
سرمقاله

 معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در گفت وگو با »شهروند«، از افزایش  16 
تا 50 درصدی مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد خبر می دهد

    امسال بیش از 20 درصد حقوق افراد کم درآمد افزایش می یابد

بدرقه »تنگدستی«

جبران نقص ساختاري انتخابات
حــدود 6 هفتــه بــه روز رأي گيــري انتخابــات 
رياست جمهوري مانده است، ولي جالب است بدانيم 
که  در اين مدت بســيار کوتاه ، کانديداهای انتخابات 
رياســت جمهوری، فرصــت چندانــی بــراي طرح 
برنامه هايشان و نقد و داوري آنها   ندارند، البته اگر به طور 
کلي برنامه اي داشته باشند که نامزدهای جديدی که 

می شناسيم،  ندارند. 
نوشــتن برنامــه انتخاباتــي در ايــران نيــز مثل 
پايان نامه هايي اســت که نوشتن آن در خيابان انقالب 
تبليغ مي شود. در واقع کسي که با آن پايان نامه مدرك 
مي گيرد، هيچ گونه آشنايي عميقي با محتواي پايان نامه 
ندارد. نامزد انتخاباتي نيز فقط براي خالي نبودن عريضه 
يك جزوه ده ها صفحه اي را به عنــوان برنامه مي دهد 
که حتي اعضاي ستادش هم آن را جدي نمي گيرند و 
نمي خوانند. برنامه انتخاباتي را با برنامه هاي توسعه که 
ده ها ماده دارد، اشتباه مي گيرند. اين برنامه ها دربهترين 
حالت رونويســي از برنامه هاي کلــي مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت هســتند که اگر به تنهايي قابليت 
اجرايي شدن را داشــتند، تا حاال به اجرا درمي آمدند. 
کافی اســت در ســايت مجمع برويد، هربخش را که 
خواستيد، به اصطالح کپی پيســت کنيد و درعرض 

10دقيقه يك برنامه جامع تحويل دهيد!
وقتي که نامزدهاي انتخاباتي فاقد برنامه روشــني 
هســتند که داراي چند محور معين باشد و به علت 
کمبود زمان، مردم و افكار عمومي نيز نمي دانند درباره 
چه چيزي بايد بحث کنند و در نهايت دست به انتخاب 
بزنند؛ درچنين شرايطي سوءگيري هاي جامعه بسيار 
سيال و ناپايدار مي شود و همين مسأله سبب مي شود 
که هرکس خود را براي پيروزشــدن صاحب شانس 
بداند.  سال 1384 کسي که کمترين شانس را برايش 
قايل بودند، وارد ساختمان خيابان پاستور شد.  سال 
1392 نيز، درطي فقط يك هفتــه آراي يك نامزد تا 
حدود دو سوم کاهش يافت و درمقابل آراي فرد پيروز 
تا چند برابر افزايش پيدا کرد. اين پيش بيني ناپذيري 
رفتارجامعه ايران به دليل تذبذب مردم نيست، بلكه 
به دليل نادرست بودن ســاختار حاکم برفعاليت هاي 
سياسي اســت. حضور غيرمســئوالنه افراد در غياب 
احزاب قوي و قدرتمند و غيرحزبي بودن انتخابات در 
ايران موجب شــكل گيري اين وضعيت خواهد شد. 
نتيجه اي که از اين وضع بيرون مي آيد، مي تواند مفيد 
يا زيان آور باشد، متأســفانه اثرات زيانبار آن غيرقابل 

جبران است.
ديـگــــر  وجـــــه 
انتخابات  غيرحزبي بودن 
را در انتخابــات شــوراي 
شــهر مي بينيــم. براي 
21 کرســي شوراي شهر 
تهران حــدود 3هزار نفر 
ثبت نام کرده انــد! اغلب 
آنان برحســب انگيزه ها 
و درك شــخصي و بدون 

تجربه جمعي وارد اين ميدان شده اند. البته آنان را نبايد 
سرزنش کرد، بلكه ســاختار انتخابات است که چنين 
وضعي را به وجود مي آورد. شايد گمان شود که بسياري 
از اين افراد با هدف قرارگرفتن درصندلي شورايي وارد 
شوند که ديده اند افرادي درگذشته بدون هيچ تخصصي 
درمديريت شهري و صرفا براساس شهرت يا مدال آوري 
ورزشی وارد شورايي شدند که درپايان حضورشان بسيار 
ثروتمند شدند، درحالي که در زمان حضور ثروت اندکی 
داشتند. بنابراين ممكن است بســياري از افراد با اين 
انگيزه وارد ميدان شوند، ولي ما که نمي توانيم همه را 
با يك چوب برانيم. اگر واقعا کسي خواهان خدمت به 
شهرش باشد، چه بايد کند؟ جز اينكه خودش را نامزد 
انتخابات کند؟ وقتي که نهادهاي مدني و حزبي ضعيف 
هستند و شــهروندان از آن طريق به عرصه مشارکت 
اجتماعي و سياســي گام نمي گذارند، نتيجه همين 
مي شود که مي بينيم. متأسفانه با قاطعيت بايد گفت که 
بسياري از شهروندان مسئول و صاحب صالحيت وجود 
دارند که به دليل فضاي موجود حاضر نيستند به صورت 
فردي نامزد انتخابات شوراي شهر شوند، ضمن اينكه 
نامزدي منفرد نيز عوارض زيادي دارد و شانس پيروزي 

آن نيز بسيار اندك است.
تا وقتي که احزاب سياسي مسئوليت پذيري کافي 
پيدا نكننــد، هرنوع حضــوري در انتخابــات به ويژه 
درشهرهاي بزرگ ممكن است به نتايج مطلوب نرسد. 
نمونه آن شوراي فعلي شهر تهران است که عمال فاقد 
قدرت الزم براي نظارت بر سياســت هاي شــهرداري 
است. وقتي که بخشــي از اعضاي آن متهم به گرفتن 
امالك ويــژه از شــهرداري تهران هســتند، چگونه 
مي توانند برعملكرد شهرداري نظارت کنند؟ تحليل 
رويدادهاي اجتماعي ازطريق ارجاع دادن به انگيزه هاي 
فردي و مســائل اخالقي، مشــكل ما را حل نمي کند. 
البته مي توانيم توصيه کنيم که کسي براي بهره مندي 
از رانت وارد ميدان نشــود يا اگر صالحيت ندارد، خود 
را نامزد نكند، ولي اين توصيه ها در نهايت اثري ندارد. 
آنچه که رفتارها را شــكل خواهد داد، ســاختارهاي 
تعيين کننده رفتار سياسي است. بنابراين بدون اصالح 
و حل اين مسأله بعيد است که نمايندگاني امين، کاربلد 
و کارشناس در امور شهري و نيز افرادي مسئوليت پذير 
راهي شورا شــوند. براي حل اين مشكل حداقل کاري 
که مي توان کرد، انتخاب ليستي و مسئوليت خواستن 
از معرفي کنندگان شناخته شــده ازجملــه احزاب و 

گروه هاي هر ليست است.
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حسن روحانی پس از ثبت نام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری : 

دوباره برای ایران بیایید
  آن هایی که قصد کشتن برجام را 

داشتند سرپرست خوبی برای آن 
نیستند

 ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای 
جبهه اصولگرایان دیروز با برخی از 

اعضای جبهه پایداری و برخی از وزرای 
احمدی نژاد به ستاد انتخابات کشور 

 رفت و برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او اعالم 

کرد شعارش کار و کرامت است.
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زهرا جعفرزاده- شهروند| چشم شــان به آخر ماه 
است و پيامكی که برايشان فرستاده می شود. مددجويان 
بهزيستی و کميته امداد امام خمينی)ره( سال هاست که 
تنها دلخوشی شان همان مستمری است که ماه به ماه به 
حساب شــان واريز می شــود و گره کوچكی از زندگيشان 
باز می کند. حاال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امســال 
برايشــان برنامه ای دارد. می خواهد تنگدستی شــان را، 
رنج شــان را کم کند. قرار اســت مســتمری دو ميليون و 
150 هزار خانوار تحت پوشــش کميته امداد و ســازمان 
بهزيســتی از همين امروز، باال برود. مددجويان بهزيستی 
و کميته امداد امام خمينی)ره(، ســالمندان و معلوالن و 
بازنشسته ها، امسال منتظر تغييرند. وزارت رفاه وعده داده تا 
قدرت خريدشان را باال ببرد، حقوق شان را زياد کند و کاری 
کند تا آنها  تنگدستی را بدرقه کنند. احمد ميدری، معاون 

رفاه اجتماعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو 
با »شهروند« جزييات بيشتری از ميزان افزايش مستمری ها 
می دهد. او می گويد که امسال بيش از 20 درصد به حقوق 
افراد کم درآمد اضافه می شــود و از همين امروز مستمری 
مددجويان بهزيستی و کميته امداد، 16 تا 50 درصد باال رود. 
 مددجویــان و مســتمری بگیران همواره 
چشم شــان به تصمیم های وزارت رفاه است تا 
شاید تغییری در وضع اقتصادی شان ایجاد شود. 
شنیده ها حکایت از این دارد که وزارت رفاه، امسال 
برنامه ویژه ای برای گروه های کم درآمد دارد. این 

برنامه شامل چه بخش هایی می شود؟
بله، امســال يكی از مهمترين برنامه هــای ما افزايش 
مســتمری مددجويان کميته امداد امام خمينی)ره( و 

سازمان بهزيستی است...

1- مسأله مرکز و مرکزگرايی در انتخابات شورای شهر
بيشتر نوشــتارها و يادداشــت های مربوط به انتخابات 
شورای شــهر حول تهران می چرخد. اين که چرا ورزشكاران 
و هنرمندان بی تخصص جای افــراد متخصص را گرفته اند 
يا اين که چرا مســأله هويت سياسی نامزدهای شورای شهر 

مغفول مانده است.
درحقيقت تمامی اين يادداشت ها برای شهروندان تهرانی 
کاربرد دارد و شهروندان ساير شهرهای بزرگ و کوچك کمتر 

می توانند از اين توصيه ها استفاده کنند.
2- مسأله تجربه زنان بر مسند رياست شورای شهر

در انتخابات دور گذشــته شورای شهر دربرخی شهرهای 
پيرامونی مانند نيكشــهر زاهدان، بانه و روانســر دوشــهر 
کردنشين، گرگان و خمينی شــهر بانوان بر مسند رياست 
شورای شهر نشستند.  علت انتخاب بانوان دراين شهرهای 
پيرامونی و محروم بيشــتر به فعاليت هــای فرهنگی آنها 
دربين مردم آن مناطق برمی گردد. از اين رو شناخته شده تر 
هســتند و از اعتماد، حســن رفتار و مقبوليت بيشتری نزد 
ساکنان آن مناطق برخوردارند. واقعيتی که امكان آن برای 
شهرهای بزرگ کمتر پيش می آيد و امكان پذير نيست. پس 
نوع رأی دهی به نامزدهای انتخاباتی درشــهرهای بزرگ و 
کوچك به نوع فعاليت های افراد بستگی دارد. بدين معنی که 
درشهرهای کوچك، انجام فعاليت های فرهنگی و اقتصادی 
و درشــهرهای بزرگ، فعاليت سياسی برجســته است اما 
وجه مشــترك هر دو »ســالمت رفتاری و اجرايی« است.

3- توجه نكردن به تخلفات اعضای شورای شهر
چندی پيش نيمی از اعضای شــورای شهر تبريز به دليل 
فساد مالی تعليق شدند. جالب اينجاست که برخی از اعضای 
تعليق شــده در انتخابات پنجمين دوره شورای شهر تبريز 
ثبت نام کردنــد )منبع: خبرگزاری فــرارو(. دراين خصوص 
هيچ بررسی و گزارش خاصی از تخلفات اعضای شورای شهر 

درشهرهای بزرگ و کوچك وجود ندارد، حتی با يك بررسی 
ســاده در اخبار می توان تخلفات اعضای شورای شهر چند 
شهر بزرگ و کوچك را فهميد و در انتشار آن برای راهنمايی 
ساکنان و شهروندان آن شهرها اطالع رسانی کرد تا مجددا آن 

افراد انتخاب نشوند.
4- مشخص نبودن راه های مطالبه خواسته های شهروندان از 
اعضای شورای شهر و پاسخگويی اعضای شورای شهر به مردم 
درحقيقت هنگامی که اعضای شورای شهر توسط مردم 
انتخاب می شوند، يعنی نهاد باالدستی برای پاسخگويی و ارايه 
گزارش عملكرد ديگر دولت نيســت بلكه مردم و شهروندان 
هستند. اين درحالی اســت که هيچ کدام از اعضای شورای 
شــهر خود را موظف به ارايه گزارش عملكــرد درطی دوره 
4ساله خود ندانسته و نمی دانند. دراين 4 سال، کدام گزارش 
عملكرد توسط شورای شهر به مردم و شهروندان ارايه شده 
اســت؟ درکدام شــهر بزرگ و کوچك صورت گرفته؟ مثال 
عملكرد اعضای شورای شهر تهران درمورد حوادث پالسكو 
و فرونشست های مكرر خطوط مترو يا امالك نجومی و... به 

مردم چه بوده است؟
شهروندان نيز از راه های درخواست چنين مطالباتی مطلع 
نيستند. درحقيقت ازحقوق شــهروندی خود آگاه نيستند. 
حتی به عنوان يك شهروند نمی دانيم شرح وظايف اعضای 
شورا چيست؟ اعضای شورای شهر به کدام  يك بايد پاسخگو 
باشد؛ دولت يا مردم؟ منابع مالی اش از کجا تأمين می شود؟ 
چگونه می توان عملكرد آنها را زير ســوال برد؟ هنگامی که 
هريك از اعضا تخلفی مرتكب شــدند، عالوه بر قوه قضائيه 
مردم به عنوان شهروندانی که آنها را انتخاب کرده اند، چگونه 

می توانند آنها را مجازات کنند؟ و... 
5- عدم ارايه سندی مبتنی بر شفافيت مالی اعضای شورای 

شهر
يكی از ابتدايی ترين مطالبات شهروندان از اعضای شورای 
شهر اين است که قبل از ورود به شــورا، خود، خانواده و اقوام 
نزديكش چه دارايی داشته اند و درحال حاضر خود و حلقه فاميل 
و دوســتانش صاحب چه دارايی، شرکتی، زمين و... هستند؟

4- عــدم ارايه تحليلی برجســته بر تفــاوت مديريت و 
برنامه ريزی شهری درشهرهای بزرگ و کوچك

در انتخابات شورای شهر زمينه های ساختاری، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی شــهرهای بزرگ و کوچك 
متفاوت اند و در هريك، يكی از اين ابعاد به صورت برجســته 
در انتخاب نامزد مشــخص اثرگذار اســت. به عنوان مثال، 
درشهرهای کوچك معيار فرهنگی بر سياسی ارجح است و 

برعكس درشهرهای بزرگ معيار سياست بر فرهنگ.
ضرورت پرداختن به اين نشــانه ها و شاخص ها در تحليل 

کلی برای کليه شهروندان ايرانی بايسته است.
حتی بررسی تفاوت درتعداد و نوع کميسيون ها درشهرهای 

بزرگ و کوچك دارای اهميت مضاعف است.
7- عدم وجود گزارش خاصی دربررســی عملكرد موفق- 

ناموفق اعضای شورای شهرهای بزرگ و کوچك
در واقع گــزارش خاصی حتی ازجانب روزنامه های محلی 
درخصوص عملكرد و اقدامات مثبت يا منفی مصوبات شورای 
شهر وجود ندارد. به عنوان مثال، عملكرد و مصوبات اعضای 

شوراهای شهر درکميسيون های؛
1: برنامه و بودجه 2: ســالمت و محيط زيست 3: عمران و 
 حمل ونقل 4: فرهنگي و اجتماعي 5: معماري و شهرسازي

 6: نظــارت و حقوقــي چــه بوده اســت؟ چه بســا صنف 
روزنامه نگاران با انجــام گزارش های تحقيقی می توانند گام 

مهمی دراين خصوص بردارند. 

خبر یادداشت

ضیایی درمراسم افتتاح بخش های جدید 
کلینیک هالل احمر ایران در آکرا خبر داد: 

توسعه هالل احمر ایران در غنا
ایسنا| بخش اورژانــس، راديولوژی و اسكن 
درمانگاه هالل احمر جمهوری اســالمی ايران 
در آکــرا با حضور رئيــس جمعيت هالل احمر 
کشــورمان، معاون رئيس جمهوری غنا، سفير 
ايران در آکــرا، قائم مقام وزيــر امورخارجه غنا 
و رئيس ايــران کلينيــك افتتاح شــد. دکتر 
سيداميرمحســن ضيايــی، رئيــس جمعيت 
هالل احمر ايران دراين مراســم پس ازتشريح 
اصول 9گانــه فعاليت های جمعيت هالل احمر 
جمهــوری اســالمی ايــران، فعاليت های اين 
جمعيت در غنا و آفريقا را بااهميت دانست و از 
توسعه برنامه های بهداشتی و درمانی و آموزشی 
اين جمعيت در غنا خبر داد. نصرت اهلل مالكی، 
سفير کشــورمان در آکرا هم درمراسم افتتاح 
بخش های جديد ايران کلينيك ضمن اشــاره 
به حضــور 25ســاله ايران درحوزه بهداشــت 
و درمان غنا، ايــران کلينيــك را نمونه موفق 
همكاری های دوکشور خواند و اظهار اميدواری 
کرد؛ فعاليت های بهداشــتی و انسان دوستانه 
ايران در غنا گسترش پيدا کند. محمدو باووميا 
معاون رئيس جمهوری غنا نيز درسخنرانی خود 
از حضور و خدمت رســانی جمعيت هالل احمر 
ايران در غنا قدردانی کرد و خدمت رسانی روزانه 
به بيش از 300نفر و ساالنه به بيش از 100هزار 
نفر از مردم غنا توسط ايران کلينيك را شايسته 

تقدير دانست.  

7 مسأله   در انتخابات شورای شهر
|  شهره مجمع | 

شهروند| ستاد انتخابات وزارت کشور بعد از ظهر روز 
گذشته دوبار و در دو ساعت نزديك به هم، در همهمه 
خبرنگاران و عكاسان مســتقر در اين مكان ميزبان دو 
نامزد عمده انتخابات رياســت جمهوری دوازدهم بود. 
سرانجام حســن روحانی، رئيس جمهوری ايران، برای 
ثبت نام در انتخابات پا به وزارت کشور گذاشت تا بخت 
خود برای کســب رأی اکثريت مردم  را بــرای بار دوم 

بيازمايد. 
حســن روحانی در حالی برای ثبت نــام به وزارت 
کشور آمد که پيشتر بيانيه ای برای ثبت  نام در انتخابات 
منتشــر نكرده بود و در پاسخ به ســواالت درباره قصد 
کانديداتوری اش خبرنگاران را به روزهای ثبت نام وعده 
می داد. حسن روحانی در حالی تصميم به کانديداتوری 
گرفته است که در جناح مقابل اصولگرايان چهره های 
متعددی را برای کانديداتوری معرفی کرده اند. در مقابل 
اما جريان اصالحات، که از حاميان اصلی حسن روحانی 
محسوب می شــود، اعالم کرده است که با قدرت تنها 
پشت سر روحانی متحد می شوند و حمايت کامل خود 

را از حسن روحانی اعالم می کنند.
حسن روحانی پس از آنكه مراحل ثبت نام را طی کرد 
مقابل خبرنگاران حاضر در وزارت کشــور قرار گرفت 
و نطق انتخاباتی خود را آغاز کرد. رئيس جمهوری در 

جريان اين نطق گفت: خدا را سپاسگزارم که توفيق داد 
بار ديگر خودم را در معرض اعتماد ملت ايران قرار دهم 
و اعالم آمادگی کنم که بار سنگين اجرايی کشور را در 
صورت قبول ملت ايران بر عهده بگيرم. حسن روحانی 
سپس افزود: در سال 92 به مردم عزيز اعالم کردم که 
نجات اقتصاد ايران، احيای اخالق و تعامل ســازنده با 
جهان مهم است و امروز بسيار خوشحالم که در هر سه 
زمينه با حمايت و کمك مردم، گام های قابل توجهی 
برداشته شــده اســت. او گفت: امروز در زمينه نجات 
اقتصادی، ما از رکود تورمی فاصله گرفته ايم و از رشــد 
منهای 7، در سال گذشته به رشد باالی 7 رسيديم و از 
تورم 40 درصد به تورم 7 درصد در اسفند سال گذشته 

دست يافته ايم.
به گفته حسن روحانی اشــتغال خالص که کمتر از 
10 هزار نفر در سال های آخر قبل از دولت يازدهم بود، 
در سال گذشته به اشتغال خالص باالی 630 هزار نفر 
در سال رسيد و اگر در هر ســه بخش ارقام را کنار هم 
قرار دهيم، يك رکورد در 25 سال گذشته تاريخ اقتصاد 
ايران، بوده است. در زمينه اقتصادی پيشرفت های قابل 
توجهی داشــتيم و در هفته آينده، افتتاح بزرگترين 
سرمايه گذاری اقتصادی تاريخ ايران را شاهد خواهيم 
بود و در عسلويه 20 ميليارد دالر، طرح افتتاح خواهد 

شد که اين در تاريخ اقتصاد کشور، سابقه نداشته است.
رئيس  جمهوری گفت: در زمينه تعامل ســازنده با 
جهان توانســتيم در پيچيده ترين پرونده تاريخی، با 
قدرت های جهانی به توافق برســيم و امــروز به ملت 
ايران اعالم می کنم از امروز بــه بعد حفظ برجام يكی 
از مهم ترين مسائل سياســی، اقتصادی و داخلی ملت 
ايران است و َهووهايی که بارها به قصد کشتن اين نوزاد 
يعنی برجام تصميم گرفته بودند نمی توانند سرپرست 
خوبی برای اين فرزند باشند و همان ها که تمام تالش 
شبانه روزی خودشــان را برای اين توافق نهاده اند، بايد 

مسير اين توافق را تا آخرين قدم ها طی کنند.
حسن روحانی سپس به مرور شعارهای انتخاباتی اش 
در سال 92 پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه آنچه 
در سال 92، مبنی بر اينكه چرخ سانتريفيوژها خواهد 
چرخيد به مــردم وعده داده شــد، امروز می بينيم که 
آی آر8، به عنوان مدرن ترين سانتريفيوژ ما، می چرخد 
و چرخ اقتصاد نيز بهتر از گذشته است و دليل آن رشد 

اقتصادی است که در سال گذشته داشتيم.
رئيس  جمهوری با تأکيد بر اينكــه احيای اخالق با 
حقوق شــهروندی، شفاف ســازی و آزادی در گردش 
اطالعات امكان پذير است و دولت يازدهم اين موارد را تا 
روز آخر دنبال می کند، گفت: اگر اين مسئوليت در آينده 

هم برعهده اين جانب باشد، در همين مسير شفافيت در 
کشور ادامه راه خواهيم داد. در دولت دوازدهم هدف ما 
ايران پيشرفته پيش رو، خواهد بود و اين همان هدفی 
است که در چشم انداز 20 ساله مشخص شده است که 
به دست آيت اهلل هاشمی رفسنجانی و تأييد و امضای 
رهبر معظم انقالب اســالمی به مسئولين  ابالغ شد و 
متأسفانه در سال های قبل، قبل از دولت يازدهم حرکت 
چشمگيری در مسير آن نبود و امروز در مسير چشم انداز 
20 ساله که يكی از بخش های آن تعامل سازنده و مؤثر 
با جهان و رشــد 8 درصدی اســت، برای اولين بار در 
تاريخ تحقق يافته و اين مســير ادامه خواهد داشــت.

به گفته رئيس جمهوری، آنچه برايمان مهم است، 
اهميت ايران اســت. در اين دولت سايه شوم جنگ از 
کشور کنار رفته  با  مردم محور بودن، امنيت کم نظيری 
را در ايران شــاهديم. آن هم در شرايط خاص منطقه. 
عزت ايران از اهداف بلندی بود که تداوم خواهد يافت. 
حضورمان دربازارهای نفتی به معنی عزت ملی است. 
خودکفايی در توليد گندم نيز به معنی عزت ملی است. 
يك بار ديگر پرچم ايران بر روی کشتی های ايرانی به 
اهتزاز در می آيــد در حاليكه گاهی قبال مجبور بوديم 
پرچم برخی جزاير را بزنيم. ثبات در بازار دالر و يورو هم 
صفحه 2 به معنی عزت علمی است. ..  

جامعه

 صفحه 16

 یک مناظره جنجالی
 یک دفاع تمام قد

   سخنگوی وزارت بهداشت در مناظره با وزیر بهداشت دولت دهم گفت در سه 
سال 21 هزار تخت بیمارستانی اضافه شده است


