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هنوز ليست اصالح طلبان براي 
انتخابات شورا تكميل نشده

پ: مثل پالسكو، پايان، دو  روز تا شروع ثبت نام انتخابات شوراي شهر باقي مانده است
پريشان

االن يك س��اعته اينجا واسادم وهيچ 
خبري از وانت نيس��ت اين همه ميان و 
ميرن ولي هيچ كدوم نگه نمي دارن چي ش��ده آخه، 
مگه خبريه؟ فقط يه وانت نگه داشت تا گفتم اين بارو 
چند مي بري؟ عقب عقب اومد گفت كدوم بارو مي گي 
آقا؟ اين جا كه چيزي نيست انگار من نخستين بارمه 
كه اومدم خريد، هر دفه سر خيابون نرسيده هف هش تا 
وانت پشت سر هم رديف مي شدند االن تا مقصد و ميگم 
پا ميزارن روگاز ده برو. چي شده مگه. يكي ديگه واستاد 
آقا صد منو ببر پ... ... نميشه اقا راه بستس، براي چي؟ 

خودم همين يه ساعت پيش از اون جا اومدم. 
امروز شد چل و دو سالو چار ماهو نه روز، اره چه زود روزا 
و ماها ميان و ميرن، 10 سالم بود اومدم تو اين كار. اول 
پادو بودم جارو ميزدم چايي مي آوردم بعد يواش يواش 
يعني چن سال بعد اوسام گفت بيا قيچي بگير دستت 
اول پارچه هاي پرت رو ريز مي كردم مي ريختم تو گوني 
و با آسانسور مي بردم پايين ساختمون بعد دوباره سوار 
مي شدم تا مي رفتم تو آسانسور، آقا رسول ميگف اكبر 
ميره طبقه 11. هركي سوار مي شد شمارشو مي گف. 
منو همه مي ش��ناختن آقا رسول خيلي با من شوخي 
مي كرد ميگف اين اكبري رو مي بينيد، پياده از پله ها 

بره زودتر از ما مي رسه به من ميگف اكبر قرقي. 
چرا امروز دلم اين همه شور ميزنه خيابون داره شلوغ 
ميش��ه چه قد اين جا واس��م، هر دفه تا مي گفتم پ... 
وانتا مي زدن رو ترمز پنجا ش��ص مي دادم صاف جلو 
ساختمون پياده مي ش��دم. يكي ديگه واستاد داداش 
صد منو ببر پ... اينم بارمه، دوروبر منو نگا كرد ميگه 

كدوم بار آقا پياده برو اونجا بستس. 
بعد از من حسين اومد بعد از چند ماه اصغر سال بعدش 
منوچ چند ماه بعد حبيب، ش��ديم ش��ش نف��ر كه آقا 
جعفري يه روزي مارو جمع كرد، گفت: بچه ها، ش��ما 
خيلي وقته اينجا كار مي كني��ن همه تون هم عيال وار 
شديد مي خوام سه دونگ اينجارو بدم بهتون شما هم 
بعد از اين همه سال صاحب كار خودتون بشيد. من عمر 
خودمو كردم با همين سه دونگي كه برام بمونه اموراتم 
مي گذره يه ذره خودتونو جمع و جور كنين پولش جور 
مي شه، شما زن و بچه دار شديد. اون موقع كه اون حرفو 
زد 30 س��ال و دو هفته بود ما اونجا كار مي كرديم اول 
باورمون نمي ش��د، ولي آقا جعفري سر حرفش واستاد 
و هر كي با يه جور وصل و پينه و قرض و قوله سهم  ش��و 
جور ك��رد كه همه ش��ديم صاب ملك، كار منم ش��د 
همين، چ��ون كه بچه ها منو قبول داش��تن مي گفتن 
خريدات خيلي خوبه تازه هر سال كه مي گذشت اعتبار 
م��ن تو بازار باالت��ر مي رفت ديگه كل��ي پارچه فروش 
مي شناختم حرفمو جاي چك هم قبول داشتن ميگفتن 
خوش حس��ابي مي گفتم خب آقا جعفري از اول به ما 

گفته آدم خوش حساب شريك مال مردمه. 
امروز هفته دومه كه بچه ها رو نديدم امروز پنج شنبس 
اوم��دم خريدكنم، نمي دونم چ��را اينجا هر كس منو 
مي بينه يه ج��وري غمگين نگام مي كن��ه مگه چي 
شده؟ تو حجره بغلي حاج عباس مات شده بود وقتي 
س��فارش مي دادم پس��رش يوهويي صورتشو گرفت 
و دوييد بيرون. حاج عباس گفت بش��ين برات چايي 
بيارم. گفت سفارشات مثل سابقه، كمترش كن، گفتم 
حاجي چي ش��ده مگه؟ چرا بايد سفارش��م كم بشه؟ 
شب عيد داره مياد بايد يه مقدار كارارو بيشتر كنيم از 
شهرستان مشتري بيشر مياد، نزديكاي عيد كارا رونق 
مي گي��ره. حاج عباس چيزي نمي گ��ه، اما انگاري يه 
بغضي تو گلوشه، به زور خودشو نگه داشته. ميرم اون 
يكي حجره، حاج ملك تا منو مي بينه اشكش در مياد، 
ميگه كاش اون اتفاق نمي افتاد اينجا ما همه ناراحتيم. 
من كه نمي دونم حاجي از چي حرف مي زنه چرا بايد 

همه ناراحت باشن. 
 امروز 10 روز گذشت، اصغر اينجا نشسته انگار سنگ 
شده چسبيده زمين مثل مجسمه همين طوري زل 
زده داره روبه رو رو نگا ميكنه ميگم اصغرآقا آخه چي 
ش��ده؟ ميگم اصغر تورو خدا چيزي بگو بذار اين كتو 
بندازم رو دوشت هوا سرده، مي ترسم اين شبه عيدي 
سرما بخوري س��ينه پهلو كني، آخه دو هفتس اينجا 
نشستي، نه، انگار نه انگار اصن حواسش به من نيس، 
مي پرسم بچه ها كجا رفتن از هيچ كس خبري نيس 

آخه چي شده. 
 اصغر هر از گاهي فقط ميگه: بهش گفتم نرو پسر جون، 
نرو اما قبول نكرد، رفت گفت بابا من برم سندو بيارم، هوا 
پسه نكنه آتيش به طبقه ما برسه گفتم نرو بابا خطرناكه، 
نرو، حرف گوش نكرد، رفت و يه دقه نگذش��ته بودكه 
قيامت شد زمين و زمان تو هم شد كل ساختمون اومد 
پايين همه چي تو هم مچاله شد، فقط آتيش بود و خاك 
و آوار، هرم گرما، جهنم اومده بود همه چيزو سوزوند. 
آخه چرا حرفمو گوش نك��رد. من كه گفتم نره يعني 
بايد جلوشو مي گرفتم؟ آره شايد تقصير منه آره بايد 

جلوشو مي گرفتم. 
اصغر آخه از چي داري حرف مي زني منكه اون ساعت 
اينج��ا نبودم من رفت��ه بودم دنبال پارچ��ه. مي دونم 
پنجشنبه ها با پس��رت مي اومدي ميدونم همين يه 
پسرو داشتي، اصغر بلن شو ببرمت خونت آخه تا كي 
مي خواي اينجا بشيني. بلن شو المسب آخه دوهفتس 
هيچي نخوردي، همين طوري داري با خودت حرف 

مي زني، بلن شو اصغر بلن شو. 
هفته سومه آقا ملك دستشو انداخت دور گردنم زار زار 
گريه كرد، گف��ت: ما همه اينحا ناراحتيم گفت: بهتره 
من برم بعد از عيد بيام. من كه نمي فهمم آخه واس��ه 
چي بايد ش��ب عيدو از دست بديم؟ ما هر سال اين دو 
ماه آخر سالو به اندازه تمام سال كار مي كرديم. چل و 

دو ساله كه كارمونه. 
ادامه در صفحه 1۵

  دبي�ركل جمعيت هالل احمر، گف�ت: ۲۷ بالگرد 
هالل احمر در طرح امداد و نجات نوروزي به كمك 

نجاتگران مي آيد. مهر
  يك محيط بان اس�تان چهارمحال و بختياري در 
منطقه حفاظت ش�ده شيدا بر اثر شليك مستقيم 
شكارچيان انگشتان پاي خود را از دست داد. پايگاه 

خبري ديد بان محيط زيست 
  مديرعامل سازمان نوس�ازي شهر تهران مطرح 
كرد: دولت ۶۴۷ ميليارد تومان بابت بافت فرسوده 

به تهران بدهكار است. تسنيم
  مديرعامل شركت بهره برداري مترو  با رد موضوع 
دريافتي متوس�ط 1۰ ميليوني در ش�ركت مترو كه 
توسط يكي از اعضاي شورا مطرح شده است، گفت: 
وقتي معاون بنده با اين همه مسووليت و ريسك و 
غيره  ۵ ميليون و هشتصد هزار تومان حقوق دريافت 

مي كند چگونه چنين ادعايي مي شود؟ تسنيم

همزمان ب��ا ارايه اين آمار ش��هردار محترم تهران طي 
س��خناني اعالم كرد 70 هزار خانواده در تهران به نان 
شب نيازمند هستند كه تحت پوشش هيچ نهادي هم 
نيستند. با وجود اينكه به داليل مختلف، در مورد برخي 
از انواع آسيب هاي اجتماعي همچون خودكشي، ايدز، 
تن فروشي، اعتياد، بيكاري، كودكان كار؛ كارتن خوابي، 
بي خانمان��ي، فس��اد، طالق، زن��ان بي سرپرس��ت يا 
بدسرپرس��ت و... آمار ش��فاف و صريح ارايه نمي شود، 
همين اندك آمار ارايه ش��ده نشان از وضيعت اسفناك 
و رشد وحشتناك آس��يب هاي اجتماعي در كشور به 
ويژه در كالنشهر تهران دارد، به طوري كه دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام طي سخناني در شهر لنجان 
اظهار داشته كه: خطر فروپاشي فساد و ناكارآمدي كه 
مثل بمب عمل مي كند چنان است كه اگر با آن مقابله 
نشود نظام از درون فروپاشي مي كند... . مثال آسيب هاي 
اجتماعي در برابر جامعه مثال كوه يخي است كه فقط 
بخش اندكي از آن نمايان مي ش��ود و بخش اعظم آن 
درون آب غوطه ور و مخفي و از ديده نهان است. حال كه 
آمار و ارقام آشكار و اعالم شده آنچنان نگران كننده است 
كه مسووالن عالي كشور را به واكنش واداشته و آنها را به 
اعالم خطر متقاعد كرده، انديشيدن تمهيدات كارساز، 
اجتناب ناپذير مي نمايد. نمايان شدن اين آسيب ها كه 
عدم توجه به آن منجر به متالش��ي شدن خانواده ها و 
جامعه، سرگردان ش��دن مردم در دادگاه ها و زندان ها، 
بي هويت شدن انس��ان ها، فروپاشي اخالق و گسترش 
فساد مي شود، باعث شده زنگ خطرها به صدا در آيد. اين 
مهم جسارت مواجه شدن با واقعيات و تجديدنظر جدي 
در عملكرد گذشته و اقدام عاجل در برطرف كردن آنها را 
طلب مي كند. آنچه مشهود است اين است كه با وجود 
تمام تالش هاي صورت گرفته و هزينه هاي هزار ميليارد 
در اين حوزه ها و وجود س��ازمان ها و نهادهاي متعدد و 
موازي و فعال در تمام موضوعات فوق، موفقيت چنداني 
در مهار آنها نداشته ايم يا اينكه موفقيت ها بسيار اندك 
بوده و آس��يب ها روز به روز افزون تر شده و از جامعه اي 
دور به خيابان ها و كوچه ها و حتي اكثر خانه ها نفوذ كرده 
است به طوري كه متاسفانه اوضاع چنان وخيم است كه 
مي توان آن را زلزله اي اجتماعي ناشي از سوء مديريت 
تلقي كرد. با توجه به مطالب فوق آنچه ضروري به نظر 
مي رسد طلب عزم جدي و اراده مسووالن ارشد كشور 
در قبول واقعيت و عدم انكار آن و ريشه يابي اين آسيب ها 
و ايجاد شفافيت و وحدت رويه بين سازمان ها و نهادهاي 
مس��وول و ارايه راهكارهاي علمي جديد و نوين متكي 
بر تجربيات جهاني جوامع موفق و تغيير روش و نگاه به 
مس��ائل و پديده هاي اجتماعي است كه با آگاه سازي و 
آموزش و برنامه ريزي جهت واكسيناسيون اجتماعي با 
مشاركت فعال نهادهاي اجتماعي و مدني و بهره گيري 
از متخصصان و صاحب نظران هر يك از آسيب ها مي توان 
ابتدا رشد روزافزون آنها را متوقف كرد و به كاهش آنها 
در يك برنامه مشخص اقدام كرد و در جهت رسيدن به 

يك جامعه با حداقل آسيب اجتماعي گام بر داشت.

ادامه از صفحه اول

 آسيب هاي اجتماعي
 يا زلزله اجتماعي

سرخط خبرها نگاه گزارش

صبا طاهريان / اعتماد

اميد به شوراي  
اصالح طلب

تندگوي�ان در خصوص 
از  پي��ش بين��ي اش 
انتخاب�ات دوره پنج�م 
پي�روزي  و  ش�وراها 
اصالح طلب�ان  طي�ف 
ي�ا اصولگراي�ان گفت: 
كش�ور  كل  درم�ورد 
پيش بين�ي  نمي ت�وان 
درس�تي ك�رد ول�ي در 
مورد ته�ران اميدواريم 
تجربه انتخابات مجلس، 
تكرارشود و اقبال مردم 
ب�ه اصالح طلب�ان باعث 
ش�ود تا اكثريت ش�ورا 
در اختيار اصالح طلبان 

قرار گيرد. 

پاي��گاه   681 اعتم�اد| 
اس��كان، 11 هزار و 300 
مدرسه و 200 مركز رفاهي و مهمان سرا 
سال گذشته ميزبان مس��افران نوروزي 
در كش��ور بودند كه بخ��ش عمده آنها را 
فرهنگيان تشكيل مي دادند. آن گونه كه 
پس از نوروز 95 اعالم شد نزديك به يك 
ميليون خانوار )حدود 5 ميليون نفر( در 
اي��ن مراكز اقامت داش��تند. همان زمان 
معاون وقت توسعه مديريت و پشتيباني 
وزارت آموزش و پ��رورش اعالم كرد كه 
بنا به تعرفه ابالغي، نوروز 95 حدود 13 
ميلي��ارد تومان از بابت اس��كان در 105 
ه��زار كالس درس به خزانه واريز ش��د. 
امس��ال البته اين درآمد افزايش خواهد 
داش��ت چرا كه بن��ا بر اع��الم آموزش و 
پ��رورش در س��ال 96 به مي��زان تعرفه 

اسكان نوروزي افزوده مي شود. 
مدي��ركل تع��اون و پش��تيباني وزارت 
آموزش و پرورش اوايل اس��فند گفت: » 
نرخ اقامت كه طي سه سال گذشته ثابت 
بوده، امسال 10 تا 12 درصد افزايش پيدا 
مي كند. « عباسعلي باقري چند روز بعد 
از تالش براي ح��ذف اماكن و مدارس با 
امكانات حداقلي هم خبر داد و اعالم كرد: 
» در س��ال جاري تصميم بر اين شد كه 
مدارس را با حداقل امكانات تجهيزكنيم 
و براي اسكان نيز در دو بخش الف و ب بر 

اساس تجهيزات اقدام كنيم. ضمن اينكه 
اس��كان بخش ج هم حذف شده است. « 
بنا بر تعاريفي كه از انواع مراكز اس��كان 
فرهنگيان ارايه شده است، مدارس گروه 
ج مدارسي هستند داراي اتاق هاي مجهز 
به فرش يا موكت و حت��ي االمكان پتو و 
يخچال، اجاق گاز و تلويزيون مش��ترك. 
تا سال گذش��ته اين دسته از مدارس هر 
شب 12 هزار تومان اجاره مي رفتند. بنا 
بر اعالم آم��وزش و پرورش اعتباراتي كه 
براي تقسيم بندي اسكان در نظر گرفته 
ش��ده بود بر اس��اس مس��افرپذيري هر 
ش��هري توزيع و اقالم موردنياز متناسب 
با شرايط آب وهوايي استان تهيه مي شود. 
»م��ا معتقديم مدرس��ه و كالس درس، 
جاي اس��كان و اقامت نيست، بلكه جاي 
سوادآموزي است، اما ناچار هستيم، چرا 
كه برخي مكان ها، امكانات گردش��گري 
ندارند ي��ا همكاران ممكن اس��ت، توان 
مالي براي رفتن به م��كان ديگر يا هتل 
را نداشته باش��ند. بنابراين حداقل هايي 
را در نظ��ر گرفته ايم و مطمئن هس��تيم 
ه��ر كاري كنيم، باز ه��م كالس درس، 
مح��ل اقامت نمي ش��ود و هميش��ه اين 
مش��كل وجود داشته اس��ت. « اين نظر 
باقري اس��ت كه در خص��وص نارضايتي 
فرهنگيان از شرايط اس��كان به »ايلنا« 
اعالم كرد. اما از فرهنگيان اگر بپرس��يد، 

به ن��كات جزيي ت��ري اش��اره مي كنند. 
وضعيت اس��كان آنها در ايام اوج س��فر 
ازجمله نوروز بخشي از مطالبات صنفي 
آنهاس��ت مبني بر حفظ احترام و ش��أن 
فرهنگيان. مه��دي بهلولي، فعال صنفي 
به »اعتماد« مي گويد: »من چند س��ال 
قبل در مش��هد از امكان اسكان نوروزي 
در مدارس استفاده كردم. چون مدرسه 
حمام نداشت از رديف 10تايي سرويس 
بهداشتي مدرس��ه، چهار تا را تبديل به 

حمام كرده بودند. 
در چني��ن ش��رايطي خانم ه��ا اص��ال 
نمي توانس��تند از حمام استفاده كنند.« 
او معتقد اس��ت حاال كه مدارس رس��ما 
تبدي��ل به محل س��كونت هم ش��ده اند 
بايد از ابتداي س��اخت آنها يا بازس��ازي 
مدارس قديمي تر يكسري امكانات نظير 
غذاخوري و حمام ه��م براي آنها در نظر 
گرفته ش��ود، چون با توج��ه به وضعيت 
س��هميه بندي خانه هاي معلم، معلم ها 
اصال نمي توانن��د در زماني مانند نوروز از 
امكانات استاندارد مراكز اقامتي استفاده 
كنند: »در طول 25 س��ال كارم چندان 
ياد ندارم كه معلم ها توانس��ته باش��ند از 
خانه هاي معلم اس��تفاده كنند چون در 
دوره اوج س��فر اين مراكز هميشه از قبل 
توس��ط نيروهاي س��تادي و وزارتخانه 
رزرو ش��ده اند. « او البته مي گويد كه در 

سال هاي اخير و با تند شدن جريان انتقاد 
معلمان به وضعيت اس��كان در مدارس، 
آم��وزش و پرورش تالش كرده اس��ت تا 
دست كم مدارس بهتري را براي اسكان 
مس��افران آماده كند و برخورد كاركنان 
م��دارس با مهمانان بهتر ش��ده اس��ت. 
مهدي فتحي، آموزگار اهل سنندج كمي 
به مسووالن حق مي دهد: »خودشان هم 
مي گويند كه مدارس جاي اسكان نيست 
اما بضاعت آم��وزش و پرورش در همين 
حد است. بايد كمي واقع بين باشيم چون 
متقاضي براي اين مراكز خيلي زياد است. 
البته به تناس��ب امكاناتي كه در اختيار 

مي گذارند، هزينه ها زياد است.
 به خصوص كه امس��ال گوي��ا قيمت ها 
خيلي بيشتر از قبل شده. « او كه تجربه 

اقام��ت در مراك��ز اس��كان در همدان، 
گي��الن و دماون��د را داش��ته مي گوي��د 
هرچه ش��هرها مانند رش��ت و س��اري و 
آس��تارا مس��افرپذيرتر باش��ند احتمال 
كم بودن امكانات هم بيش��تر اس��ت اما 
در اس��تان هايي مانند لرستان و همدان 
مي توان مراك��ز تميزت��ر و بهتري براي 

اقامت يافت. 
 پيش بيني ش��ده اس��ت كه امسال هم 
حدود يك ميلي��ون خان��واده در مراكز 
اقامت��ي فرهنگي��ان و مدارس س��اكن 
ش��وند. مراكزي كه همچن��ان مورد نقد 
جدي فرهنگيان هستند اما باز هم مثل 
هر سال متقاضيان ناچار براي اقامت در 
همين مدارس مجهز به تخته سياه و پتو 

صف مي كشند. 

اعتماد|  رييس كل سازمان 
نظام پزشكي در گفت وگو با 
»اعتماد« درباره ميزان تحقق ش��عارهاي 
سالمت محور رييس جمهوري گفت: »قبل 
از اينكه دولت آقاي روحاني در كشور مستقر 
شود، حوزه س��المت از نظر اولويت گذاري، 
سياس��تگذاري، التفات دستگاهي در بين 
دس��تگاه هاي اجرايي و فص��ول اجتماعي 
كش��ور، معموال رتبه 13 تا 15 را در كشور 
داشت. اتفاق بزرگي كه افتاد اينكه سالمت 
به عنوان ي��ك عامل اصلي در ح��وزه امور 
اجتماع��ي م��ورد توجه اصل��ي دولت قرار 
گرفت و اين موضوع به عنوان دغدغه اصلي 
دولت هم در ابعاد سياستگذاري هم در ابعاد 
اجراي��ي هم در ابعاد پيگي��ري قرار گرفت. 
عالوه بر اينكه هم در سطح گفتمان، هم در 
سطح اجرايي و هم در سطح سياستگذاري، 
يكي از كلي��د واژه ه��اي رييس جمهور در 
گفتمان هاي عمومي، حتما سالمت بوده در 
حالي كه ما در سال هاي گذشته نديده بوديم 

رييس جمهور اين ميزان در مورد س��المت 
صحبت كند. ام��روز مي توان اعالم كرد كه 
س��المت، حداقل جزو س��ه اولويت اصلي 
دولت احصا شده. اين دستاورد بزرگي براي 
حوزه سالمت و آحاد ش��هروندي و جامعه 
پزشكي است چون مدت ها بود كارشناسان 
حوزه سالمت از بي توجهي و غفلت به حوزه 

سالمت گاليه داشتند.
عليرضا زالي در پاس��خ به مي��زان اهميت 
جايگاه سالمت در اولويت هاي اول تا پنجم 
دولت ه��ا افزود: »امروز ثابت ش��ده كه اين 
يك امر مترق��ي مديريتي اس��ت. امنيت، 
س��المت و آموزش همگان��ي راهبردهاي 
اصلي توسعه يافتگي در دنيا تلقي مي شود 
و نمي تواني��م س��المت را به عن��وان يك 
محور توس��عه يافتگي نبينيم. اگر كش��ور 
ما در ده��ه عدالت و توس��عه مي خواهد به 
پيشرفت و توس��عه تعالي برسد، نمي شود 
مقوله س��المت اهميت و اولويت نداش��ته 
باشد. تمام كشورهاي توس��عه يافته و هم 

از داالن توس��عه يافتگي رد ش��ده اند ك��ه 
يكي از كريدورهاي بس��يار تاثيرگذارش، 
سالمت اس��ت.« وي كه در دولت دهم و در 
گفت وگوهايي كه با »اعتماد« داشت تورم 
حوزه سالمت را دو برابر تورم جامعه عمومي 
و حدود 40 درصد برآورد مي كرد، در پاسخ 
به اين سوال كه هفته گذشته وزير بهداشت 
تورم حوزه س��المت را ح��دود 14 درصد و 
با كاهش 30 الي 40 درصدي نس��بت به 4 
س��ال قبل اعالم كرده، ارزيابي خود از اين 
كاهش را چنين بيان كرد: »شاخص تورم در 
سالمت منتج از شاخص تورم عمومي است. 
تورم عمومي جامعه، تعيين كننده مجموعه 
تورم حوزه س��المت است. در تمام دنيا هم 
تورم عمومي جامعه را محاسبه مي كنند و 
ضريب تورم سالمت، بسته به شرايط اقليمي 
منطقه اي اقتصادي و مولفه هاي اقتصاد خرد 
و كالن آن مجموعه در حال تغيير اس��ت. 
چون تورم عمومي كشور، بنا بر گزارش بانك 
مركزي و مركز آمار ايران تقليل پيدا كرده، 

همان طور كه وزير بهداشت هم گفته، تورم 
در حوزه سالمت هم اگرچه كماكان از تورم 
عمومي جامعه باالتر اس��ت اما كاهش قدر 
مطلق تورم عمومي در كاهش تورم سالمت 

هم تاثير مثبت داشته.«
وي همچني��ن درباره مانع تراش��ي برخي 
نهادهاي م��وازي دولت در مس��ير تحقق 
شعارهاي س��المت محور رييس جمهوري 
گفت: »در مرور شعارهاي دولت مثل كاهش 
پرداخت از جيب مردم، افزايش دسترسي 
سطوح مردم به خدمات بهداشتي درماني، 
حركت به س��مت واقعي ش��دن تعرفه ها، 
افزايش پوشش مناسب بيمه همگاني براي 
افرادي كه در س��ايه فقدان بيمه اي بودند، 
توس��عه زيرس��اختي در حوزه بهداشت و 
درمان و توجه به افزاي��ش اعتبارات حوزه 
سالمت با وجود مشكالت فراوان اقتصادي 
دولت، مي بينيم كه دولت در حوزه سالمت 
متعهد بوده و عالقه مند به استمرار گام ها در 

حوزه سالمت است.«

زالي در پاس��خ به »اعتماد« درباره چالش 
كس��ري اعتب��ارات و تاثي��ر آن در تحقق 
وعده هاي سالمت محور دولت يازدهم گفت: 
»اگر برنامه هاي دولت به مقصود برسد، در 
ذيل آن مشكالت اقتصادي كشور و كمبود 
منابع برطرف مي شود. اگرچه آقاي روحاني 
دولتي را تحويل گرفت كه با چالش كمبود 
منابع، ركود جدي، رش��د منفي اقتصادي 
كش��ور، غيرممكن بودن تبادالت بانكي و 
افزايش فزاين��ده تورم مواجه ب��ود. ما بايد 
نسبت به شرايط فعلي منصفانه نگاه كنيم. 
مس��ووالن اقتصادي دولت هم بارها اعالم 
كردند كه از شرايط اقتصادي رضايت كافي 
ندارند. اما به نظر مي رسد دولت بسته هايي 
براي اي��ن كار در نظر گرفت��ه و اگر فرصت 
داده ش��ود كه اين بس��ته ها محقق شود و 
مجموعه بودجه عمومي دولت احصا شود، 
حتم��ا اين عزم را دارد كه بخش��ي از منابع 
جديد استحصال يافته اقتصادي را به حوزه 

سالمت بدهد.«

اقامت نوروزي به سبك كالس درس

دولت يازدهم براي شعارهاي سالمت محور خود متعهد شده است 

11 هزار مدرسه آماده اسكان نوروزي است

رييس سازمان نظام پزشكي در پاسخ به »اعتماد«: 

نوروز

بهداشت و درمان

درحالي كه چند روز بيشتر 
تا آغاز سال نو باقي نمانده 
است و مردم بيشتر در تكاپوي برگزاري 
اين عيد باس��تاني هس��تند، جناح هاي 
سياسي كش��ور خود را آماده مي كنند تا 
كانديداهاي خود را وارد ماراتن انتخابات 
شوراي ش��هر كنند كه دركنار انتخابات 
رياس��ت جمهوري يك��ي از مهم تري��ن 
رخداده��اي ملي كش��ور در س��ال 96 

خواهد بود. 
در اين ميان اصالح طلبان هم ماه هاست 
ك��ه به ص��ورت منس��جم خ��ود را براي 
حض��ور در اين ماراتن آم��اده مي كنند و 
ليس��تي از منتخبين خود براي ثبت نام 
در اين انتخابات كه از آخرين روز س��ال 
كنوني آغاز مي ش��ود، آم��اده كرده اند. با 
دو عضو اصالح طلب شوراي شهر درباره 

فعاليت هاي اصالح طلبان براي تصاحب 
كرسي هاي شورا صحبت كرده ايم: 

حقاني: نمي توان با قاطعيت تركيب 
شوراهاي آينده را پيش بيني كرد

ش��اخص  چه��ره  حقان��ي،  محم��د 
اصالح طلبان ش��وراي چهارم با اشاره به 
اينكه ماه هاست كه شوراي سياستگذاري 
اصالح طلبان جلس��اتي را براي برگزاري 
انتخابات ش��وراها برگزار مي كند، گفت: 
اين شورا در نخس��تين گام شاخصه ها و 
معيارهايي را براي اف��رادي كه داوطلب 
حضور در ليس��ت كانديداهاي شوراهاي 
اصالح طلب��ان هس��تند تعيي��ن ك��رده 
ك��ه براس��اس آن توانايي هاي��ي اف��راد 
را مي س��نجد ت��ا از بي��ن عالقه من��دان 
ليس��ت هايي را در ش��هرهاي مختلف به 
عنوان كانديداه��اي اصالح طلبان براي 
حضور در انتخابات شوراها، معرفي كند. 
وي با تاكيد بر اينكه افرادي كه درليست 

كانديداهاي اصالح طلبان در ش��هرهاي 
مختلف ق��رار مي گيرند، همگي داوطلب 
هس��تند و هيچ اجباري از سوي شوراي 
سياس��تگذاري براي حضور افراد در اين 
ليس��ت وجود ندارد در مورد ليست هايي 
كه در چند روز اخير در فضاهاي مجازي 
به عنوان ليست كانديداهاي اصالح طلب 
دست به دست مي شود، گفت: هيچ كدام 
از اين ليس��ت ها درست و واقعي نيستند 
چون هنوز ليست هاي شهرها بسته نشده 
است؛ چرا كه معلوم نيست چند درصد از 
افرادي كه به تاييد شوراي سياستگذاري 
رسيده اند، تاييد صالحيت شوند. درواقع 
اصالح طلب��ان براي اينك��ه آماده چنين 
وضعيتي باش��ند، ليس��ت هاي خود را با 
تعداد بيش��تري از داوطلبان مي بندند تا 

با مشكلي مواجه نشوند. 
حقاني افزود: باز هم تاكيد مي كنم كه نه 
هنوز هيچ ليس��تي از سوي اصالح طلبان 

منتش��ر ش��ده اس��ت و نه هنوز اسامي 
منتخبين ليست ها، به خود افراد داوطلب 
اعالم شده اس��ت. رييس كميته محيط 
زيست شوراي شهر تهران درپاسخ به اين 
سوال كه در انتخاب ليست اصالح طلبان 
تا چه حد به سابقه سياسي و فعاليت هاي 
اجرايي افراد و شهرت ش��ان توجه ش��ده 
اس��ت ؟ گف��ت: تم��ام ه��دف ش��وراي 
سياس��تگذاري اي��ن بوده و هس��ت كه 
افرادي به عنوان نماينده اصالح طلبان در 
ليست قرار گيرند كه در وهله اول در يكي 
از شاخه هاي مختلف و متنوع »شهري« 

تخصص داشته باشند. 
گرچه تعهد و سابقه افراد هم مدنظر قرار 
گرفته اس��ت. به همين دليل اميدواريم 
ك��ه اف��رادي در ليس��ت نهايي باش��ند 
كه واقع��ا بتوانند به عنوان كارش��ناس، 
مس��ائل ش��هرهاي كش��ور به خصوص 
كالنش��هرهايي چون ته��ران را درك و 
تجزيه و تحليل كنند و براي شهرو مردم 

آن مفيد و تاثيرگذار باشند. 
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا 
تمام اعضاي اصالح طلب شوراي چهارم 
براي حضور در انتخابات شوراهاي دوره 
پنجم هم حضور پي��دا مي كنند؟ گفت: 
ت��ا جايي ك��ه مي دان��م تمام دوس��تان 
اصالح طلب شورا براي حضور در انتخابات 
دوره آتي اعالم آمادگي كرده اند كه البته 
بايد شوراي عالي سياستگذاري در مورد 
حضورش��ان در ليس��ت اصالح طلب��ان 
تصميم گي��ري كن��د. حقان��ي در مورد 
پيش بيني اش درباره سرنوشت انتخابات 
ني��ز گفت: واقع��ا نمي توان��م پيش بيني 
درستي در اين مورد داش��ته باشم. ولي 
آنچه مس��لم اس��ت همه چي��ز را مردم 

مشخص مي كنند. 
تندگويان: اميدواريم حماسه مجلس 

در انتخابات شوراها تكرار شود
محمدمهدي تندگويان، عضو فراكسيون 
اصالح طلبان شوراي شهر چهارم نيز در 
خصوص اقدامات شوراي سياستگذاري 
اصالح طلب��ان ب��راي تعيي��ن ليس��ت 
اصالح طلبان شوراها گفت: جدولي تهيه 
شده تا براساس آن صالحيت عالقه مندان 
به حضور در ليست اصالح طلبان مشخص 
ش��ود. در اين ج��دول معيارهايي چون 
تخص��ص، س��ابقه كار درش��هرداري و 
ش��وراها، تخصص و سابقه فني و اجرايي 
و ارتب��اط با احزاب اصالح طل��ب و از اين 

دس��ت معيارها مد نظر قرارگرفته است 
ولي تاكنون هيچ ليس��تي بيرون نيامده 

است. 
وي با ذكر اينك��ه بعيد مي دان��م قبل از 
پايان تعطيالت ليس��تي از اصالح طلبان 
منتش��ر ش��ود، گف��ت: همان ط��ور كه 
مي داني��د داوطلب��ان باي��د از ابت��داي 
فروردي��ن تا 6 فروردين ثب��ت نام كنند. 
بعد از آن شوراي سياستگذاري مي تواند 
بنشيند و براس��اس معيارهايي كه دارد 
از بي��ن ثبت نام كنندگان، ليس��ت هاي 

اصالح طلبان شوراها را معرفي كند. 
وي با بيان اينكه با توجه به سنوات قبل و 
رد صالحيت هاي گسترده اصالح طلبان، 
بايد ليس��تي حداقل دوبرابر ظرفيتي از 
شوراها مش��خص ش��ود، گفت: در دوره 
قب��ل هم وضعي��ت به همين ش��كل بود 
يعن��ي ليس��تي تقريبا 40 نف��ره معرفي 
شد كه برخي از دوس��تان در اين ليست 
رد صالحيت ش��دند. براي همين در اين 
دوره هم ليس��ت اصالح طلبان بيشتر از 

ظرفيت شوراها خواهد بود. 
تندگوي��ان در ادامه در م��ورد اينكه در 
ليس��ت اصالح طلبان تا چه حد ش��هرت 
و س��ابقه سياس��ي و اجرايي مهم است، 
گفت: البته اين شاخصه ها هم مهم است 
ولي آنچه مس��لم اس��ت اين است كه ما 
معتقديم نبايد تجربه ش��وراي اول تكرار 
ش��ود. در اين دوره اكثريت اصالح طلبان 
از چهره هاي ش��اخص سياس��ي بودند و 
ديديم كه چه ش��د ! ب��راي همين در اين 
دوره تاكي��د اصالح طلبان روي تخصص 
داش��تن در يكي از ش��اخه هاي شهري 

خواهد بود تا سابقه سياسي. 
وي در مورد ليس��ت هايي ك��ه به عنوان 
ليست هاي نهايي اصالح طلبان در فضاي 
مجازي منتشر مي ش��ود نيز گفت: اينها 
ليست هاي نهايي شوراي سياستگذاري 
نيست بلكه احتماال متعلق به ليست هاي 
زيرش��اخه هاي مرتبط ب��ا اصالح طلبان 
اس��ت.  تندگويان همچنين در خصوص 
پيش بين��ي اش از انتخاب��ات دوره پنجم 
ش��وراها و پيروزي طي��ف اصالح طلبان 
يا اصولگرايان گفت: درمورد كل كش��ور 
نمي توان پيش بيني درستي كرد ولي در 
مورد تهران اميدواري��م تجربه انتخابات 
مجل��س، تكرارش��ود و اقبال م��ردم به 
اصالح طلبان باعث شود تا اكثريت شورا 

در اختيار اصالح طلبان قرار گيرد. 
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تقي خلج نژاد

بارش و بارندگي در آخرين 
روزهاي سال

ايس�نا| احد وظيفه، مديركل پيش بيني و هش��دار 
سازمان هواشناس��ي كشور گفت: در روز شنبه با ورود 
سامانه بارش��ي از سمت شمال غرب كشور، ابتدا نيمه 
شمال غربي كشور و به تدريج غرب و در روز يكشنبه نيز 
نيمه غربي كشور تحت تاثير اين سامانه قرار مي گيرد كه 
بر اين اساس براي مناطق مذكور در روزهاي ياد شده 
رگبار، باران، رعدوبرق و وزش باد و براي مناطق مستعد 
تگرگ و مناطق مرتفع بارش برف پيش بيني مي شود. 

اعتماد| س��ازمان حج و زيارت ب��ا صدور اطالعيه اي 
اعالم كرده  است: به اطالع ملت شريف ايران اسالمي 
مي رس��اند، متعاقب مذاكرات حج سال آتي با وزارت 
حج عربستان و با اطمينان از تامين انتظارات مورد نظر 
و با عنايت به تاكيدات مقام معظم رهبري، مسووالن 
محترم نظام جمهوري اسالمي ايران و مردم شهيدپرور 
و بزرگوار ايران اس��المي، درخص��وص تحقق حجي 
عزت مندانه مبتني بر امني��ت، عزت و كرامت حجاج 
عزيز كش��ورمان و فراهم شدن بس��تر ارايه خدمات 
مرتبط در حوزه هاي كنسولي، پزشكي و ساير خدمات 
مورد نياز، با استعانت از خداوند متعال شرايط الزم براي 
تشرف بيش از 85 هزار نفر از حجاج جمهوري اسالمي 

ايران در حج سال 1396 مهيا شده است. 


