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زلزله كرمانشاه اگر دست در دست مسكن مهر نداشت، اين 
طور روي سر مردم آوار نمي شد؛ مردمي كه نمي دانند داغدار 
عزيزان شان باشند يا غصه دار بي خانمان شدن. از خانه هايي 
كه با كلي قس��ط و انتظار خريده بودند يك خرابه باقي مانده 
و اين عاقبت مهرورزي به س��بك احمدي نژاد اس��ت. زلزله 
كوس رسوايي مسكن مهر را چنان نواخته كه دولت روحاني 
نيز اگرچه مجبور به اجراي اين ش��د اما نمي تواند خود را به 
نشنيدن بزند. همين است كه رييس جمهور مي گويد» ثابت 
ش��د مردم بهتر از دولت براي خود خانه مي س��ازند« و وزير 
كشور در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران كرمانشاه 
تاكيد مي كند »ساختمان هاي دولتي و مسكن مهر كه با عمر 
كوتاه شان تخريب شده اس��ت ادعاي خسارت كنند و حتما 

شكايت كنند تا دس��تگاه هاي اجرايي پيگير شوند«. خراب 
شدن يك بيمارس��تان نوساز روي س��ر بيماران كم اتفاقي 
نيس��ت و نمي توان آن را ناديده گرف��ت. دولتي ها نيز اين را 
خوب مي دانند. به همين خاطر است كه عبدالرضا رحماني 
فضلي مي گويد: »اگر بيمارستاني نوساز تخريب شده حتما 
بايد از پيمانكارش شكايت ش��ود، بايد يك بار براي هميشه 
تكليف اين س��ازه هاي ناايمن مشخص ش��ود.«  دعوت يك 
وزير از مردم براي شكايت از پيمانكاران يك طرح دولتي اما 
موضوعي بي سابقه و قابل تامل است. نماينده دولتي كه وارث 
يك طرح غيركارشناسانه بوده و با وجود اعالم مخالفت هاي 
خود به اج��راي طرح ادامه داده اس��ت؛ به م��ردم مي گويد 
»شكايت كنيد!« فقط او نيست و برخي حقوقدانان نيز همين 

توصيه را دارند. نعمت احمدي در گفت وگو با اعتماد آنالين 
اعالم كرده كه آماده است اين پرونده را پيگيري كند. او حتي 
تاكيد كرده كه براي شكايت الزم نيست ساكن مسكن مهر 
بود و هر ايراني مي تواند مدعي باش��د. اين وكيل دادگستري 
با اش��اره به اينكه »از آقاي احمدي نژاد به عنوان كس��ي كه 
مسكن مهر را طراحي و اجرايي كرد، يقينا مي توان شكايت 
كرد« مي گويد: »حاضرم از آقاي احمدي نژاد و گروه او شكايت 
كنم. قرار نيست كه من حتما صاحب مسكن مهر باشم. من 
به عنوان يك ايراني اين مس��اله را حاضرم پيگيري كنم و از 
كيان ملت كشورم دفاع كنم.« يحيي كمالي پور، نايب رييس 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در گفت وگو با ايسنا 
از ضرورت ورود مدعي العموم به تخريب مس��كن مهر در پي 

گزارش روز

رحماني فضلي خطاب به ساكنان مسكن مهر: 

شكايت كنيد

در پ�ي وق�وع زلزل�ه در اس�تان هاي غرب�ي به ويژه 
شهرستان ها و روس�تاهاي كرمانشاه بخش اعظمي 
از س�ازه هاي مسكن مهر در اين شهرستان ها آسيب 
و خس�ارت جدي ديدن�د؛ س�ازه هايي ك�ه اتفاقا از 
عمر تاس�يس آنها زمان زيادي نگذش�ته بود. حسن 
روحاني، رييس جمه�وري ديروز در س�فر يك روزه 
خود به كرمانش�اه به اين موضوع اش�اره كرد و گفت 
دولت و مردم بايد پيگير اين اتفاق باش�ند. همچنين 
وزير كش�ور و رييس كميس�يون عمران مجلس نيز 
از ش�كايت عليه پيمانكاران مسكن مهر خبر دادند. 
مصطفي ترك همداني، وكيل دادگس�تري كه وكالت 
پرونده هايي چون شيرهاي آلوده به پالم را نيز برعهده 
داشته اس�ت ضمن تشريح روند پيگيري قضايي اين 
ماجرا ب�ه »اعتماد« خب�رداد كه وكال پويش�ي به راه 
انداخته اند تا به صورت رايگان وكالت كس�اني كه در 
مسكن هاي تعاوني ساكن بوده و در اثر زلزله مسكن 

خود را از دست داده اند را بپذيرند. 

در پي تخريب خانه هاي مسكن مهر در اثر زلزله در 
استان كرمانشاه كه البته زمان زيادي از احداث آنها 
نگذشته است هم رييس جمهوري و هم وزير كشور 
بر لزوم پيگيري قضايي اين موضوع و ش�كايت از 
پيمانكاران تاكيد كرده اند. از نظر قانوني و قضايي 
آيا در ابتدا بايد به س�راغ پيمانكاران رفت و آنها را 
تحت پيگرد قانوني قرار داد يا امكان تشخيص قصور 
نهادهاي نظارتي يا حتي دولت قبل نيز وجود دارد؟

متاس��فيم كه اين اتف��اق افتاده و بايد در م��ورد اين موضوع 
صحب��ت كنيم اما حقيقت ماجرا اين اس��ت كس��اني كه به 
هر صورتي مكلف هس��تند وظايف شان را بطور قانوني انجام 
دهند و قصوري در انجام وظيفه قانوني شان اتفاق مي افتد در 

قانون مجازات اسالمي پيش بيني شده كه اين افراد به كيفر 
برسند. گزاره اي كه در قانون ما به اين موضوع اطالق مي شود 
»عدم رعايت نظامات دولتي« اس��ت. ع��دم رعايت نظامات 
دولتي شؤون بس��يار متفاوتي دارد. مثال اگر شما گواهينامه 
رانندگي داريد و با س��رعت غيرمج��از رانندگي كنيد يا اگر 
برخالف آيين نامه راهنماي��ي و رانندگي رفتار كنيد اين هم 
از زير مجموعه هاي »عدم رعايت نظامات دولتي« محسوب 
مي ش��ود. همچنين اگر مهن��دس يا پيمان��كاري برخالف 
مصوبات و حدودي كه قانون، هيات وزيران و نظام مهندسي 
و... تعيين كرده اس��ت اقداماتي انجام دهد يا مقام مسوولي 
براي عدم رعايت نظامات دولتي تس��هيالتي ايجاد و تخلف 
را براي فرد متخلف آس��ان كرده باشد كه بعدا موجب ضرر و 
زيان به كسي بشود مطابق قانون قابل پيگرد است. همانطور 
كه رييس كميسيون عمران هم اعالم كرده است كه از افراد 
مسوول در اين زمينه شكايت مي كنيم. از طرفي در اين زمينه 
بين همكاران ما هم پويشي آغاز شده است. همكاران ما گرچه 
توانايي اقدامات خدماتي به زلزله زدگان را ندارند اما بر اساس 
اين پويش وكال اعالم كرده اند وكالت كساني كه خانه هايشان 
را از دست داده اند به ويژه كساني كه در خانه هاي معروف به 
مسكن مهر ساكن بودند را به صورت رايگان مي پذيرند تا بار 

حقوقي كه از اين بابت متحمل مي شوند كم شود. 
فرآيند حقوقي اين شكايت چگونه است؟ آيا قانونا 
نخستين ش�كايت بايد از پيمانكار صورت گيرد يا 
باقي ارگان ها و نهادهاي موثر و ناظر مثال از نهادي كه 
به اين ساختمان ها پايان كار داده است هم مي توان 

شكايت كرد؟ 
در آغ��از چنين پرونده هاي��ي ابتدا »تامي��ن دليل« صورت 
مي گيرد. به اين معنا كه كارش��ناس دادگستري مورد دعوا 
را بررسي مي كند و نظر مي دهد كه آيا اين بنا استحكام الزم 
را داشته اس��ت يا خير؟ يا ايرادات بنا چه بوده است؟ در واقع 

مشخص مي ش��ود ميزان قصور پيمانكار، نهاد صادر كننده 
پايان كار و نهاد ناظر و... چقدر بوده است. البته پيش از تعيين 
ميزان قصور بايد مشخص ش��ود كه اساسا تقصيري بوده يا 
ميزان لرزش آنقدر بوده كه س��اختمان تحمل اين لرزش را 
نداشته و موارد اس��تاندارد را هم رد مي كرده است. مثال اگر 
سازه بايد بر اساس قوانين تا زلزله 7 ريشتري را تاب مي آورده 
اما تنها براي زلزله 4 ريشتري آماده بوده است تخلف از قوانين 
محسوب مي ش��ود. در نهايت كارش��ناس گزارش »تامين 
دليل« را مي نويس��د و به پرونده ش��كايت كيفري از كساني 
كه مسووليت داشتند ضميمه مي شود. در جريان رسيدگي 
مشخص مي شود كه آيا قصور با پيمانكار بوده يا مقام مسوول 
دولتي و ناظر يا كساني كه در امر تخلف تسهيل ايجاد كرده اند 
هم مقصر بوده اند. در همين زمينه پرونده اي را مثال مي زنم. 
در پرونده ش��ير آلوده به پالم در ابت��دا تامين دليل كرديم و 
مشخص ش��د كه كارخانجات از پالم استفاده مي كنند بعد 
اقامه دعوي از مقام مسوول انجام شد. در پرونده بنزين آلوده 
پتروشيمي فقط نمي توانستيم عليه پتروشيمي ها اقامه دعوي 
كنيم، بايد ديد چه كسي يا كس��اني دستور انجام اين كار را 
داده ان��د. در اين پرونده هم همين طور اس��ت. اگر اين قضيه 
صحت داشته باشد كه مس��كن مهر دچار ايراد سازه باشد و 
كارشناس دادگستري تاييد كند مسلما جزو بحث كيفري 
»عدم رعايت نظامات دولتي« به حس��اب مي آيد و دادس��را 

مي تواند به آن رسيدگي كند. 
ممكن است دامنه اين قصور و شكايت به دولت قبل 
يا هيات وزيران سابق كشيده شود و اين پرونده هم 
به پرونده هاي قبلي دولت نهم و دهم افزوده ش�ود 
يا در اينگونه پرونده ه�ا معموال بحث پيمانكاران و 

بخش اجرايي مد  نظر است؟
دادس��را براي مجرمانه دانس��تن يك عمل يا مجرم دانستن 
يك فرد به نيت هم نگاه مي كند ب��ه اين صورت كه آيا قصد 

انجام يك عمل مجرمانه وجود داشته يا خير؟ در اين پرونده 
پيمانكار اجرا و سازمان نظام مهندسي بخش نظارتي را برعهده 
داشته است. شايد اينگونه درنظر گرفته شود كه دولت تالش 
داشته مسكني را در اختيار اقشار ضعيف تر جامعه قرار دهد و 
نيت خيرخواهانه وجود داشته اما در مقام اجرا نظارت كافي 
اتفاق نيفتاده است. در آن زمان برخي به مسكن مهر به عنوان 
پول ب��ادآورده ن��گاه كردند. در مناقصه ها ش��ركت كردند و 
پول هايي دريافت كردند و بدون اينكه هزينه كنند سازه هاي 
غيرمستحكمي س��اختند و رفتند. بنابراين گمان مي كنم 
بيش��تر مقام اجرايي و نظارتي در مظان اتهام باش��د. ضمن 
اينكه اساسا به اين طرح از زمان آغاز تا دولت يازدهم نقدهاي 

مختلفي وارد بوده است. 
در واقع مي توان اين برداش�ت را داشت كه از لحاظ 
قانوني اولويت با بخش اجرايي بعد نظارت و در نهايت 

پايه گذاران طرح است؟
بله به ترتيب به همين صورت اس��ت. چه بس��ا كارش��ناس 
تش��خيص دهد كه مجري هم كارش را درس��ت انجام داده 
اس��ت. فرض كنيد در آيين نامه آمده است كه اين سازه بايد 
تا 7 ريش��تر را تاب بياورد و مجري هم همين قانون را رعايت 
كرده اما چون زلزله باالي 7 ريشتر بوده سازه خراب شده است. 
البته بايد توجه داشت كه بر اساس آيين نامه نظام مهندسي 
نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي س��اختمان در 
طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي 
و شهرك سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات 
مزبور در مورد آنها الزامي اس��ت، بر عهده وزارت مس��كن و 

شهرسازي است. 
گرچه هنوز اين روند آغاز نشده اما قانون معموال 
چه مجازاتي ب�راي چني�ن پرونده هايي در نظر 
گرفته اس�ت؟ آيا امكان پرداخت وجه ما به ازاي 
مس�كن در قانون درنظر گرفته ش�ده اس�ت يا 

مجازات ديگري هم دارد؟
عدم رعايت نظامات دولتي بر اساس قانون مجازات اسالمي 
ممكن است مجازات هاي س��نگيني نداشته باشد مجازات 
اندكي تحت عنوان جزاي نقدي صورت گيرد. با اين حال آن 
كسي كه متحمل ضرر و زيان شده است به استناد راي دادگاه 
كيفري مشخص  شود پيمانكار الزامات دولتي را رعايت نكرده 
مالك مي تواند دادخواست خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم 
را از پيمانكار مطالبه كند. اينجا است كه همكاران ما اگر اين 
موضوع ثابت ش��ود مي توانند ورود كنند و امور حقوقي آنان 

را بررسي كنند. 
دولت مي تواند وارد بحث قضايي شود يا مالكين بايد 

مستقيما به موضوع ورود كنند؟
در اين باره دو بحث وجود دارد؛ يك بحث عمومي اس��ت كه 
مدعي العموم و دادستان مي تواند ورود كند يكي هم به صورت 
خصوصي افرادي كه ذي نفع هستند، مي توانند ورود كنند. 
گمان من اين است كه از هر دو روش بايد در اين مورد استفاده 

شده و پيگيري شود. 

گفت و گوي روز

مصطفي ترك همداني از پويش وكال خبر داد 

وكالت رايگان براي شكايت از پيمانكاران مسكن مهر 

دو روز پ��س از وقوع حادثه زلزله در مناطقي از ش��مال غرب 
ايران به ويژه استان كرمانشاه حسن روحاني، رييس جمهوري 
راهي اين استان شد تا از آسيب ديدگان زلزله دلجويي كند، در 
جريان روند اقدامات قرار گيرد و دستورات الزم جهت تسريع 
خدمات رساني به حادثه ديدگان را صادر كند. رييس جمهوري 
صبح ديروز از تهران به مقصد كرمانشاه حركت و ساعت 9:30 
صبح در فرودگاه كرمانشاه در جمع خبرنگاران سخنراني كرد. 
پس از آن به ديدار مردم سرپل ذهاب رفت، به مردم وعده داد 
كه دولت مردم را تنها نخواهد گذاشت با كمك بنياد مسكن و 
وام هاي بالعوض شرايط اسكان  آسيب ديدگان به زودي فراهم 
خواهد شد. او همچنين به نكته اي اشاره كرد كه در روزهاي 
گذش��ته مورد توجه رس��انه ها قرار گرفته  ب��ود. خرابي هاي 
ساختمان نوساز مسكن مهر كه بر سر مردم آوار شد و روحاني 
هم تلويحا اشاره كرد و گفت: دولت پيگير پيمانكاران مسكن 

مهر خواهد شد و گزارش آن را به مردم ارايه خواهد داد. 
ساعت 9:30 دقيقه صبح روز سه ش��نبه، دو روز بعد از زلزله 
7/3 ريشتري حسن روحاني، رييس جمهوري براي بازديد از 
مناطق زلزله زده و دلجويي از آس��يب ديدگان وارد فرودگاه 
كرمانشاه ش��د. همچنين رييس دفتر رييس جمهور، وزراي 
نفت و راه و شهرسازي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس 
بنياد مسكن انقالب و معاون پارلماني رييس جمهور، دكتر 

روحاني را در اين سفر همراهي كردند. 
حس��ن روحاني در بدو ورود به فرودگاه از سوي وزير كشور، 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، استاندار كرمانشاه 
و جمعي از مسووالن ارشد محلي مورد استقبال قرار گرفت. 
او در بدو ورود به فرودگاه در جمع خبرنگاران گفت: »ديدار با 
مردم قهرمان كرمانشاه هميشه جزو آرزوهاي من بود اما دلم 
نمي خواست در چنين شرايطي باشد كه مردم امروز غمدار 
و دچار مصيبت باشند و اميدواريم در روزهاي خوش و افتتاح 
طرح ها خدمت مردم عزيز و قهرمان اين ديار بياييم كه همواره 

مرزبان خوبي براي كشور عزيز ايران بودند.«
روحاني با تاكيد بر اينكه »هيچ ايراني نيست كه امروز به فكر 
مردم كرمانشاه نباشد«، تاكيد كرد كساني كه اقوام و بستگان 
خود را از دست داده اند و آنهايي كه در بيمارستان ها بستري 
هستند و خانه و زندگي خودش��ان را از دست داده اند، همه 

بايد در كنار يكديگر براي رف��ع اين معضالت تمام توان مان 
را به كار بگيريم.   رييس جمهوري همچنين از ملت ايران به 
خاطر كمك ها و همدلي هاي شان از نظاميان اعم از ارتش و 
سپاه و بسيج، هالل احمر، نهادهاي امدادي، بنياد مسكن و 
وزارتخانه هاي بهداشت، كش��ور، راه و نيرو قدرداني كرد كه 
تالش كردند در اين روزها مش��كل آب، برق و جاده ها را حل 
كنند و مردم را از زير آوارها نجات دهند و به بيمارس��تان ها 
برس��انند. حس��ن روحاني از همه مقامات دولتي و نظامي، 
همه خيرين و سمن هاي مردمي خواست تا به بنياد مسكن 
كمك كنند تا كار جداگانه اي انجام نشود. رييس جمهوري 
همچنين وعده داد كه خانه هاي مردم با كمك هاي بالعوض 
و وام از سوي دولت بازسازي خواهد شد تا مردم آسيب ديده 
از زلزله سامان يابند. او در پايان سخنراني در جمع خبرنگاران 
حاضر در فرودگاه كرمانشاه گفت: خداوند مردم را تنها نخواهد 
گذاش��ت، مردم و دولت و نيروهاي مسلح هم با تمام توان در 

كنار مردم خواهند بود. 
رييس جمه��وري از ف��رودگاه بالفاصله راهي شهرس��تان 
س��رپل ذهاب ش��د و از مناطق زلزله زده در اين شهرس��تان 
بازدي��د و با مردم اين منطقه دي��دار و گفت وگو كرد و درباره 
نحوه امدادرساني ها، كمبودها و مشكالت موجود در جريان 
امور قرار گرفت و دستورات الزم را به مسووالن مربوطه براي 

جبران كاستي ها و رفع مشكالت مردم صادر كرد. 
روحاني در جمع مردم شهرس��تان سرپل ذهاب تاكيد كرد 
كه دولت همه امكانات خود را براي كاهش سريع مشكالت 
مردم بسيج كرده اس��ت. همچنين بعدازظهر روز سه  شنبه 
ستاد بحران در كرمانشاه تشكيل و بودجه الزم براي بازسازي 

خسارت هاي واردشده به مردم اختصاص داده شد. 
بر اين اس��اس همان طور كه رييس جمه��وري در فرودگاه 
كرمانشاه مطرح كرد بنياد مسكن انقالب اسالمي تمام توان 
خود را براي بازسازي منازل مردم به كار خواهد گرفت و همه 

دستگاه هاي مسوول نيز به اين بنياد كمك خواهند كرد. 
بعد از حادثه روز يكشنبه بخش اعظمي از خانه هاي مسكن 
مهر در شهرستان هاي استان كرمانشاه از جمله سرپل ذهاب 
تخريب شد؛ موضوعي كه روحاني در سخنراني در جمع مردم 
اين شهرستان تلويحا به آن اش��اره كرد و قول پيگيري داد. 

روحاني با اشاره به اينكه در اين حادثه برخي ساختمان هايي 
كه به صورت تعاوني و دولتي ساخته شده و از عمر احداث آنها 
زمان كمي مي گذرد، تخريب و دچار حادثه ش��ده اند، گفت: 
بايد اشكاالت و كاستي هاي موجود در ساخت اين بناها بررسي 
ش��ود و دولت مطمئنا اين مسائل را دنبال كرده و مقصران را 

شناسايي و به مردم معرفي خواهد كرد. 
روحاني در پايان با تاكي��د دوباره بر اينكه دولت مردم را تنها 
نخواهد گذاشت، يادآور شد كه با توجه به اينكه 11هزار خانه 
روس��تايي و حدود 4500 خانه شهري در اين زلزله تخريب 

شده به ساخت 30 هزار مسكن جديد نياز داريم. 

اگر مردم خانه خود را بسازند، بهتر از اين است كه ما 
براي آنها مسكن بسازيم

حس��ن روحاني بعدازظهر روز سه ش��نبه در جريان سفر به 
كرمانشاه با حضور در بيمارستان آيت اهلل طالقاني كرمانشاه، 
از مصدومان و مجروحان زلزله اخير كه در اين بيمارس��تان 

بستري هستند، عيادت و با آنها گفت وگو كرد. 
پس از اين ديدار جلسه ستاد مديريت بحران استان كرمانشاه 
به رياست حسن روحاني برگزار شد. او در آغاز اين جلسه بار 
ديگر تاكيد كرد كه هيچ جاي ايران نيس��ت كه در غم مردم 
كرمانشاه شريك نباشد و گفت: »براي درمان، مسكن، امنيت 
و تامين نيازمندي هاي فوري مردم مناطق زلزله زده و كاستن 
از آالم آنان بايد همه توان و قدرت خود را به كار بگيريم و تالش 
كنيم تا در كوتاه ترين زمان ممكن، خسارت هاي ناشي از اين 
حادثه را جبران كنيم.« روحاني بار ديگر به بحث آوار ش��دن 
مسكن هاي ساخت برخي تعاوني ها اشاره كرد و گفت: »اگر 
خود مردم خانه خود را بسازند، بهتر از اين است كه ما بخواهيم 

براي آنها مسكن ايجاد كنيم.«
رييس جمهوري همچنين در اين نشست از بانك ها خواست 
كه براي ارايه وام هاي بلندمدت به آسيب ديدگان فعال شوند 
و البته تاكيد كرد: »اقداماتي نظير ساخت مدرسه،  بيمارستان، 
راه و تامين برق و آب بر عهده دولت است كه دولت نيز تالش 

مي كند اين اقدامات را هر چه سريع تر انجام دهد.«
روحاني وقوع بالياي طبيعي همچون زلزله را آزمايش��ي از 
سوي خداي متعال دانست كه در آن كمبودها و كاستي  هاي 

موجود مش��خص مي ش��ود و امروز مديريت مس��ووالن در 
بخش هاي مختلف در معرض امتحان و آزمايش قرار گرفته 
اس��ت. در اين ح��ال تاكيد كرد كه در زم��ان رخداد اينگونه 
حوادث طبيعي نبايد به دنبال ريشه هاي وقوع اتفاق بگرديم، 

چرا كه بر همه آن داليل واقف نيستيم. 
رييس جمهور با اشاره به اينكه همه بخش ها و مسووالن براي 
كمك به م��ردم و انجام فعاليت هاي مربوط ب��ه خود نياز به 
امنيت دارند، گفت: تقويت مديريت صحيح بحران، نياز ملي 
است و ما بايد حوادث امنيتي در مسير كمك رساني به مردم 
را به حداقل رسانده و از بين ببريم كه البته به دليل آنكه كشور 
ما، كشوري حادثه خيز است، مسووالن تجارب ارزنده اي در 

مواجهه با حوادث و بالياي طبيعي دارند. 
روحاني با تاكيد بر ض��رورت مديريت بحران، تامين امنيت 
و رفع مش��كالت زيربنايي در مناطق زلزله زده، خاطرنشان 
كرد: »ام��روز در ميان م��ردم مناطق زلزله زده، س��خنان و 
خواس��ته هاي آنها را ش��نيديم كه عمدتا در راستاي تامين 
نيازهاي اوليه، رسيدگي به مجروحان و جبران خسارت ها بود 
و حق طبيعي مردم آسيب ديده رسيدگي به نيازهاي آنان، 
اسكان موقت و كمك به بازس��ازي منازل است.« در همين 
راستا رييس جمهوري به استاندار كرمانشاه دستور داد تا روند 
كمك رساني و همچنين تامين امنيت به مردم آسيب ديده را 

تسريع بخشيده و با جديت دنبال كند. 
در اين جلس��ه همچنين روحاني از طرح پيشنهادات بنياد 
مسكن انقالب در راستاي كمك به مردم و بازسازي مناطق 
آسيب ديده در جلسه هيات دولت روز چهارشنبه خبر داد و 
گفت: »اگر مردم مي خواهند در كن��ار خانه هاي خود چادر 
نصب كنند، نبايد مانع آنها ش��ويم و حتما ايجاد اردوگاه در 
محلي غير از كنار منازل مردم درس��ت نيس��ت.« همچنين 
بر اساس آنچه در جلسه ستاد بحران استان كرمانشاه مطرح 
شد دولت براي اسكان موقت آسيب ديدگان در ماه هايي كه 
بازسازي منازل آنها به طول مي انجامد كمك بالعوض در نظر 
خواه��د گرفت تا با اين روش كار به مردم واگذار ش��ود كه به 
توصيف رييس جمهوري به هر ميزان كه كار را به مردم واگذار 
كنيم، آنها خودشان اقدامات را بهتر، زودتر، ارزان تر و دقيق تر 

انجام خواهند داد. 

دولتپيمانكارانمقصرراشناساييوبهمردممعرفيميكند
واكنش روحاني به خرابي هاي مسكن مهر در جمع مردم آسيب ديده سرپل ذهاب: 

توقيف »كيهان« قانوني بود

 كشف 1128 كانتينر قاچاق 
در بندرعباس 

پيام تسليت عبداهلل نوري به 
مناسبت زلزله غرب كشور

جعفري دولت آبادي، دادستان تهران در مورد قانوني بودن 
توقيف كيهان نيز گفت: به موجب ماده 10 آيين نامه قانون 
اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 
1381 موس��وم به قانون احياي دادسراها، كليه اختيارات 
رييس حوزه قضايي به دادستان بازگشته و دادستان با توجه 
به اين قانون، مي تواند در اين زمينه اقدام كند. وي با اش��اره 
به رويه عملي دادستاني پس از قانون احياي دادسراها كه بر 
همين روال بوده است، افزود: بر اين اساس اختيارات مصرح 
در قان��ون مطبوعات در مرحله تحقيق��ات مقدماتي و امور 
مرتبط با وظايف دادس��را بر عهده دادستان است و لذا اقدام 

اخير دادستاني مطابق قانون انجام شده است. 

وزارت اطالعات در سلسله عملياتي موفق به كشف 1128 
كانتينر كاالي قاچاق در بندر عباس شد. به گزارش تسنيم 
به دنبال اقدام��ات اطالعاتي و عملياتي س��ربازان گمنام 
امام زمان )ع��ج( در اداره كل اطالعات اس��تان هرمزگان 
و با هماهنگي دس��تگاه قضايي، يك باند س��ازمان يافته 
قاچاق كاال شناس��ايي و منهدم ش��د كه 23 نفر از اعضاي 
آن دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.  در تحقيقات و 
بررسي هاي به عمل آمده قاچاق تعداد 1128 كانتينر شامل 
لوازم اداري، خانگي، ورزشي، ساختماني و هتلداري طي 
سال هاي 94 تا اوايل 96 توسط اين عده اثبات شده است. 
در اين تحقيقات مشخص شد متهمان با استفاده از اسناد 
مجعول و اظهارات خالف واقع و همچنين تباني با برخي از 
كاركنان دستگاه هاي مختلف، اقدام به خروج غيرقانوني 

اين ميزان كاال از گمرك كرده اند. 

عبداهلل نوري، وزير كش��ور دولت اصالح��ات طي پيامي 
حادثه دلخراش زلزله غرب كشور را تسليت گفت. در اين 
پيام آمده است: قهر طبيعت بار ديگر خطه اي از سرزمين 
پهناور ايران را در بر گرفت و چشماني را اشكبار  و دل هايي 
از عزيزترين و بي ادعا ترين مردمان اين سرزمين را لرزاند 
و بازماندگاني را به س��وگ عزيزان خود نش��اند. متاسفانه 
در اين اتف��اق دردآل��ود در منطقه اي محروم از كش��ور، 
ك��ودكان، جوانان، زنان و مردان��ي  مظلومانه جان باختند 
كه جان ش��يرين داش��تند و هنوز فرصت هاي گرانبهايي 
را پيش روي  خود و كانون گ��رم خانواده انتظار مي بردند. 
همچنين عبداهلل نوري در بخش ديگري از اين پيام نوشت: 
فارغ از اينكه حوادثي با اين وس��عت تا كجا ناشي از دست 
تقدير خداوندي است و تا كجا  مي توان از اين مشيت ره به 
سالمت برد، لكن توجه به تجارب سودمندي كه كشورهاي 
توس��عه يافته به خصوص مناطق زلزله خيزي چون خاور 
دور در اختيار بش��ريت قرار داده اس��ت، به م��ا  مي آموزد 
كه با تصميم و اراده م��ردم و تدبير، درايت، دقت و نظارت 
صادقانه مس��ووالن و دولتمردان تا چ��ه ميزان مي توان از 
 حجم عوارض ناشي از زلزله و تخريب آن جلوگيري كرد و 
از مرگ زودهنگام فرزندان اين  مرز و بوم كه در اين خطرات 
ناگهاني جان مي بازند فاصله گرفت.  اينجانب ضمن عرض 
تسليت به خانواده هاي داغدار كه عزيزان خود را از دست 
داده اند از  خداوند تبارك و تعالي رحمت واسعه الهي براي 
همه جان باختگان و س��المتي و شفاي  كامل براي تمامي 
مجروحان اي��ن حادثه غم انگيز را خواس��تارم و به تمامي 
كس��اني كه  براي كاهش آالم زلزله زدگان در هواي س��رد 
منطقه در تكاپو و تالش ش��بانه روزي هس��تند، خداقوت 

عرض مي كنم؛ در درگاه پروردگار مأجور باشيد.

پيشخوان

پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوری

زلزله كرمانشاه س��خن مي گويد. او با تاكيد بر اينكه »جان و 
مال مردم براي ما حرمت دارد« مي گويد: »هر عملكردي كه 
موجب خدش��ه به جان و مال مردم شود قابل پيگرد قضايي 
است، لذا در موضوع تخريب مس��كن مهر در پي زلزله غرب 
استان كرمانشاه الزم اس��ت مدعي العموم ورود پيدا كند.« 
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي اكنون بعد از كشته 
شدن بس��ياري از ساكنان مس��كن مهر كرمانشاه از حرمت 
جان و مال انس��ان ها مي گويد اما عب��اس آخوندي، وزير راه 
و شهرس��ازي دولت يازدهم و دوازدهم تقريبا يك سال قبل 
)شهريور 95( در جريان بازديدي از فرودگاه مهرآباد در ادامه 
همه مخالفت هايش با مسكن مهر گفته بود »مسكن مهر با 

حرمت انساني مغاير است.«
به هرحال اكن��ون فاجعه رخ داده و گويا مس��ووالن به خود 
آمده اند. با اين حال برخي اعتقاد دارند كه موضوع مس��كن 
مهر را بايد وقتي ديگر مورد بررس��ي قرار داد. به عنوان مثال 
داود محمدي، نماينده تهران مي گويد مشكل اصلي رسيدگي 

به وضعيت م��ردم در مناطق زلزله زده اس��ت و پرداختن به 
موضوعاتي مانند مسكن مهر در اين شرايط، منطقي نيست. 
بحث او نيز تنها زمان پرداختن به موضوع است و اصل ماجرا 
يعني ضرورت رس��يدگي به تخلف ها را زير سوال نمي برد. او 
مي گويد: » اگر بي توجهي و كم كاري در ساخت و سازها اتفاق 
افتاده و ضوابط ديده نشده بايد با متخلفين برخورد شود، اما 
نكته مهم اين است كه در اين زمان پرداختن به اين قضايا زود 

است و ما بايد به دنبال حل مشكالت مردم باشيم.«
 

هزينه كاهش هزينه ها
مسكن مهر از همان ابتدا با انتقادات كارشناسي بسياري مواجه 
بود. يكي از منتقدان اصلي، آخوندي است كه بارها اين طرح 
را »فاجعه آميز«، »مزخرف« و »پوپوليستي« خواند. او تاكيد 
كرده بود » مسكن مهر همه را گرفتار كرده است.« گرفتاري اي 
كه عكس هايش در دو روز اخير همه مردم ايران را متاثر كرده 
اس��ت. زلزله كرمانش��اه ثابت كرد كه منتقدان حق داشتند. 
عكس ها و تصاوير به قدر كافي گويا بود و اظهارات مسووالن 

اعزامي نيز تايي��د كرد. به عنوان مث��ال عليرضا بيگي، عضو 
هيات رييسه كميسيون شوراهاي مجلس با اشاره به بازديد 
هيات اعزامي اين كميسيون  ازمناطق زلزله زده مي گويد كه 
خس��ارات در سرپل ذهاب به مس��كن مهر و يك بيمارستان 
محدود است. اين اتفاق س��اكنان مسكن مهر در همه كشور 
را دل نگران كرده است. آنها چگونه بايد آسوده بخوابند وقتي 
شاهد بودند كه خانه هاي دو ساله كرمانشاه چطور ويران شد؟ 
نمونه اين نگراني ها آن است كه كيانوش جهانبخش، رييس 
كميسيون عمران، حمل ونقل و ترافيك شوراي اسالمي شهر 
بندرعباس مي گويد: »اگر زلزله اي با اين بزرگي يا حتي كمتر 
در بندرعباس رخ دهد مشخص نيست چه فاجعه اي در شهر 
به خصوص بافت فرس��وده و مس��كن مهر صورت مي گيرد.« 
اي��ن وضعيت اصال دور از انتظار نبود و كارشناس��ان از همان 
ابتدا به شكل ساخت و س��از و ميزان ايمني اين ساختمان ها 
انتقاد داشتند. آن 45 هزار ميليارد تومان درحالي صرف طرح 
مسكن مهر شد كه دولت خيلي بيش از حد امكان، از هزينه ها 
كاس��ته بود. در نتيجه در طرح پوپوليسيتي و عجوالنه دولت 

احمدي نژاد ساختمان ها در نقاطي بنا شد كه زيرساخت هايش 
فراهم نبود. مردم بعد از ماه ها انتظار و پرداخت پول واحدهايي 
را تحويل گرفتند كه صوري افتتاح شده بود و بعضا آب و برق هم 
نداشت. كرمانشاهي ها دو سال نگذشته همان خانه هاي نصف 
و نيمه را نيز از دست داده اند. خانه هايي كه به گفته محمدرضا 
حبيبي، عضو نظام مهندس��ي كرمانشاه اصال اصولي ساخته 
نشده است. او بعد از همين زلزله در مورد نحوه نظارت بر اين 
ساخت و سازها گفته است: »زمان شروع ساخت مسكن مهر 
در جلسه اي كه در كرمانش��اه با حضور وزير راه و شهرسازي 
وقت برگزار شد »علي نيكزاد« اعالم كرد كه به خاطر كاهش 
هزينه هاي مس��كن مهر مجريان ذي صالح در تمام كش��ور 
از اين پروژه حذف مي ش��وند. در حالي كه مجري ذي صالح 
يك��ي از كنترل كننده هاي اصلي و نماين��ده دايم كارفرما در 
ساختمان سازي اس��ت.« اين عضو نظام مهندسي كرمانشاه 
همچنين گفته اس��ت: »هزينه نرخ نظارت از متري 24 هزار 
تومان به متري 3هزار تومان و هزينه س��اخت از متري 600 
هزار تومان به 300 هزار تومان در مس��كن مهر كاهش يافت 

كه همين كاهش قطعا منجر به كاهش كيفيت و اس��تفاده از 
مصالح با استانداردهاي پايين تر در مسكن مهر سراسر كشور 
شده است. همچنين هزينه هاي تامين اجتماعي و شهرداري 

در مسكن مهر به يك سوم كاهش يافت.«

مقصر كيست؟ 
از پيمانكاراني كه امروز گفته مي شود از آنها شكايت كنيد تا 
نهادهايي كه وظيفه نظارت داشتند و قصور كردند همگي در 
رديف متهمان اين فاجعه قرار مي گيرند. از دولتي كه كليد ها 
را حتي پيش از تكميل واحدهاي مسكوني تحويل مالكان داد 
و مجلسي كه فقط نظاره گر بود نه ناظر. همه و همه مقصر بودند 
و حاال توپ در زمين مردم است تا شكايت كنند. اما اينكه دقيقا 
از چه كسي بايد شكايت كرد هنوز معلوم نيست. از احمدي نژاد 
و يارانش به عنوان طراح��ان و مجريان اوليه اين طرح يا آنها 
كه فكر مي كردند مسكن مهر آبرو مي آورد. از دولت مستقر 
كه طبق آمار و اطالعات موج��ود بيش از دولت احمدي نژاد 
مسكن مهر ساخته، فروخته و تحويل داده يا مسووالن ناظر 

كه دقيقا مشخص نيست چه كساني هستند؟ به فرض اينكه 
مشخص شود به خاطر ايمن نبودن و تخريب مسكن مهر بايد 
از چه كسي شكايت كرد و چه كسي جوابگو  خواهد بود، بايد 
از آقايان مسوول پرس��يد كه به خاطر هدررفت منابع مالي، 
زمان و انرژي نيروي انس��اني كه صرف اين طرح شد بايد چه 
زماني و از چه كس��اني شكايت كرد؟اين همان طرحي است 
كه تيشه به ريشه اقتصاد كشور در فاصله سال هاي 84 تا 92 
زد. تزريق 45 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به يك 
بس��از و بفروش دولتي بازار مس��كن را زير و رو كرد. افزايش 
يك باره قيمت مسكن ناشي از همين طرح بود و سبب شد كه 
پول نفتي كه آن روزها تا 140 دالر نيز رسيده بود با واسطه به 
جيب سوداگران مسكن بريزد. قطعا اگر اين پول ها وارد چرخه 
توليد شده بود و نرخ تورم به 40 درصد نمي رسيد، الزم نبود 
كه براي جلب نظر مردم آپارتمان هاي غيراصولي ساخته شود. 
آپارتمان هايي كه از همان اول خون به دل صاحبانش كرد. يك 
روز مشكل سند، يك روز آب و برق و ناقص بودن واحدها، حاال 

هم بيم فروريختن كل ساختمان. 

عزم وزير كش��ور براي افزايش اختيارات اس��تانداران جزم 
اس��ت. ظاهرا دولت به اين نتيجه رس��يده كه راه توس��عه از 
مسير تمركززدايي مي گذرد. شاهد مثال آن هم واگذاري 16 
عنوان از وظايف تصميم گيري به استانداران از ابتداي دولت 
يازدهم است كه در مهم ترين و تازه ترين آنها واگذاري انتخاب 
و انتصاب بخشداران به استانداران )در دولت دوازدهم( سپرده 
شده است. وظيفه اي كه در سال هاي قبل توسط وزير كشور 
انجام مي ش��د. اين موضوع را جواد ناصريان، معاون مديريت 
و توسعه منابع وزارت كشور ديروز رسانه اي كرده است. او در 
گفت وگوي خود با سايت وزارت كشور توضيح داده كه هدف 
از اين واگذاري وظايف و اختيارات از ميان برداشتن مناقشه 
مديران ستادي و صفي س��ازمان هاي بخش دولتي است. از 
ميان سه نوع تمركززدايي منطقه اي، سازماني و تمركز زدايي 
در تصميم گيري بنا بر اظهارات ناصريان، آنچه در دستور كار 
وزارت كشور قرار گرفته است تمركززدايي در تصميم گيري 
است. به گفته او بر اساس نظام برنامه ريزي منطقه اي مديران 
استاني قرار اس��ت در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري 
اختيارات الزم داشته باشند چرا كه آنها بيشترين شناخت الزم 
از مسائل و مش��كالت استان دارند. در واقع موضوع واگذاري 
تصميم گيري و تفويض اختي��ار در دو بخش يعني تفويض 
اختيار به استانداران كه توسط وزارت كشور انجام مي شود و 
تفويض اختيار به دستگاه هاي اجرايي ملي صورت مي گيرد. 
به گفته ناصريان در قالب مصوبات س��تاد اقتصاد مقاومتي، 
اجراي پروژه اي تحت عنوان پروژه تمركززدايي به وزارت كشور 
واگذار شد تا پايان سال 1396 و با همكاري ساير دستگاه هاي 
اجراي��ي و به جهت تس��هيل امور اجرايي كش��ور عناوين و 
مصاديق بيشتري از وظايف و اختيارات شناسايي و در قالب 
مصوبات دولت و در صورت لزوم پيش��نهاد اصالح قوانين از 
طريق مجلس شوراي اسالمي زمينه اجرايي آن فراهم شود. 
اين همان سياستي است كه از مدتي قبل رحماني فضلي، وزير 
كشور در پيش گرفته و براي عملياتي كردن آن كارگروهي 
متشكل از 8 استاندار به رياست معاون توسعه مديريت و منابع 
تحت عنوان كارگروه تحول اداري تشكيل داده تا اين كارگروه 
پس از احصاي عناوين و مصاديق قابل واگذاري به اس��تاندار 
و دس��تگاه هاي اجرايي اين عناوين را براي تصويب به هيات 
دولت بفرستد. امري كه االن اتفاق افتاده و به گفته ناصريان 
موضوع در كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دفتر 
هيات دولت تصويب و متعاقب آن طي 2 مصوبه در هيات دولت 
اختيار تصميم گيري از 138 عنوان وظيفه به دس��تگاه هاي 
اجرايي استاني تفويض و طي يك مصوبه ديگر مقرر شد كليه 
دستگاه هاي اجرايي آن بخشي از اختيارات و وظايف خود را 
كه واگذاري آنها منع قانوني ندارد و موجب نقض سياست هاي 
كالن ستادي نمي شود را شناس��ايي و به واحدهاي استاني 

متناظر خود تفويض كنند. 

اختيارات واگذار شده به استانداران
گذشته از تعيين بخشداران توسط استانداران كه ناصريان به 
عنوان اختيارات سياسي واگذار شده به استانداران برشمرده 
اس��ت پيش از اين وزير كش��ور هم به بخش��ي ديگر از اين 
اختيارات كه اغلب اقتصادي هس��تند، اشاره كرده بود. او 26 
مهرماه در نشست شوراي آموزش و پرورش استان البرز گفته 
بود مي توان درآمدهاي مالياتي در استان ها را صرف توسعه 
زيرساخت ها كرد و با اس��تفاده از اين منبع مي توان به ايجاد 
زيرساخت ها از جمله در بخش آموزشي در استان ها اقدام كرد. 
اين در حالي است كه طبق قانون ماليات دريافتي از واحدهاي 

مختلف اقتصادي به خزانه واريز ش��ده و پس از آن در بودجه 
سنواتي تحت عنوان درآمدهاي دولت برايش رديف هزينه اي 
در نظر گرفته مي ش��ود. وزير كش��ور اما گفته اس��ت حتي 
مشكالت آموزشي استان ها هم از طريق واگذاري اختيارات 
دولت به اس��تانداران حل شدني است و با اين شيوه استان ها 
مي توانند بدون كمك دولت روند رشد و توسعه را طي كنند. 
در واقع رحماني فضلي دورنمايي از فدرالي شدن استان ها را 
به تصوير كشيده است. در اين شيوه پيشنهادي وزير كشور 
اس��تانداران منابع درآمدي استان خودشان را صرف توسعه 
همان استان مي كنند و كم كم از بودجه دولت مركزي بي نياز 
مي شوند. وزير كشور در سخنان آخر مهرماه خود شناسايي 
منابع جديد درآمدي و تنظيم راهكار مناسب براي جلوگيري 
از فرار مالياتي را هم از وظايف مديران استاني دانسته است. به 
اعتقاد وزير كشور اگر اختيارات را براساس تعريف ساختارها 
به اس��تانداران واگذار كنيم، به طور قطع بدون كمك دولت، 
استان ها مي توانند روند رشد و توسعه را سپري كنند. به زعم 
او بايد به توانمندي ها و ظرفيت هاي مردم اعتماد كرد و بستر 

را براي مشاركت بيشتر آنها در امور مختلف به وجود آورد. 

پيشنهاد محسن رضايي، با اجراي رحماني فضلي
اما آنچه وزير كش��ور اين روزها به دنبال آن اس��ت چندان از 
طرحي كه محس��ن رضايي، دبير فعلي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام ارايه ك��رده بود يعني فدرال اقتصادي، بيگانه 
نيست. رضايي در جريان رقابت هاي انتخاباتي سال 88 از طرح 
خود رونماي��ي كرد و بعدها در توضيح طرحش گفت: فدرال 
اقتصادي نوع محدودش��ده اي از اداره به سبك فدرال است 
و محدود به امور اقتصادي اس��ت. البته در اين روش مسائل 
سياسي و دفاعي به صورت متمركز انجام مي شود. براي اجرا 
در كوتاه مدت با اختيارات رييس جمهور قابل انجام اس��ت و 
رييس جمهور مي تواند نمايندگان تام االختيار براي 9 يا 11 
منطقه منصوب كن��د و اين نمايندگان مناطق را اداره كنند. 
اين موضوع نياز به فصل جديدي در اداره كشور دارد كه بايد 
رعايت شود. او در ادامه توضيحاتش گفته بود:  مناطق فدرال 
اقتصادي به نحوي تش��كيل مي شوند كه مالحظات قومي و 
امنيتي در آن لحاظ مي شود. موضوع دوم اين است كه اقتصاد 
ايران به صورت تقس��يم كار اداره شود. بايد توجه داشت كه 
هر يك از مناطق داراي منابع طبيعي و مزيت هاي اقتصادي 
مختلفي از جمله گاز، معدن، كشاورزي و... است. وابستگي 
مناطق به يكديگر باعث مي شود كه اين مناطق در عين اينكه 
به صورت فدرال اداره مي شوند با يكديگر در تعامل نيز باشند 

و هيچگاه از هم جدا نشوند. 
اگرچه محسن رضايي هرگز پيروز انتخابات رياست جمهوري 
نش��د تا طرحش را عملياتي كند اما امروز وزير كشور دولت 
روحاني هشت سال بعد از آن انتخابات معتقد است مي توان با 
افزايش اختيارات استانداران و تخصيص منابع مالي هر استان 
براي توسعه همان استان به روند توسعه يافتگي شتاب بخشد. 
با همه اينها هر چند شايد تغيير بخشي از اين ساختار مديريتي 
به ويژه در حوزه هاي اقتصادي بر مبناي آنچه رحماني فضلي 
گفته است مس��تلزم اعمال اصالحاتي در نظام بودجه ريزي 
كشور باش��د كه آن هم نيازمند ارايه اليحه اي از سوي دولت 
است و بعيد است به اين زودي ها عملياتي شود اما از آنجا كه 
بيشتر عناوين و وظايف واگذار ش��ده در حيطه اختيارات و 
وظايف خود وزارتخانه ها بوده است در نتيجه اين واگذاري به 
مصوبه مجلس نيازي ندارد و اين امر خودش موجب تسريع 
عملياتي شدن اين سياست جديد در وزارت كشور خواهد شد. 

استاندارها مختارتر مي شوند
انتخاب بخشداران از وزير كشور به استانداران تفويض شد

سوژه روز

رهبر معظم انقالب اسالمي در جلسه اي با حضور روساي قواي سه گانه و تني چند از مسووالن: 

همدردي مسووالن با زلزله زدگان در عرصه 
عمل و كمك با قوت ادامه يابد

حض��رت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي 
سه شنبه شب در جلسه اي با حضور روساي قواي سه گانه و 
تني چند از مس��ووالن كشور با ابراز تاسف عميق از حادثه 
بسيار تلخ زلزله كرمانشاه و با تقدير از حضور مسووالن در 
مناطق زلزل��ه زده و همدردي با مردم تاكي��د كردند: اين 
همدردي ها بايد در عرصه عم��ل و كمك به مردم با قوت 

ادامه پيدا كند تا از مشكالت و رنج مردم بكاهد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به داغدار شدن مردم 
كرمانشاه در اين حادثه گفتند: ما در اين غم با مردم دالور و 
مرزبانان دلير استان كرمانشاه شريك هستيم.  رهبر انقالب 
اس��المي افزودند: مصيبت و فقدان عزيزان تلخ و س��خت 
است اما اميدواريم خداوند متعال سكينه و آرامش خود را 
بر دل هاي خانواده هاي داغدار نازل، و چش��مان آنان را به 
لطف و رحمت خود روشن كند. ايشان، جاري شدن خون 
محبت و همياري در رگ هاي جامعه اسالمي را از تاثيرات 
اين گونه حوادث دانس��تند و گفتند: اين حوادث همه را به 

حضور در صحنه هاي همي��اري وارد مي كند و اميدواريم 
در اثر اين محبت و برادري، بركات الهي شامل حال مردم 
دالور سرزمين پهلوان پرور كرمانشاه و همه ملت ايران شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، حادثه تلخ اخير را آزمايشي الهي 
و ميداني براي اداي وظيفه مسووالن برشمردند و افزودند: 
در اين دو روز مس��ووالن از جمله رييس جمهور محترم با 
حضور در ميان مردم مصيبت زده با آنان همدردي كردند 
و اميدواريم اين همدردي ها در عرصه عمل و كمك به مردم 
نيز با قوت ادامه يابد و از مشكالت و درد و رنج مردم با توجه 

به هواي سرد و در پيش بودن فصل دشوار سرما بكاهد. 
در اين جلسه، آقاي روحاني، رييس جمهور نيز با اشاره به 
تالش همه دستگاه ها در عمليات امداد و نجات و رسيدگي 
به حال مجروح��ان و بازماندگان حادثه، گفت: اين حادثه 
براي ما يك امتحان و آزمايش است و از همه دستگاه هايي 
كه تالش كرده و مي كنند از جمله نيروهاي مسلح كه بسيار 

خوب وارد عمل شدند، تشكر مي كنم. 


