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رشد ۸.۴ درصدی پرونده های 
قصور پزشکی

طبق اعــام پزشــکی قانونی کشــور، تعداد 
پرونده های قصور پزشــکی در هفت ماه نخســت 
امسال به نسبت مدت مشابه ســال قبل ۸.۴رشد 
داشته است. به گزارش مهر، طی هفت ماهه امسال از 
کل پرونده های قصور پزشکی نوبت اول موردبررسی 
در پزشکی قانونی یک هزار و ۹۳1مورد تبرئه و یک 
هزار و ۵۵۹مورد نیز منجر به محکومیت شــد. بر 
اساس این گزارش در هفت ماهه امسال بیشترین 
میزان شکایت در قصور پزشکی نوبت اول با ۵۷۹مورد 
مربوط به رشته دندانپزشــکی بوده که ۳۷۰مورد 
آن به محکومیت و ۲۰۹مورد بــه تبرئه انجامیده 
است. پس ازآن، جراحی زنان و زایمان با ۴۵۴مورد، 
جراحی عمومی با ۳۹۶مــورد، جراحی ارتوپدی 
با ۲۹۰و پزشــکان عمومی با ۲۶1مورد بیشترین 
موارد شکایت را داشته اند. همچنین آمار شکایات 
از گروه های پرســتاری هفت ماهه امســال 1۶۹و 
شکایت از مسئوالن فنی مراکز درمانی 1۴۸مورد 
بوده که به ترتیب در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل با رشد ۶.۳و ۴.1درصدی همراه بوده است. در 
این مدت میزان شــکایت از گروه های غیرپزشکی 
1۳۷مورد بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل با کاهشی جزئی مواجه بوده است. سلحشور، 
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی 
کشور در خصوص دالیل افزایش شکایات در حوزه 
قصور پزشکی گفت: در سال های اخیر شاهد افزایش 
شکایات نســبت به کادر درمانی و جامعه پزشکی 
بوده ایم که دالیلی مختلفی موجب رشد شکایات شده 
است که از آن جمله می توان رعایت نکردن اخاق 
حرفه ای از سوی پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.  
مطابق بررسی های میدانی ۶۰تا ۷۰درصد دالیل 
شکایت از کادر درمانی و پزشکی به موضوع اخاق 

حرفه ای و پزشکی کادر درمان برمی گردد.
    

 تعداد زنان سالمند تنها 
دو برابر مردان است

رئیس اداره ســالمندان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: بررســی ها نشان می دهد 
۸۰درصد مردان سالمند در کشور متأهل هستند 
و میزان تا هل در زنان ســالمند حــدود ۴۰درصد 
است. به گزارش ایلنا، محسن شتی بیان کرد: بیشتر 
زنان سالمند در کشــور به دلیل فوت همسر تا آخر 
عمرشان تنها می مانند اما بیشتر مردان سالمند پس 
از فوت همسرشان دوباره ازدواج می کنند. او بابیان 
این که سالمندی در کشور ما زنانه است به طوری که 
جمعیت زنان سالمند به دلیل باال بودن طول عمر زنان 
بیشتر از مردان سالمند است و این در حالی است که 
بیشتر آن تنها زندگی می کنند، افزود: حمایت از زنان 
ســالمند به ویژه وقتی که فرزندی هم برای مراقبت 
ندارند، ضروری دانست. شتی ادامه داد: طبق آخرین 
بررسی های انجام شده هم اکنون حدود 1۰درصد 
جمعیت کشور سالمند است و جمعیت سالمندی در 
ایران به مدد ارتقای مراقبت های بهداشتی و درمانی 
رو به افزایش است. او استان گیان را با حدود 1۳درصد 
جمعیت سالمندی، سالمندترین استان کشور دانست 
و گفت: استان سیســتان و بلوچستان جوان ترین 
استان در کشور شناخته شــده است که جمعیت 

سالمندی آن کمتر از سایر مناطق کشور است.
    

احتمال بازگشت دوچرخه های 
نارنجی تا 16آذر

معاون شهردار تهران گفت: دوچرخه های نارنجی 
اول هفته آینده به سطح شــهر بازمی گردد یا اینکه 
شرکت موظف است ودیعه شــهروندان را پرداخت 
کند و نمی گذاریم خســارتی به مردم وارد شود. به 
گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی، در مورد اینکه 
گفته می شود عدم حمایت شهرداری سبب حذف 
دوچرخه های بیدود شده است، بیان کرد:  به  نظرم این 
موضوع بیشتر بهانه گیری است چراکه درخواست و 
نامه مکتوبی به ما ارسال نشده ولی بااین وجود به طرق 
مختلف همچون ارائه ایســتگاه های رایگان، انجام 
تبلیغ و کار حمایتی تاش کرده ایم اقدامات الزم را 

جهت همکاری با شرکت »بیدود« انجام دهیم. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

کمتر از یک ســال پیــش بود که 
بوی بــدی تهــران را فراگرفت. این 
بوی نامطبوع در برخی مناطق شدت 
بیشتری داشت؛ اما تقریباً در همه نقاط 
تهران استشمام شد و همین باعث شد 

عجیب خوانده شود.
 هنوز منشا بوی سال قبل 

مشخص نیست 
چهارشــنبه 1۲ دی مــاه 1۳۹۷ 
بــوی نامطبوعی در تهــران، به ویژه 
در مناطق مرکزی شــهر موجب آزار 
شهروندان شد. سئوالن مختلف زباله، 
کود، گوگــرد، گاز، فاضاب، آتش و 
زباله سوخته را به عنوان منشأ این بو 
اعام کردند. محدوده وسیع و شدت 
این بو بسیاری از شهروندان را نگران 
و مســئوالن را وادار به واکنش کرده 
بود. افزایش آلودگــی هوا هم یکی از 
احتماالتی بود که برخی مســئوالن 
شــهری تهران به عنوان ریشه این بو 

اعام می کردند.
ناهید خداکرمــی، یکی از اعضای 
شورای شــهر تهران در مصاحبه ای 
گفته بود: »ازآنجایی که در شمال شهر 
تهران این بوی نامطبوع کم تر است، به 
نظر می رسد که وارونگی هوا با این بو 

ارتباط داشته باشد.«
بافاصلــه بعد از ایــن اظهارنظر 
نماینده شورای شــهر، رئیس دایره 
محیط زیست شــهرداری تهران این 
ادعــا را رد کــرد و گفت: »ســازمان 
مدیریت بحــران، محیط زیســت، 
قرارگاه »ثاراهلل«، آتش نشانی، شرکت 
فاضاب، شهرداران مناطق و سازمان 
پدافند غیرعامل در کارگروه ویژه در 
حال بررسی موضوع هستند. وارونگی 
هوا علت بو نیست، بو باید کانون داشته 

باشد.«
ســپس فاطمه ذوالقدر، نماینده 
مــردم تهــران در مجلس شــورای 

اسامی خبر داد که ایســتگاه مترو 
»ملت« منشأ انتشــار بوی نامطبوع 
در تهران است. اما مدیرعامل شرکت 
بهره برداری راه آهن شــهری تهران و 
حومه با تکذیب سخنان او و ادعاهایی 
مبنی بر استقرار تیم های آتش نشانی 
و آب و فاضاب در این ایستگاه گفت: 
»ایســتگاه ها به صورت مداوم رصد 
می شــوند و خودتان می توانید بروید 
ببینید که کار مترو در جریان اســت 
و ایســتگاه های مترو باز هســتند و 
مشکلی وجود ندارد.« معاون پایش 
آلودگی هوای سازمان محیط زیست 
استان تهران نیز در گفت وگو با روزنامه 
»ایران«،  احتمال منشأ بوی بد را گاز 
مرکاپتان عنوان کرد؛ ماده ای که در گاز 
خانگی به کار می رود. او هم چنین خبر 
داد که در کمیته تشکیل شــده برای 
ریشــه یابی این موضوع، هیچ کدام از 
نهادها مسئولیت آن را قبول نکرده اند.
به هرروی گمانه هــای زیادی در 
رابطه با بــوی نامطبوعی که یک باره 
تهران را فراگرفته بود زده شد. عده ای 
گفتند این بوی فاضاب اســت و به 
ساختمان پاســکو وصلش کردند 
و گروهــی دیگر اعــام کردند بوی 
گوگرد اســت و امکان دارد ناشــی از 
فعالیت های آتشفشــانی کوه دماوند 
باشــد. ترکیدگی لوله گاز شــهری، 
فعالیت های پتروشــیمی، انباشت 
زباله و حتی انتشار مواد خام سوزی و 
خروجی اگزوزهای کارخانه های غرب 
و جنوب تهران همــه مواردی بود که 
در این رابطه مطرح شد اما هیچ کدام 
به نتیجه نرســید و حاال تقریباً بعد از 
11 ماه این بو دوبــاره مهمان تهران 

شده است. 
 گمانه ها درباره 

بوی نامطبوع تهران
این بار هم مثل ســال گذشــته 
هیچ کــس نمی دانــد دلیــل این بو 
چیست و از کجا می آید؛ نه استانداری، 
نه سازمان محیط زیست و نه شورای 
شهر تهران و شــهرداری. وقتی هیچ 

مقام رســمی اطاع دقیقی از منشأ 
این بو نمی دهد، بــازار گمانه زنی داغ 
می شود و دوباره تمام احتماالت سری 

قبل بررسی می شود. 
در رابطه با بوی ناخوشــایند این 
روزهای تهران ناصر کرمی، کارشناس 
محیط زیست معتقد است زباله های 
دفن شــده می تواند منشــأ بو باشد، 
اما صد در صد این موضــوع را تأیید 
نمی کنــد.  بــه گفتــه او در منطقه 
کهریزک از ده ها ســال پیــش زباله 
انباشت می شده و این زباله به بخشی 
از بافت خاک تبدیل  شده است. موقعی 
که بــاران می آیــد و فعل وانفعاالت 
شیمیایی رخ می دهد، بحث تخمیر 
و آتش ســوزی رخ می دهــد، بحث 
آزادسازی گاز متان رخ می دهد و این 

می تواند چنین بویی را تولید کند.
این کارشــناس بااین حال تأکید 
می کند که برایش سخت است قبول 
کند منشــأ بوی بد تهران، انباشــت 
زباله است چراکه اگر واقعاً چنین بود 
می بایست مدت زمان انتشار بو خیلی 
بیشتر از چند روز و چند هفته باشد، نه 
اینکه مثل یک رخداد خاص فقط در 

دو مقطع زمانی منقطع رخ دهد.
با اســتناد بــه گفته هــای این 
کارشــناس دالیل دیگــری ازجمله 
انباشــت فاضاب یا شهرک ســازی 
در جنــوب فرودگاه امــام خمینی و 
الیه برداری از خاک هم می تواند نقشی 
در بوی بد تهران داشته باشند. این در 
حالی است که به گفته کرمی این که 
چرا نهادهای مسئول پاسخی برای این 
معضل پیدا نمی کنند، بر کسی معلوم 
نیست چراکه ابزار الزم برای تشخیص 
منشــأ این بوی بد را در اختیاردارند: 
»ســازمان محیط زیست، شهرداری 
تهران و وزارت بهداشت ابزارهای الزم 
را در اختیاردارنــد. ما اصًا نهادهایی 
داریم که کارشان همین است: پایش 
آلودگی های محیطی شــهر تهران. 
آن ها حتماً می توانند منشــأ این بو را 

تشخیص دهند.«

 بوی امسال با سال قبل 
تفاوت دارد

خبرگزاری ایسنا در رابطه با بوی 
اخیر تهران با حســین شــهیدزاده، 
مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت 
هوای تهــران صحبت کرده اســت. 
شــهیدزاده معتقد اســت بویی که 
امسال در شهر پیچیده تفاوت هایی 
با بوی نامطبوع سال گذشته دارد. او 
گفته: »سال گذشته به محض انتشار 
بوی نامطبوع در نقاط مختلف شهر، 
غلظت دی اکســید گوگرد در بعضی 
ایستگاه های ســنجش کیفیت هوا 
افزایش پیدا کرد. این موضوع نشــان 
می دهد که بوی نامطبوع سال گذشته 
در تهران سبب افزایش گاز دی اکسید 
گوگرد شده بود، اما دیروز هم زمان با 
پخش بوی نامطبوع شــاهد افزایش 
غلظت دی اکســید گوگرد نبودیم.« 
به گفته شهیدزاده تنها شباهت بوی 
امسال با سال گذشــته این بود که در 

هر دو موقعیت باد از ســمت جنوب و 
جنوب شرق به ســمت تهران وزیده 
بود و این در حالی اســت که بادهای 
تهران عموماً از سمت غرب و جنوب 
غرب می وزند. مدیرعامل شــرکت 
کنترل کیفیت هوای تهــران گفته: 
»به همین دلیل شــاید بتوان گفت 
که منشــأ بوی نامطبــوع تهران که 
هرازگاهی استشــمام می شود خارج 

از شهر است.«
»مثل اینکه قضیه امنیتی است«

عجیب ترین واکنش نسبت به بوی 
بد تهران از ســوی محسن هاشمی، 
رئیس شــورای شــهر تهران صورت 
گرفته است. او پیش از جلسه شورای 
شــهر در جمع خبرنگاران بیان کرده 
بود: » استاندار خبر آخر را اعام کردند 
و گفتند که منشأ بو پیدا نشده و شرکت 
آب و فاضاب هم مســئولیت آن را 
نپذیرفته است. البته یکی از دوستان 
به شوخی گفت گندی زدیم که بویش 
درآمده اســت.« او در مقابل صحبت 
یکی از خبرنگاران درباره این که این 
بوی نامطبوع ســال گذشــته هم به 
مشام می رســید هم با لبخند گفت: 

»مثل اینکه قضیه امنیتی است.«
بااین حال پیگیری ها نسبت به بوی 
عجیب و نامطبوع تهــران همچنان 
ادامه دارد. به همین دلیل روز سه شنبه 
مجمعی در تهران علت بوی بد پایتخت 
را بررســی کرد. به گفته محمدرضا 
بادامچی، از استاندار تهران پیگیری 
کردیم به ما گفته شــد هنوز منشأ بو 
را تشــخیص نداده و منبع آن را پیدا 
نکرده اند. مــا پیگیری های لحظه ای 
از محیط زیست و استانداری داریم و 
خواسته ایم که گزارشی از اقداماتشان 
و علت انتشار بوی نامطبوع در سطح 

شهر تهران ارائه کنند.
نماینده تهــران با بیــان این که 
احتماالً منشــأ بوی نامطبوع همان 
بوی نامطبــوع در شــهرهای واوان، 
رباط کریــم و اطراف فــرودگاه امام 
خمینی )ره( است، گفت: روزانه 1۴ 
میلیون نفر در تهران جمع می شوند 
که حل مسائل محیط زیستی مربوط 
به این حجم جمعیت با شــیوه های 
قدیمی مقدور نیست؛ باید از تکنولوژی 
روز و مطابق با استانداردهای محیط 
زیســتی در این زمینه بهره گرفت تا 

از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود.
در رابطه با همیــن موضوع پیروز 

حناچی، شهردار تهران هم گفت: منشأ 
بوی نامطبوع تهران در دست بررسی 
اســت و قرار اســت در کمیته ای در 
استانداری تهران این مسئله بررسی 

شود. 
او همچنین اضافه کــرد: در مورد 
منشأ بوی تهران، تمامی عوامل مؤثر 
را ابتدا باید جمع آوری کنیم ازجمله 
جهت باد، آالیندگی های شهر تهران 
و ...؛ لذا همکاران در کمیته ای که قرار 
شد در استانداری تشــکیل شود، در 
حال انجام این کار هستند؛ هر کدام از 
این فرضیه ها ادله ای دارد لذا باید ابتدا 
اطاعات را جمع آوری و موردبررسی 

قرار دهیم.
حناچی در مورد تأثیــر این بوی 
نامطبوع بر سامت شــهروندان هم 
اظهار کرد: عاملی که اضافه تر از موارد 
قبل باشد و برای ســامتی زیان آور 
باشد، به طورقطع دیده نشد، اما علت 
این که منشــأ بود چه بوده، در دست 

بررسی است.
 فقدان پاسخگویی،
 معضل اصلی شهر

ینکــه تهــران  کام آخــر ا
کان شهری با هزار مشــکل در روز 
اســت. مشــکاتی کــه گاهی یک 
منطقــه را دربرمی گیرنــد و بعضی 
 اوقات هم تمامی شهر را درگیر خود 
می کنند. اما شاید مشکل اساسی این 
کان شــهر فقدان پاسخگویی برای 

چرایی مشکات باشد. 
مشــکلی کــه بــا تشــکیل 
کمیســیون های تخصصی با حضور 
متخصصــان واقعی تا حــد زیادی 
قابل حل شدن است. انتظار می رفت 
بعد از انتشــار بوی مرموز در دی ماه 
ســال گذشــته مســئوالن شهری 
تهران کمیته هایی برای تشــخیص 
منشــأ این مشکات تشــکیل داده 
و به نتایجی هم رســیده باشند،  اما 
اظهارنظرهای احتمالی مســئوالن 
شهری و محیط زیست درباره منشأ 
بوی مرموز تهران نشان می دهد از سال 
گذشته تاکنون تصمیم جدیدی برای 
پیشگیری از وقوع این ماجرا و حتی 
تشخیص منبع آن از سوی مسئوالن 

گرفته نشده است. 
ایــن فضای بی خبــری می تواند 
افکار عمومی را در مورد این موضوع 
حساس کرده و بعداز آن شایعاتی را 
که از گوشــه و کنار مطرح می شوند، 

روزبه روز قدرتمندتر کند.

بازگشت دوباره بوی بد مرموز به پایتخت؛

نیاز مبرم و همیشگی تهرانی ها به ماسک!

یادداشت

احمد بخارایی، عضو انجمن جامعه شناسی

زنان از کودکی تا به میان سالی متأثر از خشونت های سلبی 
و ایجابی هســتند که در این میان ساختارهای فرهنگی بسیار 
اهمیت دارند. عبور از این سطح از خشونت به ایجاد آگاهی و پهن 

کردن چتر امنیت نیاز دارد.
خشونت علیه زنان، گاه جنبه عام دارد و به طور مشخص فقط 
در مورد زنی که ازدواج کرده نیست. خشونت علیه زنان سن و سال 
هم نمی شناسد و یک کودک یا یک زن سالمند هم به طریقی در 

معرض خشونت است.
یک دختر کودک، در معرض خشونت از نوع ایجابی است، 
ایجابی به این معنا که اتفاق می افتد، مانند سوءاستفاده هایی که 
در خصوص ایفای نقش ها در مورد آن ها وجود دارد، در محیط 
آموزش وپرورش با آموزش هایی مواجه هستند که به تبعیض 

جنســیتی دامن می زند، تا دوران نوجوانــی و جوانی که مورد 
سوءاستفاده های جنسیتی قرار می گیرند.

در سنین باالتر خشــونت، جنبه سلبی پیدا می کند. جنبه 
سلبی به این معنا که چیزهایی نیســت اما باید باشد، از قبیل 
مراقبت های بهداشتی. درنتیجه دختر از دوران کودکی تا زنی 
که سالمند می شود به نحوی در معرض خشونت ها از نوع ایجابی 
تا سلبی قرار می گیرد که انواع مادی و غیرمادی دارد. ابعاد مادی 
که شکل اقتصادی دارند و ابعاد غیرمادی مانند خشونت های 

جنسی.
آنچه مهم اســت توجه به این اســت که باید و می توان یک 
پدیده را در سه سطح بررســی و تحلیل کرد.  سطح خرد، میانه 
و کان. اینکه گفته می شود فرد مورد سوءاستفاده جنسی قرار 
می گیرد، در خصوص سطح خرد است و اینکه مورد سوءاستفاده 
اقتصادی قرار می گیرد در سطح میانه است، مانند دستمزدهای 

کمتر که به آن ها تعلق می گیرد. اما شکل مهم سطح کان است. 
بخش زیادی از وزن یک آسیب اجتماعی را در سطح کان باید 

جستجو کرد.
در سطح کان ما با ســاختارهای فرهنگی مواجه هستیم. 
خشونت مردان علیه زنان و خشــونت زنان علیه زنان، همگی 
متوجه همین ساختار فرهنگی و نیز شامل الگوهای مردساالرانه 
است. حال زمانی که یک ساختار فرهنگی خودش را به جامعه 
تحمیل می کنــد از روی اجبار زن ها به آن جلب می شــوند و 
مردســاالری به نحوی تداوم پیدا می کند. حال خروجی این 

وضعیت کاهش اعتمادبه نفس است.
فراتر آنکه، آسیب رسان بودن این ساختارهای فرهنگی 
گریبان هــر  زن و مــرد را می گیرد، ما با خشــونت علیه 
انسانیت مواجه هستیم. امروز تحت این ساختار فرهنگی 
هر دو که از این عزت نفس دور می ماننــد. بنابراین برای 

رهایی از خشونت علیه زنان ما باید به رفع خشونت علیه 
انسانیت بپردازیم.

اما اینکه چه می شود این خشونت پایدار باقی می ماند یا اینکه 
فرد متأثر از خشونت، وضعیت خود را رها نمی کند، علت اول »عدم 
آگاهی« است. گاهی زنان خشونت را به عنوان یک حق باور دارند 
و باید درباره آن آگاهی داده شود. وقتی خشونت حس نشود، آنگاه 
اتفاق می افتد، بنابراین باید در خصوص وجود انواع خشونت آگاه 
بشوند و اینکه کدام کام یا رفتار، معنای خشونت دارد یا ندارد. 
بنابراین فردی که مورد خشونت قرار می گیرد از این وضعیت آگاه 
نیست که بخواهد از آن بیرون بیاید. رسانه ها و آموزش وپرورش 

باید در این خصوص آگاهی های الزم را بدهند.
گام دوم بعد از حس کردن خشــونت به واسطه آگاهی، این 
اســت که  فرد می خواهد از این وضعیت خارج شود. نبود چتر 
امنیت مناسب باعث می شود فرد شرایط بد را به بدتر ترجیح بدهد. 
فرد احساس می کند اگر در شرایط خشونت باقی بماند شرایط 
بهتری دارد. نبود امنیت روحی و روانی، نبود امنیت اقتصادی، 

باعث می شود فرد بودن در وضعیت خشونت را ترجیح بدهد.

خشونت علیه زنان، خشونت علیه انسانیت است

رئیس شورای شهر تهران 
در جمع خبرنگاران: 

»استاندار گفتند که منشأ 
بو پیدا نشده و شرکت آب 

و فاضالب هم مسئولیت 
آن را نپذیرفته است. البته 
یکی از دوستان به شوخی 

گفت گندی زدیم که بویش 
درآمده است«

امسال هم مثل سال 
گذشته هیچ کس نمی داند 
دلیل بوی نامطبوع تهران 

چیست و از کجا می آید؛ 
نه استانداری، نه سازمان 
محیط زیست و نه شورای 

شهر و شهرداری

 شماره   398   /پنجشنبه  14 آذر   1398  /    8  ربیع الثانی 1441  /   5 دسامبر   2019


