
نه زير زميني اند و نه پنهاني؛  با يك جست وجوي 
س�اده اينترنتي در فضاي مج�ازي، كانال هاي 
تلگرام�ي و صفحات اينس�تاگرامي مي توان به 
س�ادگي وارد قمارخانه ها و كازينوه�اي ايران 
شد و در يك چش�م بر هم زدن ش�انس و بخت 
و اقبال خود را قمار كرد! اين چندمين گزارشي 
اس�ت كه »جوان« درباره قمارخانه هاي آنالين 
تهيه مي كند، اما كازينوهاي آنالين وطني پيش 
چشم مسئوالن امر همچنان بازند و با استفاده 
از ظرفيت فضاي مجازي براي خودش�ان تبليغ 
و يارگي�ري مي كنند. ح�اال هم نوبت ب�ه ربات 
تلگرامي كازينو رسيده است. اين بار بازي هاي 
كازينوي�ي به جاي وب در بس�تر تلگ�رام ارائه 
مي شود تا همه شانس بازان با داشتن گوشي تلفن 
همراه هوشمند در هر لحظه از شبانه روز بتوانند 
به اميد طي كردن يك شبه ره ساله و دستيابي 
به درآمدهاي ميليوني و ميلياردي وارد قماري 
ش�وند كه پاياني ندارد. نكته قاب�ل تأمل درباره 
اين ورژن تازه از قمارخانه آنالين طراحي هرمي 
آن است؛  شيوه اي كه موجب مي شود تا قربانيان 
به جاي هش�دار به ديگران درب�اره ورود به اين 
س�ياهچاله براي جبران خسارت هايشان افراد 
بيشتري را به حضور در اين قمار ترغيب كنند. 
سال گذش��ته بود كه روزنامه »جوان«  در گزارشي 
تحت عنوان » باخت ه��زاران ميلياردي جوانان به 
قمارخانه هاي آنالين«  به سراغ سايت ها و كانال هاي 
تلگرامي پوكر رفت؛ گزارشي كه با استقبال مسئوالن 
امر و پليس امنيت ناجا همراه بود و در پي آن شاهد 
فيلتر شدن برخي از اين سايت ها بوديم. اين ماجرا 
اما با س��ربرآوردن دوباره س��ايت هاي مشابه ادامه 
يافت تا جايي كه رئيس پليس فتا از انهدام يك باند 
قماربازي آنالين كه ۲۳ ميليارد تومان كالهبرداري 
و قماربازي داش��ت، خبر داد. بنا به تأكيد س��ردار 
 هاديانفر تاكنون ۳ ه��زار و ۳۲۳ كان��ال در حوزه 
قماربازي شناس��ايي ش��ده اند. در داخ��ل و خارج 
۲48 پرونده قضايي تش��كيل و 184 نفر دستگير 
شده اند و پول ها بلوكه ش��ده است. به تعبير وي اما 
بانك ها هم با قماربازها همكاري مي كنند و به آنها 
درگاه مي دهند و ارائ��ه درگاه هاي بانكي نظام مند 
نيس��ت. اين موضوعي ب��ود كه »ج��وان« يك بار 
ديگر در گزارش��ي تحت عنوان »همكاري بانك ها 
با قماربازها « به آن پرداخت. »قمارخانه ها همچنان 
پيش چشم مس��ئوالن بازند« نيز گزارشي بود كه 
اسفند ماه سال گذشته در ادامه پيگيري هاي گروه 
اجتماعي روزنامه جوان درب��اره اين كالهبرداري 
فراگير هش��دار داد. با تمام اينها اما قمارخانه هاي 
آنالين همچنان بازند و تنها از شكلي به شكل ديگر 
تغيير مي كنند تا قربانيان بيشتري را فريب دهند.  

اين بار به س��راغ يك��ي از جديدترين نس��خه هاي 
قمارخانه هاي آنالين مي رويم؛  كازينويي كه براي 
ورود به آن مبلغ 5 هزار تومان در نظر گرفته ش��ده 
تا هر كسي توان وارد شدن به اين بازي باخت- برد 

را داشته باشد. 
   آغازي بي پايان

براي آغاز بازي بايد در س��ايت ثبت ن��ام كنيد. اين 
ثبت نام فقط ش��امل ن��ام و ايميل و ش��ماره تلفن 
نيست، بلكه شماره حس��اب و شماره كارت شما را 
هم مي خواهد و طي مراح��ل كار خودتان رمز دوم 
حس��ابتان را هم وارد مي كنيد تا متصديان سايت 
مزبور درست به اندازه خود شما به حساب بانكي تان 
دسترسي داشته باشند. در بخش تماس با ما اما تنها 
از طريق ارسال پيام در خود سايت مزبور مي توانيد 
با اپراتور سايت در ارتباط باشيد. اين بدين معناست 
كه اگر در رصدهاي پليس فتا يا ديگر دستگاه هاي 
مسئول س��ايت مورد نظر فيلتر ش��ود، همين پل 

ارتباطي را هم از دس��ت خواهيد داد.   راهكارهايي 
هم براي عطش بيش��تر كاربران به گذاشتن مبالغ 
بيشتر براي ش��رط بندي در نظر گرفته شده است. 
در شرط بندي ميكس حداكثر ضريب كل در هنگام 
برد 1۰۰ محاسبه مي شود. به اين معني كه اگر شما 
روي ميكسي شرط بندي كنيد كه ضريب كل فرم 
از 1۰۰ بيشتر باش��د و برنده ش��ويد جايزه شما با 
ضرايب 1۰۰ محاسبه خواهد شد.  اين بار حتي فكر 
فيلتر شدن سايت هم شده است و به همين منظور 
بونوس ها و آدرس هاي بدون فيلتر سايت از طريق 

پيامك يا ايميل اطالع رساني مي شود. 
   برد از باخت ديگران 

در بخش توضيحات اين سايت كازينو درباره نحوه 
پرداخت جوايز اينگونه توضيح داده شده است »در 
س��امانه پرداخت جوايز از لحظه درخواست تان ما 
پروس��ه تزريق ارز به حس��اب واس��طه و پرداخت 
جوايز شما را  ش��روع مي كنيم. متأس��فانه از آنجا 

كه... در اي��ران ش��عبه حقيقي نمي تواند داش��ته 
باشد و حس��اب ها بر اساس واس��طه گري تأييد و 
انتخاب مي ش��وند گاهي ممكن اس��ت در سيكل 
پرداخت هايمان تا ۲4 ساعت تأخير داشته باشيم، 
اما س��عي مان در پرداخت زير 1۲ ساعت است. به 
زودي واحد هاي پرداخت بيت كوين و پرفكت ماني 
جهت سهولت پرداخت به كاربران اضافه خواهيم 
كرد.« هر چند بس��ياري از اين صفحات وب فيك 
بوده و در داخل كشور و از سوي هكرهاي خودمان 
طراحي و اجرا مي شود، اما بسياري از آنها هم از آن 
سوي مرزها هدايت مي شود تا در كنار كشتن زمان 
جوانان و افرادي كه در دام اين ش��يادان مي افتند، 

روزانه ميليون ها دالر ارز را از كشور خارج كنند. 
طرح نمايندگي مادام العمر از باخت كاربران معرفي 
ش��ده نيز چيزي شبيه ش��ركت هاي هرمي است. 
طراحان كازينوهاي جديد براي وسوس��ه افراد به 
وارد شدن در اين قمارخانه هاي آنالين برنامه هاي 
ويژه اي در نظر گرفته اند تا حتي افرادي كه در اين 
كازينو ها مي بازند نه فقط ديگ��ران را از حضور در 
آنها باز ندارند، بلكه به اميد جبران باخته هايش��ان 
از باختن ديگ��ران،  اف��راد ديگر را هم ب��ه اين دام 
فريبكارانه بيندازند. درباره اين طرح در سايت اين 
كازينوي آنالين اينگونه توضيح داده ش��ده است 
طرح نمايندگي مادام العمر از باخت كاربران معرفي 
شده به صورتي هس��ت كه شما با استفاده از لينك 
تبليغاتي خود شروع به تبليغات مي كنيد و به جذب 
كاربر مي پردازيد و در صورت باخت كاربران با شروع 
از ۲۰ درصد سود كسب مي كنيد. به اين فكر كنيد 
كه حتي ممكن اس��ت خواب باشيد، اما كاربرانتان 

برايتان جذب سود مي كنند.
   قمارخانه هايي كه به شتاب متصلند

با وج��ود تأكيد س��ردار هاديان ف��ر، رئيس پليس 
فتا درباره نظام مند نب��ودن درگاه هاي اينترنتي و 
لزوم بررس��ي اينكه بانك ها چرا به قماربازها درگاه 
مي دهند، اين قصه همچنان ادامه دارد. حاال معاون 
امور بين الملل و حقوقي پليس فتای ناجا از بانك ها و 
مؤسسات مالي و اعتباري كشور خواست در راستاي 
قانون مبارزه با پولشويي با مسئوليت پذيري بيشتر 
نس��بت به ايفاي وظايف قانوني خود اقدام كنند تا 
درگاه ه��اي پرداخت اينترنتي بانكي در راس��تاي 
جرائمي همچون قمار آنالين بستر ارتكاب جرم را 
تسهيل نكنند. وي تأكيد مي كند: چنانچه صاحبان 
اصلي كس��ب  و كارهاي فوق نس��بت به در اختيار 
قراردادن درگاه هاي بانكي اينترنتي به ساير كسب 
 و كارهاي غيرقانوني اقدام كنند پليس فتا نسبت به 

معرفي آنها به مقام قضايي اقدام خواهد كرد. 
با تمام اينها آيا باالخره بساط قمارخانه هاي آنالين 

جمع خواهد شد؟
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»شبكه ملي اطالعات« 11 سال معطل مانده است

دست كم 15 كشور در دنيا شبكه ملي اطالعات دارند، اما اين موضوع در ايران به داليلي نامعلوم پيگيري نمي شود
ترجيح منافع سياسي بر امنيت مجازي ايرانيان

چندين كشور دنيا كه اساسًا صنعت، نرم افزار و 
نيروي انساني قابل توجهي هم ندارند، سال هاست 
ش�بكه ملي اطالعات داش�ته و امنيت كاربران 
فضاي مجازي شهروندانشان را تأمين كرده اند. 
كويت يكي از اين كشورهاست. پرسرعت ترين 
اينترنت دنيا ه�م در اختيار كره جنوبي اس�ت، 
اين كشور هم اتفاقاً خدمات اينترنتي را بر بستر 
سرورهاي داخلي به كره اي ها ارائه مي دهد. بيش 
از 10 كشور ديگر هم به اين نتيجه رسيده اند كه 
بايد براي خدمات رس�اني اينترنتي، شبكه هاي 
داخلي داشته باشند. وزارت ارتباطات كشورمان، 
اما ظاهراً وقعي به اين موضوع نمي نهد. با وجود 
اينكه قان�ون ال�زام آور راه اندازي ش�بكه ملي 
اطالعات 11 سال است كه عماًل خاك مي خورد، 
دولت فض�اي مجازي اي�ران را تقديم بيگانگان 
كرده است. وزير ارتباطات پيش از انتخابات خبر 
اتمام فاز تكميلي ش�بكه ملي اطالعات را براي 
ارديبهش�ت ماه داد، اما بعد تر به بهانه انتخابات 
باز هم تحقق آن را به وقتي ديگ�ر موكول كرد. 
واعظي در قامت وزير جمهوري اس�المي بيشتر 
از اينكه به توس�عه بومي اينترنت اعتقاد داشته 
باشد، ترجيح مي دهد با س�فر به روسيه و ديدار 
با يك مدير شبكه دس�ت چندمي پيام رسان از 
او بخواهد ف�الن كانال را فيلتر كن�د و به بهمان 
كانال اجازه نش�ر خبر ندهد ! جلس�ات شوراي 
عالي فض�اي مجازي در كش�ورمان، اما س�الي 
يك بار ه�م ب�ه زور برگ�زار مي ش�ود. منفعت 
چه كس�اني در اص�رار ب�ر انتق�ال و نگهداري 
داده ه�اي ايراني�ان به خارج از كش�ور اس�ت ؟

يكي از بزرگ ترين نمادهاي تحول جهاني پيدايش 
فضاي مجازي در چند دهه اخير بود. فضاي مجازي، 
دنيايي رو به رشد، بسيار وسيع و غيرقابل توقف است 
كه فرصت هاي بزرگ و در عين حال تهديدهايي را 
هم مي تواند به همراه داشته باشد. در اين ميان يكي 
از اقدامات مهم دولت ها جهت استفاده حداكثري و 
مطلوب از فضاي مجازي، بومي س��ازي آن و ايجاد 
شبكه ملي اطالعات است.  امروز در حالي از شبكه 
ملي اطالعات س��خن به ميان مي آيد كه از س��ال 
1۳84 زمزمه هاي راه اندازي آن در كشور مطرح شد 

و هم اكنون كه سال 1۳96 است،  اتمام بخش هاي 
مهم اين پروژه هنوز اندر خم كوچه اي مبهم متوقف 

شده است. 
   شبكه ملي اطالعات چيست؟

بسياري از كش��ورهاي جهان اطالعات كاربرانشان 
را در بستر شبكه اي واحد و داخلي در فضايي امن و 
ارزان جا به جا مي كنند، بستري كه در هر يك از اين 
كشور ها داراي نامي خاص است، اما در نهايت به نامي 

متحد با عنوان شبكه ملي اطالعات مي رسد. 
شبكه ملي اطالعات، مركز مديريت داده و ترافيك با 
هدف حفاظت از بزرگ ترين سرمايه ملي ) داده هاي 
كش��ور( اس��ت كه قادر خواهد بود، ه��م ميزباني 
مجموعه داده هاي خدماتي ملي كشور را تقبل كند 
و هم ظرفيتي را فراهم كند تا در هر شرايطي حتي 
تهديدهاي خارجي، سيس��تم ارتباطي، خدماتي و 
محتوايي كشور دچار اختالل نشود، چراكه قدرت 
دفاعي بااليي در مقابل بدافزارها خواهد داشت. در 
چنين بستري امكان تأمين استانداردها و كيفيت 
باالي خدمات نيز همراه با يكپارچه س��ازي فراهم 
مي ش��ود.  از س��وي ديگر بر خالف خأل توضيحات 
جامع و كامل به مردم كه منجر به اين ش��د برخي 
تص��ور كنند با راه اندازي ش��بكه مل��ي اطالعات با 

ش��بكه هاي جهاني خداحافظي خواهن��د كرد، اما 
شبكه ملي اطالعات را مي توان مصداق بارز و عملي 
تحقق اقتصادي مقاومتي در حوزه فناوري هاي فضاي 
مجازي معرفي كرد؛ چراكه در بحث اقتصاد مقاومتي 
هدف اين است كه كشور در توليد، توزيع و مصرف به 
مرحله اي برسد كه در صورت هر نوع تحريم و تهديد 
خارجي اين اقتص��اد بتواند به ص��ورت خود راهبر 
حركت كند، هيچ خللي در نظام اقتصادي به وجود 
نيايد، بتواند كاهش هزينه ها را به همراه داشته باشد 
و نرخ بهره وري را باال ببرد. بر همين اس��اس يكي از 
مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي شبكه ملي اطالعات 
است كه باعث كاهش هزينه ها مي شود و با كاهش 
ترافيك بين المللي منجر به افزايش ترافيك داخلي 
خواهد شد.  جالب است كه اين طرح در كشورهاي 
ديگر نيز اجرا ش��ده اس��ت، به عنوان مثال آلمان و 
حوزه شنگن در غرب اروپا شبكه ملي اطالعات خود 
را مدت هاس��ت كه راه اندازي كرده اند، در فرانسه، 
كره جنوبي، چين، روس��يه، برزيل، بلژيك، هلند، 
كويت و ديگر كشورها شبكه ملي اطالعات دارند. در 
واقع مي توان گفت كشورهاي مختلفي هستند كه 
اين ش��بكه را ايجاد كرده اند، ولي در ايران به داليل 
مبهم كه برخي آن را كار شكني  توصيف مي كنند، 

ش��بكه ملي اطالعات به معنا و مفهوم واقعي ايجاد 
نشده است و به گفته كارشناسان فضاي مجازي هر 
آنچه تاكنون صورت گرفته در نهايت ارتقاي شبكه 

داخلي محسوب مي شود. 
   ش�بكه مل�ي اطالع�ات در اي�ران به كجا 

رسيد؟
سال هاس��ت كه اتمام پروژه شبكه ملي اطالعات از 
لحاظ قانوني در اسناد باالدستي كشور مورد تأكيد 
قرار مي گيرد و بودجه ه��اي كالن و هنگفتي را به 
خود اختصاص مي دهد، اما در مقابل باز هم نتيجه 
و خروجي قابل قبولي ديده و نمي شود و اتمام آن به 

ماه ها ي آتي و روزهاي بعد تر پاس داده مي شود. 
در تازه ترين خبرها نيز قرار بود فاز تكميلي ش��بكه 
اطالعات در ارديبهشت ماه و همزمان با روز جهاني 
ارتباطات راه اندازي ش��ود، ام��ا در نهايت محمود 
واعظي در قامت وزير ارتباط��ات، فضاي انتخابات 
در كشور را بهانه اي براي تأخير در راه اندازي مطرح 
ساخت و بازهم اجرايي ش��دن فاز سوم اين پروژه را 
موكول به بعد از انتخابات كرد. اين در حالي اس��ت 
كه به گفته وي بايد تا تيرماه و قبل از پايان دولت فاز 
۳ كه بلوغ نامگذاري شده بود، انجام مي گرفت، اما 
همچنان در پايان خرداد ماه هستيم و باز هم خبري 
نشده است.  برخي معتقد هستند وزارت ارتباطات 
تمايل كافي براي ايجاد شبكه ملي اطالعات ندارد؛ 
چراكه اجرا نشدن اين پروژه را داراي منفعت سياسي 
و اقتصادي براي دولت مي دانند. كما اينكه اقدامات 
محدود صورت گرفته در اين زمين��ه را نيز مبتني 
بر تبليغات پيش از انتخابات��ي تلقي مي كنند. اين 
در حالي است كه متأس��فانه غالب جلسات شوراي 
عالي فضاي مجازي همچن��ان به دليل عدم حضور 
رئيس جمهور تشكيل نمي شود و بعضاً اگر تشكيل 
هم شود به فواصل طوالني مدت خواهد بود.  با اين 
تفاصيل راه اندازي شبكه ملي اطالعات، قانوني شده 
كه هر روز به روزهاي بع��د و ماه هاي ديگر موكول 
مي شود و گويا جرياني سياسي يا مديريتي در داخل 
كشور از به راه افتادن شبكه ملي اطالعات ممانعت 
مي كند و به رغم انتق��ادات و ضرورت هاي حاكم بر 
راه اندازي اين شبكه، همچنان پا برجا و بدون تغيير 

ايستاده است. 

دسترسی به قمارخانه های آنالین راحت تر شد!
قمار خانه هاي آنالين هنوز بازند  و پيشرفته تر هم شده اند تا قربانيان زندگي شان را ببازند

ثبت نام در كازينوهاي آنالين فقط شامل نام و ايميل و شماره تلفن نيست بلكه شماره حساب و شماره كارت هم مي خواهد و طي مراحل كار، 
كاربر رمز دوم حساب را هم وارد مي كند تا متصديان سايت كامالً به حساب بانكي دسترسي داشته باشند

كبري فرشچي 

   رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: در سال چهارم شورا بهتر است اندازه گيري دقيقي از شاخص هاي 
كمي برنامه پنج ساله دوم صورت گيرد تا مشخص شود كه چه ميزان از 

پروژه ها به سرانجام رسيده است. 
    رئيس اداره آموزش و پرورش س��ازمان برنامه و بودجه از پرداخت 

حق الزحمه امتحانات معلمان تا پايان خردادماه خبر داد. 
    رئيس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: ما نمي خواهيم پاسخ برخي 
اظهارات را در رسانه ها بدهيم؛ چراكه بناي كار را بر هماهنگي و تعامل 

با اعضاي شوراي پنجم گذاشته ايم. 
    رئيس كميس��يون گردش��گري اتاق ايران اعتقاد دارد تدوين س��ند 
راهبردي توسعه گردشگري با مشاركت بخش خصوصي موجب دستيابي 
به چشم انداز جذب ۲۰ ميليون گردشگر طي سال هاي آينده خواهد شد. 

    عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: كميته آموزش 
وپرورش مجلس شوراي اس��المي مأمور شده است تا ماجراي خريد و 

فروش سؤاالت امتحانات نهايي را پيگيري كند. 
   س��لمان خدادي، عضو كميس��يون اجتماعي مجل��س از وجود ۲ 
ميليون و ۷۰۰ هزار معتاد در كشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارهاي 

رسمي 1۰ درصد معتادان كشور را زنان تشكيل مي دهند. 

نيره ساري
  گزارش 2

از اين پ�س در اين س�تون پيام ها،  متن ها، عكس نوش�ت ها و 
خبرهاي كوتاه منتشر شده در فضاي مجازي را منتشر خواهيم 
كرد؛ بدون هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به 

منزله تأييد يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
         

در واكنش به تفسير روحانی از مبنای واليت در نهج البالغه
حيران: روحاني: آقاي رئيسي شما لطفاً امام رضا رو جناحي نكنيد من 
خودم ش��روع مي كنم به ترتيب از امام علي و امام حسن و امام حسين 

همه رو يكي يكي جناحي مي كنم!

ژوپيتر: چه اتفاقي در حال روي دادن اس��ت؟ گم شدن ننگ تحريم 
بي سابقه و ننگ اين همه بايد هاي انجام نشده در پشت يك بنر جعلي و 

اسناد دروغين يك شيطان.

اميرحس�ين ثابتي: روزي كه فكر مي كرد برج��ام واقعاً »آورده اي« 
خواهد داشت، مي گفت همه مسئوليتش با من است، اما اين روزها كه 

فهميده تقريباً هيچ خبري نيست؛ ساكت است!

حميد سعيد فيروزه:  توئيت هاي صادقي آدمو يادBBC مي ا ندازه! هر 
وقت به نفعش نباشه به جاي اخبار روز در مورد پنگوئن هاي سيگاري 

خط استوا برنامه پخش مي كنه !

ابوذر نصر: پيش��نهاد؛ به رئيس جمهور بفرماييد نام��ه بزنند به همه 
مساجد، زين پس به جاي »اش��هد ان عليا ولي اهلل« بگويند »اشهد ان 

عليا منتخب الناس«

علي موسوي: گفتي پيرزن فومني وقتي سيلي خورد احساس كردم 
به من سيلي مي زنند، االن صياد ايراني توسط عربستانيا گلوله خورده 

احساس گلوله خوردن مي كني؟!

عشقالگر: اصالح طلب كيست؟ كسي كه هم شاه رو دوست داره هم 
امريكا هم مصدق؛ بعد سند رو مي كنه از همكاري آقاي كاشاني با شاه و 

امريكا عليه مصدق! مغز كاًل ريست

افسران: برنامه پريشب ماه عسل يك زن زنداني محكوم مالي را نشان داد 
كه براي فوت مادرش اجازه خارج شدن از زندان رو بهش ندادن؛ يك لحظه 

ياد مرخصي دو ماهه مهدي هاشمي بعد فوت مرحوم هاشمي افتادم.  

عقب نشيني دولت از وعده پوپوليستي 
مستمري به كم درآمدها

با وجود آنكه طرح پرداخت يارانه س��ال ها قبل كارك��رد خودش را انجام 
داده بود و حاال طرحي س��وخته به ش��مار مي آمد، ام��ا كانديداهاي دوره 
دوازدهم رياست جمهوري همچنان به رقابت يارانه اي با يكديگر پرداختند 
و كمك هاي يارانه اي با عناوين مختلف براي جذب رأي توده هاي مردم در 
ميان شعارهايشان خودنمايي مي كرد. با انتخاب دكتر حسن روحاني هر 
چند پرونده انتخابات رياست جمهوري دوازدهم بسته شد، اما هم اكنون 
پرونده وعده هاي انتخاباتي باز شده اس��ت و از آنجايي كه بسياري از اين 
وعده ها پوپوليستي و غير كارشناس��انه بود، حاال مسئوالن چاره اي ندارند 
جز اينكه يكي پ��س از ديگري از اين وعده ها عقب نش��يني كنند. يكي از 
اين وعده ها طرح »پرداخت مستمري به كم درآمدها« است كه در آستانه 
انتخابات از سوي وزارت رفاه و سازمان بهزيستي مطرح شد و حاال با پايان 
ايام انتخابات دولت ناگزير است از اين طرح پوپوليستي و غير كارشناسي اش 

عقب نشيني كند. 
بر اساس اين طرح مستمري تعيين شده براي خانواده هاي پنج نفره و بيشتر 
465 هزار تومان، خانوارهاي چهار نفره 418 هزار تومان، سه نفره ۳۲۰ هزار 

تومان، دو نفره ۲5۰ هزار تومان و يك نفره 148 هزار تومان است. 
مراحل اجرايي اين طرح به اين شكل است كه با مراجعه به سامانه وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آدرس 
WWW. SAMANEHREFAH. IR مي توان ثبت نام اوليه را انجام 
داد. سپس طي يك بازرسي ميداني كه توسط وزارت كشور انجام مي شود، 

افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار مي گيرند. 
در مراجعه به سامانه ياد شده، افراد با چهار گزينه مواجه مي شوند، »بيمه 
كارگران س��اختماني«، »زنان ايراني داراي همس��ر خارجي«، »ثبت نام 
بيماران خاص« و »طرح مس��تمري مددجويي«! با كليك بر هر يك، فرد 
وارد مراحل ثبت نام مي شود و پس از وارد كردن اطالع شخصي و خانوادگي 

در ليست پيگيري وزارت رفاه و بهزيستي قرار مي گيرد. 
بر اساس اين طرح خانوارهايي تحت پوشش قرار خواهند گرفت كه »دارايي 

و درآمد آنان بيانگر نيازمند بودن آن خانواده باشد.«
اشاره به اين موضوع نيز ضروري اس��ت كه »دولت براي اثبات نيازمندي 
مي تواند به تمامي اطالعات خانواده دسترسي داش��ته باشد« و همچون 
س��نوات گذش��ته، محل زندگي خانواده نيازمند توس��ط مأموران دولت 
)مددكاران اجتماعي( به صورت ميداني بازرس��ي خواهد شد. متقاضيان 
نبايد به هيچ يك از س��ازمان هاي دولتي نظير، سازمان بهزيستي، كميته 
امداد امام خميني، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرمانداري ها و غيره 
مراجعه كنند. تمامي اطالع رساني ها هم  از طريق شماره موبايل اعالم شده 

توسط متقاضي انجام خواهد گرفت. 
حاال آنگونه كه احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مي گويد در حال حاضر تعداد قابل توجهي در س��امانه خدمات 
حمايتي ثبت نام كرده اند، اما 5۰ درصد كساني كه تاكنون در اين سامانه 
ثبت نام كرده اند هم اكنون تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي قرار دارند 
و همچنين از ميان 5۰ درصد ديگري كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
نبوده و در اين س��امانه ثبت نام كرده اند نيز تنها يك س��وم آنان مشمول 
بازرسي ميداني خواهند شد. ساير ثبت نام كنندگان نيز اصاًل مشمول اين 
طرح نمي شوند. توضيحات معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي درباره ثبت نام كنندگان اين طرح نشان از دامن زدن به تبي دارد 
كه بي ترديد راهكار كاهش فقر نيست بلكه تكرار تجربه يارانه ها باال بردن 
توقع مردم و تزريق نقدينگي در جامعه اس��ت كه تبعات آن بيش از همه 
دامنگير اقشار ضعيف جامعه خواهد شد. در برابر اين تالش براي اشتغالزايي 
و مديريت بهينه فضاي كس��ب و كار قطعاً مي تواند درآمد كم درآمدها را 

افزايش دهد بي آنكه كرامتشان زير سؤال برود. 

پيچيدن نسخه ابتر براي بيمار
 اولين موض��وع مهم در بحث درم��ان بيمار، ايجاد آرامش و آس��ايش 
روحي و رواني است تا فرد بيمار سريع تر بهبود يابد؛ متأسفانه برخي از 
مراكز ارائه خدمات دارويي همچون داروخانه ها به بهانه هاي مختلف از 
پيچيدن نسخه بيمار به خصوص بيماران خاص و بيماري هاي مزمن 

اجتناب مي كنند و نسخه اين افراد را ناقص مي پيچند.
وقتي فردي كه داراي بيماري مزمن است به پزشك متخصص مراجعه 
مي كند، پزشك حاذق براي وي  و براي مدت معين مثاًل براي يك يا دو 
ماه دارو نسخه مي كند تا بيمار در اين مدت ضمن استفاده از دارو براي 
پيگيري بعدي نيز مراجعه كند تا نتايج درمان پيگيري و رصد ش��ود. 
متأسفانه برخي داروخانه ها با توجه به نسخه با اينگونه بيماران به خوبي 
برخورد نمي كنند و از دادن داروهاي نسخه شده سرباز مي زنند و بعضاً 
فقط بخش��ي از داروها را مي دهند و چند قلم از داروها را  به بهانه های 

واهی به صاحب نسخه نمي دهند.
اين در حالي است كه مسئوالن دارويي و بهداشتي بارها تأكيد كرده اند 
كه در كشور كمبود دارو نداريم، به خصوص داروهايي كه مصرف بااليي 
دارند، حال اينكه چرا برخي مسئوالن در داروخانه ها نسخه هاي تجويز 
شده پزش��كان را ناقص مي پيچند و درمان بيماران را با مشكل مواجه 

مي كنند، جاي تأمل دارد؟
  بارها تأكيد ش��ده اس��ت كه بايد با مصرف دارو، دوره درمان را كامل 
كرد، اما با كم كردن تعداد داروها توسط داروخانه ها، بيماران بايد طي 
يك فاصله زماني باز هم با مش��قت فراوان به سراغ پزشك متخصص 
بروند تا دوباره پزشك براي آنان نسخه بنويس��د. سرگرداني بيماران 
از يك س��و و ناقص ماندن دوره درمان از س��وي ديگر فقط به بيماران 
آسيب مي رساند و درمان آنان را با مش��كل مواجه مي كند، اينكه چرا 
برخي داروخانه ها همچنان به اين ش��يوه هاي نادرست عمل مي كنند 
جاي سؤال دارد و گويا كسي يا بخشي به اين برخوردهاي نامناسب با 
بيماران توجهي نمي كند و همچنان بيماران داراي بيماري هاي مزمن 
در برخي داروخانه ها سرگردان هستند تا شايد  بتوانند داروي خود را 

كامل تحويل بگيرند.

ظرفيت حج تكميل نشد
طبق اظهارات مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان حج 
و زيارت در برخي از استان ها ظرفيت حج تمتع تكميل نشده است. 
ثبت نام  در كاروان هاي حج تمتع در برخي استان ها وضعيت را به گونه اي 
خاص س��وق داده؛ چراكه برخي حاجيان هنوز در اي��ن كاروان ها ثبت نام 
نكرده اند و به نظر مي رسد آنها همچنان نسبت به اعزام شدن يا نشدن ابهام 
دارند.  ابهام حاجيان ايراني در برخي اس��تان  ها يا به امنيت در عربس��تان 
بازمي گردد يا به رفتارهاي س��وء  س��عودي ها كه باعث ش��ده آنها به اين 
جمع بندي نرسند كه در كاروان ها ثبت نام كنند.   براساس گزارش »فارس«،  
سيد وحيد اسداللهي، مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان حج 
و زيارت در مورد تكميل ظرفيت كاروان هاي اعزامي به حج 96 گفت: در 
برخي از استان ها مانند تهران، البرز، قزوين و گيالن تعدادي از كاروان ها 
هنوز به طور كامل تكميل نشده است. در همين راستا از دارندگان اسناد 
ثبت نامي سال 85 دعوت مي شود براي تسريع در امر ثبت نام به كاروان هاي 
داراي ظرفيت خالي مراجعه و ثبت نام خود را قطعي كنند.  وي گفت: بيش 
از 9۷ درصد ظرفيت ليس��ت انتظار كاروان هاي استان هاي تهران، قزوين 
و  البرز تكميل شده است. ضمن اينكه چهار اس��تان اصفهان، آذربايجان 
شرقي، سمنان و زنجان كمتر از 4 درصد ظرفيت خالي براي حج تمتع 96 

دارند. همچنين ساير استان ها هم فقط سه يا چهار تا جابه جايي دارند. 

زهرا چيذري 
  گزارش یک

بيژن يانچشمه


