
رئيس قوه قضائيه سال گذشته در حاشيه سفر 
به اس�تان البرز، دس�توري مبني بر پيگيري 
وضعيت واگذاري شركت تراورس صادر كرد. 
در نهاي�ت اكن�ون با حك�م ش�عبه ۲۱ دادگاه 
حقوق�ي تهران، ق�رارداد واگذاري »ش�ركت 
تراورس« در استان البرز به شركت اميرمنصور 
آريا ابطال و اين ش�ركت با با پيگيري هاي قوه 
قضائيه ب�ه بيت المال بازگردانده شده اس�ت. 
استان البرز، مقصد يازدهمين سفر استاني رئيس 
قوه قضائيه، بود. اين سفر در دي ماه سال گذشته 
انجام شد. دس��تور رئيس قوه قضائيه براي ايجاد 
شوراي حل اختالف بخش هاي توليدي به منظور 
ح��ل مش��كالت توليد كنندگان و رس��يدگي به 
واگذاري شركت تراورس از مهم ترين موضوعات 
و مصوبات سفر استاني يازدهم رئيس قوه قضائيه 

بود. 
 نجات تراورس در نتيجه سفر به البرز

به گزارش مركز رس��انه قوه قضائي��ه، در جريان 
جلسه روز پنج شنبه پيگيري مصوبات سفر استاني 
به البرز، رئيس كل دادگستري اس��تان البرز در 
ارتباطي تصويري ب��ه ارائه گ��زارش عملكرد در 
اين زمينه پرداخت.  در اين جلس��ه غالمحسين 
اسماعيلي، سخنگوي دس��تگاه قضا نيز با اشاره 
به دس��تور رئيس قوه قضائيه مبن��ي بر پيگيري 
وضعيت واگذاري ش��ركت تراورس در حاش��يه 
سفر به اس��تان البرز، از قطعي شدن حكم شعبه 
۲۱ دادگاه حقوق��ي تهران خب��ر داد. طبق حكم 
اين شعبه، قرارداد واگذاري »شركت تراورس« در 
استان البرز به شركت اميرمنصور آريا ابطال و اين 
ش��ركت با پيگيري هاي قوه قضائيه به بيت المال 

بازگردانده شده است. 
شركت خدمات مهندس��ي خط و ابنيه فني راه 
آهن )تراورس( يكي از واحد هاي توليدي اس��ت 
كه به اذعان مديرعامل آن، پيرو سفر ۱۲ دي ماه 
سال گذش��ته آيت اهلل رئيسي به اس��تان البرز، از 
خطر حتمي ورشكستگي نجات يافت.  در جريان 
سفر اس��تاني رئيس قوه قضائيه به البرز، تعدادي 
از توليدكنن��دگان و صنعتگران كه با مش��كالت 
مختلفي دس��ت و پنجه نرم مي كردند با آيت اهلل 
رئيسي ديدار و گفت وگو كردند. يكي از افراد حاضر 
در آن جلسه، مديرعامل شركت خدمات مهندسي 
خط و ابنيه فني راه آهن )تراورس( بود كه در آن 

روز ها در آستانه ورشكستگي كامل قرار داشت. 
 سازنده 70 درصد شبكه ريلي كشور

شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن 
)تراورس( بزرگ ترين ش��ركت اقماري راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران در سال ۱۳۷۱ تأسيس و 
در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي، در ارديبهشت 

ماه سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصي واگ�ذار شد. 
 فلسفه وجودي شركت تراورس، كمك به توسعه و 
نگهداري راه آهن و توليد انواع تراورس اعم از چوبي 
و بتني، روسازي، زيرسازي و بازسازي خطوط ريلي 
و همچنين نگه�داري از خطوط و ابنيه فني موجود 

در شبكه راه آهن سراسري كشور است. 

جالب اينك��ه متخصصي��ن حوزه حم��ل و نقل 
ريلي، زير س��اخت راه آه��ن كش��ور را در اختيار 
ش��ركت تراورس مي دانند.  طبق گفته مصطفي 
معيني، رئي��س هيئت مدي��ره و مديرعام��ل 
ش��ركت خدمات مهندس��ي خ��ط و ابنيه فني 
راه آهن)ت��راورس(، اين ش��ركت، يك مجموعه 
توليدي، خدماتي و پشتيباني با سابقه طوالني در 
زمينه ساخت، توسعه و احداث شبكه ريلي درون 
و برون شهري بوده كه در زمينه نگهداشت، تعمير 
و بهره برداري از ش��بكه ريلي راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران و مترو هاي كالنشهر ها فعاليت دارد.  
شركت تراورس با داش��تن حدود ۵ هزار و ۵۰۰ 
نفر پرسنل متخصص و متعهد و با تجربه به طور 
مستقيم و حدود ۵۰۰ نيرو به طور غيرمستقيم و 
مجموعاً ۶ هزار نفر در بيشتر نقاط كشور كه شبكه 
ريلي وجود دارد مشغول خدمت رساني بوده است 
كه با خصوصي سازي معيوب عمالً به ورشكستگي 

رسيده است. 
در واقع فعاليت اصلي ش��ركت بخش روسازي و 
ماش��ين آالت انحصاري و تخصصي ريلي اس��ت 
و نزديك به ۷۰ درصد از ش��بكه ريل��ي كه بعد از 
پيروزي انقالب اس��المي در كشور ساخته شده، 
توسط شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني 

راه آهن انجام شده اس��ت. ضمن اينكه نگهداري 
حدود ۶۰ درصد از شبكه ريلي كشور هم در اختيار 

اين شركت است. 
 تعلي�ق ت�راورس ب�ا اخت�اس 3 ه�زار 

ميلياردي
پروژه هاي مختلفي مانند راه آهن اصفهان - شيراز، 
كرمان - زاهدان، خط دوم راه آهن تهران - مشهد، 
راه آهن بافق - مشهد، ابر پروژه هاي ريلي راه آهن 
قزوين - رش��ت، راه آهن مراغ��ه - اروميه كه در 
س��ال هاي اخير به بهره برداري رسيد و بازسازي 
مسير ريلي صعب العبور تهران - جنوب توسط اين 
شركت انجام شد.  اين شركت در حال حاضر هم 
در پرو ژه هاي بزرگ و مهم همچون راه آهن زاهدان 
به چابهار، خط دوم راه آهن اهواز- انديمشك به 
طول ۱۴۰ كيلومتر و همين ط��ور راه آهن يزد - 
اقليد و بازسازي بخشي از مسير ريلي تهران - يزد 
- بافق به كرمان فعالي��ت مي كند. در حوزه قطار 
درون شهري نيز مترو خط تهران - كرج - گلشهر، 
مترو كرج - هشتگرد، مترو مشهد و مترو اصفهان 

توسط شركت تراورس انجام شده است. 
اين ش��ركت دولتي كه قدمتي حدوداً ۳۰ س��اله 
دارد، ارديبهش��ت ماه س��ال ۱۳۸۹ و در راستاي 
اجراي قان��ون اصل ۴۴ قانون اساس��ي به بخش 

خصوصي)گروه اميرمنصورآريا( واگذار مي شود. 
گروه امير منصور آريا و مدير آن شخص مه آفريد 
امير خس��روي از س��ال ۹۰ درگير پرونده فساد 
بزرگي معروف ب��ه اختالس ۳ ه��زار ميلياردي 
مي شوند و به تبع اين اتفاق، شركت تراورس نيز در 

حالت تعليق و بالتكليفي قرار مي گيرد. 
مشكالت تراورس تا س��ال ۹۸ ادامه پيدا مي كند 
تا مديرعامل ش��ركت در ديدار با آيت اهلل رئيسي 
در جريان س��فر اس��تاني به البرز ديدار مي كند. 
مدير تراورس در آن ديدار مشكل اصلي سال هاي 
اخير اين مجموعه بزرگ را اينگونه بيان مي كند: 
»سهامدار ما نتوانسته است بدهي هاي خود را به 
سازمان خصوصي سازي بدهد و شركت در حالت 
بالتكليفي قرار دارد. يا سهامدار بايد بدهي هايش 
را به سازمان خصوصي سازي بدهد يا اين شركت 

دوباره از طريق شرايط قانوني واگذار شود.«
 تصاحب ت�راورس با كمتر از يك شش�م 

قيمت
رئيس قوه قضائيه پس از اس��تماع اظهارات مدير 
اين شركت و با توجه به اينكه ۹۵ درصد سهام اين 
مجموعه به گروه امير منصور آريا واگذار شده بود، 
به معاون اول قوه قضائيه ك��ه متمركز بر پرونده 
امير منصور آريا بود، دس��تور مي دهد تا مس��ئله 
مورد پيگيري قرار گيرد.   در پي دس��تور رئيس 
دستگاه قضا، اقدامات قضايي جهت حل مشكالت 
اين مجموعه توليدي ۶ هزار نفره آغاز و پرونده اي 
به جريان مي افتد.  خوش��بختانه اكنون واگذاري 
مسئله دار شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه 
فني راه آهن)تراورس( ابطال ش��د و اين شركت 
۲۴ هزار نفري )با احتساب حداقل عائله كاركنان( 
به دولت بازگشت.  شركت تراورس در سال ۸۹ از 
طريق سازمان خصوصي س��ازي به شركت آهن 
و فوالد لوش��ان كه مال��ك آن امير منص��ور آريا 
)مه آفريد خس��روي( بود، به قيمت حدود ۱۲۳ 
ميليارد تومان واگذار ش��د.   گروه آريا از مجموع 
اين مبلغ در ابتدا صرفاً ۸ ميليارد تومان پرداخت 
مي كند و از مجموع ۲۰ قسط بعدي نيز تنها سه 
قس��ط را مي پردازد. يعني مجموع پرداختي آنها 
به سازمان خصوصي سازي به حدود ۲۰ ميليارد 

تومان مي رسد. 
جالب آنكه بخش��ي از اختالس ۳ هزار ميلياردي 
گروه امير منص��ور آريا و تس��هيالت دريافتي با 
اس��تفاده از اعتبار همين شركت بزرگ و معروف 
صورت گرفته ب��ود.  هم اكن��ون در كل ايران ۱۳ 
جرثقي��ل لوكوموتيو دار وج��ود دارد كه اين ۱۳ 
جرثقيل نيز در اختيار شركت تراورس است. پس 
از ماجراي اختالس و اجراي حكم اميرمنصور آريا، 
وضعيت اين شركت بالتكليف ماند و تا ماه ها حقوق 

كارگران پرداخت نشد. 
همين امر موجب شكل گيري اعتراضات كارگري 
ش��د و در بس��ياري موارد راه آهن مجبور بود كه 
حقوق كارگران و كارمندان اين ش��ركت واگذار 
شده را پرداخت كند، حال آنكه خدمات شركت 

هم در حالت تعليق و نيمه تعطيل قرار داشت!

| روزنامه جوان |  شماره 6089 

884984403سرويس اجتماعي |  1442 ربيع الثان��ي   19  |  1399 آذر   15 ش��نبه 

از امروز ۵0 درصد كارمندان دستگاه هاي اجرايي در محل كار خود حضور دارند، اما كماكان ورود و خروج خودروهاي شخصي با پاك غير بومي 
به شهر هاي قرمز و نارنجي ممنوع است و ممنوعيت تردد شبانه خودروها نيز همچنان پابرجاست

رنگکروناييپايتختازامروزنارنجيميشود

»تراورس« به  ريل خدمت بازگشت
بزرگ ترين شركت  اقماري راه آهن با ظرفيت توليد 70 درصد ريل كشور 

با دستور رئيس قوه قضائيه به بيت المال بازگشت داده شد

با پايان محدوديت هاي 

زهرا چيذري 
دوهفته اي گسترده در   گزارش  2

كشور و روند كاهشي 
جانباختگان كرونا طي هفته گذشته، بسياري از 
شهرهايي كه قبًا در وضعيت قرمز كرونا بودند 
حاال به نارنجي تغيير وضعيت داده اند. به همين 
خاطر هم از امروز محدوديت هاي كرونايي در اين 
شهرها متناسب با وضعيت جديد اجرايي خواهد 
شد. تهران هم يكي از همين شهر هاست كه پس 
از عبور از محدوديت هاي دو هفته اي، از قرمز به 
نارنجي تغيير وضعيت داده اس�ت و بناس�ت تا 
محدوديت هاي اين ش�هر به تناس�ب وضعيت 
نارنجي كاهش يابد. بر اين اس�اس از امروز ۵0 
درصد كارمندان دستگاه هاي اجرايي در محل 
كار خود حضور خواهد داشت، اما كماكان ورود 
خودروه�اي ش�خصي ب�ا پ�اك غير بومي به 
شهر هاي قرمز و نارنجي و همچنين خودروهاي 
شخصي پاك بومي شهر هاي قرمز و نارنجي به 
ساير شهرها ممنوع است. ممنوعيت تردد شبانه 
خودروها مشمول از ساعت ۲۱ الي ۲۴ بامداد در 
همه ش�هر قرمز و نارنجي با جمعيت باالي ۲00 
هزار نفر هم استمرار دارد. كاهش محدوديت ها 
در شهرهايي كه از قرمز به نارنجي تغيير وضعيت 
داده اند، اما نگراني هايي را در پي داشته اس�ت. 
عليرضا زالي، فرمانده ستاد عمليات مديريت 
بيماري كرونا در پايتخت نسبت به بازگشايي هاي 
شتابزده و شروع مجدد كرونا در پايتخت هشدار 
داده است. از نگاه وي تهران در شرايط شكننده 
است و بازگشايي هاي شتابزده مي تواند باعث 
افزايش ش�يوع بيم�اري و تك�رار تجربه تلخ 

ارديبهشت ماه شود. 
محدوديت هاي كرونايي دو هفته اي توانس��ته تا 
كمي آمار فوتي هاي كرون��ا را جابه جا كند و ۴۵۰ 
نفر فوتي را به ۳۵۰ نفر در هر ۲۴ س��اعت برساند. 

طي ۲۴ س��اعت منتهي به روز جمع��ه۱۳ هزار و 
۳۴۱ بيمار جدي��د مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد كه يك هزار و ۹۹۶ نفر از آنها بستري 
ش��دند. حاال مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به يك ميليون و ۱۶ ه��زار و ۸۳۵ نفر رس��يد. در 
همين زمان، ۳۴۷ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۴۹ هزار و ۶۹۵ نفر رسيد. همچنين ۵۸۲۴ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۷۰۸ هزار 
و ۱۰۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. 
 در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعيت قرمز، ۲۷۸ 
شهرس��تان نارنجي و ۱۰۶ شهرستان در وضعيت 

زرد قرار دارند. 
 اجراي محدوديت هاي نارنجي در تهران 

غالمرضا عباس پاش��ا، معاون توس��عه مديريت و 
منابع استاندار تهران با اش��اره به وضعيت نارنجي 
در اكثر نقاط استان تهران از دوركاري ۵۰ درصدي 
كارمندان دستگاه هاي اجرايي از امروز ۱۵ آذرماه 

خبر داد. 
وي با اش��اره به وضعي��ت دوركاري كارمندان در 
اس��تان تهران گفت:» با توجه به همكاري مطلوب 
مردم و اقدامات انجام شده اكثر نقاط استان تهران 
در وضعيت نارنجي قرار دارد و تنها پيشوا در وضعيت 

قرمز است.«
بر اين اس��اس با توجه به اين موضوع بخش��نامه 
سازمان امور اداري و استخدامي مربوط به وضعيت 
نارنجي در اس��تان تهران اعمال مي ش��ود و از روز 
ش��نبه ۱۵ آذرماه به مدت يك هفته يعني تا ۲۱ 
آذرماه اين ش��رايط حاكم خواهد ب��ود و در ادامه 
وضعيت شهرها به صورت هفتگي بررسي و نحوه 

فعاليت ادارات اطالع رساني مي شود. 
در وضعيت نارنج��ي، ادارات ارائه دهنده خدمات 

ضروري و دس��تگاه هاي مرتبط ب��ا مأموريت هاي 
اساسي و مديريت ش��هري مي توانند با تشخيص 
باالترين مقام مس��ئول)در س��طح ملي يا استان( 
نسبت به كاهش حضور تا يك سوم كاركنان خود 
اقدام كنند و در ساير ادارات ارائه خدمات با حضور 

۵۰ درصدي كاركنان انجام خواهد شد. 
معاون استاندار تهران تأكيد كرد:» در مورد شهرهاي 
قرمز ني��ز ادارات ارائه دهنده خدم��ات ضروري و 
دس��تگاه هاي مرتبط با مأموريت هاي اساس��ي و 
مديريت شهري مي توانند با تشخيص باالترين مقام 
مسئول)در سطح ملي يا استان( نسبت به كاهش 
حضور تا ۵۰ درص��د كاركنان خود اق��دام كنند، 
مشروط بر آنكه خللي در ارائه خدمات ضروري به 
وجود نيايد و در ساير ادارات ارائه خدمات با حضور 

حداكثر يك سوم كاركنان انجام خواهد شد.«
  نگراني از بازگشت تهران به وضعيت قرمز 

كاه��ش محدوديت ه��ا در ش��هرهايي همچون 
تهران كه به تازگ��ي به وضعيت نارنجي رس��يده 
و هر لحظ��ه ممكن اس��ت دوباره به وض��ع قرمز 
برگردد، نگراني هايي را در ميان كارشناسان ايجاد 

كرده است. 
عليرضا زالي، فرمانده س��تاد عملي��ات مديريت 
بيماري كرون��ا در پايتخت معتقد اس��ت: » تهران 
گرانيگاه كنترل بيماري كوويد ۱۹ است و كنترل 
اين بيماري در كش��ور بدون مه��ار و جلوگيري از 

طغيان آن در تهران امكان پذير نيست.«
به گفته وي هر چند آماره��اي كرونا در پايتخت 
حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نس��بت به هفته گذش��ته 
كاهش داشته اما ش��رايط تهران هنوز شكننده و 
ناپايدار است و بازگشايي هاي ش��تابزده مي تواند 
باعث افزايش ش��يوع بيماري و تك��رار تجربه تلخ 

ارديبهشت ماه شود. 
زالي عدم فاصله گذاري اجتماع��ي و حمل و نقل 
عمومي را دو عامل خطر مهم در افزايش ش��يوع و 

انتقال كوويد ۱۹ برشمرد و يادآور شد:» فضاهاي 
مس��قف و بدون تهويه مناس��ب با حضور بيش از 
۱۵ نفر از جمله كانون هاي خطر بيماري محسوب 

مي شوند.«
وي به عنوان يكي از مداخ��الت مهمي كه هرچه 
س��ريع تر بايد انج��ام پذيرد ب��ه افزاي��ش ناوگان 
اتوبوسراني و واگن هاي مترو اشاره كرد كه مي تواند 
به طور چشمگيري ميزان سرايت بيماري را كاهش 

دهد. 
فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري در پايتخت 
در ادامه گفت: از امروز شرايط تهران به عنوان شهر 
نارنجي تلقي مي شود، اما بايد توجه داشت كه برخي 
از محدوديت ه��ا مثل حضور حداكث��ر ۵۰ درصد 
كاركنان، تعطيلي برخي مشاغل گروه سه و چهار، 
عدم اجراي مراس��م و برنامه هاي تجمعي آييني 

كماكان پابرجاست.« 
وي در ادامه بر لزوم اج��راي برنامه هاي راهبردي 
براي كنترل بيم��اري نظير عدم حض��ور افراد در 
مجامع غيرضروري، ارائه خدمات مدني و شهري 
به ص��ورت الكترونيكي تأكيد كرد و يادآور ش��د: 
اجراي طرح شهيد س��ليماني در تهران به منظور 
شناسايي و رديابي سريع بيماري، درمان سريع تر 
و قرنطينه سازي و ايزوالس��يون اوليه و هوشمند 

انجام مي شود. 
 آغاز مطالعه انساني واكسن ايراني كرونا

تازه ترين خبر درباره واكسن وطني كرونا هم همان 
خبر ورود اين واكسن به فاز آزمايش انساني است. 
رئيس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت از شروع مطالعه باليني يك واكسن ايراني 

كرونا خبر داد. 
كيان��وش جهانپ��ور در صفح��ه توييت��ر خ��ود 
نوشت: »واكسن Inactivated شركت شفافارمد 
به عنوان اولين واكسن ايراني  كوويد۱۹ با دريافت 

كد اخالق عماًل وارد فاز مطالعه باليني شد.«

معلوالن همچنان
 در پيچ و خم مناسب سازي

هن�وز تع�داد كم�ي از معل�والن مي توانن�د در مراك�ز تج�اري، 
مس�اجد، رس�توران ها، دانش�گاه ها و غيره تردد كنن�د. حقوق 
معل�والن در زمان پ�ارك خ�ودرو، ت�ردد در خيابان هاي ش�هر، 
اس�تفاده از مت�رو و بي آرت�ي ه�م غالب�ًا رعاي�ت نمي ش�ود. 
م��اده ۲ قانون حماي��ت از حقوق معل��والن به بحث مناسب س��ازي، 
دسترس پذيري و تردد و تحرك معلوالن پرداخته است؛ اين يعني بايد 
تمامي اقدامات الزم را براي دسترس پذيري معلوالن در خيابان ها، مراكز 

و مجتمع هايي كه ساير افراد در آن تردد دارند، انجام داد. 
در همين زمينه روز گذش��ته، مدي��ر عامل انجمن دف��اع از حقوق 
معلوالن نس��بت به توجه نكردن ب��ه اجراي م��اده ۴ قانون حمايت 
از حقوق معل��والن انتقاد كرد و گفت: »در قان��ون حمايت از حقوق 
معلوالن آمده است كه شهرداري ها بايد به ساختمان ها و مجتمع هايي 
كه معلوالن امكان اس��تفاده از آن را ندارند پايان كار ندهند، اين در 
حالي اس��ت كه در حال حاضر مجتمع ها و مراكز براي دريافت پايان 
كار، آسانس��ورهايي را اجاره مي كنن��د و بعد از درياف��ت پايان كار، 
باالبر را تحوي��ل مي دهند!« علي همت محمودن��ژاد اين را هم گفت: 
»البته مناسب سازي و دس��ترس پذيري براي معلوالن تنها محدود به 
آسانسور و رمپ نيس��ت. حتي در برخي از واحدهاي مسكوني كليد و 
پريز در قسمتي قرار مي گيرد كه فرد داراي كوتاهي قد به هيچ عنوان 
نمي تواند به آن دسترسي داشته باشد. حتي دست بسياري از معلوالن 
به دس��تگاه هاي ATM نمي رس��د، چرا تمامي ATMها در شهر براي 

نابينايان گويا نيستند؟«
در ماده ۹ قانون حمايت از حقوق معلوالن نيز آمده است كه افراد داراي 
معلوليت واجد شرايط در س��نين مختلف مي  توانند با معرفي سازمان 
از آموزش عالي رايگان در واحدهاي آموزش��ي تابع��ه وزارتخانه هاي 
آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و ديگر دستگاه هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسالمي و ساير 
مراكز آموزش عالي غيردولتي از محل رديف مربوطه در بودجه سنواتي 
بهره مند شوند؛ محمودنژاد در اين باره نيز توضيح داده است: »اين بخش 
از ماده قانوني براي دانشجويان معلول در حال اجراست و ما نيز در حال 
رصد آن هستيم، اما ناگفته نماند كه پرداخت هاي اين بند از قانون به 
صورت نامنظم در حال انجام است و اين موضوع شأن و كرامت انساني 

افراد داراي معلوليت را زير سؤال مي برد.«
در واقع انتظار انجمن دفاع از حقوق معلوالن اين اس��ت كه س��ازمان 
بهزيستي، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به گونه اي با يكديگر 
هماهنگ و مرتبط باش��ند كه شهريه دانش��جويان معلول مانند ساير 
دانشجويان ديگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت شود و به نحوي 
نباشد كه دانشگاه چندين بار به دانشجويان معلول تذكر دهد و شأن و 

كرامت انساني آنها را زير سؤال ببرند. 

حسين سروقامت

افزايش صد درصدي
 پسماندهاي بهداشتي با شيوع كرونا 

مدي�ر كل دفتر پس�ماند س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت گفت: 
با ش�يوع ويروس كرونا، ميزان توليد پس�ماندهاي بهداش�تي و 
عفوني در مراكز درماني در مقايس�ه با مدت مش�ابه سال گذشته 
)زمان ش�يوع وي�روس كرونا ( رش�د صددرصدي داشته اس�ت. 
حسن پسنديده، مدير كل دفتر پسماند سازمان حفاظت محيط زيست 
روز جمعه به خبرنگار محيط زيست ايرنا گفت: اساساً استفاده از ماسك و 
دستكش در زمان شيوع ويروس كرونا با هدف پيشگيري از انتقال ويروس 
از افراد مبتال به افراد سالم است، بنابراين فراموش نكنيم كه بخش زيادي 
از اين ماس��ك ها و دس��تكش هاي مورد اس��تفاده الزاماً پسماندهاي 
خطرناكي تلقي نمي شوند، چون خيلي از افراد جامعه سالم هستند و به 
جهت پيشگيري از ابتال به بيماري از ماسك و دستكش استفاده مي كنند.  
وي افزود: ب��ه هر طريق بخش عمده اي از پس��ماندهاي ما كه بس��يار 
خطرناك و ويژه هستند، در مراكز درماني و بيمارستان ها توليد مي شوند 
كه در زمان شيوع ويروس كرونا ميزان توليد آنها افزايش يافته است كه 
اين خود معضلي در روند جمع آوري پسماندهاي خطرناك بيمارستاني 
است.  پسنديده ادامه داد: آمارها نشان مي دهد با شيوع ويروس كرونا 
ميزان توليد پس��ماندهاي عفوني در مراكز درماني در مقايسه با سال 
گذشته رشد صددرصدي داشته است، در برخي شهرها اين افزايش بين 
۳۰ تا ۴۰ درصد بوده كه ميانگين افزايش پسماندهاي اقالم بهداشتي 
در دوران كرونا ۵۰ درصد است.  وي گفت: البته اين پسماندها در محل 
توليد توسط سيستم هاي بي خطر ساز، بي خطر سازي مي شوند و بعد از 
آن جمع آوري و به مراكز دفن زباله منتقل و در آنجا هم در لندفيل هاي 
اختصاصي با خاك و آهك پوشش داده مي شوند.  وي افزود: نكته اساسي 
درباره پسماندهاي اقالم بهداشتي ) ماسك و دستكش ( اين است كه 
نبايد فراموش كنيم كه اين اقالم به هر حال پس��ماند هس��تند و افراد 
با توجه به مسئوليت اجتماعي كه در قبال پس��ماندها دارند نبايد آنها 
را به حال خ��ود در معابر يا طبيعت رها كنند.  مدير كل دفتر پس��ماند 
سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد كرد: رها كردن پسماندهاي اقالم 
بهداشتي در محيط حتي در طبيعت عالوه بر اينكه نازيبايي هايي را در 
محيط زيست ايجاد مي كند؛ يك پديده منفي اجتماعي است و حاكي از 
عدم مسئوليت پذيري افراد است هر چند كه تعدادشان ممكن است كم 
باشد.  وي در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين ماسك ها و دستكش ها 
هر كجا هم كه رها شوند بايد يك نفر باش��د كه آنها را جمع آوري كند 
حتي ممكن است هيچ آلودگي هم از لحاظ بيماري نداشته باشند، اما از 
منظر محيط زيستي آلودگي محسوب مي شوند؛ بنابراين بايد در نحوه 
جمع آوري اين اقالم دقت كرد، مثاًل ماسك ها و دستكش هايي را  كه در 
منازل استفاده مي شوند، در سطل هاي زباله جداگانه اي انداخته شوند و 
آنهايي  را كه در سطح معابر توليد مي شوند به هيچ عنوان نبايد به حال 

خود رها شوند و مردم بايد همه مشاركت كنند. 
پسنديده افزود: در مراكز پرتردد مانند فروشگاه هاي رنجيره اي، ترمينال ها 
و مكان هاي پر تردد بايد حتماً سطل هاي مخصوصي وجود داشته باشد 
كه بعد از مصرف ماسك و دستكش ها داخل آنها قرار گيرند.  وي گفت: 
رها كردن ماسك و دستكش در طبيعت را اگر هم به عنوان پسماند عادي 
تلقي كنيم؛ آلودگي هايي را هم براي منابع آبي و خاكي به دنبال خواهد 
داشت. فراموش نكنيم اين موضوع ممكن است حتي خطراتي را هم براي 
ساير جانوران در منطقه و حتي حيوانات اهلي به همراه داشته باشد، چون 
ممكن است آن را به عنوان غذا بخورند و به چرخه غذايي انسان برگردند. 
بنابراين تأكيد ما اين است كه اين اقالم بهداشتي را بعد مصرف حتي اگر 
آلودگي ويروسي هم نداشته باشند، در معابر و طبيعت رها نكنند و به آن 

به عنوان يك مسئوليت ملي اجتماعي نگاه كنند. 

چه خوب كه رعايت مسئوليت هاي اجتماعي، جهان را به جاي 
بهتري براي زندگي مبدل كند. 

افزايش نزاكت اجتماعي به وسيله »ُحسن تعبير« يا »به گويي« 
از اقدامات شايسته در اين خصوص است. 

اگر از اصطاحاتي نظير »سرويس بهداشتي« به جاي »توالت«، 
»روشن دل« به جاي »نابينا«، »باد گلو« به جاي »آروغ« يا »بر 
انصافت صلوات« به جاي »بر انصافت لعنت« استفاده مي كنيم، 
چون به حس�ن تعبير پايبند هس�تيم و مي خواهيم شايسته 

سخن بگوييم. 
اكنون بياييد با همه اهميتي كه ب�راي اين مفهوم قائليم، از آن 
صرفنظر كرده، به بوته فراموش�ي اش بسپاريم؛ مثًا چشم در 
چش�م مخاطب خود دوخته، بگوييم بر انصافت لعنت، اتفاقي 

مي افتد؟ خير. . . 
آسيب آنجاست كه ما از »حس�ن رفتار« يا »به خويي« عدول 

كرده، پا پس بكشيم!
»دروغ« جاي »صداقت«، »دورنگي« جاي »يكدلي«، »كينه« 
جاي »عشق« و »نفاق« جاي »ايمان« را گرفته، سرزمين وجود 

آدمي را به تصرف درآورند!
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ابراهيم مشيريان

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حقوق سربازي 3 برابر مي شود
كمالي: اعطاي مشوق هاي سي و چهار گانه 

به مشموالن آموزش ديده
رئي�س اداره س�رمايه انس�اني س�رباز س�تاد كل نيروه�اي 
مس�لح گف�ت: حق�وق س�ربازان از ابت�داي س�ال ۱۴00 ت�ا 60 
درص�د مبل�غ پيش بين�ي ش�ده در قان�ون افزاي�ش مي ياب�د. 
غالمرضا رحيمي پور اظه��ار كرد: برابر هماهنگي هاي انجام ش��ده با 
سازمان برنامه و بودجه، حقوق سربازان وظيفه از ابتداي سال ۱۴۰۰ به 
ميزان قابل مالحظه اي افزايش پيدا مي كند.  وي افزود: در حال حاضر 
ميانگين حقوق سربازان وظيفه نيروهاي مسلح ۴۸۰ هزار تومان است 
كه از ابتداي س��ال ۱۴۰۰، اين ميانگين به ي��ك ميليون و ۳۵۰ هزار 
تومان خواهد رسيد.  به گفته رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد 
كل نيروهاي مسلح، با اين افزايش سه برابري، حدود ۶۰ درصد قانون 

در خصوص حقوق سربازان محقق مي شود. 
رحيمي پور در پايان گفت: اميدواريم در گام بعدي هدفگذاري ستاد 
كل نيروهاي مس��لح، تحقق صد درصدي قانون در موضوع حقوق 
سربازان باشد كه ان شاءاهلل با كمك سازمان برنامه و بودجه، اين امر 
محقق مي ش��ود.  در همين رابطه موسي كمالي اظهار كرد: با توجه 
به توافقنامه همكاري بين ق��رارگاه مركزي مهارت آموزي و يكي از 
شركت هاي بيمه، اين شركت به مشموالن و سربازان وظيفه داوطلب 

آموزش مي دهد. 
وي افزود: پن��ج نوع آموزش بيمه مث��ل دوره آمادگي اخذ نمايندگي، 
دوره كارگزاري، دوره ارزياب خسارت از قبيل مسئوليت، وسايل نقليه، 
اشخاص، باربري، محصوالت كشاورزي، بيمه هاي زندگي خواهد بود. 

مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي افزود: كساني كه قبل از 
اعزام به خدمت اين دوره ها را طي كرده باش��ند مي توانند در سامانه 
س��رباز ماهر ثبت نام كنند و از يكي از مش��وق هاي سي و چهار گانه 
قبل خدمت، حين خدمت يا بعد از خدمت اس��تفاده كنند.  كمالي 
به خبرگزاري مهر گفت: اين دوره ها به عنوان مهارت هاي س��ربازي 
تلقي مي شود،بنابراين تمامي كساني كه قبل از خدمت يا در اوقات 
فراغت سربازي اين دوره ها را طي كنند، مورد حمايت ما هستند و از 
مشوق هاي س��ي و چهار گانه، از قبيل تعيين سازمان محل خدمت، 
استان محل خدمت، تعويق و تعجيل اعزام، توجيه و بخشش غيبت، 

درجه  و مرخصي برخوردار خواهد شد. 

جور سهل انگاري سيستم درمان
 بر گردن همراهان بيمار 

شريفي: بيماران بدون همراه در بيمارستان مي ميرند!
فاصل�ه  رعاي�ت  و  بيم�اران  ب�ا  تم�اس  س�طح  كاه�ش 
فيزيك�ي و دوري از محيط ه�اي آل�وده ب�ه وي�روس كرون�ا، 
الفب�اي مراقب�ت و دوري از ابت�ا ب�ه اي�ن بيم�اري اس�ت.

 بر همين اساس معاونت درمان وزارت بهداشت طي بخشنامه اي حضور 
همراه بيمار در بيمارستان ها را ممنوع اعالم كرده است، اما شايد آقاي 
جان بابايي، مع��اون محترم درمان تاكنون خودش ب��ه عنوان بيمار يا 
خانواده بيمار گذارش به بيمارس��تان نيفتاده يا اگر هم افتاده باشد در 
جايگاه يك مسئول نظام سالمت بوده و رسيدگي متفاوتي را دريافت 
كرده است؛ رسيدگي اي غير از رسيدگي يك بيمار عادي ! پس طبيعي 
است كه درك درستي از وضعيت بيمارستان هاي كشور ندارد و نمي داند 
براي ساده ترين مسئله همچون تمام شدن سرم و بيرون آوردن آن از 
دست بيمار، همراه بيمار چندين بار بايد به ايستگاه پرستاري مراجعه 
و از پرستاران خواهش كند تا اين كار را براي بيمارش انجام دهند! چه 

رسد به اينكه بيمار بدحال بوده و نيازمند مراقبت هاي بيشتر باشد. 
در چنين شرايطي به قول محمد شريفي مقدم، دبير كل خانه پرستار 

»بيماران بدون همراه در بيمارستان مي ميرند!«
در جواب به دكتر جان بابايي، معاون درمان وزارت بهداشت تأكيد كرد: 
من به مردم مي گويم:» همراهان از بيمارس��تان ها بيرون نروند چون 
بيماران شان مي ميرند.« تنها جايي كه همراه اجازه ورود نداشت بخش 
ICU بود. در اين بخش ه��م بيماران به دليل كمبود كادر پرس��تاري 
مي مردند. وقتي هر پرس��تار در يك بخش ۱۰ بيمار دارد، نمي رسد به 
همه بيماران رس��يدگي كند. تعداد پرستاران در ايران نسبت به تخت 

درحد كشورهاي عقب افتاده است.«
به گفته وي يكي از اهداف انتقال كرونا از همراه به بيمار يا بيماران ديگر 
است، اما شايد دليل ديگر ابالغ اين بخشنامه اين است كه اگر همراه در 
بيمارستان باشد، سهل انگاري هاي سيستم درمان را مي بيند و اعتراض 
مي كند به همين دلي��ل ورود همراه بيمار را ممن��وع كرده اند، اما من 
مي گويم اگر همراه بيمار نباشد كار بيمار پيش نمي رود. اين بخشنامه 

به زيان مردم است و خسارت آنها را افزايش مي دهد. 
دبير كل خانه پرستاري با بيان اينكه پرستاران نمي رسند كارهاي خود 
را انجام دهند، گفت: »كجاي عقل حكم مي كند پرستاري كه در شيفت 
شب دست تنهاس��ت، نمونه بيمار را به آزمايشگاه ببرد؟ اين بخشنامه 
از طرف معاون درمان نگاه سطحي بودن تفكر و ناكارآمدي مديريتي 
در سيستم درمان است. از لحاظ حقوقي اگر پرستار كاري غير از شرح 
وظايف خود انجام دهد )به عنوان مثال نمونه به آزمايشگاه ببرد( و در 
مدت نبودش بيمار دچار مشكل شود، هيئت عالي انتظامي طبق قانون 

او را مجبور به پرداخت ديه ۲۰۰، ۳۰۰ مي كند.«

كبري فرشچي


