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از گوشه و کنار

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

تزریق ترکیبی واکسنهای کرونا در ایران
رسم ًا تایید شد

افزایش دوبرابریگشتهای 110درتهران

ریحانه جوالیی

این روزها بســیاری از ما یا قربانی
سرقتشدهایمیابهنحویازآنباخبریم.
ال متوجه
دزدیهای ســریعی که اص ً
آن نمیشویم و تا به خودمان میآییم
میبینیم گوشــی ،کیف ،ماشــین یا
داراییهایباارزشمانازدسترفتهاند.
بســیاری از ما از ترس اینکه گوشی
تلفنهمراهماندرخیاباندزدیدهشود
آن را از کیف یا جیب بیرون نمیآوریم،
اگر مجبور باشــیم با تلفن حرف بزنیم
با اضطراب از گوشــه دیوار راه میرویم
تا احتمال دزدیده شــدن گوشی کم
شــود .در این میان آنچه اهمیت دارد
نبودامنیتدرجامعهاست.حاالباوجود
مشــکالت زیاد اقتصادی و اجتماعی
تعداد دزدیها بســیار بیشــتر از قبل
شدهاست.
کشف 16میلیاردتوماناموال
مسروقهاز 42گروه
در همین راستا روز گذشته رئیس
پلیس تهران بزرگ از دستگیری تعداد
زیادیازسارقینوخالفکارهایپایتخت
خبر داد و گفت کــه در جهت ارتقای
امنیتعمومیشهروندانهاگشتهای
 ۱۱۰دوبرابرشدهاست.
بهگفتهسردارحسینرحیمی۶۰۱،
نفر از ســارقان ،مالخران ،زورگیران
و سارقان به عنف دســتگیر شدند که

گفتوگو

درمجموع ۱۴۶۲فقره ســرقت کشف
شد.همچنین 42گروهبهصورتباندی
شامل گروههای سه نفره به باال فعالیت
میکردند که ۱۶میلیارد تومان از اموال
مسروقه توسط آنها کشف و شناسایی
شــد .به گفته او پلیس به هسته اصلی
سارقان،فروشندگانموادمخدرواراذل
حملهور شده و درمجموع به  ۵۹پاتوق
پاتک زدهشــده و  ۲۳مرکز مالخری
منهدمشدهوهمچنین ۱۳مرکزتجمع
اراذلواوباش که هم اوباشــگری و هم
ســرقت میکردند موردحمله نیروی
انتظامی قرار گرفــت و  ۱۱۳مرکز که
محل تجمع خردهفروشان بود منهدم
شد .در این اقدام  ۲۴نفر از اراذل سطح
یک،دووسهشناساییودستگیرشدند
و ۵قبضهسالحجنگیو ۲۴قبضهسالح
سرد و  ۵۲کیلو مواد مخدر و همچنین
بالغبر ۵۵۲میلیونتومانکاالیقاچاق
کشفشدهاست.
جبرانمافاتبادستدرازیبه
اموالدیگری!
همانطور که گفته شد و در جامعه
هم شــاهد آن هســتیم که فشارهای
اقتصادی،بیکاریونبودرفاهاجتماعی
کمر مردم را خم کرده اســت و در این
میان عــدهای که بهاصطــاح زمینه
خالف را نیز دارند ،سادهترین راه ،یعنی
ســرقت اموال مردم را پیشه میکنند.
پژوهشها و بررسیها در ابعاد مختلف
جامعهشناختی نشان میدهد افزایش
جمعیت ،نرخ باالی بیکاری ،تغییر در

الگوهای مصرف و افزایش هزینههای
زندگــی و مهاجرت ازجملــه عوامل
شکلگیریبرخیآسیبهایاجتماعی
و بزهکاریها در جامعه است که سرقت
یکی از این آسیبها با فراوانی باال و فقر
مادیازمهمترینعواملوقوعآناست.
ســرقت ماننــد ســایر معضالت
اجتماعی بغرنــج و پیچیده اســت و
بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر
امکانات کشور باید صرف پیشگیری از
وقوع ســرقت و مبارزه با سارقان ،اداره
زندانها و تأمیــن زندگی خانوادههای
زندانیانودیگرمواردشودکهآثارزیانبار
آنبرجامعهتحمیلواضطرابونگرانی
دامنگیرخانوادههامیشود.درحقیقت
ســارق با ارتکاب سرقت سعی میکند
وضعیت مالی خود را با تجــاوز به مال
دیگریبهبودبخشدکهاینامرعالوهبر
ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد
جامعه ،موجب هرجومرج در مناسبات
و روابط اجتماعی و تزلزل در بنیانهای
نظمعمومیجامعهمیشود.
فقر،ریشهبسیاریازجرایم
جامعه شناســان معتقدنــد افراد
بهواســطه قرار گرفتــن در معرض و
مجاورتباافرادناهنجار،کجرومیشوند.
کجروی در اثر کنش متقابل با دیگران،
ارتباطصمیمیدردرونگروه،یادگیری
فنونوشیوههایارتکابجرم،یادگیری
براساسعالقهوگرایشهایفردمجرم،
اتفاق میافتــد و در حقیقت هرچقدر
میزان فراوانی معاشــرت با بزهکاران

دیروز رئیس پلیس تهران
بزرگ از دستگیری
تعداد زیادی از سارقین
وخالفکارهایپایتخت
خبر داد و گفت که در جهت
ارتقایامنیتعمومی
شهروندانها گشتهای۱۱۰
دو برابر شده است
بیشتر باشد ،احتمال کجرو شدن افراد
نیز بیشتر میشــود .در حال حاضر اما
نمیتواندرخصوصسرقتتنهابهقرار
گرفتن در گروههایــی که بزهکاران در
آنها وجود دارند و معاشرت با این افراد
اشارهکرد؛بیکاریقشرجوانمهمترین
علت ســوق پیدا کردن آنها بهسوی
سرقت است .از سوی دیگر در یکی دو
سال اخیر بیشتر سرقتهای کوچک یا
بهاصطالح خرد به دلیل رعایت نکردن
نکات ایمنی و حفاظت فیزیکی توسط
مالکان صورت میگیرد از طرفی نبود
استانداردهای ایمنی ،نداشتن اشراف
کامل دستگاهها بر مجرمان ،رها کردن
مجرم بعــد از خروج از زنــدان از دیگر
مشکالت افزایش ســرقت در جامعه
است.
دزدیراهیبرایگرفتنانتقاماز
افرادمرفه
برخی از کارشناســان میگویند:
صحبت کردن از فقر و گســترش جرم

دز اول اسپوتنیکوی،
دز دوم آسترازنکا

موضوعی نیســت که برای اولین بار در
کشور مطرحشده باشد ،بارها دیدهایم
کهدرشرایطیکهفقرگسترشمییابد
جرم نیز افزایش مییابد ،درواقع ریشه
جرمهایی مثــل دزدی،کیفقاپی یا
دزدی از منازل با فقر گرهخورده است.
جوانیکهدرفقرگیرکرده،شغلومنبع
درآمدی ندارد و از طرف دیگر شــرایط
زندگیاش هم نابسامان است ،با دیدن
افرادی کــه در رفــاه زندگی میکنند
یا شــرایط اقتصادی خوبی دارند فکر
میکند که دیگران حق او را خوردهاند
بنابراین تالش میکنــد که حقش را
پس بگیرد و یکی از راههای پس گرفتن
حقش هــم این میداند که دســتش
را در جیب دیگــران فروکند و همین
میشودکهجرائمیمثلجیببری،کف
بری ،دزدی از خانهها و دزدیدن وسایل
ماشینافزایشمییابد.واقعیتایناست
که وضعیت اقتصادی نابسامان سبب
میشودتاشکافطبقاتیافزایشیابدو
هرچقدراینشکافبیشترشودمابیشتر
شاهدجرماولیهاخواهیمبودچونفکر
میکنندطبقهمرفهجامعهحقآنهارا
خوردهاند و حاال بــا ارتکاب جرم در پی
بازپسگیریحقشانهستند.
سارقمجرماست،امامقصر
کیست؟
البته نمیتوان تمامی اقشار ضعیف
به لحاظ اقتصادی را مستعد وقوع جرم
دانست ،اما آمار نشان میدهد 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 میرود؛
بر اســاس آمار اولین اتهام کیفری در
دادگستریهای 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
حاشیهنشینجرمبیشتردیدهمیشود.
البته سرقت ،در اکثر کشورهای دنیا و
بهویژهکشورهایجهانسوموجوددارد
وتنهامختصایراننیست.
معموالً سرقت در میان افراد محروم
یا حاشیهنشــین شــهر رو به فزونی
اســت ،عامل اصلی این اتفاق ناشی از
سیاســتگذاریهای غلطی است که
توسعه نامتوازن را در پی دارد .درست
استکهیکدزدوسارقبهلحاظقانونی
متهم است اما قطعاً در پدید آمدن فقر
یا بیکار شدن خود ،نقشــی ندارد و به
تعبیری شــغلی ندارد که بهواسطه آن
بتواند نیازهایش را تأمین کند .ســرانه
مسکن ،سبد غذایی و تأمین انواع مواد
غذایی موردنیاز بدن جزو ابتداییترین
نیازهایی اســت که همه افــراد در پی
تأمینآنهستنداماخارجازاینموضوع

بر اساس آمار؛ اولین اتهام
کیفری در دادگستریهای
سراسر کشور سرقت است،
مسئوالنقوهقضائیهنیز
بر این موضوع تأکید دارند
کهسرقتمعلول،فقر،
بیکاری و گرانی است و به
همیندلیلهمدرمناطق
فقیرنشینوحاشیهنشین
بیشتردیدهمیشود
با مسائلی مواجه هســتیم که موجب
میشود فرد به دلیل نداشتن امکانات
وخدماتپزشکی،ثباتشغلیومسکن
و بسیاری مسائل دیگر دست به سرقت
بزند .متأســفانه امروزه با روند شتابانی
مواجهیم که افراد فقیــر و کمدرآمد با
کاهش امکانــات در معرض این پدیده
هستند.حاشیهنشینی،بافتهاییایجاد
میکندکهافرادهمسوجداازدزدیهای
خرد به دزدیهای بزرگتر مانند خانه،
ماشینوغیرهبهصورتحرفهایگرایش
داشتهباشند.
همهدستگاههابرایمهارجرم
بایدبهمیدانبیایند
همانگونه که اشــاره شد ،عوامل
اجتماعی ،فرهنگی ،روانشــناختی و
اقتصادیازقبیلمهاجرتهایبیرویه
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 ارتکاببه اینجرمدرجامعه است
با توجه به نرخ تورم ،بیکاری و مشکالت
اقتصادی مهمترین انگیــزه در بحث
تأمین مالی بوده که فرد را وادار به انجام
چنینکاریمیکند.
ضعف در پیشگیری ،فقدان عوامل
واقعیبازدارندگی،عدمروشناییکافی
معابر و خیابانها ،راحت تبدیلشدن
اموال مســروقه به پول ،فقدان نظارت
بر اصناف و از همــه مهمتر بیتوجهی
مالکان بــه ایجاد سیســتم ایمنی ،از
عوامل مهمی اســت که موجب انگیزه
سرقتمیشود.
تشــکیل کمیتههــای کاربردی
مبارزه با سرقت وشناسایی کانونهای
شــکلگیری جرم ،تمرکز کــردن بر
جهتهــای شــکلگیری ســرقت،
تقویت دستگاههای متولی این حوزه
و آگاهیبخشــی میتواند کمکهای
شایانی در این زمینه بکند چراکه مهار
ســرقت بهتنهایی و فقط بــا اقدامات
انتظامی و قضایی قابلحل نیســت و
الزم است همه دستگاهها در این زمینه
پایکاربیایند.

در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش سازمان غذا ودارو بهترخیص۱۳تن رمدسیویرفاسدازگمرک

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
محمولههای رمدسیویر و سرمهای 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 نامهای 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
بهاینمسئلهمعترضشدهبودکهچراباوجودآنکهگمرکاجازه
ندارد مجوز ورود داروی غیرمجاز وزارت بهداشت را صادر کند،
اما معاون فنی گمرک در رسانههای عمومی بر ترخیص شدن
این داروها اصرار میکند و ترخیص کردن این داروهای فاقد
مجوز سالمت شهروندان را به خطر خواهد انداخت .نامهای که
پاسخ گمرک به شانه ساز را درپی داشت.
مهرداد جمال ارونقی ،معاون فنی گمرک در این جوابیه اما
اشارهکردهاستادارهبازرسیفنیدارو،درتاریخ ۴مرداد۱۴۰۰
و در نامهای به معاونت برنامهریزی اداره کل دارو اعالم کرده بود

محموله رمدسیویر شرکت هندی مورد تائید این اداره نیست و
ریکالهای متعددی در سالهای گذشته ،به مواردی همچون
وجود رسوب ،ذرات خارجی و حشــره در ویالهای تزریقی
و تغییر رنگ و شکل این دارو اشــاره دارد ،اما در کمال تعجب
ســازمان غذا و دارو دو روز پسازاین تاریخ و در ششــم مرداد
 ۱۴۰۰اجازه ترخیص محموله  ۲۰۰هزار بســتهای این دارو
را صادر کرده و اجازه پخش این دارو در بازار را نیز داده است.
مســئله ســرم نیز ازاینقرار بود که تعطیلی یک کارخانه
سرمسازی باعث کمیاب شدن این داروی حیاتی و ابتدایی شد
که شگفتی و اعتراض بسیاری از شهروندان را به همراه داشت.
به گفته گمرک ،درحالیکه  ۲۰مرداد ســازمان غذا و دارو از
یک شرکت واردکننده دارو خواسته بود  ۶۰۰هزار عدد سرم
تزریقی را بهصورت فوری وارد کشور کند ،پنج روز بعد دستور
به ممنوعیت ترخیص همان برند سرم از سوی شرکت دیگری
را صادر کرده است.
ی است که به گفته معاون فنی گمرک در تاریخ
این درحال 
یکم شهریورماه ،ســازمان غذا و دارو دوباره دستور ترخیص
همان سرمهای دپو شده در گمرک را صادر کرده است .نهایتاً
اماباوجوداینمسئلهوهمانطورکهاشارهشد،شانهسازدرطی

نامه مذکور به سازمان بازرسی ،بابت ورود غیرمجاز این سرمها
از گمرک شکایت کرد.
ریکال داروهای ترخیصی از گمرک
کیانوش جهانپور ،ســخنگوی ســازمان غذا و دارو درباره
ماجرای ترخیص  13تن رمدسیویرهای فاسد از گمرک گفت:
این مطلب درست نیست ،مطالب عنوانشده 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 ســالها در بازار مصرف شود .یا وارد کشــور شود و هر
زمان هم ممکن است بنا بر هر شــبههای ریکال و جمعآوری
شود .در این پروســه ،یک یا چند بچ و سری ساخت مشخص
ریکال میشوند .بعد از ریکال و جمعآوری یا توقیف محموله،
بررسیها انجام میشود و چه بسا مجددا ً همان سریساخت
با احراز عدم مشکل و رفع شبهه در مورد سالمت و ایمنی کاال
یا  GMPخطوط تولیدی و ...مجددا ًوارد بازار شــود و مجوز
مصرف آن صادر شود.
التخصصیاست
«ریکال»یکفرآیندمشخصوکام ً
ال
جهانپور در ادامه گفت :ریکال یک فرآیند مشخص کام ً
تخصصی در حوزه مأموریت سازمان غذا و داروست .نه ریکال

معاونت بهداشــت
وزارت بهداشت گفت:
بــه دلیــل بدعهدی
روســیه تزریق واکسن
ک برای دز اول
اسپوتنی 
و آســترازنکا برای دز دوم مورد تأیید قرار گرفت .به
گزارشباشگاهخبرنگارانجوان،علیرضارئیسیطی
نامهایبهدانشگاههایعلومپزشکینوشت:باتوجهبه
عدمتأمیندزدومواکسناسپوتنیکویونامشخص
بودن زمان تأمین آن در آینــده نزدیک ،بهمنظور
پیشگیریازتأخیربیشترواکسیناسیونواعتراضات
دریافتکنندگاننوبتاولوبراساسمصوبهکمیته
فنی کشوری واکسیناســیون کرونا ،الزم است به
افرادیکهنوبتاولواکسناسپوتنیکویرادریافت
کردهاند ،یک نوبت واکسن استرازنکا بهجای نوبت
دومواکسناسپوتنیکویتجویزشود.

آسیبهایاجتماعیامنیت
منطقه 20رابهخطر انداخته است

رئیس کمیسیون
فرهنگــی و اجتماعی
شــورای اسالمی شهر
تهران گفت :ســامت
و امنیت شــهروندان
منطقه  ۲۰به دلیل آسیبهای اجتماعی ،حضور
معتادان ،عبور کابلهای فشارقوی و غیره به خطر
افتاده اســت .به گزارش مهر ،زهرا شمس احسان
گفت :سالمت جسمانی ساکنین محله جوانمرد
قصاب به دلیل عبور کابلهای فشــارقوی درخطر
قرارگرفته و فرســودگی این محله و فقر خدمات
اجتماعی در این منطقه و حضور معتادین در معابر
موجبکاهشامنیتشدهاست.

دو شیفتهشدن 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
گانهواکسیناسیوندرسطحاستانازروزچهارشنبه
به صورت دو شــیفت فعالیت میکنند و نیروهای
بســیج ،هاللاحمر و نیروهــای مدیریت بحران
شهرداریتهرانبهکمککادردرمانمیآیند.

اعالم جزئیات بازگشایی دانشگاهها

معاون آموزشــی
وزارت بهداشت گفت:
واکسیناسیوناساتیدو
دانشجویان شهریورماه
شروعشده اســت .به
گزارشایلنا،علیاکبرحقدوستبیانکرد:درحال
حاضر اکیپهایی در دانشــگاههای علوم پزشکی
و غیر علوم پزشکی مستقر هستند که مسئولیت
تزریقواکسنرابرعهدهدارند.تقریباً میشودگفت
دوسومدانشجویاندانشگاههایعلومپزشکیکشور
واکســن زدهاند .او گفت :واکسیناسیون یکسوم
باقیماندهدانشجویانوهمچنینعمدهدانشجویان
سایر دانشگاهها با یک زمانبندی شروعشده است.
قرارمابراینبودکهتانیم هآبانتمامواکسیناسیون
به انتها برسد اما با دسترس بودن واکسن امیدواریم
واکسیناسیون تا نیمه مهرماه و حداکثر تا انتهای
مهرماه بهانتهابرسد.

دستمزد «مرخصی زایمان»
ماهانه پرداخت میشود

و نه تائید و مجــوز احتمالی بعدازآن ،بــه معنای تصمیمات
ضدونقیض نیست ،بلکه دقیقه اقدامی استاندارد در راستای
احراز ســامت 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.
تنظیمکننده بازار دارو ،سازمان غذا و داروست
او در ادامه گفــت :تنظیمکننده 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
شرکتبرایسایرینمجوزتلقینخواهدشدوتشخیصموضوع
باسازمانغذاوداروست.شرحوظایفومسئولیتسازمانهادر
قانون مشخصشده است و اگر در این زمینه دقت شود مشکلی
نخواهدبود.هراقدامیبایددرچارچوبمقرراتوآییننامههای
موجود باشد و در مراعات قانون استثنا و بهانهای وجود ندارد.

بهمنظوربهینهسازیفرایندهابارویکردکاهش
مراجعات ،افزایش رضایتمندی بیمهشــدگان و
تســریع و تســهیل در ارائه خدمات غیرحضوری،
در بخشنامهای از ســوی معاونت بیمهای سازمان
تأمین اجتماعی ،پرداخت ماهانه غرامت دستمزد
ایام بارداری( مرخصی زایمان) بهتمامی واحدهای
اجرایی این ســازمان ابالغ شــد .به گزارش ایسنا،
مهرداد قریب ،معــاون بیمهای ســازمان تأمین
اجتماعی گفت :مقرر شــد واحدهای اجرایی این
ســازمان پس از ارائه درخواســت و ارسال مدارک
دریافت کمک بارداری(مرخصی زایمان) از سوی
بیمهشدهوبهمحضارساللیستحقبیمهمربوطه
بارعایتضوابطمقررقانونتأمیناجتماعینسبتبه
صدورسندپرداختمرخصیزایمانبهصورتماهانه
اقدام و این فرایند را تا پایان مدت مرخصی زایمان
ادامهدادهوازموکولکردنپرداختتعهدمذکوربه
اتمامدورهمرخصیزایمانخودداریکنند.

