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تنها نقطه سبز کشور هم زرد شد
ســخنگوی وزارت 
بهداشــت موارد ابتال و 
فوتی ناشی از کووید - ۱۹ 
در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشــته را اعالم کرد و 

گفت: تنها نقطه سبز کشور و بدون بیماری کرونا 
جزیره ابوموسی بود که متاسفانه در هفته گذشته 
به نقطه زرد یعنی با خطر متوسط بیماری تبدیل 
شد. دیروز سیماسادات الری گفت: دو هزار و ۲۴۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شدند که ۹۴۳ نفر از آنها بستری شدند. همچنین 
۱۶۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. به 
گفته او، ۳۹۱۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

    
۶۰ داوطلب کنکور به کرونا 

مبتال هستند 
تعــداد ۶۰ داوطلب 
کنکور بــه کرونا مبتال 
هستند که یک نفر این 
افــراد در بیمارســتان 
بستری است. بر اساس 

اعالم سازمان سنجش آموزش کشور؛ این افراد در 
محیطی جداگانه آزمــون خواهند داد. همچنین 
همه داوطلبان این آزمون الزم است از روز سه شنبه 
۲۸ مرداد به سامانه خوداظهاری بیماری کرونا به 
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و نســبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام کنند. 
کنکور سراسری ســال ۱۳۹۹ در روزهای ۲۹، ۳۰ 
و ۳۱ مرداد و اول شــهریورماه ۹۹ برگزار می شود و 
تعداد یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۲۴ نفر در این دوره 

ثبت نام کردند.
    

پیگیری فروش پایان نامه  
ازطریق قانون 

وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: تخلف 
فروش پایان نامه ها در 
شــبکه های مجازی یا 
خیابان ها طبق »قانون 

رسیدگی مقابله با تخلفات علمی« قابل پیگیری 
اســت. به گفته او مقابله با فروش غیر قانونی پایان 
نامه ها از طرف وزارت علوم با همکاری نیروی انتظامی 
و قوه قضائیه قابل پیگیری است، بنابراین افرادی که 
گول کالهبرداران فروش غیر قانونی پایان نامه ها را 

می خورند، باید بسیار مراقب خود باشند.
    

استخدام نیروهای زن آتش نشان
پیــروز حناچــی، 
شــهردار تهران گفت: 
بــرای جــذب نیروی 
جدید، به آموزش تعداد 
معدودی از آتش نشان 

زن در دستور کار قرار گرفته و اخذ مجوز استخدام 
جدید پیگیری می شود. به گفته او آتش نشانی جزء 
مشاغل سخت محسوب می شود، سال های خدمت 
آنها کمتر از کارکنان عادی اســت و به طور مرتب 
این ورودی را در آتش نشــانی باید داشته باشیم، تا 

نیروهای جدید وارد شوند و آموزش ببینند.
    

نشان دادن رنج کولبران در 
شورای عالی استان ها

 عضو شــورای شهر 
مریــوان و نماینــده 
کردســتان در شورای 
عالی اســتان ها هنگام 
ســخنرانی در حضور 

رئیسی، یکی از کولبران سابق را در کنار خود قرار داد.  
هالله امینی »کاک احمد راضی« را به جلسه دعوت 
کرد تا از رنج کولبران بگوید؛ کاک احمد کولبری است 
که از ۴ ساعت دفن شدن زیر برف، زنده ماند اما مجبور 
شد انگشتانش را به دلیل سرمازدگی قطع کند.  به 
گفته هالله امینی کولبری دیگر شغل مردانه نیست. 
برخی از زنان مجبورند ۳۰کیلو بار را از ۴-۵ ساعت در 
کوهستان ها حمل کنند و اگر به دستان شان نگاه 
کنیم هیچ گونه نشانه ای از ظرافت زنانه نمی بینیم. 

این زنان بیشترشان سرپرست خانواده اند.
    

کاهش ۳۰ درصدی اهدای 
خون در تهران 

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: اهدای 
خون در اســتان تهران کاهش ۳۰ درصدی داشته 
اســت.  به گفته محمدرضا مهدی زاده اگر مراجعه 
افزایش نیابد، می تواند در هفته هــای آینده ما را با 
مخاطراتی جهت تامین خون مــورد نیاز بیماران 

مواجه کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

اخیرا رئیس شورای اسالمی شهر 
مهریز با اعالم اینکــه مردم از معرفی 
نام این شــهر به عنوان تبعیدگاه از 
سوی وزارت کشــور به قوه قضاییه 
ناراضی هستند، خواستار تجدیدنظر 
مســئوالن در این مورد شــد. اشاره 
علیرضا ابویی به واکنش اخیر برخی 
کاربران شبکه های اجتماعی بود که 
از معرفی شــهر و دیارشان به عنوان 

تبعیدگاه گالیه داشتند.
در نامه ای که بــه تازگی در فضای 
مجازی دست به دست می شود؛ وزارت 
کشور شهرهایی را به عنوان تبعیدگاه 
به قوه قضاییه پیشــنهاد داده اســت. 
در این فهرست نام شــهرهای زیادی 
چون؛ ایذه، ازنا، دلفان، آشتیان، کلیبر، 
تکاب، مسجدســلیمان، تویسرکان، 
برازجان، میناب، فردوس، کاشــمر، 
باغملک، خورمــوج، اقلید، فیروزآباد، 
گرمی، قیدار، رامهرمز، یاسوج، مهریز، 
ســربند، شــهربابک، گناباد، اردل، 
دوگنبدان، اســتهبان، نیریز، هریس، 
سیمرم، لردگان، سلســله، نیکشهر، 
دامغان، بافت و سنقر و کلیایی به چشم 
می خورد. شهرهایی که برخی از آنها 
نه تنها به تبعیدگاه شــباهتی ندارند 
که حتی مناطقی خــوش آب و هوا با 
داشــتن آثار متعدد تاریخی بوده و از 
قابلیت گردشگری باالیی برخوردارند. 
قابلیت هایی که به گفته منتقدان در 
شبکه های اجتماعی می تواند زیر سایه 
فهرست اخیر کامال نادیده گرفته شود.

واکنش ها به این لیســت به قدری 
باال بــود که محمد صفایــی، نماینده 
مــردم گناباد و بجســتان در مجلس 
اعالم کرد سه دهه است که گناباد در 
لیست شهرهای تبعیدگاهی قرار دارد 
و حتما باید وزیر کشــور در این زمینه 

تجدیدنظر کند.
علیرضا موحد، نایب رئیس شورای 
شهر گناباد نیز گفت که گناباد یک شهر 
دانشگاهی است و هفت دانشگاه و چهار 
حوزه علمیــه در آن فعالیت می کند 
پس نباید شــهر تبعیدگاه باشد و باید 
شهر علمی معرفی شود. قنات جهانی 
قصبه در یونســکو ثبت جهانی شده و 
این شهر میزبان گردشگران خارجی و 
داخلی است چطور آن را به عنوان شهر 

تبعیدگاهی معرفی کرده اند؟
رد فهرست شهرهای تبعیدی از 

سوی وزارت کشور
اما این لیســت خیلی زود از سوی 
وزارت کشــور رد و اعالم شــد که این 
وزارتخانــه نقشــی در تعیین جدول 

اقامت اجباری محکومان ندارد.
سیدســلمان ســامانی، معــاون 
هماهنگی و ســخنگوی وزارت کشور 
تاکید کرد: »ادعای خالف واقع تعیین 
جدولی به عنوان محل هــای اقامت 
اجباری محکومین دادگاه ها از سوی 
وزارت کشــور، این روزهــا مجددا در 
فضای مجازی مطرح شده است. پیش 
از ایــن در ۳۰ دی مــاه ۱۳۹۷ وزارت 
کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای 
اینگونه ادعاها را بی اساس برشمرده و 
مطلقاً رد کرد. علت هم روشن است؛ بر 
اساس قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی 
در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری 

محکومین نــدارد. آیین نامه مربوط 
به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت 
دادگســتری تهیه و به تصویب رئیس 

قوه قضاییه می رسد«.
تبعید یکی از محکومیت های 

مورد استفاده
با این حال تبعیــد یکی از مواردی 
اســت که قضات برای تنبیه مجرم به 
نسبت جرم از آن اســتفاده می کنند. 
مــاده ۱۹ قانــون مجازات اســالمی 
می گویــد: »دادگاه می  تواند کســی 
را که به علت ارتــکاب جرم عمدی  به 
تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم  کرده 
است به عنوان تتمیم حکم تعزیری  یا 
بازدارنده... از اقامــت در نقطه یا نقاط 
معین ممنوع یا به اقامت در محل معین 

مجبور کند«.
در تبصــره اصالحــی دی مــاه 
۱۳۷۸آمــده اســت: »نقــاط اقامت 
اجبــاری محکومین با توجــه به نوع 
جرایم آنان توســط دادگاه ها تعیین 
می  شــود. آیین  نامــه اجرایی مربوط 
توسط وزارت دادگستری با هماهنگی 
وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس 

قوه قضاییه می  رسد«.
با این حال پــس از تغییرات در 
قانون مجــازات اســالمی مصوب 
ســال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش 
تعیین شده ای برای اقامت اجباری 
محکومین )به اصطــالح تبعیدی( 
وجود نــدارد و قضــات دادگاه ها به 
تشخیص خود و بر اساس مالک هایی 
همچــون نــوع جرم، حساســیت 
و تأثیرگــذاری جرم، شــخصیت و 
سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل 
اقامت اجباری اینگونه محکومین را 

مشخص می کنند.

با وجود رد فهرست اخیر شهرهای 
تبعیدگاه، برخی شهرها از قدیم االیام 
به عنوان شهرهایی برای تبعید مورد 
توجــه قضــات و تصمیم گیرندگان 
بوده اند این در حالی است که به گفته 
کارشناسان مسائل اجتماعی تبعیدگاه 
خواندن یک شهر نه تنها به دشمنی با 
حکومت می انجامد که میزان وقوع جرم 

در آن شهرها را نیز باال می برد.
این در حالی اســت کــه به همین 
دلیل چند سالی است که نه تنها وزارت 
کشور که وزارت دادگستری نیز اقدامی 
برای تهیه لیست شهرهایی به عنوان 
تبعیدگاه نمی کند و قضات خود راسا 
در برخی از محکومیت ها شــهرهایی 
را برای گذراندن دوره ای از محکومیت 

یک شخص تعیین می کنند.
محمد یاسمی ، کارشناس حقوقی 
در همین باره می گوید: »همیشه این 
طور نیســت که منطقه مورد تبعید 
محل بدی برای زیســت باشد. همین 
که از محل زندگی فرد خاطی دور باشد 
می تواند به عنوان تبعیدگاه موردتوجه 
قضات قرار گیــرد. به همین دلیل این 

تصور که همواره تبعیدگاه جای بدی 
برای زیستن است، درست نیست«.

او با اشــاره به اینکه نمی توان برای 
همه جرم ها محکومیت های یکسان 
و تنها زندان قــرار داد، ادامه می دهد: 
»در همه کشــورهای دنیا تبعید یکی 
از روش های گذران دوره محکومیت 
است و در این خصوص ایران هم چنین 

قانونی دارد«. 
 اینجا زاهدان است یا تبعیدگاه؟

حدود دو ســال پیــش خبری در 
رسانه ها منتشر شد که راننده جنجالی 
لندکروز که مامور پلیس شیراز را مورد 
ضرب و شتم قرار داده بود به هفت سال 
و نیم حبس و دو سال تبعید به زاهدان 
محکوم شد. این خبر خیلی زود فعاالن 
اجتماعی و فضای مجازی را به واکنش 
واداشــت. واکنش به این که از پیش از 
انقالب تاکنون، استان آنها و جایی که 
قوم بلوچ در آن زندگی می کنند برای 

مجازات شدن مناسب است.
در آن زمان یکــی از اهالی زاهدان 
با اشــاره به حکم راننــده لندکروز، 
درتوئیتی نوشته بود »با این حساب ما 
بیش از یک میلیون نفر انسان داریم که 

در تبعیدگاه زندگی می کنند.«
دانشجویان دانشگاه های سیستان  
و بلوچستان نیز از حکم راننده لندکروز 
انتقاد کرده بودند و نســبت به اینکه 
شهرهای مختلف اســتان در احکام 
قضایی به عنوان تبعیــدگاه مجرمان 
معرفی می شوند، اعتراض داشتند. آنها 
پرسیده بودند که اینجا زاهدان است 
یا تبعیــدگاه؟ و در نامه ای گالیه آمیز 
نوشــتند: »وقتــی نام سیســتان  و 
بلوچستان شنیده می شــود به جای 
تداعی فرهنگ و تمدن چند هزار ساله 
اســتان، ناامنی و خطرناکی در ذهن 

مردم کشور نقش می بندد«.
از آنجا که به نظر می رسد تبعیدگاه 
باید مکانی باشد که محکومان شرایط 
سخت زندگی را بدون امکانات شهری 
و خدمات رســانی تجربــه می کنند، 
این گمان در ذهن ســاکنان مناطقی 
که از آنجا به عنوان تبعیدگاه استفاده 
می شود ایجاد می شــود که دیار آنها 
جایی نامناسب برای زیست افراد عادی 
است. دور از امکانات. دور از امنیت و دور 
از آرامش و.... تصوری که به مرور زمان 
می تواند تبعات فرهنگی و اجتماعی و 

اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد.
برچسب به یک شهر

در همین باره امان اهلل قرایی مقدم، 
جامعه شــناس می گویــد: »معرفی 
برخی شــهرها به عنــوان تبعیدگاه 
می تواند آثار منفی زیادی برای مردم 
آن منطقه و مردم سایر شهرها داشته 
باشد، زیرا می تواند نسبت به مردم این 

شهر و سایر شهر هایی که محل تبعید 
می شوند دید منفی ایجاد کند«.

به گفتــه او زمانی که به شــهری 
برچسب زده می شــود طبیعتا آثار 
منفی خود را به همراه خواهد داشت. 
اینکه شهری را برای مجرمین در نظر 
بگیریم تا مدتــی را در آنجا زندگی 
کنند و به نوعی تنبیه شــوند، قطعا 
تبعات ناگــوار و غیرقابــل جبرانی 
به دنبال خواهد شــد و حتی اگر آن 
شــهر محروم هم نباشد، با این رفتار 
احساس ضعف، محرومیت، ناتوانی، 
حقارت، بدبختی و ... خواهند داشت.

این کارشــناس معتقد است که  
تبعات این رفتار ها عــالوه بر روانی 
و اجتماعی می توانــد اقتصادی هم 
باشد، به این ترتیب زمانی که مردم 
می بینند این شــهر بــه تبعیدگاه 
مجرمان تبدیل شــده است طبیعتا 
در آنجا ســرمایه گذاری نمی کنند 
و تالشــی هم برای رشــد و آبادانی 
آن منطقه نخواهند کرد. از ســوی 
دیگر زمانی که شهری با چنین نامی 
شناخته می شود، میزان جرم و خالف 
در آن بیشــتر هم خواهد شــد، زیرا 
می گویند در این شــهر که مجرمان 
حضور دارنــد زمینه و بســتر برای 
بی قانونی فراهم اســت و حتی باعث 
مهاجرت از شــهر به شهر های دیگر 

هم می شود.
قرائی مقدم با اشاره به اینکه تبعید 
مجرمان متفــاوت و مختلف به این 
شهر ها باعث ایجاد خلل در فرهنگ 
مردم بومــی منطقه نیز می شــود، 
می گوید: »ایــن رفتار ها باعث ایجاد 
نوعــی فرهنگ جدیــد و این تصور 
می شود که مردم منطقه دزد و فاسد 
هســتند. از ســوی دیگر مردم این 
مناطق میان خود با مردم سایر شهر ها 
یک فاصله طوالنی حس می کنند و 
می گویند حتما ما مشــکلی داریم 
که خالفکار ها و مجرمان را به شــهر 
ما منتقل می کننــد؛ باید بگویم این 
رفتار هــا حتی منجر به دشــمنی با 

حکومت هم می شود«.

تبدیل برخی شهرها به تبعیدگاه تبعات اجتماعی در پی دارد

حال و هوای زیستن در شهر محکومان

خبر

در حالی که دیروز محمدرضا شانه  ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو گفت که هنوز هیچ داروی مؤثر 
و قطعی برای کرونا مورد تأیید قرار نگرفته است، 
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو خبر از توزیع داروی رمدسیویر و اکتمرای 

ایرانی در بیمارستان ها داد.
به گفته سید حیدر محمدی رمدسیویر ایرانی 
از اول مرداد ماه تولید و تست های پایداری آغاز 
شد و از این هفته توزیع انبوه داروی رمدسیویر در 
بیمارستان های کشور صورت می گیرد و این دارو 

ظرف چند روز در سراسر کشور توزیع می شود.
به گفته او ظرفیت تولید رمدسیویر هفته ای 
۳۰ هزار عدد است و اگر سه شرکت تولیدکننده 
دیگر هم پای کار بیایند ظرفیت تولید به ۷۰ هزار 
عدد خواهد رســید و نیاز داخل کشــور تامین 

خواهد شد.
محمدی گفت: قیمت داروی رمدســیویر 
وارداتی بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان و قیمت رمدسیویر ایرانی ۶۰۰ 

هزار تومان است 

کرونا داروی مشخصی ندارد
همچنین دیروز محمدرضا شانه  ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو در نشست خبری مجازی در 
استودیو سالمت وزارت بهداشت درباره درمان 
دارویی کرونا اظهار کرد: هنوز داروی مشخصی 
که بتوانیم درباره درمان بیماری به کار ببریم در 
جهان معرفی نشده است اما همه داروهایی که تا 
امروز کاندید درمان کرونا هستند در کشور عرضه 
شده و انواع ضدویروس و ضدالتهاب در کشور ما 
تولید شده است؛ انواع وارداتی داروی رمدسیویر 
در بیمارستان  های معین توزیع شده است و از این 
هفته نوع تولید داخــل آن نیز با قیمت متعادل 

توزیع خواهد شد.
وی افزود: داروی اکتمرا نیز به وفور در کشور 
تولید و عرضه می  شود و مردم از تهیه این دارو از 
خارج از بیمارســتان به شدت خودداری کنند؛ 
طبق بررســی  های ما داروهایی کــه خارج از 
بیمارستان  ها تحت عنوان رمدسیویر و اکتمرا 
توزیع می  شــود از لحاظ کیفیت و قیمت اصاًل 

استاندارد نیستند.

شانه ساز ادامه داد: هنوز ماسک  های صنعتی 
را در اختیار داروخانه  ها قــرار نداده  ایم و از اواخر 
این هفته روزانه حدود ۲ میلیون ماسک صنعتی 
در اختیار داروخانه  ها بــا قیمت مصوب عرضه 
خواهد شــد؛ حدود یک میلیــون و ۸۰۰ عدد 
ماسک نیز برای کادر درمان مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
وی ادامه داد: هنوز هیچ داروی مؤثر و قطعی 
برای کرونا مورد تأیید قرار نگرفته است و یکی از 
دالیل این است که ویروس کرونا تغییر ماهیت 
می  دهــد؛ داروهایی کــه االن بــه کار می  رود 
یکدسته داروهای ضدویروس   هستند و دسته 

دیگر داروهای ضدالتهاب هستند.
احتمال پیش فروش واکسن تقلبی

در همین حال اخبار رســمی و غیررسمی از 
تولید واکســن کرونا هم به گوش می رسد و در 
همین باره رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت 
به کالهبرداری و تهدید سالمت شهروندان در 
پوشش آگهی های فروش دارو یا واکسن کرونا 

هشدار داده است.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی با اشاره به 
انتشار برخی آگهی ها در فضای مجازی با موضوع 
پیش فروش واکسن کرونا یا فروش داروهای آن 
گفت: به طورکلی و همانطور کــه بارها گفته و 
تاکید شده است، فروش هرگونه دارو در فضای 
مجازی ممنوع بوده و با عامــالن آن برابر قانون 

برخورد خواهد شد.
او ادامه داد: از زمان شــیوع ویروس کرونا نیز 
متاسفانه در مواردی شــاهد آن بودیم که افراد 
سودجو با انتشار آگهی در فضای مجازی ادعای 
فروش داروهای مربوط به کرونا را داشتند که این 
افراد از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده و در 

بازجویی از آنان مشــخص شده که یا دارویشان 
تقلبی و جعلی بوده یا اینکه اصال دارویی در کار 
نبوده و صرفا به قصد سودجویی و کالهبرداری 

دست به چنین اقدامی زده اند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: 
اخیرا نیز با توجه به حساســیت افکار عمومی 
و خبرهایی که در مورد واکســن کرونا منتشر 
شده این احتمال وجود دارد که افراد سودجو در 
پوشش پیش فروش واکسن یا فروش آن قصد 
کالهبرداری از مردم را داشــته باشند که الزم 
است شهروندان هوشیار باشند و البته پلیس نیز با 

چنین مواردی برخورد خواهد کرد.

داروی کرونا در بیمارستان ها توزیع می شود

قیمت رمدسیویر ایرانی ۶۰۰ هزار تومان 

پس از تغییرات در قانون 
مجازات اسالمی مصوب 

سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از 
پیش تعیین شده ای برای 
اقامت اجباری محکومین 

)به اصطالح تبعیدی( وجود 
ندارد و قضات دادگاه ها 
به تشخیص خود محل 

اقامت اجباری محکومین را 
مشخص می کنند

در نامه ای که به تازگی در 
فضای مجازی دست به 
دست می شود؛ وزارت 

کشور شهرهایی را به عنوان 
تبعیدگاه به قوه قضاییه 

پیشنهاد داده است. لیستی 
که خیلی زود از سوی 

وزارت کشور رد و عنوان 
شد این وزارتخانه چنین 

فهرستی تهیه نکرده است
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