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تبازرسیهای بسیج به گشتهای محلهای تبدیل میشوند
سردار غیبپرور :ایس 
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مرخصی ضیا نبوی در نهمین سال حبس
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خسارت ۲۶۰۰میلیاردتومانیزلزله
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بال و عقوبت بودن زلزله ،افترا به اسالم
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◄وصیتنامه هاشمی کجاست؟
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کمک کولبران سردشتی به زلزله زدگان

بدهی  ۱۸هزار میلیاردی شهرداری تهران به بانکها

پشت پرده یک جنایت

■ عضو نظام مهندسی کرمانشاه نیمه پنهان
تخلفات پروژه مسکن مهر را فاش ساخت
تا پردهای دیگر از جنایت دوران محمود
احمدینژاد عیان شود .خانههای پوشالی که
جز آوار و تابوت برای صاحبانش دستاورد
دیگری نداشت.
■ محمد رضا حبیبی در افشاگری تکان دهنده
از چگونگی ساخت مسکن مهر کرمانشاه گفته
ن مهر در
است:زمان شروع ساخت مسک 
جلسهای که در کرمانشاه با حضور وزی ر راه و
شهرسازی وقت برگزار شد علی نیکزاد اعالم
کرد :بهخاطر کاهش هزینههای  مسکن مهر
مجریان ذی صالح در تمام کشور از این پروژهها
حذف میشوند.در حالی که  مجری ذیصالح
ل کنندههای اصلی و نماینده دائم
یکی از  کنتر 
کارفرما در ساختمانسازی است!...
■ همچنین  هزینه  نرخ نظارت از متری ۲۴
هزار تومان به متری  ۳هزار تومان و هزینه
ساخت از متری  ۶۰۰هزار تومان به  ۳۰۰هزار
تومان در مسکن مهر کاهش یافت.

آیتاهلل العظمی یوسف صانعی :مسئله بال و
عقوبت بودن این چنین حوادثی به طور ک ّلی،
قطع ًا منفی است.
ما نمیتوانیم به اسالم عزیز نسبت بدهیم که
مردمی که از خانه و زندگی ساقط شدهاند،
گناهکار بودهاند و خداوند آنها را عقوبت نموده؛
چون به عالوه از اینکه این افترا به اسالم است،
اصوال این جور عقوبتها نسبت به گناهکاران در
اسالم و بعد از بعثت رسول ّ
الل (صلی اهلل علیه
وآله) ،نبوده و تحقق پیدا نخواهد کرد.
چگونه میتوان آن را عقوبت نامید با اینکه
نسبت به اشباه و نظایر آنان مثل غریق یا کسی
که خانه بر سرش خراب شده ،حسب روایات
اجر شهید را دارد! بر همه ماهاست که از اینگونه
سخنان نادرست نسبت به این انسانهای واالی
صدمه خورده و اذیت شده ،دم فرو بندیم و به
فکر خدمت به آنها و درخواست صبر جمیل و
اجر جزیل از خداوند برای مصیبت دیدگانشان
باشیم.

یاسر هاشمی :متاسفانه ما هنوز وصيتنامه پدر را در
اختيار نداريم .هنوز نتوانستهايم وصيتنامه اصلی
ايشان را كه خبر داريم نوشته و در جایی [گاو صندوق
مجمع] گذاشته بود را پيدا كنيم.
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احضار رییس ستاد روحانی در کردستان توسط وزارت اطالعات

صدور مجوزهای روی گسل در دوره قالیباف

کنسرت شهرام ناظری برای کمک به زلزله زدگان

اعزام رضا شهابی از زندان به بیمارستان

◄درگیری الریجانیها و احمدینژاد

دعوای تیم احمدینژاد کار را به معرکه گیری احمدینژاد،
بقایی و جوانفکر در حرم عبدالعظیم کشانده است.
رییس دولت مورد حمایت آیتاهلل خامنهای با حمله
به الریجانیها گفته مردم بزرگتر از آنها را هم به زیر
کشیدهاند.

◄تسلیت سیدمحمد خاتمی

سید محمد خاتمی با تسلیت به آسیبدیدگان :طبیعت نه
قهر دارد و نه مهر و روندش را براساس نظمی که خدا مقرر
فرموده طی میکند .ولی از قهر و مهر انسانها و کسانیکه
مسئولیت اداره زندگی جامعه را عهده دارند میتوان سخن
گفت

