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در دادستانی کل کشور مقرر شد 

 ضرب االجل یک ماهه 
برای بررسی مشکالت و دالیل وقوع 

حوادث رانندگی
شهروند| در جلســه ویژه رسیدگی به سوانح و 
حوادث رانندگی در دادستانی کل کشور مقرر شد 
کارگروه ویژه رســیدگی به مشکالت و دالیل وقوع 

حوادث رانندگی در کوتاه ترین زمان تشکیل شود.
در پی دســتور رئیس قوه قضائیه به دادســتان 
کل کشور درباره پیگیری حادثه رانندگی اتوبوس 
دانش آموزان در داراب استان فارس، جلسه ویژه ای 
با حضور وزرای آموزش وپرورش، راه و شهرســازی 
و جمعی از معاونان این دو وزارتخانه و رئیس راهور 
ناجا به ریاست دادستان کل کشور تشکیل و مقرر شد 
کارگروه تخصصی و ویژه ای با ضرب االجل یک ماهه 
برای بررسی مشکالت، موانع و راهکارهای کاهش 
و کنترل حوادث جاده ای تشکیل شود. بنا بر اعالم 
روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت االسالم 
منتظری در این جلســه که صبح دیــروز در محل 
دادستانی کل کشور برگزار شد با تأکید بر ضرورت 
کاهش و کنترل حوادث رانندگی در سطح کشور، 
خواهان اتخاذ تصمیم هــای بازدارنده تــر در این 
زمینه شد و گفت: »الزم است برای کاهش تلفات و 
ســوانح رانندگی طرح های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدتی اندیشیده شــود و در حوزه حمل ونقل 
عمومی هم نظارت های موثرتــری صورت گیرد تا 
شــاهد حوادثی نظیر حادثه داراب و حوادث مشابه 

آن نباشیم.«
منتظری همچنین از دستور خود به دادستان های 
سراسر کشور درباره رسیدگی های فوری به حوادث 
رانندگی و حوادث مرتبط با مسافران با هدف کاهش 
اتالف وقت و سرگردانی آنان هنگام مسافرت خبر 

داد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
آمارهای غیررسمی 

400  هزار دانش آموز در کشور 
بازمانده از تحصیل هستند

ایسنا| »آمارهــای غیررسمی نشان می دهد در 
حال حاضر 400  هزار نفر در کشور بازمانده از تحصیل 
هستند.« رئیس سازمان بهزیستی کشور با اعالم این 
موضوع به راه اندازی کمپین »قلب مهربانی« اشاره 
کرد؛ کمپینی که با اولویت فعالیت در اســتان های 
محروم در تالش است تا با جلب کمک خیران، لوازم 
و وســایل مورد نیاز برای دانش آموزان استان های 
محروم را تهیه کند. انوشیروان محسنی بندپی ادامه 
داد: »اجتماعی کردن، کمک گرفتن  از ظرفیت های 
خــوب، پیشــگیری، ارایه خدمــات تخصصی در 
رویکردی اجتماع محورانه اقداماتی اســت که ما در 
بهزیستی دنبال می کنیم.« او به روش های مشارکت 
خیران در قالب کمپین ملی »قلب مهربانی« اشاره 
کرد: »خیران با شماره گیری کد #300*733* و یا 
شماره پیامکی 3000012323 و یا از طریق سایت 
همچنیــن  و   www.ghalbemehraban.ir
 @nasimmehrabanibot ربات نسیم مهربانی
نسبت به عضویت خود اقدام کنند.« محسنی بندپی 
که در مراسم رونمایی از کمپین ملی »قلب مهربان؛ 
طرح تهیه لوازم التحریر و پوشــاک مدرســه برای 
کودکان کم برخوردار« صحبــت می کرد، ادامه داد: 
»سازمان بهزیستی کشور به  عنوان متولی حمایتی و 
تخصصی افراد نیازمند و آسیب پذیر در ایران حدود 
25 هزار کودک بی سرپرست و بدسرپرست را تحت 
پوشش دارد که اغلب نیازمند یاری مردم برای تهیه 
لوازم التحریر و پوشاک مدرسه اند.« رئیس سازمان 
بهزیســتی کشــور افزود: »با توجه به این که همه 
کودکان ایران زمین باید از تمکــن الزم برای ادامه 
تحصیل برخوردار باشند، کمپین ملی »قلب مهربانی« 
با شعار مهربانی ساده است، برای تهیه لوازم التحریر 
و پوشاک مدرسه برای کودکان کم برخوردار تحت 
پوشش سازمان بهزیستی کشــور راه اندازی شده 
اســت.« او با اشاره به این که در ســه ماهه اول  سال 
جاری از تعداد 2 هزار کودک خیابانی پذیرش شده 
327 نفر بازمانده از تحصیل بودند، افزود: »کمپین 
ملی »قلب مهربان« می تواند پیونددهنده خیر جمعی 
و بهزیستی باشد؛ چراکه حس نوع دوستی و عالقه 
ایرانیان به کمک رســانی و امداد شرایطی را ایجاد 
می کند که فضایی ایجاد شود تا کمک های مردمی 

هدفمند و نظام مند به دست نیازمندان برسد.«

قائم مقام وزیر بهداشت: 

 طرح تحول نظام سالمت 
بازنگری می شود

ایرنا| قائم مقام وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی از بازنگری طرح تحول نظام سالمت در 
دولت دوازدهم خبر داد و گفت: »اجرای این طرح با 
قوت ادامه پیدا می کند.« ایرج حریرچی که در مراسم 
معارفه عباس موسوی، سرپرســت دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران صحبت می کرد، دلیل بازنگری 
را افزایش انتظارات مردم و مسائل مرتبط با تأمین 
مالی برای طرح تحول نظام سالمت اعالم کرد: »با 
بازنگری در طرح نظام سالمت، به دنبال ارتقای کیفی 
خدمات درمانی به مردم در مراکز درمانی هستیم.« 
حریرچی با تأکید بر این طرح تحول نظام سالمت 
بار اصلی هزینه درمانی را از دوش مردم برداشــته 
اســت، افزود: »در دولت یازدهم حدود 26 درصد از 
هزینه های پرداختی مردم در حوزه درمانی نسبت به 
دولت های گذشته کاهش یافت.« او با اعالم این که در 
چهار سال فعالیت دولت یازدهم به اندازه یک چهارم 
یکصد ســال گذشــته تخت برای بیمارستان های 
کشــور ســاخته و نصب شــد، تعداد تخت های 
بیمارستانی کشور را تا قبل از دولت یازدهم 80 هزار 

دستگاه اعالم کرد.

خبر

معاون وزیر آموزش وپرورش اعالم کرد:  

روش »تلفنی« برای شناسایی 
بازماندگان از تحصیل

ایســنا| معاون آمــوزش متوســطه وزارت 
آموزش وپــرورش با بیــان این کــه وزارت رفاه 
به صورت تلفنــی تماس هایی با خانــواده افراد 
الزم التعلیم که در مدرســه حضور نداشــتند، 
برقرار کرده اســت، گفت:   »بر اســاس اطالعات 
این وزارتخانه، برخی افرادی که در این فهرســت 
قرار داشــتند یا متوفی بودند یا به خارج از کشور 
مهاجرت کرده انــد.« با این که رئیس ســازمان 
بهزیستی به اســتناد آمارهای غیررسمی اعالم 
کرد که تعداد دانش آمــوزان بازمانده از تحصیل 
400 هزار نفر اســت اما علی زرافشــان، معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش تأکید 
کرد که ســقف بازماندگان از تحصیل، 130 هزار 
نفر است که قبال هم اعالم شده اســت. او درباره 
وضع بازگشت جاماندگان از تحصیل به مدرسه 
افزود: »نرخ پوشش واقعی تحصیلی در دوره اول 
متوســطه 94 و در دوره دوم متوسطه 82 درصد 
است. از نظر شاخص پوشش گروه سنی هم باید 
گفت که از افراد 12 تا 14ساله 97 درصد و از افراد 
15 تا 17ساله 87 درصد در مدرسه حضور دارند. 
یعنی می توان گفت که سه درصد افراد الزم التعلیم 
در دوره اول متوســطه که حدود 130 هزار نفرند 
و همچنین 13 درصد در دوره دوم متوســطه که 
حدود 250 هزار نفرند، بیرون از مدارس هستند. 
البته دوره دوم متوسطه جزو تحصیالت اجباری 

نیست.«
او با بیان این که برنامه افزایش پوشش تحصیلی 
در دوره های مختلف را مدت هاست آغاز کرده ایم، 
گفت: »نرخ پوشش در دوره ابتدایی به 98 درصد و 
اول متوسطه به 97 درصد رسیده است و امیدواریم 
در دوره دوم متوسطه هم به همین آمار دست پیدا 
کنیم.« زرافشان درباره درستی آمار چهار میلیون 
بازمانده از تحصیل گفت: »هفته گذشته در یکی 
از رسانه ها به نقل از یکی از اساتید، آماری از وجود 
چهار میلیون بازمانده از تحصیل منتشــر شــد، 
درحالی که  آمار ثبت احوال و ســازمان مدیریت 
که برای تدوین برنامه ششم توسعه مورد استفاده 
قرار گرفت و سناریوی رشد جمعیت را هم مدنظر 
قرار داده بود، چنین رقمــی را تأیید نمی کند.« 
زرافشان درباره نرخ پوشش تحصیلی در دوره دوم 
متوسطه هم گفت: »آمار دوره دوم متوسطه را جزو 
آمار نهایی بازماندگان از تحصیل لحاظ نمی کنیم 
زیرا تحصیل در این دوره اجباری نیست، اما برای 
افزایش نرخ پوشــش در ایــن دوره نیز اقداماتی 
انجام می دهیم. همچنیــن نرخ تحصیل افراد در 
حوزه های علمیه را هم باید به آمارهای خودمان 
اضافه کنیم. قرار اســت پایــگاه اطالعاتی حوزه 
علمیه به سیستم سناد متصل شود تا بتوانیم آمار 
87 درصدی بازماندگان از تحصیل را در این دوره 
هم افزایش دهیم.« زرافشان ادامه داد: »یک نکته 
دیگر هم وجود دارد؛ ســازمان آموزش وپرورش 
استثنایی معتقد است بخشی از کودکان بیرون از 
مدرســه، قدرت یادگیری ندارند و در هر صورت 
وارد مدرسه نمی شوند و نباید آنها را در آمارهای 

بازماندگی از تحصیل لحاظ کرد.«

سالمتشهر

 اعضای شورای شهر می گویند »محمدباقر قالیباف« 
امالک زیادی را بدون اجازه شورا واگذار کرده است  

 پرونده ای دیگر 
براي شهردار سابق تهران

در پی کاهش 25 درصدی تعرفه های بیهوشی، متخصصان در چند 
بیمارستان کشور از انجام جراحی های غیراورژانسی خودداری کردند  

بازی با »مرگ«
  در جلسه روز گذشته شورای شهر به »نجفی« مهلت 100روزه داده شد

تا کارنامه 12ساله »قالیباف« را ارایه دهد

  رئیس انجمن متخصصان بیهوشی در گفت وگو با »شهروند«: ما از وزارت 
بهداشت انتظار داریم در یک روند منطقی و درست و با یک کار کارشناسی 

دقیق این موضوع را بررسی کنند

نیره خادمي| هنوز خبر دقیق تري به بیرون درز 
نکرده است. اعضاي شــوراي پنجم شهر تهران که 
حاال سه هفته از استقرارشان در ساختمان »بهشت« 
مي گذرد، در بررســي هاي اولیه بــه واگذاري هاي 
دیگر شهرداري تهران در 12 سال گذشته رسیده اند، 
واگذاري هایي جز آنچه که  ســال گذشــته به نام 
»امالک نجومي« شهرت یافت. پرونده اما به تازگي 
به کمیسیون بررسي و نظارت حقوقي شورا رفته و 
رئیس شوراي شهر هم معتقد است فعال الزم نیست 

در این باره حرفي بزند. 
نماینــدگان شــوراي پنجم البته خیلــي زود از 
برگزاري جلســات خسته شــده اند، براي همین با 
پیشنهاد هیأت رئیسه شــورا و رأي اکثریت اعضاي 
شــورا، جلســات به مدت یک هفته و تا اول مهرماه 
تعطیل شد. بنابراین پیگیري پرونده واگذاري هاي 
دیگر شهرداري تهران هم یک هفته اي عقب خواهد 

افتاد. 
تذکر درباره پرونده واگذاری امالک را دیروز افشین 
حبیب زاده، معاون نظارت شوراي شهر در هفتمین 
جلسه شورا اعالم کرد: »براســاس بند 6 ماده 55، 
شهرداری با تصویب شــورا می تواند امالکی را که به 
این نهاد تعلق دارد، به صورت رایگان در اختیار برخی 
موسسات قرار دهند، اما با تصویب آیین نامه مالی و 
معامالتی شاهد واگذاری برخی امالک بدون اطالع 
شورا بوده ایم و مبالغی هم برای کمک در نظر گرفته 
شده بود.« او حاال اســناد را در اختیار رئیس شوراي 
شــهر قرار داده است: »براســاس این اسناد اسامی 
امالک واگذارشــده، ذکر شــده که به دلیل تعدد و 
شأن اشخاص از اعالم اســامی خودداری می کنم. با 
این حال، باید در اسرع وقت به این موارد رسیدگی و 
از ادامه این روند جلوگیری شود. از نظر من در صورت 
لزوم باید در این زمینه طرح و الیحه ای هم به شــورا 
ارایه شود.« حبیب زاده این را هم گفت که باید ترتیبی 

اتخاذ شود تا این امالک به شهرداری تهران بازگردد.
محسن  هاشمی، رئیس شــورای شهر هم ظاهرا 
اطالعاتي در این باره داشت اما حاضر نشد درباره آن 
بیشتر حرف بزند و به گفتن این چند جمله اکتفا کرد: 
»این موضوع بسیار مهم است و الزم نیست آن را باز 
کنم. با این حال اگر فکر می کنید باید طرح و الیحه ای 
ارایه شود، این طرح یا الیحه را در جلسه هیأت رئیسه 
ارایه کنید و گزارش را هم در اختیار همه کمیسیون ها 
به خصوص کمیسیون نظارت و حقوقی قرار دهید.« 

ماجــراي واگــذاري امالک شــهرداري تهران با 
تخفیف هاي نامتعارف موضوعي بود که در تابستان 
 سال گذشته سروصداي زیادي به پا کرد و در نهایت 
هم کار به قوه قضائیه کشیده شد. آنطور که جعفري 
دولت آبادي، دادســتان تهران گفته اســت تاکنون 
پرونده 37 ملک واگذارشده شهرداري تهران فسخ 
شــده و تقریبا از 180نفر هم در این زمینه تحقیق 
شده اســت. حاال باید تا هفته آینده منتظر ماند تا 
اعضاي شــوراي پنجم بررســي هاي خود را درباره 
پرونده جدید واگذاري هاي شهرداري تکمیل کنند. 
افشین حبیب زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران 
دیروز در گفت وگو با »شهروند« هم اعالم کرد که ما 
هنوز نمي توانیم از ابعاد و بــرآورد مالي این پرونده 
حرفي بزنیم و ترجیح مي دهیم که پس از بررســي 
اطالع رســاني کنیم: »آمارها و جزییــات آن را در 
جلسات بعدي اعالم مي کنیم. البته االن هم جزییات 
آن را در اختیار داریم اما صالح نیست نام اشخاص و 
امالک را بگوییم. چون ممکن است اعالم نام امالک و 
اشخاص در روند رسیدگي پرونده مشکل ایجاد کند. 
ما کلیات طرح دو فوریتــي را در این باره به تصویب 

مي رسانیم بعد لیست را درمي آوریم.« 
 بی توجهی شهرداران مناطق 

به آرای کمیسیون ماده 100
تذکر دیگري که افشــین حبیب زاده در جریان 
جلســه دیروز ارایه کــرد، درباره مذاکــره و تفاهم 
مالکان متخلف و شــهرداری بود: »متأســفانه در 
ســال های گذشته شــهرداران مناطق بدون توجه 
به آرای کمیســیون ماده 100 با مالکان متخلف به 
مذاکره می پرداختند، این تفاهم خالف قانون بوده 
و گزارش ســازمان بازرسی کل کشــور هم به این 
موضوع تأکید دارد.« او از رئیس  شــورا درخواست 
کرد تا در اسرع وقت، دســتور منع این تفاهم پس از 
حکم کمیسیون ماده 100 صادر شود، چراکه مذاکره 

پس از آرای کمیسیون ماده 100 مشکالت زیادی از 
لحاظ مبارزه با فساد دارد؛ تا آن جا که برخی از مالکان 
منتظر حکم قلع و قمع هستند. مهدي حجت، معاون 
شــهردار تهران هم که براي نخســتین بار میهمان 
اعضاي شــوراي شــهر تهران بود، پیشنهاد تعلیق 
جدول ارزش معامالتی امــالک را ارایه کرد: »برای 
آن که شوکی به مردم وارد نشود، پیشنهاد می کنیم 
جدول ارزش معامالتی امــالک )ضریب kیا همان 
عوارض راسته های تجاری( به حالت تعلیق دربیاید و 

به جدول قبلی بازگردیم.«
دو فوریت براي گزارش 100 روزه شهردار 

جلسه علني روز سه شنبه چندین دستور جلسه 
داشت که یکي از آنها گزارش رئیس سازمان بوستان 
و فضاي سبز شــهرداري درباره پدیده مگس سفید 
بود؛ اما جالب اینکه بعــد از گزارش محمد مختاري 
و تذکر چند تن از اعضا تصمیم براي ادامه بررســي 
آن تغییر یافت و رئیس شــورا گفت کــه ماجرا در 
کمیسیون هاي مربوطه پیگیري شود؛ اما به جاي آن 
محسن  هاشمي براي دو فوریت ارایه گزارش صد روزه 
شهردار تهران در صحن شورا رأي گیري کرد و بعد از 
اکثریت آرا این موضوع به بحث گذاشته شد. خیلي 
از اعضاي شوراي شــهر معتقد بودند که شهرداري 
تهران در زمان اســتقرار شهردار ســابق و معاون او 
اطالعات متناقضي از سوي شــهرداري به آنان داده 
است. حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
شورا در جریان بررســي این طرح از شهردار تهران و 
همکارانشان خواست تا تصویری از تهران به آنها ارایه 
دهند؛ چون حاال به آمار و اسناد دسترسی دارند: »در 
ابتدای کار قرار گذاشتیم گزارشی از وضع شهرداری 
تهران تهیه کنیم اما با وجود پشــت ســر گذاشتن 
چندین جلسه اطالعات متناقضی از سوی شهرداری 
به دست ما رسید.« او همچنین به میزان هزینه هایی 
که در شهرداری تهران می شود، اشاره کرد: »از شهردار 
تهران درخواســت داریم ظرف صد روز گزارشــی 
از حوزه تحــت مدیریت خود تهیه کنــد. تاکنون 
شاهد دو نوع رویکرد و ارزیابی بوده ایم؛ یک رویکرد 
سفید دیدن و دلبرانه ارزیابی کردن بود و رویکرد دوم 
همه چیز را سیاه دیدن. بی شک خدمات ارزنده ای هم 
انجام شده و نواقصی هم وجود داشته است. نجفي، 
شهردار منتخب شورا باید گزارشــی درباره اقتصاد 
شهری، بدهی ها، هولوگرام ها و دستگیری های اخیر و 
چالش های پیش روی حوزه مدیریتی به اعضای شورا 
ارایه دهد و بی شک این گزارش یک مطالبه عمومی 
است.« در ادامه با موافقت اعضاي شورا دو فوریت این 

طرح هم رأي آورد. 
 ربیعي: ریخت تهران

 از لحاظ انسانی نامناسب است 
علي ربیعي، وزیر تعــاون، کار و امور اجتماعي هم 
دیروز میهمان ناخوانده شوراي شهر بود. او البته قبل 
از حضور در میان شورایي ها جلسه اي با شهردار تهران 
داشت. در جلســه شــهردار با وزیر کار مقرر شد که 
شــورای هماهنگی فعالیت های اجتماعی شهرداری 
تهران و وزارت رفاه تشکیل شــود. او اما در صحن هم 
چند دقیقه اي پشت تریبون شورایي ها رفت: »حضور 
من در شــورا جنبه نمادین ندارد. با حضور دوستان 
همفکرمان در شورای شهر بی شک ارتباط وزارت تعاون 
با شــورا افزایش خواهد یافت؛ چرا که این وزارتخانه 
ارتباط نزدیکی با مردم دارد و می توانیم با کمک هم رنج 
مردم را کاهش دهیم.« او به زمینه های همکاری میان 
شورا و شهرداری تهران اشــاره کرد: »بحث کودکان، 
سالمندان، جلوگیری از وقوع حوادثی همچون پالسکو، 
ایمن کردن تهران، رسیدگی به جنوب و حاشیه شهرها، 
رسیدگی به گروه های آسیب پذیر و مهارت آموزی با 
استفاده از مراکزی که در مرکز شهر تهران قرار دارند 
ازجمله اختیاراتی است که می تواند زمینه همکاری 
مشترک این وزارتخانه با شــورا باشد. ریخت تهران از 
لحاظ انسانی نامناسب است و مواردی از سوءاستفاده 
از کودکان دیده می شود. من به  عنوان عضوی از کابینه 
در اختیار شــورا و شهرداری هســتم.« ربیعي گفت 
که ایمنی تهران باید تقویت شــود تا شاهد رخ ندادن 
پالسکوها باشیم؛ تهران نیاز به مجموعه ای از ایمنی ها 
دارد تا کودکان، زنان، سالمندان و تمامی شهروندانش 
از آسیب های احتمالی در امان باشند این در حالي است 
که آسیب های شهر تهران در مناطق جنوبی و حاشیه 

شهر بیشتر است.

شهروند| ماجرا از نهم شهریور که مصوبه دولت 
ابالغ شد، شروع شد. از آن روز که تعرفه متخصصان 
بیهوشی به طور رســمی 25 درصد کاهش یافت و 
صدای اعتراض این گــروه را باال برد. آنها گالیه خود 
را به وزارت بهداشــت بردند، به کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس، به مســئوالن وزارت رفاه و اعضای 
شــورایعالی بیمه، به معاون اول رئیس جمهوری و 
دیوان عدالــت اداری اما نتیجه ای نگرفتند. اعتراض 
کردند، تهدید کردند و تهدیدشــان را عملی کردند، 
این اقــدام را بی عدالتــی خواندند، دســت از کار 
کشیدند؛ اما مسئوالن وزارت بهداشت و وزارت رفاه 
زیر بار نرفته انــد. آنها می گویند کاهش 25 درصدی 
تعرفه متخصصان بیهوشــی برای اجرای عدالت در 
تعرفه های پزشکی بود؛ چرا که با اجرای طرح تحول 
نظام سالمت، تعرفه های این بخش 57 تا 60 درصد 
افزایش پیدا کــرد. اینها را علی ماهــر، معاون امور 
فنی و برنامه ریزی وزارت بهداشــت گفته. براساس 
اعالم وزارت بهداشــت، مصوبه کاهش 25 درصدی 
تعرفه های متخصصان بیهوشی، مصوبه شورایعالی 
بیمه است و ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. با این 
همه اما متخصصان بیهوشی معتقدند در حق شان 
بی عدالتی شده و این اقدام بدون نظر کارشناسی آنها 

صورت گرفته است. 
در یکی دو هفتــه اخیر، متخصصان بیهوشــی 
اعتراض خود را به شکل های مختلف نشان داده اند؛ 
اما آنچه ایــن  روزها بازتــاب پیدا کرده، دســت از 
کار کشــیدن این متخصصان در انجــام برخی از 
جراحی هاست که به  گفته آنها غیرضروری هستند. 
خبرها از بیمارستان های شــیراز و چند شهر دیگر 
گواه عملی شدن این اعتراض ها و سرگردانی بیماران 
است؛ بیمارانی که برخی از آنها پس از ماه ها انتظار، 
نوبت عمل شان رسیده با این همه اما علیرضا سلیمی، 
رئیس انجمن متخصصان بیهوشــی دســت از کار 
کشــیدن متخصصان بیهوشــی را نمی پذیرد و در 
پاسخ به این سوال که در خبرها آمده در بیمارستان 
شیراز، برخی از بیماران بدون این که جراحی شوند، 
از اتاق عمل خارج شده اند، توضیح می دهد: »در تمام 
دنیا ازجمله در ایران برای انجام عمل های جراحی، 
لیست اورژانسی و غیراورژانســی وجود دارد؛ گاهی 
ممکن است به دلیل تجهیزات یا نبود دارو و... صف 
جراحی طوالنی شود که البته با توجه به وارد نشدن 
صدمات روحی یا جســمی به بیمار این اقدام انجام 
می شود؛ حاال در ایران هم برای انجام جراحی صف 
انتظار وجود دارد که این صف ها خارج از استانداردها 
نیست.« او درباره این که گفته می شود متخصصان 
بیهوشی در برخی از بیمارستان ها تنها جراحی های 
اورژانســی را انجام می دهنــد، می گوید که چنین 

چیزی را نشــنیده اســت: »این اقدام هیچ وقت در 
دستور کار هیچ پزشکی نبوده است.« او می گوید: »به 
 هر حال متخصصان بیهوشی، مانند هر صنف دیگری، 
مشکالتی دارند و باید این حق را برای آنها قایل شد که 
اگر ظلمی به آنها شود، از حقوق خودشان دفاع کنند.« 
او در پاسخ به این که چرا باید بیماران قربانی اعتراض 
متخصصان بیهوشی شــوند، گفت: »با وجود همه 
مشکالت بیماران در اولویت قرار دارند و هیچ مشکلی 
برای درمان آنها ایجاد نشده است.« به گفته او کاهش 
25 درصدی تعرفه های بیهوشی، مصوبه دولت بود که 
نهم شهریورماه ابالغ شد: »در این چند وقت شایعه 
کاهش تعرفه وجود داشت، برای ما از همان اول، خط 
قرمز بیماران بودند و تالش داشتیم که با وجود همه 
مشکالت، هیچ خدشه ای به روند درمان وارد نشود و با 
همه اینها هنوز هم مشکلی برای بیماران ایجاد نشده 
است.« سلیمی درباره واکنش وزارت بهداشت به این 
اعتراض ها می گوید: »ما از وزارت بهداشت انتظار داریم 
که در روندی منطقی و درســت و با کار کارشناسی 
دقیق، این موضوع را بررسی کند. ما جلسه های زیادی 
با مســئوالن مرتبط در وزارت بهداشت داشتیم، تا 
حدود زیادی هم پذیرفته اند که این موضوع اشتباه 
است و نباید انجام می شد، اما درباره اصالح آن چیزی 
نگفته اند. نگرانی ما این است که اصالح این تعرفه ها 
به  سال آینده موکول شــود.« گالیه رئیس انجمن 
متخصصان بیهوشی از این است که برای کاهش این 
تعرفه ها با انجمن یا متخصصان این گروه مشورتی 
نشده است: »بررسی ها نشــان می دهد که کاهش 
25 درصدی تعرفه ها اصال زمینه علمی و کارشناسی 
ندارد و به نظر ما با توجه به مستنداتی که وجود دارد، 
افزایش تعرفه درآمد پس از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت که از سوی مسئوالن وزارت بهداشت مطرح 
شده، درست نیست و متعادل با سایر رشته ها تغییر 
کرده است، بنابراین کاهش 25 درصدی تعرفه های 

متخصصان بیهوشی، ریشه کارشناسی ندارد.«
محمدمهدی قیامت، اما در گفت وگو با »شهروند« 
به صراحت اعالم می کند که متخصصان بیهوشی در 
بیمارستان هایی که نسبت به این موضوع اعتراض 
کرده اند، تنها برای جراحی های اورژانسی ورود پیدا 
می کنند. او در توضیح بیشتر می گوید: »درحال حاضر 
میانگین تعرفه متخصصان بیهوشی برای هر عمل، 
80 هزار تومان اســت که البته با توجه به نوع عمل، 
بیماری زمینه ای بیمار و سن بیمار، این تعرفه تغییر 
می کند، اما حاال تصور کنید که همین میزان تعرفه 
هم با کاهش 25 درصدی مواجه می شود.« او می گوید 
اعتراض ها  بیشــتر در بیمارســتان های شهرهای 
جنوبی کشور دیده می شــود و نگران است که این 

اعتراض ها به تهران هم کشیده شود.
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14- مجموع اسباب- توانگری- بوته جالیزی

15- بخشــش و عطا - از شــاعران قصیده گو 
 قرن ششــم با لقب حکیم بــزرگ و صاحب اثر 
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