
هنوز ه�م جامع�ه از پيامده�اي ناگ�وار ارز 
۴هزارو۲۰۰ توماني كه نوعي رانت  ۱۸ميليارد 
دالري ايج�اد ك�رد، رهاي�ي نيافته اس�ت. 
پرون�ده مه�دي جهانگي�ري، ب�رادر معاون 
اول رئيس جمه�ور، تنه�ا ي�ك نمون�ه از 
سوء استفاده هاي گسترده از توزيع رانتي دالر 
است. از مفاسد رانتي دالر ۴هزارو۲۰۰توماني 
نبايد گذش�ت، ام�ا عجالتًا ك�ه از اين چپاول 
بگذريم، به ساير مفاس�د ۴هزارو۲۰۰توماني 
مي رس�يم: ايجاد پرون�ده تا ۱۰ س�ال آينده 
براي ق�وه قضائي�ه! عميق تر كردن ش�كاف 
طبقاتي و گراني هاي لجام گسيخته و ارزهاي 
بازنگشته از ديگر مفاسد اين تدبير بوده است. 
حاال البته خبر آم�ده كه اح�كام اخاللگران 
بزرگ ارزي نهايي شده اس�ت، يك�ي از آنها 
مه�دي جهانگيري اس�ت با دو س�ال حبس. 

س��خنگوي قوه قضائيه روز گذش��ته از دو سال 
حبس مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفه اي 
ارز خب��ر داد. با اين حس��اب برادر مع��اون اول 
رئيس جمهور هم به برادر رئيس جمهور در زندان 
مي پيوندد. مهر ماه سال قبل حسين فريدون هم 
به جرم رشوه به پنج س��ال حبس محكوم شد. 
طبق گفته سخنگوي دستگاه قضا عالوه بر مهدي 
جهانگيري، 9 تن ديگر هم به جرم اخالل در نظام 
ارزي در مجموع به 85 سال زندان محكوم شدند.  
جالب اينكه قوه قضائيه در ارتباط با دستگاه هايي 
كه در اجراي قان��ون مقابله با قاچ��اق كاال و ارز 
كوتاهي كردند ورود پيدا كرده و سازمان بازرسي 
در ارتباط با اجراي اين قانون، هش��ت دستگاه و 
وزارتخانه را شناس��ايي كرده كه وظايف خود را 
انجام نداده اند و برخي مديران اين دستگاه ها هم 

تفهيم اتهام شده اند. 
 حك�م حب�س و ج�زاي نق�دي ب�راي 

جهانگيري
غالمحسين اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني 
بر آخرين وضعي��ت پرونده مه��دي جهانگيري 
گفت: »حكم نهايي در خصوص اين پرونده صادر 
و ابالغ ش��ده و براي اجرا نيز ارس��ال شده است. 
در اي��ن پرونده آقاي مه��دي جهانگيري به جرم 
قاچاق حرف��ه اي ارز به مبلغ بي��ش از ۶۰۷ هزار 
يورو و همچنين ۱۰8 هزار دالر و با ارزش تقريباً 
2۷ ميليارد ريال )2 ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان( 
به لحاظ خروج غيرقانوني ارز از كشور به تحمل دو 
سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزاي نقدي 
چهار برابر بهاي ريالي ارز قاچاق يعني چهار برابر 
2۷ ميليارد ريال محكوم شده است. عالوه بر آن به 
جرم تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ حدود 
45۷ ميلي��ارد ريال)حدود 4۶ ميلي��ارد تومان( 

به تحمل دو س��ال حبس ديگر و رد مال همين 
45۷ ميليارد ريال محكوم شده است.« وي ادامه 
داد: »همچنين آقاي مهدي جهانگيري در ارتباط 
با خ��ودداري از ارائه اطالعات واقعي به س��ازمان 
بورس به تحمل ۷4 ضربه شالق محكوم شده بود 
و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷4 ضربه ش��الق 
محكوميت يافته كه دادگاه تجديد نظر يكي از اين 
احكام شالق را تعليق كرد و مورد ديگر ۷4 ضربه 
شالق را به 5۰ ميليون ريال جزاي نقدي تبديل 
كرد. يعني مجازات شالق عماًل منتفي است، اما 
بابت هركدام از اي��ن عناوين مجرمانه)خودداري 
ارائه اطالع��ات به بورس و قاچ��اق ارز( به تحمل 
دو س��ال حبس و رد مال و جزاي نقدي محكوم 

شده است.«
گفتني اس��ت چندي پي��ش ميرت��اج الديني، 
نماينده تبريز در مجلس با اشاره به توزيع رانتي 
دالر4ه��زارو2۰۰ توماني هش��دار داد كه تبعات 
حقوقي اين ماجرا به حدي اس��ت كه تا ۱۰ سال 

آينده براي قوه قضائيه پرونده ايجاد كرده است. 
اس��ماعيلي با بيان اينكه احضار رئيس كل سابق 
بانك مركزي صحت دارد، درباره آخرين وضعيت 
پرونده فس��اد مديران بانكي و احضار »سيف« به 
دادسرا گفت: »پرونده ارزي مرتبط با مديران بانكي 

به دادگاه ارسال شد و كيفرخواست صادر شد. «
س��خنگوي قوه قضائيه در ادام��ه گفت: » پرونده 
رئيس پيش��ين س��ازمان خصوصي س��ازي هم 
منتهي به صدور رأي شد. در اين پرونده هم خود 
شخص و هم يكي از شركت هاي خصوصي سازي 
محكوم شده است. به لحاظ قانوني كه منع مداخله 
كاركنان دولت در معامالت را انجام داده و خريدار 
از كاركنان دولت بوده، دادگاه رأي به ابطال يكي 
از خصوصي سازي ها داده اس��ت. مورد ديگري از 
خصوصي س��ازي غيرمجاز هم براي رس��يدگي، 
به هيئت داوري ارجاع داده اس��ت. هنوز حكم آن 
قطعي نيست و جزئيات آن را بعد از قطعيت حكم 

اعالم خواهم كرد.«

 ۸5 سال زندان براي 9 اخاللگر ارزي
س��خنگوي دس��تگاه قضا درب��اره اح��كام ديگر 
اخاللگ��ران ارز گف��ت: »در پرونده ديگر مفاس��د 
اقتصادي چند نف��ر از متهم��ان از جمله رحمت 
عادليان به جرم مشاركت در اخالل در نظام ارزي 
به صورت عم��ده به تحمل 2۰ س��ال حبس و رد 
مال، محكوم شده اس��ت.  امير سليمي به همين 
اتهام به ۱5 سال حبس تعزيري و ضبط دالر هايي 
كه از طريق غيرقانوني به دس��ت آورده، محكوم 
شده اس��ت. محمد ذوالفقاري به اتهام مشاركت 
در اخالل در نظام ارزي كشور به ۱5 سال حبس، 
محمد ولي زادگان به ۱5 سال حبس، امير مرسل 
به تحمل ۱۰ سال حبس، عليرضا برخوردار كاشاني 
به تحمل ۱۰ سال حبس، اميد احمدزاده به تحمل 
پنج س��ال حبس، عليرضا فخاري به تحمل پنج 
سال حبس، ابوالفضل عادليان به تحمل پنج سال 
حبس، عليرضا مرسل به تحمل پنج سال حبس 
محكوم شدند.« اسماعيلي درباره حكم قاچاقچيان 
خودروهاي لوكس هم گف��ت: » در پرونده قاچاق 
گسترده 54 هزار خودرو خارجي لوكس از طريق 
قاچاق وارد كشور كرده بودند، حكم دادگاه صادر 
ش��ده و محكوميت هاي س��نگين حبس و حتي 
اعدام در اين پرونده براي برخي از متهمان صادر 
شده است. از آنجايي  كه اين حكم داراي مجازات 
اعدام اس��ت و قطعي نيست، اس��امي متهمان و 
جزئيات آن را به بعد از رسيدگي ديوان عالي كشور 

و بعد از نهايي شدن دادنامه موكول مي كنيم.«
 قوه قضائيه هيچ رس�انه و پيام رس�اني را 

مسدود نكرده است 
اسماعيلي با توجه به احضار يكي از مسئوالن اين 
حوزه به دادس��را و فضاسازي رس��انه اي، به بيان 
توضيحاتي پرداخت و گفت: »قوه قضائيه در دوره 
تحول، هيچ رس��انه، خبرگزاري و پيام رس��اني را 
مسدود نكرده است و به دنبال مسدودسازي فضاي 
مجازي و هيچ يك از پيام رسان هاي اجتماعي نيست. 
آنچه دادس��تاني در اين حوزه و اين روزها و در اين 
پرونده، تعقيب مي نمايد در راستاي دفاع از حقوق 
مردم براي استفاده سالم و امن از فضاي مجازي و 
رسيدگي به ش��كايات فراوان مردم و سازمان هاي 
مردم نهاد مبتني بر نگراني هاي شديد از وضعيت 
شيوع اعمال مجرمانه به ويژه رها گذاشتن دست 
قاچاقچيان سالح و مواد مخدر و كالهبرداران در 
فضاي مجازي است.« س��خنگوي قوه قضائيه در 
نهايت تصريح كرد: »امروز ويروس هايي به مراتب 
بدتر از ويروس كرونا و مصاديق مجرمانه اي مانند 
خريد و فروش سالح، مواد مخدر، كالهبرداري هاي 
گسترده شبكه اي، تبليغ خودكشي به ويژه در نسل 
جوان و نوجوان در اين فضا بيداد مي كند كه به هيچ 

عنوان قابل توجيه و پذيرش نيست.«
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ربيعي: با نهايي شدن قرارداد تأمين واكسن، واكسيناسيون گروه هاي پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد

كرونا ديگر كاهشي نيست

جرم: قاچاق حرفه اي ارز
سخنگوي قوه قضائيه از صدور حكم نهايي مهدي جهانگيري، پوري حسيني و چند اخاللگر بزرگ ديگر و احضار سيف خبر داد

چند روزي مي شود 

زهرا چيذري 
روند كاهشي كرونا   گزارش  2

متوقف شده و اين 
نخستين زنگ خطر را براي بازگشت به شرايط 
مهر و آبان به صدا درآورده اس�ت. اين توقف به 
سفرهاي تعطيالت گذشته باز مي گردد و همين 
مس�ئله هم نگراني درباره تعطيالت پيش رو و 
به خصوص تعطيالت نوروز را بيشتر مي كند. روند 
علمي آزمايش واكسن ايراني كرونا هم همچنان 
ادام�ه دارد و تاكن�ون موفقيت آمي�ز گزارش 
شده است. آخرين اخبار درباره تأمين واكسن و 
واكسيناسيون كرونا را هم روز گذشته سخنگوي 
دولت اعالم كرد و گفت:» با نهايي شدن قرارداد 
تأمين واكسن، واكسيناسيون گروه هاي پرخطر 
ش�د.« خواه�د  آغ�از  فج�ر  ده�ه  در 
طي 24 س��اعت منتهي به روز سه شنبه ۷ بهمن 
ماه، ۶ هزار و 42۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 
در كشور شناسايي شد كه 59۰ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به يك 
ميليون و ۳85 هزار و ۷۰۶ نفر رس��يد. در همين 
زمان، ۷9 بيم��ار كوويد۱9 جان خود را از دس��ت 
دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به 5۷ هزار 
و 5۶۰ نفر رسيد. تا كنون يك ميليون و ۱۷۷ هزار 
و ۳۶۷ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. 4هزارو۳8 نفر از بيماران مبتال 
به كووي��د۱9 در بخش ه��اي مراقبت ه��اي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون 
9 ميلي��ون و ۱5 هزار و ۳۷۶ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱9 در كش��ور انجام شده اس��ت. بر اساس 
آخرين تحليل ها، ۱8 شهرستان كشور در وضعيت 
نارنجي، ۱54 شهرس��تان در وضعيت زرد و 2۷۶ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 
  افزايش بستري 5 تا ۱7 ساله ها در تهران

علي ربيعي، سخنگوي دولت با اشاره به آمار ۱۰۰ 
ميليون نفري مبتاليان به كرونا در جهان و مرگ 
و مير بيش از 2 ميلي��ون نفر تأكي��د كرد:» كرونا 
همچنان قرباني مي گيرد. ويروس هاي جهش يافته 
و كشنده در برخي نقاط جهان مشاهده شده است. 
در تهران نيز بستري شده هاي سنين 5 تا ۱۷ ساله 

افزايش يافته است.«
وي درب��اره واكس��ن كروناي وطني ه��م اينگونه 
توضيح داد:» مراحل ساخت سه واكسن ايراني در 

بنياد بركت، انس��تيتو رازي و انس��تيتو پاستور به 
خوبي به پيش م��ي رود. و اين اميد هس��ت كه در 
اواخر بهار يا تابستان سال آينده مردم ما از واكسن 
ايراني كه كاماًل در دس��ترس عم��وم خواهد بود، 

استفاده نمايند.«
به گفته ربيعي با نهايي شدن قرارداد تأمين واكسن، 
واكسيناسيون گروه هاي پرخطر در دهه فجر آغاز 
خواهد شد. سيما سادات الري، سخنگوي وزارت 
بهداشت درباره آخرين ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي در كش��ور گفت:» بر اس��اس آخرين 
بررسي هاي انجام ش��ده تا اول بهمن ماه ۱۳99، 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در كش��ور 
به 8۳/88 درصد رسيده اس��ت. اين ميزان تقريباً 
بيشترين ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي از 

ابتداي سال تاكنون محسوب مي شود.«
وي درباره وضعيت سفرهاي بين استاني گفت:» بر 
اساس اعالم وزارت راه و شهرسازي، متوسط تردد 
روزانه بين استاني از 2۳ دي تا دوم بهمن ماه تا ۷ 
درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزايش 
يافته است.« الري همچنين درباره احتمال تشديد 
محدوديت ها با توجه به نزديك بودن نوروز ۱4۰۰ 
اظهار كرد:» در زمينه اعمال محدوديت براي عيد 
نوروز هن��وز تصميم جديدي گرفته نشده اس��ت. 
البته بايد روند فعلي در كاهش موارد ابتال و بستري 
به علت كووي��د ۱9 را با تمام ت��وان حفظ كنيم و 

همراهي و همكاري مردم و مسئوالن در اين زمينه 
ادامه داشته باشد. در عين حال مباحثي در زمينه 
تعميم محدوديت هاي وضعيت قرمز و نارنجي به 
وضعيت زرد نيز مطرح شده و بايد در كميته امنيتي 
و اجتماعي ستاد ملي مقابله با كرونا مطرح شود و 

سپس در ستاد ملي مورد تصويب قرار بگيرد.«
  افزايش بستري ها و توقف روند كاهشي 

پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانشوري از افزايش بيماران سرپايي و بستري كرونا 

در تهران خبر داد. 
 وي با اشاره به تصميم گيري براي تعطيالت پايان 
س��ال افزود:»در روزهاي پيش رو ه��م چند روز 
تعطيلي داريم. تعطيلي هاي قبلي نش��ان داد اگر 
برنامه ريزي مناس��بي صورت نگيرد مس��افرت ها 
مي تواند شيوع كرونا را افزايش دهد. همانطور كه 
تعطيالت قبلي و سفرهاي هموطنان باعث افزايش 
آمار مبتاليان شده اس��ت. اميدواريم اين افزايش 

تبديل به موج جديد نشود.«
از نگاه وي در حال حاضر هم بايد تكليف تعطيالت 
آخر سال مشخص شود تا مردم هم تعيين و تكليف 

شوند و از محدوديت ها اطالع داشته باشند. 
طبرسي با تأييد اظهارات دكتر زالي مبني بر افزايش 
بيماران سرپايي و بستري گفت:» تا دو هفته قبل 
تعدادي تخت خال��ي در بيمارس��تان ها بود، ولي 
دوباره بخش ها پر شده و به تعداد افرادي كه مرخص 

مي شوند تعدادي جايگزين داريم و اين خبر خوبي 
نيست. اگر چه هنوز موجي ايجاد نشده است، ولي 
افزايش تعداد مبتاليان نشانه چرخش بيماري در 
جامعه است و اگر غفلت شود با شرايط ماه هاي مهر 

و آبان مواجه خواهيم شد.«
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري با 
اشاره به افزايش فوق العاده آمار مبتاليان و مرگ و 
مير در دنيا به ويژه اروپا و امريكا گفت:»شرايط ما 
هم بسيار شكننده است. در كشورهايي كه واكسن 
كرونا تزريق شده هنوز هم مبتاليان جديد داريم 
و واكسيناس��يون صرف نمي تواند از شيوع بيشتر 
اين بيماري جلوگيري كند و حتم��اً بايد اقدامات 
پيش��گيرانه ديگر هم وجود داشته باشد؛ چراكه با 
توجه به ش��رايط ش��كننده امكان آغاز موج ديگر 

وجود دارد.«
طبرسي با انتقاد از بازگشايي تاالرها خاطر نشان 
كرد:» بازگشايي تاالرها بسيار ضرر دارد. اگر در بين 
افراد حاضر در سالن ها يك نفر بيمار باشد بقيه هم 

بيمار خواهند شد.«
وي درباره وضعيت بيماران بستري در بيمارستان 
مس��يح دانش��وري گفت:»وضعيت پايدار است و 
روند كاهشي نداريم. به تعداد افرادي كه مرخص 
مي ش��وند بيماران جديد داريم. يك هفته اس��ت 
كه روند كاهشي متوقف شده است. اميدواريم اين 
روند توقف، افزايشي نشود و با پيك جديد بيماري 

روبه رو نشويم.«
  نگراني هاي موجود در اجراي واكسيناسيون 
طبرس��ي با تأكيد بر بروز جهش مجدد ويروس با 
فعال شدن چرخه انتقال ويروس گفت: »خاصيت 
ويروس اين است كه با چرخش در بدن افراد مختلف 
جهش پيدا مي كند. تجويز دارو و واكسيناس��يون 
مي تواند منجر به تس��ريع جهش مجدد ويروس 
شود. اگر واكسيناسيون منجر به قطع زنجيره نشود 
مي تواند مضر هم باشد چون باعث مي شود ويروس 
نسبت به آن ويروسي كه در واكسن استفاده شده 
جهش پيدا كند و نگراني پزش��كان كش��ورهاي 
مختلف در اروپا و امريكا هم مبني بر همين اتفاق 
اس��ت و توصيه مي كنند مراحل واكسيناس��يون 

طوالني نشود. 
در حال حاضر تمامي واكس��ن هاي كرونا دو دوز 
دارد و به فاصله س��ه تا چهار هفته دوز دوم تكرار 

مي شود.«

 روز گذشته در شوراي شهر پايتخت اليحه زيست شبانه با نام تهران 
بيدار به تصويب رسيد. رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به تصويب اين 
اليحه گفت: اين مسئله عالوه بر اهداف فرهنگي شب مردگي را از تهران 
دور مي كند. در همين رابطه عضو شوراي شهر تهران معتقد است مجوز 
دادن به برخي از فعاليت ها براي ساعات ش��ب در تهران زمينه رانت و 

فساد را ايجاد مي كند. 
 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رأي وحدت رويه اعالم كرد 
كه ايام حضور در جبهه بدون نياز به سابقه اشتغال در مشاغل سخت و 
زيان آور در اين گونه مشاغل به عنوان سابقه خدمت محسوب مي شود. 

 مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از ورود سامانه 
بارشي جديد به كشور طي روز پنج ش��نبه )9 بهمن( خبر داد و گفت: 

احتمال وقوع بهمن در برخي مناطق كشور دور از انتظار نيست. 
 مدير كل توانبخش��ي جمعيت هالل احمر با بيان اينكه در مجموع 
۱84واحد درمان توانبخش��ي هالل احمر در كش��ور فعال هستند، از 
رشد 254درصدي مراكز توانبخش��ي هالل احمر در ۱9 سال گذشته 

خبر داد. 
 رئيس سازمان زندان ها گفت: اشتغال پايدار زندانيان در زمان حبس و 
پس از آزادي و حمايت از اشتغال خانواده زندانيان در دستور كار است. 
 رئيس سازمان حج و زيارت گفت: سازمان حج متولي موضوع زيارت 
است و امضاي تفاهمنامه جديد با طرف عراقي در حال پيگيري است. 

 رئيس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي گفت: مشموالن غايبي 
كه تاكنون براي تعيين تكليف وضعيت خدمت خود اقدام نكرده اند با 
محروميت ه��اي اجتماعي از جمله عدم ام��كان ادامه تحصيل مواجه 

مي شوند. 
 براساس گزارش سازمان پزشك قانوني كش��ور آمار تلفات حوادث 
رانندگي طي س��ال هاي اخير روندي كاهش��ي در پيش گرفته است. 
تلفات حوادث رانندگي در 9 ماهه امس��ال بيش از 24 درصد كاهش 

داشته است. 
 معاون رئيس جمه��وري در امور زنان و خانواده گفت: در س��ال 92 
حدود 5 درصد مديران دولت بانوان بودند كه اين رقم در هفت س��ال 

اخير با افزايش 8هزار مدير زن به 24 درصد رسيده است. 
 عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي گفت: بر 
اساس مصوبه كميسيون تلفيق و پس از تصويب نهايي در صحن علني 
مجلس، ارز دارو در س��ال آينده تك نرخي مي شود، اما نرخ دقيق آن را 

دولت تعيين مي كند. 
 دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش گفت: در اج��راي مفاد 
بخش سوم فصل هشتم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و لزوم 
پاسخگويي به تغيير و تحوالت محيطي و نيازهاي جامعه و دانش آموزان 
و توجه به تجربيات و يافته هاي جديد علمي و با در نظر گرفتن رويكردها 
و اصول مربوط، نس��بت به ترميم و به روزرساني س��ند تحول بنيادين 

آموزش و پرورش اقدام مي شود. 

هزاران بيمار خاص ايراني خطاب به دبير كل سازمان ملل:

تحريم هاي دارويي امريكا 
جنايت سازمان يافته و سيستمي است

جمعي از رؤس�اي انجمن ه�اي حماي�ت از بيماران خاص كش�ور 
به نمايندگ�ي از دهها ه�زار بيمار، با ارس�ال نامه اي ب�ه دبير كل 
س�ازمان ملل متحد ضمن انتقاد از تحريم هاي دارويي غيرقانوني 
و يكجانبه اي�االت متحده، خواس�تار رفع اين تحريم ها ش�دند. 
نويسندگان اين نامه با بيان اينكه تحريم هاي اقتصادي غيرقانوني امريكا، 
قابليت دسترسي به خدمات بهداشت و درمان، دارو و ملزومات پزشكي 
ما را از بين برده، نوش��ته اند: »ما در دوسال گذشته بارهاو بارها از دولت 
ايران و حتي شركت هاي سازنده دارو يا شركت هاي عرضه كننده دارو و 
تجهيزات پزشكي پيگيري متعدد براي تأمين دارو و تجهيزات پزشكي 
بيماران خ��اص را كه اكثراً از كودكان و افراد نابالغ تش��كيل ش��ده اند، 
درخواست كرده ايم، ولي به دليل اعمال و اجراي تحريم هاي غيرقانوني 
امريكا و مخصوصاً موانع ايجاد شده از سوي آن كشور در خصوص تبادالت 
مالي، ورود دارو و تجهيزات پزشكي اين بيماران ميسر نيست. البته از 
طريق ديگر حداقل ها فراهم شده كه بعضاً داروها و تجهيزات پزشكي 
مورد نياز يا ناياب يا به شدت كاهش يافته است و به همين دليل تعداد 
قابل توجهي از بيماران را از دس��ت داده ايم. تعدادي هم دچار صدمات 
جدي جسمي ش��ده اند و در مجموع قاطبه بيماران، صدمات جسمي 
روحي و رواني پيوسته و شديدي را متحمل شده اند و همچنان نيز از اين 

كمبود دارو و تجهيزات پزشكي در رنج و مشقت شديد هستيم.«
رؤس��اي انجمن هاي حماي��ت از بيماران خ��اص در اي��ن نامه تأكيد 
كرده اند: » به دليل وجود سياس��تي سيستمي و س��ازمان يافته به نام 
تحريم هاي فلج كننده و همه جانب��ه، تاكنون دهها نف��ر از كودكان و 
بيماران تاالس��مي و بيماران  اي بي  به دليل فق��دان دارو و تجهيزات 
پزش��كي خاص خودش��ان از دس��ت رفته اند. ما اعضاي انجمن هاي 

حمايت كننده از بيماران خاص به آن عاليجناب اعالم مي داريم.«
در اين نامه تأكيد شده كه » استمرار تحريم هاي غذا و داروي بيماران 
ايراني يك جنايت سيستمي و سازمان يافته در واقع حق حيات طيف 
وس��يعي از كودكان، بيماران خاص و مادام العمر را ه��دف قرار داده و 
اين تحريم ها عليه بيماران و كودكان جامع��ه آماري اين انجمن هاي 
غير انتفاعي و خاص اس��ت كه انتظار تدابير الزم ب��راي توقف چنين 
تحريمي هاي گسترده و ناعادالنه عليه يك جمعيت انساني و بزرگ را از 

آن دبير كل محترم داريم.«
انجمن »تاالسمي« ايران، انجمن »ام اس« ايران، خانه »اي بي« ايران، 
انجمن حمايت از »بيماران كليوي ايران«، كانون »هموفيلي« ايران و 

انجمن اوتيسم ايران از تهيه كنندگان اين نامه هستند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

استاديم ولي به سبك دانشگاه آزاد!
تصور كنيد بعد از يك ماه كار كردن، حقوقي دريافت نكنيد، ماه دوم و سوم 
نيز به همين شكل باشد و بعد از كار هيچ حقوقي نگيريد، به همين ترتيب 
ماه هاي ديگر هم بگذرد و خبري از حقوق نباشد! آن وقت است كه ديگر دلتان 
نمي خواهد سركار برويد، زيرا كه مخارج زندگي، شما را بدهكار كرده و هيچ 
درآمدي از كار خود نداريد! زندگي استادان حق التدريس دانشگاه آزاد تهران 
به همين شكل است. آنها هيچ ماهي از سال حقوقشان را به موقع نمي گيرند 
و ناچارند براي تأمين هزينه هاي زندگي، از ديگران پول قرض كرده و وعده 
تسويه بدهي شان را به زمان دريافت حقوق خود موكول كنند، مسئله اي كه 
آنها را بسيار مي رنجاند و نمي دانند براي پيگيري آن به چه سازمان و نهادي 
شكايت كنند. افرادي كه براي رسيدن به موفقيت، درس خواندند و تالش 
كردند، حاال با سوءمديريت برخي مسئوالن هشت شان گروي نه شان است و 

گوشي نيست كه فريادشان را بشنود، البته اسمشان هم استاد است ! 
يكي از اين اساتيد حق التدريس دانشگاه آزاد تهران كه نمي خواهد نامش 
فاش شود، به خبرنگار »جوان« مي گويد: »نيمسال اول تحصيلي دانشگاه 
كه تدريس كنيم، حقوق آن را در روزها و ساعات پاياني سال يعني 2۷ يا 28 
اسفندماه دريافت خواهيم كرد و اين يعني زماني پول به دستمان مي رسد 
كه نمي توانيم آن را براي مخارج و هزينه هايي كه سر به فلك كشيده است، 
اس��تفاده كنيم،اما وضعيت حقوق نيمسال دوم از نيمس��ال اول هم بدتر 
اس��ت. « او درباره ديرك��رد پرداخت حقوق نيمس��ال دوم اينگونه توضيح 
مي دهد: »حقوق ترم دوم كه از بهمن ماه آغاز مي شود، آذرماه سال بعد، يعني 
با ۱۰ ماه تأخير پرداخت مي شود! بدتر اينكه در پرداخت حقوق نيمسال دوم 
سال گذشته كه آذرماه امسال واريز شد، عده اي از استادان از قلم افتادند و 

اين موضوع به شدت ما را عصباني كرده است. «
اين استاد درباره اينكه آيا پيگير پرداخت حقوق هاي نيمسال دوم بوده اند يا 
نه؟ پاسخ مي دهد: »چند بار علت عدم واريز حقوق ها را پيگيري كردم، اما هنوز 
كه هنوز است پولي به حسابمان واريز نشده است. در حالي كه بهمن امسال 
رسيده و يكسال است در دانشگاه تدريس كرده ام، اما همچنان حقوقي بابت 

اين يكسال كار نگرفته ام. «
او با ناراحتي ادامه مي دهد: »شغلم را دوست دارم، اما خوش به حال آنهايي كه 
هر ماه به موقع حقوقشان را مي گيرند و براي زندگي شان برنامه ريزي دارند؛ 
نه من و همكارانم كه هر روز بايد موجودي حسابمان را چك كنيم تا شايد 

حقوقمان را واريز كرده باشند. «
اين استاد دانشگاه آزاد تهران از حقوق كم خود گاليه مي كند و مي گويد: »مگر 
چقدر به ما حقوق مي دهند كه براي واريز آن اينقدر بازي در مي آورند؟ مقدار 
حقوقي كه ما مي گيريم با وجود تورم و گراني ها بيشتر مثل يك طنز مي ماند. 
آن وقت براي اين مبلغ بايد يكسال صبر كنيم و براي پرداخت هزينه هاي 

زندگي دستمان را جلوي ديگران دراز كنيم و مقروض شويم!«
او تصريح مي كند: »برخي حقوق هاي نجومي مي گيرند و ما براي هر كالس 
۱۷ جلسه اي كه در يك ترم تحصيلي برگزار مي شود ۳94 هزار و ۶۱4 تومان 
مي گيريم و اين يعني حقوق هر كالس به 4۰۰ هزار تومان هم نمي رس��د! 
جالب اينجاست كه دانشگاه از تمامي دانشجويان در ابتداي ترم، شهريه را 
به صورت كامل مي گيرد و تا قبل از شروع امتحانات، هزينه تمامي كالس ها 
را با آنها تسويه مي كند. آن وقت واريز حقوق ما يكسال زمان مي برد و كسي 

پاسخگو نيست كه اين پول ها چه مي شود و به كجا مي رود؟!«
يكي ديگر از گاليه اساتيد دانش��گاه آزاد تهران، عدم صدور فيش حقوقي 
است. اين اس��تاد جوان در اين باره مي گويد: »از آنجايي كه فيش حقوقي 
به ما نمي دهند از كار آنها سر در نمي آوريم كه چطور عملكرد ما را محاسبه 
مي كنند! براي اساتيد مشخص نيست كه اگر در طول ترم برگه معرفي به 
استاد تصحيح كرده باشند، در حقوق آنها حساب شده يا نه، يا اگر حساب 

شده، ميزان آن چقدر بوده است.« 
 او در پايان مي گويد: »ترم گذشته بخشنامه اي صادر شد تا مداركي را براي 
بيمه ارسال كنيم، اما هنوز مشخص نيس��ت كه اين ارسال مدارك به كجا 
رسيد؛ اساتيد بيمه شدند يا نه! حقوقي بابت آن كم مي شود، در سال چند 
ماه بيمه مي شويم؟! و هزاران سؤال ديگر كه كسي در اين رابطه نيز پاسخ 

ما را نمي دهد. «

حرفه ها پيوندي استوار با مسئوليت هاي اجتماعي دارند؛ بنابراين 
اگر پرستار هستيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد، شايسته است:

اصول اخالق حرفه اي را مد نظر قرار داده، خدمات پرس�تاري را با 
كيفيت مطلوب ارائه كنيد. 

توانايي خود را در زمينه تصميم گيري، خالقيت و تفكر مس�تقل 
ارتقا دهيد. 

با همگان بر اس�اس اعتماد متقابل ارتباط برقرار كنيد. با فداكاري 
به حل مشكالت بيماران پرداخته، از سالمندان و معلوالن حمايت 

ويژه كنيد. 
از رفتار سلطه آميز پرهيز كنيد و منافع بيماران را بر منافع خود و 

بيمارستان ترجيح دهيد. 
حمايتگر باشيد و به نيازهاي بيمار و رفاه اجتماعي وي توجه كنيد. 
با دانس�تن علوم رفتاري و به ويژه علم مراقبت به بازيابي سالمت 

بيمار كمك كنيد. 
با تبديل ايده ها به راه حل هاي جديد، به نوآوري در مراقبت از بيمار 
دست يازيد. با افزايش كارتيمي مؤثر، به ارتقاي فرآيند پرستاري و 

ايمني بيماران كمك كنيد. 
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مهسا گربندي

جذبه مشرقي به روايت تازه مسلمانان
آيين رونمايي از كتاب »جذبه مش�رقي« با رعاي�ت پروتكل هاي 
بهداش�تي روز گذش�ته در فرهنگس�راي خان�واده برگزار ش�د. 
در اين برنامه ش��يوا مقدم)رئيس فرهنگ س��راي خانواده(، حس��ين 
سروقامت)نويسنده كتاب(، مس��عود پيرمراديان)مدير نشر معارف( و 

علي محمدي)مدير مؤسسه ادبستان سواد رسانه( حضور داشتند.
كتاب »جذبه مشرقي« نوشته حسين سروقامت، توسط انتشارات نشر 
معارف به چاپ و نش��ر رس��يده و مجموعه اي جذاب از خاطرات اسالم 
آوردن و گرايش به حجاب و عفاف در زنان و دختران غيرمسلمان است.  
در اين كتاب بخشي از جاذبه هاي دين پرشكوه اسالم به تصوير كشيده 
شده است. نومس��لمانان ره يافته اي از اين جاذبه ها سخن مي گويند كه 
نگاهي عميق و البته از برون به اين آيين آسماني دارند. آنان چشم بسته 
به اين وادي ره نبرده اند، بلكه پيش از اين رنج انسان خسته از زرق و برق 
دنياي مادي را به وضوح ديده ان��د؛ زرق و برق خيره كننده اي كه ممكن 
است در نگاهي سطحي، عده اي را مجذوب خويش سازد، اما غرق شدن 
در آن جز مالل و افسردگي نتيجه اي در بر ندارد.  كتاب »جذبه مشرقي« 
شامل 4۰ روايت از زنان و مردان نو مسلمان، پيش از آنكه به صورت كتاب 
در اختيار خوانندگان عزيز قرار گيرد، طي دوره اي چند ساله به تفكيك 
در مجالت »پيام زن« و »راه رشد« منتشر شده بود.  اين برنامه با مشاركت 
نشر معارف، مؤسسه ادبستان سواد رسانه، خانه فرهنگ مشاركتي آريا و 

مؤسسه فرهنگي هنري آسمان فتح ققنوس برگزار شد. 

۵۴ ميليارد تومان يارانه درماني
 براي ۶ هزار معتاد

رئي�س س�ازمان بهزيس�تي گف�ت: ب�راي ۶ ه�زار نف�ر از 
معتادان�ي ك�ه در مراك�ز جام�ع بس�تري ش�وند، ياران�ه اي 
ح�دود 5۴ ميلي�ارد توم�ان در نظ�ر گرفت�ه شده اس�ت. 
وحيد قبادي دانا ديروز در افتتاح سراسري مراكز جامع درمان و بازتواني 
اعتياد اظهار كرد: »در آستانه دهه فجر و ايام اهلل پيروزي انقالب اسالمي 
ش��اهد افتتاح 24 مركز جامع درمان و بازتواني معتادان هستيم. در ماه 
گذشته شش مركز در شش استان افتتاح شد و اولين مركز هم سال گذشته 
در اصفهان آغاز به كار كرد. ايده اين مراكز با بهره گيري از تجربيات مختلفي 
كه در سال هاي اخير به دست آمده كليد خورد.« قبادي دانا گفت: »در اين 
مراكز سم زدايي صورت مي گيرد و به صورت اقامتي شاهد درمان معتادان 
هستيم. تفاوت هاي اين مراكز با ساير مراكز قبلي در اين است كه در اين 
مراكز براي هر فرد نسخه جداگانه تهيه مي شود و در واقع مديريت درمان به 
صورت فردي است. تيم درماني كه نسخه درماني را تعيين مي كند متشكل 
از چندين متخصص است و بسته به شرايط فرد انتخاب درماني براي وي در 
نظر گرفته مي شود. « رئيس سازمان بهزيستي افزود: »تمامي اين ۳۰ مركز 
توس��ط بخش غيردولتي و خيريه ها و افراد فعال در حوزه بازتواني اعتياد 
اداره خواهد شد. براي احداث هر مركز حدود ۳۰۰ ميليون تومان در نظر 
گرفته شده اس��ت كه مجموع اين عدد حدود 9 ميليارد تومان بوده است. 
براي حدود ۶ هزار نفري كه مي توانند در اين مراكز بستري شوند، يارانه اي 

در نظر گرفته شده است كه مجموعاً 54 ميليارد تومان خواهد بود.«


