
آخري��ن باري ك��ه نام فره��اد رهبر به 
صورت گسترده در خبرها آمد 29 بهمن 
سال 92 بود، زماني كه رضا فرجي دانا، وزير وقت علوم 
او را از رياست دانشگاه تهران بركنار كرد. روز گذشته 
بار ديگر اسم او در خبرگزاري هاي مختلف تكرار شد، 
اين بار به خاطر انتصاب در سمت جديد. هيات امناي 
دانشگاه آزاد فرهاد رهبر را به عنوان رييس دانشگاه آزاد 
به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي معرفي كرد. اعضاي 
هيات امنا در اين جلسه به اتفاق آرا تصويب كردند كه 
فرهاد رهبر به عنوان رييس دانشگاه آزاد به شوراي عالي 
انقالب فرهنگي معرفي شود و گفته مي شود موضوع 
رياست او بر دانشگاه آزاد در نخستين جلسه اين شورا 
مطرح خواهد ش��د. بركناري فرهاد رهبر از رياس��ت 
دانشگاه تهران يكي از نخستين تغييرات وزارت علوم 
دولت حسن روحاني بود كه با پخش شيريني و استقبال 
دانشجويان دانشگاه تهران همراه شد، 4 سال پس از آن 
بركناري، رهبر دوباره بازگشته است تا اين بار در مسند 

دانشگاهي ديگر قرار بگيرد. 
بهمن ماه 1386 زماني كه خب��ر انتصاب فرهاد رهبر 
به عنوان رييس دانش��گاه تهران معرفي شد رسانه ها 
در معرفي او از عنوان »رييس سابق سازمان مديريت 
و برنامه ري��زي« اس��تفاده كردن��د، س��ازماني كه در 
همان س��ال و در پي ايجاد تحوالت ساختاري توسط 

رييس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد منحل ش��د. 
فرهاد رهب��ر در همان دولت و با انتخاب محمدمهدي 
زاه��دي، وزير علوم دولت نهم به رياس��ت دانش��گاه 
تهران رسيد و به جاي عميد زنجاني نشست. از همان 
س��ال تا روي كار آمدن دولت يازدهم، 6 سال فرصت 
داش��ت تا رويكرد خود را در خصوص آموزش عالي به 
عنوان رييس بزرگ ترين دانش��گاه كشور نشان دهد. 
نصب گيت ه��اي الكترونيكي براي ثبت ورود و خروج 
دانش��جويان و زمزمه ه��اي طراحي لب��اس فرم براي 
دانشجويان از جمله حواشي رياست او در اين دانشگاه 
بود كه جنجال زيادي به پا ك��رد. او در همان زمان در 
نشست با دانشجويان دانشگاه تهران گفت: »خيلي از 
دانش��جويان در مالقات هاي حضوري اين پيشنهاد را 
داده اند كه دانشجويان دانشگاه تهران لباس فرم داشته 
باش��ند، لباس فرم به اين معني كه ش��كل و شمايلي 
مش��خص باش��د كه همه آن قاع��ده را رعايت كنند. 
دانشجويان نظرات خود درباره لباس فرم دانشجويي را 
از طريق ايميل اعالم كنند و اگر تعداد قابل توجهي از 
دانشجويان اين راهنمايي را داشته باشيد كه مي توانيم 
در دانش��گاه تهران لباس فرم داش��ته باشيم، قاعدتا 
مس��ووالن نيز تصميم گيري مي كنند.« اين تصميم 
البته به دليل مخالفت هاي گسترده دانشجويان عملي 
نشد اما منحل شدن شوراهاي صنفي دانشگاه تهران 
و كمرنگ شدن فعاليت انجمن هاي مختلف فرهنگي 
و سياسي در اين دانش��گاه يكي از اتفاقاتي بود كه در 

زمان رياست او در اين دانشگاه رخ داد، هر چند محدود 
شدن فعاليت هاي دانشجويي در زمان دولت هاي نهم 
و دهم در بسياري از دانشگاه هاي كشور اعمال شد اما 
در اواخ��ر دولت دهم به نظر مي رس��يد كه اختالفاتي 
ميان فرهاد رهبر و محمود احمدي نژاد رخ داده است، 
تا جايي كه حتي رييس دول��ت دهم هم از وزير علوم 
دولتش خواست كه رهبر را بركنار كند. او 28 اسفندماه 
سال 91 در نامه اي به كامران دانشجو وزير وقت علوم، 
خواستار بركناري فرهاد رهبر، رييس دانشگاه تهران 
شد و دليل اين درخواست را روش او در اداره دانشگاه 
با »رويكردي سياست زده، غيرعلمي و احيانا امنيتي« 
ذكر كرد. تصميمي كه البته هرگز عملي نشد تا اينكه 
تغيير دولت از راه برسد و همراه آن طيف گسترده اي از 
روساي دانشگاه در دولت يازدهم كنار گذاشته شوند. 

حمايت انتخاباتي از رييسي، رياست دانشگاه آزاد
فوت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، اتفاقي بزرگ در حوزه 
سياست كشور بود اما با گذشت چند ماه مشخص شد 
كه يكي از آشكارترين تاثيرهاي آن قرار است خودش 
را در دانش��گاه آزاد نش��ان دهد جايي كه حاال با وارد 
شدن علي اكبر واليتي به عنوان رييس هيات موسس 
تغييرات بس��ياري را در چارچوب رياستي و مديريتي 
تجربه كرده اس��ت. بهمن  ماه س��ال گذشته واليتي 
به جاي آيت اهلل هاش��مي در دانش��گاه آزاد را پر كرد و 
از ارديبهش��ت امس��ال تغييرات جدي زيرنظر او آغاز 

شدند، تغييرات گسترده در معاونت هاي اين دانشگاه 
يك نمونه از اين تغييرات بود اما خانه تكاني خيلي زود 
به چهره هاي مطرح تر اين دانشگاه رسيد. بزرگ ترين 
نمونه اين تغييرات بركناري حميد ميرزاده از رياست 
اين دانش��گاه بود كه روز س��وم ارديبهش��ت صورت 
گرفت، ياس��ر هاشمي رييس دفتر هيات امنا دانشگاه 
آزاد در واكن��ش ب��ه بركناري ميرزاده ب��ه ايلنا گفت: 
»سياس��ت هاي مديريتي ميرزاده در دانش��گاه آزاد 
اسالمي، منطبق بر مشي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
بود و بركناري او س��ه ماه قبل از م��دت حكم قانوني 
برخالف س��يره مديريتي آيت اهلل هاش��مي در جهت 

ثبات و رشد دانشگاه آزاد اسالمي است.«
 يك ماه بعد نوبت به تغيير خود او رسيد؛ يك ماه پس از 
بركناري حميد ميرزاده از رياست دانشگاه آزاد و روي 
كار آمدن علي محمد نوريان به عنوان سرپرست، ياسر 
هاش��مي هم از رياست دفتر هيات امناي اين دانشگاه 
كنار گذاش��ته شد، اتفاقي كه س��بب شد سيدحسن 
خميني هم وارد ماجرا شود و لب به اعتراض بگشايد. 
عضو هيات موسس و هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي 
طي نام��ه اي ب��ه رييس جمهور ضمن اع��الم فقدان 
وجاهت قانوني در موضوع عزل رييس دانش��گاه آزاد 
اسالمي و نيز نصب سرپرست جديد بدون راي گيري در 
هيات امنا دانشگاه از وي خواست نسبت به مساله براي 
راهگشايي ورود كند. در اين نامه سيدحسن خميني 
خطاب به حسن روحاني نوشت: »به نظر اينجانب روند 
عزل برادرمان جن��اب آقاي ميرزاده از وجاهت قانوني 
برخوردار نيست و حداقل آن است كه شبهه غيرقانوني 
بودن آن بسيار قوي است. همچنين نصب سرپرست 
نيز بدون راي گي��ري در هيات امنا بوده اس��ت. ورود 
حضرتعالي در مساله حتما مفيد و راهگشا خواهد بود.« 
از همان زماني ك��ه نام علي محمد نوري��ان به عنوان 
سرپرست دانش��گاه به ميان آمد شايعه انتخاب فرهاد 
رهبر به عنوان رييس جديد دانش��گاه آزاد هم مطرح 
ش��د. ش��ايعه اي كه پس از يكي  دوب��ار تكذيب، روز 
گذش��ته و با امضاي حكم او توسط علي اكبر واليتي از 
شايعه به خبر تبديل شد. آخر فروردين امسال، رهبر از 
هيات نظارت بر انتخابات تهران استعفا داد تا به صورت 
رسمي به عنوان حامي ابراهيم رييسي هنگام ثبت نام 
او در وزارت كشور حاضر شود. روز گذشته عكس حضور 
او در كنار ابراهيم رييس��ي بارها همراه خبر انتصاب او 
به عنوان گزينه رياس��ت دانش��گاه آزاد در شبكه هاي 
اجتماعي منتش��ر ش��د. حدود يك ماه بع��د و پس از 
شكست رييسي در انتخابات رياست جمهوري، توليت 
آستان قدس در حكمي فرهاد رهبر را به سمت مشاور 
اقتصادي و دبير كارگروه اقتصادي آستان قدس رضوي 
منصوب كرد. 20 تيرماه رهبر به همراه فريدون عزيزي 
و محمدمهدي طهرانچي )رييس بركنار شده دانشگاه 
شهيد بهشتي( به عنوان سه عضو جديد هيات امناي 
دانشگاه آزاد اسالمي راي اكثريت اعضاي شوراي عالي 
انقالب فرهنگي را كسب كردند عضويت در اين هيات 
مقدمه انتخ��اب او را چيد و ح��اال در صورت تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، رهبر اين بار به بر مسند 
رياست دانشگاه آزاد مي نشيند. هنوز مشخص نيست 
حواشي رياس��ت او بر دانشگاه تهران آيا قرار است او را 

در دانشگاه آزاد هم همراهي كنند يا نه؟

كانال هاي خشن براي جوانان و نوجوانان مضر است و بايد مسدود شود
مهر| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: به طور متوسط در هفته سه هزار كانال غيراخالقي در شبكه اجتماعي تلگرام مسدود مي شود. از تعداد كانال هاي غيراخالقي تلگرام كه مسدود مي شود تعدادي از آنها براي 
رسيدگي به مقامات قضايي ارجاع مي شود. اين اقدام طبق خواسته مردم براي استفاده راحت تر از فضاي مجازي و در جهت سالم سازي و پاكسازي اين فضا صورت مي گيرد. با اقدامات صورت گرفته و جلوگيري از فعاليت 
كانال هاي غيراخالقي و خشن براي جوانان و نوجوانان، اين فضا را سالم سازي كرده تا اين قشر در مواجهه با فضاي مجازي با فضايي سالم و بدون مشكل روبه رو شوند. 
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با 182 راي موافق 
 مجلس اصالحات كليات

 كاهش مجازات اعدام محكومان 
مواد مخدر را تصويب كرد 

اعتماد| كليات طرح تخفيف مجازات 
اعدام محكومان م��واد مخدر با 182 
راي موافق نمايندگان مجلس تصويب شد. بيش از دو 
سوم از نمايندگان حاضر در جلسه علني روز گذشته 
خانه ملت در حالي به اين كلي��ات راي مثبت دادند 
كه در صورت تصويب نهايي و الحاق و ابالغ، مجازات 
اعدام براي آن تع��داد از محكومان مواد مخدر كه به 
دليل ماهيت گرايش به قاچاق مرگ، در ادبيات اخير 
متوليان مقابله با اعتياد، »حامالن مواد مخدر« لقب 
گرفته اند، تحت شرايطي از جمله اوزان كشف شده و 
دفعات تكرار جرم و نحوه جابه جايي و قاچاق، كاهش 

يافته يا مشمول تخفيف خواهد شد. 
اين كليات در قالب م��اده واحده اي، تاكيد كرده كه 
مجازات اعدام، صرفا براي آن گروه از محكومان مواد 
مخدر اجرا خواهد ش��د كه به دليل ارتكاب به قاچاق 
مس��لحانه و مقابله با ماموران با س��الح گرم يا سرد، 
رياست ش��بكه يا پش��تيباني مالي و سرمايه گذاري 
قاچاق، اس��تفاده از افراد محجور يا كمتر از 18 ساله 
براي قاچ��اق و جابه جايي، تولي��د و توزيع و واردات 
بي��ش از صد كيل��و مواد ب��ر پايه ترياك ي��ا دو كيلو 
مشتقات مرفين و كوكايين، سابقه محكوميت قطعي 
اعدام، حبس ابد يا حبس بيش از 15 س��ال، در زمره 
مفس��دان في االرض قرار مي گيرند اما در مورد ساير 
محكوم��ان كه جرايمي غير از اين تاكيدات داش��ته 
باشند، محكوميت اعدام به حبس ابد، جريمه نقدي 

يا حبس هاي كوتاه مدت تبديل خواهد شد. 
مخالف��ان اصل��ي كليات اي��ن طرح ك��ه در صورت 
تصويب، به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 
و ساير الحاقات آن در سال هاي بعد- 1389- افزوده 
مي شود، اعضاي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس و همچنين كارشناسان دستگاه قضا 
بودند و توجيه مخالفان اين بود كه با تصويب نهايي و 
اجراي اين بخش از قانون، قاچاق مواد مخدر و اعتياد 

در كشور افزايش خواهد يافت. 
كارشناس��ان مرك��ز پژوهش هاي مجل��س، جليل 
رحيم��ي جهان آب��ادي، عبدالحمي��د خ��دري و 
جهانبخش محبي ني��ا، نماين��دگان موافق تخفيف 
مجازات محكومان مواد مخدر بودند كه در س��خنان 
خ��ود در توجيه موافقت با اين ط��رح ضمن تاكيد بر 
اينكه اين طرح به هيچ وجه خواس��تار حذف مجازات 
اعدام نيس��ت، گفتند: »در اين طرح، تمركز اعدام بر 
افراد و باندهايي است كه به دليل سود سرسام آور به 
دنبال قاچاق مواد مخدر هس��تند. درس��ت است كه 
اعدام بازدارنده اس��ت اما بايد در م��ورد قاچاقچيان 
عمده، مسلح و س��ابقه دار انجام شود نه براي آنهايي 
ك��ه به دليل فقر، نداري و نداش��تن ش��غل در برخي 
مناط��ق مرزي به ناچ��ار به اين س��مت گرايش پيدا 
كرده اند و اكنون پش��ت ميله هاي زندان هس��تند و 
براي اين افراد اعدام چاره س��از نيس��ت و بايد فرصت 
بازگش��ت را به آنهايي كه از س��ر ناچاري به اين دام 
افتاده اند بدهيم. ما هم در پ��ي حذف مجازات اعدام 
نيس��تيم بلكه مي خواهيم قانون را اصالح كنيم. اين 
طرح هم برگش��ت به عين حكم شرع است و صيانت 

از فقه دارد.« 
همچنين محمد رضا صباغيان، حس��ينعلي حاجي 
دليگاني و ولي داداش��ي ك��ه از مخالفان تصويب اين 
طرح بودند در س��خنان خود و در توجيه مخالفت با 
تخفي��ف مجازات اعدام ب��راي محكومان مواد مخدر 
گفتند: »مواد مخدر در حال تخريب بنيان خانواده ها 
است. طالق، س��رقت و آسيب هاي اجتماعي، جامعه 
را دچار مشكل كرده اما با اين طرح احساس مي شود 
چون كم آورده ايم، رو ب��ه تخفيف مجازات كرده ايم. 
متاس��فانه طرح مذكور به قاچاق مواد 5 تا 100 كيلو 
مج��وز مي دهد و براي توليد، حم��ل و توزيع تا 100 
كيلو ترياك مجازات حبس در نظر گرفته مي ش��ود 
در حالي كه همين ميزان، براي نابودي 100 خانواده 
كافي اس��ت. در حالي كه در برخي از كش��ورها حتي 
اجازه نمي دهند كه مواد مخدر به كشورشان حمل و 
توزيع شود ما بايد تجربه ساير كشورها را هم در نظر 
بگيريم. درست اس��ت كه ما فرصت هاي شغلي كمي 
داريم اما توجيه خوبي نيس��ت كه ع��ده اي به خاطر 
بيكاري به س��مت قاچ��اق م��واد روي بياورند. نبايد 
صورت مس��اله را پاك كنيم. اعتياد باعث فروپاش��ي 

بسياري از خانواده ها شده است.«
پس از مطرح شدن سخنان موافق و مخالف در قبال 
كليات اين طرح، حسن نوروزي؛ سخنگوي كميسيون 
قضايي مجلس در سخنان خود تاكيد كرد: »ما در اين 
طرح حذف مجازات اع��دام را مطرح نكرده ايم، بلكه 
مجازات اعدام براي آن دسته از افرادي اجرا مي شود 
كه مفسد في االرض بوده يا قاچاقچيان را سركردگي 
مي كنن��د. راه مبارزه با مواد مخدر اين نيس��ت كه از 
عربستان تقليد كنيم. عربستان كه رييس كميسيون 

حقوق بشر است، مجرمان را گردن مي زند.« 
ذبيح اهلل خداييان؛ سخنگوي قوه قضاييه هم از جمله 
مخالف��ان برخي جزيي��ات اين الحاقي��ه بود و ضمن 
اعالم موافقت خود با اص��ل طرح گفت: »قوه قضاييه 
به هيچ وجه به دنبال افزايش مجازات يا اعدام كس��ي 
نيس��ت. نگراني ما از اين جهت اس��ت كه به نوعي با 
كاهش بيش از حد اعدام شاهد افزايش بي رويه مواد 
مخدر در كش��ور باش��يم چرا كه با تصويب اين طرح 
مجازات ها به ش��دت كاهش مي يابد. اگ��ر اين طرح 
تصويب هم ش��ود، در مورد جزييات بايد بررسي هاي 

بيشتري به عمل  آيد.« 
به دنبال اظهارات وي، مقرر ش��د براي رفع اشكاالتي 
كه در جزييات طرح وجود دارد، اين طرح بازگش��ت 
دوباره اي به كميسيون حقوقي و قضايي داشته اما به 
گفته  اللهيار ملكش��اهي؛ رييس كميس��يون قضايي 
و حقوقي مجلس، چهارش��نبه اين هفته، مجددا در 
دس��تور كار مجلس ق��رار گرفت��ه و در صحن علني 

مطرح شود. 
علي الريجاني، رييس قوه مقننه كه رياس��ت جلسه 
علني روز گذشته را بر عهده داشت هم، پس از بررسي 
آراي نمايندگان به بازگشت اين طرح به كميسيون 
تخصصي و رفع ايرادات، خواستار تسريع در بررسي 
اش��كاالت مدنظر نمايندگان و مهمان��ان حاضر در 

جلسه علني از سوي كميسيون قضايي شد. 

  مديركل نظارت بر درمان و اعتبار بخشي وزارت 
بهداشت: هيچ گزارشي از تخلف تعرفه اي پزشكان 
در هيچ بيمارستان و مطب دولتي، خصوصي و خيريه 

از اول سال 96 تاكنون در كشور نداشته ايم. ايرنا 
  مدي�ركل ميراث فرهنگ�ي، صنايع دس�تي و 
گردشگري استان كرمان از س�فر ناظران و داوران 
بين المللي ش�وراي جهاني صنايع دستي به منظور 
ارزيابي پروژه جهاني  شدن سيرجان به عنوان شهر 

جهاني گليم خبر داد. مهر
   محمد س�االري، رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي ش�هر ديروز در توييتي اعالم كرد: 
نامگذاري خياباني به نام مريم ميرزاخاني نابغه ايراني 

را به شورا ارايه خواهيم كرد. ايسنا
   مديرعامل موسسه علمي آينده سازان: جشنواره 
»علم براي هم�ه« ويژه دانش آم�وزان و خانواده ها 

برگزار مي شود. اعتماد

خبر كوتاه

سرخط خبرها آسيب اجتماعي آموزش عالي

عضو ستاد رييسي رييس دانشگاه آزاد شد
فرهاد رهبر از  واليتي حكم گرفت

خبرگزاري ايسنا

رهبر و رييسي
آخ�ر فروردين امس�ال، 
رهبر از هي�ات نظارت بر 
انتخابات تهران اس�تعفا 
داد ت�ا به صورت رس�مي 
به عنوان حام�ي ابراهيم 
رييس�ي هنگام ثبت نام 
او در وزارت كشور حاضر 
شود. روز گذشته عكس 
حضور او در كنار ابراهيم 
رييسي بارها همراه خبر 
انتصاب او به عنوان گزينه 
رياست دانش�گاه آزاد در 
اجتماع�ي  ش�بكه هاي 
منتشر ش�د. حدود يك 
ماه بعد و پس از شكست 
انتخاب�ات  در  رييس�ي 
رياست جمهوري، توليت 
آس�تان قدس در حكمي 
فره�اد رهبر را به س�مت 
مش�اور اقتصادي و دبير 
كارگروه اقتصادي آستان 
قدس رضوي منصوب كرد.

اعتماد| رييس سازمان بهزيستي 
كش��ور در پاس��خ به »اعتماد« با 
تاكيد بر مخالفت س��ازمان بهزيس��تني كشور با 
هرگونه ايجاد ش��هرك و مرك��ز اردوگاهي براي 
نگهداري گروهي زنان آس��يب ديده، تاكيد كرد 
كه سازمان بهزيس��تي طبق قانون برنامه ششم 
توس��عه، تنها مرج��ع صدور مجوز و تش��خيص 
تخصصي ايجاد مراكز بازتواني زنان آسيب ديده و 

ساير آسيب ديدگان اجتماعي است. 
انوشيروان محسني بندپي، روز گذشته و همزمان 
با سالروز هفته بهزيستي در نشست خبري خود 
در پاس��خ به اين س��وال »اعتماد« ك��ه به گفته 
يكي از كارمندان اس��تانداري ته��ران، اين نهاد 
 استاني در پي ايجاد ش��هرك هاي بازتواني زنان 
آسيب ديده است و استاندار تهران و معاون مركز 
امور زنان و خانواده رييس جمه��وري هم از اين 
اقدام حمايت كرده ان��د، گفت: » طبق قانون اين 
اقدام بر عهده ما است و نه بر عهده يك كارشناس 
در اس��تانداري. ما هم به ش��دت از برچسب زدن 
به افراد پرهيز داريم و به دنبال اين هس��تيم كه 
ظرفيت تمام مراكزمان را به تعداد كمتر كاهش 
دهيم تا اثربخش��ي بيشتر شود. جمع كردن يك 
گروه در يك مكان و برچس��ب زدن به آنها، نه به 
صالح آن افراد است و نه در اجتماع پذير كردن و 
درمان برگشت پذيري آنها تاثير خواهد داشت. ما 
مي توانيم بيرون از شهر تهران يك پادگان تاسيس 

كنيم و تمام معتادان متجاهر را ببريم آنجا اما اين 
نحوه برخورد با انسان نيست. ما با انسان سروكار 
داريم نه با يك فيزيك س��خت. با انساني سروكار 
داريم كه هر لحظه امكان تغيي��ر و تحول دارد و 
بازتواني او نيازمند نگاه نرم افزاري است و نه نگاه 
سخت افزاري. تجربه ما نشان داده كه برخوردهاي 
بگير و بزن و جمع آوري، تا امروز پاسخگو نبوده. 
اگر از كم��ك و حمايت قوه قضايي��ه براي ايجاد 
الگوي دادگاه درمان مدار برخوردار ش��ده ايم هم 

در راستاي همين نگاه است.«
محس��ني بندپي در ادامه پاس��خ به »اعتماد«، 
تاكيد كرد كه هي��چ نهادي، بدون دريافت مجوز 
از س��ازمان بهزيس��تي و تامين ش��رايط مد نظر 
اين نه��اد حمايتي، اجازه ايج��اد مراكز بازتواني 
و جامعه پذي��ري آس��يب ديدگان اجتماع��ي را 
ندارد و اف��زود: »ما ه��م مراكز بازپ��روري براي 
حرفه آموزي زنان آس��يب دي��ده ايجاد كرده ايم 
اما ايجاد مراكز توانمند س��ازي با ايجاد شهرك، 
اختالف ريشه اي دارد. سازمان بهزيستي مسوول 
مراقبت از آسيب ديدگان خيابان است و همچنين، 
مس��ووليت آموزش كارشناس��ان ب��راي اعزام و 
استقرار در مراكز بازتواني ايجاد شده توسط ساير 
نهاده��ا را برعهده دارد و در واق��ع، تامين نيروي 
انساني اين مراكز بر عهده بهزيستي است. من با 
شناختي كه از استاندار تهران دارم، قطعا ايشان 
نظر به ايجاد شهرك ندارد و اگر در پي راه اندازي 

مراكز حرفه آموزي و اجتماع پذيري هس��تند آن 
هم با ظرفيت نگهداري كمت��ر از 50 نفر، ما هم 
كمك مي كنيم. اما همان طور كه با اردوگاه هاي 
درمان اجباري اخوان و فشافويه و مراكز نگهداري 
با حجم 600 نفر و 700 نف��ر و 500 نفر مخالف 
بودي��م، حاال هم با مركز جامع توانمند س��ازي با 

حجم كم موافقيم و در غير اين صورت، خير.«
بندپي در پاس��خ به »اعتماد«، گفت كه فعاليت 
مراكز بازتوان��ي و حرفه آموزي »به��اران« كه از 
دو س��ال قبل و توس��ط ش��هرداري تهران براي 
بهبوديافتگان اعتياد ايجاد ش��د، نظر س��ازمان 
بهزيس��تي را تامي��ن نك��رد و از اي��ن مراكز به 
عنوان صداهايي در آس��تانه برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري ياد كرد اما در پاسخ به اين سوال 
»اعتماد« كه فقر فرهنگي گريبانگير مددجويان 
تحت پوش��ش س��ازمان بهزيس��تي، تا چه حد 
آسيب زاتر از فقر اقتصادي گريبانگير مددجويان 
تحت پوش��ش كميته امداد اس��ت، گفت: »ما از 
آسيب هاي اجتماعي پيشگيري مي كنيم اما تمام 
مددجويان ما هم ناشي از فقر فرهنگي نيستند. 
طالق و معلولي��ت، صرفا معض��ل خانواده هاي 
فقير نيست. امروز در شمال تهران به ازاي هر دو 
ازدواج يك طالق داريم اما در جنوب تهران از هر 
3 ازدواج، يكي منجر به طالق مي ش��ود و در يك 
استان كم برخوردار هم به ازاي هر 6 ازدواج، يك 
طالق داريم. پديده هاي مددجويان ما چند وجهي 

است و نيازمند كار تخصصي است. «
بندپي در پاسخ به س��وال ديگر »اعتماد« درباره 
ميزان تاثيرات مثبت طرح تحول س��المت براي 
جمعيت هدف س��ازمان بهزيس��تي كش��ور، به 
ارايه دفترچه درماني بيمه پايه براي 11 ميليون 
حاشيه نش��ين و ايجاد مراكز خدمات سالمت در 
اين مناطق اش��اره كرد و در پاس��خ به »اعتماد« 
درباره نحوه حمايت از انجمن حمايت از كودكان 
كار كه چندي قبل پلمب شد، گفت: »مسووالن 
اين مرك��ز مي توانند به واحد حقوقي و دفتر امور 
جوانان و نوجوانان ما مراجعه كنند كه وظيفه آنها، 

حمايت از اين مراكز است.«
بندپي همچنين با تاكيد بر لزوم ارايه آموزش هاي 
آگاه س��ازي كودكان با هدف حساس سازي آنها 
نسبت به عوامل خطر و از جمله آزارهاي جنسي، 
در تش��ريح آماري از س��اماندهي كودكان كار و 
خيابان ش��هر تهران توسط س��ازمان بهزيستي 
كشور طي ماه هاي آبان و آذر سال 95 گفت: »از 
مجموع 2 هزار و 835 كودك، 77 درصد پسر و 23 
درصد دختر هستند، 19 درصد ايراني، 65 درصد 
افغان، 16 درصد پاكستاني بوده و به تازگي با چند 
مورد كودك عراقي هم مواجه شده ايم. ميانگين 
سني كودكان ساماندهي شده، 6 تا 16 ساله است 
و 85 درصد آنها اهل اس��تان هاي ديگر بودند. در 
ح��ال رايزني با قوه قضاييه هس��تيم كه اگر يك 
كودك كار، س��ه بار توس��ط نيروهاي بهزيستي 

پذيرش ش��د، حضانت كودك از خانواده س��لب 
شده و در مراكز بهزيستي نگهداري شود كه البته 
كودكان اتباع غيرايراني مشمول اين رايزني و الزام 

نخواهند بود.« 
به گفته بندپي، در حال حاضر 520 هزار خانوار، 
ثبت نامي هاي سال 95 سازمان بهزيستي كشور 
براي دريافت مستمري هس��تند و افزايش 3/4 
درصدي مس��تمري، در س��ال 96 شامل پشت 
نوبتي هاي مس��تمري )حتي به ش��رط پذيرش 
در س��ازمان و برخورداري از دريافت مستمري( 
نمي شود و اين گروه، از سال 97 مستمري افزايش 
يافته طبق قانون برنامه ششم توسعه را دريافت 

خواهند كرد. 
در اين نشست همچنين محمد نفريه، مديركل 
امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور 
اعالم كرد: »طي تفاهمنامه 8 س��اله با س��ازمان 
زندان ها، كودكان باالي 2 س��ال مادران زنداني، 
به سازمان بهزيستي واگذار مي شوند و هم اكنون 
2300 كودك باالي دو س��ال ب��ه دليل زنداني 
بودن والدين، در مراكز ش��به خانواده بهزيستي 
نگهداري مي شوند. اما س��ازمان بهزيستي براي 
 هر زندان كه بيش از 10 كودك كمتر از دوس��ال

 به همراه مادران ش��ان نگهداري ش��وند، مجوز 
تاسيس شيرخوارگاه و مهد كودك صادر مي كند 
مش��روط بر اينكه زندان ها مشكالت حراستي و 

حفاظتي خود را قبال حل كرده باشند.«

در شمال تهران به ازاي هر دو ازدواج يك طالق داريم
رييس سازمان بهزيستي در گفت وگو با »اعتماد«: 

بهزيستي

اعتماد

ايسنا| محمدحس��ن طالبيان، معاون 
ميراث فرهنگي كشور در خصوص روند 
ثبت جهاني ي��زد و آثار و تبعات آن گفت: مردم يزد يك 
جريان خالقانه را در كوير ايجاد كردند، اما مهم اين بود 
كه مردم يزد تالش كردند اين شهر تاريخي را حفظ كنند. 
در يكي دو سال گذش��ته يك برداشت هوايي به كمك 
پهپاد صورت گرفت. اين برداشت نشان داد كه به نسبت 
ش��هرهاي ديگر، در يزد كمتر شاهد بناهاي بلندمرتبه 
هس��تيم و يزد در مقايسه با ش��هرهاي ديگر وضعيت 
مناسب تري دارد و منظر آسمان شهر در آن حفظ شده 
است. او با بيان اينكه از سال 93 تقريبا همه مردم بومي، 
مسووالن، دستگاه هاي اجرايي شهر با ثبت جهاني يزد 
همراه ش��دند افزود: با اين وجود توجه داشتيم كه ثبت 
جهاني يزد كار آساني نيست، اما اين شهر يكي از استثناها 
بود، به همي��ن دليل كار پرمخاطره اي را آغاز كرديم كه 
هدف مان بيشتر حفاظت از شهر و وقوع يك گفتمان بود. 

مسوول تدوين پرونده هاي ثبت جهاني يونسكو با تاكيد 
بر اينك��ه طرح مديريتي در نقاطي ك��ه به ثبت جهاني 
مي رسند اهميت فراواني دارند، گفت: در يزد مردم بومي 
و دستگاه ها كمك كردند و يك طرح مديريتي امضا شد و 
با يك دستورالعمل مشخص آن اجرايي شد. در اين طرح 

موارد خوب و بد مشخص شدند. 
طالبيان با بيان اينكه يكي از معيارها براي ثبت جهاني يزد 
وجود اديان الهي مختلف در اين شهر است، اظهار كرد: 
براي شناخت بيش��تر يزد عالوه بر برداشت هاي هوايي، 
يكسري نقشه ها نيز تهيه ش��ده بود. اين شهر تاريخي 
تقريبا به نسبت نقاط ديگر در كشور وضعيت بهتري دارد 
و منظر خط آسمان ش��هر حفظ شده است. مسلما كل 
محدوده تاريخي اهميت دارد، اما براي ميراث جهاني اين 
اهميت دارد كه اين ارزش ها كه نماينده همه ارزش هاي 
شهر يزد هستند، كدام بخش هستند. بنابراين محدوده 
و حصار آن شامل محالتي از قرون اوليه اسالم تا پهلوي 

به لحاظ سالمت، كيفيت ارزشي، تكنيك و كيمياگري 
ارزش ها مطرح شد. به همين دليل است كه تاكيد داريم 
براي ميراث جهاني مهم آن اس��ت كه بهترين نماينده 
انتخاب شود كه آن در چه محدوده اي باشد. اين اقدامات 
در سال هاي مختلف پايش شده اند و هر چند تغييرات 
كوچكي وجود داشته اما خوشبختانه با بررسي همه آنها 
نيز برطرف ش��ده اند. معاون ميراث فرهنگي با تاكيد بر 
اينكه همه شهر تاريخي يزد داراي ضوابط طرح جامع و 
تفصيلي است، گفت: يونسكو در برخي موارد براي شهر 
تاريخي ايراداتي وارد كرده بود. مانند باغ دولت آباد، محله 
زرتشتي ها و برخي ساخت و سازها كه براي باغ دولت آباد 
يزد با ارايه مستندات باالدستي آن برطرف شد. در بحث 
ساخت و ساز محله زرتشتي ها هم با توجه به اينكه نظام 
مهندسي ساخت خانه هاي خشتي را قبول ندارد در يكي، 
دو سال گذش��ته تالش كرديم هياتي از دانشگاهيان و 
مديران محل��ي در اين زمينه اقداماتي انجام دهند تا در 

آينده ديگر س��اختمان هاي بتني در شهر تاريخي يزد 
ساخته نشود و خانه ها با اس��تانداردهاي باال و براساس 

اقليم و به صورت سنتي در يزد ساخته شوند. 
در محله زرتشتي ها چند ساختمان بتني داشتيم كه همه 
با ارتفاع كم و رعايت تراكم ساخته شده بودند، اما موضوع 
اين است كه تعدادي از مالكان در محله زرتشتي ها آنها را 
تبديل به كاربري هايي مانند مهدكودك، خانه سالمندان 
يا زايرسرا براي زرتشتي ها كرده اند. با اين وجود مهم اين 
اس��ت كه در اينجا مهم ترين اجتماعات زرتشتي ها در 
جهان اس��ت. در واقع يونسكو مي خواست عرصه محله 
زرتشتي ها كوچك تر شود در حالي كه موضوع ما خود 
محله بود. طالبيان به مصوبه وزارت راه براي آغاز يك كار 
ويژه براي شهر تاريخي يزد اشاره كرد و گفت: معتقديم 
بايد س��اخت بناهاي خشتي در اين شهر تمرين شود تا 
با توجه به كيفيت بخشي يك الگو براي شهرهاي ديگر 

داشته باشيم. 

تالش مي كنيم در آينده خانه هاي خشتي در يزد ساخته شوند
معاون ميراث فرهنگي كشور: 

ميراث فرهنگي

ديروز و در جلسه غير علني شوراي شهر، موضوع اصلي 
جلسه، بررسي وضعيت تاكسي ها و اتوبوس هاي تهران 
بود. در ابتداي اين بررسي شهريار افندي زاده، سرپرست 
سازمان تاكس��يراني پايتخت طي گزارشي به تشريح 
وضعيت كنوني ناوگان تاكسيراني پرداخته و گفت: در 
حال حاضر 19 شركت خصوصي تاكسيراني در تهران 
فعال اند كه در مجموع حدود 78هزار و 392 دس��تگاه 
تاكسي موجود در ش��هر تهران را تامين مي كنند. وي 
افزود: از مجموع رانندگان دراين بخش نيز كمتر از يك 
درصد كل جمعيت رانندگان تاكسي را بانوان تشكيل 
مي دهن��د. به عبارتي حدود 597 نف��ر از رانندگان زن 
و 81 هزار نفر مابقي را آقايان هس��تند. افندي زاده در 
تشريح كاربري تاكسي ها در پايتخت نيز اظهار داشت: 
33ه��زار و847 تاكس��ي خصوصي، 24 ه��زار و 523 
دستگاه تاكسي تلفني، 15هزار و 861 دستگاه تاكسي 
گردشي، 1857 دستگاه تاكسي سازماني، 676 تاكسي 
ترمينال ها، 180 دستگاه راه آهن و 1455 دستگاه در 
اختيار فرودگاه اس��ت. از نظرنوع سواري هم 71هزار و 
391 دستگاه سواري و 7006 ون در بخش تاكسراني 
ش��هر تهران تردد دارند. اين گزارش اما با واكنش هاي 
متفاوتي از س��وي اعضاي ش��وراي ش��هر مواجه شد. 
رحمت اهلل حافظي، رييس كميسيون سالمت و محيط 
زيست شورا پس از استماع گزارش تاكسيراني با تاكيد 
بر عقب ماندگي نوسازي ناوگان تاكسيراني از برنامه 5 
ساله دوم شهرداري اظهار داشت: پايانه هاي تاكسيراني 
دورن شهري نياز به افزايش و پايش كيفي دارند ضمن 
آنكه بايد روند تعويض كاتاليست تاكسي ها به طور مداوم 
و مس��تمر باش��د. احمد حكيمي پور، عضو كميسيون 
فرهنگ��ي و اجتماعي ش��ورا نيز بر لزوم س��اماندهي 
تاكسي هاي خالي به خصوص در محدوده شهر اشاره كرد 
و گفت: متاسفانه در محدوده شهر به خصوص منطقه 
12 شاهد انبوه مسافر بر كف خيابان و انبوه تاكسي هاي 
خالي هس��تيم. ضروري است كه س��ازمان بر اين مهم 
توجه كند. محسن سرخو، رييس كميته حمل و نقل و 
ترافيك شورا يكي ديگر از منتقدين به گزارش ديروز بود 
كه با اشاره به ناموفق بودن عملكرد سازمان اتوبوسراني 
نس��بت به مترو در اجراي برنامه 5 ساله دوم شهرداري 
تهران گفت: طبق برنامه 5 س��اله بنا بود س��االنه 500 
دس��تگاه اتوبوس خريداري شده و سالي 500 دستگاه 
اتوبوس نيز بازسازي شود، در حالي كه از ابتداي برنامه 
 نه تنها اين اهداف محقق نشده است بلكه ساالنه حدود 
100 دستگاه اتوبوس از ظرفيت اتوبوسراني كاسته شده 
است. همچنين روز گذشته در جلسه شوراي شهر تهران 
موضوع نامگذاري يكي از خيابانهاي ش��هر به نام مريم 

ميرزاخاني ) نابغه درگذشته رياضي ايران( مطرح شد.

اعتماد| س��ازمان بيمه س��المت ايران به طور رسمي 
از وزارت تعاون، جدا و به وزارت بهداش��ت ملحق شد. 
غالمرضا عباس پاش��ا؛ معاون توسعه مديريت و منابع 
س��ازمان بيمه س��المت ايران در گفت وگو با ايرنا، اين 
الحاق را ناظر بر تاكيد قانون برنامه ششم توسعه و تاييد 
ش��وراي نگهبان دانس��ت و محمد جواد كبير، رييس 
س��ازمان بيمه س��المت ايران هم در پي اين انتقال كه 
طي يك مراسم رسمي و با حضور وزير بهداشت برگزار 
شد، خبر داد كه اين س��ازمان حدود 40 ميليون بيمه 
شده و البته بيش از 7 هزار ميليارد تومان بدهي معوقه 
به وزارت بهداشت دارد. سيد حسن قاضي زاده هاشمي، 
وزير بهداش��ت هم در بازديد از سازمان بيمه سالمت و 
 حضور در مراس��م نمادين انتقال دوباره اين س��ازمان

 23 ساله به وزارت بهداش��ت گفت: »هدف از اين نقل 
و انتق��ال بايد كارآمدي بيش��تر بيمه ه��ا و هماهنگي 
گس��ترده تر بين گروه هاي ارايه دهنده خدمت باش��د. 
همچنين بايد كنترل بيش��تري بي��ن منابع و مصارف 
صورت گيرد و حمايت طلبي بيشتري از نظام بيمه اي 
انجام ش��ود. با اين انتقال مردم حق بيمه منطقي تري 
پرداخت مي كنند. اگر اولويت مجلس و دولت هم كمك 
به اين حوزه باشد، مي توان به يك نظام بيمه اي ارزشمند 
اميدوار ب��ود اما اگر اين جابه جايي صرفا س��اختمان و 
تشكيالت باش��د، هيچ تغييري ايجاد نمي شود. البته 
اين كار هنوز ناقص است و بخشي از توليت بيمه ها در 
اختيار وزارت بهداشت نيست. بيمه ها بايد آقايي كنند نه 
اينكه سرشان پايين باشد و نتوانند امر و نهي كنند. بيمه 
يعني خريدار و فروش��نده بايد هميشه محتاج خريدار 
خوش حساب باشد. بايد كاري كرد كه صندوق هاي بيمه 
تجميع شوند. در اين صورت آنها قدرت پيدا مي كنند.« 

ايلنا|  الويري رييس سني شوراي پنجم اعالم كرد:  در 
جلسه روز چهارشنبه هفت نفر از كانديداهاي شهرداري 
كه باالترين راي را در ميان اعضا كسب كرده اند به عنوان 
كانديداهاي نهايي شهردار معرفي مي شوند. هم اكنون 
تعداد كانديداها قطعي نيست؛ هر آن ممكن است؛ كم و 
زياد شود. با اين حال به هر تعداد هم كه باشند هفت نفربه 
عنوان كانديداي نهايي همين هفته انتخاب خواهند شد. 

ناوگان تاكسيراني تهران 
بايد نوسازي شود

 سازمان بيمه سالمت ايران 
به وزارت بهداشت ملحق شد

 چهارشنبه ۷ كانديداي 
 نهايي شهرداري تهران 

معرفي مي شوند


