
روزي كه روس�ري اش را بر س�ر چوب زد و از 
سكوهاي برق خيابان انقالب باال رفت تا بازيگر 
نمايشي باشد كه دستمزدش اقامت كاناداست 
بعضي فعاالن سياسي داخلي هم براي اجراي 
اين نمايش برايش كف زدند و هورا كش�يدند 
و رس�انه هاي جريان مخالف از او و چند دختر 
جواني كه فريب نمايشش را خورده بودند يك 
»قهرمان« ساختند. اما حاال قهرمان بي بي سي 
و من و تو در نقش�ش خوش درخشيده است. 
»ش�اپرك«  اين قصه با حضور در كنفرانس�ي 
مطبوعات�ي در پارلم�ان كانادا به ن�ام حقوق 
بشر خواس�تار اعمال تحريم عليه ايران شد!

10 ماه پي��ش بود كه ماجراي دخت��ران خيابان 
انقالب داغ ش��د. نمايش��ي كه تعداد بازيگرانش 
به تعداد انگش��تان دو دس��ت هم نمي رسيد، اما 
به يكب��اره بخش مهمي از اخب��ار و گزارش هاي 
شبكه هايي همچون بي بي سي و من و تو را به خود 
اختصاص داد. برجسته س��ازي اقدام چند زن و 
دختر جوان براي اعتراض به حجاب خود حكايت 
از خوابي داشت كه پشت پرده اين ماجرا براي ملت 
ايران ديده شده بود. با اين وجود برخي جريانات 
داخلي هم به اين ماجرا مشروعيت سياسي دادند 
و اين اقدام به واسطه شبكه هاي اجتماعي به بمبي 
خبري تبديل شد. بازيگر نقش اصلي اين ماجرا 
كسي نبود جز شاپرك شجري زاده كه خيلي زود 
مزد بازيگري اش را با ويزاي كانادا گرفت، چراكه 
اين بار نقش هاي جدي تري در سناريوي براندازي 

براي او در نظر گرفته بودند. 
  ديدار با توهين كننده به مردم ايران

كافي است تا سري به بيمارستان ها و بيماران به 
ويژه بيماران خاص بزنيد تا عمق فاجعه اي را كه 
تحريم بر مردم ايران تحميل ك��رده دريابيد. در 
چنين شرايطي است كه بهتر متوجه خواهيد شد 
تقاضاي يك » هم وطن«  براي اعمال تحريم هاي 
بيشتر عليه كش��ورش چه معنايي دارد و جايگاه 
اين ف��رد در س��ناريوي براندازي نظ��ام و تحت 
فش��ار قراردادن مردم ايران چيست و كجاست.  
ش��ايد كمتر كس��ي فكر مي كرد، ماجراي باالي 
سكوي برق رفتن و درآوردن روسري ليدر جريان 
كم قدرت دختران خيابان انق��الب به حضور در 

پارلمان كانادا و تقاضا براي اعمال تحريم ها عليه 
ايران ختم شود.  شاپرك شجري زاده به مناسبت 
روز حقوق بشر با س��ناتور ليندا فرام ديدار كرد. 
ليندا فرام كسي اس��ت كه در سخنراني خود در 
مجلس سناي كانادا در تاريخ  ۲۶ اكتبر ۲01۷ در 
دفاع از اليحه تحريم ايران، ايرانيان را يكي از »بد 

ذات ترين«ملت هاي دنيا خواند. 
 تقاض�اي اعم�ال تحريم دخت�ر خيابان 

انقالب 
روزگذش��ته ش��جري زاده با حضور در پارلمان 

كانادا خواس��تار اعمال تحريم عليه ايران به نام 
حقوق بشر شد! ش��جري زاده در يك كنفرانس 
مطبوعاتي در پارلم��ان كانادا ش��ركت كرد كه 
توسط ايروين كاتلر مشاور UANI يا »اتحاد عليه 
ايران هسته اي« برگزار شد. هدف از اين كنفرانس 
خبري درخواست تحريم ايران بود. اين در حالي 
اس��ت كه دود تحريم ها عليه كشورمان به چشم 
مردم عادي به ويژه زنان، ك��ودكان و گروه هاي 
آس��يب پذير جامعه نظير بيماران مي رود و اين 
ماجرا يكبار ديگر اثبات كرد، جريان ضدانقالب 

دلس��وز ملت ايران نيس��ت و پروژه هاي آنها هم 
منافع شخصي خودشان را تأمين مي كند. 

  طوفان خشم كاربران ايراني 
رفتار خائنانه و وطن فروش��ي اين دختر خيابان 
انقالب هر چند با س��كوت حامي��ان اين جريان 
همراه ب��ود، اما ب��ا واكنش هاي ج��دي كاربران 
توئيتر مواجه شده است. هشتگ دختران خيابان 
انقالب و شاپرك شجري زاده روزگذشته يكي از 
پركاربرد ترين واژه ها بود و از طوفان خشم كاربران 
از اين اقدام خائنانه حكايت داشت. در اين ميان 
واكنش حاميان و پ��ر و بال دهن��دگان به پروژه 
براندازي دختران انقالب س��كوت ب��ود.  محمد 
پاداش يكي از كاربراني اس��ت كه در واكنش به 
اين ماجرا نوش��ت: »به بهانه هاي حقوق بشري، 
شاپرك ش��جري  زاده در پارلمان كانادا خواستار 
تحريم ايران شده! دود اين تحريم به چشم مردم 
ميره، پروژه برندينگ ش��اپرك هم توسط شبكه  
من وتو ش��كل گرفته، با همه اين حرف ها هنوز 
هستند مردمي كه فكر مي كنن من وتو خيرخواه 

ايراني هاست«!
يكي ديگر از كاربران هم با كنايه به كس��اني كه 
توهم دستگيري و مجازات دختران خيابان انقالب 
را تروي��ج مي كردند، نوش��ت  : »يادمه مي گفتن 
جمهوري اس��المي دختران خياب��ان انقالب رو 
سالخي مي كنه، هشتگ ميزدن فالني كجاست؟! 
حاال شاپرك ش��جري  زاده پناهنده! شده كانادا و 
درخواست تحريم كشورش رو كرده! چيزي كه 
مشخصه اينه اين وسط يه عده بهش كمك كردن!  

االنم همه ضرر كرديم!«
كاربر ديگري هم توئيت كرد: » پشت پرده مبارزات 
مدني دختران خيابان انقالب يا همان دختران 50 
هزار توماني، همين چهره رونمايي شده و بدون 
روتوش امروزي شاپرك شجري زاده هاست. زماني 
كه از مبارزات مدني به درخواس��ت براي اعمال 
تحريم بيشتر مردم ايران مي رسند... و اين پايان 

راه و سناريوي مصي علي نژاد است!«
محس��ن مهدي��ان ه��م با هش��تگ ش��اپرك 
ش��جري زاده و دختران خيابان انقالب نوشت: 
»در پارلمان كانادا خواس��تار تحريم ايران شد، 
سرنوشت همه كس��اني كه دين فروشي كردند، 

خاك فروشي است.«
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يك دانش آموز دهدشتي: اينقدر به ما كتك مي زنند كه جاي كتك روي دستمان مي ماند؛ كتك زدن امري رايج است و امروز و ديروزي نيست 

تبديل فلك قاجاري به كتك امروزي !

 »شاپرك« نقشه وطن فروشي 
و مشروعيت بخشي به تحريم ها داشت!

دختر خيابان انقالب سر از پارلمان كانادا درآورد و خواستار اعمال تحريم عليه ايران شد!

كالس چندم هستي؟ 

نيره ساري
شش�م؛ معلم كتكت   گزارش  2

مي زنه؟ بله؛  با چي؟ با 
شيلنگ و دست؛ درد مي كنه؟ اينقدر كه جاي 
دستش روي دستمون مي مونه! اين گفت وگوي 
يك كاربر فضاي مجازي است كه با انتشار اين 
متن در صفحه توئيتر خود نوشته است: »جناب 
وزير غي�ر آموزش  و  پرورش كت�ك در مدارس 
ابتدايي پسرانه شهرستان كهگيلويه امر رايجي 
است. امسال و پارسال نيست، هميشگي است.« 
به همين سادگي در ايامي كه براي آدم ها تنبيه 
بدني اتفاقي عجيب و غيرمنتظره است، همچنان 
از گوشه و كنار شاهد اعمال اين شيوه بي رحمانه 
در برخ�ي مدارس ب�ه خصوص شهرس�تان ها 
هستيم. واقعيتي كه در چرخه معيوب آن رضايت 
برخي والدين هم ديده مي ش�ود. بي توجهي به 
اين مهم، در حالي است كه در آيين نامه مدارس 
هرگونه تنبيه بدني، آزار جسمي  و  روحي تخلف 
و در م�واردي ج�رم هم محس�وب مي ش�ود. 
در نظر بس��ياري از ما »تنبيه بدني« يك ش��يوه 
منسوخ شده است كه ديگر كس��ي در اين دوره و 
زمان��ه از آن به عنوان يك روش تربيتي اس��تفاده 
نمي كند؛ اما با همه اينها همچنان مي شنويم كه 
در برخي شهر و روس��تاها اتفاق ناخوشايندي در 
اين زمينه رخ مي دهد. فارغ از تصاوير و فيلم هايي 
كه از تنبيه هاي سنگين و درگيري هاي فيزيكي در 
فضاي مجازي منتشر مي شود، اما گويا تنبيه هاي 
دهه 50 و ۶0 همچنان در شهرستان ها به قوت خود 
باقي است. تنبيه هايي كه سكوت و علني نشدن آن 
بعضاً به رضايت والدين برمي گ��ردد. والديني كه 
نمي دانند فرزندان امانتي از س��وي خدا در دامن 

آنهاس��ت، براي آنكه به س��مت الهي شدن تربيت 
شوند.  آخرين توئيت اس��ماعيل آذري نژاد طلبه 
دهدشتي كه با قصه خواني  هاي دسته  جمعي ميان 
بچه ها شناخته شده است، حكايت از تنبيه بدني 
دانش آموزان دارد. وي با انتش��ار متن گفت وگوي 
خود با يكي از دانش آموزان وزير را مورد خطاب قرار 
داده و تنبيه را در مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان 

كهگيلويه امري رايج توصيف كرده است. 
 بي قانوني در مقابل حداقل هاي قانوني

طبق آيين نامه مدارس، تنبيه بدني و آزار جسمي 
و روحي دانش آموزان تخلف محس��وب مي ش��ود 
تا جايي كه اگر نگاهي به ماده ه��اي اين آيين نامه 
بيندازيم، خواهيم ديد كه در طول همه اين سال ها 
در بيشتر موارد و در بسياري از مدارس هيچ گونه از 

اين موضوعات رعايت نمي  شود.  بر اساس آيين نامه 
اجرايي مدارس مصوب س��ال 1۳۷۹ شوراي عالي 
آموزش وپرورش شرايطي براي تنبيه دانش آموزان 
با توجه به نوع تخلف و وضعيت دانش آموز توس��ط 
مديران مدرسه فراهم  شده است كه طبق ماده۷۶ 
اين آيين نامه به ترتيب شامل تذكر، اخطار شفاهي 
در حضور دانش آموزان، تغيير كالس، اخطار كتبي، 
اخراج موقت و انتقال به مدرسه ديگر است. در اين 
قانون، تنبيه بدني در مدارس ممنوع اعالم  شده و در 
مورد حكم افرادي كه تنبي��ه بدني بر دانش آموزان 
انجام مي دهند اعم از مدير مدرس��ه، ناظم، معلم و 
مسئوالن مدرسه با توجه به اينكه قانون اين موضوع 
را ممنوع اعالم كرده و تخلف مي داند، كسي كه آن را 
نقض كند بايد در هيئت بررسي و تخلفات اداري براي 

آنها تصميم گيري و حكم صادر كنند؛ اين حكم شامل 
تذكر، اخطار، توبيخ يا هر مورد ديگري كه قانون براي 
آن تصميم گيرد، مي شود.  فارغ از تنبيه هاي بدني، 
اگر نگاهي به اين آيين نامه بيندازيد، خواهيد فهميد 
كه حتي تنبيه به  وس��يله مش��ق و جريمه نوشتن 
هم تخلف محس��وب مي  ش��ود. چنانچ��ه ماده۷۷ 
آيين نامه مي  گويد: »اعم��ال هرگونه تنبيه از قبيل 
اهانت، تنبيه بدني و تعيين تكاليف درس��ي جهت 
تنبيه ممنوع اس��ت و در اعمال تنبيهات نبايد بين 

دانش آموزان تبعيض و استثنايي قائل شد.«
    شيفت تنبيه از منزل به مدرسه از قاجاريه 

تا امروز !
برخي معتقد هس��تند، اعتراض ها فايده اي ندارد 
و هيچ تغييري در روند برخورد نادرس��ت معلمان 
با دانش آموزان صورت نمي گي��رد. نقطه غم انگيز 
اينجاست كه گفته مي شود، گاهي والدين خود در 
اين چرخه معيوب مش��وق تنبيه از سوي معلمان 
هستند. اين در حالي است كه افزون بر مورد فوق حد 
تنبيه در قوانين كشور ما با همه نقايص به گونه اي 
است كه نبايد موجب صدمه و آسيب به جسم فرزند 
شود و در صورت به خطرافتادن »سالمت جسماني 
و تربيت اخالق��ي« فرزن��دان، والدين صالحيت 
نگهداري و تربيت را نخواهند داشت.  يكي از كاربران 
فضاي مجازي در واكنش به اين مطلب گفته است: 
تنها فرق آموزش و پرورش امروز با آموزش و پرورش 
زمان قاجار در موضوع تنبيه بدني اين است كه آن 
زمان بچه ها را فلك مي كردند و حاال آنها را تنبيه 
بدني با دست يا شيلنگ مي كنند! آموزش و پرورش 
امروز البته يك تفاوت ديگر هم در همين موضوع 
دارد: كلي دفتر و دستك و آيين نامه دارد براي مقابله 

با تنبيه بدني!

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 گالبتون توئيت كرد: تعداد مادران چند شهيدي: دو شهيدي: 8 
هزار و 188 مادر. سه شهيدي: ۶۳1 مادر. چهار شهيدي: 8۲ مادر. پنج 
شهيدي: ۲1 مادر. شش شهيدي: شش مادر. هفت شهيدي: يك مادر. 
هشت شهيدي: يك مادر. نه ش��هيدي: دو مادر. مي دونستيد مادري 
هست كه نه تا شهيد داده؟ شادي روح ش��هداي اين مادران بي پسر، 

صلواتي بفرستيد.

  محمد قرباني با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: چندروز پيش 
گزارشي خوندم درباره گرو گذاشتن كارت يارانه براي خريد نان توي جنوب 
شهر. پريروز اتفاقي رفتم پاالديوم؛ چيزايي ديدم كه تا حاال نديده بودم؛ 
از ژامبون گوزن و سوسيس قوچ تا موز قرمز و سيب چوبي. ديروز گزارش 
برج هاي ميلياردي روزنامه شهروند رو ديدم. واقعاً قرار بود اينجوري بشه؟

   ساحل توئيت كرد: اول اينكه ما چيمون شبيه دنياس كه دو نرخي 
بودن بنزين مون شبيه دنيا باش��ه! دوم اينكه اول روحاني ما رو با دنيا 
مقايسه كرده يا اول علي مطهري حدس زده... سوم اينكه چطوره اين 

دوتا را به رامبد معرفي كنيم براي مسابقه »خنداننده شو!«

   عليرضا ملوندي توئيت كرد: در بحران هاي اقتصادي، قاعدتاً بخش 
فرهنگي و رسانه ها نخستين قربانيان هستن چون سودآوري و اهميت 

حياتي ندارن و كمتر كسي حاضره براي اين بخش ها پول خرج كنه.

   مه�دي اميرپ�ور ب�ا انتش�ار اي�ن عك�س توئي�ت ك�رد: 
كارلوس ك��ي روش س��رمربي تيم ملي دو ش��ب پيش در اس��تاديوم 
س��انتياگو برنابئ��و؛ غاي��ب بزرگ فين��ال لي��گ قهرمانان آس��يا در 
تهران، در ش��ب فين��ال ليبرت��ادورس در مادريد حاضر ب��ود. آقاي 
كي روش دوس��تت داريم، اما اين رفتارت دوس��ت داش��تني نيست! 

   ساجده عرب سرخي توئيت كرد: ماشين صفر ثبت نام كرده از 
سايپا كه ۴5روزه تحويل بگيره، بعد از شش ماه با كلي رفت وآمد تونسته 
بگيره، حاال جلوي در كارخونه گفتن يه ايرادي داره نيم ساعت بشينيد 

كاپوتش رو تعمير كنن بيارن. هر روز بهتر از ديروز.

   سيدمحمد بطايي توئيت كرد:  از رضا اميرخاني عزيز به خاطر 
معرفت در اهداي جايزه اش و توجه به آموزش كودكان مناطق محروم به 
ويژه در سيستان و بلوچستان سپاسگزارم. هرچند ليا نتوانست هم بازي 
مناسبي براي ايليا پيدا كند؛ اما تالش مي كنم ساعت بازي را در مدارس 

نهادينه كنم تا كودكان از طريق بازي، زندگي را تمرين كنند. 

توضيح سازمان انتقال خون به گزارش »جوان«
پالسماي توليد ايران 

بهترين پالسماي جهان است
پس از انتش��ار گزارش »جوان« با عنوان »مديري��ت خون به نفع جيب 
سازمان انتقال خون« سازمان انتقال خون جوابيه اي را به دفتر روزنامه 

ارسال داشته است.  متن اين جوابيه به اين شرح است:  
سازمان انتقال خون ايران به عنوان يك سازمان ملي از بدو تأسيس تاكنون 
متكي به س��رمايه اجتماع��ي اهداكنندگان داوطلب بوده اس��ت و تالش 
نموده كه بهترين خدمات را به مصرف كنندگان اين ماده حياتي ارائه دهد. 
آمارهاي علمي و آزمايش  هاي انجام شده در آزمايشگاه  هاي مستقل و معتبر 
بين المللي مؤيد موفقيت چشم گير س��ازمان انتقال خون ايران در ميان 
كشورهاي منطقه و حتي دنيا بوده و اين موفقيت ها باعث شده كه تجربه 
ايران توسط سازمان بهداشت جهاني به عنوان الگويي موفق در زمينه انتقال 
خون به كشورهاي در حال توسعه معرفي شود.  با اين وجود گاه اخباري از 
سركم اطالعي، سبب تشويش افكار عمومي و ايجاد مشكل در دستيابي به 
اهداف انساني سازمان انتقال خون مي شود كه الزم است به منظور تنوير 

افكار عمومي به آنها پاسخ داده شود.
1- ابتالي عزيزان هموفيلي به ويروس ايدز به دليل مصرف داروهاي مشتق 
از پالسما بوده است. اس��تفاده از واژگان تزريق خون  هاي آلوده فرانسوي 
در اطالع رساني، تالش نافرجام و شكست خورده براي ايجاد ارتباط ميان 
سازمان ملي انتقال خون و ابتالي اين عزيزان به بيماري ايدز مي باشد. حال 
آنكه داروهاي مشتق از پالسما در آن س��ال ها وارداتي بوده و از پالسماي 
ايراني تهيه نمي شده است، از سوي ديگر سازمان انتقال خون متولي كيفيت 

دارو در كشور نبوده و نيست. 
در سال  هاي اخير اين سازمان توليدكننده ماده اوليه بخشي از داروهاي 
مشتق از پالس��ما بوده كه به گواهي اس��ناد معتبر، بهترين و سالم ترين 

پالسما در دنياست. 
۲- تأكيد بر فروش خون توسط سازمان انتقال خون ايران ناشي از درك 
ناقص از اقتصاد س��المت است. از ابتداي تأسيس س��ازمان انتقال خون 
ايران تعرفه گذاري محصوالت اين سازمان آرزوي مهمي براي مديران و 
دست اندركاران طب انتقال خون بوده كه بعد از كش و قوس  هاي فراوان 
باالخره در مديريت فعلي اين مهم به انجام رس��يده است. اهداي خون 
داوطلبانه بخش��ي از برنامه س��المت خون در جهان و ايران است كه در 
تضاد با تعرفه گذاري فرآورده  هاي خون نيس��ت. آنچه به رايگان دريافت 
مي گردد خون كامل است كه مش��مول تعرفه گذاري نبوده ولي هزينه 
روش هايي كه براي تبديل خون كامل به محصوالت قابل مصرف در عرصه 
باليني ضروري است، مشمول تعرفه گذاري شده اند. اگر نقد تعرفه گذاري 
فرآورده  هاي خون با تكيه بر داوطلبانه بودن اهداي خون قابل اعتنا باشد، 
اوالً اين كليه كشورهاي توسعه يافته به دليل برقراري تعرفه بر خون  هاي 
اهدايي زير سؤال خواهند بود. ثانياً اينكه براي مثال سازمان آب به دليل 
دريافت تعرفه تصفيه آب آشاميدني مورد مالمت قرار خواهد گرفت. تعرفه 
فرآورده  هاي خوني به دليل هزينه بر بودن فرآيندهايي كه خون اهدايي را 
به خون قابل مصرف در بالين بيماران تبديل مي كند، برقرار شده و چنين 

رويه اي در جهان امروز بسيار معمول است. 
۳- مديريت خون بيمار از سال ۲005 به عنوان برنامه اي حياتي از سوي 
سازمان هاي بين المللي و علمي مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين 
برنامه خون و فرآورده  هاي آن به صورت بهينه مورد استفاده پزشكان 
قرار مي گيرد. برنامه مديريت خون بيمار داراي فوايد فراواني از جمله 
حفظ منبع خون براي استفاده  هاي ضروري و كاهش هزينه  هاي نظام 
سالمت و بيماران است. اين برنامه بيشتر بر ارتقاي كيفيت محصوالت 
تأكيد دارد تا صرف انرژي غيرضروري براي افزايش كميت توليدات، از 
اين رو در طب مدرن انتقال خون بر درمان كم خوني قبل از عمل جراحي 
و اتخاذ روش هايي براي كاهش از دست رفتن خون حين اعمال جراحي 
تأكيد فراوان شده است. آنچه از س��خنان مديرعامل محترم سازمان 
انتقال خون ايران درخصوص خطر افزايش عفونت  هاي بيمارستاني 
در صورت مصرف غيربهينه فرآورده  هاي خون ايفاد مي گردد، ناظر بر 
تحقيقات معتبر بين المللي درخصوص مديريت خون بيمار بوده و يك 

مسئله كشوري و مربوط به خون رساني در ايران نيست. 
در خاتمه يادآوري مي شود كه طرح بحث هايي كه بايد با نگاه علمي بررسي 
شود، بدون توجه به منابع معتبر نه تنها به سالمت بيماران كمك نمي كند 

بلكه در روند سالمت آنها مشكل ايجاد مي كند. 
از سوي ديگر بحث هايي كه در آنها انصاف رعايت نگردد مشمول تناقص 
خواهند شد كه در نهايت به بي اعتبار ساختن در مدعيان منجر خواهد 
گشت. اگر سازمان انتقال خون از محل تعرفه گذاري فرآورده هاي خون 
به دنبال منفعت طلبي بود، عقل سليم حكم مي نمود كه اين سازمان 
مصرف بيشتر محصوالت خون را تجويز نمايد نه اينكه مدافع كنترل 
مصرف خون و فرآورده  هاي خون باش��د. به نظر مي رسد كه منتقدين 
برنامه مديريت خون بيمار و تعرفه گذاري فرآورده هاي خون از مسير 
نقد راهبردهاي علمي منحرف شده اند و براي توجيه سخنان خون به 
دنبال تجميع متضادها هستند با وجود موانع فراوان در مقابل سازمان 
انتقال خون ايران،  اين مجموعه خدماتي – بهداش��تي خود را تسليم 
هياهو نكرده، بر روش  هاي علمي و ش��ناخته ش��ده طب انتقال خون 

تأكيد مي كند. 
جوان :1- موضوع گزارش »جوان« هيچ ربطي به پرونده جنجالي ابتالي 
كودك پنج ساله داراي بيماري هموفيلي به ايدز بر اثر تزريق داروهاي مشتق 
از پالسما نداشت و فرافكني سازمان انتقال خون در طرح اين ماجرا به عنوان 
يكي از محورهاي پاسخ به »جوان« بيانگر ذهنيت خود اين سازمان درباره 
اين پرونده قديمي است!  در اين گزارش در تأييد گفته مديرعامل سازمان 
درباره احتمال انتقال عفونت بر اثر تزريق خون از اين واقعه به عنوان يكي از 
مصاديق اين ماجرا اشاره و بر اين موضوع تأكيد شده كه »خون هاي تزريقي 

به بيماران در كشورمان امروز يكي از سالم ترين خون هاست.«
۲- نقد به بح��ث تعرفه گذاري خون به واس��طه داوطلبانه بودن آن يكي 
از موضوعاتي اس��ت كه هميشه مطرح بوده و هس��ت، چراكه مشتقات 
خون همچون پالسما و داروهاي مشتق از آن براي سازمان انتقال خون 
درآمدزاست و هزينه فرآيندهاي تبديل خون اهدايي به خون قابل مصرف 

را كاماًل پوشش مي دهد. 
۳- در اين گزارش به بح��ث مديريت خون انتقادي وارد نش��ده بود، اما 
متهم كردن پزشكان به نگاه ليبرالي و تجويز بي منطق خون از سوي اين 
سازمان در حالي است كه بي ترديد پزش��ك معالج در تجويز خون براي 
بيمار منفعتي را دنبال نمي كند. در نهايت اينكه مس��ئله مديريت خون 
خود بيمار هم مانند بسياري ديگر از نظريات علمي داراي فوايد، مضرات، 
موافقان و مخالفاني است كه نمي توان آن را ناديده انگاشت و با پروپاگانداي 

رسانه اي ماجرا را جمع كرد.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

به منظور كوتاه كردن دست دالالن صورت مي گيرد 

توزيع گوشت منجمد با كارت ملي 
در ميادين ميوه و تره بار

مديرعامل ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از توزيع گوشت 
منجمد با كارت ملي در ميادين با قيم�ت ۲۸هزار تومان خبر داد. 
سعيد راد گفت: گوشت منجمد در ۲۲ ميدان تره بار شهرداري با كارت 
ملي توزيع مي شود. وي درباره علت اين اقدام گفت: براي كوتاه كردن 
دست دالالن، اين تدبير انديشيده شده است.  به گفته سعيد راد هر نفر 
با كارت ملي مي تواند در هفته سه بار به ميادين مراجعه كرده و دو كيلو 
گوش��ت با قيمت ۲8 الي ۲۹هزار تومان خريداري كند.  وي همچنين 
برپايي جشنواره ارگانيك را عالوه بر اصالح فرهنگ غذايي شهروندان، 
بر حفظ محيط  زيست نيز مؤثر دانست و اظهار كرد: محصوالت ارگانيك 
بدون انواع سموم و كودهاي شيميايي توليد مي شوند و اين به معناي 
جلوگيري از آلودگي آب و خاك كش��ور است و وقتي سازمان مديريت 
ميادين از توليد و مصرف محص��والت ارگانيك حمايت مي كند، عالوه 
بر توجه به س��المت شهروندان به مس��ئوليت اجتماعي خود نيز عمل 
مي كند.  راد با تأكيد بر هدف سازمان مديريت ميادين در گسترش عرضه 
محصوالت ارگانيك در ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار گفت: مطلوب 
اين سازمان، آن است كه تمامي محصوالتي كه در ميادين و بازارهاي 
ميوه و تره بار عرضه مي شوند، ارگانيك باشند كه البته فعاًل توليد داخل 
جوابگوي اين نياز نيست، اما با حمايت هاي خود تالش مي كنيم تا طبق 

يك برنامه زمان بندي شده به اين سمت حركت كنيم.
گفتني است، »يازدهمين جش��نواره ارگانيك تهران« با شعار »يلداي 
ارگانيك« از ۲۲ آذرماه جاري به مدت ۹ روز در بوستان گفت وگو برگزار 
مي شود.  همچنين وي در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان« مبني براينكه 
كيفيت عرضه برخي ميوه ها در ميادين شمال و جنوب شهر با يكديگر 
فرق مي كند، ولي قيمت ها برابر است، گفت: بازرسان سازمان به صورت 
مرتب به تمامي ميادين سر مي زنند و كيفيت و قيمت را كنترل مي كنند. 
با اين حال اگر در محل هاي عرضه ميوه اين موارد مشاهده شود، برخورد 
الزم با متخلف ص��ورت خواهد گرفت و اين س��ازمان آم��اده دريافت 

گزارشات از شهروندان و رسانه در اين خصوص است تا رسيدگي كند.

  حقوقي

دادس�تان تهران با بيان اينك�ه از ۱۹ تيرماه 
تاكن�ون اقدام�ات گس�ترده اي در ش�عب 
وي�ژه رس�يدگي ب�ه پرونده ه�اي اقتصادي 
انجام ش�ده اس�ت، گفت: در اين مدت هزار 
و 700 نف�ر احض�ار و ب�راي ۴۲۶نف�ر ق�رار 
بازداش�ت صادر ش�ده ك�ه در ح�ال حاضر 
۱33متهم هم در بازداش�ت به س�ر مي برند. 
عباس جعفري دولت آبادي، با تأكيد بر اينكه بايد 
موضوع مبارزه با متهمان ارزي عالوه بر تهران در 
ساير استان ها نيز مورد توجه قرار گيرد و با اشاره 
به تجربه موفق دادستاني با همكاري بانك مركزي 
در مبارزه با دالالن ارز اظهار داشت: مشكالت ارزي 

ريشه هاي اقتصادي، سياسي، رواني و بعضاً خارجي 
دارد و كنترل بيش��تر دولت و همكاري دستگاه 
قضايي موجب خواهد شد كه دالل ها نتوانند كاري 
از پيش ببرند.  دادستان تهران با اشاره به تبليغات 
منفي رس��انه  اي در رابطه ب��ا پرونده هاي كالن 
اقتصادي و ادعاي اينكه به پرونده دانه درش��ت ها 
رسيدگي نشده است، گفت: از 1۹تيرماه تاكنون 
اقدامات گس��ترده اي در ش��عب ويژه انجام شده 
است، در اين مدت هزار و ۷00 نفر احضار و  براي 
۴۲۶ نفر قرار بازداش��ت صادر ش��ده كه در حال 
حاضر 1۳۳متهم در بازداش��ت به س��ر مي برند و 
5۴0 نفر ممنوع الخروج و 1۳۶ نفر ممنوع المعامله 

ش��ده اند و همچنين ۷۳ فقره كيفرخواس��ت در 
پرونده هاي  اقتصادي كيفرخواس��ت صادر شده 
است و به موجب اين كيفرخواست ها براي ۲00 
نفر از متهمان شعب ويژه تقاضاي مجازات شده، 
اين حجم اقدام قضايي نتيجه همكاري دادسراي 
تهران و ضابطين است.  وي با اش��اره به ساختار 
جديدي كه در مبارزه با فساد شكل گرفته است، 
گفت: قوه قضائيه نشان داده كه به رغم كمبود ها 
و مشكالت، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر 
اين شيوه ادامه يابد و تمام استان هاي كشور با آن 
درگير شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضايي بيش 
از گذشته افزايش مي يابد.  جعفري دولت آبادي با 

هشدار به اخاللگران در نظام اقتصادي گفت: قوه 
قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي خط 
قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعيت به پرونده ها 
رسيدگي مي كند.  دادستان تهران همچنين گفت: 
در پرونده هاي پتروشيمي، س��كه و پرونده هاي 
ارزي نتايج مناسبي حاصل ش��ده است. در يكي 
از پرونده هاي پتروشيمي كه رسيدگي به آن پنج 
سال طول كشيد و اخيراً با صدور كيفرخواست به 
دادگاه ارسال شده، 15نفر متهم تحت تعقيب قرار 
گرفته و ميزان رد مال آنكه ناش��ي از عدم تحويل 
ارز هاي صادراتي به مراجع ذي صالح است، بالغ بر 

۳ميليارد يورو است. 

دادستان تهران خبر داد

احضار۱۷۰۰ نفر در پرونده هاي شعب ويژه اقتصادي

    رئيس مركز توسعه پيشگيری و درمان اعتياد بهزيستی گفت: بيش 
از 8 هزار ظرفيت نگهداری معتادان متجاهر از سوی سازمان بهزيستی 
در تهران ايجاد شده است، اما مراكز بهاران شهرداری به صورت تعطيل 

و نيمه تعطيل است.
  رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماری های وزارت بهداش��ت 
با اشاره به دغدغه خريد و فروش غيرقانونی كليه، تأكيد كرد كه تبليغ 
درباره فروش كليه يا ايجاد سايت و شبكه و آگهی كردن در اين زمينه  

تخلف است.
  سخنگوی سازمان ثبت احوال با تأكيد بر اينكه كارت های ملی قديم 
در سال ۹8 فاقد اعتبار خواهند بود به هموطنان توصيه كرد كه ثبت نام 

و دريافت كارت ملی هوشمند را به پايان سال موكول نكنند.


