��ر����� ��ه ����� ��  ��ا���ر او���� ���ی 
��� ��د��  ��ه �� ���داری �� ����ر �� ���ان 
�ـــ� ��ـــ���. ���ـــ�دی �ـــ�ه  از ��ـــ� �ـــ�وش ��ا
�� از  ����: ���� �ـــ�را���� ا����ب ����  ��ـــ�� 
��ـــ�رت ��ی ��رد ���ز ������ �ـــ��ی ����ردار 

���ـــ�� �� ����ت ���ی �� ��ا�� ��.

کم فروشـی را نطفـه فسـاد در شـهرداری ها دانسـته  رئیـس هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها، ترا
کسـر  کارشناسـی شـده هزینه هـا شـده تـا شـهرداری ها مجبـور بـه جبـران  و خواسـتار اولویت بنـدی 
گفتـه: بایـد شـوراهایی انتخاب شـوند  کـم نشـوند. محمـودی شـاه نشـین  بودجـه از محـل فـروش ترا
که از مهارت های مورد نیاز مدیریت شـهری برخوردار باشـند تا مشـکالت شـهری حل خواهد شـد.
گفتـه محمـودی شـاه نشـین، تحمیـل نیـروی انسـانی بـه شـهرداری ها و دخالـت نابجـا در امـور  بـه 
امـر  ایـن  کـه  اسـت  شـهرداری  و  شـورا  رابطـه  در  اساسـی  مشـکالت  جملـه  از  شـهرداری،  اجرایـی 
کـه تصویب بودجه شـهرداری ها، انجام  کـرده: در قانون اشـاره شـده  قابل پذیـرش نیسـت. او اضافـه 
کیفـی شـهرداری ها بـر عهـده شـوراها  کمـی و  کالن، تفریـغ بودجـه و نظـارت بـر عملکـرد  معامـالت 
گـر شـوراها بـه میـزان اختیارات شـان بـر عملکـرد شـهرداری ها واقـف باشـند بـه طـور قطـع  اسـت و ا

کننـد. از بسـیاری تخلفـات احتمالـی جلوگیـری  می تواننـد 
برگـزار  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  بـا  هم زمـان  و  اردیبهشـت   ۲۹ روز  پنجـم  شـورای  انتخابـات 

د می شـو
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کم فروشی نطفه فساد در شهرداری ها ترا



وعده برخورد با تبلیغات زودهنگام

و��ه ����رد �� ������ت �ود����م

�� ���ت  �ـــ����ی �ـــ�رای �����ن و�ـــ�ه داده 
زود��ـــ��م  �����ـــ�ت  ا�����ـــ�ت،  �ـــ�  ��ـــ�رت 
������ا�� را ر�� و در ��ر�� ����� ��، ��ارد 
����ا�ـــ�  ���ـــ�.  ��ا��ـــ�  ��ـــ�  در  را  ���ـــ� 
��ـــ�ر ��ا�ـــ�� ا�ـــ� �ـــ� �ـــ�  �����ـــ� از وزارت 
����ـــ��ن ������ت، ا��ا��ت �زم ��ای  ��ـــ��� 

�����ـــ�ی از ������ت زود����م را ا���م د��.

زودهنـگام  تبلیغـات  انتخابـات،  بـر  نظـارت  هیـات  کـه  داده  وعـده  نگهبـان  شـورای  سـخن گوی 
کدخدایـی  گرفـت.  کاندیداهـا را رصـد و در بررسـی صالحیت هـا، مـوارد تخلـف را در نظـر خواهنـد 
کمیسـیون تبلیغـات، اقدامـات الزم بـرای  کشـور خواسـته اسـت تـا بـا تشـکیل  هم چنیـن از وزارت 

دهـد. انجـام  را  زودهنـگام  تبلیغـات  از  جلوگیـری 
کـه  شـد  خواهـد  برخـورد  انتخاباتـی  زودهنـگام  تبلیغـات  بـا  کـه  داده  وعـده  حالـی  در  کدخدایـی 
کرده اند.  کاندیداتـوری خـود را اعـالم و تبلیغات را آغـاز  کنـون  بسـیاری از چهره هـای سیاسـی، از هم ا
گر  کـه آیـا تبلیغـات زودهنـگام منجر به رد صالحیت خاطیان خواهد شـد یـا خیر ولی ا او اعـالم نکـرده 
گرفتـن تخلفـات تبلیغاتـی در بررسـی صالحیت هـا، به منزلـه رد صالحیـت آنهـا باشـد،  معنـای در نظـر 
داد،  قـرار  رد صالحیت شـدگان  ردیـف  در  را  انتخابـات  ح  مطـر کاندیداهـای  نـام  بایـد  کنـون  هم ا از 
کرده انـد. سـفرهای اسـتانی، سـخنرانی در محافـل  کنـون تبلیغـات را شـروع  چـون بیشـتر آنهـا از هم ا
کنفرانس هـای مطبوعاتـی، از  مختلـف، حضـور تبلیغاتـی در مناطـق زلزلـه زده و بحرانـی، و برگـزاری 

کـه هفته هاسـت شـروع شـده اسـت. جملـه فعالیت هـای تبلیغاتـی اسـت 
کـرده انتظـار داریم همه رسـانه ها اعـم از صدا  و  کدخدایـی سـخن گوی شـورای نگهبـان خاطـر نشـان 
کننـد و از تبلیـغ  سـیما، رسـانه های مکتـوب و هم چنیـن رسـانه های مجـازی بـر اسـاس قانـون عمـل 

کنند. لـه یـا علیه افـراد خـودداری 
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وعده برخورد با تبلیغات زودهنگام



کاندیداها در پی تهدیدها انصراف ندهند

������ا�� در �� ������� ا���اف �����

�� ��� ��رای ����ی ���ت ���رت �� ا������ت 
��ارش ���ـــ� ���ـــ� �ـــ� ����ـــ� ���ـــ�  از در���ـــ� 
���ر�ـــ�  ���ت �ـــ�ی  ا��ـــ�ی  ���ـــ�  ������ا�ـــ� 
از  ��������ـــ���ن  ���ـــ�:  و  داده  ��ـــ�  ا�ـــ��ن 
�� ا���اف �ـــ�د را ا��م  ������ا�ـــ� ��ا�ـــ�� ا��، 
��������ـــ�  را  ����ـــ�ات  ا�ـــ�  ��ر�ـــ���  ���ـــ�. 
 ���� �� �� �ـــ�ده ا ������ا�� �����  ��ا�ـــ�� و �ـــ� 
���س ���� ��ا�� �ـــ��� �� ���ت ����ی ���رت 

���� و ���� ا���اف �����. �� ا������ت ����� 

تهدیـد  بـر  مبنـی  گزارش هایـی  دریافـت  از  انتخابـات  بـر  نظـارت  هیـات  مرکـزی  شـورای  عضـو  یـک 
تهدیدکننـدگان  گفتـه:  و  داده  خبـر  اسـتان  نظارتـی  هیات هـای  اعضـای  توسـط  کاندیداهـا  برخـی 
کننـد. پارسـایی ایـن تهدیـدات را غیرقانونـی  کـه انصـراف خـود را اعـالم  کاندیداهـا خواسـته اند،  از 
گـر بـا چنیـن تماس هایـی مواجـه شـدند بـه هیـات مرکـزی  کـرده ا کاندیداهـا توصیـه  خواسـته و بـه 

کننـد و هرگـز انصـراف ندهنـد. نظـارت بـر انتخابـات شـکایت 
رای  بـا  کـه  اسـت  مجلـس  نماینـده  پنـج  از  مرکـب  شـوراها  انتخابـات  بـر  نظـارت  مرکـزی  هیـات 
نماینـدگان انتخـاب شـده اند. در هـر اسـتان نیز سـه نفر از نمایندگان مجمع اسـتانی بـرای نظارت بر 

برگزیـده شـده اند. انتخابـات توسـط شـورای مرکـزی هیـات نظـارت  امـر 
کـه برخـی اعضـای هیات هـای نظـارت اسـتانی بـه هـر  کاندیداهایـی  گفتـه: بـه همـه  بهـرام پارسـایی 
نحـوی چـه حضـور و چـه تلفنـی از آنها خواسـته اند، پیش از آغاز بررسـی رسـمی صالحیت ها انصراف 

دهنـد، اعـالم می کنیـم بـه ایـن مسـائل توجهـی نکنند.
نامزدهـای  بعضـی  از  اسـتانی  نظـارت  اعضـای هیـات  از  برخـی  اخیـر  روزهـای  در  اینکـه  بیـان  بـا  او 
رد صالحیـت  هیات هـا  ایـن  ازسـوی  آن کـه  از  پیـش  خواسـته اند  کشـور  اسـتان  چنـد  در  انتخاباتـی 
از  کـرد: ایـن رفتـار غیرقانونـی اسـت و مـا  کیـد  شـوند، به خاطـر حفـظ آبرویشـان انصـراف دهنـد، تا
کـه شـکایت خـود را بـه  گرفتـه شـده، می خواهیـم  کـه چنیـن تماس هایـی بـا آنهـا  تمامـی داوطلبانـی 
کنند. عضـو هیات مرکزی نظـارت بر انتخابات شـوراهای  هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات تقدیـم 
کاندیداهای انتخاباتی  کسی حق ندارد  شـهر و روسـتا یادآور شـد: این اقدامات تخلف محرز اسـت و 

کـرده یـا بـه هـر طریـق از آنهـا بخواهنـد انصـراف دهنـد. را تهدیـد 
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کاندیداها در پی تهدیدها انصراف ندهند



عـالوه  اسـتان ها  در  شـد:  یـادآور  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  شـیراز  مـردم  اصالح طلـب  نماینـده 
کار آنهـا از ناظـران  کـه  کمیتـه بازرسـی سـه نفـره ای فعالیـت می کننـد  بـر هیـات نظـارت اسـتان ها، 
بازرسـی  کمیتـه مرکـزی  بـه هیـات مرکـزی و  گـزارش تخلفـی وجـود داشـته باشـد،  گـر  ا مجزاسـت و 

کـرد. خواهنـد  گـزارش 
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کاندیداها در پی تهدیدها انصراف ندهند



رویکرد سپاه در انتخابات

�����د ���ه در ا������ت

در  �ـــ��ه  رو��ـــ�د  ��و�ـــ�  در  و�� ���ـــ�  �����ـــ�ه 
و  ��ـــ�ی»  ��ا ��ـــ�ر��  «ا��ا�ـــ�  را  ا�����ـــ�ت 
 �� �� :���� ��ده و  «ا����ب ���ـــ���ا��» ���ان 
�� ����ی ا����� و �����ک ��ـــ����� ������� و 

.��� ��ر آ��ه ��ا���� ����ت را ��   ��
���ـــ�ان  ���ـــ���ا��»  «ا���ـــ�ب  ���ـــ�  رو�ـــ� 
رو��ـــ�د �ـــ��ه در ا�����ـــ�ت، ����ـــ� �ـــ�ار ا�ـــ� 
�ـــ� د���ـــ� در ا�����ـــ�ت ���ـــ�  ������ـــ� �ـــ�د 

���د.

کثری« و »انتخاب  نماینده ولی فقیه در قزوین رویکرد سـپاه در انتخابات را »افزایش مشـارکت حدا
کـه مدیـری انقالبـی و پرتحـرک مسـئولیت پذیرفتـه و سـر  گفتـه: هـر جـا  کـرده و  هوشـمندانه« عنـوان 

کند. کار آمـده توانسـته مشـکالت را حـل 
اسـت  قـرار  چگونـه  انتخابـات،  در  سـپاه  رویکـرد  به عنـوان  هوشـمندانه«  »انتخـاب  نیسـت  روشـن 

تلقـی نشـود. انتخابـات  کـه دخالـت در  عملیاتـی شـود 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی طبـق قانـون حق دخالـت در انتخابات را ندارد ولی اسـتراتژی های 
انتخاباتـی سـپاه، بـه طـور طبیعـی در عمـل بـه دخالـت منتهـی می شـود. از همیـن رو سیاسـیون 

همـواره نسـبت بـه دخالت هـای انتخاباتـی سـپاه معتـرض بوده انـد.
کسـی را بـرای  گاهـی  گفتـه: مـردم بایـد بـا بصیـرت و آ معبـودی نماینـده رهبـر ایـران در سـپاه قزویـن 
کشـور را  که در تراز نظام و ملت ایران باشـد و بتواند اسـتعدادهای  کنند  ریاسـت جمهوری انتخاب 
کرده: ایران اسـالمی از لحاظ نظامی و دفاعی در اقتدار و شـرایط مطلوب و  کند. وی اضافه  شـکوفا 
بی نظیری اسـت و باید در حوزه اقتصاد هم جایگاه خود را بدسـت آوریم و در این مسـیر الزم اسـت 

کنیم. از همـه ظرفیت هـا و امکانـات خـود بخوبی اسـتفاده 
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رویکرد سپاه در انتخابات



تجمـع سـنندجی هـا در اعتـراض بـه 
ضعـف مدیریـت شـهری

���� ������ �� در ا���اض �� ��� 
������ ���ی

��ـــ�  �ـــ�  ��ـــ��  �ـــ���ج  ��زار�ـــ�ن  از  ���ـــ� 
������ �ـــ��ی، د�ـــ� �� ���� زده و ��ا���ر 
�������� د����و�ـــ�ن ��ه ا��. ���� ������ن 
��� �����ن ا���ب ����ج، ��م ���رت ��  ��زار 
د����و�ـــ�ن و �� ����ـــ� �����ـــ� �ـــ��ی �ـــ� 
��ده و  �������� آ��� را د��� ا���اض ��د ���ان 
��ـــ��ه ا��.  ����ـــ�  را  �ـــ�د  ���زه �ـــ�ی  ���ـــ�ه 
و���ـــ�  ���ـــ�  از  د����و�ـــ�ن  �ـــ������� 

���داری ا��.

از بازاریـان سـنندج نسـبت بـه ضعـف مدیریـت شـهری، دسـت بـه تجمـع زده و خواسـتار  جمعـی 
عـدم  انقـالب سـنندج،  کفـش خیابـان  بـازار  سـاماندهی دست فروشـان شـده اند. تجمع کننـدگان 
نظـارت بـر دست فروشـان و بی توجهـی مدیریـت شـهری بـه سـاماندهی آنهـا را دلیـل اعتـراض خـود 
از جملـه  کشـیده اند. سـاماندهی دست فروشـان  پاییـن  را  مغازه هـای خـود  کرکـره  و  کـرده  عنـوان 

وظایـف شـهرداری اسـت.
کـه از مدت هـا قبـل در شـهرداری و شـورای اسـالمی  بـه نوشـته خبرگـزاری تسـنیم، از جملـه مسـائلی 
کـه بارهـا وعـده حـل  شـهر سـنندج در دسـت بررسـی بـوده مسـئله سـاماندهی دست فروشـان بـوده 
ایـن موضـوع را بـه شـهروندان و بازاریـان داده انـد امـا هنـوز ایـن خواسـته ها و مطالبـات بالتکلیـف 

کسـبه و مغـازه داران سـنندجی را فراهـم آورده  اسـت. مانـده و موجبـات اعتـراض و نارضایتـی 
کسـی متولی سـاماندهی دست فروشـان خیابان های سـنندج بوده و شـهردار  که چه  معلوم نیسـت 
کـه فکـر و برنامه ریـزی اصولـی  گذشـت ۱۵ مـاه از مدیریـت خـود چـه زمانـی قـرار اسـت  سـنندج بعـد از 

برای سـاماندهی دست فروشـان خیابان های سـطح شـهر سـنندج داشـته باشـد.
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تجمع سنندجی ها در اعتراض به ضعف مدیریت



تکلیف کاندیداها به رصد فضای مجازی

������ا�� �� ر�� ���ی ����ی  �����

������ا�ـــ�ی ا�����ـــ�ت �ـــ�را�� ��� ا�ـــ� �� ر�� 
�� در ����� از  ���ی ���زی �� ���� �������� 
آ��ـــ� �� �� �ـــ�م آ��� ����ـــ� �ـــ� �ـــ�د را ������� 
���ـــ�. ذوا���ـــ�ری ��ـــ�ون ا����ـــ� وزارت  ����ـــ� 
 �� �� ������ا�� ا ���ـــ�:  ��ـــ�ر �� ���ن ا�� ���� 
���ـــ� ���ـــ� از  ��ا��ـــ� در ��ـــ�ی ��ـــ�زی ����ـــ� 
 ����� �� ���� و ا �������ی دارای ����� ا����ده 
������ا  �� ر��� ��   �� ����� �� ������� در د��� 

������ا�� ا��م ��د. ��ارد ���� از ��ی 

کـه در حمایـت از  کاندیداهـای انتخابـات شـوراها مکف انـد بـا رصـد فضـای مجـازی هـر مطلـب تبلیغاتـی 
کشـور  کننـد. ذوالفقـاری معـاون امنیتـی وزارت  آنهـا یـا بـه نـام آنهـا منتشـر می شـود را بالفاصلـه تکذیـب 
کانال هـای  کننـد بایـد از  گـر می خواهنـد در فضـای مجـازی تبلیـغ  کاندیداهـا ا گفتـه:  بـا بیـان ایـن مطلـب 
کاندیـدا  بـه  کـه ربطـی  کانال هـا هـم منتشـر شـد  گـر مطلبـی در دیگـر  ا و  کننـد  دارای شناسـه اسـتفاده 
کاندیداهـا اعـالم شـود. توسـعه رسـانه های آنالیـن و شـبکه های اجتماعـی، تبلیغات  نـدارد بایـد از سـوی 
کـرده اسـت. قانـون انتخابـات زمـان مشـخصی و محـدودی را  انتخاباتـی را دسـتخوش تغییـرات عمـده 
ایـن  کانال هـای متعـدد مجـازی، عمـال  بـا وجـود  کـرده اسـت ولـی  انتخاباتـی مشـخص  بـرای تبلیغـات 
گرفتـه شـده و تبلیغـات در فضـای مجـازی قبـل از شـروع موعـد قانونـی  کاربـران نادیـده  قانـون از سـوی 
کانال ها مطلبی نوشـته شـود، مسـئولیتش مسـتقیما  گر در آن  شـروع شـده اسـت. ذوالفقاری می گوید: ا
ج از آن و در  گـر خـار کار تبلیغاتـی اسـت امـا ا کـه در حـال انجـام دادن  متوجـه آن سـتاد انتخاباتـی اسـت 
ح شـود بایـد بالفاصلـه درخصـوص آن  کاندیـدا یـا سـتاد تبلیغاتـی اش مطـر کانـال دیگـری از ایـن  سـایت و 
گـر آن مطلب  که ا کـه ایـن مطلـب متعلـق بـه آنهـا هسـت یا خیـر  کننـد و مشـخص شـود  مطلـب اظهارنظـر 
کرد: سـتادهای  مربـوط بـه آنهـا نباشـد بایـد بالفاصله طی اطالعیـه ای تکذیبیه بزننـد. ذوالفقاری اضافه 
که  کنند. خواسـته ای  تبلیغاتـی نامزدهـا مکلـف هسـتند تبلیغـات خـود را در فضـای مجـاری سـاماندهی 
کـه هرکس به سـادگی می تواند هر  بـه نظـر می رسـد در فضـای مجـازی بـه سـادگی قابل انجام نباشـد. چرا
کاندیداهـا از امکانـات الزم بـرای رصـد مـداوم شـبکه های اجتماعی و  کنـد و بسـیاری از  مطلبـی را منتشـر 

پاسـخ گویی بـه تک تـک مطالـب منتشـره برخـوردار نیسـتند.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۲۶

کاندیداها به رصد فضای مجازی تکلیف 



مطالبـات زنـان و وظیفه شـوراها در 
تحقـق آنها

������ت ز��ن و و���� ��را�� در ���� آ���

���ون ا��ر ز��ن ر��� ����ر، ������ت ����� 
ز��ن ا��ان را راه ا��ازی ��رک ��ی ����ان، ��زار��
����ـــ�  �ـــ�وش  و  ���ـــ�  دا��ـــ�  �����ـــ��ه  و    
������ ��ی ����� ����ر����� و��ه  د�ـــ��، 
�� ورز�ـــ� ��ص ز��ن �� و��ه ا�ـــ���  ز��ن و ا��
����: ��را��ی �ـــ�� و رو��� ���� ا��  دا��ـــ�� و 
��ا�ـــ�� �� را ��رد ���� و��ه ��ار د��� و ���� 

.���� آن را �����ی 

بانـوان،  راه انـدازی پارک هـای  را  ایـران  زنـان  زنـان رئیـس جمهـور، مطالبـات عمومـی  امـور  معـاون 
کلینیک هـای تخصصـی بیمارسـتانی  بازارچـه  و نمایشـگاه دائمـی عرضـه و فـروش صنایـع دسـتی، 
گفته: شـوراهای شـهر و روسـتا باید  کن ورزشـی خاص زنان به ویژه اسـتخر دانسـته و  ویژه زنان و اما

کننـد. ایـن خواسـته ها را مـورد توجـه ویـژه قـرار دهنـد و تحقـق آن را پیگیـری 
گفته: ثبت نام زنان در انتخابات شـوراهای  مـالوردی معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنان و خانـواده 
که چه در شـهر و چه  اسـالمی شـهر و روسـتا فرصتـی بـرای تحقـق »حـق آنـان بـر شـهر« بـود و تا زمانـی 
کمتـر می تـوان بـه تحقـق حـق  در روسـتا بـه تعـداد الزم زن در ترکیـب ایـن شـوراها نداشـته باشـیم 
که شـهر و روسـتا محلی  کند  کمک  آنان بر شـهر امیدوار بود.حضور زنان در شـوراها می تواند بسـیار 

مناسـب بـرای زندگـی زنـان باشـد امـا در حـال حاضـر شـاهد این وضعیت نیسـتیم.
کـه زنـان از ثبت نـام در انتخابات شـوراهای اسـالمی شـهر و  مـوالوردی بـا بیـان اینکـه امیـدوار بودیـم 
که چرا  خ نـداد . بایـد آسـیب شناسـی شـود  کننـد، افـزوده: ایـن اتفـاق ر گسـترده ای  روسـتا اسـتقبال 
خ داده در چهـار سـال اخیـر، زنان زیـادی در انتخابات شـوراها ثبت نام نکرده اند  بـا وجـود تحـوالت ر
ولـی امیدواریـم در انتخابـات اقبـال بیشـتری بـه زنـان و برنامه هـای آنهـا شـود و تغییـر محسوسـی در 
کـه در حوزه های مختلف متخصص هسـتند وارد این  تعـداد آنـان در شـوراها داشـته باشـیم و زنانـی 

پارلمان هـای محلـی شـوند و تاثیرگذار باشـند.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۲۷

مطالبات زنان و وظیفه شوراها در تحقق آنها



٩ درصد کاندیداهای شوراها
 رد صالحیت شدند

٩ در�� ������ا��ی ��را�� رد ����� ����

ا�����ـــ�ت  ������ا�ـــ�ی  در�ـــ�   ۹ ����ـــ� 
������ا��ی  ��را��ی �ـــ�� و ����� ۲ در�� 
ا������ت �ـــ�را��ی رو�ـــ��، از �ـــ�ی ���ت ��ی 
ا��ا�ـــ� ا�����ـــ�ت ������ دوره �ـــ�رای �ـــ�� و 
رو�ـــ�� رد �ـــ�. ر��� ���ت ���رت �ـــ� ا������ت 
���ـــ�: رد �����  �ـــ�را��، �ـــ� ا�ـــ�م ا�� ��ـــ� 
����ن از �ـــ�م ارد����ـــ� �� ��ا��� �� ��ا��� 

�� ���ت ���رت ����� ا���اض ��د ���ـــ��.

کاندیداهـای  درصـد   ۲ صالحیـت  و  شـهر  شـوراهای  انتخابـات  کاندیداهـای  درصـد   ۹ صالحیـت 
انتخابـات شـوراهای روسـتا، از سـوی هیات هـای اجرایـی انتخابـات پنجمیـن دوره شـورای شـهر و 
گفتـه: رد صالحیـت  روسـتا رد شـد. رئیـس هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها، بـا اعـالم ایـن خبـر 
شـدگان از سـوم اردیبهشـت می تواننـد بـا مراجعـه بـه هیـات نظـارت پیگیـر اعتـراض خـود باشـند.
انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا هم زمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری، روز ۲۹ 
گفتـه محمـودی شـاه نشـین رئیس هیـات نظارت بـر انتخابات،  اردیبهشـت مـاه برگـزار می شـود. بـه 
کاندیداهـا هسـتند و اسـامی تایید صالحیت شـدگان  هیات هـای نظـارت در حـال بررسـی صالحیـت 

انتخابـات شـوراها، روز ۳۱ فروردیـن بـه فرمانداری هـا اعـالم می شـود.
نظـارت بـر انتخابـات شـوراها از جملـه وظایـف نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی اسـت بـه همیـن 
دلیـل ۵ نفـر از نماینـدگان مجلـس بـه عنـوان هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات تعییـن شـده اند. از 
میـان مجمـع نماینـدگان هـر اسـتان نیـز سـه نفـر به عنـوان اعضـای هیـات نظـارت اسـتان، انتخـاب 

شـده اند. شـورای نگهبـان هیـچ مسـوولیتی در قبـال انتخابـات شـوراها نـدارد.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۲۸

کاندیداهای شوراها رد صالحیت شدند ۹ درصد 



رد صالحیت ۷۶۳ کاندیدا در تهران

������ا در ���ان رد ����� ٧۶٣ 

���ت ا��ا�� ا������ت �ـــ�را�� در ا���ن ���ان، 
�����ـــ�ا از ���ـــ�� ۱۰ �ـــ�ار و ۵۴  ����ـــ� ۷۶۳ 
�ـــ�د. �����ـــ� ر���� ر��ـــ� ���ت  �����ـــ�ا را رد 
 :���� ���� ���رت ا�ـــ��ن ���ان �� ا��م ا�� ��� 
������ا در ا�ـــ��ن ���ان  ���ـــ� ����ـــ� ۹۲۸۸ 
������ا�� در ���ت  ����� �ـــ�ه ا�ـــ�. ����� 
�ـــ� ����ـــ� �����  ��ـــ�رت در ��ل ��ر�ـــ� ا�ـــ� 
����ـــ� ����� �ـــ� دو روز د��� �ـــ� ������ار��ی 

���������ی ا���ن ���ان ا��م �� ��د.

کاندیـدا از مجمـوع ۱۰ هـزار و ۵۴  هیـات اجرایـی انتخابـات شـوراها در اسـتان تهـران، صالحیـت ۷۶۳ 
گفته:  کـرد. علیرضـا رحیمـی رئیـس هیـات عالـی نظـارت اسـتان تهـران بـا اعالم ایـن خبر  کاندیـدا را رد 
کاندیداهـا در هیات  کاندیـدا در اسـتان تهـران تاییـد شـده اسـت. صالحیـت  جمعـا صالحیـت ۹۲۸۸ 
کـه نتیجـه نهایـی تعییـن صالحیت هـا دو روز دیگـر بـه فرماندارهـای  نظـارت در حـال بررسـی اسـت 
شهرسـتان های اسـتان تهـران اعـالم می شـود. براسـاس آمـار منتشـره توسـط رئیـس هیـات نظـارت 
اسـتان تهران، در موعد مقرر تعداد ۶ هزار و هفت نفر در شهرسـتان های اسـتان تهران، برای شـرکت 
کـه صالحیـت ۵۵۵۰ نفر آنها توسـط هیات  کرده انـد  کاندیداتـوری  در انتخابـات شـورای پنجـم، اعـالم 

اجرایـی تاییـد و صالحیـت ۴۶۰ نفـر آنهـا رد شـده اسـت. ۷۰ نفـر نیـز اعـالم انصـراف داده انـد.
که  کاندیـدای حضـور در شـورای پنجـم شـده بودنـد  گـزارش مـی افزایـد در شـهر تهـران ۲۹۸۲ نفـر  ایـن 
صالحیـت ۲۷۶۴ نفـر آنهـا از سـوی هیـات اجرایـی تاییـد و صالحیـت ۲۳۶ نفـر آنهـا رد شـده اسـت. 
کاندیداهـای  گفتنـی اسـت، آمـار منتشـره، آمـار نهایـی  کرده انـد.  در تهـران ۱۸ نفـر نیـز اعـالم انصـراف 
که برخی از رد صالحیت شـدگان ممکن اسـت توسـط هیات نظارت تایید و  شـواری پنجم نیسـت چرا
که توسـط هیات اجرایی تایید صالحیت شـده اند توسـط هیات نظارت رد صالحیت  کسـانی  برخی از 
کاندیداهـای تایید صالحیـت شـده روز ۳۱ فروردیـن بـه فرمانداری هـا اعـالم  شـوند. فهرسـت نهایـی 
کاندیداهـای رد صالحیـت شـده از روز سـوم اردیبهشـت بـه مـدت سـه روز فرصـت اعتـراض  می شـود. 

دارنـد. هیـات نظـارت اسـتان، اعتراض هـای رسـیده را مـورد بررسـی مجـدد قـرار می دهـد.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۲۹

کاندیدا در تهران رد صالحیت ۷۶۳ 



موضع قاطع الریجانی در مخالفت با جنتی

���� ���� ������� در ������ �� ����

����ـــ�ی ا��� ���ـــ� از ���ت ���رت �ـــ� ا������ت 
��را�� ���� �� رد ����� ������ا��ی ا���� ��ی 
����ـــ� �ـــ�  �ـــ� ا ����ـــ� در ��زه �ـــ�ی ا������ـــ� ای 
�����ن ا��، �� ������ ���� ��� �ر����� ��ا�� 
��. ��� �ر����� ا�� ����� را ��������� و ��ر� از 
ا���ـــ�رات �ـــ�رای ����ـــ�ن دا��ـــ�� ا�ـــ�. ���ـــ� 
���زا�� ���� ��� ��ـــ�ت ����ی ���رت �� ا������ت 
����: د���ر ��� �ر�����  ��را�� �� ا��م ا�� ��� 

�� ���ت ���رت ���رت ���� ا��م ��ه ا��.

کاندیداهـای  تقاضـای احمـد جنتـی از هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها مبنـی بـر رد صالحیـت 
کثریـت بـا شـیعیان اسـت، بـا مخالفـت قاطـع  کـه ا اقلیت هـای مذهبـی در حوزه هـای انتخابیـه ای 
ج از اختیـارات شـورای  علـی الریجانـی مواجـه شـد. علـی الریجانـی ایـن تقاضـا را غیرقانونـی و خـار
نگهبـان دانسـته اسـت. قاسـم میرزایـی نیکـو عضـو هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات شـوراها بـا 
کتبـی اعـالم شـده اسـت.  گفتـه: دسـتور علـی الریجانـی بـه هیـات نظـارت به صـورت  اعـالم ایـن خبـر 

کاندیداهـای انتخابـات شـوراها بـر عهـده نماینـدگان مجلـس اسـت. بررسـی صالحیـت 
و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  بـر  نظـارت  مسـوولیت  نگهبـان  شـورای 
گفتـه اسـت  مجلـس خبـرگان را عهـده دار اسـت. علـی الریجانـی بـا اشـاره بـه ایـن تفکیـک وظیفـه 
نظـارت بـر انتخابـات شـورا بـه شـورای نگهبـان و احمـد جنتـی ربطی پیـدا نمی کند. هیـات نظارت بر 
کاندیداتـوری اقلیت هـای مذهبـی  کنـد و قانـون منعـی بـرای  انتخابـات شـوراها، مـر قانـون را رعایـت 
در انتخابات شـوراها ایجاد نکرده اسـت. سـخن گوی شـورای نگهبان نیز دسـتور احمد جنتی را نظر 
کثریت دارند، اقلیت های  که شـیعیان ا که معتقدند در جایی  جمعی از علمای شـیعه دانسـته بود 
نظـر  ایـن  بـا  کننـد. مجلـس  امـور شـیعیان تصمیم گیـری  بـر  و  انتخـاب شـوند  مذهبـی نمی تواننـد 
که در بررسـی  مخالف اسـت و قانون را بر نظر برخی از علما ارجح می داند. برخالف شـورای نگهبان 
کثیـری رد صالحیـت می شـوند، اخبـار  کاندیداهـا، بـا اعمـال نظـارت اسـتصوابی، تعـداد  صالحیـت 

کاندیداهـا در انتخابـات شـوراها حکایـت دارد. منتشـره از رد صالحیـت محـدود 
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دریافـت مرخصـی پـس از اعتـراض 
اعضای شـورا

د����� ����� �� از ا���اض ا���ی 
��را

ا���اض ۱۴ ��� �ـــ�رای �ـــ�� ���ان �� �����ی 
�ـــ�ون  ��ـــ�ان  �ـــ��دار  �����ـــ�ف  ���ـــ�  �������ـــ� 
����ـــ�ی  ارا�ـــ�  �ـــ�  �ـــ�را،  از  ����ـــ�  در���ـــ� 
����� ������ف ���� �ـــ�. ��� ����ن �ـــ��دار 
��دن ا��ر ���داری و ��ک ��� ����  ��ای ����� 
���. ������ف ��ون ا��  از ��را ����� در���� 
����� در �����ی ا����� ��د. ا��وز او از ��را 
��د. �ـــ�رای  �ـــ� ����ن ا������ت �����ی ����� 
�ـــ�� ��ـــ�ان ��ـــ�ز ا�ـــ� ����ـــ� را ��ر�ـــ� ��ـــ�ده 

ا��.

بـدون  باقـر قالیبـاف شـهردار تهـران  بـه سـفرهای تبلیغاتـی  اعتـراض ۱۴ عضـو شـورای شـهر تهـران 
ارائـه تقاضـای مرخصـی قالیبـاف منجـر شـد. طبـق قانـون شـهردار  بـه  از شـورا،  دریافـت مرخصـی 
کند. قالیبـاف بدون  کـردن امـور شـهرداری و تـرک شـهر بایـد از شـورا مرخصـی دریافـت  بـرای تعطیـل 
کرد.  اخـذ مرخصـی در سـفرهای اسـتانی بـود. امـروز او از شـورا تـا پایـان انتخابـات تقاضـای مرخصـی 

شـورای شـهر تهـران هنـوز ایـن تقاضـا را بررسـی نکـرده اسـت.
کاندیداهای ریاسـت  کید بر ضرورت سـفرهای اسـتانی  اعضای معترض شـورای شـهر تهران ضمن تا
مرخصـی  دریافـت  بـدون  شـهردار  گفته انـد  و  کـرده  کیـد  تا قانـون  از  قالیبـاف  تخلـف  بـر  جمهـوری 
کـه در سـتاد انتخاباتـی قالیبـاف مشـغول  نمی توانـد بـه سـفر بـرود ضمـن اینکـه معاونیـن شـهرداری 
کار شـده اند باید از سـمت خود در شـهرداری اسـتعفا دهند و نمی توانند بدون اسـتعفا، قالیباف  به 
کنند. معاون شـهردار تهران، اعتراض اعضای شـورای شـهر را وارد ندانسـته  را در امر انتخابات یاری 
گذشـته قالیباف  کـه در سـال های  کـرده همان طـور  گفتـه قالیبـاف بـا رئیـس شـورا هماهنـگ عمـل  و 
بـا هماهنگـی چمـران، بـه مرخصـی می رفتـه اسـت. پیـش از ایـن سـفر شـهردار مشـهد بـه تهـران، در 
کـه زلزلـه آرامـش شـهر را بـه هـم ریختـه بـود بـا اعتراض هایـی در سـطح شـهر همـراه شـده بـود.  روزی 
صولتـی شـهردار مشـهد بـرای شـرکت در نشسـت انتخاباتـی جمنـا و بـه نمایندگـی از رئیسـی دیگـر 

کـرده بـود. نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ایـن نشسـت شـرکت 
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انتظار طبیبان طب سنتی از شوراها و 
شهرداری ها

ا����ر �����ن �� ���� از ��را�� و 
���دا�ی ��

ر��� ا���� �� �ـــ��� ا��ان ��ا�ـــ��ر ���� و 
��ـــ�ر�� �ـــ�را�� و �ـــ��داری �� در ار��ـــ�ء �� 
����: �����دن ��� ��اد ����  ���� ��ه و 
��دن ��دم �� روش ��ی ������ی از  ��ه  ��دم، آ
���ـــ�ری �� �ـــ�ی در��ن �� ا��ح �ـــ�� ز����، 
��ان ��  �ـــ�دن ���ـــ� �����ـــ� �ـــ�دا ��ـــ�ود 
����، و ������ ����� ��ر��� ���� و ���� 
�ـــ�دی �ـــ� ���ـــ�ی �ـــ� �ـــ���، از ���ـــ� و���� 

��را�� و ���داری ا��.

رئیـس انجمـن طـب سـنتی ایـران خواسـتار توجـه و مشـارکت شـوراها و شـهرداری ها در ارتقـاء طـب 
کردن مردم به روش های پیشگیری  گاه  گفته: باالبردن سطح سواد سالمت مردم، آ سنتی شده و 
گران طب  کـردن عرصـه فعالیـت سـودا از بیمـاری بـه جـای درمـان بـا اصـالح سـبک زندگـی، محـدود 
سـنتی، و نهایتـا توسـعه توریسـم سـالمت و سـالمت گردی بـر مبنـای طـب سـنتی، از جملـه وظایـف 

شـوراها و شـهرداری است.
گروه هـای  و  علمـی  و  صنفـی  انجمن هـای  پنجـم،  شـورای  انتخابـات  بـه  مانـده  مـاه  یـک  از  کمتـر 
مختلـف اجتماعـی انتظـارات خـود از شـوراها و شـهرداری را بیـان می کننـد بـه امیـد اینکـه انتظـارات 

گیـرد. کاندیداهـا و منتخبـان دوره آینـده شـوراها قـرار  آنهـا مـورد توجـه 
نفیسـه حسـینی یکتـا رئیـس انجمـن علمـی طـب سـنتی در تشـریح انتظـارت جامعـه طبیبـان طـب 
گفته: »شـهرداری ها و شـوراهای شـهر و روسـتا می توانند در باال بردن سـطح سـواد سـالمت  سـنتی 
کـرده  کننـد.« او اصـالح سـبک زندگـی را از دیگـر نـکات قابـل توجـه عنـوان  مـردم نقـش مهمـی را ایفـا 
اسـاس  ایـن  بـر  و  اسـت  درمـان  بـر  پیشـگیری  تقـدم  ایرانـی،  طـب  بنـای  »سـنگ  کـرده:  تصریـح  و 
آموزه های طب سـنتی به سـمت آموزش اصالح سـبک زندگی اسـت. بنابراین شـوراها می توانند در 
کـردن فرهنگ پیشـگیری در چهارچـوب اختیارات  جهـت ارتقـای سـطح سـالمت جامعـه و نهادینـه 
کـه دارنـد، برنامه ریـزی جـدی جهـت آموزش و فرهنگ سـازی  الزم بر مبنای طب سـنتی  و امکاناتـی 

ایرانی داشـته باشـند.«
گفتـه حسـینی شـوراها می تواننـد بسـتر مناسـبی را بـرای مقابلـه با سـودجویان حوزه طب سـنتی  بـه 
کـه اقبـال عمومـی زیـادی به طب سـنتی وجـود دارد و قاعدتا برای پاسـخ دادن به کننـد؛ چـرا  ایجـاد 
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انتظار طبیبان طب سنتی از شوراها و شهرداری ها



کز  گر ارتباط مرا نیازهـای مـردم در ایـن حـوزه، افراد سـودجویی هم وارد میدان می شـوند. بنابرایـن ا
که مـردم از خطر دور شـده  تصمیم گیرنـده بـا مجامـع علمـی ایـن حـوزه تقویـت شـود، باعث می شـود 

کنند. و اطالعـات صحیـح و دقیقـی را در حـوزه طب سـنتی دریافت 
او هم چنیـن از شـهرداری ها خواسـته نسـبت بـه موضـوع توریسـم سـالمت و سـالمت گردی در حـوزه 
کـز و محافلـی را داشـته باشـیم  گفتـه: در حـوزه طـب سـنتی می توانیـم مرا کننـد و  طـب سـنتی توجـه 
کنند. که می خواهنـد خدماتی را در حوزه سـالمت دریافت  گیـرد  کـه مـورد توجـه توریسـت هایی قـرار 
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احضار جمعی از کاندیداها به دادسرا

������ا�� �� داد��ا ا���ر ���� از 

�ـــ� ���ـــ� ���ـــ�ه �ـــ� آ�ـــ�ز �����ـــ�ت ا�������ـــ� 
������ا��ی ا������ت �ـــ�را��، ر���� �� از ا���ر 
������ا�ـــ� �� داد�ـــ�ا و ارا�ـــ� ���� ����  ���ـــ� از 
��ـــ�� �� ����ـــ� از ������ت زودرس ����ر �ـــ�ه 
ا�ـــ�. ا��ـــ�م ا���ر �ـــ���ن ������ت ��ـــ� از ���� 
���ر در ���ی آ���� ���ان �ـــ�ه ا��.ا�ـــ��� 
����� ����� ����� �ـــ���ن ا������ت �ـــ�رای 
���� روز ۱۸ ارد����ـــ� ����� ��ا�� �� و �� 
������ا�� �� �ـــ� روز ����ه �� ا������ت (۲۹  از آن 

ارد�����) ���� ������ت دار��.

کاندیداهـای انتخابـات شـوراها، رسـانه ها از احضـار  یـک هفتـه مانـده بـه آغـاز تبلیغـات انتخاباتـی 
مجبـور  زودرس  تبلیغـات  از  پرهیـز  بـه  نسـبت  تعهد نامـه  ارائـه  و  دادسـرا  بـه  کاندیداهـا  از  جمعـی 
شـده اند. اتهـام احضار شـدگان تبلیغـات قبـل از موعـد مقـرر در فضـای آنالیـن عنـوان شـده اسـت.
اسـامی نهایـی تایید صالحیت شـدگان انتخابـات شـورای پنجـم روز ۱۸ اردیبهشـت منتشـر خواهـد 
کاندیداهـا تـا یـک روز مانـده بـه انتخابات )۲۹ اردیبهشـت( فرصـت تبلیغات دارند. شـد و پـس از آن 
گفتـه: بالغ بـر ۱۵ نفـر به علـت تبلیغـات زودهنـگام در فضـای مجـازی بـه دادسـرا  دادسـتان قزویـن 

کننـد. کـه مطابـق قواعـد و مقـررات عمـل  احضـار شـدند و طـی تذکراتـی، متعهـد شـدند 
کـرد: در زمینـٔه جرائـم انتخاباتـی هیـچ پرونـده ای در دادسـرا تشـکیل و ثبـت   صادقی نیارکـی تصریـح 
کنتـرل و پیشـگیری از بـروز جرائـم اسـت، مهم ترین  گرفتـه به منظـور  نشـده اسـت و اقدامـات صـورت 
بـا رصـد  ابتـدای سـال  از  راسـتا  ایـن  کـه در  انتخابـات اسـت  امنیـت و سـالمت  رویکـرد دادسـتانی 

کرده ایـم. تحـرکات انتخاباتـی و نظـارت دقیـق از ایجـاد حواشـی جلوگیـری 
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قالیبـاف و تولیـد بدهـی ۶۰ هـزار 
میلیـارد تومانـی در شـهرداری

������ف و ����� ���� ٦٠ ��ار �����رد 
������ در ���دا�ی

ا��� ��ـــ�� ����� ��� ��رای ��� ���ان از 
���ـــ� ۶۰ ��ار �����رد ������ �ـــ��داری ���ان و 
���ـــ�  ���ـــ�  �����ـــ�  �ـــ�  وا��ـــ��  �ـــ��� ��ی 
���ـــ�: �ـــ����ر �ـــ��داری ����  �����ـــ�ف �ـــ�ه و 
��� �� �ـــ� ��� ���ا�� �� ��ی ����ن �����   �����
���� ��ـــ�� �����   �� .��� ��ـــ�ی و رو�� �ـــ�زی 
ا�ـــ��د ر�ـــ�� از ���ـــ� ۲۰ �ـــ�ار ����ـــ�رد ������ 
�ـــ��داری ����� �� ��� و�� ر�ـــ� وا��� ���� 

���داری ��ود ۶۰ ��ار �����رد ����ن ا��.

احمـد مسـجد جامعـی عضـو شـورای شـهر تهـران از بدهـی ۶۰ هـزار میلیـارد تومانـی شـهرداری تهران 
گفته: سـاختار شـهرداری بایـد تغییر  و شـرکت های وابسـته بـه مدیریـت محمـد باقـر قالیبـاف شـده و 
گفتـه مسـجد جامعـی  کنـد. بـه  کنـد تـا یـک نفـر نتوانـد بـه جـای قانـون تصمیم گیـری و رویه سـازی 
اسـناد رسـمی از بدهـی ۲۰ هـزار میلیـارد تومانـی شـهرداری حکایـت می کنـد ولـی رقـم واقعـی بدهـی 

شـهرداری حـدود ۶۰ هـزار میلیـارد تومـان اسـت.
کـرد ولـی قالیبـاف بـرای  گفتـه مسـجد جامعـی بـا اصـالح سـاختارها می تـوان شـهر را ارزان تـر اداره  بـه 
گفته لغـو مجوز فروخته  کرده اسـت. او  ج سـازان پیش فروش  تامیـن هزینه هـای شـهر، تهـران را بـه بر

کـه دریافت شـده ممکن نیسـت. کم هـا بـدون بازپرداخـت پولـی  شـده ترا
کرده اسـت: نخسـتین مسـاله  مسـجد جامعـی تدویـن دو محدودیـت بـرای شـهردار را الزامـی عنـوان 
کـه پـول و امکانـات فراوانـی در اختیـار دارد، نبایسـتی  ایـن اسـت شـهرداری بـه عنـوان دسـتگاهی 
رئیـس  بـه  شـهرداری  از  نتوانـد  شـهردار  اینکـه  دوم  شـوند.  انتخـاب  دوره  دو  از  بیـش  شـهرداران 

کرسـی رئیـس جمهـور تکیـه بزنـد. جمهـوری بـرود و بـر 
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ایراد دادستان کل کشور به قانون شوراها

���ر �� ����ن ��را��  �� ا��اد داد���ن 

��ـــ��ده  ����ـــ�  ����ـــ�  ��ـــ�ر،   �� داد�ـــ��ن 
������ا��ی ا������ت �ـــ�را�� را ���� از ا��اد ����ن 
�ـــ�ای ��ر�ـــ�  ���ـــ�:  ا�����ـــ�ت �ـــ�را�� دا��ـــ�� و 
������ا�ـــ� در ����ن �ـــ�را�� ��� �����   �����
��ـــ� ���� �ـــ�ه و�� ��� ا�ـــ� ��ا�ـــ� در ���� 
ا��ـــ�م �� �ـــ�د ��ل آ��ـــ� ���� ��ـــ�دی از ��ـــ�ون از 
���ـــ� ��ف آ�ـــ� را ���� �� ��ـــ�� �ـــ�د ���� 
����: ا���ری  ��ده ا�� �� ��. �����ی  در�� ��� 
����� ����� ����� ��ه  �� �� د�ـــ� �� ر���ه 

�� ������� ���� ���� دا��� ا��.  ا�� 

ایـراد  از  ناشـی  را  شـوراها  انتخابـات  کاندیداهـای  گسـترده  تایید صالحیـت  کشـور،  کل  دادسـتان 
کاندیداهـا در قانون شـوراها چند  گفتـه: بـرای بررسـی صالحیـت  قانـون انتخابـات شـوراها دانسـته و 
مرحلـه پیش بینـی شـده ولـی همـه ایـن مراحـل در مجلـس انجـام می شـود حـال آن کـه بایـد نهـادی 
کـرده اسـت یـا نـه.  از بیـرون از مجلـس حـرف آخـر را بزنـد تـا مشـخص شـود مجلـس درسـت عمـل 
کـه محکومیـت  کسـانی تایید صالحیـت شـده اند  کـه  گفتـه: اخبـاری بـه دسـت مـا رسـیده  منتظـری 

قطعـی موثـر داشـته اند.
بـرای ایفـای وظیفـه  بـر انتخابـات شـوراها از وظایـف نماینـدگان مجلـس اسـت و مجلـس  نظـارت 
نظارتـی، هیـات مرکـزی نظـارت و هیات هـای اسـتانی را تشـکیل داده اسـت. هیـات مرکـزی نظـارت 
بر انتخابات شـوراها براسـاس اسـتعالم از مراجع چهارگانه انتخاباتی )نیروی انتظامی، دادگسـتری، 
وزارت اطالعـات و ثبـت احـوال( اقـدام می کننـد و نظارت شـان اسـتصوابی نیسـت. شـورای نگهبـان 
اعمـال  بـا  خبـرگان،  و  جمهـوری  ریاسـت  مجلـس،  انتخابـات  کاندیداهـای  صالحیـت  بررسـی  در 
اثباتـی  ادلـه  بایـد  یعنـی  شـود،  ثابـت  و  محـرز  بایـد  افـراد  صالحیـت  می گویـد  اسـتصوابی  نظـارت 
نیسـت  موجـود  رد صالحیـت  بـرای  ادلـه  اینکـه  صـرف  باشـد  داشـته  وجـود  تایید صالحیـت  بـرای 
فرد صالحیـت نـدارد. نماینـدگان مجلـس ایـن رویـه را اعمـال نمی کننـد و بـا احتـرام بـه اصـل برائـت، 
کاندیداهـا می تواننـد وارد رقابـت انتخاباتـی  گـر ادلـه بـرای رد صالحیـت وجـود نداشـت،  معتقدنـد ا

شـوند.
گیـر و همگانـی نیسـت امـا طبـق  کشـور می گویـد: »هرچنـد اطالعـات مـا فرا کل  منتظـری دادسـتان 
غ از وابسـتگی بـه جنـاح  کـه صالحیت شـان تأییـد شـده، فـار کسـانی  کـه داریـم تعـدادی از  اطالعاتـی 
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گـروه خـاص، سـابقه محکومیـت دارنـد. البتـه محکومیت هـا دو نـوع اسـت؛ برخـی محکومیت هـا  یـا 
دلیـل  باشـد،  پرداختـه  دیـه  و  کـرده  تصـادف  فـردی  اینکـه  مثـاًل  نیسـت.  مؤثـر  هـم  برخـی  و  مؤثـر 
کارهای اجتماعی نداشـته باشـد اما ممکن اسـت از لحاظ سیاسـی یا سـایر  نمی شـود فرد صالحیت 
کـه شایسـتگی و  ابعـاد، افـرادی جرایمـی مرتکـب شـده باشـند و جرم شـان بـه قـدری سـنگین باشـد 

صالحیـت نداشـته باشـند.
وی می افزایـد: امیدواریـم بعـد از ایـن انتخابـات، دو بخـش از قوانیـن مرتبـط بـا انتخابـات اصـالح 
گرفتـار ایـن مسـئله هسـتیم، بـه سـهم خـودم سـعی می کنـم موضـوع  شـود. مـا هـم چـون بـه نحـوی 
کـه از راه می رسـد، واقعـًا  کسـی  کنـم. در انتخابـات ریاسـت جمهـوری نقیصـه ثبت نـام هـر  را پیگیـری 
یـک مشـکل اسـت. در ارتبـاط بـا شـوراها نیـز، همیـن بحـث تأیید صالحیـت اعضـا شـوراها بایـد مـورد 

گیـرد. بازنگـری قـرار 
گر واقعًا افراد  گسـترده اسـت و ا گفته منتظری حوزه اختیارات شـوراهای اسـالمی بسـیار وسـیع و  به 
کمـا اینکـه در دوره  شایسـته و صالـح در ایـن پسـت قـرار نگیرنـد، سوء اسـتفاده های زیـادی می شـود؛ 

گرفتار جرم شـدند. کل اعضا شـورا  گذشـته شـاهد بودیـم در برخـی مناطـق، 
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ممانعت از ورود افراد به شورا با محکومیت 
قطعی موثر

������ از ��ود ا��اد �� ��را �� ������� 
���� ����

��ـــ�ر �ـــ� ����ـــ�   �� در �ـــ� ا��ـــ�اض داد�ـــ��ن 
����� ا��ادی �� ������� ���� ���� ���ـــ� 
���ت �ـــ�ی ا��ا�ـــ� و ���ر�ـــ� ا������ت �ـــ�را��، 
����دی ��ه ���� ر��� ���ت ����ی ���رت �� 
������ا�ـــ� �������  �ـــ�  ��د: ا ا�����ـــ�ت ا�ـــ�م 
���ـــ� ���� دا�ـــ�� ���ـــ� ���ـــ� رد ����� ��
�� ��اغ   ��د. او از �����ان ��ا��� �� �� ��ردی 
دار�� �� ���ت ����ی ���رت �� ا������ت �ـــ�را�� 

.����  �����

کشـور بـه تایید صالحیـت افـرادی بـا محکومیـت قطعـی موثـر توسـط  کل  در پـی اعتـراض دادسـتان 
هیات های اجرایی و نظارتی انتخابات شـوراها، محمودی شـاه نشـین رئیس هیات مرکزی نظارت 
کاندیدایـی محکومیـت قطعـی موثـر داشـته باشـد قطعـا رد صالحیـت  گـر  کـرد: ا بـر انتخابـات اعـالم 
که سـراغ دارند به هیات مرکزی نظـارت بر انتخابات  می شـود. او از منتقـدان خواسـته تـا هـر مـوردی 

کنند. شـوراها معرفـی 
منتقـدان معتقدنـد هیـات اجرایـی و نظارتـی انتخابـات شـوراها، محکومیـت فعـاالن جنبـش سـبز 
کـه آنهـا براسـاس  را در تعییـن صالحیت هـا لحـاظ نکرده انـد. امـا اعضـای هیـات نظـارت معتقدنـد 
کرده و هرکسـی محکومیت قطعی موثر داشـته صالحیت او رد شـده اسـت. محکومیت  قانون عمل 
کـه ادلـه ای از نقـض یکـی از شـروط ورود بـه شـوراها  قضایـی زمانـی منجـر بـه رد صالحیـت می شـود 
کسـی به دلیل تصـادف رانندگی به پرداخت دیه محکوم شـده باشـد، چنین  گـر  باشـد. بـرای مثـال ا

محکومیتـی در تعیین صالحیـت او موثـر نیسـت.
که  کشـور سـراغ دارنـد  گفتـه اسـت: »هـر مـورد یـا مصداقـی، در هـر نقطـه ای از  محمـودی شـاه نشـین 
گـر بـه اطـالع هیـات مرکـزی برسـد، ایـن هیـات بـا اسـتناد بـه بنـد “ج”  محکومیـت موثـر قطعـی دارد ا
کـه مجـددا پرونـده ایـن فـرد  مـاده ۶۱ ورود پیـدا می کنـد و از هیـات رسـیدگی درخواسـت می کنـد 
کـه تاییـد شـده باشـند، رد صالحیـت  را مـورد بررسـی قـرار دهنـد و مطابـق قانـون در هـر مرحلـه ای 

می شـوند.«

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۳۸

ممانعت از ورود افراد به شورا با محکومیت قطعی موثر



حاشیه نشـینی محصـول کـم کاری 
شـهرداری ها اسـت

���ی  �� ����� ����� ����ل 
���دا�ی �� ا��

 آ�ـــ� ا� ���� آ��دی، ا�ـــ�م ���� ���ر���س در 
����ـــ��ن ������ ����، در  د�ـــ�ار �� ا���ی 
 �� ����ـــ��ن ������  ���ـــ� �� ������� ر��ـــ� 
��ا�ـــ��ر ر��� ���� د��� ����� ����� ��ه 
��ری  �ـــ�  ���ـــ�ل  را  ����� ��ـــ���  �ـــ�د، 
�� �ـــ��داری  ����: ا ��ده و  �ـــ��داری �� ���ان 
�ـــ� و���� ��د را �� در�ـــ�� ا��ـــ�م د��� ���� 
���ر��ـــ�س  ا�ـــ�اف  در  ����ـــ�  ا�ـــ�  �ـــ��� 

��د. ���ا��� 

کمیسـیون فرهنگـی مجلس، در  آیـت اهلل نعیـم آبـادی، امـام جمعـه بندرعبـاس در دیـدار بـا اعضـای 
کـه خواسـتار ریشـه یابی دالیـل حاشیه نشـینی شـده  کمیسـیون فرهنگـی  پاسـخ بـه پژمانفـر رئیـس 
گر شـهرداری ها وظایف  گفته: ا کرده و  کم کاری شـهرداری ها عنوان  بود، حاشیه نشـینی را محصول 

خـود را بـه درسـتی انجـام دهنـد هرگـز شـاهد ایـن فجایـع در اطـراف بندرعبـاس نخواهیم بود.
کـه بـه یکـی از بحران هـای شهرنشـینی در  افزایـش حاشیه نشـینی و افزایـش آسـیب های ناشـی از آن 
کاندیداهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری  ایـران منجـر شـده ایـن روزهـا یکـی از مهم تریـن مباحـث 
ح می شـود  کاندیداهـا مطـر از سـوی برخـی  اسـت. وعـده حـل مشـکالت حاشیه نشـینی در حالـی 
کـه بیشـتر بـه نظـر می رسـد  کـه بیشـترین نقـش را در تثبیـت حاشیه نشـینی داشـته اند. وعده هایـی 

کار علمـی بـرای حـل اساسـی ایـن مشـکل. مصـرف انتخاباتـی دارد تـا اینکـه طرحـی بـا پشـتوانه 
گرفتـه  کـه بـه منظـور بررسـی مشـکالت اسـتان هرمـزگان صـورت  آیـت اهلل نعیـم آبـادی در ایـن دیـدار 
کرده  خالی بودن روسـتاها از امکانات فرهنگی و آموزشـی را یکی از دالیل بروز این آسـیب ها عنوان 

است.
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چمران: بحران اتوبوس داریم

���ان: ���ان ا����س دا���

���ی ���ان ر��� �ـــ�رای �ـــ�� ���ان از و��د 
���ـــ�:  و  داده  ��ـــ�  �����ـــ�  در  ا���ـــ�س  ��ـــ�ان 
���ـــ�� ��� و ��� ����� ���ان ���ز��� ۱۱ ��ار 
ا���ـــ�س ا�ـــ� ��ل ا��� �ـــ� ��� ۷ �ـــ�ار ا����س 
�� ��� ���ه ای از آن ��� از ��� ����ـــ�  دار�ـــ� 
 ���� � �ـــ���. او  ���ـــ�� و ���ـــ� از رده ��ر �ـــ�ن 
��ـــ� ����� ����، دو�� ���� ۸۲ در�� ����� 
��� و�ـــ� دو��  ����ـــ� ا���ـــ�س �ـــ�� را ��دا�� 

����� ���� را ر���� ��� ���.

گفتـه:  مهـدی چمـران رئیـس شـورای شـهر تهـران از وجـود بحـران اتوبـوس در پایتخـت خبـر داده و 
هـزار   ۷ فقـط  مـا  انکـه  حـال  اسـت  اتوبـوس  هـزار   ۱۱ نیازمنـد  تهـران  عمومـی  حمل و نقـل  سیسـتم 
ج شـوند.  گذشـته و باید از رده خار کـه بخـش عمـده ای از آن نیز از عمر متوسط شـان  اتوبـوس داریـم 
کنـد  گفتـه طبـق مصوبـه مجلـس، دولـت بایـد ۸۲ درصـد هزینـه تامیـن اتوبـوس شـهر را پرداخـت  او 

ولـی دولـت مصوبـه مجلـس را رعایـت نمی کنـد.
که  مدیریـت حمل و نقـل عمومـی و تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز آن از جملـه وظایف شـهرداری اسـت 
دولـت نیـز مکلـف بـه تامیـن بخشـی از منابـع مالـی آن اسـت. اختـالف نظـر در تامیـن منابـع مالـی و 
انجام وظایف محوله از سـوی دولت، مدت هاسـت میان دولت و شـهرداری برجاسـت. جهانگیری 
کـه جمعه هفته  کاندیداهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری  معـاون اول دولـت در مناظـره اول میـان 
کارشناسی نشـده و غیر ضـروری اتوبـان  ح  کـرد شـهرداری بـه جـای اجـرای طـر پیـش برگـزار شـد اعـالم 
گن های متروی  کمبـود اتوبـوس و وا کل مشـکل  دو طبقـه صـدر، و هزینـه میلیـاردی آن می توانسـت 
بـه  دولت هـا  گـر  »ا می گویـد:  مهـر  خبرگـزاری  بـه  شـهر  شـورای  رئیـس  چمـران  کنـد.  حـل  را  تهـران 
کمـک نکننـد، بحـران جـدی شـهرها را فـرا می گیـرد، مـا  شـهرداری ها در حـوزه حمل و نقـل عمومـی 
گر این امـر به زودی محقق  گـن مترو مواجه هسـتیم و ا کمبـود اتوبـوس و وا امـروز در تهـران بـا بحـران 

نشـود، تبدیـل بـه بحرانـی جـدی بـرای پایتخـت می شـود.
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استقبال شورای تهران از پیشنهاد قالیباف

ا�����ل ��رای ���ان از ������د ������ف

������د ���� ���� ������ف ���� �� ا����ر ���� 
������ا��ی ا������ت ر���ـــ� ����ری ��  ا�ـــ�ال 
ا�ـــ����ل ���� از ا���ی ��رای ��� ���ان رو��و 
��ه و آ��� ��ا���ر در���� ���� ا��ال ������ف 
��ی �ـــ� ���ن ا���ـــ� ا���ی  �ـــ�ه ا��. ����� �ـــ�
�ـــ�رای �ـــ�� ���ان ا���� از ا��ال و دارا�� ��ی 
����: «�ـــ�را ��ـــ� از ا�� د���ل  �����ـــ�ف ��ار��، 
ا����ر ���� دارا�� ��ی ���دار ���ان و ���دار 

��ر ���.» ����� ��د و�� ���� �� ا�� 

ریاسـت  انتخابـات  کاندیداهـای  امـوال  لیسـت  انتشـار  بـر  مبنـی  قالیبـاف  باقـر  محمـد  پیشـنهاد 
بـا اسـتقبال برخـی از اعضـای شـورای شـهر تهـران روبـرو شـده و آنهـا خواسـتار دریافـت  جمهـوری 
کری با بیان اینکه اعضای شـورای شـهر تهـران اطالعی  لیسـت امـوال قالیبـاف شـده اند. مجتبـی شـا
گفتـه: »شـورا پیش از این دنبال انتشـار لیسـت دارایی های  از امـوال و دارایی هـای قالیبـاف ندارنـد، 

کار نشـد.« شـهردار تهـران و شـهردار مناطـق بـود ولـی موفـق بـه ایـن 
کـرد  کاندیداهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری پیشـنهاد  محمـد باقـر قالیبـاف در دومیـن مناظـره 
کنـش بـه ایـن پیشـنهاد،  کننـد. در وا کاندیداهـا لیسـت امـوال خـود را علنـا منتشـر  در مناظـره سـوم 
و  جمهـور  رئیـس  به عنـوان  جهانگیـری  و  روحانـی  کـرد  اعـالم  تلگرامـی  پسـتی  در  ابتـکار  معصومـه 
کرده اند و  معـاون اول طبـق قانـون لیسـت امـوال و دارایی هـای خـود را بـه رئیـس قـوه قضاییه اعـالم 

کنـد. کـه شـهردار تهـران هـم لیسـت دارایی هـای خـود را اعـالم  خـوب بـود 
گفتـه: »در یکـی از جلسـات شـورا نطقـی  کری عضـو شـورای شـهر تهـران در ایـن خصـوص  مجتبـی شـا
گفتم، قانون ارائه فهرست اموال قبل و بعد از مسئولیت   درباره همین موضوع داشتم و در آن نطق 
کنیم،  را ما نیز در شـورای برای تمام اعضای شـورای شـهر، شـهرداران مناطق و شـهردار تهران اعمال 
کری  گفتـه شـا امـا متاسـفانه ایـن موضـوع بـه عنـوان یـک نطـق باقـی مانـد و اقبالـی از آن نشـد. « بـه 
کنـون بـه عنـوان نهـاد نظارتـی تنهـا می توانـد بـر مبلـغ قراردادهـا و پیمانکاری هـا  شـورای شـهر تهـران ا

نظـارت داشـته باشـد و نمی توانـد نظارتـی بـه لیسـت اموال شـهردار و معاونانش داشـته باشـد.
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بازگشت جمعی از ردصالحیت شدگان 
به عرصه رقابت ها

��ز��� ���� از رد����� ����ن �� 
���� ر���� ��

��ـــ�ت ���ـــ�ی ��ـــ�رت �ـــ� ا������ت �ـــ�را��، �� 
��ر�ـــ� ��ود �� �ـــ�م �ـــ���� رد����� 
���ن ۶۹۲ ����� را وارد ����� و  ����ن، ��
رای �� ����� ����� آ��� داده و ۶۰۹ �ـــ���� 
��ده ا�ـــ�. ����د ���ی �ـــ����ی ���ت  را رد 
���ـــ�ی ���رت �ـــ� ا������ت �� ا�ـــ�م ا�� ��� از 
 ���� در���� ۵ ��ار و ۳۸۹ �ـــ���� ��� داده و 
�ـــ� ��ر�ـــ� ۲ �ـــ�ار و ۱۶۰  ��ـــ�ن ���ـــ� ���ـــ�  ��

����� ��ه ا��.

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شـوراها، با بررسـی حدود یک سـوم شـکایت ردصالحیت شـدگان، 
کـرده  کنـون ۶۹۲ شـکایت را وارد تشـخیص و رای بـه تایید صالحیـت آنهـا داده و ۶۰۹ شـکایت را رد  تا
اسـت. فرهـاد تجـری سـخن گوی هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات بـا اعـالم ایـن خبـر از دریافـت ۵ 
کنـون تنهـا موفق به بررسـی ۲ هزار و ۱۶۰ شـکایت شـده ایم. گفتـه تا هـزار و ۳۸۹ شـکایت خبـر داده و 
هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات شـوراها تـا روز ۱۸ اردیبهشـت فرصـت بررسـی شـکایات وارده و 
کشـور را دارد. کاندیداهـای تایید صالحیـت شـده بـه سـتاد انتخابـات وزارت  اعـالم لیسـت نهایـی 

کشـور و رونـد رسـیدگی  گـزارش فرهـاد تجـری، شـکایات واصلـه در اسـتان های مختلـف  بـر اسـاس 
ح اسـت: به آنهـا بـه ایـن شـر

اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا ثبـت۶۳۰ مـورد، بیشـترین شـکایات و اسـتان سـمنان بـا ثبـت ۹ مـورد 
کمتریـن شـکایت را داشـته اسـت.

پـس از بررسـی شـکایت ها، بیشـترین مـورد تخلـف ثبـت شـده بـه اسـتان البـرز اختصـاص داشـته و 
کاندیـدای رد صالحیـت شـده، تاییـد شـده اسـت. کنـون صالحیـت ۱۱۰  تا

در اسـتان خوزسـتان ۶۰۳ مـورد شـکایت ثبـت شـده و پـس از بررسـی ها شـکایت ۹۹ وارد تشـخیص 
داده شـده اسـت.

کنـون تنهـا شـکایت ۳۲ مـورد وارد تشـخیص داده  در اسـتان اصفهـان بـه رغـم شـکایت ۴۴۴ نفـر، تا
کنـون تنهـا صالحیـت ۷۴  شـده اسـت. از مجمـوع ۶۹۷ شـکایت ثبت شـده آذربایجـان شـرقی هـم تا

کاندیـدا بـه عرصـه رقابت هـا بازگشـته اند. کی اسـتان سـمنان نیـز ۳  تاییـد شـده اسـت. از ۹ شـا
کنـون ۱۰۶ نفـر شکایت شـان وارد  گفتـه تجـری در قـم ۱۵ نفـر و در اسـتان آذربایجـان غربـی نیـز تا بـه 
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تشـخیص داده شـده و بـه عرصـه رقابت هـا بازگشـته اند. هنـوز بررسـی ها در اسـتان تهـران بـه نتیجـه 
نرسـیده و بررسـی ها ادامـه دارد.

کاندیداهـای  گفتنـی اسـت هـم اصالح طلبـان و هـم اصول گرایـان مجلـس بـه رونـد بررسـی صالحیـت 
کرده اند. نظارت بر انتخابات شـوراها از جمله وظایف نمایندگان  انتخابات شـوراها، انتقاداتی وارد 

مجلس شـورای اسـالمی است.
انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر و روسـتا روز ۲۹ اردیبهشـت، هم زمان با انتخابات ریاسـت 

جمهـوری برگزار می شـود.
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ابزارهای تازه برای خرید رای!

ا��ار��ی ��زه ��ای ���� رای!

��رت ��ی ���� ����� و �ـــ�رژ ا��ا��ر��ی ����� 
�����ی �ـــ�زه ای ��ـــ��� ��ای  ���� �ـــ�ی ��ـــ�اه، 
��ـــ�ر. ا��  ���� رای در �ـــ���� و ����� ����� 
ا���ـــ�ر  در  ���ـــ�  ���ـــ�  �ـــ�  �ـــ�  ا�ـــ�  ��ـــ�ی 
����: ا�ـــ� روز��ی ���� ��  ��ا�ـــ�� و  «در���» 
���� ا��ا�� ������� ��ای ���� ��رت ��ی ���� 
���� ا�� ���� ����، ا��ا�� �����ی   �� .�����
��رت ��ی ����، ار���ط ��ـــ���� �� ������   ����
��رت �� را �� ����� ��ی  �ـــ� ا��  ������ا���� دارد 

�����، ��ز�� �� ����.

کاالهـای تـازه ای هسـتند  کارت هـای هدیـه بانکـی و شـارژ اپراتورهـای مختلـف تلفن هـای همـراه، 
کـه یـک منبـع مطلـع در  کشـور. ایـن خبـری اسـت  بـرای خریـد رای در شـهرها و مناطـق مختلـف 
کارت های  گفتـه: این روزها بانک ها شـاهد افزایـش تقاضا برای خرید  گذاشـته و  اختیـار »درصحـن« 

هدیـه هسـتند.
کارت هـای هدیـه، ارتبـاط مسـتقیم بـا فعالیـت  گفتـه ایـن منبـع مطلـع، افزایـش تقاضـای خریـد  بـه 

کارت هـا را بـه بهانه هـای مختلـف، توزیـع می کننـد. کـه ایـن  کاندیداهایـی دارد 
ارائـه  روزهـا  ایـن  بلکـه  نیسـت،  آرا  جـذب  بـرای  نامزدهـا  »هدیـه«  تنهـا  هدیـه،  کارت هـای  توزیـع 
که همـه تخلف از  کارت هـای شـارژ ایرانسـل و همـراه اول هـم تبدیـل به سـوژه شـده اسـت. اقداماتی 

قانـون و بـه تعبیـری »خریـد رای« محسـوب می شـود.
افـزون بـر ایـن، حضـور در مراسـم  افتتاحیـه پروژه هـا، و یـا شـرکت در نشسـت های باربـط و بی ربـط 
گرفتـن« اسـت، تـا بـرای اهـداف انتخاباتـی بهره بـرداری شـود. امـا  یکـی از راه هـای »عکـس یـادگاری 
کـه معمـوال بیشـتر افتتاحیه هـا بـا دعـوت و حضـور مسـئوالن دولتی و  نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت 
افـراد مربـوط بـه آن مراسـم بایـد باشـد، امـا در هفته هـا و ماه هـای اخیـر دعوت نامه هایـی هـم بـرای 
مـردم عـادی ارسـال می شـود و حاضـران در نشسـت ها و مراسـم بـه جـای صحبـت در مـورد پـروژه 
از  مربوطـه  و مسـئوالن  تبلیغاتـی صـورت می گیـرد  مناسـبت خـاص، صحبت هـای  یـا  و  نظـر  مـورد 

کاندیـدای مـورد حمایـت خـود در آن مراسـم بـه نیکـی یـاد می کننـد!
کـه در هفته هـای اخیـر بارهـا شـاهد چنیـن مـواردی بـوده  شـهر چالـوس یکـی از ایـن شهرهاسـت 

اسـت.
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کـه نامزدهـای انتخاباتی با  بـه تاییـد شـاهدان عینـی ایـن روزهـا بـه وفـور در شـهر چالـوس دیـده شـد 
کمک می کنند  پوشـیدن لباس های ورزشـی و حضور در باشـگاه های معروف ورزشـی به آن باشـگاه 

کار خیـر بـرای خود تبلیـغ می کنند! و بـه بهانـه انجـام 
انتخاباتـی  تـازه ای نیسـتند و همیشـه و در آسـتانه هـر  از موعـد موضـوع  تخلفـات تبلیغاتـی پیـش 
دغدغـه برگزار کننـدگان و ناظـران انتخابـات بـوده، و البتـه در هـر دوره هـم ابـزار و روش هـای تـازه ای 

را بـه خـود می بینـد.
کـه زمـان رسـمی آغـاز تبلیغـات انتخابـات شـوراهای  همـه ایـن اقدامـات در حالـی صـورت می گیـرد 
شـهر و روسـتا ۲۱ اردیبهشـت اسـت و هنـوز لیسـت نهایـی نامزدهـای واجـد شـرایط هـم اعـالم نشـده 

است.
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تبلیغات پیش از موعد، با هر بهانه و هر فرصتی!

������ت ��� از ����، �� �� �����
و �� �����!

در  ���ـــ�  از  ا�������ـــ�،  ����د�ـــ�ی  �����ـــ�ت 
ا������ت �ـــ�را��ی �ـــ�� و رو�ـــ��، ��� ����ن 
ا������ت ��� از آ��ز ر�ـــ�� آن ����� ا�ـــ�، 
 � ا�ـــ� ����د��ی ا�������� از �ـــ� ����� ��ای ��
��رت ��ـــ��ل ��ی  ��م ��د ���ه �� ����. ��ز�� 
�������� در ���ـــ�� ��ـــ� ���د ��� ����رود 
ر�ـــ� �� ��ـــ� ���ـــ� �����ل ا�ـــ�ان، ����ـــ� ای از 
������ا�ـــ�ی ا������ت  ����ـــ�ت آ�ـــ��ر ���ـــ� 

��رای ��� ر�� ��د.

قانـون  طبـق  شهر و روسـتا،  شـوراهای  انتخابـات  در  جملـه  از  انتخاباتـی،  نامزدهـای  تبلیغـات 
ح  انتخابـات پیـش از آغـاز رسـمی آن ممنـوع اسـت، امـا نامزدهـای انتخاباتـی از هـر فرصتـی بـرای طر
کارت پسـتال های تبلیغاتـی در حاشـیه جشـن صعـود تیـم سـپیدرود  نـام خـود بهـره می برنـد. توزیـع 
کاندیداهای انتخابات شـورای  رشـت بـه لیـگ برتـر فوتبـال ایران، نمونـه ای از تخلفات آشـکار برخی 

شـهر رشـت بـود.
گـزارش داده انـد.  شـهروند خبرنـگاران بـه »درصحـن« از مشـاهده ایـن تخلفـات در روزهـای اخیـر 
کـه یکـی از تیم هـای قدیمـی  گزارش هـا آمـده اسـت: صعـود تیـم سـپیدرود رشـت،  در یکـی از ایـن 
از  برخـی  کـه  بـود  فرصت هایـی  از  یکـی  کشـور،  فوتبـال  برتـر  لیـگ  بـه  اسـت،  شـهر  ایـن  ریشـه دار  و 
 ۱۶ رشـت  سـپیدرود  تیـم  پرداختنـد.  آن  از  بهره بـرداری  بـه  شـهر  شـوراهای  انتخابـات  نامزدهـای 
اردیبهشـت سـال جـاری در آخریـن بـازی خـود در ایـن فصـل فوتبالـی، در اسـتادیوم شـهید عضـدی 
رشـت بـا پیـروزی بـر رقیـب مازندرانـی خـود نسـاجی قائمشـهر- پـس از سـال ها بـه لیـگ برتـر فوتبـال 
کارناوال هـای زیـادی در شـهر راه افتـاد و البتـه فرصتـی  کـه در پـی آن  کـرد. رویـدادی  ایـران صعـود 

کارت پسـتال های خـود بپردازنـد! تـا بـه توزیـع  مغتنـم بـرای نامزدهـای انتخابـات 
کنـار تخلفـات تبلیغاتـی در فضاهـای عمومـی هم چـون رویدادهـای ورزشـی و یـا شـرکت فعـال  امـا در 
در مراسـم های ختـم و رسـمی و غیررسـمی، بهـره بـرداری از فضـای مجـازی هـم در ایـن دوره شـدت 
کانال هـای  راه انـدازی  بـا  انتخاباتـی  نامزدهـای  از  زیـادی  تعـداد  اسـت.  گرفتـه  خـود  بـه  بیشـتری 

تلگرامـی بـه فعالیـت در فضـای مجـازی مشـغول هسـتند.
کـه هنـوز تـا زمـان صـدور  همـه ایـن فعالیت هـای تبلیغاتـی در حالـی صـورت پذیرفتـه و می پذیـرد 

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۴۶

تبلیغات پیش از موعد، با هر بهانه و هر فرصتی!



مجـوز آغـاز تبلیغـات انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان زیـادی باقـی مانـده اسـت. طبـق آییـن 
نامـه اجرایـی قانـون انتخابـات شـوراها، نامزدهـا از تاریـخ ۲۱ اردیبهشـت بـه مـدت یک هفتـه، اجازه 
فعالیت هـای تبلیغاتـی دارنـد، امـا در عمـل بسـیاری از نامزدهـای در شـهرها و روسـتاهای مختلـف 

کـه تخلـف از قانـون محسـوب می شـود. ح نـام خـود بهـره می برنـد، اقدامـی  از هـر فرصتـی بـرای طـر
انتخابات شوراها هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۴۷

تبلیغات پیش از موعد، با هر بهانه و هر فرصتی!



فشار قوه قضاییه به مجلس برای 
ردصالحیت ها

���ر ��ه ������ �� ���� ��ای 
رد����� ��

������ا��ی  داد����ی �� ار��ل ����� از 
ا������ت ��را�� �� ����، از ��������ن 
��ا��� ا�� ���� �� رد ����� آ��� 
��ـــ�. ��ـــ� ���ـــ�ی ���ـــ� ر��ـــ�  ا�ـــ�ام 
���� �� ا��ـــ�ی ا�� ��ـــ�، �� ���� در 
���ـــ� ا�� د�ـــ��ر داد��ـــ��ی را ��ف 
�ـــ�ده و از ���ت ��ـــ�رت ��  ���ـــ�ن ��ـــ�ان 
ا������ت ��را�� ��ا��� ا�� ز�� ��ر ا�� 

���ر�� ��و��.

کاندیداهـای انتخابـات شـوراها بـه مجلـس، از نماینـدگان خواسـته  دادگسـتری بـا ارسـال لیسـتی از 
کنـد. علـی مطهـری نایـب رئیـس مجلـس بـا افشـای ایـن  اسـت نسـبت بـه رد صالحیـت آنهـا اقـدام 
کـرده و از هیات نظارت  خبـر، طـی نطقـی در مجلـس ایـن دسـتور دادگسـتری را خالف قانـون عنوان 

بـر انتخابـات شـوراها خواسـته اسـت زیـر بـار ایـن فشـارها نرونـد.
کـه محکومیـت  کاندیداهایـی  کوتاهـی مجلـس در رد صالحیـت  کشـور از  کل  پیـش از ایـن دادسـتان 
کـرده و خواسـته تجدیدنظـر هیـات نظـارت در بررسـی مجـدد پرونـده  قضایـی قطعـی دارنـد انتقـاد 
برخـی از تایید صالحیت شـدگان شـده بـود. هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها، می گویـد طبـق مـر 

کـرده و پرونده هـا بـا دقـت بررسـی شـده اسـت. قانـون عمـل 
کاندیداهـای انتخابـات شـوراها برعهـده نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی  رسـیدگی بـه صالحیـت 
کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره  اسـت. پروسـه تعیین صالحیت ها تمام شـده و لیسـت نهایی 
کشـور به زودی اسامی نهایی  کشـور ارسـال شـده اسـت. سـتاد انتخابات  شـوراها به سـتاد انتخابات 

کرد. کاندیداهـا را اعـالم خواهد 
تـا ۲۷ اردیبهشـت فرصـت تبلیغـات خواهنـد داشـت.  از روز ۲۱  کاندیداهـای تایید صالحیت شـده 

انتخابـات شـوراها هم زمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری روز ۲۹ اردیبهشـت برگـزار می شـود.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۴۸

فشار قوه قضاییه به مجلس برای ردصالحیت ها



انتخابات ٩۶ و ۵۶ میلیون رای دهنده

ا������ت ۹۶ و ۵۶ �����ن رای د���ه

۵۶ ����ـــ�ن و ۴۱۰ �ـــ�ار و ۲۳۴ ��� وا��ان 
��ا�� ���ر در ا������ت ۲۹ ارد����� 
�ـــ� از ا�� ��ـــ�اد ۱ ����ـــ�ن و ۳۵۰  ��ـــ��� 
�ـــ�ار و ۲۹۴ ��ـــ� رأی او�ـــ� ��ا��ـــ� �ـــ�د. 
��ـــ�ر �� ا��م ا��  ر��� �ـــ��د ا������ت 
����: ����� ���م رو����� و �����   ���
�ـــ� در �ـــ�ل ۹۵ ا���م  �ـــ� ���� ���ـــ��ری 
�ـــ�ه �ـــ� �����ـــ�اران و ���ـــ�اران ا��غ 

��ه ا��.

کـه  ۵۶ میلیـون و ۴۱۰ هـزار و ۲۳۴ نفـر واجـدان شـرایط حضـور در انتخابـات ۲۹ اردیبهشـت هسـتند 
کشـور  از ایـن تعـداد ۱ میلیـون و ۳۵۰ هـزار و ۲۹۴ نفـر رأی اولـی خواهنـد بـود. رئیـس سـتاد انتخابـات 
کـه در سـال ۹۵ انجام  گفتـه: جمعیـت تمـام روسـتاها و شـهرها بـر پایه سرشـماری  بـا اعـالم ایـن خبـر 

شـده بـه فرمانـداران و بخشـداران ابالغ شـده اسـت.
گفتـه علـی اصغـر احمـدی حـدود ۵۵ میلیـون نفـر در انتخابـات سـال ۹۴ واجـد شـرایط رأی دادن  بـه 
گفتنـد ولـی تعـداد رأی اولی هـا  کـه در ایـن ۱۵ ماهـه تعـدادی از هموطنـان دار فانـی را وداع  بودنـد 
هـم بـه واجـدان شـرایط اضافـه شـده و تعـداد واجـدان شـرایط بـه ۵۶ میلیـون و ۴۱۰ هـزارو ۲۳۴ نفـر 

رسـیده اسـت.
که متولد ۲۹ اردیبهشـت ۷۸ و قبل از آن هسـتند با در دسـت داشـتن  کسـانی  کلیه  بر اسـاس قانون 
گـر  کشـور ا ج از  کننـد. ایرانیـان خـار اصـل شناسـنامه و شـماره ملـی می تواننـد در انتخابـات شـرکت 
شناسـنامه نداشـته باشـند می تواننـد بـا پاسـپورت رای دهنـد ولـی رای دادن بـا پاسـپورت داخـل 

کشـور مجاز نیسـت.
 ۲۹ روز  هم زمــان  بصــورت  روســتا  و  شــهر  شــوراهای  انتخابــات  و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

می شــود. برگــزار  مــاه  اردیبهشــت 

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۴۹

انتخابات ۹۶ و ۵۶ میلیون رای دهنده



موج انصراف کاندیداها در تهران

������ا�� در ���ان ��� ا���اف 

�������ـــ�ی ا�ـــ�ح ��ـــ� و  �ـــ� ا���ـــ�ر ���ـــ� 
������ا�� �� �����  ا�����ا در ���ان، ���ری از 
از ���� ����� �ـــ�ه، از ا���اف ��د ��ای ادا�� 
��ـــ�ر در ���� ر���� �ـــ�ی ا�������� ��� داده
������ا��ی ��رد ����� در   ا��. �� ا����ر ���� 
�ـــ��� ����ـــ�����، ا����� ��� ا���اف �� د��� 
�ـــ����ی ا��ان ��ـــ� ��ا�� ر�ـــ��.���ان در دوره 
ا�ـــ�  دا�ـــ�  ��ا�ـــ�  ���ـــ�   ۲۱ �ـــ�را��،  ���ـــ� 
�����ـــ�ا �ـــ�ای ورود �ـــ�  ����ـــ� ��ـــ� از ۲۷۰۰ 

��را�� ����� ��ه ا��.

کاندیداهـا بـا حمایـت  کاندیدهـای اصالح طلـب و اصول گـرا در تهـران، شـماری از  بـا انتشـار لیسـت 
از لیسـت معرفـی شـده، از انصـراف خـود بـرای ادامـه حضـور در عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی خبـر 
کاندیداهای مورد حمایت در سـایر شهرسـتان ها، احتمـاال موج انصراف  داده انـد. بـا انتشـار لیسـت 

بـه دیگـر شـهرهای ایـران نیـز خواهـد رسـید.
کاندیـدا بـرای  کرسـی خواهـد داشـت امـا صالحیـت بیـش از ۲۷۰۰  تهـران در دوره پنجـم شـوراها، ۲۱ 
کاندیداها،  ورود بـه شـوراها تاییـد شـده اسـت. طـی روزهـای آینده با انصراف تعـداد قابل توجهـی از 
کنـون شـخصیت های سیاسـی مطرحـی هم چـون علی  کاهـش خواهـد یافـت. تا کل نامـزدان  تعـداد 
کـی، نسـرین وزیـری، فائـزه  کعـی، امیرآریازنـد، علـی اصغـر شـفیعیان، نسـیم چاال تاجرنیـا، فاطمـه را
دولتـی، بـا اعـالم حمایـت از لیسـت منتشـره توسـط شـورای عالـی اصالح طلبـان انصـراف خـود را از 

کرده انـد. کاندیداتـوری اعـالم 
کاندیداهـای انصرافـی اصول گرایـان اعـالم نشـده و قطعـا شـمار زیـادی از اصول گرایـان  هنـوز لیسـت 
کرد. هرچند خبرهایی از لیسـت های  جامانـده از لیسـت خدمـت نیـز انصـراف خود را اعـالم خواهند 

مـوازی مثـل لیسـت »همت« نیز منتشـر شـده اسـت.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۵۰

کاندیداها در تهران موج انصراف 



تشدید گشت های بازرسی تا روز انتخابات

��� ��ی ���ر�� �� ��ز ا������ت  �����

��ـــ�ر �� ���ن ا����  ذوا����ری، ���ون ا����� وزارت 
�ـــ� ۲۶۰ �ـــ�ار ���ـــ�ر،  ��ـــ�وی ا�����ـــ�  ��ار���ـــ� در 
 ،����� ��ـــ�و��� ����� ا���� ا�����ـــ�ت را �����ه 
���ـــ�: �ـــ�وه �ـــ� ����ران ا�ـــ� �ـــ�ار��ه، ���اد ��ـــ��ر 
ز��دی از ���و��ی ����ـــ�، ا������، ا������ �� از 
��ـــ�ر ��ـــ����ی  ���ـــ� ��� �ـــ�زی ����� ����� 
��ر��ی  ��ـــ� و �����، ا��� ��زر�� و  ��ا����، 
ا������ ��ـــ��ل ������ ����� و ���� ��زر�� �� 

در ���� آ���ه ����� ��ا�� ��

کشـور بـا بیـان اینکـه قرارگاهـی در نیـروی انتظامـی بـا ۲۶۰ هـزار  ذوالفقـاری، معـاون امنیتـی وزارت 
گفتـه: عـالوه بـر مامـوران ایـن قـرارگاه،  گرفتـه،  مامـور، مسـوولیت تامیـن امنیـت انتخابـات را برعهـده 
مناطـق  مـرزی  صفـر  نقطـه  از  هـم  اطالعاتـی  انتظامـی،  نظامـی،  نیروهـای  از  زیـادی  بسـیار  تعـداد 
کارهای اطالعاتی مشـغول  گشـت و تأمیـن، ایسـت بازرسـی و  کشـور مسـیرهای مواصالتـی،  مختلـف 

فعالیـت هسـتند و قطعـا بازرسـی ها در هفتـه آینـده تشـدید خواهـد شـد.
کیـد بـر اینکـه هیـچ مـورد ناامنـی تـا ایـن لحظـه متوجـه امنیـت انتخابـات  کشـور بـا تأ معـاون وزیـر 
نبـوده، افـزوده اسـت: آسـیب های امنیتـی انتخاباتـی به طور مسـتمر روزانه لحظه ای توسـط جامعه 
کـه بایـد صـورت بگیـرد در جلسـات متعـدد و مختلفـی  اطالعاتـی رصـد می شـود و همـه بررسـی هایی 

کـه داریـم در حـال پیگیـری هسـتند.
که  کل اعالم شـد، در ایامی  گذشـته از طریق دادسـتانی  که دو روز  گفتـه ذوالفقـاری طبـق آمـاری  بـه 
گذاشـته ایم، تخلفـات رصـد شـده نسـبت  کاندیداهـا ریاسـت جمهـوری پشـت سـر  از مـدت تبلیغـات 
کـه بـا همراهـی  کـرده و نشـان می دهـد  کاهـش پیـدا  بـه مشـابه قبـل آن حـدود ۶۰ درصـد تخلفـات 
کاهـش تخلفات  کنیـم و با  کاندیداهـا و مـردم می توانیـم ایـن وضعیـت را حفـظ  سـتادهای تبلیغاتـی 

مواجه باشـیم.
انتخابات شوراها هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۵۱

گشت های بازرسی تا روز انتخابات تشدید 



تهران، شهر پرمانع برای معلوالن

���ان، ��� ������ ��ای �����ن

�������� ����د ����ران ������� ���ان را ���ی 
���ـــ�:  و  �ـــ�ده  ����ـــ�  ���ـــ��ن  �ـــ�ای  �����ـــ� 
���ود�� �ـــ�ی  و�ـــ�د  �ـــ���  ��ـــ�ز  ����ـــ���� 
 �� ���ـــ�دی در و�ـــ��� ��� و ��� ����ـــ�، ا��
�� �����ـــ� ��ای �����ن و  ����ـــ� و ��رک �� و ��ا
�ـــ�اری  وا ��ا�ـــ��ر  ���ـــ�ل  ��ـــ���.  ���ـــ�ران 
������ �ـــ�ی  از  ���ـــ�  �ـــ�  ��ـــ�رت  ��ـــ�و��� 
ا������ ���داری �� �ـــ�ز��ن ��ی ��دم ���د از 

��ی ��رای ��� ��ه ا��.

گفتـه:  کـرده و  مدیرعامـل بنیـاد بیمـاران هموفیلـی تهـران را شـهری پرمانـع بـرای معلـوالن توصیـف 
کـن  متاسـفانه هنـوز شـاهد وجـود محدودیت هـای متعـددی در وسـایل حمل و نقـل عمومـی، اما
گـذاری  کـز تفریحـی بـرای معلـوالن و بیمـاران هسـتیم. قویـدل خواسـتار وا عمومـی و پارک هـا و مرا
از  نهـاد  مـردم  بـه سـازمان های  اجتماعـی شـهرداری  فعالیت هـای  از  برخـی  بـر  نظـارت  مسـوولیت 

سـوی شـورای شـهر شـده اسـت.
تـردد  شـهر  سـطح  در  بتواننـد  مزاحمـت  بـدون  آنهـا  به طوری کـه  معلـوالن  بـرای  شـهر  سالم سـازی 
کننـد از جملـه وظایـف  کـز تجـاری، فرهنگـی و تفریحـی اسـتفاده  کننـد و از امکانـات عمومـی و مرا
بـرای  را  شـهر  هنـوز  شـهر،  شـورای  پیگیری هـای  رغـم  بـه  تهـران  شـهرداری  امـا  شهرداری هاسـت. 

اسـت. نکـرده  سالم سـازی  معلـوالن 
اعضـای شـوراهای شـهر  ایـن خصـوص می گویـد:  در  بیمـاران هموفیلـی  بنیـاد  قویـدل مدیرعامـل 
کمتـر از افـراد  کـه بـه جـز افـراد سـالم،  بخشـی از شـهروندان بـا توانایـی  بویـژه در تهـران بایـد بپذیرنـد 
عـادی در جامعـه حضـور دارنـد و بـه بیماری هایـی مبتـال هسـتند. بنابرایـن شـورای شـهر بایـد در 
سـطح شـهر مناسب سـازی های الزم را انجـام دهنـد. بـه نظـر من تهران هنوز شـهری پـر از مانع برای 
کنسـرت رود و یا از وسـایل نقلیه  معلـوالن اسـت و یـک فـرد معلـول به راحتـی نمی توانـد بـه سـینما یا 

کنـد. عمومـی اسـتفاده 
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تهران، شهر پرمانع برای معلوالن



از باد مترو تولید برق این بار 

����� ��ق ا�� ��ر از ��د ���و

�ـــ� از اد�ـــ�ی �ـــ��دار ��ـــ�ان ���ـــ� �� 
����ـــ� �ـــ�ق را ز���� �ـــ�ی ��ـــ�ان، ا�� ��ر 
 ��� ����� �����اری ��ـــ��� از ��ا���� 
� ����� �ـــ�ق از ��د  ��ـــ�وی ��ـــ�ان �� �ـــ�
���ـــ� از ���� ���و ���داده و ���ـــ��: 
�� ��ار  � �� ����� ا��ا�� ا�ـــ�  ا�� ��
ا�ـــ� �ـــ�ای او��ـــ� �ـــ�ر در ��ـــ�ن ا�ـــ�ا 

��د. 

پـس از ادعـای شـهردار تهـران مبنـی بـر تولیـد بـرق از زباله هـای تهـران، ایـن بـار خبرگـزاری تسـنیم از 
ح تولید برق از باد ناشـی از حرکت مترو خبرداده و نوشـته:  کمیتـه فنـی متـروی تهـران بـا طر موافقیـت 

کـه قـرار اسـت بـرای اولیـن بـار در جهـان اجرا شـود. ح یـک مبتکـر ایرانـی اسـت  ایـن طـر
گفتـه: »زمانی کـه قطـار در تونل هـا  کـرده  ح معرفـی  کـه خـود را مبتکـر ایـن طـر عبدالرحمـان شـلیلیان 
که می توانـد پتانسـیلی برای  کمپـرس شـده ایجـاد می کنـد  حرکـت می کنـد، جریـان بـادی را بـه صـورت 
ح تولیـد بـرق به واسـطه توربین هـای  کـردم و طـر تولیـد یکنواخـت بـرق باشـد؛ از همیـن ایـده اسـتفاده 
کـرده: »در حـال حاضـر و طـی قـرارداد  بـادی در تونلهـای متـرو را بـه متـروی تهـران دادم.« او اضافـه 
کـه دو دسـتگاه توربیـن بـادی در خـط یـک متـروی تهـران بـه شـکل عمـود محـور و  پایلـوت قـرار شـده 
کاشـته شـود و بعـد از نتیجـه حاصـل از اجـرای  بـا اتصـال بـه دیواره هـای جانبـی طـی چنـد روز آینـده 
گفتـه: پیشـنهاد مـا بـرای شـرکت متـروی تهـران ایـن  پایلـوت، وارد مرحلـه تجـاری شـویم.« شـلیلیان 
خ خوب فروش، برق تولیدی را به شـرکت توانیر بفروشـیم اما پیشـنهادهایی از  که با توجه به نر بوده 
کـه بـرق تولیـدی را به مصرف ایسـتگاه های خـود مترو برسـانیم. پیش از این  ح بـوده  سـمت آنهـا مطـر
در پـی ادعـای شـهردار تهـران مبنـی بـر تولیـد بـرق از زبالـه، مهـدی تندگویـان از اعضـای شـورای شـهر 
گـر ادعـای ایـن نامـزد انتخابـات مبنـی بر اینکـه از زباله بـرق تولید می شـود را بپذیریم،  پرسـیده بـود: »ا
گـر بـرق تولیـد می شـود چـرا  کـه چـرا تـا امـروز رقـم تولیـد انـرژی بـرق اعـالم نشـده و ا جـای سـوال اسـت 

کنـون فروختـه نشـده اسـت و در طـی ۱۲ سـال اخیـر هیـچ دسـت آورد و درآمدزایـی نداشـته ایم؟« تا
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تولید برق این بار از باد مترو



شـلیک بـه سـوی یـک کاندیـدای 
شـورای پنجـم

������ای ��رای ���� ���� �� ��ی �� 

ا������ت  ���ـــ�رد ��ـــ����� در  او��ـــ� 
����ی ا�ـــ��ن  �ـــ�رای ���� در �ـــ�� 
���ن  وی ا������  ���ن ��� �ـــ�. ��ـــ�
از �ـــ��� �� ���� ����� ای �� ��ی 
������ا�ـــ�ی ا������ت �ـــ�را��  ��ـــ� از 
���ـــ�  ���ـــ�:  و  ��ـــ�داده  ���ـــ�ی  در 
�ـــ�ه  د�ـــ����  و  ����ـــ���  �ـــ��� 

ا��.

گیـالن ثبـت شـد.  کالچـای اسـتان  اولیـن برخـورد مسـلحانه در انتخابـات شـورای پنجـم در شـهر 
کاندیداهـای انتخابـات  گیـالن از شـلیک بـا تفنـگ سـاچمه ای بـه سـوی یکـی از  نیـروی انتظامـی 

گفتـه: عامـل شـلیک شناسـایی و دسـتگیر شـده اسـت. کالچـای خبـرداده و  شـوراها در 
امنیـت  ارتقـای  بـرای  شـدید  امنیتـی  تدابیـر  اتخـاذ  از  کشـور  وزارت  امنیتـی  معـاون  ایـن  از  پیـش 
کـرده بـود، در انتخابـات مشـکل امنیتـی نخواهیـم داشـت. ایـن اولیـن  انتخابـات خبـر داده و اعـالم 
مـورد  از دیگـر حوزه هـا هنـوز  اسـت.  پنجـم  انتخابـات شـورای  ثبـت شـده در جریـان  ناامنـی  مـورد 

اسـت. گـزارش نشـده  ناامنـی 
تفنـگ  بـا  کالچـای  کاندیـدای شـورای شـهر  بـه  تیرانـدازی  انتظامـی،  نیـروی  گفتـه سـخن گوی  بـه 
سـاچمه ای بـوده و در حـال حاضـر ایشـان سـالم هسـتند، فـرد ضـارب توسـط پلیـس دسـتگیر شـده 

اسـت.
انتخابات شوراها روز جمعه ۲۹ اردیبهشت هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
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کاندیدای شورای پنجم شلیک به سوی یک 



پیشنهاد محیط زیستی به شهرداری

������د ���� ����� �� ���دا�ی

�� ���ل ���� ز��ـــ�� �� ���داری ��ی ��ا�� 
��ده �� �� ا�ـــ���ار ���ـــ�� ��ی  ��ـــ�ر، ���ـــ���د 
ا�������ـــ�  ����ـــ� �ـــ��د��ی  ���ـــ�  آوری  ��ـــ� 
������ا��، ��ـــ�� �ـــ� ��� آوری ����� �ـــ�ه، 
���� �� ��� از ا�� ���� ز��ـــ� از  ������ ا��ام 
������ا�� آ�ـــ�� �����. ���ی  ���ـــ�ی  ������ت 
�� �ـــ� �ـــ�د در��ـــ� ا��ان ��ـــ��ر �ـــ�ه،  ��ـــ�ی 
و  ا�����ـــ�ت  ���ـــ�ن  ����ـــ�  ��ا�ـــ��ر  �����ـــ� 
����ی ��ه ا��. ������� ا����ده از ������ت 

کرده تا با اسـتقرار ماشـین های  کشـور، پیشـنهاد  یک فعال محیط زیسـتی به شـهرداری های سراسـر 
تفکیک شـده،  جمـع آوری  بـه  نسـبت  کاندیداهـا،  انتخاباتـی  سـتادهای  مقابـل  کاغـذ  جمـع آوری 
کاندیداهـا آسـیب نبینـد.  کاغـذی  از تبلیغـات  از ایـن محیط زیسـت  تـا بیـش  کننـد  کاغذهـا اقـدام 
کـه بـه مـرد درختی ایران مشـهور شـده، هم چنیـن خواسـتار تغییر قانـون انتخابات و  مهـدی نظـری 

کاغـذی شـده اسـت. ممنوعیـت اسـتفاده از تبلیغـات 
کاغـذی توسـط  کشـور از حجـم عظیـم تبلیغـات  کوچـک و بـزرگ  گزارش هـای رسـیده از شـهرهای 
کاندیداهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری و انتخابـات شـوراها حکایـت دارد. ناظران می گویند شـهر 
کاندیداهـا پرشـده به طوری کـه پیاده روهـا و خیابان هـا نیـز بـا ایـن پوسـترها  کاغـذی  بـا پوسـترهای 
کاغـذی می گویـد: »برای  فـرش شـده اند. مهـدی نظـری بـا انتقـاد نسـبت بـه اسـتفاده از پوسـترهای 
کاغـذ بایـد حداقـل ۱۷درخـت قطـع شـود و حـال بـا یـک حسـاب سرانگشـتی سـاده  تهیـه یک تـن 
کوچـک بـه طور متوسـط در طی چنـد روز انتخابـات حداقل صد  کـه در یـک شـهر  متوجـه می شـویم 
کنیم.« این فعال محیط زیسـتی خواسـتار  کاغذهای نابود شـده را جبران  درخـت بایـد قطـع شـود تـا 
کاغـذی شـده اسـت. تبلیغـات انتخاباتـی  جایگزینـی قانونـی تبلیغـات مجـازی بـه جـای تبلیغـات 
کاندیداهـا ممنـوع  سـاعت ۸ صبـح فـردا، پنـج شـنبه متوقـف و هرگونـه تبلیغـی مجـازی یـا میدانـی 
اسـت و نهادهـای نظارتـی مکلـف بـه برخـورد بـا متخلفـان هسـتند. انتخابـات ریاسـت جمهـوری و 

شـورای پنجـم شـهر و روسـتا روز جمعـه ۲۹ اردیبهشـت برگـزار می شـود.
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دوم خرداد و بازگشت نمایندگان به مجلس

دوم ��داد و ��ز��� ��������ن �� ����

�����ـــ���ن ���ـــ� روز دوم �ـــ�داد �ـــ� ���ـــ� 
��ز�� ��د�� �ـــ� ������ ��ی �������� را �� ��ر�ـــ� 
����ـــ�  ا از �ـــ������.  ا�ـــ���ل رو�ـــ�����ن   � �ـــ�
�ـــ� ���� �����  ���ـــ��  ��������ن �� ده روز 
��د، روز�ـــ�ی �ـــ���� را در �ـــ��د��ی ا�������� 
��ـــ� ����ا�ـــ���. ����� در ��ـــ�ت ���رت �� 
ا������ت �ـــ�را�� و ا���ی و���� ���ر�� و ������ 
����� ا�������� رو�ـــ�ی ����ر، ���ـــ�� و��  در 

��ده ��د. آ��� را ا���ل 

نماینـدگان مجلـس روز دوم خـرداد بـه مجلـس بازمی گردنـد تـا فعالیت هـای نمایندگـی را بـا بررسـی 
کـه مجلـس تعطیـل  گذشـته  کثریـت نماینـدگان طـی ده روز  ح اشـتغال روسـتائیان از سـرگیرند. ا طـر
بـود، روزهـای شـلوغی را در سـتادهای انتخاباتـی پشـت سرگذاشـتند. عضویـت در هیـات نظـارت بـر 
کمپیـن انتخاباتـی روسـای جمهـور، بیشـتر  انتخابـات شـوراها و ایفـای وظیفـه نظارتـی و فعالیـت در 

کـرده بـود. وقـت آنهـا را اشـغال 
که به احتمال  گرد هم می آیند  نمایندگان مجلس در حالی روز دوم خرداد، در صحن علنی مجلس 
دو مرحله ای شـدن  اسـت.  شـده  روشـن  آینـده  سـال   ۴ بـرای  ایـران  جمهـور  رئیـس  تکلیـف  زیـاد، 
را در هفتـه  کاری مجلـس  برنامـه  کـه می توانـد  انتخابـات ریاسـت جمهـوری تنهـا احتمالـی اسـت 

کنـد. آینـده دسـتخوش تغییـر 
ح اشـتغال روسـتائیان، الیحه تشـکیل شـورای  هفتـه آینـده نماینـدگان مجلـس عـالوه بـر بررسـی طـر
کارکنـان  کمیسـیون بهداشـت در خصـوص رد الیحـه ارتقـاء بهـره وری  گـزارش  عالـی ایمنـی جاده هـا، 
ح اصـالح قانـون بیمـه اجتماعـی راننـدگان حمل و نقـل بار و مسـافر بین شـهری و  نظـام سـالمت، طـر
گاز را در دسـتور  الیحـه نحـوه برخـورد بـا اسـتفاده کنندگان غیرمجـاز از آب، بـرق، تلفـن، فاضـالب و 

کار دارنـد.
پرسـش  بـه  تـا  می شـود  حاضـر  مجلـس  صحـن  در  آینـده  هفتـه  نیـز  اقتصـاد  وزیـر  نیـا  طیـب  علـی 

اسـت. نشـده  اعـالم  اقتصـاد  وزیـر  از  زنجـان  نماینـده  سـوال  محـور  دهـد.  پاسـخ  نماینـدگان 
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دوم خرداد و بازگشت نمایندگان به مجلس



اجرای رایـگان نمایـش »آرتـور و اویی« 
بـرای رای دهندگان

ا��ای را���ن ����� «آر���و ا���» ��ای 
رای د�����ن

�ـــ�وه �����ـــ� در ��ـــ�ان، ا��م  ���ـــ�ان �ـــ� 
�� روز ۲۹ ارد����ـــ� �ـــ� رای د�����ن  ��د�ـــ� 
��وه «ا����ـــ�  ���� را�ـــ��ن ����� �� د���. 
�� ا�� روز��  ��م  ����ن» �� �����ـــ�� ا��� دژا
را روی  او�ـــ�»  آر�ـــ�رو  ���ـــ�  «��ـــ�د ���و�ـــ� 
��د روز  ���� ��ده ا�ـــ�، در ا����� ای ا��م 
��ـــ����� �� ����ـــ���� ���� �� ���  ���ـــ� �� 
 ���� ���� در ا������ت �� ���� ���� ��ا��� 

���� را���ن ا���ء �� ����.

کـه روز ۲۹ اردیبهشـت بـه رای دهنـدگان بلیـط  کردنـد  گـروه نمایشـی در تهـران، اعـالم  مدیـران یـک 
کـه این روزهـا »صعود  کام  گـروه »اندیشـه ماهـان« بـه سرپرسـتی امیـر دژا رایـگان نمایـش می دهنـد. 
کـرد روز جمعـه بـه  مقاومـت پذیـر آرتـور و اویـی« را روی صحنـه بـرده اسـت، در اطالعیـه ای اعـالم 
کننـد بلیـط  کـه بـا شناسـنامه مزیـن بـه مهـر شـرکت در انتخابـات بـه سـالن حافـظ مراجعـه  کسـانی 

رایـگان اعطـاء می کننـد.
کنان  ج نهـادن بـه حرکـت ملت فهیم ایران اسـالمی و سـا کـرده اسـت: »بـه منظـور ار گـروه اعـالم  ایـن 
کثری در انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسـالمی  عزیز شـهر تهران در جهت مشـارکت حدا
کـه بـا شناسـنامه دارای مهـر انتخابـات در سـالن حاضـر  شـهر و روسـتا، ایـن امـکان بـرای عزیزانـی 

شـوند، وجـود دارد تـا بـدون پرداخـت هزینـه، از دیـدن ایـن نمایـش لـذت ببرنـد.«
عمـوم  از  دعـوت  ضمـن  ماهـان«  »اندیشـه  گـروه  هنرمنـدان  اسـت:  آمـده  اطالعیـه  ایـن  ادامـه  در 
مخاطبـان شـریف و فهیـم هنـر بـرای شـرکت در انتخابـات مهـم و سرنوشت سـاز ریاسـت جمهـوری 
و شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا، در نخسـتین سـاعات روز جمعـه بـرای مشـارکت در انتخابـات 

حضـور پیـدا می کننـد و بـرگ زریـن دیگـری را در تاریـخ ایـران عزیـز رقـم خواهنـد زد.
نمایـش »صعـود مقاومـت پذیـر آرتـور و اویـی«، اردیبهشـت مـاه تـا ۱۳ خردادمـاه هـر شـب در تـاالر 

حافـظ از سـاعت ۲۰:۴۵ بـه مـدت ۹۰ دقیقـه روی صحنـه مـی رود.
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اجرای رایگان نمایش »آرتور و اویی« برای رای دهندگان



تغییرات گسـترده در شـهرداری ها در 
پیش اسـت

����ده در ���دا�ی �� در ���  �����ات 
ا��

 �� ا��م ����� ا������ت ������ دوره �ـــ�را�� و ����� 
��ـــ�ر، �� ��� �� ر��  ��� �ـــ�را��ی ��ا��  ������ ا
����� ���داران ���� ��ودی ��ی ��د را �� ���و��ی 
��زه �� د���. ���داری ��ن ����� از ���� ���ان، 
����، ا����ن و ����� و ... از ������� ���� ����� 
 ��� �� در ا�� ����� ����� ��را ��  ����ردار��، ��ا
د���ـــ�ن �ـــ�ه ا�ـــ�. از ���ـــ� ���ـــ��، ���ـــ� 
���ـــ�ان �ـــ��داران  ������ـــ�اده و ��ـــ�س آ���ـــ�ی 

ا������ ���ان ��م ��ده �� ��د.

کشـور، به نظر  کثر شـوراهای سراسـر  با اعالم نتایج انتخابات پنجمین دوره شـوراها و تغییر ترکیبت ا
کالن  می رسـد بیشـتر شـهرداران فعلـی بـزودی جـای خـود را بـه نیروهـای تـازه می دهنـد. شـهرداری 
که  شـهرها از جملـه تهـران، مشـهد، اصفهـان و تبریـز و … از بیشـترین شـانس تغییـر برخوردارند، چرا
کلی دگرگون شـده اسـت. از محسـن هاشـمی، محسـن مهرعلیزاده و  در این شـهرها ترکیب شـورا به 

عبـاس آخونـدی به عنـوان شـهرداران احتمالـی تهـران نام برده می شـود.
کـه دو قطبـی شـدن انتخابـات ریاسـت جمهـوری، خود را  کـی اسـت  گزارش هـای رسـیده حا اخبـار و 
کـه انتخابات شـوراها  کالن شـهرها  در نتایـج انتخابـات شـوراها نیـز نشـان داده اسـت به طوری کـه در 
کرسـی ها را از آن خـود  کثریـت  بیشـتر سیاسـی اسـت و مـردم لیسـتی رای می دهنـد، اصالح طلبـان ا

کرده انـد تـا بـه سـیطره ۱۲ سـاله اصول گرایـان در شـوراها و شـهرداری ها پایـان دهنـد.
رئیـس شـورای عالـی اسـتان ها، مشـهورترین چهـره  تهـران و  رئیـس شـورای شـهر  مهـدی چمـران 
شکسـت خـورده انتخابـات شوراهاسـت. او پـس از سـال ها ریاسـت شـورای شـهر تهـران، از ورود بـه 
شـوراها بازمانـده و در لیسـت نیروهـای علی البـدل چشـم انتظـار خـروج یـک نفـر از لیسـت اصلـی و 
گـر محسـن هاشـمی بـه شـهرداری تهـران  ورود بـه شـورای شـهر به عنـوان نیـروی جایگزیـن اسـت. ا

انتخـاب شـود، مهـدی چمـران بجـای او وارد شـورا خواهـد شـد.
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گسترده در شهرداری ها در پیش است تغییرات 



موقـت  ئیسـه  ر هیـات  نتخـاب  ا
ن تهرا پنجـم  ای  شـور

ا����ب ���ت ر���� ���� ��رای ���� 
���ان

�ـــ� �ـــ�رای �ـــ�� ��ـــ�ان،  ا��ـــ�ی راه ����ـــ� 
���ت ر���ـــ� ���� را �� ا�ـــ�س �� ������ن 
�������ـــ�. ��ا�ـــ� ا�ـــ�س ����ـــ� ا���ـــ�ی �� 
ر���ـــ� و ا��ـــ� ��ـــ�� ����ـــ� و �ـــ������ 
ا���ـــ� ���ـــ�ان �ـــ�اب ر��ـــ� و ���ـــ� و ���ره 
ر���ـــ�  ��ـــ�ت  ���ـــ� ��ی  ���ـــ�ان  آرو�ـــ� 
������ه �ـــ���. ��رای ���� ���ان �� ��رت 
ر�ـــ�� ������ ��د را از ���ـــ� ��داد ��ه آ��ز 

��د. ��ا�� 

اعضـای راه یافتـه بـه شـورای شـهر تهـران، هیات رئیسـه موقت را براسـاس سـن منتخبـان برگزیدند. 
برایـن اسـاس مرتضـی الویـری بـه ریاسـت و احمـد مسـجد جامعـی و شـهربانو امانـی به عنـوان نـواب 
رئیـس و حجتـی و بهـاره آرویـن به عنـوان منشـی های هیـات رئیسـه برگزیـده شـدند. شـورای پنجـم 

کـرد. تهـران بـه صـورت رسـمی فعالیـت خـود را از نیمـه مـرداد مـاه آغـاز خواهـد 
تشـکیل هیـات رئیسـه سـنی بـرای برگـزاری جلسـات غیررسـمی و انجـام هماهنگی هـای مقدماتـی 
گرفتـه اسـت. هیـات رئیسـه دائـم شـوراها پـس از تاییـد اعتبار نامـه اعضـاء و تشـکیل رسـمی  صـورت 
گفتـه شـهربانو امانـی نایـب رئیـس شـورای تهـران، در اولیـن  شـورای پنجـم تشـکیل خواهـد شـد. بـه 

جلسـه غیـر رسـمی شـورای پنجـم، تمـام اعضـای شـورا حضـور داشـته اند.
کـرده و تنهـا احمـد مسـجد جامعـی  کامـال تغییـر  ترکیـب شـورای شـهر تهـران بـه نسـبت دوره چهـارم 
و محمـد سـاالری از شـورای چهـارم مجـدد رای آورده انـد. مابقـی اعضـای شـورای چهـارم موفـق بـه 
گذشـته در اختیار اصول گرایان بود ولی  کثریت شـورای تهران در سـه دوره  کسـب آراء الزم نشـدند. ا
کـه بـا حمایـت لیسـت امیـد بـه شـورا راه یافته انـد. در ایـن دوره تمامـی اعضـاء اصالح طلـب هسـتند 
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انتخاب هیات رئیسه موقت شورای پنجم تهران



زنان در حال شکستن حصارهای شیشه ای

ز��ن در ��ل ����� ���ر��ی ���� ای

ا��ا�� ��ـــ�ر�� ز�ـــ�ن در ا������ت �ـــ�رای ���� از 
�ـــ�ی ���ون ا��ر ز�ـــ�ن ر��� ����ر �ـــ� «آ��ز ��ک 
��دا��� ��� �� و ���ر��ی ���� ای» ����� ��. 
���وردی �� ���ن ا���� ر�ـــ� ��ـــ�ر�� ز��ن ��ـــ��� 
����ـــ� و ار��ـــ�ی ا����د �� ��ـــ� و ��د��روری ز��ن 
����� و  �� از ����� �� ��� ���  ����: اراده ای  ا�ـــ� 
در ��ل ��� روی ا�ـــ�، �� رود �� ��ی �ـــ��� را از 
��اری ��ـــ����� �� ��  �� ��ـــ�ز در وا ����� ���ا�ـــ� 

ز��ن و ��ا��ن د�� و د���ن �� ��زد، ������.

افزایـش مشـارکت زنـان در انتخابـات شـورای پنجـم از سـوی معـاون امـور زنـان رئیـس جمهور بـه »آغاز 
تـرک برداشـتن سـقف ها و حصارهـای شیشـه ای« تعبیـر شـد. مـوالوردی بـا بیـان اینکـه رشـد مشـارکت 
کـه از پاییـن  گفتـه: اراده ای  زنـان نشـانه تقویـت و ارتقـای اعتمـاد بـه نفـس و خودبـاروری زنـان اسـت 
کـه هنـوز در  گـوی سـبقت را از تصمیم گیرانـی  گرفتـه و در حـال پیشـروی اسـت، مـی رود تـا  بـه بـاال شـکل 
کالن  گـذاری سـمت های  گـذاری مسـئولیت ها بـه زنـان و جوانـان دسـت و دلشـان می لـرزد، بربایـد. وا وا
گرچـه تابـوی حضـور زنـان در هیـات وزیـران در  کان بـا چالـش روبروسـت. ا کمـا اجرایـی بـه زنـان در ایـران 
گماشـته نشـد. احتمـال  دولـت احمـدی نـژاد شکسـت ولـی در دولـت روحانـی بـاز زنـی بـه سـمت وزارت 
کابینـه دوم روحانـی وزیـری از میـان زنـان انتخـاب شـود. مـوالوردی حضـور زنـان در شـوراها  مـی رود در 
ورود  بـرای  کسـب مهارت هـای الزم  و  تجربه انـدوزی  زنـان جهـت  و ممارسـت  تمریـن  بـرای  را فرصتـی 
گفتـه: شکسـتن رکـورد حضـور زنـان در شـورای شـهر تهـران،  کـرده و  بـه پسـت های عالـی اجرایـی عنـوان 
کسـب رتبـه نفـر اولـی در برخـی حوزه هـای انتخابیـه، راهیابـی ۴۱۵ زن بـه شـوراهای اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان، انتخـاب تمـام اعضـای شـورای یـک روسـتا از بین زنـان در بخش مرکزی خـاش و در مجموع 
انتخـاب ۷۰ زن در شـوراهای روسـتاهای آن بخـش، نمونـه ای از پدیده هـای دهمیـن دوره انتخابـات 
شـوراهای شـهر و روسـتا تـا ایـن روز اسـت و بایـد بـرای تحلیـل و جمـع بنـدی نهایـی چنـد روزی منتظـر 
بمانیـم، ضمـن آن کـه ثبت نـام صرفـا زنان از دو روسـتای دورافتاده اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و 
کابینه دوم حسـن روحانی پس از مراسـم تحلیف در  هرمـزگان نیـز در ایـن چارچـوب قابـل ارزیابـی اسـت. 

مردادمـاه بـه مجلـس معرفـی می شـود.
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زنان در حال شکستن حصارهای شیشه ای



شورای چهارم رشت شهردار را با خود برد

��رای ���رم ر�� ���دار را �� ��د ��د

 ا��ـــ�ی �ـــ�رای ��ـــ�رم ر�ـــ�، در  آ���ـــ� �ـــ�ه 
������ ��د رای �� �����ری �ـــ��دار ر�� داد، �� 
���ـــ�،  �ـــ�رای  در  ��ـــ�ر  از  ��ز���ـــ�ه  ا��ـــ�ی 
��ده �����. ����  �ـــ��دار را ��� از ���� ���ف 
��� ���� ��م �ـــ��دار ��ان ر�ـــ�، از ��ل ۹۳ 
�ـــ��ن ���داری را در ا����ر دا��. ���� ����� 
در ��دا�ـــ� ��ـــ�ق، و���ـــ� �����ـــ�ب ��و��ن 
ا�����ـــ�ا��، ���ـــ� �ـــ�ی ���ـــ� �ـــ��، و���ـــ� 

آ����� ��ا�� ا�����ح و �����ری ��د.

اعضـای شـورای چهـارم رشـت، در  آخریـن مـاه فعالیـت خـود رای بـه برکنـاری شـهردار رشـت داد، تـا 
کـرده باشـند. محمـد  اعضـای بازمانـده از حضـور در شـورای پنجـم، شـهردار را نیـز از خدمـت معـاف 
علـی ثابـت قـدم شـهردار جـوان رشـت، از سـال ۹۳ سـکان شـهرداری را در اختیـار داشـت. بدهـی 
تاخیـر در پرداخـت حقـوق، وضعیـت نامطلـوب نـاوگان اتوبوسـرانی، باجه های بانک شـهر، وضعیت 

آسـفالت عوامـل اسـتیضاح و برکنـاری بـود.
که تنها یک  ده عضـو از یـازده عضـو حاضـر شـورای شـهر در حالـی رای به اسـتیضاح ثابت قدم دادنـد 
مـاه از عمـر شـورای چهـارم باقـی مانـده اسـت. آنهـا بـا برکناری شـهردار، سـکان شـهرداری را موقتا به 
کار آمـدن شـورای پنجم و انتخاب شـهردار، سرپرسـتی شـهرداری  فرامـرز جمشـیدپور دادنـد تـا روی 
را عهـده دار باشـد. او پیـش از ایـن معـاون برنامه ریـزی، حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری رشـت بود.

گفتـه: »پروژه هایی در دسـت  کسـب عنـوان سرپرسـتی شـهرداری رشـت  فرامـرز جمشـید پـور پـس از 
که نیاز  کـه بیـش از ٧٠ درصـد پیشـرفت داشـته اند و فقـط ١٠ درصـد مبلغ آن تامین شـده  اجـرا اسـت 

کـرده وکارها را پیـش ببرند.« اسـت، مدیـران بـا قـدرت برنامه ریـزی 
کثریـت آراء بـرای حضـور در شـورای  کسـب ا از ۱۵ عضـو شـورای چهـارم رشـت تنهـا ۵ عضـو موفـق بـه 

کـرد. پنجـم شـده و مابقـی اعضـاء تـا یـک مـاه دیگـر بـا شـورای رشـت خداحافظـی خواهنـد 
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شکسـت سـنگین حقوق دانـان در 
انتخابات شـوراها

���� ����� �����ا��ن در ا������ت 
��را��

�� و��� داد��ـــ��ی از ���� ����� 
و�� و �����ا�ـــ�ن در ا������ت ������ 
���ر ��� داده  دوره �ـــ�را�� در ��ا�ـــ� 
���ـــ� از ۶۰ و��ـــ� ���� �� داد��ـــ��ی  و 
������ا�ـــ�ری  ا�ـــ�م  ا�����ـــ�ت  در  �ـــ� 
��ده ��د�� ���ـــ� �� ��� در ���ان و �� 
��ـــ� در ا���ـــ�ن آ��ـــ� �ـــ� د��ـــ� ���ر 
دا��� در ���� ا��ح ����ن �� ��را 

ا��.  ����� راه 

یک وکیل دادگسـتری از شکسـت سـنگین وکال و حقوق دانان در انتخابات پنجمین دوره شـوراها در 
کاندیداتوری  که در انتخابات اعالم  گفته از ۶۰ وکیل پایه یک دادگسـتری  کشـور خبر داده و  سراسـر 
کـرده بودنـد تنهـا یـک نفـر در تهـران و یـک نفـر در اصفهـان آن هـم بـه دلیـل حضور داشـتن در لیسـت 
اصالح طلبـان بـه شـورا راه یافته انـد. حسـین احمـدی نیـاز بـا اعـالم ایـن مطلـب بـه خبرگـزاری ایسـنا 
کارآمد شـورای شـهر بیش  که برای نظارت بر شـهرداری و تصویب قوانین  گفته: این در حالی اسـت 

از هـر تخصصـی به حقوقـدان نیاز دارد.
او در تحلیلـی در خصـوص چرایـی ایـن شکسـت بـزرگ نوشـته اسـت: »عـدم برگزیده شـدن وکالی 
دادگسـتری و حقوق دانـان در شـورا یـک مصیبـت محسـوب می شـود؛ زیـرا حضـور آنـان در پارلمـان 
شـهری یـک ضـرورت و نیـاز اسـت و از دیگـر سـو یـک درس بزرگـی اسـت تـا جامعـه وکال و حقوق دانـان 
کافـی بـرای بررسـی ایـن امـر وجـود  بـه آسـیب شناسـی خـود بپردازنـد تـا چهـار سـال آینـده فرصـت 
دارد، بلکـه آن زمـان تـوده پـی بـه واقعیـت امـر بـرد و وکالی دادگسـتری و حقوق دانـان رهایـی یابنـد 
نـگاه عملـی  بـه  تئـوری  نـگاه  از  غیـر  از دیگر سـو الزم اسـت  رنج هـا و مصایـب مذکـور.  و  آسـیب ها  از 
کـه از بـاب مثـال مـا ٢٠ هـزار وکیـل در تهـران داریـم و حداقـل حـدود  هـم بپردازیـم، بدیـن شـکل 
کـه مجموعـًا ۵٠ هـزار را تشـکیل می دهـد، از طرفـی حداقـل ١۵  ٣٠ هـزار وکیـل در اسـتان های دیگـر 
کـه بـا مهاجریـن ایـن مرکـز در تهـران ١۵ هـزار نفـر دیگـر افزایـش  هـزار وکیـل مرکـز مشـاوران را داریـم 
کـه بـا یـک خانـواده حداقلـی پـدر و مـادر )حتـی  می یابـد؛ فلـذا مـا تـا اینجـا ٨٠ هـزار رای وکال رو داریـم 
نفـر  انسـاب و موکلیـن و همسـایگان و غیـره( می شـود ۲۴۰/۰۰۰  و  بـدون همسـر و فرزنـد و فامیـل 
کـه وکیـل  غ التحصیـل شـده به عـالوه اسـاتید حقـوق  کنـار ایـن محاسـبه حقوق دانـان فار رای. در 
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کـه حـدود ۵٠ هـزار نفـر ارزیابـی می شـوند، در ایـن  نیسـتند به عـالوه دانشـجویان حقـوق در تهـران 
چنینـی  ایـن  رای  کـف  می بایسـت  هزینـه ای  کوچکتریـن  حتـی  بـدون  دادگسـتری  وکیـل  شـکل 
نیـز  دادگسـتری  وکالی  انتخابـات  این گونـه  در  متاسـفانه  کـه  باشـد  داشـته  به همـراه  خـود  بـا  را 
کـم همـراه شـده و بـه افـرادی غیـر وکیـل رای دادنـد.« هم چـون سـایر اشـخاص جامعـه بـا مـوج حا
نتوانسـتند  و  خوردنـد  شکسـت  شـوراها  انتخابـات  در  حالـی  در  دادگسـتری  وکالء  و  حقوق دانـان 
کـه هم زمـان بـا انتخـاب شـوراها  کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری  کننـد  اعتمـاد مـردم را جلـب 
کـه یکـی خـود را وکیـل معرفـی می کـرد و دیگـری قاضـی بـود و  کاندیـدا وجـود داشـت  برگـزار شـد دو 

کردنـد. مـردم میـان وکیـل و قاضـی، بـه وکیـل اعتمـاد 
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منصوریـه؛ اولیـن شـهر بی شـورای 
دوره پنجـم

�������؛ او��� ��� �� ��رای د�ره ����

�ـــ� ا��ـــ�ل ا�����ـــ�ت �ـــ�را�� در �ـــ�� ����ر�� از 
��ا�ـــ� ا�ـــ��ن ��ز�ـــ��ن، او��� �ـــ�� �� �ـــ�رای 
دوره ���� ���� ��. ا������ت ��را�� در ا�� 
�ـــ�  �ـــ�� ���ـــ� �ـــ�رای ���ـــ�ی ��ـــ�ت ��ـــ�رت 
ا������ت ا���ل �ـــ�. �ـــ� ا���ل ا������ت ���ـــ� 
�ـــ�رای ���ـــ�ی، ����ـــ� ���� �� �ـــ�ای �������� 
و��د ��ارد. ا������ت ��� ���د ����ار ��� �ـــ�د و 
��ـــ�ر ���و��� ����� ���دار و ���رت ��  وزارت 

���داری در ا�� ��� را �����ه ��ا�� دا��.

بـا ابطـال انتخابـات شـوراها در شـهر منصوریـه از توابـع اسـتان خوزسـتان، اولیـن شـهر بی شـورای 
دوره پنجـم مشـخص شـد. انتخابـات شـوراها در ایـن شـهر توسـط شـورای مرکـزی هیـات نظـارت بـر 
انتخابـات ابطـال شـد. بـا ابطـال انتخابـات توسـط شـورای مرکـزی، مرجعـی عالی تر بـرای تجدیدنظر 
و  شـهردار  تعییـن  مسـوولیت  کشـور  وزارت  و  نمی شـود  برگـزار  مجـدد  نیـز  انتخابـات  نـدارد.  وجـود 

نظـارت بـر شـهرداری در ایـن شـهر را برعهـده خواهـد داشـت.
تهـران«،  »پرنـد  شـیراز«،  »صـدرای  شـهر   ۸ انتخاباتـی  تخلفـات  پرونـده  منصوریـه،  بـر  عـالوه 
»شـریف آباد«، »کهریـزک«، »چهاردانگـه«، »جزیـره مینـاب«، »بندرعبـاس« و »اردبیـل« بـه شـورای 
کل یـا تعدادی  گـذار شـده و ایـن شـورا باید در خصـوص ابطال  مرکـزی هیـات نظـارت بـر انتخابـات وا

کنـد. تصمیم گیـری  صندوق هـا  از 
گفتـه:  محمـد محمـودی شـاه نشـین رئیـس هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها در ایـن خصـوص 
ایـن،  از  پیـش  کـه  شـهری   ۸ دربـاره  شـورا ها  انتخابـات  بـر  نظـارت  مرکـزی  هیـات  امـروز  جلسـه  در 
ح شـده بـود، بـا ابطـال انتخابـات در  کلـی یـا تعـدادی از صندوق هـای آن هـا مطـر پیشـنهاد ابطـال 

شـهر منصوریـه در اسـتان خوزسـتان موافقـت شـد.
کـرده: در این  رییـس هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا هم چنیـن تصریـح 
کثـر تـا ۲  کمبـود و نقـص برخـی مـدارک و اسـتعالم های انجـام شـده، حدا جلسـه مقـرر شـد بـه دلیـل 
روز آینـده بـرای تصمیم گیـری نهایـی مهلـت درنظـر بگیریـم تـا پـس از آن رونـد بررسـی انتخابـات در 

ایـن حوزه هـا نیـز تکمیـل شـود.
کنـون صرفـًا انتخابـات در شـهر منصوریـه اسـتان  کیـد مجـدد بـر این کـه تا محمـودی شاه نشـین بـا تا
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کرد: قرار اسـت شـکایت های انجام شـده در انتخابات شـورا ها  خوزسـتان ابطال شـده، خاطرنشـان 
در مـورد ۳ شـهر دیگـر هـم مورد بررسـی قـرار بگیرد.

 ۱۴ روز  از  شـوراها  منتخبیـن  و  شـد  برگـزار  اردیبهشـت   ۲۹ روز  شـوراها،  دوره  پنجمیـن  انتخابـات 
می کننـد. آغـاز  را  خـود  فعالیـت  رسـما  مردادمـاه 
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زمان آغاز به کار شورای پنجم در بالتکلیفی

��ر ��رای ���� در �������� ز��ن آ��ز �� 

��ر �ـــ�رای  �ـــ� ������ �ـــ�رای �����ن �� آ��ز �� 
���ـــ� در ��داد�ـــ�ه، �ـــ�ر د��� ز��ن ��ـــ��� دوره 
���ر �� ا��م  ���� ��را�� ������� ����. وز�� 
����: «دو�� در �ـــ�ل را���� �� ����  ا�� ��ـــ� 
�ـــ�ای �ـــ� ��ـــ�� ���ـــ�د آ�ـــ�ه ا�ـــ�.» ��ـــ� 
����� ����، ��رای ���� �� ����� از روز ۱۴ 
��ر �� ��د و�ـــ� �� رد ا�ـــ� �����  �ـــ�داد آ�ـــ�ز �ـــ� 
��ر  ���ـــ� �ـــ�رای �����ن، ز��ن د��� ��و� �� 

��رای ���� ���� ����.

زمـان تشـکیل  بـار دیگـر  پنجـم در مردادمـاه،  کار شـورای  بـه  آغـاز  بـا  نگهبـان  بـا مخالفـت شـورای 
گفتـه: »دولـت در حـال رایزنـی بـا  کشـور بـا اعـالم ایـن خبـر  دوره جدیـد شـوراها بالتکلیـف مانـد. وزیـر 
مجلـس بـرای حـل مشـکل به وجـود آمـده اسـت.« طبـق مصوبـه مجلس، شـورای پنجم می بایسـت 
کار می کـرد ولـی بـا رد این مصوبه توسـط شـورای نگهبان، زمان دقیق شـروع  از روز ۱۴ مـرداد آغـاز بـه 

کار شـورای جدیـد مشـخص نیسـت. بـه 
کـه  کار دوره جدیـد شـوراها از ۱۴ مـرداد بـه ایـن دلیـل اسـت  مخالفـت شـورای نگهبـان بـا آغـاز بـه 
کنـد، دوره چهارسـاله  کار  گـر روز ۱۴ مـرداد شـورای جدیـد شـروع بـه  شـورای نگهبـان معتقـد اسـت ا
کرده و تا شـهریور ۹۶  کار  که دوره چهارم از شـهریور ۹۲ شـروع به  کامل نمی شـود چرا شـورای چهارم 
گر قرار باشـد شـورای پنجم از شـهریور  که ا بایـد بـه فعالیـت خـود ادامـه دهد. دولت نیز معتقد اسـت 
کـه طبق  کار شـورا در هـر دوره بـا روز انتخابـات زیـاد می شـود چرا کنـد فاصلـه شـروع بـه  کار  شـروع بـه 

گیرد. قانـون انتخابـات زمـان تشـکیل شـورای جدیـد بایـد یـک مـاه پـس از انتخابـات صـورت 
کـه بـرای  کـرده بـود  کیـد  مجلـس بـرای حـل ایـن مشـکل بـا افـزودن تبصـره ای بـه قانـون انتخابـات تا
کار خـود پایـان می دهـد ولـی ایـن پیشـنهاد را  حـل ایـن مشـکل شـورای چهـارم یـک مـاه زودتـر بـه 

کـرده اسـت. شـورای نگهبـان رد 
بـا مخالفـت شـورای نگهبـان، به نظـر می رسـد مجلـس دو راه بیشـتر نـدارد یـا اینکـه بـا اصـالح فـوری 
قانـون حدفاصـل تشـکیل دوره جدیـد شـوراها بـا روز انتخابـات را بـه سـه مـاه افزایـش دهـد یـا بـا 
و  انتخابـات  قانـون  بـه  الحاقـی  تبصـره  پذیـرش  بـه  را  نگهبـان  برگـزاری نشسـتی مشـترک، شـورای 

کنـد. اسـتثناء قـرار دادن شـورای چهـارم متقاعـد 

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۶۶

کار شورای پنجم در بالتکلیفی زمان آغاز به 



کـه تـا ۱۴ مـرداد تنهـا یـک ماه فرصت باقی اسـت و بـه نظر می رسـد مجلس برای  ایـن در حالـی اسـت 
کند. حـل مشـکل بایـد با طرحـی دوفوریتی به موضـوع ورود 

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[
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کار شورای پنجم در بالتکلیفی زمان آغاز به 



نشست انتخاباتی باکاندیداهای 
شهرداری تهران کلید خورد

������ا��ی ���دا�ی  ���� ا�������� �� 
���� ��رد ���ان 

���ـــ�اری  ��ـــ�ان،  �ـــ��  �ـــ�رای  �����ـــ�ن 
������ا��ی ���داری  ���ـــ� ا�������� �� 
 ���� ����� ��ی ����� را  ���ان ��ای ا����ب 
زد��. در او��� ���ـــ� ����ار ��ه، ������ن 
�ـــ�رای ���ـــ� ��ـــ�ان، ��ـــ�ری ������ ��ی 
��ـــ� �ـــ���ن، �ـــ�ک �ـــ�اد و ا��ا���� ���ـــ�ی  ا
����ـــ� را �ـــ�����. ز��ا �ـــ�اد ��ـــ�ام �� ا��م 
���ـــ�: در ا�ـــ� ���ـــ� ���ـــ� از  ا�ـــ� ��ـــ� 

������ن ���ر دا����.

کاندیداهـای شـهرداری تهـران بـرای  منتخبـان شـورای شـهر تهـران، برگـزاری نشسـت انتخاباتـی بـا 
کلیـد زدنـد. در اولیـن جلسـه برگـزار شـده، منتخبـان شـورای پنجـم  گزینه هـای نهایـی را  انتخـاب 
کبـر تـرکان، تـرک نژاد و ابوالفضل موسـوی بیوکی را شـنیدند. زهرا نژاد  تهـران، حضـوری برنامه هـای ا

گفتـه: در ایـن جلسـه جمعـی از منتخبـان حضـور داشـتند. بهـرام بـا اعـالم ایـن خبـر 
براسـاس اعـالم اعضـای هیـات رئیسـه موقت شـورای پنجم تهـران، تمام اعضا باید تا روز چهارشـنبه 
کـه بیـش از پنـج رای داشـته باشـند  کاندیداهایـی  کننـد،  کاندیـدا  کـدام سـه نفـر را  ایـن هفتـه هـر 
کاندیـدای  بـرای ارائـه برنامـه دعـوت می شـوند. از ایـن رو روشـن نیسـت نشسـت برگـزار شـده بـا سـه 

ج از ایـن برنامـه دعـوت شـده اند. شـهرداری تهـران، چـرا خـار
براسـاس اخبـار منتشـره در رسـانه ها در حـال حاضـر حسـین مرعشـی و محمـود حجتـی از بیشـترین 
آمـده در مصاحبـه ای  کاندیداهـا  میـان  در  نامـش  کـه  نیـز  رضـوی  ابوالفضـل  برخوردارنـد.  شـانس 
گفتـه  کـرده و  گزینـه معرفـی  ضمـن اسـتقبال از قبـول سـمت شـهرداری، حسـین مرعشـی را بهتریـن 
کاندیداتـوری حسـین مرعشـی هـر ۲۱ عضـو شـورا بـه او رای خواهنـد داد. پیـروز حناچـی  در صـورت 
کـرده اسـت. گزینـه معرفـی  کاندیداهـای شـهرداری نیـز، عبـاس آخونـدی وزیـر راه را بهتریـن  از دیگـر 
کـرده بودند  ح  گزینه هـای جـدی مطـر پیـش از ایـن رسـانه ها از معصومـه ابتـکار نیـز به عنـوان یکـی از 
بـه  ابتـکار عالقمنـد اسـت  گفتـه  و  کـرده  اعـالم  را منتفـی  ابتـکار  کاندیداتـوری  امانـی  ولـی شـهربانو 

فعالیـت در سـازمان محیط زیسـت ادامـه دهـد.
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کلید خورد کاندیداهای شهرداری تهران  نشست انتخاباتی با



زمـان محاکمـه افشـاءکنندگان 
امـالک نجومـی اعـالم شـد

������ن ��� ا���ء  ز��ن ���
ک ����� ا��م �� ا��

داد�ـــ��ن ���ان از ����اری ���� ا����� ���� 
ک �����  ��� ا��ـــ�ء ������ن ��و�ـــ�ه ا�� ���
����: ��و��ه ����ر  �ـــ��داری ���ان ��� داده و 
ک ����� �ـــ�ای �����  �ـــ����� ���ـــ� ��� ا��
��� ��ودی ا���م ��  و�� �� داد��ه ر��� و ���
�ـــ�د و روز��ی ����، ��� و د�� ��داد��ه ��� 
��ای ر�ـــ���� �ـــ� ��و��ه ا��ـــ� ����� ��ر �� 
���ر   �� ا���م ا���ـــ�ر ا���د �ـــ�ز��ن ��زر�� 

����� ��ه ا��.

نجومـی  ک  امـال پرونـده  افشـاء کنندگان  کمـه  محا جلسـه  قریب الوقـوع  برگـزاری  از  تهـران  دادسـتان 
ک نجومی بـرای تعیین وقت  گفتـه: پرونده یاشـار سـلطانی ناشـر خبر امال شـهرداری تهـران خبـر داده و 
کمـه بـزودی انجـام می شـود و روزهـای هشـتم، نهـم و دهـم مردادمـاه نیـز بـرای  بـه دادگاه رفتـه و محا
کشـور تعیین شـده  کل  رسـیدگی به پرونده احمد حکیمی پور به اتهام انتشـار اسـناد سـازمان بازرسـی 
ک نجومی را به یاشـار سـلطانی  که اسـناد امال گفتـه دولـت آبـادی، حکیمـی پـور متهم اسـت  اسـت. بـه 
ک شـهرداری تهران به  گذاری مقادیر زیادی از امال سـردبیر و مدیر سـایت معماری نیوز داده اسـت. وا
ک نجومی  ج مجموعـه شـهرداری بـا تخفیف هـای غیرمتعـارف، به پرونده امـال افـرادی در داخـل و خـار
ایـن پرونـده اسـت.اعالم زمـان رسـیدگی  تهـران، متهـم ردیـف اول  مشـهور شـده و قالیبـاف شـهردار 
ک شـهرداری بـه اشـخاص حقیقـی، نشـان  گـذاری امـال بـه پرونـده افشـاء گران فسـاد روی داده در وا
کمه فاسـدان در اولویت اسـت. یاشـار سـلطانی پیش  کمـه افشـاء گران بـه نسـبت محا کـه محا می دهـد 
از ایـن بـه دلیـل افشـای خبـر فسـاد شـهرداری تهـران در بازداشـت بـود. محمـد باقـر قالیبـاف شـهردار 
کثر تخلف صورت گرفته در ایـن پرونده را حدود  تهـران، پیـش از ایـن در جلسـه علنی شـورای شـهر حدا
کـرد حـال آن کـه منتقـدان معتقدنـد حجم تخلف بسـیار بیشـتر از این عدد  ۵-۶ میلیـارد تومـان عنـوان 
اسـت. برخـی از اعضـای شـورای چهـارم تهـران در ایـن پرونـده متهـم بـه دریافـت ملـک با تخفیـف ویژه 
کل  شده اند.یاشـار سـلطانی و احمـد حکیمـی پـور در حالـی بـه اتهـام انتشـار اسـناد سـازمان بازرسـی 

کـه قانـون دسترسـی آزاد بـه اطالعـات در ایـران تصویـب و ابـالغ شـده اسـت. کشـور متهـم شـده اند 
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ک نجومی اعالم شد کمه افشاءکنندگان امال زمان محا



ضبط شوی تلویزیونی خندوانه در سوله 
مدیریت بحران

��� ��ی ��������� ���وا�� در ���� 
������ ���ان

��ر��ی  �ـــ� ��ـــ� �ـــ�رای �ـــ�� ��ـــ�ان از ����ـــ� 
�ـــ��� ��ی ������ ���ان در �ـــ�� ��� ���ان 
����: «�����ـــ� ��������� ���وا�� در  ��ـــ� داده و 
�ـــ��� ������ ���ان وا�� در ����� ۲ ���ان در 
��ل ��� ا�ـــ�.» ر��� ا�� ����� ��ا�ـــ��ر 
���ـــ� �ـــ� �ـــ��دار ���ان �ـــ�ه ا�ـــ�.���� ���� 
��ر�ـــ�ی �ـــ��� ��ی  �����ـــ�ف ا��ـــ�ا ا��ـــ�م ����ـــ� 
�� در ��ا�ـــ� ���ان ��ـــ��� ��ه  ������ ���ان 
���ـــ� ��د: «��� �ـــ��� ���ا�� �����  �ـــ�ده و  را رد 

��ر��ی ��اده ا��.

کاربری سـوله های مدیریت بحران در سـطح شـهر تهران خبر  یـک عضـو شـورای شـهر تهـران از تغییـر 
گفتـه: »برنامـه تلویزیونـی خندوانـه در سـوله مدیریـت بحـران واقـع در منطقـه ۲ تهـران در  داده و 

حـال ضبـط اسـت.« رحمـت الـه حافظـی خواسـتار تذکـر بـه شـهردار تهـران شـده اسـت.
کـه در سراسـر تهـران  کاربـری سـوله های مدیریـت بحـران  محمـد باقـر قالیبـاف اخیـرا اتهـام تغییـر 
کاربـری نـداده اسـت. صددرصـد  گفتـه بـود: »هیـچ سـوله بحرانـی تغییـر  کـرده و  مسـتقر شـده را رد 
گرفتـه  سـوله ها بـرای بحـران اسـت و برخـی از آنهـا در مواقـع بالاسـتفاده بـرای ورزش بانـوان در نظـر 
گـذار شـده ایـن ادعـای شـهردار  شـده اسـت.« رحمـت الـه حافظـی بـا ارائـه لیسـتی از سـوله های وا

کـرد. تهـران را رد 
گفتـه رحمـت الـه حافظی در منطقه۲ سـوله ای تابلـوی پایگاه مدیریت بحران را دارد اما در عمل  بـه 
کاربـردی اختصـاص  در اختیـار مرکـز ژئوتکنیـک اسـت. در منطقـه۲ یـک سـوله بـه دانشـگاه علمـی 
یافتـه. در منطقـه ۲۲ سـوله حضـرت ابوالفضـل )ع( در اشـغال معاونـت اجتماعـی شـهرداری اسـت. 
در منطقـه ۱۳ دوکوهـه تجهیـزات و دکـور صداوسـیما در سـوله مسـتقر اسـت. در منطقـه ۲ برنامـه 
خندوانـه در سـوله مدیریـت بحـران در حـال ضبـط اسـت و جمعـی از ایـن سـوله ها نیـز بـه بخـش 

گـذار شـده اند خصوصـی وا
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ضبط شوی تلویزیونی خندوانه در سوله مدیریت بحران



ترور یک عضو شورای شهر بانه

���ر �� ��� ��رای ��� ����

�� ��� ��� ا���ل �ـــ�رای ���� ���� �� ��ب 
�� در  ��ـــ�� �ـــ�. ا��ر ر�ـــ���  ����� ������ن 
 ،����� ����� ��ار  ا�� �����ت ��ور��ـــ�� ��ف 
ا��ـــ�ل  ��ـــ�  ��ـــ�  ���ـــ�ان  ا��ـــ�  ا�����ـــ�ت  در 
�ـــ�رای ���ـــ� ا����ب �ـــ�ه ��د. او ��ـــ� از ا�� 
�ـــ���� ����ـــ� در �ـــ�رای �ـــ�م ���ـــ� را ��� در 
��ر ��د ��ور �ـــ�ه  ��ر���ـــ� دا�ـــ�. او در د��ـــ� 
ا��. ���ز ا����ت �����ی در ���ص ��� 
ا�ـــ� �ـــ�ور و ���� ����ـــ� �� �����ـــ�ن ����� 

ا��. ���ه   �����

کـه  کشـته شـد. انـور رسـتمی  گلولـه مهاجمـان  یـک عضـو علی البـدل شـورای پنجـم بانـه بـه ضـرب 
گرفتـه، در انتخابـات اخیـر به عنـوان عضـو علی البـدل  گلولـه قـرار  در ایـن عملیـات تروریسـتی هـدف 
نیـز در  را  بانـه  ایـن سـابقه عضویـت در شـورای سـوم  از  او پیـش  بـود.  انتخـاب شـده  بانـه  شـورای 

کار خـود تـرور شـده اسـت. کارنامـه داشـت. او در دفتـر 
هنـوز اطالعـات بیشـتری در خصـوص علـت ایـن تـرور و هویـت مهاجـم یـا مهاجمـان مطلبـی منتشـر 
کـرده و آن را زشـت  نشـده اسـت. سـعد الـه عزیـز پـور رئیـس شـورای شـهر بانـه ایـن اقـدام را محکـوم 
ک همـواره بیشـتر و بهتـر در خدمـت  گفتـه: بـا ایـن اعمـال فرزنـدان ایـن آب وخـا و ناپسـند خوانـده و 

کـرد. مـردم خواهنـد بـود و همگـی بـرای آبادانـی و اعتـالی ایـران عزیزمـان تـالش خواهنـد 
پیـش از ایـن مجیـد محمـد رضایـی منتخـب شـهر شـال از توابـع اسـتان قزویـن در انتخابات شـورای 
کشـته شـده بود. پلیس علت قتل محمـد رضایی را نزاع خانوادگی  گرفته و  گلولـه قرار  پنجـم، هـدف 

کـرده بود. عنوان 
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ترور یک عضو شورای شهر بانه



حجـم بدهـی شـهرداری تهـران 
چقـدر اسـت؟

��� ���� ���دا�ی ���ان ���ر ا��؟

ا�ـــ�م ��ـــ� ���ـــ� �ـــ��داری ���ان 
و  �����ـــ�  ����ـــ��ن  ر��ـــ�  ���ـــ� 
�� ا���اض  ��د�� ��رای �ـــ�� ���ان، 
�ـــ�.  ��ا�ـــ�  �ـــ�را  ا��ـــ�ی  د��ـــ� 
�ـــ��داری   ���� ��ـــ�  د��ـــ�  �����ـــ� 
۲۰ �ـــ�ار �����رد ����ن ا��م  ��ـــ�ان را 
�ـــ�د و�� ��ـــ�ی ������ـــ�ن ا�� ��د را 
���ـــ�  ���ـــ�  �ـــ�د  و  وا��ـــ�  ���
����ـــ�رد  �ـــ�ار   ۶۰ را �ـــ�ود  �ـــ��داری 

دا���. ����ن 

کمیسـیون برنامه و بودجه شـورای شـهر تهران،  اعـالم حجـم بدهـی شـهرداری تهـران توسـط رئیس 
بـا اعتـراض دیگـر اعضـای شـورا مواجـه شـد. علیرضـا دبیـر حجـم بدهـی شـهرداری تهـران را ۲۰ هـزار 
بدهـی  صحیـح  عـدد  و  غیرواقعـی  را  عـدد  ایـن  تندگویـان  مهـدی  ولـی  کـرد  اعـالم  تومـان  میلیـارد 

شـهرداری را حـدود ۶۰ هـزار میلیـارد تومـان دانسـت.
کمیسـیون برنامـه و بودجـه شـورای شـهر تهـران، بدهـی شـهرداری  گفتـه علیرضـا دبیـر رئیـس  بـه 
تهـران بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و مؤسسـات مالـی و بانک هـا، تـا پایـان ۳۱ خـرداد سـال ۹۵ 
بـه پیمانکاران)اشـخاص حقیقـی و حقوقـی( ۵۱۸۲ میلیـارد تومـان و دیـون حاصـل از تملـک ۱۷۱۳ 
کار و سـپرده تأمین  میلیـارد تومـان بـوده اسـت هم چنیـن ۴۸۱ میلیـون تومان سـپرده حسـن انجـام 
اجتماعـی ۱۱۳۸ میلیـارد تومـان بـوده و میـزان بدهـی بـه موسسـات و بانک ها ۱۱۹۸۱ میلیـارد تومان 
کـرده:  کـه ایـن مبلـغ در مجمـوع ۲۰ هـزار و ۴۹۵ میلیـارد تومـان می شـود. دبیـر اضافـه  بـوده اسـت 
کنـون در مجمـوع حـدود ۱۴ هـزار میلیـارد  تا گذشـته  از دولت هـای  مجمـوع مطالبـات شـهرداری 

تومـان اسـت.
مهدی تندگویان دیگر عضو شورای شهر تهران این آمار را غیر واقعی می داند و می گوید:

در  مثـال  بـرای  کـه  چرا نـدارم  قبـول  شـده  ارائـه  گـزارش  در  را  کارشناسـی ها  و  ارزش گذاری هـا  مـن 
کسـی اعـالم نکـرده  تقاطع هـا میـزان تهاطـر مشـخص نیسـت. هزینـه واقعـی شـهروند و شـهرآفتاب را 
کـه برخی  و تـا تحقـق ایـن مـوارد ایـن معادلـه حـل نخواهـد شـد. مـن نمی توانـم ایـن اعـداد و ارقـام را 

از آنها ساختگی است بپذیرم.
کاهـش درآمـد داریـم، افزایش دارایی ها انجام شـده، دیـون پرداخت  کـرد: در شـهر  کیـد  تندگویـان تا
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حجم بدهی شهرداری تهران چقدر است؟



کـه بایـد درخصـوص آن توضیـح  شـده، بدیـن ترتیـب معجـزه ای در مدیریـت شـهری اتفـاق افتـاده 
امـروز  و  هسـتیم  عقـب  پروژه هـا  از  بسـیاری  از  تهـران  شـهرداری  سـاله   ۵ برنامـه  برابـر  شـود.  داده 

اسـت. شـده  پـاس  بدهی هـا  از  بسـیاری  کـه  می شـنویم 
که امـروز با ۴۰۰  کـرد: بـرآورد اولیـه پروژه نیایـش چه مقدار بـود؟  کیـد  ایـن عضـو شـورای شـهر تهـران تا
میلیـارد تومـان بـه اتمـام رسـیده اسـت. ایـن مـوارد بایـد بـرای مـردم شفاف سـازی شـود. در حـدود 
۶۰ هـزار میلیـارد تومـان شـورا و شـهرداری فعلـی بدهـی بـه شـورای بعـد تحویـل می دهـد و ۴۰ پـروژه 

کاره طبـق برنامـه وجـود دارد. انجـام نشـده و نیمـه 
بـه نظـر می رسـد بـا اختالفـات موجـود میـان اعضـای فعلـی شـورای تهـران در خصـوص بدهی هـای 
تعییـن عـدد  بـرای  پنجـم حسابرسـی دقیـق بودجـه شـهرداری  اولویـت شـورای  اولیـن  شـهرداری، 
بتوانـد  پنجـم  شـورای  آن  براسـاس  تـا  اسـت  شـهرداری  وصـول  قابـل  مطالبـات  و  بدهی هـا  واقعـی 

باشـد. اداره شـهر داشـته  بـرای  برنامه ریـزی صحیحـی 
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شورای چهارم به کار خود پایان داد

��ر ��د ����ن داد ��رای ���رم �� 

��ـــ�رم  �ـــ�رای  ر�ـــ��  ���ـــ�  آ���ـــ� 
��ـــ�ان، ا��وز �ـــ� �ـــ��� د�� �ـــ�داد ����ار 
�ـــ�. ��ـــ�ی ��ـــ�ان ر��ـــ� �ـــ�را از ����� 
��ر ��رای  ����� ���� ���� �� �ـــ�و� �� 
���ـــ� از روز ۱۴ �ـــ�داد و ����ـــ� ا�ـــ� ����� 
��د  ���� �ـــ�رای �����ن ��� داد و ا��م 
روز ���ـــ��� ���� ���ر�ـــ�� ��� ���� �� 
��ـــ�ر ���� ���� ������ف ����ار �� �ـــ�د و 
�� از آن �ـــ�رای ���ـــ� ������ ��د را آ��ز 

.���  ��

آخرین جلسـه رسـمی شـورای چهارم تهران، امروز سه شـنبه دهم مرداد برگزار شـد. مهدی چمران 
کار شـورای پنجـم از روز ۱۴ مـرداد و تاییـد  رئیـس شـورا از تاییـد مصوبـه مجلـس مبنـی بـر شـروع بـه 
کرد روز یکشـنبه جلسـه غیررسـمی غیر علنی با  این مصوبه توسـط شـورای نگهبان خبر داد و اعالم 

حضـور محمـد باقـر قالیبـاف برگـزار می شـود و پـس از آن شـورای پنجـم فعالیـت خـود را آغـاز می کند.
کار شـورای چهـارم بـه دلیـل اختـالف نظـر دولـت و شـورای نگهبـان  پیـش از ایـن زمـان دقیـق پایـان 
کـه شـورای نگهبـان معتقـد بـود عمـر چهارسـاله شـورای چهـارم شـهریور مـاه بـه  مشـخص نبـود چرا
اتمـام می رسـد امـا از سـوی دیگـر دولـت معتقـد بـود طبـق قانـون بیـن زمـان برگـزاری انتخابـات و 
تشـکیل دوره جدیـد شـوراها نبایـد بیـش از یـک مـاه فاصلـه باشـد. مجلـس بـا اصـالح قانـون زمـان 
کـرد و ایـن روز بـه تصویـب شـورای نگهبـان  قطعـی تشـکیل شـورای پنجـم را روز ۱۴ مـرداد تعییـن 

رسـید.
با اتمام دوره چهارم شـورا، عمر شـهرداری محمد باقر قالیباف نیز به سـر رسـید تا شـورا و شـهرداری 

گذار شـود. ج و به اصالح طلبان وا کنتـرل اصول گرایـان خـار تهـران پـس از سـال ها از 
کار شـورای آتـی خواهـد بـود.  تعییـن هیـات رئیسـه شـورای پنجـم و انتخـاب شـهردار اولیـن دسـتور 
کـه بـه نظـر محمـد علـی  کرده انـد  کاندیـدا  منتخبـان شـورای تهـران، ۷ نفـر را بـرای شـهرداری تهـران 

کسـب ایـن مقـام دارا هسـتند. نجفـی و حسـین مرعشـی بیشـترین شـانس را بـرای 
کـم توجهـی  در آخریـن جلسـه رسـمی شـورای چهـارم، طبـق روال رحمـت الـه حافظـی نسـبت بـه 
گفت: شناسـایی  کرد و  شـهرداری تهـران بـه مصوبـه شـورا در خصـوص آسـیب های اجتماعـی انتقـاد 
کودکان آسـیب دیده و آسـیب پذیر در سـال اول برنامه هم عملی نشـده اسـت و این موارد مقفول از 

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

۱۷۴
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که مورد توجه واقع نشده است. برنامه پنج ساله است 
کـز  مرا و  حسـینه ها  توسـعه  در  شـهرداری  فعالیـت  جلسـه  ایـن  در  نیـز  شـورا  عضـو  دیگـر  دوسـتی 
کـز بهداشـتی  گفـت: شـهرداری در توسـعه حسـینیه ها و مرا کـرد و  بهداشـتی را قابـل توجـه ارزیابـی 

اسـت. داده  انجـام  بزرگـی  کار 
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کار خود پایان داد شورای چهارم به 



شـورای پنجـم تهـران آلودگـی آب را 
جـدی بگیرد

��رای ���� ���ان آ��د�� آب را ��ی 
����د

���ـــ��� ����� ���� ز��ـــ� ا�ـــ��ن ���ان، 
����ه ��ا��ه  آب ا�ـــ��ن ���ان را آ��ده و ���ان 
آب  آ��د�ـــ�  ��ـــ�ان  ����ـــ�  �ـــ�ی  ��ا�ـــ��ر  و 
���ـــ� ا���ی ���� �ـــ�را ���ان �ـــ�ه ا��. 
��ـــ��� ای  آب  آ��د�ـــ�  ���ـــ�:  ��ـــ�دادی  ���ـــ� 
�� ����ف آ��د�� ��ا ���� ���و��ان  ا�ـــ� 
رو�ـــ� ��� �ـــ�د و�� �ـــ� ����� آن �� �ـــ��� و 
�ـــ�ی ���ا�ـــ� دارد. دوره ��ـــ�رم �ـــ�را�� رو �� 
����ن ا�ـــ� و ��ود �� ��ه د��� �ـــ�رای ���� 

.��� ر�ـــ�� ������ ��د را آ��ز �� 

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهـران، آب اسـتان تهـران را آلـوده و نگران کننـده خوانـده 
گرفتـن بحـران آلودگـی آب توسـط اعضـای جدیـد شـورا تهـران شـده اسـت. ناصـر  و خواسـتار جـدی 
رویـت  آلودگـی هـوا توسـط شـهروندان  برخـالف  کـه  آلودگـی آب مسـاله ای اسـت  گفتـه:  مهـردادی 

نمی شـود ولـی مـا متوجـه آن می شـویم و جـای نگرانـی دارد.
دوره چهـارم شـوراها رو بـه پایـان اسـت و حـدود یـک مـاه دیگـر شـورای پنجـم رسـما فعالیـت خـود را 
آغـاز می کنـد. انتخـاب شـهردار آتـی تهـران، مهم تریـن دغدغـه ایـن روزهـای منتخبـان شوراهاسـت 
گیـرد. ناصـر  کـه بایـد مـورد توجـه قـرار  کشـور بـا مشـکلی حـاد روبروسـت  ولـی هـر شـهری از شـهرهای 
کار  که بایـد در اولویت  مهـردادی معتقـد اسـت آلودگـی آب تهـران، یکی از مهم ترین مشـکالتی اسـت 

گیرد. شـورای پنجـم قـرار 
کنتـرل اش بـا اجـرای  کـه اداره تحـت  کـرده:  مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهـران تصریـح 
کـرده ولـی  کاهـش آلودگـی آب ایـن اسـتان تـالش  بـرای  ح ضربتـی پایـش واحدهـای صنعتـی،  طـر
ح نیازمنـد همراهـی و همـکاری اعضای شـورای پنجم تهران اسـت.  کامـل ایـن طـر اجـرای صحیـح و 
کنند. او حل  ح را درک  کـه منتخبـان جدیـد شـورای تهـران، اهمیت این طـر کـرده  او ابـراز امیـدواری 
مشـکل آلودگـی آب را مسـتلزم همـکاری نزدیـک و مسـتمر اداره محیط زیسـت و شـورای شـهر تهـران 

دانسـته است.
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درباره عرصه سوم

سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم

گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 



۱۸۱

مجلس و شوراها؛ عکس و خبر ]عرصه سوم[

تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم

آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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