
ي�ك درگي�ري قديمي ك�ه هنوز ب�ه نتيجه 
نرس�يده و هركدام از طرفين دعوا معتقدند 
حق با خودش�ان اس�ت! ماجرا بر س�ر مجوز 
تأس�يس آزمايش�گاه و عضويت در سازمان 
نظام پزشكي اس�ت و حاال دو سالي مي شود 
كه متخصصان PH.D رش�ته هاي علوم پايه 
پزش�كي )مانند ژنتيك، ميكروب شناس�ي 
و انگل شناس�ي( مح�ق به عضوي�ت در آن 
س�ازمان نيس�تند. اي�ن ماجرا چند س�الي 
مي ش�ود به چال�ش ج�دي فارغ التحصيالن 
اين رش�ته ها تبديل ش�ده و مان�ع از حضور 
و فعالي�ت آنها در عرصه س�المت مي ش�ود. 
براس��اس آيين نام��ه تأس��يس و اداره ام��ور 
آزمايش��گاهى تش��خيص طبى هر آزمايشگاه 
نسبت به نوع تخصص و صالحيت علمى مسئول 
يا مس��ئوالن فنى آن براساس مجوزهاى صادره 
از وزارت مى توان��د داراى ي��ك ي��ا چند بخش 
از بخش ه��اى زير باش��د: الف( بيوش��يمى. ب( 
خون شناسى. ج( ميكروب شناسى يا پاتيوبيولوژى 
)باكترى شناسى، انگل شناسى، ويروس شناسى، 
قارچ شناسى(. د( ايمنى شناسى و سرم شناسى. ه( 
آسيب شناسى تشريحى )پاتولوژى و سيتولوژى(. 

همچنين مجوز تأس��يس آزمايشگاه به دكتراى 
تخصصى آسيب شناس��ى بالينى يا تش��ريحى 
)يا ه��ر دو( - دكتراى تخصصى تك رش��ته اى 
بالينى )بيوش��يمى بالينى، هماتولوژى بالينى 
و باكتريول��وژى بالينى(. - دكت��راى تخصصى 
علوم آزمايش��گاهى داده مي ش��ود، ام��ا با تمام 
اينها اختالف نظر بين دانش��جويان پاتولوژي و 
دانشجويان علوم آزمايشگاهي هرازچند گاهي 

داغ مي شود و دوباره به محاق مي رود. 
 اختالفي 30 ساله !

در سال 1367 در مجلس شوراي اسالمي قانوني 
به تصويب رس��يد و ب��ه موجب آن اف��رادي كه 
PH.D  هاي تك رشته اي آزمايشگاهي هستند، 
مي توانستند با گذراندن دوره تكميلي، حق فني 
آزمايشگاه گرفته و آزمايشگاه تأسيس كنند. اين 
قانون در مقطعي هم اجرا شد، اما معطل ماند. بعد 
از آن با پيگيري هاي افراد ذي نفع، ديوان عدالت 
اداري حكم كرد ك��ه اين قانون توس��ط وزارت 

بهداشت اجرايي شود. 
طبق قانون مصوب مجلس، وزارت بهداشت مكلف 
شده است كه گروه هاي مختلف علوم آزمايشگاهي 
با گذراندن دوره تكميلي مجوز تأسيس آزمايشگاه 

داشته باش��ند و آيين نامه اي نيز براي گذراندن 
دوره هاي تكميلي تهيه شده است. 

پاتولوژيست هاي معترض به اين قانون معتقدند، 
آنها در ابتدا دوره پزشكي عمومي را گذرانده و بعد 
دوره هاي تخصصي آسيب شناسي را مي بينند، 
بنابراين پس از دوره تخصصي اجازه تأس��يس و 
كار در آزمايشگاه را دارند. اين در حالي است كه 
طبق قوانين مصوب قبلي، فقط پاتولوژيست ها 
اين اجازه را ندارند، بلكه PH. D هاي آزمايشگاه 
كه پزش��ك نيس��تند نيز درحال حاض��ر اجازه 

تأسيس آزمايشگاه را دارند. 
بدين معني كه در حال حاضر با تش��كيل تيمي 
سه نفره از رشته هاي مختلف علوم آزمايشگاهي، 
به آنها مجوز تأس��يس آزمايشگاه داده مي شود. 
اج��راي آيين نام��ه اجرايي به رش��ته هاي علوم 
آزمايشگاهي اين اجازه را مي دهد كه با گذراندن 
دوره هاي تكميلي، مانند پاتولوژيست ها به صورت 

تك نفره بتوانند آزمايشگاه تأسيس كنند. 
در قوانين هم پيش بيني ش��ده اس��ت كه افراد 
داوطلب ضمن گذراندن امتحان ورودي با تكميل 
توانمندي هاي خودشان در يك دوره قبل از ورود 
به دوره تكميلي آمادگي الزم را كس��ب كنند و 

پس از طي دوره آموزش��ي مربوطه، چنانچه در 
امتح��ان گواهينامه تخصص��ي دوره كلينيكال 
پاتولوژي موفق شوند و حد نصاب را كسب كنند، 

فارغ التحصيل اين دوره محسوب مي شوند. 
 صادر نكردن پروانه نظام پزشكي

اما ماج��را به همين ختم نمي ش��ود؛ ب��ه غير از 
بحث ه��اي مي��ان پاتولوژيس��ت ها و عل��وم 
آزمايشگاهي ها،  از دو س��ال پيش سازمان نظام 
پزشكي براي فارغ التحصيالن برخي از رشته هاي 
تخصصي علوم پايه پزشكي كه دوره كارشناسي 
و كارشناس��ي ارش��د آنها مرتبط با س��المت يا 
رشته هاي علوم پزش��كي نباش��د، پروانه نظام 

پزشكي صادر نمي كند. 
اين در حالي است كه طبق ماده 3 و 5 از آيين نامه 
تأسيس و اداره امورآزمايش��گاه هاي تشخيص 
پزشكي، رش��ته هاي ژنتيك  پزشكي، بيوشيمي  
پزشكي، ايمني شناسي پزشكي، ميكروب  شناسي 
پزشكي، باكتري  شناسي پزشكي، انگل شناسي 
پزشكي، قارچ  شناسي پزشكي، ويروس شناسي 
پزشكي، خون  شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال 
خون، از رش��ته هاي دكتراي علوم آزمايشگاهي 
تخصصي اس��ت و عضويت اين افراد در سازمان 
نظام پزش��كي در بند دوم اين قانون به شفافيت 

ذكر شده است. 
از آنجا ك��ه مطاب��ق آيين نامه  تأس��يس و اداره 
امور آزمايشگاه هاي تش��خيص پزشكي ابالغيه 
1392/5/23، رش��ته  هاي نامب��رده در مقط��ع 
دكتراي تخصصي پروانه دار هس��تند، صالحيت 
حرف��ه اي دان��ش آموختگان دكت��را تخصصي 
نامبرده توسط وزارت بهداشت تأييد شده است 
و مي توانند به عضويت س��ازمان نظام پزش��كي 

درآيند. 
در م��اده  2 آيين نام��ه  تأس��يس و اداره ام��ور 
آزمايشگاه هاي پزشكي، ابالغيه  سال 1392هم 
متخصصين PH. D پزش��كي كه مس��ئول فني 
آزمايشگاه هاي تخصصي هستند، آزمايشات را 
روي نمونه هاي حاصل از بدن انس��ان به منظور 
تشخيص، مراقبت و بررس��ي تأثير درمان انجام 
مي دهند و انج��ام فعاليت هاي باليني، تفس��ير 
نتايج آزمايش��ات و تجويز دارو بر عهده پزشك 
معالج اس��ت. اينها تنها بخش هاي��ي از قوانيني 
است كه نشان مي دهد س��ازمان نظام پزشكي 
موظف اس��ت از ميان رشته هاي تخصصي علوم 
پايه پزش��كي كه دوره كارشناسي و كارشناسي 
ارشد آنها مرتبط با س��المت يا رشته هاي علوم 
پزشكي نيست هم عضو بگيرد و اجرايي نشدن 

اين مصوبه ها بي قانوني است. 
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واكنش آموزش و پرورش به انتشار دور دوم كليپ هاي رقص و آواز در مدارس غيرمسئوالنه و نگران كننده است

چرا آموزش و پرورش به قدر جامعه از کليپ ها غافلگير نشد؟!

كارشكني هاي نظام پزشكي
 در مسير متخصصان علوم پايه پزشكي 

از 2 سال پيش سازمان نظام پزشكي برخالف قانون براي فارغ التحصيالن برخي از رشته هاي تخصصي 
علوم پايه پزشكي پروانه نظام پزشكي صادر نمي كند 

در حالي كه گويا 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
پرون�ده اقدام   گزارش  2

بيت�ي  تر ضد
تعدادي از مدارس در پخ�ش آهنگ مبتذل 
جنتلمن و انتشار كليپ رقص دانش آموزان با 
اي�ن آهن�گ در فض�اي مج�ازي ب�راي 
آموزش و پرورش بس�ته ش�ده، گزارش هاي 
رسيده حاكي از احضار سه نفر از مديران اين 
مدارس براي پاس�خگويي به مراجع قضايي 
است. بعد از اينكه وزير آموزش و پرورش ادعا 
كرد كليپ هاي رقص دانش آموزان با آهنگي 
مبتذل در مدارس ساختگي است، بسياري از 
فعاالن فضاي مجازي و والدين دانش آموزان 
در رد ادعاي ساختگي بودن اين كليپ ها اقدام 
به انتش�ار نمونه هايي ب�ا نام و نش�اني از اين 
كليپ ه�ا كردن�د و در نهاي�ت ني�ز وزارت 
آموزش و پرورش ب�راي التيام افكار عمومي و 
جل�ب اعتماد آنه�ا از لغ�و ابالغ چن�د تن از 
مسئوالن اين مدارس خبر داد و به اين ترتيب 
انتظار داشت كه آب ها از آسياب افتاده باشد. 
واكن�ش اخي�ر مع�اون پرورش�ي وزي�ر 
آموزش و پ�رورش نش�ان داد كه آم�وزش و 
پرورشي ها خيلي دوست دارند، قضيه ختم به 
خير شده باشد و مردم فراموش كرده باشند. 
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنيم كه طي 
تماسي پيگير ماجرا بود، گفت: »چقدر تماس 
مي گيريد! آقاي وزير در اي�ن رابطه مصاحبه 
كرده و در تلويزيون پخش شده و آمار مربوطه 
را اعالم كرده اند، قرار نيست همه ما از باال به 
پايين هر روز در وزارتخان�ه مصاحبه كنيم و 
شما منتش�ر كنيد؛ واقعاً ما اگر ضرورت باشد 

مصاحبه مي  كنيم والسالم!«

س��يدمحمد بطحايي وزير آموزش و پرورش در 
واكن��ش به انتش��ار كليپ هاي رق��ص و آواز در 
م��دارس، اين كليپ ها را س��اختگي دانس��ت و 
از اس��اس منكر وجود چنين مدارس��ي شد و از 
پليس فتا خواست، منتشركنندگان اين كليپ ها 
را شناس��ايي كنند. وي درباره انگيزه احتمالي 

سازندگان و منتشركنندگان كليپ هاي به قول 
خودش ساختگي هيچ حرفي به ميان نياورد، اما 
بعد از اين ادعا برخي از خانواده ها و فعاالن فضاي 
مجازي اقدام به انتشار كليپ هاي مشابهي كردند 
كه اتفاقاً نام، نشاني مدرسه و تعدادي از معلمان 
نيز در آنها مش��خص بود. مثل كليپ تش��ويق 
دانش آموزان به رقص توس��ط خانم پرهيزكاري 
معلم كالس و بيرون كردن دانش آموز معترض از 
كالس در مدرسه پسرانه 15 خرداد شهرري كه 
مدير مدرس��ه هم در واكنش به اعتراض والدين 
گفته بود، مگر س��ر در مدرسه نوش��ته مدرسه 

اسالمي؟!
همين ط��ور كليپ هاي برگزاري كنس��رت هاي 
خارج از عرف،  در مراس��مات مختلف دبيرستان 
دخترانه بهش��ت واقع در مي��دان توحيد تهران 
كه به عنوان ش��اهد مثال از سوي فعاالن فضاي 

مجازي منتشر شد. 
 آموزش و پرورش غافلگير نشد!

واكنش  وزير آموزش و پ��رورش قطعاً آن چيزي 
نبود ك��ه خانواده ها انتظار داش��تند. با اين حال 
نوع برخورد آموزش و پرورش��ي ها با اين مسئله 
نش��ان مي دهد كار از دس��ت آموزش و پرورش 

درآمده است. 
روندي كه آموزش و پرورش در برخورد با انحرافات 
آموزشي و تربيتي مدارس در پيش گرفته است، 
نش��ان مي دهد از طرفي اين مس��ائل آنقدر اين 
وزارتخانه را زير فش��ار قرار داده كه همه تالش 
خود را مي كن��د تا موضوع را فرام��وش كند و از 
طرف ديگر از آنجا ك��ه توجيهي براي اين خارج 
نواختن هماهن��گ تعداد زي��ادي از مدارس در 
پخش جنتلمن ساس��ي مانكن نداشته و ندارد، 

دوست دارد اين پرونده را ناديده بگيرد. 
 آقاي وزير اقناع خانواده ها مانده است!

البت��ه گمان��ه ديگ��ري ه��م وج��ود دارد ك��ه 
مي گويد، انتش��ار كليپ ه��اي رق��ص و آواز در 
مدارس به ان��دازه اي كه افكار عموم��ي را متأثر 
ك��رده، آموزش و پرورش را غافلگي��ر نكرده و در 
راس��تاي برنامه نشاط بخش��ي به مدارس آن را 
قاب��ل چشم پوش��ي مي دانن��د. به بي��ان ديگر 
آموزش و پرورش بيش��تر از اينكه از اقدام اولياي 
آموزش��ي و تربيتي مدارس در پخش هماهنگ 
يك آهنگ مبتذل در مدارس ش��وكه ش��ود، از 
انتش��ار اين كليپ ها در فضاي مجازي غافلگير 

شد. 

در اين بين تيم مشاوران بطحايي و برنامه ريزان 
رس��انه اي وي كه مس��ئوليت مديري��ت افكار 
عمومي را برعهده دارند، فراموش كرده اند كه اين 
مخاطبان گسترده دستگاه تعليم و تربيت هستند 
كه تعيين مي كنند كدام موضوع به عنوان مسئله 

روز مدارس مطرح باشد. 
نگاه حاكم بر آموزش و پرورش در حالي به مرور از 
انتظارات نظام و مردم فاصله مي گيرد كه در حال 
حاضر افكار عمومي در انتظ��ار واكنش درخور 
اين دستگاه به رفتارهاي ضدتربيتي تعدادي از 
مدارس به سر مي برد. عالوه بر اينكه دستگاه هاي 

نظارتي را نيز مخاطب انتظار خود مي دانند. 
 كارناتمام آموزش و پرورش روي دس�ت 

دستگاه قضا
ب��ا اي��ن وج��ود در رس��انه ها مي خواني��م كه 
آموزش و پرورش ناشيانه سعي دارد، توجه والدين 
و نخبگان را از اتفاقات زيرپوست مدارس منحرف 
كند. هم  اكنون اخباري مبني بر احضار سه نفر از 
مديران مدارسي كه اقدام به پخش آهنگ مبتذل 
در مدارس كرده اند، براي پاسخگويي به مراجع 
قضايي شنيده مي ش��ود كه البته يك مورد آن 
مربوط به شهر تهران است و ضمن اينكه تاكنون 
گزارش��ي هم از بررسي هاي تيم س��ه نفره وزير 

منتشر نشده است. 
چند روز پيش هم علي كاظمي، معاون پرورشي 
آموزش و پرورش پيگيري خبرگزاري تس��نيم را 
اينطور پاسخ داد: »چقدر تماس مي گيريد! آقاي 
وزير در اين رابطه مصاحبه كرده و در تلويزيون 
پخش شده و آمار مربوطه را اعالم كرده اند، قرار 
نيست همه ما از باال به پايين هر روز در وزارتخانه 
مصاحبه كنيم و شما منتش��ر كنيد؛ واقعاً ما اگر 
ضرورت باش��د مصاحبه مي  كنيم والسالم! اصاًل 

چنين چيزي كه مي گوييد نيست.«
الزم به تأكيد است كه ضرورت پاسخگويي درباره 
اقدامات ضدفرهنگي در م��دارس و برنامه هايي 
براي جلوگيري از تكرار جنتلمنيسم در مدارس را 
فضاي جامعه و مطالبات نخبگاني تعيين مي كند 
نه آموزش و پرورش به عنوان مجري قانون اساسي 

جمهوري اسالمي. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 محمد صادق با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: بارگاه حضرت 
خديجه الكبرى)س( قبل از تخريب.

-----------------------------------------------------
 پيروز حناچ�ي توئيت كرد: اختصاص بخش زي��ادي از معابر به 
پياده رو، رويه معمول ش��هر تهران در گذشته بوده اس��ت. با توسعه و 
افزايش تراكم ش��هر، اين معادله به نفع خودرو ه��ا، فضا هاي تجاري و 
مسكوني تغيير كرد. تالش مي كنيم با ساماندهي كارگاه هاي عمراني و 

مقابله با سد معابر به بديهي ترين حق عابران پياده احترام بگذاريم. 
-----------------------------------------------------

 مژگان جمشيدي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اينجا در 
چابهار خليج گواتر، همه روزه مقادير قابل توجهي كوسه و سفره ماهي 
توسط صيادان صيد ميش��ه تا به چين صادر بشه، نه خبري از شيالت 

است و نه محيط زيست!
-----------------------------------------------------
 حام�د هاديان توئي�ت كرد: اي��ن توئيت را مي خواس��تم هفته 
قبل بنويس��م. ولي امروز هم چيزي عوض نشده است. 40روز از سيل 
خوزس��تان مي گذرد. مردم روس��تاها با اختيار و برخي ب��ه اجبار به 
خانه هايشان برمي گردند. گرما و فاضالب و وضعيت بهداشتي غيرقابل 

تحمل است و از همه مهم تر اين حجم از بي خيالي عجيب است. 
-----------------------------------------------------

 حميد ش�ريفي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: كريستيانو 
رونالدو به علت رس��يدن ماه مبارك رمضان. 1/5ميليون دالر به مردم 
فلسطين كمك كرد. قباًل رونالدو در سال 2014 نيز 2 ميليون دالر براي 

افطار روزه داران فلسطيني پول داده بود. 
-----------------------------------------------------

 سيده راضيه حسيني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: مهال 
مؤمن زاده تكواندوكار تيم ملي ايران تو مس��ابقات جهاني منچس��تر 
نايب قهرمان شد. هم پرچم ايران رو باال برد و هم دوباره به دنيا نشون 
داد زنان ايراني، توي جمهوري اسالمي آزادانه فعاليت و ورزش ميكنن 

و از زنان قهرمان دنيا، باالتر مي ايستن. 
-----------------------------------------------------

 سارا رياضي اين عكس را توئيت كرد: زيبا ترين ايستگاه درون 
شهري.

-----------------------------------------------------
 اميرحس�ين ثابتي توئيت كرد: برخورد قانون��ي نيروي انتظامي 
با كش��ف حجاب كنندگان در ماشين و ارس��ال پيامك براي آنها به طور 
محسوسي در كاهش اين جرم مؤثر بوده. اميدوارم اين قانون درباره كساني 
كه در ماشين روزه خواري مي كنند يا سيگار مي كشند نيز اجرا شود. اگر 

قانون بايد اجرا شود، بين بستن كمربند با ساير قوانين تفاوتي نيست. 

علي روحي سلوط *

 رئيس كميته امداد با بي��ان اينكه حدود 30هزار واحد مس��كوني 
مددجويان امداد در سيل آسيب ديده است، تأكيد كرد: اين اطمينان را 
به مددجويان داده ايم كه تعمير منازل آسيب ديده ظرف مدت سه ماه 
و ساخت واحدهاي تخريب شده تا 9 ماه آينده به اتمام رسيده و منازل 

تحويل مددجويان شود. 
 طرح »بسيج ملي كنترل فشار خون« با هدف سنجش و كنترل فشار 
خون 20 ميليون نفر در هزار و 2بيمارستان و 26 هزار پايگاه بهداشت 

سراسر كشور آغاز شد. 
 مديركل دفتر توانمندس��ازي و بهبود سرمايه اي معاونت پرستاري 
وزارت بهداشت گفت:امس��ال مجوز جذب 9هزار نيروي پرستاري را 
داريم؛ البته كارهاي آن در مجلس و سازمان برنامه و بودجه انجام شده 
و منتظر ابالغ هستيم و فكر مي كنم طي يكي دو ماه آينده اين موضوع 

اتفاق افتد. 
 مديركل تجهيزات و ملزومات پزشكي گفت: تجهيزات و ملزومات 
پزشكي در كشور، بازاري به ارزش 2/5ميليارد دالر دارد كه 60 درصد 
محصوالت و ملزومات م��ورد نياز را به لحاظ ع��ددي، توليدات داخل 

تأمين مي كند. 

يك بام و دو هواي پيام رسان ها 
اطالع رساني مبتني بر الگوي مناس��ب مي تواند فرد و جامعه را از مرحله 
كم اطالعي و سادگي به مرحله پراطالعي و پيچيدگي يا از مرحله بي رغبتي 
به مرحله تمايل و گرايش سوق دهد و يا به تغيير عقيده آنها نسبت به يك 

كاال، خدمات و يك ايده بينجامد. 
اطالع رساني و خبردهي ركن اصلي بس��ياري از ارتباطات كنوني است و 
نمي توان آن را از چرخه فعاليت هاي هيچ گروه، نهاد يا س��ازماني حذف 
كرد. در س��ازمان ها و ادارات به اطالع رساني به عنوان جذب مخاطب هم 
نگريسته مي ش��ود؛ مخاطبي كه اگر به خوبي نتواند براي پاسخگويي به 
نياز و خواسته اش اقدام كند، تمامي تالش يك س��ازمان را ابتر مي بيند. 
اطالع رساني و تبليغات چنان در هم تنيده اند كه گاه مرز ميان آنها قابل 
تمايز نيست. آنچنان كه فرانك وبستر انديشمند بزرگ انتقادي انگليس 
در كتاب نظريه هاي جامعه اطالعاتي خود به هنگام توصيف فرآيندها و 
روندهاي ارتباطات و اطالعات در ش��رايط كنوني مي گويد: »ما اكنون با 
فرهنگي تبليغي خو مي گيريم كه در آن به سختي مي توانيم ميان نقطه اي 
كه قلم��رو تبليغات در آن به پايان مي رس��د و اطالعات غي��ر جانبدارانه 

)اطالع رساني( آغاز مي شود، خط حايلي بكشيم.«
گس��ترش ضريب نفوذ اينترنت و سهولت دسترس��ي به فضاي مجازي 
سبب شده تا اركان هاي سنتي رسانه همچون روزنامه، تلويزيون، راديو و 
حتي سايت هاي خبري با اقبال كمتري از سوي مخاطبان روبه رو شده و 
پيام  رسان ها جايگزين آن شوند. اينجاست كه شبكه هاي اجتماعي توانسته 
خأل ميان مخاطب، نهاد، اطالع رساني و تبليغ را پر كند و حاال كمتر نهاد و 
سازماني است كه در ابعاد مختلف از سطوح محلي تا كالن، با راه اندازي يك 

كانال يا گروه سعي در اطالع رساني نداشته باشد. 
در گروه هاي مجازي، مخاطب فاعل بوده و در ميان بازار مكاره اطالع رساني، 
انتخاب مي كند كه همچنان عضو كانال هر سازمان باشد يا خير، انتخاب 
مي كند كه كدام خبر و تصوير يا فيلم را ببيند و از كنار كدام به راحتي بگذرد 
و به سهولت نسبت به هر كدام از مطالب واكنش نشان  دهد و واكنشش را 
در قالب كامنت، ارسال پيام خصوصي يا شركت در نظرسنجي به اطالع 
صاحبان خبر برساند.  نبايد از كنار تأثير عميق و شگرف جهش اطالع رساني 
بر بستر پيام رسان و شبكه هاي اجتماعي، اطالع يابي مخاطب به طرق آسان، 
كم هزينه و در دسترس و از همه مهم تر سياست يك بام و دوهوا در لزوم و 

چگونگي اطالع رساني گذشت. 
*كارشناس روابط عمومي

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

بي عدالتي عليه پايين شهري ها و به نفع باالشهري ها!
ظريفيان از تهران: فشار و بي عدالتي تا كجا؟! سال هاست اهالي محدوده 
طرح ترافيك و زوج و فرد كه عمدتاً از قشر محروم و متوسط رو به پايين 
جامعه هستند، به بهانه آلودگي هوا و ترافيك دچار انواع محدوديت ها و 
مشكالت بوده و هستند. امس��ال نيز با مصوبات عجيب، غريب و پيچيده 
شوراي شهر و شهرداري دچار استرس و محدويت بيشتر مي شوند. حال 
سؤال اين است آيا ترافيك سنگين در مناطق مرفه نشين شهر تهران مثل 
تجريش، قيطريه، زعفرانيه، ش��مال شريعتي، ش��مال وليعصر، فرمانيه، 
اندرزگو و سعادت آباد وجود ندارد؟ چرا اهالي آنجا كه عمدتاً هم از مرفهان، 
قشر مسئوالن محترم، خانواده هاي محترم و آقازاده هاي شريف هستند 
مورد اين فشارها، مضيقه ها، جريمه ها و عوارض نيستند؟! بنده نمي گويم 
محدوده را گسترش دهيد، سخن اين است كه با مصوبات پيچيده و ظالمانه 
فش��ار را بر اهالي نگون بخت مناطق طرح ترافيك بيشتر نسازيد، خدا را 

خوش نمي آيد، فكر كنيد آنها هم همشهري شما هستند!

كاهش هزار تني زباله در تهران 
پس از گراني دالر!

مديرعام�ل س�ازمان مديري�ت پس�ماند ش�هر ته�ران معتقد 
اس�ت، با باالرفت�ن قيم�ت ارز و افزاي�ش قيمت كااله�ا، توليد 
پس�ماند به صورت ميانگين در س�ال گذش�ته ه�زار تن كاهش 
يافته اس�ت. هرچن�د باالرفتن قيم�ت ارز تا حدودي توانس�ته 
در كاهش توليد پس�ماند تأثير داش�ته باش�د، اما كاهش توليد 
زباله نيازمند فرهنگس�ازي و آماده سازي بس�تر هاي اجتماعي 
و حتي اقتص�ادي در همه بخش هاي جامعه اس�ت و فعاليت هاي 
ش�هرداري با توجه به اختص�اص هزينه ها باال تاكنون نتواس�ته 
به درس�تي در ح�وزه كاه�ش تولي�د و بازيافت مثمرثم�ر واقع 
ش�ود و تكيه زدن بر افزايش نرخ ارز و تورم ج�اي كم كاري  هاي 
 دس�تگاه هاي متول�ي را در مديريت پس�ماند پر نخواه�د كرد. 
روزانه حدود ۸ هزار و 400 تن پس��ماند در شهر تهران توليد مي شود كه 
عدم تفكيك پس��ماند در مبدأ و آبگيري زباله در بدو توليد ضمن توليد 
400متر مكعب شيرابه در مركز دفع نهايي آن واقع در مجتمع پردازش و 
دفع آرادكوه به عنوان يكي از اثرات مخرب زيست محيطي، موجب افزايش 
هزينه هاي مديريت شهري در زمينه هاي جمع آوري، جابه جايي و انتقال 
زباله مي شود.  رضا عبدلي، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران، 
با اشاره به كاهش هزار تني ميانگين توليد پسماند  در 9ماهه پاياني سال 
1397 نسبت به سال قبل از آن افزود: باالرفتن قيمت ارز و افزايش قيمت 
كاالها تأثير زيادي بر توليد پس��ماند شهري داش��ته است كه سبب شده 
شهروندان سنجيده تر و به اندازه نياز خريد كرده و ضمناً در مصرف نيز تا 

حد امكان كاال را استفاده نمايند. 
وي معتقد است، تفكيك زباله از مبدأ از برنامه هاي مهم مديريت شهري 
است كه سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران حدود دو دهه است كه 

اقدامات و فرهنگسازي هاي الزم را در اين زمينه به اجرا درآورده است. 
 در اين زمينه شهردار تهران نيز چندي پيش با اشاره به توليد روزانه 9 هزار 
تن زباله در ش��هر تهران و همچنين توليد 45هزار تن نخاله در اين شهر، 
اعالم كرده بود: روزانه 9 هزار تن زباله از س��طح شهر تهران جمع آوري و 
به جنوبي ترين منطقه تهران يعني آرادكوه منتقل مي شود و 45هزار تن 
نخاله نيز به سمت آبعلي حمل كه اين موضوع عالوه بر هزينه حمل و نقل، 

بازگشت مواد ارزشمند ميان زباله ها را نيز به ذهن مبتادر مي كند. 
 به گفته پيروز حناچي عالوه بر اينها دفن اين مواد مشكالت محيط زيستي 
بسياري براي تهران به همراه دارد؛ مشكالتي كه وجود شيرابه ها و گازهاي 

متصاعد از زباله ها از آن جمله است. 
كارشناس��ان معتقدند، در ش��هر تهران روزانه حدود يك ميليارد و اندي 
تومان پول شهروندان براي جمع آوري زباله هزينه مي شود كه مي تواند اين 
هزينه ها را با بستر سازي هاي مناسب توسط دستگاه هاي متولي به حداقل 

كاهش داد و به جاي آن به ارتقاي زندگي و زيست شهري كمك كرد. 
ش��هروندان هم وقتي مش��اهده مي كنند ك��ه دس��تگاه هاي عمومي و 
خدمت رسان در بخش هاي مختلف كمتر به امر درست مصرف كردن توجه 
مي كنند و در برخي بخش ها به دليل ناكارآمدي هرينه ها درست مصرف 
نمي شود، كمتر به پيام ها در اين خصوص توجه مي كنند. با اين حال بايد 
به اين سؤال اساسي پاسخ داده شود كه چرا پس از دو دهه هنوز شهرداري 
و متوليان امر نتوانسته اند زمينه كاهش توليد و تفكيك پسماندها را فراهم 
كنند و به جاي درآمدزايي از اين طالي كثيف، هزينه هاي زيادي به شهر و 

شهروندان تحميل مي كنند؟ 


