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سرمقاله

رئیسی نه ایران را میشناسد و نه ایرانی را
امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

ابراهیم رئیســی فعالیت انتخاباتی خود را با سخنرانی در ورامین ادامه داد .وی بار
دیگر به ابراز نظراتی پرداخت که نشــان از جدایــی و فاصله معنادار وی از حال و
هوای جامعه دارد .رئیســی در این سخنرانی اظهار داشته به خاطر معیشت مردم پا
به عرصهی انتخابات نگذاشــته بلکه نگاه دولت به بیگانگان و رفع مشکل توسط
آنها عامل حضور وی در عرصه انتخابات بوده است .شاید در نظر اول تغییر موضع
رئیسی جلب نظر کند اما واقعیت امر نشان از عدم شناخت وی از مردم ایران دارد.
رئیســی و یارانش هیچگاه متوجه نشــدهاند که دلیل اقبال اصالحطلبان چیست؟
رئیسی و دوســتان همواره برای جلب نظر و کسب آراء مردم سعی دارند دلیلی در
پیرامون خود پیــدا کرده و آن را به مردم عرصه دارند .به همین دلیل یکی پس از
دیگری در مواجهه با افکار عمومی طعم شکســت را می چشــند .فاصله رئیسی و
یارانش از جامعه ایرانی را دو سطح قابل شناسایی است .سطح انسانی و سطح ملی
سطح انسانی
همانطور که گفته شد این جناح سیاسی آشنایی چندانی با خلق و خو و ارزشهای
نهفته در دل مردم ایران ندارند .آنها گاهی با وعده یارانه و گاهی با مسائل سیاست
خارجی ســعی دارند تا پیوند مردم با جریان اصالحات را از بین ببرند .تعلق خاطر
مردم به اصالحطلبان ریشــه در مسالهی دیگری دارد که رئیسی و دوستانش قادر
به درک آن نیســتند .رئیسی و صد البته قالیباف نمی دانند که مهمترین شکاف و
فاصله خودشان با جامعه در غفلت از مفهوم انسان نهفته است .این افراد برای جلب
آراء حاضرند دســت به هرکاری بزنند اما محوریت و مرجعیت انســان بعنوان یک
حقیقت نهفته در دل ایرانیان را نادیده انگارند .این دسته از افراد هنوز در دورانی سیر
می کنند که اساســا حکومت مرکزی وارد حریم خصوصی و شئونات زندگی مردم
نشــده بود .شاید بیش از یک قرن است که جایگاه دولت مرکزی در ایران متفاوت
با گذشته شده است .تا پیش از این ،حد فاصل مابین حکومت( عمدتا امپراتوری) با
مردم تنها با مفهوم امنیت جانی و مالی پر می گشــت و بدیهی است مابقی شئون
زندگــی مردم ارتباطی با دولت پیدا نمی کرد .اما در صد ســال اخیر حضور دولت
مرکزی در کلیه شئون زندگی مردم روز به روز بیشتر شده و به همین دلیل تعریف
و جایگاه انســان نزد دولت از اهمیت وافری برخوردار میشود .در دولت جدید برای
مردم مهم است که دولت اتباع خود را به چه دیدی می نگرد؟ در دولت مدرن تنها
ارجاع به مفاهیم نظم و امنیت خواســتهها و نیازهای اتباع را برآورده نمی سازد .در
این شرایط جایگاه و منزلت انسانی نقش پررنگ تری نزد افکار عمومی دارد .مردم
خواهان دولتی هســتند که نه تنها خود را ارباب مردم ندانســته بلکه به خود مردم
بعنوان مرجع حقیقت تعیین تعامالت سیاسی بنگرد .همانطور که گفته شد رئیسی،
قالیبــاف و دیگر اصول گرایان از این مهم بی بهرهاند .آنها مدام برای کســب آراء
یا مســاله امنیت را پیش می کشند یا معیشت را .هیچگاه در گفتار این افراد نشانی
از مقام و منزلت انســان دیده نمی شود .به همین دلیل است برای مقابله با رقیب
بجای ارزش گذاری به مقام انسانیت شاهد تخریب دولت و رقیب هستیم .آنها فکر
می کنند که پیوند مردم با کنش گران اصالحطلب به رابطه شخصی و تعلق خاطر
فردی باز می گردد .به همین دلیل ســعی دارند با تخریب شخصیتی کنش گران
اصالحطلب این رابطه و پیونــد را از بین ببرند .درصورتی که تعلق خاطر مردم به
اصالحطلبان به نوع نگرش آنها به انسان مرتبط است و نه افراد و نامزدهای اصالح
طلب .اصالحطلبان پی بردهاند برای کســب جایگاه مردمی باید محوریت انسان و
ارزش و مقام و منزلت وی را به رســمیت بشناسند .اگر اصالحطلبان در مناظره ها
و رقابتهای انتخاباتی همواره پیروز میدان هســتند نه به دلیل توانایی کنش گران
سیاســی بلکه به دلیل اقبال تفکر اصالحات نزد مردم اســت .اصولگرایان سعی
زیادی داشتند تا افراد اصالحطلب را کاسب ،فاسد و رانت خوار نشان دهند درحالیکه
برای مردم هیچ یک از این دالیل اهمیتی ندارد .مردم به دنبال کســی هستند که
انسان مرجع و حقیقت سیاستگذاری وی بوده و پاسدار منزلت و شان انسانها باشد.
سطح ملی
نوع نگرش رئیســی به مسائل تنها به رابطه بینافردی محدود نمیشود .وی در
سخنرانی خود در ورامین اذعان داشته که دشمنان ایران با پی بردن به قدرت نظامی
ما به خود اجازه دخالت و تجاوز به خاک ســرزمینمان را نخواهند داد .متاسفانه باز
هم رئیسی از یک بی اطالعی تاریخی رنج می برد .از آنجایی که مفهوم انسان در
منطق فکری رئیسی و یارانش جایگاهی ندارد به دلیل اصلی پایداری و حفظ هویت
و اصالت مفهوم ایران پی نمی برند.
رئیسی نمی داند که مفهوم ایران بیش از آنکه داللت بر یک سرزمین باشد ناظر
بر یک مولفهی فرهنگی اســت .اگر تداوم ایران به درازای تاریخ بشریت بوده ،نه
از توانایی نظامی ایرانیان بلکه برآمده از وابستگی فرهنگی اقوام ایرانی به یکدیگر
است .مردم ایران درتمامی ادوار تاریخ هیچگاه خود را از مفهوم ایران جدا نداستهاند
و به همین دلیل امنیت ســرزمینی ایران تداومی خیره کننده یافته اســت .روز 29
اردیبهشــت بار دیگر مردم با حضور در پای صندوقهای رای به رئیسی و یارانش
نشــان خواهند داد که ایران و ایرانی نزد آنها از چه تعریفی برخوردار اســت و تنها
راه ارتباطی با مردم همانا به رســمیت شــناختن انسان ایرانی و شان و منزلت وی
است.
یادداشت روز

شباهت عجیب میان معدن آزادشهر و پالسکو
علی بدیع -روزنامه نگار

از حادثه و فاجعه انســانی معدن آزادشهر گلستان که با خبر شدم ناگهان یاد پالسکو
افتادم ،تکرار مصیبتی به نوعی دیگر ،کشــته شــدن انسانهای شریف و بی گناهی که
قربانی ضعف مدیریت ،به روز نبودن ابزار و عدم استفاده از تکنولوژی و مهمتر از همه
بی توجهی و خودخواهی عده ای که همیشه منافع مادی را حتی بر جان انسانها ارجح
می دانند ،شدند .شباهت عجیبی است میان معدن آزادشهر و پالسکو .یکبار دیگر و مثل
همیشه بعد از حادثه و اتفاق یاد اصل قضیه میافتیم؛ آن هم نه با راهکار علمی و عملی
بلکه با توجیه و مبرا کردن خود از علل حادثه .پنجشــنبه صبح اکثر شبکه های صدا و
ســیما و حتی اخبار ســاعت  ۹بامداد جدا از پخش اخبار مربوط به حادثه دردآور معدن
آزادشهر ،گزارشها و مســتندهایی راجع به معادن کشور از جمله همین معدن آزادشهر
پخش کردند .از واگذاری معادن به بخش پیمانکاری و مصائب آن ،از اســتثمار و سوء
استفاده نوین انسانی آنهم در دنیای امروز ،از درآمد بسیار ناچیز این عزیزان زحمتکش
در این شــرایط اقتصادی کشــور و  ....و حاال معدن کاران هم مثل آتش نشانان ،عزیز
شــدند! حاال شعار حمایت از کارگر و معدنکار گوش پرکن میشود ولی چرا حاال؟ چرا
تا قبل از این حادثه صحبتی از معدن و کارگر معدن نبود؟ چرا صدا و سیما قبل از این
جریان از مشکالت این قشر نمی گفت و چرا چرا و  ....کار در معدن همیشه و در همه
جای دنیا جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود و معدن کاران در مواجهه با
خطرات بسیاری هستند ولی استفاده از تکنولوژی روز دنیا این خطرات را کاهش میدهد
و متاســفانه به گفته کارگران معدن آزاد شهر وسایل و ابزار این معدن مربوط به بیش
از پنجاه ســال قبل است و همین مساله درصد خطرات را افزایش میدهد و نتیجهاش
چنین فاجعه انسانی میشود .این عزیزان که مانند آتش نشانان رفتند ولی توجه(نه توجه
مقطعی) به مسائل و مشکالت کل کارگران معادن میبایست در دستور کار قرار گیرد.
در خصوص معیشــت و حقوق معدن کاران باید بازنگری صورت پذیرد و خانوادههای
محترم این سفرکردگان مورد حمایت مادی و معنوی کامل قرار گیرند .امروز فقط عزای
عمومی در گلستان نیســت بلکه کل ایران و هر انسان آزاده و با شرافتی عزادار است.
عزادار انسانهای بی توقع ٬زحمتکش و سختکوشی که با کمترین درآمد سخت ترین
شغل را عهده دار بودند .یادشان گرامی و روحشان شاد.

به روحانی رأی میدهم
اما کنار نمیروم

سید مصطفی هاشمی طبا گفت :به آقای روحانی رای میدهم اما از انتخابات کنار نمیروم.
به گزارش ایســنا ،این کاندیدای ریاست جمهوری با تایید صحبتهای خود در کلیپی که از وی منتشر شده
است گفت :از من سوال پرسیدند به چه کسی رای میدهی و من هم گفتم به آقای روحانی رای میدهم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا احتمال دارد به نفع روحانی انصراف دهد ،گفت :من به نفع کســی کنار
نمیروم.

شهیندخت موالوردی معاون رئیسجمهوری:

دولت قبل  ۷۰۰هزار زن را خانه نشین کرد
معاون امور خانواده و زنان ریاست جمهوری
گفت :فضایی که در کابینه دوازدهم وجود دارد
متفاوت از کابینه یازدهم خواهد بود و زنان نیز
در آن سهمی خواهند داشت.
به گزارش ایلنا شهیندخت موالوردی معاون
امور خانواده و زنان ریاســت جمهوری درباره
افزایش اشتغال زنان در دولت یازدهم گفت:
در دولت گذشــته که بارها به آن اشاره شده

حدود  ۷۰۰هزار زن از اشتغال برکنار شدند به
تعبیری میتوان گفت آنها را خانهنشــین و از
حق طبیعیشان محروم کردند.
او ادامــه داد :در دولت یازدهم به اشــتغال
زنان بها داده شــد و ما شــاهد هســتیم که
حتــی در باالترین پســتهای مدیریتی نیز
زنــان حضــور دارند.معاون امــور خانواده و
زنان ریاســتجمهوری عنوان کــرد :دولت

یازدهــم فضای خوبی را بــرای حضور زنان
در عرصههای اجتماعی به وجود آورده است.
موالوردی در پاســخ به این سوال که آیا در
کابینــه دوازدهم در صورت پیروزی حســن
روحانی شاهد حضور وزیر زن خواهیم بود یا
خیر ؟ گفت :فضایی کــه در کابینه دوازدهم
وجود دارد متفاوت از کابینه یازدهم خواهد بود
و زنان نیز در آن سهمی خواهند داشت.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست:

شهرداری ریههای تنفسی تهران را فروخت

رئیــس ســازمان محیــط زیســت گفت:
شــهرداری تهران برای توسعه شهری باغها و
ریه های تنفسی تهران را فروخت.
به گــزارش ایلنــا معصومه ابتــکار درباره
اظهارات محمدباقر قالیبــاف در مناظرههای
انتخاباتی و دغدغههای محیط زیستی وی در
پاسخ به این سوال که شهردار تهران چقدر در
زمینه محیط زیست موفق بوده است؟ گفت :به
هر حال ایشان به عنوان شهردار اقداماتی انجام

دادند و نمیتوان آنها را نفی کرد.
او ادامه داد :بســیاری از برنامههای مصوب
محیط زیســت و کمیته محیط زیست را که از
شورای شهر سوم مطرح بود به خوبی نتوانست
اجرا کند.
او یادآور شــد :در توسعه فضای مسکونی در
شهرداری تهران فروش بخشهای عمدهای از
مناطق یک ،دو ،چهار ،پنج و  22آســیبهای
جدی به باغها و ریههای تنفســی شهر تهران

زد.
ابتکار با بیــان اینکه قالیبــاف باید به فکر
توسعه حمل و نقل شهری باشد ،گفت :توسعه
حمل و نقل شهری به عهده شهردار است در
بعضی از بخشهــا اقداماتی صورت گرفته اما
کافی نیست.
او تاکیــد کرد :اقدامات باید به صورت جدی
و با قاطعیت پیگیری شود و ما انتظار داریم که
گامها محکمتر برداشته شود.

طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسالمی:

آلیا حرفهایی درباره زنان میزند که مردها جرأت گفتن آن را ندارند

نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای
اسالمی با انتقاد از مواضع ضد زن فاطمه آلیا
از اعضای جبهــه پایداری گفت :مواضع ضد
زن ایشان نشات گرفته از دیدگاه اصولگرایی
او نمی شــود زیرا جامعه اصولگرایی با توجه
به باورهای دینی خود برای زن حرمت قائل
هستند.
به گــزارش ایلنا طیبه سیاوشــی در مورد
اظهارات فاطمه آلیــا مبنی بر اینکه معاونت
امور زنان ،اســامی زنان کمتر از بیست و پنج
سال مطلقه را به ســازمان ملل برای کار در
آنتالیای ترکیه ارائه کرده گفت :صحبتهای
خانم آلیا فارغ از محتوا به طرفیت دولت بود
و معاونت زنان و عملکرد دولت را زیر سوال

میبرد و بــه همین دلیل فراکســیون زنان
به این مســئله ورود پیدا نکرد و پاسخ خانم
موالوردی را در این خصوص کافی دانست.
ایشان این اتهام را به معاونت زنان وارد کردند
و این توهین بزرگــی بود که به جامعه زنان
وارد شــد .نماینده مردم تهــران در مجلس
شورای اسالمی افزود :هیچگاه در ایران حتی
قبــل از انقالب هم این مســئله به صورت
سازمانیافته وجود نداشــته است چه برسد
به اینکه بعد از انقالب .هدف از گفتن چنین
حرفهایی صرف ًا مقاصد سیاسی بود که قصد
داشــتند جامعه زنــان را نزدیک به انتخابات
تحریک کنند .او خاطرنشان کرد :این اولین
باری نیســت که خانم آلیا مواضع ضد زن را

میگیرد .قب ً
ال هم از این گونه مواضع داشته و
به نظر من مطالبی که او مطرح میکند را هیچ
مردی جرات نکرده است راجع به جامعه زنان
بگوید .مواضع ضد زن ایشــان نشات گرفته
از دیدگاه اصولگرایی او نمی شود زیرا جامعه
اصولگرایی با توجه بــه باورهای دینی خود
برای زن حرمت قائل هستند .او بیان داشت:
این صحبتها نه برای دلســوزی زنان بلکه
برای مقاصد سیاسی و انتخاباتی بوده است.
من متعجبم از پایگاههای خبری اصولگرایی
که این خبر را نشــر دادهاند .هرکس به نوع
تفکر و عملکرد دولت فعلی و دولت قبل توجه
کند متوجه تفاوت در بنیادهای فکری و عملی
میشود و این ادعای ایشان را که غیرمستند

است نمیپذیرد .سیاوشی تاکید کرد :یکی از
مسائلی که در جامعه می تواند خاطر افراد را
بسیار جریحه دار کند همین مسئلهای است
که خانم آلیا به آن اشاره کردند .ایشان قصد
داشــتند با جریحهدار کردن جامعه به مقاصد
انتخاباتی خود دســت یابند .با توجه به اینکه
یکی از شــعارهای آنها کرامت انسانی است
تعجب میکنم چگونه ایــن افراد که مدعی
حفاظت از حریمها هســتند اینگونه به حریم
زنــان تجاوز کردند و بــرای آن احترام قائل
نیســتند .وقتی که اولین بار این اظهارات را
شنیدم متعجب شدم اما گفتم این ادبیات خانم
آلیا اســت و حرفهایی میزند و مواضع ضد
زنی دارد که هیچ مردی چنین مواضعی ندارد.

درخواست نجفی از صدا و سیما برای تعیین زمانی جهت پاسخگویی به ادعاهای قالیباف

محمدعلی نجفی با انتشار نامه ای خطاب
به ریاست سازمان صدا و سیما زمانی را برای
پاســخگویی به ادعاهای قالیباف درخواست
کرد .به گزارش ایسنا ،متن این نامه به شرح

زیر است:
جناب آقای علی عسگری
ریاســت محترم ســازمان صدا و سیمای
جمهوری اســامی ایران با تقدیم سالم از

آنجا که در مناظره روز جمعه 1396 /2/ 22
سیمای جمهوری اسالمی ایران ،آقای قالیباف
موضوع کامال نادرستی را به این جانب نسبت
دادهاند ،تقاضا دارم براساس موازین شرعی و

قانونی وقتی را در شبکه یک سیما در اختیار
اینجانب قرار دهید تا برای آگاه ساختن مردم
بزرگــوار ایران به تهمتی که به اینجانب زده
است پاسخ دهم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

کوتاهی آستان قدس رضوی در صدور سند مالکیت حاشیه نشینها

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه
یک ســوم مردم مشهد حاشیه نشین هستند،
گفت :آســتان قدس رضــوی مالک اراضی
حاشیه شهر اســت اما برای حاشیه نشینها
سند صادر نمی کند.
به گــزارش ایلنــا محمد ســعید ایزدی،
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با
تاکید بر این که حاشیه نشینی یک پدیده 30
ساله است ،اظهار داشت :این که امروز بحث
حاشیه نشینی مورد توجه نامزدها قرار گرفته
به دلیل جلب آرای اقشار کم درآمد است.
وی ادامه داد :حاشیه نشینی پدیدهای است
که عمدتا گریبانگیر کالنشــهرها میشــود
و این پدیده از دهه  50به بعد در کشــورمان
فراگیر شد و پدیده سال های اخیر نیست.
معاون وزیر راه وشهرســازی با بیان اینکه
جابه جایی جمعیت و جذابیتی که شــهرهای

بزرگ برای مهاجران داشته باعث شکل گیری
این پدیده شده اســت ،گفت :در این سالها
نظام برنامه ریزی کشــور هم پاسخ روشنی
در مواجه با این پدیده نداشــته است .بنابراین
حاشیه نشینی روز به روز گسترش پیدا کرده
و در حال حاضر به وســعتی بالغ بر  61هزار
هکتار در  110شهر رسیده است.
ایزدی بــا تاکید بر اینکه متاســفانه آمار و
ارقامی که برخــی از نامزدها در مناظرههای
تلویزیونی درباره تعداد حاشیه نشین ها اعالم
می کنند ،درســت نیست ،ادامه داد :تحقیقات
وزارت بهداشــت و وزارت راه و شهرســازی
نشــان می دهد که در  110شــهری که این
محدوده ها شناسایی شده اند ،جمعیتی بالغ بر
11میلیون نفر زندگی می کنند.
ایزدی با بیان اینکه متاســفانه این پدیده
در برخی از شــهرها مانند مشهد و شهرهای
استان خراسان رضوی وضعیت بحرانی دارد،
ادامه داد :یک ســوم جمعیت مشــهد حاشیه
نشین هســتند یعنی یک میلیون و  200هزار
نفر از مردم مشــهد در حاشیه شهرو وضعیت
بدمسکنی زندگی می کنند .مردم کالن شهر
مذهبی کشــورمان که مایــه مباهات جهان
اسالم اســت در چنین بحرانی قرار دارند در
حالی که مدیریت شهری و دستگاههایی مانند
بنیادها و آستان که باید برای رفع این مشکل
اقدام کنند متاسفانه یک سری اقدامات کوتاه
مدت انجام دادند.

معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد :توزیع
غذای گــرم در این مناطق مــی تواند مردم
حاشیه نشین را برای یک شب دلگرم کند اما
تا زمانی که زیرساخت های این مناطق احداث
نشود و بستر آموزش برای توانمندسازی این
اقشار فراهم نشود ،نمیتوانیم انتظار افزایش
کیفیت زندگی در این مناطق را داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
گفت :در اســتان های کردستان ،هرمزگان و
سیستان و بلوچستان که با پدیده مشابه مشهد
روبه رو هستند با همیاری دستگاه ها توانسته
ایــم اقدامات موثری انجام دهیم .از آســتان
قدس رضوی هــم توقع داریم به عنوان یک
بنیاد مذهبی ،بنیادی که یکی از رسالت های
آن حمایت از اقشــار ضعیف جامعه است وارد
عرصه شود ،جدا از اینکه مالکیت بخش قابل
توجهی برای استان است.
ایــزدی تاکید کرد :برخی از دوســتان در
مناظره ها اعالم می کنند ،یکی از راهکارهای
رفع مشکالت حاشیه نشینی اعطای مالکیت
اراضی به این ســاکنان است اما خودشان در
اجرای این راهکار کوتاهی کرده اند.
وی درباره اعطای ســند مالکیت اراضی به
حاشیه نشین های شهر مشهد از سوی استان
قدس رضوی اظهار داشــت :در قالب مصوبه
هیات وزیران در چهارچوب ماده  9قانون احیا
دستورالعملی تهیه کردیم که براساس آن قرار
بر این بود که ســند این اراضی برای ساکنان

این منطقه در چهارچوب دستورالعمل مصوب
صادر شــود البته به شــرط توان نوسازی ،اما
متاســفانه این اتفاق نیفتاد و برای اجرای آن
با دولت همکاری نکردند.
ایزدی ادامه داد :بــه طور قطع دلیل اینکه
ســایر دستگاه ها که اقدام به اعطای مالکیت
نمیکنند به دلیل منافع اقتصادی اســت .این
افراد تا زمانی که سند نداشته باشند ،نمیتوانند
برای اخذ تسهیالت نوسازی اقدام کنند .نمی
توانند پروانه ساخت دریافت کنند بنابراین در
هیچ یک از این عرصه ها نه مورد نظارت قرار
می گیرند و نه مورد حمایت.
وی درباره تخریب هایی که در ســال 94
در منطقه حاشیه شهر مشهد انجام شد ،خاطر
نشــان کرد :تخریب خانههای حاشیه نشین
مشهد در ســال  94از سوی شهرداری انجام
شــد و در آن تخریب دولــت و وزارت راه و
شهرسازی نقشی نداشــت و اتفاقا ما مخالف
این نوع برخوردها بودیم.
وی افــزود :نقش دولت شناســایی مناطق
حاشــیه نشــین و تهیه طرح بــرای ارتقای
کیفیت زندگی آنها و هماهنگی بین دســتگاه
های مختلف برای تامین زیرساخت ها است
اما متاســفانه شــهرداری در این چهارچوب
عمل نکرده و باعث فشــارهای اجتماعی هم
شــده اســت و به طور قطع مداخله چکشی
شــهرداریها باعــث اعتراضــات اجتماعی
میشود.

رئیس سازمان غذا و دارو:

در دولت تدبیر و امیدکمبودهای دارویی از  350به  30قلم رسید

رئیس ســازمان غــذا و دارو گفت :بطور
میانگیــن  90درصــد هزینه هــای دارویی
بیماران خاص و صعب العالج از سوی دولت،
بودجه وزارت بهداشــت در قالب طرح تحول
سالمت و اعتبار بیمه ها (که از سوی وزارت
بهداشــت در قالب یک تفاهم نامه در اختیار
آنان قرار گرفته است) ،پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا دکتر رسول افزود :بیماران
خاص بطور میانگین  45درصد هزینه ها را از
جیب می پرداختند که این میانگین امروز به
حدود  10درصد کاهش یافته است.

دینارونــد افزود 350 :قلــم کمبود دارویی
طی دو سال اخیر دولت قبلی به کمتر از 30
قلم کمبود دارویی رسید که این کمبودهای
دارویی نیز قابل جایگزین بوده و به هیچ وجه
مشکل حادی ایجاد نمی کند .رئیس سازمان
غــذا و دارو گفت :این دســتاوردها همراه با
حمایت از اقتصــاد مقاومتی و اقتصاد دانش
بنیــان بود ؛ بحران دارویی با افزایش واردات
دارو برطرف نشــد بلکه میانگین واردات دارو
نسبت به دولت قبلی  25درصد کاهش یافت.
دیناروند افزود :واردات دارویی در سال های

 94و  500 ،95میلیــون دالر کاهش یافت و
نسبت به گذشته کمتر شد.
وی خاطرنشــان کرد :وزارت بهداشــت از
تولیــدات داخلی دارو حمایــت های خوبی
انجام داد بطوریکه سهم تولید داخل دارو در
سال  ،95باالی  70درصد بود درحالیکه این
میزان در ســال  ،91حدود  60درصد بود به
آن معنــا که تولید داخلی دارو در دولت تدبیر
و امید سهم بیشتری در بازار دارویی به خود
اختصاص داد.
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت :طی سه

ســال و نیم گذشته  ،ســاالنه تقریبا  30قلم
داروی جدید داخلی وارد بازار شــد؛ طی سه
ســال اخیر بیش از یکصد قلم داروی جدید
داخلی وارد بازار شده است.
دیناروند افزود :رضایتمندی و دسترســی
مردم به دارو بیشتر شده است و عالوه بر آن،
کنترل قیمت دارویی را داشتیم؛ قیمت ارزی
داروهایی که طی  3.5سال گذشته وارد کشور
شده اســت ،نسبت به دولت قبلی کمتر بوده
است و  300میلیون دالر صرفه جویی ارزی
در واردات دارو داشتیم.

سياسي
سخن روز

با به کارگیری بازنشستگان نظامی در شهرداری
قالیباف سندیکای کارگران شرکت واحد
را نابود کرد

ادامه از صفحه یک
معاون وزیر کار طی نامهای دســتور بازگشــت به کار
کارگران پیشرو ســندیکایی رضا شهابی ،حسن سعیدی،
وحید فریدونی ،ناصر محرم زاده ،حســین کریمی سبزوار
و فرحناز شیری را صادر کرده است ولی مقاومت شرکت
واحد و شهرداری تهران و برگزاری جلسه با شورای تامین
استان و ارایه گزارشات خالف واقع مانع از بازگشت به کار
این کارگران می شود شهرداری مرتب ًا با ارسال گزارشات
مبنی بر محبوبیت پیشــروان سندیکا در میان کارگران از
اقدامات اعضای ســندیکا در شرکت واحد گزارشات سوء
امنیتی و خالف واقع برای نهادهای امنیتی ارسال میکند.
هر چنــد اتوبوسهــای دو کابیــن بــرای جابجایی
شــهروندان تهران ضرورت دارد اما شهرداری میبایست
بــرای رانندگان این اتوبوس حقوق متناســب با رانندگی
بر روی ایــن اتوبوسها در نظر بگیرد متاســفانه حقوق
رانندگان نســبت به پیش از رانندگی با اتوبوس دو کابین
هیچ تغییری نداشــته است و حتی در بســیاری از موارد
ارتقاء گروه شغلی اســتحقاقی رانندگان صورت نپذیرفته
اســت عالوه بر این خســارت تصادف اتوبوس های دو
کابین جدید بسیار بیشتر از اتوبوسهایی بوده که تاکنون
در شــرکت واحد وجود داشــتند و کارگران بخش قابل
توجهی از حقوق خود را باید ماهیانه به عنوان خســارت
تصادف به شرکت بپردازند چرا که تصادف برای رانندهای
که روزانه نزدیک به ده ســاعت بــا اتوبوس دو کابین در
شــهر تهران کار می کند اجتناب ناپذیر اســت .رانندگان
اتوبــوس دوکابین هنگام دور زدن بخشــی از کابین دوم
را نمیتواننــد در آئینــه ببینند و احتمــال تصادف با این
اتوبوسها بسیار بیشتر است .همچنین تعهدات مالی بیمه
اتوبوسها با وجود اینکــه اتومبیلهای گران قیمت چند
میلیارد تومانی در شهر تردد می کنند؛ بسیار ناچیز است.
هر ســال بخشی از مبالغی را که میبایست به مناسبت
اعیــاد و مناســبتهای کارگری و مذهبی بــه کارگران
شــهرداری پرداخت گــردد را از ســبد دریافتی کارگران
شــرکت واحد حذف میکنند و برای کارگران مشــخص
نیســت که بودجهای که به این منظــور مصوب گردیده
اســت در کجا هزینه میشــود و موارد از این دســت در
شرکت واحد فراوان است؛ لباس کار استحقاقی کارگران
که میبایست سالی دو دست تحویلشان گردد در بعضی
سال ها یک دست می دهند و ....
بخشهایــی از شــرکت واحــد در ایــن دوره با دادن
امتیازات فراوان به تیم قالیباف خصوصی (خصولتی) شــد
و در نتیجه این خصوصیســازیها ،بسیاری از کارگران
که فریب وعده های مدیریت شــرکت واحد را خوردند از
حداقل داشتههای خودشان هم محروم شدند؛ وعدههای
پارکینــگ رایــگان ،تعمیــرات ارزان قیمــت اتوبوس،
کارواش رایگان و ...بــرای رانندگانی که با این وعده ها
از شرکت واحد بازخزید شــده بودند هیچگاه محقق نشد
و رواج کارت بلیــط کارکرد راننــدگان بخش خصوصی
برای مدتــی غیر معقول در حســاب این شــرکتهای
خصولتــی و شــهرداری معطل میمانــد و ارائه خدمات
توسط شــرکتهای خصوصی به شهروندان چندین برابر
ضعیفتر از گذشــته که خدمات توسط شرکت واحد ارائه
می گردید شــده است با وجود اینکه شهروندان مجبورند
در اتوبوسهای خصوصی کرایه بیشتری نسبت به شرکت
واحد پرداخت کنند و با وجود اینکه خصوصیســازی در
شــرکت واحد نه تنها موفــق نبوده بلکــه در نوع خود
فاجعهای بوده است ،ولی همچنان مدیران شهرداری برای
بهرهمندی از رانتی که با خصوصی ســازی همراه اســت
به نفع خود و اطرافیانشــان همچنان بر خصوصی کردن
بخشهای بیشــتری از شــرکت واحد اتوبوسرانی اصرار
دارند.
خبر
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

در اجرای
توافق
هستهای با
روسیه همنظر
هستیم

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه
اروپا در برخی مســائل با روســیه همسو است ،گفت:
اجرای توافق هســتهای با ایران یکی از این موضوعات
به شمار میآید.
به گزارش ایســنا ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیــه اروپا روز شــنبه در کنفرانس خبری
مشترک با وزیر امور خارجه استونی گفت :ما در برخی
مســائل با روســیه همکاری میکنیم ،ازجمله بحران
ســوریه ،لیبی ،افغانســتان یا کره شــمالی .همچنین
مواردی وجود دارد که اتحادیه اروپا و روسیه با یکدیگر
وحدت نظر دارند؛ منظور من اجاری توافق هســتهای
با ایران یا مناقشه میان اسرائیل و فلسطینیها است.
بنا به گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا ،موگرینی
در ادامه گفت :بنا بر این ،این یک رابطه پیچیده است،
رابطهای که تــا زمانی که موضــوع اوکراین در میان
باشــد به حالت عادی بازنخواهد گشت .با این حال در
شــرایطی که همکاری الزم است ،با یکدیگر مشارکت
داریم.

