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قفل شورایعالی شهرسازی بر خزانه شهرداری تهران

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش :

     ایجاد شکاف میان ملت و نظام هدف همیشگی دشمن است

   پیرهادي: شهرداري تهران ارایه گزارش بلند مرتبه سازي را
 8 سال به تعویق انداخته است

  بررسي و تصویب ضوابط جدید بلند مرتبه سازي در تهران در دستوركار
 شورایعالي شهرسازي و معماري است 
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گروه جامعه| درحالی که یک عضو شورای شهر تهران از 
ممنوعیت بلند  مرتبه  سازی در کل تهران خبر داده، رئیس 
کمیته نظارت شورای شــهر تهران می گوید شورایعالی 
شهرسازی و معماری بلند مرتبه  ســازی را به طور موقت 
ممنوع کرده تا ضوابط جدید آن تصویب شــود.  دی ماه 
امسال همزمان با شدت گرفتن آلودگی هوا در پایتخت، 
حســن روحانی، رئیس جمهوری از بلندمرتبه سازی در 
تهران انتقاد کرد و گفت که ســاختمان های بلند مرتبه 
اجازه نمی دهند هــوا در تهران جا به جا شــود و تجمع 
آالینده ها و وارونگی هــوا را در پی دارد. بعــد از آن وزیر 

مســکن و شهرســازی از تصمیمات تازه ای در ارتباط با 
بلند مرتبه سازی خبر داد و ساخت بلندمرتبه های جدید 
در تهران را تا اطالع ثانوی مشــروط به بررسی دقیق در 
کمیسیون ماده پنج و شورایعالی شهرسازی و معماری کرد.  
دیروز »اقبال شاکری« رئیس کمیته عمران شورا ممنوعیت 
بلند مرتبه سازی در کل تهران را اعالم کرد و گفت: »طبق 
مصوبه این جلسه بلند مرتبه سازی از طریق توافق، تشکیل 
پرونده، شهرداری، کمیســیون ماده 5 و کمیته های این 
کمیسیون تا تعیین تکلیف قطعی مکان یابی و ضوابط این 

ساختمان ها    ممنوع شده اند.«

بلندمرتبه سازی در تهران 
تا اطالع ثانوی ممنوع شد
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روح و جان هالل احمر از پیروزی 
انقالب نشأت گرفته است

 واقعیت پنهان
 در داالن های مجازی

حجت االسالم والمسلمین معزی در اختتامیه دوره 
آموزشی توانمندسازی روسای خانه های داوطلب كشور:

در  گفت و گو با دكتر محمدمهدی فرقانی مطرح شد

چند نكته در مبارزه با اعتیاد
 پیشــنهاد مي کنم اگر عالقه دارید که درباره معضل 
مواد مخدر در ایــران اطالعاتي به دســت آورید، حتما 
مجموعه چهار صفحــه ای طرح نو روز سه شــنبه )13 
بهمن ماه( روزنامه شهروند را مطالعه کنید. هرچند نکات 
دیگري هم هست که در این مجموعه طرح نشده است؛ 
ازجمله بحث اعدام قاچاقچیان مواد مخــدر و ابعاد آن از 
مهم ترین این نکات اســت. به همین دلیل پس از طرح 
امکان لغو اعدام برای قاچاق مواد مخدر، نشســت هایي 
در دانشــگاه ها و مراکز علمی برگزار خواهد شد و به این 
موضوع مي پردازد. در دانشگاه شهید بهشتي و نیز انجمن 
جامعه شناســي ایران این موضوع مورد توجه قرار گرفته 
اســت و طبیعي اســت که مطالب آن نیز در مطبوعات 
منعکس خواهد شد. ولي این یادداشت درصدد است که به 
نکته مهمي در این باره بپردازد. نکته اي مدیریتي و مبنایی 
که نه فقط در مبارزه با مواد مخدر، بلکه در سیاست گذاري 

و حل سایر امور اجتماعي نیز دیده مي شود.
حل مسائل و مشکالت اجتماعي، سهل وممتنع است؛ 
یعني در عین حال که آسان است در عمل غیرممکن نیز 
به نظر مي رســد. ولي ما عادت داریم وجه آسان آن را در 
نظر بگیریم غافل از این که راه هاي ساده و موثر براي حل 
مسائل اجتماعي وجود ندارد که اگر وجود داشت دنیا تا 

کنون همه مسائل خود را حل کرده بود.
مسائل اجتماعي بسیار پیچیده تر از مسائل فني است. 
کاهش تلفات ناشي از سقوط هواپیما هر چند مهم است 
ولی پیدا کردن راه حل آن کار سختي نیست، ولي کاهش 
حتي یک درصدي اعتیاد یا ســرقت کاري بس سخت و 
چندوجهي است. علت نیز پیچیدگي کنش اجتماعي و 
نیز واکنش هاي پیش بیني نشــده انسان به راه حل هایي 
است که براي مبارزه برمي گزیند؛ اجازه دهید مثالي زده 
شــود. فرض کنید که براي مبارزه با قاچــاق مواد مخدر 
نیروهاي انتظامي و نظامي بیشتري به کار گیریم، نتیجه 
چه خواهد شد. در ابتدا مواد مخدر کاهش مي یابد، قیمت 

آن گران تر مي شود. وقتي قیمت باالتر رفت، تقاضا در نتیجه 
سودآوری باالتر براي قاچاق، بیشتر و در نتیجه قاچاق مواد 
به صرفه تر مي شــود. تنش با قاچاقچیان بیشتر مي شود؛ 
چون سودآوري آن افزایش پیدا مي کند، بخشي از درآمدها 
را صرف خرید همکار در میان نیروهاي رسمي مي کنند و 
رشوه و فساد را وارد میدان مبارزه براي قاچاق مي نمایند. 
پس از مدتي که گذشــت مي بینیم مبارزه با مواد مخدر 
سخت تر و مجازات ها نیز بسیار سنگین شده است؛ ولي در 
عمل اعتیاد و قاچاق کمتر نشده که بیشتر هم شده است. 
چرا چنین مي شود؟ به این دلیل ساده که با افزایش هزینه 
مواد مخدر به تنهایي نمي توان با آن مبارزه کرد. این تنها 
راه مقابله با مصرف مواد نیست و سازوکارهاي موجود نیز 
نمي تواند طرف عرضه مواد را با این روش ها کنترل کند. در 
بسیاري از موارد بهترین راه حل هاي مبارزه با مشکالت و 
مسائل اجتماعي لزوما آنهایي نیستند که در ابتدا و به عنوان 
یک راه حل ســاده به نظرمان مي رسند. در این موارد باید 
شجاعت اجتماعي و سیاست گذاري داشت و شیوه هاي 

دیگري که به ذهن ساده افراد نمي رسد را نیز آزمون کرد.
اجازه دهید به گونه دیگري بــه ماجرا نگاه کنیم. گفته 
مي شــود که یک وجه مهم اعتیاد، فقدان شــغل و بویژه 
کمبود مشاغل ثابت و باامنیت است. مشاغلي که زمینه را 
براي گرایش به سوي اعتیاد از میان مي برد. از سوي دیگر 
گفته مي شود هزینه هایي که اعتیاد به کل کشور تحمیل 
مي کند ساالنه حدود 12 میلیارد دالر است. این رقم براي 
ایجاد حداقل 300  هزار شغل در  سال مناسب است. پس 
اگر نتوانیم اشتغال پایدار و امن ایجاد کنیم، نه تنها تولیدمان 
بیشتر نمي شود، بلکه افراد بیشتري معتاد مي شوند و در 

نتیجه هزینه بیشتري نیز به جامعه تحمیل مي شود.
اکنون بحث امکان لغو اعدام قاچاقچیان مطرح است. 
هدف از این اقدام این نیست و نمي تواند این باشد که نسبت 
به آنان ارفاقي صورت گیرد. هدف این نیســت که قاچاق 
مواد مخدر از حوزه جرم انگاري خارج شود یا اهمیت آن 

کمتر شــود. هدف اصلي این است که تأکید بر خشونت 
و مجازات و جریمه و... ســاده ترین راه حلي اســت که در 
هر زمینه به ذهن برخي مي رسد؛ و ضمنا کم اثرترین راه 
اســت؛ اگر اثرات آن معکوس نباشد؟ امروز بخش عمده 
مواد مخدر جهان در ایران جابه جا مي شود؛ ولي اعدام آن 
را کم نکرده اســت. زیرا گمان کرده ایم با اعدام مشکالت 
حل مي شود و خیال خود را از سایر اجزاي سیاست گذاري 
آسوده کرده ایم. در این جا به سه نکته سیاستگذارانه توجه 

می دهیم.
یکــي از مهم ترین وجــوه مبارزه با مــواد مخدر وجه 
اقتصادي آن است؛ فراموش نکنیم هر اقدامي که به گران تر 
شــدن مواد مخدر منجر شــود به نوعي مطلوبیت آن را 
براي قاچاق افزایش مي دهد و همین امر موجب افزایش 
باندهاي قاچاق و در نتیجه کاهش قیمت خواهد شد و پس 
از مدتی به نقطه تعادلي مي رسد. از سوي دیگر معتادان نیز 
براي تهیه پول موادی که گران تر شده، اقدامات مجرمانه 
بیشتري مرتکب خواهند شــد و هزینه هایي که صرف 
مبارزه با قاچاق و جرم مي شود نیز افزایش خواهد یافت. 
بنابراین نخستین و ضروري ترین اولویت توجه به اقتصاد 
مواد مخدر است؛ ولي این کافي نیست. هرچند بدون توجه 

به این مسأله مهم هر برنامه دیگر نیز ناموفق خواهد بود.
نکته دیگر توجه به تجربیات جهاني است. ما در جهاني 
زندگي مي کنیم که کمابیش با مشکالت مشابهي روبه رو 
هستیم و دنیا نیز براي حل مشکالت خود تجربیات موفق و 
شکست خورده اي داشته است که باید از آنها درس گرفت 
و گمان نکنیم که ما منحصربفرد هستیم. اتفاقا تجربه چهار 
دهه گذشته نشان داده اســت که در اقدامات خود موفق 
نبوده ایم. نکته ســوم نگاه به داوري دیگران نسبت به ما 
است؛ همان طور که ما نیز دیگران را داوري مي کنیم. این 
حد از اعدام براي مبارزه با قاچاق پذیرفتني نیست و معلوم 
است که کم و کسري شیوه هاي دیگر را مي خواهیم از این 

طریق جبران کنیم و البته موفق هم نمي شویم.
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»شهروند« گزارش می دهدقائم مقام سازمان امداد و نجات خبر داد:

آغاز طرح نوروزی 
 هالل احمر از

 25 اسفند با آماده باش 
6هزار نیروی امدادی

درآمد میلیاردی 
هندوستان از 
دانشجویان 
پزشکی ایران

خبر

گروه اقتصادی| رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخورد 
با اخاللگران اقتصــادی از اولویت های دولت برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی است. ولی اهلل سیف در حاشیه همایش 
تخصصی مدیــران و روســای ادارات مبــارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی اســتان های کشور با محوریت 
تبیین نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی 
افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و 
ایجاد آرامش در بازارهای مختلف سکه، طال، بورس و ارز و 
نیز کنترل و مهار تورم و ایجاد اشتغال، دستورالعمل هایی 
را تهیه و ابالغ کرده است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

در کشور اجرای این دستورالعمل ها ضروری است.
سیف تصریح کرد: ما اعتقادی به اقتصاد امنیتی نداریم 
ولی می خواهیم که عوامل اختالل را شناسایی و از اقدامات 
مخرب اخاللگران در اقتصاد با کمک دســتگاه قضائی و 
نیروهای انتظامی جلوگیری کنیم. وی به راه اندازی سامانه 
اینترنتی اعالم نرخ تبادل ارز اشاره کرد و گفت: دیگر یک 

نفر نمی تواند روی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی بگذارد و ما 
هم نمی توانیم نرخی برای ارز تعیین کنیم، ولی می توانیم 

آخرین نرخ را از طریق این سامانه اعالم کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رسانه ها هم گفت: 
هیچ کجای دنیا این طور نیست که یک سایت یا رسانه ای 
قیمت خرید و فروش ارز را محاسبه و اعالم کند. نرخ های 
تلفنی و سایتی مورد تایید ما نیســت و با راه اندازی این 
سامانه به صورت روزانه، متوســط نرخ خرید و فروش ارز 
را به طور شفاف در اختیار عالقه مندان قرار می دهیم. وی 
درباره ساماندهی صرافی ها هم اظهار کرد: ما صرافی بدون 
مجوز نداریم و صرافی باید از مراجع و صنفش مجوز بگیرد 
و تابع مقررات کشور باشد. سیف درباره ضرورت برخورد با 
موسسات مالی اعتباری غیرمجاز هم گفت: ما در سایت 
رسمی بانک مرکزی اسامی موسسات مالی اعتباری دارای 
مجوز از بانک مرکزی را منتشر می کنیم و در همین راستا 
انتظار داریم که به زودی صداهایی در این زمینه شنیده 

شود. وی خطاب به پلیس آگاهی تاکید کرد: نباید اجازه 
دهیم، چنین موسساتی از ابتدا نطفه شان در نقطه ای از 
کشور بسته شود و اگر از همان ابتدا با این قبیل موسسات 
برخورد شود، دیگر کشور و شــهروندان در آینده دچار 

چنین مشکالتی نخواهند شد.
سیف به تبلیغات این قبیل موسسات در اماکن عمومی، 
برخی رسانه ها و ورزشگاه های کشــور هم اشاره و از آن 
انتقاد کرد و افزود: این قبیل تبلیغات موجب انحراف اذهان 
شهروندان و مشروعیت بخشیدن به فعالیت بدون مجوز 
این موسسات و ارایه اطالعات غلط در این زمینه می شود. 
سیف تاکید کرد که این قبیل موسسات مخل اقتصاد است 
و بانک مرکزی با همکاری ناجا باید هرچه سریع تر فعالیت 
این قبیل موسسات را ساماندهی کند؛ چرا که روزبه روز 
هزینه های کشور در این زمینه چندبرابر می شود و اکنون 
بهترین فرصت برای پایان بخشــیدن بــه فعالیت های 

غیرمجاز در بازار های پول و ارز است.

راه اندازی سامانه اعالم نرخ ارز

برخورد با اخاللگران اقتصادی از اولویت های اقتصاد مقاومتی است

 از سوی رئیس جمهوری اهدا شد

   برجام حزبی نیست، افتخاری ملی است

   ظریف: بزرگترین نشان افتخار 
متعلق به مردم بزرگ ایران است

 نشان افتخار ملت بر سینه تیم هسته ای
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