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ﺑﺮﮐﭽﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﻬﺮداری:

روزاﻧﻪ ۶ﻣﯿﻠﯿﻮنﺳﻔﺮدرونﺷﻬﺮی
درﻣﺸﻬﺪاﻧﺠﺎمﻣﯽﺷﻮد
ﺻﻔﺤﻪ ۳

ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻣﺸﻬﺪی
از ﺳﻮژهﻫﺎیﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﮕﺎریﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ ﻧﺎ دﯾﺪه ﻫﺎ
ﻧﻮرﺑﺘﺎﺑﺎﻧﻢ
ﺻﻔﺤﻪ۷

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  23ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  25/ 1396ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ  14/ 1439ﻣﺎﺭﺱ2018
ﺷﻤﺎﺭﻩ 12/2508ﺻﻔﺤﻪ  300 /ﺗﻮﻣﺎﻥ  /ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ  4ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ  16ﺻﻔﺤﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﻬﺮﺁﺭﺍ ﻣﺤﻠﻪ

ﺷﻬﺮآرادرﻣﺴﯿﺮﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮداردردﯾﺪارﺑﺎﻫﯿﺌﺖﺗﺠﺎریﻫﻨﺪیدرﺟﻬﺖروﻧﻖﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﯿﻌﯿﺎنﺟﻬﺎندرﻣﺸﻬﺪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدداد

ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺮﮐﺖﺳﻬﺎﻣﯽﻋﺎمﺑﺮایآﺑﺎداﻧﯽﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮداریوﺷﻮرایﺷﻬﺮﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎاﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ

ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﺑﻬﺎر
در
ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ِ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﻗﺪﯾﻤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ۲

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﻗﺪﯾﻤﯽﻣﺸﻬﺪﻓﺮﺻﺖﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮایﮔﺸﺖوﮔﺬاردراﯾﺎمﻧﻮروز

ﺻﻔﺤﻪ ۱۰

ﺳﻔﺮﺑﯽﺳﻔﺮ!

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار:ﻣﺪﯾﺮﻣﺸﻬﺪیﺑﺎﯾﺪﻧﻮروزدرﺷﻬﺮﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ۳

ﺳﮑﻪاﺳﺘﯿﻀﺎح
ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺳﺒﺰه ﺑﻪ ﻧﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ

ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎندوﺑﺎرهﺑﻪرﺑﯿﻌﯽ
وآﺧﻮﻧﺪیاﻋﺘﻤﺎدﮐﺮد

ﺻﻔﺤﻪ ۵

ﺳﮑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻭ ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺮﺩ
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزرای ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ رﺑﯿﻌﯽ و آﺧﻮﻧﺪی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻣﺠﻠﺲ،
ﻣﺤﻤﺪﻗﺴﯿﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ
اﺳﺘﯿﻀﺎح در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎد از ﻫﻤﺮاﻫﯽ وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
ﮔﻔﺖ :رﺑﯿﻌﯽ وزارت رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ وزارت ﺗﺒﻌﯿﺾ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را وﺟﻪاﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻨﺎﺣﯽ
و ﺑﺎﻧﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم ﺧﻮاف و رﺷﺘﺨﻮار در ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادن
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .وزﯾﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
و ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺻﻮرت اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﻄﻌﺎ  ۶ﻣﺎه ﮐﻢ اﺳﺖ

ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﻣﺤﺒﯽ ﻧﯿﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻋﻠﯽ
رﺑﯿﻌﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :وزرای
ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺎ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل
ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه و ﺗﻌﺎون ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮور ﮔﺮانﻗﺪر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﭘﺘﯿﻤﻢ اﺷﺘﻐﺎل ،اﺻﻼح
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه
ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻠﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ :وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ آﻗﺎی
رﺑﯿﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ۲۰ ،درﺻﺪ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه داری ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻀﯽ درﺑﺎره
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻋﻤﻮم اﺳﺘﯿﻀﺎحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر
رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در آن  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﭘﻮل ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد

ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در
ﻧﻄﻖ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻘﺮزداﯾﯽ را در دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﯾﻢ«
ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ﺑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز دارد و ﻓﻘﺮ و
ﻣﻌﻀﻞ آن ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﭘﻮل ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺎ ﺳﻮﭘﺮﻣﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و دوران
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،آﻗﺎی ﻟﻄﻔﯽ
در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﮕﺮ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﺮا
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﻮدی را ﻃﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ وزﯾﺮ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮدی را اﺧﺮاج
ﮐﺮدم و ﭘﺮوﻧﺪهاش را ﺑﻪ دادﮔﺎه دادم زﯾﺮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ارزش آن ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﺟﺎره ﮐﺮده و  ۱۲/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺸﺮ زدم ،ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺪ  ۲/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن .ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﻧﻪ ﺑﻪ رﺑﯿﻌﯽ« راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﭘﻠﮑﺪ! اﺳﻢ وی را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ وارد ﻣﺜﺎل
ﻓﻮق ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :آﻗﺎی ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ
دﺳﺘﺨﻄﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ
ﺑﮕﻮ و ﭼﻪ ﻧﮕﻮ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ۱۲۶
رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۱۲۴ ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،دو رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﯾﮏ رأی
ﺑﺎﻃﻞ از ﻣﺠﻤﻮع  ۲۵۳رأی اﺧﺬﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۷ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ دارﯾﻢ

اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻧﯿﺰ
در ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺼﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﮕﯽ ،ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و اﻣﻮر داﺧﻠﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،در دﻓﺎع از اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺪد ،ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی را اﺛﺒﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ
ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺟﺎدهﻫﺎ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۷ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ دارﯾﻢ .ﭼﻪﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد؟
در ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت

ﻧﺎﮔﻮاری رخ داد .در درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﺣﺪ آزادیﺧﻮاه در دﻓﺎع از اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی
در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر و  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺪﻫﮑﺎری ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ۲۴۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه
ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﻸ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ وزارت راه را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺬب ﮐﻨﺪ
ﻧﺒﻮد ﭘﻮل و ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه ﻧﺪﻫﺪ و
و در ﺻﻮرت ِ
ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﻨﮓ ﻧﺰﻧﺪ.

اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻮی ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ
اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏﺑﺎر از ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ وزﯾﺮ
و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ
ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺳﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ آﺑﺮورﯾﺰیای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﺧﻄﺎی راﻫﺒﺮدی را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟
اﻟﯿﺎس ﺣﻀﺮﺗﯽ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻋﺒﺎس
آﺧﻮﻧﺪی ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
اﯾﻦ ﻋﺠﻠﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدات ﺑﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ زدن ﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ آﺧﻮﻧﺪی از ﻣﺮدم

ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﯿﻀﺎح در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺘﯿﻀﺎح او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی دﻧﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دارم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ دﻧﺎ و ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎم
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ از ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎﺳﻮج ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ۳۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ آن را
اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﻮزه راه آﻫﻦ ﺗﻬﺮان-
ﻣﺸﻬﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ و در ﺣﻮزه
ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ
از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ۱۵۲
رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۹۲ ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و دو رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع
 ۲۴۶اﺧﺬﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ دﯾﺮوز ،ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﮑﺲ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ

رواﯾﺖ ﺷﻬﺮآرا از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﻧﺪ

ﺻﻔﺤﻪ ۱

