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گفتو گو

قيمت س��راي آخرت در ته��ران براي هر نف��ر  25درصد
افزايش يافت .اين تصميم ديروز اعضاي ش��وراي اسالمي
شهر تهران بود؛ آنها پس از بررس��ي اليحه افزايش بهاي
خدمات س��ازمان بهش��تزهرا (س) نهايتا آن را مصوب
كردند؛ مصوب��هاي كه در نهايت به افزاي��ش  25درصدي
قيمت قبور ع��ادي منجر ميش��ود .بر اس��اس نرخهاي
پيشنهادي ش��هرداري به دليل آنكه  95درصد ظرفيت
قبور ف��از  2بهش��تزهرا (س) ب��ه اتمام رس��يده ،هزينه
قبور باقيمانده فاز  2از قطع��ات  200تا  258به قيمت 9
ميليونتومانتعيينودرخواستجايگزينيبانرخگذشته
اينقطعاتدرايناليحهمطرحشد.درايناليحهپيشنهاد
ش��ده نحوه قيمت در فاز س��وم بهش��تزهرا (س) يعني
قطعات  300تا  325كه تكميل و تجهيز شده تا پر شدن
ظرفيت  70درصدي طبقه زيرين و طبقات فوقاني آن به
ازاي هر قطعه يك ميليون ريال و پس از آن يعني ظرفيت
 70تا  80درصد اين نرخ  20ميليون ريال و در مرحله بعد
يعني ظرفيت  80تا  90درصد  30ميلي��ون ريال و  90تا
 100درصد  45ميليون ريال تعيين ش��ود .همچنين بر
اساسايناليحهتدفيندرسايرآرامستانهامانندمساجد،
امامزادهها ،بق��اع متبركه ممنوع اس��ت و در صورت دفن
مجاز بابت هر متوفي حداكثر پنج درصد مبلغ دريافتي يا
معادل  15ميليون ريال در وجه سازمان بهشتزهرا واريز
شود .در بخش ديگري از اين اليحه پيشنهاد شده هزينه
افزايش هر طبقه قبر در قبور  30ساله پنج ميليون تومان،
هزينه افزايش هر طبقه قبر در قبور خال��ي فاز  1و  2پنج
ميليون تومان ،خدمات نگهداري س��االنه آرامگاهها 650
هزار تومان ،هزينه س��نگ قبر  100ه��زار تومان ،هزينه
آمادهسازي قبر  50هزار تومان ،نصب سنگ قبر  50هزار
تومان،نگهداريمتوفيدرسردخانهروزانه 20هزارتومان،
تابلوي سر مزار  15هزار تومان ،ترمه  40هزار تومان و كاور
بستهبنديمتوفي 20هزارتومانتعيينشود.امااينهاتنها
بخشهاي مصوب شده در اين جلسه نبود .اعضاي شوراي
اسالميشهرتهرانهمچنينباپيشنهادكميسيونبرنامه
و بودجه در خصوص اخذ  50درصدي بهاي خدمات براي
كودكان زير هفت سال را نيز مصوب كردند .اما سعيد خال،
مديرعامل سازمان بهشتزهرا ش��هرداري تهران معتقد
استكهبراينهاديخودگردانكهسالهاستتعرفههاي

هزاران نفر،به دليل فقر با دندان درد ميخوابند

قيمتيآنتغييرينداشتهآنهمدرشرايطكنونينكتهاي
عادي اس��ت .وي در گفتوگو با «اعتم��اد» در خصوص
فشاري كه اين افزايش تعرفهها ميتواند روي خانوادههاي
داغداران داشته باشد نيز گفت :من فكر نميكنم افزايش
بهاي ما اينقدرها سنگين باشد كه خانوادهها از پرداخت آن
عاجز باشند .مثال به موجب اين اليحه كماكان يك طبقه
قبردرسازمانبهشتزهرا(س)بهصورترايگاناختصاص
مييابد و هر ش��هروند كه به سازمان بهش��تزهرا (س)
مراجعه كند از سه طبقه قبر يك طبقه را بهصورت رايگان
دريافت ميكند و دو طبقه باقيمانده خال��ي را به صورت
يارانهاي با قيمت يك ميليون تومان دريافت خواهد كرد
و حتي اگر كسي توان پرداخت همين مبلغ يا مبلغ اندك
خدمات شستوشو ،تكفين و تدفين را هم نداشته باشد
به موجب اين اليحه سازمان بهشتزهرا (س) ميتواند تا
 12قسط آن را تقسيط نمايد .بنابراين فكر نميكنم اين
افزايش چندان بار زيادي روي خانوادهها داشته باشد .وي
با ذكر اينكه در سال 1396سازمان بهشتزهرا(س) حدود
 22ه��زار و  500قبر رايگان به ش��هروندان عزيزمان اهدا
كرده است ،گفت :نكته مهم بعدي اليحه مزبور اين است
كه تصويب اين لوايح در شوراي اسالمي شهر تهران خط
بطالني بر شايعههاي قبر نجومي و قبر ميلياردي و ...بوده
است .همانطور كه ميبينيد به موجب اين لوايح حداقل
قيمت قبر در بهشتزهرا (س) به صورت رايگان و حداكثر
قيمت قبر در قطعات قديمي سازمان كه بيش از  45سال
از عمر آن گذشته حداكثر  16ميليون تعيين شده است و
بنابراين هيچ گونه افزايش قيمت��ي در زمينه قيمت قبور
نداشته و صرفا شرايط و تس��هيالت براي افراد كمبضاعت
تس��هيل ش��ده اس��ت .وي تاكيد كرد :در حوزه خدمات
سازمان بهش��تزهرا(س) براي اولينبار به صورت شفاف
قيمت خدمات به تصويب رس��يده ك��ه در اين خصوص
قيمتهاي ساير شهرستانهاي كشور در نظر گرفته شده
است و در قياس با حتي شهرستانهاي كشور قيمتهاي
تهران بسيار مناسب است تا افراد نيازمند در مراجعه به اين
سازمان دچار مشكل نشوند .با اشاره به فروش ۱۵ميليوني
قبر در قطعات قديمي بهشتزهرا گفت :سازمان خودكفا
است و از س��ال  ۷۳تاكنون از شهرداري بودجهاي دريافت
نكردهايم .به گفت��ه وي در فاز دوم بهش��تزهرا حداكثر
قيمت قبور 9ميليون تومان و در فاز سوم و قبور روز قيمت
هرطبقه 750هزارتوماناست.

نرخانواعقبر
رديف

شرحخدمات

قيمتبهريال

1

حمل اجساد از مراكزسطحشهر تهرانبه
پزشك قانوني

2.000.000

2

آمبوالنسخصوصيتكنفره

2.800.000

3

آمبوالنسعمومي 4نفره

1.800.000

4

آمبوالنسعموميكودك

900.000

5

آمبوالنسقطععضو

750.000

6

آمبوالنسشهرستانباازاءهركيلومتر(رفت
وبرگشت)

15.000

7

خدماتتغسيلبزرگسال

750.000

8

خدماتتغسيلكودك

350.000

9

خدماتتدفينبزرگسال

750.000

10

خدماتتدفينكودك

350.000

11

بستهبنديمتوفيبزرگسالبرايشهرتهران
بههمراهتابوت

1.500.000

12

بستهبنديمتوفيكودكبههمراهتابوت

1.000.000

13

بستهبنديمتوفيبهفرودگاه(بزرگسال)

2.500.000

14

بستهبنديمتوفيبهفرودگاه(كودك)

1.000.000

ظرفيت قطعه

قيمتهرطبقهبهريال

تا%70

طبقه زيرين رايگان و طبقات فوقاني آن به ازاي
هر طبقه 10000000ريال كه در صورت تصويب باز
همسازمانسوبسيدپرداختميكند.

 70تا %80

20.000.000

 70تا %90

30.000.000

 90تا %100

45.000.000

نحوهتعيين
قيمتدرفاز
3قطعات
جاري ( 300تا
)325تكميل
وتجهيز
شده

ميراثفرهنگي

هشدار انجمن دندانپزشكان عمومي :

چند بايد بدهي خاكت كنند؟

حميدرضا خالدي
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سالمت

قبر در تهران  25درصد گران شد

تعرفه ساير خدمات انجام شده
شرحخدمات

قيمتبهريال

هزينهافزايشهرطبقهقبردرقبورسيساله

50.000.000

هزينه افزايش هر طبقه قبر در قبور خالي فازهاي 1و2

50.000.000

خدماتنگهداريساليانهآرامگاهدربهشتزهرا(س)

6.500.000

هزينهسنگقبر

1.000.000

خدماتآمادهسازيقبر

500.000

نصبسنگقبر

500.000

اكو سر مزار

1.000.000

مداحيسرمزار

800.000

نگهداريمتوفيدرسردخانهروزانه

200.000

تابلوسرمزار

150.000

ترمه

400.000

كاوربستهبنديمتوفي

200.000

تبصره :منظور از قبور خالي قبوري است كه قبال در فازهاي 2،1و 3توسط اشخاص انتفاع آن از سازمان
بهشتزهرا (س) خريداري و بابت آن سند صادر شده است و سپس افزايش طبقه قبر درخواست ميشود.

تحليل فضاي اجتماعي «سرپلذهاب» بعد از زلزله در گفتوگو با فاضل الياسي ،جامعهشناس

غفلتازبازسازياجتماعي

گروه اجتماعي| وقوع حوادثي مانند زلزله عالوه
بر آنكه به س�اختار فيزيكي ش�هرها و روس�تاها
آس�يب ميزند ،س�اختار اجتماعي و نظام روابط
بين فردي را تحت تاثير شديد قرار ميدهد .وقتي
خانهاي فرو ميريزد همزمان با آن بهداش�ت روان
س�اكنان خانه و همينطور مناس�بات اجتماعي
حاكم بر جامعه هم ضربههاي�ي ميبينند كه مثل
آسيبهاي فيزيكي ممكن است چندان به چشم
نيايند.يكيازتاكيدهايهميشگيجامعهشناسان
و روانشناسان لزوم توجه به اين جنبههاست .سال
گذش�ته با وقوع زلزله در شهرستان سرپلذهاب
و مناطق اطراف آن ايران ب�ار ديگر يكي از حوادث
ج�دياش را تجربه كرد .ش�ش ماه پ�س از حادثه
وضعيتاجتماعيشهرسرپلذهابچگونهاست؟
اين پرس�ش مح�وري گفتوگو با فاضل الياس�ي
است.الياسيدانشآموختهدكتريجامعهشناسي
استومسووليتدفترانجمنجامعهشناسيايران
را درسرپلذهاببر عهده دارد .الياسيميگويدبه
آن اندازه كه به بازسازي فيزيكي شهر توجه شده،
به نيازه�اي اجتماعي و بهداش�ت روان س�اكنان
مناطقزلزلهزدهتوجهنشدهاست.
وضعيتاجتماعيمناطقزلزلهزدهبهكجارسيده
است؟ االن مهمترين چالشهاي اجتماعي مناطق
زلزلهزده چيست؟
بيش از ش��ش ماه از وقوع زلزله ميگ��ذرد و در اين مدت
نيازهاي م��ردم رفت��ه رفته تغيير كرده اس��ت .ش��كل
آس��يبهاي اجتماعي پس از زلزله هم همين طور دارد
تغيير ميكند .ممكن اس��ت س��اخت خانهها طي يك و
نيم سال انجام شود اما ساختار اجتماعي به اين سادگيها
قابل بازس��ازي نيس��ت .تبعات اجتماعي از خ��ود زلزله

خطرناكتر اس��ت 13 .س��تاد معين با صدها مهندس و اجتماعي هم ارتباط بگيريم .در تالش هستيم به مردمي
تعداد زيادي كارگر و تكنيس��ين به سرپلذهاب آمدهاند كه خانههايش��ان تعميري اس��ت كمك كنيم به خانه
تا كالبد فيزيكي ش��هر را بسازند .اما متاس��فانه در حوزه برگردند .كانال تحقيقات ميداني مناطق زلزلهزده را هم
خدمات روانش��ناختي پس از س��انحه اقدامات چنداني با همين ه��دف راهاندازي كردهايم .س��ه هزار جلد كتاب
انجام نميش��ود .در حالي كه ما تعداد زيادي دانشگاه در خريداري شده و در ميان مردم توزيع ميشود .به موازات
كشور داريم كه بسياري از آنها روانشناس و دانشآموخته ساختمانسازي بايد به بازسازي نظام اجتماعي مناطق
مددكاريوعلوماجتماعيتربيتميكنند.ايندانشگاهها زلزلهزدههمتوجهجديشود.كانالبهخانهبرميگرديمرا
هم راه انداختهايم تا شهروندان سرپلذهاب تشويق شوند
بايدبهميدانبيايندودفاترشانرااينجابازوكاركنند.
به شرايط زندگي عادي بازگردند .مثال با آقاي دكتر زارع
متــرينشانچهآسيبهايي هستند؟
مــه 
آسيبهاي رواني يكي از جديترين مسائل كنوني مردم چند مصاحبه انجام دادهايم درباره اينكه معموال به صورت
علميبعداززلزلههايمهيب،
مناطق زلزلهزده است .براي
زلزله چندان��ي رخ نميدهد
نمونه با م��وارد قابل توجهي
آس�يبهاي رواني
و پسلرزهها معمول اس��ت
از كت��ككاري و خش��ونت
يكي از جديترين
و خطري براي م��ردم ندارند
فيزيكي عليه كودكان روبهرو
مس�ائل كنون�ي
يعني ت�لاش ميكني��م از
هستيم .پدر و مادرهايي كه
م�ردم مناط�ق
ترس مردم كاس��ته ش��ود.
برخيشان در مصاحبههاي
زلزل�هزده اس�ت.
البته س��اختار شهرنشيني
عميق اظه��ار كردهاند روزي
براي نمونه با موارد
در س��رپل مش��كالتي هم
چن��د ب��ار فرزندانش��ان را
قاب�ل توجه�ي از
كتك ميزنن��د و دليل اين
دارد .ح��دود  50درص��د
كتككاري و خشونت فيزيكي عليه كودكان
س��اكنان ش��هر مس��تاجر
كار را ه��م «ب��ي اعصاب��ي»
روبهرو هستيم .پدر و مادرهايي كه برخيشان
اظه��ار ميكنن��د .اينه��ا
هستند .بعد از زلزله بهسازي
در مصاحبههاي عميق اظه�ار كردهاند روزي
نش��انههايي از بيتوجهي به چند بار فرزندانشان را كتك ميزنند و دليل واحدهايي كه تخريب شان
جدي نبوده انجام ش��ده اما
خدماترس��انيهاي پس از
اين كار را هم «بي اعصابي» اظهار ميكنند.
اجارهبها افزايش چشمگيري
سانحه اس��ت .در كمپها و
روستاها افرادي وجود دارند كه دچار واهمه از صدا هستند داشته است .به همين دليل بسياري از زلزلهزدگان توان
ودچارعارضههايروانيمختلفشدهاند.مابهعنواندفتر پرداخت اجاره ماهيانه را ندارند .از طرف ديگر بخش��ي از
انجمن جامعهشناس��ي ايران و دفتر تحقيقات دانشگاه مردم تصور ميكنند بايد در بخش اسكان موقت بمانند
تهران داريم تالش ميكنيم اين استرسها را از مردم دور به اين اميد كه كمكهاي بيشتري دريافت كنند .همين
نگاه انتظاري و منفعالنه موجب ش��ده آنها به كار كردن
كنيم.
هم رغبتي نش��ان ندهند و فعال در خانههايشان بمانند.
دقيقاچهخدماتيانجامميدهيد؟
عالوه بر كارهاي تحقيقات ميداني سعي ميكنيم با بدنه ما بايد بتوانيم بر اين رفتارها تاثير بگذاريم و كمك كنيم

اميرجديدي/اعتماد

دوباره اعتماد به نفسشان را پيدا كنند .نبايد اجازه دهيم
فرهنگ گداپروري و انتظ��ار از نهادهاي حمايتي ترويج
شود .در بررسيهاي ميدانيمان مشاهده كردهايم برخي
ش��هروندان با وجود موقعيت اجتماعي قابل توجهشان
تالش ميكنند تعداد زيادي از وس��ايل ارسالي نهادهاي
حمايتي را دريافت كنند .بعضا م��واردي بوده كه افرادي
بيشاز 10باركانكسگرفتهاندوفروختهاند.
اين موارد چقدر قابل پيش�گيري اس�ت .داليل
وقوعاينحرصزدنجمعيدرچيست؟
يكي از داليل اصلي اين اتفاقات به نبود سيستم هوشمند
امدادرساني مربوط است .مردم در زمان وقوع بحران دچار
استرس ميشوند كه نكند به آنها كمكي نشود .نبود يك
برنامهجامعبانكاطالعاتيدقيقسببشدهمردماينگونه
رفتار كنند .همين حاال روزانه تعداد زيادي از افراد تماس
ميگيرند كه ما كولر ميخواهيم .در حالي كه براي كولر
و يخچال دولت كمك هزينه پرداخت ميكند .اگر از ابتدا
خيرين و نهادهاي دولتي بانك اطالعاتي دقيقي درست
ميكردند كه تمام كمكه��ا در اين بانك اطالعاتي با كد
ملي سرپرست خانوار ثبت ميشد ،اين همه هرج و مرج
رخ نم��يداد .در اين صورت همه مردم احس��اس امنيت
ميكردند و نيازي به التماس و تمنا و پيدا كردن آشنا نبود.
ايجاد بانك اطالعات جامع يك ضرورت براي كل كشور
است .ما در حال تش��كيل يك گروه مطالعات اجتماعي
مديريت ريس��ك هس��تيم .از نظر ما مديريت ريسك از
مديريت بحران واجبتر است .در مديريت بحران پس از
اتفاق بايد اقداماتي براي كنترل و س��اماندهي انجام شود
اما مديريت ريسك بايد به طور هدفمند پيشبينيهاي
الزم را براي اقدامات زمان بحران انجام دهد .ميخواهيم
سامانهايجامعراهاندازيكنيمومشخصاتومهارتهاي
فردي تمام كساني كه دوست دارند در زمان بحران به طور
داوطلبانهخدماتيبهمردمبدهنددراينسامانهثبتشود.

گردشگري

وزير ارتباطات دستور رسيدگي به وضعيت خانه مستوفيالممالك را صادر كرد
گروه اجتماعي | همهچيز از يك توييت ش��روع
ش��د .اواخر خرداد ماه بود كه يك��ي از خبرنگاران
حوزه ميراث فرهنگي در توييتي از وزير ارتباطات
خواست تا به وضعيت خانه مس��توفيالممالك كه
تحت مالكيت وزارت ارتباطات اس��ت ،رس��يدگي
كند .وزي��ر در همان روزهايي كه پاس��خگويياش
در توييتر همه را متعجب كرد ،پاسخ اين خبرنگار
را داد و گف��ت« :از مس��ووالن مربوطه خواس��تم
گزارش��ي تهيه كنن��د ت��ا تصميمگي��ري در اين
خصوص انجام ش��ود حفظ آثارملي وظيفه همه ما
است».
ح��دود  20روز بعد يعني دوش��نبه پي��ش ،علي
محمد س��عادتي ،مدير باف��ت و بناه��اي تاريخي
ش��هر تهران در حساب اينس��تاگرام خود با انتشار
تصوي��ري از ايوان مع��روف عمارت ،خب��ر از كليد
خوردن پروژه مرمت خانه مس��توفيالممالك داد.
حاال يكي از زيباترين خانهه��اي تاريخي تهران از
انزوا بيرون آمده و ميش��ود اميد داشت به احياي
اين بناي ارزش��مند كه طبق مس��تندات تاريخي
نخس��تين كابين��ه مش��روطيت در آن تش��كيل
شده است.
ميش��ود اميد داش��ت به باز ش��دن دره��اي اين
خان��ه تاريخي ب��ه روي مردمي كه هر روز بيش��تر
از قب��ل هويت پايتخت  200س��اله كشورش��ان را
البهالي برجهاي بلند و س��اختمانهاي بيهويت
گم ميكنن��د .لقب خانه تاريخي ته��ران را بيهوده
به عمارت ش��اخص و زيب��اي مس��توفيالممالك
ندادهان��د .صاحب اين بنا كه نام��ش همراه نام اين
بناي قاجاري شده ،صدراعظم ناصرالدين شاه بود.
 6بار به عن��وان نخس��توزير در دورههاي مختلف

روايت نجات خانه سياسي تهران

نصيب مالكان بنا ش��ده
منص��وب ش��د و آخرين
است .نخس��تينبار خانه
بار رضاش��اه پهلوي او را
آخرين گروهي كه از اين بناي نيمهمخروبه براي
مستوفيالممالك را علي
به عن��وان نخس��توزير
فيلمبرداري اس�تفاده كرد ،گ�روه فيلمبرداري
حاتمي براي فيلمبرداري
انتخ��اب ك��رد .عمارت
حسن فتحي در س�ريال ش�هرزاد بود .آنجا كه
سلطان صاحبقران نشان
محل سكونت او در چهار
فرهاد و آذر گلدرهاي براي آخرين بار يكديگر را
ك��رد و پ��س از آن ه��م
راه گلوبن��دك ته��ران،
مالقات ميكنند و درهاي بلند بنايي قديمي كه
بخشهايي از دلشدگان
تاكنون مرمت نشده و از
محل اختفاي انجمن س�ري اس�ت با ديوارهايي
را در اي��ن عم��ارت
آنجا كه سالها در اختيار
نم زده باز ميشود و ماش�ين آذر بيرون ميرود و
قاج��اري فيلمب��رداري
وزارت ارتباط��ات و اداره
دوبارهدربنابستهميشود.
ك��رد .البت��ه كس��اني
پس��ت بود ،ام��كان ورود
به آن هم براي مردم و كارشناس��ان تاريخ و ميراث ك��ه پش��ت صحن��ه فيلمبرداريه��اي عل��ي
فرهنگي فراهم نبود .اما درهاي اين محل هميش��ه حاتم��ي را در بناه��اي تاريخي ديدهان��د ،از حس
هم بس��ته نبودن��د ،در تم��ام اين س��الها درآمد مس��ووليتپذيري او در قب��ال اين بناه��ا و تالش
خوبي از اجاره اين محل به گروههاي فيلمبرداري ب��راي جلوگي��ري از هرگون��ه آس��يب ب��ه آنه��ا

ميگويند.
اي��ن روزه��ا ام��ا گروهه��اي فيلمب��رداري گويي
چن��دان تعل��ق خاط��ري ب��ه بناه��اي تاريخ��ي
ندارن��د و ردپايش��ان ت��ا مدته��ا روي
دي��وار و س��قف و محوط��ه بناهاي��ي ك��ه ب��راي
س��اخت فيلمه��اي تاريخ��ي اج��اره ميكنن��د،
ديده ميشود.
آخرين گروهي كه از اين بن��اي نيمهمخروبه براي
فيلمبرداري اس��تفاده ك��رد ،گ��روه فيلمبرداري
حسن فتحي در سريال شهرزاد بود .آنجا كه فرهاد
و آذر گلدرهاي براي آخرين ب��ار يكديگر را مالقات
ميكنن��د و درهاي بلن��د بنايي قديم��ي كه محل
اختفاي انجمن سري است با ديوارهايي نم زده باز
ميشود و ماشين آذر بيرون ميرود و دوباره در بنا
بسته ميش��ود .دوباره تاريخ ميماند پشت درها تا
دوباره گروهي براي فيلمبرداري وارد شوند.
ح��اال با پيگي��ري وزير ارتباط��ات اميدهاي��ي زنده
ش��ده ،بايد دي��د مي��راث فرهنگ��ي و ش��هرداري
چق��در ميتوانند در حفاظ��ت اين بناي ارزش��مند
س��هيم ش��وند ،س��عادتي در رابط��ه ب��ا بازدي��دي
ك��ه روز دوش��نبه از عم��ارت مس��توفيالممالك
داش��تند ،ميگوي��د« :اي��ن برنام��ه ي��ك بازدي��د
اوليه بود .اما براي به نتيجه رسيدن بايد صاحبنظران
در اين زمين��ه نظرش��ان را اراي��ه كنن��د .از طرفي
موض��وع بازخواني خاط��رات اين خان��ه هم مطرح
اس��ت .تحقق اين ام��ر نيازمن��د ي��ك برنامهريزي
صحي��ح ،كارشناس��ي ش��ده و دقيق اس��ت .وزارت
ارتباطات هم ق��ول مس��اعد داده ك��ه در اين حوزه
هزينه كن��د و از ايده مرم��ت و احي��ا و بهرهبرداري
حمايتكند».

اگر به تفكيك استانها و شهرها اين بانك اطالعاتي تهيه
شودگامبزرگيرخميدهد.
ح�وادث متعددي در كش�ور م�ا رخ داده و بارها
پژوهش�گراني ب�ه صورت�ي ف�ردي يا س�ازماني
روي م�وارد مختل�ف كار كردهان�د ام�ا ب�از هم با
فقدان مستندسازي و انتش�ار عمومي تجربيات
پژوهش�گران روبهرو هس�تيم .اگر هم اين نتايج
منتشر ش�ود منجر به اصالح روشهاي مديريتي
نميش�ود .ش�ما ب�راي مستندس�ازي و انتش�ار
بررسيهايتانبرنامهايداريد؟
البته قب��ل از اين اقدامات خوبي ش��ده اس��ت .مثال در
جريان زلزله بم چند كتاب نوشته ش��ده بود .اما اين كار
بايد در نظام آموزشي ما مطرح شود و تجربيات به صورت
گسترده منتقل ش��ود .روانشناس��ان و جامعهشناسان
قبل از نوشتن كتاب بايد به ميدان مطالعه بيايند .خود
من به عنوان دانشآموخته جامعهشناسي ،زماني كه با
مسائل زلزله روبهرو ش��دم هيچ تجربه قبلياي نداشتم.
حدود  10روز پس از زلزله دچار س��ردرگمي شده بودم
و نميدانستم چه كنم .در صورتي كه دانشجويان علوم
اجتماعي و روانشناس��ي بايد به صورت عمل��ي در اين
حوادث كار ميداني كنن��د .به هر حال تم��ام رخدادها
و مصاحبههايي ك��ه انجام دادهام را ثبت ك��ردهام كه بر
همين اس��اس  59مقوله مش��كالت مناط��ق زلزلهزده
شناسايي ش��ده و داليل و پيامدهايش��ان تبيين شده
اس��ت .قرار اس��ت با همكاري دكتر فرضيزاده اس��تاد
دانش��گاه تهران كتابي با عنوان جامعهشناسي فاجعه را
آماده انتشار كنيم .زلزله كرمانشاه براي ما درد و رنجهاي
زيادي داشت اما بايد برايمان درسآموز هم باشد .تا اگر
حادثه ديگ��ري رخ داد بقيه بدانند چگونه از خودش��ان
محافظت كنند .ما بايد تجربياتمان را به طور نظاممند
بهاشتراكبگذاريم.

اینعکسمتعلقبه
آقاینیتعلیرشیدینوده
حدوداً58سالهازتاریخپاییز93ترک
منزلنمودهوباافرادخانوادهتماس
نداشتهاند.درصورتآگاهیباشماره
09383777363تماسحاصلفرمایید

گروه اجتماع�ي| باقر ش��هنيزاده ،ريي��س انجمن
دندانپزشكان عمومي ايران با انتقاد از جايگزيني درمان
به جاي پيش��گيري ،نس��بت به گرانتر ش��دن خدمات
دندانپزش��كي ،كاه��ش مراجعات مردم ب��ه مطبهاي
دندانپزش��كي و گ��رانت��ر ش��دن تجهي��زات مصرفي
دندانپزش��كي به علت افزاي��ش تحريمها هش��دار داد.
شهنيزاده ،روز گذشته در نشست خبري با هشدار نسبت
بهسرايتتحريمهاييكجانبهبهحوزهتجهيزاتپزشكي،
خودداري مالزي و س��نگاپور از فروش دس��تكش يكبار
مصرفدندانپزشكيبهايرانبهدليلخروجامريكاازبرجام
و همچنين ناياب ش��دن موقت محفظه نگهداري داروي
آمپولهاي بيحس��ي را از مصداق تاثير اعمال تحريمها
برش��مرد و در پاس��خ به «اعتماد» درباره تفاوت شرايط
امروز – به دليل گراني قيم��ت دالر و افزايش تحريمها –
با سال  90و تغيير در مراجعات مطبهاي دندانپزشكي،
تاييد كرد ك��ه امروز ،حوزه س�لامت و بهخصوص ،حوزه
دندانپزش��كي با بحران بيشتري در مقايس��ه با سال 90
مواجهخواهدشدوافزود«:نميتوانيمانتظارداشتهباشيم
كه قيمت تجهيزات دندانپزشكي افزايش پيدا نكند .هنوز
آمار س��ه ماهه مراجعات مطبها را اس��تخراج نكردهايم
كه تحليلي از وضعيت مراجعات داش��ته باشيم اما سال
گذشته ،همكاران ميگفتند كه مراجعات سال 96نسبت
به  95كاهش داشته و امس��ال ،قطعا مشكل بيشتري در
اينزمينهخواهيمداشت«».عبدالحميدظفرمند»،مشاور
سابق وزير بهداشت در امور سالمت دهان و دندان هم در
ايننشستخبريباانتقادازاينكهمقولهسالمتدهاندر
وزارت بهداشت هيچ جايگاهي ندارد ،از فعال نشدن بيمه
س�لامت دهان كه مهر  92با تصويب شوراي عالي بيمه،
در بيمه پايه گنجانده شد انتقاد كرد و هشدار داد« :امروز
مردم ،به دليل شرايط اقتصادي كشور ،انتخاب ميكنند
كدام هزينه س�لامت را پرداخت كنند و قش��ر متوسط
جامعه ،تا زماني كه شرايط جسمي شان به وخامت نرسد،
س��راغ درمان نميروند ».ظفرمند در پاسخ به «اعتماد»
درباره اينكه چ��را مردم ب��ا وام گرفتن و بدهكار ش��دن
جراحي زيبايي انجام ميدهند ام��ا از گراني هزينههاي

دندانپزشكي ش��اكي هس��تند ،گفت« :فقط بخشي از
جامعه چنين رفتاري دارند و نميتوانيم به عموم تعميم
بدهيم .در بخشهايي از اس��تان مازندران ،دندانپزشك
وجود ندارد چون مسووالن استان هيچ تسهيالتي براي
حضوردندانپزشكايجادنكردهاند.دراستانهايجنوبي،
وضعيت به مراتب بدتر است .اما اگر در پايتخت هم با اين
وضعمواجههستيمبهدليلعدمفرهنگسازيصحيحدر
حوزهسالمتاستوالبتهماهمدرمقابلايناهمال،كوتاه
آمديم ».سيد جالل پورهاشمي؛ يكي ديگر از اعضاي اين
انجمن با هشدار نسبت به شرايط نامساعد سالمت دهان
و دندان گفت« :حدود 25هزار دندانپزشك عمومي داريم
اما واقعا بايد پاسخگوي چه تعداد بيمار باشيم؟ هزاران نفر
در ايران ،شب با دندان درد ميخوابند و تعداد دهانهاي
بيدندان و دندانهاي عفوني در كشور بيداد ميكند چون
مردم پولي براي هزينههاي دندانپزش��كي ندارند و ما هم
از اين بيماران غافل ش��دهايم .امروز حداقل  300ميليون
دندان پوسيده در كشور وجود دارد و تمام دندانپزشكان،
روزانه دو نوبت و به مدت 10سال بايد كار كنند تا فقط اين
تعداد پوسيدگي را ترميم كنند .شاخص بيماريهاي لثه
هم رو به افزايش اس��ت و بنا بر آماري كه وزارت بهداشت
ارايه داده ،آمار پوس��يدگي در كودكان  12ساله كه داراي
دندانه��اي دايمي هس��تند هم ب��ه ح��دود  80درصد
افزايش يافته .ما با اين مشكل هم مواجهيم كه اقتصاد ما
دولتي است اما بهداش��ت و درمان ما خصوصي است و به
همين سبب مردم ناچارند  80الي  90درصد هزينههاي
دندانپزشكي را از جيبشان پرداخت كنند و اين هزينهها
هم روز به روز گرانتر ميش��ود در حالي كه درآمد مردم
افزايش نداش��ته و قطعا به مرور توان مردم براي پرداخت
هزينههايدندانپزشكيكمترخواهدشد.امروز 90درصد
مراجعاتدندانپزشكيفقطبهدليلدرداستدرحاليكه
مردم بايد براي حفظ سالمت و پيشگيري از بروز بيماري
مراجعه كنند و درمان در مرحله دوم ق��رار بگيرد .امروز،
يكي از شاخصهاي توس��عه ،تعداد مراجعات مردم براي
معاينات دورهاي اس��ت در حالي كه اين شاخص در ايران
زيرصفراست».

محيطزيست

طاعون نشخواركنندگان  50راس از حيات وحش كرمان را تلف كرد

انتظار براي تشكيل ستاد بحران

گروه اجتماعي| با از بين رفتن بي��ش از  50راس كل
و بز و قوچ و ميش وحشي در پارك ملي خبر زنگ خطر
شيوع بيماري طاعون نشخواركنندگان و تهديد حيات
گونههاي حيات وحش ايران در اين منطقه به صدا درآمد.
«ديدبان محيط زيست ايران» به نقل از اداره كل حفاظت
محيط زيست اس��تان خبر داده كه پس از نمونهبرداري
كارشناسان دامپزش��كي از الش��ه حيوانات تلف شده،
ابتالي آنها به بيماري طاعون نشخواركنندگان ()ppr
تاييدشدهاست.
بن��ا ب��ه گزارشهاي علم��ي دفت��ر فن��اوري اطالعات
و ارتباط��ات س��ازمان دامپزش��كي ،بيم��اري طاعون
نش��خواركنندگان كوچك ( ،)PPRبيماري ويروس��ي
مسرياي است كه در ميان حيوانات اهلي ،گوسفند و بز
به آن مبتال ميشوند .اين بيماري در گلههايي كه سابقه
واكسيناسيون يا ابتال به بيماري ندارند ميتواند 80تا90
درصد دامها را مبتال كند و  50تا  80درصد مبتاليان را به
كاممرگبكشد.
طاعون نشخواركنندگان كوچك از سال  1373در ايران
مشاهده ش��ده اس��ت .يكي از جديترين سوابق شيوع
بيماري در ايران به سالهاي 1379و 1380باز ميگردد
كه مواردي از شيوع اين بيماري در كل و بزهاي وحشي
پاركمليكويرمشاهدهشدهاست.
ورود دام آلوده به كشور و تماس حيوانات با منابع آلوده در
زمان جابهجايي و حمل و نقل مانند استفاده از آب و غذاي
دامهاي تجاري و كوچرو از جمله عوامل شيوع اين بيماري

جامعه

كليد خوردن دوباره طرح تحقيق
و تفحص از شهرداري تهران

گروه اجتماع�ي| بعد از توقف طرح تحقيق و تفحص
از ش��هرداري تهران در دوره محمد باقر قاليباف ،به نظر
ميرس��د مجلس بار ديگر براي به جريان انداختن اين
پروندهخيزبرداشتهاست.
دو ت��ن از نمايندگان م��ردم تهران در مجلس ش��وراي
اس�لامي از پيگيري طرح تحقيق و تفحص از عملكرد
شهرداري تهران و بررسي مجدد آن خبر دادند.
مصطفي كواكبيان در گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص
سر انجام طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران گفت:
طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دستور كار
است .كميس��يون به صحن گزارش خود را ارايه كرده،
حال طرح منتظر نوبت رسيدگي است و بعد از تعطيالت
مجلس در اواي��ل مردادماه اين طرح مورد بررس��ي و به
جريانخواهدافتاد.
وي در خصوص دس��تگيري قائم مقام ش��هردار اسبق
ته��ران و دس��تور مقام معظ��م رهبري ب��ه رييس كل
نيروهاي مسلح در خصوص پيگيري اين پرونده و امكان
بررسي اين موضوع در مجلس ،گفت :موضوع تحقيق و
تفحص مجلس از ش��هرداري امالك نجومي است و هر
موضوع ديگري اگر بخواهد مطرح ش��ود بايد به صحن
علني مجلس بيايد تا بعد از بررس��ي مورد تصويب قرار
بگيرد.
همچنين پروانه مافي يكي ديگ��ر از نمايندگان تهران
نيز در اين خصوص به خبرنگار خانه ملت گفت :تا جاي
كه من اطالع دارم اين موضوع در حال پيگيري اس��ت
به عبارتي كنار گذاشته نش��ده و چند نفر از نمايندگان
تهران پيگير موضوع هستند اما هنوز به صحن مجلس
نيامدهاست.
وي ادامه داد :ما در جلسات كه با شوراي شهر داريم يكي
دو بار اعضاي شوراي تهران نيز از نمايندگان خواستهاند
كه اين طرح پيگيري شود.
وي با اش��اره به دس��تور مقام معظم رهب��ري در مورد
پيگيري يكي از پروندههاي شهرداري تهران ،گفت :بعد
از دستگيري قائممقام شهردار اسبق ،مقام معظم رهبري
براي شفافس��ازي امور دس��تور خوبي صادر كردند كه
پيرو اين دستور مجلس ميتواند طرح تحقيق و تفحص
را جديتر بگيرد اين در حالي اس��ت كه رييس شوراي
ش��هر تهران از به جريان افتادن چنين پروندهاي اظهار
بياطالعي كرده و گفته :من از اين موضوع خبر ندارم و
شخصا درخواستي در اين موضوع نداشتم.
بدينترتيب بايد منتظر آغاز جريان تحقيق و تفحصي
جدي��د و البت��ه جنجال��ي از ش��هرداري پايتخ��ت در
هفتههاي آين��ده بود .گرچه معلوم نيس��ت بع��د از به
سرانجام رسيدن  12پرونده تخلفات ش��هرداري كه از
سوي نجفي به دادستاني ارسال شده و همچنين بسته
شدن بيسروصداي پرونده امالك نجومي و درحالي كه
شهردار و معاونان آن كامال تغيير كردهاند ،اين تحقيق و
تفحص با چه هدفي انجام شده و راه به كجا خواهد برد!

است .بيم آن ميرود كه با توجه به رونق صنعت دامپروري
در شهرستان بافت در اس��تان كرمان كه پارك ملي خبر
هم در آن منطقه واقع ش��ده اس��ت؛ بيماري شيوع پيدا
كند« .رضا جزينيزاده» مديركل حفاظت محيط زيست
اس��تان كرمان ،هم در گفتوگو با «اعتماد» با قبول اين
نگراني از تشكيل كارگروه بحران و سم پاشي آبشخورها
براي پيشگيري از ش��يوع بيماري خبر داد« :پارك ملي جدول
خبر از نظر تنوع زيس��تي و حيات وحش بسيار اهميت
دارد و از همين رو تمام تالشمان را ميكنيم كه از شيوع
بيماري و تش��ديد بحران تلفات حيات وحش جلوگيري
كنيم ».به گفته جزينيزاده در صورت غفلت دستگاههاي
دولتي از بحران كنوني ،ش��يوع بيماري ميتواند تبعات
جبرانناپذيري به جا بگ��ذارد .مديركل حفاظت محيط
زيست از تشكيل نشدن جلسه ستاد بحران در استانداري
كرمان درباره اين موضوع ،انتقاد كرد و گفت« :متاسفانه
مسووالن برخي دستگاهها تصورش��ان از بحران محدود
به زلزله و سيل است در صورتي كه شيوع همين بيماري
ميتواند موجب نابودي حيات وحش در پارك ملي خبر
شود ».جزينيزاده در عين حال از «مساعدت و پيگيري»
فدايي ،سرپرست استانداري كرمان دراينباره خبر داد:
«با توجه به حمايت و دس��تور جناب آقاي دكتر فدايي
اميدواريم ظرف روزهاي آينده دستگاههاي ديگر مانند
جهاد كشاورزي و دامپزش��كي با امكانات بيشتري براي
واكسيناسيون دامهاي اهلي پيرامون پارك ملي و ساير
اقداماتحفاظتيبسيجشوند».
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دس��تورالعمل قط��ع ب��رق و قط��ع
خنككنندههاي ادارات دولتي در كنار تغيير
ساعت كار ادارات شايد به نظر آقاي وزير نيرو خوب باشد
اما يك پرس��ش هم مطرح كنيم كه بهرهوري را چگونه
ارزيابي ميكنند و آيا ميتوانند در اين ش��رايط كيفيت
انجام كار را ه��م تضمين كنند .من س��اعت  ۸صبح در
تهران به يك��ي از ادارات دولتي مراجعه ك��ردم و هنوز
كارمندانسركارشانحاضرنبودند.
۰۹۱۲۰۰۰۲۳۴۸

الو ...
االن چند روزي است كه طرح تغيير ساعت
كاري كاركنان دولت اجرا ميشود و ساعت
كاريها از شش تا چهارده شده است .اما هنوز نتيجه
اين طرح اعالم نشده ،گرچه مشاهدات عيني حكايت
از آن دارد كه با اين تغييرات نه ترافيك كمتر شده و نه
عمال بسياري از ادارات ،سيس��تمهاي خنككننده
خود را خاموش كردهاند! واقعا اي��ن طرحهاي بدون
مطالعه را از كجا ميآورند؟
۰۹۱۹۰۰۰۲۰۱۳


ادامه از صفحه اول

نه ،به اين سادگي نيست آقاي رييسجمهور!
برخي ديپلماتهاي آس��يايي مقيم سازمان ملل نيز
ميگويند توكيو از واش��نگتن در اين زمينه توضيح
خواسته است .به گفته اين ديپلماتها نگراني توكيو و
به تبع آن سئول بيشتر از اين جهت است كه بدون در
نظر گرفتن حساسيتهاي امنيتي و تهديدهاي ذاتي
كره شمالي؛ واشنگتن در يك فضاي كاذب تبليغاتي
مترصد به حصول توافقي پنهان و نامشخص با پيونگ
يانگ اس��ت .همان مقام كره جنوبي ميگويد« :اين
نگراني حتي در خود اياالت متحده و مشخصا وزارت
دفاع اين كشور به وضوح مشاهده ميشود».
اما اين نگراني تنها از جانب متحدان واشنگتن نيست
كه مطرح ميشود .روسيه و چين نيز از موضع منافع
منطقهاي خود با هرگونه «توافق دوجانبه بيحاشيه»
مخالفند .به همين دليل از موضع س��هجانبهگرايي
كره ش��مالي – چين و مس��كو ،حتما پيونگ يانگ
خواس��تهاي متح��دان س��نتي و قوي خ��ود را در
نظرخواهد گرفت چراكه برخالف تصور از اين به بعد
بيش��تر به آنها محتاج خواهد بود .پكن و مس��كو هم
مطلقا مايل به دادن اين امتي��از بزرگ به آقاي ترامپ
نيس��تند كه مثال او طي توافقي يكجانبه و نامتوازن
با كره ش��مالي يك پيروزي اس��تثنايي و تاريخي را
براي خود و به نام خود رقم بزند و اياالت متحده تنها
ميداندارشبهجزيرهكرهشود.
ازس��وي ديگر بايد توجه داش��ت كه اع�لام نرمش
اياالت متحده در برابر كره ش��مالي ب��ه خودي خود
نكته تعجبآور ،بديع و بعيدي در عرصه ديپلماسي
نميتوان��د باش��د (البته اگ��ر همهچيز ع��ادي بود)
و بس��ياري آن را «امرمطل��ق اجتنابناپذي��ر در
ديپلماس��ي» ميدانند .كمااينكه در موارد مشابهي
مانند توافق اتم��ي ايران ،همي��ن ضرورتها ،نهايتا
كار با تهران را س��اده و توافق وي��ن  2015را موجب

ش��د .اما تفاوت ضرورت آن روز با ش��رايط امروز ،در
همهجانبهگراي��ي و هماهنگي حوزههاي مش��ورتي
– اجراي��ي ،سياس��ي ،امنيتي و ديپلماتيكي اس��ت
كه دولت كنوني در واش��نگتن عميقا نات��وان در آن
اس��ت .همين هماهنگيها و تصميمات متعاقب آن،
تضمينهاي الزم و سطح بااليي ،نه تنها در ردههاي
دولتي كه در سطوح قانونگذاري كشور ايجاد و زمينه
حمايت آنه��ا را از ه��ر فرآيندي فراهم م��يآورد .به
همين دليل بود كه كمتر كس��ي تصور ميكرد دانلد
ترامپ به راحتي بتواند توافق با تهران را كه زمان خود
حاميان قانوني زيادي داشت زير پا بگذارد .اما اكنون
در مقابل كره ش��مالي آيا اياالت متح��ده با وضعيت
مشابه و يكس��اني روبهرو اس��ت؟ حتما پاسخ مثبت
سادهانگارانه خواهد بود و همين بالقوه مخاطرهآميز
اس��ت .به همين دليل راه براي كاخ س��فيد آن گونه
كه تصور ميكند صاف و هموار نيس��ت .مانع جدي
كنگره ،مخالفت معنادار وزارت دفاع ،نگراني متحدان
منطق��هاي ،مخالفت و مقاوم��ت چين و روس��يه و
از همه مهمت��ر عدم موافق��ت كره ش��مالي در كنار
گذاشتن كامل برنامه اتمي خود ،تنها بخش كوچكي
از مشكالتي هس��تند كه اياالت متحده با آنها روبهرو
اس��ت .اكنون مشخص ش��ده طي  3ماه گذشته كره
شمالي سايت اتمي «يونگ بيونگ» را به منظور توليد
سوخت غيرمتعارف اتمي توسعه داده است .خب پس
منظور كاخ س��فيد و وزارتخارج��ه از كوتاه آمدن و
حصول توافق خوب چيست؟ ظاهرا كه همه ابتداي
خط هستند اما آقاي رييسجمهور ميگويد انتهاي
راه هستيم! در اين ش��رايط بهترين كار نشستن پاي
تلويزيون و انتظاركشيدن براي نطق بااحساس «ري
چون هي» گوينده مشهور كره شمالي است؛ او دهان
سياسي و تبليغاتي كيم جونگ اون است.
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