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اقتصادجامعهسیاست
سیاسی  فعال  راد،  کیانوش  محمد   
دارد  حق  »مجلس  گفت:   اصالح طلب 
نسبت به مخالفت و یا موافقت با وزرا 
سخن بگوید. تا اینجای مسئله امر جدیدی 
رخ نداده و در همه دوره های قبل نیز چنین 
تعامالت یا کش وقوس هایی وجود داشته 
است اما روشن است رئیس جمهور باید بر 

مبنای گفتگوی جریان های سیاسی و توجه به کارآمدی وزرا و بدون در نظر 
گرفتن فشارهای مختلف کابینه خود را معرفی کند. روشن است هرگونه 
تهدید یا فشار یا کارشکنی از طرف هر جریان و یا نهادی بر دولت کاری 
ناپسند است اما تالش جهت اینکه نمایندگان مجلس یا گروه های سیاسی 
پیشنهاد های خود را برای رئیس جمهور به اثبات برسانند، امری ناموجه نیست. 

رئیس جمهور باید قاطعانه تصمیم خود را برای معرفی کابینه اعالم کند.«
   سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر 
لزوم انتخاب وزرای کاردان و کارآمد و هماهنگ در کابینه دوازدهم، گفت: 
»کابینه آینده باید به دور از هرگونه سهم خواهی و بر اساس توانمندی افراد 
انتخاب شود. با توجه به تجربه چهار سال گذشته رئیس جمهور و اشراف 
ایشان به نقاط ضعف و قوت دستگاه ها، بخش ها و وزرای فعلی و همچنین 
مشکالت کشور، انتظار می رود که وزرایی در کابینه دوازدهم انتخاب شوند 

که اهتمام ویژه ای برای حل مشکالت داشته باشند.«
  مرکز اطالع رسانی وزارت کشور در اطالعیه ای در پاسخ به روزنامه 
وطن امروز اعالم کرد که وزارت کشور نمی تواند به صرف ادعای شائبه 
تخلف و بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذی صالح 
)هیئت نظارت( نسبت به بازشماری آرای منتخبین انتخابات اقدام نماید. 
همچنین در پی درج خبری در یکی از پایگاه های خبری به نقل از منتجب 
نیا با عنوان 5 میلیون نفر در صف ها ماندند و نتوانستند رأی بدهند، مرکز 
اطالع رسانی وزارت کشور با صدور یک یادداشت رسانه ای با رد این 
اظهارات توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر و تأکید کرد: »اگر 
رأی گیری پس از ساعت ۲۴ تمدید می شد، شورای نگهبان ممکن بود کل 

آرا را ابطال کند.«
 محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه 
خوشبختانه توانسته ایم فضایی را ایجاد کنیم که منابع مالی به تدریج به سمت 
صنعت و تولید داخلی بیاید، گفت: »اگر ما امروز با مشکل اشتغال روبه رو 
هستیم، این مسئله به خاطر عدم سرمایه گذاری در چند سال گذشته بوده 
است. امروز بیش از ۲50 میلیارد دالر منزل بالاستفاده داریم درحالی که این 
سرمایه  می توانست به سمت تولید و ایجاد اشتغال بیاید؛ اما این سرمایه به 
سمت ساخت مسکن رفته و راکد و بالاستفاده مانده است و از آن استفاده 
نمی شود و فقط به شکل یک دارایی برای مردم تبدیل شده است. این 
جهت گیری خوشبختانه در حال عوض شدن است و امیدواریم در دولت 

آینده رغبت به سرمایه گذاری بیشتر شود.«

  محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور گفت: »نتایج پیمایش ملی اخیر شیوع شناسی اعتیاد نشان می دهد که 
شیوه مصرف الکل در هفته گذشته در جمعیت 1۴ تا 6۴ سال، حدود ۲.7 
درصد بود به آن معنا که ۲.7 درصد از جمعیت 1۴ تا 6۴ سال کشور در هفته 
گذشته )هنگام پیمایش(، الکل مصرف کرده بودند و این رقم در ماه گذشته 
به چهار درصد می رسد. این ارقام به معنای اعتیاد همه این جمعیت به الکل 
نیست. نتایج پیمایش ملی اخیر شیوع شناسی اعتیاد نشان می دهد که شیوه 
مصرف الکل در هفته گذشته در جمعیت 1۴ تا 6۴ سال، حدود ۲.7 درصد 
بود به آن معنا که ۲.7 درصد از جمعیت 1۴ تا 6۴ سال کشور در هفته گذشته 
)هنگام پیمایش(، الکل مصرف کرده بودند و این رقم در ماه گذشته به چهار 
درصد می رسد. این ارقام به معنای اعتیاد همه این جمعیت به الکل نیست. 
مصرف الکل در مردان در مقایسه با زنان تفاوت معناداری دارد به آن معنا که 

درصد باالیی از مصرف کنندگان الکل به مردان اختصاص دارد.«
رئیس  محسنی  بندپی،  انوشیروان   
سازمان بهزیستی کشور گفت: »ساالنه 
در  معلول  هزار کودک  تا 30  بین ۲5 
کشور متولد می شوند که 50 درصد از 
این موارد مربوط به اختالالت ژنتیکی 
قابل پیگیری  ژنتیکی  اختالالت  است. 
در  موفق  غربالگری  دو  تاکنون  است. 

کشور داشتیم. یکی از آن ها غربالگری شنوایی سنجی است. در غربالگری 
شنوایی سنجی میانگین کشور حدود ۸0 درصد است. یکی هم غربالگری 
بینایی است. تنبلی چشم یکی از مهم ترین عوامل نابینایی و کم بینایی افراد 

زیر ۲0 سال است.«
  محمدرضا بادامچی، نماینده تهران گفت: »شهردار آینده تهران باید 
بهبود وضعیت  آلودگی هوا،  برای معضالت شهر تهران به خصوص 
ناوگان اتوبوس رانی و مترو و روان شدن ترافیک در تهران برنامه و تدابیر 
ویژه ای داشته باشد و از مدیران شایسته و باکفایت برای ایجاد تحول در 
پایتخت استفاده کند. با توجه به آلودگی غیرقابل تحمل هوای تهران الزم 
است شهردار در وهله اول تدبیر ویژه و فوری برای این مشکل داشته 
باشد. موضوعی که با تعامل خوب با ارگان های مختلف همچون سازمان 
محیط زیست شدنی است. شهردار تهران باید ترافیک را بشناسد، باید 
به خوبی از وضعیت ترافیکی آگاه باشد و با استفاده از مدیران با برنامه در 

جهت حل مشکل ترافیک اقدام کند.«
  سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( 
گفت: »سال 95 نسبت به سال 9۴، 63 درصد جرائم سایبری افزایش داشته 
است که ۴3 درصد آن در تلگرام و ۲0 درصد در اینستاگرام بوده است. اغلب 
سرورهای این ها در خارج از کشور فعال هستند و ۸0 درصد پرونده ها نیز 
کسر شده است. متأسفانه این جرائم در کشور ما بیش از نرم جهانی اتفاق 

می افتد. جرائم سایبری نسبت به سال گذشته ۴ درصد بیشتر شده است.«

   رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: »غیر از تعاونی های منحله ادغامی 
در کاسپین، سه تعاونی دیگر هم داریم که غیرمجاز هستند که به زودی 
خبر تعیین تکلیف آن ها را هم اعالم می کنیم که با این وجود دیگر هیچ 

موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت.«
   سازمان توسعه تجارت ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: »ایجاد مرکز 
تجاری با مدیریت دولت باید در قالب امضای تفاهم نامه مشترک و 
اعطای حق متقابل بین دو کشور و برای توسعه صادرات انجام شود، 
اگر تنها جنبه تجاری دارد باید پس از دریافت مجوزهای الزم شروع به 

فعالیت کند که در غیر این صورت غیرقانونی است.«
   مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه توسعه ای 
شدن بانک  مسکن در دستور کار دولت است، گفت: امیدواریم با ارائه 
نظام نامه آن توسط بانک مرکزی توسعه ای شدن بانک مسکن در 

سال جاری محقق شود.
   قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه قطعا امریکا در جریان 
قرارداد خرید هواپیما سنگ اندازی می کند اما شرکت های فروشنده 
طبق برجام باید هواپیما ها را به شرکت های ایرانی تحویل دهند، گفت: 
قرارداد سرمایه گذاری  »جریانی در کشور هستند که وقتی دولت 
خارجی امضا نمی کند، می گویند برجام اثر نکرد، قرارداد خارجی امضا 

می کنیم، بهانه های دیگر می آورند.«
   مدیرکل استاندارد تهران از واحدهای تولیدی و صنفی مصنوعات طال 
درخواست کرد که از خدمات آزمایشگاه های عیارسنجی دارای گواهی تائید 
صالحیت بهره گیرند و فریب آزمایشگاه های بدون مجوز را نخورند و گفت: 
»در استان تهران تنها سه آزمایشگاه عیارسنجی از این سازمان مجوز استاندارد 
دریافت کرده اند و همکار استاندارد محسوب می شوند. برخی آزمایشگاه های 
بدون مجوز اقدام به استفاده از نام این سازمان و نشان استاندارد در ارائه ی 
خدمات خود کرده اند که این اقدام جرم محسوب شده و خالف قانون است 
که طبیعتا از متخلفان به دادگاه شکایت می شود. طالفروشی ها و طالسازی ها 
می توانند اسامی آزمایشگاه های دارای گواهی تائید صالحیت استاندارد را 

در پایگاه سازمان ملی استاندارد به نشانی www.isiri.org مشاهده کنند.«
بانک  رئیس کل  سیف،  ولی اهلل   
مرکزی درباره حذف صفر از پول ملی 
گفت: »واقعیت نیست که اسکناس ها 
می کند؛  ایجاد  را  زیادی  هزینه های 
جدید  اسکناس های  نمی خواهیم  ما 
به مرور  داریم  قصد  بلکه  برداریم  را 
اسکناس های  و  را خارج  اسکناس ها 

جدید را وارد کنیم. علت اصلی این مسئله تطبیق واقعیات پولی با ذهن 
مردم است. همیشه مردم حرف از ریال می زنند اما آنچه در ذهنشان بود، 
تومان بود. وقتی به شرایط ثبات اقتصادی رسیدیم، باید به حذف صفر اقدام 

کنیم که موکول به شرایط آینده است.« 

فرهنگ
  بر اساس بخشنامه ابالغی معاونت 
گردشگری کشور، تمام دفاتر خدمات 
تورهای  و  تورگردان  مسافرتی، 
از  استفاده  صورت  در  گردشگری 
راهنمای مجاز در گشت ها و تورهای 
با  باید  داخلی  و  خروجی  ورودی، 
راهنمای گردشگری، قرارداد با بیمه سفر 

منعقد کنند. بر اساس اعالم جامعه راهنمایان ایران گردی و جهانگردی، در 
بند ۴ این بخشنامه بر ضرورت استفاده از راهنمایان مجاز در همه گشت ها 
و انعقاد قرارداد کاری شفاف با راهنمایان و توجه به پوشش بیمه ای آنان 
در طول سفر تأکید شده است و از این پس مجریان تور موظف به بستن 
قرارداد با بیمه با راهنما هستند تا حقوق طرفیت قابلیت دفاع داشته باشد.

  وزیر ارشاد گفت: »ما در سینما یک نظام استاندارد تعریف شده 
داریم و شورای ساخت و نمایش از صاحب نظران هستند. وزیر ارشاد 
و رئیس سازمان سینمایی مداخله مستقیم در فرآیند تائید یا تکذیب 
یک فیلم ندارد و منطق اداره یک وزارتخانه این نیست که در همه امور 
جزئی یک وزارتخانه دخالت کند. آنچه برای ما مهم است این است که 
یک فیلم مسیر قانونی اش را طی کرده باشد. آنچه من می توانم بگویم 
این است که فیلم های موجود هم در مرحله پروانه ساخت هم پروانه 
نمایش مجوز های الزم را کسب می کند و برای اکران به شورای صنفی 

منتقل می شود.«
  کارگردان تئاتر با اعتقاد بر اینکه دزدی دستگیره های تئاتر شهر به نوعی 
اعتراض به شرایط حفاظت از این بنای تاریخی فرهنگی است، گفت: 
»این یک فاجعه فرهنگی بزرگ، برای بنایی است که به عنوان یک اثر 
تاریخی-فرهنگی ثبت شده است و مردم برای بازدید از آن می آیند، 
حتی گردشگر و بازدیدکننده خارجی دارد و جشنواره های مختلفی در 
آن برگزار می شود. وضعیت پارک دانشجو و تئاتر شهر هم به لحاظ ایمنی 
و هم ظاهر بسیار نامناسب است. مسئولینی که حفاظت از این پارک را به 
عهده گرفته اند، نمی توانند به درستی از عهده حفاظت از آن بربیایند. مگر 
می شود هنر و فرهنگ را در قفس گذاشت؟ این حصار دور تئاتر شهر 
جلوی چه کسی را می خواهد بگیرد؟ اینکه راه حل نیست. این پاک کردن 
صورت مسئله است. باید فکری برای امنیت آن فضا شود. با گذاشتن تئاتر 
شهر در منطقه محصور که از بیرون هم بسیار منظره زشتی خواهد داشت 

مشکل حل نخواهد شد.«
  هادی خورشاهیان، نویسنده و شاعر گفت: »نباید در مقابل کتاب های 
صوتی ایستاد و از فراگیر شدن آن ها ترسید. قبل از آن که نسخ خطی 
وجود داشته باشد و قبل از آن که زبان به صورت مکتوب درآید، زبان 
به صورت شفاهی بوده است. اگر به هر دلیلی کتاب صوتی جایگزین 
کتاب کاغذی شود و مردم رغبتی نداشته باشند کتاب مکتوب بخوانند، این 

اتفاق خواست مردم است و نمی توان جلو آن ایستاد و با آن مقابله کرد.«


