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بیانیه

موضوع انتقال از سوئیت به بند عمومی،
توسط دادستان تهران اطالعرسانی میشود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به
ســوالی درباره ادعاهای مطرحشده
توســط بقایــی گفت :مســائلی که
توســط این فرد مطرح شده صحیح
نیست و هر اندازهای که قانون اجازه
بدهد از جمله دســت خط ایشــان
بهویــژه موضوع انتقال از ســوئیت
به بند عمومی ،توســط دادســتان
تهــران اطالعرســانی میشــود.
انشــااهلل پرونــده هم رســیدگی
شــود ،مســائل مالی هم مشخص
میشود.
به گزارش ایســنا ،حجت االسالم
والمســلمین غالمحســین محسنی
اژهای در یکصدوپانزدهمین نشست
خبــری خود در پاســخ به ســوال
یکی از خبرنــگاران درباره اظهارات
حمید بقایی پس از آزادی از زندان
و حرفهــای مطرحشــده توســط
وی علیــه قــوه قضاییه و شــخص
سخنگوی دســتگاه قضا و اینکه او
مانند زمــان وزارت اطالعات دروغ
میگویــد ،اظهار داشــت :آنچه را
کــه الزم اســت در خصــوص این
پرونــده دادســتان تهــران توضیح
میدهد.
وی افــزود :اگــر الزم باشــد،
دادســتان اقدام میکند و من فقط
بــه دوســتان قضایی خــود توصیه
دارم ،زبــان نامهربــان برخی افراد
باعث نشــود ،از مــرز عدالت خارج
شویم.
همواره توصیه کردیم و میکنیم
که اگر افرادی خــاف قانون عمل

نامه گروهی از فعاالن مدنی کرد به حسن روحانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
محضر مبارک حجت االســام و المسلمین دکتر
حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
ضمن عرض تبریک حماسه شکوهمند  29اردیبهشت
و انتخاب دوباره حضرتعالی ،بدینوسیله امضاکنندگان
این نامه که همگی از اصالحطلبان اســتان کرمانشاه
و حامیان و فعاالن ســتادی و غیر ســتادی جنابعالی
در انتخابات اخیر بودهایم نکاتی را به حضور شریفتان
معروض میداریم.
یکم ،ملت شــریف و آگاه ایــران بار دیگر با حضور
گسترده و پرشــکوه خویش و در راستای اصل ششم
قانون اساسی جمهوری اســامی ایران که به «اداره
کشــور با اتکای به آرای عمومی» تاکید مینماید؛ در
انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری ،حماسه
دیگری در جهت افزایش مشــروعیت نظام اسالمی،
نمایش رشد و بلوغ فکری خود ،اعالم مطالبات ملی،
چگونگی اداره کشــور و ارائه الگوی نظامی اسالمی و
مردمســاالر و متکی بــه رای و اراده آگاهانه مردم به
مردم منطقه و جهان آفرید .بدیهی است که انتخابات
عالوه بر آنکه ،عرصه تبلور اراده و دیدگاه ملت و مبنای
تحقق عینی و واقعی مردمســاالری اســت؛ متضمن
به اشــتراک گــذاری تصمیمــات کالن حاکمیتی و
مفاهیمی نظیر مشارکت سیاسی ،توزیع قدرت ،چرخش
نخبگان ،مشــروعیت حکومت ،آزادی انتخاب ،رقابت
سیاســی ،احزاب سیاسی و اعتماد سیاسی نیز ،هست.
دوم ،مطالبــات اصالحی جامعه ایران در میتینگهای
تبلیغات انتخاباتی حضرتعالی ،چنان رخ مینمود که
در بسیاری از ســخنرانیهایتان ،سالم بر اصالحات و
سالم بر ســید محمد خاتمی را به نمایندگی از مردم
فریاد زدید و بدینوسیله اعتماد سیاسی ملت را به خود؛
تقویت و با بیانی اصالحطلبانه از گرفتاریهای جامعه
ایرانی ،موجبــات امیدواری به تحقق اراده سیاســی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مردم در همه شــئون
کشور را فراهم مینمودید .سوم ،اولین برآیند انتخابات
باشکوه  29اردیبهشت ماه ،کابینه دولت دوازدهم است.
انتظار هواداران ،حامیان و رای دهندگان به جنابعالی،
چینش دولت بر اساس مطالباتی است که اکثریت ملت
بــر آنها ،مهر تایید زدهانــد .در واقع منطق و ماهیت
انتخابات ایجاب میکند تــا به الزامات و نتایج آن نیز
وفادار بوده و برخالف برخی جریانات مشــارکت ستیز
و انحصارطلب ،در هر شــرایط و وضعیتی ،برای مردم
ارزش قائل شــده و رای آنان را صرفا تزیینی ندیده و
ضمن پاسداشــت اعتماد ارزشمند سیاسی مردم ،آن را

مراقبت و نگهداری نموده و اجازه مخدوششــدن این
ســرمایه بزرگ اجتماعی را ندهیم .چهارم ،بدینوسیله
به نمایندگی از  68درصد مردم اســتان کرمانشاه که
علیرغم دارا بودن رتبه نخست بیکاری کشور و درگیری
با چالشها ،ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی فراوان،
به جنابعالی اعتماد کردهاند؛ تقاضا میکنیم با انتخاب
وزرایی کار آمد و وفادار به آرمانهای اصالحی سیاسی،
اقتصــادی و اجتماعی ملت ایــران ،مانع حاکمیت و
حضور صاحبان دیدگاههای ضد مشارکتی و متعارض
و بیاعتقاد به رای مردم و مردودان مدیریتی ،در دولت
دوازدهم شوید و سرمایه عظیم اجتماعی ملت ایران را
برای همیشه حفظ فرمایید .متاسفانه اخباری ناخوشایند
از ابقای عناصر ناکارآمد و ناهمسو منتشر میشود که
نگرانی عمیق حامیان جنابعالی را موجب شده است.
جناب آقای رئیسجمهور
بدنه اجتماعی ،هواداران و فعاالن انتخاباتی طرفدار
جنابعالی ،در چهار سال دولت یازدهم نه تنها شاهد
ارائه الگویی مطلوب از مدیریت سیاسی و اجتماعی در
وزارت کشور نبودهاند بلکه این وزارتخانه را مهمترین
عامل ممانعت از تالشهای مربوط به توسعه سیاسی و
اجتماعی کشور و نیز مانع شور و نشاط و درک و لمس
و چشیدن طعم پیروزی انتخابات شکوهمند  92دانسته
و عملکرد چهار سال گذشــته آن را در راستای ناامید
نمودن مردم از انتخاب ارزشمندشان ارزیابی میکنند.
بهراستی گذشته از ایرادات اشاره شده؛ چگونه میتوان
پذیرفت وزیری که با عاملیت خواهر زاده گرامیش که
معاون پارلمانی وزارتخانه اســت و با تســلیم محض
اختیاراتش به نمایندگان مخالف دولت ،و در راســتای
منویات مخالفین ،مانع انتصاب فرمانداران و بخشداران
حامی دولت میشــود دوباره در مسئولیتش ابقا شود.
انتظار میرود با توجه به نقش بسیار موثر این وزارتخانه
در شــمول اجتماعی برنامههای دولت ،و شیخوخیت
و حاکمیت و اثرگذاری فــراوان آن ،در تحرک و عدم
تحرک و حتی وفاداری ســایر دستگاههای دولتی به
برنامههای رئیسجمهور ،شایستهترین و همسوترین
شــخص برای تصدی آن برگزیده شود .پنجم ،ضمن
تقدیر از صبر و پایداری و برخورد قانونمند حضرتعالی
در ماجرای بازداشــت آقای فریدون ،بهترین پاسخ به
تحلیلهایی مبنی بر ارتباط این موضوع با فشار برای
واداشتن جنابعالی در چینش کابینهای همسو با مخالفان،
که در بطن خود؛ حامل تهمت به جنابعالی و برادرتان
میباشد را؛ انتخاب کابینهای از جنس انتظارات اکثریت
ملت آگاه ایران میدانیم.

کنند ،به ضرر خودشــان اســت و
طبیعتا تحت تعقیب قرار میگیرد و
فرقی نمیکند کدام جریان یا کدام
فرد باشد.
وی در پاســخ به این ســئوال که
در روزهــای اخیــر بعــد از آزادی
بقایی ما شــاهد هجمههایی به قوه
قضاییه و شــخص شــما بودیم اما
در کنار این مســائل شــاهد انتشار
نامههای سرگشــاده از ناحیه برخی
افراد مثل وکیــل بقایی بودیم .این
مســائل چطــور تعقیب میشــود؟
گفــت :اینکه افرادی کــه متهم به
فســاد مالی میشــوند بخواهند با
غوغاساالری مســیر پرونده را تغییر
دهند ،هیــچ بعید نیســت .اینکه
بخواهند احیانا فشــار بیاورند ،بعید
نیست .قوه قضاییه انشااهلل بر اساس
قانون ،هر اقدامی که الزم باشــد نه
بیشــتر ،انجام میدهد .اینها تصور
میکنند موقعیتی در جامعه دارند و
میخواهند با برخی حرفها و کارها،
محک بزنند .کمااینکه مدتی قبل در
انتخابات یک تستی کردند؛ لذا نباید
خیلی به آنها بها داد.
وی در پاســخ به سوال خبرنگاری
دیگــر مبنی بر اینکــه اخیرا بقایی
پس آنکه آزاد شــد ،دوبــاره تحت
تعقیب قرار گرفت؛ قبلتر از آن هم
احمدینژاد نامهای نوشته بود و شما
در صد و چهارمین نشســت خبری
خود گفتید که بخشــی از این نامه
مورد پیگیری قــرار میگیرد ،گفت:
این پیگیری انجام میشود .هرکس

از ایــن طایفه یا غیــر از این طایفه
اقدامــات خالف قانــون انجام دهد
مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی در پاســخ به ســئوال دیگری
دربــاره تعییــن وزیــر جدیــد
دادگســتری و اینکــه تعاملی در
ایــن خصوص بــا دســتگاه قضایی
صورت گرفته اســت یا خیر؟ گفت:
از جملــه وزرایــی که ســه قوه در
آن نقــش دارند ،وزیر دادگســتری
است و در باره ســایر وزرا این طور
نیســت و با معرفی رئیسجمهور و
رای اعتمــاد مجلس وی مشــخص
میشود.
وزیــر دادگســتری از ناحیه قوه
قضاییه پیشنهاد میشود و دولت هم
اقدام میکنــد و مجلس نیز متعاقبا
رای میدهد.
گزینههایی مطرح بوده و هســت
اما هنوز قطعی نشــده است .افرادی
تــا االن مطــرح شــدند و این فرد
طبیعتا به زودی به صورت رســمی
مطرح میشود .البته تعامالتی وجود
دارد و درباره افــراد مطرح صحبت
میشــود و معمــوال نیز بــا تعامل،
وزیر دادگســتری معرفــی و معین
میشود.
محســنی اژهای در پاســخ بــه
ســوال خبرنگاری مبنــی بر اینکه
قوهقضائیه درخصــوص پروندههای
تعــرض به کــودکان از جمله بنیتا،
ستایش و آتنا و اخیرا کودک  5ساله
ســاواجی و مواردی که اینگونهاند
چه اقدامات پیشــگیرانهای میکند؛
آیا نبایــد در اینباره فکری شــود؟
گفت :چرا باید در اینباره فکر شود.
همــه در اینباره وظیفه داریم که
اقداماتی داشته باشــیم .هیچ جرم
و خشــونتی نبایــد مخصوصا علیه
کســانی که از خود دفاعــی ندارند
مانند کودکان و افــراد ناتوان انجام
شــود .این افراد باید مورد حمایت
بیشتری قرار گیرند .البته این موارد
در طول این ســالها مــورد توجه
قانونگذار بوده است.
وی افزود :باید توجه بیشتری شود
که اینگونه اتفاقــات رخ ندهد .اگر

مطالبات زنان و ساختارهای مردانه
جواد شقاقی-روزنامهنگار

این روزها که بحث چینش کابینه دوازدهم بسیار داغ شده ،همه گروهها به
دنبال سهمخواهی و پیگیری مطالباتشان در دولت آینده هستند .مساله حضور
زنان در کابینه آینده و بودن یا نبودن وزرای زن در دولت دوم روحانی ،موجب
بهوجود آمدن بحثهای زیادی شده است .اما آنچه که در این میان بیشتر به
چشــم میآید ،این اســت که ظاهرا خود زنان نیز درک درستی از مطالبات و
خواستههای خودشان ندارند .امروز در حالی بحث حضور وزرای زن در کابینه
به مطالبه اصلی زنان تبدیل شده ،که عدم توجه به وجود ساختارهای مردانه
و لزوم تغییر در آنها ،همچنان ســلطه و سرکوب زنان توسط مردان را در پی
خواهد داشــت؛ هر چند که یک زن در راس این ســاختارها باشد .به همین
جهت در ادامه این یادداشت مبحث کوتاهی در مورد مواضع تئوریکی فمینیسم
آورده میشود.
معموال برای تاریخ جریان فمینیستی ،از ســه موج نام برده میشود؛ موج
اول را فمینیســم لیبرال نامگذاری میکنند .در این برهه از تاریخ فمینیســم،
مطالبات برابری با مردان ،داشتن حق رای و آزادیهای سیاسی و مدنی برابر
با مردان مدنظر بوده اســت .از منظر این نوع از فمینیسم ،مردان و زنان برابر
تلقی میشدند و میبایست از حقوق و آزادیهای یکسان با مردان نیز برخوردار
میشدند .این نوع نگاه ،تفاوتی را زن بودن و مرد بودن قائل نمیشد.
موج دوم فمینیسم ،ساختارگراست؛ به این معنی که زنان و مردان را دارای
ســاختارهای وجودی متفاوت میداند و بدین خاطر نیز زن بودن و مرد بودن
میبایست متفاوت از هم باشــند .این نوع از فمینیسم ،به وجود ساختارهای
دوگانه در جامعه و نهادها قائل است تا زنان و مردان هر کدام در ساختارهای
متناسب با وجود خویش ،در آنها بتوانند فعالیت نمایند .گاها فمینیستهای
این شاخه ،در حد افراطی الزم میدانند که کال زن و مرد از هم مجزا باشند و
همچنین به ستیز و تقابل میان زنان و مردان تاکید میورزند.
موج سوم فمینیسم ،فمینیسم رادیکال یا پساساختارگراست .فمینیستهای
رادیــکال ،زن بودن و مرد بودن را برســاختههایی اجتماعی میدانند که در
فرهنگ هر جامعهای ســاخته میشــوند؛ اینکه زن بودن و مرد بودن به چه
معناست و کارویژهها یا ویژگیهایی را که یک زن و یک مرد باید داشته باشد،
از نگاه اینان برساختههایی اجتماعی هستند و خصلتهای مردانه و زنانه ،ذاتی
نیستند .در فمینیسم رادیکال عالوه بر اینکه جنسیت نسبی میشود ،خود مساله
جنس نیز امری نسبی محسوب میشود؛ فمینیستهای رادیکال معتقدند که
وجود بیولوژیکی زن و مرد ،ذات یگانه خود را ندارند بلکه تاریخمند هســتند.
موجودات تراجنسی نمونه چنین مدعایی هستند.
موضوع دیگری که مدنظر فمینیســم رادیکال اســت ،بحــث احترام به
تفاوتهاســت؛ اینگونه میشــود که زنان کشــورهای جهان سوم با زنان
رنگینپوســت ،عالوه بر اینکه در کشورهای خودشان مورد ظلم و تبعیض از
جانب مردان هســتند ،همزمان مود تبعیض و ســرکوب از طرف زنان سفید
پوست اروپایی نیز هستند .به گفته آنها نگرش فمینیستی غالب ،همان نگرش
فمینیســتی زنان اروپایی است و به همین دلیل گرایشات سیاسی ،اجتماعی،
جنسیتی و جنسی زنان سفید پوست اروپایی ،اصل گرفته شده و در متن قرار
میگیرند و به تبع آن مطالبات زنان رنگینپوست و زنان کشورهای جهان سوم
نادیده گرفته میشــود؛ به گفته آنها زنان متفاوت با زنان سفیدپوست غربی،
مجبور هســتند همزمان در دو جبهه مبارزه کنند؛ مبارزه با سرکوب و تبعیض
مردان ،و مبارزه با نادیدهشدنشان از جانب زنان غربی.
به عقیده نگارنده ،برای رسیدن به نگرشی درستتر در مورد مطالبات زنان،
بهتر است تلفیقی میان دو دیدگاه ساختارگرا و رادیکال فمینیسم ایجاد کرد تا
دیدی بهتر نسبت به خواستههای زنان پیدا کرد .زنان هم دارای ساختارهای
وجــودی متفاوت با مردان هســتند و هم اینکه در بین خودشــان نیز دارای
تفاوتهایی با یکدیگر هستند.

هم خدایی نکــرده رخ داد اقدامات
الزم انجــام شــود .دربــاره اینکه
اقدامات الزم بعد از اینکه اتفاق رخ
بدهد انجام شود میدانم که در تمام
موارد و اینگونــه اتفاقها اقدامات
الزم انجام شــده .همه مســئولین
به این موضوعات توجه داشــتند و
قوهقضائیه به تمــام این موارد دقت
داشــته و رســیدگی کرده و نیروی
انتظامی هم در این باره حساســیت
و دقت الزم را دارد.
معــاون اول قوهقضائیه بیان کرد:
در مورد پیشــگیری هم قبول دارم.
تمام دســتگاهها از جمله قوهقضائیه
باید تالش کند که اینگونه اتفاقات
را شاهد نباشیم.
محســنیاژهای در ادامه نشســت
خبری در پاســخ به ســوال دیگری
مبنی بر اینکه برخی افراد کماکان
به شــورای نگهبان هجمــه دارند و
اعضای شــورا را به قانونشکنی در
ماجرای  88متهــم کردهاند ،گفت:
در قانــون مطبوعــات این مســئله
بــرای رســانهها پیشبینی شــده
است.
چنانچه کســی توهیــن و افترا به
مقامات داشــته باشد ،میتوان ورود
کرد .امروز افرادی علیه نهادهایی که
موثر هستند ،سعی در تخریب دارند.
خوشــبختانه این نهادهــا نیز تحت
تاثیر این فضاســازیها قرار نگرفتند
و نمیگیرند.
ســخنگوی قوهقضاییه در پاســخ
به ســوالی دربــاره آخرین وضعیت
پرونده حسین فریدون گفت :پرونده
مســیر خــودش را طــی میکند و
ماننــد ســایر پروندههــا در مرحله
تحقیقات اســت .تحقیقات به صدور
قــرار رســید .زمانی میتــوان قرار
صادر کرد که توجــه اتهام با قراین
و شــواهد و دالیــل وجود داشــته
باشــد .به این مرحله که رسید قرار
صادر شــد .قرار را که تامین کردند،
از زندان آزاد شــد و رسیدگی ادامه
دارد و پرونده مفتوح اســت و پس
از تکمیــل ،نهایتا بازپرس اظهارنظر
میکند.

حسن رسولی عضو شورای پنجم شهر

شهردار شدن نجفی به نتیجه آخرین جلسه رایگیری
شورای شهر بستگی دارد
به گزارش دیدهبان ایران  :سید حسن رسولی ،عضو
شورای شــهر پنجم تهران ،در رابطه با شهردار شدن
محمد علی نجفی گفت :آقای نجفی به همراه شش نفر
از مدیران توانمند اصالحطلب جز برگزیدگان شورای
شــهر تهران جهت انتخاب شهردار اصلح هستند که
گفتنی است تمامی این افراد دارای کارنامه درخشان و
سوابق منحصربهفرد ملی و مدیریتی هستند.
عضو هیئتمدیره بنیاد امیــد ایرانیان در خصوص
گفتههای مرعشــی بیان کرد :اظهارات آقای مرعشی
مطلب جدیدی نیســت و ایشــان با اســتناد به عدم
تقاضای شــخصی نجفی و صحبتهای آقای مسجد
جامعی گفتههایشــان را بیان کردهاند و منظوری به
غیرازاین موضوع نداشتهاند.
رسولی همچنین افزود :روند انتخاب شهردار اصلح
تهران کماکان طبق روال گذشته ادامه دارد و هنوز دو
هفته فرصت باقی اســت تا هفت کاندیدای شایسته و
مذکور برنامهها و رزومه خود را به شــورا ارائه دهند تا
طی آخرین رایگیری توسط اعضای شورا فرد نهایی و

سياسي

یادداشت روز

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات بقایی:

مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
از
شهردار جدید تهران
تهــران به وفور مشــکل دارد .از بیکاری گســترده ،فقر و شــکاف طبقاتی تا
اختالسهای کالن و عدم پاســخگویی مقامات در قبال همه این مصائب .تا آنجا
که به کارگران در بخشهای مختلف خدماتی و ســاماندهی کالنشهر تهران بر
میگردد ،عدم رعایت عدالت و بیحقوقی آنان تبدیل به یک معضل مزمن شده
است .خدماتدهی مناسب به شهروندان با تامین معیشت این قشر زحمتکش
ارتباط مستقیم دارد.
حق و حقوق کارگران شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران اگر چه همیشه زیر پا
گذاشته میشــد ،اما شــدتیابی آن از اوایل دهه  60از طرف مدیریت شرکت
واحد و همچنین تحمیل شوراهای اســامی کار توسط مدیریت و نگاه امنیتی
پلیســی نسبت به اداره شــرکت واحد باعث هر چه انباشــتهتر شدن مطالبات
کارگران زحمتکش شــد .در چنین بستری وجود گرایشهای حق طلبانه میان
کارگران منجر به بازگشایی ســندیکا و انتخاب نمایندگان واقعی کارگران برای
پیگیری این مطالبات گردید .در سال  84اعتراضات و اعتصابات عظیم کارگری
در شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران صورت گرفت که منجر به رسمیت شناختن
بسیاری از این مطالبات از طرف مدیریت شهرداری گردید ،اما با فروکش کردن
اعتراضات تنها بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد.
بالفاصله پس از بازگشایی سندیکا بسیاری از کارگران شرکت واحد از سه روز
تا شش ســال به زندان افتادند و یا از کار اخراج شدند .در حال حاضر همچنان
به دلیل پیگیری مطالبات به حق کارگران آقایان ابراهیم مددی ،رضا شــهابی و
داوود رضوی محکوم به زندانهای طوالنی مدت هستند و آقایان حسن سعیدی،
ناصر محرم زاده ،حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری سالها است که از
کار اخراج هستند و تعدادی از کارگران نظیر آقایان علی اکبر پیرهادی و حسن
کریمی با وجود بازگشت به کار هنوز از دریافت حقوق دوران اخراج و همچنین
پرداخت حق بیمه این دوران محروم هستند.
در ســالهای اخیر عدم توجه شهرداری تهران و مدیریت شرکت واحد موجب
شــده مطالبات کارگران انباشته شود .خصوصی سازی (خصولتی) شرکت واحد،
مســکن کارگران ،معــوق ماندن طرح طبقه بندی مشــاغل ،کامل نبودن بیمه
اتوبوسها ،گســترش تبعیض و بی عدالتی ،کاســته شــدن از مزایای رفاهی و
انگیزشــی نمونههایی از چالشهای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی میباشد.
مدیریت ،کار را به جایی رســانده اســت که حتی تامین آب آشامیدنی و مکان
مناسب برای استقرار رانندگان و کارگران را بر این زحمتکشان روا نمیدارد.
مطالبات ذکر شــده در باال و خواســتههای بســیاری از این دســت در دیگر
بخشها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران برای کارگران بهطور گسترده
وجود دارد .علیرغم همه شــعارهای انتخاباتی و عوام فریبی محمد باقر قالبیاف
و ادعای صــرف هزینههای هنگفت ،اقدامات قابل مالحظهای در رابطه با تامین
مســکن برای کارگران صورت نگرفته اســت و تامین مســکن متناسب با نیاز
کارگران و رانندگان زحمتکش کماکان حل نشــده باقی مانده است .همچنین
دخالت مدیریت شــهرداری در انتخاب نمایندگان کارگران کماکان ادامه دارد.
شورای شــهر و شــهردار جدید تهران باید بدانند که در صورت عدم رسیدگی
به خوســتههای برحق کارگران ،از جمله بازگشــت به کار کارگران حق طلبی
که در رابطه با پیگیری مطالبات اقتصادی در شــرکت واحد اتوبوســرانی از کار
اخراج شــدهاند ،نارضایتی و اعتراضات کارگری به انحای مختلف کماکان ادامه
خواهد داشــت و پاســخ امنیتی به اعتراضات کارگری راه به جایی نخواهد برد.
بنابراین ضروری اســت شورای شــهر تهران برنامهریزیها و اقدامات الزم برای
تحقق مطالبات انباشته شده کارگران زحمتکش را به طور دوفوریتی در دستور
کار خود قرار دهد.
رضا شــهابی -عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه

دفتر سخنگوی دولت مطالب منتشره منتسب به فرزند نوبخت درباره تغییرات کابینه دوازدهم در صفحه توئیترش را تکذیب کرد و آن را جعلی خواند.
به گزارش دیدهبان ایران ،دفتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت صفحه توئیتر و توئیتهای منتشره منتسب به فرزند نوبخت درباره تغییرات کابینه دوازدهم واکنش را تکذیب و آن را جعلی خواند.
یک منبع آگاه در دفتر سخنگوی دولت به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت :فرزند محمدباقر نوبخت در شبکه اجتماعی توئیتر صفحه شخصی ندارد و تمامی مطالب منتشرشده تحت این عنوان کذب است.
گفتنی است ،اخیرا در فضای مجازی صفحه توئیتری منتسب به فرزند محمدباقر نوبخت با محتوای اخبار تغییرات کابینه دوازدهم پخش شده است.

منتخب به مردم شریف تهران معرفی گردد.
عضو شورای پنجم شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا
این اقدام حسین مرعشی و اعالم شهردار شدن نجفی
توســط وی نوعی دخالت در رونــد کار و برنامهریزی
اعضای شــورای شهر محسوب نمیشود ،تصریح کرد:
خیر .همانطور که عرض کردم آقای مرعشی با استناد
به اخبار گذشــته این موضوع را بیان کردهاند و شورا
بههیچعنوان چنین اجازهای به هیچ فردی در رابطه با
دخالت در برنامههای اعضای شورا نخواهد داد.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

واعظی رئیس نهاد ریاستجمهوری میشود
دبیرکل جامعه اســامی مهندســین با بیان اینکه رحمانیفضلی ،ســلطانیفر و ظریف در دولت میمانند ،گفت:
شریعتمداری به وزارت صنعت میرود.
دبیرکل جامعه اســامی مهندســین با بیان اینکه رحمانیفضلی ،ســلطانیفر و ظریف در دولت میمانند ،گفت:
شــریعتمداری به وزارت صنعت میرود .به گزارش انتخاب ،محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اســامی مهندسین در
نشســت ماهیانه این تشکل ،با اشاره به اینکه مهمترین خبر این روزها خبرهای دولت و ترکیب کابینه است ،گفت:
مجموع جمعبندی شــایعات خبرها تا آنجا که من اطالع دارم ،این اســت که معاون اول و وزرای خارجه ،بهداشت،
ورزش ،کشــور ،راه و شهرسازی و برنامه و بودجه میمانند .وی افزود :در برخی وزارتخانهها رئیسجمهور میخواهد
افراد بمانند ،اما وزرا قبول نکردند ،از جمله وزیر نفت که من با وی صحبت کردم و بهشدت ابا داشت و گفت :فشارهای
غیرمعمول زیاد است و حوصله این جنگ و گریزها را ندارم ،همچنین حجتی هم بهدلیل کسالت قبول مسئولیت نکرده
اســت .باهنر خاطرنشان کرد :شریعتمداری برای وزارت صنعت معرفی میشود .واعظی رئیس نهاد ریاستجمهوری
میشود .کابینه نیز احتماال بعد از مراسم تحلیف تقدیم مجلس میشود .دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه
روحانی در برخی جاها گفته فراجناحی است ،اما در جایی هم گفته مدیران ارشد باید با خواست  24میلیون رایدهنده
به وی باشــد ،اظهار داشت :در اقتصاد کالن سه پســت وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید
هماهنگ باشند و دنبال یک سیاست باشند و اگر زاویه داشته باشند وقت رئیسجمهور را خواهند گرفت .وی با ابراز
اینکه پیشنهاد ما به روحانی این است که دولت تدبیر و اقدام تشکیل دهد ،گفت :دولت گذشته اقدام نداشت ،اما برخی
جاها تدبیر خوبی داشت و برای اقدام نیاز به شجاعت داشت .باهنر تصریح کرد :مطالبات مردم هم روشن است و همه
پیشرو رکود و اشتغال است .کارهای عمرانی و مسکن هم که خوابیده
جناحها به یک اجماع رسیدند که مطالبات مهم ِ
که این صدها رشته صنعتی را بیکار میکند و اگر پیشرانهای اقتصادی تحول پیدا نکنند به مشکل میخوریم .دبیرکل
جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به سیاستهای غیرمعقول ترامپ و اینکه وی به مسئوالن سیاست خارجهاش گفته
گزارشی که برای برجام میدهید باید این باشد که ایران پایبند به برجام نیست ،اظهار داشت :بسته تحریمی جدید سبد
سنگینی است و روح و مفاد برجام را زیر عالمت سوال میبرد و کمیسیون امنیت ملی ما هم دنبال اقدام متقابل است.

داوود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای خبر داد:
داوود کشــاورزیان از اقدام قضایی علیه اســنپ به دلیــل ورود به حملونقل
برونشهری خبر داد و گفت :قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حملونقل برونشهری
را از اپلیکیشن خودش حذف کند.
به گزارش  ،داوود کشــاورزیان با اشــاره به فعالیت اســنپ در حوزه حملونقل
برونشــهری ،اظهار کرد :اگر کسی میخواهد در حملونقل عمومی فعالیت کند
باید پالک «ع» داشته باشد.
وی ادامه داد :در این زمینه رونوشــتی به دادســتانی ارسال شد و دادستانی هم
مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است .وی تاکید کرد :قرار این بود که اسنپ
پیشنهاد حملونقل برونشهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند .معاون وزیر راه
و شهرســازی گفت :به اعتقاد بنده ماهیت سفر برونشهری با سفر درونشهری
متفاوت است و اصال به لحاظ اقتصادی به صالح کشور نیست .کشاورزیان با بیان
اینکه این شرکت در حملونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را میگیرد،
اظهار کرد :اما اگر قرار باشد سهم حملونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت
کشور نیست و سازمان راهداری و حملونقل جادهای آنرا پیگیری میکند .داوود
کشــاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکتهای حملونقل

اقدام قضایی علیه اسنپ

مسافری جادهای سخن میگفت در ادامه افزود :در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور
سرمایه و مدیریت وجود دارد .آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب میشود تقویت
مدیریت در بخش حملونقل صرفه نظر از مالکیت است .وی تصریح کرد :شبکه
سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش .چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم
افزایش ایمنی ،ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات
است که هر سه به موضوع مدیریت برمیگردد .وی با بیان اینکه فعاالن حملونقل
را وادار کردیم همنام شوند ،افزود :برای فعالیت ،شرکتها باید با اسم تعاونیها اقدام
کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار کرد :اتوبوسها در شبکه سیر همنام باید با
بغلنویسی با شرکتها فعالیت کنند ،ضمن آنکه رانندگان نیز باید با همین رویه
با شرکتها همکاری کنند .متاســفانه تصادفات عمدهای که طی سالهای اخیر
داشتهایم مربوط به رانندگانی اســت که دفترچه را زیربغل خود میگذارند و برای
حملونقل به ترمینال مراجعه میکنند.
کشاورزیان با بیان اینکه این رویه در شبکه سیر همنام حذف میشود ،گفت :با
این شبکه ،شرکتها با اتوبوسهایی کار میکنند که آنرا میشناسند و برای این کار

شرکتهای مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابیهای الزم را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه مردم از مســافرت با اتوبوس نمیترسند ،اظهار کرد :تعداد
تلفات جانی حملونقل عمومی  5تا  6درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمنتر
هستند.
وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضالت حملونقل در
کشور دانست و گفت :نمیتوان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده
نکند .در کشــورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شــخصی
اســتفاده میکنند .وی با بیان اینکه با شبکه سیر همنام رقابتهای داخلی حذف
میشود ،گفت :چرا ما باید  1700شرکت حملونقل در کشور داشته باشیم.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با یادآوری اینکه در آییننامه جدید
جابجایی مسافران بین شرکتهای حملونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که
این کار ممنوع باشــد ،افزود :به شرکتهای حملونقل توصیه میکنم در راستای
ارتقای ایمنی الستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری
کنند.

