
عك�س بي حج�اب در صفحه اينس�تاگرامش 
مي گذارد و س�بك زندگي ناهنج�اري را تبليغ 
مي كند! روسري را به جاي سر روي شونه هايش 
مي اندازد، با پوش�ش نامتعارف در س�طح شهر 
مي چرخد و فيلمي را كه از خودش مي گيرد، در 
اينستاگرام منتشر مي كند. اين عكس و فيلم ها را 
چند هزار نفر از دنبال كنندگانش، اليك مي كنند 
و حتي كامنت هاي مثبت  برايش مي نويس�ند و 
تشويقش مي كنند. همين باعث مي شود كه باز هم 
به اين كار ادامه دهد و بيشتر به قانون دهن كجي 
كند. جالب اينجاس�ت كه هم�ه او را مي بينند، 
ام�ا هيچ ك�دام از مس�ئوالن او را نمي بينن�د!

س��ال گذش��ته بود كه پلي��س فتاي ناج��ا اعالم 
كرد: »كش��ف حج��اب در فض��اي مج��ازي جزو 
زيرمجموعه هاي ناهنجار ق��رار مي گيرد و تخلف 
محسوب مي شود. بنابراين با افرادي كه عكس هاي 
بي حجاب خود را در ش��بكه هاي اجتماعي منتشر 

مي كنند، برخورد قانوني خواهد شد. «
اين اظهارات در حالي مطرح شده كه گردانندگان 
بسياري از صفحات اينستاگرامي كه پربيننده نيز 
هستند، عكس بي حجاب خود را منتشر مي كنند 
و حتي تذك��ري نيز به آنها داده نمي ش��ود. اين در 
حالي است كه هويت اين افراد و محل زندگي شان 
نيز مشخص است و پيدا كردنشان هم كار سختي 
نيست، اما چطور مي ش��ود كه آزادانه و بدون هيچ 
ترس��ي، تصاوير و فيلم هاي بي حج��اب خود را در 
فضاي مج��ازي مي گذارند و بي حجاب��ي را تبليغ 

مي كنند؟
 فضاي مجازي، مجازي نيست

حجت االسالم و المسلمين مهدي بياتي، مدير مركز 
راهبردي عف��اف و حجاب در اين ب��اره به »جوان« 
مي گويد: » يكي از مواردي كه هميشه مورد غفلت 
واقع شده، هويت فضاي مجازي است، اينكه بدانيم و 
مردم را متوجه كنيم كه فضاي مجازي واقعاً مجازي 

نيست، بلكه يك حقيقت است. «
او با اشاره به اينكه افراد پس از وارد شدن به فضاي 
مجازي، هر كاري كه دلشان مي خواهد مي كنند، 
مي گويد: »اگ��ر به ي��ك خانم بگويي��م كه عكس 
بي حجاب با لباس نامتعارف خود را چاپ كن و آنها را 
سرچهارراه ببر و »هر كسي« كه از سر چهارراه عبور 
كرد، يكي از آن عكس ها را ب��ه او بده، به طور حتم 
قبول نمي كند! زيرا كه دوست ندارد عكسش، دست 
 هر كس��ي بيفتد. از طرفي اين كار او مي تواند يك 
درخواست جنسي نيز باشد، اما او متوجه عيب و قبح 
قرار دادن عكس نامتعارف خود در فضاي مجازي 
نيست. بنابراين بخش عمده اي از اين كارها به نبود 

سواد رسانه اي افراد برمي گردد. «
حجت االس��الم بياتي ادامه مي دهد: »قانون به ما 
مي گويد فضاي مجازي با فضاي حقيقي هيچ فرقي 
ندارد و همه قواعد در فضاي حقيقي بايد در فضاي 
مجازي نيز رعايت شود. اما شاهد آزادي بدون فكر از 
سوي بسياري از گردانندگان صفحات اينستاگرامي 
هس��تيم كه حتي از كار خود، حس بدي ندارند و 
تعدادشان نيز روز به روز بيشتر مي شود! در چنين 
شرايطي حتي اگر مسئوالن هم بخواهند برخورد 

كنند نيز تأثيري معكوس خواهد داشت. «
مدير مركز راهبردي عف��اف و حجاب با بيان اينكه 
به جاي عفاف سازي، عفاف سوزي كرده ايم، اظهار 
مي دارد: »جمع كثي��ري از كاربران اينس��تاگرام 
كه هويت، ش��ماره تم��اس، آدرس و ديگر راه هاي 
ارتباطي با آنها مشخص اس��ت، فيلم و عكسي را از 
خود منتشر مي كنند كه به شدت خصوصي است، اما 

آنها نمي دانند كه اين امر يك امر جنسي است!« 
او با اشاره به بي توجهي مسئوالن نسبت به عرضه 
و تقاضاي حجاب بيان مي كن��د: »در اكثر مواقع به 
مديريت نگاه افراد هيچ كاري نداريم و هيچ ُمبلغي را 
در اين خصوص به مدارس نمي فرستيم تا به پسران 
بگويد، نگاهشان را مديريت كنند،اما برعكس روي 
موضوع حجاب دختران متمركز شده ايم. در چنين 
شرايطي كه به تقاضاي حجاب اهميت نمي دهيم و 
همه دغدغه مان عرضه حجاب شده است، شكست 

مي خوريم. « 

 وحدتي براي برخورد با تخلفات در فضاي 
مجازي نيست

حجت االس��الم بياتي تأكيد مي كند: »بس��ياري 
از مس��ئوالن كش��ور، از قانونگذار تا مجري، تصور 
مي كنند كه مسئله امر جنس��ي خود به خود حل 
مي شود و قرار نيس��ت براي آن برنامه ريزي شود! 
در صورتي كه اس��الم اين موضوع را به رس��ميت 
شناخته و هزاران روايت در موضوع جنسي مطرح 

شده است. «
مس��ئول طرح مردم��ي پارس��ا مي گويد: »يكي از 
مسئوالني كه در حال حاضر جزو مديران ارشد وزارت 
اطالعات است، تصور مي كند براي اينكه كشور دچار 
مشكل نشود بايد افراد در فضاي مجازي احساس 
آزادي كنند،اما نمي دانند كه ب��ا رها كردن فضاي 
مجازي اين ناهنجاري ها و انتشار تصاوير بدحجاب و 
نامتعارف، عادي مي شود و پس از عادي سازي، اين 
معضل در فضاي حقيقي نيز كنترلي نخواهد داشت. 
در واقع به مرور زمان نگاه هاي سنگيني كه مردم به 
افراد قبح شكن داشتند، ديگر عادي مي شود و ديدن 
اين ناهنجاري ها چه در فضاي مجازي چه در سطح 

شهر، فرقي برايشان ندارد. «
مسئول مؤسسه فرهنگي- پژوهشي طهورا با بيان 
اينكه فرهنگ دستخوش فضاي مجازي خواهد شد 
و دشمنان نيز از اين غفلت استفاده مي كنند، اظهار 
مي دارد: »وزارت ارشاد كه وظيفه اش ارشاد كردن 
است از سلبريتي هاي بي حجاب حمايت مي كند و 
در جشنواره براي آنها فرش قرمز پهن مي كند. آن  
وقت مردم مي بينند كه نه تنها با كساني كه به قانون 
دهن كجي كردند، برخوردي نش��د، بلكه اين افراد 
تشويق هم شدند! به همين دليل تصور مي كنند اين 
سبك لباس پوشيدن و نمايش دادن خود در فضاي 
مجازي، امري عادي است و مي توانند خودشان نيز 

چنين رفتاري داشته باشند. « 
حجت االس��الم بياتي مي گويد: »شاهد آن بوديم 
كه در سال گذشته، آگاهي مردم از ويروس كرونا 
كمتر بود، اما دستورالعمل هاي بهداشتي را بيشتر 
رعايت مي كردند، اما ديديم كه امسال با وجود باالتر 
رفتن آگاهي مردم، دس��تورالعمل هاي بهداشتي 
كمتر رعايت شد! زيرا كه مسئوالن دستگاه هاي 
مختلف با يكديگر هماهنگ و واحد نبودند و مردم 
با مشاهده اين تناقض، كمتر توجهي به توصيه هاي 
امسال وزارت بهداشت داشتند! در صورتي كه اگر 
مس��ئوالن ارشد كش��ور به صورت متحد با موارد 
مختلف برخ��ورد كنند و حتي اگر ب��ا يك چهره 
اجتماعي يا يك سلبريتي كه تخلف كرده، برخورد 
كنند، مردم عادي نيز براي  اجراي قوانين، ارزش 

بيشتري قائل مي شوند. «
او به اهميت آموزش و باال بردن سواد رسانه اي جامعه 
نيز اشاره مي كند و مي گويد: »بايد به مردم آموزش 
داده شود تا آنها بدانند فضاي مجازي اگر بيشتر از 
فضاي حقيقي، واقعي نباشد، كمتر نيست. آن وقت 
اكثر افراد، خودشان خودكنترلي خواهند كرد و به 
نمايش گذاش��تن تصاوير خصوصي شان را عملي 

وقيح مي شمارند. «
 چرا حواس پليس فتا به اينجا نيست؟

بارها در صدا و سيما و ساير رسانه هاي كشور اعالم 
شده كه اگر تخلفي در فضاي مجازي مشاهده شد، 

فوراً آن را به پليس فتاي ناج��ا اطالع دهيد تا با آن 
برخورد ش��ود، به همين دليل موض��وع برخورد با 
كشف حجاب و تصاوير نامتعارف در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام را از پليس فتا جويا شديم كه پاسخگو 
نبود! هر چند نظارت و برخورد با بي قانوني در فضاي 
مجازي، تنها برعهده پليس فتا نيس��ت، اما عجيب 
به نظر مي رسد كه چرا حواس پليس فتا به كشف 

حجاب در اينستاگرام نيست؟
 گس�ترش فحش�اي فرهنگي زير س�ايه 

بي توجهي مسئوالن
انتشار تصاوير بي حجاب در اينستاگرام، آسيب هاي 
جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. در همين 
رابطه مجيد ابهري، جامعه شناس و آسيب شناس 
اجتماعي به خبرنگار »ج��وان« مي گويد: »فضاي 
مجازي ب��ا ورود خود به هر جامع��ه، آثار و عوارض 
مختلفي بر جا  گذاشته اس��ت. هر جامعه كه در آن 
فرهنگ س��ازي و بهبود روش هاي كاربرد آموخته 
شود، فضاي مجازي به ابزار ارتباطي تبديل مي شود. 
اين در حالي است كه در جامعه ما، يورش غافلگيرانه 
اين فرآيند باعث بروز، توليد و توس��عه آسيب هاي 

فرهنگي و رفتاري شده است. «
ابهري ادام��ه مي دهد: »ايجاد صفح��ات و تصاوير 
غيراخالقي با نام هاي ظاهرفريب باعث شده باورها 
و فرهنگ مورد احت��رام جامعه، دچار بيماري هاي 
اين ويروس فرهنگي شود و  با توجه به نفوذ گسترده 
اينستاگرام و بعضي ديگر از شبكه هاي اجتماعي، 
شاهد گسترش بي حجابي و رفتارهاي دور از عفت 

و اخالق باشيم. «
اين آسيب ش��ناس اجتماعي تأكيد مي كند: »بايد 
توجه كرد كه اين فرآيند با هدف قرار دادن اخالق 
و عفت دختران و زنان، قصد گس��ترش فحش��اي 
فرهنگ��ي را دارد كه جامعه را نس��بت به اين گونه 
حركات غيرمقاوم و خنثي مي كند  و آس��يب هاي 
اصلي اين رفتار مح��دود به زم��ان و مكان خاص 

نمي باشد. «
 ابهري درباره راهكار مقابله با اين گونه بي اخالقي ها 
مي گويد: »از نگاه آسيب شناسي اجتماعي دو گونه 
مي توان با اي��ن فرآيند كه عفت و اخ��الق را مورد 
تهاجم قرار داده است، برخورد كرد؛ اول پيشگيري و 
واكسيناسيون فرهنگي نوجوانان و جوانان  عليه اين 
ويروس فرهنگي كه با بيان ماهيت و هدف هاي اين 
شبكه هاي اجتماعي ممكن خواهد شد تا نقشه هاي 
آنها را بي اثر كند. دوم برخورد ب��ا افرادي كه عامل 
ايجاد و گسترش رفتارهاي ضداخالق هستند؛ چراكه 
امروزه پليس فتا به راحتي مي تواند اين اشخاص را 
شناسايي و مطابق با قانون با آنها برخورد كند. « اين 
جامعه ش��ناس تأكيد مي كند: »هر دو مورد بايد با 

يكديگر و به موازات هم صورت بگيرد تا بتوان اين 
حركت هاي ضدحيا و اخالق را خنثي كرد. « 

 انتقاد از كم سوادي مسئوالن ارشد در حوزه 
فضاي مجازي!

سينا تفنگچي، متخصص فناوري هاي نوين رسانه اي 
و مدرس علوم ارتباطات در دانشگاه پيام نور به عدم 
وجود زيرساخت هاي مطلوب محتوايي و ساختاري 
در ح��وزه رس��انه هاي اجتماعي اش��اره مي كند و 
مي گويد: »رهبر معظم انقالب در بهمن ماه 1396 
در ديدار با اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي، تأكيد 
مي كنند  آن چيزي كه نياز كش��ور است دستگاه 
توليد محتواست و مي فرمايند بايد دستگاه توليد 

محتوا فعاالنه حركت كند. « 
او ادامه مي دهد: »متأسفانه در حوزه فضاي مجازي 
ضعف هاي بس��يار زي��ادي داري��م. در صورتي كه 
مي دانيم هر كج��ا عرصه را خال��ي كنيم، ديگري 

مي تواند حضور فعاالنه تري داشته باشد. «
تفنگچي با بيان اينكه اينستاگرام داراي بيش از يك 
ميليارد كاربر فعال است و بايد اين شبكه اجتماعي 
را به درستي مديريت كنيم، اظهار مي دارد: »پس از 
كش و قوس هاي فراوان، مصوب شد هر صفحه اي 
كه بيش از 500 هزار دنبال كننده دارد، بايد معرفي 
شود و عالوه بر تعيين ماليات براي كسب و كار اين 
صفحات، فعاليت آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد كه 
در اين راستا معاونت مطبوعاتي و پليس فتا بيش 
از پيش رص��د و نظارت دقيق خ��ود را بر محتواي 
غيراخالقي و هنجارگونه در اين صفحات بيش��تر 

خواهند كرد. «
متخصص فناوري هاي نوين رس��انه اي با اش��اره 
به آيه 3 س��وره انس��ان بر ضرورت فرهنگ سازي، 
رهنمود و هدايت تأكيد مي كند و مي گويد: »براي 
مقابله با انتش��ار تصاوير غيراخالق��ي و نامتعارف 
بايد فرهنگ س��ازي مطلوبي داشته باشيم  و سعي 
كنيم گزندها را ب��ه حداقل برس��انيم. زيرا كه هر 
چقدر فرهنگ سازي شود، مردم كمتر با بحث هاي 
ناهنجارگونه مواجه خواهند شد  و تا زماني كه نتوانيم 
اين فرهنگ را سالم سازي و گسترده كنيم، در نهايت 

راه به جايي نخواهيم برد. «
او با انتقاد از  كم سوادي برخي از مسئوالن نسبت به 
فضاي مجازي تصريح مي كند: »داشتن مسئوالن 
كم سواد ما را به اينجا رسانده است، وقتي مسئوالن 
ارشد در اين حوزه اصالً نمي دانند شبكه اجتماعي 
چيس��ت و حتي آقاي ضرغامي ني��ز اعالم كرد 
كه بيش از نيمي از اعضاي ش��وراي عالي فضاي 
مجازي كشور حتي توانايي ساختن يك ايميل را 
ندارند! بنابراين مشخص است كه چنين فاجعه اي 
كه امروز گريبانگير فضاي مجازي كش��ور شده، 
خيلي هم عجي��ب و غريب نيس��ت!« تفنگچي 
ادامه مي دهد: »وقتي مس��ئوالن تصميم گيرنده 
و اجرا كننده در حوزه فضاي مجازي شناختي از 
فناوري نداشته باش��ند، به طور حتم نمي توانند 
نس��بت به آن اظهار نظر مطلوبي داشته باش��ند، 
نمي توانند آن را درس��ت تدوي��ن كنند و بالطبع 
نمي توانند سياس��ت گذاري مناس��بي براي آن 

درنظر بگيرند. «
 چه بايد كرد؟

متخصص فناوري هاي نوين رسانه اي درباره راهكار 
بهينه سازي شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار اظهار 
مي دارد: »در مرحله اول بايد فضاي آداب استفاده از 
شبكه هاي اجتماعي را تقويت كنيم. در مرحله دوم 
نيز مسئوالن بايد نسبت به فناوري پذيرش داشته 
باشند، آن وقت اس��ت كه مي توانند قانون گذاري 
بهتر و نظارت دقيق تري داش��ته باشند، اما شاهد 
اين هس��تيم كه م��ردم از يك ش��بكه اجتماعي 
استفاده مي كنند و بعد از مدتي مسئوالن به صورت 
اجباري جلس��ه مي گذارند و مي گويند خب! االن 

چه كنيم؟ «
او درباره راه��كار مقابله با محت��واي نامتعارف در 
اينستاگرام و ديگر شبكه هاي اجتماعي مي گويد: 
»نظارت هاي هوشمند بهترين راهكار در حال حاضر 
است. زيرا كه با استفاده از تكنولوژي هوش مصنوعي، 
خيلي راحت مي توان بر محتواي اينستاگرام نظارت 
كرد و فيلترينگ هوشمند انجام داد. اين كاري است 
كه كش��ورهاي ديگر نيز انجام مي دهند و به جاي 
فيلتر يك شبكه اجتماعي، محتوايي را كه برخالف 
هنجارهاي رايج اجتماعي كشورشان است، فيلتر 
مي كنند. در كنار اين مي توان يك سامانه نظارتي 
براي ش��بكه هاي اجتماعي در نظر گرفت تا مردم 
محتواي غيراخالقي و خالف ع��رف رايج جامعه را 
ارسال كنند تا به صورت موردي با آنها برخورد شود 

و مانع از ادامه فعاليت ناهنجارانه شد. «
تفنگچي ادامه مي دهد: »ضروري اس��ت كه براي 
صيان��ت از محتواي منتشر ش��ده در ش��بكه هاي 
اجتماعي پرطرفدار در كش��ور، كارگروهي از صدا 
و سيما، وزارت فرهنگ و ارش��اد، وزارت اطالعات، 
نيروي انتظامي و قوه قضائيه تشكيل و با خرد جمعي 
و در نهايت وحدت رويه، تصميمات مناس��بي در 
اين زمينه گرفته ش��ود. « متخصص فناوري هاي 
نوين رسانه اي بر اهميت بسيج محتوا تأكيد كرده 
و بيان مي دارد: »هر چقدر حضور فعاالنه در زمينه 
توليد محتوا در شبكه هاي اجتماعي بيش از پيش 
تقويت شود، سبب خواهد شد محتواي غيراخالقي، 

هنجارشكنانه و پوچ كمتر ديده شود. «
وي افزود: »ابعاد سرگرمي نيز بايد در توليد محتوا 
ديده شود، چراكه در غير اين صورت، دوباره رويكرد 
به سمت محتواهاي ناسالم و هنجارشكن از سوي 

عموم مردم استمرار خواهد يافت. «
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اليك به قانون شكني زير سايه كم سوادي مسئوالن مجازي
»جوان« در گفت و گو با كارشناسان، رهاشدگي كامل اينستاگرام را مورد بررسي قرار داده است

 با كسب وكار ش��ناخته ش��دن وكالت كه در اصالحيه جديد قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل۴۴ به آن تصريح شده است، متوليان 
كانون وكال كه عرص��ه را بر خود تنگ ديدند با »طرح اجباري ش��دن 
وكالت« س��عي دارند مانع از فروپاشي انحصار ۷0 س��اله خود در بازار 

وكالت شوند!
 مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني ش��هر تهران از آغاز فرآيند نصب 
برچس��ب هاي افزايش نرخ و كرايه ه��اي جديد س��ال 1۴00 داخل 
تاكس��ي ها از روز گذش��ته خبرداد و گفت: كرايه دريافتي از مسافران 
براساس مصوبات ابالغي حداكثر تا 35 درصد افزايش و متناسب با نرخ 

مندرج در برچسب كرايه دريافت خواهد شد. 
 معاون س��اماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره روند 
پرداخ��ت وام ازدواج در س��ال جاري گف��ت: با توجه به تمام نش��دن 
پرونده هاي وام ازدواج س��ال گذش��ته، همچنان وام هاي 50 ميليون 
توماني در حال پرداخت و ثبت نام متقاضيان وام ازدواج امس��ال نيز از 

پنجم فروردين ماه آغاز شده است. 
 مديركل آم��وزش و پرورش ش��هر ته��ران درباره ش��يوه آموزش 
دانش آموزان در سال تحصيلي آينده گفت: مقام عالي وزارت در ستاد 
مقابله با كرونا تقاضا كردند كه واكسيناسيون دانش آموزان و معلمان 
هم انجام شود. اگر اين كار صورت بگيرد، سال تحصيلي آينده متفاوت 

و به شكل حضوري برگزار خواهد شد. 
 معاون قضايي ديوان عدال��ت اداري مجموع رس��يدگي در هيئت 
عمومي و هيئت هاي هشت گانه تخصصي ديوان عدالت اداري را در پنج 
سال اخير بيش از انتظار توصيف كرد و افزود: هزارو650 مصوبه دولتي 
و نهادهاي حاكميتي به علت مغايرت با شرع و قانون يا خروج از حدود 

اختيارات ابطال شده است. 
 مدير كل دفتر آموزش متوس��طه نظ��ري وزارت آموزش و پرورش 
درباره برگزاري دوره هاي آموزش��ي تابستاني براي دانش آموزان دوره 
دوم متوس��طه گفت: دانش آموزاني كه در امتحانات خرداد ماه در يك 
يا چند درس نمره حد نصاب را نگيرند و الزم باش��د كه در شهريور ماه 
امتحان دهند دوره اي تحت عنوان دوره تابستاني خواهند داشت. پس از 
امتحانات خرداد ماه با بخشنامه اي كه از سوي معاونت آموزش متوسطه 

ارسال خواهيم كرد تكليف دوره تابستاني را مشخص مي كنيم. 
 معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري كل استان 

تهران از نظام مند شدن داللي و واسطه گري خبر داد. 
 استاد بيماري هاي زنان و زايمان، باال رفتن سن، وزن باال، عدم تحرك 

و استرس را از جمله علل بروز ناباروري در زنان برشمرد. 
 معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد: غربالگري 

كالس اولي ها را از اوايل خردادماه شروع خواهيم كرد. 
 مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به تداوم بارش پراكنده در برخي مناطق كشور گفت: طي دو روز آينده 
در برخي اس��تان هاي كش��ور دماي هوا بين 9 تا 1۲ درجه سانتيگراد 

كاهش مي يابد. 

بازداشت متهمان اصلي رشت الكتريك 
و صنايع پوشش ايران

با گذش�ت كمتر از س�ه ماه از دس�تور رئيس ق�وه قضائيه مبني 
بر بازداش�ت متهم�ان اصلي كارخانه رش�ت الكتري�ك و صنايع 
پوش�ش اي�ران، روز گذش�ته اي�ن متهم�ان دس�تگير ش�دند. 
كمتر از س��ه ماه قبل رئيس قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان 
گيالن را مكلف كرد با به كارگيري يك تيم قضايي مجرب با فوريت و به 
سرعت وضعيت شركت رشت الكتريك را پيگيري كند و نحوه برخورد 

با متخلفان و كيفر آنها را به اطالع مردم برساند. 
در س��فر بهمن ماه رئيس قوه قضائيه به گيالن، وي در جريان بازديد 
از كارخانه صنايع پوشش ايران ضمن دس��تور براي تحت تعقيب قرار 
گرفتن فردي كه اين كارخانه را تخريب ك��رده، تأكيد كرد كه هر چه 
سريع تر با همت مسئوالن اين كارخانه همه موانع از جمله موانع حقوقي 
و قضايي برطرف شوند.  كارخانه رشت الكتريك ايران و همچنين صنايع 
پوش��ش ايران از بزرگ ترين مراكز توليد در ش��مال كشور هستند كه 
سال هاست توسط افرادي بي مسئوليت  از چرخه توليد خارج شده اند. 
روز گذشته س��يد مهدي فالح ميري، دادستان مركز استان گيالن، از 
بازداشت متهمان اصلي پرونده كارخانه رشت الكتريك ايران و همچنين 
صنايع پوشش ايران خبر داد.  دادستان مركز استان گيالن با بيان اينكه 
پرونده كيفري خريداران شركت رشت الكتريك ايران به اتهام اخالل در 
نظام توليد در دادسراي عمومي و انقالب رشت در حال رسيدگي است، 
گفت: »به لحاظ اهميت موضوع و فني و تخصصي بودن مسائل آن، قرار 
ارجاع امر به كارشناسان رسمي در سه رشته ماشين آالت، تأسيسات راه 
و ساختمان و روابط كارگري و كارفرمايي صادر شد كه با وصول نظريه 
كارشناسان در دهم فروردين امسال و ابالغ آن به وكيل متهمين نسبت 
به احضار آنان جهت تفهيم اتهام و صدور قرار الزم و قانوني اقدام صورت 

گرفت و متهم اصلي بازداشت شد.«
اين مقام قضايي خاطر نش��ان كرد: »اتهام متهم اصلي صنايع پوشش 

ايران نيز اخالل در نظام توليد است.«
دادگس��تري كل اس��تان گيالن با تأكيدات رئيس قوه قضائيه، در دو 
ماه اخير اقدامات مؤثري را در زمينه فس��خ قرارداد براي بازپس گيري 
مالكيت كارخانجات رش��ت الكتري��ك و صنايع پوش��ش و برخورد با 

اشخاصي كه در نظام توليد اخالل ايجاد كردند به انجام رساند. 
گفتني است در همين خصوص، گروه سرمايه گذاري شركت آتيه دماوند 
در راس��تاي اجراي مصوبات كميته حمايت از توليد و سرمايه گذاري 
گيالن  براي بهس��ازي و مقاوم س��ازي س��الن توليد و بهره برداري از 
ماشين آالت كارخانه صنايع پوشش اقدام كرده و به زودي اين كارخانه 

راه اندازي خواهد شد. 

محيا حسيني
  گزارش  یک

حسین سروقامت

روحانی: واكسن پولی هم داريم
 محرز: با واکسن پولی 

رتبه اول بی کفایتی دنیا می شویم!
با باال گرفتن انتقادات از واكسن فروشي به مردم وحشت زده از كرونا، 
روز گذشته رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت بر موضع قبلي خود 
براي فروش واكسن به كساني كه مي خواهند خارج از نوبت واكسن 
را دريافت كنند، تأكيد كرد. روحاني ضمن بيان اينكه واكسيناسيون 
براي كل ملت به صورت رايگان خواهد بود، واردات واكس�ن با ارز 
نيمايي نيز توس�ط بخش خصوصي و براي كس�اني ك�ه پولش را 
بدهند، مصداق بيمارستان خصوصي و بيمارستان دولتي دانست. 
»هيچ كشوري در دنيا واكسن را به مردم نفروخته است«؛ مينو محرز، عضو 
كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا اين را مي گويد و تأكيد مي كند »اگر 
واكسن پولي در ايران اجرايي شود، رتبه اول بي كفايتي در جهان را كسب 
مي كنيم« . وي با بيان اينكه واكسن در دنيا كم است، تصريح مي كند:»چرا 
پولدارهاي عجول هميشه در اول صف باشند؟! اتفاقاً اين روزها افراد كم 
درآمد به دليل تردد با وس��ايل نقليه عمومي بيشتر در معرض خطر قرار 
دارند.« با وجود اين و در شرايط فوق بحراني كنوني اين بار رئيس جمهور 
به صراحت واكسن فروش��ي به مردم وحش��ت زده را مصداق بيمارستان 
خصوصي مي داند. در اين شرايط و با روند الك پشتي تهيه و تزريق واكسن 
و در حالي كه هنوز واكسيناسيون كادر درمان تمام  نشده است، مردمي 
كه شاهد باال گرفتن بحران كرونا هستند، بي ترديد براي دريافت خارج 
از نوبت واكسن تالش مي كنند و در اين رقابت ناعادالنه پولدارها شانس 

بيشتري براي تزريق واكسن و زنده ماندن دارند. 
در همي��ن رابطه كيانوش جهانپ��ور مدير مركز اطالع رس��اني و روابط 
عمومي وزارت بهداشت هم گفته اس��ت: درمورد واكسن پولي خارج از 
وزارت بهداشت تصميم گيري شده است. به جز يك كشور آفريقايي كه 

آن هم ناموفق بود هيچ كجاي دنيا واكسن پولي وجود ندارد.
  ركورد 50 ساله مرگ در تهران شكسته شد

وضعيت كرونا در كش��ور روز به روز بحراني تر مي شود. در حال حاضر 
301 شهر كشور در وضعيت قرمز، 95 شهر در وضعيت نارنجي، ۴5 شهر 

در وضعيت زرد و هفت شهر در وضعيت آبي قرار دارند. 
در آخرين روز از اولين ماه س��ال با 150 فوت��ي كرونايي و ۲00 فوتي 
غير كرونايي ركورد 50 ساله بهشت زهرا شكسته شد. به گفته سعيد 
خال، مدير عامل بهشت زهراي تهران چنين ركوردي حتي در هشت 
سال دفاع مقدس هم ثبت نشده بود. وي با اشاره به پيك ها و موج هاي 
كرونا و افزاي��ش متوفيان ناش��ي از كرونا خاطر نش��ان كرد:»ابتدا در 
فروردين، سپس تابستان و در ادامه پيك سوم در آبان ماه و هم اكنون 
نيز پيك چهارم را سپري مي كنيم و در شب عيد عدد متوفيان كرونايي 
ش��هر تهران تك رقمي شد و ما به عدد 9 رس��يديم و سه شنبه متوفي 

ناشي از كرونا به عدد 1۴۷ رسيد.«
 فايزر قاچاق 10 ميليون تومان!

حاال ديگر ظرفيت بيمارستان هاي پايتخت تكميل شده و براي مديريت 
بيماران در چند بيمارستان تهران از جمله بيمارستان شهداي تجريش 

و بيمارستان مسيح دانشوري بيمارستان صحرايي برپا شده است. 
در چنين شرايطي بديهي است كه بسياري از افراد از راه هاي مختلف 
تالش كنند تا با تزريق واكسن جان خود را نجات دهند؛ برخي با دزدي 
سهم واكسن پاكبانان و غساالن و گروه ديگر با پرداخت پول براي تزريق 

خارج از نوبت واكسن !
محسن عليزاده عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه اگر قرار باشد بخش خصوصي از سهميه اختصاص داده شده 
به كشور ما واكسن كرونا را وارد كند و آن را نيز با دريافت هزينه و پول 
به مردم تزريق كند، تخلف است، افزود:» االن واكسن كروناي فايزر در 
برخي از خيابان ها و بازار سياه دارو به قيمت 10 ميليون تومان در كشور 

به فروش مي رسد!«
 واكسن رايگان مثل بيمارس�تان دولتي، واكسن پولي مثل 

بيمارستان خصوصي !
با تمام اينها رئيس جمهور از رايگان بودن واكسن براي تمام ايرانيان خبر 
مي دهد؛ براي دريافت اين واكسن رايگان اما بايد صبور بود و شايد پيش 
از تزريق واكسن ويروس تاجدار راهش را بكشد و خودش از دنياي ما 
برود! طبق پيش بيني هاي قبلي بنا بود واكسيناسيون عمومي، زمستان 
امسال آغاز شود، اما روند فعلي واكسيناسيون نشان مي دهد نمي توان 

به اين تاريخ چندان دل خوش كرد. 
حجت االسالم حسن روحاني در  س��تاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد 
بر اينكه واكسيناس��يون براي كل ملت به صورت رايگان خواهد بود، 
گفت: »ما در ستاد هم تصويب كرده ايم كه بانك مركزي عالوه بر آن 
خريد 100 ميليون دالر ديگر هم ويژه واكسن روي ميز بگذارد تا هر 
كسي مي تواند واكسن وارد كند كه بايد بخش خصوصي در اين زمينه 
با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هماهنگ باشد. حتي مي تواند 
با ارز ۴هزارو۲00 توماني بخرد و اين واكس��ن را براي واكسيناسيون 
عمومي در اختيار وزارت بهداش��ت قرار دهد كه اين كار ش��روع هم 

شده است.«
روحاني اضافه كرد:»يك بحث هم داريم كه غي��ر از ارز ۴هزارو۲00 
توماني و واكسني است كه ما داريم خريداري مي كنيم و آن هم اين 
است كه اگر يك بخش خصوصي خواست واكسن با ارز نيمايي وارد 
كند كه آن هم زير نظر وزارت بهداش��ت خواهد بود كه كدام واكسن 
چگونه و طبق مقررات بهداشتي باش��د، آن هم آزاد است كه بياورند 
و براي هر كسي خواست اس��تفاده كنند. مثل بيمارستان دولتي كه 
ما براي همه داريم و دركنار آن يك بيمارستان خصوصي هم هست 
كه هر كسي خواست اس��تفاده كند مي تواند برود اس��تفاده كند. ما 
واكسيناس��يون عمومي را انجام مي دهيم و به آن متعهد هس��تيم و 
طبق چارچوب س��ند ملي مان پيش مي رويم، اما اگر ديگران هم در 
اين زمينه خواستند فعال شوند هم بخش خصوصي با ارز ۴هزارو۲00 
توماني مي تواند براي دولت فعاليت كند، هم مي تواند عمومي خودش 

با ارز نيمايي فعاليت كند.«
 خبرهاي خوب از واكسن هاي وطني

روز گذشته خبرهاي خوبي از واكسن هاي توليد داخل هم منتشر شد. 
دو واكسن پاستور و كووايران بركت براي مرحله سوم كارآزمايي باليني 
خود فراخوان دادند و تزريق دوز استنش��اقي واكسن رازي كووپارس 
هم با حضور رئيس مؤسسه تحقيقات واكس��ن و سرم سازي رازي در 
محل س��ايت كارآزمايي باليني اين واكسن در بيمارستان رسول اكرم 
)ص( برگزار شد.  واكسن كروناي نوتركيب كه توسط انستيتو فينالي 
كوبا و با مشاركت انستيتو پاستور ايران توليد شده است، اكنون بعد از 
گذراندن موفق فاز 1 و ۲، وارد فاز س��وم كارآزمايي باليني مي شود تا 
پس از تأييد نهايي، در انستيتو پاستور ايران نيز توليد و واكسيناسيون 
عمومي با آن آغاز شود.  حاال بايد ديد واكسن هاي وطني مي تواند بساط 

واكسن فروشي را جمع كند يا نه !

نام مس�ابقات رال�ي )اتومبيلران�ي( يا فرمول ي�ك براي همه 
آشناست. 

در اين مس�ابقات ه�ر اتومبي�ل دو سرنش�ين دارد؛ راننده و 
نقشه خوان. راننده، سكان حركتي و نقشه خوان مغز عمليات 
محس�وب مي ش�وند. بدون وجود نقش�ه خوان كميت راننده 
لنگ است؛ حتي اگر ركورد گينس داشته باشد. چرا؟ زيرا وي 
با استفاده از نقشه هاي دقيق، راننده را از جزئيات مسير آگاه 
كرده، موجب مي شود راننده با حداكثر سرعت در مسيري كاماًل 

ناآشنا رانندگي كند!
نقش�ه ها مفيدترين و كوتاه ترين راِه انتقال اطالعات هستند 
و توجه به آنها كليدي ترين عنصر موفقيت در مس�ابقات رالي 
است. تعيين جهت و شيب مسير، موانع سِر راه، پل هاي باريك، 
پرشگاه ها و سرعت مطمئنه از جمله كاركردهاي نقشه هاست. 
دوس�تان! رانندگي اتومبيل زندگي تان با شماست؛ هرقدر كه 
حرفه اي باش�يد، باز هم از همراهي كساني كه نقشه زندگي را 

دانسته، خيرخواهانه راهنمايي تان كنند، بي نياز نيستيد!
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قانون ش�كني ها در فض�اي مج�ازي ب�ا 
اس�م و رس�م ص�ورت مي پذي�رد. هم�ه 
و  مي بينن�د  را  قانون ش�كني  ها  اي�ن 
براي�ش الي�ك و كامنت مي فرس�تند، اما 
مس�ئوالن نظارتي اين موارد را نمي بينند!

زهرا چیذري 

ابراهیم مشیريان


