
نه تم�ام و كمال، اما ب�ا كمي اغم�اض مي  توان 
مس�رورانه نوش�ت:»انحصار وكالت شكسته 
ش�د.« رويكرد جوا نگرايي رئي�س قوه قضائيه 
كام انبوه�ي از جوانان را ش�يرين ك�رد. مركز 
وكال، كارشناسان رسمي و مش�اوران خانواده 
قوه قضائيه با درك درستي از نيازهاي حقوقي 
آحاد مردم در كنار درخواست  هاي مكرر چند 
10هزار فارغ  التحصيل رشته هاي مختلف حقوق، 
فقه و حقوق، يك تنه كليشه هاي بي منطق چند 
10 ساله را كنار نهاد. از اين پس مي  توان اميدوار 
بود كه ديگر خدمات حقوقي، يك خدمت لوكس 
و دور از دسترس نيست چراكه قرار است چندين 
هزار وكيل تازه نفس ب�ه جامعه حقوقي تزريق 
شوند تا گرهي از مشكالت مردم را در دادگاه ها 
بگشايند. رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمي 
و مشاوران خانواده قوه قضائيه اعالم كرده است، 
از اين پس همه فارغ التحصي�الن حقوق بدون 
داش�تن دغدغه ظرفيت مي توانن�د در آزمون 
وكالت ش�ركت كنن�د و در صورت اح�راز حد 
نصاب پروانه وكالت بگيرند. به گفته همين مقام 
مسئول چند مانع دست و پاگير ديگر هم در اخذ 
پروانه وكالت برداشته ش�ده است كه »جوان« 
چندين مطلب راجع به اين موضوع نوشته و از 
انحصار در بازار وكالت گاليه كرده. البته آنهايي 
كه نان ش�ان در همين انحصار اس�ت، نسبت به 
اين تصميم جسورانه واكنش نش�ان داده  اند و 
ش�روع به نامه نگاري و البي كرده اند تا بتوانند 
مانع برگزاري آزمون وكالت عادالنه امسال كه 
قرار است قوه قضائيه برگزار كند، شوند. از سوي 
ديگر رئيس مركز وكالي قوه قضائيه اين اطمينان 
را داده كه آزم�ون با قوت برگزار خواهد ش�د. 

هرجا روح جوانگرايي بدمد، اقدام جسورانه و انقالبي 
هم به دنبال��ش خواهد آمد. رئيس ق��وه قضائيه با 
رويكرد تحول گرايي كه در پي��ش گرفته يك دهه 
شصتي انقالبي را بر رياست مركز وكال، كارشناسان 
رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه گمارده و حاال 
اين رئيس جوان در نشست خبري شرايط آزمون 
وكالت امسال را اعالم كرده به گونه اي كه هيچ كس 
گمان نمي  كرد يك باره همه كليشه هاي غيرمنطقي 

و مقوم انحصار وكال برداشته شود. 
علي بهادري جهرمي در نشست خبري با خبرنگاران 
نكاتي را در مورد آگهي آزمون وكالت امسال ارائه 
كرد و گفت: اولين تفاوت اين اس��ت كه ش��رايط 
گرفتن پرونده وكال��ت را در آگهي ذكر نكرده و بار 
احراز داشتن ش��رايط وكالت را بر دوش داوطلب 
گذاشتيم. اين نوعي سنجش خود داوطلب است 
اساساً در سال هاي گذشته شرايط را ذكر مي كرديم، 

اما امسال فقط در آگهي مدارك را ذكر كرديم. 

 سربازي نرفته ها هم آزمون بدهند
وي ادامه داد: تفاوت بعدي اين اس��ت كه اساساً ما 
در سال هاي گذشته ش��ركت در آزمون را داشتن 
معافيت از خدمت سربازي يا كارت پايان خدمت 
عنوان مي كردي��م، اما مطابق ب��ا قوانين، معافيت 
از خدمت سربازي يا داش��تن كارت پايان خدمت 
ش��رط گرفتن پروانه وكالت است و شرط شركت 
در آزمون نيس��ت، پس كساني كه معافيت موقت 
دارند يا در حال تحصيل هستند هم مي توانند در 
آزمون وكالت شركت كنند. خبر خوشي هم براي 
كساني كه كارت پايان خدمت ندارند داريم كه بعداً 

اعالم مي كنيم. 
رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه ادامه داد: ارائه مدرك ليسانس 
را كه هرس��ال براي ش��ركت در آزم��ون ضروري 
مي دانستيم، امس��ال حذف كرده ايم اما همچنان 
براي گرفتن پروانه وكالت ش��رايط باقي اس��ت و 
 اين مدرك در آغاز دوره كارآموزي چك مي شود. 

جهرمي تفاوت اصلي آگهي امسال را اعالم كردن 
مواد و موارد امتحاني ب��ه تفكيك هر درس عنوان 
ك��رد و ادامه داد: درباره س��ؤاالت آزمون امس��ال 
چند نكته وجود دارد و آن اين اس��ت كه سؤاالت 
ممكن است تركيبي باش��د. نكته ديگر اين است 
كه در انتخاب منابع سعي كرديم منابع كاربردي 
را مدنظر قرار دهيم و اين جزو سياست هاي ماست 
كه از موضوعات مهم و كارب��ردي براي وكال طرح 

سؤال كنيم. 
وي با بيان اينكه آزمون دو مرحله اي است، گفت: 
مرحله اول اول آزمون كتبي و مرحله دوم مصاحبه 
است. ما يك پروسه چهار مرحله اي را در مصاحبه 
طراحي كرده ايم و كسي موفق مي شود كه از هر دو 

مرحله موفق بيرون بيايد. 
 آزمون ملي

رئيس مركز وكال، كارشناس��ان رسمي و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه يكي ديگر از تفاوت هاي آزمون 
امسال با س��ال هاي گذش��ته را برگزاري آزمون به 

صورت ملي و در سطح كش��ور عنوان كرد و افزود: 
در مرحله ثبت نام آزمون، حوزه قضايي كه داوطلب 
قرار اس��ت در آن وكالت كند، پرسيده نمي شود و 
حوزه اي كه انتخاب مي كند فقط حوزه اس��ت كه 
براي آزمون دادن در آن راحت تر اس��ت و داوطلب 
بعد از مشخص شدن نتيجه تعدادي از حوزه هاي 
 قضاي��ي را به ترتي��ب اولويت مش��خص مي كند. 
وي دليل انتخاب حوزه قضايي بعد از مشخص شدن 
نتيجه آزمون را نقل و انتقاالت و تغيير مكان در ميان 
وكال عنوان كرد و افزود: اين ناعدالتي فاحشي است 
كه يك نفر در يك شهرس��تان كوچك در آزمون 
پذيرفته مي شود، اما بعد به يك شهر بزرگ تغيير 
مكان مي دهد. امسال، رتبه ها در سطح ملي مشخص 
مي شود و بعد از آن داوطلبان شهر را انتخاب مي كنند 

و ملزم خواهند شد در آنجا وكالت كند. 
 نامه نگاري انحصاريون!

همه اين امتيازها در حالي است كه كانون هاي وكال 
هم قرار است به صورت موازي با قوه قضائيه آزمون 
وكالت برگزار كنند، آن هم با همه انحصارها و قيد و 
بندهاي مقوم انحصارگرايي! مدت مديدي است كه 
دانش  آموزان حقوق نسبت به اين رويه كانون هاي 
وكال اعتراض داشتند، اما صدايشان جايي شنيده 
نمي شد. حاال با تحليل درس��ت رئيس قوه قضائيه 
از شرايط جامعه ايراني، وضعيت فارغ التحصيالن 
بيكار و نياز مردم به خدمات عام حقوقي به صورت 
غيرلوكس، قرار است با محوريت قوه قضائيه وكالي 
جديدي به جامعه حقوقي اضافه ش��وند و به ارائه 
خدمت بپردازن��د. اين موضوع به م��ذاق برخي از 
كانون هاي وكال كه خود را تافته جدا بافته مي  دانند 
و هميشه با ارائه موانع متعدد از جمله اعالم ظرفيت 
و پذيرش بسيار محدود وكيل نگران آينده شغلي 
خودشان هستند، خوش نيامده است و با اعتراض 
به اين روند ش��روع به نامه نگاري به اين ور و آن ور 

كرده  اند. 
رئيس مركز وكالي قوه قضائيه هم در واكنش به اين 
تقالها خطاب به داوطلبان و متقاضيان شركت در 
آزمون وكالت اين مركز گفت: آزمون وكالت مركز 
وكالي قوه قضائيه به هيچ وجه تعليق نمي شود و 
متقاضيان به فضاسازي هاي صورت گرفته توجهي 

نكنند و فقط براي آزمون آماده شوند. 
پ��س از اين بايد منتظ��ر ماند و ديد اي��ن رويكرد 
تحول گرا تا كجا ادامه خواهد يافت و قوه قضائيه براي 
شكستن انحصار غيرمنطقي چند 10 ساله و احقاق 
حقوق خيل عظيمي از م��ردم كه تاكنون به دليل 
لوكس و انحصاري بودن خدمات حقوقي محروم از 
اين خدمات بوده  اند تا كجا ايستادگي خواهد كرد. 
در يك تحليل نهايي اگر اي��ن رويه تا به انتها ادامه 
يابد مي  توان به روزهاي خ��وب و اميدهاي تازه در 

بين اقشار جامعه اميدوار بود. 
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دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت زندان ها از سوي رئيس قوه قضائيه ابالغ شد 

زندانهاخلوتمیشود!

چکش قضا بر انحصار وکال
قوه قضائيه با درك نياز مردم به خدمات حقوقی كليشه های چنددهه ای را در آزمون جديد وكالت شكست

رئيس قوه قضائيه 

عليرضا سزاوار
در اج�راي بند ۶۴   گزارش  2

سياست هاي كلي 
برنامه ششم توسعه، مصوب 13۹۴ مقام معظم 
رهب�ري و قانون مج�ازات اس�المي در زمينه 
حبس زدايي، »دستور العمل ساماندهي زندانيان 
و كاهش جمعيت كيفري زندان ها« را ابالغ كرد. 
مسئله اي كه مدت هاست از مطالبات مقام معظم 
رهبري به شمار مي آيد و سرانجام عملياتي شده 
است.  مشكالت اجتماعي و فرهنگي از جمله 
معضالتي است كه با زنداني كردن متهم ايجاد 
مي شود و نه تنها زندانيان بلكه خانواده هاي آنها 
را هم درگير مي كند. همچنين يك زنداني  بعد 
از خروج از زندان با توجه به شرايط آن محيط و 
بع�د از آن در جامعه ب�ا مش�كالت عديده اي 
در خص�وص كار و زندگ�ي روب�ه رو مي ش�ود. 

دس��تورالعمل س��اماندهي زندانيان كه از سوي 
رئيس دس��تگاه قضا ابالغ شده، ش��امل 29 ماده 
قانوني اس��ت. در ماده 2 اين قان��ون درخصوص 
اظهارنظر نس��بت به قرار هاي بازداش��ت موقت 
صادره، از دادستان ها يا معاونان آنها خواسته شده تا 
حد امكان شخصاً نسبت به ضرورت قانوني، عواقب 
و آثار اين قرار ب��ه ويژه نوجوان��ان، جوانان، زنان، 
سالخوردگان، بيماران و افراد فاقد سابقه كيفري 

بررسي و اعالم نظر كنند. 
 جلوگيري از تحميل هزينه به نظام

در ماده 4 اين دس��تورالعمل، دادستان عمومي و 
انقالب و سرپرستان نواحي دادسرا مكلفند بر تمامي 
قرارهاي صادره توسط قضات دادسرا كه منتهي به 
بازداشت شده از حيث تناسب قرار تأمين و امكان 
پذيرش آن از سوي متهم نظارت كنند و درنتيجه 
از صدور قرار هاي نامتناس��ب يا تأخير در پذيرش 
تأمين و زنداني شدن متهم جلوگيري شود.  همين 
ماده قانوني اگر تاكنون اجرايي شده بود، هزينه فوت 
»عليرضا شيرمحمدعلي« به نظام تحميل نمي شد. 
اين فرد دقيقاً به دليل همين مشكل سر از زندان 
درآورد و توسط دو شرور به قتل رسيد و تا مدت ها 

بازيچه شبكه هاي خبري معاند نظام بود. 
 توجه ويژه به اعتياد

ماده 6 دستورالعمل س��اماندهي زندانيان هم به 
مواد 1۵ و 16 قانون مبارزه با موادمخدر اس��تناد 

كرده اس��ت. به طوري كه در اقدام��ي جالب بند 
»الف« اين م��اده تأكيد كرده: »اف��راد معتاد جز 
در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي به 
زندان معرفي نش��وند.« بند »ب« همين ماده هم 
خواس��ته تا از تبديل عنوان »اعتي��اد« به عنوان 
مجرمانه »اس��تعمال موادمخدر« با هدف فراهم 
شدن زمينه بازداش��ت فرد معتاد و معرفي وي به 

زندان خودداري شود. 
در بند »ب« ماده 7 اين قانون هم به دقت در اتهام 
نوجوانان توصيه كرده و از رؤساي كل دادگستري 
استان ها و دادستان ها خواسته مراقبت كنند » تا با 
استفاده از ظرفيت هاي قانوني درخصوص قرار هاي 
تأمين كيفري و مجازات جايگزين حبس، تا حد 
امكان از ورود افراد كمتر از 18 سال سن، افراد فاقد 

پيشينه كيفري و زنان به زندان جلوگيري شود.«
ماده 8 ه��م به قانون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
اختصاص دارد. در اين بخش از قضات اجراي احكام 
و رؤساي زندان ها خواسته شده تا مراقب باشند كه 
زنداني بيش از مقرر قانوني )سه سال در ماده 29 
قانون مجازات اسالمي و 1۵سال در ماده 60 قانون 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز( در بازداشت نماند. 
 بررسي اخالق و رفتار زندانيان

ماده 10 كاهش جمعيت كيف��ري زندان ها هم 
به ش��رايط آزادي مش��روط مندرج در ماده ۵8 
قانون مجازات اس��المي پرداخته اس��ت. در اين 

بخش رؤساي زندان ها موظفند با بررسي اخالق، 
حاالت و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، 
درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط 
را براي اجراي احكام دادسرا ارسال كنند.  براساس 
ماده 16 اين قانون ه��م چنانكه محكوم عليه در 
اجراي ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي 
مالي در زندان باشد، قاضي اجراي احكام با موافقت 
دادگاه و اخذ تأمين مناسب براي مدتي كه دادگاه 
تعيين مي كند، به محك��وم عليه جهت پرداخت 
خس��ارت يا جلب رضايت محك��وم له مرخصي 

اعطا مي كند. 
 تشويق قضات آينده نگر

يكي از بخش ه��اي جالب اين دس��تورالعمل هم 
ماده 26است كه رئيس كل دادگستري استان بر 
عملكرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت به كارگيري 
ظرفيت هاي قانوني در راس��تاي كاهش جمعيت 

كيفري زندان ها نظارت مي كند. 
در نتيجه قضاتي كه با رعايت قوانين و مقررات از 
قرارهاي منجر به بازداش��ت يا حكم حبس كمتر 
اس��تفاده كرده و از مجازات هاي جايگزين حبس 
بهره مي گيرند و همچنين دادس��تان ها و قضات 
اجراي احكام كيفري كه وف��ق قوانين و مفاد اين 
دس��تورالعمل در جهت كاهش جمعيت كيفري 
اقدام مي كنند را به نحو مناس��ب تشويق كرده و 

براي آنان پاداش در نظر مي گيرد. 

 تحقق مطالبه رهبري
يكي از مطالب��ات جدي رهبر معظ��م انقالب در 
سال هاي اخير، لزوم كاهش جمعيت كيفري است. 
ايشان همواره بر لزوم كاهش مجازات حبس تأكيد 
داشتند و حتي در اين خصوص فرمودند: »بايد با 
استفاده از افراد صاحب نظر و كارشناسان مجرب، 
براي مجازات هاي جايگزين زن��دان برنامه ريزي 
و طراحي ش��ود.« تحقق جدي اين مطالبه رهبر 
معظم انقالب، با بخشنامه رئيس دستگاه قضا براي 
ساماندهي و كاهش جمعيت كيفري، مي تواند به 

يك نهضت عمومي در دستگاه قضا تبديل شود. 
 مجلس هم در تالش است

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي، 
دي ماه سال قبل جمعيت كيفري كشور را بيش از 
240هزار نفر اعالم و از رش��د 2درصدي جمعيت 
زندانيان انتقاد كرد. علي اصغ��ر جهانگير، اصالح 
قواني��ن كيف��ري را از جمله راهكاره��اي كاهش 
جمعيت كيفري عنوان كرده اس��ت.  در سال هاي 
گذش��ته البته تالش هايي براي كاهش جمعيت 
كيفري از طريق قانونگذاري صورت گرفته است،  
ارائه »اليحه قضازدايي و كاهش عناوين كيفري« 
ازسوي قوه قضائيه به مجلس نهم كه بررسي آن به 
مجلس دهم منتقل شده است و به گفته محمدعلي 
پورمختار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، 
در صورت تصويب باعث كاه��ش يك هزار عنوان 
مجرمانه مي شود و همچنين تصويب كليات طرح 
يك فوريتي »ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت 
كيفري زندان ها« در مهرماه 97 در مجلس، تنها دو 

نمونه از اين تالش ها در سال هاي اخير است. 
 پرشدن خأل قانوني

برخي از ناظران، وجود تعداد باال زندانيان در ايران 
را نه ناش��ي از خأل قوانين، كه به دليل اجرانشدن 
قوانين موجود از س��مت قضات عنوان مي كنند؛ 
از جمله مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي 
كارشناس��ي، توجه نكردن قضات به ظرفيت هاي 
تقنيني در قانون مجازات اس��المي و قانون آيين 
دادرسي كيفري را عامل افزايش جمعيت كيفري 
كشور عنوان كرده است.  دستورالعملي كه اكنون 
رئيس قوه قضائيه ابالغ كرده به قدري كامل است 
كه هيچ نقدي درباره خأل قانوني به جا نمي گذارد. 
اكنون فقط باي��د در انتظار اجراي آن باش��يم تا 

زندان ها هم از اين تورم جمعيت نفسي بكشند. 

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. 
-----------------------------------------------------

 مهدي سليماني با هش�تگ دختر آبي اين عكس را منتشر 
كرد و نوشت: وقتي مي گوييم ورود بانوان به ورزشگاه، بهانه اي است 
براي قدرت طلبي هايشان دقيقاً از چه حرف مي زنيم؟ تاريخ هاي 7 و 9 
ارديبهشت 1۳8۵ را ببينيد. زماني كه دولت قبل خواستار ورود زنان به 

وزرشگاه بود، رسانه هاي اصالح طلب چه مي گفتند؟
-----------------------------------------------------

  يك كاربر اين عكس را منتشر كرد و نوشت: يكي از رفتاراي اجتماعي 
كه تو ايران بايد اصالح بشه احترام به حريم خصوصيه! اين داروخونه رو نگاه 
كنيد، آدما پشت تابلو منتظر مي مونند تا كار نفر قبلي با دكتر داروخونه تموم 
بشه بعد ميرن پشت پيش��خوان. حاال ما اينجا قرص سرماخوردگي بخريم 

شبكه خبر زيرنويس مي كنه؛ خالصه حريم رو رعايت كنيد. 
-----------------------------------------------------
 فاطمه س�ادات نوش�ت: فكر مي كنيد درآمد نجوم��ي بعضي از 
هنرمنداي كش��ورمون معادل حقوق س��االنه چند تا كارمنده؟! و به 

نظرتون چرا بايد هنرمندها از دادن ماليات معاف باشن؟!
-----------------------------------------------------

 مجيد بامري اين عكس را منتشر كرد و نوشت:  شهداي مدافع 
حرم، مظلوم ترين شهداي انقالب اسالمي و مظلوم ترين آنها شهيدان 
مدافع حرم بلوچ هستند و از ميان آنها مظلوم ترينش شهيد اهل سنت 
»سلمان برجسته« است كه پاييز سال 94 تمام هستي اش را گذاشت 
و به همراه پدرش در گروه مقتدر »نبويون« براي دفاع از حرم حضرت 

زينب )س( عازم سوريه شد. 
-----------------------------------------------------

 محمد باقرزاده نوش�ت: نتايج كنكور ارش��د امس��ال، بسياري از 
داوطلبان را شگفت زده كرد. به نظر مي آيد برخالف سال هاي پيشين، 
امسال سهميه ها افزايش يافته و اين سهميه ها مازاد بر ظرفيت نيست. 
آنها در روزهاي گذشته بارها اعتراض كردند، ولي شفاف سازي از سوي 

سنجش انجام نشد. 
-----------------------------------------------------

 حمزه اكبرپور با انتشار اين عكس نوشت: مادر ۳9ساله انگليسي 
يازدهمين فرزندش را به دنيا آورد. حاال اگه يه همچين عكسي از ايران 
منتشر بش��ه يه عده به اصطالح روش��نفكر حمله ميكن كه ما جهان 

سومي، عقب افتاده و زن ستيز هستيم. 
-----------------------------------------------------

 حميد حاجي پور با انتش�ار اين عكس نوشت: سه شنبه هفته 
گذش��ته يعني روز عاشورا پسر 9س��اله اي در يزد از دنيا رفت و قلبش 
س��اعتي بعد پس��ر 9س��اله اي را در تهران نجات داد. اين عمليات در 
كمترين زمان و با پرواز به تهران ركورد هفتمين قلب اهدايي است كه 

به صورت پروازي به ثبت رسيده است. 
-----------------------------------------------------

 محمد مالي با انتش�ار اين عكس نوش�ت: چند روزي اس��ت 
روس��تاهاي تابع بخش مركزي هويزه از بني صالح و بعينيه تا يزدنو و 
هورت عاگول جرعه نوش آب شور شده اند و به ناچار و با هزينه شخصي 
آب مورد نياز خود و احش��ام را با تانكر تأمين مي كنند. فرياد العطش 

هموطنان خود را از كنار كرخه مي شنويد. 

شهرداري: شهروندان مغايرت
 تابلوهاي شهدا را اطالع دهند 

»ش�هروند دغدغه مند«، يكي از مصاديق تحقق ش�عار »تهران، 
شهري براي همه« اس�ت؛ ش�هروندي كه حضوري مؤثر و پويا در 
عرصه هاي مختلف ش�هري دارد و س�اخت كالبدي ش�هر و همه 
مظاهر آن برايش حائز اهميت اس�ت و قطعًا ب�دون حضور چنين 
ش�هرونداني، ش�هر، خس�ته كننده و بي روح جلوه خواهد كرد. 
 در يكي دو هفته گذشته، يكي از موضوعاتي كه اتفاقا از همين دغدغه مندي 
ش��هروندان عزيز تهراني و دلس��وزان انقالب حكايت مي كرد، واكنش به 

موضوع عدم درج عنوان مقدس »شهيد« در برخي معابر پايتخت بود. 
شهرداري تهران به منظور پاسخ به مطالبه برحق شهروندان دغدغه مند 
تهراني و اهميت ويژه موض��وع، بالفاصله در گام اول به همه ش��هرداران 
مناطق ابالغ كرد تا به صورت مويرگي تمامي محالت را مورد پايش قرار 
دهند تا موارد مشابه احصا و واژه قدسي »شهيد« به آن اسامي افزوده شود. 
همچنين طي اطالعيه اي از ش��هروندان فهيم پايتخت درخواس��ت شد 
تا گزارش هرگونه مغايرت در درج عنوان مقدس »ش��هيد« در تابلوهاي 

نامگذاري معابر سطح شهر را اعالم كنند. 
ِ أَْمَواتَا بَْل  هَِّذيَن ُقِتُلواْ في َسِبيِل اللهَّ هَّ ال اين اطالعيه با آيه شريف »َو اَل تَحسبنَ 
ِِّهْم يْرَزُقون« آغاز و بر سه موضوع تأكيد داشت؛ اول، تابلوهاي  أَْحياٌء ِعنَد َرب
گزارش شده مربوط به سال ها قبل است. دوم، شهروندان با مشاهده اندك 
مغايرتي در خصوص عناوين معابر مزين به نام شهداي واالمقام سريعاً از 
طريق سامانه 1۳7 موضوع را اطالع رساني كنند و سوم، همين  اشتباهات 

اندك هم سريعاً اصالح خواهد شد. 
با وجود ورود شهرداري تهران و پاسخگويي درباره اين موضوع، متأسفانه 
شاهد تداوم برخي بداخالقي ها در فضاي مجازي هستيم كه هدف غايي آنها 
نه تبرك خيابان ها به نام شهدا بلكه تسويه حساب هايي با اغراض مشخصي 
است كه متأسفانه براي تحقق آن حتي از نام »شهدا«ي واالمقام دوران دفاع 

مقدس هم مايه مي گذارند. 
حال، ذكر چند نكته در اين زمينه ضروري است:

اول:  عدم درج كلمه »شهيد« مربوط به تعداد بسيار محدودي از تابلوهاي 
پرچمي شهر تهران بود. در هر خيابان چهار الي پنج تابلو و در كوچه ها در 
ابتدا و انتهاي معبر، تابلوي اسامي نصب شده است؛ تابلوهاي پرچمي كه 
هدايت گر هستند معموالً با نام اختصار نوشته مي شوند تا رانندگان بتوانند 
در حين تردد معبر مورد نظر خود را پيدا كنند. در منطقه يك حدود ۵00 
معبر وجود دارد كه جمعاً روي سه الي چهار تابلوي پرچمي كلمه »شهيد« 
حذف شده بود، اما دقت داشته باش��يد كه اين تابلوها توسط شركتي كه 
حاال ديگر با شهرداري قرار داد ندارد توليد شده و مربوط به چند سال پيش 
است كه در آن زمان نظارت كافي در مورد اين كه كلمه »شهيد« درج شده 

انجام نگرفته است. 
دوم: شهرداري تهران در طول سال، برنامه هاي عملياتي ويژه اي در راستاي 
ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و مقاومت و همچنين برنامه  ريزي در جهت 
حفظ ياد، نام و خاطره شهداي گرانقدر و اسوه هاي ايثار دارد. در دوره جديد 
مديريت شهري نيز، نه تنها برنامه هاي ثابت پيشين به قوت خود باقي است 
كه با توجه به اهداف، سياست ها و خطوط كلي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند 
مدت، اهتمام ويژه اي براي اينكه بتوانيم اندكي دينمان را به اسوه هاي ايثار 

ادا كنيم، صورت گرفته است. 
سوم:  آهسته آهس��ته به ايام اربعين س��رور و ساالر ش��هيدان نزديك 
مي شويم؛ شهرداري تهران، عالوه بر استقرار نيرو در مرزهاي چهارگانه و 
خدمات رساني به زائران عزيز، در طول مسير و همچنين شهرهاي مقدس 
نجف، كربال و كوفه، با تمام توان مانند دوره هاي پيشين مستقر خواهد بود 
و خدمت به زائران را وظيفه ذاتي خود مي داند. نظافت و پاكسازي فضاي 
عمومي، راه اندازي و تأمين س��رويس هاي بهداش��تي، حضور اكيپ هاي 
سازمان آتش نشاني و... بخشي از خدمات شهرداري تهران در ايام اربعين 
حسيني)ع( است و جاي تعجب دارد كه برخي با چشم بستن بر اين اقدامات 
و در اين ايام ش��ريف، همچنان به جد تالش مي كنند به مديريت شهري 

برچسب بزنند؛ »آفتاب آمد دليل آفتاب.«
چهارم:  آن هايي كه اين روزها با دامن زدن به تابلوهاي نامگذاري معابر 
سطح شهر، تيغ انتقادها را به سمت شهردار پايتخت نشانه رفته اند، كافي 
است مروري گذرا بر زندگي شهردار انقالبي و بسيجي تهران داشته باشند 
و به سابقه حضور او در جبهه ها نگاهي بيندازند تا دريابند مديريت شهري 
به چه كسي سپرده شده است. ش��هردار تهران همچنان همان بسيجي 
رزمنده اي است كه در طول س��ال در برنامه هاي آييني مشاركت پررنگ 

دارد و كارنامه اقدامات او بازتاب فعاليت هاي اوست. 
پنجم:  به نظر مي رس��د ت��داوم بداخالقي ها در فضاي مج��ازي، به  رغم 
اطالعيه شهرداري تهران و آمادگي مديريت شهري براي اصالح تابلوها در 
كوتاه ترين زمان، به محلي براي سوء استفاده سياسي تبديل شده است و 
متأسفانه در اين زمينه عده اي از نام مقدس شهيدان براي تحقق اهداف شان 

بهره مي گيرند. 

وزير بهداشت خبر داد 
خودکفايي دارويي 

با ۱۲۰۰ شرکت دانش بنيان 
وزير بهداشت با بيان اينكه ۶۷درصد مواداوليه دارويي در كشور 
توليد مي شود، گفت: با استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان 
تالش مي كني�م م�واد اوليه داروي�ي را در كش�ور تولي�د كنيم. 
سعيد نمكي وزير بهداشت، در جلس��ه ديدار با وزير بهداشت اندونزي 
گفت: كشور ما در سال هاي بعد از انقالب دستاوردهاي خوبي در زمينه 
واكسيناسيون و كاهش مرگ و مير زنان داشته است.  وي گفت: در دولت 
تدبير و اميد طرح تحول نظام سالمت اجرايي شد و در اين دوره حداقل 

۳درصد سهم بخش سالمت از جي دي پي كشور افزايش يافت. 
وزير بهداشت افزود: در اين طرح براي كاهش پرداخت از جيب بيمار و 
پوشش بيماران صعب العالج و توسعه زيرساخت هاي نظام سالمت در 
نقاط محروم توفيقات خوبي به دست آمد.  وي تصريح كرد: در گام دوم 
طرح تحول سالمت نيز اقدامات مؤثري صورت گرفت. تقدم پيشگيري 
بر درمان اولويت وزارت بهداشت قرار گرفت و اولويت اصلي ما تمركز بر 

پيشگيري از بروز بيماري ها بوده است. 
نمكي افزود: براي اولين بار در منطقه، حدود ۳0سال قبل اداره كل مبارزه 
با بيماري غيرواگير را در ايران راه اندازي كرديم و در بهار امسال حدود ۳0 
ميليون و 700 هزار نفر از جمعيت ۳0تا 70 ساله را تحت پايش كنترل 
فشار خون قرار داديم.  وي گفت: با اجراي اين روش و با هدف اصالح سبك 
زندگي و كاهش عوارض فشار خون برآورد مي شود مرگ ومير 97هزار نفر 

در سال كاهش پيدا كند. 
وزير بهداشت با بيان اينكه عوارض ناشي از فشار خون باال و نارسايي كليه 
با اين طرح كاهش پيدا خواهد كرد، گفت: پرونده الكترونيك سالمت براي 
همه ايرانيان مهيا شده است و اين موضوع ريل مناسبي براي عبور برنامه 

سيستم ارجاع و پزشك خانواده است. 
  وزير بهداشت با بيان اينكه 97 درصد نياز دارويي در كشور توليد مي شود، 
گفت: با استفاده از هزار و 200 شركت دانش بنيان ۳درصد داروي وارداتي 

در آينده در كشور توليد خواهد شد. 
نمكي ادامه داد: حدود 67 درصد مواد اوليه صنعت دارويي در كشور توليد 
مي شود.  وي افزود: در زمينه صنعت حالل و فراورده هاي دارويي تالش 
خواهيم كرد همكاري با كشور اندونزي افزايش پيدا كند، كشور اندونزي 
تجارب خوبي در زمينه مديريت بالياي طبيعي و زلزله دارد و به عنوان 
كشوري بالخيز تالش مي كنيم از تجربه كش��ور براي مديريت شرايط 

بحران استفاده كنيم. 

صادق پارسا
  گزارش  یک


