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تزریق ترکیبی واکسن های کرونا در ایران 
رسمًا تایید شد

 دز اول اسپوتنیک وی، 
دز دوم آسترازنکا

معاونت بهداشــت 
وزارت بهداشت گفت: 
بــه دلیــل بدعهدی 
روســیه تزریق واکسن 
اسپوتنیک  برای دز اول 

و آســترازنکا برای دز دوم مورد تأیید قرار گرفت. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رئیسی طی 
نامه ای به  دانشگاه های علوم پزشکی نوشت: با توجه به 
عدم تأمین دز دوم واکسن اسپوتنیک وی و نامشخص 
بودن زمان تأمین آن در آینــده نزدیک، به منظور 
پیشگیری از تأخیر بیشتر واکسیناسیون و اعتراضات 
دریافت کنندگان نوبت اول و بر اساس مصوبه کمیته 
فنی کشوری واکسیناســیون کرونا، الزم است به 
افرادی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک وی را دریافت 
کرده اند، یک نوبت واکسن استرازنکا به جای نوبت 

دوم واکسن اسپوتنیک وی تجویز شود.
    

آسیب های اجتماعی امنیت 
منطقه20 را به خطر انداخته است

رئیس کمیسیون 
فرهنگــی و اجتماعی 
شــورای اسالمی شهر 
تهران گفت: ســالمت 
و امنیت شــهروندان 

منطقه ۲۰ به دلیل آسیب های اجتماعی، حضور 
معتادان، عبور کابل های فشارقوی و غیره به خطر 
افتاده اســت. به گزارش مهر، زهرا شمس احسان 
گفت: سالمت جسمانی ساکنین محله جوانمرد 
قصاب به دلیل عبور کابل های فشــارقوی درخطر 
قرارگرفته و فرســودگی این محله و فقر خدمات 
اجتماعی در این منطقه و حضور معتادین در معابر 

موجب کاهش امنیت شده است.
    

دو شیفته شدن مراکز 
واکسیناسیون استان تهران

اســتاندار تهــران 
از دو شــیفته شــدن 
مراکز واکسیناســیون 
اســتان تهــران خبر 
داد. به گــزارش فارس، 

انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: مراکز ۱۳۵ 
گانه واکسیناسیون در سطح استان از روز چهارشنبه 
به صورت دو شــیفت فعالیت می کنند و نیروهای 
بســیج، هالل احمر و نیروهــای مدیریت بحران 

شهرداری تهران به کمک کادر درمان می آیند.
    

اعالم جزئیات بازگشایی دانشگاه ها 
معاون آموزشــی 
وزارت بهداشت گفت: 
واکسیناسیون اساتید و 
دانشجویان شهریورماه 
شروع شده اســت. به 

گزارش ایلنا، علی اکبر حقدوست بیان کرد: در حال 
حاضر اکیپ هایی در دانشــگاه های علوم پزشکی 
و غیر علوم پزشکی مستقر هستند که مسئولیت 
تزریق واکسن را برعهده دارند. تقریباً  می شود گفت 
دوسوم دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
واکســن زده اند.  او گفت: واکسیناسیون یک سوم 
باقی مانده دانشجویان و همچنین عمده دانشجویان 
سایر دانشگاه ها با یک زمان بندی شروع شده است. 
قرار ما بر این بود که تا نیمه  آبان تمام واکسیناسیون 
به انتها برسد اما با دسترس بودن واکسن امیدواریم 
واکسیناسیون تا نیمه مهرماه و حداکثر تا انتهای 

مهرماه  به انتها برسد.
    

 دستمزد »مرخصی زایمان« 
ماهانه پرداخت می شود

به منظور بهینه سازی فرایندها با رویکرد کاهش 
مراجعات، افزایش رضایتمندی بیمه شــدگان و 
تســریع و تســهیل در ارائه خدمات غیرحضوری، 
در بخشنامه ای از ســوی معاونت بیمه ای سازمان 
تأمین اجتماعی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد 
ایام بارداری) مرخصی زایمان( به تمامی واحدهای 
اجرایی این ســازمان ابالغ شــد. به گزارش ایسنا، 
مهرداد قریب، معــاون بیمه ای ســازمان تأمین 
اجتماعی گفت: مقرر شــد واحدهای اجرایی این 
ســازمان پس از ارائه درخواســت و ارسال مدارک 
دریافت کمک بارداری)مرخصی زایمان( از سوی 
بیمه شده و به محض ارسال لیست حق بیمه مربوطه 
با رعایت ضوابط مقرر قانون تأمین اجتماعی نسبت به 
صدور سند پرداخت مرخصی زایمان به صورت ماهانه 
اقدام و این فرایند را تا پایان مدت مرخصی زایمان 
ادامه داده و از موکول کردن پرداخت تعهد مذکور به 

اتمام دوره مرخصی زایمان خودداری کنند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزها بســیاری از ما یا قربانی 
سرقت شده ایم یا به نحوی از آن باخبریم. 
دزدی های ســریعی که اصاًل متوجه 
آن نمی شویم و تا به خودمان می آییم 
می بینیم گوشــی، کیف، ماشــین یا 
دارایی های باارزشمان ازدست رفته اند. 

بســیاری از ما از ترس اینکه گوشی 
تلفن همراهمان در خیابان دزدیده شود 
آن را از کیف یا جیب بیرون نمی آوریم، 
اگر مجبور باشــیم با تلفن حرف بزنیم 
با اضطراب از گوشــه دیوار راه می رویم 
تا احتمال دزدیده شــدن گوشی کم 
شــود. در این میان آنچه اهمیت دارد 
نبود امنیت در جامعه است. حاال باوجود 
مشــکالت زیاد اقتصادی و اجتماعی 
تعداد دزدی ها بســیار بیشــتر از قبل 

شده است. 
کشف 16 میلیارد تومان اموال 

مسروقه از 42 گروه
در همین راستا روز گذشته رئیس 
پلیس تهران بزرگ از دستگیری تعداد 
زیادی از سارقین و خالفکارهای پایتخت 
خبر داد و گفت کــه در جهت ارتقای 
امنیت عمومی شهروندان ها گشت های 

۱۱۰ دو برابر شده است. 
به گفته سردار حسین رحیمی، ۶۰۱ 
نفر از ســارقان، مال خران، زورگیران 
و سارقان به عنف دســتگیر شدند که 

درمجموع ۱۴۶۲ فقره ســرقت کشف 
شد. همچنین ۴۲ گروه به صورت باندی 
شامل گروه های سه نفره به باال فعالیت 
می کردند که ۱۶ میلیارد تومان از اموال 
مسروقه توسط آن ها کشف و شناسایی 
شــد. به گفته او پلیس به هسته اصلی 
سارقان، فروشندگان مواد مخدر و اراذل 
حمله ور شده و درمجموع به ۵۹ پاتوق 
پاتک زده شــده و ۲۳ مرکز مال خری 
منهدم شده و همچنین ۱۳ مرکز تجمع 
اراذل واوباش که هم اوباشــگری و هم 
ســرقت می کردند موردحمله نیروی 
انتظامی قرار گرفــت و ۱۱۳ مرکز که 
محل تجمع خرده فروشان بود منهدم 
شد. در این اقدام ۲۴ نفر از اراذل سطح 
یک، دو و سه شناسایی و دستگیر شدند 
و ۵ قبضه سالح جنگی و ۲۴ قبضه سالح 
سرد و ۵۲ کیلو مواد مخدر و همچنین 
بالغ بر ۵۵۲ میلیون تومان کاالی قاچاق 

کشف شده است. 
جبران مافات با دست درازی به 

اموال دیگری!
همان طور که گفته شد و در جامعه 
هم شــاهد آن هســتیم که فشارهای 
اقتصادی، بی کاری و نبود رفاه اجتماعی 
کمر مردم را خم کرده اســت و در این 
میان عــده ای که به اصطــالح زمینه 
خالف را نیز دارند، ساده ترین راه، یعنی 
ســرقت اموال مردم را پیشه می کنند. 
پژوهش ها و بررسی ها در ابعاد مختلف 
جامعه شناختی نشان می دهد افزایش 
جمعیت، نرخ باالی بیکاری، تغییر در 

الگوهای مصرف و افزایش هزینه های 
زندگــی و مهاجرت ازجملــه عوامل 
شکل گیری برخی آسیب های اجتماعی 
و بزهکاری ها در جامعه است که سرقت 
یکی از این آسیب ها با فراوانی باال و فقر 
مادی از مهم ترین عوامل وقوع آن است.

ســرقت ماننــد ســایر معضالت 
اجتماعی بغرنــج و پیچیده اســت و 
بخش های زیادی از بیت المال و سایر 
امکانات کشور باید صرف پیشگیری از 
وقوع ســرقت و مبارزه با سارقان، اداره 
زندان ها و تأمیــن زندگی خانواده های 
زندانیان و دیگر موارد شود که آثار زیان بار 
آن بر جامعه تحمیل و اضطراب و نگرانی 
دامن گیر خانواده ها می شود. در حقیقت 
ســارق با ارتکاب سرقت سعی می کند 
وضعیت مالی خود را با تجــاوز به مال 
دیگری بهبود بخشد که این امر عالوه بر 
ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد 
جامعه، موجب هرج ومرج در مناسبات 
و روابط اجتماعی و تزلزل در بنیان های 

نظم عمومی جامعه می شود.
فقر، ریشه بسیاری از جرایم

جامعه شناســان معتقدنــد افراد 
به واســطه قرار گرفتــن در معرض و 
مجاورت با افراد ناهنجار، کجرو می شوند. 
کجروی در اثر کنش متقابل با دیگران، 
ارتباط صمیمی در درون گروه، یادگیری 
فنون و شیوه های ارتکاب جرم، یادگیری 
بر اساس عالقه و گرایش های فرد مجرم، 
اتفاق می افتــد و در حقیقت هرچقدر 
میزان فراوانی معاشــرت با بزهکاران 

بیشتر باشد، احتمال کجرو شدن افراد 
نیز بیشتر می شــود. در حال حاضر اما 
نمی توان در خصوص سرقت تنها به قرار 
گرفتن در گروه هایــی که بزهکاران در 
آن ها وجود دارند و معاشرت با این افراد 
اشاره کرد؛ بیکاری قشر جوان مهم ترین 
علت ســوق پیدا کردن آن ها به سوی 
سرقت است. از سوی دیگر در یکی دو 
سال اخیر بیشتر سرقت های کوچک یا 
به اصطالح خرد به دلیل رعایت نکردن 
نکات ایمنی و حفاظت فیزیکی توسط 
مالکان صورت می گیرد از طرفی نبود 
استانداردهای ایمنی، نداشتن اشراف 
کامل دستگاه ها بر مجرمان، رها کردن 
مجرم بعــد از خروج از زنــدان از دیگر 
مشکالت افزایش ســرقت در جامعه 

است.
دزدی راهی برای گرفتن انتقام از 

افراد مرفه
برخی از کارشناســان می گویند: 
صحبت کردن از فقر و گســترش جرم 

موضوعی نیســت که برای اولین بار در 
کشور مطرح  شده باشد، بارها دیده ایم 
که در شرایطی که فقر گسترش می یابد 
جرم نیز افزایش می یابد، درواقع ریشه 
جرم هایی مثــل دزدی،کیف قاپی یا 
دزدی از منازل با فقر گره خورده است. 
جوانی که در فقر گیرکرده، شغل و منبع 
درآمدی ندارد و از طرف دیگر شــرایط 
زندگی اش هم نابسامان است، با دیدن 
افرادی کــه در رفــاه زندگی می کنند 
یا شــرایط اقتصادی خوبی دارند فکر 
می کند که دیگران حق او را خورده اند 
بنابراین تالش می کنــد که حقش را 
پس بگیرد و یکی از راه های پس گرفتن 
حقش هــم این می داند که دســتش 
را در جیب دیگــران فروکند و همین 
می شود که جرائمی مثل جیب بری، کف 
بری، دزدی از خانه ها و دزدیدن وسایل 
ماشین افزایش می یابد. واقعیت این است 
که وضعیت اقتصادی نابسامان سبب 
می شود تا شکاف طبقاتی افزایش یابد و 
هرچقدر این شکاف بیشتر شود ما بیشتر 
شاهد جرم اولی ها خواهیم بود چون فکر 
می کنند طبقه مرفه جامعه حق آن ها را 
خورده اند و حاال بــا ارتکاب جرم در پی 

بازپس گیری حقشان هستند.
سارق مجرم است، اما مقصر 

کیست؟
البته نمی توان تمامی اقشار ضعیف 
به لحاظ اقتصادی را مستعد وقوع جرم 
دانست، اما آمار نشان می دهد شرایط 
اقتصادی نقش بســزایی در وقوع جرم 
در کشــور دارد. هر چقدر آمار بیکاری 
و فقر در جامعه افزایــش یابد به همان 
نسبت آمار ســرقت هم باالتر می رود؛ 
بر اســاس آمار اولین اتهام کیفری در 
دادگستری های سراسر کشور سرقت 
است، حتی مســئوالن قوه قضائیه هم 
بر این موضوع تأکید دارند که از عوامل 
دزدی، فقر و بیکاری و گرانی اســت. به 
همین دلیل هم در مناطق فقیرنشین و 
حاشیه نشین جرم بیشتر دیده می شود. 
البته سرقت، در اکثر کشورهای دنیا و 
به ویژه کشورهای جهان سوم وجود دارد 

و تنها مختص ایران نیست.
معموالً سرقت در میان افراد محروم 
یا حاشیه نشــین شــهر رو به فزونی 
اســت، عامل اصلی این اتفاق ناشی از 
سیاســت گذاری های غلطی است که 
توسعه نامتوازن را در پی دارد. درست 
است که یک دزد و سارق به لحاظ قانونی 
متهم است اما قطعاً در پدید آمدن فقر 
یا بیکار شدن خود، نقشــی ندارد و به 
تعبیری شــغلی ندارد که به واسطه آن 
بتواند نیازهایش را تأمین کند. ســرانه 
مسکن، سبد غذایی و تأمین انواع مواد 
غذایی موردنیاز بدن جزو ابتدایی ترین 
نیازهایی اســت که همه افــراد در پی 
تأمین آن هستند اما خارج از این موضوع 

با مسائلی مواجه هســتیم که موجب 
می شود فرد به دلیل نداشتن امکانات 
و خدمات پزشکی، ثبات شغلی و مسکن 
و بسیاری مسائل دیگر دست به سرقت 
بزند. متأســفانه امروزه با روند شتابانی 
مواجهیم که افراد فقیــر و کم درآمد با 
کاهش امکانــات در معرض این پدیده 
هستند. حاشیه نشینی، بافت هایی ایجاد 
می کند که افراد همسو جدا از دزدی های 
خرد به دزدی های بزرگ تر مانند خانه، 
ماشین و غیره به صورت حرفه ای گرایش 

داشته باشند.
همه دستگاه ها برای مهار جرم 

باید به میدان بیایند
همان گونه که اشــاره شد، عوامل 
اجتماعی، فرهنگی، روان شــناختی و 
اقتصادی از قبیل مهاجرت های بی رویه 
از روستاها به شهر، تضاد طبقاتی، فقر 
فرهنگی، فقر عاطفی، محرومیت، فقر 
مادی و بیکاری در وقوع سرقت دخیل 

هستند.
نیاز مالی و عادت مجرم بیشــترین 
علت ارتکاب به این جرم در جامعه است 
با توجه به نرخ تورم، بیکاری و مشکالت 
اقتصادی مهم ترین انگیــزه در بحث 
تأمین مالی بوده که فرد را وادار به انجام 

چنین کاری می کند.
ضعف در پیشگیری، فقدان عوامل 
واقعی بازدارندگی، عدم روشنایی کافی 
معابر و خیابان ها، راحت تبدیل شدن 
اموال مســروقه به پول، فقدان نظارت 
بر اصناف و از همــه مهم تر بی توجهی 
مالکان بــه ایجاد سیســتم ایمنی، از 
عوامل مهمی اســت که موجب انگیزه 

سرقت می شود.
تشــکیل کمیته هــای کاربردی 
مبارزه با سرقت و  شناسایی کانون های 
شــکل گیری جرم، تمرکز کــردن بر 
جهت هــای شــکل گیری ســرقت، 
تقویت دستگاه های متولی این حوزه 
و آگاهی بخشــی می تواند کمک های 
شایانی در این زمینه بکند چراکه مهار 
ســرقت به تنهایی و فقط بــا اقدامات 
انتظامی و قضایی قابل حل نیســت و 
الزم است همه دستگاه ها در این زمینه 

پای کار بیایند.

خبری از سردار رحیمی که بازتاب پرتعدادی آمار سرقت و ناامنی پایتخت است 

افزایش دوبرابری گشت های 110 در تهران

گفت وگو

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو دربــاره ترخیــص 
رمدسیویرهای فاسد از گمرک توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، اختالف سازمان غذا و دارو و گمرک بر سر 
محموله های رمدسیویر و سرم های وارداتی در دوهفته اخیر 
جنجال زیادی برانگیخت و چنان باال گرفت که ســازمان غذا 

و دارو نهایتاً به سازمان بازرسی کشور از گمرک شکایت کرد.
 روز هفتم شهریورماه، محمدرضا شانه ساز، ریاست سازمان 
غذا و دارو در نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور، گمرک را به 
صدور غیرقانونی مجوز ورود داروی غیرمجاز رمدسیویر هندی 
و سرم غیرمجاز از کشور ترکیه متهم کرد. شانه ساز در این نامه 
به این مسئله معترض شده بود که چرا باوجودآنکه گمرک اجازه 
ندارد مجوز ورود داروی غیرمجاز وزارت بهداشت را صادر کند، 
اما معاون فنی گمرک در رسانه های عمومی بر ترخیص شدن 
این داروها اصرار می کند و ترخیص کردن این داروهای فاقد 
مجوز سالمت شهروندان را به خطر خواهد انداخت. نامه ای که 

پاسخ گمرک به شانه ساز را درپی داشت.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در این جوابیه اما 
اشاره کرده است اداره بازرسی فنی دارو، در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰ 
و در نامه ای به معاونت برنامه ریزی اداره کل دارو اعالم کرده بود 

محموله رمدسیویر شرکت هندی مورد تائید این اداره نیست و 
ریکال های متعددی در سال های گذشته، به مواردی همچون 
وجود رسوب، ذرات خارجی و حشــره در ویال های تزریقی 
و تغییر رنگ و شکل این دارو اشــاره دارد، اما در کمال تعجب 
ســازمان غذا و دارو دو روز پس ازاین تاریخ و در ششــم مرداد 
۱۴۰۰ اجازه ترخیص محموله ۲۰۰ هزار بســته ای این دارو 

را صادر کرده و اجازه پخش این دارو در بازار را نیز داده است.
مســئله ســرم نیز ازاین قرار بود که تعطیلی یک کارخانه 
سرم سازی باعث کمیاب شدن این داروی حیاتی و ابتدایی شد 
که شگفتی و اعتراض بسیاری از شهروندان را به همراه داشت. 
به گفته گمرک، درحالی که ۲۰ مرداد ســازمان غذا و دارو از 
یک شرکت واردکننده دارو خواسته بود ۶۰۰ هزار عدد سرم 
تزریقی را به صورت فوری وارد کشور کند، پنج روز بعد دستور 
به ممنوعیت ترخیص همان برند سرم از سوی شرکت دیگری 

را صادر کرده است.
این درحالی  است که به گفته معاون فنی گمرک در تاریخ 
یکم شهریورماه، ســازمان غذا و دارو دوباره دستور ترخیص 
همان سرم های دپو شده در گمرک را صادر کرده است. نهایتاً 
اما باوجوداین مسئله و همان طور که اشاره شد، شانه ساز در طی 

نامه مذکور به سازمان بازرسی، بابت ورود غیرمجاز این سرم ها 
از گمرک شکایت کرد. 

ریکال داروهای ترخیصی از گمرک
کیانوش جهانپور، ســخنگوی ســازمان غذا و دارو درباره 
ماجرای ترخیص ۱۳ تن رمدسیویرهای فاسد از گمرک گفت: 
این مطلب درست نیست، مطالب عنوان شده ناشی از این است 
که دوستان از ریکال دارو و شرایط و فرآیند آن اطالعی ندارند. 

او در ادامه گفت: یک فــرآورده دارویی از یک برند، ممکن 
است ســال ها در بازار مصرف شود. یا وارد کشــور شود و هر 
زمان هم ممکن است بنا بر هر شــبهه ای ریکال و جمع آوری 
شود. در این پروســه، یک یا چند بچ و سری ساخت مشخص 
ریکال می شوند. بعد از ریکال و جمع آوری یا توقیف محموله، 
بررسی ها انجام می شود و چه بسا مجدداً همان سری ساخت 
با احراز عدم مشکل و رفع شبهه در مورد سالمت و ایمنی کاال 
یا GMP خطوط تولیدی و...  مجدداً وارد بازار شــود و مجوز 

مصرف آن صادر شود.
»ریکال« یک فرآیند مشخص و کاماًل تخصصی است

جهانپور در ادامه گفت: ریکال یک فرآیند مشخص کاماًل 
تخصصی در حوزه مأموریت سازمان غذا و داروست. نه ریکال 

و نه تائید و مجــوز احتمالی بعدازآن، بــه معنای تصمیمات 
ضدونقیض نیست، بلکه دقیقه اقدامی استاندارد در راستای 
احراز ســالمت و ایمنی یک فرآورده دارویی است و این روند 
نشانه دقت و جدیت سازمان غذا و دارو و هر رگوالتور دارویی در 

صدور مجوز ورود یا مصرف دارو است.
تنظیم کننده بازار دارو، سازمان غذا و داروست

او در ادامه گفــت: تنظیم کننده بازار دارو، ســازمان غذا و 
داروســت. هر محموله جهت ورود باید در تمام مراحل مجوز 
این سازمان را داشته باشد. مجوز ورود یک محموله برای یک 
شرکت برای سایرین مجوز تلقی نخواهد شد و تشخیص موضوع 
با سازمان غذا و داروست. شرح وظایف و مسئولیت سازمان ها در 
قانون مشخص شده است و اگر در این زمینه دقت شود مشکلی 
نخواهد بود. هر اقدامی باید در چارچوب مقررات و آیین نامه های 

موجود باشد و در مراعات قانون استثنا و بهانه ای وجود ندارد.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش سازمان غذا و دارو به ترخیص ۱۳ تن رمدسیویر فاسد از گمرک 

بر اساس آمار؛ اولین اتهام 
کیفری در دادگستری های 

سراسر کشور سرقت است، 
مسئوالن قوه قضائیه نیز 

بر این موضوع تأکید دارند 
که سرقت معلول، فقر، 

بیکاری و گرانی است و به 
همین دلیل هم در مناطق 

فقیرنشین و حاشیه نشین 
بیشتر دیده می شود

دیروز رئیس پلیس تهران 
بزرگ از دستگیری 

تعداد زیادی از سارقین 
و خالفکارهای پایتخت 

خبر داد و گفت که در جهت 
ارتقای امنیت عمومی 

شهروندان ها گشت های 11۰ 
دو برابر شده است
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