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سیدمصطفیهاشمیطباگفت:بهآقایروحانیرایمیدهماماازانتخاباتکنارنمیروم.
بهگزارشایســنا،اینکاندیدایریاستجمهوریباتاییدصحبتهایخوددرکلیپیکهازویمنتشرشده

استگفت:ازمنسوالپرسیدندبهچهکسیرایمیدهیومنهمگفتمبهآقایروحانیرایمیدهم.
ویدرپاســخبهاینســوالکهآیااحتمالداردبهنفعروحانیانصرافدهد،گفت:منبهنفعکســیکنار

نمیروم.

رئیسی نه ایران را می شناسد و نه ایرانی را

مصطفی هاشمی طبا: 

به روحانی رأی می دهم 
اما کنار نمی روم

خبر 

سخن روز 

معاونامورخانوادهوزنانریاستجمهوری
گفت:فضاییکهدرکابینهدوازدهموجوددارد
متفاوتازکابینهیازدهمخواهدبودوزناننیز

درآنسهمیخواهندداشت.
بهگزارشایلناشهیندختموالوردیمعاون
امورخانوادهوزنانریاســتجمهوریدرباره
افزایشاشتغالزناندردولتیازدهمگفت:
دردولتگذشــتهکهبارهابهآناشارهشده

حدود۷۰۰هزارزنازاشتغالبرکنارشدندبه
تعبیریمیتوانگفتآنهاراخانهنشــینواز

حقطبیعیشانمحرومکردند.
اوادامــهداد:دردولتیازدهمبهاشــتغال
زنانبهادادهشــدوماشــاهدهســتیمکه
حتــیدرباالترینپســتهایمدیریتینیز
زنــانحضــوردارند.معاونامــورخانوادهو
زنانریاســتجمهوریعنوانکــرد:دولت

یازدهــمفضایخوبیرابــرایحضورزنان
درعرصههایاجتماعیبهوجودآوردهاست.
موالوردیدرپاســخبهاینسوالکهآیادر
کابینــهدوازدهمدرصورتپیروزیحســن
روحانیشاهدحضوروزیرزنخواهیمبودیا
خیر؟گفت:فضاییکــهدرکابینهدوازدهم
وجودداردمتفاوتازکابینهیازدهمخواهدبود

وزناننیزدرآنسهمیخواهندداشت.

رئیــسســازمانمحیــطزیســتگفت:
شــهرداریتهرانبرایتوسعهشهریباغهاو

ریههایتنفسیتهرانرافروخت.
بهگــزارشایلنــامعصومهابتــکاردرباره
مناظرههای در قالیبــاف محمدباقر اظهارات
انتخاباتیودغدغههایمحیطزیستیویدر
پاسخبهاینسوالکهشهردارتهرانچقدردر
زمینهمحیطزیستموفقبودهاست؟گفت:به
هرحالایشانبهعنوانشهرداراقداماتیانجام

دادندونمیتوانآنهارانفیکرد.
اوادامهداد:بســیاریازبرنامههایمصوب
محیطزیســتوکمیتهمحیطزیستراکهاز
شورایشهرسوممطرحبودبهخوبینتوانست

اجراکند.
اویادآورشــد:درتوسعهفضایمسکونیدر
شهرداریتهرانفروشبخشهایعمدهایاز
مناطقیک،دو،چهار،پنجو22آســیبهای
جدیبهباغهاوریههایتنفســیشهرتهران

زد.
ابتکاربابیــاناینکهقالیبــافبایدبهفکر
توسعهحملونقلشهریباشد،گفت:توسعه
حملونقلشهریبهعهدهشهرداراستدر
بعضیازبخشهــااقداماتیصورتگرفتهاما

کافینیست.
اوتاکیــدکرد:اقداماتبایدبهصورتجدی
وباقاطعیتپیگیریشودوماانتظارداریمکه

گامهامحکمتربرداشتهشود.

محمدعلینجفیباانتشارنامهایخطاب
بهریاستسازمانصداوسیمازمانیرابرای
پاســخگوییبهادعاهایقالیبافدرخواست
کرد.بهگزارشایسنا،متنایننامهبهشرح

زیراست:
جنابآقایعلیعسگری

ریاســتمحترمســازمانصداوسیمای
جمهوریاســالمیایرانباتقدیمسالماز

آنجاکهدرمناظرهروزجمعه1396/2/22
سیمایجمهوریاسالمیایران،آقایقالیباف
موضوعکامالنادرستیرابهاینجانبنسبت
دادهاند،تقاضادارمبراساسموازینشرعیو

قانونیوقتیرادرشبکهیکسیمادراختیار
اینجانبقراردهیدتابرایآگاهساختنمردم
بزرگــوارایرانبهتهمتیکهبهاینجانبزده

استپاسخدهم.

شهرداری ریه های تنفسی تهران را فروخت

آلیا حرف هایی درباره زنان می زند که مردها جرأت گفتن آن را ندارند

                              معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست:

                طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسالمی:

                 شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهوری:

قالیباف سندیکای کارگران شرکت واحد 
را نابود کرد

ابراهیمرئیســیفعالیتانتخاباتیخودراباسخنرانیدرورامینادامهداد.ویبار
دیگربهابرازنظراتیپرداختکهنشــانازجدایــیوفاصلهمعنادارویازحالو
هوایجامعهدارد.رئیســیدراینسخنرانیاظهارداشتهبهخاطرمعیشتمردمپا
بهعرصهیانتخاباتنگذاشــتهبلکهنگاهدولتبهبیگانگانورفعمشکلتوسط
آنهاعاملحضورویدرعرصهانتخاباتبودهاست.شایددرنظراولتغییرموضع
رئیسیجلبنظرکنداماواقعیتامرنشانازعدمشناختویازمردمایراندارد.
رئیســیویارانشهیچگاهمتوجهنشــدهاندکهدلیلاقبالاصالحطلبانچیست؟
رئیسیودوســتانهموارهبرایجلبنظروکسبآراءمردمسعیدارنددلیلیدر
پیرامونخودپیــداکردهوآنرابهمردمعرصهدارند.بههمیندلیلیکیپساز
دیگریدرمواجههباافکارعمومیطعمشکســترامیچشــند.فاصلهرئیسیو
یارانشازجامعهایرانیرادوسطحقابلشناساییاست.سطحانسانیوسطحملی

سطح انسانی 
همانطورکهگفتهشداینجناحسیاسیآشناییچندانیباخلقوخووارزشهای
نهفتهدردلمردمایرانندارند.آنهاگاهیباوعدهیارانهوگاهیبامسائلسیاست
خارجیســعیدارندتاپیوندمردمباجریاناصالحاتراازبینببرند.تعلقخاطر
مردمبهاصالحطلبانریشــهدرمسالهیدیگریداردکهرئیسیودوستانشقادر
بهدرکآننیســتند.رئیسیوصدالبتهقالیبافنمیدانندکهمهمترینشکافو
فاصلهخودشانباجامعهدرغفلتازمفهومانساننهفتهاست.اینافرادبرایجلب
آراءحاضرنددســتبههرکاریبزنندامامحوریتومرجعیتانســانبعنوانیک
حقیقتنهفتهدردلایرانیانرانادیدهانگارند.ایندستهازافرادهنوزدردورانیسیر
میکنندکهاساســاحکومتمرکزیواردحریمخصوصیوشئوناتزندگیمردم
نشــدهبود.شایدبیشازیکقرناستکهجایگاهدولتمرکزیدرایرانمتفاوت
باگذشتهشدهاست.تاپیشازاین،حدفاصلمابینحکومت)عمدتاامپراتوری(با
مردمتنهابامفهومامنیتجانیومالیپرمیگشــتوبدیهیاستمابقیشئون
زندگــیمردمارتباطیبادولتپیدانمیکرد.امادرصدســالاخیرحضوردولت
مرکزیدرکلیهشئونزندگیمردمروزبهروزبیشترشدهوبههمیندلیلتعریف
وجایگاهانســاننزددولتازاهمیتوافریبرخوردارمیشود.دردولتجدیدبرای
مردممهماستکهدولتاتباعخودرابهچهدیدیمینگرد؟دردولتمدرنتنها
ارجاعبهمفاهیمنظموامنیتخواســتههاونیازهایاتباعرابرآوردهنمیسازد.در
اینشرایطجایگاهومنزلتانسانینقشپررنگترینزدافکارعمومیدارد.مردم
خواهاندولتیهســتندکهنهتنهاخودرااربابمردمندانســتهبلکهبهخودمردم
بعنوانمرجعحقیقتتعیینتعامالتسیاسیبنگرد.همانطورکهگفتهشدرئیسی،
قالیبــافودیگراصولگرایانازاینمهمبیبهرهاند.آنهامدامبرایکســبآراء
یامســالهامنیتراپیشمیکشندیامعیشترا.هیچگاهدرگفتاراینافرادنشانی
ازمقامومنزلتانســاندیدهنمیشود.بههمیندلیلاستبرایمقابلهبارقیب
بجایارزشگذاریبهمقامانسانیتشاهدتخریبدولتورقیبهستیم.آنهافکر
میکنندکهپیوندمردمباکنشگراناصالحطلببهرابطهشخصیوتعلقخاطر
فردیبازمیگردد.بههمیندلیلســعیدارندباتخریبشخصیتیکنشگران
اصالحطلباینرابطهوپیونــدراازبینببرند.درصورتیکهتعلقخاطرمردمبه
اصالحطلبانبهنوعنگرشآنهابهانسانمرتبطاستونهافرادونامزدهایاصالح
طلب.اصالحطلبانپیبردهاندبرایکســبجایگاهمردمیبایدمحوریتانسانو
ارزشومقامومنزلتویرابهرســمیتبشناسند.اگراصالحطلباندرمناظرهها
ورقابتهایانتخاباتیهموارهپیروزمیدانهســتندنهبهدلیلتواناییکنشگران
سیاســیبلکهبهدلیلاقبالتفکراصالحاتنزدمردماســت.اصولگرایانسعی
زیادیداشتندتاافراداصالحطلبراکاسب،فاسدورانتخوارنشاندهنددرحالیکه
برایمردمهیچیکازایندالیلاهمیتیندارد.مردمبهدنبالکســیهستندکه
انسانمرجعوحقیقتسیاستگذاریویبودهوپاسدارمنزلتوشانانسانهاباشد.

سطح ملی
نوعنگرشرئیســیبهمسائلتنهابهرابطهبینافردیمحدودنمیشود.ویدر
سخنرانیخوددرورامیناذعانداشتهکهدشمنانایرانباپیبردنبهقدرتنظامی
مابهخوداجازهدخالتوتجاوزبهخاکســرزمینمانرانخواهندداد.متاسفانهباز
همرئیسیازیکبیاطالعیتاریخیرنجمیبرد.ازآنجاییکهمفهومانساندر
منطقفکریرئیسیویارانشجایگاهینداردبهدلیلاصلیپایداریوحفظهویت

واصالتمفهومایرانپینمیبرند.
رئیسینمیداندکهمفهومایرانبیشازآنکهداللتبریکسرزمینباشدناظر
بریکمولفهیفرهنگیاســت.اگرتداومایرانبهدرازایتاریخبشریتبوده،نه
ازتوانایینظامیایرانیانبلکهبرآمدهازوابستگیفرهنگیاقوامایرانیبهیکدیگر
است.مردمایراندرتمامیادوارتاریخهیچگاهخودراازمفهومایرانجدانداستهاند
وبههمیندلیلامنیتســرزمینیایرانتداومیخیرهکنندهیافتهاســت.روز29
اردیبهشــتباردیگرمردمباحضوردرپایصندوقهایرایبهرئیسیویارانش
نشــانخواهنددادکهایرانوایرانینزدآنهاازچهتعریفیبرخورداراســتوتنها
راهارتباطیبامردمهمانابهرســمیتشــناختنانسانایرانیوشانومنزلتوی

است.

ادامهازصفحهیک
معاونوزیرکارطینامهایدســتوربازگشــتبهکار
کارگرانپیشروســندیکاییرضاشهابی،حسنسعیدی،
وحیدفریدونی،ناصرمحرمزاده،حســینکریمیسبزوار
وفرحنازشیریراصادرکردهاستولیمقاومتشرکت
واحدوشهرداریتهرانوبرگزاریجلسهباشورایتامین
استانوارایهگزارشاتخالفواقعمانعازبازگشتبهکار
اینکارگرانمیشودشهرداریمرتبًاباارسالگزارشات
مبنیبرمحبوبیتپیشــروانسندیکادرمیانکارگراناز
اقداماتاعضایســندیکادرشرکتواحدگزارشاتسوء
امنیتیوخالفواقعبراینهادهایامنیتیارسالمیکند.
هرچنــداتوبوسهــایدوکابیــنبــرایجابجایی
شــهروندانتهرانضرورتدارداماشهرداریمیبایست
بــرایرانندگانایناتوبوسحقوقمتناســببارانندگی
بررویایــناتوبوسهادرنظربگیردمتاســفانهحقوق
رانندگاننســبتبهپیشازرانندگیبااتوبوسدوکابین
هیچتغییرینداشــتهاستوحتیدربســیاریازموارد
ارتقاءگروهشغلیاســتحقاقیرانندگانصورتنپذیرفته
اســتعالوهبراینخســارتتصادفاتوبوسهایدو
کابینجدیدبسیاربیشترازاتوبوسهاییبودهکهتاکنون
درشــرکتواحدوجودداشــتندوکارگرانبخشقابل
توجهیازحقوقخودرابایدماهیانهبهعنوانخســارت
تصادفبهشرکتبپردازندچراکهتصادفبرایرانندهای
کهروزانهنزدیکبهدهســاعتبــااتوبوسدوکابیندر
شــهرتهرانکارمیکنداجتنابناپذیراســت.رانندگان
اتوبــوسدوکابینهنگامدورزدنبخشــیازکابیندوم
رانمیتواننــددرآئینــهببینندواحتمــالتصادفبااین
اتوبوسهابسیاربیشتراست.همچنینتعهداتمالیبیمه
اتوبوسهاباوجوداینکــهاتومبیلهایگرانقیمتچند
میلیاردتومانیدرشهرترددمیکنند؛بسیارناچیزاست.
هرســالبخشیازمبالغیراکهمیبایستبهمناسبت
اعیــادومناســبتهایکارگریومذهبیبــهکارگران
شــهرداریپرداختگــرددراازســبددریافتیکارگران
شــرکتواحدحذفمیکنندوبرایکارگرانمشــخص
نیســتکهبودجهایکهبهاینمنظــورمصوبگردیده
اســتدرکجاهزینهمیشــودومواردازایندســتدر
شرکتواحدفراواناست؛لباسکاراستحقاقیکارگران
کهمیبایستسالیدودستتحویلشانگردددربعضی

سالهایکدستمیدهندو....
بخشهایــیازشــرکتواحــددرایــندورهبادادن
امتیازاتفراوانبهتیمقالیبافخصوصی)خصولتی(شــد
ودرنتیجهاینخصوصیســازیها،بسیاریازکارگران
کهفریبوعدههایمدیریتشــرکتواحدراخوردنداز
حداقلداشتههایخودشانهممحرومشدند؛وعدههای
پارکینــگرایــگان،تعمیــراتارزانقیمــتاتوبوس،
کارواشرایگانو...بــرایرانندگانیکهبااینوعدهها
ازشرکتواحدبازخزیدشــدهبودندهیچگاهمحققنشد
ورواجکارتبلیــطکارکردراننــدگانبخشخصوصی
برایمدتــیغیرمعقولدرحســاباینشــرکتهای
خصولتــیوشــهرداریمعطلمیمانــدوارائهخدمات
توسطشــرکتهایخصوصیبهشهروندانچندینبرابر
ضعیفترازگذشــتهکهخدماتتوسطشرکتواحدارائه
میگردیدشــدهاستباوجوداینکهشهروندانمجبورند
دراتوبوسهایخصوصیکرایهبیشترینسبتبهشرکت
واحدپرداختکنندوباوجوداینکهخصوصیســازیدر
شــرکتواحدنهتنهاموفــقنبودهبلکــهدرنوعخود
فاجعهایبودهاست،ولیهمچنانمدیرانشهرداریبرای
بهرهمندیازرانتیکهباخصوصیســازیهمراهاســت
بهنفعخودواطرافیانشــانهمچنانبرخصوصیکردن
بخشهایبیشــتریازشــرکتواحداتوبوسرانیاصرار

دارند.

                     معاون وزیر راه و شهرسازی:

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

کوتاهی آستان قدس رضوی در صدور سند مالکیت حاشیه نشین ها

دولت قبل ۷۰۰ هزار زن را خانه نشین کرد

معاونوزیرراهوشهرســازیبابیاناینکه
یکســوممردممشهدحاشیهنشینهستند،
گفت:آســتانقدسرضــویمالکاراضی
حاشیهشهراســتامابرایحاشیهنشینها

سندصادرنمیکند.
بهگــزارشایلنــامحمدســعیدایزدی،
مدیرعاملشرکتعمرانوبهسازیشهریبا
تاکیدبراینکهحاشیهنشینییکپدیده3۰
سالهاست،اظهارداشت:اینکهامروزبحث
حاشیهنشینیموردتوجهنامزدهاقرارگرفته

بهدلیلجلبآرایاقشارکمدرآمداست.
ویادامهداد:حاشیهنشینیپدیدهایاست
کهعمدتاگریبانگیرکالنشــهرهامیشــود
واینپدیدهازدهه5۰بهبعددرکشــورمان

فراگیرشدوپدیدهسالهایاخیرنیست.
معاونوزیرراهوشهرســازیبابیاناینکه
جابهجاییجمعیتوجذابیتیکهشــهرهای

بزرگبرایمهاجرانداشتهباعثشکلگیری
اینپدیدهشدهاســت،گفت:دراینسالها
نظامبرنامهریزیکشــورهمپاسخروشنی
درمواجهبااینپدیدهنداشــتهاست.بنابراین
حاشیهنشینیروزبهروزگسترشپیداکرده
ودرحالحاضربهوســعتیبالغبر61هزار

هکتاردر11۰شهررسیدهاست.
ایزدیبــاتاکیدبراینکهمتاســفانهآمارو
ارقامیکهبرخــیازنامزدهادرمناظرههای
تلویزیونیدربارهتعدادحاشیهنشینهااعالم
میکنند،درســتنیست،ادامهداد:تحقیقات
وزارتبهداشــتووزارتراهوشهرســازی
نشــانمیدهدکهدر11۰شــهریکهاین
محدودههاشناساییشدهاند،جمعیتیبالغبر

11میلیوننفرزندگیمیکنند.
ایزدیبابیاناینکهمتاســفانهاینپدیده
دربرخیازشــهرهامانندمشهدوشهرهای
استانخراسانرضویوضعیتبحرانیدارد،
ادامهداد:یکســومجمعیتمشــهدحاشیه
نشینهســتندیعنییکمیلیونو2۰۰هزار
نفرازمردممشــهددرحاشیهشهرووضعیت
بدمسکنیزندگیمیکنند.مردمکالنشهر
مذهبیکشــورمانکهمایــهمباهاتجهان
اسالماســتدرچنینبحرانیقراردارنددر
حالیکهمدیریتشهریودستگاههاییمانند
بنیادهاوآستانکهبایدبرایرفعاینمشکل
اقدامکنندمتاسفانهیکسریاقداماتکوتاه

مدتانجامدادند.

معاونوزیرراهوشهرسازیادامهداد:توزیع
غذایگــرمدراینمناطقمــیتواندمردم
حاشیهنشینرابراییکشبدلگرمکنداما
تازمانیکهزیرساختهایاینمناطقاحداث
نشودوبسترآموزشبرایتوانمندسازیاین
اقشارفراهمنشود،نمیتوانیمانتظارافزایش
کیفیتزندگیدراینمناطقراداشتهباشیم.

مدیرعاملشرکتعمرانوبهسازیشهری
گفت:دراســتانهایکردستان،هرمزگانو
سیستانوبلوچستانکهباپدیدهمشابهمشهد
روبهروهستندباهمیاریدستگاههاتوانسته
ایــماقداماتموثریانجامدهیم.ازآســتان
قدسرضویهــمتوقعداریمبهعنوانیک
بنیادمذهبی،بنیادیکهیکیازرسالتهای
آنحمایتازاقشــارضعیفجامعهاستوارد
عرصهشود،جداازاینکهمالکیتبخشقابل

توجهیبرایاستاناست.
ایــزدیتاکیدکرد:برخیازدوســتاندر
مناظرههااعالممیکنند،یکیازراهکارهای
رفعمشکالتحاشیهنشینیاعطایمالکیت
اراضیبهاینســاکناناستاماخودشاندر

اجرایاینراهکارکوتاهیکردهاند.
ویدربارهاعطایســندمالکیتاراضیبه
حاشیهنشینهایشهرمشهدازسویاستان
قدسرضویاظهارداشــت:درقالبمصوبه
هیاتوزیراندرچهارچوبماده9قانوناحیا
دستورالعملیتهیهکردیمکهبراساسآنقرار
براینبودکهســندایناراضیبرایساکنان

اینمنطقهدرچهارچوبدستورالعملمصوب
صادرشــودالبتهبهشــرطتواننوسازی،اما
متاســفانهایناتفاقنیفتادوبرایاجرایآن

بادولتهمکارینکردند.
ایزدیادامهداد:بــهطورقطعدلیلاینکه
ســایردستگاههاکهاقدامبهاعطایمالکیت
نمیکنندبهدلیلمنافعاقتصادیاســت.این
افرادتازمانیکهسندنداشتهباشند،نمیتوانند
برایاخذتسهیالتنوسازیاقدامکنند.نمی
توانندپروانهساختدریافتکنندبنابرایندر
هیچیکازاینعرصههانهموردنظارتقرار

میگیرندونهموردحمایت.
ویدربارهتخریبهاییکهدرســال94
درمنطقهحاشیهشهرمشهدانجامشد،خاطر
نشــانکرد:تخریبخانههایحاشیهنشین
مشهددرســال94ازسویشهرداریانجام
شــدودرآنتخریبدولــتووزارتراهو
شهرسازینقشینداشــتواتفاقامامخالف

ایننوعبرخوردهابودیم.
ویافــزود:نقشدولتشناســاییمناطق
حاشــیهنشــینوتهیهطرحبــرایارتقای
کیفیتزندگیآنهاوهماهنگیبیندســتگاه
هایمختلفبرایتامینزیرساختهااست
امامتاســفانهشــهرداریدراینچهارچوب
عملنکردهوباعثفشــارهایاجتماعیهم
شــدهاســتوبهطورقطعمداخلهچکشی
شــهرداریهاباعــثاعتراضــاتاجتماعی

میشود.

نماینــدهمردمتهراندرمجلسشــورای
اسالمیباانتقادازمواضعضدزنفاطمهآلیا
ازاعضایجبهــهپایداریگفت:مواضعضد
زنایشاننشاتگرفتهازدیدگاهاصولگرایی
اونمیشــودزیراجامعهاصولگراییباتوجه
بهباورهایدینیخودبرایزنحرمتقائل

هستند.
بهگــزارشایلناطیبهسیاوشــیدرمورد
اظهاراتفاطمهآلیــامبنیبراینکهمعاونت
امورزنان،اســامیزنانکمترازبیستوپنج
سالمطلقهرابهســازمانمللبرایکاردر
آنتالیایترکیهارائهکردهگفت:صحبتهای
خانمآلیافارغازمحتوابهطرفیتدولتبود
ومعاونتزنانوعملکرددولترازیرسوال

میبردوبــههمیندلیلفراکســیونزنان
بهاینمســئلهورودپیدانکردوپاسخخانم
موالوردیرادراینخصوصکافیدانست.
ایشانایناتهامرابهمعاونتزنانواردکردند
واینتوهینبزرگــیبودکهبهجامعهزنان
واردشــد.نمایندهمردمتهــراندرمجلس
شورایاسالمیافزود:هیچگاهدرایرانحتی
قبــلازانقالبهماینمســئلهبهصورت
سازمانیافتهوجودنداشــتهاستچهبرسد
بهاینکهبعدازانقالب.هدفازگفتنچنین
حرفهاییصرفاًمقاصدسیاسیبودکهقصد
داشــتندجامعهزنــانرانزدیکبهانتخابات
تحریککنند.اوخاطرنشانکرد:ایناولین
بارینیســتکهخانمآلیامواضعضدزنرا

میگیرد.قباًلهمازاینگونهمواضعداشتهو
بهنظرمنمطالبیکهاومطرحمیکندراهیچ
مردیجراتنکردهاستراجعبهجامعهزنان
بگوید.مواضعضدزنایشــاننشاتگرفته
ازدیدگاهاصولگراییاونمیشودزیراجامعه
اصولگراییباتوجهبــهباورهایدینیخود
برایزنحرمتقائلهستند.اوبیانداشت:
اینصحبتهانهبرایدلســوزیزنانبلکه
برایمقاصدسیاسیوانتخاباتیبودهاست.
منمتعجبمازپایگاههایخبریاصولگرایی
کهاینخبررانشــردادهاند.هرکسبهنوع
تفکروعملکرددولتفعلیودولتقبلتوجه
کندمتوجهتفاوتدربنیادهایفکریوعملی
میشودواینادعایایشانراکهغیرمستند

استنمیپذیرد.سیاوشیتاکیدکرد:یکیاز
مسائلیکهدرجامعهمیتواندخاطرافرادرا
بسیارجریحهدارکندهمینمسئلهایاست
کهخانمآلیابهآناشارهکردند.ایشانقصد
داشــتندباجریحهدارکردنجامعهبهمقاصد
انتخاباتیخوددســتیابند.باتوجهبهاینکه
یکیازشــعارهایآنهاکرامتانسانیاست
تعجبمیکنمچگونهایــنافرادکهمدعی
حفاظتازحریمهاهســتنداینگونهبهحریم
زنــانتجاوزکردندوبــرایآناحترامقائل
نیســتند.وقتیکهاولینبارایناظهاراترا
شنیدممتعجبشدماماگفتماینادبیاتخانم
آلیااســتوحرفهاییمیزندومواضعضد
زنیداردکههیچمردیچنینمواضعیندارد.

رئیسســازمانغــذاوداروگفت:بطور
میانگیــن9۰درصــدهزینههــایدارویی
بیمارانخاصوصعبالعالجازسویدولت،
بودجهوزارتبهداشــتدرقالبطرحتحول
سالمتواعتباربیمهها)کهازسویوزارت
بهداشــتدرقالبیکتفاهمنامهدراختیار

آنانقرارگرفتهاست(،پرداختمیشود.
بهگزارشایرنادکتررسولافزود:بیماران
خاصبطورمیانگین45درصدهزینههارااز
جیبمیپرداختندکهاینمیانگینامروزبه

حدود1۰درصدکاهشیافتهاست.

دینارونــدافزود:35۰قلــمکمبوددارویی
طیدوسالاخیردولتقبلیبهکمتراز3۰
قلمکمبودداروییرسیدکهاینکمبودهای
دارویینیزقابلجایگزینبودهوبههیچوجه
مشکلحادیایجادنمیکند.رئیسسازمان
غــذاوداروگفت:ایندســتاوردهاهمراهبا
حمایتازاقتصــادمقاومتیواقتصاددانش
بنیــانبود؛بحرانداروییباافزایشواردات
داروبرطرفنشــدبلکهمیانگینوارداتدارو
نسبتبهدولتقبلی25درصدکاهشیافت.
دیناروندافزود:وارداتداروییدرسالهای

94و5۰۰،95میلیــوندالرکاهشیافتو
نسبتبهگذشتهکمترشد.

ویخاطرنشــانکرد:وزارتبهداشــتاز
تولیــداتداخلیداروحمایــتهایخوبی
انجامدادبطوریکهسهمتولیدداخلدارودر
سال95،باالی۷۰درصدبوددرحالیکهاین
میزاندرســال91،حدود6۰درصدبودبه
آنمعنــاکهتولیدداخلیدارودردولتتدبیر
وامیدسهمبیشتریدربازارداروییبهخود

اختصاصداد.
رئیسســازمانغذاوداروگفت:طیسه

ســالونیمگذشته،ســاالنهتقریبا3۰قلم
دارویجدیدداخلیواردبازارشــد؛طیسه
ســالاخیربیشازیکصدقلمدارویجدید

داخلیواردبازارشدهاست.
ودسترســی افزود:رضایتمندی دیناروند
مردمبهداروبیشترشدهاستوعالوهبرآن،
کنترلقیمتداروییراداشتیم؛قیمتارزی
داروهاییکهطی3.5سالگذشتهواردکشور
شدهاســت،نسبتبهدولتقبلیکمتربوده
استو3۰۰میلیوندالرصرفهجوییارزی

دروارداتداروداشتیم.

رئیس سازمان غذا و دارو:

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

ازحادثهوفاجعهانســانیمعدنآزادشهرگلستانکهباخبرشدمناگهانیادپالسکو
افتادم،تکرارمصیبتیبهنوعیدیگر،کشــتهشــدنانسانهایشریفوبیگناهیکه
قربانیضعفمدیریت،بهروزنبودنابزاروعدماستفادهازتکنولوژیومهمترازهمه
بیتوجهیوخودخواهیعدهایکههمیشهمنافعمادیراحتیبرجانانسانهاارجح
میدانند،شدند.شباهتعجیبیاستمیانمعدنآزادشهروپالسکو.یکباردیگرومثل
همیشهبعدازحادثهواتفاقیاداصلقضیهمیافتیم؛آنهمنهباراهکارعلمیوعملی
بلکهباتوجیهومبراکردنخودازعللحادثه.پنجشــنبهصبحاکثرشبکههایصداو
ســیماوحتیاخبارســاعت9بامدادجداازپخشاخبارمربوطبهحادثهدردآورمعدن
آزادشهر،گزارشهاومســتندهاییراجعبهمعادنکشورازجملههمینمعدنآزادشهر
پخشکردند.ازواگذاریمعادنبهبخشپیمانکاریومصائبآن،ازاســتثماروسوء
استفادهنوینانسانیآنهمدردنیایامروز،ازدرآمدبسیارناچیزاینعزیزانزحمتکش
دراینشــرایطاقتصادیکشــورو....وحاالمعدنکارانهممثلآتشنشانان،عزیز
شــدند!حاالشعارحمایتازکارگرومعدنکارگوشپرکنمیشودولیچراحاال؟چرا
تاقبلازاینحادثهصحبتیازمعدنوکارگرمعدننبود؟چراصداوسیماقبلازاین
جریانازمشکالتاینقشرنمیگفتوچراچراو....کاردرمعدنهمیشهودرهمه
جایدنیاجزءمشاغلسختوزیانآورمحسوبمیشودومعدنکاراندرمواجههبا
خطراتبسیاریهستندولیاستفادهازتکنولوژیروزدنیااینخطراتراکاهشمیدهد
ومتاســفانهبهگفتهکارگرانمعدنآزادشهروسایلوابزاراینمعدنمربوطبهبیش
ازپنجاهســالقبلاستوهمینمسالهدرصدخطراتراافزایشمیدهدونتیجهاش
چنینفاجعهانسانیمیشود.اینعزیزانکهمانندآتشنشانانرفتندولیتوجه)نهتوجه
مقطعی(بهمسائلومشکالتکلکارگرانمعادنمیبایستدردستورکارقرارگیرد.
درخصوصمعیشــتوحقوقمعدنکارانبایدبازنگریصورتپذیردوخانوادههای
محترماینسفرکردگانموردحمایتمادیومعنویکاملقرارگیرند.امروزفقطعزای
عمومیدرگلستاننیســتبلکهکلایرانوهرانسانآزادهوباشرافتیعزاداراست.
عزادارانسانهایبیتوقع٬زحمتکشوسختکوشیکهباکمتریندرآمدسختترین

شغلراعهدهداربودند.یادشانگرامیوروحشانشاد.

علی بدیع- روزنامه نگار

شباهت عجیب میان معدن آزادشهر و پالسکو 
یادداشت روز 

مســئولسیاستخارجیاتحادیهاروپابابیاناینکه
اروپادربرخیمســائلباروســیههمسواست،گفت:
اجرایتوافقهســتهایباایرانیکیازاینموضوعات

بهشمارمیآید.
بهگزارشایســنا،فدریکاموگرینیمسئولسیاست
خارجیاتحادیــهاروپاروزشــنبهدرکنفرانسخبری
مشترکباوزیرامورخارجهاستونیگفت:مادربرخی
مســائلباروســیههمکاریمیکنیم،ازجملهبحران
ســوریه،لیبی،افغانســتانیاکرهشــمالی.همچنین
مواردیوجودداردکهاتحادیهاروپاوروسیهبایکدیگر
وحدتنظردارند؛منظورمناجاریتوافقهســتهای

باایرانیامناقشهمیاناسرائیلوفلسطینیهااست.
بنابهگزارشپایگاهاینترنتیاتحادیهاروپا،موگرینی
درادامهگفت:بنابراین،اینیکرابطهپیچیدهاست،
رابطهایکهتــازمانیکهموضــوعاوکرایندرمیان
باشــدبهحالتعادیبازنخواهدگشت.بااینحالدر
شــرایطیکههمکاریالزماست،بایکدیگرمشارکت

داریم.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 

در اجرای 
توافق 

هسته ای با 
روسیه هم نظر 

هستیم

بابهکارگیریبازنشستگاننظامیدرشهرداری


