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خیابان
عضو حقوقدان شوراي نگهبان:

مهريه عنداالستطاعه اجباري
نميشود

مهر :رييس سابق سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،
ثبت مهريههاي نامتع��ارف در دفترخانهها را غيرقانوني
اعالم كرد و گفت :دفترخانهها نبايد مهريههايي را ثبت
كنند كه در قانون تعريف نشده است .حسينعلي اميري
در پاس��خ به اينكه آيا سازمان ثبت اس��ناد ميتواند در
بخش��نامهاي به دفترخانهها اجبار كند تا فقط در ثبت
مهريه واژه عنداالس��تطاعه قيد ش��ود ،گفت :اگر چنين
اقدامي از س��وي س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور
صورت بگيرد ،غيرقانوني اس��ت زيرا نميتوان زوجين را
در زمان ثبت عقد مجبور كرد مهريه را عنداالس��تطاعه
يا عندالمطالبه ثبت كنن��د و اين تنها به توافق زوجين
بستگي دارد .وي افزود :ازدواج نوعي عقد است كه زوجين
براي ادامه زندگي مشترك با هم شرط ميكنند و ثبت
اين ازدواج داراي شرايطي است كه يكي از آنها ثبت مهريه
اس��ت و طرفين در مورد هر شرطي كه به توافق برسند
بايد در س��ند ازدواج و دفترخانه ثبت شود .معاون اسبق
قوهقضاييه گفت :البته بايد اين را در نظر داشت كه مهريه
تعريفي دارد و نميتوان هر چيزي را به عنوان مهريه ثبت
كرد .بر اساس قانون ،مهريه بايد ماليات داشته باشد يعني
اينكه نوع مهريه بايد ارزش معامالتي داشته و بتوان آن
را تبديل به ارزش ريالي كرد .به عنوان مثال بال مگس و
پروانه يا اعضاي بدن را نميتوان به عنوان مهريه ثبت كرد
زيرا ماليات نداشته و قابل معامله نيست و ثبت اينگونه
مهريههاغيرقانوني است.
رييس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

واردات 8هزار تن مواد آرايشي
در شش ماه نخست امسال

شرق :رييس سازمان غذا و دارو گفت :در شش ماهه
نخست س��ال  90بيش از هش��ت هزار تن فرآوردههاي
آرايشي و بهداشتي از برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي
وارد كشور شده است .احمد شيباني در همايش ايمني و
سالمت محصوالت آرايشي و بهداشتي ضمن اعالم اين
خبر اظهار داش��ت :در حال حاضر هشت هزارو 500قلم
فرآورده بهداش��تي و آرايش��ي در هزارو 200كارخانه در
كشور توليد ميش��ود و براي بيش از  16هزار محصول
آرايشي و بهداشتي وارداتي ،پروانه و مجوز بهداشتي صادر
كردهايم .وي تصريح ك��رد :با حمايت از صنعت و توليد
داخ��ل و با حمايت تالش��گران در عرصه توليد ميتوان
واردات را مديري��ت كرده و از لحاظ توليدات در كش��ور
خودكفا شويم .وي درخصوص تبليغات اين محصوالت
در ماهوارهه��ا گفت :تبليغ هرگونه محصول آرايش��ي،
بهداش��تي ،دارويي و غذا از طريق شبكههاي ماهوارهاي
ممنوع است و هيچگونه مجوزي از سوي وزارت بهداشت
براي آنها صادر نشده است.
سازمان بازرسي كل كشور:

آلودگي برخي برنجهاي وارداتي
محرز است

خبرآنالين :به پيش��نهاد اين سازمان ،دولت ،آزمون
فلزات س��نگين را براي برنجهاي وارداتي اجباري كرده
اس��ت .پس از كشوق��وس فراوان درباره آل��وده بودن يا
نبودن برنجه��اي وارداتي بهخصوص برنجهاي هندي به
فلزات س��نگين ،سازمان بازرسي كل كشور اين آلودگي
را محرز دانست .به گزارش روابط عمومي اين سازمان ،از
اين به بعد ،واردكنندگان برنج بايد آزمون فلزات سنگين
مانن��د س��رب را روي اين محصوالت انج��ام دهند .اين
آزمون به پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور و با تصويب
كميسيون زيربنايي دولت ،براي برنجهاي وارداتي اجباري
شده است .به تشخيص سازمان بازرسي كل كشور يكي
از اصليترين داليل واردات برنجهاي آلوده ،اجبارينبودن
آزمون فلزات سنگين در استاندارد مربوطه است .به همين
جهت ،بازرسي كل كشور با هدف تامين سالمت جامعه،
موضوع اجباريشدن آزمون فلزات سنگين براي برنجهاي
وارداتي را به رييسجمهور (رييس شورايعالي استاندارد)
اعالم و پيشنهاد كرد اين موضوع در شورايعالي استاندارد
مطرح ش��ود .پس از پيگيريهاي س��ازمان بازرسي كل
كشور ،كميس��يون زيربنايي دولت ،اجراي آزمون فلزات
س��نگين را براي برنجهاي وارداتي اجب��اري كرد .قصه
برنجهاي وارداتي كه به گفته برخي از كارشناسان ،داراي
آلودگي فراوان به عناصر زيانآوري مانند سرب و آرسنيك
هستند ،از زماني شروع شد كه تبليغات اين محصول با
نام تجاري شناختهشدهاي از تلويزيون و بيلبورد شهرهاي
بزرگ سردرآورد.
براي نخستين بار در جهان ميسر شد

تكثير سلولهاي بنيادي اسپرمساز
در كشور

ش�رق :بر اس��اس نتايج حاصل از پژوهش محققان
ايراني و هلندي ،تكثير س��لولهاي بنيادي اسپرمس��از
انس��اني در آزمايشگاه براي نخستينبار در جهان ميسر
شد و اين روش هماكنون در مركز فوقتخصصي درمان
ناباروري و سقط مكرر ابنسينا در حال انجام است .رييس
پژوهشگاه و مركز فوقتخصصي درمان ناباروري و سقط
مكرر ابنسينا با اشاره به پژوهش مشترك محققان اين
پژوهشگاه و دانشگاه آمس��تردام هلند كه حاصل آن در
س��الهاي  2009و  2011مي�لادي در مجل��ه انجمن
پزش��كي آمريكا با ضريب تاثير به به چاپ رسيد ،اظهار
داش��ت« :تكثير سلولهاي بنيادي اسپرمساز انساني در
آزمايش��گاه براي اولين بار در جهان ميس��ر شد و اخيرا
مجل��ه نيچر نيز با اش��اره به نتايج اي��ن تحقيقات از آن
بهعنوان سنگبناي روشهاي نوين درمان ناباروري مردان
نام برده است.
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گزارش
ش�رق:كند بودن سرعت وبس��ايت سازمان سنجش و
بانكهاي طرف قرارداد اين سازمان در روزهاي گذشته و
كمبود و نبود دفترچه ثبتنام براي تحصيالت كارشناسي
ارشد كار را به جايي رساند كه بازار سياه فروش اين دفترچه
در كنار مراكز پستي شهر تهران به وجود آمد .در اين بازار
سياه ،دفترچههاي كارشناسي ارشد با قيمتهايي از 20
تا 50هزار تومان به متقاضيان فروخته ميشد .روز گذشته
بسياري از متقاضيان تحصيالت تكميلي كه تالش كرده
بودند از طريق اينترنتي اين دفترچه را خريده و ثبتنام
كنند ،به داليل گفته شده موفق به انجام اين كار نشدند،
اين در حالي بود كه در بس��ياري از موارد مبلغ 14هزارو
300توم��ان ثبتنام اصلي و چهارهزارو 500تومان براي
ثبتنام پيامنور از حساب متقاضيان كم ميشد ،اما در گام
بعدي ثبتنام وبسايت بانك سامان و سازمان سنجش
با خطا مواجه شد و متقاضي بايد مراحل را از نوع تكرار
ميكرد .اگرچه بانك سامان در وبسايت خود سه شماره
تلفن را براي پيگيري ثبتنامهاي ناموفق و پولهاي كسر
شده از حس��اب كاربران براي ثبتنام كارشناسي ارشد
اعالم كرده بود ،اما تماس با اين ش��مارهها نتيجهاي در

شرق :كشوقوسها بر سر دود
كردن يا نكردن قليان ادامه دارد
و تصويب ي��ك مصوبه خالف
نظ��ر وزي��ر بهداش��ت موجب
ش��ده تا اين وزارتخانه كليدي
و يك��ي از زي��ر مجموعههاي
12گان��ه دول��ت ،مقابل دولت
قرار گي��رد .اختالفات از زماني
اوج گرفت كه هياتوزيران در
كميس��يون اجتماعي دولت با
تصويب مصوبهاي ،قهوهخانهها
را از شمول اماكن عمومي خارج
ك��رد .اين مصوبه كه به معناي
آزادي كشيدن قليان در فضاي
قهوهخانهها بود ،باعث شد خانم
وزي��ر در تازهتري��ن اظهاراتش
اعالم كن��د كه نه تنها با قليان
كش��يدن در قهوهخانهها كه به
دس��تور دولت آزاد شده موافق
نيست ،بلكه با آن شديدا مخالف
اس��ت .پيش از اين اختالفات و
در ابتداي تابس��تان سالجاري
هم ني��روي انتظام��ي به طور
جداگان��ه طرحي ضربت��ي را در قهوهخان��ه اجرا كرد كه
براس��اس آن ورود زنان به قهوهخانهها را با نيت كشيدن
قليان ممنوع كرد و با افراد برخورد شد .وزير بهداشت روز
گذشته در موضعگيري جدي گفت« :با مصوبه قليانها
و خروج قهوهخانهها از ش��مول آييننام��ه اجرايي قانون
جامع كنترل و مبارزه با دخانيات نه تنها موافق نيستيم،
بلكه با آن مخالفيم».مرضيه وحيددس��تجردي با حفظ
موضعگيرياش نس��بت به مخالفت ب��ا مصوبه دولت به
ايسنا اظهار ميدارد« :مصوبه خروج قهوهخانهها از شمول
آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات،
دقيقا مخالف پيشنهاد وزارت بهداشت است .پيشنهاد ما
درباره قليان همان پيش��نهادي بود كه در س��تاد مبارزه
با دخانيات مطرح كرديم و خوش��بختانه در كميس��يون
اجتماع��ي دولت راي آورد ».او در قبال اين س��وال كه با
وجود مخالفت وزارت بهداشت ،تصميم و مصوبه مذكور
گرفته شد ،ميگويد« :بايد بپرسيم كه اين مصوبه از كجا
نشأت گرفته است».
وزارت بهداشت تكذيب ميكند
مس��ووالن وزارت بهداشت از سوي دولت با اين اتهام
مواجهاند كه پيش از اين با قليان كشيدن در قهوهخانهها
موافق بودهان��د و تصويب نامه كميس��يون مذبور كه به
حذف نام قهوهخانهها از آييننامه اجرايي با موافقت وزارت
بهداشت صورت گرفته است و مخالفتهايي كه اين روزها
اعالم ميكند ،تغيير موضعي است كه شايبه سياسي دارد.
مسووالن ستاد كش��وري كنترل و مبارزه با دخانيات
وزارت بهداش��ت هم براي تبرئه از اين اتهام اطالعيهاي را
«درخصوص اعتراض به خارج ك��ردن نام قهوهخانهها از
شمول آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي
با دخانيات» منتش��ر كرد و گفته شد كه وزارت بهداشت
مخالف اين روند اس��ت و اين تصميم با پيش��نهاد وزارت
بهداشت نبوده است.
 -1وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��كي به
ش��هادت مدارك و مستندات بيش��مار همواره خواستار
و پيگير اجراي كامل قان��ون جامع كنترل و مبارزه ملي
ب��ا دخانيات مصوب س��ال  1385و آييننامه اجرايي آن
مصوب سال  1386بوده است كه در آن ممنوعيت عرضه
قليان در اماكن عمومي از جمله قهوهخانه با صراحت مورد
تاكيد قرار گرفته اس��ت در اي��ن رابطه هيچگاه از مواضع
خود كوتاه نيامدهاست و اجراي قانون و آييننامه اجرايي
آن را ضامن حفظ س�لامت آحاد جامعه به ويژه جوانان و
آيندهسازان اين كشور ميداند.
 -2با توجه به تاكيد رييسجمهوري مبني بر اصالح
آييننامه اجرايي قانون ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي با پيشنهاد اعضای كميس��يون امور اجتماعي و
دولت الكترونيك مبني بر افزودن تبصرهاي به شرح ذيل
به بند « »8ماده يك موافقت كرد كه در آن آمده است:
«قهوهخانههايي كه داراي پروانه كسب معتبر بوده و اين
پروانه قبل از تصويب قانون صادر شده است ،موظفند حداكثر
تا پايان مدت اعتبار پروانه كسب نسبت به جمعآوري و عدم
عرضه قليان اقدام كنند».مطابق اين پيشنهاد به استثناي
تعداد معدودي از قهوهخانهها كه بهمدت محدود مش��مول
اين اصالحيه ميش��وند ،س��اير قهوهخانهها بايد نسبت به
جمعآوري و عدم عرضهقليان اقدام كنند.

از  30تا  50هزار تومان فروخته میشد

بازار سياه دفترچهکنکور كارشناسي ارشد
بر نداش��ت ،چراكه اپراتورهاي بانك به متقاضيان اعالم
ميكردند در صورت موفقيتآميز نبودن ثبتنامها پول
دوباره به حس��اب برگشت داده ميش��ود ،اما اين اتفاق
در روز گذش��ته براي بسياري از كاربران اتفاق نيفتاد .به
دليل همين خطاها و مشكالت اينترنتي تعداد زيادي از
متقاضيان ثبتنام روانه مراكز و باجههاي پستي شدند تا
در آخرين دقايق دفترچه مورد نياز را از اين طريق تهيه
كنند ،اما نتيجه تشكيل صفهاي طوالني در مقابل اين
مراكز پستي بود .عالوه بر اين به دليل محدود بودن تعداد
دفترچهها در مراكز پستي بسياري از متقاضيان موفق به
خريد نشدند.
ام��ا در كنار اي��ن صفهاي طوالن��ي و اعتراضهاي
متقاضيان ،عدهاي بودن��د كه دفترچههايي براي فروش
داشتند که قيمت اين دفترچهها بيشتر از دو برابر قيمت
واقعي آن بود .يكي از فروش��ندههاي بازار سياه دفترچه

كارشناسي ارش��د در رابطه با قيمت فروش به «شرق»
گف��ت« :االن در هيچيك از مراكز پس��تي ش��هر تهران
دفترچه پيدا نميش��ود ،حتي در پست چهارراه لشكر.
ثبتنام اينترنتي هم كه مشكل دارد و سرعت پايين است
ولي من دارم ،اما قيمت آن 30هزار تومان است».
پرس��يدم من س��ه تا ميخواهم ،جوابي كه داد اين
بود« :هيچ مش��كلي ندارد ،هر تعداد ك��ه بخواهي دارم،
اما قيمت زير 30هزار تومان نميدهم ،خدا ش��اهد است
چند لحظه پيش يك نفر 50هزار تومان يك دانهاش را
خريد .فروشنده در ادامه گفت« :طرف مرد ميانسالي بود
كه همراه با دخترش آمده بود ،وقتي ديد پست دفترچه
ن��دارد50 ،هزار تومان به م��ن داد و دفترچه را گرفت و
گفت دخترم ش��شماه اس��ت درس ميخواند و منتظر
چنين روزي است .هرچه تالش كرديم از طريق ثبتنام
اينترنتي اين كار را انجام دهيم نشد و مجبور شديم بيايیم

وزير بهداشت :با مصوبه جديد دولت درباره قليانها مخالفيم

دودی که سیاسی میشود
ليدا اياز
کافه نظر

عسل عباسیان :پس از كشوقوسهاي فراوان ،دولت اعالم كرده است كه قليان دوباره ميتواند به قهوهخانهها بازگردد
و اين در حالي است كه هنوز مساله زيانآور بودن استعمال قليان حل نشده است .نظر شما درخصوص تصميم دولت
براي بازگش�تن قليان به قهوهخانهها چيس�ت؟ نقش وزارت بهداشت را به عنوان سياستگذار اصلي سالمت مردم
چقدر پررنگ ميبينيد؟ و در كل اين تصميم را ناشي از كار كارشناسي شده ميدانيد يا فكر ميكنيد برخورد دوگانه
دولت در اين موضوع براي جلب آراي عمومي است؟
علي شكوريراد /پزشك

استعمال دخانيات از نظر پزشكي عملي تاييد شده نيست اما به طور گسترده در همه جوامع صورت ميگيرد ،به خصوص در
جوامعي كه فرصت شادي و تفريح در آنها كمتر است ،چنين اعمالي رايجتر است و اينها ابزارهايي هستند براي شادي و تفريح
مردم .بنابراين اگر از منظر علمي نگاه كنيم ،حتما استعمال دخانيات به ضرر سالمت بدن است ،اما به هر حال شاهديم كه با وجود
هشدارهايي كه داده ميشود ،مردم از اين وسايل براي كاهش استرسهايشان استفاده ميكنند .اگر دغدغه علمي وجود دارد بايد با
تبليغ و ترويج و بيان مضرات اين وسيله ،مردم را آگاه كنند تا مردم كمتر به سمت مواد دخاني بروند ،اما وقتي برخوردهاي پليسي
صورت ميگيرد آن هم در چنين جايي كه شأنش برخورد پليسي و منع گسترده نيست ،مردم جديتر خواهند شد .ضربالمثلي
در زبان عرب هس��ت كه «االنس��ان حريص علي ما منع» به اين معنا كه انسان به طور معمول به چيزي كه از آن منع ميشود،
حريص است .پس وقتي چنين منعي ايجاد ميشود در حالي كه مردم به درستي توجيه نشدهاند ،مردم به اين موضوع حريصتر
هم خواهند شد .آنچه واضح این است که به دليل محدود بودن وسايل تفريح و سرگرمي ،اقبال مردم به «قليان» زياد است و مردم
بيشتر به بخش تفريحياش توجه ميكنند تا بخش ضرر رسانش.

نصراهللترابي/عضوكميسيوناجتماعيمجلس

كشيدن قليان دو جنبه دارد ،جنبه بهداشتي و جنبه اجتماعي و در اينجا بايد مشخص كنيم كه با چه رويكردي قرار است با
اين قضيه برخورد كنيم .اگر جنبه بهداشتي را مدنظر قرار دادهايم بايد براي مردم مشخص كنيم كه كشيدن قليان چه ضررهايي
دارد و به مردم يادآوري كنيم كه ضرر و زيان قليان چه ضربههايي را به فرد و خانواده ميزند اما اگر جنبههاي اجتماعي مدنظر
است بايد گفت كه ما در گذشته در خانههايمان هم با كشيدن قليان مواجه بوديم و االن به دليل اينكه اين سنتها كمرنگ
شده شاهد هستيم كه در قهوهخانه مردم به قليان دسترسي دارند .در قهوهخانهها كه امروز مدرنتر شدهاند بيش از گذشته قليان
مصرف ميشود .آنچه كه امروز شاهد آن هستيم اين است كه در بدنه دولت براي اين موضوع يكپارچگي ديده نميشود و براي
مسالهاي كه نياز به حل و اتخاذ يك تصميمگيري واحد است آقايان دچار اختالف شدهاند .دولتمردان بايد اتفاق نظر بيشتري در
اين زمينه نشان دهند تا همه مردم از اين بالتكليفي خالص شوند .درست نيست كه يك قسمت از بدنه دولت موافق اين موضوع
باشد و قسمتي ديگر مخالفت كند .اگر مشكلي در اين زمينه وجود دارد بايد صريحا اعالم شود .اگر قرار است از جنبه بهداشتي
با آن برخورد شود به مردم اعالم شود كه كشيدن قليان در اماكن عمومي ممنوع است و اگر قرار است از جنبه اجتماعي بررسي
شود بايد آگاهيهاي الزم و تبليغات آگاهسازي انجام شود .اين آگاهسازي بايد از سوي رسانههاي جمعي انجام شود .همانطور
كه درباره سيگار نيز اين تبليغات انجام ميشود و با وجود تمامي آگاهيهاي الزم ،سيگار كشيدن ممنوع نيست ولي تبليغات
درباره ضرر و زيان آن در حال ارايه اس��ت .آقايان تكليف مردم را روش��ن كنند و اگر قرار است قليان كشيدن در اماكن عمومي
ممنوع شود بايد جلو ارايه آن را در قهوهخانهها و اماكن عمومي گرفت و اگر قرار نيست ممنوعيتي وجود داشته باشد ،آگاهسازي
الزم در اينباره انجام شود.
اماناهللقراييمقدم/جامعهشناس

اين رفتارهاي عوامفريبانه صدمات اجتماعي بسياري را در پي خواهد داشت .مهمترين صدمه اين برخوردها اين است كه اعتماد
عمومي را نسبت به تصميمات ديوانساالران از بين ميبرد .اين نوع تزلزل در تصميمگيريها باعث ميشود ،مردم گمان كنند كه
تصميمگيرندگان با تامل قوانين را تصويب نميكنند .اين موضوع را نبايد دستكم گرفت ،چراكه جامعهشناساني مثل جاكوب،
فوكوياما ،كلمن ،فوريه و دهها جامعهشناس ديگر اساس سرمايه اجتماعي و دوام و بقا و پيوستگي افراد جامعه را به يكديگر و به
مسووالن هر اجتماعي ،اعتماد ميدانند .بنابراين شكي در اين نيست كه بزرگترين سرمايه هر اجتماع اعتماد مردم به قول و قرار
و گفتههاي مسووالن است و وقتي يك قانون وضع ميشود و بعد از دو سال همان قانون برداشته ميشود ،اعتماد مردم نهتنها به
ديوانساالران بلكه به كل سازمان مديريت جامعه از بين ميرود و پيامد چنين سلب اعتمادي عدم پايبندي مردم به قانونمداري و
قانونمندي است.فردا اگر قانون تازهاي تصويب شود ،مردم به ندرت از آن پيروي خواهند كرد و با بيان اين استدالل كه حتما اين
هم قانوني زودگذر است ،قانونمداري را كنار ميگذارند.

اينجا».با اين حال معلوم نيست فروشندههاي بازار سياه
دفترچه كارشناسي ارشد ،تعداد زياد دفترچههاي خود را
از چه منبعي تامين كردهاند و چگونه از جزييات مشكالت
ثبتنام اينترنتي آگاه بودند ،اما هر چه بود روز گذش��ته
در پايتخت ،تنها كس��اني كه كار متقاضيان تحصيالت
تكميلي را راه ميانداختند ،همين فروش��ندههاي بازار
سياه بودند .چراكه براي اين افراد نه از اينترنت آبي گرم
ميشد و نه در باجههاي پستي از دفترچه خبري بود .در
همين حال دفتر مركزي پست تهران در چهارراه لشكر
نيز روز گذش��ته شاهد تجمع تعداد زيادي از افرادي بود
كه در فرآيند ثبتنام دچار مشكل شده بودند و با مراجعه
ب��ه مراكز مختلف نيز نتيجهاي نگرفته بودند ،به همين
دليل نيز به پس��ت مركزي رفتند تا شايد از اين طريق
موفق به دريافت اين دفترچه ش��وند .شدت اعتراضات و
مشكالت به وجود آمده براي متقاضيان چنان بود كه در
آخرين ساعات روز گذشته قائم مقام سازمان سنجش در
گفتوگو با رسانهها امكان ثبتنام در كنكور كارشناسي
 91را تا مهلت زماني ويرايش اطالعات تا روز دوشنبه 30
آبان تمديد كرد.

تصويبنام�ه روي حك�م
ديوان عدالت اداري
دول��ت حمايت خ��ود را از
قليان حتي با صدور تصويبنامه
با وج��ود حكم دي��وان عدالت
اداري نش��ان داد22 .ش��هريور
امس��ال هيات عموم��ي ديوان
عدال��ت اداري ،نام�� ه وزارت
كش��ور در س��ال ٨٦را مبني
بر اينك��ه «اس��تفاده از قليان
در قهوهخانهه��ا مجاز اس��ت و
فرماندهي انتظامي فقط از ارايه
قليان با تنباكوهاي اسانسدار در
قهوهخانهها جلوگيري میكند»
غيرقانوني دانست و آن را ابطال
كرد .در متن رأي هيات عمومي
ديوان عدالت آمده اس��ت :نظر
به اينكه مطاب��ق قانون جامع
كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
مصوب ١٣٨٥/٦/١٥و آييننامه
اجرايي قانون مذك��ور ،عرضه
م��واد دخاني در اماكن عمومي
ممنوع اعالمش��ده و به موجب
ماده١٨قانون مزبور ،تصوي��ب آييننامه اجرايي قانون به
عهده هيات وزيران محول ش��ده و هي��ات وزيران نيز به
موجب بند٨مادهيك آييننامه اجرايي قانون ،قهوهخانهها
را در زمره اماكن عمومي قلمداد كرده است و در قانون و
آييننامه اجرايي آن بين توتون و تنباكوي اسانسدار و فاقد
اسانس تفاوت و تفكيكي لحاظ نشده است ،لذا نامه شماره
 ١٦٠١٠١/١/١١مورخ ١٣٨٦/ ١٢/٧وزير وقت كش��ور
مبني بر مجاز بودن ارايه قليان در قهوهخانهها و ممنوعيت
عرض ه قليان صرفا با توتونهاي اسانسدار به دليل اينكه
عرضه قليان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباكو توسط
قانونگذار منع ش��ده است ،با استناد به بند ١مواد١٩و٤٢
قانون ديوان عدال��ت اداري ،رأي به ابطال آن حكم صادر
و اعالم ميشود.
نسخههايي كه فارسي پيچيده ميشوند
روز گذشته وزير بهداشت مجبور به اظهارنظر ديگري
ش��د و اعالم كرد ك��ه اي��ن وزارتخانه ناچارش��ده براي
نسخهپيچيدن فارسي پزشكان براي 50هزار كلمه پزشكي
معادل فارسي پيدا كند .مرضيه وحيدي دستجردي از انجام
اقدامات اوليه براي اجراي طرح فارسينويسي نسخههاي
پزشكي در وزارت بهداشت خبرداد و گفت« :اين هفته از
طريق س��ايت وزارت بهداشت جزييات اين طرح را اعالم
ميكنيم تا مردم بدانند چگون��ه ميتوانند آزمايشهاي
خ��ود را با عالمتهاي اختصاري خوانده و توصيف علمي
آنها را داشته باشند .او ميگويد« :در اين خصوص ،حدود
 50هزار كلمه ترجمه شده در زمينه اصطالحات پزشكي
و تخصص��ي در اختيار مردم قرار ميگي��رد .در وهله اول
فارسينويسي نسخههاي پزشكي قرار است در آزمايشها
اعمال ش��ود تا مردم بتوانند آزمايشهايي را كه پزشكان
براي آنها مينويسند ،بخوانند».
فارسيكردن نسخههاي پزشكي امكانپذير نيست
ماهها قبل وقتي كه طرح فارس��يكردن نس��خههاي
پزشكي در حد يك طرح مطرح بود يك عضو كميسيون
بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اعتراض برخي نهادها
به نوشتن نسخههاي پزشكي به زبانانگليسي اعالم كرده
بود كه نس��خههاي پزشكي در حقيقت به زبان انگليسي
نوش��ته نميش��ود .بلكه در همهجاي دنيا باب است كه
نسخه با حروف التين نوشته ميشود كه ايران هم از اين
قاعده مستثنا نيست .شهابالدين صدر اعالم كرده بود:
«براي بررسي اين موضوع بايد سازمانها و اجالسهايي
برگزار ش��ود .چراكه هنوز ما نميدانيم كه اگر نسخه به
زبان فارسي باشد تا چه حد مشكل ايجاد ميكند .حتي
بيم��اري كه براي طول درمان خود به خارج از كش��ور
مراجع��ه ميكند براي ارايه نس��خه خود به پزش��ك با
مشكل مواجه خواهد شد .در واقع حروفالتين حروف
مخفف و عاليم اختصاري اس��ت و نوش��تن نسخههاي
فارس��ي برايمان امكانپذير نيست».محمدرضا رحيمي
هم در جشن سالمت كشور گفته بود ،بهانه پزشكان براي
انگليسينوشتن آزمايشها اين است كه ممكن است اين
برگهها حاوي خبر بيماري و ناخوشايندي باشد .معاون اول
رييسجمهور اعالم كرده بود« :انگليسي نوشتن نسخههاي
آزمايشگاهي ،ظلم به زبان فارسي ،فرهنگ اسالمي است.
مردان قبلي اين كار را نكردند اما دس��تجردي مردانهتر از
مردان قبلي اين كار را خواهد كرد».

رييس سازمان نظام پزشكي:

شكايات پزشكي امسال 18درصد
كاهش يافته است

ش�رق :رييس سازمان نظام پزشكي كشور از كاهش
18درصدي نرخ ش��كايات پزشكي در كش��ور خبر داد.
ش��هابالدين صدر ك��ه روز گذش��ته در همايش ملي
مس��ووالن انتظامي س��ازمانهاي نظام پزشكي سراسر
كشور ،ميزبان مس��ووالن قوهقضاييه و سازمان پزشكي
قانوني بود ،با اشاره به كاهش نرخ شكايات پزشكي اعالم
كرد :هر شكايت كتبي از پزشكان پشتش چهار شكايت
شفاهي ودرصدي  -كه االن نميخواهم عددي را بگويم -
نارضايتي هست .اما شيب روند شكايات از جامعه پزشكي و
تشكيل پروندهها تند نيست .رييس سازمان نظام پزشكي
ميگويد :در س��ال  87تعداد پروندههايي كه در دادسرا
تشكيل شده چهار هزار و  145پرونده بوده كه نسبت به
س��ال  86حدود 18درصد افزايش داشته است .در سال
 88نيز چهارهزار و  211پرونده تشكيل شده كه نسبت
به س��ال قبل آن دودرصد افزايش داشته ،سال  89نيز
چهارهزار و  187پرونده تشكيل شده كه نسبت به سال
قبل از آن يكدرصد كاهش داش��ته است .در ششماهه
اول س��ال  90نيز حدود 10درصد در تشكيل پروندهها
كاهش داشتهايم .در مجموع ،تشكيل پروندههاي پزشكي
در ششماهه اول سال  90حدود 18درصد كاهش داشته
است كه اميدواريم اين روند در ششماهه دوم نيز ادامه
يابد .اظهارات صدر در رابطه با كاهش ش��كايات مردم از
پزشكان در شرايطي است كه افزايش آگاهيهاي مردم
از پيشرفتهاي پزش��كي و مطالبات آنها به صورت آمار
كاهش شكايات پزشكي را زير سوال ميبرد در حالي كه
اين آمار تا حد زيادي نش��اندهنده شرايط كنوني نظام
درماني كشور نيست .در حال حاضر افزايش هزينههاي
درماني و تحميل آنها به مردم موجب ايجاد نارضايتيهاي
زيادي در بین مردم ش��ده است .در همين رابطه ابراهيم
رييسي ،معاون اول قوهقضاييه با اشاره به آمار كاهش نرخ
شكايات پزشكي عنوان كرد :كاهش شكايات پزشكي به
دليل كاهش ناهنجاريها نيست بلكه آنهايي كه در نقاط
محروم بيمارند كه نه پول دارند ،نه آگاهي از حقوق خود
و نه دسترس��ي به ش��كايت را هم بايد در نظر گرفت و
دادستانهاي پزشكي نبايد گرايش صنفي داشته باشند.
او ميگويد :كاهش ش��كايات در مجموعه سازمان نظام
پزش��كي و دادستانهاي نظام پزشكي تنها مستندي بر
اينكه انحرافي اتفاق افتاده نيز نيست چون ممكن است
به دليل برخي نارساييها ،موضوع منجر به شكايت نشود.
كاهش ش��كايات به دليل كاهش ناهنجاريها نيس��ت.
آنهاي��ي كه در نقاط محروم بيمارند كه نه پول دارند ،نه
آگاهي از حقوق خود و نه دسترس��ي به ش��كايت را هم
بايد در نظر گرفته ش��وند .رييسي ميافزايد :نكند زماني
برسد كه درد و ناله بيمار به دليل كثرت و تكرار موضوع
براي پزشك عادي شود و وقتي بيماري با ناله و درد وارد
مطب شود براي پزشك عادي باشد .حساسيتزدايي اول
انحراف است در زماني كه داد و ناله تاثيري بر دادستاني
كه بايد داد را بستاند نگذارد .معاون اول قوهقضاييه با تاكيد
بر اينكه گرايشهاي صنفي در بين دادس��تانهاي نظام
پزشكي ممكن است جلو احقاق حق را بگيرد ،ميافزايد:
نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود نفوذناپذيري نسبت
به داوري به حق اس��ت .حتي حب و بغض شخصي هم
نبايد تاثيرگذار باش��د ،چه برسد به اينكه از بيرون نفوذ
شود كه كار سختي است و در اين رابطه بايد از خدا كمك
خواس��ت .در ادامه ش��هابالدين صدر ،رييس سازمان
پزش��كي قانوني بيشترين شكايات از جامعه پزشكي در
سال گذشته را به ترتيب مربوط به جراحي زنان ،پزشكان
عمومي ،دندانپزشكان ،ارتوپدي و جراحي عمومي عنوان
كرد و افزود :هر فرد ايراني به طور متوس��ط ساالنه 3/5
مرتبه به پزشك مراجعه ميكند .به اين ترتيب ايرانيها
ساالنه 220ميليون مرتبه به پزشك مراجعه ميكنند .وي
با اشاره به مطالعه انجام شده در  50ايالت آمريكا در مورد
ميزان قصورات پزش��كي در بيمارستانها گفت :ميزان
شكايت از پزشكان در كشورهاي پيشرفته بسيار بيشتر
از ايران است .در مجموع اگر مردم به هر دليلي نارضايتي
از خدمات ارايه ش��ده دارند ،ميتوانند شكايت كنند .به
منظور اطالعرس��اني در اين زمينه نيز برنامهريزيهايي
در دس��ت انجام است .صدر افزود :از مجموع پروندههاي
پزشكي سال گذشته  12مورد از پزشكان از س ه ماه تا يك
سال از طبابت محروم شدند.

خبر
قائممقام وزير علوم در امور بينالملل هشدار داد:

توقف همكاري علمي با آمريكا
در صورت بهخطرافتادن منافع ملي

قائممق��ام وزي��ر علوم ،تحقيق��ات و فن��اوري در امور
بينالملل با اشاره به اولويتهاي همكاري بينالمللي وزارت
علوم با كش��ورهاي جهان تاكيد كرد :در صورتي كه روابط
علمي بينالملل با كشورهاي خارجي مثل آمريكا ،منافع ملي
كشور را به خطر اندازد ،ادامه اين همكاريها متوقف ميشود.
ارسالن قرباني با اشاره به برخي جزييات همكاريهاي علمي
بينالمل��ل ايران با كش��ورهاي جهان تاكيد ك��رد :وزارت
علوم با تمام كش��ورهاي دنيا به جز اس��راييل در چارچوب
چشمانداز همكاريهاي تعريف شده بينالمللي وزارت علوم
و برنامههاي وزير در امور بينالملل ارتباط علمي دارد .وي
به شرط ادامه همكاريهاي بينالمللي با آمريكا اشاره كرد
و گفت :در تالش هس��تيم با تمام كش��ورها همكاريهاي
بينالمللي را در چارچوب منافع ملي كش��ور توسعه دهيم.
حتي با آنكه با اياالت متحده آمريكا روابط ديپلماتيك نداريم
امادر صورتيكه به منافع ملي كشور آسيبي نرسد ،همكاري
علمي ميكنيم البته در كل هرگاه كشوري از جمله آمريكا
در اين روابط بينالملل قصد آسيب رساندن به منافع ملي
ايران را داشته باشد ،ادامه روابط متوقف ميشود.

