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سخنگوی وزارت بهداشت خطاب به مشروبخوارها

ﺧﺒﺮ

تولید روزانه  ۹هزار تن زباله
در تهران

از اورژانس نترسید

سالمندان کهریزک
نیازمند پوشک و دارو

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران
با بیان اینکه  ۱۶درصد کل زباله کشــور در تهران
تولید ميشــود ،گفــت :تهرانيهــا روزانه  ۹هزار
تن زباله و  ۴۳هزار تن پســماند ساختماني تولید
ميکنند .رضا عبدلي اظهار کرد :در کشــور ما ۳۱
مرکز اســتان ۴۶۰ ،شهرســتان ،هزار و  ۲۸۰شهر و
 ۶۲هزار روستا وجود دارد که مجموعا روزانه ۵۸
هــزار تن زباله تولید ميکنند .این در حالي اســت
کــه  ۹هزار تن زباله از این میــزان در تهران تولید
ميشود .درواقع  ۱۶درصد زبالههاي کل کشور در
پایتخت تولید ميشود .وي با بیان اینکه در تهران
عالوهبــر  ۹هزار تــن زباله ۴۳ ،هزار تن پســماند
ســاختماني تولید ميشود ،خاطرنشان کرد :از این
میــزان  ۲۷هزار تن را در آبعلــي دپو ميکنیم که
اگــر از آنجا عبور کنید ،کوه گازي ایجادشــده قابل
مشــاهده اســت .البته تالش ما این اســت که از
دپــوي خاک جلوگیري و آن را به مصالح مصرفي
ســاختمان تبدیل کنیم .اخیرا تالش کردهایم یک
کارخانه که صددرصد آن توسط بخش خصوصي
ســرمایهگذاري شــده براي این موضــوع احداث
کنیم و احتماال تــا نیمه دوم مهرماه با هماهنگي
شهرداري تهران این کارخانه افتتاح خواهد شد.

رکوردشکني خشکسالي
در  ۴استان
 ایسنا :رئیس مرکز ملي خشکسالي و مدیریت
بحران ســازمان هواشناســي در آخریــن گزارش
مربوط به خشکسالي ،وضعیت ایران را از لحاظ
مساحت و جمعیت تحتتأثیر خشکسالي تشریح
کرد و نســبت به خشکســاليهاي درازمدت در
برخي استانها ،از جمله قم ،کهگیلویهوبویراحمد،
خوزســتان و چهارمحالوبختیــاري هشــدار داد.
صــادق ضیائیان با بیــان اینکه با توجــه به بازه
 ۱۰ســاله ،تنهــا  ۱.۸درصد مســاحت ایــران در
وضعیت نرمال قــرار دارد ،تأکید کرد :صد درصد
استانهاي البرز ،ایالم ،بوشــهر ،خراسان جنوبي،
زنجان ،سیستانوبلوچســتان ،فارس ،قم ،کرمان،
کهگیلویهوبویراحمد ،لرســتان ،مرکزي ،هرمزگان
و یزد بــا خشکســالي البته با درجــات مختلف
مواجــه هســتند .رئیس مرکز ملي خشکســالي
و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســي در
ادامــه گفــت :در بیــن اســتانهاي مختلــف،
اســتانهاي کهگیلویهوبویراحمــد ،خوزســتان و
چهارمحالوبختیــاري در بدتریــن وضعیت قرار
دارنــد ،چــون بر اســاس آمارهاي خشکســالي
 ۱۰ســاله ،بهترتیــب حــدود  ۵۲ ،۶۵و  ۵۰درصد
مســاحت این استانها دچار خشکســالي بسیار
شدید اســت .این شــرایط حکایت از وضعیت بد
منابــع آبــي دارد .ضیائیان در ادامه با اشــاره به
وضعیت خشکســالي کشور در ســال آبي که به
تازگي به پایان رســیده است ،اظهار کرد :بر اساس
شاخص  SPEIکوتاهمدت یکساله )از اول مهر ۹۶
تا پایان شهریورماه  (۹۷حدود  ۹۲درصد مساحت
ایران با درجات مختلف خشکســالي مواجه بود
که هشــت درصد این خشکســاليها خفیف۲۰ ،
درصد خشکسالي متوسط ۱۹ ،درصد شدید و ۴۵
درصد بسیار شدید است.
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ناشنوایان را دریابیم!
یــک روز کــه در انجمن ناشــنوایان نشســته
بودم و با رابط زبان اشــاره )که جزء معدود افراد
شــنوایي است که در شــهر ما اشــاره ميداند(
کالس داشــتم ،چند ناشنواي میانسال به کانون
آمدند و آشــفتهخاطر بودند .مشکل یکي از آنها
ایــن بود که برادرزادهاش ســرش کاله گذاشــته
بود و با سوءاســتفاده از بيسوادي او ،امضایش
را گرفتــه بود و او را از خانــه و زندگياش بیرون
کرده بود .آن مرد کســي را نداشت و تنها زندگي
ميکرد و االن براي شــکایت از برادرزادهاش نیاز
به یک رابط داشت که با او به دادگاه برود و کسي
نبــود که به او کمک کند .با خودم آن لحظه فکر
کردم آیا ما نباید در دادگاه ،بیمارســتان ،ادارات،
بانکها و مؤسســات اینچنیني کســي را داشته
باشــیم که زبان این جمعیت را بداند تا در مواقع
نیاز حرفشــان را بفهمانند و مشکلشــان را حل
کننــد؟ چند نفر از مــا تابهحال تــالش کردهایم
که زبــان این چهاردرصــد از مردم ایــران را یاد
بگیریم؟ به عنــوان پدر و مــادر ،خواهر و برادر،
معلم ،اســتاد دانشــگاه ،پزشــک ،قاضي ،وکیل،
مســئول ،روزنامهنگار ،محقق ،یا یک روانشناس
به خود زحمــت دادهایم که زبان این افراد را یاد
بگیریم ،با آنها ارتباط برقرار کنیم ،به رسمیتشان
بشناسیم و مشکلي را از روي دوششان برداریم؟
آیا دولت و دستگاههاي ذيربط نباید تعدادي از
کارمندان ارگانهاي مهمي مانند بیمارســتانها،
دادگستريها و مراکز خدماتي را موظف کنند که
زبان اشــاره را بیاموزند؟ امیــدوارم اهمیت زبان
اشاره در جامعه ما بیشازاین درک شود و توجه
ما به این قشــر از جامعه ،محدود به هفته و روز
ناشنوایان نباشد.
دکتراي زبانشناسي

سمیرا حسینی ۴۲» :کشته ۱۶ ،نفــر نابینا و آسیب شدید کلیوي براي  ۱۷۰نفر«؛
این آخرین آمار قربانیان مصرف مشــروبات الکلي دستســاز تنها در  ۲۳روز
گذشــته  -از  ۱۶شهریور تا هشتم مهرماه -است .جوانترین قرباني ،یک خانم
 ۱۹ســاله و مســنترین هم مردي  ۵۷ساله بود .منابع رســمي در حالي این
آمار را اعالم کردهاند که روز گذشــته ســخنگوي وزارت بهداشت در نشست
خبــري هفتگي خود گفــت» :خیلي از افراد بــه دلیل ترس از بازداشــت یا
بازخواستشــدن توسط پلیس خیلي دیر به مراکز درماني مراجعه ميکنند و
جان خود را در معرض خطر قرار ميدهند ،درحاليکه باید بدانند هدف کادر
پزشکي فقط کمک به بیمار و نجات جان اوست .این افراد در مراکز درماني به
چشم بیمار دیده ميشوند ،نه یک مجرم .هرچقدر فرد زودتر به مرکز درماني
مراجعه کند ،احتمال بروز عوارض نیز کمتر ميشود« .تعداد قربانیان مصرف
این نوع مشــروبات الکلي از ابتداي مهرماه افزایش بیشــتري پیدا کرده است،
بهگونهاي که طبق آخرین آمار اورژانس کشــور ،از اول مهر تا روز گذشته ،نهم
شــهریور ۳۷۱ ،نفر بر اثر مسمومیت با مشــروبات الکلي راهي مراکز درماني
شدهاند که از این تعداد  ۳۱نفر جان خود را از دست دادند ۱۶۷ ،نفر ترخیص و
 ۱۷۳نفر همچنان بستري هستند .در کنار مشروباتي که بهطور سنتي و پنهاني
تولید ميشوند ،مشروبات الکلي خارجي قاچاق با مارکهاي مختلف در اکثر
شــهرهاي ایران قابل تهیه اســت که برخي از آنها نیز غیراســتاندارد است و
معموال در داخل کشــور پر ميشوند؛ مشــروباتي که فاقد استانداردهاي الزم
هســتند و در سالهاي اخیر باعث بروز مســمومیتهاي شدید و گاهي مرگ
مصرفکنندههاي آن شــدهاند .به دنبال پاسخ این ســؤال که آیا اورژانس در
مواجهــه با این افراد به مراکــز قضائي گزارش خواهد داد یا خیر ،به ســراغ
حسن نوريساري ،معاون فني عملیاتي اورژانس کشور ،رفتیم .او دراینباره به
»شرق« ميگوید» :اورژانس صرفا ارائه خدمات درماني انجام ميدهد و هیچ
گزارشــي در مورد افراد به جایي ارائه نميدهد .تاکنون هم چنین ســابقهاي
در اورژانــس نبوده کــه یك نفر به دلیل مصرف مشــروبات الکلي یا مصرف
مواد دیگر به نهادهاي نظامي معرفي شــود .افرادي که به خودشــان آسیب
رســاندهاند ،مواد یا مشــروبات الکلي مصرف کرده و به هر دلیل با اورژانس
تماس گرفتهاند تحت هیچ شــرایطي اورژانس به مراجــع قضائي و نظامي
گزارش نميدهد .تخلــف آن فرد ارتباطي به حوزه اورژانس ندارد و این نهاد
فقط خدمات درماني ارائه ميدهد« .او در ادامه از مردم خواست به اورژانس
اعتماد کامل داشــته باشــند و ادامه داد» :اگر فردي به مشــروبات الکليای
که مصرف کرده شــك دارد ،ســریعا با  ۱۱۵تماس بگیرد یــا به اورژانسهاي
بیمارستاني مراجعه کند و از حفظ اسرارش مطمئن باشد .اگر فرد در مراحل
ابتدایي مسمومیت با الکل چوب باشد ،به طور کامل درمان خواهد شد ،اما از
یك مرحله بهبعد فرد بههیچعنوان قابل درمان نخواهد بود ،ما تمام مراحل
درمان را انجام خواهیم داد ،اما غالبا بينتیجه اســت .از مردم ميخواهیم در
همان مراحل اولیه به مراکز درمانی مراجعه کنند«.
قانون چه ميگوید؟
اما قانون چه مجازاتي براي افرادي که مشــروبات الکلي مصرف ميکنند
در نظر گرفته است .بهمن کشاورز ،رئیس سابق اتحادیه سراسري کانونهاي

وکالي دادگســتري ایران )اسکودا( ،دراینباره در گفتوگو با »شرق« ميگوید:
»به موجب ماده  ۲۶۴قانون مجازات اســالمي مصرف مسکر از قبیل خوردن،
تزریق و تدخین )دود( کردن آن کم باشــد یا زیاد ،جامد باشــد یا مایع ،مست
کند یا نکند ،خالص باشــد یا مخلوط بهگونهاي که آن را از مسکر بودن خارج
نکند ،موجب حد است .قانونگذار در تبصره ماده خوردن آبجو را نیز ولو اینکه
مســتي نیاورد موجب حد دانســته و حد آن را  ۸۰ضربه شــالق تعیین کرده،
البته غیرمســلمانان اگر تظاهر به مصرف مسکر نکنند مجازات نميشوند ،اما
نباید در حالت مســتي در معابر یا اماکن عمومي ظاهر شوند که در این حالت
به مجازات تظاهر به عمل حرام )و نه مصرف مســکر( محکوم خواهند شد.
بنابراین کسي که ماده مستکنندهاي را مصرف کرده با فرض ثبوت اینکه چنین
کاري را عامــدا انجام داده محکوم به حبس خواهد شــد ،اما باید توجه کرد
اوال ممکن اســت فردي به لحاظ حدوث شــبهه موضوعیه یا حکمیه مسکر
مصرف کند؛ یعني نداند که مصرف آن حرام و جرم اســت )شــبهه حکمیه(
یا چیزي مصرف کرده باشــد و نداند آن چیز مسکر است )شبهه موضوعیه(«.
این حقوقدان ادامه داد» :ضمنا از نظر علمي کســاني هستند که در معده و
روده آنها باکتريهایي وجود دارد که بعضي از غذاها را تبدیل به الکل ميکند
و به آنها حالت مســتي دست ميدهد و حتي از دهانشان بوي الکل به مشام
ميرسد بدون اینکه مسکر استعمال کرده باشند .لذا با توجه به اینکه بروز هر
شــبههاي باعث سقوط حد ميشود )قاعده درء( کساني که مسموم ميشوند
نباید از مراجعه به مراکز بهداشتي به لحاظ ترس از متهمشدن به شرب مسکر
خودداري کنند و به عواقب وخیم آن دچار آیند ،زیرا از یك ســو مراکز درماني
مکلــف به پذیرش و درمان اینگونه بیماران هســتند و از دیگر ســو به لحاظ
اینکه پزشکان مکلف به حفظ اسرار حرفهاي هستند حق ندارند وضعیت این
بیماران را افشا یا به مراجع انتظامي و قضائي اعالم کنند و قطعا چنین حرکتي
را که مخالف سوگندنامه لقمان است انجام نخواهند داد«.
او در بخش دیگري از سخنانش با اشاره به مجازات افرادي که مشروبات
الکلي تقلبي ميســازند و موجب مرگ یا مســمومیت افراد ميشوند ،افزود:
»به موجب قانون مواد خوراکي آشامیدني و بهداشتي هرکس مواد خوردني
و آشامیدني و آرایشي و بهداشتي متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر

به مرگ مصرفکننده شــود ،مجازات او اعدام اســت .ماده سه قانون مذکور
درباره سایر آثاري که مصرف چنین موادي در مصرفکننده ایجاد ميکند؛ مثل
آســیب مســتلزم معالجه کمتر از یك ماه یا بیش از آن و نقص یکي از اعضا
یا نقص زیبایي و زشتشــدن صورت و ...قانونگذار به تناســب مجازاتهایي
تعیین کرده است .اما مواردي مانند مشروبات الکلي در مواد آشامیدني تعریف
نميشوند؛ چون غیرمجاز هستند؛ زیرا پاسخ داده خواهد شد آییننامه اجرائي
قانون مذکور در بند »ي« ماده یك خود نوشــابههاي الکلي و غیرالکلي را در
موادي که ساخت آنها باید با رعایت قوانین و استانداردها انجام شود ،تعریف
کرده است«.
 ۴۲کشته و  ۱۶نابینا
روز گذشــته ایرج حریرچي ،سخنگوي وزارت بهداشت ،در نشست خبري
هفتگي خود با اشــاره به آمار مســمومیتهاي اخیري که در کشور به دلیل
مصرف الکل رخ داده اســت ،گفت :از  ۱۶شــهریور تا هشتم مهر  ۴۶۰نفر به
دلیل مســمومیت با الکل به مراکز درماني البرز ،کهگیلویهوبویراحمد ،فارس،
خراســان و هرمزگان مراجعه کردند .از این تعداد  ۴۲نفر فوتي یا مرگ مغزي
داشــتهایم که  ۹۳درصد فوتيها مرد بودهاند .جوانترین فوتي یک خانم ۱۹
ساله و مسنترینش یک آقاي ۵۷ساله بوده است .حریرچي در بخش دیگري
از ســخنانش به تعداد افرادي که به دلیل مصرف مشــروبات تقلبي دیالیز یا
نابینا شدهاند ،اشاره کرد و گفت ۴۱ :درصد از مسمومان الکل در سن  ۲۶تا ۳۵
ســال بودند و از  ۴۶۰مســموم مراجعهکننده ۱۷۷ ،نفر بستري شدند ۲۴۱ ،نفر
مرخص شــدند و  ۴۲نفر هم فوت یا دچار مرگ مغزي شــدند .همچنین ۱۷۰
نفر دیالیز شــدند و تا االن  ۱۶نفر هم نابینا شدهاند .او تأکید کرد :اگر افراد بعد
از مصرف الکل دچار عالئم شــکمي مانند تهوع ،استفراغ و ...شدند ،به مراکز
درمانــي مراجعه کنند و کادر درماني با آنها بهعنوان بیمار برخورد ميکنند و
وظیفه گــزارش به جایي را هم ندارند .دراینصورت هم به خودشــان کمک
ميشــود و هم ما متوجه ميشویم که در آن شهر الکل متیلیک است و براي
پیشگیري اطالعرساني ميکنیم.
آمار مصرف الکل در ایرانیان
معاون کل وزارت بهداشــت درباره میزان مصرف الکل در ایران نیز گفت:
مصرف الکل در ایران نســبت به کشــورهاي دیگر جهان نسبتا پایین است .با
توجه به مالحظات فرهنگي پرسشگري درباره مصرف الکل در ایران همراه با
محدودیتهایي بوده است .با توجه به آمار ۴۷درصدي مصرف حداقل یک بار
الکل در یک ســال در کل دنیا براي افراد باالي  ۱۵سال ،براساس یک مطالعه
مهم در ایران  ۴.۹درصد افراد باالي  ۱۸سال در یک سال سابقه مصرف حداقل
یک بار الکل را داشتهاند و در کل  ۸.۸درصد جمعیت باالي  ۱۸سال در طول
عمرشان ســابقه مصرف الکل را حتی به میزان یک بار داشتهاند .توجه کنیم
هرچند این آمار در مقایســه با کشــورهاي دیگر جهان پایین است؛ ولي خود
شامل تعداد درخورتوجهي از افراد ميشود .او ادامه داد :براساس یک تحقیق
مهم دیگر ســابقه مصرف هرگونه مشروبات الکلي در  ۱۲ماه گذشته ،در ۵.۷
درصد از جمعیت  ۱۵تا ۶۴ساله کشور گزارش شده است و این میزان در مردان
بیش از  ۱۰برابر زنان بوده است.

مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت در سازمان امور دانشجویان خبر داد

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﻧﺲ
شــهرزاد همتي :مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت در
ســازمان امــور دانشــجویان از راهانــدازي دبیرخانهاي
براي دانشجویان »ترنس« در دانشــگاه تهران خبر داد.
منصورهالســادات صادقي اظهار کرد :براي نخستینبار
بهمنظور رسیدگي به مسائل دانشجویاني که با موضوع
»ترنــس« )تراجنســي( درگیــر هســتند ،دبیرخانهاي
بهعنــوان پایلوت ایجاد شــده اســت .او دربــاره نحوه
ارتباط دانشــجویان ترنس با ایــن دبیرخانه توضیح داد:
دانشجویان متقاضي در سراسر کشور ميتوانند از طریق
مراکز مشاوره با این دبیرخانه ارتباط برقرار کرده و مسائل
خود را مطرح کنند.
مدیــر کل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان امور
دانشــجویان ،گفت :مســائل و دغدغههاي دانشجویان
ترنــس در صورت تأیید پزشــک از طریق ایــن دبیرخانه
قابل پیگیري اســت .صادقي افزود :دانشــجویان ترنس
مانند ســایر دانشــجویان در کالسهــاي درس حاضر
ميشــوند و به دانشــگاه رفتوآمد ميکنند ،اما مسائل
خاص خودشان را دارند و گاهي مسئله آنها در خانواده
پذیرفته نمیشود که ميتوانند در دبیرخانه نسبت به حل
مشکالت خود اقدام کنند.
تغییر جنسیت در ایران با فتواي امام خمیني آزاد شد.
ایشان در سال  ۱۳۴۳به روابودن اصل تغییر جنسیت فتوا
دادند؛ این فتوا شاید تا زمان عمل تغییر جنسیت فریدون
ملــکآرا که بعد از عمل بــه مریمخاتون ملکآرا تغییر
نام داد ،خیلي مقبولیت نداشت .در سال  ،۱۳۶۴فریدون
ملکآرا ،دانشجوي رشته پزشکي نزد امام رفت و اعالم
کرد از نظر رواني یک زن اســت و از ایشــان براي تغییر
جنسیت کســب تکلیف کرد و امام پس از تأیید پزشکان
به او اجــازه عمل تغییر جنســیت داد .دکتر ملکآرا در
خاطراتش مينویســد در پشــت اتاق امام منتظر تعیین
تکلیــف بود که به او اعالم کردنــد رعایت حجاب از این
پس بــراي او اجباري اســت .از آن پس مســئله تغییر
جنسیت از نظر فقهي در این کشور مسلمان تسهیل شد و
باب گفتوگوي حقوقي و فقهي درباره آن باز شد.
هویت جنسیتي فرد در واقع شامل رفتارهاي بیروني
فــرد در جامعه ،خانواده یا در ذهن خود فرد اســت که
ممکن اســت مردانه یا زنانه باشــد و ممکن است رفتار
بیروني فرد با اندامهاي جنســي زمان تولدش سازگار و
یکسان نباشــد؛ برای مثال ممکن اســت فردي با اندام
جنســي زنانه متولد شود ،اما رفتار مردانه داشته باشد و
هویت جنسیتياش مردانه باشد .اختالل هویت جنسیتي
یا اختالل هویت جنســي زماني رخ ميدهد که ذهنیت
فرد از جنســیت خویش با اندام جنســي زمان تولدش
متفاوت است.
دکتــر شــهریار کهنزاد ،جــراح تغییر جنســیت ،در
گفتوگو با »شــرق« با مثبتارزیابيکردن اقدام دانشگاه
براي ایجاد مرکزي مخصوص دانشــجویان ترنس تأکید
ميکند :بسیاري از مراجعان ما براي عمل تغییر جنسیت
دانشجویان هستند .طبیعت ترنسکشوالیتي یا بهتر بگویم

 Gender dysphoriaکه مبین بیشتر این جماعت است،
همین است که پر از دردسر باشد .هر مرحلهاي از زندگي
آنها ،بهویژه قسمتي که اصطکاکها با جوامع و خانواده
بیشتر ميشود ،دردسرهاي خودش را دارد .وقتي هم که
وارد دانشگاه ميشوند ،خود دانشگاه مسائل خودش را
دارد .تــا وقتي که اجتماع انبــوه پیرامون این معضل به
چرایيها ،ظرایــف و مختصات این معضل آگاهي کامل
نداشــته باشــند ،ترنسها در برخورد با جوامع مشکل
خواهند داشت .تحصیل بهویژه در مرحله دانشگاه براي
ترنسکشــوالها در بســیاري از موارد دورهاي اســت که
سعي ميکنند زودتر آن را بگذرانند ،زیرا در مرحله بعدي
جراحي ميکنند و کار به تغییر اسم و شناسنامه ميرسد.
با توجه به تجربه شخصي من ترنسکشوالهاي دانشجو
ســعي ميکنند در سالهاي آخر تحصیل به ما مراجعه
کننــد و بعد از فراغت به این تبدیــل تن بدهند ،البته اگر
کنترل کار دست خودشان باشد که در بسیاري موارد هم
دستشان نیست.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چنــد درصــد
مراجعهکنندگان عمل تغییر جنســیت دانشجو هستند
گفــت :من آمار مدوني ندارم .مشــخصا اگــر من درباره
بیماران خودم بگویم ،شــاید یــک گزینش طبیعي پیش
بیایــد ،اما بهطور معمول ميشــود در این مورد مثال زد
که تمایل تبدیل مرد به زن ،همیشــه بیشتر از زن به مرد
هستند ،اما درباره درصد دانشــجویان نميتوانم بگویم
تعداد دانشجویان کاندیدای عمل بیشتر از دیگران است،
اما کم نیستند.
کهنزاد تأکید کــرد :اصوال به دالیل متعدد ،این افراد
تحصیلکرده ،برازنده هســتند .آنچه من بهطور شاخص
ميتوانم بگویم این است که ترنسها افرادي بااستعداد
و عالقهمند به تحصیل هستند.
او در پاســخ به این ســؤال کــه مهمتریــن وظیفه
دبیرخانه دانشــجویان ترنس چه ميتواند باشد ،گفت:
طبیعتا هر برداشــت و هر رفتــاري وقتي بهصورت یک
واتاب اجتماعي خود را بروز ميدهد ،نشــاندهنده این
اســت که ورقي دیگر در جذب اندیشه عامه جامعه در
حال پدیدآمدن است .من فراموش نميکنم در سالهاي
اولي که این کار را در ایران شــروع کردیــم ،این افراد ،از
زوایاي تاریک بیمارستاني ميخرامیدند و در تنهایي یکي
از ســختترین جراحيهاي دنیا را متحمل ميشــدند.
بســیاري از تصاویر آنهــا وقتي بهتنهایي از بیمارســتان
خارج ميشــدند نیز در ذهن من باقي مانده اســت .من
درباره فرهنگي صحبت ميکنم که براي یک عمل ساده
لــوزه ۲۰ ،نفر بیمــار را همراهي ميکننــد ،اما حاضر به
همراهي فرزند خود براي عمل تغییر جنســیت نبودند.
در این دبیرخانهها بیشــترین خدمتي که ميشود به این
دانشــجویان کرد ،آشناکردنشــان با مراکز مشاوره ،دادن
اعتمادبهنفس ،معرفي پزشک و همراهي براي پذیرش
خانواده آنها در وضعیت جدید است.
کهــنزاد گفت :امــا االن کمتر فــردي وجود دارد

کــه بهعنوان فرد مبتــال بــه  Gender dysphoriaبه
من مراجعــه کند و پدر یــا مادرش یا بــرادرش او را
همراهي نکند و این نشانه ورقخوردن دیگري در برگه
اجتماعي کشور است و نشان ميدهد نگرشها عوض
شــده و دور از خطاست .سالهاي اولي که این کار در
ایران آغاز شــد ،روزنامههاي زیــادي بهدلیل مصاحبه
با پزشــکان تغییر جنسیت تعطیل شــدند ،ولي امروز
ميبینیم که تأثیر سماجت فرهنگي به جایي رسیده که
حق آنها تأمین شده است .کهنزاد همچنین در پاسخ
به این سؤال که با توجه به پیشرفت فرهنگي آیا اقبال
به انجام عمل تغییر جنســیت در ایران بیشــتر شده،
گفت :در عصر حاضر )داســتان فقط مربوط به ایران
نیســت( اگر ميبینید که به مســئله تغییر جنسیت و

تراجنسيها در جهان توجه بیشتري میشود ،دلیلش
زیادشدن تعداد این افراد نیست ،بلکه تعدادي از آنها
در آن دوگانگــي حس غریبي که از برداشــت تصویر
مخلوط خود داشــتند ،وقتي از طریق فرهنگسازيها
متوجه معضل خود ميشــوند و ميفهمند معضالت
تعریفشــده و قابــل مراجعــه و ترمیمپذیر اســت،
مراجعهشان نیز بیشتر ميشود؛ یعني شوق و اشتیاقي
افزون وجود ندارد .حاال از من ميپرسند که آیا نسبت
به سالهاي گذشته تعداد عملهایت بیشتر شده؟ نه!
من همان ســالي  ۱۲،۱۳عملم حتي یک نفر هم بیشتر
نميشود و اصال اگر کسي گفت سالي صد عمل تغییر
جنســیت انجام ميدهد ،دروغ است .واقعیت آماري
تعداد این عملها همین است و نه بیشتر.

 شرق :مدیرعامل مؤسســه خیریه کهریزک گفت
پوشــک ،مواد غذایــي و دارو از نیازهــاي اصلي این
مؤسســه اســت که باید هرچه زودتر تأمین شــود.
حسن احمدي با اشــاره به مشکل در کمبود پوشک
خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه سالمندان روزانه
یک تا پنج پوشــک مصرف ميکنند ،در همین راستا
ماهانه ســه میلیارد تومان براي تأمین پوشک هزینه
پرداخــت ميکنیم ،اما بــا توجه به نوســانات ارز و
مشــکل در تأمیــن آن تنها با یک کارخانــه ایراني تا
بهمنماه قرارداد بســتهایم ،اما براي تأمین آن براي
بعد از ایــن مدت نميدانیم چه کنیم ،چراکه اگر این
شــرکت داخلي قرارداد نبندد ،مجبور ميشــویم از
پارچه استفاده کنیم که باعث بیماريهایي مانند زخم
بســتر و حتي مرگومیر خواهد شد .وي با بیان اینکه
در کهریزک تهران  ۸۳۸سالمند نگهداري ميشوند،
تأکید کرد :متوســط سن سالمندان در کهریزک تهران
حدود  ۸۰ســال اســت که از این میزان  ۵۴۹سالمند
زن و  ۲۸۹سالمند مرد هســتند .مدیرعامل مؤسسه
خیریه کهریــزک بیان کرد :تعرفــه خدمات مراقبت
در منــزل در ســال  ۵۰۰ ،۱۳۹۶هــزار تومــان بوده،
درحاليکه تعرفه مراقبت از ســالمند در آسایشــگاه
حدود دو میلیــون تومان هزینه دارد ،به همین دلیل
توصیه ميکنیم که دولت پوشش مراقبت در منزل را
افزایش داده تا خدمات بیشتري به مردم ارائه شود.
احمــدي در ادامه افزود :در شــهریورماه کمکهاي
غیرنقدي کم نشــده ،اما کمکهاي نقدي نسبت به
ماه گذشــته حدود  ۲۰درصد کاهش داشــته است
که پیشبیني ميشــود با توجه بــه تحریمها در ماه
آینــده در مضیقه قرار بگیریم .بــه همین دلیل قرار
بر این شــده تا در یک بودجــه انقباضي مقداري در
بخش ســوخت مانند برق و آب صرفهجویي کنیم تا
بتوانیــم حقوق بخشــي از کارکناني را که به صورت
اضافهکاري فعالیت دارند در دســتمزد آنها لحاظ و
تغییراتي ایجاد کنیم.

رسانهاي براي سالمندان ایراني
 همزمــان بــا اول اکتبــر ،روز جهانــي ســالمند،
ســایت »شادمان« با شــعار »تالش براي شادترکردن
زندگي+۵۰سالهها« توسط تعدادي از روزنامهنگاران
متخصــص در حــوزه ســالمندي و صندوقهــاي
بازنشستگي راهاندازي شد .براساس آنچه در مانیفست
این سایت آمده ،مخاطبان این رسانه را دو گروه بزرگ
تشــکیل ميدهنــد .گروه اول شــامل میانســاالن و
سالمندان ایراني اســت و گروه دوم جوانترها .همه
آنهایي کــه در زندگي خــود آدم بزرگتــري دارند و
دغدغهاي .دغدغههایي که بیشــتر جامعه ایران با آن
دســتوپنجه نرم ميکنند .تنهایي ،ســالمتي ،شادي،
گردش و سفر ،اوقات فراغت و . ...گردانندگان شادمان
دربــاره انگیزه خود از راهاندازي این ســایت آوردهاند:
براساس آخرین سرشــماري  ۱۰درصد جمعیت ایران
را افراد  ۶۰ســال و بیشتر تشــکیل ميدهند .برآوردها
حاکي از این اســت که در کمتر از  ۳۰ســال آینده این
نســبت ،به  ۲۵درصــد کل جمعیت ایــران افزایش
یابــد .از این رو و با توجــه به نیازهاي فعلي و فزاینده
آتي درصــدد پرکردن این خأل برآمدهایم .این ســایت
که مأموریت خود را بــر مبناي »بهبود کیفیت زندگي
سالمندان و میانساالن« قرار داده ،داراي بخشهاي
متنوعي همچون ســالمندي ،بازنشســتگي ،پیش از
بازنشستگي و بیمه تکمیلي است.

