
وزیر کشور سوار بر قالیچه سلیمان
رئیس پدافند غیرعامل: تیم های مش�ترکی از 
اس�رائیل با همکاری یکی از کش�ورهای همس�ایه 
ابرهای در حال ورود به ایران را غیربارور می کنند.

به نظر ش�ما راه حل خ�روج از این بحران کدام 
یک از گزینه های زیر است؟

ال��ف( ما هم برویم و ابرهای آنها را حامله کنیم و 
برای خودمان برداریم.

ب( م��ا ه��م با هواپیم��ا روی ابره��ای آنها قرص 
ضدحاملگی بپاشیم.

ج( با کشورهای همسایه حرف بزنیم و بگوییم ما 
دلمان "بچه ابر" می خواهد لطفا از این کارها نکنید.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
علی تاجرنیا: نمی ش�ود کشور در اوج سختی و 
مش�کالت باشد اما وزیر کش�ور با پرواز اختصاصی 

رفت وآمد کند.
به اعتقاد ش�ما در ش�رایط فعلی کش�ور وزیر 

کشور باید با چه وسیله نقلیه ای رفت و آمد کند؟
الف( پیکان جوانان گوجه ای مدل پنجاه و پنج

ب( قالیچه سلیمان
ج( شتر کوهان دار

د( خط یازده
برادر عیسی کالنتری: وقتي بارش ها کم مي شود 
عقالنیت حک�م مي کند ما هم سیاس�ت هاي مان را 

تغییر دهیم.
در اظهارنظ�ر فوق کدام ی�ک از گزینه های زیر 

وجود ندارد؟
الف( بارش ها

ب( حکم
ج( عقالنیت
د( هیچکدام

ننجون

۶ سینمای تهران در لیست بناهای پرخطر
معاون حفاظت و پیش��گیری سازمان آتش نشانی 
ش��هرداری تهران، با اشاره به فهرست ۲۴۳ ساختمان 
بس��یار پرخط��ر در تهران، گفت: ۶ س��ینمای قدیمی 

تهران در این لیست قرار دارند.
 محمود قدیری با اشاره به اینکه این ۶ سینما اکثرا 
جزء س��ینماهای قدیمی هس��تند که تائیدیه سازمان 
آتش نشانی را نگرفته اند، گفت: اماکنی که موفق به اخذ 

تائیدیه این سازمان نشده باشند، ناایمن هستند.
وی با اش��اره به اس��امی این سینماها گفت: سینما 
تماشا، شاهد، سروش، ایران، پایتخت و صحرا سینماهایی 
هستند که برخی از آن ها سابقه پلمب نیز دارند و موارد 
ناایمنی آن ها اغلب به دلیل فرس��ودگی، فاقد سیس��تم 
اطفاء حریق، حوزه بندی حریق و ... اس��ت و در لیس��ت 

بناهای پرخطر به معاون دادستان ارائه شده اند.
معاون حفاظت و پیش��گیری سازمان آتش نشانی 
ش��هرداری ته��ران درخص��وص وضعیت فعل��ی این 
س��ینماها، توضیح داد: سینما تماش��ا، ایران و صحرا 
اقدامات الزم برای تأمین ایمنی را آغاز کرده اند اما در 

مورد سایر سینماها اقدام خاصی انجام  نشده است.
وی در مورد ایمنی س��ینماهای تازه ساخت در شهر 
تهران، اظهار کرد: کمیس��یون ماده ۵ با مشارکت وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی تشکیل و در آن نمایندگانی از 
فرمانداری، اداره اماکن، وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده 
اتحادیه سینماداران، نماینده وزارت ارشاد، شهرداری تهران 
و سازمان آتش نشانی حضور دارند و در آن تمام سینماها 
قبل از بهره برداری از ابعاد مختلف بررسی و در حوزه ایمنی 

به سازمان آتش نشانی ارجاع می شوند.
به گفته قدیری در تقسیم بندی سازمان آتش نشانی 
این سینماها به دلیل اینکه مراجعه کنندگان تدریجی 
وارد س��الن شده، اما در هنگام حادثه، جمعیت یکباره 
از آن خارج شده و فضاهای آن تاریک، ناآشنا و دارای 

شیب است، جز اماکن پرخطر محسوب می شوند. 
معاون حفاظت و پیش��گیری س��ازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران خاطرنشان کرد: سینماهای قدیمی به 
دلیل چوبی بودن پایه های صندلی ها، وجود فوم در تشک 
صندلی ها، نوع کفپوش و بناهای فرسوده ناایمن هستند.

هشدار

نامزدهای ادبیات کودک 
جایزه پروین معرفی شدند

در فاصل��ه کمتر از دو هفته ت��ا برگزاری اختتامیه 
هشتمین جایزه ادبی » پروین اعتصامی«، اولین گروه از 

نامزدهای بخش های پنج گانه این جایزه مشخص شد.
ب��ه ترتیب حروف الفب��ا، »خداحافظی در خیابان 
پاییز« س��روده مریم اسالمی، »شاخ دماغی ها« نوشته 
س��یده عذرا موس��وی، »شب های بی س��تاره« نوشته 
مرضی��ه نف��ری، »کاش یک��ی قص��ه اش را می گفت« 
نوشته ش��کوه قاس��م نیا و »کلید کلید، دسته کلید« 

سروده اکرم کشایی نامزدهای این بخش هستند.
جواد محقق، سوس��ن طاقدیس و کمال شفیعی، 
داوری بخش ادبیات کودک ای��ن دوره از جایزه ادبی 

»پروین اعتصامی« را برعهده داشتند.

یار مهربان

حاکم شدن پدیده رایا قلدری 
در فضای رسانه های دیجیتالی کشور

محمود کبیری یگانه

یت رسانه دانش آموخته مدیر

پدیده رایا قلدری نوعی رفتار رس��انه ای اس��ت که 
توس��ط رسانه های الکترونیکی و دیجیتالی توسط افراد 
و یا گروه هایی خاص انجام می ش��ود تا به وسیله آن و 
با ارائه پیام های مکرر خصمانه، تهاجمی، ش��انتاژهای 
مک��رر و دروغ پردازی با هدف آس��یب رس��اندن و آزار 
رس��اندن دیگران در س��طح جامعه تزری��ق گردد که 
مهم ترین نتیجه آن گونه ای از پوپولیس��م اغراق ش��ده 

در فضای دیجیتالی است.
ب��ه نظر می رس��د رس��انه های اجتماع��ی ابتدا بر 
اطالعات و در مرحله بعد بر دانش افراد تاثیر گذاش��ته 
و از این طریق نگرش افراد را متاثر می س��ازد. تغییر در 
دان��ش و نگ��رش می تواند منجر به تغیی��ر )مثبت و یا 
منفی( رفتار افراد گردد. در واقع رسانه ها به عنوان یک 
ابزار، ابتدا س��طوح اطالعاتی، دانشی و نگرشی افراد را 

تحت تاثیر قرار می دهد و متعاقبا تغییر در آنها می تواند 
تح��والت رفتاری در افراد را س��بب ش��ود و در نتیجه 

جهت رفتاری را تغییر دهد.
درگیری افراد به صورت افسار گسیخته با رسانه های 
مجازی از جمله اتفاقاتی اس��ت که در پدیده رایا قلدری 
به وجود می آید و می تواند به تغییرات هویتی، فردگرایی، 
مسئولیت گریزی، خودنگری، خود رای شدن، لذت جویی، 
هوس گرایی تبدیل ش��ود که در نتیج��ه تاثیر تعامالت 
رس��انه ای و زیس��ت جهان فرهنگی بی مکان و زمان در 

نوجوانان و جوانان امروزی هویدا شده است.
تس��هیل دسترس��ی، ایجاد جری��ان آزاد اطالعات، 
ش��فافیت درسیاست ها، برنامه ها و اقدامات، پرسشگری 
شهروندان و پاسخگوس��ازی حاکمان و صاحبان قدرت 
از جمل��ه اقدامات موثری اس��ت که در راه مقابله با این 

ابرتهاجم رسانه ای باید به وجود آید.
ن��گاه ماکیاولیس��تی در رس��انه باع��ث ش��ده ت��ا 
ش��هروندان از ژرفای پیام ها فاصل��ه بگیرند و صرفا در 
اظهارنظر کردن مش��ارکت داش��ته باشند و همین امر 
باعث می شود تا در عمل گرایی که باعث دگرگونی های 
تاثیرگ��ذار و خاص می ش��وند منفعل ش��ده و کاری را 

انجام ندهند.  فارس

زاویه دید
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نماینده تشکل های  صنعت چ��اپ در درح���اشیه
نامه ای به مع��اون امور اقتصادی وزارت 
صنعت نوش��ته اس��ت که اف��رادی ارز 
واردات کاغ��ذ  ب��رای  تومان��ی   ۳800
گرفته اند که در ح��وزه فعالیت واردات 

کاغذ اصال شناخته شده نیستند.
غالمرضا شجاع نماینده تشکل های 
صنعت چاپ بر مصرف کنندگان کاغذ 

استان های کشور به جز تهران، نامه ای 
برای حسن یونس سینکی معاون امور 
اقتص��ادی و بازرگان��ی وزارت صنعت 
درباره جلوگیری از فساد در تخصیص 

ارز ارسال کرد.
در این نامه آمده اس��ت، احتراما به 
اس��تحضار می رس��اند پیرو نامه شماره 
۲۳۳/97 مورخ ۵ تیر97 اعالم و نگرانی 
از استقبال در ارتباط با صدور کارت های 

بازرگانی یک س��اله در زمان تک نرخی 
ش��دن ارز و تخصیص ارز ۳800 تومانی 
در ح��وزه واردات کاغذ چ��اپ، تحریر، 
روزنامه و خمیر کاغذ با شماره تعرفه های 
۴0۲۵۵00 و ۴0۲۵700 و ۴80۲۶100، 
و   ،۴8101900  ،۴8010000
اف��رادی   ۴810۲۲00 و   ۴810۲900
اقدام به دریافت ارز ۳800 تومانی جهت 
واردات تعرفه ه��ای فوق الذک��ر کرده اند 
که اصال شناخته شده در حوزه فعالیت 
واردات کاغذ نیستند و هیچگونه سابقه 

واردات اینگونه کاالها را نداشتند.
ب��ا عنای��ت ب��ه وضعی��ت ارزی و 
تنگن��ای اقتص��ادی دول��ت وظیفه هر 
وطن پرست در کنار نظام مقدس بودن 
و خدمت به مردم اس��ت ل��ذا تقاضای 
رسیدگی عاجل داریم تا با جلوگیری از 
سوءاستفاده افراد سودجو به این اتفاق 

مهم رسیدگی نمایید.
پیش��اپیش از ب��ذل توجه حضرت 

عالی کمال سپاسگزاری را دارد.

امام علی علیه السالم:
عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگی عدالت 

را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بی نیاز می شوند.
شرح نهج البالغه ج20، ص333، ح816

»هنرهشتم« به رادیو می آید 
ام��روز  »هنرهش��تم«  رادیوی��ی  نمای��ش 
چهارش��نبه 1۳ تیرم��اه از رادی��و نمایش پخش 

می شود.
ای��ن نمایش رادیوی��ی را لیال ش��فیعی زاده 
نوشته که داس��تانی اجتماعی دارد و درباره زنی 
است که همس��رش برای گرفتن طلبش به سفر 

می رود اما...
در »هنر هش��تم« هنرمندانی چون فریدون 
محراب��ی، مجید حم��زه، ماندانا محس��نی، ایوب 
آقاخانی، شهین نجف زاده، رامین پورایمان، سیما 
خوش چشم و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل 

هنرهای نمایشی به ایفای نقش می پردازند.
این نمایش به تهیه کنندگی: فرش��اد آذرنیا، 
کارگردانی: بهرام سروری نژاد، گویندگی: مهرداد 
عش��قیان و صداب��رداری: رضا طاهری، س��اعت 

1۳:۳0 از رادیو نمایش پخش می شود.

وی موج ر

یا غرق شدن  ۳ مرد در سواحل در
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان 
بابلسر از غرق ۳ مرد حین شنا در منطقه ممنوعه 

در سواحل دریای شهرستان بابلسر خبر داد.
س��رهنگ علیرض��ا باقری گفت: در س��اعت 
1۶:۳0 روز دوشنبه درپی کسب خبری مبنی بر 
وقوع غرق شدگی در سواحل دریا ماموران سریعاً 

به محل حادثه عزیمت کردند.
وی تصری��ح کرد: مام��وران با حضور در محل 
حادثه واقع در پارکینگ صفر منطقه "سنگ چین" 
در بررس��ی های اولیه دریافتن��د، ۳ مرد ۵۳، ۴۳ و 
۴۵ س��اله اهل و ساکن اس��تان "خراسان شمالی" 
که نسبت فامیلی با یکدیگر داشته اند، حین شنا در 
منطقه ممنوعه دچار غرق شدگی شدند. با حضور 
گروه های ام��داد و نجات و جمعی��ت هالل احمر، 
تالش ناجیان برای نجات جان این افراد بی نتیجه 

ماند و اجساد آنان از آب بیرون کشیده شد.

حادثه

شانتاژ آماده نمایش می شود
فیلم سینمایی »ش��انتاژ« به کارگردانی امیر 

مومنی اصل آماده نمایش می شود.
بنا بر اعالم روابط عمومی فیلم، با گذشت از 
پیش تولید و فیلمبرداری، شانتاژ در حال حاضر 
به مرحله تدوین و صداگذاری رس��یده است و به 

زودی برای نمایش آماده می شود.
مریم خدارحمی، علیرضا رئیس��ی، افش��ین 
س��نگ چاپ، س��اقی زینتی، مجید شهریاری و 
صفر کش��کولی از بازیگرانی هس��تند که در این 

فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
فیل��م ش��انتاژ درب��اره مردی سرش��ناس و 
ثروتمند اس��ت که همس��رش توس��ط یک گروه 
تبه��کار مورد اذی��ت و آزار قرار م��ی گیرد و آن 
گروه با هدف باج گیری و اخاذی از طریق فضای 
مجازی وارد زندگی این زوج ش��ده و زندگی آنها 

را به مخاطره می اندازند؛ اما...

آپارات خانه

وزنامه تعویق محاکمه ۷ خبرگزاری و ر
محاکمه 7 خبرگ��زاری و روزنامه که پرونده 
آنها با ش��کایت وزارت کشور تش��کیل شده بود، 

به تعویق افتاد.
دادگاه رس��یدگی به شکایت وزارت کشور از 
مدیران مس��ئول و عامل 7 خبرگزاری و روزنامه، 
که قرار بود صبح دیروز در ش��عبه 10۵7 دادگاه 

کارکنان دولت برگزار شود به تعویق افتاد.
درخواست استمهال برخی از رسانه هایی که 
از آنها شکایت شده و موافقت دادگاه با آن، دلیل 

تعویق برگزاری جلسه دادگاه اعالم شده است.
این ش��کایت به ای��ام برگ��زاری یازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری بازمی گردد که 
وزارت کش��ور به استناد ماده ۶8 قانون انتخابات 
از مدیران مس��ئول و عامل خبرگزاری های مهر، 
تس��نیم، فارس و مش��رق و روزنامه های کیهان، 

جوان و همشهری شکایت کرده است.

درشهر

دومی��ن  فراخ��وان  عک��س جشن���واره  جش��نواره 
»هش��ت« )ویژه عکاسی با تلفن همراه( از 
س��ری برنامه های ش��انزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا )ع( به همت ش��رکت 

نقش رویای بهشت منتشر شد.
متن فراخوان به شرح زیر است:

جش��نواره  نخس��ت  دوره  برگ��زاری 
عکس هش��ت و استقبال کم نظیر عکاسان 
با ارس��ال بیش از 10 ه��زار عکس بیانگر 
اهمی��ت موضوع و توج��ه صاحبان هنر به 

این رویداد فرهنگی هنری بوده است. 
از این رو نقش رویای بهشت ضمن پاسداشت حضور 
بیش از 1000 هنرمند، به مناسبت سالروز میالد حضرت 
علی بن موس��ی الرضا)ع( دومین فراخوان این جشنواره را 
با هدف اش��اعه و ترویج فرهن��گ رضوی با بهره گیری از 
ت��وان خالقان��ه و هنرمندانه عکاس��ان در فضای مجازی 

منتشر می نماید.
ای��ن جش��نواره با موض��وع »زی��ارت« و محورهای 
م��ورد نظ��ر: آداب و فرهنگ زی��ارت/ جلوه ه��ای حرم 
مطه��ر رض��وی، حرم مطه��ر حضرت فاطم��ه معصومه 

 س��الم اهلل علیها و حضرت احمدبن موس��ی 
علیه السالم )ش��اهچراغ(/  فرهنگ رضوی 
در تم��ام نقاط جهان و انعکاس مراس��م و 
آیین های رض��وی/ زائران پی��اده رضوی/ 
مناس��ک، مراس��م و جش��ن های رضوی/ 
زیارتگاه ه��ای امام��زادگان و بقاع متبرکه 

برگزار می شود
ش��رکت در جش��نواره ب��رای کلی��ه 

عکاسان و عالقه مندان آزاد است.
این جشنواره فقط پذیرای عکس هایی 

است که با تلفن همراه ثبت شده باشند.
شرکت کنندگان برای حضور در جشنواره می توانند 
با یکی از دو روش زیر در فضای مجازی اقدام به ارس��ال 

آثار نمایند:
www.rbphoto.ir وب سایت جشنواره به نشانی 

  ش��بکه های پیام رس��ان اجتماعی )شماره تلفن: 
)091۲017۵81۴

 آخرین مهلت ارس��ال اثر به جشنواره روز 1۵ مرداد 
1۳97 خواه��د بود. از این رو ب��ه آثاری که پس از زمان 
تعیین ش��ده ارسال ش��وند یا یکی از قوانین جشنواره را 

نقض کنند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فراخوان دومین جشنواره عکس »هشت« منتشر شد

طی نامه ای به معاون وزیر صنعت مطرح شد؛

گالیه از دریافت ارز ۳۸۰۰ تومانی
 از سوی افراد ناآشنا با حوزه کاغذ!

نسیم بابایی

اتحادیه  دبی��رکل  رسانه انجمن های اسالمی گزارش 
دانش آم��وزان ب��ه تش��ریح فعالیت های 
تابس��تانی ای��ن اتحادیه ک��ه مخصوص 

دانش آموزان متوسطه است پرداخت.
نشس��ت خب��ری حام��د عالمتی 
با موصوع تش��ریح برنامه ه��ای اوقات 
فراغت ویژه دانش آموزان برگزار شد و 
وی در ابتدای این نشس��ت با اشاره به 
اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراعت 
دانش آم��وزان به عنوان س��رمایه های 
اجتماع��ی، گف��ت: با توجه ب��ه اینکه 
دستگاه های مختلف برای اوقات فراعت 
دانش آموزان برنامه ریزی می کنند، باید 
از موازی کاری پرهیز شود. این برنامه ها 
در کاهش آس��یب های اجتماعی نقش 
دارد ام��ا متولی اصلی اوق��ات فراعت 
دانش آموزان خانواده ها هس��تند. باقی 

نهادها در کنار خانواده هستند. 
فراغ��ت  اوق��ات  داد:  ادام��ه  وی 
مختص تابس��تان نیست بلکه در طول 
سال جریان دارد؛ هر چند در تابستان 
خود را بیش��تر نشان می دهد. اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان برای 
اوق��ات فراغت دانش آم��وزان در طول 
سال برنامه ریزی می کند و نگاه تربیتی 

به این برنامه ها دارد.
انجمن ه��ای  اتحادی��ه  دبی��رکل 
اس��المی دانش آم��وزان ب��ا اش��اره به 
اینک��ه برنامه های اوق��ات فراغت این 
اتحادیه آغاز شده است، در تشریح این 
برنامه ها بیان کرد: فصل تابستان برای 

ما یک بهار تش��کیالتی اس��ت. یکی از 
برنامه های مهم م��ا برگزاری اردوهای 
»طالیه داران فردا« اس��ت که در ۳1 
اس��تان در حال اجراس��ت. کسانی که 
قرار است در س��ال تحصیلی آینده در 
هس��ته مرکزی اتحادیه حضور داشته 
باش��ند در این اردوها شرکت می کنند 
و استان ها متولی برگزاری آن هستند. 
طول اردو که یک هفته ای اس��ت و به 
ب��رای دختران  صورت تک جنس��یتی 
و پس��ران برگزار می ش��ود، برنامه های 
آموزش��ی به ای��ن دانش آم��وزان داده 
می ش��ود. همانط��ور که ذکر ش��د این 
اردو وی��ژه اعص��ای انجمن اس��ت که 
می خواهن��د در طول س��ال تحصیلی 
فعالیت خود را در ای��ن اتحادیه انجام 

دهند.
عالمتی در ادامه این نشست اظهار 
کرد: اردوهای جهادی که ویژه مناطق 
محروم اس��ت و با محوریت کرمانش��اه 
و س��رپل ذهاب برگزار می ش��ود نیز از 
دیگر برنامه های ماس��ت. در کنار این 
دو برنام��ه یک��ی از برنامه های مهم ما 
که در طول س��ال نیز برگزار می ش��ود 
اما در تابس��تان پر رنگ تر می ش��ود، 
بح��ث مهارت آموزی ب��ه دانش آموزان 
در راس��تای اقتصاد مقاومتی است که 
برای پسران با عنوان »آچار به دست« 
و ب��رای دختران با عنوان »مهارت های 
کدبانو« انجام می ش��ود. ما با س��ازمان 
فن��ی و حرفه ای ب��رای دادن مدرک و 
ارائ��ه این برنام��ه همکاری  همچنین 
داریم و باید بگویم صد درصد همه این 
برنامه ها که اعالم ش��د رایگان اس��ت. 
دوره ه��ای تخصصی مهارتی بین ۳00 

تا ۶00 ساعت ارائه می شود. 
وی با اش��اره به برگزاری اردوهای 
ورزشی نیز گفت: ما در طول سال روی 
دو ورزش کویرن��وردی و کوه ن��وردی 
تاکید داریم. س��ال گذش��ته صعود به 
قله س��بالن را در س��طح ملی داشتیم 
و در تدارک هستیم بار دیگر این مهم 

را انجام دهیم. 
انجمن ه��ای  اتحادی��ه  دبی��رکل 
اس��المی دانش آم��وزان همچنی��ن به 
برنامه های��ی در راس��تای انس با قرآن 
کریم و آشنایی با معرفت اهل بیت)س( 
اشاره کرد و تصریح کردک در تابستان 
امسال مناسب هایی چون عید غدیر را 
داریم و همچنین اواخر تابس��تان ایام 
مح��رم آغاز می ش��ود و همچنین دهه 
کرامت و دعای عرفه را داریم که برای 
برنامه ریزی ه��ای خاصی صورت  اینها 

گرفته است.
وی اضافه کرد: با همکاری سازمان 
جوانان ه��الل اهمر ط��رح دادرس را 
برای متوس��طه اول اجرا خواهیم مرد. 
همچنین جش��نی وی��ژه دانش آموزان 
دخت��ر ب��ه مناس��بت والدت حضرت 
معصومه)س( برگزار می ش��ود. اجالس 
کنگ��ره مل��ی نی��ز در تابس��تان اجرا 
می شود و داوری جشنواره ها در سطح 
ملی نیز پیش از برگزاری این کنگره به 
پایان می رسد. این را هم اضافه کنم که 
برای تقویت بنی��ه علمی دانش آموزان 
نی��ز بس��ته های علمی در نظ��ر گرفته 
ش��ده است و مربیان ما موظف هستند 
تا ه��م در بحث مه��ارت آموزی و هم 
تقویت بنیه علمی دانش آموزان از آنها 

پشتیبانی کنند. 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان تشریح کرد؛

برگزاری اردوهای جهادی برای دانش آموزان

رئیس سابق شورای شهر تهران: 
 بدهی میلیاردی شهرداری سابق 

فقط یک ادعاست
رئیس س��ابق ش��ورای ش��هر  یتخ����ت ته��ران با بی��ان اینک��ه اعالم پا
بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی دوره قبلی ش��هری 
فقط یک ادعاس��ت و صحت ندارد، گفت: مدیریت 

شهری دوره پنجم اگر مدارکی دارد اثبات کند.
مهدی چمران با اش��اره به ب��ه اینکه پروژه های 
شهری همچنان در سطح ش��هر به فراموشی سپرده 
شده است، اظهار کرد: انتظار می رفت مدیریت شهری 
در ای��ن دوره و با کس��ب رأی از ش��هروندان تهرانی 

بتوانند اقداماتی در بهبود وضعیت شهر انجام دهند.
وی اف��زود: در دوره قبل پروژه های متعددی از 
س��وی شهرداری تهران اجرا شد و در نهایت برخی 
از آنها به پایان رس��ید اما برخی از آنها نیز علی رغم 
تالش مس��ئوالن ش��هری به ویژه معاون��ت عمرانی 

شهرداری تهران پروژه ها به پایان نرسید.
رئیس س��ابق ش��ورای ش��هر ته��ران گفت: از 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام می توان به خ��ط ۶ متروی 
تهران، پل بزرگراه ارتش و امام علی)ع( و ده ها پروژه 
دیگر اشاره کرد که متأس��فانه اعضای شورای شهر 

تهران برنامه ای را برای اتمام این پروژه ها ندارند.
چمران بیان کرد: پل ش��هید الجوردی امتداد 
ش��هید صیاد که در نهایت به بزرگراه ارتش متصل 
می ش��د حدود یک س��ال است رها ش��ده که البته 
پروژه ه��ای این ش��کلی زی��اد هس��تند. امیدواریم 
مدیری��ت ش��هری در زم��ان باقیمان��ده از عمرش 
برنامه ای را برای اتمام این پروژه ها داش��ته باش��د. 
وی بیان کرد: ش��هروندان تهران��ی در هرجایی که 
بن��ده را می بینن��د فکر می کنند که م��ن هنوز در 
شورای شهر هستم و شکایات 
خ��ود را درخص��وص ره��ا 
شدن پروژه های نیمه تمام 
عنوان می کنند و امیدوارم 
مدیریت شهری برنامه ای 
را برای اتمام این پروژه ها 
در دستور کار خود قرار 

دهند.

دادستان کل کشور:
وم اصالح قانون جدید مبارزه  لز

با موادمخدر
دادستان کل کشور با اشاره به  ن ا اص��الح اع��دام در قانون جدید می�����ز
مبارزه با موادمخدر گفت: قانون اخیر نیازمند اصالح 

بوده و از نظر ما اصالحات انجام شده ناقص است.
حجت االس��الم جعفر منتظری با تاکید بر لزوم 
اصالح زمینه های آسیب های اجتماعی اظهار کرد: 
در این زمینه کارهایی انجام شده ولی باید بپذیریم 
مجازات آخرین مرحله در مبارزه با موادمخدر است 
و بیش از هر چیز باید زمینه های بروز آس��یب های 
اجتماع��ی ب��ا تکیه ب��ر اقدامات علمی و اساس��ی 

برطرف کنیم.
دادس��تان کل کشور با بیان اینکه اقدامات باید 
در بعد اشتغال و ابعاد فرهنگی و اجتماعی پیگیری 
ش��ود با اش��اره به قانون اخیر مبارزه با موادمخدر 
اف��زود: از نظ��ر ما اصالحی که در مجلس ش��ورای 
اس��المی نس��بت به مج��ازات اع��دام قاچاقچیان 
موادمخدر انجام ش��د یک اص��الح ناقص بوده و ما 
هم��ان زمان نیز این ایراد خود را اعالم کرده بودیم 
که البته با توجه به تجارب به دست آمده از اجرای 
این قانون در حال حاضر در شرف تقدیم اصالحیه 

مورد نظر به رئیس محترم قوه قضائیه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم اینکه مجازات 
اعدام به تنهایی کم یا زیاد شود اثرگذار نیست و باید 
مجموعه ای از عوامل برای اثرگذاری بیش��تر مدنظر 
قرار گیرد و در این راس��تا از تعامل با دس��تگاه های 

انتظامی،  قضایی و اطالعاتی بهره مند شویم.
دادس��تان کل کش��ور گفت: از نظر جغرافیایی 
ما در همس��ایگی کش��وری قرار داریم که بیشترین 

تولید موادمخدر را داراست و این 
همسایگی طبیعتا آسیب های 
ناش��ی از موادمخدر را متوجه 
ما می سازد چراکه ما عالوه بر 
همجواری، در مسیر ترانزیت 

موادمخ��در 
ق��رار  نی��ز 

داریم.


