
 »ایران« از یک تکاپوی اجتماعیـ  حقوقی گزارش می دهد

بنابر گفته جانشین سرپرست دادگاه انقالب مشهد 716 پاتوق و مرکز فروش 
مواد مخدر از ابتدای ســال تاکنون در حاشــیه این شــهر پلمب شده  است. وی 
در گفت و گو با »ایران« می گوید این عملیات  در راســتای پیشــگیری و برقراری 

امنیت مردم در حاشیه شهر به اجرا گذاشته می شود.
»دوشــنبه هفته جاری 16 پاتوق و مرکز فروش مواد مخدر در حاشــیه شهر 
مشــهد در راســتای آغاز فاز دوم اجرای طرح پاکســازی مناطق حاشیه شهر با 
حضور مأموران کالنتری کاظم آباد و نیروهای بسیج ناحیه بالل پلمب شد.«

پــس از این عملیات، حضور چند کودک در برخی از گزارش های تصویری 
ایــن ســؤال را به وجود  آورد که ایــن کودکان از کجا آمده انــد؟ آیا آنها بچه های 
فروشــندگان مواد مخدر هستند؟ حاال وضعیت آنها چه می شود؟ البته پیش 
از فرضیه ســازی، عکس ها در فضای مجازی دســت به دســت شــد و زیر آنها 
هزاران کامنت گذاشته شد که بچه ها چه گناهی دارند و حاال سرنوشت  آنها چه 
می شــود و...؟اما مخابره نشدن جزئیات این عملیات از منطقه حاشیه نشین 
»کاظم آباد« مشهد، ما را کنجکاو کرد تا برای پاسخ به سؤاالتی که به طور مدام 
در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی مطرح می شود با متولیان این طرح 

تماس بگیریم.
مهــدی خدابخشــی، جانشــین سرپرســت دادگاه انقــالب مشــهد دربــاره 
شناســایی چنین پاتوق هایی بــه »ایران« می گوید: »بر اســاس ماده 14 اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر هر کســی که محل مســکونی، تجاری، خدماتی خود 
را بــه محلی بــرای تولید، توزیع یا اســتعمال مواد مخدر تبدیل کند به شــالق و 
حبس از یک تا 3 ســال محکوم می شود و ملک او پلمب و به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.اما در موضوع شناسایی این پاتوق ها، با توجه به اینکه معضل اعتیاد 
و فروش و استعمال در حاشیه شهر به دغدغه جدی تبدیل شده برای برخورد 
با مواد فروشان و پاتوق دارها از معتمدان محالت، بسیج و پلیس خواستیم تا 
این افراد را شناســایی کنند و لیســت های خود را در اختیارمان بگذارند. پس از 
تهیه لیست ها و جمع بندی نهایی، اخطاریه ای برای این افراد فرستادیم و به 

آنها دستور داده  شد تا طی چند روز آینده خانه های شان را خالی کنند.
وی اضافه کرد: البته ما این کار را با برنامه ریزی دقیق و کار اطالعاتی انجام 
داده ایــم. ما در فصل نخســت پلمــب و برخورد با توزیع کنــدگان مواد مخدر، 
بیــش از 700 پاتــوق را پلمب کردیم که بیشترشــان اجــاره ای بودند. در فصل 

دوم که از چند روز پیش کلید خورد 16 پاتوق دیگر پلمب شد.
خدابخشــی درباره پلمب این پاتوق ها عنوان می کند:»حاشیه شهر مشهد 
محــل امنــی برای فروشــندگان مواد مخدر اســت به طوری کــه توزیع کنندگان 
به صورت علنی و عابربانکی مواد می فروشــند. درهای خانه هایشــان از پشت 
قفل شده و خانه ها غیرقابل نفوذ است و پلیس نمی تواند به این راحتی وارد 
خانه هایشــان شــود. البته باید بگویم چاهــی هم در حیاط شــان حفر کرده اند 
کــه وقتی پلیس به خانه هایشــان یورش برد بتوانند مــواد را داخل چاه بریزند 
و در واقع مدرکی دال بر مجرم بودن باقی نگذارند. خب وقتی مأمور وارد این 
پاتوق ها شــود و دســت خالی بیرون بیاید وجهه خوبی ندارد بنابراین ما برای 
پیشــگیری و از بین بردن نفع اقتصادی توزیع کنندگان تصمیم به پلمب این 
پاتوق هــا از یــک تا 3 ماه گرفتیم و باید بگویم که بیشــتر این توزیع کنندگان در 
ایــن خانه ها ســکونت ندارند و اماکنی کــه در اختیار دارند هم اجاره ای اســت 
و خودشــان در مناطق مرفه نشــین ســکونت دارند. البته برخی از ایــن افراد از 
اتباع خارجی هســتند و با چنین برخوردهایی مجبور به بازگشت به کشورشان 
می شــوند.و اما درباره بچه ها! معموالً پاتوق دارها و توزیع کنندگان مواد مخدر 
بــه شــکل قبیله ای فعالیــت دارند و بــرای برانگیختــن حس ترحــم از ابزاری 

همانند کودکان بهره می برند. 
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رایزنی مجلس برای بازنگری در قانون ازدواج دختران زیر 13 سال
زهرا کشوری

اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلس 
توانســتند موافقــت برخــی از مراجــع 
را بــرای تغییــر قانــون و افزایــش ســن 
ازدواج دختران کســب کنند. آن طور که 
»فاطمــه ذوالقــدر« نماینــده مجلس 
شــورای اســالمی به » ایــران« می گوید 
آیت اهلل مکارم شیرازی به  دنبال اعالم 
خبــر وجود 2 هزار بیوه کودک در کشــور 
حکم باطل بودن چنین ازدواج هایی را 
اعالم کرد. ذوالقدر و »طیبه سیاوشی« 
دیگر عضو کمیســیون فرهنگــی تأکید 
می کنند که باید کمیته ای از نمایندگان 
دســتگاه ها ایجاد شــود تا در مورد بلوغ 
عقلی و جســمی برای ازدواج در سنین 
پاییــن تصمیــم بگیرنــد. آن طــور کــه 
ذوالقــدر می گوید نماینــدگان مجلس 
به دنبال جلــب نظر موافق علما برای 
در  مدنــی  قانــون  مــاده 10۴1  اصــالح 
خصــوص ســن ازدواج هســتند تــا تنها 
اذن پدر و شــرط سن مدنظر نباشد.  در 
مــاده 1041 قانــون مدنــی آمده اســت : 
عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به سن 
13 ســال تمــام شمســی و پســر قبل از 
رســیدن به سن 15 ســال تمام شمسی 
منوط است به ازن ولی به شرط رعایت 
مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.از 
سوی دیگر رئیس بسیج خواهران کشور 
ایــن تالش ها را جنگ با خدا می داند و 
می گویــد: »در حالی عــده ای در تالش 
هســتند اذن پدر را از شــرایط الزم برای 
ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی 
با عنوان احیای پدرساالری به راه افتاده 

است.«
ë  ازدواج هــای پریشــان  بخت هــای 

زودرس
ازدواج  دهنــده  تــکان  آمارهــای 
کــودکان زیر 13 ســال به 2 هــزار کودک 
براســاس  نمی شــود.  محــدود  بیــوه 
آمارهایی که هفته گذشــته در همایش 
ازدواج کــودکان مطــرح شــد 42 هــزار 
دختــر زیــر 18 ســال بــه خانــه بخــت 
رفته انــد که به گفته ذوالقدر، پریشــانی 
دنبــال  بــه  جامعــه  بــرای  بســیاری 
داشــته اســت. همچنیــن گزارش هایی 
تــا  کــردن عقــد دختــران 5  از جــاری 
هــم  نقــاط کشــور  برخــی  در  6 ســاله 
ازدواج هــا  ایــن  اســت.  شــده  منتشــر 
جمعیــت  گزارش هــای  براســاس 
امدادی دانشــجویی امــام علی)ع(  که 

برگزار کننده همایش فوق در دانشــگاه 
علــم و صنعت بــود در برخی موارد به 
فــرار عروس هــای کوچولــو و خیابانــی 
شــدن آنهــا منجــر شــده اســت. مدیــر 
عامــل این جمعیــت از ازدواج کودکان 
به عنــوان یــک »معامله« یــاد می کند 
کــه درآمد این معامله در نهایت خرج 
مواد والدیــن را تأمین می کند.آیت اهلل 
مکارم شــیرازی در پاســخ به اســتفتای 
ذوالقدر و »طیبه سیاوشی« دیگر عضو 
کمیســیون فرهنگی دربــاره ازدوج های 
زودهنگام می گوید: »من از نظر »فتوا« 
این اجــازه را نداده و نمی دهم. ممکن 
اســت در گذشــته چنیــن چیــزی جایز 
بــوده؛ اما اکنون به خاطر مفاســدی که 
دارد تــا زمانی که دختــر به بلوغ عقلی 
نرســد و قدرت تصمیم گیری نداشــته 
باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل 

بودن چنین ازدواجی را می دهم.«
بــه گفتــه ذوالقــدر، مکارم شــیرازی 
معتقــد اســت اذن پــدر کافــی نیســت 
و شــرط ســنی در ایــن زمینــه نبایــد به 
تنهایی مدنظر باشــد کما اینکه ممکن 
است فردی 17 سال داشته باشد اما به 

بلوغ فکری و عقلی نرسیده باشد.
آنطــور کــه ایــن نماینــده مجلــس 
می گویــد: »ازدواج کــودکان بیشــتر در 
حاشــیه شهرها و در مناطق فقیرنشین 
و  سیســتان  نــام  می افتــد.«  اتفــاق 
بلوچســتان همــاره در صــدر فهرســت 
ازدواج کودکان است. به گفته ذوالقدر، 
اســتان های  در  ســال   18 زیــر  ازدواج 
محــروم و خانواده هــای فقیــر یــا مبتال 
به اعتیــاد اتفاق می افتد. حاشــیه های 
تهــران هم شــاهد به حجله فرســتادن 
کودکانــی اســت کــه خانــواده هایشــان 
هــم  را  عروســک  یــک  خریــد  هزینــه 
بــرای آنهــا ندارند.»فاطمــه ذوالقدر« 
نــگاه و نظــر آیــت اهلل مــکارم شــیرازی 
از  مراجــع  شــناخت  نشــاندهنده  را 
مشــکالت جامعه می دانــد و می گوید: 
»ایــن آشــنایی و بــه روز بــودن باعــث 
شــده تا آنها احکام اســالمی را مطابق 
او  کننــد.«  اســتخراج  روز  مســائل  بــا 
همچنین از گفت و گو بــا آیت اهلل نوری 
همدانــی ســخن بــه میــان مــی آورد و 
می گوید:»ایشان اعالم کرده اند که نظر 
خودشــان را درباره افزایش سن ازدواج 
بــه صــورت مکتــوب اعــالم  دختــران 
می کنند.« تالش خبرنگار »ایران «برای 
اطالع رســانی دربــاره فتــوای آیــت اهلل 

نــوری همدانــی دربــاره ازدواج کودکان 
بــه جایی نرســید. البته دفتر ایشــان به 
خبرنــگار مــا اعــالم کــرده کــه آیت اهلل 
هنــوز اســتفتای خــود را بــه آنهــا اعالم 
نکــرده اســت.فاطمه ذوالقــدر اعــالم 
نظــر  آیت اهلل مکارم شــیرازی را باعث 
خوشــحالی ســایر نماینــدگان می داند 
ومجلــس حــال حاضــر را بــا مجلــس 
نهم بســیار متفــاوت معرفــی می کند. 
مجلس نهم بــه دنبال آن بود تا قانون 
ازدواج سرپرســت را بــا فرزنــد خوانــده 
تصویــب کند که با اعتراض بســیار زیاد 
کنشــگران اجتماعــی تصویــب نشــد. 
ذوالقدر اعتقــاد دارد که با اصالح ماده 
1041 قانــون مدنی، باید مراجع قانونی 
در مــورد ازدواج افــراد کم ســن و ســال 
تصمیــم بگیرند و نظارت بیشــتری بر 
ادارات ثبــت و دادگاههــا انجــام شــود 
نگیــرد.او دربــاره  تــا تخلفــی صــورت 
تشــکیل کمیته ای بــرای بررســی بلوغ 
عقلی و جســمی زوجین هم می گوید: 
»بایــد کمیته ای متشــکل از نمایندگان 
قاضــی،  مثــل  مســئول  دســتگاه های 
پزشــکی قانونی و... تشــکیل شــود تا در 
مــورد بلــوغ عقلــی و فکری و جســمی 

افراد نظر بدهند.«
ë ازدواج کودکان ریشه در فرهنگ دارد

»احمــد بخارایی« جامعه شــناس 
ازدواج هــای  گــره  کــه  دارد  اعتقــاد 
و  ریزفرهنگ هــا  در  بایــد  را  کــودکان 
و  یافت:»انشــایی  فرهنگ هــا  خــرده 
دســتوری نمی تــوان جلوی وقــوع یک 
ازدواج  افزایــش  گرفــت.«او  را  پدیــده 
را  و...  ســفید  ازدواج هــای  کــودکان، 
ناشــی از شــرایطی فرهنگــی می داند و 
می گوید:»ما به عنوان جامعه شــناس 
باید ببینیم که جامعه در چه وضعیتی 
قرار می گیرد یا چه عواملی باعث رشد 

این پدیده ها می شوند؟«
بــه اعتقاد او تا این عوامل برداشــته 
نشــود، نمی توان با قانــون جلوی وقوع 
یــک اتفاق را گرفت. او توجه هرازگاهی 
زدن  درجــا  را  پدیده هــا  بــه  جامعــه 
فرهنــگ می دانــد و می گویــد: »در این 
شــرایط اســت کــه مســائل بیمارگونــه 
خــودش را نشــان می دهــد.« بخارایی 
خودمــان  از  بایــد  می گوید:»امــروز 
بپرســیم چــرا در قــرن 21 بایــد جامعه 
دغدغه اش ازدواج کودکان زیر 13 سال 
باشــد؟«بخارایی اعتقــاد دارد کــه هــر 

حرکتی نتیجــه مثبت خــودش را دارد 
حتی ازدواج در ســن 13 ســال اما همه 
می داننــد که کارکــرد مثبــت ازدواج در 
این سن از کارکرد منفی آن بسیار کمتر 
اســت. بخارایــی همچنیــن پیش بینی 
پشــت  بیشــتری  مراجــع  کــه  می کنــد 
ســر آیت اهلل »مــکارم شــیرازی« برای 
افزایش ســن ازدواج و تغییر قانونی که 
ازدواج را از 13 ســال به باال تعیین کرده 
اســت، قرار بگیرند.یک سردفتر هم در 
گفت و گــو با »ایران« ازدواج در ســن 13 
ســال را مختــص خانواده هــای فقیــر و 
آســیب دیده نمی داند و می گوید:»من 
یــک  عقــد  پیــش  روز  چنــد  خــودم 
دختــر خانم 13 ســاله را خوانــدم که از 

خانواده ای میلیاردر بود.«
ë راه ازدواج موقت بسته شود

»زهــره ارزنــی« حقوقــدان اعتقــاد 
دارد کــه واقعیت هــا عــوض شــده اند 
وامروز قانون نباید اجازه دهد حتی یک 
دختر 14 ســاله با رضایت خود، ازدواج 
کنــد. اومــی گوید:»مادربزرگ هــای ما 
در 10ســالگی ازدواج کردنــد، جــدا هم 
نشــدند، خیلــی هم راضــی بودنــد اما 

امروز شرایط عوض شده است.«

او بــه دختربچه هایی اشــاره می کند 
طــالق  شــرایط  کرده انــد،  ازدواج  کــه 
هــم ندارند بنابرایــن خانــه و زندگی را 
می گذارند ومی روند:»معلوم نیســت 

چه بالیی سر آنها می آید!«
ارزنــی قصــه را بــه دخترانــی که در 
ازای شــیربها و مهریه ســنگین به خانه 
بخت رفته اند می کشاند ومی گوید:»اگر 
این دختر در زندگی مشــترک شکست 
بــه دلیــل  بخــورد و بخواهــد برگــردد 
اینکــه خانــواده نمی توانــد آن پــول را 
برگرداند، دختر را با هزار تهدید به خانه 
مشــترک برمی گرداننــد.«او به تبعات 
ازدواج هــای زودهنــگام اشــاره می کند 
و می گوید:»چــرا باید یک بچــه ازدواج 
کنــد و بعــد هــم در ســن 13 ســالگی با 
بچه ای 6ماهــه به خانه پــدر برگردد.« 
او تأکیــد می کنــد با کمــک مراجع باید 
قانــون ازدواج را در مجلس به ســن 18 
ســال رساند. این حقوقدان اعتقاد دارد 
کــه پس از آن هم قوه قضائیه به عنوان 
مدعی عموم باید با تخلفاتی که در این 
زمینــه اتفــاق می افتد، برخــورد جدی 
کند.ارزنی حــذف ازدواج موقت را یکی 
از راه هــای اجــرای این قانــون می  داند 
ومــی گوید:»چون ممکن اســت چنین 
خانواده هایــی تن بــه صیغــه و ازدواج 
عــادی دختران بدهند تا دختر به ســن 
قانونی برسد.« به اعتقاد این حقوقدان 
این مســأله می تواند عالوه بر بستن راه 
ازدواج موقــت  پیامدهــای  از  تخلــف، 

کودکان هم جلوگیری کند.
ë جنگ با خدا

»مینو اصالنی« رئیس بسیج جامعه 
زنــان در واکنش به حرف هــای ذوالقدر 
نادیــده گرفتــن اذن پدر و اصالح شــرط 
سنی برای ازدواج دختران را جنگ با خدا 
می داند و در گفت و گو با فارس می گوید: 
»این موضوع عالوه بر اینکه مخالفت با 
آموزه های دینی دارد با فطرت انســانی 
نیز در تضاد اســت. ازدواج یک موضوع 
کاماًل شــخصی در حوزه عرف جامعه و 
توانمندی افراد و به بلوغ رســیدن افراد 
اســت و وقتی کــه آموزه های دینی ما به 
بلوغ رســیدن افراد را منــوط می کند به 
ســن های خاصی و عــرف را هم مالک 
قــرار می دهــد تداخــل در موضوعــات 
حیاتــی بــرای بشــر ماننــد ازدواج کاماًل 
تفکرات غربی و فمینیســتی است و به 
هیچ وجه کســی حــق ندارد بــه زندگی 

خصوصی مردم ورود پیدا کند.«

آقــاي  اســت:  ســنگين  ابتدایــي  مقطــع  دروس    *
عابــدي در تمــاس بــا مــا عنــوان کردند کــه چندي 
پیــش معــاون آمــوزش و پــرورش خبــر داده بــود 
که بیشــترین مــردودي در پایــه اول ابتدایي اســت. 
بــه نظــر اینجانــب دروس در پایــه اول ابتدایــي و 
همچنیــن در پایه هاي بعدي مقطــع ابتدایي بویژه 

درس ریاضي سنگین است.
نویــــــدي  آقــاي  قبــوض:  نامعقــول  هزینه هــاي    *
گفتنــد یکبار به قبض هاي بــرق و گاز دقت کنید اگر 
به عنــوان مثــال 70 هــزار تومــان مبلغ قبض باشــد 
حــدود 60 هــزار تومان آن بابت توســعه روســتایي 
و ارزش افــزوده و مالیــات و غیــره اســت که از مــردم مي گیرنــد. لطف کنید 
در روزنامــه انعــکاس دهیــد. ظاهــراً هرچه کمبود اســت را از مــردم تأمین 

مي کنند.

 سالم
ايران

تلفن تماس:
 88769075

ë  مــکارم آیــت اهلل 
بــه  پاســخ  در  شــيرازی 
و  ذوالقــدر  اســتفتای 
سياوشــی«  »طيبــه 
کميســيون  عضو  دیگر 
دربــاره  فرهنگــی 
زودهنگام  ازدوج هــای 
می گویــد: »مــن از نظر 
»فتــوا« ایــن اجــازه را 
نمی دهــم.  و  نــداده 
در  اســت  ممکــن 
چيزی  چنيــن  گذشــته 
جایز بــوده؛ امــا اکنون 
بــه خاطر مفاســدی که 
دارد تــا زمانی که دختر 
و  نرســد  عقلی  بلوغ  به 
تصميم گيــری  قــدرت 
نداشــته باشــد، اجــازه 
ازدواج نــدارد و حکــم 
چنيــن  بــودن  باطــل 

ازدواجی را می دهم

نیم نگاه

فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ گفت:  
پلیس هــای  بویــژه  پلیــس  مجموعــه 
تخصصــی در حوزه امنیــت و آگاهی نه 
تنها در تهران بلکه در سراســر کشور این 
آمادگــی را دارد کــه در تعامــل بــا ســایر 
ارگان ها با پدیده قاچاق لوازم بهداشتی 

و آرایشی برخورد کند.
حســین  ســردار  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ســاجدی نیا روز چهارشــنبه در نشست 
بــر  طــرح ملــی ســاماندهی و نظــارت 
آرایشــگاه های زنانــه و لــوازم آرایشــی و 
بهداشــتی در سراسر کشــور که با حضور 
رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی و 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو برگزار شــد، 
افــزود: نیــروی انتظامــی در طول ســال 
در چندیــن مرحله آرایشــگاه های زنانه 
را بازرســی مــی کنــد و مــورد بازدید قرار 

می دهد.
وی با اشــاره به وجود آرایشــگاه های 
زنانه دارای مجــوز و بدون مجوز، گفت: 
در آرایشــگاه های دارای مجــوز تخلــف 
و جــرم بــه مراتــب پایین تــر اســت مگر 
در اســتفاده از لــوازم آرایشــی غیرمجــاز 
و غیربهداشــتی که در ایــن زمینه وزارت 

بهداشت مسئول کنترل است.
و  آرایشــگاه ها  از  نیــا  ســاجدی 
مجموعه هــای بــدون مجــوز خواســت 
در نخســتین فرصــت بــرای اخــذ مجوز 
طــرح  بــا  همچنیــن  وی  کننــد.  اقــدام 

درخواســت از قوه قضائیه برای برخورد 
با آرایشــگاه های زنانه که خارج از صنف 
خود عمل می کنند تصریح کرد: در این 
مجموعه هــا مبــادرت به فــروش اقالم 
قاچاق می شود که مربوط به این صنف 
نیست و همچنین فعالیت هایی صورت 
می گیــرد کــه مربــوط بــه حوزه پزشــکی 
اســت. او اضافه کرد: پلیس ناجا ســعی 
دارد در طــول روز حتــی بعدازظهرهــا 
بــه  آرایشــگاه ها  کار  زمــان  پایــان  تــا 
حکومتــی  تعزیــرات  مأمــوران  همــراه 
بازرســی های خــود را از این مجموعه ها 
انجــام دهــد. ســردار ســاجدی نیــا، در 
غیرمجــاز  فعالیت هــای  برخــی  مــورد 
ماننــد خالکوبــی و تتو در آرایشــگاه های 
زنانه گفــت: این کارها از مواردی اســت 
کــه به صورت غیربهداشــتی و غیرمجاز 
انجــام  در برخــی آرایشــگاه های زنانــه 
می شــود و در صــورت ارائــه گــزارش از 
وزارت  جملــه  از  ذیربــط  مراکــز  ســوی 
بهداشت، پلیس حتماً با چنین مواردی 

برخورد خواهد کرد.
ë  ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های

زنانه
رئیس ســازمان تعزیــرات حکومتی 
از آغــاز طرح ملی ســاماندهی و نظارت 
بر آرایشــگاه های زنانه و لوازم آرایشــی، 
بهداشــتی و دارویی سراســر کشــور خبر 
داد. علیرضــا جمشــیدی بــا بیــان ایــن 

مطلــب گفــت: مجموعــه اقداماتی که 
در آرایشــگاه های زنانه انجام می شــود، 
بویــژه  و  زنــان  خامــوش  صــورت  بــه 
دختــران را مــورد هدف قــرار داده که در 
این ســال ها توجه کامل و جــدی به این 
مســأله نشــده اســت. وی اضافــه کــرد: 
در زمینــه کاالهای ســالمت محور بویژه 
لــوازم آرایشــی و بهداشــتی که بــه وفور 
وجــود دارد، گاهــی در ســطح عرضه به 
صورت مشهود مشکلی دیده نمی شود.

اما آمار آرایشگاه های بدون مجوز بسیار 
باالســت و در تهــران 10 هــزار آرایشــگاه 
غیرمجــاز وجــود دارد کــه می توانــد بــه 
ســالمت مردم آســیب جدی وارد کند و 
ممکن اســت بــه دلیل مشــهود نبودن، 
امــکان برخــورد نباشــد. جمشــیدی به 
فســاد در آرایشگاه ها اشــاره کرد و افزود: 
در آرایشــگاه ها باندهایــی بــرای فریــب 
دختــران وجــود دارد و متأســفانه گاهی 
افــراد از ایــن طریــق بــه خــارج از کشــور 
اظهارکــرد:  وی  می شــوند.  فرســتاده 
آرایشــگاه ها  در  نیــز  شــرعی  موازیــن 
رعایــت نمی شــود و طبــق گزارش های 
تفصیلی، این فاجعه ای اســت که از آن 
غافل هستیم و در تهران آرایشگاه هایی 
وجــود دارد که در آن مــردان برای زنان 
و زنــان بــرای مــردان خدمات آرایشــی 
ارائــه می دهند. جمشــیدی بــه دخالت 
آرایشــگاه ها در امور پزشــکی اشــاره کرد 

و گفــت: خدمات پزشــکی بایــد زیر نظر 
پزشــک و متخصــص انجــام شــود امــا 
اینگونــه  در  خدماتــی  آرایشــگاه ها  در 
امــور انجام می شــود. وی در مــورد نرخ 
در  گفــت:  نیــز  آرایشــگاه ها  در  گــذاری 
آرایشگاه های زنانه نرخ های گران بدون 

هیچ معیاری انجام می شود.
ë  مبــارزه با قاچــاق کاالهای ســامت 

محور نقطه وفاق
جمشــیدی تأکیدکــرد: بحث قاچاق 
کاالهای ســالمت محــور در اولویت قرار 
دارد و در ایــن زمینــه در ســطح عرضــه 
اقدامات جدی باید انجام شــود چرا که 

سالمت مردم را به مخاطره می اندازد.
رئیــس ســازمان تعزیــرات در رابطه 
بــر  نظــارت  و  ســاماندهی  طــرح  بــا 
آرایشــگاه های زنانــه گفــت: ایــن طــرح 
بــا همــکاری وزارت بهداشــت، نیــروی 
انتظامی و تعزیرات در تهران با سرعت 
شروع شــده و در برخی اســتان ها نیز به 
صــورت خودجــوش در حــال پیگیــری 
اســت. رئیس ســازمان تعزیــرات اظهار 
کــرد: امــروز شــنیدم کــه گفتــه شــده در 
سطح عرضه، کاالی قاچاق وجود ندارد 
اما در مورد لوازم آرایشی و تلفن همراه 
به وفور شــاهد کاالهای قاچاق هســتیم 
و ایــن موضوع که در حــال حاضر کاالی 
قاچــاق در ســطح عرضه وجــود ندارد، 

نیازمند راستی آزمایی و بررسی است.

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

 دادســتان انتظامی کل ســازمان نظام پزشــکی با اشــاره به بررســی پرونده فرانسه 
مرحوم کیارستمی گفت: هیچ ارتباطی بین اقدامات درمانی در ایران و عامل مرگ 

ایشان در فرانسه وجود ندارد.
علــی فتاحی در گفت وگــو با فارس، در ارتباط با آخرین جزئیات پرونده مرحوم 
کیارستمی اظهار داشت: خالصه پرونده مرحوم کیارستمی چندی پیش از فرانسه 
به ایران داده شــد ولی ما این پرونده را به صورت کامل در دســت نداشــتیم. وی با 
اشاره به اینکه پرونده به صورت کامل براساس قوانین کشور فرانسه تنها به خانواده 
کیارســتمی و یا مراجع قضایی کشــور فرانســه داده می شــود، افزود: ســازمان نظام 
پزشکی ایران سه بار با بیمارستان مرحوم کیارستمی در فرانسه مکاتبه داشته ولی 
نتیجه ای حاصل نشــده است.دادســتان انتظامی کل ســازمان نظام پزشکی ادامه  
داد: ما این مســأله را به خانواده مرحوم کیارســتمی اطالع داده و از آنها درخواست 
کرده ایــم که نســبت به دریافــت پرونده به صــورت کامل اقدام کنند. ولــی با وجود 
این همین خالصه پرونده توســط کارشناســان مربوطه نمایندگان وزارت بهداشت 
و مجلس بررســی شــد و نتیجه آن عدم ارتباط بین اقدامات درمانی ایران و مرگ 
ایشــان در فرانســه بود. فتاحی عنوان کرد: در فرانســه، پزشکان مشکوک به آمبولی 
ریــه در مرحوم کیارســتمی شــده و بر اســاس آن دارو تجویز کردنــد و درنهایت این 
مســأله منجــر به خونریزی مغزی کیارســتمی شــده اســت. حــال باید دیــد آیا این 
تشخیص قطعی بوده که برای آن داروی مورد نظر تجویز شده است؟وی با تأکید بر 
اینکه هنگام بروز آمبولی ریه باید تشخیص قطعی باشد و پزشکان به یقین برسند، 
تصریــح کرد: این مســأله در بیمــاری  مرحوم کیارســتمی کــه داروی ضدانعقادی 
مصرف می کرده بیشــتر مدنظر بوده اســت البته هر دارویی ممکن است عوارضی 

برای بیمار به همراه داشته باشد.
 دادستان انتظامی کل سازمان نظام پزشکی گفت: در نتیجه در ارتباط با پرونده 
ایشــان در فرانســه  ابهام وجود دارد و ما این مسأله را با خانواده مرحوم کیارستمی 
مطرح کرده ایم و مسأله ای که در حال حاضر محرز شده این بوده که هیچ ارتباطی 
با بســتری ایشــان در ایران نداشــته اســت.فتاحی تصریح کــرد: اقداماتــی که برای 
مرحــوم کیارســتمی در ایــران صورت گرفته کاماًل کنترل شــده بود و حتی پزشــکان 
قصد داشــتند که تا 3-2 روز آینده ایشــان را از بیمارستان مرخص کنند. در فرانسه 
نیز ادامه درمان ایران برای ایشــان انجام گرفت ولی پس از آن پزشــکان مشــکوک 
بــه آمبولــی ریه شــدند. وی در ارتباط با پرونده کیارســتمی در ایــران گفت: خانواده 
مرحــوم کیارســتمی در ارتباط با رأی هیــأت بدوی اعتراض کردند و این مســأله در 
دادگاه تجدیدنظر در دســت بررســی اســت همچنین خانواده ایشــان در دادسرای 
جرائم پزشــکی طرح موضوع کردند.  دادستان انتظامی کل سازمان نظام پزشکی 
تصریح کرد: رأی دادگاه در ارتباط با پزشــک خاطی قطعاً دو ماه نیســت و آنچه در 
این زمینه اعالم شده است و گفته می شود که تنها دو ماه تعلیق از کار برای پزشک 
مربوطه لحاظ شــده اســت شایعه بوده و براســاس قانون اصاًل رأی یک و دو ماه در 
این زمینه وجود ندارد.فتاحی خاطرنشــان کرد: براساس قانون این مدت زمان سه 
ماه تا ممنوعیت کامل از فعالیت اعالم شده و از آنجایی که رأی نهایی هنوز قطعی 

نشده است ما نیز نمی توانیم این میزان را اعالم کنیم. 
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اعالم نتیجه پرونده کیارستمی 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
فرونــد  هفــت  خریــد  شــدن  نهایــی  از 
ایرباس برای اضافه شــدن به مجموعه 
ابــراز  و  داد  خبــر  آســمان  هواپیمایــی 
امیدواری کرد کــه ورود این هواپیماها از 

اردیبهشت ماه سال آتی آغاز شود.
علی ربیعی عصر دیروز در ششمین 
جلســه کارگــروه اشــتغال اســتان فارس 
گفــت: امیدواریــم بــا اضافــه شــدن این 

گذشــته  از  بیــش  آســمان  هواپیماهــا، 
هموطنــان  بــه  را  مطلوبــی  خدمــات 
ارائــه دهــد.وی با بیــان اینکــه وضعیت 
هواپیمایی آســمان اســتان فارس دارای 
اهمیــت زیادی اســت، بــر لــزوم اضافه 
شــدن خدمات این شــرکت متناســب با 
نیازهــای اعالم شــده از ســوی اســتاندار 
فارس تأکید کرد.او در بخشــی از سخنان 
اینکــه در هیــچ دوره ای  بــا بیــان  خــود 

به اندازه دولت کنونی هتاکی علیه رئیس 
جمهــوری انجام نشــده اســت، یکــی از 
مهم ترین نیازهای این دوران را گذشت، 
از خودگذشــتگی و اخالق در تمام ابعاد 
و زمینه ها دانست و گفت: من آژیر خطر 
را می کشــم و اعالم می کنم که پنج تا 10 
ســال فرصت داریم تا قــدرت خود را در 
زمینه های مختلف علمی و اقتصادی و 
بهــره وری و دیگر حوزه ها افزایش دهیم 

و بــرای ایــن مهــم نیازمند تکــرار دوران 
تاریخی دفاع مقدس هســتیم.ربیعی با 
بیان اینکه در مباحث مربوط به اشتغال 
با نگرانی های مطرح شده همسو است، 
گفــت: هــر دقیقه پنــج نفر بــه تقاضای 
اشــتغال در جامعه اضافه می شــود این 
یعنــی 300 نفــر در هــر ســاعت و حدود 
87۴ هزار نفر در ســال لذا باید متناسب 

با این تقاضا، ظرفیت ایجاد شود.

نهایی شدن خرید ۷ »ایرباس« برای شرکت هواپیمایی»آسمان«

پلیس با قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی برخورد می کند

حمید حاجی پور

 جانشین سرپرست دادگاه انقالب مشهد 
در گفت و گو با »ایران« تشریح کرد

16 خانه فروش مواد مخدر پلمب شد

رنا
ای

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

خدادی: اطالع رسانی برای پیشگیری 
و نحوه درمان ایدز وظیفه رسانه ها است

مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت: اطالع رسانی برای پیشگیری و 
نحوه درمان ایدز از وظایف رسانه ها محسوب می شود و کوتاهی در این زمینه جفا 
به مردم اســت.به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمد خدادی در همایش 
ایدز و رسانه که به همت انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب در تاالر 
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، افزود: رسانه نمی تواند نسبت به 
ایدز بی تفاوت باشد و با توجه به تأثیری که در زمینه پیشگیری و درمان متوجه 
رســانه ها اســت، اگر به این مســأله ورود نکنند رســالت خود را انجام نداده اند.
وی تصریح کرد: خبرگزاری جمهوری اســالمی ایران آمادگی دارد با اســتفاده از 
ظرفیت های خود در راستای اطالع رسانی و آگاه سازی مردم در زمینه پیشگیری 
و درمان این بیماری همکاری الزم را با دســتگاه های مربوطه داشــته باشد.او در 
ادامه با بیان اینکه در مهارت رسانه دچار غفلت هستیم، اظهار کرد:  در گذشته 
انحصار اطالعات وجود داشت اما اکنون تولید، پردازش و انتشار اطالعات توسط 

همه مردم در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد.
وی گفت: در حال حاضر به جای تولید اطالعات شاهد تولید »نظر« توسط 
افراد هستیم و این در حالی است که نظر برخالف اطالعات، هیچ گاه منجر به 
قضاوت، تصمیم و عمل نمی شود.او اضافه کرد: باید به سمت تولید اطالعات 
متناســب با نیاز مخاطب برویم که منجر به اثر شــود، در آن صورت دغدغه ها 
در مسائلی مانند نحوه پیشگیری و درمان ایدز و سایر بیماری ها با اطالع رسانی 
هدفمند، ممکن می شود.مدیر عامل ایرنا ادامه داد: رسانه ایجاد شده است تا 
موضوعاتی را که دیده نمی شود  ببیند، صدای آن را به گوش همه برساند و در 
ظرف ملی و بین المللی انتقال دهد، در غیر این صورت رسانه معنایی ندارد چرا 
که رسانه بدون مردم ماهیت خود را از دست می دهد.وی گفت: رسانه ها، تنها 
تخصصی هستند که به مشارکت توســط مردم گذاشته شده اند و باور ندارم که 
شبکه های اجتماعی رقیب رسانه هستند، بلکه شریک رسانه ها به شمار می آیند.


