
پس از ك�ش                و ق�وس ف�راوان باالخ�ره طرح 
رتبه                بن�دي معلمان ب�ه مرحله اجرا رس�يد. با 
وجود اجرايي ش�دن طرح رتبه                بندي معلمان 
اما افق حل همه مش�كالت آموزش                و پرورش 
دور به نظر می رس�د. وقتي به كوه مش�كالت 
اين وزارتخانه نگاه مي                كنيم، به نظر مي                رس�د 
هنوز بايد براي رسيدن به قله اهداف اين حوزه، 
قدم                هاي بزرگ                تر و بيش�تري برداش�ته شود. 
روزهاي پاياني دولت قب��ل در حالي موضوع ارائه 
اليحه اجرايي طرح رتبه                بندي معلمان داغ شد كه 
بسياري از نمايندگان مجلس در همان زمان اين 
اقدام را تالش براي انداختن توپ مشكالت آموزش 
               و پرورش به زمين دولت سيزدهم مي                دانستند و با 
وجود كسري بودجه ش��ديد، اعالم آمادگي براي 
اجراي اين طرح را تالشي براي ايجاد نارضايتي در 
ميان معلمان تعبير مي                كردند. به هر حال رتبه                بندي 
معلمان پس از ط��ي مراحل طوالن��ي تصويب و 
نوشتن آيين                نامه و تخصيص بودجه، اكنون رنگ 

اجرا را به خود ديده است. 
اين روزها در شرايطي كه بحث اصالح سند تحول 
بنيادين آموزش                و پرورش هم مطرح است، شايد 
بتوان اين سند را نماد مناسبي دانست تا دورنمايي 
از وضعيت آرماني ح��وزه آم��وزش عمومي و راه 
زيادي كه تا رس��يدن به آن نقطه هنوز باقيمانده 
نمايان شود. از سوي ديگر، ارديبهشت ماه امسال 
بود كه رهب��ر معظم انقالب به يكي از مش��كالت 
حوزه آموزش عمومي اش��اره و از مطالب بي                فايده 
كتاب                هاي درسي انتقاد كردند؛ موضوعي كه البته 
با توجه به چاپ كتب درسي براي سال تحصيلي 
جديد و مراحل تدوين كتاب                هاي درس��ي، وعده 
داده شد تا شايد سال ديگر تحولي در خصوص آن 
اتفاق بيفتد. البته همه مشكالت آموزش                و                پرورش 
راه               حل                هاي يك                ساله ندارند و حتي تعارض فكري 
قانونگذاران و مجريان نيز خ��ود مانعي براي حل 
برخي از اين مشكالت شده اس��ت؛ مثاًل در حالي 
كه وزارت آم��وزش                و پرورش ت��الش دارد جذب 
معلم مورد نياز خود را از طريق دانشگاه فرهنگيان 
س��اماندهي كند، نمايندگان مجلس سعي دارند 
وضعيت مدرسان فعلي را به هر اسمي سريع           تر به 
كارمند استخدام شده تبديل كنند. همين مسئله 
با توجه به اينكه آموزش                و پ��رورش با هزينه كرد 
منابع خود در طرح رتبه                بندي معلمان عماًل توان 
مالي زيادي براي مانور روي توانمندسازي دانشگاه 
فرهنگيان ندارد، موجب ايجاد اختالفاتي در اين 
حوزه بين دو طرف شده اس��ت. با وجود همه اين                 
مس��ائل تصور كنيد وزير آموزش                وپ��رورش نيز 
معموالً يكي از كمترين عمرهاي وزارتي را در ميان 
ديگر اعضاي كابينه دارد و دور از ذهن نيست كه به 
جاي برنامه                هاي بلند مدت تالش كند تا به نحوي 
رضايت نمايندگان مجلس و البته درخواست                هاي 

هيئت دولت را مدنظر قرار دهد. 
با اين دورنما كه از برخي از مش��كالت آموزش                و 
               پرورش كشور تصوير شد، به سراغ يكي از اعضاي 
كميسيون آموزش مجلس رفتيم تا ببينيم حال 
كه از گردنه طرح رتبه                بندي معلمان گذشته                ايم، 
برنامه مجلس شوراي اسالمي براي ساماندهي بقيه 
مشكالت اين حوزه چيست و قرار است در فرصت 
باقيمان��ده از مجلس چ��ه اولويت               هايي پيگيري 
شود.  امانقليچ شادمهر، عضو كميسيون آموزش 
مجلس شوراي اس��المي در گفت                وگو با »جوان« 
طرح رتبه                بندي معلم��ان را افتخار كميس��يون 
آموزش مجل��س می داند كه با اتف��اق آرا مجلس 
تصويب شد و می گويد: »هر چند اليحه رتبه               بندي و 
همسان                سازي جزو درخشان                ترين كارهاي مجلس 
مي                تواند باشد، اما كش                و                قوس                هايي كه بابت نگارش 
آيين                نامه و نوشتن ش��يوه                نامه داده شد آن هم در 
حالي كه معلمان 12 س��ال آزگار بابت اين طرح 
معطل شده بودند، مقداري از زيبايي و حالوت طرح 
رتبه                بندي و همسان                سازي را  گرفت كه همه اعتبار 
آن هم تأمين ش��ده و فقط بحث روي آيين                نامه، 
شيوه                نامه و مس��ائل اينچنين آن مانده بود و يك 

مق��داري آن را براي 
معلمان تلخ كرد.« 

ش��ادمهر در ادامه در 
خصوص برنامه                هاي 

بع��دي مجل��س در 
ح��وزه آم��وزش                و 

               پ��رورش می گوي��د: 
»در ح��ال حاضر ما 

بحث تأمين نيروي انساني و ساماندهي وضعيت 
نابسامان آموزشي را در شرايطي مطرح كرده                ايم 
كه يك آم��ار و اطالعات مناس��ب و يك خروجي 
دقيق از ميزان كمبود معلم در آموزش                و                پرورش 
نداريم.  يك سازمان مي                گويد 176 هزار، ديگري 
200 هزار و يك طرف هم 220 هزار را عدد كمبود 
معلم بيان مي                كند، آن هم در ش��رايطي كه در هر 
صورت خروجي از آموزش                وپرورش هم وجود دارد.  
در رابطه با مسئله كمبود معلمان چند طرح را در 
كميس��يون آموزش مجلس بررسي كرديم و قرار 
ش��د آنها را با هم مخلوط كنيم و يك طرح را طي 
هفته                هاي آينده به صحن مجلس براي رأي                گيري 

بياوريم.« 
وي در خص��وص لزوم طرح تأمين و س��اماندهي 
نيروي انساني در آموزش                و                پرورش می گويد: »به 
كارگيري نيروي انس��اني در آم��وزش                و                پرورش 
اكنون تبديل به يك آشفته بازار شده است. براي 
خريد خدماتي                ه��ا، برخ��ي از نهضتي               هايي كه 6  
هزار نفر از آنها مانده                              اند، طرح مهرآفرين، مربيان 
قرآن، پيش                دبستاني                ها تعهدي ايجاد شده است. 
قباًل بدون ضابط��ه آنها را گرفته                ان��د و اكنون كه 
مي                خواهند ضابطه               مند كنند، امكان آن نيست.  ما 
نشست                هاي مختلفي با سازمان امور استخدامي و 
سازمان برنامه                و                بودجه برگزار كرده                ايم و خيلي از 
اين مسائل نيروي انساني در كميسيون طرح و در 
قالب تيم                ها و كارگروه            ها بررسي شده است. بر اين 

اساس به                دنبال ساماندهي اين مسئله هستيم.« 
ش��ادمهر در بخش ديگري از اين گف��ت                و گو در 
خصوص آخرين وضعيت جذب معل��م از طريق 
دانشگاه فرهنگيان با تأكيد براينكه اين طرح كنار 
نخواهد رفت، می گويد: »طرح تأمين نيروي انساني 
براي آموزش                و پرورش در مسير صحن است و يكي 
از طرح                ها اين است كه بعد از اينكه از طريق آزمون 
افراد قبول شدند، يك                سال در دانشگاه                 فرهنگيان 

آموزش بينند.« 
عضو كميسيون آموزش مجلس در خصوص طرح 
وزارت آموزش                و                پرورش براي جذب معلم از طريق 

دانش��گاه فرهنگيان با تأكيد براينكه اين دانشگاه 
فعاًل ظرفيت تأمين نيروي آم��وزش                و                پرورش را 
ندارد، معتقد است: »ظرفيت دانشگاه فرهنگيان 
25 هزار نفر در س��ال اس��ت، در حالي كه ميزان 
بازنشسته                هاي آموزش                و                پرورش در سال 50 هزار 

نفر است و اين اصالً با هم همخواني ندارند.« 
وي با بيان اينكه در موضوع جذب معلم ديگران هم 
بايد پاي كار بيايند، ادامه می دهد: »مثاًل آموزش 
عالي بايد از فضاي آموزش��ي، مربي��ان و معلمان 
دانش��گاه                هاي پيام                نور يا جامع علمي                و                كاربردي 

استفاده كند و آنها را ذيل دانشگاه فرهنگيان بياورد، 
ولي اين كار انجام نمي                شود؛ در حالي كه پيام                نور 
خيلي از نيروهاي خود را تعديل كرده، مي               توان آنها 
را به عنوان معلم يا در دانش��گاه فرهنگيان به كار 
بگيرند، ولي با اين سيستم راكدي كه االن داريم 

اصالً چنين چيزي امكان                پذير نيست.« 
شادمهر با اذعان به اينكه مجلس االن طرح آنچناني 
در مورد دانش��گاه فرهنگيان ندارد، خاطر نشان 
می كند: »فع��اًل بحث جذب، افزايش س��هميه و 

افزايش پذيرش معلمان است.« 
وي با بيان اينكه اكنون در مورد ظرفيت آموزش، 
فضاي آموزش��ي و همچنين تأمين نيرو مشكل 
داريم، می گويد: »اخيراً يك طرحي مطرح شده كه 
دانشجويان سال          هاي آخر در مدارس آموزش عالي 
يا دانشگاه فرهنگيان به عنوان معلم دوره ببينند. 
مثاًل آنهايي كه هم اكنون نيز دبير ادبيات فارسي، 
فيزيك و شيمي هستند، بيايند سال آخر يا دو سال 
آخر خود را در دانشگاه تربيت معلم بگذرانند و بعد 
جذب آموزش                و                پرورش شوند؛ البته اين طرح كامل 
و شفاف  و هنوز در مجلس هم مطرح نشده است، با 

اين حال صحبت آن مطرح شده است.« 
عضو كميس��يون آموزش مجلس، س��اماندهي و 
سازماندهي نيروهاي انساني آموزش                وپرورش را 
يكي از مباحث فعلي مدنظر كميس��يون آموزش 
مجلس می دان��د و می گوي��د: »اخيراً س��ازمان 
اموراس��تخدامي گاليه كرده كه ما شايد نزديك 
200 هزار نيروي ستادي داشته باشيم، حال اين 
سؤال مطرح اس��ت كه اين همه نيروهاي ستادي 
در آموزش                و                پرورش چكار مي                كنند؟ يعني آنقدر 
دستگاه                ها عريض و طويل شده                اند كه اين همه آدم 
بيكار و عاطل باشند؟ آن هم در حالي كه خود اينها 

مي                توانند معلم شوند و معلمي كنند.« 
وي با طرح اين ايده كه ش��ايد بت��وان 90 هزار 
نفر از نيروهاي س��تادي آموزش  و پ��رورش را 
جذب بخش تدريس و معلم��ي كرد، می گويد: 

»اين 90 هزار نفر مي                تواند ب��ا توجه به اينكه به 
طور ميانگين آموزش       و پ��رورش 200 هزار نفر 
كمبود نيرو دارد، بسيار كمك كننده باشد؛ البته 
متأس��فانه در امور اس��تخدامي يك داده و آمار 
مناسب نداريم و آمار قابل استناد و شفاف ارائه 
نمي                ش��ود، بلكه پنهان              كاري مي                كنند و به نظر 
مي                رسد دستگاه                ها نسبت به هم ترس و واهمه 

دارند و نمي               خواهند همديگر را لو بدهند. از سوي 
ديگر تا آمار درست                و                حسابي هم نباشد، نمي                توان 

كاري انجام داد.« 
شادمهر طرح بعدي در كميسيون آموزش مجلس 
را بحث كنكور می داند و می گويد: »در شرايطي كه 
با دخالت شوراي عالي انقالب فرهنگي در موضوع 
كنكور روبه رو هستيم، يكی از نمايندگان طرحي 
در اين خصوص داده و حتي استيضاح وزير هم در 

آن آمده است.« 
وي با تأكيد ب��ر اينكه اكثر كميس��يون آموزش 
مجلس مخال��ف مصوبه كنكوري ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي هستند، می گويد: »در حالي كه ما 
داشتيم بررسي مي                كرديم در مورد كنكور طرحي 
بدهيم، شوراي عالي انقالب فرهنگي يك دفعه با 
نامه وزير مصوبه                اي داد و قانونگذاري كرد. ما معتقد 
هستيم تنها قانوگذار كشور مجلس است و شورا 

بايد سياستگذاري انجام دهد.« 
عضو كميسيون آموزش مجلس همچنين در پاسخ 
به س��ؤالي در خصوص برنامه                ه��اي مجلس براي 
نظارت بر اجراي س��ند تحول بنيادين در آموزش 
               و                پرورش می گويد: »يكي از كارهايي كه مجلس 
در مورد فقط يك سطر از س��ند انجام داد، بحث 
رتبه                بندي معلمان است كه ما هنوز به حد كامل آن 
هم نرسيده                ايم. حال اگر بخواهيم سند را به شكل 
كامل اجرا كنيم، من خودم ش��ك دارم كه دولت 
بتواند آن را انجام دهد، چون در بحث سازماندهي 

اين همه مشكل داشت.« 
وي همچني��ن ب��ا انتق��اد از اينك��ه س��ازمان 
اموراستخدامي يا برنامه و بودجه فقط معلم را در 
مدارس مي                بينند، می گويد: »اين نوع نگاه در حالي 
است كه مانند بيمارستان كه عالوه بر پرستار، مدير 
داخلي، پزشك و بهيار هم مي                خواهد، مدارس هم 
نياز به مشاوره، خدمتكار، مشاور تحصيلي، معاون 
اجرايي و معاون پرورشي هم دارد، ولي همه اينها 
را كنار زده                ايم و كالً كمبود نيرو داريم. حتي برخي 
از مدارس االن با يك مدير مي                چرخد يا يك معلم 
پنج كالس دارد كه اين واقعاً وضعيت نابساماني را 

در آموزش                و                پرورش حاكم كرده است.« 
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رد دادخواست بيماران پروانه اي در سوئد

رتبه بندي معلمان 
فقط يك سطر از سند تحول آموزش                و                پرورش است!

عضو كميسيون آموزش مجلس در گفت  و  گو با »جوان« مطرح كرد

بعد از رتبه                بندي معلمان، اقدامات زياد ديگري براي بهبود وضعيت تعليم و تربيت 
و استقرار عدالت آموزشي بايد در دستور كار قرار بگيرد

دول�ت س�وئد در اقدام�ي بر خ�الف موازين 
بيم�اران  وكي�ل  دادخواس�ت  حقوق�ي 
پروان�ه اي ايران�ي را ب�راي ال�زام ش�ركت 
ارس�ال  جه�ت  »مونليك�ه«  س�وئدي 
پانس�مان هاي مخصوص اين بيماران رد كرد. 
تحريم هاي يكجانب��ه امريكا، تاكنون خس��ارات 
جبران ناپذيري را در حوزه س��المت و بهداش��ت 
بر افراد مختل��ف از جمله بيم��اران پروانه اي وارد 
كرده است. به طوري كه شركت سوئدي »مونليكه« 
با اس��تناد به همين تحريم ها اقدام به قطع ارسال 
محصوالت دارويي از جمله پانسمان هاي ضروري 
بيماران پروانه اي به شركت هاي وارد كننده ايراني 
كرده است.  در پي اين اقدام شركت سوئدي، تعداد 
قابل توجهي از اين بيم��اران به خصوص كودكان 
بيمار، جان خ��ود را از دس��ت داده و برخي ديگر 
نيز دچار آس��يب هاي جدي جسماني مانند قطع 

عضو شدند و عده اي نيز با درد و رنج ناشي از نبود 
پانس��مان الزم زندگي را مي گذرانن��د.  بر همين 
اساس ايران در دو سطح داخلي و خارجي نسبت به 
احقاق حقوق بيماران پروانه اي و مجازات مسببان 
اين رفتار خصمانه اقدام كرده است.  »مركز حقوق 
كيف��ري بين المللي اي��ران« در ارديبهش��ت ماه 
سال گذش��ته با هدف حمايت از قربانيان تحريم، 
از ش��ركت »مونليكه« س��وئد نزد »مركز تماس 
ملي« به عنوان مرجع نظارتي بين المللي سازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي، طرح دعوا كرد.  مركز 
حقوق كيفري بين المللي ايران در ش��كايت خود 
به نحو متق��ن و مفصلي ضمن اش��اره به تعهدات 
ش��ركت هاي تج��اري در رعاي��ت »مراقبت هاي 
بايسته« براي كاهش آثار منفي حقوق بشري به 
واسطه اقدامات و تصميمات خود، خواهان جبران 
خسارت بيماران پروانه اي ش��د.  در شهريور سال 

قبل هم در ادامه رس��يدگي به شكايت اين مركز، 
ديداري مجازي با مس��ئوالن مركز تماس ملي و 
مديريت اين نهاد برگزار شد. طي آن ديدار ضمن 
تبيين بيشتر شكايت، به ادعا ها و پاسخ هاي دريافت 
شده از سوي شركت »مونليكه« نيز به طور مفصلي 
پاسخ داده شد.  گفتني است، »مونليكه« در پاسخ 
خود به ش��كايت مركز حقوق كيفري بين المللي 
ايران در جريان دادرسي به صراحت اعالم كرد: »تا 
زماني كه تحريم هاي امريكا برقرار است، تصميمي 
براي بازگشت به بازار ايران ندارد و حتي مايل و قادر 
به استفاده از مكانيسم معافيت اقالم بشردوستانه 
امريكا نيز نيست، چراكه تحريم هاي بانكي مانع از 
انجام تراكنش مالي براي استفاده از اين معافيت 
است.« با وجود شكايت متقن مركز حقوق كيفري 
بين المللي ايران و پاس��خ مس��تحكم به ادعا هاي 
شركت س��وئدي در آذر ماه گذشته، مركز تماس 

ملي با كمال تعجب در حكمي اعالم كرد كه تصميم 
به عدم ادامه رسيدگي ماهوي به شكايت دارد و تنها 
از شركت سوئدي درخواست كرد تا در موارد مشابه 
شفافيت بيشتري به خرج دهد.  اما در اقدامي جديد 
نهاد ملي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي دولت 
پادشاهي س��وئد نيز دادخواس��ت وكيل بيماران 
پروانه اي اي��ران را براي الزام ش��ركت س��وئدي 
مونليكه جهت دادن پانس��مان هاي مخصوص به 
بيماران ايراني رد كرد.  رد درخواست وكيل بيماران 
پروانه اي از س��وي دولت س��وئد در حالي صورت 
مي گيرد كه »آلنا دوهان«، گزارشگر ويژه سازمان 
ملل درباره ارزيابي تحريم هاي امريكا عليه مردم 
ايران در مصاحبه اختصاصي با هفته نامه فرانسوي 
»لوپوئن« اذعان كرد: تحريم هاي يكجانبه امريكا 
منجر به مرگ 15 بيمار پروان��ه اي به دليل عدم 

دسترسي به پانسمان هاي مخصوص شده است. 

 ش��هردار تهران اعالم كرد تا پايان س��ال، 3ه��زارو350 اتوبوس به 
مجموع اتوبوس هاي پايتخت افزوده مي شود و همچنين 12 ايستگاه 

جديد مترو هم افتتاح خواهد شد. 
 رئيس ش��وراي عالي استان ها گفت: مش��كل اصلي ما اين است كه 
ظرفيت قانوني كه براي شوراي عالي استان ها در قانون اساسي و توسط 

قوانين مجلس ايجاد شده، تشريفاتي شده است. 
 نايب رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با اشاره به اينكه فعاليت و 
تبليغات در فضاي مجازي نياز به مجوز دارد و بر اساس آيين نامه بايد 
انجام ش��ود، گفت: قرارگاه رصد فضاي مج��ازي در دوره جديد نظام 

پزشكي، فعاليت پزشكان در اين حوزه را به دقت رصد مي كند. 
 بنابر اعالم وزارت بهداشت، از ابتداي سال جاري تا 2۴ مرداد 1۴01، 

65 مورد ابتال به وبا در كشور گزارش شده است. 
 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: برآورد ما اين است 
كه طرح سنجش سالمت و غربالگري نوآموزان تا اواسط شهريور امسال 

به صورت كامل و حدوداً صد درصدي انجام شود. 
 رئيس سازمان ثبت احوال گفت: س��ازمان ثبت احوال با همكاري 
پلي��س گذرنامه، براي كس��اني كه مش��كل شناس��نامه اي دارند، در 
سريع ترين زمان، شناس��نامه يا گواهينامه جايگزين شناسنامه صادر 

خواهد كرد. 

سجاد آذري
  گزارش یک  

حسین سروقامت

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي 
در گفت  و گو با »جوان« خبر داد

مختومه شدن 80 درصد 
پرونده هاي تعزيراتي در 8 ماه

به گفته وزير دادگستري تاكنون بيش از 600 هزار پرونده در سازمان 
تعزيرات تشكيل و در مورد آنها رأي صادر شده است. ضمن اينكه از 
ظرفيت قانون جديد كه در آن سران قوا اختياراتي را به تعزيرات 
داده استفاده شده است، اماكن متخلف پلمب شدند و جريمه هاي 
س�نگيني ب�راي متخلفان در نظ�ر گرفته ش�د. در همين راس�تا 
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي هم در گفت وگو با »جوان« 
از به نتيجه رس�يدن 80 درص�د پرونده هاي تعزيرات�ي خبر داد. 
در نشست ديروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، وزير دادگستري 
در جمع نمايندگان عضو اين كميسيون تأكيد كرد كه قانون تعزيرات 
نيازمند اصالح و تكميل است؛ اين مهم در دستور كار وزارت دادگستري 
است و با ارسال اليحه به مجلس در اسرع وقت آن را در دستور كار ويژه 
قرار خواهيم داد.  وزير دادگس��تري رابط حل مشكالت نمايندگان و 
دستگاه قضايي است و در نشس��ت ديروز كميسيون قضايي، سؤاالت 
تعدادي از نمايندگان از وزير مطرح شد كه وزير به عمده سؤاالت پاسخ 

داد و نمايندگان از پاسخ هاي وزير قانع شدند. 
 تشكيل 600 هزار پرونده تعزيراتي

وزير دادگستري پس از حضور در نشست كميسيون قضايي و حقوقي  
گف��ت: چنانچه نمايندگان مجل��س مطابق قانون اجراي قس��متي از 
اصل 160 قانون اساسي س��ؤالي در مورد عملكرد وزير يا قوه قضائيه 
داشته باشند، بايد پاس��خگو باشيم. در نشست كميس��يون قضايي و 
حقوقي براي پاس��خگويي به س��ؤاالت نمايندگان هم حاضر شدم و با 
توضيحات داده ش��ده اغلب نمايندگان قانع ش��دند و برخي هم براي 
پيگيري دغدغه ها و مش��كالت مردم مهلت دادند كه قرار ش��د آنها را 
بررسي كنيم و پاسخ دهيم.  امين حس��ين رحيمي در مورد اقدامات 
انجام شده از سوي س��ازمان تعزيرات براي كنترل قيمت ها نيز گفت: 
سازمان تعزيرات حكومتي زيرمجموعه وزارت دادگستري است كه با 
همكاري وزارتخانه هاي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت، كار نظارت 
بر بازار را بر عه��ده دارد. البته تعزيرات رس��يدگي و وزارتخانه ها بايد 
بازرسي را انجام دهند.  وزير دادگس��تري ادامه داد: مجموعه اي از اين 
دستگاه ها تحت عنوان كميته اقدام مشترك هر هفته جلسه برگزار  و 
مسائل و كارها را با هم هماهنگ مي كنند تا اقداماتشان مكمل همديگر 

باشد و خنثي كننده نباشد. 
 وي با بيان اينكه از ابتداي دولت س��يزدهم تاكنون بيش از 600 هزار 
پرونده در سازمان تعزيرات تشكيل شده است، تصريح كرد: از ظرفيت 
قانون جديد كه در آن شوراي عالي اقتصادي سران قوا اختياراتي را به 
تعزيرات داده، استفاده شده و اماكن متخلف پلمب شدند. جريمه هاي 
سنگيني هم براي متخلفان در نظر گرفته ش��ده و در حال حاضر بازار 

ثبات بهتري نسبت به گذشته پيدا كرده است. 
 قانون تعزيرات نيازمند اصالح است

در همين راستا سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي در گفت  و گو 
با »جوان« گفت: فعاليت هاي س��ازمان تعزيرات بسيار گسترده شده، 
به  طوري  كه 80 درصد پرونده هاي تعزيراتي در هش��ت ماه مختومه 
شدند. به عبارتي از مهرماه س��ال قبل تا خردادماه از 500 هزار پرونده 
تشكيل شده، ۴00 هزار پرونده منجر به صدور رأي شده و بقيه هم به 
سرعت در دست رسيدگي است.  محمدعلي اسفناني افزود: كميسيون 
قضايي مجلس تالش مي كند با رفع خألهاي قانوني مشكالت اين حوزه 
تعزيرات را رفع كند. البته قانون تعزيرات نيازمند اصالح و تكميل بوده 
كه اين مسئله در دستور كار وزارت دادگستري است و با ارسال اليحه 
به مجلس، در دستور كار ويژه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار 

خواهد گرفت. 

روزانه 4 تا 9 ساعت از وقت فرزندان ما به وب گردي در فضاي 
مجازي مي گذرد. اين رقم براي نوجوانان ژاپني 15 تا 45 دقيقه 

در روز است!
تأسف بارتر آنكه اس�تفاده افسار گسيخته از اينترنت، ارتباط 
با افراد بيگانه در فض�اي مجازي و كاه�ش ارتباطات عاطفي، 
ميزان گفت وگو در ميان اعضاي خانواده را به 15 دقيقه در روز 

رسانده است!
ما با خود چه كرده ايم و چه آسيب هاي مهلكي بر بنيان خانواده 

وارد كرده ايم؟
ما براي فرار از تنهايي به شبكه هاي اجتماعي پناه برده، لپ تاپ 
و موبايل را كادوي كودكان خود قلمداد كرده ايم. قرباني فضاي 
مجازي ش�ده، وبگردي را اب�زار لذت جويي و س�رگرمي خود 
ساخته ايم. آموزش، فرهنگ سازي و اقدامات پيشگيرانه را به 
بوته فراموشي سپرده، فضاي مجازي را جايگزين دورهمي هاي 

خانوادگي كرده ايم. 
بس نيست؟ واقعاً اين همه فريب خوردن عامدانه بس نيست؟!
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 كازروني - ته�ران: پيامك هايي كه بانك از واريز و برداش��ت 
حساب براي مشتريان مي فرستند، هزينه آن را به صورت يكجا از 
حساب كم مي كنند. به تازگي بعضي از بانك ها چه خصوصي و چه 
دولتي براي برداشت هاي زير 50 هزار تومان پيامكي نمي فرستند، 
در حالي كه پول پيامك را از ما درياف��ت كرده اند. بانك ها با مردم 
صادق باش��ند. اگر پولي كه براي پيامك كم مي كنند، برايش��ان 
كافي نيست به مردم بگويند. چندين بار اين مشكل را در شعبه هاي 
مركزي بانك ها پيگيري كرده ام كه مي گويند بخشنامه از طرف بانك 
مركزي است و ربطي به ما ندارد. بانك مركزي اگر اين بخشنامه را 
ابالغ كرده اس��ت، آن را اصالح كند، در غير اين صورت جلوي اين 

تخلف بانك ها را بگيرد. 
 شهروند – تهران: آسانسور ايستگاه مترو مفتح خط كهريزك 
مدت زمان طوالني است كه از كار افتاده و مسئوالن ايستگاه با درج 
اينكه آسانسور در دست تعمير اس��ت، روي در ورودي آسانسور، 
خيال شان را راحت كرده اند! بعد از مدت زمان طوالني كه از خرابي 
اين آسانسور مي گذرد، هنوز اقدامي جهت رفع اين مشكل انجام 
نشده است. مسائل اينچنيني باعث مي شود كه افراد معلول و مسن 

در استفاده از اين ايستگاه دچار مشكل شوند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 09190968530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88498448 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

علیرضا سزاوار

آبله ميمون در ايران سوغاتي از كانادا!
معاون درمان وزارت بهداشت: در حال حاضر نيازي 
به انجام واكسيناسيون آبله ميمون در كشور نيست

با شناسايي نخستين مورد ابتال به آبله ميمون در كشور نگراني ها 
بابت احتمال اپيدمي ش�دن اي�ن بيماري باال گرفته اس�ت. حدود 
يك ماه پيش بود كه س�ازمان جهاني بهداشت درباره اين بيماري 
نيز مانن�د كرونا وضعيت اضط�راري اعالم كرد. ه�ر چند تاكنون 
آبله ميمون در 82 كش�ور جهان شناسايي شده اس�ت، اما به نظر 
مي رسد سرعت انتشار و كشندگي اين بيماري از كوويد 19 كمتر 
باشد. همچنان كه اصلي ترين قربانيان آبله ميمون در دنيا مردان 
همجنس گرا و دوجنس گرا هس�تند و توجه به اين مس�ئله براي 
كنترل انتشار ويروس اهميت زيادي دارد، اما راه هاي انتقال آبله 
ميمون تنها از طريق تماس جنسي نيست و هر گونه تماس فيزيكي 
نزديك مي تواند به انتقال اين ويروس منتهي شود. نخستين بيمار 
ايراني مبتال به آبله ميمون در كشورمان خانم 34 ساله اهوازي است 
كه بالفاصله قرنطينه شده و با تأييد آزمايش هاي اوليه و نهايي در 
حال طي كردن دوره بيماري خود در منزل است. همسر اين خانم 
تازه از كانادا بازگشته و احتماالً بيماري وي سوغاتي از كاناداست! 
غروب روز سه ش��نبه 25 مرداد ماه بود كه پدرام پاك آيين، سخنگوي 
وزارت بهداشت از شناسايي نخستين مورد ابتال به آبله ميمون در كشور 
خبر داد. اولين فرد مبتال به اين بيماري خانم 3۴ س��اله اهوازي است 
كه همسرش تازه از كانادا بازگشته اس��ت. پيش از اين آبله ميمون در 
82 كشور دنيا شناسايي شده بود و ايران هشتاد و سومين كشوري است 
كه اين بيماري توانسته است به آن راه يابد. آنطور كه سخنگوي وزارت 
بهداشت مي گويد بنا به اظهار دانشمندان و متخصصان، آبله ميموني، 
كش��ندگي بااليي ندارد و قابل درمان اس��ت. همچنين افرادي كه در 
گذشته دور واكسن آبله را تزريق كرده اند تا حدود قابل توجهي نسبت 

به اين بيماري مصونيت خواهند داشت. 
 اعمال رصد و كنترل

شناسايي و اعالم رسمي وزارت بهداش��ت درباره ورود آبله ميمون به 
ايران نگراني هايي را در پي داشته اس��ت.  بهرام عين اللهي در حاشيه 
جلسه امروز هيئت دولت در پاسخ به پرسشي درباره مورد مشاهده شده 
از ابتال به آبله ميموني در كش��ور  اظهار كرد: » م��ا نگراني هايي در اين 
زمينه داش��تيم و براي همين از افرادي كه از نقاط آلوده به كشور وارد 
مي ش��دند، نمونه برداري مي كرديم و تا به ديروز موردي نداش��تيم و 
فقط ديروز بود كه يك خانم از اهواز كه همس��رش ب��ه تازگي از كانادا 
بازگشته بود، مشغول رصد كردن اين مورد هستيم و پايگاه هاي مرزي 
خود را هم تقويت كرده ايم، چون متأسفانه در منطقه اي قرار گرفته ايم 
كه در اطرافش شيوع بيماري ها نسبتاً زياد است. ما رصد و كنترل خود 

را اعمال مي كنيم و اگر موردي بود با آن مقابله خواهيم كرد.«
 فعاًل نيازي به واكسيناسيون نيست

كمال حيدري، معاون وزير بهداشت هم در پاسخ به نگراني هاي موجود 
و همچنين نياز به واكسيناسيون عليه اين بيماري با بيان اينكه بيماري 
آبله ميمون ميزان سرايت پذيري بااليي ندارد و افراد در اثر تماس هاي 
خيلي نزديك با بيمار مبتال به اين عارضه مبتال مي ش��وند، گفت: »در 
حال حاضر نيازي به انجام واكسيناسيون آبله ميمون در كشور نيست. 
بررسي ها نش��ان مي دهد افرادي كه واكس��ن آبله را تزريق كرده اند تا 
حدي نسبت به اين بيماري مصون هستند.«  كمال حيدري با اشاره به 
شناسايي اولين فرد مبتال به آبله ميمون در كشور  افزود:  »فرد مبتال از 
همسرش كه مسافر كانادا بوده به اين عارضه آلوده شده است.«  وي ادامه 
داد: »با توجه به اينكه فرد مبتال به بيماري آبله ميمون بعد از چند روز 
درگيري به اين بيماري به پزشك مراجعه كرده است، طبق بررسي هايي 
كه با اطرافيان بيمار صورت گرفت، نشانه اي از بيماري در بين آنها ديده 
نشده است.«  به گفته بررسي ها نش��ان مي دهد كه عالئم بيماري آبله 
ميمون شبيه به كرونا است و مراقبت هاي س��ندرميك الزم دارد. در 

كشور هاي منطقه فوت ناشي از اين بيماري گزارش نشده است. 
وي افزود: »دوره كم��ون بيماري آبله ميمون پنج روز اس��ت. او گفت: 
با اعالم سازمان جهاني بهداشت مبني بر ش��يوع بيماري آبله ميمون 
كيت هاي تش��خيصي در ايران توليد ش��ده و آزمايشگاه مرجع كشور 

آمادگي نمونه برداري در اين خصوص را دارند.« 
 راه اندازي آزمايشگاه تشخيص آبله ميمون از خرداد ماه

رحيم س��روري، رئيس انس��تيتو پاس��تور ايران هم درباره روش هاي 
تشخيص اين بيماري در كشور گفت: » آزمايشات تشخيصي آبله ميموني 
از خردادماه سال جاري در انستيتو پاستور ايران راه اندازي شده است و با 
توجه به لزوم آمادگي شبكه آزمايشگاهي كشور جهت تشخيص بهنگام 
موارد مشكوك احتمالي، انستيتو پاستور ايران كيت غربالگري ارتوپاكس 
ويروس را طراحي و همراه با آموزش هاي الزم، به آزمايشگاه هاي منتخب 
شبكه آزمايشگاهي در 1۴ قطب آزمايشگاهي كشور ارسال كرده است. 
بر اين اساس، دانشگاه هاي علوم پزشكي منتخب در صورت تشخيص 
موارد مشكوك در آزمايشات غربالگري، نمونه ها را براي بررسي تكميلي 

به انستيتو پاستور ايران ارسال مي كنند.«
 آمار پايين فوتي هاي آبله ميمون 

به گفته رحيم سروری، سازمان جهاني بهداشت اخيراً به دليل شيوع 
باالتر از حد انتظار اين بيماري در جهان، وضعيت اضطراري بين المللي 
اعالم كرده است. در چند ماه اخير، تاكنون بيش از 3۴ هزار مورد بيماري 
از 82 كشور دنيا گزارش شده است. در همسايگي ايران نيز كشورهاي 
قطر، امارات، عربس��تان، تركيه  و لبنان نيز اين بيماري را در ماه هاي 
گذشته گزارش كرده اند.  وی تأكيد كرد: » خوشبختانه با وجود افزايش 
موارد گزارش شده بيماري، تعداد مرگ گزارش شده از اين بيماري در 
دنيا بسيار كم بوده است. بيماري آبله ميموني خود بهبود شونده است 
و مهم ترين روش انتقال بيماري، تماس طوالني مدت از جمله تماس 
جنسي اس��ت.«  وي از افراد مش��كوك به آبله ميموني و داراي سابقه 
تماس با فرد مشكوك يا قطعي مبتال به آبله ميموني خواست به مراكز 

بهداشتي درماني مراجعه كنند. 

زهرا چیذري 

  گزیده


