زهرا چيذري

بخشهاي اطفال هم از كودكان
مبتال به دلتاي هندي پر شد

مرگهاي كرونايي يكبار ديگر از  200مورد در روز عبور كرد .كروناي
دلتا حتي به كودكان هم رحم نميكند .آنطور كه رئيس بخش عفوني
بيمارستان كودكان مفيد خبر داده اكنون در بيمارستانهاي اطفال
هم تعداد موارد بس�تري بيش�تر ش�ده و در حال حاضر بخشهاي
اطفالبيمارستانها پر است و كمبود بخش هم وجود دارد .در حالي
كه در س�ال قبل چنين موضوع�ي درباره بيمارس�تانهاي كودكان
مطرح نبود! در اين شرايط بازگشايي مدارس بيش از پيش در هالهاي
از ابهام فرو م�يرود .وزير بهداش�ت هم درباره تكليف بازگش�ايي
مدارس با توجه به خيز پنجم كرونا و س�فرهاي تابس�تاني احتمالي
ن ميگويد«:بازگشايي مدارس اكنون قابل پيشبيني نيست،
هموطنا 
اميدواريم بتوانيم ب�ا واكسيناس�يون معلمان به عن�وان يك گروه
آس�يبپذير و رعايت پروتكلها بتوانيم م�دارس را بازنگه داريم».
هر چند با عنايت به س�رايت ويروس دلتاي هندي به كودكان حتي
اگر تا فصل بازگشايي مدارس معلمان و كادر مدرسه واكسينه شوند
خطر سرايت بيماري به كودكان و انتقال س�ريع نوع هندي ويروس
كرونا همچنان پابرجاس�ت .از سوي ديگر با كند ش�دن دوباره روند
واكسيناس�يون معلوم نيس�ت واكسيناس�يون گروههاي هدف تا
مهرماه به پايان برسد كه نوبت به معلمان و كادر مدرسه برسد يا خير!

با وجود اينكه بنا بود ظرفيت واكسيناسيون كرونا به روزانه  500هزار دوز
برسد،اما در  24س��اعت منتهي به روز پنجشنبه  24تيرماه نسبت به روز
پيش از آن  ۵۰دوز كمتر تزريق واكسن انجام شد .اين در حالي است كه
روز چهارش��نبه  23تير ماه  ۲۵۲هزار دوز واكسن كرونا تزريق شدهبود و
روز قبل از آن هم تعداد  ۲۱۴هزار و  ۱۱۱دوز تزريق انجام ش��ده بود،اما
در روز پنجش��نبه ۲۰۳ ،هزار و  ۸۱۸مورد تزريق واكسن كرونا در كشور
انجام شد كه از توقف روند افزايشي واكسيناسيون در كشور خبر ميدهد؛
توقفي كه با رسيدن محمولههاي تازه واكسن اميد ميرود مقطعي باشد
و دوباره واكسيناس��يون روال افزايش��ي طي كند .رون��د بيماران جديد
كرونايي اما افزايشي است .در  24ساعت منتهي به روز جمعه  25تير ماه،
۲۱هزار و  ۸۸۵بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه
۲هزارو۴۱۰نفر از آنها بستري شدند .همچنين مجموع بيماران كوويد۱۹
در كش��ور به 3ميليون و  ۴۸۵ه��زار و  ۹۴۰نفر رس��يد .در همين زمان،
۱۹۹بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين
بيماري به  ۸۶هزار و  ۷۹۱نفر رسيد .روز پيش از آن نيز آمار فوتيها با ثبت
عدد  201از  200نفر عبور كرد تا دوباره اضطراب مرگهاي سه رقمي باال
رود و تا مرز  500نفر را به جان مردم و نظام درمان بيندازد.
 25درصد بستريهاي تهران در آي سي يو
آمار ش��هرهاي قرمز كرونايي هم افزايش يافت .در حال حاضر ۱۶۹شهر
كش��ور در وضعيت قرم��ز ۱۶۶ ،ش��هر در وضعيت نارنجي ۱۱۳ ،ش��هر
در وضعيت زرد ق��رار دارند .جلي��ل كوهپايهزاده،رئيس دانش��گاه علوم
پزش��كي ايران با اش��اره به وضعيت قرمز بيشتر ش��هرهاي كشو ر گفت:
«بيمارستانهاي ش��هر تهران ۷هزارو ۵۰۰بس��تري كوويد ۱۹دارند كه
۲۵درصد بيماران در بخش مراقبتهاي ويژه بستري هستند و متأسفانه
اين وضعيت در روزهاي آينده شدت ميگيرد».
وعده سرعت گرفتن واكسيناسيون در روزهاي آينده
سرعت واكسيناسيون در كشور هم با وجود رشد سه ،چهار برابري نسبت
به قبل اما همچنان قابل قبول نيس��ت؛چراكه ويروس دلتا با سرعتي
چندين برابر نسبت به واكسيناسيون در حال گسترش است .طبق اعالم
مركز روابط عمومي و اطالعرساني وزارت بهداشت ،تا كنون ۵ميليون
و ۶۸۸هزار و  ۴۵۲نفر دوز اول واكس��ن كرونا و 2ميلي��ون و ۲۴۹هزار
و ۸۱۱نفر نيز دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع واكس��نهاي تزريق
شده در كش��ور به  ۷ميليون و ۹۳۸هزار و  ۲۶۳دوز رسيد .با وجود اين
سعيد نمكي ،وزير بهداشت در جريان بازديد از يكي از مراكز تجميعي
واكسيناس��يون در غرب تهران گفت«:بناس��ت تعداد ايس��تگاههاي
واكسيناسيون در تهران افزايش يابد و اميدواريم طي روزهاي آتي روند
واكسيناسيون سرعت بيشتري بگيرد».
نمكي با انتقاد ازعدم رعايت پروتكلها افزود «:وقتي جايي را قرمز اعالم
ميكنيم ،گويي شرايط آبي است و كسي گوش به حرف نميدهد .نه
مردم عزيز ،مردم هميش��ه همراه بودند و ما از باق��ي بخشها كه بايد
كمكمان كنند انتظار داريم كه بيشتر از اين كمك كنند و ما را در اين
معركه تنها نگذارند».
وزير بهداشت در خاتمه درباره تكليف بازگشايي مدارس با توجه به خيز
ن گفت«:بازگشايي
پنجم كرونا و سفرهاي تابس��تاني احتمالي هموطنا 
مدارس اكنون قابل پيشبيني نيست ،اميدواريم بتوانيم با واكسيناسيون
معلمان به عنوان يك گروه آسيبپذير و رعايت پروتكلها بتوانيم مدارس
را بازنگه داريم ،اميدواريم».
پر شدن بخشهاي كودكان از مبتاليان به دلتا
بحثها پيرامون بازگشايي مدارس در حالي مطرح ميشود كه گونه دلتاي
كرونا دامن كودكان را هم گرفته و بخشهاي كودكان بيمارستانها را هم
پر كردهاست .اين در حالي است كه در موجهاي قبلي كودكان تا اين حد
به كرونا مبتال نميشدند .بنابراين حتي اگر نوبت به واكسيناسيون معلمان
و كادر مدرس��ه هم برس��د ،حضور و تجمع كودكان در مدرسه و كالس
درس ميتواند آنها را با خطر ابتال به كرونا مواجه س��ازد .عبداهلل كريمي،
فوقتخصص عفوني اطفال و رئيس بخش عفوني بيمارستان كودكان مفيد
با اشاره به وضعيت ابتالي كودكان به گونه هندي كرونا يا همان كروناي دلتا
كه اين روزها در كشور شيوع پيدا كرده است ،گفت«:كروناي دلتا نسبت
به ويروس اصلي و همچنين ويروس آلفا (واريانت انگليسي ويروس كرونا)
سرعت انتقال بسيار بيشتري دارد و قدرت سرايتش  ۶۰درصد نسبت به
ويروس آلفا باالتر اس��ت .در عين حال بايد در واريانت انگليسي كرونا يا
ويروس آلفا ،يك نفر ميتوانس��ت بين دو تا چهار نفر را مبتال كند ،اما در
ويروس دلتا يك نفر مبتال ميتواند هشت نفر ديگر را هم مبتال كند».
كريمي با بيان اينكه كودكان نيز ميتوانند با ويروس دلتا درگير شوند و ابتال
به اين ويروس در كودكان هم ممكن است كه اتفاق افتد ،افزود«:كودكان
بيشتر ممكن است به ويروس كروناي دلتا مبتال شوند و به تبع آن در زنجيره
انتقال هم قرار گرفته و به راحتي ميتوانند بيماري را به ديگران هم منتقل
كنند .بنابراين هم سرعت انتقال ويروس كرونا ،هم شدت آن و هم تعداد
افرادي كه درگير ميكند ،در گونه دلتا بيشتر است».
اين متخصص اطفال با بيان اينكه كرونا ميتواند در كودكان هم منجر به
بيماري شديد و حتي مرگ و مير شود ،گفت«:در يكسال و نيم گذشته از
زمان آغاز پاندمي كرونا  ۷۷مرگ در كودكان ناشي از كرونا در بيمارستان
مفيد داش��تيم كه البته  ۹۲درصد آنها يك بيماري زمينهاي داشتند ،اما
8درصدشان بيماري زمينهاي نداشتهاند».
به گفته وي ميزان مرگ و مير كرونا در كودكان كم است ،اما مسئله مهم اين
است كه كودكان در زنجيره انتقال قرار ميگيرند.
كريمي تصريح كرد«:در حال حاضر اگر وضعيت را نسبت به مشابه سال
 ۱۳۹۹در نظر بگيريد ،اكنون بيمارستانهاي اطفال ما تعداد موارد بستري
بيشتر شدهاست .بنابراين در حال حاضر بخشهاي اطفالمان پر است و
كمبود بخش هم داريم .در حالي كه در سال قبل چنين موضوعي درباره
بيمارستانهاي كودكان مطرح نميكرديم».
وي درباره وضعيت تزريق واكس��ن به كودكان در جه��ان نيز گفت«:در
حال حاضر فايزر تزريقش تا  ۱۲س��ال هم رس��يده و به تدريج به سنين
پايينتر هم ميآورند ،اما در ساير واكس��نها فع ً
ال تزريق در سنين باالي
 ۱۸سال است ».كريمي از مسئوالن خواست هر چه زودتر واكسن آورده و
واكسيناسيون را سرعت بخشند .در غير اين صورت اين پاندمي تا مدتها
ادامه خواهد داشت.
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حقوق عامه زیردندان سگ گردانی

با مماشاتهاي صورت گرفته ،اقليت سگگردان با نقض حقوق حيوانات و دامن زدن به بيماريها
حقوق عامه را هم با لگد سگها له كردهاند
گزارش یک

مهسا گربندي

لیال سادات عقیلی | ایلنا

ترس�يده و نميخواهد به زمين ب�ازي برگردد،
دس�ت مادرش را محك�م گرفته و با انگش�تان
كوچكش ،سگي را كه در كنار سرسره ايستاده،
نش�ان ميدهد .نه فقط او ،چند ك�ودك ديگر
نيز از ترسش�ان ،از وس�ايل بازي پارك فاصله
گرفتهاند و منتظرند كه اين سگ با جثه بزرگي
ك�ه دارد ،از زمين ب�ازي بيرون ب�رود .صاحب
اين سگ كه عين خيالش هم نيس�ت ،در حال
تماش�اي بازي كودك خود اس�ت و با لبخندي
كه روي صورتش دارد ،مش�خص اس�ت ترسي
كه براي كودكان ايجاد ك�رده ،اهميت چنداني
برايش ندارد! انگار نه انگار كه روي ورودي پارك،
تابلوي ورود حيوانات ممنوع نصب شدهاست،
متأسفانه صاحبان اين سگها ،ورود حيوان خود
را در همه جا آزاد ميدانن�د و حتي از تابلوهاي
ممنوعه نيز بدون توجه رد ميشوند .نه فقط در
زمين بازي كودكان ،بلكه در اكثر اماكن عمومي
سطح ش�هر ،س�گگرداني معضالت زيادي را
براي ش�هروندان ايج�اد كردهاس�ت ،حتي در
برخي موارد اين سگها به ساير افراد ،مخصوص ًا
كودكان حملهور شد ه و به آنها آسيب رساندهاند.
صاحبان سگها نيز نسبت به مزاحمتي كه براي
شهروندان ايجاد ميكنند ،اهميت چنداني قائل
د و حتي گاهي برخي از آنها با شنيدن
نميشون 
تذكر ني�ز لجبازي ك�رده و حقوق ش�هروندي
را زي�ر پ�اي س�گ خ�ود ،لگدم�ال ميكنند.

ش��ايد مدتها قبل ،س��گگرداني فقط در ميان
قشر خاصي از جامعه ديده ميش��د ،اما حاال ديگر
اين معضل به پديدهاي فراگير تبديل شده و اقشار
مختلفي را درگير كردهاست .سگهايي كه تا پيش از
اين فقط در خودروهاي لوكس و گرانقيمت مشاهده
ميشدند ،امروز در هر خودرويي و در همه جاي شهر
ديده ميشوند ،گويا ديگر س��گگرداني به تفريح
جديد برخي جوانان تبديل شده و بسياري از آنها اين
كار را نشانهاي براي مرفه و به اصطالح باكالس بودن
خود ميدانند ،برخي از افراد نيز براي فرار از تنهايي
و فراموشي مشكالت خود به اين حيوان دلبستهاند
و آن را مونس تنهاييخود ميدانند.
به تازگي در صحن ش��وراي ش��هر تهران ،اعضاي
شورا به بررسي يك فوريت طرح «جداسازي محل
گردش حيوانات خانگي از محل بازي كودكان در
بوستانهاي ش��هر تهران» پرداختهاند و در نهايت
اين طرح با  ١٢رأي موافق به تصويب رسيدهاست.
به نظر ميرسد كه اين مصوبه عجيب ،ضمن اينكه
مهر تأييدي بر قانوني شدن سگگرداني زده ،فقط
مسئله وجود سگها در زمين بازي كودكان را مورد
توجه قرار دادهاست!
چارچوبي كه نيست
نگه��داري س��گ در آپارتمانه��ا و مجتمعهاي
مسكوني ،موجب آزار و اذيت همسايهها شده و وجود
اين سگها در اماكن عمومي ،كودكان و بزرگساالن
را مورد وحشت قرار دادهاست؛ سگهايي كه آزادانه
در س��طح ش��هر همراه صاحب خود ميچرخند و
بيخيال مش��كالتي كه براي مردم ايجاد ميكنند،
به گردش خود ادامه ميدهند .در اين ميان عدهاي
بيتفاوت از كنار آنها رد ميشوند،اما عدهايديگر كه
تعدادشان هم كم نيست ،نسبت به آن موضعگيري
ميكنند و معترض ميش��وند .الهام يكي از همين
شهروندان معترض است .او در اين رابطه به خبرنگار
«جوان» ميگويد«:با همس��رم كه به تازگي عقد
كردهايم ،تصميم گرفتيم در پارك بنشينيم و غذا
بخوريم .براي همين بعد از سفارش و تهيه غذا وارد
زمين چمن پارك شديم و همانجا نشستيم .چند
دقيقه از نشستن ما نگذشته بود كه متوجه شديم
يك سگ عظيمالجثه به سمتمان ميآيد .اول فكر
ميكرديم كه صاحبش مانع او ميشود براي همين
مكث كرديم ،اما ديديم كه اين سگ همچنان به ما
نزديك ميشود براي همين از ترس بلند شديم و از
غذا فاصله گرفتيم».
او ادامه ميدهد«:متأس��فانه صاحب آن س��گ به

حسین سروقامت

جاي عذرخواهي ،لبخند ميزد و هيچ تالشي براي
دور شدن سگش از ما نميكرد .وقتي كه همسرم
معترض شد كه سگ را دور كند ،اسم سگش را صدا
زد كه از غذاي ما دور ش��ود و سمت ديگري برود و
خطاب به ما گفت«:اگر مشكلي داريد ،غذايتان را
در خانه بخوريد نه در پارك!» من و همسرم هم كه
ديگر تمايلي به خوردن آن غذا كه «سگ» نزديكش
شدهبود ،نداشتيم ،نميدانستيم چطور و كجا از اين
مسئله ،شكايت كنيم!»
الهام ميگويد«:من از كودكي از سگ ميترسيدم ،به
خصوص از سگهايي كه بسيار بزرگ باشند .سؤال
من اين است كه چرا بايد چنين حيواني در سطح
شهر تردد داشته باشد؟ به نظر من جاي اين حيوانات
در شهر نيست و اگر كسي عالقه به نگهداري از سگ
دارد ،آن را در چارديواري خانه خود نگه دارد».
محمد يكي ديگر از پايتختنش��ينان است كه در
تاكسي با سگگردانان مواجه شدهاست .او در اين
رابطه به خبرنگار «جوان» ميگويد«:سوار تاكسي
بودم كه راننده براي سوار كردن مسافري كه سگ به
بغل داشت ،ترمز كرد ،براي همين از راننده خواستم
كه او را سوار نكند و كرايهاش را از من بگيرد،اما راننده
قبول نكرد و اين فرد را به همراه سگش سوار كرد ،به
همين دليل من مجبور شدم كه از تاكسي پياده شوم
و با خودروي ديگري به سمت محل كار بروم».
او ادام��ه ميدهد«:متأس��فانه س��گگرداني هيچ
چارچوبي ن��دارد و هر كس هر ط��ور كه بخواهد با
حيوان خ��ود در اماكن عمومي حاضر ميش��ود و
براي شهروندان مزاحمت ايجاد ميكند .حتي اگر
بخواهيم در اين خصوص ب��ا پليس تماس بگيريم
نيز ،تا آمدن مأمور زمان زيادي ميگذرد و مشكل
حل نميشود».
اعتراض به سگگرداني در فضاي مجازي
به تازگي موجي از اعتراض نسبت به سگگردانان
و بيخيالي آنه��ا از تضييع حقوق ش��هروندان در
ش��بكههاي اجتماعي به راه افتادهاست .مصطفي
وثوقكي��ا از فع��االن ح��وزه رس��انه در توييت��ي
نوشت«:جمعه عصر دخترم رو برديم پارك محل تا
بازي كنه .فردي هم با سگش بدون قالده آمدهبود كه
ناگهان يكهو به سمت حسنا حمله كرد و اگر سريع
جلوش رو نگرفته بودم ش��ايد اتفاق بدي ميافتاد.
جالب اينجاس��ت كه صاحب سگ نهتنها شرمنده
نبود كه حتي به اعتراضهاي من معترض بود».
كاربر ديگري نيز در اين رابطه نوشت«:وضعيت ما
اينطوره كه خانومم از تنها بيرون رفتن و چند دقيقه
پيادهروي توي پيادهرو هم ميترسه از بس كه منطقه
پر از آدمهاي سگ به دست شده .چقدر خانوماي
بارداري كه با اين هراسها دچار مش��كل نشدن و
چقدر بچههايي كه از ترس به حال تشنج افتادن».
كارب��ر ديگري نيز توئي��ت زد«:دي��روز دخترم رو
بردم پارك .اعصاب و روانم از دست سگگردانها
ريختهبود به هم .دخترم هم به جاي اينكه از بازي
كردن لذت ببره دائم ميترس��يد و گريه ميكرد.
اين چه گرفتارياي بود كه جامعه ما دچارش شد.
مشكل كجاست كه در شوراي ش��هر و شهرداري
كسي فكر جدي براي اين وضعيت نميكند؟»

برخي از كاربران نيز با گالي��ه از خأل قانوني و نبود
مقررات درباره پديده سگگرداني از مجلس ،دولت
و ش��هرداريها وضع قوانين و مقررات ش��فاف در
خصوص اين پديده را خواستار ش��دند .در اينباره
كاربري نوش��ت« :س��گگرداني واقعاً براي پدر و
مادرهايي مانند بنده كه بچه پارك ميبرن ،باعث
نگراني جدي است .كاش شهرداري چند تا پارك
يا مكان بزرگ را براي اين كار اختصاص دهد تا كل
پاركها با ناامني مواجه نشود .همچنين سگگرداني
نيارمند مقرراتگذاري شفاف قانوني است».
اميرعلي صفا از فعاالن رسانهاي و حقوقي نيز درباره
وضعيت قانوني پديده سگگرداني نوشت«:شايد
جالب باشه بدونيد در قوانين ما نگهداري و پراندن
كبوتر يك تا سه سال حبس داره (مطلق آن نه اينكه
موجب آزار باش��ه) .نه كه فقط قانون باشه ،پرونده
متعدد داريم .همين هفته گذش��ته جلسه داشتم
با همين موضوع ،اما براي سگگرداني هيچ قانون
و آييننامه نظم بخشي نداريم».
تقليد نصفه و نيمه از غرب!
در همين رابطه اماناهلل قرايي مقدم ،جامعهشناس و
مدرس دانشگاه با بيان اينكه حقوق شهروندي را بايد
در قالب حقوق مدني ،سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
بررسي كرد ،به خبرنگار «جوان» ميگويد«:يكي
از موارد حقوق ش��هروندي كه ارتباط مس��تقيم با
امنيت ش��هروندي و آس��ايش افراد جامعه دارد،
مسئله سگگرداني است كه در سالهاي اخير به
يك معضل شهري تبديل شده و بارها آسيبهاي
روحي ،رواني و جسمي فراواني براي شهروندان در
نقاط مختلف كشور را ايجاد كردهاست».
او ادامه ميدهد«:هر كس��ي ميتوان��د آزادانه و در
چارچوب قوانين و مقررات ه��ر كاري انجام دهد،
ميتواند صاحب يك حيوان يا يك س��گ باش��د،
اما وقت��ي آن حي��وان براي ش��هروندان مزاحمت
ايجاد ميكند ،در نتيجه حق و حقوق آنها را ضايع
كردهاست و بايد براي آن فكري كرد».
اين جامعهشناس اظهار ميدارد«:بسياري از افراد
به تقليد از غربيها ،س��گي را در بغ��ل ميگيرند و
در س��طح ش��هر ميچرخند .در صورتي كه حتي
نگهداري از سگ و گرداندن آن در اماكن عمومي،
نكات و چارچوبهايي دارد،اما متأس��فانه ما هنوز
در اين زمينه پخته نش��دهايم و آن را بلد نيستيم.
بنابراين فرهنگسازي در اين خصوص از الزامات حل
اين معضل است».
خري�د و فروش «س�گ» آزاد ،گرداندنش
ممنوع!
س��گها آزادان��ه خريد و ف��روش ميش��وند و در
بازارهاي مخص��وص به خود و حتي ش��بكههاي
اجتماعي معامله ميش��وند .در چنين ش��رايطي
مسئله ممنوعيت سگگرداني آنها مطرح ميشود
كه عدهاي نس��بت به آن معترض هس��تند .سپهر
س��ليمي ،فعال حقوق حيوانات ني��ز در اينباره به
خبرنگار «جوان» ميگويد«:در حال حاضر قانوني
براي ممنوعيت سگگرداني وجود ندارد و خريد و
فروش اين سگها به راحتي و آزادانه انجام ميشود،
آن وقت چطور ميتوان از صاحبان سگها انتظار

داشت كه آنها را به بيرون از خانه نياورند؟»
او ادامه ميدهد«:در پايتخت و كالنش��هرها ،بازار
مخصوص خريد و فروش سگ داريم ،شما هر سگ
از هر نژادي كه بخواهيد را ميتوانيد به راحتي آب
خوردن ،خريداري كنيد .حتي سگهاي وارداتي
كه ارز زيادي را از كشور خارج ميكند نيز به راحتي
معامله ميشوند».
اين فعال حقوق حيوانات ميگويد«:در حال حاضر
دنيا به اين سمت ميرود كه خريد و فروش سگها
را ممنوع كند ،من هم با اين موضوع موافق هستم،
زيرا ك��ه در اين ص��ورت پرورش س��گها به قصد
تجارت ممنوع خواهد شد و سگهاي خارجي كه
گاهي قيمت آنها به  40ميليون تومان ميرسد نيز
وارد كشور نميشود .در اين شرايط اگر كسي قصد
نگهداري از س��گي را داش��ت ميتواند به پناهگا ه
حيوان��ات مراجعه كند و يك��ي از آنه��ا را به خانه
ببرد! اما وقتي مسئوالن ،منش��أ اصلي اين مسئله
را رها كردهاند ،چطور ميتوانند درباره ممنوعيت
سگگرداني صحبت كنند؟»
او به حقوق حيوانات و آسيبهايي كه متوجه آنها
ميشود نيز اشاره ميكند و اظهار ميدارد«:گاهي
شاهد آن هستيم كه س��گ بزرگي را در آپارتمان
 40متري نگهداري ميكنند و توجهي به سالمت
حيوان نميكنند .يا دماي ش��هري كه سگ را در
آنجا نگه ميدارند براي حيوان مناس��ب نيست،اما
به اين مسائل اهميت نميدهند و گاهي به دليل پز
دادن و به اصطالح با كالس نشان دادن خود ،حيوان
را آزار ميدهند و هيچكس هم نيست كه از حقوق
آنها دفاع كند!»
نگهداري از سگ و س�گگرداني در ساير
كشورها
سليمي به ش��رايط و قوانين ديگر كش��ورها براي
نگهداري از سگها و سگگرداني اشاره ميكند و
ميگويد«:در تمام كش��ورهاي پيشرفته دنيا ،بايد
س��گ هنگام خروج از خانه ،قالده داش��ته باشد.
همچنين در بسياري از اين كشورها ،سگها بايد
گواهي رفتاري داشته باشند تا به هيچ شهروندي
آسيب نرس��انند .همچنين در بخش��ي از قوانين
سگگرداني اين كش��ورها آمده كه اگر يك سگ
هنگام تردد در اماكن عمومي ،مدفوع كرد ،صاحب
آن س��گ موظف به تميز كردن آن اس��ت ،در غير
اين صورت جريمه مالي خواهد شد .همه اينها در
حالي است كه در كشور ما هيچكدام از اين قوانين
وجود ندارد و عدهاي فقط خريدن س��گ را از غرب
آموختهاند!»
اين فعال حقوق حيوانات به ممنوعيت نگهداري از
سگها در خودرو در س��اير كشورها اشاره ميكند
و ميگويد«:در كشورهاي پيش��رفته ،نگهداري از
سگ در خودرو ممنوع اس��ت،زيرا كه دما به شدت
در خودرو باال ميرود و موجب تلفش��دن حيوان
ميش��ود .حتي در بعضي كشورها ،ش��هروندان با
مشاهده چنين مواردي ،ميتوانند شيشه را بشكنند
و سگ را نجات دهند ،اما در كشور ما چنين قوانيني
وجود ندارد و بسياري از صاحبان سگها ،آنها را با
سهلانگاري خود تلف ميكنند».
او در پايان تأكيد ميكند«:نگهداري از سگ را رسمي
نميدانيم ،بنابراين نميتوانيم براي آن بايد و نبايد در
نظر بگيريم .در چنين شرايطي نيز كه سگ به راحتي
وارد ميشود و آزادانه برخي از نژادهاي پرطرفدار اين
حيوان ،پرورش داده ميش��ود و همچنين خريد و
فروش اين سگها به رسميت شناخته شدهاست،
در چنين شرايطي ،حذف س��گگرداني و برخورد
با اين مسئله ،نش��دني اس��ت و اين كار يك اقدام
مقطعي اس��ت كه تا چند روز ديگر به فراموش��ي
سپرده ميشود».
سگگرداني در ابهام
آنطور كه مش��خص اس��ت در نظام حقوقي كشور
قانون مشخصي براي حفاظت از امنيت و بهداشت
عمومي در مقابل پديده نگهداري از حيوانات تدوين
نشدهاست.
در ارديبهشت  ۱۳۹۰بود كه برخورد با سگگرداني
به مجلس شوراي اسالمي كشيده شد و نمايندگان
به دنبال طرحي براي ممنوعيت داش��تن س��گ
و جريم��ه صاحبان اي��ن حيوان بودن��د .در بهمن
 ۱۳۹۷نيز رئيس وقت پليس تهران اعالم كرد كه
با هماهنگي دادستان تهران هرگونه سگگرداني
داخل ش��هر تهران ،معابر و پاركها ممنوع است و
با صاحبان سگ و خودروهاي حامل سگ برخورد
ميشود .در نهايت مصوبه اخير شوراي شهر تهران
براي طرح «جداسازي محل گردش حيوانات خانگي
از محل بازي كودكان در بوستانهاي شهر تهران»
نيز تنها بخشي از اين مسئله را مورد بررسي قرار داد
و سگگرداني در باقي اماكن عمومي در هالهاي از
ابهام قرار گرفت .بنابراين نياز است كه در خصوص
خريد و فروش «سگ» ،نگهداري و گرداندن آن در
سطح شهر ،قوانين مشخصي درنظر گرفته شود تا
همه اين ابهامات را برطرف سازد.
مطالبه قريب ب��ه اتف��اق جامعه مقابل��ه جدي با
سگگردانيهايي اس��ت كه هم ناقل بيماريهاي
زيادي هس��تند ،هم چهره ش��هر را زشت و سگي
كردهاند و هم حقوق مردم را در زمينههاي متعدد
نقض كردهاند .متأسفانه بايد نوشت كه سهلانگاري
با اين مطالبه به حق مردمي باعث شدهاست كه ديگر
معدود سگگردانها با سگهاي خود هم چهره شهر
را عوض كنند ،هم به گسترش بيماريها دامن بزنند
و هم با ريشخند ،نقض حقوق عامه كنند.
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تصويري ساده و ابتدايي از نيمكتهاي فرسودهاي كه سكوي
كوچكي شدهاند ،براي نفرات اول تا سوم مسابقهاي كه به اتمام
رسيدهاست.
در تصوير دو كودك چهار ،پنج ساله به چشم ميخورند؛ يكي
ايستاده بر سكوي نخست ،ديگري نيز ايستاده بر سكوي سوم...
اما از نفر دوم در تصوير خبري نيست.
كودكي كه اول شده ،سرد و بيروح روي سكو ايستاده و خيره
مينگرد به كودكي كه س�وم شدهاس�ت؛ كودكي ك�ه از فرط
خوشحالي جيغ كشيده ،دستهاي خود را به عالمت پيروزي
باال گرفتهاست!
اگر كس�ي ش�ماره س�كوها را نبيند ،خيال ميكند او نفر اول
شدهاست.
حكايت غريبي نيست؛ ما آدم بزرگها نيز اينگونهايم.
برخي غاف�ل از جايگاه ارزش�مند خويش نگاهمان به س�مت
ديگران اس�ت ...برخي فارغ از هياهوي عالم ،شادمان از لذت
شورآفرين «هم اكنون»!
ِ
شما از كدامين دستهايد؟

عليرضا سزاوار

مشكالت ارتباطي مناطق محروم با ورود بسيج حل ميشود

عقد تفاهم بين سازمان بسيج
و شركت مخابرات

شركت مخابرات به عنوان اصليترين متولي زير ساخت ارتباطي
كشور با مشكالت مختلفي جهت توسعه در مناطق كم برخوردار
روبهرو اس�ت .با توجه به س�ابقه بس�يج در رفع نيازهاي مناطق
محروم ،تفاهمنامهاي بين س�ازمان بس�يج و مخابرات به منظور
توسعه زيرساختهاي ارتباطي در مناطق محروم منعقد شدهاست.

دانشجويان و دانشآموزان مناطق محروم در يك سال اخير با مشكالت
زيادي دست و پنجه نرم كردند .گس��ترش ويروس كرونا موجب شد
مدارس و دانشگاهها به آموزش مجازي روي آورند و نبود زيرساختهاي
كافي به زيان دانش��جويان و دانشآموزان ساكن در نقاط محروم تمام
شد.
بيانيههاي متعدد بسيج دانشجويي
كالسهاي درسي دانشآموزان مدتهاست به صورت مجازي برگزار
ميشود و احتماالً ادامهدار هم خواهد بود .دانشآموزان مناطق محروم
كه تعداد قابلتوجهي از آنها بيبضاعت و بيسرپرست هستند و برخي
تنها درآمدشان يارانه است ،به دليل نبود امكانات ارتباطي از خدمات
آموزشي مفيد در اين ايام بيبهرهاند.
بسيج دانشجويي دانشگاههاي مختلف تاكنون در اين زمينه بيانيههاي
متعدد صادر كردهاند .بسيجيان در اين بيانيهها خواستار اين شدهاند
كه در ايام قرنطينه مشكالت متعدد دانشآموزان ،خصوصاً دانشآموزان
مناطق محروم با دقت بيش��تري بررس��ي ش��ود تا آنها هم بتوانند از
آموزشهاي مجازي استفاده كنند و از تحصيل و آموزش باز نمانند.
رمضانعلي س��بحانيفر ،رئيس كميته ارتباطات و فن��اوري اطالعات
مجلس يازده��م هم پ��س از خصوصيس��ازي مخاب��رات در يكي از
نشستهاي علني مجلس افشاكرد «شركت مخابرات ايران به بخش
خصوصي واگذار شده و در مناطق محروم و روستايي و كمتر توسعهيافته
سرمايهگذاري نميكند .در حالي كه اين مهم در تعهدات دولت است و
دولت هم براي اينها و انجام زيرساختها پولي نگذاشتهاست».
اكنون بسيج با توجه به توان و دغدغه محروميتزدايي خود به قضيه
شبكههاي مخابراتي در مناطق محروم ورود كردهاست.
هر جا نياز باشد بسيج آماده است
در راستاي محروميتزداييهاي بسيج مستضعفين ،اين نهاد تفاهمنامه
همكاري با شركت مخابرات براي تس��ريع در حل مشكالت ارتباطي
مناطق محروم امضا كرد .س��ردار خراس��اني ،معاون هماهنگكننده
سازمان بسيج مس��تضعفين ،مهندس س��لطاني،مدير عامل شركت
مخابرات ،سردار حسنزاده معاون فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان
بسيج مس��تضعفين و مهندس تقيزاده رئيس بنياد تعاون بسيج ،روز
پنجشنبه در راستاي كمك به حل مشكالت ارتباطي مناطق محروم
كشور تفاهمنامه همكاري بين س��ازمان بسيج مستضعفين و شركت
مخابرات به امضا رساندند.
سردار مجيد خراساني با اش��اره به ظرفيت عظيم بسيج گفت :اقشار و
سازمانهاي مختلف بسيج از جمله بسيج سازندگي ،بسيج دانشجويي
و بسيج مهندسين آمادگي الزم جهت همكاري و توسعه ارتباطات در
كشور به خصوص مناطق محروم و روستايي در حوزه سختافزاري و
نرمافزاري را دارد و براي پيشرفت كشور هر جا نياز باشد،بسيج آماده
كمك اس��ت .مدير عامل شركت مخابرات با اش��اره به نقش گسترده
ارتباطات در جامعه امروز در اين مراسم گفت :شركت مخابرات به عنوان
اصلي ترین زيرساخت مخابراتي كشور با نيازهاي مختلفي جهت توسعه
روبهرو است و با توجه به سابقه درخشان بسيج در دوران دفاع مقدس
و نقش بسيج بعد از دفاع مقدس در عرصههاي مختلف در جهت رفع
نيازهاي كشور آماده همكاري هر چه بيشتر با بسيج هستيم.
سلطاني در ادامه افزود :در مسائل مختلف اجتماعي و فرهنگي هر جا كه
بسيجيان ورود كردهاند ،منشأ خير و بركت بودهاند و هم اكنون شركت
مخابرات براي توسعه ارتباطات به ويژه در روستا و مناطق محروم نياز
به ظرفيت سازمان بسيج دارد تا بتوانيم روند خدمترساني به مناطق
محروم را افزايش داده و با همدلي بسيج بتوانيم مشكل ارتباطي مناطق
محروم را حل كنيم.
ادامه  ۱۰هزار پروژه محروميتزدايي
گفتني است در سال گذشته ،بسيج سازندگي بيش از  ۱۰هزار پروژه
محروميتزدايي متوسط و كوچك را در مناطق محروم سراسر كشور به
ويژه روستاها در دستور كار قرار داد .در نهايت اين پروژهها با هماهنگي
مردم و دس��تگاههاي مربوط در زمانبندي مش��خص و با موفقيت به
بهرهبرداري رسيد .تأمين آب شرب ،توسعه خطوط مخابرات ،احداث
منازل مس��كوني براي نيازمندان مناطق محروم ،پروژههاي مربوط به
انرژي وتولي��د نيروگاههاي كوچك خانگي ،اح��داث وايجاد فضاهاي
ورزشي وفرهنگي در سراسر كشور ،نمونههايي از پروژههاي اجرا شده از
سوي بسيج سازندگي در كشور است .توسعه زيرساختهاي مخابراتي
در روستاها نهتنها از مهاجرت روستاييان به شهر جلوگيري ميكند،
بلكه موجب ميشود آنها هم از خدمات مخابراتي به خصوص اينترنت
در زندگي روزمره خود استفاده كنند.

