
حسین سروقامت

استاد جامعه شناسي دانشگاه بالتيمور امريكا گروهي از دانشجويان را موظف كرد 
به اين بندرگاه پرجمعيت سري زده، با 200 تن از جوانان مصاحبه كنند. 

پرس�ش اين بود؛ چق�در به آين�ده اميدواريد و چه سرنوش�تي پي�ش روي خود 
مي بينيد؟

جمع بندي گزارش�ات اميدبخش نب�ود. جوانان به آينده خوش�بين نبودند و افق 
روشني مقابل خود نمي ديدند!

پس از 25 سال استاد ديگري با اين پرونده برخورد كرد و فكر بكري به سرش زد. 
گروه جديدي از دانشجويان را بس�يج كرد كه آن 200 نفر را يافته، ببينند واقعًا به 

سرنوشت شومي مبتال شده اند؟
باوركردني نبود؛ 176 نفرشان به مشاغل آبرومندي دست يافته بودند!

چرا؟ همه در جواب متفق القول بودند: معلمي داشتيم كه. . . 
گشتند و آن معلم را يافتند. پيرزني چابك بود. علت را كه پرسيدند، گفت: 

»من كار مهمي نكردم؛ تنها از صميم قلب به سرنوش�ت يكايك آن بچه ها عشق 
مي ورزيدم!«
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بدينوس�يله به آقاي مهدی كمالی فرزند محمد  به ش�ماره 
شناسنامه 1  و كد ملی 3501062451  ابالغ مي گردد:  براساس 
تبصره 1 ماده 84 قانون خدمات كش�وری كه اشعار می دارد 
"كارمندان دستگاه های اجرايی می توانند در طول خدمت با 
موافقت دستگاه ذی ربط حداكثر سه سال از مرخصی بدون 
حقوق استفاده نمايند..."و مدت قانونی مرخصی بدون حقوق 
شما براساس قانون برنامه پنجم توسعه حكم شماره 79647 
مورخ 11 /02 /1396  به پايان رسيده اس�ت. لذا به جنابعالی 
اعالم می گردد جه�ت تعيين تكليف وضعيت اس�تخدامی 
خويش حداكثر ظرف سی روز پس از درج اين آگهی  نسبت به 
معرفی خود به نشانی تهران، باالتر از ميدان ولی عصر)عج(، 
نبش كوچه ش�هيد قيومی )ناصر( ساختمان مركزی گمرک 
ايران طبقه سوم اداره كل منابع انسانی و رفاه اقدام، در غير 
اين صورت مراتب جه�ت انجام اقدام�ات قانونی به مراجع 
ذی صالح ارجاع خواهد شد.                                                                                                                                             
 اداره كل منابع انسانی و رفاه    

  گمرک جمهوری اسالمی ایران
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م ال آگهی ابالغیه
 آقای مهدی کمالی 

شناسه اگهی1124645

| روزنامه جوان |  شماره 36186 دو  ش��نبه 30 فروردي��ن 1400 | 6 رمض��ان 1442 |

مصوبه هيئت دولت براي امحاي لنج هاي چوبي به سود كشورهاي حاشيه خليج فارس تمام مي شود

 نابودي شناسنامه 3 هزار ساله صيادان ايراني با يك مصوبه دولتي

براس�اس مصوبه 

عليرضا سزاوار 
   گزارش   2

هيئ�ت  جدي�د 
دول�ت، لنج ها يا 
همان شناورهاي سنتي چوبي تا پنج سال 
آين�ده باي�د ناب�ود و مدل ه�اي فل�زي 
جايگزين آنها شو د. اين تصميم عجيب در 
حالي گرفته مي شود كه تقريبًا يك دهه 
مي شود سازمان يونسكو اين هنر ايراني 
را در فهرس�ت مي�راث خ�ود ب�ه ثب�ت 
رسانده است. حذف لنج هاي چوبي نه تنها 
به اكوسيستم آبزيان جنوب كشور آسيب 
مي زند؛ بلكه پاس گلي است به كشورهاي 
حاشيه خليج فارس تا با احياي اين هنر، 
آن را ب�ه ن�ام خ�ود ثبت جهان�ي كنند. 
آذر ماه س��ال 1390 ب��ا ثبت جهاني هنر 
لنج س��ازي، كارگران این صنعت تا حدي 
زیادي به احياي آن اميدوار شد. اميدي كه 
پس از حدود 10 سال با یكي از عجيب ترین 
مصوبه هاي دولت دوازدهم به گل نشست. 

 ركورد زني لنج سازي در ايران
لنج ها كش��تي هاي چوبي هس��تند كه با 
قدمت��ي 3 ه��زار س��اله در خلي��ج  فارس 
و دریاي عم��ان به كار حمل ب��ار، صيادي 
و جابه جای��ي مس��افر مي پردازن��د. لنج و 
لنج  داري با فرهنگ مردمان جنوب كشور 
درآميخته اس��ت، به طوري كه س��ال 98 
ركورد ساخت بزرگ ترین لنج باري جهان 
با ظرفيت حمل 2 ه��زار تن كاال در جزیره 

قشم شكسته شد. 
طبق مصوبه امحاي لنج هاي جنوب كشور 
كه با امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور ابالغ و وارد فاز اجرایي شده، 
نابودي لنج ه��اي زیر 500 ت��ن از تمامي 

سواحل كشور باید عملياتي شود. 

با این مصوبه افراد زیادي به طور مستقيم و 
غيرمستقيم بيكار مي شوند، یعني عالوه بر 
فعاالن صنعت لنج سازي، صيادي با لنج ها 
هم به ش��كل گس��ترده اي وجود دارد كه 
خانواده هاي زیادي را در سال رفع موانع در 

معرض بيكاري قرار مي دهد. 
ای��ن مصوب��ه ك��ه در نهای��ت رأي ب��ه 
برچيده ش��دن حداقل 10 هزار لنج داده و 
موجب مي شود تا لنج هایي كه عصاي دست 
هموطنان جنوبي و نمادي از خليج فارس 
است، نابود شود، ناش��ي از نداشتن درک 

درست دولت از هنر لنج سازي است. 
هر چند كه براي اجراي ای��ن مصوبه پنج 
س��ال فرص��ت داده شده اس��ت، اما طبق 
شواهد موجود، 99درصد از لنج هاي چوبي 
جنوب كشور شامل این مصوبه مي شوند. 
وزیر ميراث فرهنگي هم در نامه اي خواستار 
تغيير و اصالح این مصوبه شده اس��ت، اما 
هنوز مشخص نيس��ت وي كه خود یكي از 
اعضاي هيئت دولت است، چطور نتوانسته 

مانع تصویب و ابالغ این مصوبه شود!
 كويتي ها مدعي شده اند!

معاون ميراث فرهنگي استان هرمزگان با 
اشاره به اینكه با این مصوبه انگار گوشه اي 
از تاریخ كش��ورمان براي هميش��ه حذف 
مي شود، به خبرگزاري صدا و سيما گفت: 
»درس��ت مثل اینكه یك بناي تاریخي را 
تخریب كنيم، این مصوب��ه همان حكم را 
دارد، آن هم در حالي ك��ه زحمات زیادي 
از س��وي ميراث فرهنگي براي ثبت فنون 
لنج س��ازي در فهرس��ت ميراث ناملموس 
جهاني كشيده شده است و با این كار قطعاً 
لنج س��ازي از فهرس��ت ميراث جهاني هم 

حذف خواهد شد.«
عباس ن��وروزي  ب��ا انتق��اد از جایگزیني 
تصری��ح  فایب��رگالس   ش��ناورهاي 
كرده است: »االن بحث جایگزیني لنج هاي 
چوبي با شناورهاي فایبرگالس مطرح شده 
در حالي كه در تجربه اي ك��ه ما از زندگي 
در كنار دریا داری��م مي بينيم كه لنج هاي 

فایبرگالس در حوادثي مثل آتش س��وزي 
بسيار خطرناک تر از لنج هاي چوبي هستند 
و احتمال نجات خدمه آنها بسيار كم است، 
همچنين از نظ��ر محيط زیس��تي به دریا 
آس��يب مي زنند. در ده��ه60 كویتي ها با 
حضور در ایران چند لن��ج خاص را از بندر 
كنگ خریداري كرده و به كشورشان بردند 
و به عن��وان لنج هاي توليد كوی��ت و نماد 
صنعت دریایي شان در ميادین كویت نصب 
كردند! حاال 30سال از این ماجرا گذشته و 
ما در كش��ورخودمان مصوبه اي را تصویب 
مي كنيم براي ناب��ودي این صنعت هزاران 

ساله ایراني ها كه واقعاً جاي تأسف دارد.«
 ضربه به اكوسيستم جنوب كشور

از س��وي دیگر حذف لنج ه��اي چوبي به 
اكوسيستم آبزیان جنوب كشورمان آسيب 
جدي وارد مي كند. ماهيگيري با لنج هاي 
چوبي، قواني��ن مش��خصي دارد. صيادي 
لنجي با ميزان مشخص و در فصول خاص 
انجام مي شود و این یعني كمك به احياي 
اكوسيس��تم آبزیان در حالي كه در نقطه 
مقابل، كش��تي هاي صنعتي و فایبرگالس 
صيد متعادلي ندارند و بارها صداي اعتراض 

صيادان لنج ها را هم درآورده است. 
انتقاد مهم دیگري هم كه به هيئت دولت 
وارد ش��ده این است كه س��ایر كشورهاي 
حاشيه خليج فارس اخيراً با جدیت بسيار 
زی��ادي درصدد تص��رف این هن��ر ایراني 
برآمده اند. شواهد نشان مي دهد كه كشور 
قطر دورخيز كرده تا با نابودي هنر لنج سازي 
در ایران، این هنر ایراني را به نام خود ثبت 
جهاني كند. امارات هم مدت هاست كه براي 
به كارگيري استادكاران ایراني در راه اندازي 

صنعت لنج سازي خود برنامه دارد. 

واکسن فقط رایگان و نوبتی
فكر ويرانگر واكسن بی نوبت پولی از كجا در سر برخی ها رخنه كرد؟!

ادامه از صفحه اول
پول داري واكس��ن بزني ؟! طبق مصوبات 
قبلي س��تاد ملي مقابله با كرون��ا بنا بود تا 
تزریق واكسن كرونا در كشور بر اساس سند 
ملي واكس��ن و با چهار اولویت انجام شود. 
كادر درمان و افراد داراي بيماري هاي خاص 
اولویت نخست،  سالمندان اولویت دوم،  افراد 
ساكن در مراكز نگهداري جمعي مانند افراد 
ساكن در زندان ها، س��ربازان و نظاميان و 
سایر پرسنل ارائه خدمت ضروري اولویت 
س��وم و در نهایت واكسيناسيون عمومي 
همه افراد جامعه در فاز چهارم این سند قرار 
داشت، اما حاال قرار است یك اولویت جدید 
به این سند اضافه ش��ود كه اولویت تزریق 
واكسن به آنها حتي از كادر درمان هم باالتر 
اس��ت؛ گروه پنجم طبقات متمول جامعه 
و افرادي هس��تند كه پول تزریق واكسن 
را پرداخت مي كنند! به گفته س��خنگوي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا،  این ستاد مجوز 
داده افراد یا شركت ها با ارز نيمایي، واكسن 
وارد كنند تا افرادي ك��ه نمي توانند طبق 
سند ملي واكسيناس��يون، منتظر دریافت 
واكسن باش��ند از واكس��ن هاي وارد شده 
توسط این افراد اس��تفاده و پول آن را نيز 

پرداخت كنند!
در شرایطي كه روز به روز به تعداد جانباختگان 
كرونایي كش��ور اضافه مي شود و كرونا رنگ 
سياه خود را روي نقشه كشورمان گسترش 
مي دهد، یك��ي از كارآمدترین نس��خه هاي 
مهار بيماري در دنيا در كنار رعایت ش��يوه 
نامه هاي بهداش��تي،  برنامه تزریق همگاني 
واكس��ن كروناس��ت؛ موضوعي كه در تمام 
كشورهاي دنيا پيگيري مي شود و كشورهاي 
مختلف به تناس��ب درآمد و شرایط خود در 
تالشند تا مردمش��ان را با تزریق واكسن در 
برابر ویروس تاجدار ایم��ن كنند، در چنين 
شرایطي سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
به صراحت از دریافت پ��ول براي جابه جایي 
اولوی��ت و دریافت خ��ارج از نوبت واكس��ن 
صحبت كرده اس��ت! این در حالي است كه 
اولویت گذاري تزریق واكسن به افرادي كه پول 
تزریق آن را داشته باشند، فقط چهره عدالت 
در سالمت را مخدوش نمي كند و مانعي جدي 

بر سر راه مهار بيماري قرار خواهد داد. 
 عهد شكني هاي واكسني 

چن��د روزي مي ش��ود وزارت بهداش��ت در 
كنار اعالم آمار مبتالیان جدید، بس��تري ها 
و فوتي ها آم��ار تزریق واكس��ن را هم اعالم 
مي كن��د. بنابر اعالم مرك��ز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت تا كنون 389 
هزار و 266 نفر دوز اول واكسن كرونا و 12۷ 
هزار و 594 نفر نيز دوز دوم را تزریق كرده اند 
و مجموع واكسن هاي تزریق شده در كشور 
به 516 هزار و 860 دوز رسيد. روند واردات 
و تزریق واكسن در كشور كند پيش مي رود و 
ستاد ملي مقابله با كرونا تاكنون نتوانسته به 

وعده هایش در این باره عم��ل كند. پيش از 
این بنا بود تا پایان سال با واكسيناسيون یك 
ميليون و 300 هزار تن از اعضاي كادر درمان 
واكسيناسيون اولویت نخس��ت پایان یابد و 
فروردین امسال ش��اهد آغاز واكسيناسيون 
سالمندان باش��يم، اما هم اكنون در روزهاي 
پایاني فروردین ماه هنوز واكسيناسيون كادر 
درمان و اف��راد داراي بيم��اري خاص یعني 
اولویت اول دریافت واكس��ن كرونا هم تمام 

نشده است. 
طي روزه��اي اخير رئيس جمه��ور از بخش 
خصوصي خواس��ت ت��ا وارد عرص��ه تأمين 
واكسن ش��ود، اما این اظهارات با انتقاد وزیر 
بهداشت مواجه بود به گونه اي كه وي با بيان 
اینكه  ماس��ت فروش و س��يمان فروش قصد 
این كرده اند كه واكس��ن وارد كنند، تصریح 
كرد:» برخي فكر مي كنند واكسن كرونا در دنيا 
سرریز شده و سازندگان واكسن فریاد مي زنند 
كه ایها الناس حراجش كردیم بيایيد ببرید.«  
وي درباره ورود دالل ها به بازار واردات واكسن 
كرونا ماجرایي عجيب را روایت كرد:»واكسن 
اس��پوتنيك را 9 دالر خریدیم، اما س��فير ما 
زن��گ زده مي گوید یك ف��رد ایراني رفته به 
توليدكننده اسپوتنيك گفته واكسن شما را 
16 دالر مي خریم و روس ها به او گفته اند ما 
با دولت ها كار مي كنيم. این افراد در چين هم 

كار ما را به هم ریخته اند.«
اما این اظهارات موجب جمع ش��دن بساط 
دالل ها از واردات واكسن كرونا نبود. اظهارات 
اخير معاون وزیر بهداشت و سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا درباره مجوز واردات واكسن 
به بخش خصوصي با ارز نيمایي و تزریق خارج 
از نوبت واكس��ن هاي وارداتي به افرادي كه 
پولش را بدهند از دور دادن ستاد ملي مقابله با 
كرونا به دالل ها براي واردات واكسن حكایت 

دارد! 
 جابه جايي اولويت دريافت واكس�ن 

با پول 
ماجراي دزدي س��هميه واكس��ن پاكبانان 
از س��وي برخي مدیران ش��هري در آبادان و 
علي آباد كتول كه تا همين یكي دو روز پيش 
به عنوان امري تقبيح شده و شایسته برخورد 
قضایي به ش��مار مي آمد و س��رمایه اعتماد 
اجتماعي مردم را مخدوش كرده بود،  حاال به 
شكلي رسمي و تأیيد شده از جانب ستاد ملي 

مقابله با كرونا پيشنهاد شده است! 
»عليرضا رئيسي«، س��خنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرون��ا در گفت وگو با »ميزان« در 
واكنش به زمزمه هایي پيرامون پولي شدن 
واكسيناس��يون كرونا، با بيان اینكه برخي 
عجله دارند و صبر نمي كنند تا طبق سند 
ملي واكسيناسيون واكسن را دریافت كنند، 
اینگونه توضيح داد:»این افراد براي دریافت 
واكس��ن كرونا به خارج از كش��ور مراجعه 
مي كنند كه ممكن است از آنها كالهبرداري 
شود یا اصاًل واكس��ن تقلبي به آنها تزریق 
شود، بر همين اساس، ستاد ملي مقابله با 
كرونا مجوز داده تا افراد یا ش��ركت ها با ارز 
نيمایي، واكس��ن وارد كنند تا افرادي كه 
نمي توانند طبق سند ملي واكسيناسيون، 
منتظر دریافت واكسن باشند از واكسن هاي 
وارد شده توسط این افراد استفاده كنند و 

پول آن را نيز پرداخت كنند.«
سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان 
اینكه بعيد مي دانم كه م��ردم از این موضوع 
اس��تقبال كنند، تصریح كرد:» این موضوع 
حتماً باید از سياس��ت هاي وزارت بهداشت 
جدا ش��ود؛ چراكه طبق سياست هاي اعالم 
شده، همه مردم تا پایان سال رایگان واكسينه 
خواهند شد اما اگر نوبت فردي براي دریافت 

واكسن در سند ملي واكسيناسيون به عنوان 
نمونه آذرماه است، مي تواند با پرداخت هزینه 

زودتر این واكسن را دریافت كند.«
رئيس��ي در خاتم��ه با بي��ان اینكه س��تاد 
ملي مقابله ب��ا كرونا ب��راي واردكنندگان 
واكس��ن دو ش��رط گذاشته اس��ت، عنوان 
كرد: »واكس��ن هاي وارداتي، حتماً باید از 
واكسن هاي معتبر مورد تأیيد سازمان غذا و 
دارو باشد و همچنين واردكنندگان باید در 
مورد قيمت ها با سازمان غذا و دارو به توافق 
برسند تا نتوانند واكسن را با هر قيمتي در 

اختيار مردم قرار دهند.«
 درآمد زايي از بحران 

س��تاد ملي مقابله با كرونا ك��ه با تصميمات 
اخيرش در ایجاد وضعيت بحراني و رساندن 
آمار جانباختگان از زیر 100 نفر به باالي 400 
نفر نشان داد، بيش از آنكه در مقابله با كرونا 
مؤثر باشد در گسترش این بيماري اثرگذار 
است،  حاال با برنامه ریزي براي عرضه واكسن 
به پولدارها در تلخ ترین پاندمي قرن نمایشي 
از تبعيض و نابراب��ري اجتماعي و طبقاتي را 
به تصویر كشيد و در بحراني ترین شرایط به 
فكر درآمدزایي از ترس و نگراني مردم است. 
بدیهي است مهار ویروس كرونا فقط و فقط با 
واكسيناسيون همگاني و طبق اولویت هاي 
پزش��كي امكانپذیر خواهد بود و در غير این 
صورت تا زماني كه افراد بر اساس ميزان خطر 
درگيري با بيماري واكسينه نشوند،  حتي در 
صورت تزریق واكسن با پرداخت پول بيشتر 
هم نمي توان از بيماري ایمن بود. بنابراین بهتر 
است س��تاد ملي مقابله با كرونا تا دیر نشده 
درباره پولي شدن واكسن كرونا تجدید  نظر 
كنند تا الاق��ل در این بحران هم��ه ایرانيان 
برابر بمانند و بر اس��اس توان اقتصادي شان 

طبقه بندي نشوند.  

88498440سرويس اجتماعي

پرداخت تسهیالت به مددجویان
 براي تولید صنایع دستي

مدير كل كميته امداد اس�تان تهران از پرداخت تس�هيالت و خدم�ات به مددجويان 
واج�د ش�رايط و آموزش دي�ده جهت تولي�د محص�والت صنايع دس�تي خب�ر داد. 
س��يد ابوالفضل پرپنچي گفت: به منظور همكاري هاي مشترک، بهره مندي از ظرفيت هاي 
موجود و افزایش تعامالت دو جانبه، تفاهمنامه اي ميان كميته امداد استان تهران و اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي استان تهران منعقد شد.  وي افزود: هم افزایي و 
همكاري الزم براي خدمات به نيازمندان و تعامل دو طرفه در مش��اركت ها و مسئوليت هاي 

اجتماعي از جمله توانمندسازي مددجویان و نيازمندان موضوع این تفاهمنامه است. 
مدیر كل كميته امداد استان تهران  ادامه داد: همكاري و تعامل الزم جهت شناسایي و معرفي 
مددجویان عالقه من��د به آموزش در رش��ته هاي مختلف هنري به صنایع دس��تي، پرداخت 
تسهيالت و خدمات به افراد واجد شرایط و آموزش دیده جهت توليد محصوالت صنایع دستي، 
مشاركت در زمينه برگزاري جش��نواره ها، المپيادها، نمایشگاه ها، فروشگاه ها و همایش هاي 
تخصصي با محوریت موضوعي صنایع دستي از تعهدات این نهاد در جهت اجراي این تفاهمنامه 
است.  وي  گفت: همچنين برنامه ریزي آموزشي براي برگزاري دوره هاي آموزشي صنایع دستي و 
معرفي اساتيد، نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي، ارائه استانداردهاي آموزشي صنایع دستي 
در زمينه فضا، ابزار و وس��ایل و تجهيزات، مواد اوليه، محتواي درسي دوره ها و ارتقاي سطح 
كيفي و كمي آموزش هاي صنایع دستي، به گونه اي كه منجر به ایجاد فرصت هاي شغلي شود، 
حفظ كرامت و رعایت حقوق شهروندي مددجویان كميته امداد، اعطاي گواهينامه پایان دوره 
آموزش��ي به هنر آموختگان این دوره ها، همكاري در زمينه برگزاري جشنواره ها، المپيادها، 
نمایشگاه ها، فروش��گاه ها و همایش هاي تخصصي با محوریت موضوعي صنایع دستي نيز از 

تعهدات اداره كل ميراث فرهنگي صنایع دستي و گردشگري استان تهران است. 

انسولین هست اما نه در داروخانه !
بيماران دیابتي یكي از گروه هاي پر خطري هستند كه ابتالي آنها به كرونا مي تواند خطرناک 
باش��د. این بيماران در این روزهاي بحراني ناگزیرند براي تهيه انس��ولين راهي بازار س��ياه 

شوند؛ چراكه دوباره انسولين در داروخانه ها پيدا نمي شود!
ماجراي كمبود انس��ولين هاي قلمي هر از چند  گاه صداي مبتالیان به مرض ش��يرین را در 
مي آورد و وعده هاي توزیع انس��ولين در داروخانه ها هم اغلب یا محقق نمي شود یا مقطعي 
است. جالب اینجاست كه انسوليني كه باید در داروخانه باشد و نيست در بازار سياه ناصرخسرو 

فراوان پيدا مي شود، اما به قيمتي سه برابر قيمت فروش داروخانه !
این بار  عليرضا مهدوي ، معاون اجرایي دفتر مدیریت بيماري هاي واگير و رئيس اداره دیابت 
وزارت بهداشت هم به كمبود انسولين اذعان كرده اس��ت. وي با اشاره به مشكل داروي این 
بيماران  مي گوید:» بيشترین مشكلي كه االن در حوزه دارویي بيماران دیابتي وجود دارد، بحث 
انسولين هاي آنالوگ است، البته داروهاي مختلفي آمده كه این كمبود را جبران كند، اما در 

توزیع داروخانه مشكالتي وجود دارد.«
مهدوي درباره ریشه هاي این چالش معتقد اس��ت:» فكر نمي كنم این مشكل صرفاً به دليل 
كمبود دارو باش��د، بلكه به دليل نحوه توزیع آن است، ما در شروع پاندمي به بيماران توصيه 
كردیم از خانه بيرون نروند، به قدر كافي دارو ذخيره داشته باشند، اما شرایط حمل و نقلي در 

تمام دنيا مختل شد و مدتي اصاًل دارو وارد نمي شد.«
وي تصریح مي كند:» ی��ك مدت اصاًل انس��ولين پيدا نمي ش��د، االن هم كه بيم��ار باید به 
داروخانه هاي خاص و منتخب برود و اینطور نيست كه هميشه دارو داشته باشند، ما به بيماران 
مي گویيم از خانه بيرون نروند در صورتي كه براي تهيه دارو باید بيرون از خانه به چند داروخانه  

سر بزنند و همه چيز دست به دست هم داده و باعث ایجاد مشكالتي شده است.«
اگر بيمار دیابتي باشيد یا یكي از عزیزانتان به مرض قند مبتال باشد، در این روزهاي قحطي 
انسولين حتماً گذارتان به بازار س��ياه دارویي و ناصر خسرو افتاده اس��ت. هر بسته انسولين 
خارجي novorapid كه این روزها در داروخانه ها پيدا نمي شود اینجا در بساط دالل هاي دارو 
به فراواني هست، تنها نكته اش این است كه در داروخانه قيمت این دارو بدون دفترچه بيمه 
 novorapid براي بيمار حدود 150 هزار تومان است، اما در بازار سياه،  یك بسته  از انسولين

را با شما 500 هزار تومان حساب مي كنند!
دالل هاي ناصرخس��رو به مشتري هایشان اطمينان مي دهند ش��رایط نگهداري دارو لحاظ 
شده و داروها تقلبي نيست. اینجاست كه یك سؤال جدي شكل مي گيرد؛  این داروها چگونه 
از ناصر خسرو سر درآورده است ؟! و سال هاي سال است ناصر خسرو پابرجاست و این سؤال 

بي پاسخ باقي مانده است.  

درمان در بیمارستان هاي دولتي
 ارزان است اما اعصاب مي خواهد!

سالمت  تنها آرزویي است كه همه بيماران دارند. وقتي كه پایشان به 
بيمارستان مي رس��د و درد بيماري را مي كش��ند، مي فهمند كه همه 

خوشبختي در تني سالم خالصه مي شود. 
چند روزي است كه درگير كارهاي درمان چشم مادرم هستم. از این 
اتاق به آن اتاق براي كارهاي پيش از جراحي چشمش مي رویم و پشت 

در هر اتاق زمان زیادي   معطل مي شویم. 
یك نفر با اخالقي تند جوابمان را سرباال مي دهد و یك نفر دیگر حتي 
جواب نمي دهد! اگر بخواهم انصاف را رعایت كنم، پزشك هاي خوش  
برخورد و پرسنل دلسوزي را هم دیدم؛ مثاًل پزشكي كه براي مشاوره 
قلب پيش از جراحي مادرم را معاینه كرد، با حوصلگي و شوخ طبعي اش 
بوي عش��ق و عالقه نس��بت به حرفه اش را مي داد، اما كاش همه شان 
این طور بودند تا رنج بيماران را بكاهند نه اینكه دردشان را چند برابر 

كنند ! 
مورد عجيبي كه در این رفت و آمدهاي بيمارس��تاني اتفاق افتاد، اتاق 
عكس چشمي بود كه هيچ مسئولي نداشت و وقتي از پذیرش براي زمان 
معطلي تا آمدن مسئول عكسبرداري  س��ؤال پرسيدم، گفت: مسئول 
این كار در اتاق جراحي است و مش��خص نيست  یك ساعت دیگر، دو 
ساعت دیگر، هر زماني كه بخواهد مي آید و عكس مي گيرد! همان موقع 
یكي از بيماراني كه مثل ما منتظر یك مسئول براي باز كردن در  اتاق 
عكسبرداري چشم بود، گفت: بار اولشان نيست، چند روز پيش هم كه 

اینجا آماده بودیم، دو ساعت معطل شدیم! 
همين حرف باعث شد تا به دنبال مسئولي براي شكایت بگردم تا بدانم 
قرار است چند ساعت معطل شویم! بعد از پرس و جو از اینكه شكایتم 
را باید به چه كسي در بيمارستان طرفه بگویم، آقاي كاظمي را معرفي 
كردند. به سراغ او رفتم و در پاسخ به این سؤال من كه چرا اتاق عكس 
چشم شما مسئولي ندارد، گفت: امكان ندارد! و بعد از تماس داخلي با 
چندین اتاق بيمارستان كه حرف هایشان تأیيدي بر حرف هاي من هم 
بود، از یكي از پرسنل بيمارستان درخواست كرد كه براي اسكن چشم 

بيماران معطل شده حاضر شود!
ح��دود 20 دقيقه بع��د از تم��اس آقاي كاظم��ي، خانم��ي از بخش 
بينایي س��نجي آمد و بعد از باز كردن در  اتاق عكس��برداري، شروع به 
گرفتن عكس از چشمان بيماران كرد. در همان لحظه، من به این فكر 
مي كردم كه درمان در بيمارس��تان هاي دولتي ارزان است، اما تحمل 
معطلي ها و پزشكاني كه از كار، حقوق، شرایط و محيط كار خودشان 
راضي نيستند و دلخوریش��ان را بر س��ر بيماران خالي مي كنند، یك 

اعصاب قوي مي خواهد!
عكس چشم مادرم را گرفتيم و بعد از بردن آن پيش پزشك براي روز 
جراحي نوبت گرفتيم، اما دعایم این است كه با این اتفاقاتي كه در بيرون 

از اتاق جراحي افتاده، خدا روز جراحي چشم مادرم را به خير كند!

محیا حسیني

آماده سازي 56 شهر بدون  مانع  در کشور
رئي�س دبيرخان�ه س�تاد پيگي�ري و هماهنگي مناسب س�ازي 
بدون مان�ع،  ش�هرهاي  آماده س�ازي  آغ�از  از  كش�ور 
داد.  خب�ر  كش�ور  در  معلولي�ت  داراي  اف�راد  مناس�ب 
ابراهيم كاظمي مؤمن سرایي با بيان اینكه یكي از شهرهاي بدون  مانع 
در كش��ور، ش��هر تهران خواهد بود، افزود: در فرآیند شهر بدون مانع، 
دنبال این هستيم كه همه شهرهاي كشور، بدون مانع و دسترس پذیر 
باشند. طبق جلسات مناسب سازي كشور تصميم گيري شد كه هر یك 
از استان ها، تعدادي از ش��هرهاي خود از یك تا چند شهر را براي شهر 

دسترس پذیر معرفي كنند تا زودتر به اهداف خود برسيم. 
رئيس دبيرخانه ستاد پيگيري و هماهنگي مناسب سازي كشور تأكيد 
كرد: براي ایجاد شهرهاي بدون مانع به تمام استان ها ابالغ كردیم تا كار 
را شروع كنند و چك ليست آن با همكاري وزارت كار به تمام استان ها 

ابالغ شد و قرار شده استان ها هر دو تا سه ماه به ما گزارش دهند. 
گفتني است طرح شهر بدون مانع یكي از راهكارهاي ارتقاي كيفيت 
زندگي براي تمامي افراد جامعه به ویژه افراد داراي معلوليت است؛ همه 
آحاد جامعه باید قادر باشند به راحتي و بدون احساس هيچ خطري در 
محيط پيرامون خود اعم از ساختمان ها، اماكن عمومي و معابر شهري 

تردد و از حقوق اجتماعي یكسان برخوردار شوند. 

كبري فرشچي 

 مدیر كل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها ضمن اشاره به 
اینكه با دستور معاون اول رئيس جمهوري مقرر شده است كه در چهار 
پایگاه در منطقه زاگرس هليكوپترهاي مستقر براي اطفاي حریق داشته 
باشيم، گفت: تدوین سند راهبري زاگرس براي حفاظت بيشتر از آن 

در دستور كار است. 
 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با انتقاد 
از تعدي برخي شهرداري هاي مناطق از مصوبات شورا درباره فرم هاي 
اعالم عوارض و دریافت عوارض مازاد بر مصوبات ش��ورا از شهروندان، 
خواستار ورود نهادهاي نظارتي شهرداري و سازمان بازرسي كل كشور 

به موضوع و برخورد با متخلفان شد. 
 طرح مخرب زیست محيطي »بایوجمي« با حكم دادگاه به طور دائمي 
متوقف شد؛ این طرح حدود سه س��ال پيش توسط سازمان حفاظت 
محيط زیست با پشتيباني و حمایت شخِص عيسي كالنتري رئيس این 

سازمان به اجرا در آمده بود. 
 مدیر كل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشس��تگي كشوري 
گفت: ثبت ن��ام اینترنتي مرحله دوم وام ض��روري 10 ميليون توماني 
بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري از روز چهارشنبه اول اردیبهشت 

ماه آغاز مي شود. 
 با وجود اینكه اعضاي شوراي پنجم هميشه به عدم اجراي مصوبات 
شوراي ش��هر از س��وي ش��هرداري معترضند، طرح »ضمانت اجراي 

مصوبات شورا« رأي نياورد. 
 اس��تاد بيماري هاي زنان و زایمان گفت: مصرف سيگار، الكل، مواد 
س��مي موجود در محيط، اس��ترس، س��موم مواد غذایي و اشعه هاي 

مختلفي همچون تلفن همراه، از جمله علل ناباروري در مردان است. 
 دانش��يار مؤسس��ه تحقيقات واكس��ن و سرم س��ازي رازي گفت: 
واكسن هاي مورد نياز كشور تاكنون توسط مؤسسه تأمين شده است؛ 
ضمن اینكه واكسن هاي پزشكي ضد مار و عقب را به كشورهاي اطراف 

صادر مي كنيم. 

زهرا چيذري 
   گزارش   یک


