
كافي است براي دقايقي هم كه شده در صفحات 
ش�بكه اجتماعي اينستاگرام گش�تي بزنيد 
تا با انواع و اقس�ام تبليغات در حوزه سالمت 
روبه رو ش�ويد. از جراحي بيني گرفته تا لوازم 
آرايش�ي بهداش�تي و خدمات پوست و ناخن 
كه خيلي هايش�ان از سوي پزش�كان و مراكز 
مجاز ارائه نمي ش�وند بلكه گاهي وقت ها يك 
س�لبريتي در صفحه ش�خصي خودش مبلغ 
داروهاي يك كمپاني داروس�ازي مي ش�ود و 
پورس�انتش را مي گيرد و خيل�ي وقت ها هم 
اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي براي شركت هاي 
لوازم آرايش�ي بهداش�تي يا مراك�ز خدمات 
بهداشتي و جراحي هاي زيبايي تبليغ مي كنند 
و صفحات اينس�تاگرامي اين اف�راد به نوعي 
مرج�ع مراجعه اف�رادي اس�ت كه ب�ه دنبال 
خدمات پزش�كي و زيبايي هستند. حاال پس 
از سال ها فعاليت س�لبريتي و اينفلوئنسرها 
و در كنارشان افراد پزش�ك و غير پزشك در 
حوزه كاالها و خدمات س�المت محور فعالند. 
سازمان نظام پزشكي به صرافت افتاده تا سيل 
تبليغات بي ضابطه كاالها و خدمات سالمت در 
فضاي مجازي و شبكه اجتماعي اينستاگرام را 

ساماندهي كند. 

تبليغات بي ضابطه كاالها وخدمات سالمت محور 
در شبكه هاي اجتماعي روز به روز بيشتر مي شود. 
نكته قابل تأمل اينجاس��ت كه نب��ض اصلي اين 
تبليغات در دست سلبريتي ها و اينفلوئنسرهاي 
اي��ن ش��بكه هاي اجتماعي اس��ت كه ب��ه لطف 
فالوورهاي زيادشان امتياز اين تبليغات را به دست 
آورده ان��د و صفحات اينس��تاگرامي آنها به منبع 
درآمدي جديد برايشان تبديل شده است. تبليغات 
اين صفح��ات خيلي وقت ها براي اف��رادي كه به 
آنها اعتماد   و به نسخه هاي پيچيده شده در اين 
تبليغات اعتماد مي كنند، گران تمام مي شود. اوج 
چالش  زايي تبليغات دارو و خدمات سالمت محور 
توسط سلبريتي ها و چهره ها را در ماجراي ويديوي 
تبليغاتي مهناز افشار براي داروي نالوكسان شاهد 

بوديم. 
  جاماندن نظام پزشكي از سلبريتي ها

كمتر از يك سال پيش بود كه توصيه هاي مهناز 
افشار براي تزريق آمپول نالوكسان براي پيشگيري 
از اعتياد با واكنش جدي پزشكان و كارشناسان 
عرصه س��المت مواجه ش��د. كيانوش جهانپور، 
سخنگوي وقت سازمان غذا و دارو اظهارنظر اين 

بازيگر را سراسر اشتباه خواند و تأكيد كرد:»داروي 
نالوكسان دارويي اورژانسي است كه حتماً بايد با 

تجويز پزشك و در بيمارستان تزريق شود.«
به گفت��ه وي به هيچ وج��ه تزريق خودس��رانه و 
خودتجويزي آن توسط افراد غيرپزشك نمي تواند 
براي بيمار مفيد باشد. س��خنگوي سازمان غذا و 
دارو خطاب به اين افشار توصيه كرد:»سلبريتي ها 
در مسائلي كه ربطي به آنها ندارد، دخالت نكنند؛ 
به حرفه خودشان مشغول باشند و امر دارو و درمان 

را به اهل فن آن بسپارند.« 
  شكستن حريم خصوصي بيماران

ساماندهي و نظارت بر تبليغات سالمت محور از 
سوي نهادهاي مس��ئول همچون نظام پزشكي 
بايد خيلي پيش تر از اينها اتف��اق مي افتاد، اما در 

خأل اين نظارت انواع و اقسام تبليغات غيرعلمي 
از سوي پزشكان و غيرپزشكان و حتي پزشكاني 
كه تخصص الزم را ندارند همچنان در اين شبكه 
اجتماعي ادامه دارد. اين تبليغات خيلي وقت ها 
با شكستن حريم خصوصي بيماران و به نمايش 
تصاوير چهره يا بدن نيمه عريان مراجعه كنندگان 
در تبليغات مربوط به خدمات زيبايي همراه است. 
انتشار فيلم هاي اتاق عمل در شبكه هاي اجتماعي 
تا بدانجا رسيده بود كه وزارت بهداشت استفاده از 
تلفن همراه در اتاق عمل را ممنوع كرد، اما به سراغ 
اينس��تاگرام كه برويد ردپايي از اين ممنوعيت را 

مشاهده نمي كنيد. 
حاال نظام پزشكي هر چند ديرهنگام، وارد عرصه 
ساماندهي اين تبليغات شده است. فربد رهنما، 

مديركل نظارت س��ازمان نظام پزش��كي كشور 
با اش��اره به آزاد بودن تبليغات امور پزش��كي در 
اينستاگرام مي گويد:»تبليغ در تمام شبكه هاي 
اجتماعي فضاي مجازي، مشمول قانون و نظارت 
مستقيم سازمان نظام پزشكي است و اگر پزشكي 
بخواهد در فضاي اينس��تاگرام تبلي��غ كند، بايد 
مطابق قانون با مراجعه به سازمان نظام پزشكي 
منطق��ه اي ك��ه كار مي كند، درخواس��ت مجوز 

تبليغات كند.«
به گفته وي، رصد تبليغات فضاي مجازي به ويژه 
تبليغات پزشك نماها، توسط اين سازمان از سال 
گذشته آغاز شده و اقدامات مناسبي در اين راستا 
صورت گرفته و 210 شعبه سازمان نظام پزشكي 
در سراسر كشور فعال هستند و همكاري مناسبي 
از سوي جامعه پزشكي، سازمان هاي نظام پزشكي 

و پليس فتا صورت گرفته است. 
  پاسخ به انتقاد پزشكان

برخالف انتظار برخي پزشكان به اين اقدام سازمان 
نظام پزشكي روي خوشي نشان نداده اند. استدالل 
آنها اين است كه نظام پزش��كي تنها روي صنف 
پزشك كنترل دارد و همين امر موجب مي شود 
تا كاري كه براي پزش��ك ممنوع است، از سوي 
ساير اصنافي همچون آرايشگاه ها يا پرستار و بهيار 
انجام بگيرد و هيچ كس��ي هم نتواند جلوي آنها 
را بگيرد. حس��ين كرمانپور، مدير روابط عمومي 
سازمان نظام پزشكي در گفت وگو با »جوان« اين 
انتقاد را اين گونه پاسخ مي دهد:»ما به ساير اصناف 
دسترس��ي نداريم و براي پااليش اينستاگرام از 
تبليغات خالف و شارالتان ها  مجبوريم از همكاران 
خودمان ش��روع كنيم. در واق��ع مي خواهيم به 
همكاران خود هش��دار دهيم، چون قرار است با 
متخلفان اين حوزه برخورد شود، اگر پزشكي در 
تبليغاتش اصول را رعايت نك��رده زودتر پااليش 
خود را آغاز كن��د.« وي مي افزايد:»طبق توافق با 
پليس فتا و قوه قضائيه بناست تا با تمام متخلفان 
در تبليغات حوزه سالمت در اين شبكه اجتماعي 
برخورد شود.« به گفته كرمانپور بناست تا تبليغات 
حوزه فضاي مجازي نظام مند شود و مردم وقتي 
اين تبليغات را مي بينند، بدانند اين تبليغات مجوز 
دارد و خاطر جمع باش��ند. مدي��ر روابط عمومي 
سازمان نظام پزش��كي تأكيد مي كند:»برخورد 
ب��ا متخلفان هم ش��امل همكاراني مي ش��ود كه 
خطوط قرمز را رعايت نمي كنند و هم افرادي كه 
اصاًل پزشك نيس��تند و از اين فضا براي تبليغات 

غيرمجازشان سوء استفاده مي كنند.«
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درس »عصر جديد« به سيستم آموزشي كشور

مديريت، 2 روز پس از بحران!

شهروندکشي سلبريتي ها با تبليغ »دراگ « هاي بدون مجوز!
طبق توافق پليس فتا و قوه قضائيه بناست با تمام متخلفان در تبليغات حوزه سالمت در شبكه هاي اجتماعي برخورد شود

پي��روزي نف�رات 

نيره ساري
مس��ابق�ه    نگاه برت��ر 

»عص��ر جدي��د« 
راس��ت آزمايي بزرگي به سيس��تم آموزشي و 
تربيتي كش��ور بود ك��ه نه تنها قادر به رش��د 
اس��تعدادهاي افراد در دوران تحصيل نيست 
بلكه فارغ از يافتن استعدادهاي دروني افراد، هر 
آنچه در بطن فردي هم نهاده باش��د، به مدد 
عناويني چون هدايت تحصيلي نابود مي كند. 
سال هاس��ت از لزوم تح��ول در نظام آموزش��ي 
كش��ور صحبت مي ش��ود، اما در عم��ل چيزي 
ديده نمي شود. همه كش��ورهاي پيشرفته دنيا 
سال هاست كه استعداديابي را سرلوحه سيستم 
تربيتي و آموزش��ي ق��رار داده ان��د و هركس به 
تناسب توان، قدرت هوش��ي، جسمي، ذهني و 
عالقه دروني هدايت مي شود و هيچ گاه تكيه بر 

كنكور و پركردن دانشگاه هايشان نداشته اند. 
در كشور ما عالوه بر اينكه نظر فرزندان در شيوه 
و كم  و  كي��ف درس خواندن زياد مهم نيس��ت و 
اوليا تصميم گيرنده هس��تند، استعدادهايشان 
نيز غالباً سركوب شده و در جهت رشد آنها هيچ 
اقدامي صورت نمي گيرد. يك دانش آموز ايراني 
هر چند بتواند باالترين رتبه علمي را به دس��ت 
آورد، اما همواره درون خود گمشده اي دارد كه 
ش��ادابي را از او مي گيرد. اين در حالي است كه 
يك برنامه تلويزيوني پرمخاطب ثابت كرد رتبه 
علمي نه تنها راز شاد زيس��تن نبوده است بلكه 

گاهي بدون كسب همان رتبه علمي مي توان به 
موفقيت و پيروزي رسيد. راهي كه فاطمه عبادي، 
محمد زارع، پارسا خائف، سعيد فتحي روشن و 
گروه دختران نينجا ب��راي زندگي خود انتخاب 
كردند. هي��چ كدام از اينها از خروجي سيس��تم 
آموزشي كش��ورمان براي بروز استعدادهايشان 
به��ره اي نبرده اند و با پرورش خاص خودش��ان 
و خارج از سيستم رس��مي آموزشي توانسته اند 

استعدادهايشان را به منصه ظهور برسانند. 
محمد زارع از جمله افراد موفق اين مسابقه بود 
كه بسيار آرام و با اعتماد به نفس در همان اجراي 

اول گفت: از مرحله اي به بعد درس را رها كرده و 
به دنبال استعدادهايش رفته است. وي خانواده اي 
داشته كه هرگز وي را ترغيب براي پيروي از يك 
مسير كليشه اي نكردند. سيستم آموزشي كشور 
زارع را به نقطه موعود و دلخواهش نمي رس��اند. 
پيروزي محمد زارع و نيز ساير شركت كننده هاي 
عصر جديد طعنه به نظام غلط آموزشي و تربيتي 
كشور بود كه نه بومي و نه طراحي شده براساس 

شناسايي استعداد هاست. 
سيستم آموزشي كشور ما از طريق بازي با واژه ها 
و انتخاب ه��اي ده��ان پركني چ��ون »هدايت 

تحصيلي« اتفاقاً افراد را به سيستم دلخواه خود 
براس��اس بازار عرضه و تقاض��ا هدايت مي كند. 
در همين چند س��ال اخير بارها و بارها نس��بت 
به هدايت نادرس��ت فرزندان اين آب و خاك به 
س��مت رش��ته هاي غيردلخواه انتقاد شده. اين 
آموزش و پرورش است كه محكوم اصلي انباشت 
دانش آموزان پش��ت س��د كنكور و تنگ كردن 
رقابت براي رشته هايي است كه ابتداي مسير آن 
از همان هدايت تحصيلي به سمت رشته تجربي 

كليد خورده است. 
نظام آموزشي دقيقاً كوركننده استعدادهايي است 
كه در مدت كوتاه تنها در يك برنامه تلويزيوني 
همان استعدادها شكوفا شد و در معرض داوري 
مردم قرار گرفت. ناتواني از شناسايي استعدادها 
در دوران چرخه سيستم آموزشي و تربيتي كشور 
همان حلقه گمشده اي است كه سيستم آموزشي 
از عدم اصالح آن رنج مي برد. در اصل بايد گفت 
اصالح نش��دن اين روند و ادامه روند كوركورانه 
هدايت تحصيلي و بي توجهي به رش��د كودك و 
نوجوان و جوان در حلقه تربيتي و آموزشي كشور 

جز هدر رفت استعدادها نخواهد بود. 
به راس��تي اگر هدف م��ا از مدرس��ه وآموزش و 
پرورش، ي��اد گرفتن مهارت ه��اي اوليه زندگي 
و در نهاي��ت وارد كار حرفه اي ش��دن بود، امروز 
همه نقطه هاي يك موفقيت در زندگي )ش��غل، 
درآمد، جايگاه اجتماعي، ازدواج و. . . ( در تحصيل 

جست و جو نمي شد!

از  هكت�ار   300

بيژن سورانی 
ی     مديريت بحران ج�ن�گ�ل ه�ا

ارسباران در آتش 
سوخت. هر ساله 12هزار هكتار از  جنگل های 
كش�ورمان به داليل مختلف بعض�اً عمدی و يا 
به صورت طبيعی  آتش گرفته  و از جنگل های 
سرسبز چيزی جز خاكس�تر و زغال باقی نمی 
مان�د. گفت�ه می ش�ود اي�ران يك�ی از حادثه 
خيزترين كشورها در جهان اس�ت، اما با همه 
اينها ح�ال مديريت بحران ناخوش اس�ت. در 
سوختن 300 هكتار جنگل هاي ارسباران، باز هم 
پای لن�گ مديري�ت بح�ران در ميان اس�ت. 
هلی كوپترهای ارسالی از تهران، آن هم پس از 
دو روز توانسته آتش جنگل های ارسباران در 
كن�د. خام�وش  را  غ�رب  ش�مال 

س��اختار مديريت بحران  جديد ك��ه در مجلس 

به تصويب رس��يده جوابگوی حوادث پيش آمده 
نيست. جبران  خس��ارت جانی و مالی  حوادث در 
كش��ور چندين برابر هزينه كرد برای پيشگيری از 
خسارات وارده در حوادث است. هميشه بحران خبر 
می كند و اين مسئوالن هستند كه بی خبر و غافلگير  
می شوند و درحالی كه نقش جنگل ها در تلطيف 
هوا و تغيير اقليم بسيار مهم است، وجود جنگل ها 
می تواند سدی باشد در برابر حوادث  غيرمترقبه و 
خشكسالی؛ اما كمترين توجه به اين ميراث سبز و 
زنده صورت می گيرد. نبود كاركردهای مشخص در 
حوزه مديريت بحران به رغم وجود  سازمانی به اسم 
مديريت بحران، ايران را در برابر حوادث به كشوری 

خسارت پذير تبديل كرده است.
جلسات مديرت بحران در باالترين سطح و با حضور 
مسئوالن  نهادها، دستگاه های  مسئول  تشكيل 
می شود، ولی ايده های حبابی  از آن خارج می شود 

كه اين ايده ها كارايی چندانی برای  پيشگيری از 
بحران،  مديريت حين بحران و مقابله با حوادث را 
ندارد. جنگل های كشور طبق معمول هكتار هكتار 
زغال می شود و دود آن به چشم همه افراد كشور 
می رود، ول��ی كاری در خور پس��ند برای مديرت 
بحران اي��ن حوادث صورت نمی گيرد. پيش��نهاد 
می شود حاال كه نمی توانند آتش سوزی و حوادث 
را پيشگيری كنند، مسئوالن  طرح قطع درختان 
جنگل را كليد بزنند تا الاقل از چوب در ختان به 

بهترين شكل استفاده شود! 
در كشور ما در طول سال جنگلی های بسياری  آتش 
می گيرد، اما برای مديريت بحران آن، كاری صورت 
نمی گيرد. جنگل ها در مسيرهای سخت و غيرقابل 
دسترس  آتش می گيرد، وس��ايل و تجهيزات مورد 
نياز برای اطفاي سريع  آتش وجود ندارد و يا اگر هم 
هست ناهماهنگی های زياد وجود دارد كه اين موضوع  

عاملی شده اس��ت برای تخريب بيش��تر جنگل ها.  
ارس��باران باز هم آتش گرفت، ولی هماهنگی برای 
ارسال بالگرد به رغم تأكيد چندباره و قباًل معاون اول 
رئيس جمهور برای هماهنگی به منظور اعزام بالگرد 

در لحظه حادثه بی نتيجه مانده است.
گويا مديري��ت بحران در كش��ور ما خ��ود دچار 
بحران زدگی عميقی  ش��ده اس��ت و بخش های 
متولی نيز به دليل نب��ود هماهنگی های الزم پای 
كار نمی آيند و زمانی ب��ه داد جنگل آتش گرفته 
می رسند كه ديگر همه چيز سوخته و زغال شده  و 

فقط افسوس باقی می ماند. 
اينكه سرمايه های كش��ور اين گونه دود می شود 
جای تأس��ف  دارد. ای كاش الاقل دس��تگاه های 
نظارتی و رس��يدگی كننده به صورت جدی  وارد 
عمل ش��وند تا جلوی  ناكارآمدی ها و كم كاری ها 

بيش از پيش مديريت بحران گرفته شود.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 علي قلهكي با انتش�ار اين عكس نوشت: شاگردان»حسن 
تهراني مقدم« س��امانه جديد موشكي باور۳۷۳ را س��اختند كه از 
نمونه شرقي و غربي، يك پله باالتر است. حاال شاگرد»بهزاد نبوي« 
در خودروسازي )يكه زارع( بازداشت اس��ت! خروجي دو تفكر »ما 
 مي توانيم« و »م��ا نمي توانيم« را ببينيد!يكي ب��اور۳۷۳ و ديگري 

فساد مالي. 
-----------------------------------------------------

  عبداهلل گنجي نوشت: ترامپ با نگاه به آسمان: من رهبر برگزيده 
براي مقابله با چين هستم. بوش پسر به س��ربازان امريكا در عراق: ما 
برگزيده مسيح براي نجات بشر هستيم. جنگ ويتنام ترومن در فرودگاه 
هانوي به سربازان امريكا: سالم بر سربازان عيسي مسيح. زيباكالم: فقط 

در ايران منافع ملي از ايدئولوژي تبعيت مي كند. 
-----------------------------------------------------

 عبدالملكي نوشت: قوه قضائيه به جد وارد پرونده بازار خودرو 
شده و افراد مؤثري را از مراكز توليدي، تجاري و اداري ذي مدخل 
بازداش��ت كرده  اس��ت. به زودي فرضيه صحي��ح »تأثير محدود 
تحريم ها در اخالل بازار خودرو و نقش اساسي اخاللگران داخلي« 
اثبات خواهد ش��د. تحريم  هاي  خارج��ي: 20 درصد. تحريم  هاي  

داخلي: ۸0درصد. 
-----------------------------------------------------

  يك كاربر نوشت: ماده مخدر جديدي در افغانستان در حال كشت 
است كه قيمت شيشه رو از100ميليون به ۶ميليون تومان كاهش ميده 
و به راحتي كشت ميشه. كشف و تحقيقات اين مواد مخدر جديد از عهده 
كشوري مثل افغانستان خارجه!حتماً پاي غربي ها وسطه. بعد دولتمرداي 

ما فكر مي كنن براي آسايش مردم بايد با اروپايي ها مذاكره كنن. 
-----------------------------------------------------

  يك كانال خبري اين عكس را منتش�ر كرد و نوشت: تصوير 
كاماًل گوياست، ايران بهشت پزشك هاست. 

-----------------------------------------------------
  فريد ابراهيمي نوشت: صندلي الكتريكي كه اختراع شد، امپراتور 
اتيوپي يكي از آنها را خريد، اما براي اولين اعدام با مشكل بزرگي مواجه 
شدند: اتيوپي اصاًل برق نداشت!حكايت وزيرمحترم ارتباطات است كه 
فرموده اند: شروع به پيداكردن مدارس كپري براي هوشمندسازي آنها 

كرده ايم. حاال برق به كنار، تازه مي خوان پيدا كنن!
-----------------------------------------------------

  معصوم�ه ابتكار با انتش�ار اين عكس نوش�ت: در روس��تاي 
راجس��تان هند با تولد هر كودك 111درخت مي كارند. دهها ميليون 
درخت در هند و برخي كشورهاي ديگر در سال گذشته كاشته شد. با 
توجه به بارندگي خوب سال آبي آينده، پيشنهاد مي كنم در ايران نيز 

پويش درختكاري گسترده كشوري اعالم شود. 
-----------------------------------------------------
 مينا ورشوچي نوشت: برخورد هاي قضايي به دايره كاالهاي 
اساسي رس��يد. كاالهايي كه مش��مول ارز 4 هزار و 200 توماني 
هس��تند يا از خريد تضميني برخوردارند. در اي��ن رابطه رئيس 
كارخانه قند اصفهان به اتهام اخالل در نظام اقتصادي بازداش��ت 
شده. اين موارد سيگنال هاي مهمي در جهت حذف ارز دولتي در 

آينده نزديك است. 
-----------------------------------------------------

  محمدرضا فرهادي با انتشار اين عكس نوشت: انتخاب فاطمه 
عبادي به عنوان نفر برتر عصر جديد دو پيام داشت: نگاه جنسيتي در 
جامعه وجود ندارد و زن و مرد برابرند. هركسي مشكالت جامعه را بازگو 

كند، چه زن چه مرد، نماينده مردم خواهد بود.
-----------------------------------------------------

  رامين با انتش�ار اين عكس نوش�ت: ثروتي كه اين مرد در اين 
شرايط داره شايد خيلي ها با 100 تا كارخونه نداشته باشن.

عليرضا سزاوار

 مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران گفت: مقرر 
ش��ده اس��ت در اين اداره كل، يك رويه واحد براي نظارت بر موضوع 

ساماندهي سگ ها در تهران وضع شود. 
 محمد تقي زاده معاون امور هماهنگي استانداري تهران با اشاره به 
اينكه تا 9 ماه آينده تمامي مسكن هاي مهر واگذار مي شوند، گفت: موانع 
پيش روي شهرهاي جديد پرند و پرديس را حل كرده ايم و هيچ بهانه اي 

براي تأخير در اتمام مسكن هاي مهر وجود ندارد. 
 شهردار تهران گفت: سهم اجاره بها در سبد خانوار ايراني به بيش از 
۵0 درصد رسيده است. يعني رس��يدگي به چالش مسكن از ضرورتي 

سرنوشت ساز برخوردار است. 
 محققان ايران، ضمن موفقيت در س��اخت قرص »پلي پيل« براي 
پيشگيري از سكته هاي قلبي و مغزي، قوي ترين شواهد علمي از تأثير 
اين داروي تركيبي بركاهش بيش از ۵0 درصدي بيماري هاي قلبي و 
عروقي و س��كته هاي قلبي و مغزي را در بزرگ ترين كارآزمايي باليني 

اين نوع مطالعات در جهان ارائه كردند. 
 رئيس دانش��گاه فرهنگيان گفت: سقف س��ن قبولي براي ورود به 
دانشگاه فرهنگيان 22 سال است، اما شنيده مي شود كه براي افزايش 

اين سقف تا سن 24 سالگي، بحث هايي شده است. 

کارچاق کني و معماي يك پيمانكار شهري
س�ازمان محيط زيس�ت در س�ال 96 ب�ه ق�رارداد ش�ركتي كه 
مس�ئول كنت�رل حيوان�ات ش�هري ب�ود، به دلي�ل عملك�رد 
نامناس�بش اعتراض ك�رد. محيط زيس�ت هم همان س�ال خبر 
از فس�خ قرارداد ش�هرداري ب�ا اي�ن پيمان�كار داد. ح�ال آنكه 
اطالعات منتش�ر شده در س�امانه ش�فافيت ش�هرداري تهران 
نش�ان مي دهد كه ش�هرداري ب�ا همان ش�ركت )آري�ا دامپرور 
البرز( در تيرماه س�ال 97 قراردادي دو س�اله منعقد كرده است. 
س��امانه ش��فافيت ش��هرداري تهران اطالعات ناقص و گنگي درباره 
پيمانكاران شهرداري پايتخت منتشر مي كند و در هنگام جست وجو 
در اين سامانه، اطالعات مربوط به پيمانكاران به سه بخش »هزينه اي«، 

»درآمدي« و»مشاركتي و سرمايه گذاري« تقسيم بندي شده است. 
عالوه بر اينكه جست وجو در اين سامانه هم پيچيدگي هاي زيادي دارد، 
هيچ اطالع دقيقي از پيمانكار وجود ندارد. يعني فقط اسم شركت پيمانكار 
و مبلغ قرارداد )يك ميليارد و 1۷0 ميليون تومان( مشخص شده و هيچ 

اسمي از مديرعامل وجود ندارد. 
محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران   هفته گذشته با بيان اينكه 
افراد كارچاق كن در همه حوزه هاي ش��هرداري كه با پول سروكار دارند،  
گفت: »در حال حاضر حوزه هاي مربوط به پسماند، زيباسازي، شهرسازي، 
آسفالت و بوستان ها منافذي براي حضور كارچاق كن ها شده اند كه به دليل 
ضعف نظارت و روابطي كه برخوردارند، جوالنگاه آنها شده است.« بعد از 
انتشار فيلم سگ كشي مسئوالن شهرداري ابتدا مسئله را انكار كردند و 
اسماعيل نعمت زاده شهردار شهرستان كهريزك گفت: »اين خبر كذب 
است كه عليه شهرداري منتشر شده و ما اين كار را انجام نداده ايم.« فشار 
افكار عمومي و رسانه اي به قدري زياد بود كه كمي بعد تر مسئوالن شهري 
خبر را تأييد كردند و غالمحسين محمدي، مشاور شهردار تهران و رئيس 
مركز ارتباطات و بين الملل شهرداري تهران گفت: »اين تصاوير مربوط 
به اين روزها نبوده و اين اتفاق در سال 9۶ رخ داده است. پيمانكار خاطي 
از سوي شهرداري تهران عزل شده و بي شك به هيچ پيمانكار و مسئولي 
اجازه نمي دهيم برخالف ارزش هاي انساني و اسالمي با خاليق رفتار كند. 
مدير حوزه كنترل حيوانات ش��هري در سازمان مس��ئول به عنوان ناظر 
پيمانكار نيز عزل شد.« اين مقام شهرداري حتي نامه ابالغ فسخ قرارداد با 

شركت آريا دامپرور البرز را در صفحه توئيتري خودش منتشر كرد. 
تجربه نش��ان مي دهد معموالً نظارت به پيمانكاراني داده مي ش��ود كه 
صالحيت و شرايط الزم را ندارند، چون افرادي كه به  عنوان ناظر هستند 
بايد دوره  ديده و عالقه مند، توانمند و باس��ابقه باشند.  جالب اينكه قباًل 
مهدي چمران، رئيس ش��وراي شهر چهارم هم با اش��اره به عدم درج نام 
مديرعامل شركت آريا دامپرور البرز در سامانه شفافيت گفت: »اين مسائل 
را بايد در سامانه شفافيت قرار دهند. البته پيش از اين، چنين سامانه اي 
وجود نداشت كه اين موارد اعالم شود، اما شوراي شهر جديد گفتند اين 
موارد را به طور شفاف اعالم مي كنند و حاال بايد اين اقدام را انجام دهند.«

از منظر ديگر حتي مي توان گفت، چرا وقتي فعاليت عمراني مهمي انجام 
مي شود و اتفاق مثبتي رخ مي دهد، شهردار افتخار مي كند و به نام خود 
مي زند؛ اما حاال كه چنين فاجعه اي رخ داده شهردار و زير مجموعه اش 
اين را به گردن يك پيمانكار مي اندازند؟ سلسله  مراتب مديريتي بدون 
عيب اس��ت؟ هدف گذاري ها ايرادي ندارد؟ چرا بودجه اي كه شهرداري 
در اين زمينه تنظيم كرده و براساس آن برنامه ريزي مي كند به اتالف و 

حاشيه منجر مي شود؟

وکال خود را بيمه کارگري مي کنند !
سوءاس�تفاده كنندگان از بيم�ه كارگ�ري شناس�ايي ش�دند. 
اف�رادي مث�ل وكال، واردكنن�ده 300خ�ودرو و صاح�ب مل�ك 
17ميلياردي متقاضي دريافت بيمه كارگران ساختماني هستند. 
اكبر ش��وكت، رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارگران س��اختماني 
كشور به مشكالتي كه اين انجمن براي دريافت بيمه تأمين اجتماعي 
كارگران س��اختماني دارد، اش��اره كرده اس��ت؛ يكي از اين مشكالت 

سوءاستفاده هايي است كه برخي از بيمه كارگري انجام مي دهند. 
وي مي گويد: حدود ۷00هزار ثبت نام در س��امانه انجام ش��ده اس��ت 
كه 240هزار غيركارگر با همكاري انجمن هاي كارگران س��اختماني 
شناسايي شدند. افرادي مثل كس��اني كه پول امالكشان 1۷ميليارد 
تومان و واردكننده ۳00خودرو از بيمه كارگران ساختماني هستند،   از 
بيمه كارگري استفاده مي كنند. شوكت همچنين از شناسايي حدود 

40وكيل در تهران خبر داده كه از اين بيمه استفاده مي كنند. 
اين وكال همان هايي هستند كه كارگران براي مطالبه حق خود به اين 
قش��ر مراجعه مي كنند تا با تكيه بر دانش و تخصص حقوقي آنها، حق 
خود را از كارفرما بستانند. در اصل خود را بال فرشته عدالت مي دانند در 
حالي كه با به كارگيري از دانش خود در حق قشر ضعيف عداوت انجام 
مي دهند. وقتي اطالعات و تخصص باعث شود كه به جاي دستگيري از 
مردم، خألهاي قانوني شناسايي و در راه مطامع شخصي مورد استفاده 
قرار گيرد، اسم اين كار چيزي جز سوءاستفاده نيست. وقتي اين را در 
كنار اخبار وضعيت نگران كننده و بحراني سازمان تأمين اجتماعي قرار 
مي دهيم، اين سؤال پيش مي آيد كه آيا واقعاً وكيلي كه از جيب كارگر 

مي زند، مي تواند ستاننده حق مظلوم از ظالم باشد؟
متأسفانه وقتي يك عنوان ش��غلي نگاه منفي مردم را با خود به همراه 
داشته باش��د، تطهير اذهان عمومي از اين نگاه منفي سخت و زمان بر 
اس��ت، اگر نگوييم ناممكن اس��ت. تر و خش��ك هم در اين بين با هم 
مي  سوزند، يعني هس��تند وكالي خوب و شريفي كه به خاطر بدكاري 
برخي از وكالي ديگر، اسير همين نگاه منفي مردم به قشر وكيل وكال 
هس��تند. حال، وكال نيز مثل برخي ديگر از قش��ر ها اين روزها درگير 
حاش��يه هايي ش��دند و هر از چندگاهي گوش��ه اي از تخلفات نمايان 
مي ش��ود كه همه چيز برمي گردد به انحصار و ضعف سيستم نظارتي 
دروني و بيروني اين قشر كه هر بار نهادي خواسته است به آن ورود كند، 

فرياد وا اسفا، وا استقالال براي رد گم كني بلند شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک


