
جـامعه

 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی 
 با انتقاد از سنگ اندازی وزارت بهداشت

 برای درمان کودکان کار: 

 باید تا 6 ماه بعد کودکان را 
از زباله گردی جدا کنیم

شــهروند| »کودکان زباله گرد تــا 6ماه دیگر 
ساماندهی می شــوند«؛ کودکانی که آمار دقیقی 
از آنها وجود ندارد و در معرض انواع آســیب ها قرار 
دارند. ساماندهی اینطور که معاون اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور توضیح داده، یعنی جداکردن این 
کودکان از زباله گردی و سوق دادنشــان به ســمت 
کارهای بدون آسیب. مشــکل دیگر این کودکان 
درمان اســت، موضوعی که مدیریت آن از ســوی 

وزارت بهداشت، با انتقاداتی همراه بوده است.
حبیب اهلل مســعودی فرید هفته پیــش هم از 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی در 6ماه دوم ۹6 با 
حمایت خیرین و سازمان های مردم نهاد خبر داده و 
به مهر گفته بود: »در 6ماه دوم  سال ۹6 برنامه ویژه ای 
برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی پیش بینی 
شده اســت که در این امر از ظرفیت شهرداری ها، 
ســازمان های فعال در حــوزه اجتماعی و خیرین 
استفاده خواهد شد.« فرید همچنین خبر داده بود که 
اعتباراتی برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی از 
سوی بهزیستی و وزارت رفاه پیش بینی شده که در 

اختیار استان ها قرار می گیرد.
او دیروز دربــاره فعالیت کودکان زباله گرد به ویژه 
در کارگاه هایی که قابل رصد نیستند، به ایلنا گفت: 
»این کــودکان اغلب در الیه های پنهان مشــغول 
به فعالیت هســتند، با توجه به این که کنوانسیون 
بین المللی حقوق کودک را پذیرفته ایم، مهمترین 
بخش این کنوانســیون این اســت کودکی که زیر 
۱۵ سال ســن دارد، حق کارکردن ندارد. کودکان 
بین ۱۵ تا ۱۸ سال هم تا زمانی که کار، سالمت آنها را 
تحت تأثیر قرار ندهد، اجازه کارکردن دارند، بنابراین 
در بحث زباله گردی کودکان با توجه به این که این کار 
شایسته کودک نیست و شأن و سالمت روانی آنها را 
تهدید می کند و از همه مهمتر، عواقب بسیار بدی در 
سالمت جسم آنها دارد، باید هرچه سریع تر نسبت به 

جلوگیری از این کار اقدام شود.«
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور موضوع 
مهم را حمایت از خانواده های این کودکان دانست و 
ادامه داد: »در مورد کودکان زباله گرد بهترین حالت 
این است که خانواده آنها بررسی و حمایت شود و اگر 
قرار اســت کودک کار باید در یک کار تمیز و بدون 
آسیب ســاماندهی شــود، اگرچه ممکن است در 
کوتاه مدت به کودکان امکانات استفاده از دستکش 
فراهم شود یا آنها را از آســیب زباله هایی همچون 
ســرنگ حفظ کنیم، اما درنهایت باید به این وضع 
بحرانی کودکان کار به طور ویژه ای رسیدگی شود، 
باید طی 6ماه آینده این کــودکان را از زباله گردی 
جدا کنیم و آنها را به سمت کارهایی سوق دهیم که 

آسیبی به آنها نرسد.«
او درباره قول وزارت بهداشت درخصوص احداث 
بیمارســتان کودکان کار و خیابان و حمایت از این 
کودکان گفت: »جداســازی کودکان کار از ســایر 
کودک ها درست نیست، اعالم شد که تمام کودکانی 
که بیمه داشته باشــند، می توانند از مراکزدرمانی 
به طور رایگان استفاده کنند، این درحالی است که 
بســیاری از این کودکان اعم از ایرانی یا مهاجر فاقد 

برگه های هویتی و متعاقب آن بیمه هستند.«
شرط گذاشــتن وزارت بهداشــت برای درمان 
کودکان کار و خیابان مســأله دیگری بود که فرید 
به آن اشــاره کرد: »کودکان بی شناســنامه ایرانی 
هم مشــکالت عدیده ای در رابطه با درمان دارند، 
نامه نگاری هایی با وزارت بهداشــت داشته ایم و این 
وزارتخانه اعالم کرده  است که این کودکان باید برگه 
هویت داشته باشند، بعضی ها کارت ندارند و ممکن 
است به تهیه آن نیز دسترسی نداشته باشند، باید 
برای کودکان دارای شــرایط خاص اعم از ایرانی و 
غیرایرانی شرایط خاصی فراهم شود یا کد خاصی به 
آنها داده شود تا بتوانند از خدمات بیمه ای و درمانی 

بهره مند شوند.

کارشناسان اجتماعی در نشست »شهر دیگری« سیاست های ایران در برخورد با بی خانمانی را نقد کردند

دستفروشی در شهر، یک اعالمیه سیاسی

اعضای انجمن متخصصان بیهوشی می گویند از دیروز از ورود متخصصان بیهوشی معترض به دانشگاه ها و بیمارستان ها جلوگیری شده است

متخصصان معترض، در یک قدمی اخراج
  عضو هیأت مدیره انجمن متخصصان بیهوشی: شنیده ام با یکی از متخصصان بیهوشی معترض از طرف دانشگاه شهید بهشتی تماس گرفته شده 

و از او خواسته اند تا چهارشنبه به محل کار خود نرود
  مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفت وگو با »شهروند«: براساس اعالم قائم مقام وزیر بهداشت با هر کس که در روند درمان اخالل ایجاد کند، برخورد قضائی می شود

محمد باقرزاده-شهروند| تعداد افراد بی خانمان 
در دنیا روز به روز درحال افزایش اســت و این موضوع را 
آمار معتبر از سوی موسسات بین المللی تأیید می کند؛ 
در ایران هم اگرچه در ســال های گذشــته و به صورت 
رسمی عددی اعالم نشده اما خیابان های کالنشهرها و 
گفته های فعاالن اجتماعی این افزایش را نشان می دهد. 
در هفته های گذشته هم »طرح جمع آوری کودکان کار 
و خیابان« که با خواست فرمانداری تهران آغاز شد، موج 
تازه ای از اعتراض ها به شیوه برخورد با بی خانمان ها را در 
ایران برانگیخت و با وجود اصرار دستگاه های اجراکننده 
بر ادامه این طرح، با فشــار و پیگیری تشکل های مدنی 
باالخره متوقف شد. دوشنبه همین هفته و به مناسبت 
روز جهانی بي خانمان هایی، نشست »شهر دیگری« در 
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران برگزار شد که 
در این نشست و تحت تأثیر وضع کنونی بی خانمان های 
ایران، از ســه زاویه به این موضوع پرداخته شــد؛ »اکبر 
رجبی مشهود«، مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان، از 
کودکان و بی خانمان هایی سخن گفت، »محمد خانی« که 
به تازگی کتاب »بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی« 
را ترجمه کرده از تجربه اروپا با بی خانمان ها سخن گفت 
و در ادامه اشــاره ای به سیاســت های ایران در برخورد 
با بی خانمانی داشــت و »هادی خانیکی«، کارشناس 
سرشناس رسانه به بررسی پوشش رسانه ای بی خانمانی 
پرداخت و با انتقاد از بازنمایی کنونی اقشــار ضعیف در 

رسانه ها، »روزنامه نگاری راه حل گرا« را پیشنهاد داد. 
کودکان از مسئوالن بهزیستی و پلیس 

می ترسند
انتقاد از »طرح جمع آوری کــودکان کار و خیابان« و 
توضیح درباره شــیوه برخورد موسســه طلوع بی نشان 
بــا کــودکان  کار، محورهــای اصلی ســخنان »اکبر 
رجبی مشهود« بود. او درباره وضع خانوادگی کودکان  کار 
گفت: »اطراف حرم امام جایی برای کودکان بی خانمان 
است. بیشتر این بچه ها پدرشان در زندان فشافویه است. 
بیش از 6۰ خانواده اطراف حرم بیتوته کردند. مادران اکثرا 
معتادند، پدران هم زندان و اکثر بچه هایی هم که ما جذب 
می کنیم، معتادند. همین اتفاق اطراف زندان قزل حصار 
هم می افتــد. در اطراف کرج ما کودکی ۵ ســاله را پیدا 
کردیم که چون مادر مجبور به تن فروشی بود از بچه  هم 
سوءاستفاده جنسی می شد و روده او دچار مشکل شده 
است. این آسیب ها وجود دارد ولی دایم به ما می گویند 
که سیاه نمایی می کنید.« این فعال اجتماعی در ادامه از 
طرد اجتماعی کودکان سخن گفت: »نگاه تمام این بچه ها 
همان طرد اجتماعی است. اینها به ما می گویند که مردم 
با ترحم به ما کمک می کنند؛ بچه ها این طرد اجتماعی 
و ترحم را می فهمند. االن حتی »ان جی  او«ها و موسسات 
فعال درباره کودکان کار را هم طرد می کنند. دو سال قبل 
اسم من در یکی از برنامه ها بود و اسم ما را حذف کردند. 
کسانی درباره معتادان و کارتن خواب ها حرف می زنند که 
هیچ آشنایی با این وضع ندارند. این بچه ها در موسسه ما 
دیده شدند و طرد نشدند و این تنها عامل قوت ماست.« 
انتقاد رجبی مشهود به شیوه برخورد بهزیستی و دیگر 
دســتگاه های دولتی با کودکان  کار هم بخش دیگری 
از این نشست بود: »دســتگاه هایی که باید مأمنی برای 
بی خانمان ها باشند، امروز عامل ترس و طرد شده اند. ما 
چند روز قبل برنامه ای داشتیم و مسئوالن بهزیستی هم 
بودند، بچه ها مسئوالن را که می دیدند فرار می کردند، 

بچه هایی که تجربه برخورد با این نهادها را دارند، از کلمه 
بهزیستی و پلیس می ترسند.«

دستفروشی در شهر یک اعالمیه سیاسی است
برخورد کشورهای اروپایی با بی خانمان ها چه بوده و 
بررسی سیاست گذاری کشــورهای توسعه یافته درباره 
اقشــار ضعیف ما را به چه نتیجه ای می  رساند؟ در ادامه 
این نشست »محمد خانی«، پژوهشگر اجتماعی تالش 
کرد که به این سواالت پاســخ دهد و در آخر نگاهی به 
وضع سیاست گذاری ها در ایران هم داشته باشد. مترجم 
کتاب »بی خانمانی و سیاســت اجتماعی«، کتابی که 
شامل مجموعه ای از مقاالت پژوهشگران جهان درباره 
سیاست گذاری دولت ها در برخورد با بی خانمانی است، 
به بحران ســرمایه داری و کوتاه آمدن اروپاییان از چنین 
برخوردهایی با بی خانمان ها اشــاره کرد: »اعوجاجات 
ایجادشــده و همچنین بحرانی که برای سرمایه داری 
در دهه 6۰ به وجــود آمد و مشــکالت آن دوره، باعث 
کوتاه آمدن سیســتم تا اندازه ای شد و قوانین اجتماعی 
در این دوره اصالح شــد. مثال به افراد کم توان اجاره بها 
می دادند و بسته های حمایتی برای طبقه ضعیف جامعه 
درنظر گرفته شد.« این پژوهشگر اجتماعی با این مقدمه، 
به وضع کنونی ایران پرداخت و از لزوم سیاســت گذاری 
برای حمایت از بی خانمان ها ســخن گفت: »در ایران ما 
االن ارزان ســازی نیروی کار را داریم. بیش از ۴۰ درصد 
کارکنان بیمه نیســتند، بیش از ۹۰ درصد کارگران که 
دچار حوادث کار می شوند، بیمه نیستند و ساالنه ۲هزار 
نفر از این کارگران جان خود را از دست می دهند. وقتی 
کارگر ساختمانی که بیمه هم نیست جان خود را از دست 
می دهد برای تحلیل وضع خانواده اش نیاز به آگامبن یا 
دیگر فیلسوفان نیست. معلوم اســت که چه شرایطی 
برای خانواده و فرزنــدان او پیش خواهد آمد. من تأکید 
دارم که تحقیقات زیادی انجام شده و نتیجه آنها الزام و 
نیاز بسته های حمایت اجتماعی است. جیسون می گوید 
تبلیغ کوکاکوال روی بیلبورد در شهر، یک اعالمیه سیاسی 
است و من می گویم دستفروشی در شهر هم یک بیانیه 
سیاسی اســت و دلیل تالش برای جمع آوری کودکان 
کار و دستفروشان این جا مشخص می شود. چه چیزی 
بیشــتر از بی خانمانی می تواند ناکارآمدی سیاست ها را 
به چهره شهر بپاشــد؟ این همه دستفروش، متکدی و 
بی خانمان در سطح شهر نشــانه ناکارآمدی برنامه های 
اجرا شده اســت، برای همین هم هست که طرح های 

ضربتی بــرای جمــع آوری آنها ارایه می شــود که این 
ناکارآمدی دیده نشود.« هفته پیش »عباس آخوندی«، 
وزیر راه و شهرســازی در صحن علنی شــورای شهر از 
وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران خبر داد و با اشــاره 
به پدیده خانه های خالی از وجود 3۰ هزار خانه خالی تنها 
در منطقه یک شهرداری سخن گفت. خانی در سخنان 
خود با اشاره به این پدیده روبه گسترش در ایران گفت: »در 
تهران چندصدهزار خانه خالی وجود دارد و این اصال یک 
پیشامد تصادفی نیست. االن خانه از یک کاالی مصرفی 
تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده است، درحالی که در 
بسیاری از کشورها هر فرد می تواند تنها یک سند داشته 
باشد. دلیل گرانی مسکن در ایران همین خانه های خالی 

است؛ خانه ها خالی می ماند تا گروهی بی خانمان شوند.«
برخورد کاریکاتوری رسانه ها با مسأله 

بی خانمان ها 
سخنران بعدی این نشست که به مناسبت ۱۰ اکتبر، 
روز جهانی بی خانمانی برگزار شد، از لزوم استمرار چنین 
نشست هایی سخن گفت و حداقل کارکرد این جلسات 
را ایجاد انبوهی سوال اجتماعی برای خود، دانشجویان 
و فعاالن اجتماعی دانست؛ »هادی خانیکی«، مسئول 
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در ابتدا به 
چند تجربه شخصی خود از برخورد با بی خانمانی اشاره 
کرد: »من متولد روستای خانیک هستم و دوران کودکی ام 
را در این روستا گذراندم. وقتی به پشت  سر و بازمانده های 
این دوران نگاه می کنم، به دو خانه با اتاقک ِگلی می رسم 
که در ابتدا و انتهای روستا ساخته شده و اسم آنها خانه 
خیرات بود. این خانه های خیرات برای کســانی بود که 
گاه و بی گاه وارد روستا می شدند و جایی نداشتند اما االن 
دیگر خبری نیست و روستاییانی که به تهران یا مشهد 
آمدند قبل از محرم یا نوروز ماشین خود را مدرن می کنند 
که مانور تجملی در همان روستا راه بیندازند؛ یعنی خانه 
خیرات جای خود را به مانور تجمالت داده اســت. این 
تصویر اول من از بی خانمانی در ایران است.« خانیکی ادامه 
داد: »تصویر دوم به زمانی برمی گردد که پیش از انقالب 
به عنوان یک مبارز مجبور به ترک ایران شــدم. چیزی 
نداشتم و با یک ساک کوچک وارد پاریس شدم. در ذهن 
یک مبارز ضد استعمار و ضد امپریالیسم دیدن ضعف های 
غرب و برخورد این سیستم ها با قشرهای ضعیف می تواند 
جذاب باشــد و در نخســتین ورود با کارتن  خواب های 
ایرانی برخورد کردم. این کارتن خواب ها در پاریس دیده 

می شدند و گاهی سیاســت ها به جمع کردن این افراد 
می رسید و گاهی هم به فراهم کردن مواد برای این افراد 

با این امید که زودتر از بین بروند.« 
خانیکی به سفر خود در سال ۸۸ به قاهره هم به  عنوان 
یک تجربه شــخصی در برخورد با بی خانمان ها اشاره 
می کند: »تصویر دیگر وقتی است که  سال ۸۸ به قاهره 
رفتم و نزدیــک به 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در گورســتان 
زندگی می کردند؛ البته آنهــا در آرامگاه های خانوادگی 
گورستان زندگی می کردند و تصویر چندان بدی آن جا 
دیده نمی شــد و با بی خانمان های ایرانــی که مثال در 
دروازه غار زندگی می کردند، متفاوت بود.« این مدرس 
علوم ارتباطات با این مقدمه از شیوه نمایش این تصاویر و 
احساسات در رسانه ها سخن گفت: »در رسانه ها به صورت 
عام، اعم از صداوسیما و مطبوعات، به شیوه کاریکاتوری به 
مسأله بی خانمان ها پرداخته می شود. گزارش گورخوابی 
روزنامه شــهروند که یک  سال پیش منتشر شد، مسأله 
رسانه ای شــدن بی خانمانی  را به  گونه خاصی به  دنبال 
داشــت. تیتر این گزارش »زندگی در گور« بود که یک 
گزارشگر جوان این گزارش را تهیه کرد و عکس آن هم 
برجسته شــد؛ گزارشــی از زندگی ۵۰ زن و مرد که در 
گورستانی زندگی می کردند. این گزارش بسیار حساسیت 
برانگیخت و پای رئیس جمهوری، استاندار، فرماندار و... به 
قضیه باز شد. جمع آوری گورخواب ها نظاره گری را تبدیل 
به کنشگری کرد. قطعا هم روزنامه شهروند و هم گزارشگر 
و عکاس مسئوالنه با این موضوع برخورد کردند؛ ولی به 
 نظر من وقتی مسأله را به  صورت واژگونی تصویر می کنیم، 
شاید بتوان گفت که اتفاقا خود مسأله بی خانمانی تحت  
شــعاع این نوع رسانه ای شــدن و این نوع بازنمایی قرار 
می گیرد.« خانیکی با اشاره به این مثال و تأکید بر اینکه 
در همه شــرایط یک تصویر گزنده، منجر به حساسیت 
اجتماعی و خروج جامعه از حالت بی حسی نخواهد شد، 
ادامه داد: »شاید این نشــان دهد که نوع تصویرگری و 
روزنامه نگاری هم تا اندازه ای اشکال دارد. توجه کردن به 
ترم و نوع دیگــری از روزنامه نگاری به نام روزنامه نگاری 
راه حل گرا )Solution Journalism( شــاید بتواند 
امروز موثــر و در بیان واقعیــت بی خانمان ها تأثیرگذار 
باشــد.« او درباره رویکرد این شــیوه از روزنامه نگاری و 
مشــخصه های آن هم گفت: »روزنامه نگاری راه حل گرا 
چیست؛ یک نوع گزارشگری دقیق و متقاعدکننده درباره 
پاسخ های یک مسأله است که تالش می کند به راه حل ها 
هم فکر کند؛ مثــال همین انجمن هــا و »ان جي او«ها 
می تواند یکی از راه حل ها باشــد. این نوع روزنامه نگاری 
چهار ویژگی مهم دارد: ۱- برای یک مسأله راه حل ارایه 
می دهد؛ یعنی مشکل با تمام پاسخ های آن ارایه می شود. 
۲- به مخاطبان اطمینان می دهد که از روی این پاسخ ها 
می توان به راه حل رسید. اگر این ویژگی در رسانه های ما 
وجود نداشت، جامعه به بی حسی می رسید. تحقیقاتی 
که حتی دانشجویان من انجام دادند، نشان می دهد که 
وقتی ما خطر یک چیزی را خیلی برجســته می کنیم، 
برخالف تصور، جامعه نسبت به آن حساسیت خود را از 
دست می دهد؛ نه این که حساس تر شود. 3- بینشی یا نوع 
رویکردی را منتقل می کند که درس های آموختنی به 
همراه دارد. به اصطالح نوعی امید و بهسازی را در جامعه 
احیا می کند. ۴- از موانع و محدودیت ها غافل نمی شود 
و این موانع را مطــرح می کند؛ یعنی به محدودیت های 

رسیدن به راه حل واقف است. 

متخصصان  اعتراض  زهرا جعفرزاده-شهروند| 
بیهوشــی درحال واردشــدن به فاز جدی تری است؛ 
متخصصانی که از بیــش از یک ماه پیش نســبت به 
کاهش ناگهانی تعرفه ها و ضریب k بیهوشی، اعتراض 
خود را به تصمیم وزارت بهداشــت نشــان داده اند و در 
بعضی از شهرها، برای جراحی های غیراورژانسی دست 
از کار کشیدند، حاال بحران دیگری را تجربه می کنند. 
روز گذشــته در خبرهایی که البته وزارت بهداشت به 
صورت رســمی آنها را نه تأیید و نه تکذیب کرد، اعالم 
شد که به دستور قائم مقام وزیر بهداشت و معاون درمان 
وزارت بهداشت، از ورود متخصصان بیهوشی معترض 
به بیمارستان ها جلوگیری شده و دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی بیشترین برخوردها را در این باره داشته 
اســت.  ۱6مهر بود که جمعی از متخصصان بیهوشی 
مقابل مجلس رفتند و خواستند صدای اعتراضشان را 
به گوش نمایندگان مجلس شــورای اسالمی برسانند. 
درست یک روز پس از تجمع آنها بود که ایرج حریرچی، 
قائم مقام وزیر بهداشت در نشست خبری هفتگی اش در 
پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران، گفت که هرگونه اخالل 
در روند درمان بیماران، برخورد شدید، انضباطی و قضائی 
می شود.  با این همه روز گذشته، یعنی دو روز پس از این 
صحبت های حریرچی، اخباری درباره برخورد جدی و 
شدید با متخصصان بیهوشی معترض منتشر شد. حتی 
اعالم شــد؛ در ادامه این اعتراض ها، اتابک نجفی، مدیر 
گروه بیهوشــی و مراقبت های ویژه دانشگاه های علوم 
پزشکی تهران استعفا داده است. همه اینها درحالی است 
که پیش از این نمایندگان جامعه بیهوشی در نامه ای به 
حســن روحانی، رئیس جمهوری نسبت به ادبیاتی که 
مسئوالن وزارت بهداشت در ارتباط با اعتراض های آنها 
داشته اند، گالیه کردند. آنها خواستند تا رئیس جمهوری 
با تعیین کمیته ای حقیقت یاب در اســرع وقت، دستور 
رســیدگی فوری به معضالت آنها و دیگر مطالباتشان 

بدهد. 

متهم اصلی تمام این اتفاقــات، کمبود بودجه وزارت 
بهداشت است که منجر شــد این وزارتخانه در اقدامی 
ناگهانی تعرفه های متخصصان بیهوشی را کاهش دهد. 
تابستان امســال بود که با تصویب ویرایش سوم کتاب 
تعرفه ها در شورایعالي بیمه، بسیاری از تعرفه ها ازجمله 
تعرفه متخصصان بیهوشی کاهش یافت. همین کاهش 
تعرفه در ابتدا با راه اندازی پویش هایی تحت  عنوان »نه 
به کاهش تبعیض آمیز تعرفه هاي بیهوشي« آغاز به کار 
کرد و تا پای مجلس هم رســید. متخصصان بیهوشی 
خواستار توقف مصوبه کاهش تعرفه هاي بیهوشي تا زمان 
بررسي هاي کارشناسي هستند. آنها همچنین منتقد 
بومي سازي کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سالمت 
هم هستند و معتقدند؛ این کتاب سلیقه اي ترجمه شده و 

خواستار اجراي کتاب کالیفرنیا هستند.
 مالک، صحبت های قائم مقام 

وزیر بهداشت است
با این که روز گذشته خبر منع ورود این متخصصان 
به محل کارشــان به ســرعت در کانال های تلگرامی 
دست به دســت می چرخید اما عبــاس زارع نژاد، مدیر 
روابط عمومی وزارت بهداشــت، بــدون این که صدور 
چنین ابالغیه ای را تأیید یــا تکذیب کند، در گفت وگو 
با »شــهروند«، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که: 
»مالک، صحبت های آقای حریرچــی، قائم مقام وزیر 
بهداشت در این هفته است، او گفته؛ اگر کسی در روند 

درمان اخالل ایجاد کند، با او برخورد قضائی می شود.« 
از ورود 7 تا 8نفر به محل کار جلوگیری شد

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت این توضیح ها را 
داد اما محمدمهدی قیامت، عضو هیأت مدیره انجمن 
متخصصان بیهوشی ایران به طور قاطع ابالغ این دستور 
به دانشگاه ها را تأیید می کند و با ابراز تاسف از این اتفاق، 
به »شهروند« می گوید: »گفته می شود که متخصصان 
بیهوشی در روند درمان اخالل ایجاد کرده اند، درحالی 
 که آنها به نشــانه اعتراض چند روز هم رایگان خدمات 

ارایه دادند.« به گفته او، مذاکرات با وزارت بهداشــت به 
هیچ نتیجه ای نرسیده است: »اگر این مشکل حل نشود، 
روزهای خوبی در پیش نداریم و کل سیســتم درمان 
دچار مشکل می شود. اگر متخصصان بیهوشی انگیزه 
کارکردن نداشته باشند، به نفع هیچ کس نیست. بهتر 
است مسئوالن وزارت بهداشت دست از لج بازی بردارند.« 
او می گوید که بیشترین برخوردها از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی شده است: »آن طور که من اطالع 
دارم، از ورود 7 تا ۸نفر از متخصصان بیهوشی که مقابل 
مجلس تجمع کرده بودند، به محل کار، جلوگیری شده 
اســت؛ البته در تجمع مقابل مجلس، نزدیک 3۰۰نفر 
حضور داشتند اما بیشتر آنها از بیمارستان های خصوصی 
بودند و خبــر دارم که آنها را هم به نوعی تحت فشــار 
قرار داده انــد.« به گفته او، »متاســفانه بر یک تصمیم 
غیرکارشناســی، اصرار می کنند، بدون این که به این 
موضوع فکر شود که ممکن است کار به جاهای باریک 

کشیده شود.« 
با این که این عضــو هیأت مدیره انجمن متخصصان 
بیهوشی می گوید؛ بیشترین برخورد از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی صورت گرفته اما یک منبع 
که نخواست نامش در گزارش اعالم شود، به »شهروند« 
می گوید که هنوز ابالغیه ای به دست آنها نرسیده است. 
به گفته او، بیشــترین اعتراض ها از سوی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران صورت گرفته است. 
تماس دانشگاه شهیدبهشتی با یکی از 

معترضان و درخواست حضورنیافتن به محل کار
رضا آخوندزاده، یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن 
بیهوشی ایران هم با تأیید بعضی تماس ها با معترضان 
و اعالم حضورنیافتن در محل کارشــان، اما معتقد 
است که: »در ارتباط به اعتراض متخصصان بیهوشی 
و واکنش وزارت بهداشت جوسازی شده است.« او هم 
از کانال های تلگرامی، ماجرای ابالغیه وزارت بهداشت 
برای جلوگیــری از حضور متخصصان بیهوشــی 

معترض به دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها 
را شــنیده اما اطمینانی به این خبرها نــدارد. او به 
»شهروند« می گوید: »ما هم به صورت پراکنده از این 
خبرها مطلع شده ایم، حتی شنیدم که با یکی از این 
متخصصان بیهوشی از طرف دانشگاه شهیدبهشتی 
تماس گرفته شده و اعالم شــده که روز چهارشنبه 
به محل کار خود نرود اما بعید می دانم این موضوع به 
منزله اخراج است، چراکه برای اخراج کردن، باید روند 
قانونی آن طی شود. کسی که استاد تمام است، مراحل 
زیادی برای رســیدن به این جایگاه را طی کرده و به 
این سادگی نمی توانند اخراجش کنند.« او معتقد است 
که معاون درمان وزیر، در جایگاهی قرار دارد که بعید 
است چنین چیزی را ابالغ کرده باشد: »به گروه های 
مجازی نمی توان خیلی اعتماد کــرد، ما هم درباره 
برخورد وزارت بهداشت به صورت پراکنده موضوعاتی 
شنیده ایم، هرچند که متخصصان بیهوشی هم اگر 

اعتراضی کرده اند، مرتکب تخلف نشده اند.« 
 به زودی جلسه ای 

 با نمایندگان وزارت بهداشت 
و متخصصان بیهوشی برگزار می شود

متخصصان بیهوشــی حاال چشــم امیدشان به 
نمایندگان مجلس است و منتظرند تا پس از تجمع 
روز یکشــنبه در مقابل مجلس، مشکل شــان حل 
شود. محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی این وعده 
را می دهد. او اطالعی از ابالغیه وزارت بهداشت ندارد 
اما در جریان اعتراض متخصصان بیهوشی است. او 
یکی از نمایندگانی بود که در روز تجمع متخصصان 
در مقابل مجلس در میان آنها حضور یافته و اعتراض 
آنها را شنیده است. قربانی حاال به »شهروند« می گوید: 
»به  زودی با نماینده وزارت بهداشت و نماینده ای از 
متخصصان بیهوشی جلســه ای در مجلس برگزار 

می کنیم تا مشکل ایجادشده حل شود.« 

گزارش
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ادامه از صفحه یک

خبر

توضیحات شهردار تهران درباره انتصابات 
خطوط مترو و بدهي هاي شهرداري

 خطوط ناایمن مترو را 
تعطیل مي کنیم

تذکرات اما به این خط پایان نیافت و محسن  هاشمي 
رفسنجاني جزو نخســتین کســاني بود که پیش از 
انتخابات شوراها اعالم کرد که تعطیل کردن خط هفت 
جزو نخستین اقداماتي است که شهردار آینده تهران 

باید انجام دهد.
در شــوراي پنجــم هم تــا به حــال چندین بار 
اعضا ازجمله محمد علیخاني، رئیس کمیســیون 
حمل ونقل و افرادي مانند شــهربانو اماني گفته اند 
که خط هفت باید تعطیل شود. خط هشت متروي 
تهران هــم البته یکي از خطــوط پرچالش بود که 
حتي دادســتاني هم به نداشتن امنیت در آن ورود 
کرد و از شــهرداري خواســت تا در صورت افتتاح 
مســئولیت امنیت مردم را بر عهده بگیرد. محسن 
پورســید آقایي یکي از مردان محمد علي نجفي در 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداري تهران هم 
گفته است: »تکلیف ایمني برخي خطوط مترو پس 
از بررســي کمیته اي فني تا دو هفته بعد مشخص 
مي شــود.« او روز سه شــنبه در پاســخ به سوال 
»شــهروند« توضیح داد که خطوط متروي تهران 
نه تنها طبق ادعاي مدیران قبلي شــهرداري تمام 
نشده اســت که همگي ناقص و ناایمن افتتاح شده 
است. حاال شــهردار تهران در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در پاسخ به سوالي در این باره به تعطیلي خط 
هفت متروي تهران اشاره کرد: »در رابطه با ایمنی 
بعضی از خطوط مترو هم اعضای شورای شهر و هم 
وزارت کشــور ایراد گرفتند که ما تیم فنی تشکیل 
دادیم که این موضوع را بررسی کنند که به احتمال 
قوی نتیجه بررسی ها این است که این ایرادات وارد 
است و اگر وارد باشد، ما این خطوط را برای دوره ای 
موقت تعطیل می کنیم تا این ایرادات برطرف شود؛ 
چراکه حفظ جان شــهروندان و ایمنی این خطوط 

مهمتر از هر مسأله ای است.«
استعفاي مدیرعامل متروي تهران

همزمان با انتقاداتي که بر ایمني و تکمیل نبودن 
خطوط متروي تهران مي شــود،  هابیــل درویش، 
مدیرعامل متروي تهران ســرانجام دیــروز بعد از 
یک هفته شایعه، نامه اســتعفاي خود را روانه دفتر 
شــهردار تهران کرد. در بخشی از استعفای درویش 
آمده اســت: »اکنون که به لطف پروردگار و تکیه بر 
تفکر و مدیریت جهادی و به همت همکاری مخلص 
و خدوم در مجموعه شرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه و مدیریت شهری، این اقدام بزرگ به سرانجام 
رسیده و با عنایت به پاره ای از موضوعات شخصی از 
ادامه همکاری در شهرداری تهران معذورم و بدین 
وسیله استعفای خود را تقدیم می کنم.« جالب اینکه  
هابیل درویش در نامه استعفاي خود به تکمیل بخش 
شمالي و جنوبي خط یک مترو به  طور کامل، تکمیل 
خط چهار متروي تهران و ایستگاه هاي باقیمانده به 
 طور کامل، احداث و بهره برداري کامل خط سه مترو 
به طول ۲7 کیلومتر، احــداث و بهره برداري کامل 
خط ویژه فرودگاه مهرآباد، احــداث و بهره برداري 
کامل خط هفت مترو به طول ۲۲کیلومتر، احداث 
و بهره برداري خط حرم مطهر حضرت امام-شــهر 
آفتاب و فــرودگاه حضرت امام خمینــي به طول 
3۲ کیلومتــر و پیشــرفت قابل  توجــه ادامه خط 
مذکور، اتمام عملیات عمراني خط 6 مترو به طول 
3۱ کیلومتر و انعقاد و تحویل بیش از ۴۵۰دستگاه 
واگن نو براي کالنشهرهاي تهران و مشهد مقدس 
و افزایش سهم بومي سازي تا حدود ۵۰ درصد تولید 

داخل اشاره کرده است.
اولویتم برای انتخاب از بدنه شهرداری است

شــهردار تهران به دلیل انتصاب هــاي خود در 
شهرداري تهران که تا همین حاال تقریبا به ۲۰ مورد 
رسیده است، چند وقتي است که مورد انتقاد است؛ 
چرا که انتخاب ها اغلب از مجموعه مدیران شهرداري 
اســت و برخي اعضاي شوراي شــهر معتقدند که 
انتخاب هاي شهردار نباید از میان مدیران محمدباقر 
قالیباف باشد. او دیروز در این باره هم توضیحاتي را 
ارایه کرد: »نمی توان گفت که در هیچ دستگاهی از 
فردا هیچ کس را عوض نمی کنیم؛ چرا که این جریانی 
مستمر اســت و اگر عمر مدیریت مدیران ۴چهار 
سال باشــد، به این معنا است که هر  سال ۲۵ درصد 
از مدیران باید تغییر کنند.« نجفي معتقد است که 
بعضی از مدیران آقای قالیباف مدیران خوبی بودند 
و از نظر خط سیاسی نیز الزاما طرفدار آقای قالیباف 
نبودند. یکی از اولویت های من برای انتخاب نیرو این 
است که از بدنه شــهرداری باشند؛ چه اصالح طلب 
و چــه غیراصالح طلب که فکر می کنــم این روش 
درستی است: »بزرگترین گالیه کارکنان شهرداری 
در دوران مدیریت قبلی این بود که اکثریت قریب به 
اتفاق مدیران رده باالی شهرداری از بیرون شهرداری 
منصوب می شدند؛ بنابراین به نظر من ایرادی ندارد 
کسی که در زمان آقای قالیباف در سمت پایین تری 

بوده، اما عملکرد مثبتی داشته، حاال ارتقا پیدا کند.«
بدهي ها را نمي توان در کوتاه مدت کنترل کرد

تصمیم براي تعیین تکلیف بدهي هاي شهرداري 
تهران یکي دیگر از مواردي بود که محمد علي نجفي، 
شهردار تهران در حاشیه این نشست به آن اشاره کرد: 
»ما روی این موضوع بحث داریم؛ هم روی مدیریت 
بدهی ها و هم روی مدیریــت منابع و هم مدیریت 
هزینه بحث داریم که این مسائل باید مورد توجه قرار 
بگیرد، اما حجم بدهی ها حجمی نیست که بتوان در 
کوتاه مدت آنها را کنترل کرد و حداقل بدهی ها در 
شهرداری تهران سی هزار میلیارد تومان است. یکی از 
اولویت های مهم در شهرداری تهران در حال  حاضر 
بحث حمل ونقل و ترافیک است.« او به جلسات خود 
با وزیر اقتصاد و محمدباقر نوبخت هم اشاره کرد: »در 
هر دو جلسه تصمیم گیری شد که کمیته مشترکی 
ایجاد شود تا ارقام به  طور دقیق اعالم شود و ارقامی 

که مورد تأیید طرفین است، استخراج شود .« 

سازمان پزشکی  قانونی خبر داد: 

 اعالم شماره های جدید
 برای اهدای جسد

شهروند| در پی اعالم ســازمان پزشکی قانونی 
کشور مبنی بر اهدای جسد برای استفاده در مراکز 
آموزشی و دانشگاهی ســازمان واحد فرآوری بافت 
و پیوند نســوج، شــماره های جدید برای کســب 
اطالعات بیشتر در این زمینه اعالم شد. به  گزارش 
روابط عمومی سازمان پزشــکی قانونی، افراد پس 
از اعــالم آمادگــی از طریق تمــاس تلفنی و ثبت 
مشــخصات، برای ثبت رضایت محضری به یکی از 
دفترخانه های مشخص شده از سوی سازمان معرفی 
می شــوند و رضایتنامه خود را به شکل محضری به 
ثبت می رسانند. همچنین در شهر تهران دو محضر 
برای معرفی عالقه مندان اهدای جسد مشخص شده 
است و از آن جا که تمام هزینه های این اقدام توسط 
سازمان پزشکی قانونی کشــور پرداخت می شود، 
متقاضیان اهدای جسد باید به یکی از این دو محضر 
مراجعه کنند. به عبارت دیگر، افراد طی تماس تلفنی 
با شــماره های اعالم شــده از نحوه انجام کار مطلع 
می شوند و در صورت تمایل به اهدای جسد، محضر 
نزدیک تر به محل سکونتشان برای اخذ رضایتنامه به 
آنان معرفی می شود. ضمن آن که نسخه رضایتنامه 
نیز توسط محضر برای پزشکی قانونی ارسال خواهد 
شــد. افراد می توانند برای کســب اطالع بیشتر از 
نحوه اهدای جســد با شــماره های ۵۵۴۴۲۸۴۴ و 

۵۵۴۴۲6۴۴ تماس بگیرند.
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