
ويروس دلتا در بيش از 25 اس�تان كش�ور در 
حال تاخ�ت و تاز اس�ت، اما وضعي�ت برخي 
اس�تان ها نظي�ر سيس�تان و بلوچس�تان 
و هرمزگان نس�بت ب�ه بقيه كش�ور وخيم تر 
است. همين مس�ئله هم موجب شد تا پس از 
تش�كيل كميته ويژه و تعيي�ن نماينده ويژه 
از س�وي وزير براي ح�ل بحران اين اس�تان 
اين بار وزير بهداشت ش�خصًا براي بازديد از 
بيمارس�تان ها و مراك�ز اقدام كن�د. ماحصل 
حضور وزير بهداش�ت در اس�تان سيستان و 
بلوچستان هم دستور وي براي درمان رايگان 
بيم�اران كرونايي در اين اس�تان بود. آخرين 
خبرها در رابطه با واكسيناسيون كرونا اينكه 
با تأمين واكس�ن هاي داخلي و خارجي روند 
واكسيناس�يون در كش�ور س�رعت گرفته و 
با تزري�ق 2۱۴ هزار و ۱۱۱ دوز تزريق واكس�ن 
در در 2۴ س�اعت منتهي به روز سه شنبه 22 
تيرماه، آمار واكسيناسيون نسبت به روزهاي 
گذشته از افزايش چهار برابري را تجربه كرد. 

بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، طي 
شبانه روز منتهي به روز سه شنبه، ۲۲هزار و ۷۵۰ 
بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند و 

۱۶۶ بيمار نيز جان خود را از دست دادند. 
پيام طبرس��ي، رئيس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري با بيان اينكه متأسفانه احتماالً 
افزايش مي��زان مرگ و مي��ر ناش��ي از كرونا، از 
همين هفته آغاز خواهد شد، گفت:»متأسفانه نه 
واكسيناسيون را به سرعت انجام مي دهيم و نه در 
راستاي قطع زنجيره انتقال ويروس اقدامي انجام 

مي دهيم. در حال حاضر مي بينيم كه همه جا باز 
است. همه محدوديت ها در كاغذ است و در عمل 

محدوديتي را شاهد نبوديم.«
عليرضا زالي، فرمانده عمليات مقابله با كرونا در 
تهران هم با اشاره به روند افزايشي كرونا در استان 
تهران، گفت:»تا دو هفت��ه آينده وضعيت تهران 
بهبود نمي يابد. پيش بيني مي كنم تا انتهاي هفته 
باز هم شاهد افزايش رشد آماري در شاخص هاي 

بستري و مراجعه سرپايي باشيم.«
   روايت هايي متفاوت از سيستان

وضعي��ت در برخي اس��تان هاي ديگ��ر از جمله 
سيس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان هم چندان 
مطلوب نيست. هر چند الاقل درباره سيستان و 
بلوچس��تان روايت هاي متفاوتي از اوضاع وجود 
دارد. برهمين اس��اس وزير بهداشت خودش به 
استان سيستان و بلوچس��تان رفت تا از نزديك 
از مراكز درماني اين اس��تان بازديد كند. جلسه 
ستاد استاني مقابله با كرونا در زاهدان با حواشي 
همراه بود و به مشاجره و توهين لفظي ميان وزير و 
فداحسين مالكي، نماينده زاهدان منجر شد. اين 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي در مطلبي در صفحه 
توييتر خود نوش��ت: » دائماً درباره مردم مظلوم 
سيستان و بلوچستان دروغ مي گويند. آمارهاي 
غلط از تعداد جانباختگان مي دهند. تجهيزات و 
بيمارستان نداريم، مي گويند تخت ها خالي است. 

 اعتراض هم كه مي كنيم، هتاكي مي كنند.«
 از س��وي ديگر اما حسينعلي ش��هرياري ديگر 
نماينده اين شهر و رئيس كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي اس��المي گفت:» هرآنچه 

براي دانشگاه هاي علوم پزشكي استان سيستان 
و بلوچس��تان يا شهرس��تان ها از وزير بهداشت 

خواسته ايم، نه نگفته و دريغ نكرده است«. 
از نگاه وي 3۰ درصد از مشكالت حوزه سالمت، 
مربوط به وزارت بهداشت و ۷۰ درصد ديگر مربوط 

به ساير دستگاه هاي اجرايي است. 
   درمان رايگان در سيستان و بلوچستان 

وزير بهداشت در حاش��يه اين جلسه با تأكيد بر 
اينكه بنا ش��د تا هزينه درمان بيماران كرونايي 
اس��تان در بيمارس��تان هاي دولت��ي راي��گان 
باشد، افزود:»مقرر شد كمبودهاي استان سيستان 
و بلوچس��تان را  از آنچ��ه خودم��ان و همچنين 
نيروهاي مسلح در اختيار دارند،  برطرف كنيم. 
خوشبختانه االن از نظر دارو، كيت آزمايشگاهي و 

تخت بيمارستاني، كمبودي وجود ندارد.«
وي گفت:»برآورد بنده اين است كه در اوج پيك 
بيماري در سيستان و بلوچس��تان قرار داريم و از 
هفته آينده، شاهد كاهش قابل توجهي در ميزان 
بيماران س��رپايي باش��يم؛ البته هر قدر بيماران 
سرپايي بيشتر ش��وند، با تأخير، افزايش بيماران 
بستري و همچنين مرگ و ميرها را شاهد خواهيم 
بوديم و وقتي تعداد بيماران سرپايي كاهش پيدا 
كند، بعد از چندين هفته، بيماران بستري و مرگ 
و مير بيم��اران كاهش مي يابد كه زمانبر اس��ت. 
اگر مردم فاصله گ��ذاري و پروتكل ها را به خوبي 
رعايت كنند، از چند روز آينده، نويد كاهش ابتال 
به بيماري كوويد۱۹ را در سيستان و بلوچستان 

خواهيم داد.«
   رشد ۴ برابري سرعت واكسيناسيون 

با رس��يدن واكس��ن هاي داخلي و خارجي روند 

واكسيناسيون در كشور س��رعت گرفته است. بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت تا ظهر روز گذشته 
مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كشور به 
۷ميليون و ۵۷ هزار و ۲۵۷ دوز رسيده بود. با اين 
احتساب در ۲4 س��اعت منتهي به روز سه شنبه 
بيش از ۲۱4 هزار دوز واكس��ن كرونا در كش��ور 
تزريق شده است كه نسبت به روزهاي قبلي چهار 
برابر سرعت داشته است. عليرضا رئيسي، سخنگوي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا درباره وضعيت تأمين 
واكسن در كشور گفت:» خوش��بختانه با تأمين 
واكس��ن ما تا ديروز ٨ ميلي��ون و ٨۰۰ هزار دوز 
واكس��ن توزيع كرده ايم و 4۷۰ هزار دوز واكسن 
بركت هم بين دانشگاه هاي علوم پزشكي توزيع 
خواهد شد و هفته آينده حدود ۲ ميليون و ۹۰۰ 
هزار دوز واكسن به دستمان مي رسد و پنج  شنبه 
هم يك محموله واكس��ن وارد خواهد ش��د و در 
مجموع در اين هفته و هفته آينده ۷ ميليون دوز 

واكسن واردات خواهيم داشت.«
   اولتيمات�وم س�ازمان غ�ذا و دارو براي 

واردات واكسن كرونا به بخش خصوصي 
بخش خصوصي در حالي كه پيش از اين، ادعاي 
توانمندي براي واردات واكسن كرونا را داشت و 
بنا بود ۶ ميليون دوز واكس��ن وارد كند، پس از 
رايگان شدن واكسيناسيون، به طور كامل از اين 
ماجرا پايش را پس كش��يد و تاكنون حتي يك 
دوز واكسن از سوي بخش خصوصي وارد كشور 
نشده است، آن هم در شرايطي كه مجوز واردات 
واكسن كرونا براي دست كم 3۹ شركت خصوصي 
صادر شده است. اين تعلل و پا پس كشيدن هاي 
بخش خصوصي موجب شده است تا محمد رضا 
شانه  ساز، رئيس سازمان غذا و دارو در نامه اي به 
شركت هاي متقاضي واردات واكسن كوويد ۱۹، 
براي معرفي نامه هاي تأمين واكس��ن كوويد ۱۹ 

مهلتي ۶۰ روزه تعيين كند. 
در اين نامه آمده اس��ت:»پيرو مصوبه ستاد ملي 
مقابله با بيماري كرونا پيرامون امكان اس��تفاده 
از ظرفيت بخ��ش خصوصي و  با توج��ه به تعدد 
معرفي نامه ه��اي ص��ادره كه با هدف تس��هيل و 
تسريع در واردات انواع واكسن هاي معتبر كوويد 
۱۹ ص��ورت گرفته و ب��ا عنايت به اينك��ه پس از 
سپري ش��دن بيش از س��ه ماه از آغاز صدور اين 
معرفي نامه ها هنوز هيچ وارداتي توسط شركت هاي 
مذكور به نتيجه نرسيده است و از آنجايي كه حسب 
اعالم نمايندگي هاي كشورمان متأسفانه مذاكرات 
تعدادي از اين ش��ركت ها بدون هيچ دس��تاورد 
منطقي، تنها موج��ب افزايش قيم��ت منابع در 
دسترس قبلي گرديده اس��ت، بدين وسيله اعالم 
مي دارد پيرو مكاتبات قبلي انجام شده جداگانه با 
شركت هاي مذكور، كليه معرفي نامه هاي صادره 
كه از تاريخ ص��دور را آن بيش از ۶۰ روز س��پري 

شده است از درجه اعتبار ساقط مي گردند. 
مجدداً تأكيد مي گردد با توجه به برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در خصوص افزايش توليد داخل، از 
اين به بعد كليه معرفي نامه ها صرفاً ۶۰ روز اعتبار 
داشته و پس از آن به طور خودكار از درجه اعتبار 

ساقط مي گردد.«
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سخنگوي قوه قضائيه خبر داد

دستگيري 10 متهم در تخلفات كنكور

رشد 4 برابري تزريق واكسن در 24 ساعت
وزير بهداشت: درمان كرونا براي همه بيماران سيستان و بلوچستان در بيمارستان هاي دولتي رايگان شد

س�خنگوي ق�وه 

عليرضا سزاوار
روز   گزارش  2 قضائي�ه 

گذشته تأكيد كرد 
كه موضوع تخلفات كنكور به صورت جدي در 
دستور كار دادسراي عمومي و انقالب تهران 
قرار دارد. انتص�اب معاون اول ق�وه قضائيه، 
گزارش  دادس�تاني كل و س�ازمان بازرس�ي 
پيرامون قطع برق، چرايي اجرا نش�دن حكم 
خلع يد مال�ك هفت تپه و آخري�ن جزئيات 
پرونده س�كه ثامن از ديگ�ر موضوعات مهم 
نشس�ت خبري س�خنگوي قوه قضائيه بود. 
سخنگوي دستگاه قضا ديروز در چهل و ششمين 
نشست خبري خود با بيان اينكه حجت االسالم 
محمد مصدق، معاون اول قوه قضائيه شد، گفت: 
پس��ت هاي خالي در قوه قضائيه داريم كه حتماً 
بايد براي آنها مس��ئول تعيين شود. تعيين اين 
مسئوالن ممكن اس��ت جابه جايي هايي هم به 
دنبال داش��ته باش��د، اما در ق��وه قضائيه مانند 
بخش هاي ديگر حاكميتي تغيير مديريت ها توأم 
با به اصطالح تغييرات اتوبوسي در هيچ دوره اي 

نبوده و االن هم نخواهد بود. 
 6 پرونده كنكوري در دادسراي انقالب

غالمحسين اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني 
بر تخلفات در كنكور و اينكه آي��ا افرادي در اين 
خصوص بازداش��ت ش��دند يا خير، گفت: ما در 
برگزاري كنكور اخير، گزارش��اتي هم در حوزه 
خريد و فروش سؤاالت البته به صورت محدود و 

هم افشاي سؤاالت داشتيم. 
وي ادامه داد: در اين ارتباط در دادسراي عمومي 
و انقالب تهران، شش پرونده تشكيل شده است. 
در يكي از اي��ن پرونده ها هفت نف��ر از متهمان 
مرتبط، دستگير و شناسايي شدند. در برخي از 
پرونده هاي ديگر هم يك يا دو نفر دستگير شدند. 
در يكي دو پرونده نيز متهمان شناسايي شدند و 
تحت تعقيب هستند. موضوع تخلفات كنكور به 

صورت جدي در دستور كار دادسراي عمومي و 
انقالب تهران قرار دارد. 

 مأموريت به وزارت ارتباطات و اطالعات
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني بر قطع برق 
و خاموشي هاي اخير گفت: با بروز اين حوادث، 
رياس��ت قوه قضائيه به نهاد هاي نظارتي درون 
قوه قضائيه، هم سازمان بازرسي و هم دادستاني 
كل كشور دس��تور داد تا اين موضوع را بررسي 
كنن��د. اين دو نهاد گ��زارش اوليه خ��ود را ارائه 
دادند، اما اين گ��زارش، گزارش نهايي نيس��ت 
و اش��اره ش��ده به محور هايي كه باعث بروز اين 
خاموشي هاي مكرر شده از جمله اينكه در قانون 
برنامه، تكاليفي در خصوص احداث نيروگاه براي 
دولت پيش بيني ش��ده بود. بررسي ها حكايت از 
اين دارد كه اين تكليف به صورت كامل عملياتي 

و اجرايي نشده است. 
س��خنگوي دس��تگاه قضا تأكيد كرد: اينكه اين 
عوامل چقدر عمدي و چق��در در حوزه قصور و 

تقصير تعريف مي شود و در قصور و تقصير چقدر 
سهم نهاد هاي مربوطه است، نيازمند گزارش هاي 
تخصصي و تكميلي است. در ادامه حتماً سازمان 
بازرسي كل كشور و دادستاني كل به آن خواهند 
پرداخت و تا حصول نتيجه نهايي از ناحيه رياست 

قوه قضائيه پيگيري جدي انجام مي شود. 
وي تصريح كرد: تكالي��ف قانوني دولت و وزارت 
ني��رو در تأمين برق مش��خص اس��ت و ش��ش 
نيروگاهي كه بايد در اين م��دت به بهره برداري 
مي رس��يد و به داليلي از جمله تأمين نشدن ارز 
و منابع مالي، بهره برداري از آنها با تأخير مواجه 
شده است. به وزارت اطالعات و وزارت ارتباطات 
ه��م مأموريت داده ش��ده ك��ه محل اس��تقرار 
دستگاه هاي رمزارز را شناسايي كنند و اقدامات 

قانوني را در مورد آنها انجام دهند. 
 شناسايي آپارتمان هاي 200 ميلياردي

اسماعيلي در خصوص شناسايي اموال محكوم 
عليه پرونده سكه ثامن هم گفت: يك مجموعه 

شامل ۲۰۰ آپارتمان متعلق به يك پيمانكار كه 
مراودات مالي ب��ا محكوم عليه پرونده داش��ته، 
كشف شده است. آن پيمانكار اعالم آمادگي كرده 
كه بابت بخشي از بدهي هاي محكوم عليه پرونده، 
اين واحد ها را ارائه دهد. دادس��تان تهران اعالم 
كرده كه چون اين آپارتمان ها در خارج از تهران 
است و در يكي از شهر هاي جديد است، مجموعاً 
۲۰۰ ميليارد تومان ارزش دارن��د. البته اكنون 
موانع حقوقي در اين خصوص ايجاد ش��ده و اگر 
موانع مورد اشاره مرتفع شد، فروش آپارتمان ها 
و تحويل مبالغ آن ب��ه مالباختگان پرونده مزبور 

صورت مي گيرد. 
 رأي هفت تپه در راه است

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي مبني بر 
دليل اجرا نشدن حكم خلع يد مالك هفت تپه هم 
گفت: در ارتباط با هفت تپه بنده، چندين پرونده 
در مراجع قضايي مطرح است و اين پرونده ها يك 
پيوستگي به همديگر دارد و يك مجموعه است. 
تصميم در هر پرون��ده در بخش ديگ��ر آن هم 
اثر گذار است و آن بخشي كه هنوز تصميم گيري 
نشده است هم پيگيري شده و در همين يكي دو 
روز گذشته هم رئيس مجتمع اقتصادي و رئيس 
دادگاه مربوطه از سوي رياست قوه قضائيه دعوت 
شدند و آخرين وضعيت پرونده از آنها پرسيده و 
پيگير شده است. قرار است در اين خصوص سريعاً 
رأي صادر شود و آنها وعده دادند كه ظرف يكي 

دو هفته آينده رأي صادر شود. 
اسماعيلي در خصوص حادثه اتوبوس خبرنگاران 
و س��ربازان هم تصريح كرد: رس��يدگي به اين 
پرونده ها ب��ه صورت كاماًل وي��ژه در قوه قضائيه 
انجام مي شود. در مورد حادثه اتوبوس خبرنگاران 
نتيجه كارشناسي واصل شده كه حكايت از آن 
دارد كه ۵۰ درص��د تقصير اي��ن حادثه متوجه 
راننده و ۵۰ درصد ديگر متوجه س��اير عوامل و 

متوليان حوزه هاي مختلف بوده است. 

پررويي با  تابلو!
فرقي ندارد از شش ماه قبل وقت داشته باشيد يا يك ماه يا يك هفته يا 
اصاًل همان روز تماس بگيريد و با خواهش و تمنا از خانم يا آقاي منشي 
بخواهيد تا وقتي برايتان منظور كند. در هر صورت تقريباً غير ممكن است 
رأس ساعت مقرر براي ويزيت داخل مطب دكتر برويد! يك ساعت و حتي 
تا چند ساعت انتظار اتفاق معمولي است كه در اغلب موارد با آن مواجه 
خواهيم بود و هر قدر تخصص يا شهرت پزشك مذكور بيشتر باشد، قاعدتاً 
اين معطل ماندن پشت درهاي مطب بيشتر خواهد بود. جالب تر از همه 
اينكه اگر شما به منش��ي دكتر بابت اين همه تأخير با وجود وقت قبلي 
معترض شويد، در غالب موارد با برخورد تند و بد وي مواجه خواهيد شد. 
جالب اينجاست كه در برخي مراكز و مطب هاي پزشكان با چنين تابلويي 
مواجه مي شويد كه شما از سؤال پرسيدن درباره زمان ويزيت توسط پزشك 
بر حذر مي دارند و پيشاپيش در اين باره هشدار مي دهند تا بدانيد اگر در 

رابطه با زمان ويزيت شدنتان بپرسيد عواقبش با خودتان خواهد بود!
اما آيا واقعاً نمي توان وقت تقريبي اما دقيق تري براي زمان مراجعه بيماران 
تعيين كرد؟ به نظر مي رسد اين كار ش��دني باشد. طبق استانداردهاي 
درماني زمان الزم براي ويزيت براي پزشك عمومي ۱۵ دقيقه، پزشك 
متخصص ۲۰ دقيقه، پزشك فوق تخصص ۲۵ دقيقه است و طبق همين 
اس��تاندارد مي توان وقت تقريبي دقيق تري را به بيمار پيش��نهاد داد تا 
حداكثر نيم ساعت يا در نهايت يك س��اعت جابه جايي زمان ويزيت را 
شاهد باشيم نه دو س��اعت و بيشتر. بديهي اس��ت بيماري كه به مطب 
پزش��ك مراجعه مي كند توان س��اعت هاي طوالني انتظار براي ويزيت 
شدن را ندارد و در ايام كنوني نيز به دليل بيماري كرونا اين بي برنامگي 
براي ويزيت شدن توسط دكتر مي تواند با تجمع و افزايش خطر انتقال 
بيماري براي بيماران و همراهانشان همراه باشد. بنابراين بهتر است به 
جاي دعوت بيماران به صبوري و در نظر گرفتن دو ساعت زمان تقريبي 
انتظار، پزشكان محترم از ويزيت تعداد زياد بيماران چشمپوشي كنند و 
به در زمان استاندارد ويزيت تعداد معقولي بيمار را ببينند و با احترام به 

ارزشمندي وقت بيمار، حقوق بيماران را رعايت كنند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

عالقه داريد اعتراف جالبي بشنويد؟
سرش را باال گرفت و گفت اگر من امروز در جايگاه استاد تمام 

دانشگاه ايستاده ام، اين را مديون استادي فرزانه ام. 
من دانش�جوي مش�روطي مكاني�ك ب�ودم. . . و اس�تادي كه 

آدم شناس قابلي بود!
امتحان ميان ترم بود و پرسشي كه پاس�خ آن را نمي دانستم. 

دست و پايم مي لرزيد و از مشروطي دوباره مي  ترسيدم. 
استاد كنارم ايستاده و برگه ام را نگاه مي كرد. شرمگينانه گفتم 
استاد! راهنمايي مي كنيد؟ به راهنمايي اكتفا نكرد و مسئله را 

كامل حل كرد. 
آنگاه پرسيد بلد شدي؟ گفتم كاماًل. گفت غرض من يادگيري 

شماست. 
بعدها از من خواس�ت اس�تاد حل تمرين درس او ش�وم. مثل 

معماري بناي وجودم را چيده، آجر به آجر باال مي برد. 
درس او را مشتاقانه خواندم و شاگرد اول آن كالس شدم. 

. . . و ديگر مشروط نش�دم. اكنون نيز راهي را مي روم كه او آن 
روز به من آموخت!
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القاي كاذب نياز به بوتاكس و تزريق ژل
 با ورود پزشكان عمومي 
به خدمات تخصصي پوست

 »مصوبه كميس�يون ملي صالحيت هاي حرف�ه اي مبني بر مجوز 
انجام اعمال زيبايي توسط پزشكان عمومي« با اعتراض متخصصان 
پوس�ت مواجه شده اس�ت و مي توان�د موجب افزاي�ش نيازهاي 
القايي براي انج�ام خدمات پوس�تي نظير ليزر و بوتاكس ش�ود. 
 فرهاد هنجني، رئيس انجمن متخصصين پوس��ت ايران، با اش��اره به 
اعتراض دستياران رشته پوست نسبت به مداخالت پزشكان عمومي 
در حرفه تخصصي پوس��ت  افزود: آموزش هاي دانش��گاهي تخصصي 
دس��تياران در هر رشته پزش��كي متفاوت اس��ت و نمي توان به صرف 
گذران��دن دوره اي كوتاه مدت مثل ليزر، تزري��ق ژل و بوتاكس ، اجازه 
داش��ت در امور تخصصي رش��ته پوس��ت دخالت كرد. پ��س تكليف 
دستياراني كه شش سال از عمر خود را صرف گرفتن تخصص و گذراندن 
دوره طرح مي كنند، چيست.  از نگاه رئيس انجمن متخصصين پوست 
ايران، آنچه كميسيون ملي تعيين صالحيت شاغالن حرف پزشكي و 
وابسته به آن، براي پزشكان عمومي مجاز اعالم كرده است، در حيطه 
رشته تخصصي پوست اس��ت. مگر مي ش��ود با گذراندن دو، سه دوره 
كوتاه مدت بتوان جايگزين متخصصين آن رش��ته شد.  هنجني افزود: 
حرف ما اين است كه هيئت بورد رشته پوست و انجمن متخصصين پوست 
ايران، به صورت فعال تر به اين كميسيون دعوت شوند و در جريان تصميمات 
كميسيون قرار بگيرند. چون ذي نفع ماجرا ما هستيم و بايد حضور داشته 
باشيم.  گفتني اس��ت عوارضي كه انجام خدمات پوست توسط افراد فاقد 
صالحيت و تخصص و ايجاد تقاضاي كاذب براي درخواست خدمات زيبايي 
پوست توس��ط افراد فاقد تخصص و تجربه كافي، عامل مهمي است كه به 
شكايت هاي متعدد منجر مي شود.   با افزايش تقاضا در ميان مردم، دولت 
مجبور است ارز هنگفتي براي واردات تجهيزات، مواد مصرفي، ژل، بوتاكس 
و نخ ليف تخصيص دهد. با ورود پزشكان عمومي در امور تخصصي و زيبايي 
پوست با افزايش تقاضاي القايي براي خدمات پوستي مواجه خواهيم بود و 
پيامد آن تغيير فرهنگ ظاهري مردم، افزايش موارد تزريق ژل، بوتاكس و 

نخ ليفت حتي در سنين جواني و نوجواني خواهد بود. 

كبري فرشچي 

جواديه، ديگر آن جواديه نيست!
محله جواديه تهران از قديمي ترين محله هاي جنوب پايتخت است كه 
سال هاست با مشكالت بزرگ و كوچك دست و پنجه نرم كرده است. 
معضالتي نظير نبود دسترس��ي مناس��ب به خيابان هاي اصلي شهر، 
كمبود فضاي س��بز، كمبود فضاهاي فرهنگي و آموزش��ي و ورزشي، 
نداشتن سوله مديريت بحران، بافت فرسوده و نبود پاركينگ عمومي از 

مشكالت عمده اين محله است. 
حاال چند سالي است با نبود رسيدگي مناسب در سطح منطقه و محله جواديه 
از طرف نهادهاي مسئول مانند پليس راهور، شهرداري و نيروي انتظامي، 
معضل سدمعبر يعني دستفروشي توس��ط چرخي ها و خودروهاي باري و 
همچنين بساطي ها به بزرگ ترين مش��كل اهالي محله تبديل شده است.  
مشكل سدمعبر محله جواديه به قدري جدي اس��ت كه بارها درگيري ها 
ونزاع هايي بين اهالي يا كس��به با گروهي كه عمدتاً از ساعات بعدازظهر تا 
انتهايي شب در خيابان بيست متري حدفاصل خيابان شهيد نوري تا خيابان 

شهيد امام ياري و بازارچه جواديه مستقر هستند، پيش آمده است. 
بنا بر ش��واهد موجود در ميان اين آش��فته بازار محله جواديه و در بين 
همين دستفروشان مسائلي همچون خريد و فروش مواد مخدر، دزدي، 
كيف قاپي و مزاحمت براي نواميس ديده مي شود. اهالي محله ولي گوش 
شنوايي نيافتند و تنها يك پاسخ شنيده اند كه  اين افراد براي امرار معاش 
خود نيازمند كار هستند )!( و اين است كه محله جواديه به سمت يك 

هرندي و يا خاك سفيد ديگر هدايت شده است. 
آن طور كه كانال پيام رسان محله جواديه خبر مي دهد هر روز به تعداد 
مغازه هاي ورشكست شده اضافه مي شود. قيمت ملك كاهش مي يابد. 
امنيت كم وكمتر شده و فضاي محله براي اهالي غيرقابل تحمل است. 
نواميس و كودكان حتي در س��اعات بين روز امكان تردد امن را در اين 
محدوده ندارند. ركود كسب وكارهاي بازارچه را فراگرفته و جواديه ديگر 

جواديه نيست. 
به راستي حضور يك مأمور راهور در ساعات پيك ترافيك كه عامل اصلي 
آن خودروهاي بارفروش هستند، واقعاً سخت است؟ ممانعت از حضور 
چرخي ها توسط نيروهاي سد معبر ش��هرداري منطقه۱۶ با همراهي 

كالنتري ۱۱۷ كار دشواري است كه تا كنون اجرايي نشده است؟!
طبق بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداري ها مصوب ۱334، به شهرداري ها 
تكليف شده است كه با هرگونه سد معبري برخورد كند. به گفته اهالي اين 
محله اما شهرداري منطقه ۱۶ خيلي با قانون كار ندارد و محله جواديه را 
تبديل به بزرگ ترين بازار تره بار و دستفروشي در سطح كشور كرده است. 
هر از چندگاهي كليپ هايي از برخوردهاي زننده مأموران ش��هرداري با 
دستفروشان منتشر مي شود؛  اي كاش مأموران ش��هرداري به  جاي آن 

برخوردهاي غيرقابل دفاع، جواديه را طبق قانون سامان دهند. 

 رئيس سازمان بهزيستي گفت: حدود ۹۷ درصد افراد تحت پوشش 
بهزيستي دوز دوم واكسن را نيز دريافت كرده اند؛ خوشبختانه ميزان 

فوتي هاي ما حداقلي شده است. 
 هنوز يك هفته از آغاز س��ال ۱4۰۰ نگذش��ته بود كه آتش گريبان 
جنگل ها و مراتع كشور را گرفت. اين آتش س��وزي ها در فروردين ماه 
از مناطق و اس��تان هاي ش��مالي كش��ور با 3۰ فقره آتش سوزي طي 
هشت روز ابتدايي سال آغاز ش��د و رفته رفته جنگل ها و مراتع مناطق 
زاگرس نشين را با بحراني جدي روبه رو كرد. در تازه ترين مورد جنگل ها 
و مراتع ارتفاعات منطقه »نارك« و منطقه حفاظت شده »كوه خامي« 

شهرستان گچساران  دچار حريق شده اند. 
 مدير كل نظارت بر تبليغات س��ازمان نظام پزشكي تأكيد كرد كه 
بر اس��اس ضوابط فعلي كه توس��ط وزارت بهداش��ت ابالغ شده است، 

چشم پزشكان مجاز به فروش عينك در مطب هايشان نيستند. 
 يك روانش��ناس اجتماعي با تأكيد بر اينكه اولين ش��رط »تأهل«، 
داشتن »تعهد« اس��ت، گفت: تعهد يك توانمندي است كه بايد درون 
افراد ايجاد شود كه نداش��تن آن عدم آموختن مس��ئوليت پذيري به 
فرزندان، نداشتن مهارت تصميم گيري و در نهايت تنوع طلبي يا همان 

از شاخه اي به شاخه ديگر پريدن را به همراه مي آورد. 

ضرورت وضع قانون
 براي عدم ترويج خالكوبي

سازگاري قوانين با ش��رايط اجتماعي، به 
تعبيري است كه وجود قانون در اين مواقع، 
مانع بي بند و باري هاي اجتماعي مي شود 
كه مصداق همين مطلب، عبارت قانون بد، 
بهتر از بي قانوني است. از اين نظر، تبعيت 
آگاهانه ش��هروندان از قانون، سبب ساز و 
زمينه ظهور و نهادينه شدن توسعه عدالت 
اجتماعي مي شود و اين مهم، بستر سازي و 
ايجاد ريشه شاخص هاي فرهنگي و تحقق اعاده واقعي حقوق شهروندي 
را به همراه دارد كه همواره عمل به آنها، موجب توس��عه حقوق آحاد 
شهروندان در تمامي ابعاد اجتماعي خواهد بود. بي شك وجود قانون، 
ضمن فراهم سازي نظم اجتماعي، سبب هدايتگري جامعه نيز مي شود. 
پيشگيري از وقوع جرم، جدي و پراهميت به شمار مي رود. قانونگذار 
بايد متناسب با رشد و توس��عه اجتماعي، قانون وضع نمايد چون خأل 
قانوني جايگاه امن براي بروز و ظهور تخطي كنندگان را فراهم مي آورد. 
از آنجايي كه وجود قانون، ضمانت زيست اجتماعي را تداوم مي بخشد، 

در مقابل، بي قانوني، افزايش رفتارهاي مجرمانه را به دنبال دارد. 
خالكوبي جوانان در س��ال هاي اخير به يك معض��ل اجتماعي مبدل 
گش��ته اس��ت، طوري كه اين نوع رفتارهاي متظاهرانه و نمايشي، به 
كس��ب هويت اجتماعي كاذب مبدل شده اس��ت. اكنون اين پديده، 
عالوه بر اينكه در س��ال هاي اخير به مد تبديل ش��ده، اب��زاري براي 
برقراري ارتباط بين جوانان هم به ش��مار مي رود. توجيه فرهنگي در 
ترويج خالكوبي، مطابق بر چه عقل و منطقي در جامعه شكل گرفته و 
اين پديده با اين سرعت در بين جوانان فراگير شده است؟ نبود قانون 
در برخورد با عمل خالكوبي در كش��ور، يكي از معضالت مقابله با اين 

حركت ضدفرهنگي است. 
هر چند عم��ل خالكوبي، مغاير ب��ا اصول اخالق��ي و ارزش اجتماعي 
كش��ورمان اس��ت، اما تا به امروز خالكوب، به عنوان مجرم ش��ناخته 
نمي ش��ود. وجود قان��ون در اين مهم، ب��راي بازدارندگ��ي از انحراف 
اجتماعي و فراهم آوري امنيت رواني جامعه نقش مؤثري دارد. اصالح و 

بهبود اين عمل، انضباط اجتماعي را براي جامعه به همراه دارد. 
عدم وجود قانون در يك موضوع اجتماعي، س��بب مي شود كه افراد 
خاطي، مصمم، رفتارهاي ناهنجار اجتماعي را الگو قرار دهند و با هدف 
ايجاد رابطه هاي اجتماعي نوگرا، به راحتي به اهداف خودشان دست 
يابند. در اين زمينه بازنگري در قانون و به روزرس��اني آن همزمان با 
فرايند رشد قارچ گونه آس��يب هاي اجتماعي، مي تواند راه هاي فرار از 
قانون را توسط افراد سودجو و منفعت ببندد. در نتيجه اين امر، فضيلت 
اجتماعي با ايجاد انضباط و آگاهي توأم با مس��ئوليت پذيري در بين 

جوانان و خانواده هاي آنان شكل مي گيرد. 

جهانگیر نیكخواه، حقوقدان 


