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بهعنوان وزير مجوز ورود بدون فيلتر به اينترنت را دارم
مهر| وزير ارتباطات با اشاره به فعاليت خود در شبكههاي اجتماعي فيلتر شده گفت :استفاده از فيلترشكن غيرقانوني است و من به عنوان وزير ارتباطات ،مجوز ورود بدون فيلتر به اينترنت دارم .جهرمي در پاسخ
به سوالي در مورد آخرين وضعيت رفع فيلتر سرويس تماس صوتي تلگرام نيز گفت :مذاكره براي رفع فيلتر اين سرويس در حال انجام است ،اما هنوز نتيجهاي نگرفتهايم كه آن را اعالم كنيم .جهرمي همچنين از آغاز
م اپليكيشنهاي ايراني در فروشگاههاي جهاني اپليكيشن خبر داد و گفت :تمامي تالش اين است كه اين موضوع به صورت كلي حل شود.
مذاكره وزارت خارجه براي حل مشكل تحري 

خبر

رفاه اجتماعي

وزير تعاون در گفتوگو با «اعتماد» خبر داد

اعتبارات اختصاصي
براي بيمه درمان اعتياد

خبرگزاري ايلنا

اعتماد
وزير تع��اون در گفتوگو
ب��ا «اعتم��اد» از پروتكل
جديد اجراي بيمه درمان اعتياد و اجراي
اعتبارات اختصاصي خبر داد.
عل��ي ربيع��ي روز گذش��ته در حاش��يه
يازدهمين كنگره بينالمللي دانش اعتياد
در گفتوگوي اختصاصي با «اعتماد» در
پاسخ به اينكه وضعيت اجراي بيمه درمان
اعتياد در س��ال  96چگون��ه خواهد بود،
گفت« :امسال  70ميليارد تومان بودجه
براي بيمه درمان اعتياد اختصاص يافته و
 5ميليارد تومان هم وزارت تعاون به اين
رقم اضافه ك��رده و بنابراين ،مجموع رقم
تخصيصي براي بيمه درمان معتادان75 ،
ميليارد تومان خواهد بود ضمن آنكه تمام
كمكهاي خيري��ن براي درمان معتادان
كه به حس��اب س��ازمان بهزيستي كشور

واريز ميشود هم به اين رقم اضافه خواهد
شد .عالوه بر اين افزايش اعتبار دو تصميم
جديد براي بيمه درمان اعتياد هم مدنظر
است كه در هفته آتي من در شوراي عالي
بيمه آن را مطرح ميكنم .تا پيش از اين،
مراكز درماني مشمول اجراي بيمه درمان
اعتي��اد ،محدود به مراك��ز دولتي بود كه
قرار اس��ت مراكز خصوصي مورد تاييد را
هم تحت پوش��ش بيمه درمان معتادان
قرار بدهيم و بنابراين ،اعتبارات سال 96
بيمه درمان اعتياد ،براي تمام اس��تانها
هزينه خواهد ش��د كه تص��ور ميكنم با
تصميم جديد حتي ب��ا كاهش اعتبارات
هم مواجه بش��ويم .تصمي��م دوم ما براي
افزايش پوشش بيمه درمان اعتياد است.
در گذش��ته صرفا داروهاي درمان اعتياد
مشمول پوش��ش بيمه بود اما قصد داريم
بخش��ي از خدمات روانشناسي و مشاوره
و بس��تري معت��ادان بيبضاعت داوطلب

درمان را هم تحت پوش��ش بيمه ببريم.
تا ام��روز حدود  40ه��زار معتاد داوطلب
درم��ان ،براي اس��تفاده از بيم��ه درمان
اعتياد ثبتنام كردهاند و اقدامات جديد و
افزايش اعتبارات بيمهاي كه معموال هم
تخصيص  100درصدي ميگيرد ،شايد
در پيش��گيري اوليه از اعتي��اد تاثيرگذار
نباشد اما قطعا مانع از عميقتر شدن اعتياد
ثانويه معتادان در بازگشت دوباره به مواد
خواهد شد».
علي ربيعي همچنين در مراس��م افتتاح
اين كنگره با هشدار نسبت به اينكه مواد
مخدر و آس��يبهاي اجتماعي ،ميتواند
رف��اه جامعه را م��ورد تهديد ق��رار دهد،
افزود« :در دولت دوازدهم پيش��گيري از
آس��يبهاي اجتماعي در دو گروه زنان و
كودكان را بهطور ويژه در دستور كار خود
قرار دادهايم زي��را گرايش اين دو گروه به
آسيبهاي اجتماعي به مراتب مخربتر

از ساير گروههاي اجتماعي است».
ربيعي اش��ارهاي به تفاوت در گرايش به
مصرف مواد مخدر و محرك طي ساليان
اخير در ايران اشاره كرد و گفت 30« :سال
قبل ،خيلي نادر بود كه فرد تحصيلكرده
يا داراي ش��غل مناس��ب ،دچ��ار اعتياد
ش��ود و اغلب مصرفكنندگان ،ساكن در
محلههاي خاص و از اقش��ار خاص بودند
اما س��وال من آن اس��ت كه آيا امروز هم
همين وضعيت در كشور حاكم است؟ اگر
بخواهيم شيوعشناسي اعتياد را در كشور
به صورت محلهاي به اجرا در بياوريم ،آيا
تنها محالت و طبق��ات خاصي از جامعه
درگير معض��ل اعتياد خواهن��د بود؟ آيا
اصال ميتوانيم ميان مصرفكننده ،محله،
تحصيالت و موقعيت اجتماعي افراد علت
و ارتباط معناداري پيدا كنيم؟»
وزير تعاون با تاكيد بر اينكه ديگر نميتوان
آسيبهاي اجتماعي را به كنجي برد و از
چشمها مخفي كرد ،ضرورت تغيير نگرش
جامعه را خواس��تار ش��د و گفت« :ديگر
نميتوانيم بگوييم زش��ت است كه اعالم
كنيم چند نفر معتاد در كشور داريم ،زيرا
هر جا ك��ه گفتوگو نكرديم ،بيش��ترين
آسيبها را متحمل ش��ديم در حالي كه
بايد ب��راي حل آس��يبهاي اجتماعي از
جمله اعتي��اد ،گفتوگو در خصوص آنها
را به س��طح مدارس ،خانوادهها ،جامعه و
حتي مهدهاي كودك ببريم و بدانيم امروز
ديگر وقت در كنج بردن و به حاشيه راندن
آسيبهاي اجتماعي نيست».
تاثير شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،دوران
كودكي و حتي طرد ش��دن از خانواده را
از عوامل موثر در گراي��ش افراد به اعتياد
برش��مرد و گف��ت« :انگي��زه اقتص��ادي
با حم��ل و فروش م��واد مخ��در ارتباط
مس��تقيم دارد ضمن آنكه امروز ،مصرف
مواد مخدر ناشي از انگيزههاي اجتماعي
اس��ت كه اين ،تفاوت مه��م اعتياد امروز
با س��الهاي گذشته اس��ت .امروز طبقه
اجتماعي مصرفكنن��دگان مواد مخدر
با س��الهاي گذش��ته تفاوت زيادي پيدا
كرده كه مصداق اين تف��اوت را ميتوان
در معت��ادان داراي طبق��ه اجتماع��ي
باال و همچنين ش��غلهاي مناس��ب و با
تحصيالت عالي مش��اهده كرد در حالي
كه در سالهاي گذشته ،تعداد اين افراد با
چنين ويژگيهايي انگشتشمار بود .امروز
حتي بافت و جانمايي محالتي كه  30سال

پيش مشهور به سكونت مصرفكنندگان
مواد مخدر بودند ،تغيير كرده است ضمن
اينكه در اثناي متنوع ش��دن مواد مخدر
موجود و در دس��ترس برخالف سالهاي
گذش��ته ،رابط��ه قوي و مس��تقيمي هم
بين مصرفكنندگان با آسيبزا،طبقات
اجتماعي ،شغل و تحصيالت برقرار نيست
و بنا به همين داليل ،الزم است كه با دانش
جديد به مبارزه با اعتياد برويم».
يازدهمين كنگره بينالمللي دانش اعتياد
كه قرار بود با حضور وزرا و متوليان مبارزه
و مقابله با مواد مخدر و حمايت و درمان از
بيماران دچار اعتياد افتتاح شود ،در حالي
روز گذشته آغاز شد كه وزير تعاون ،رييس
سازمان بهزيستي كشور و مسووالن اين
نهاد حمايت��ي و يك��ي از معاونان وزارت
بهداش��ت ،تنه��ا مقامات دولت��ي حاضر
در مراس��م افتتاحيه بودند و انوش��يروان
محسنيبندپي ،رييس سازمان بهزيستي
كش��ور در مراس��م افتتاحي��ه با اش��اره
نس��بت به اعتياد  4/5درصد از جمعيت
 ۱۵تا  ۶۴س��اله كشور ،هش��دار داد« :با
افزايش مصرف مواد روانگردان و صنعتي،
افزايش تعداد زنان معتاد و افزايش الگوي
چند مصرف��ي مواجهيم .بنا ب��ر آخرين
مطالعه كش��وري انجام شده در سال 93
–  ،94در جمعيت  15تا  29ساله به ازاي
هر  6/6مرد ،يك زن دچار اعتياد بوده ،در
جمعيت  30تا  44ساله ،به ازاي هر 15/7
مرد يك زن معتاد بوده و در جمعيت 45
تا  64س��اله هم به ازاي هر  16/6مرد يك
زن دچار اعتياد است» .
بندپي با تاكيد بر اينكه رش��د آسيبهاي
اجتماع��ي و تنوع اين آس��يبها ،پديده
جهاني اس��ت كه ايران ه��م از اين پديده
در ام��ان نمان��ده؛ از اعتي��اد ،ط�لاق،
حاشيهنش��يني ،ك��ودكان كار و خيابان
و مفاس��د اخالقي به عنوان آس��يبهاي
اجتماع��ي جامعه ايران نام ب��رد و با ابراز
تاس��ف از نابود ش��دن هويت ف��رد بر اثر
اعتياد از تفاهم اين س��ازمان حمايتي با
قوه قضاييه براي دس��تيابي ب��ه تعريفي
واحد از معتادان سرسخت و توافق درباره
بيمار بودن تمام معتادان كشور خبر داد.
ضمن آنكه اين هش��دار را مطرح كرد كه
«هيچ اعتماد و اطميناني وجود ندارد كه
 95/5درصد افراد س��الم و ع��اري از مواد
مخدر تا پايان عمر از اين آسيب اجتماعي
مصون باشند».

بررسي مسائل كاسبان
پالسكو در هفته آينده

وقت به
حاشيه راندن
آسيبهاي
اجتماعي نيست

عل�ي ربيع�ي :ديگ�ر
نميتواني�م بگويي�م
زش�ت اس�ت كه اعالم
كنيم چن�د نفر معتاد در
كش�ور داريم ،زي�را هر
جا كه گفتوگو نكرديم،
بيش�ترين آس�يبها را
متحم�ل ش�ديم در
حالي كه باي�د براي حل
آس�يبهاي اجتماع�ي
ا ز جمل�ه ا عتي�ا د ،
گفتوگ�و در خص�وص
آنها را به سطح مدارس،
خانوادهها ،جامعه و حتي
مهدهاي ك�ودك ببريم
و بداني�م ام�روز ديگ�ر
وقت در كنج ب�ردن و به
حاشيهراندنآسيبهاي
اجتماعي نيست.

قضايي

رييس سازمان زندانها عنوان كرد:

ضرورت همكاري نهادهاي قضايي و اجرايي براي انتقال زندانها از البرز

ايرن�ا | رييس س��ازمان زندانها
روز چهارشنبه در سفري يكروزه
به استان البرز با استاندار سابق ،نماينده ولي فقيه
در استان و مسووالن قضايي استان ديدار كرده و
از زندانهاي مستقر در اين استان نيز ديدار كرد.
اصغ��ر جهانگير در ديدار با آيتاهلل س��يد محمد
مهدي حس��يني همداني ،نماين��ده ولي فقيه و
امام جمعه كرج با اش��اره به برنامههاي اصالحي
و تربيتي در زندانها ،گفت :مهمترين ماموريت
سازمان زندانها ،اصالح و تربيت است كه اجراي
مطلوب آن در گرو چند عامل اس��ت .نخس��تين
عامل در خصوص اجراي مطلوب فرآيند اصالح و
تربيت متناسب بودن تعداد زندانيان با فضاهاي
موجود است لذا تراكم جمعيت زندانيان مهمترين
مان��ع در راس��تاي اج��راي دامن��هدار و عميق
برنامههاي اصالحي و تربيتي در زندانهاست.
رييس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه گفت :طي
سالهاي اخير بر اساس رهنمودهاي مقام معظم
رهبري و سياس��تهاي راهبردي ق��وه قضاييه
اقدامات خوبي در زمينه كاهش مجازات حبس
و كاهش جمعيت زندانيان صورت گرفته اس��ت.
در حال حاضر روند رش��د جمعيت زندانيان كه
در سالهاي گذش��ته به  10درصد رسيده بود را
متوقف و اين رقم به كمتر از  5درصد رسيده است.
مشاور رييس دستگاه قضا در ادامه افزود :اعتقاد
ما اين اس��ت كه اگر بتوانيم از ورود به زندان يك
نفر نيز جلوگيري كنيم يا زنداني موجود را ولو يك

ساعت زودتر آزاد كنيم اين اقدام يك كار ارزشمند
و خدمت به جامعه خواهد بود .بسياري از افرادي
كه وارد زندان ميش��وند عالوه بر مشكل اعتياد
به لحاظ مهارتهاي ش��غلي و سالمت جسماني
داراي مشكالت عمده هس��تند كه فعاليتهاي
اصالحي و تربيتي سازمان زندانها را تحتالشعاع
قرار داده است .با توجه به مشكالت موجود امروز
مجموعه ق��وه قضاييه و س��ازمان زندانها با كار
جهادي نسبت به وظايف خود اقدام ميكنند.
رييس دفتر بازرس��ي ويژه قوه قضاييه با اشاره به
فعاليتهاي اش��تغال و حرفه آموزي در زندانها
گفت :در حال حاضر بيش از  120رشته و مهارت
شغلي در زندانها آموزش داده ميشود و برنامه
ما اين اس��ت كه هر زندان��ي حداقل يك مهارت
ش��غلي را آموزش ببين��د تا بع��د از آزادي دچار
معضل بيكاري نش��ود .حماي��ت از خانوادههاي
زنداني��ان يكي ديگ��ر از فعاليتهاي س��ازمان
زندانهاست كه در سالهاي اخير با توسعه اين
بخش اقدامات خوبي صورت گرفته است .بيش از
 600دانشآموز كه به خاطر حضور يكي از والدين
در زن��دان ترك تحصيل كرده بودند با پيگيري و
همكاري وزارت آموزش و پرورش به كالسهاي
درس برگردانيديم كه اين مس��اله در راس��تاي
پيش��گيري از وقوع جرم و جلوگيري از توس��عه
چرخه جرم اقدام مهمي بوده است.
آيتاهلل حس��يني همداني ،نماينده ولي فقيه در
اس��تان البرز با اش��اره به موارد حبس در اسالم

گفت :بايد تا جاي ممكن از مجازاتهاي جايگزين
استفاده شود.
جهانگير در ديدار با سيد حميد طهايي ،استاندار
س��ابق البرز نيز گفت :حل مشكالت زندانهاي
اس��تان البرز در گرو هم��كاري نهادهاي قضايي
و اجرايي اس��تان اس��ت .جهانگير با ارايه برخي
آمارها در خصوص زندانيان اس��تان البرز گفت:
وضعيت جمعيت كيفري اين استان تا حدودي
با ميانگين كش��وري برابر اس��ت .در بخش��ي از
شاخصها استان البرز وضعيت قضايي خوبي دارد
كه نشاندهنده اهتمام خوب نهادهاي قضايي و
اجرايي استان است.
ريي��س س��ازمان زندانه��ا بيان داش��ت :براي
حل مش��كل فضاي اس��تاندارد زندانهاي البرز
 7طرح در دست بررس��ي و اقدام است كه طبق
برآوردهاي اوليه براي اجراي آنها به اعتباري بالغ
بر 142ميليارد تومان نياز است.
جهانگير ادامه داد :با بهرهبرداري كامل از ندامتگاه
فشافويه زندانيان تهراني كه در اين استان هستند
را منتقل خواهيم كرد تا بخشي از مشكالت استان
مرتفع ش��ود .هر چند س��اخت زندان يك ارزش
نبوده و نيس��ت اما واقعيته��اي اجتماعي اين
مساله را به يك ضرورت تبديل كرده و اميدواريم
با س��اخت زندانه��اي جديد با اس��تاندارد باال،
ضمن انتقال زندانهاي قديمي از س��طح ش��هر
فضاي مناسب براي اجراي طرحهاي اصالحي و
تربيتي ايجاد كنيم.

هر چن��د در س��الهاي اخير بودج��ه خوراك و
پوش��اك زندانيان و همچنين بهداشت و درمان
رش��د داش��ته اما به دليل پايهري��زي غيرعلمي
در س��الهاي گذش��ته هنوز تا رق��م قابل قبول
فاصله داريم.
رييس س��ازمان زندانها همچني��ن بر ضرورت
حمايت دولت از ساخت زندانهاي جديد تاكيد
كرد و گفت :براي انتقال زندانها از داخل شهرها
و ايجاد اماكن جديد نيازمند بودجه هستيم .حل
مش��كالت موجود به ويژه در بخش زندانها در
گرو تعامل دس��تگاههاي قضايي و اجرايي است
كه با تشكيل كار گروه نسبت به اين موضوع اقدام
خواهيم كرد.
در ادامه اين نشس��ت اس��تاندار س��ابق البرز به
اراي��ه گزارش��ي در خص��وص وضعيت اس��تان
الب��رز پرداخت .طهايي با اراي��ه برخي آمارها در
شاخصهاي مختلف گفت :استان البرز مستعد
رشد و شكوفايي و بالندگي است و براي اين مهم
بايد تمامي نهادها در سطح كالن كمك كنند.
رييس س��ازمان زندانها و اقدام��ات تاميني و
تربيتي با اش��اره به اينك��ه درصورت تخصيص
اعتبار تا پايان امس��ال يك��ي از زندانهايي كه
متعلق به تهران اس��ت ،از البرز منتقل ميشود،
گف��ت :س��االنه  10درص��د باي��د از ورودي به
زندانهاي كش��ور كاه��ش ياب��د 80 .ميليارد
تومان اعتبار در س��ال گذش��ته ب��راي انتقال
زندانها تصويب ش��د ،اما تاكنون تخصيص آن

صورت نگرفته است .در صورت تخصيص بودجه
مورد نياز تا پايان امس��ال از  2زندان قزلحصار و
رجاييشهر كه مربوط به استان تهران هستند،
يكي از آنها به تهران منتقل ميشود .وجود اين
 2زندان سبب بروز مشكالتي براي استان البرز
ش��ده به همين منظور كارگروهي تشكيل و از
روز ش��نبه هفته آينده موضوع پيگيري انتقال
زندانيان به تهران در دستور كار قرار ميگيرد .با
همكاري دولت سعي ميشود تا زندانيان تهران
در خود تهران مستقر ش��وند تا مشكل حاشيه
نش��يني كه ناش��ي از زندانهاي استان تهران
مستقر در البرز است ،حل شود.
مش��اور رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از
س��خنان خود به كاهش زندانيان با استفاده از
ظرفيتهاي قانوني و مجازات جايگزين حبس
اشاره كرد و اظهار داشت :با اين تمهيدات صورت
گرفته كاهش 5درصدي ورودي به زندانها در
سال گذشته داش��تهايم كه البته رضايتبخش
نيس��ت .وي در ادام��ه در خصوص در دس��تور
كار قرار گرفتن 7بازداشتگاه براي استان البرز،
اظهار داشت :براي احداث اين بازداشتگاهها نياز
به  143ميليارد تومان اعتبار است كه پيشبيني
اعتبار براي احداث اين بازداش��تگاهها كمتر از
پنج درصد بوده است.
اس��تان البرز  4ندامت��گاه دارد ك��ه 2ندامتگاه
قزلحصار و رجاييش��هر مربوط به استان تهران
است.

شهري

احياي سينماهاي اللهزار

مه�ر | ريي��س ش��وراي
ش��هر تهران از برنامهريزي
مديري��ت ش��هري ب��راي احي��اي برخي
سينماهاي مصادره شده خبر داد .محسن
هاشميرفس��نجاني رييس ش��وراي شهر
ته��ران ،حج��ت نظ��ري و محمدج��واد
حقشناس از اعضاي ش��وراي شهر تهران
و همچنين مجتبي عبداللهي معاون امور
فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران روز
سهشنبه و به مناسبت ۲۱شهريورماه روز
س��ينما ،در س��ينماي آزادي حضور پيدا
كردند .رضا س��عيديپور ،رييس پرديس
س��ينماي آزادي با اش��اره به اينكه سينما
آزادي حدود  ۱۰سال پيش مورد بازسازي
قرار گرفت و ساالنه يك ميليون و  ۲۰۰هزار
نفر از ش��هروندان براي تماشاي فيلمهاي
مورد عالقه در س��ينما آزادي حضور پيدا
ميكنند ،بيان كرد :س��ينماي آزادي رتبه
دوم را بين سينماها در اختيار دارد به طوري
كه مجتمع كوروش با ۱۲سالن رتبه نخست
را به خود اختصاص داده است.
س��عيدي پور با بيان اينكه مش��كل اصلي
س��ينماي آزادي عدم وجود پاركينگ در

مجاورت اين س��ينما است ،بيان كرد :البته
پاركينگ در مجاورت سينما متعلق به بانك
سپه است كه ظرفيت آن حدود  ۹۰خودرو
اس��ت كه متاسفانه مسووالن بانك سپه در
مناس��بتهاي مختلفي همكاري الزم را با
مسووالن سينما نميكنند.
مجتب��ي عبداللهي ،مع��اون امور فرهنگي
و اجتماعي ش��هرداري تهران با اش��اره به
اقدامات انجام شده از سوي شهرداري تهران
براي تملك زمين مجاور س��ينماي آزادي
براي احداث پاركينگ بيان كرد :متاسفانه
يك سري اختالف نظرها بين مالكان وجود
داشته و ما نيز در سالهاي گذشته پيشنهاد
خريد اين زمين را ارايه كردهايم اما تا به امروز
موفق نشدهايم.
وي با اش��اره به اقدامات انجام شده از سوي
شهرداري در حوزه اقتصاد سينما و دگرگون
ك��ردن آن بيان كرد :در گذش��ته  ۲۴هزار
صندلي در شهر تهران براي سينماها ايجاد
ش��ده بود كه اين رقم هماكنون به  ۷۵هزار
صندلي سينما و آمفي تئاتر رسيده است.
محمدجواد حقشناس ،رييس كميسيون
فرهنگي و اجتماعي ش��وراي ش��هر تهران

نيز بي��ان ك��رد :در اي��ن دوره از مديريت
ش��هري رويكرد جدي را به هنر و س��ينما
خواهيم داش��ت و اين حضور نشاندهنده
اين موضوع اس��ت و ما س��ينما را به مثابه
دروازه و پل ارتباطي جامعه و هنر ميدانيم.
رويكرد ما در اين دوره افزايش زيرساختها
و پرديسهاي سينمايي است به طوري كه
طي  ۴سال آينده در هر منطقه از تهران يك
پرديس سينمايي ايجاد ش��ود و با تكميل
زيرساختها به اقتصاد هنر و سينما كمك
خواهد شد .حق شناس همچنين به احياي
س��ينماهاي قديم ش��هر تهران اشاره كرد
و گفت :يك��ي از اين س��ينماها در خيابان
الله زار بوده كه تالش ميش��ود آن را احيا
كنيم تا ش��هروندان با حضور در اين سينما
بتوانند از فيلمهاي مورد نظر خود استفاده
كنند .وي همچنين به سنگ فرش كردن
دو خيابان الله زار و ناصرخسرو با همكاري
صنوف اين دو خيابان اش��اره كرد و گفت:
ميتواني��م الگويي كه در خيابان  ۳۰تير در
خصوص سنگ فرشها انجام شد را در اين
دو خيابان اجرا كنيم.
محسن هاشميرفسنجاني ،رييس شوراي

شهر تهران نيز با اشاره به اينكه قبل از انقالب
صنعت سينما به سمت ابتذال كشيده شده
اظه��ار ك��رد :در آن زمان س��رمايهگذاران
س��ينما طاغوتي بوده و خوشبختانه بعد از
انقالب اقدامات خوبي در خصوص اقتصاد
سينما صورت گرفته است.
هاشميرفس��نجاني در ادامه با اش��اره به
برنامهريزي مديريت ش��هري براي احياي
برخي سينماهاي مصادره ش��ده در اوايل
انقالب اس�لامي كه در اختي��ار نهادهاي

انقالبي اس��ت ،گفت :تالش ميشود تا اين
س��ينماها در اختيار نهاده��اي هنري قرار
بگيرد و مردم بتوانند با حضور در سينماها
فيلمهاي مورد عالقه خود را تماشا كنند.
وي همچنين از پيگيري مديريت ش��هري
براي تامين يارانه بليت س��ينما خبر داد و
افزود :اميدواري��م در اين زمينه نيز بتوانيم
يارانهاي را نيز همانند تمامي ارگانها براي
ش��هروندان در نظر بگيريم تا ب��ا اين اتفاق
سينما رونق بيشتري داشته باشد.

مهر | شهردار تهران گفت :هفته آينده
در جلسهاي با رييس بنياد مستضعفان
مس��ائل پالس��كو و برون رفت از آن را به طور جدي
مطرح ميكنيم .شهردار تهران در حاشيه يازدهمين
نمايش��گاه زنان و توليد ملي با اش��اره ب��ه ديدار روز
گذشته خود با وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي گفت:
در اين ديدار درباره مس��ائل مختلفي صحبت شد كه
يكي از مهمتري��ن آنها موضوع اش��تغال بود .پس از
صحبت با علي ربيعي قرار شد كارگروه مشتركي ايجاد
ش��ود كه در آنجا برنامههاي حوزه اشتغال عملياتي
ش��ود و گروهي هم نظارت كنند .تعامل شهرداري با
دس��تگاههاي اجرايي كم بوده است و به همين دليل
ش��اهد هم افزايي مناس��ب نبودهايم .در مواردي هم
تعامل وجود داشته ،اما در اجرا و نظارت اهتمام صورت
نگرفته است كه اميدواريم اين مشكل حل شود.
وي در پاسخ به سوالي درباره پالسكو نيز گفت :يكي
از محورهاي فعاليتهاي ما در شهرداري هماهنگي
و تعام��ل ب��ا دس��تگاههاي مختلف اس��ت .در مورد
ساختمان پالس��كو مهمترين بخش براي هماهنگي
بنياد مستضعفان اس��ت .دو روز پيش با رييس بنياد
صحبتهايي كرديم و قرار ش��د هفته آينده بار ديگر
جلسه مشتركي بگذاريم و روي برنامهها و طرحهاي
اجرايي براي حل مش��كل پالس��كو همفكري كنيم.
خطوط اصلي برنامه ما و بنياد در اين جلسه مشخص
خواهد شد و سپس آنها را اجرايي خواهيم كرد.

پرداخت چك  ۵۰ميليون
توماني به خانواده
دانشآموزان هرمزگاني

مهر| معاون وزي��ر آموزش و پرورش
از پرداخت چ��ك  ۵۰ميليون توماني
به عنوان بخش��ي از ديه دانشآموزان هرمزگاني به
خانواده آنان خبر داد.
مهدي فيض در رابطه با آخرين وضعيت مصدومان
و خانوادههاي حادثه واژگوني اتوبوس گفت :شرايط
كلي مصدومان و خانوادهها مثبت اس��ت و بخشي از
ديه آنها نيز پرداخت شده است.
وي با بيان اينك��ه كل مبلغ ديه ۳۰۰ميليون تومان
است ،اضافه كرد :درحال حاضر  ۵۰ميليون تومان آن
در قالب يك چك پرداخت شده است و و مابقي هم
در س��ه بخش پرداخت خواهد شد .براي مصدومان
هم پرونده پزش��ك قانوني تش��كيل ش��ده تا بعد از
تعيين ميزان مصدوميت ،بيمه ديه آنها را نيز بدهد.
رييس س��ازمان دانشآموزي همچنين تاكيد كرد:
س��عي كرديم به تمام خانوادهها سركش��ي كنيم و
نيازهاي اوليه خانوادهها كه اغلب شان از خانوادههاي
محروم هس��تند برآورده كنيم ك��ه البته هيچكدام
از آنه��ا جايگزين خس��اراتي كه به آنها وارد ش��ده،
نميشود .وي در پاسخ به اين س��وال كه چه زماني
گزارش كامل حادثه به مردم داده ميش��ود ،گفت:
يك گزارش اوليه در روز س��وم بعد از حادثه از طرف
معاونت پرورش��ي آم��وزش و پ��رورش تقديم وزير
محترم شد .گزارش دوم هم يك هفته بعد از حادثه
و گزارش س��وم كه تقديم رييسجمهور خواهد شد
از سه نهاد تدوين ميشود.
فيض اضافه ك��رد :آموزش و پ��رورش ،وزارت راه و
شهرس��ازي و پليس راهنمايي و رانندگي هر س��ه
گزارش خود را ارايه خواهند داد و قضاوت نهايي طبق
آنها صورت خواهد گرفت .في��ض همچنين درباره
ش��ايعه دريافت حقالس��كوت نيز گفت :اين اقدام
رسانهاي هم براي ما و هم خانوادههاي دانشآموزان
هرمزگان��ي دردناك ب��ود .پدر اي��ن دانشآموز در
فرمانداري شهر ميناب حاضر شد و بهصورت كتبي
اعالم كرد كه چنين اتفاقي نيفتاده و تكذبيه اين ادعا
هم منتشر شده است.

ساماندهي فضاهايي
براي دستفروشان

مهر | عضو شوراي شهر تهران گفت:
ش��هرداري ته��ران باي��د نس��بت به
تامين فضاهايي براي ساماندهي دستفروشان اقدام
كند .حجت نظري با اش��اره به ضرورت ساماندهي
دستفروش��ان در سطح ش��هر تهران گفت :واقعيت
اين است كه بايد براي دستفروشان ،حتما فضاهاي
مش��خصي در نظر گرفته ش��ود تا اين افراد بتوانند
در اين فضاها كس��ب و كار كنند و هم مانع كس��ب
مغازهداران نشوند و هم اينكه سد معبر نكنند.
اين عضو كميس��يون اجتماعي و فرهنگي ش��وراي
ش��هر تهران ادامه داد :مغازه داران ب��راي اعتراض
نسبت به ساماندهي دستفروشان حق دارند چرا كه
ماليات و عوارض شهرداري ميپردازند و حق دارند
به راحتي كس��ب و كار كنند .از طرفي دستفروشان
نيز حق دارند تا معيش��ت خود را داش��ته باش��ند؛
لذا ش��هرداري بايد ب��ه فكر تامي��ن فضاهايي براي
ساماندهي دستفروش��ان باشد .البته در سطح شهر
تهران فضاهايي وجود دارد كه اس��تفاده نميشود و
شهرداري بايد به صورت غرفهبندي شده ،اين فضاها
را در اختيار متقاضيان قرار دهد.
نظري در ادامه درخصوص سوءاستفاده از واگذاري
غرفهها نيز گفت :معتقديم جايي كه شفافيت وجود
نداشته باش��د ،ممكن اس��ت در اجراي آن نواقصي
ايجاد ش��ود .البته به دنبال اين هس��تيم ،س��امانه
جامعي براي ش��هرداري تهران طراحي شود و تمام
واگذاريها به صورت مزايده باشد و دخالت انساني
را به حداقل برس��انيم .اين ش��فافيت باعث ميشود
ت��ا بخش اعظمي از مش��كالت حل ش��ود و از رانت
فاصله بگيريم.
عضو ش��وراي ش��هر تهران همچنين درب��اره نحوه
واگ��ذاري و اجاره غرفههاي خياب��ان  30تير گفت:
در بازديدي كه از اين خيابان داش��تم رقم واگذاري
غرفهها از دو ميليون تومان به باال و بس��ته به شغل
متقاضيان متفاوت بود .هنوز مشخص نيست كه بر
چه اساس��ي اين غرفهها اجاره داده ميشود .حتما
اين موضوع را در شوراي شهر پيگيري خواهيم كرد.

سرخط خبرها
مدي�ركل نوس�ازي ،توس�عه و تجهي�ز مدارس
سيس�تان و بلوچس�تان ش�مار مدارس خشت و
گلي سيستان و بلوچس�تان را  708مورد ذكر كرد
و گفت :از س�ال گذش�ته تخريب و بازسازي 390
كالس درس خش�ت و گلي اس�تان در دستور كار
قرار گرفته است .ايسنا
مدير عمليات حج از بازگشت حدود  33هزار نفر
از حجاج ايراني به كش�ور خبر داد و گفت :عمليات
بازگشت حجاج كش�ورمان از فرودگاههاي جده و
مدينه منوره طبق برنامهريزيهاي انجام شده روان
و عادي در حال انجام است .ايرنا
معاون اجتماعي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش�كي گفت :در حال حاضر در سه استان كشور
به صورت آزمايشي با راهاندازي پارلمان محالت و
خانههاي سالمت درنظر است كه در تعامل با مردم
به سالمت اجتماعي بپردازيم .ايرنا

ادامه از صفحه اول

پرتفوي ارز مبادلهاي
كاهش يافت

اين روزها ش��نيده ميش��ود كه آقاي سيف اينگونه مطرح
ميكنند« :يكسانس��ازي نرخ ارز شش ماه پس از برقراري
روابط كارگزاري انجام ميش��ود» اما اين گفته امروز ايشان
با آنچه پ��س از برجام مط��رح كردهاند مغاير اس��ت .آقاي
رييسجمهورروزامضايبرجاماعالمكردندامروز 1000ال
سي باز شده و بانك مركزي اعالم كرد كه روابط برقرار شده
است.اصالفرضكنيمچنيناتفاقيپيشنيايد.چونشرايط
نالملليدرحوزهنظامبانكيتغييركردهاستوقواعدمربوط
بي 
به حسابرسي صورتهاي مالي بانكها عوض شده و قاعده
جديدي را در حوزه نظام بانكي بينالمللي به وجود آورده كه
هنوزماآنسيستمرادربانكهااجرانكردهايم.بنابراينربطي
به بحث كارگزاري ندارد و الزم است در سيستم بانكي ايران
تحولالزمصورتگيرد.تحولدرايننظامهممتناسبكردن
آن با فعاليت بانكداري بينالمللي تحت قاعده مبارزه با جرم
پولشويي و تروريسم مالي است .اين موارد را كه نظام بانكي
بينالمللي از ما خواسته اس��ت هنوز پيادهسازي نكردهايم.
هرچند ما مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم را در
برنامه داريم اما بر اساس قواعدي كه در نهادهاي بينالمللي
مورد انتظار است؛ انجام نشده و از طرف ايران تحقق نيافته
قلمدادميشود.لذاروابطكارگزاريزمانيبرقرارميشودكه
قوانين بينالمللي رعايت شود .اين مواردي است كه مربوط
به بانك مركزي و مديريت بانكهاي ما است .نهايتا اما وقتي
گفتههايمسووالنرامرورميكنيمبهتناقضبرميخوريم.
زمانيميگفتندروابطكارگزاريبرقرارشدهومشكليوجود
ندارد اما مدتي بعد اعالم شد كه روابط كارگزاري هنوز برقرار
نشده است .واقعيت اين است كه در 12سال اخير كارگزاري
بانكها متفاوت شده در حالي كه ايران در اين مدت هيچ به
روزرسانيوهمگامسازيبانظامبينالمللينداشتهاست.در
مقطعي يعني حدود 12سال قبل همه بانكها و كارگزاران
خارجي خودشان به ايران تقاضا ميدادند اما امروز اين رابطه
معكوس ش��ده و بانكهاي ايران بايد به دنبال ايجاد رابطه
با كارگزاران خارجي بروند .اين اي��راد بايد در بانك مركزي
برطرفشودوسيستمبانكيايرانهمگامشود.درواقعاينكه
روابط برقرار نميشود مقصر اصلي بانك مركزي و مديريت
بانكيايراناست.بنابراينبهنظرميرسديكعدمتمايليبه
اجراي سياست يكسانسازي وجود داشته است .نگراني از
اينبابتاستكهچارچوبوضوابطداخلياجرايينيستو
چون خود بانك مركزي و دولت به صورت انحصاري ارز را در
اختياردارند؛بحثكارگزاريراميتوانيكبحثحاشيهاي
وثانويتلقيكرد.نكتهمهمايناستكهدولتازمابهالتفاوت
نرخ ارز در مقاطعي بهرهمند شده است .نه تنها در اين دولت،
در دولتهاي گذشته هم اين گونه بوده است .با درآمدهاي
حاصلازمابهالتفاوتنرخارز،دولتبخشيازكسريبودجه
خود را تامين كرده اس��ت .بنابراين من گمان ميكنم عدم
اجراييكسانسازينرخارزبهدليلتامينمنابعماليبودهتا
بحثصرفكارشناسيوتخصصيبانكمركزي.

نسلكشي مسلمانان مظلوم
ميانماري تا كي

از سرزمين آبا و اجدادي خود رانده و منطقه آراخان از وجود
آنان پاك شود .طبيعت خشن منطقه استوايي ميانمار هم
عليه مردم مظلوم مس��لمان اين منطقه اس��ت .بارانهاي
فصلي كه گاه تا 5000ميليمتر بارندگي س��االنه بر سر اين
مردم بيپناه باريدن ميگيرد و توفانها و گردبادهاي فصلي
نيز مزيد بر علت اس��ت .در سال 2008در گردباد معروف به
–نارجيز–كهبهميانمارنزديكميشد،غيرمسلماناناجازه
داشتند به پناهگاهها بروند و آذوقه تهيه كنند اما مسلمانان
اجازه نداشتند سرپناهي پيدا كنند و آذوقه تهيه كنند .آمار
كشتهشدگانگردباد–نارجيز– معلومنيستاماباتوجهبه
سرعت و وسعت گردباد بايد تلفات زيادي به بار آورده باشد.
جمعيتمسلمانميانمارعمدتادرمناطقروستاييزندگي
ميكنند و با توجه به نداشتن حق مالكيت در شرايط بسيار
بدي به سر ميبرند .نظاميان ميانماري به دنبال بهانه براي
حملهبهمسلمانانهستند .وقتيطالبانمجسمههايبودا
رادرباميانافغانستانمنفجركرد،درميانماراينمسلمانان
بودند كه مورد حمله قرار گرفتند .وقتي جنازه زني بودايي
در حاشيه جنگل پيدا شد 3نفر مسلمان را دستگير كردند
و متهم به تجاوز و قتل زن بودايي نمودند كه يك نفر تبرئه و
دو نفر در مأل عام اعدام شدند .وقتي اتوبوس حامل بوداييها
مورد حمله قرار گرفت و عدهاي كشته شدند ،بدون تحقيق
و بررسي كه كار چه گروهي است به مسلمانان حمله كردند
درصورتيكهتحليلگرانبراينباورندكهحملهبهاتوبوسكار
گروههايشبهنظاميبوداييبودهتابهانهحملهبهمسلمانان
موجه تشخيص داده شود .سياست حذف مسلمانان توسط
دولت ميانمار كه در پي تش��كيل دولت يكدست بودايي در
ميانماراستسالهاستبهبهانههايمختلفچهداخليوچه
خارجيانجامميشودواينمسلمانانميانماريهستندكه
موردهجمهوهجوموكشتارقرارميگيرند.تصاويروحشتناك
كشتار مسلمانان ميانماري ،اجس��اد غرقشدگان در دريا و
كلبههاي آتشزده مس��لمانان ميانماري ،دل هر بينندهاي
را به درد ميآورد .پاكسازي قومي در شبهجزيره بالكان دارد
درآسيايجنوبشرقيتكرارميشودبااينتفاوتكهوقتي
صربهايبوسنيبهمسلمانانحملهكردندهرچندباتاخير،
جامعه جهاني از خود واكنش نشان داد اما ظاهرا چشمهاي
جامعه جهاني بر مصائب و مسائل مسلمانان مظلوم ميانمار
بسته شده است و مهمتر آنكه سران كشورهاي اسالمي هم
به خواب غفلت فرو رفتهاند .آيا وقت آن نرسيده است جامعه
اسالمي صداي هل من ناصر مسلمانان ميانماري را بشنود و
در ايامه حج كه صداي اتحدو در س��رزمين وحي بلند است
نيمنگاهيبهاينمردممظلومداشتهباشند.

