
هش�دارهاي پايي�زي درب�اره فاجعه آفريني 
كرونا به تحقق پيوس�ت. چند روزي مي شود 
آمار مبتالي�ان جديد مبتال ب�ه كرونا به باالي 
6 ه�زار نفر و آم�ار فوتي ها به ب�االي 300 نفر 
رسيده است. آخرين آمار ثبت شده از مبتاليان 
جديد كرون�ا هم يك بار ديگر ركوردش�كني 
كرد و طي 24 ساعت منتهي به روز يك شنبه 
6 ه�زار و ۱۹۱ بيمار جديد مبتال ب�ه كوويد۱۹ 
شناس�ايي ش�دند. آمار فوتي هاي ثبت شده 
هم 2۹6 مورد است. اگرچه يك عضو شوراي 
عالي نظام پزش�كي معتقد اس�ت »بر اساس 
گزارش هاي ميدان�ي كادر درمان و همچنين 
با بررس�ي آمار دفن ش�دگان، مي توان گفت 
ميزان مرگ و مير كرونا در كش�ور حدود سه 
تا چه�ار برابر آمار رس�مي اس�ت.« ح�اال بنا 
ش�ده در 43 شهرس�تان بحراني كش�ور كه 
بيشترين ميزان ابتال  به كرونا را دارند، از امروز 
به مدت يك هفته محدوديت هاي شديد اعمال 
ش�ود، اما به رغم سه رقمي ش�دن مرگ هاي 
كرونايي در پايتخت، نام تهران در فهرس�ت 
اين ش�هرها نيس�ت و فقط شهرس�تان هاي 
دماوند و ورامين از اس�تان تهران ش�امل اين 
محدوديت ها مي ش�ود! اين در حالي است كه 
تهران پاشنه آشيل مهار كرونا در تمام كشور 
به شمار مي رود. اگرچه اين روزها آنچه ملموس 
است، رها ش�دگي كرونا با مديريت نا كارآمد 
اس�ت و خبري از مه�ار اين بيماري نيس�ت. 

وضعيت كرونا در كش��ور بحراني است. پيش از 
اين ايرج حريرچي،  معاون كل وزارت بهداش��ت 
مرگ روزانه 600 ت��ا 900 نفر را در آب��ان و آذر 
پيش بيني كرده بود و حاال چند روزي مي ش��ود 
آمار فوتي ه��اي روزانه كرونا به ب��االي 300 نفر 
رسيده اس��ت. اين آمار را اگر در كن��ار اظهارات 
حسين قشالقي، عضو شوراي عالي نظام پزشكي 
بگذاريم به همين آمار مي رس��يم. وي با اشاره به 
آمارهايي كه گاهي از س��وي برخ��ي مديران به 
صورت غير رسمي اعالم مي شود، اظهار كرد:» بر 
اساس گزارش هاي ميداني كادر درمان و همچنين 
با بررسي آمار دفن شدگان، مي توان گفت ميزان 
مرگ و مير كرونا در كشور حدود سه تا چهار برابر 

آمار رسمي است.«
 جوالن كرونا در خأل مديريت كارآمد

حسين قشالقي با اشاره به اينكه ويروس كرونا در 
خأل مديريت كارآمد روز به روز نگران كننده تر از 
قبل جوالن مي دهد، به مهر گفت: » شرايط كنوني 
از مدت ها قبل از سوي كارشناسان پيش بيني و 

هشدارهاي الزم داده شده بود.«
وي با اشاره به اينكه آمار مبتاليان به جهت تعداد 
كم تست PCR نس��بت به خيلي از كشورها به 
ظاهر پايين گزارش مي شود، افزود: » ميزان مرگ 
و مير واقعي قابل كتمان نيست و وزارت بهداشت 
صرفاً مواردي را كه تس��ت مثبت دارند، در آمار 

فوت شدگان محسوب مي كند.«

به گفته وي، فوتي هايي كه بر اس��اس يافته هاي 
پاراكلينيكي و بالين��ي رخ مي دهد بر تيم درمان 
كاماًل محرز بوده اس��ت،  اما در ليست فوتي هاي 

وزارت بهداشت قرار نمي گيرد. 
عضو ش��وراي عالي نظام پزش��كي با اش��اره به 
آمارهايي كه گاهي از س��وي برخ��ي مديران به 
صورت غير رسمي اعالم مي شود، اظهار كرد:» بر 
اساس گزارش هاي ميداني كادر درمان و همچنين 
با بررسي آمار دفن شدگان، مي توان گفت ميزان 
مرگ و مير كرونا در كشور حدود سه تا چهار برابر 

آمار رسمي است.«
قشالقي با اشاره به اينكه رعايت پروتكل ها از سوي 
مردم ارتباط مستقيم با درك صحيح و قابل اعتماد 
آنان از وضعيت موجود بيماري در كش��ور دارد، 
تصريح كرد: »عدم اطالع رس��اني شفاف و دقيق 
وضعيت موجود اين بيماري در كشور و صرفاً اعالم 
وضعيت زرد يا قرمز در شهرها، اشتباهي خطرناك 
و غير قابل جبران و از داليل مهم افزايش مبتاليان 

و فوت شدگان است.«
از ن��گاه وي ع��الوه بر ضع��ف مديري��ت و عدم 
بهره گي��ري درس��ت از ش��يوه هاي معم��ول و 
شناخته ش��ده علمي در كنترل و پيش��گيري از 
همه گيري بيماري ها و نيز عدم هماهنگي كافي 
در بين اركان حاكميت در ابعاد مختلف، از ديگر 
عوامل كنترل نشدن اين بيماري و شيب صعودي 

فوت شدگان است. 
  ماس�ك هاي غيراس�تاندارد و استفاده 

چندباره از ماسك 
عضو ش��وراي عالي نظام پزشكي كيفيت پايين 

و غير استاندارد ماس��ك هاي موجود در بازار را 
عامل ديگر افزايش افسار گسيخته اين بيماري 
دانس��ت و تصريح كرد:» از طرفي مردم به علت 
مشكالت معيشتي يك ماس��ك را چندين بار و 
گاهي چندين روز استفاده مي كند، در صورتي 
كه حداكثر زمان مفيد اس��تفاده از يك ماسك 
استاندارد چهار ساعت اس��ت و اگر به هر علتي 
ماسك از روي صورت برداشته شود نبايد مجدداً 

استفاده شود.«
قشالقي به پر شدن تخت هاي بيمارستاني در اكثر 
نقاط كشور اشاره كرد و گفت: » بستري بيماران 
بعد از ش��دت گرفتن عالئم، خس��تگي مفرط يا 
بيمار ش��دن تعداد قابل توجهي از كادر درمان، 
كافي نبودن ي��ا از كار افتادن برخ��ي تجهيزات 
حياتي از جمله دستگاه هاي ونتيالتور و اكسيژن 
سازهاي س��انترال در بيمارستان ها كه به جهت 
تحريم هاي امريكا تعمير يا جايگزين كردن آنها 
بسيار سخت شده است، از ديگر علل افزايش مرگ 

و مير كرونا در كشور است.«
  آمار مرگ و مير كرونا در تهران 3 رقمي 

شد
اوضاع پايتخت هم بحراني اس��ت. عليرضا زالي، 
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران، از 
روند شيوع كرونا در تهران ابراز نگراني كرد و افزود: 
» متأسفانه آمار مرگ و مير مبتاليان به كرونا در 
تهران سه رقمي ش��ده، بستري شدگان از مرز 6 
هزار نفر گذشته و شمار بيماران بدحال روز به روز 
رو به افزايش است، اين باالترين ركورد تهران از 

آغاز اپيدمي كرونا تا به امروز است.«

وي تراكم باالي جمعيت تهران را يكي از مهم ترين 
عوامل افزاي��ش بار بيماران عن��وان كرد و گفت: 
»بيشترين نگراني به لحاظ افزايش شيوع بيشتر 

كرونا مربوط به تهران است.«
زالي با بيان اينكه استفاده از ماسك به تنهايي براي 
مهار كرونا كفايت نمي كند، تقويت ناوگان حمل و 
نقل عمومي، افزايش واگن هاي قطارهاي شهري، 
افزاي��ش و تقويت ۱0 درص��دي ظرفيت ناوگان 
اتوبوسراني را راه حل مؤثري براي كاهش انتشار 

ويروس كرونا دانست. 
 حدود 30 ميليون ايراني به ويروس كرونا 

مبتال شده اند
به گفته معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت 
حدود 30 ميليون نفر به ويروس كرونا مبتال شده 
و ۵0 ميليون نفري در معرض خطر ابتال هستند. 
وي با بيان اين مطل��ب افزود:»اگر نتوانيم اصول 
پيش��گيري را رعايت كنيم، ممكن است حجم 
عظيمي از بيمار به بيمارستان ها مراجعه كند و 

بيمارستان ها نتوانند جوابگو باشند.«
خسرو صادق نيت، رئيس بيمارستان امام خميني 
نيز با تأكيد بر ضرورت مراجعه ب��ه هنگام براي 
درمان كوويد ۱9 تصريح ك��رد:» اگر بيماران به 
موقع به بيمارس��تان مراجعه كنند مي توانيم در 

بخش عادي به آنها خدمات دهيم.«
وي با بيان اينكه نگران مراجعه دير هنگام بيماران 
هستيم، گفت:» در برخي روز ها يك يا دو مرگ در 
اورژانس بيمارستان امام خميني اتفاق مي افتد در 
حالي كه اگر به موقع مراجعه كنند، اين اتفاق رخ 

نخواهد داد.«
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رئيس كميته اشتغال مجلس: مبلغ اختصاصي صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي كجا اختصاص داده شده است
 كه همچنان كشور در اشتغال روستايي با مشكل مواجه است؟!

ابهام 1/5 ميليارد يورويي  براي اشتغال روستايي

ركورد شكني هاي مكرر ويروس تاجدار در خأل مديريت كارآمد
 تهران در فهرست شهرهايي نيست كه از امروز در آنها محدوديت هاي يك هفته اي كرونايي اعمال مي شود!

س�ال ۹6 ط�رح 

ابراهيم مشيريان
اش�تغال پاي�دار   گزارش  2

ب�ه  روس�تايي 
تصويب رسيد و يكسال بعد ۱/5 ميليارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملي براي آن در نظر گرفته 
شد. به تازگي عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
خبر داده كه از يك ميليارد يورو هزينه درمان 
كرونا تا ۱/5 ميليارد يورو هزينه اشتغال روستايي 
كه از صندوق توس�عه ملي به دولت داده شده، 
مشخص نيست كجا هزينه شده و مجلس بدون 
ش�ك از هر مس�ير قانوني چه مجلس چه نهاد 
ديگر باش�د، پيگير اين مس�ئله خواه�د بود. 

سال هاس��ت كه در زمينه طرح هاي اش��تغالزايي 
در روس��تا ها برنامه هاي مختلفي ارائه شده است. 
برنامه هايي كه هر بار با تبليغات مختلف پيرامون آن 
القا شده تا چند ماه آينده چيزي به نام بيكاري در 
روستا ها باقي نمي ماند. بعد از تخصيص اعتبارات و 
بررسي طرح هاي اشتغالزايي نوبت به پرداخت وام ها 
مي رسد. اينجاست كه صد ها قفل بر در اشتغالزايي 
در روستا ها مي خورد و معلوم نمي شود، بودجه اي 
كه براي اين كار پيش بيني شده بود در كجا و به چه 

صورت هزينه شده است. 
 بوروكراسي پيچيده وزارت كار

از اعتبار ۱/۵ ميليارد دالر تخصيص داده ش��ده از 
محل منابع صندوق توسعه ملي در سال 97 بخشي 
از آن به نرخ ارز نيمايي و بخش ديگر به ارز دولتي به 
ريال تبديل و در اختيار بانك ها قرار گرفت. قرار شد 
بانك ها هم بر اساس مصوبات شوراي اشتغال، به 
متقاضيان اشتغال روستايي و متناسب با رسته هايي 

كه مشخص شده بود، تسهيالت پرداخت كنند. 
در يك بوروكراسي پيچيده از س��وي وزارت كار، 
متقاضيان ايجاد اش��تغال پايدار روس��تايي بايد 
تقاضاي خود را در س��امانه اي ثبت مي كردند. اين 
سامانه توس��ط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ايجاد ش��ده بود تا در خواس��ت هاي مردم توسط 

سازمان برنامه و بودجه راستي آزمايي شود كه آيا 
طرح آنها به اشتغال منجر مي شود يا نه. 

 در بس�ياري از مناطق تس�هيالت جذب 
نشد

آخرين خبر در اين زمينه به خرداد س��ال گذشته 
برمي گردد كه نماينده وق��ت تفرش در مجلس با 
بيان اينكه تسهيالت پيش بيني شده در بسياري 
ازمناطق كامل جذب نشده است، گفت: » تا كنون 
سه مرحله از طرح اش��تغال پايدار روستايي انجام 
ش��ده و يك مرحل��ه آن باقي مانده اس��ت، حدود 
240 ميليون دالر ديگر بايد تبدي��ل به ريال و به 
بانك ها تخصيص داده شود و بانك ها بايد برابر آن 

اعتبار بگذارند.«
محمد حسيني با اش��اره به گزارش هاي دريافتي 
از ميزان تحقق اهداف طرح مذكور اظهار داش��ت: 
»براس��اس گزارش��ي وزارت تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماعي در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
ارائه شده اس��ت، به دليل طوالني ش��دن پروس��ه 
راستي آزمايي طرح هاي پيشنهادي، نهايي شدن 

طرح و تخصيص اعتبارات زمان بر شده كه بايد با 
پيگيري هاي مستمر سرعت كار افزايش پيدا كند تا 

آثار آن در جامعه هويدا شود.«
 مردم آمار درست را درك مي كنند

اما به تازگي هم علي اصغر عنابستاني، رئيس كميته 
اشتغال و روابط كار كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي در همين راس��تا گفت: » در آمار 
رس��مي دولتي مرتب اعداد و ارقام��ي از افزايش 
اشتغال و كاهش نرخ بيكاري اطالع رساني مي شود، 
اين اعداد و ارقام، آمار درس��ت و قابل اس��تنادي 
نيستند. مردم آمار درس��ت را متناسب با اقتصاد، 
ميزان اش��تغال اطرافيان در زندگي روزمره خود 

مي سنجند.«
سخنگوي فراكسيون مقابله با آسيب هاي اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي افزود: » تزريق پول به 
بيكاران در چند سال اخير نه تنها موجب اشتغال 
و حل مش��كل بيكاري نش��د، بلكه عاملي بر رشد 
بيكاران بدهكار شده است. تزريق پول به يك شغل 
بدون توجه به اصل، اس��اس و پايداري آن ش��غل 

اشتباه اس��ت كه به دفعات در سنوات اخير شاهد 
آن بوده ايم.«

نماينده مردم سبزوار در مجلس يازدهم اظهار كرد: 
»اين اقدام مي تواند در مقطع��ي از زمان منجر به 
پاك كردن آمار لحظه اي بي��كاري، بدون توجه به 
ماندگاري و درآمدزايي آن ش��غل در جهت ثبت 
آماري اعالم مي ش��ود، متأسفانه در راستاي ايجاد 

شغل در كشور موفق عمل نكرده ايم.«
 پيگير اين مسئله خواهيم بود

وي در ادام��ه تصريح ك��رد: » س��ال 97 حدود 
۱/۵ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي به موضوع 
توسعه اش��تغال روس��تايي اختصاص داده شد 
كه براساس گزارش��ات وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي حدود 4 الي۵ ميليون يورو اين مبلغ به 
اشتغال روستايي اختصاص داده شد؛ مابقي كجا 
به كدام امر مهم ديگري اختصاص داده شده است 
كه كشور در بخش اش��تغال روستايي با مشكل 

مواجه است؟!«
عضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد: »از 
يك ميليارد يورو هزينه درمان كرونا تا ۱/۵ ميليارد 
يورو هزينه اشتغال روستايي كه از صندوق توسعه 
ملي به دولت داده شده، براي حل مشكالت مردم 
كجا هزينه شده است؟ بدون شك از هر مسير قانوني 
چه مجلس چه نهاد ديگر باشد پيگير اين مسئله 

خواهيم بود.«
آبان ماه س��ال گذشته هم مدير س��رمايه گذاري 
پروژه اشتغال فراگير روس��تايي وزارت تعاون، كار 
ورفاه اجتماع��ي، آخرين وضعيت عملكرد اعطاي 
تس��هيالت اش��تغال پايدار در مناطق روستايي و 

عشايري را تشريح كرد. 
رامين اسدي آنقدر اعداد و ارقام را به يكديگر گره 
كرد و از تعداد طرح ها و مناطق اجراي آنها و حتي 
جنس��يت كارآفرينان حرف زده كه گويي ريشه 
بيكاري در روستا ها را خش��كانده اند، اما در نهايت 
هم مشخص نش��ده ۱/۵ ميليارد يورو وام اشتغال 

روستايي را چه كساني گرفته اند؟

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

حسين سروقامت

يادتان هست روزي به ش�ما گفتم كه بايد ُعقالي هر رشته اي 
مسئوالنه دست به كار شوند و بزرگان خويش را به مردم معرفي 

كنند؟
يادتان هس�ت گفتم كه نس�ل جوان ما به الگوي در دسترس 

نيازمند است؟
مرحوم حس�ينعلي راش�د كه از عقالي روحانيت است، كتاب 
شيرين »فضيلت هاي فراموش شده« را به رشته تحرير درآورده 

و يك روحاني تراز را به جامعه معرفي كرده است. 
او كه خود س�خنران برجس�ته راديو اي�ران در دوره پيش از 
انقالب اسالمي است، در اين كتاب ش�رح احوال پدر بزرگوار 
خويش، مرحوم مال عباس تربتي را نگاش�ته و به نس�ل جوان 

ارائه كرده است. 
از عجايب اين آخوند دلنش�ين، مردمي و اخالقي آنكه كتاب 
ش�رح احوال وي از چاپ پنجاهم فراتر رفته اس�ت؛ آن هم در 
روزگاري كه خيلي ها با آخوند جماعت ميانه اي ندارند و حساب 

خوبان آنها را نيز پاي بَدان ايشان مي گذارند!
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25۰ هزار دانش آموز اتباع خارجي
 ابزار هوشمند براي ورود به شاد ندارند

رئي�س مركز ام�ور بين المل�ل و مدارس خ�ارج از كش�ور درباره 
ادامه تحصي�ل دانش آم�وزان اتب�اع خارج�ي از طريق ش�بكه 
ش�اد گفت: 500 هزار اتب�اع خارج�ي در مدارس داري�م كه همه 
تحت پوش�ش آموزش هس�تند، اما از نظر دسترس�ي به س�امانه 
ش�اد  250 هزار نفر اب�زار هوش�مند ندارن�د كه از س�ازمان هاي 
بين الملل�ي درخواس�ت كردي�م ت�ا بخش�ي را تهي�ه كنن�د. 
رئيس مركز ام��ور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور وزارت آموزش 
و پرورش با بي��ان اينكه در حال حاضر 264 ميلي��ون نفر در بين افراد 
الزم التعليم در دنيا امكان رفتن به مدرس��ه را ندارند كه اين افراد بين 
6 تا ۱7 سال هستند، گفت: روال آماري در دنيا به اين ترتيب است كه 
كساني كه وارد دوره ابتدايي مي شوند، ۱7 درصد به پايان دوره ابتدايي 
نمي رسند و ۵4 درصد كس��اني كه از دوره ابتدايي وارد دوره متوسطه 

مي شوند، دوره متوسطه را به پايان نمي رسانند. 
غالمرضا كريمي با بيان اينكه در دنيا در زمينه آموزش از نظر كالبدي و 
محتوايي، چالش وجود دارد، گفت: يكي از مصاديق اعتبار اجتماعي و 

جابه جايي در طبقات اجتماعي، آموزش است. 
رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور وزارت آموزش و 
پرورش افزود: نمره ايران از لحاظ شاخص هاي كالبدي ۱۸ از 20 است، 
زيرا تفاوت مشهودي ميان ثبت نام دختران و پسران در مدرسه نيست. 
وي درباره وضعيت مدارس گفت: جزو معدود كشورهاي دنيا هستيم 
كه سرويس مدارس نداريم، زيرا تالش كرديم بعد از انقالب، مدرسه را 
در نزديك ترين مكان به منازل ايجاد كنيم. ۱۱6 هزار مدرسه داريم كه 

توان دولت را براي ارائه آموزش باكيفيت كمتر كرده است. 
كريمي ادامه داد: در كشور ما بيشترين تعداد دانش آموزان در مدرسه 
هزارو۵00 نفر است، در حالي كه برخي مدارس در دنيا داراي 20 هزار 
تا 24 هزار دانش آموز دارد. 242 مدرسه يك دانش آموز داريم كه از يك 
بُعد قابل توجه است، اما از بُعد ديگر بايد به اين موضوع توجه كرد كه توان 

آموزش با كيفيت با گسترش مدارس كمتر مي شود. 
كريمي كه خودش يكي از مسئوالن آموزش و پرورش است، ادعا كرد: 
در حال حاضر رتبه هاي برتر كنكور در اختيار مدارس خاص است، زيرا 
بودجه مدارس دولتي رو به كاهش است، امكان وجود معلم با كيفيت 
در اين مدارس نيز كمتر است. تراكم استاندارد در كالس درس، 20 تا 
22 نفر است و اين در حالي اس��ت كه 62 درصد مدارس كشور تراكم 
باالي 26 نفر در هر كالس درس دارن��د. وزارت آموزش و پرورش چه 
كاري مي تواند انجام دهد؟ وقتي بودجه محدود است، امكانات محدود 

است و طبيعي است كه كيفيت آموزش پايين تر بيايد. 
وي در واكنش به اين موضوع كه مشكل آموزش و پرورش با بودجه حل 
مي شود، به خبرگزاري ايسنا گفت: اگر امروز بودجه وزارت آموزش و 
پرورش ۱0 تا 20 هزار ميليارد تومان هم افزايش يابد، اين چالش ها حل 

نمي شود، ولي گامي در جهت حل مشكل است. 
كريمي افزود: بايد تمام ذي نفعان در امور مدرس��ه مش��اركت داشته 
باشند، بخش اعظمي از مردم، بچه ها را به مدرسه مي فرستند، ولي ديگر 
كاري ندارند. در حالي كه بحث پول به تنهايي مطرح نيست. حتي اگر 

بودجه دو برابر شود نيز نياز به مشاركت در امور مدرسه وجود دارد. 
رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور وزارت آموزش و 
پرورش در برنامه تلويزيوني پرسشگر، درباره ادامه تحصيل دانش آموزان 
اتباع خارجي از طريق ش��بكه ش��اد نيز اظهار كرد: ۵00 ه��زار اتباع 
خارجي در مدارس داريم كه همه تحت پوشش آموزش هستند، اما از 
نظر دسترسي به سامانه ش��اد، 2۵0 هزار نفر ابزار هوشمند ندارند كه 
از سازمان هاي بين المللي درخواس��ت كرديم تا بخشي را تهيه كنند. 
تا كنون 30 هزار ابزار با هماهنگي س��ازمان ملل و كميس��ارياي عالي 

پناهندگان فراهم شده است. 

بستن كوچه ها ممنوع است 
ولي بسته است!

سرپرست پليس پيش�گيري تهران روز گذش�ته بستن و مسدود 
كردن كوچه را ممنوع دانست و از شهروندان خواست كه بسته شدن 
كوچه ها را به پليس اطالع دهند. اين اظهارات در حالي است كه با يك 
گشت ساده در شهر هم مي توان كوچه هاي زنجير زده شده را پيدا 
كرد؛ كوچه هاي بسته، سوزن خياطي نيست كه يافتنش كار شاقي 

باشد. رفع اين معضل شهري اقدام مي خواهد، نه اعالم ممنوعيت. 
برخي كوچه هاي واقع در مناطق مرفه شهر توسط اهالي با زنجير بسته 
ش��ده و ابتداي بعضي از اين كوچه ها اتاقك هاي نگهباني هم مس��تقر 
شده است. اين مسئله مشكالت تردد براي ساير شهروندان ايجاد مي كند 

و غيرقانوني است. 
گاهي نيروي انتظامي مجوزي با درخواس��ت اهالي براي نگهبان كوچه 
صادر مي كند. اگر نيروي انتظامي اين مجوز را صادر كند، حتماً مختص 
به اجازه براي نگهباني و مراقبت از كوچه است و اين مجوز حق بستن و 

مسدود كردن كوچه با زنجير را به كسي نمي دهد. 
در اصل اين نگهبان به نيروي انتظامي كمك كرده تا بهتر امنيت را برقرار 
كند. اين نگهبان با حقوقي كه از همسايه ها دريافت مي كند، از فشار كار 
پليس كم كرده و با گزارش هاي خود از آمار جرم و جنايت در محله كم 

مي كند. 
از منظر حقوقي، در ارتباط با قانوني بودن زنجيركردن كوچه هاي بن بست 
بايد يادآور شد كه بستن كوچه هاي عمومي بن بست و غير بن بست، منع 
قانوني دارد. در ماده 24 قانون مدني آمده است كه »هيچ كس نمي تواند 
معابري كه انتهاي آن مسدود نيست را ببندد«. برخي با استناد به اين ماده 
قانوني برداشت مي كنند كه كوچه هاي بن بست مشمول اين امر نشده و 
مي توان آنها را مسدود كرد، اما طبق قانون، فقط كوچه هاي اختصاصي را 

مي توان با زنجير بست و براي آن باجه نگهباني گذاشت. 
كوچه اختصاصي هم به اين معنا نيست كه ساكنان يك محله، كوچه را 
براي خودشان اختصاصي كنند، بلكه به اين معناست كه از ملك متعلق 
به خودشان كوچه اي يا محوطه اي درس��ت كنند و تنها در اين شرايط 
مي توانند كوچه را با زنجير ببندند و براي آن نگهبان بگذارند. يعني اهالي 
يك خيابان، بخشي از ديوار حياط خود را خراب و آن را به كوچه اضافه 
مي كنند و با اين عمل آنان صاحب كوچه بوده و كوچه ملك خصوصي شان 

محسوب مي شود. 
در ميان همه اين دعواها عده اي معتقدند كه به علت وجود تأسيس��ات 
عمومي از قبيل آب، برق، گاز و ارائه خدمات عمومي از طرف شهرداري به 
مردم آن هم در كوچه هاي شهر، كوچه متعلق به شهرداري است و با مجوز 
گرفتن از اين نهاد مي توان آن را اختصاصي كرد، اما اين طور هم نيست. 

 ارائه اي��ن خدمات مطابق م��اده ۵۵ و 2۵ قانون ش��هرداري، از وظايف 
مشخص شده شهرداري ا ست و كسي كه وظيفه اش را انجام مي دهد، حق 
ادعاي مالكيت ندارد، بنابراين هيچ كوچه اي به شهرداري هم تعلق ندارد. 
كوچه يك مكان عمومي است و توافق ساكنان نمي تواند ناقض مالكيت و 

نافي حقوق ساير شهروندان باشد. 
به فرض، اگر شما ساكن كوچه اي باشيد و با همسايگان خود توافق كنيد 
كه آنجا را با زنجير ببنديد، بايد در نظر داشته باشيد كه استفاده از كوچه 
فقط حق شما و همسايه هايتان نيست و باقي شهروندان هم حق استفاده 
و حداقل تردد در اين كوچه را دارند و برابر قانون، بايد به راحتي در كوچه 
رفت و آمد كنند، زيرا اين ملك متعلق به عموم مردم است و هيچكس حق 

ندارد اين حق را از آنها بگيرد.

نظارت بر توزيع دارو در داروخانه ها
افزايش پيدا مي كند

نماينده مرن�د و جلف�ا در مجل�س ش�وراي اس�المي از افزايش 
نظ�ارت ب�ر توزي�ع دارو ه�ا در داروخانه ه�ا خب�ر داد و گف�ت: 
ف�روش داروه�اي س�قط جني�ن، ت�رك اعتي�اد و مكمل ه�اي 
ان�رژي زاي ورزش�ي ب�دون نس�خه پزش�ك ممن�وع مي ش�ود. 
نشس��ت علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با رئيس 
سازمان غذا و دارو، رئيس و سخنگوي كميس��يون بهداشت و درمان 
و عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي اسالمي، نماينده 
گمرك جمهوري اس��المي ايران، وزارت صمت و سازمان بازرسي كل 
كشور عصر روز شنبه باهدف بررسي مشكالت و چالش هاي داروخانه ها 

برگزار شد. 
معصومه پاشايي بهرام در تشريح اين نشست به توزيع دارو بدون نسخه 
پزشك در داروخانه ها اشاره كرد و گفت: در اين نشست به موضوع توزيع 
داروهاي سقط جنين، مكمل هاي ورزش��ي و داروهاي ترك اعتياد در 
داروخانه ورود ك��رده و چالش هاي پيرامون آن را مورد بررس��ي قرار 
داديم؛ بر اساس گزارش هاي واصله ساالنه حدود 600 هزار سقط جنين 
در كشور اتفاق مي افتد كه نياز به بررس��ي و ورود جدي دارد. از اين رو 
مقرر شد ديگر هيچ داروي س��قط جنيني در داروخانه ها بدون نسخه 

پزشك متخصص ارائه نشود. 
نماينده مرند و جلفا در مجلس ش��وراي اس��المي در ادامه به افزايش 
مرگ و مير ناش��ي از مصرف داروهاي انرژي زا در ميان جوانان اشاره و 
بيان كرد: در جلس��ه ديگري كه پيرامون اين موضوع با وزير ورزش و 
جوانان داشتيم، ايش��ان اعالم كردند كه بر اساس بررسي هاي صورت 
گرفته بيش از ۸0 درصد مكمل ها به صورت قانوني در داروخانه توزيع 
مي ش��ود، اما بايد تحت نظارت جدي تري قرار بگيرند تا در سايه خأل 
نظارتي به فروش اجناس مختلف اقدام نكنند؛ داروخانه، مركزي علمي 

بوده و نبايد به آن نگاه فروشگاهي داشته باشيم. 
وي ادامه داد: در اين نشست مقرر شد وزارتخانه هاي بهداشت و ورزش با 
تشكيل هيئت نظارتي، بر عملكرد داروخانه ها در حوزه فروش داروهاي 
انرژي زا بيش از پيش نظارت كنند. از طرفي بخشنامه اي به داروخانه ها 
داده خواهد ش��د كه بر اس��اس آن فروش داروي انرژي زا بدون نسخه 

پزشك در داروخانه ها ممنوع شود. 
نماينده مرند در ادامه بيان كرد: وضعيت توزيع دارو در كلينيك هاي 
ترك اعتياد يا داروخانه ها موضوع ديگري بود كه در اين نشست مورد 
بررسي قرار گرفت و مقرر شد به صورت تخصصي در كميسيون بهداشت 
پيگيري ش��ود؛ داروخانه ها عملكرد موفقي در فروش داروهاي مخدر 
نداش��ته و برخي از اين داروها به راحتي در اختيار كودكان و نوجوانان 

قرار گرفته است. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
بررسي تخصيص ارز 4هزارو200 توماني براي واردات دارو و تجهيزات 
پزشكي از ديگر موضوعات مطرح شده در اين نشست بود كه بر اساس 
آن مقرر شد وضعيت افرادي كه ارز 4هزارو200 دريافت كرده و هنوز 
دارويي به كش��ور وارد نكرده اند مورد بررسي قرار بگيرد و اجناسي كه 
با ارز 4هزارو200 توماني تهيه و در گمرك كش��ور توقيف شده است و 
امكان مرجوعي آن وجود ندارد، پيش از بررسي هاي دقيق و كارشناسي 
وزارت بهداشت اجازه تخصيص داده ش��ود؛ چراكه آنها با پول شخصي 
تهيه نشده است و سرمايه ملي محسوب مي شود و نبايد بدون استفاده 

از بين برود. 

عليرضا سزاوار

 ش��هردار منطقه يك تهران گفت: ۱9۵ هزار متر مسيل هاي شمال 
پايتخت در آس��تانه بارش ه��اي پاييزي و جهت آمادگ��ي براي فصل 

زمستان اليروبي شد. 
 مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به افزايش غلظت آالينده هاي جوي در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت از 
افزايش ابر و بارش پراكنده همراه با رگبار و رعد و برق در برخي مناطق 

كشور از بعد از ظهر امروز خبر داد. 
 محققان در يك بررسي دريافتند افزايش ناچيز در ميزان آلودگي هوا 

با باال رفتن موارد ابتال به افسردگي مرتبط است. 
 رئيس جمعيت هالل احمر اقدامات اين جمعيت در اجراي طرح 
ملي »نذر آب 3« را تشريح كرد و از بهره مندي حدود 20 هزار نفر از 

خدمات بهداشتي و درماني در قالب اين طرح خبرداد. 
 معاون فني و بهره برداري س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
شهر تهران گفت: مالكان تاكس��ي هاي مدل ۸۸ به قبل بايستي براي 
نوسازي تاكسي خود به دفاتر هماهنگي امور اداري مراجعه و ثبت نام 

كنند. 
  معاون مقابله، آمادگي و پدافند غيرعامل س��ازمان پيش��گيري و 
مديريت بحران ش��هر تهران از مأموري��ت جديد اين س��ازمان براي 
هماهنگي و سازماندهي تيم هاي بين المللي جست وجو و نجات شهري 

در كشور خبر داد. 
 نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه مجموعه دولت ها در ادوار مختلف پش��تيباني درستي از 
آموزش و پرورش نداش��تند، گفت: س��هم آموزش و پرورش در دنيا از 
توليد ناخالص ملي 4/6 درصد است، در حالي كه در كشور ما كمتر از 
2درصد است. عددي كه در ايران وجود داشته است، در 30 سال گذشته 
به عدد دنيا بس��يار نزديك بوده، اما افت كرده ايم. ريشه اش اين است 
كه آموزش و پرورش را هميشه هزينه بر فرض كرديم؛ يعني مجموعه 
دولت ها هرجا كه بودجه كم داش��تند، از بودجه آموزش و پرورش كم 
كردند. دولت بعد از هشت سال نبايد به معلمان غيررسمي بگويد قيد 

استخدام را بزنيد. 


