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اظهارات اژهای درباره کروبی ،پرونده احمدینژاد
و حکم ادمینهای تلگرامی
دانش پور -صدور حکم حبس برای مدیران تلگرامی،
افــزوده شدن مطالبی به پرونده احمدی نــژاد ،صدور
حکم برای  17استاندار و فرماندار و واکنش راجع به
خبر بــرآورده شدن یکی از خواستههای مهدی کروبی
و دروغ محض خواندن آن از مهم ترین موضوعات صد و
شانزدهمین نشست سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران
رسانهها بود.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای
روز گذشته در ایــن نشست در پاسخ به سوالی دربــاره
برخورد دستگاه قضایی با متخلفان گفت :یکی از مسائل
مورد عنایت قوه قضائیه در سالهای اخیر و به ویژه از سال
 94به بعد ،برخورد با متخلفان و کسانی است که در داخل
یا خارج از دستگاه قضا به نام قوه قضائیه تخلف و به حیثیت
دستگاه قضا ،خدشه وارد میکنند .وی ادامه داد :یکی از
اقدامات دستگاه قضا در این باره ،بازرسیهای پنهانی و
یک بخش هم انجام بازرسیها به صورت آشکار است که
دادســرای انتظامی قضات در این حیطه ورود میکند.
مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه نیز بیشتر از گذشته
در این زمینه فعالیت میکند .همچنین مرکز ارتباطات
قوه قضائیه از طریق ارتباطاتی که با مردم دارند ،گزارش
تخلفات را دریافت میکنند.
وی افــزود :سامانه  1580نیز توسط مرکز حفاظت و
اطالعات قوه قضائیه ،راه اندازی شده است که مردم از
طریق این شماره مسائل خود را مطرح میکنند.
سخنگوی دستگاه قضا دربــاره اقــدام متقابل دستگاه
قضایی در برابر اقدامات آمریکا توضیح داد :از جمله
پروندهای که به تازگی منجر به صدور حکم شده مربوط به
کسانی است که به بمباران شیمیایی که برخی کشورهای
غربی و آمریکا در آن نقش داشتند ،شکایت کردند .در
رابطه با  18نفر که از این موضوع صدمه دیدند ،کشور
آمریکا 9هزار و  303میلیارد ریال جریمه مالی شده است.
البته بیش از  18نفر هستند ،اما فعال این تعداد شکایت
منجر به صدور حکم شده است.
سخنگوی قــوه قضاییه دربــاره آخرین وضعیت پرونده
محمدعلی طاهری نیز اظهار کــرد :من خبری دربــاره
این موضوع نشنیدم اما با واسطه از طریق دفتر گفته شد
که حکم این پرونده صادر شده است ولی تا اواخر هفته
گذشته ابالغ نشد و از آن جا که این حکم قابل اعتراض
است نمیتوانم درباره آن چیزی بگویم و باید منتظر قطعی
شدن حکم باشید.
▪آخرین وضعیت پروند ه مدیران کانالهای تلگرامی

سوال یکی دیگر از خبرنگاران به پرونده مدیران تلگرامی
مربوط بود و این که آیا این پرونده منجر به صدور حکم شده
است؟ سخنگوی دستگاه قضا گفت :درباره این افراد دو یا
سه پرونده تشکیل شده بود؛ یک پرونده  14متهم داشت
که کیفرخواست زده شده بود و دادگــاه بدوی هم حکم
صادر کرده که در این مورد مجازاتها از  91روز حبس تا
پنج سال حبس و جزای نقدی بود .در مورد دیگر هشت نفر
بودند که دادگاه شان تمام شده ،آخرین دفاع اخذ شده،
اما این که حکم شان صادر شده باشد یا نه نمیدانم؛ اما تا
آخر هفته گذشته حکم صادر نشده بود .پرونده دیگری هم
هست که در دادسرا مفتوح است.
▪ارســال پــرونــده جرایم انتخاباتی  12استاندار و
فرماندار به دادگاه

محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که
مقام معظم رهبری به شدت در مورد تخلفات انتخاباتی
گالیه داشتند و تاکید کردند که نسبت به آن برخورد شود،
آیا در این پروندهها تحول جدیدی رخ داده یا خیر؟ توضیح
داد :در مورد مسائل انتخاباتی دو بخش وجود دارد .یکی
تخلف و دیگری جرم .تخلف مربوط به قوه قضائیه نیست،
اما در موضوعات مربوط به جرم در حال رسیدگی است و
نسبت به 12استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و
به دادگاه ارجاع شده ،ولی دادگاه هنوز برگزار نشده است.
در استانها هم  17مورد محکومیت صادر شده که شامل
حبس و جزای نقدی بوده و 24مورد هم برائت حاصل شده
است .تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است ولی در
تهران هنوز حکمی صادر نشده است.
وی افــزود :برخی جرایم انتخاباتی مستقیم به دادگاه
میرود که دادگاه هنوز حکم صادر نکرده و آنها که باید
در دادسرا بررسی شوند تا کیفرخواست صادر شود 200
یا  300مورد در تهران و غیر تهران در حال رسیدگی است
و برای تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
برخی موارد هم درباره مسائل مربوط به انتخابات بوده نه

گفت وگو
با اشاره به طرح دسترسی تهرانیها به شمال در  30دقیقه

وی افزود  :این مسئله در حال رفع و رجوع است و طبق روال
عادی باید آییننامه نوشته شود ،اما عبارتی آمده که گویا به
خود قوه قضاییه اجازه داده موردی را تثبیت کند که جنبه
قانونی داشته باشد؛ بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک
در حال تصویب است.
▪دستگیری فردی که 100  میلیارد تومان فرار مالیاتی
داشت

خود انتخابات.
▪سوالی دربــاره اتهام جاسوسی و دادگــاه نویسنده
کتاب شنود اشباح

محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی
بر این که مطرح شده آقای «ر.گ» نویسنده کتاب شنود
اشباح و مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی  9ماه است که
در بازداشت به سر میبرد ،آیا برای این فرد دادگاه برگزار
میشود؟ اظهار کرد :آخرین خبر را ندارم ولی قرار بود
در هفته گذشته دادگــاه این فرد برگزار شود اما این که
بازداشت است را خبر ندارم .این موضوع امنیتی است و از
بیان جزئیات معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر
این که گفته شده بود خبرنگارانی در برخی خبرگزاریها
با اسرائیل همکاری میکنند یاد آور شد  :این سوال کلی
است ،یک سری مسائل امنیتی بود که اکنون نیست .این
که چه چیزی ثابت شده باشد یا نباشد را نمیدانم.
▪ادعای انجام درخواست اول کروبی دروغ محض است

محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مطرح کرد:
با توجه به درخواست آقای کروبی مبنی بر خروج نیروهای
امنیتیازمنزلوهمچنیندرخواستمحاکمهعلنیایشان
و از آن جا که مورد اول انجام شده ،به درخواست دوم چه
زمانیرسیدگیمیشود؟گفت:چهکسیگفتهانجامشده
است ،این ادعا دروغ محض است .بهتر است هر موضوعی
را از جنبههای مختلف تفکیک کنیم و اقدام مناسب را در
نظر بگیریم؛ زیرا ممکن است حق مطلب ادا نشود.
وی ادامــه داد :اقدامات مجرمانهای در سالهای  88و
 89اتفاق افتاد و عدهای مقابل قانون قرار گرفتند .تخریب
امــوال عمومی ،اهانت ،تهمت ،افترا و سلسله اقدامات
مجرمانهای توسط این افــراد انجام شد و از همان زمان
دستگاههای مسئول مشغول برخورد با مجرمین شدند .در
این راستا عدهای دستگیر شدند ،عدهای با رافت اسالمی
مجازات و محاکمه شدند .برای مثال اگر نیاز به وکیل
داشتند برای آنها وکیل معاضدتی گرفته شد .برخی که
سنین پایینتری داشتند یا اظهار ندامت کردند ،قبل از
تحمل کیفر مشمول عفو و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که در این راستا اقدامی
هم توسط شــورای عالی امنیت ملی در سال  89برای
بعضی از کسانی که در راس بودند انجام شد ،اظهار کرد:
آن تصمیم منجر به محصور شدن بعضی از افراد شد .آن
مصوبه همچنان به قوت خود باقی است .هر فردی که
در زندان یا در حصر است شاید مشکالت خانوادگی و یا
این که نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد .باید به این
مشکالت در حد قانونی و تا جایی که امکان دارد رسیدگی
شود .این کار انجام میشود و روال عادی و معمولی دارد.
به محصورین هم همین طور رسیدگی میشود.
محسنیاژهای افزود :به تازگی برخی از محصورین که به
بیمارستان رفتند ،پزشکانشان مدعی شدهاند سرویسی
که شما به این افراد دادهاید به مقامات درجه یک کشور
مانند روسای سه قوا و ...داده نشده است.
وی افزود :برخی از افراد کاسبکار سیاسی هستند و دروغ
میگویند دلشان هم برای زندانی و محصور نمیسوزد و
به فکر مسائل سیاسی و جناحی خود هستند ،جوسازی
میکنند.
نکته دیگر این که قاطعانه و به صراحت میگوییم قوه
قضائیهدرمقابلفضاسازیوجوسازیمنفعلنخواهدبود.

همه کسانی که پنبه در گوش گذاشته اند آن را در بیاورند،
ما تحت تاثیر جو اقدامی نخواهیم کرد.
وی افزود :گاهی این جوسازیها به ضرر کسی است که
فکر میکند به نفع آن اقدامی انجام میشود .البته منظورم
غیر از کاسبکاران سیاسی است .نکته آخر این که تالش
بر این بوده که تحت شرایط سیاسی اجازه ندهیم از انصاف
و اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری آورده شود.
کسی که در حصر است نیازهایی دارد و این چنین نیست
که به واسطه فضاسازی که برخیها انجام میدهند بگوییم
چون فالن کار را کرد درمان نشود یا مشکل خانوادگی اش
برطرف نشود.
وی تصریح کرد :در مورد خواسته اول آقای کروبی دروغ
محض است .در مورد خواسته دوم نیز تا زمانی که مصوبه
شورای عالی امنیت ملی برقرار است ،موضوع به قوت خود
باقی میماند.
وی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر ایــن که توسط
فراکسیون امید کمیته رفع حصر تشکیل شده است آیا در
صورت به نتیجه رسیدن اقدام این کمیته ،دستگاه قضایی
آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را دارد ،گفت :تا زمانی
که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است ،مطابق آن
عمل میشود و هر وقت مصوبه برداشته شد ،قوه قضائیه به
وظیفه خود عمل میکند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی شد
آنهایی که خود را میخواستند به عنوان اپوزیسیون نشان
دهند و امروز در حصر هستند ،اگر روزی نباشند و از دنیا
بروند قوه قضاییه فکر آن روز را کرده و اگر این اتفاق بیفتد
آمریکا حرفهای زیادی خواهد زد ،گفت :ممکن است من
و شما هم بمیریم .هنگام کار و در خانه ،تفاوتی ندارد .باید
مسائل را با توجه به جمیع موارد و مبنای حقوقی و قانونی
نگاه کرد .ما کاری به حرفهایی که آمریکا قرار است بزند
نداریم .حتما باید با رعایت مصالح و منافع نظام و موارد
حقوقی عمل کرد ،به توصیه شما هم دقت میشود.
▪تفهیم اتهام به  3نفر در پرونده توهین به رئیس
جمهور در روز قدس

محسنیاژهای دربــاره آخرین وضعیت پرونده توهین به
رئیس جمهور در روز قدس گفت :افرادی شناسایی و به
دادستانی معرفی شدهاند .از  ۷نفر تحقیق شده و  ۳نفر
تفهیم اتهام شدهاند .وی افزود :پرونده در دادسرا مفتوح
است.
▪قانون رسیدگی به اموال و داراییهای مسئوالن در
حال اجراست

وی درباره قانون رسیدگی به اموال و داراییهای وزیران
که مربوط به اصل  142قانون اساسی و االن معطل آیین
نامه اجرایی است نیز گفت :این قانون در حال اجراست و
همین روزها برای وزیران و کسانی که مشمول این قانون
هستند اجرا میشود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که
وارد دولت میشوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد :راجع به ماده  2این قانون
ابهاماتی وجود دارد .دو بحث وجود دارد یکی این که
ابهامی در قانون است و دیگر این که زیرساختهای این
مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده  2به بعد شدهاند
آمــاده نیست .برخی از آنهــا واگــذار شده به آییننامه؛
آییننامه نباید نه فراتر از قانون و نه محدودکننده قانون
باشد ،گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده برخی موردها
را تثبیت کند.
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آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی ،سوال دیگری
بود که محسنی اژهای در پاسخ به آن گفت :در مورد این
تخلفات کسانی که باید با آنها برخورد شود برای مثال
کارمندها و یا دالالنــی هستند که تبانی میکنند برای
این که فرار مالیاتی انجام شود .قوه قضاییه این افراد را
شناسایی میکند .برای مثال در شهر ری 12نفر که برخی
کارمند و برخی دالل و جاعل بودند اقداماتی را انجام دادند
که پروندهشان در مرحله رسیدگی دادسراست .همچنین
در گیالن پروندهای مطرح است که پیش از این در تهران
برای فردی تشکیل شده بود .این فرد بیش از 100میلیارد
فرارمالیاتیداشت.دراینراستاافراددستگیرشدند،خود
این فرد هم در تهران در زندان بود؛ در نتیجه پرونده گیالن
به تهران منتقلشد.
▪مطالب جدیدی درباره احمدی نژاد رسیده است

خبرنگار دیگری با اشاره به این که رئیس دولت نهم و دهم
گفته بود که پاکترین دولت است سوال کرد با توجه به این
موضوع خبری از آخرین وضعیت پروندههای این دولت
بدهید .محسنی اژهای در پاسخ گفت :بله ،پرونده در این
باره وجود دارد و در حال رسیدگی است .هر کسی هم
صحبتی میکند ما ضامن حر فهایش نیستیم .وی در
پاسخ به این سوال که مصباحی مقدم سخنگوی جامعه
روحانیت در نشست خبری از صدور اطالعیه این تشکل
برای درخواست محاکمه احمدی نژاد از قوه قضائیه خبر
داده است و این موضوع در چه مرحلهای قرار دارد؟ توضیح
داد :قبال پروندهای تشکیل شده بود که در حال رسیدگی
است .همچنین در ما ههای اخیر و هفتههای اخیر هم
مطالب جدیدی رسیده که در حال رسیدگی است.
▪بخشی از هشت هزار میلیارد تومان پرونده ذخیره
فرهنگیان معوقات است

خبرنگار دیگری از معاون اول قو ه قضائیه پرسید :آیا آخرین
رقم اختالس صندوق ذخیره فرهنگیان از هشت هزار
میلیاردتومان بیشتر شده و چه مقدار از این مبلغ به صندوق
بازگشته است؟ که وی افزود :مجموع رقم بیش از هشت
هزار میلیارد تومان بود ،اما همه اینها اختالس نیست.
برخی مربوط به معوقاتی بود که خارج از قانون پرداخت
شده بود و تخلف و جرم محسوب میشد ،اما اختالس
نیست .ولی درباره این مقدار که راجع به چند نفر یعنی
حدود پنج یا شش نفر بود ،ترتیباتی داده شده است.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد :مقداری برگشته است
و برای مقداری دیگر در حال مذاکره هستند که به نحوی
بازگردانده شود و امالکی که خیلی باالتر از قیمت واقعی
خود به طریق تهاتر و غیره فروخته شده بودند توقیف شده
است و در اختیار بانک یا صندوق ذخیره قرار گرفته تا زمانی
که حکم صادر شود .اموال باید کارشناسی شود .نمیتوان
رقم دقیق را تا زمانی که کیفرخواست صادر نشده اعالم
کرد؛ بنابراین ممکن است کم یا زیاد شود.
▪مورد خاصی دارید اعالم کنید

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خراسان مبنی
بر این که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کارکنان
ســتــادی وزارت بهداشت مجاز بــه فعالیت در بخش
غیردولتیدرمانی،تشخیصیوآموزشینیستندولیگفته
میشود وزیر بهداشت و بخشی از مدیران این وزارتخانه در
بخش خصوصی درمان سهام دارند و از بابت فعالیتهای
پزشکیمنتفعمیشوندآیاسازمانبازرسیکلکشورنباید
در این باره ورود کند؟ گفت :درباره این موضوع اگر مورد
خاصی را مدنظر دارید به بازرسی اعالم کنید تا بررسی
کنند ،نمیشود بدون آن که متن قانون را خواند و نحوه کار
آنها را در نظر گرفت در این گونه نشستها به این صورت
قضاوت کرد که خالف قانون عمل کرده اند .وی افزود :به
هر صورت اگر موارد خاصی هست به بازرسی خودشان یا
بازرسی کل کشور اطالع بدهید تا رسیدگی شود .اگر به
من هم بدهید رسیدگی میکنم تا ببینم آیا خالف قانونی
انجام شده است یا خیر؟

قالیباف :فرصت اجرای پروژه متروی
تهران -شمال فراهم نشد
محمـد باقر قالیبـاف ،در واپسـین روزهـای حضـور خود در
شـهرداری تهران ،ضمن حضـور در برنامه زنـده تلویزیونی
شـنبه شـب «نگاه یـک» شـبکه یک سـیما ،بـه ارائـه گزارش
کار  12سـاله خـود پرداخـت و از  2طرحـی کـه فرصـت
اجـرای آن فراهـم نشـد سـخن گفـت کـه مهـم تریـن آن
امـکان دسترسـی تهرانیها بـه شـمال در مدت زمـان 30
دقیقـه بـود.
بـه گـزارش فـارس ،محمـد باقـر قالیبـاف شـنبه شـب در
برنامـه تلویزیونـی «نـگاه یـک» حضـور یافـت و در پاسـخ بـه
ایـن سـوال کـه چـه طرحـی را دوسـت داشـتید در تهـران
انجـام دهیـد امـا وقـت نشـد،گفت :مـا دو پـروژه را مطالعـه
کردیـم و دوسـت داشـتم کـه انجـام شـود امـا فرصـت آن
فراهـم نشـد .شـهرهای بـزرگ دنیـا کـه شـکل میگیرنـد
باید به یـک عامـل طبیعی تکیـه دهند تا رشـد کننـد .یعنی
شـهرها یا باید کنار دریا باشـند یـا رودخانه دائمـی از آنها
عبور کند یـا به کـوه قابـل اعتنایی تکیـه کنند .مـا معتقدیم
تهران کوه البـرز را دارد .از این رو باید نـگاه کنیم ببینیم از
ظرفیت البـرز چگونـه میتوانیم اسـتفاده کنیـم؟ یکی این
که در داخـل بخش جنوبی البـرز میتوانسـتیم از رودخانه
کن به فرحـزاد و منطقه اویـن و درکـه بیاییم و آبی کـه از باال
میآیـد را بـه کانـال فیـروز آبـاد هدایـت کـرده و یـک کانـال
آب طبیعـی بـه سـمت بوسـتان والیـت بیاوریـم و از آنجا به
سـمت چشـمه علـی برویـم .در ایـن شـرایط تحـول بزرگـی
بـه ویـژه در جنـوب شـهر رخ مـیداد و میتوانسـت در ابعاد
مختلـف بسـیار مفیـد باشـد .یـک کار دیگـر ایـن بـود کـه به
این سـوال جواب دهیم آیا تهران سـاحل دارد یا خیر؟ ما با
مطالعاتـی که انجام شـد و با اسـتفاده از مشـاوران خارجی
و دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاههای خودمـان نشـان
دادیم که تهران سـاحل دارد .وقتی شـما بتوانید به فاصله
 30دقیقـه از شـهر تهـران بـه سـاحل برسـید پـس نشـان
میدهـد کـه تهـران سـاحل دارد .چـرا در گذشـته تصمیم
گرفته شـد ایـن اتوبـان تهـران  -شـمال را بزننـد؟ از جنوب
سوئیس به شـمال ایتالیا  57کیلومتر تونل از زیر کوههای
آلپ زده اند .در تهران نیـز این امکان که مـا بتوانیم مترو را
هم بـرای خودروها و هـم برای مسـافران به شـمال ببریم تا
بتواننـد در فاصله  30دقیقه به شـمال برسـند وجود دارد.
بـرای ایـن کار مطالعاتـی صـورت گرفـت و کار را بـا مشـاور
خارجـی انجـام دادیـم و معتقدم ایـن دو پروژه میتوانسـت
تهـران را بـه صـورت جـدی و اساسـی متحـول کند.
به گـزارش مهـر ،قالیبـاف همچنین درباره دسـتاوردهای
دوران مسـئولیتش در شـهرداری تهـران گفت :سـال ۸۴
کـه توفیـق خدمـت را پیـدا کردیـم کال  ۱۵۷تقاطع شـامل
پل روگـذر و زیـر گذر و دسترسـیها در شـهر سـاخته شـده
بـود اما امـروز اینها بـه حـدود  ۳۵۰تقاطع رسـیده و بیش
از دو برابر شـده است.
وی با بیان ایـن که در اتوبـان امام علی (ع) ۵۷ ،پل شـرقی
و غربـی سـاخته شـده تـا هیـچ دسترسـی قطـع نشـود،
گفـت :در سـال  ٨٤تنهـا تونلـی کـه داشـتیم تونل رسـالت
بود که از ۱۱سـال گذشـته کار سـاخت آن شـروع شده بود
امـا حـدود ۴۷درصـد پیشـرفت کار داشـتیم ولـی حـدود
یـک سـال و انـدی بعـد از سـال  ۸۴ایـن تونـل را افتتـاح
کردیـم و امـروز  ۲۴کیلومتـر تونـل تنهـا مخصـوص حمـل
و نقـل خـودرو داریـم ،در سـال  ٨٤حـدود ۱۲۰۰پـارک
بیشـتر نداشـتیم اما امروز بیش از دو هزار و  ۲۰۰پارک در
مقیـاس محلـه ،ناحیـه و شـهر در شـهر تهـران داریـم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مهـم تریـن چالـش شـهر تهـران
آلودگـی هواسـت ،گفـت :در ارتبـاط بـا آلودگی هـوا و رفع
ایـن مشـکل در ایـن دوره مدیریـت اعتقـاد داشـتم کـه در
مـدت  ۶سـال میتـوان مشـکل را حـل کـرد امـا ایـن کار
وظیفـه شـهرداریها نیسـت و وظیفـه دولـت اسـت .البتـه
ما طرحـی در این بـاره در سـال  ۹۴بـه دولـت ارائـه دادیم.

قالیبـاف افزود :دولـت به دلیل ایـن که بـا چالشهای مهم
تری در ارتباط اسـت اعتقاد داریم که رفع مشـکل آلودگی
هوا باید به شـهرداریها واگذار شـود اما دولـت نپذیرفت،
ما میتوانسـتیم از سـرمایه گذاران خارجی در رفع مشکل
آلودگی هوا کمـک بگیریم.
شـهردار تهـران بـا اشـاره بـه ایـن کـه گفته میشـود شـهر با
تراکـم فروشـی مدیریـت میشـود افـزود :ایـن یـک حـرف
گـزاف و اشـتباه است.براسـاس طـرح جامـع یـک تراکـم
مجـاز در شـهر وجـود دارد و تمـام تراکمهـا در آن آورده
شـده و تمام موارد دارای ضوابط اسـت و در طـرح جامع در
شـورای شهرسـازی مصـوب میشـود کـه شـهرداری حتی
عضـو آن نیسـت.
وی گفت :این حرف درسـت نیسـت ما هم تونل سـاختیم و
هم متـرو را توسـعه دادیم در ابتدای سـال  ۸۴مترو توسـعه
زیادی پیدا کرده و خط  ۸مترو  ۲۴سـاعته شـده اسـت.
قالیبـاف افـزود :کار احداث مترو از سـال  ۶۵شـروع شـده
که از سـال  ۶۵تا  ۸۴فقط ۷۵کیلومتر و از سال  ۸۴تا ۹۶
حـدود ۳۰۰کیلومتر مترو احداث شـده اسـت پـس در این
 ۱۲سـال هم تونـل و هم مترو احداث شـده اسـت.
شـهردار تهـران دربـاره انتقاداتـی که راجـع به احـداث پل
صـدر مطـرح شـده اسـت و گفتـه میشـود بـا پـول احـداث
پل صـدر میتوانسـتیم  ۱۰۰کیلومتر مترو احـداث کنیم،
گفت :هـر کیلومتـر متـرو  ۲۴۰میلیـون تومان هزینـه دارد
پـس بـا پـول احـداث  ۱۰۰کیلومتـر متـرو میتوانسـتیم
پایههـای پـل صـدر را بسـازیم.
قالیباف گفت  :بر اسـاس قانـون دولت باید پـول خرید ۸۶
درصـد اتوبـوس را بدهد کـه در طول  ۶سـال گذشـته هیچ
پولـی پرداخـت نشـده اسـت .امـروز براسـاس قانـون بایـد
درصدی از جرایم رانندگی به شـهرداریها پرداخت شود
که ایـن کار هـم انجام نمیشـود.
شهردار تهران درمورد تهاتر و فروش امالک شهرداری
تهران گفت :در شهر دو نوع امالک وجود دارد یکی
پار کها  ،خیابا نها و بزرگرا هها هستند که غیر قابل
فروش هستند و امالک دوم ،مواردی هستند که خریداری
شده ،تملک و سرمایه گذاری میشود و بعد به فروش
میرسد و امروز تمام تهاترها در شورا ثبت میشود و جزو
بودجه نقد هستند که به حساب شهرداری واریز میشود.
گاهی نیز به پیمانکاران گفته میشود که بخشی از پول
آنها از طریق بودجه غیر نقد پرداخت میشود که همان
واگذاری امالک به جای پول به پیمانکاران است .امروز در
شهرداری تهران در مدت  ۱۲سال یک جرم سازمان یافته
مشاهده نشده است.
او افزود  :دادستان تهران چند روز پیش گفت که فقط ۶
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان در  ۲۷هزار امالک واگذار
شده تخلف صورت گرفته است در شرایطی که گفته میشد
 ۲۲هزار میلیارد تومان تخلف انجام شده است.
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