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امکان مواجهه با پاندمیهای جدید وجود دارد
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سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
کرونا از ابتدای پیدایش در ایران
تاکنون  6پیک مرگبار داشت؛
141هزار مرگ و ابتالی بیش از
واکسیناسیون هفت میلیون نفر آثار به جا مانده
از همه گیری آن در سطح کشور
است و داغهایی که برجا گذاشت
فراموش نمیشود ،حاال اما این ماییم که باید
با رعایت پروتکلها روند مهار آن را حفظ کنیم و
نگذاریم دوباره اوج بگیرد.
ایــن روزها زندگی مــردم به نوعــی وارد روندی
عــادی شــده اســت؛ تحقــق ایــن مهــم مدیــون
رشــادتهای کادر درمــان ،پرســتاران و تــالش بی
وقفه ،خســتگی ناپذیری آنــان و گامهای محکمی
اســت که بــرای انجــام واکسیناســیون سراســری
در کشــور انجــام شــد؛ همــه اینهــا در کنــار توجه
و همراهــی مــردم دســت بــه دســت هــم داد تــا
امــروز ایــران در مهــار ویــروس کرونــا تــا حــدودی
موفقیتهایــی بــه دســت آورد اما برای ریشــهکن
کــردن شــر ایــن ویــروس منحــوس هنــوز بایــد
اقدامــات پیشــگیرانه را مــورد توجــه جــدی قــرار
دهیم.
درســت اســت که این روزهــا کرونا رنــگ باخته،
زندگــی مردم بــه حالت عادی برگشــته اســت ،اما
نبایــد یادمــان بــرود کــه حتــی یــک لحظــه غفلت
آن هــم از ســوی مــردم ایــران میتوانــد دوبــاره
فاجعــهای هرچند کوچک در کشــور ایجاد کند که
دوباره تا سالهای سال داغ آن بر دلمان بماند.
چه توصیههایی در این روزها میشود؟
این روزهــا بهترین اقدامات بــرای مبارزه جدی
بــا ایــن ویــروس ناخوانــده رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی اما نه به اندازه روزهــای اول که هزاران
مشــکل برای مردم به وجود آورد ،باید استفاده از
ماســک همچنان در دستور کار مردم باشد اما نه
شــیوهای که در همه جا استفاده شود .به همین
منظور وزارت بهداشت توصیههای متعددی برای
مردم دارد.
استفاده از ماسک در محیطهای بسته ،رعایت
فاصلهگــذاری اجتماعــی ،تکمیل دزهای واکســن
کرونا ،عدم سهلانگاری و پرهیز از هرگونه فعالیتی
که منجر به شــیوع ســویه جدیدی از این ویروس
شــود چرا که طبق نظر برخی اپیدمیولوژیســتها
ممکــن اســت در فصــل پاییز و زمســتان همزمان
با ویروس آنفلوانزا ســویهای دیگــر از این ویروس
نمایــان شــود اما تا چنــد ماه آینده فعــال خبری از
سویه جدید در ایران نیست.
استفاده از ماسک در فضای باز نیاز نیست
با توجه به اینکه هنوز کرونا تمام نشده است و
مهار کامل آن در جهان به قطعیت نرســیده است
و ممکــن اســت حتی با یک ســویه جدید در برخی
از کشــورهای دنیــا کــه آمــار واکسیناســیون آنهــا
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ایران با وجود واکسیناسیون سراسری روند نزولی
پیدا کرده است و حتی روزهای صفر کرونایی از نظر
مرگ را هم دیدم.

تغییر رنگ کــــرونا با نوید روزهای خوش
تکمیل نشده است ،ایران نیز درگیر شود پس الزم
است تا مهار کامل این ویروس همه در این زمینه
جوانب کامل را رعایت کنند.
امــا اینکــه در چــه مکانــی ماســک بزنیــم و چه
مکانی نیاز به اســتفاده از ماسک نیست این مهم
است چون براساس اعالم ستاد مقابله با ویروس
کرونا همچنان مردم باید به اســتفاده از ماسک و
رعایــت فاصلهگذاری اجتماعی در اماکن مســقف
شــلوغ ،پرتردد و پرازدحام ،وســایل نقلیه عمومی
و بیمارســتانها در شهرهای زرد و آبی اقدام کنند
و در ســایر اماکــن به ویــژه فضاهای بــاز الزامی به
استفاده از ماسک وجود ندارد.
وزارت بهداشــت هرازگاهــی توصیههایی جدی
بــرای رعایــت ایــن اصــول و دســتورالعملهای
بهداشــتی بــرای کنتــرل بهتر ایــن ویــروس دارد و
همــه این موضوعــات باید از ســوی مــردم جدی
گرفتــه شــود چرا کــه کرونا نشــان داد کــه با هیچ
کســی شوخی ندارد و ممکن است به نوعی همه
را درگیــر این بیماری کند ،به گونهای که حتی مرگ
و هــزاران مشــکل دیگر بــرای این افــراد به وجود
میآورد.
رعایت پروتکلهای بهداشتی همچنان
جدی گرفته شود
بــا توجــه بــه اینکــه میــزان رعایــت
دســتورالعملهای بهداشــتی در کشور در اواسط

خردادمــاه همچنــان پاییــن و نزدیــک بــه 49.66
درصــد بوده اســت ،پس باید همه دوبــاره به این
اصــول پایبنــد باشــیم و اینگونــه تصور نشــود که
چــون کرونا تا حــدودی فروکش کرده اســت دیگر
نیازی به رعایت این اصول نیست.
بــا ادامه روند کنترلی کرونا در کشــور ،میانگین
میــزان رعایت بهداشــت فــردی در اماکن عمومی
استانهای کشور به حدود  55.83درصد رسیده
اســت ،در بخــش میانگین رعایت بهداشــت فردی
در اماکــن عمومی کشــور به رقــم  55.83درصد
رســیدیم که فرودگاهها با  94.59درصد بیشترین
میزان رعایت و پاســاژها بــا  50.30درصد کمترین
میزان رعایت را در این شاخص داشتهاند.
میانگیــن اســتفاده از ماســک در شــاغالن و
خدمتگیرنــدگان بــه تفکیــک اماکــن عمومــی
استانهای کشــور به رقم  43.67درصد رسیده که
بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی
مربــوط بــه فرودگاهها بــا  91.89درصــد و کمترین
میزان استفاده از ماسک مربوط به استخرهای شنا
و مراکز تفریحی با  30.40درصد است.
میزان رعایت فاصلهگذاری اجتماعی چقدر

است؟
میانگیــن درصد رعایــت پروتــکل فاصلهگذاری
در اماکن عمومی کشــور  47.76درصد اســت که
اســتادیومها بــا  84.85درصــد بیشــترین درصد

رعایت و پاســاژها بــا  36.30درصد کمترین میزان
رعایت پروتکل فاصلهگذاری را داشتهاند.
فرصت طالیی برای تکمیل واکسیناسیون
یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی که اکنون به
شــدت روی آن تاکید میشود مساله مهم تکمیل
واکسیناســیون کرونــا از ســوی مردم اســت چون
زمانی که کرونا و همهگیری آن را در کشور داشتیم
مهمترین مساله واکسیناسیون سراسری بود که
بــه همت دولــت ســیزدهم و برای صیانــت از جان
مردم این مهم محقق شد.
واردات واکسن کرونا در دولت سیزدهم روندی
بســیار مطلوب و صعودی داشــت به گونه ای که
اکنون مهمترین مســاله توجه مــردم به تزریق دز
سوم و حتی دز چهارم کرونا است.
در مجمــوع  207میلیــون و  98هــزار و 183
دز واکســن داخلــی و وارداتــی در کشــور وجــود
داشــته اســت که تاکنــون بیــش از  151میلیون دز
آن اســتفاده شــده و بیش از  57میلیــون ُدز برای
اســتفاده مردم موجود اســت تا با استقبال مردم
از دزهای دوم و ســوم بــرای تزریق این افراد مورد
استفاده قرار گیرد.
واکسن نزدهها به مهار بهتر کرونا کمک

کنند
بــا توجه بــه اینکه اکنــون بیــش از  57میلیون

چرا قصور در رشتههای دندانپزشکی و زنان و زایمان زیاد است؟
سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
قصور پزشکی ممکن است در
اقدامات تشخیصی و درمانی به
دلیل بیمباالتی ،بیاحتیاطی،
بابک سلحشور نبود مهارت و رعایت نظامات
دولتی اتفاق بیفتد ،اما چرا قصور
در رشتههای دندانپزشکی و زنان
و زایمان زیاد است؟
مدیــرکل کمیســیونهای پزشــکی ،ســازمان
پزشــکی قانونــی درخصــوص اینکــه ،قصــور
پزشکی چیست؟
گفــت :قصــور بــه معنــای عجــز و ناتوانــی و
کوتاهــی کــردن از کاری اســت ،اما اگــر بخواهیم
لفظ قصور پزشــکی را درباره اقدامات تشخیصی
و درمانــی بــه کار ببریــم بایــد دارای شــرایطی
باشــد؛ اول ایــن کــه درمانگــر ،بایــد مســوولیت
تشــخیص یــا درمــان بیمــاری فــردی را برعهــده
گرفتــه باشــد؛ دوم آنکــه در راســتای ایــن اقدام
درمانــی یــا تشــخیصی ،اقدامــی را انجــام داده
باشــد کــه بــر اســاس قواعــد علمــی و قانونــی
نباشد ،ســوم آن که کار انجام شده موجب ضرر
و زیان فرد بیمار شــده باشــد و اینکه باید رابطه
علیــت بیــن اقــدام درمانگــر و صدمــهای کــه به
بیمــار رخ داده را احراز کنیم.
دکتر بابک سلحشــور افزود :قصور پزشــکی به
 4شــکل بیمباالتــی ،بیاحتیاطی ،عــدم مهارت و
عــدم رعایــت نظامــات دولتی ممکن اســت اتفاق
بیفتــد ،بیمباالتــی یعنــی کارهایی که یک پزشــک
یــا درمانگر باید در رونــد درمان بــرای بیمار انجام
دهــد ،اما انجام نداده اســت که شــدیدترین نوع
قصور است.
وی ادامه داد :بیاحتیاطی یعنی کارهایی که
نبایــد برای مریــض انجام دهد ،امــا انجام داده
اســت ،عــدم مهــارت یعنــی اتفاقــی کــه بهدلیل
عــدم مهــارت درمانگر در هنــگام انجــام جراحی
یــا اقــدام درمانــی و تشــخیصی ،رخ میدهــد و
معمــوال هــم توســط پزشــکان جوانتــر انجــام
میشــود و عدم رعایت نظامــات دولتی نیز عدم
رعایــت بخشــنامه ،پروتکلهــا و آییننامههــای
ابالغی وزارت بهداشــت اســت که بــه دلیل عدم
رعایــت ،منجر به قصــور و خســارتی و عارضه به
بیمار میشود.

مدیــرکل کمیســیونهای پزشــکی ،ســازمان
پزشــکی قانونــی گفــت :ممکــن اســت مــردم
احســاس کنند رســیدگی به پرونده هــای قصور
پزشــکی کمی طوالنی است که البته حق دارند،
زیرا وقتــی پروندهها با شــکایت قصور پزشــکی
موردبررســی قــرار میگیــرد ،نیــاز بــه اقدامــات
تکمیلــی دارنــد کــه خــارج از حیطــه پزشــکی
قانونــی اســت بــرای مثــال ممکــن اســت بــرای
بررســی پرونــده ای کــه بیمــار دچار نقــص عضو
شــده ،نیاز باشــد زمــان الزم بــرای بهبودی فرد
طــی شــود تــا بتوانیم حکم صــادر کنیــم یا الزم
باشــد یــک ســری مــدارک و مســتندات از جمله
آزمایشهــا و اقدامات تشــخیصی بــرای بیماری
که شــکایت کرده انجام شــود که این مســئله تا
زمان رســیدن جواب آزمایشات طول می کشد،
یــا ممکــن اســت نیــاز بــه درخواســت پرونــده
کیفــری از سیســتم قضایی باشــد که وصول آن
زمان بر است.
بیشترین قصور پزشکی مربوط به کدام
رشتههاست؟
سلحشــو گفــت :در ســال گذشــته ()1400
درمجمــوع 12هــزارو 120پرونــده در نوبتهــای
مختلف مورد قصور پزشــکی بررسی قرار گرفت که
از ایــن تعداد  5هزار و  583هــزار پرونده محکوم
و  6هــزار و  537هــزار پرونــده هــم تبرئــه شــدند
کــه 47درصــد از پروندههــای قصــور محکــوم و
53درصد هم تبرئه شدند.
وی افــزود :درمقایســه بــا تعــداد پروندههــای
قصور در ســال قبل ازآن ( )1399با 10هزار و 848
پرونــده ،تعداد پروندهها در ســال  1400حدود 10
درصد افزایش داشته است.
مدیــرکل کمیســیونهای پزشــکی ،ســازمان
پزشــکی قانونی گفت :در سال گذشته بر اساس
آمار سازمان پزشــکی قانونی و بر مبنای موضوع
کمیســیون قصــور در همــه نوبتهای رســیدگی
رشــته جراحــی زنــان و زایمــان با  2638نفــر رتبه
اول بعــد ازآن رشــته جراحــی عمومــی بــا 2009
نفــر و رتبه ســوم دندانپزشــکی بــا  1829نفر قرار
داشت.
سلحشــور تصریح کرد :همچنین آمار مقایسه
افراد درگیر در پروندههای قصور بر حســب رشــته

توصیههایی به مردم و پزشکان در مورد
کاهش قصورهای پزشکی
سلحشــور تأکیــد کــرد :بــه پزشــکان توصیــه
میکنیــم کــه بــرای بیمــاران خــود وقــت کافــی

تاکید بر تزریق دز یادآور یا چهارم
بــا وجود اینکــه هنوز برخی از مــردم تمایلی به
تزریــق دزهای اول تا ســوم ندارند ،اما ســتاد ملی
مقابلــه بــا کرونا بــرای مهــار کامل ایــن ویروس و
کاهــش گرفتــاری مــردم در فصل پاییز و زمســتان
با این ویروس کشــنده ،توصیه اکیــد بر تزریق یک
نوبــت واکســن یــادآور ســال در  1401در تمامــی
گروههای سنی باالتر از  12سال کرده است.
بــه همین منظــور افرادی که در این رده ســنی
 6ماه از آخرین نوبت تزریق واکســن آنها گذشــته
اســت میتوانند ماننــد واکســنهای آنفلوآنزا که
هر ســاله تزریق میکنند ،تا اواسط تابستان جاری
آن را تزریق کنند تا ســطح ایمنی بدن آنها افزایش
یابــد و در این صورت ســطح ایمنی جامعه در آغاز
فصل پاییز به سطح مطلوبی برسد.
اکنون زمانی اســت که روزهای خوشــی پس از
مهار نســبی کرونا در ایران را شــاهد هستیم همه
میتوانیم با رعایت دستورالعملها و پروتکلهای
بهداشــتی روزهــای عادی را تجربــه کنیم و بهترین
مسیر نیز استفاده از ماسک در محیطهای بسته،
فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از فرصت طالیی
تزریــق واکســن کرونا اســت بــه امیــد روزهایی که
دیگر کرونا بومی شــده باشد و رنگ زندگی همه را
با خوشــی تغییر دهد نه اینکه مرگ و بیماری را به
خانوادهها تقدیم کند.

چرا کودکان کار در مدارس آموزش نمیبینند؟!

تخصصــی نیز رتبــه اول جراحی عمومی
بــا  1918مورد ،رتبه دوم دندانپزشــکی با
 1715مورد و رتبه ســوم پرســتاران با تعداد
 1561نفررا به خود اختصاص دادند.
وی خاطرنشــان کــرد :در رشــته زنــان و
زایمــان از  2638مــورد پرونــده  1772مورد
تبرئــه و  866مــورد محکــوم شــدند ،در رشــته
جراحی عمومــی از  2009مــورد  1276مورد تبرئه
و  733مــورد محکــوم و رشــته دندانپزشــکی
از  1829مــورد  772مــورد تبرئــه و 1057مــورد
محکوم شدند.
چرا قصور در رشتههای دندانپزشکی و
زنان و زایمان زیاد است؟
مدیــرکل کمیســیونهای پزشــکی ،ســازمان
پزشــکی قانونی گفت :در رشــته دندانپزشکی به
دلیل اینکه تعداد مراجعه کننده بیشتراست و از
سویی هم مردم برای درمان و ترمیم دندانهای
خود به آگاهیهای بیشــتری رســیدهاند و بیشتر
هــم به دندانپزشــک مراجعه میکننــد و بنابراین
بــا مراجعــه بیشــتر ،احتمــال قصــور هــم باالتــر
میرود و همچنیــن هرچند تعرفه دندانپزشــکی
دربرخــی از کشــورهای در رده خدمــات لوکــس
محســوب میشــود و در مقایسه با این کشورها
هزینه دندانپزشــکی در کشــور ما پایینتر اســت،
اما در مقایســه با برخی از خدمات دیگر پزشــکی
در کشــور مــا تعرفــه دندانپزشــکی باالســت و با
پرداخت هزینه باالتر تعداد شــکایتها هم بیشتر
خواهد بود.
وی ادامــه داد :اما دررشــته زنــان و زایمان به
دلیل اینکه حساســیت این رشته زیاد است و یک
رشته تلفیقی محســوب میشود و دو نفر (مادر
و کــودک) درآن درگیــر هســتند و از ســویی دیگر
رشــته زنان و زایمان یک رشــته پیچیده و ســخت
اســت و اقدامات درمانــی پیچیده دارد به همین
دالیل هم احتمال قصور و شــکایت درآن بیشــتر
است.

دز واکســن کرونا در کشــور موجود اســت افرادی
کــه تاکنــون هیــچ یــک از دزهای واکســن خــود را
تزریــق نکــرده و یا افــرادی که دز دوم و ســوم آنها
هنوز تکمیل نشــده اســت باید بــرای قطع زنجیره
انتقال ویروس از ســوی این افراد به دیگر افرادی
که واکسیناســیون خود را تکمیل کردهاند ،تالش
کننــد چرا که بیشــترین افرادی که در معرض خطر
هستند خود افراد واکسینه نشده هستند.
متاســفانه حــدود  14میلیــون نفــر از مــردم
کشــورمان هنوز واکســن کرونا را تزریق نکردهاند،
این آمار به نســبت جمعیت کشور باالست و برای
اینکه در آینده هم با مشــکل مواجه نشوند حتما
بــرای تزریــق واکســن خود اقــدام کننــد چون هم
بــرای خــود این افــراد از نظر امکان ابتــالی به این
ویــروس دارای اهمیت اســت و هم اینکه خانواده
آنان نیز با واکسینه شدن این افراد مصونیت پیدا
میکنند و ایمنی جمعی هم در کشــور روند بهتری
خواهد داشت.
اینکــه برخــی از افــراد هنــوز قدمــی بــرای مهار
کامــل کرونــا برنداشــته انــد جــای ســوال دارد
چــون عالوه بــر اینکه تعــدادی از مــردم حتی یک
دز واکســن کرونــا را نزدهانــد در ایــن میــان هفت
میلیــون نفــر بــا وجــود اینکــه دز اول را تزریــق
کردهاند ،هنوز برای زدن دز دوم اقدامی نکردهاند
باید این ســوال را کرد که چــه موضوعی مهمتر از
این مســاله که همه مشــاهده کردیم که کرونا در

 29میلیون دز سوم را نزدهاند
آمارهای افراد واکسن نزده در دز اول و دوم به
رقم  21میلیون نفر میرســد اما اینجا جای سوال
اســت که کســانی که دو دز واکســن خود را تزریق
کردهاند چرا باید برای تکمیل روند واکسیناسیون
خــود و دز ســوم یا یادآور هیچ برنامــهای ندارند و
حتی آمار آنها رو به روز در حال افزایش است.
اســفندماه  1400تعــداد افــرادی کــه دز ســوم
یا یــادآور خــود را تزریق نکرده بودنــد  22میلیون
نفــر بود اما ایــن آمار در روزهای اخیــر  29میلیون
نفر اعالم شــده که این افراد برای تزریق دز ســوم
واکســن کرونا اقدامی نداشــتهاند ،شــاید اگر این
افــراد هم بــرای تزریــق واکســن اقدام کننــد دیگر
مهــار کرونا به یک واقعیت تبدیل شــود و آندمیک
یا بومی شدن کرونا در ایران رقم بخورد.
در حالــی کــه  50میلیون نفر هنــوز برای تکمیل
واکسیناســیون خــود در دزهای اول تا ســوم هیچ
برنامــهای ندارند ،امــا روند نزولی مــرگ و ابتالی به
کرونا را در کشور شاهد هستیم چه بسا با استفاده
از این فرصت طالیی واکسیناسیون از سوی افرادی
که هنوز واکسینه نشدهاند ،کرونا به طور کامل در
ایران به طور کامل مهار شود و مردم ایران از دست
این ویروس نامرئی رهایی یابند.

بگذارنــد و درخصــوص عــوارض ناشــی از اعمال
جراحی یا مصــرف برخی داروهــا توضیحات کامل
را در اختیــار بیمــاران قــرار دهنــد و بیمــاران نیز با
آگاهی کامل از این عوارض تصمیم بگیرند و دوره
درمان را طی کنند.
وی ادامــه داد :رعایــت اخالق پزشــکی برای
پزشــکان در اولویت اســت و زحمــات زیادی نیز
در این خصــوص متحمل می شــوند ،اما گاهی
به دلیل ازدحــام جمعیت زیاد مراجعهکنندگان
ممکــن اســت کــم توجهیهایــی انجــام شــود،
البتــه همــکاران پزشــک کــه پروانــه مطــب و
گواهینامــه پزشــکی دارنــد ،از مهــارت و دانش
کافــی برخــوردار هســتند ،اما گاهی الزم اســت
بــرای آن هــا دورههای آموزشــی تکمیلــی برگزار
شود.
مدیــرکل کمیســیونهای پزشــکی ،ســازمان
پزشــکی قانونــی گفــت :بــه بیمــاران نیــز توصیــه
میکنیــم همــه جوانب درمــان بیماری خــود را در
نظر بگیرند و اطالعات کافی در مورد بیماری خود
داشته باشند و بعد پزشک معالج خود را انتخاب
کنند.
وی افــزود :بــه مــردم اطمینــان میدهیــم که
پزشــکی قانونی در رسیدگی به پروندههای قصور
جانب حــق و عدالت را رعایت میکنــد و از تضییع
حقوق چه بیمار یا پزشــک جلوگیــری میکند و در
رســیدگی پروندههــا بــرای مــا بین پزشــک و بیمار
هیچ تفاوتی وجود ندارد.

سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
معاون آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش درباره آموزش
کودکان کار گفت :اگر کودکی
تحت عنوان "کودکان کار"
حکیمزاده
فعالیت کند جزو شرح وظایف
سازمان بهزیستی است که آنها
را شناسایی و به آموزش و پرورش معرفی کند.
رضوان حکیمزاده درباره ثبتنام "کودکان کار"
در مدارس و آموزش آنها اظهار کرد :ســاماندهی
و شناســایی کــودکان کار بــر عهــده ســازمان
بهزیســتی اســت ،آمــوزش و پــرورش موظــف به
آموزش کودکانی اســت که ثبتنام کرده و داخل
مدارس هستند.
وی افــزود :شناســایی دانشآمــوزان بازمانده
از تحصیــل را بــا همکاری ســازمانها و تقســیم کار
انجام شــده پیگیری میکنیم اما اگر کودکی تحت
عنوان کودکان کار فعالیت کند ،جزو شرح وظایف
ســازمان بهزیستی اســت که آنها را شناسایی و به
آموزش و پرورش معرفی کند.
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش
و پــرورش گفــت :کــودکان کار در مــدارس
حضــور ندارنــد بنابرایــن ممکن اســت آموزش و
پــرورش آنها را نشناســد چرا که در سراســر شــهر
پراکنــده هســتند ،نهــاد متولی پیگیــری کودکان
بدسرپرســت و کودکان کار ،ســازمان بهزیســتی
است.
حکیــمزاده ادامــه داد :کــودکان کار بایــد
شناســایی و بــه آموزش و پرورش معرفی شــوند
تــا از آنهــا بــرای آمــوزش و ثبتنــام در مدرســه
حمایت کنیم؛ ســایر اقدامات حمایتی باید توسط
ســازمانهای مســئول که مهمترین آن بهزیستی
است ،انجام شود.

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیا ســازمان
بهزیســتی آمــار بازمانــدگان از تحصیــل و تــرک
تحصیلیها را از شما دریافت میکند.
متذکــر شــد :طبــق تقســیم کار ملــی هــر
زمــان کــه از مــا درخواســت داشــتند ،آمــار
بازمانــدگان از تحصیل را با مشــخصات اســمی
در اخیارشــان قرار داده ایم اما به نظر میرسد
باید هماهنگی و جدیت بیشــتری از ســوی سایر
ســازمانها باشــد تا ایــن اقدام بتواند بــه نتیجه
برسد.
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و
پرورش گفت :کودکی که ســر چهارراه اســت ،دیگر
داخل مدرسه نیست که آموزش و پرورش بتواند
او را آمــوزش دهــد؛ ســازمان متولی شناســایی و
ســاماندهی این کودکان بهزیســتی اســت و برای
پیگیــری تحصیــل آنهــا باید بــه آمــوزش و پرورش
اطالع دهد.
پیــش از ایــن علــی باقــرزاده؛ رئیــس وقــت
ســازمان نهضت ســوادآموزی گفتــه بود :حدود
 18هــزار نفــر از کــودکان  10تــا  19ســال ،تحــت
پوشــش فعالیتهای ســوادآموزی قــرار گرفتند
که در حال حاضر ما  25هزار نفر را هدف گذاری
کردهایــم و امیدواریــم که با حمایت موسســات
دولتــی این طرح اجرایی شــود اما اگر شــخصی
تحت پوشــش مدرســه باشد
یــا بانکهــای اطالعاتــی
مــا نشــان دهــد کــه ایــن
افــراد ســابقه تحصیلــی
بیــش از ســوم ابتدایــی
دارنــد ،علیالقاعــده
مشــمول ایــن طرح
نمی شوند.

اجتماعی

توجه بیمه سالمت به بسته خدمتی افراد معلول
سپهرغرب ،گروه اجتماعی :مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی گفت :توجه بیمه سالمت به بسته خدمتی افراد دارای معلولیت حائز اهمیت است.
محمدرضا اسدی افزود :سازمان بیمه سالمت از دی ماه  99به عنوان پیشگام در پوشش بیمهای خدمات توان بخشی گام مؤثری را برداشته ،البته قبلتر هم اقداماتی در زمینه انجام شده است.
وی با اشــاره به در نظر گرفتن بســته خدمت مناســب برای افراد دارای معلولیت ،ادامه داد :هر چند در این بحث هنوز مشــکالتی وجود دارد ،اما همین که بیمه ســالمت بهعنوان اولین ســازمان بیمهگر در حوزه وظایف خود خوب عمل کرد ،جای بســی
امیدواری دارد.
اسدی تصریح کرد :امیدواریم در کنار بیمه سالمت سازمان تأمین اجتماعی نیز گامهای مناسبی بردارد ،پیشنهاد میشود که دولت اعتبارات بیشتری را برای این حوزه در نظر بگیرد.
sepehrgharb.news@gmail.com
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افزایش نشــــــــاط اجتمـــــــاعی
با غنیسازی اوقات فراغت
سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
موضوع اوقات فراغت بهعنوان
یکی از نیازهای جامعه کمتر مورد
توجه است و برخی دستگاهها آن
اوقات فراغت را یک موضوع لوکس میدانند؛
درحالیکه اوقات فراغت متن
زندگی است و تنها نیاز نوجوانان
نیست ،بلکه نیاز بزرگساالن هم به شمار میرود.
برای غنی کردن این اوقات در ابتدا باید به ادبیات
مشترکی دست یابیم.
غنیســازی اوقــات فراغــت موضــوع جدیــدی
نیســت و سالهاســت که پــس از گذراندن اوقات
تحصیلی و مطالعه مســتمر و فشــار ذهنی ناشی
از گذرانــدن آزمونهــا و امتحانــات ،تعطیــالت
تابســتانی بهتریــن فرصــت در تأمیــن بخشــی از
نیازهــای جســمی و روحــی کــودکان ،جوانــان و
نوجوانــان بســیار خوشــایند و لذتبخــش اســت
و تعــدادی از دســتگاههای متولــی در ایــن امر به
فراخــور مســئولیت خود ســرگرم برنامهریزی برای
این قشر هستند.
گســترش دامنــه اوقــات فراغت موجب شــده
کــه نهادهــای متولــی بهمنظــور گــذران مناســب
این ایــام به فکر برنامهریزی برای جوانان باشــند.
نتایــج بررســیهای «ســازمان ملــی جوانــان»
نشــان میدهــد  43/5درصــد جوانــان کشــور،
سازمانهای مسئول اوقات فراغت را میشناسند
و  56/5درصــد دیگر شــناختی از این دســتگاهها
ندارنــد .طبــق اســتانداردهای بینالمللــی ،تعداد
روزهای فراغت در کشــورهای دیگر  80روز در سال
و این رقم در کشور ما  90روز است.
اوقات فراغت ،تعریف و گســتره بسیاری دارد و
تنها مخصوص ایام خاصی نیســت اما در تابستان
برای قشر دانشآموز و دانشجو به دلیل تعطیلی
سیســتم آموزشــی و فرهنگــی کشــور ،اهمیــت
خاصــی دارد؛ بنابرایــن چگونگــی گــذران اوقــات
فراغــت ،بازتابی از شــرایط اجتماعــی ،اقتصادی و
فرهنگــی جوامــع اســت که اســتفاده مطلــوب از
این اوقــات میتواند تأثیر مهمی در بهبود کیفیت
زندگی افراد داشته باشد.
اهمیت محتوای فکری و فرهنگی ،نشاط و
پویایی در برنامههای اوقات فراغت
پژوهشهــا نشــان داده اســت افــرادی کــه
اوقات فراغت خود را ســودمند و مطلوب ســپری

میکننــد ،از نظر اقتصادی بازدهــی بهتری دارند و
از لحاظ روحی نســبت به دیگران شــادتر هستند.
البتــه زمــان و فعالیتهای اوقــات فراغت برای هر
ســن و گروهی متفاوت اســت؛ بنابراین افراد برای
اوقات فراغت خود برنامهای دارند که به ســلیقه،
نیازهــای روحی و روانی ،ســن و توانایــی مالی فرد
بستگی دارد.
روانشناســان اوقات فراغت را زمانی میدانند
کــه فــرد ،فعالیتهــای ضــروری یــا وظایــف خــود
را انجــام داده اســت و میخواهــد بــه فعالیــت
شــادیآور و مورد عالقه خود بپردازد تا خســتگی
کارهــای روزانــه رفــع شــود و بــا روحیــه بهتــر و
نیــروی بیشــتری بــه دیگــر امور بپــردازد .هــدف از
فعالیتهــای اوقــات فراغــت ،کســب آرامــش و
قــوای بیشــتر اســت .از ســوی دیگــر کارشناســان
تاکید دارند اوقــات فراغت را میتوان زمان اجرای
برنامههــای متولیــان دســتگاههای فرهنگی برای
قشــر جــوان و نوجوان دانســت که باید بــا توجه
بــه نوع و نیــاز مخاطبان پیشبینی شــود و ضمن
داشــتن محتــوای فکــری و فرهنگــی الزم ،دارای
نشاط ،تحرک و پویایی نیز باشد.
برای اوقات فراغت خانواده کمتر
برنامهریزی شده است
محمدتقــی داســتانی عضــو هیئــت مدیــره
انجمن اوقات فراغت ایران در گفتوگو با خبرنگار
ایمنــا ،پیرامون اینکه در کشــور مــا اهمیت اوقات
فراغــت دانشآمــوزان بــا آغــاز فصــل تابســتان و
تعطیلــی رســمی مــدارس قــوت میگیــرد ،اظهار
میکند :اوقات فراغت بســتر مناســبی برای رشــد
اســتعدادهای گوناگــون و ابعــاد مختلــف وجود
کودکان و نوجوانان به شــمار میرود ،اما نیازمند
اســت این بخــش مهــم نیز در طــول ســال مانند
برهههــای دیگــر زندگــی آنــان مــورد تعریــف قرار
گیرد؛ زیرا تنها ایجاد برنامههای فشــرده دو ماهه
در میــان تابســتان بــرای دانشآمــوزان بــه ایــن
معنا نیســت کــه برنامهریزی اوقــات فراغت انجام
دادهایم.
وی اوقــات فراغــت را امری عمومــی میداند و
میگویــد :بیشــتر برنامهریزیهای اوقــات فراغت
در تابســتان برای رده ســنی کــودکان و نوجوانان
اســت؛ درحالیکــه بــرای اوقــات فراغــت قشــر
بزرگســال ،میانســال و ســالخورده و بــا رویکــرد
خانوادگــی ،کمتر اقدام صورت میگیرد .هر نهاد و

گروهی در برنامهریــزی و ایدهپردازی فعالیتهای
فراغــت خــود بایــد بــه تمــام گروههــای جامعــه
هدفش بیندیشد.
عضو هیئت مدیره انجمن اوقات فراغت ایران،
پنــج موضوع آمــوزش گردشــگری ،ورزش ،بازی و
ســرگرمی ،مدیا و رســانه را به عنــوان موضوعات
اصلــی اوقات فراغــت مطرح میکنــد و میافزاید:
اوقــات فراغــت ،مهمتریــن گســتره زمینهپــرداز
تغییــرات نگرشــی و ارزشــی و خاســتگاه تولیــد
ســبکهای جدید زندگی اســت؛ چنانچه این پنج
حــوزه با برنامهریزی در تمــام جوانب فراغت افراد
جامعه گنجانده شود برای تمام اعضای خانواده،
اوقات فراغتی شاد ایجاد میشود.
وی ادامــه میدهــد :انجمــن اوقــات فراغــت
ایران در حوزه گردشگری به دلیل وجود نهادهای
متولــی و معیــن ورود پیــدا نکــرده اســت ،چراکــه
معتقدیــم انجام اقدامات موازی در این خصوص
لزومی ندارد.
داســتانی ،دربــاره اینکــه خانههــای فراغــت
تصریح میکند :این خانهها برخالف ســایر نهادها
و سیســتمهای اقتصــادی و اجتماعــی بــا شــعار
«بــازی فقــط بازی نیســت» رویکرد طراحــی بازی و
ســرگرمی را ســرلوحه برنامههــا و اقدامــات خود
قرار داده اســت ،در این مراکــز در کنار برنامهریزی
و ایجــاد بــازی و ســرگرمی بــرای ردههــای ســنی
مختلــف ،برنامههای فرهنگی مانند نشســتهای
کتابخوانــی ،تماشــای فیلــم و پخــش فوتبــال نیز
انجام میشود.
لزوم توجه به فعالیتهای گروهی در

بازیها
وی با بیان اینکه امروزه انواع بازیها با کارایی و
جذابیتهای مختلــف هیجانی وقت قابل توجهی
از افراد بهخصوص در رده ســنی نوجوان و جوان
را پــر میکنــد ،میافزایــد :در خانههــای فراغــت،
بازیهایی از جنــس آفالین و غیردیجیتالی با جلب
قشر بزرگی از مخاطبان جوان در قالب اتاق فرارها
بــا  400ســناریو بــا گروهبنــدی چهار تا هفــت نفره
خانوادگــی در فضایــی کامــًا فیزیکی بــا فاصله از
ابزارهای دیجیتال تشــکیل میشــود که این افراد
با انجام فعالیتهــای گروهی تمام مراحل بازیها
را با کســب موفقیت بــه اتمام میرســانند ،چراکه
کار گروهــی یکی از مهارتهای مهمی اســت که در
جوامع امروز همه افراد به آن احتیاج دارند.

عدم اقدامات هماهنگ پاشنه آشیل پیشگیری از اعتیاد
سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
معاون دادستان کل کشور گفت:
عدم اقدامات هماهنگ پاشنه
آشیل پیشگیری از اعتیاد در ایران
سعید عمرانی بوده است.
 26ژوئــن برابــر بــا  5تیــر روز
جهانی مبارزه با مواد مخدر است.
کنفرانــس بینالمللــی مبــارزه بــا اعتیــاد و قاچاق
مواد مخدر از تاریخ  17تا  26ژوئن  1987در شــهر
ویــن بــه منظور ابراز عزم سیاســی ملتهــا در امر
مبارزه با پدیده خانمانســوز و شــوم مواد مخدر
تشــکیل شــد و در آن ســندی با عنوان  C.M.Oبه
تصویب کشورهای شرکتکننده رسید.
ایــن ســند خــط مشــی همهجانبــه اقدامــات
در امــر کنتــرل مواد مخدر را از ســوی کشــورهای
شــرکتکننده مشــخص و آنــان را متعهــد نموده
اســت تا اقدامات بینالمللی در خصوص مبارزه با
قاچاق مواد مخدر را قاطعانه دنبال کنند.
در ایــن کنفرانــس ســندی در  4فصــل تنظیــم
شد که بیش از  35مورد اقدام عملی را همچون
ارزیابی میزان مصرف ،پیشگیری از طریق آموزش،
نقــش رســانهها در بازگشــت معتــادان بــه دامن
اجتماع و معالجه آنان ،ریشــهکنی مزار ع غیرمجاز
خشخاش ،نابودی شبکههای عمده قاچاق مواد
مخدر ،همکاریهای حقوقی کشورها و غیره را در
خود جای داده است.
بــر اســاس اعــالم ســازمان ملــل و دیگــر
ســازمانهای جهانی ایران تنها کشــوری اســت که
بــا تمام قوا بــا خرید و فروش ،قاچاق ،اســتعمال
و… مــواد مخدر مبارزه میکند؛ چند ســالی اســت
کــه بنا بــر گفته مســئوالن دخیل در امر مبــارزه با
مواد مخدر ،تحریمها ایران را در راه مبارزه با مواد
مخــدر دچار مشــکل کرده اســت ،در کنــار این امر
نواقصــی که در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود
دارد هم ســبب شــده که تالشهای مسئوالن در
این راه نتیجه چشمگیری نداشته باشد.
اگــر بیانــات مقام معظــم رهبری در امــر مبارزه
بــا مواد مخــدر را در ســالهای اخیر بررســی کنیم
در مییابیــم کــه بــا گذشــت  44ســال از انقــالب
اســالمی هنوز در امر پیشــگیری از اعتیاد عملکرد
موفقــی نداشــتیم ،بررســی ایــن عملکــرد و دیگر
موضوعــات مشــابه را با ســعید عمرانــی معاون

قضائــی دادســتان کل کشــور در میان گذاشــتیم
که در ادامه میتوانید این گفت و گو را بخوانید:
عملکرد جمهوری اسالمی در حوزه مبارزه
با موادمخدر  43سال بعد از انقالب اسالمی را
چگونه ارزیابی میکنید؟
بــا عنایــت بــه اینکــه تولیــد مــواد مخــدر و
روانگــردان در کشــور افغانســتان و در
همســایگی جمهوری اســالمی ایران رو به
افزایش بوده و از طرفی تحریم جمهوری
اســالمی ایــران توســط کشــورهای
اســتکباری و اســتعماری مانع دســتیابی
ایران به ابزار و وســایل روزآمــد مبارزه بوده و
علیرغم عــدم همــکاری نهادهــای بینالمللی
با جمهوری اســالمی در مبــارزه با مواد مخدر،
ایران بر اســاس باور و اندیشــه اسالمی در سه
محــور پیشــگیری ،درمــان و مبارزه فراگیــر بر علیه
کلیــه اقدامات غیــر قانونی مرتبط با مــواد مخدر
تالش و فعالیتهای قابل توجهی داشته است.
چنانچــه بــر اســاس سیاســتهای کلــی نظام
و قوانیــن مربــوط در امــر مبــارزه با مــواد مخدر،
ارگانهــای مســئول در انجــام وظایــف اشــتراک
مســاعی و هــم افزایــی میداشــتند ،بالطبــع
دســتاوردهای فراوانی نصیب جمهوری اســالمی
میشود و امیدواریم در راستای گام دوم انقالب،
بــا اصــالح قوانین و مقــررات و رویههای گذشــته،
عملکــرد جمهــوری اســالمی را در مبــارزه بــا مواد
مخدر ،روانگردان و پیش سازها ارتقا دهیم.
گره کور امر مبارزه با مواد مخدر در این
سالها چه بوده است که دغدغه رهبر معظم
انقالب همچنان رفع نشده است؟
از جمله مواردی که سبب شده است در مبارزه
بــا موادمخدر نتیجه کامل بگیریــم عدم اقدامات
هماهنــگ و همه جانبــه در پیشــگیری از اعتیاد و
مقابله با تهدیدات و آســیبهای اجتماع ناشی از
جرایم مواد مخدر و همچنین عدم ضربه به بنیان
مالــی قاچاقچیــان و عــدم حتمیــت و قطعیت در
اجرای احکام بوده است.
خبر؟

از اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر چه

همــکاران مــا در قوه قضائیه ،ســتاد مبــارزه با
مــواد مخــدر و نیروهــای دســتاندرکار مبــارزه با
مواد مخدر ،ســعی و تــالش کردند با بهره گیری از
تجربیات گذشــته و رفع نقایص قوانین و رویهها،
الیحه جامعی را تهیه و پیشنهاد کنند .انشاءاهلل
ایــن اقدامــات مؤثــر در مبــارزه بــا مــواد مخــدر،
روانگردان و پیش سازها باشد.
در  3سال اخیر که موضوع آسیبهای
اجتماعی دغدغه رهبری بوده است ،عملکرد
ستاد مبارزه با موادمخدر ،پلیس ،دستگاه قضا
و دیگر دستگاههای دخیل در این امر در حوزه
مبارزه با مواد مخدر تفاوتی داشتیم؟
یکی از مهمترین آســیبهای اجتماعی ،اعتیاد
به مواد مخدر روانگردان است که گاهی از آن به
عنوان ام الجرایــم نام میبرند ،با توجه به رویکرد
مــاده  15و  16قانــون اصالح قانون مبارزه با مواد
مخدر که بازپروری ،درمان و مراقبت بعد از خروج
را برای معتاد متجاهر در نظر گرفته ،رویکرد ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،سازمان بهزیستی ،انتظامی
کل کشــور و قــوه قضائیــه بر این بــوده که عالوه
بر نگهــداری و درمــان معتادان ،نســبت به حرفه
آمــوزی ،کاردرمانــی و بازگشــت آنــان بــه خانواده
و جامعــه اقداماتــی را انجــام دهنــد کــه به لطف
خداوند متعال در این زمینه توفیقاتی هم حاصل
شده است.

عضــو هیئت مدیره انجمن اوقات فراغت ایران
بــا بیــان اینکه انجــام بــازی رومیزی بهعنــوان یک
گزینه مناســب برای تقویــت مهارتهای اجتماعی
شــناخته میشــود ،تصریــح میکند :ایــن بازیها
از چالشهای مختلفی تشــکیل شــده اســت که با
درگیر کردن بخشهایی از ذهن ،باعث رشد روانی
و هوشی فرد میشود.
وی ادامــه داد :اینگونــه بازیهــا طی چندین
ســال گذشته در کشــور ما تنها با بازیهای فکری
همچــون راز جنــگل ،روپولــی ،شــطرنج و منــچ و
مارپله شــناخته میشدند اما در شش سال اخیر
بیــش از  500عنوان بازی رومیــزی در کافهگیمها
و مراکــز بازیهــای فکــری در حــال اجراســت و
توانسته توجه بسیاری از مخاطبان را به خودش
جلب کند.
داســتانی میافزایــد :در گذشــته شــاید تصور
برخــی از افــراد در گذرانــدن اوقــات فراغت رفتن
به شــهربازی ،مســافرت و پارک بود امــا امروزه با
ایجاد مجموعههای ســرگرمی و وجــود امکانات
بســیار در آنهــا با کمتریــن هزینــه و برنامهریزی
کوتــاه و بلندمــدت افــراد میتواننــد یــک فراغت
پرهیجــان بــه دور از ابزارهــای دیجیتالــی داشــته
باشند.
لزوم کاهش برنامههای تکراری و بدون
نتایج کارشناسی
وی با انتقاد از برنامههای تکراری اوقات فراغت
در برخی ســازمانها و دســتگاهها ،اظهار میکند:

در اواخــر خردادمــاه برخــی دســتگاهها اقــدام به
تشــکیل جلســاتی بــرای دایــر کــردن کالسهــای
آموزشــی تکــراری ســالهای قبــل میکننــد،
کالسهایــی که عنوانهای مشــابه دارند و بدون
نتایج کارشناســی بــا تأثیــرات کم تــداوم مییابد،
در حــوزه آمــوزش به برخی بخشهــای مهم کمتر
توجه شده است.
عضــو هیئت مدیره انجمن اوقات فراغت ایران
میافزاید :برنامهریزی برای رده سنی نوجوانان 10
تا  15ســال در حوزه مهارتهای زندگی ،اجتماعی
و ارتباطی در مدارس توســط کارشناسان انجمن،
بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای ارزیابــی ســرمایه
اجتماعی بسیار مهم برای دانشآموزان است.
وی با اشــاره به اینکه اوقــات فراغت مقولهای
اجتماعــی و نیازمنــد کار کارشناســی جدی اســت،
میگویــد :انجمــن اوقــات فراغــت از ســال  92در
وزارت کشــور و در ســطح ملی به ثبت رسید و این
انجمــن در ســال  96در اســتان اصفهــان زیر نظر
اداره کل امــور فرهنگــی و اجتماعــی اســتانداری،
موفق به دریافت پروانه فعالیت شده است.
آموزش مهارتهای کاربردی برای کسب
توانمندی اجتماعی دانشآموزان
داســتانی ،آمــوزش مهارتهــای کاربــردی را
یکــی دیگــر از برنامههای مهم اوقــات فراغت برای
کسب توانمندی اجتماعی دانشآموزان میداند
و تصریــح میکنــد :اگــر در دورههــای هنــری برای
نمونــه آموزشهــای تولیــد محتوای رســانهای و

دیگر موضوعات خاص بــرای نوجوانان و جوانان
مــوارد بــه صــورت کاربــردی آمــوزش داده شــود
این قشــر به عنوان آیندهســازان کشــور با کســب
ایــن مهارتهــا میتوانند بســیار زودتر بــا ورود به
فعالیتهای ســازنده به درآمدزایــی و مهارت الزم
دست یابند.
وی میافزایــد :در حــوزه مدیــا و رســانه چــون
بخــش قابــل توجهــی از وقــت روزانه افــراد صرف
شــبکههای اجتماعی ،تماشــای فیلم و ســریال با
اقســام ابزارهای رسانهای میشــود برنامهریزی و
مدیریت اوقات فراغت با موضوع رسانه باید بیش
از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن اوقــات فراغــت
ایــران درخصــوص اینکــه دانشآمــوزان در ایــام
فراغــت میتواننــد بــه کارهایــی کــه عالقــه دارند
بپردازنــد و تجربیات خوبی به دســت آورند ،تاکید
میکنــد :برنامهریــزی اوقــات فراغــت ،نیازمنــد
آمــوزش ،برخــورداری از دانــش و روش علمــی،
شــناخت بومــی ،آشــنایی بــا تجــارب بینالمللی و
آسیبشناسی است.
وی میافزایــد :تمــام والدیــن به تربیــت فرزند
خود اهمیت میدهند و ســعی دارند فرزندشــان
از همــه لحظات زندگــی خود در مســیر آموزش و
تربیت استفاده کند ،اگر هنرمند باشیم میتوانیم
در اوقــات فراغــت از طریق آموزش غیرمســتقیم،
مســائل آموزشــی موردنیــاز دانشآمــوزان دارای
اشــتیاق یادگیری را در کنار خانواده در اختیار آنان
بگذاریم.

بی تدبیری سازمان غذا و دارو نتیجه داد؛ سمعک کمیاب شد!
سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
عضو انجمن علمی شنوایی
شناسی ایران با انتقاد از توزیع
قطرهچکانی سمعک در مراکز
افسانه عطایی درمانی خواستار پیگیری این
موضوع از سوی مسؤوالن
سازمان غذا و دارو شد.
در دنیای امروز بسیاری از ما بهدنبال لحظهای
ســکوت هســتیم تــا آرامــش خــود را بازیابیــم اما
در همیــن دنیــا ،افــرادی هســتند که زندگیشــان
به ســکوت گره خورده اســت .ســکوتی تلــخ که بر
جنبههــای مختلــف زندگــی آنهــا ســایه انداخته و
مانــع رشــد مهارتهــای ارتباطــی و اجتماعی آنها
شده اســت .کودکان کم شنوا و ناشنوا نمونهای
از این افراد هســتند که ناخواســته قدم به دنیای
ســکوت گذاشتهاند و برای رهایی از این معلولیت
پنهــان و بازگشــت به جامعــه ،نیازمنــد مداخالت
توانبخشی هستند.
در شــرایطی کــه  70درصد ارتباطات هــر فرد از
طریــق گفتار و شــنیدار اســت و لزوم اســتفاده از
مداخالت توانبخشــی برکســی پوشــیده نیســت،
متأســفانه دســتیابی و بهرهمندی از این خدمات
برای بســیاری از کودکان ســرابی بیش نیســت ،به
دلیــل اینکه طــی ماههــای گذشــته خانوادههای
دارای کودک کم شــنوا با مشکل جدی
کمبــود ســمعک مواجــه
شــدهاند و بــا ثبــت
سوژهای در خبرگزاری
فــا ر س

خواســتار پیگیری این موضوع از سوی خبرنگاران
شدهاند.
عضــو انجمــن علمی شــنوایی شناســی ایران
که پیگیر مشــکالت بیمارانش شــده و این کمپین
را ثبــت کــرده درخصــوص مشــکل پیــش آمــده
بــرای ایــن کــودکان توضیــح میدهــد :ارز دولتی
اختصاص داده شــده برای تامین ســمعک ظاهرا
بیمــاران بــه اندازه نیــاز بیماران نیســت .حدود 8
شــرکت توزیــع کننــده ســمعک در کشــور فعــال
هســتند و همکاران باید پس از ثبت نام در سایت
توزیع و ثبت کدملی بیمار در نوبت انتظار دریافت
سمعک قرار گیرند و در نهایت به ازای هر ده بیمار
میتواند برای دو نفر سمعک دریافت کند.
افســانه عطایــی بــا گالیــه از نبــودن نظــارت
ســازمان غــذا و دارو در توزیــع ســمعکها اظهار
میکنــد :برای ما مشــخص نیســت که شــرکتها
بــه اندازه ارز دریافتی ســمعک دریافت کردهاند یا
خیــر؛ نظارتی بــر توزیع شــرکتها نیســت به طور
مثال یکی از شــرکتها سایتی راهاندازی کرده است
و بــه همکاران ما اعالم کرده اســت که مشــخص
نیســت چــه زمانی ســمعک تامین میشــود و ما
بایــد هر روز در کنار مشــغلهها به دنبــال ثبت نام
در سایت باشــیم .سایت هم همیشه باز نیست و
پس از ثبت نام چند متقاضی بسته میشود.
وی میگویــد :همچنین شــرکت دیگــری اعالم
کــرده اســت کــه تعــداد ســمعک مــورد نیــاز را
اعــالم کنیــد امــا در نهایت اعالم میکنــد که ما به
انــدازه کافی ســمعک نداریــم .برخی بیمــاران در
شهرســتانها بیش از دو ماه در نوبت انتظار قرار
دارنــد و برخــی شــرکتها نیــز در توزیع ســمعک
تبعیض قائل میشوند.
ایــن ادیومتریســت با بیــان اینکه بیمــاران کم
شــنوا دو سال اســت که با کمبود سمعک دست
و پنجــه نــرم میکننــد ادامــه میدهــد :درحــال
حاضر توزیع ســمعک قطره چکانی شــده است.
این موضــوع درحالی اســت که اگر ســمعک
بــرای کــودک نیازمنــد دیــر بــه کار گرفته
شــود دوران طالیی زبــان آموزی را
از دســت خواهــد داد .مــا بــه
محــض اینکه ناشــنوایی
کــودک را تشــخیص
دهیم کــودک باید

ســمعک اســتفاده کند هرچه دیرتر سمعک بزنید
یادگیری زبانش با چالش مواجه میشود.
وی با اشــاره به سن حســاس در زمینه درمان
کم شــنوایی میگوید :ســن یک تا دوسالگی سن
طالیی زبان آموزی هســت و هرچه این زمان دیرتر
شود کودک زمان بیشتری را در سکوت گذارنده و
یادگیری لغــات با تاخیر مواجه میشــود و تعداد
لغاتــی که باید یاد بگیرد کاهش مییابد و با تاخیر
رشد گفتار زبان مواجه میشود.
به گفته عضور انجمن علمی شنوایی شناسی،
عمر مفید هر ســمعک بین سه تا پنج سال است،
کودک ســه سال قبل سمعک دریافت کرده است
و اکنــون بــا گذشــت چنــد ســال از زمــان دریافت
ســمعک ســمعک افت کیفیت پیدا کرده اســت و
با توجه به اینکه بســیاری از آنها باید در امتحانات
آنالیــن شــرکت میکردنــد بــا مشــکالت جــدی
شنیداری مواجه شدهاند.
وی بــا بیــان اینکه کمبود قطعات ســمعک نیز
از دیگر مشــکالت ایــن روزهای کودکان کم شــنوا
اســت میگوید :این معضالت گریبان خانوادهها
را گرفته اســت و بایــد چندین مــاه در صف انتظار
باقــی بمانــد و در نهایــت ســمعک بــا کیفیــت
نامناســب را دریافت کند .با توجه به تخصیص ارز
دولتی قیمت سمعک افزایش نداشته است اما با
کمبود جدی سمعک و قطعات مواجه هستیم.
بیتوجهی سازمان غذا و دارو به مطالبه
کمشنوایان
درحالــی که خانوادهها و وکودکان کم شــنوا
بــا مشــکالت جــدی مواجــه هســتند ،مدیــرکل
اداره تجهیزات و ملزومات پزشــکی سازمان غذا
و دارو کــه مســوولیت تامین و نظــارت بر توزیع
ســمعک را بــر عهده دارد بــه مطالبه ایــن افراد
پاسخ نداد.
ایــن موضــوع درحالــی اســت کــه بســیاری از
بیماران از گرانی تجهیزات پزشــکی گالیه داشــته و
بــا گذری در بازار فروش تجهیزات پزشــکی متوجه
خواهیم شــد کــه بازار فــروش و عرضــه تجهیزات
پزشــکی بدون نظارت رها شــده اســت .خبرگزاری
فارس طی روزهای آتی به بررســی مشکالت افراد
کم شــنوا خواهــد پرداخت تا صدای ایــن افراد به
گوش مسووالن برسد.
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دشمن نمیتواند بفهمد جمهوری اسالمی چطور از ز یر بار فشارها نجات مییابد
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :مقام معظم رهبری بیان
کردند :مشکل دشمن این است
که نمیتواند بفهمد که چرا؛ علت
چیست که جمهوری اسالمی هر
قوه قضاویه
دفعه از زیر بار این همه فشار
میتواند بلند شود و بایستد،
سینه سپر کند ،راه خودش را ادامه بدهد ،این
را نمیفهمد.
رهبــر معظــم انقالب اســالمی در دیــدار رئیس
قــوه قضائیــه و جمعــی از مســئوالن و کارکنــان
هــای غیرقابل
دســتگاه قضایی به تبیین «ســنت
ِ
تغییــر الهی در جوامــع» پرداختنــد و گفتند :علت
ســربلندی و پیــروزی حیــرتآور ملت ایــران و نظام
جمهــوری اســالمی در برابــر حــوادث بــزرگ و تلخ
ســال  ،1360ایســتادگی و تــالش و نهراســیدن از
دشــمنان بود و این ســنت الهی در همــه دورانها
قابل تکرار اســت و باید بدانیم خداوند سال 1401
همان خداوند سال  1360است.
ایشــان همچنیــن قوه قضائیــه را ُرکنــی مهم و
تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیههایی
هشــتگانه همچون اجــرای جدی ســند تحول در
همــه ســطوح ،مبــارزه جــدی بــا فســاد ،جلوگیری
عامــه ،مراقبــت از امنیــت روانی
از تضییــع حقــوق ّ
مــردم ،تنظیم رابطه دســتگاه قضایی با ضابطان و
به سرانجام رســاندن پروندههای باز شده در افکار
عمومی ،خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند.
رهبــر انقــالب اســالمی در ایــن دیــدار ،بــا
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید آیتاهلل بهشتی
و دیگــر شــهدای هفتــم تیــر ،شــهید بهشــتی را
شــخصیتی واقعًا برجســته خواندند و با اشاره به
شــرایط پیچیده و خــاص ماههای منتهی به هفتم
تیر ســال  1360و بعد از آن ،گفتند :بررسی شرایط
آن دوران بــرای امــروز مــا معرفتآموز و راهگشــا
است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با مرور شــرایط سال
 ،1360و ماههــای قبــل از هفتــم تیر ،بــه وضعیت
ســخت جنــگ تحمیلی و پیشــروی نیروهای صدام
تا نزدیکی چند شــهر بزرگ در غرب و جنوب اشــاره
کردند و افزودند :در کنار شــرایط بســیار نامساعد
جنــگ ،در تهران نیز منافقین عمًا جنگ داخلی به
راه انداختــه بودنــد و از نظر سیاســی هم چند روز
قبل از هفتم تیر ،مجلس به عدم کفایت سیاســی
رئیسجمهور رأی داده بود و کشــور رئیسجمهور
نداشت .در چنین شــرایطی ،استوانهای همچون
شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد.
ایشــان همچنین بــه شــهادت رئیسجمهور و
نخســتوزیر کشــور ،دو مــاه بعــد از حادثه هفتم
تیــر و پس از آن ،شــهادت تعــدادی از فرماندهان
ارشــد جنــگ در ســانحه هوایــی اشــاره کردنــد و
گفتنــد :جوانــان و نســل جدیــد از ایــن حــوادث
مطلــع نیســتند و باید این مســائل را مطالعه و با

دقــت در مورد آنها فکر کنند .کدام دولت و کشــور
را ســراغ دارید کــه در مقابل چنین حــوادث تلخ و
وحشتناکی از پا نیفتد؟
رهبــر انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردنــد :در
مقابــل همــه ایــن حــوادث ،در رأس همــه امــام
همچون کوه دماوند ســربلند ایستاد و مسئوالن
دلســوز و مردم و جوانان انقالبی نیز ایســتادند و
توانســتند شــرایط کشــور را صــد و هشــتاد درجه
تغییر دهند ،به طوری که ناکامیهای پی در پی به
پیروزیهای پی در پی تبدیل شد ،منافقین از سطح
خیابانها جمع شدند ،ارتش و سپاه قوی تر شدند
و کشور به روال عادی بازگشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به ذوقزدگی
دشــمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعفها و و
کمبودهای داخلی افزودند :هم در سال  1360و هم
بعد از آن در چهار دهه گذشــته ،دشمن در مواردی
ذوقزده و امیدوار شــده و تصور کرده اســت بساط
انقــالب و نظــام در حال جمع شــدن اســت اما این
امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها این
است که راز این ناامیدی را متوجه نمیشوند.
ایشــان تأکید کردند :دشمن نمیتواند بفهمد
کــه در ایــن عالــم به غیــر از محاســبات سیاســی،
محاســبات دیگــری هــم وجــود دارد کــه همــان
سنتهای الهی هستند.
رهبــر انقــالب بــه نمونههایــی از ســنتها و
قوانین الهی در قــرآن درباره نتیجه یاری دین خدا
و یا نتیجه کفران نعمتهای خداوند اشاره کردند
مضامین مربوط به
و افزودند :قرآن کریم مملو از
ِ
ســنتهای الهی است و جمع بندی آنها این است
کــه اگر جوامع در مقابل دشــمنان ایســتادند و با
تــوکل بــر خداوند بــه وظایــف خود عمــل کردند،
نتیجــه آن پیــروزی و پیشــرفت اســت اما اگــر دچار
اختالف ،عافیتطلبی و سســتی شــوند ،نتیجه آن
شکست خواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر لزوم بررسی
علمــی ســنتهای الهی با نــگاه جامعهشناســی،
ســخنان خود در این بخــش را اینگونه جمعبندی
کردنــد :ملــت ایــران در ســال  1360با قــرار گرفتن
در مــدار یکــی از ســنتهای الهــی یعنــی جهــاد و
ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند .امروز نیز
همان قاعده و قانون جاری اســت و خداوند سال
 1401همان خداوند سال  1360است و باید تالش
کنیم خود را مصداق سنتهای الهی قرار دهیم تا
نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
رهبر انقالب در ادامه قوه قضائیه را ُرکنی مهم
و تأثیرگــذار در کل کشــور خواندنــد و گفتنــد :بــر
اساس آیات قرآن کریم ،وظیفه حکومت اسالمی،
اقامــه نماز یعنی گســترش روح ّ
تعبد در جمهوری
اســالمی ،ایتــاء زکات یعنــی عدالــت توزیعــی در
جامعــه اســالمی و امر بهمعــروف و نهــی از منکر
یعنی امر به ارزشــهایی همچــون عدالت ،انصاف،
برادری و نهی از ظلم ،فساد و تبعیض است که به

این اصل در قانون اساســی نیز تأکید شده و جزو
وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد.
ایشــان افزودند :اگر به این وظایف با استفاده
از امکانــات گوناگــون همچــون امکانــات قضــا
و دادگســتری عمــل نشــود ،مصــداق تضییــع
نعمتهــای الهــی اســت و از ایــن ناحیــه ضربــه
خواهیم خورد.
حضرت آیتاهلل خامنــهای ،رئیس قوه قضائیه
را فــردی مؤمن ،انقالبیُ ،پــر کار ،مردمی ،بهدور از
تشریفات ،آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار
از گــوش شــنوا در قبــال منتقــدان خواندنــد و
توصیههایــی هشــتگانه به مســئوالن و کارکنان
این قوه بیان کردند.
ایشــان در توصیه اول ،ســند تحول تهیهشــده
در دوره مدیریــت قبــل را از مترقیتریــن اســناد
تحول دانســتند و افزودند :به این سند باید عمل
و بر اساس آن شخصیتسازی و کادرسازی شود.
رهبــر انقــالب ،عمــل بــه ســند تحــول را باعث
جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفتها خواندند و
افزودند :رئیس قوهّ ،
مقید به عمل به ســند است
اما در ســطوح دیگر یعنی همه قضات ،کارکنان و
مدیــران نیز باید این کار با قوت دنبال شــود البته
بر اســاس برخی گزارشــها ،در این زمینه آنگونه که
باید ،عمل نشده است.
«مبارزه جدی با فســاد» توصیه بعدی حضرت
آیتاهلل خامنهای به مسئوالن قضایی بود.
ایشــان بــا تأیید ســخنان رئیــس قــوه قضائیه
فســاد درون
مبنی بــر «در اولویت بودن مبارزه با
ِ
قوه» ،خاطرنشــان کردند :اکثریت قضات ،افرادی
شــریف ،پاکدســت ،نجیــب ،مؤمــن و زحمتکــش
هســتند امــا بــا معدود افــراد فاســد که بــه کار و
آبروی دیگران آســیب میزنند ،باید برخورد شــود
البته در مقوله مبارزه با فساد ،کار اصلی ،مقابله با
ساختارهای فسادزا و در همشکستن آنها است.
رهبر انقالب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و
جلوگیری از صدور احــکام ضعیف یا مخدوش ،در
توصیه بعدی به تشــویق قضات و کارکنان شریف
و زحمتکش سفارش کردند.
«معطــل نمانــدن هیچیــک از اختیــارات و
مأموریتهای قانونی قــوه» توصیه دیگر حضرت
آیــتاهلل خامنــهای به مســئوالن قضایــی بود که
در ایــن زمینــه گفتند :مثًا دادســتان کل در حوزه
حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل
و البته بدور از احساســات و شعارزدگی ،از تضییع
حقوق عامه جلوگیری کند.
ایشــان پیشــگیری از جــرم را از دیگــر مصادیــق
مأموریتهــای مهــم قــوه قضائیــه برشــمردند و
گفتنــد :بهعنــوان نمونــه بایــد با عمل بــه تکلیف
قانونــی در زمینــه تعییــن مالکیــت زمینهــا در
شــهرها و روســتاها ،از جرائمی مانند زمینخواری
و کوهخواری پیشگیری شود.
رهبــر انقــالب در توصیــه ششــم« ،تنظیــم

در نامه معاونین وزارت صمت عنوان شد

لغو قرعهکشی تا اطالع ثانوی؛ سامانه قرعهکشی
خودرو تأیید امنیتی -فنی نداشت!
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :در نامه مهمی که میان
دو معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت (معاون هماهنگی
فروش خودرو به معاون صنایع حملو نقل
وزارت صمت) نگارش شده،
آمده که سامانه یکپارچه
تخصیص خودرو که اولین دوره آن برگزار
شد و تا همین چند روز اخیر هم فرآیند
"پسقرعهکشی" آن ادامه داشت" ،اصًال تأیید
فنی و امنیتی نداشته و دفتر فناوری این
سازمان (وزارت صمت) نیز مسئولیت تأیید و
نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته
بود؛ لذا تأکید شده که فعًال از طریق این
سامانه قرعهکشی انجام نشود.
در پــی اینکه ابهامهای بســیاری کــه پیرامون
ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح بود و
قرعهکشــی آن نیز درگیر چالشهای بســیار بود
و البتــه کــه وزارت صنعت ،معــدن و تجارت این

ابهامــات وارده را چندان قبول نداشــت ،اما روز
گذشــته (دوشنبه  6تیرماه) سید مهدی نیازی-
معــاون هماهنگــی و محیــط کســبوکار وزارت
صمت در نامــهای خطاب به منوچهــر منطقی-
معــاون حملونقل وزارت صمت -تصریح کرده
اســت ســامانه مذکور صالحیت فنی و امنیتی و
همچنیــن آمادگــی الزم برای اجرای قرعهکشــی
خــودرو را نداشــته و هنوز هم نــدارد .بر همین
اســاس تأکید کرده اســت که فعــًا از طریق این
ســامانه قرعهکشی انجام نشود.
نیازی در نامه خود آورده است:
"بازگشــت بــه نامــه  84820/60تاریــخ 31
خرداد  1401به اســتحضار میرساند" همانگونه
کــه در جلســات کارشناســی ،پیــش از دوره
اول قرعهکشــی خودروهــا بهواســطه ســامانه
جدیــد یکپارچــه تخصیــص خــودرو بهاســتناد
صورتجلســات مربوطه بهوضوح اعالم گردید،
دفتــر فنــاوری داده ،اطالعــات و امنیــت فضای

مجــازی بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی انتخــاب
پیمانــکار ،عــدم عقــد قــرارداد بــا وزارتخانــه،
عــدم مالکیــت ســامانه و همچنیــن عــدم ورود
در تحلیــل فراینــد تخصیــص ،امــکان پذیــرش
مســئولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حســن
اجــرای ایــن ســامانه را نــدارد و صرفــًا در ایــن
شــرایط ،امکان ارائه مشــورت فنی در جلســاتی
که در این رابطه برگزار میشــود وجود دارد.
الزم به ذکر اســت در صورت واگذاری رســمی
مســئولیتهای مربوط به مباحث فنی ســامانه
مذکــور ،مــواردی از جملــه انتخــاب پیمانــکار،
اجرا ،و پیادهسازی و تســت همهجانبه سامانه،
نیازمنــد طی مراحل فنی و کارشناســی موضوع
بــوده و تحلیــل فرآیندهــا و زیرســاختهای
مربوطه نیز میبایســت تعیین تکلیف شود.
از طرفی با توجه به حساســیت و اهمیت این
سامانه ،زیرســاختهای ارتباطی ،سختافزاری،
و نرمافــزاری و امنیتــی مناســبی میبایســت
تدارک شــود کــه تأمیــن آنهــا اعتبار متناســب
خــود را نیــاز دارد کــه میبایســتی در چارچــوب
ردیفهــای مرتبــط طرحهای تملــک داراییهای
ســرمایهای ســال جــاری پیشبینــی شــود و
تخصیص پیدا کند.
لــذا پیشــنهاد میشــود بــرای قرعه کشــی
آتــی از طریــق ســامانه مزبــور ،فعــًا مــوارد و
نقطه نظــرات مرکــز افتــای ریاســت جمهوری
به طــور ویــژه از آن مرجــع درخواســت و پــس
از دریافــت و آمادهســازی ســامانه مطابــق آن
موارد نســخه نهایــی به منظور تســت و ارزیابی
فنــی در اختیــار یکــی از آزمایشــگاههای حائــز
صالحیــت تحــت نظــارت مرکــز افتــا قــرار داده
شــود و قرعه کشــی به بعد از آن زمان موکول
شــود .دفتــر فنــاوری داده اطالعــات و فضــای
مجــازی آمــاده همکاری بــرای موارد ذکرشــده
است».

حضرت آیت اهلل خامنهای با مرور شــرایط ســال  ،1360و ماههای قبل از هفتم تیر ،به وضعیت ســخت جنگ تحمیلی و پیشــروی نیروهای صدام تا
عمال جنگ داخلی به
نزدیکی چند شــهر بزرگ در غرب و جنوب اشــاره کردند و افزودند :در کنار شــرایط بســیار نامســاعد جنگ ،در تهران نیز منافقین ً
راه انداخته بودند و از نظر سیاســی هم چند روز قبل از هفتم تیر ،مجلس به عدم کفایت سیاســی رئیسجمهور رأی داده بود و کشــور رئیسجمهور
نداشت .در چنین شرایطی ،استوانهای همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد.
ایشان همچنین به شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر کشور ،دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن ،شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ
در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند :جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند.
کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟

ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان قضایی» را مورد
تأکیــد قرار دادنــد و گفتند :بر رفتــار ضابطین باید
مراقبت و نظارت شــود که در حق متهم زیادهروی
یا تندروی نشــود .دســتگاه قضایی نیز نباید تحت
تأثیر ضابط باشــد بلکه باید به صورت مســتقل به
مســائل رســیدگی کند .البتــه نظرات کارشناســی
ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.
ایشــان در این زمینه افزودند :یکی از گالیههای
ضابطــان از دســتگاه قضایــی رهــا کــردن برخــی
پروندههــا بهعلــت کمبودهــای قانونــی اســت در
حالیکه باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در توصیــه بعــدی
به مســئولیت قــوه قضائیه در قبــال امنیت روانی
مردم اشــاره کردند و گفتند :امنیت روانی از جمله
حقــوق عمومــی اســت و دســتگاه قضایــی بایــد

از نگــران کــردن و تخریــب ذهــن مردم بهوســیله
افکــن افــراد
شــایعات و اظهــارات دروغ و هراس
ِ
مشــخص یــا نامشــخص در رســانهها و فضــای
مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره
به باز شــدن پروندههای مهم و گوناگون در افکار
عمومی همچون مســائل کارخانجات یا تصرفات
غیرقانونی ،تأکید کردند :سر زخم پروندههایی که
در افکار عمومی باز میشــود نبایــد باز بماند .هر
پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
ایشــان در پایــان سخنانشــان ،کار قضایــی را از
جمله کارهای بســیار دشــوار برشــمردند و گفتند:
البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام
دهید ،اجر آن نیز سنگین خواهد بود.
در ابتــدای ایــن دیــدار ،حجتاالســالم

والمســلمین محســنی اژهای رئیس قوه قضائیه،
گزارشــی از اقدامــات ایــن دســتگاه در دوره اخیر،
بــا تأکید بر ارتبــاط بیش از پیش با اقشــار مختلف
مــردم ،تقویــت تعامل بــا قوای دیگــر ،تالش برای
تحقق ســند تحــول قضایــی ،جهش در اســتفاده
از فناوریهــای نویــن و هوشمندســازی خدمــات
قضایــی ،حمایت از تولید و رفــع موانع آن ،رایگان
کــردن برخی خدمــات قضایی در مناطــق محروم،
مبــارزه جــدی بــا فســاد بــه ویــژه در داخــل قوه،
اولویت دادن به پروندههای کثیرالشــاکی و دارای
اهمیــت در افــکار عمومــی ،تشــدید نظارتهــا بر
ُحســن اجــرای قوانیــن و مصوبــات الزماالجــرا و
همچنین پیگیریهای مســتمر و جاری برای بهبود
وضع معیشــتی کارکنان و تقویت پایه بودجه قوه
قضائیه بیان کرد.

استیضاح فاطمی امین اعالم وصول نشد
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :استیضاح وزیر صمت
اعالم وصول نمی شود چرا که به
دولت دو ماه فرصت میدهیم تا
قالیباف
الیحه تفکیک وزارت صمت را ارائه
دهد.
محمــد باقــر قالیبــاف گفــت 7 :روز از تقاضای
جمعــی از نمایندگان برای اســتیضاح وزیر صمت
میگــذرد و امــروز بایــد در این بــاره تصمیم گیری
شــود .اوًال بنــده الزم میدانم بــه صراحت بگویم
که هر سه قوه وظیفه خود میدانند که به مردم
خدمت کنند و مشــکالت کشــور را بــا هماهنگی،
همدلی و هم افزایی حل و فصل کنند.
وی افزود :اگر روزی مجلس شورای اسالمی به
ایــن نتیجه برســد که وزیری را اســتیضاح کند ،جز
اینکه به این نتیجه رســیده اســت که راه حل این
مشکل استیضاح است ،هیچ دلیل دیگری ندارد.
بــرای مثال امــروز بحث گرانی ،وضعیت معیشــت
مردم و مشــکالت حوزه خــودرو وجود دارد و یک
ســری مشــکالت در حــوزه وزارت صمــت مطــرح
اســت و اگر نماینــدگان به دنبال اســتیضاح وزیر
صمت هســتند ،هیچ نیتی جز اصالح امور و کمک
بــه دولت ندارند و اســتیضاح یک وزیــر به معنای
اختالف مجلس و دولت نیست.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار کرد:
باالخره مجلس شورای اسالمی یک سری وظایف
ذاتــی دارد و بایــد به وظیفه خود عمــل کند و در
مقابــل دولــت هم یــک ســری وظایف ذاتــی دارد
کــه باید به وظیفه خود عمل کند و مســئولیتها
نباید لوث شود.
قالیبــاف با اشــاره بــه اینکــه وزارت صمت جزو
ســنگینترین مجموعههــای وزارت خانههــای
دولتــی اســت ،تأکید کــرد :امــروز تجــارت ،صنایع
بــزرگ و صنایــع کوچــک متمرکــز در وزارت صمــت
شــده و همه قبول داریم این وزارتخانه مشکالت
ســاختاری دارد کــه بارهــا بــه رئیــس جمهــور این
موضوع را اعالم کردم.
وی تصریــح کــرد :تشــخیص مجلــس شــورای

اسالمی آن بود که شــرایط به جایی رسیده است
کــه بایــد اســتیضاح وزیــر صمــت انجــام شــود و
امــروز  17نفــر از نمایندگان در لیســت متقاضیان
اســتیضاح وزیر صمت هســتند و زمانی که  10نفر
از نمایندگان متقاضی اســتیضاح وزیری باشــند،
قابل اعالم وصول در صحن علنی مجلس است.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی بیان کــرد :از
آنجایــی که مجلس به دنبال اصالح امور اســت و
در این زمینه با رئیس جمهور و معاون اول رئیس
جمهــور و وزیــر صمــت بحــث و تبادل نظر شــد و
بحث ما این اســت که باید اصالحات ساختاری در
وزارت صمت ایجاد شود و دولت هم این دغدغه
را دارد.
قالیبــاف افــزود :رئیــس جمهــور در آخریــن
صحبتــی کــه بــا هــم کردیــم ،به ایــن جمــع بندی
رسیده اســت که حتمًا وزارت خانه صمت نیازمند
آن اســت کــه در آن تجدیدنظــر شــود و بــه دو

وزارتخانــه تبدیــل شــود و دو وزیــر بــه مجلــس
معرفی شــود تا ایــن اصالح ســاختاری به صورت
اصولــی اتفــاق بیفتــد و قــرار اســت بــه ســرعت
الیحهای در این زمینه به مجلس ارائه شود.
وی تأکیــد کــرد :مجــددًا میگویــم کــه قصــد
مجلــس ،اصالح امور اســت و دولت هــم به این
نتیجه رســیده که باید در وزارت صمت اصالحات
ســاختاری کند .بنده به صورت خصوصی با لطف
اهلل ســیاهکلی یکی از متقاضیان اســتیضاح وزیر
صمــت صحبــت کــردم و وی اولین فــرد متقاضی
اســتیضاح وزیــر صمــت بــود و جــز اصــالح امور
هدف دیگری نداشــت .از سیاهکلی و  16نماینده
متقاضی استیضاح وزیر صمت خواهش میکنم
چــون دولت تصمیــم گرفته اصالحات ســاختاری
در وزارت صمت ایجــاد کند ،یک فرصت دو ماهه
بــه دولت دهیم و مطمئنــًا این کار انجام خواهد
شد.

