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عدم پذیرش بیمه شدگان تامین 
اجتماعی در بیمارستان ها تخلف است

مدیرکل درمان 
غیرمستقیم سازمان 
تأمیــن اجتماعــی 
گفت: عدم پذیرش 
بیمــاران در مراکز 

درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد تأمین 
اجتماعی تخلف محسوب می شود.  به گزارش 
ایرنا، شهرام غفاری با اشــاره به حذف صدور 
دفترچه هــای بیمه تأمیــن اجتماعی افزود: 
اکنون با حذف دفترچه  بیمه، بیمه شــدگان 
تحت پوشــش تأمیــن اجتماعــی در مراکز 
بهداشــت ودرمان طرف قرارداد این سازمان 

باید با کارت ملی پذیرش شوند.
    

بازدید از نمایشگاه ها برای عموم 
آزاد نیست

د  سخنگوی ستا
ملی مقابلــه با کرونا 
گفت کــه برگزاری 
ر  د ه ها  یشــگا نما
صــورت تخصصی 

بودن امکان پذیر اســت اما بازدید برای عموم 
آزاد نیســت. به گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی 
دربــاره برگزاری نمایشــگاه گردشــگری و 
صنایع دســتی بیان کرد: درصورتی که عموم 
مردم در نمایشگاه های تخصصی حاضر شوند، 

تخلف است و برخورد الزم انجام می شود.
    

گروه های در اولویت  دریافت 
واکسن کرونا به طور شفاف اعالم شوند

عضو شورای شهر 
تهران در تذکری گفت: 
الزم است ستاد ملی 
مقابله با کرونا واکسن را 
در مرحله اول به افرادی 

که به خدمت رسانی به شهروندان مشغول اند و در 
معرض آسیب کرونا قرار دارند، اختصاص دهد. به 
گزارش ایلنا، حجت نظری اعالم کرد: الزم است 
این ستاد اولویت هایش برای واکسن کرونا را به طور 
شفاف و با اعالم ظرفیت و اسامی دریافت کنندگان 
واکسن اعالم کند و شهرداری تهران هم باید ترتیبی 
اتخاذ کند تا کارگران شهرداری، رانندگان تاکسی، 
اتوبوس، راهبران قطارهای متــرو، کارمندان و 
مأموران ایستگاه های مترو، پاکبانان، کارمندان 
میدان ها میــوه و تره بار، فروشــگاه های بزرگ، 
آتش نشانان، کارمندان بهشت زهرا و تمام کسانی 
که به عنــوان کارمندان شــهرداری در صف اول 
مقابله با کرونا هستند جزو اولویت های اول دریافت 

واکسن قرار بگیرند.
    

مدیرکل محیط  زیست استان  کرمان:
برخی افراد بیکار به دلیل گرانی 

گوشت، شکارچی شده اند
مدیرکل محیط 
 زیست استان  کرمان 
گفت: شــکارچیان 
فقط به دنبال تفریح 
نیســتند و به دنبال 

گران شدن گوشــت، شــاهد افزایش شکار 
به عنوان کســب درآمد و ارتزاق هســتیم. به 
گزارش فارس، مرجان شاکری بیان کرد: کرونا 
موجب بیکاری طیفی از شکارچیان و ترغیب 
آنها به شــکار شد و الزم است اشــاره کنم که 
شــکارچیان فقط به دنبال تفریح نیستند و به 

عنوان کسب درآمد هم به آن نگاه می کنند.
    

هشدار نسبت به رشد ناباروری 
خودخواسته در خانواده های ایرانی

مدیرعامل شرکت 
شهر سالم ناباروری 
خودخواسته را شکل 
جدیــد نابــاروری 
دانست که به دالیل 

اجتماعی و اقتصــادی رو به افزایش اســت. 
به گزارش ایلنــا، چوبینه گفــت: زوجینی را 
می بینیــم کــه باوجودآنکه قــدرت باروری 
دارند ولی نمی خواهند بارور بشــوند یا اساساً 
تمایلی به داشتن فرزند ندارند. ناباروری های 
خودخواســته می تواند تعریــف جدیدی از 
ناباروری ایجاد کند. او افزود: این خطر فزاینده، 
به خصوص برای جوامعی که اهمیت داشــتن 
فرزند برایشان بسیار مهم است و یا مثل کشور 
ما به ســمت پیری جمعیت حرکت می کنند، 
بسیار جدی اســت که عمدتاً می تواند دالیل 

اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

محال است در ایران زندگی کرده 
باشــید و بی قانونی اعصابتان را به هم 
نریخته باشد. بی قانونی را در همه جا 
می تــوان دید؛ اگر با دقــت نگاهی به 
اطراف بیندازیم، کسانی را می بینیم 
که برای انجام ســریع تر کارهایشان 
حاضرند با عبور از چراغ قرمز یا رعایت 
نکردن حق تقدم در نوبت انتظار یا پیدا 
کردن پارتی برای گرفتن یک امضا و... 

قوانین کشور را زیر پا بگذارند. 
در حال حاضر بخش قابل توجهی 
از افراد به ســوی قانون گریــزی و به 
عبارتی حل مشکالت روزمره از طریق 
دور زدن قانون سوق یافته اند، که این 
موضوع حــرف تازه ای نیســت. این 
اوضاع اسفناک در کشــور نمود پیدا 
کرده کــه حتی برخی از مســئوالن 
قضایی و اجرایی کشــور نیــز بارها 

دراین باره واکنش نشان داده اند.
هرچند مسئوالن کشور بارها اعالم 
کرده اند با بی قانونی مبارزه می کنند 
و هرازگاهی برخی افراد دســتبند به 
دست را در رسانه ملی نشان می دهند 
که به جرم بی قانونی دستگیرشده اند، 
اما آنچه برای همه مســلم شده عدم 
رعایت قانون در کشــور است آن قدر 
کــه ایــران را در رده بی قانون ترین 

کشورهای جهان قرار داده است.

رتبه 109 ایران در میان 128 کشور 
از نظر حاکمیت قانون 

اما چطور و بر چه اســاس ایران در 
دره کشورهای بی قانون قرار گرفت؟ 
شــاخص حاکمیت قانون شاخصی 
است که در ۱۲۸ کشور جهان و حوزه 
قضایی این کشورها به بررسی میزان 
حاکمیت قانون و شفافیت می پردازد. 
این شاخص توسط »ســازمان پروژه 
عدالت جهانــی« که یک ســازمان 
مدنــی بین المللی متشــکل از ده ها 
 وکیــل از ملیت های مختلف اســت، 

سنجیده می شود.
مأموریت ایــن ســازمان تالش 
برای پیشــبرد حاکمیــت قانون در 
جهان است. مؤلفه های سنجش این 
شاخص: اعمال قانون برای افراد داخل 
حاکمیت، عدم فساد، حکومت شفاف 
و باز، حقوق بنیــادی، نظم و امنیت، 
اجرای مقررات، عدالــت اجتماعی و 

عدالت کیفری است.
بر اساس این شــاخص ها ایران در 
میان ۱۲۸ کشور، رتبه بسیار ضعیف 
۱۰۹ را دارد که نشان از بی قانونی، عدم 
اجرای قانون و عدم شفافیت حاکمیت 
است. اما قانونمندترین و شفاف ترین 
کشورهای جهان به ترتیب عبارت اند 
از دانمارک، نــروژ، فنالند، ســوئد، 
آلمان، کانادا، اســترالیا، ســنگاپور، 

انگلیس و ژاپن.
همچنین جایــگاه بی قانون ترین 
و غیر شــفاف ترین کشورها به ترتیب 

نصیب ونزوئال، کنگو، مصر، افغانستان، 
پاکستان، زیمباوه، اوگاندا، بنگالدش، 
اتیوپی، میانمار، آنگوال، ایران، نیجریه 

و ترکیه شده است.
 قانون گذار باید 

خألهای قانونی را پر کند
اما اینکه جامعه امــروز چرا و به چه 
دلیل به ســوی قانون گریــزی پیش 
رفته، سؤالی اســت که برای خیلی از ما 
پیش آمده است. برخی از جامعه شناسان 
اما به این پرسش پاسخ داده و معتقدند که 
گاهی مجریان قانون از راه دلسوزی و به 
دلیل اینکه کار مردم راه بیفتد، مواردی 
را نادیده می گیرند. حال ممکن اســت 
آن موارد به تخلــف از مقررات و ضوابط 
یا تخلفات اداری و قانونی منجر شــود. 
یعنی به دلیل وجود منافذی در قوانین 
کشور امکان دارد، قانون گریزی صورت 
گیرد که این خأل نیز مربوط می شود به 
قانون گذار که نتوانسته است به خوبی 
جوانب امر را تشــریح کند. پس همین 
مسئله باعث می شــود عده ای قانون را 
دور بزنند. ازاین رو بایــد راه های فرار از 
قانون شناسایی و از ســوی قانون گذار 

بسته شود. 
به عقیده آن ها تنها راه حل مبارزه 
با قانون گریزی نیز فرهنگ ســازی در 
کشور اســت. در رابطه با قوانینی که 
ساخت دست بشر است نیز قانون گذار 
باید جوانب امر را به صورت عام و شمول 
در نظر گرفته و قانون را طوری تصویب 
و تفسیر کند که هیچ گونه راه گریزی 

از آن وجود نداشته باشد. اما متأسفانه 
در کشور هم قانون گریزی وجود دارد 
و هم از منافذ سوءاســتفاده می شود، 
زیرا قوانین به گونه ای است که اگر افراد 
بخواهند آن را تفســیر کنند به خوبی 
متوجه آن منافذ شــده و به نفع خود از 

آنها استفاده می کنند. 
 تبدیل شدن قانون شکنی 
به یک رویه عادی در ایران

در همین رابطه اما کامبیز نوروزی، 
حقوقــدان می گویــد: با وجــود تمام 
خألهای قانونی، قوه قضاییه دســتگاه 
تضمین کننده اجرای قانون است و این 
دستگاه باید بدون تبعیض، در هر مورد 
که احتمال مجرمانه بودن رفتارها وجود 
داشته باشد، تحقیق، تعقیب و محاکمه را 
صورت دهد؛ چون اگر قانون شکنی بدون 

تنبیه بماند به یک رویه تبدیل می شود.
از بی قانونی های اخیر که باعث شد 

عده زیادی به آن واکنش نشــان دهند 
اقدام خودسرانه برخی از افراد نسبت به 
تغییر نام خیابان »محمدرضا شجریان« 
یا سیلی زدن نماینده مجلس به مأمور 

راهور هنگام عبور از خط ویژه است.
این حقوقدان افزود: مــا موارد این 
چنینی بسیار زیادی را شاهد هستیم 
به عنوان مثال توهین هــای متعدد به 
اشخاص سیاســی را می بینیم که هیچ 
تنبیهی در انتظار توهین کنندگان نیست 
حتی در حوزه قانون گذاری نیز قوانینی 
وضع می شــود که کامــاًل مغایر قانون 
اساســی اســت، اما مورد حمایت قرار 
می گیرد. او گفته است که برخی از این 
بی قانونی ها توسط جریان های پنهانی 
مورد حمایت قرار می گیرد که پاسخگوی 
هیچ نهادی نیستند و هیچ گونه تنبیهی 
نیز در انتظار این افراد نیســت. از سوی 
دیگر این موضوع نشان دهنده این است 
که ما در شرایط بسیار خطرناکی به سر 
می بریم که نظم حقوقی و قانونی در کشور 
دچار گسست و شکاف های عمیقی است. 
نوروزی همچنین تأکید کرده که چنین 
شــرایطی برای حیات اجتماعی بسیار 
خطرناک است. بر اساس صحبت های 
این حقوقدان، تا زمانی که قوه قضاییه با 
هر عمل مجرمانه ای برخورد نکند رواج 
رفتار غیرقانونی افزایش می یابد و زمانی 
که رفتار غیرقانونی بــه الگوی رفتاری 
تبدیل می شود در چنین شرایطی امنیت 
اجتماعی و نظم حقوقی بسیار شکننده 
شده و به مخاطره می افتد. به گفته او اگر 
قانون شکنی بدون تنبیه بماند، به یک 
رویه تبدیل می شــود کما اینکه شاهد 
هســتیم این اتفاق در حــال رخ دادن 
است به خصوص توسط جریان هایی که 
همواره در مصونیت کامل به سر می برند 
و به بهره گیری از رانت و رابطه برای دور 

زدن قانون خو گرفته اند.
 ضعف در اجرای قانون، 

دلیل بی قانونی
شاید شما هم با افرادی مواجه شده 
باشــید که معتقدند اگر فــردی رفتار 
قانونمند داشته باشد مورد تمسخر قرار 
می گیرد و همین موضوع را دســتمایه 
اعمال بی قانونی کرده اند. آن ها پس از 
اینکه بی قانونی شان با هیچ گونه تنبیه 
مواجه نمی شود کم کم به افرادی تبدیل 
می شوند که بی قانونی را سرلوحه زندگی 
خود قرار می دهند. این در حالی است که 
قانون گریزی در کشور به ارزش مبدل 
شده است. در صورتی که اگر قانون برای 
همه افراد جامعه عادالنه و به دور از سلیقه 
اجرا شود آن زمان قانون در جامعه ارزش 

واقعی خود را نشان خواهد داد.
اگر مجریان قانون اعم از قوه قضائیه، 
نیروهای انتظامی و اطالعاتی و ســایر 
نیروهای مرتبط به شــکل یکنواخت و 
قاطعانه در خصوص همه آحاد جامعه 

و با قطع نظر از مقام و شــخصیت افراد، 
قوانین را اجرا کنند موجب قانونمندی 
در اجتماع خواهند شــد. آن وقت اجرا 
نشدن قانون یک ضعف تلقی خواهد شد 

نه قانونمند بودن.
در همین رابطه محمدرضا گیوکی، 
قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری 
چندی پیش گفته بــود: وقتی افراد از 
طریق غیرقانونــی همانند ارتباطات 
ناسالم زودتر و قوی تر به مقاصدشان 
می رسند شــاید این ذهنیت به وجود 
آید که قانون و قانونمندی جایگاهی در 
اجتماع و نظام ندارد. از این رو با حذف 
ارتباطات ناســالم و اجــرای قاطعانه 
قوانین درباره متخلفان، قانونمندی و 
عدالت اجتماعی به عنوان یک فضیلت 

نمودار خواهد شد.
 قانونمند شدن کشور نیاز 
به یک عزم همگانی دارد

بنابراین با حذف ارتباطات و تسریع 
در روند رســیدگی به تخلفات و جرائم، 
قانونمند شدن به عنوان یک ارزش تلقی 
خواهد شــد. از این رو می توان گفت در 
روند قانونمند شــدن اجتماع تنها یک 
نهاد یا یک فرد مؤثر نخواهد بود بلکه در 
این رابطه یک نگاه جمعی و عزم همگانی 
از باالترین مقام گرفته تا پایین ترین فرد 
اجتماع الزم است تا قانون به عنوان یک 

فضیلت نهادینه شود. 
بدیهی اســت بعد از اجرای عادالنه 
قانون سایر متخلفان و مجرمان خواهند 
پذیرفت که تخلف و ارتکاب جرم مساوی 
است با مجازات شــرعی و قانونی. اما با 
اجرای قانون درباره یک فرد و اجرا نکردن 
آن درباره فرد دیگــر این نگاه در جامعه 
متبلور می شود که رعایت قانون ارزش 
خود را از دست داده است و فرد قانونمند 

مورد تمسخر قرار می گیرد.
بنابراین در جمع بندی کلی می توان 
گفت بر اثر اجرا نشدن صحیح قوانین، 
بی قانونی و گریز از قوانین، لباس قانونی به 
تن کرده و به عنوان یک ارزش در جامعه 
پدیدار شده است و متأســفانه اگر این 
روند ادامه پیدا کند قانون و قانون مداری 
جایگاه خود را از دست خواهد داد و کشور 
همچنان در پایین ترین سطوح رعایت 

قانون در جهان باقی می ماند.

نام »ایران« در میان بی قانون ترین کشورها خودنمایی می کند؛ 

مستقیمدرمسیرقانونگریزی!

گزارش

با گسترش شیوع ویروس جهش یافته کرونا، 
شرایط بیماری در استان خوزستان پیچیده تر و 
بار سنگین مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و 
تکمیل ظرفیت بیمارستان ها یکی پس از دیگری، 

موجب نگرانی بیشتر شده است.
در این وضعیت، مسئوالن استان خوزستان 
پیشــنهاد تعطیلی و قرنطینه دوهفته ای را به 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ارائه کردند که این 
پیشنهاد در جلســه روز شنبه ســتاد رد شد. 
بااین وجــود مجمــع نمایندگان خوزســتان 
و اســتانداری و دانشــگاه های علوم پزشکی 
همچنــان پیگیر موافقت ســتاد ملــی با این 
پیشنهاد برای مدیریت بیماری در سطح استان 

خوزستان هستند.
سرریز بیماران بیمارستان های اهواز

به گــزارش ایســنا، مدیر بیمارســتان امام 
خمینی)ره( اهواز با اشــاره به وضعیت پذیرش 
بیمــاران مبتالبه کرونــا در بیمارســتان امام 
خمینــی)ره(، اظهار کرد: چهــار بخش جنرال 
بیمارستان امام خمینی)ره( اهواز با ۱۲۵ تخت 
و ۴۸ تخت ICU برای بیماران مبتالبه کرونا در 
نظر گرفته شده اســت. در حال حاضر ۷۵ درصد 
تخت های در نظر گرفته شده برای بیماران مبتالبه 

کرونا در این بیمارستان، اشغال شده است.

کرامت جــاودان زاده بیــان کرد: ســرریز 
بیمارســتان های پذیرای کرونــا در اهواز به این 
بیمارســتان منتقل می شــوند و درصورتی که 
بیمارستان های شهرستان ها نیز ظرفیت نداشته 
باشــند، بیماران این بیمارســتان ها نیز با انجام 
هماهنگی به بیمارستان امام خمینی)ره( اهواز 

اعزام می شوند.
دبیر شــورای سالمت اهواز با اشــاره به روند 
افزایشی بیماری، گفت: روند و شدت بیماری در 
اهواز به گونه ای است که اگر در طیف رنگ بندی، 
رنگ سیاه نیز وجود داشت  می توانستیم بگوییم 

اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است.
مهــران احمدی بلوطکی اظهار کــرد: روند 
بیماری در خوزستان و شهرستان اهواز یک باره با 
شیب تندی مواجه شد؛ روزانه موارد بیماری بیشتر 
می شود و روز گذشــته نیز نسبت به روز قبل صد 

درصد افزایش یافته است. 
او تصریــح کرد: قباًل نگــران جهش جدید 
کرونا بودیم کــه در پیک جدید بــا آن مواجه 
شده ایم. دوره کمون ویروس جهش یافته ۲۴ 
ساعت است یعنی درصورتی که فردی در تماس 
با یک مورد مثبت قرار بگیرد، پس از ۲۴ ساعت 
عالمت دار می شود درحالی که در پیک قبلی، 
عالمت دار شدن بیمار ۱۴ روز طول می کشید. 

او با اشــاره به ابتالی نوزاد یک روزه به کرونا در 
خوزستان، گفت: سن ابتال کاهش یافته است و 

شاهد ابتال و مرگ کودکان بوده ایم. 
ممنوعیت تردد میان شهرهای قرمز استان

اســتاندار خوزســتان در خصــوص اعمال 
قرنطینه در خوزستان و طرح پیشنهاد تعطیلی 
دوهفته ای استان در ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: به احتمال زیاد تعطیلــی دوهفته ای برای 
خوزستان اعمال می شود تا از روند شیوع کرونا در 

استان جلوگیری شود.
قاسم سلیمانی دشــتکی با تشریح آخرین 
اقدامات انجام شــده در خوزستان برای مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در شرایط 
فعلی، ادارات و سازمان ها بر اساس آنچه برای 
آن ها تصمیم گیری شده است، باید حداکثر با 
یک سوم نیروهای خود فعال باشند و کارکنان 
نباید بیشــتر از این حد در ادارات و سازمان ها 
حضورداشــته باشــند. به ادارات و سازمان ها 
تکلیف شــده به افــرادی کــه دارای بیماری 
زمینه ای هستند و زنان باردار مرخصی بدهند 

یا با دورکاری، از ظرفیت آن ها استفاده کنند.
استاندار خوزســتان تصریح کرد: از دیگر 
اقدامــات انجام شــده بــرای مهــار کرونا در 
خوزستان، این اســت که تردد میان شهرهای 
با وضعیت قرمــز ممنوع اعالم شــده و امکان 
رفت وآمد وجود ندارد. در این زمینه ارتش نیز 
به کمک نیروهای انتظامی در ورودی شــهرها 
آمده اســت تا ورودی های شــهرها به خوبی 

کنترل شوند.

او افزود: تا حد ممکن ارتباط میان شــمال 
و جنوب اســتان خوزســتان نیز محدودشده 
اســت و به افرادی اجازه تردد داده می شود که 
از وضعیت ســالمت آن ها مطمئن باشیم زیرا 
وضعیت در جنوب اســتان بســیار بد است اما 
در شمال خوزستان مشکل چندانی در شیوع 

کرونا نداریم.
ممکن است ستاد ملی تصمیمات جدیدی 

برای خوزستان بگیرد
فرهاد ابول نژادیان، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی جندی شــاپور اهــواز در خصوص 
احتمــال قرنطینــه کامل خوزســتان گفت: 
محدودیت هایی سخت تر از شــرایط قرمز در 
استان خوزستان اعمال شده اســت و اگر این 
محدودیت ها به نتیجه نرســد، ممکن اســت 
ســتاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات دیگری 

لحاظ کند.

 آغاز ممنوعیت تردد 
در ورودی ها و خروجی های خوزستان

رئیس پلیس راه خوزستان گفت: از سه شنبه 
در ورودی ها و خروجی های خوزستان ممنوعیت 
تردد ایجاد خواهد شد و هیچ مجوزی نیز جز در 
موارد خاص برای تردد صادر نمی شود. سرهنگ 
رضا دولتشــاهی با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
ورودی ها و خروجی های خوزســتان اظهار کرد: 
از ۲۵ بهمن ماه طرح محدودیت های کرونایی در 
خوزستان آغازشده است؛ به شکلی که پالک های 
غیربومی حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی را 
ندارند و پالک های بومی خوزستان نیز اجازه خروج 
از استان را ندارند. دولتشاهی افزود: از سه شنبه ۵ 
اسفندماه در ورودی ها و خروجی های خوزستان 
ممنوعیت تردد ایجاد خواهد شد و هیچ مجوزی 
نیز جز در موارد خاص برای تردد صادر نمی شود. 

این محدودیت ها به شدت اجرایی خواهد شد.

احتمال اعالم تعطیلی دوهفته ای خوزستان

اهواز به مرز وضعیت سیاه رسید

اگر قانون شکنی بدون 
تنبیه بماند، به یک رویه 

تبدیل می شود کما اینکه 
این اتفاق در حال رخ دادن 

است به خصوص توسط 
جریان هایی که همواره 
در مصونیت کامل به سر 

می برند و به بهره گیری از 
رانت و رابطه برای دور زدن 

قانون خو گرفته اند

کامبیز نوروزی، حقوقدان: 
با وجود تمام خألهای 

قانونی، قوه قضاییه دستگاه 
تضمین کننده اجرای 

قانون است و این دستگاه 
باید بدون تبعیض، در هر 

مورد که احتمال مجرمانه 
بودن رفتارها وجود دارد؛ 

تحقیق، تعقیب و محاکمه را 
صورت دهد
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