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شهرنوشت

این روزها واژه »صیانت« مترادف 
شــده با محدودیت هرچه بیشــتر. 
واژه ای کــه هــر روز در قالب طرح و 
قانون جدیدی در مجلس رخ نشــان 
 می دهد و صد البته واکنش های منفی 
فراوانی را هم در پی دارد. از »صیانت 
از فضای مجازی« گرفته تا »صیانت 
از خانواده«، »صیانت از پلتفرم های 

نمایش خانگی« تا ... .
در یکــی از آخریــن مــوارد هم 
پیش نویــس طرحی تحــت عنوان 
»صیانت از تشــکل ها« در مجلس 
یازدهم در دست بررسی است. طرحی 
که براســاس آن فعالیت تشکل های 
غیردولتــی و مردمی تابــع تعیین 
صالحیت نهادهای نظامی و امنیتی 
خواهد بود. طرحی که واکنش منفی 
فعاالن این بخــش را برانگیخته و به 
اعتقاد بســیاری تیر خالصی خواهد 
بود بر پیکر نحیف جامعه مدنی ایران.

براســاس این پیش نویس تایید 
»التزام عملــی« توســط »وزارت 
اطالعات و اطالعات ســپاه« یکی از 
NGO شروط اعطای مجوز فعالیت

ها است و تنها تشکل هایی که مجوز 
بگیرند، اجازه »دادخواهی« و »تجمع 

اعترضی« خواهند داشت. 
پیش نویس این طرح در حالی ارائه 
می شــود که هم اکنون هم بسیاری 
از تشــکل های مردمی و سمن ها با 
شــکایت های امنیتی پلمپ و حتی 
فعاالن آنها هم بازداشت شده یا حتی 

محکومیت قضایی گرفته اند.
به اعتقاد بســیاری تصویب این 
قانون عمال مسیر حرکت فعاالن مدنی 
را در همان بدو امر می بندد و بسیاری 
را از ورود بــه این حوزه بــاز می دارد. 
در چنین فراینــدی چالش قضایی و 
هزینه های بعدی کم شده، اما فعالیت 
در حوزه های مردمی هم به شــدت 

کاهش خواهد داشت.

 بازوی توانمندی که
کوتاه می کنیم

در تعریف، ســمن ها یــا همان 
سازمان های مردم نهاد یا تشکل های 
غیر دولتی آمده است که این نهادها 
باید کمترین وابستگی را به صاحب 
و اعمال کنندگان قدرت سیاسی در 
جامعه یعنی دولت داشــته باشند؛ 
اما در عیــن حال با ورود به بخشــی 
از وظایــف دســتگاه های اجرایــی 
می توانند به عنوان بــازوان توانمند 
در پیشرفت و توسعه به دولت کمک 

کنند.
سازمان های مردم نهاد برای کسب 
سود و منفعت فعالیت نمی کنند، بلکه 
اهدافی غیرانتفاعــی مانند کمک به 
فقرا، آموزش، توجه به محیط زیست 
و بهداشــت و ایجــاد ائتــالف میان 

گروه های کوچک مردم دارند.

این تشــکل ها، حس همبستگی 
اجتماعی را تقویت و کلید توســعه 
جوامع پایــدار هســتند و به همین 
دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند 
ســمن ها می توانند موجب کاهش 
فاصله بیــن نخبگان و مردم شــوند 
همچنین ارتقــای توانمندی مردم، 
افزایش دسترسی به خدمات آموزش، 
کاهــش هزینه هــای اجتماعــی و 
ســرمایه های اجتماعــی را افزایش 
دهند. اما به نظر می رسد این کارکردها 
تا جایی که تنها به اموری مثل تهیه غذا 
و دارو و لباس ختم شود مورد پسند 
دولتمردان در کشور ماست و همین 
که این تشکل ها وارد وادی های دیگر 
هم می شــوند دولت هاِی به شــدت 
فربه شده در کشــور، احساس خطر 
کرده و سعی در پس راندن آنها دارند. 
یکی از نمونه های بــارز این پس 
راندن، جمعیت خیریه امام علی)ع( 
بود که اســفند ماه ســال 1399 با 

شکایت دولت وقت منحل شد.
این انحالل در حالی بود که در چند 
ماه پیشــتر از این اتفاق هم برخی از 
فعاالن اصلی ایــن جمعیت به دالیل 
امنیتی دستگیر شده و در بازداشت 
به ســر می بردند. ایــن در حالی بود 
که در دو دهه فعالیت، این تشکل در 
حوزه هایی چون کودک آزاری، نجات 
کودکان محکوم بــه قصاص، ازدواج 
کودکان، کودکان کار و اعتیاد فعالیت 
داشت و ضمن ارائه خدمات مددکاری 
و بهداشتی به این افراد همایش هایی 
برگزار می کرد و پژوهش هایی در این 

زمینه انجام مــی داد. فعالیت هایی 
که رسانه ای شــدن برخی از آنها به 
زعم گروه های مخالف، ســیاه نمایی 
و ابزاری برای سوءاستفاده دشمنان 

تلقی شد.
این موضوع به شــکلی مشابه در 
خصوص فعاالن محیط زیســت نیز 
رخ داد به طوری که چند تن از فعاالن 
و حامیــان محیط زیســت در ایران 
در جریان اطالع رســانی و اعتراض 
به خشکسالی گســترده در کشور و 
مخصوصا دریاچه ارومیه به اتهامات 
امنیتی بازداشت شدند و اطالع رسانی 
و اعتراض آنها سیاه نمایی و اقدام علیه 

امنیت ملی تلقی شد. 
در حالــی هنــوز این افــراد در 
زندان هســتند که به نظر می رســد 
پیش بینی ها در خصوص خشــک 
شدن دریاچه ارومیه به وقوع پیوسته 
و خطرات خشکســالی بــر همگان 
مسجل شده است. منتقدان به استناد 

به همین موارد و موارد مشــابه دیگر 
معتقدند؛ نگاه امنیتی به حوزه های 
اجتماعی نه تنها ســبب شد تا دانش 
و حضور متخصصــان و عالقه مندان 
را همراه خود نداشــته باشــیم که 
ســرمایه های اجتماعــی دیگر این 

حوزه را نیز از کف دادیم.
اتفاقی که به اعتقاد کارشناســان 
نه تنها از آن عبرت نگرفتیم که حال 
قصد داریم با سیستماتیک کردنش به 
شکل قانونی مدون، راه را برای حضور 
دلسوزان حوزه های مختلف اجتماعی 
و فرهنگی سد کنیم تا روزنه ورودی 

برای مشارکت مدنی باقی نماند.

 قوانین ناقص در حوزه سمن ها
بــا ایــن حــال موافقــان این 
پیش نویس ماجــرا را اینگونه منفی 
نمی بیننــد. آنها معتقدنــد با وجود 
اینکه بیــش از دو دهه از تشــکیل 
و رســمیت یافتــن تشــکل های 
غیردولتی در کشور می گذرد، یکی 
از معضالتی که ســازمان های مردم 
نهاد در ایران با آن مواجه است و باعث 
بروز مشکالت زیادی شده، نبود یک 
قانون مشخص است. به همین دلیل 
در حــال حاضر فعالیت ســمن ها با 
تصویب نامه دولت انجام می شــود و 
این موضوع حساسیت های امنیتی 
به دنبال دارد. حساسیت هایی که با 
مجوزهای امنیتی از همان ابتدای امر 

کم خواهد کرد.
با این حــال موافقــان مخالفان 
پیش نویــس می گوینــد، فعالیت 

ســازمان های مردم نهــاد یا همان 
»ســمن ها« و »NGO«ها در اکثر 
کشورهای جهان نیازی به اخذ مجوز 
ندارد و دولت ها فقط بر عملکرد آنان 
نظارت دارند، اما در ایران از دهه 70 تا 
امروز، اصرار بر کنترل اقدامات آنان 

بوده است. 
سال 79 شورای عالی اداری اولین 
مقررات را درباره سمن ها تصویب کرد 
که با رای هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری باطل شد. سپس در دولت دوم 
اصالحات، حد فاصل سال های 81 تا 
83، تصویب نامه هایی مقرر شــد که 
هیچ یک به اجرا نرســید. مرداد 84، 
»آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت 
ســازمان های غیردولتی« تصویب 
شــد. در دولت محمود احمدی نژاد 
مــواد 12، 13 و 22 ایــن آیین نامه 
دستخوش تغییر و حذف شد. سپس 
نوبت به قانون نویســی رسید. سال 
93 پیش نویس »قانون تشکل های 
اجتماعی مدنی« در 41 ماده تهیه شد 
اما به مرحله تصویب نرسید تا چندی 
پیش پیش نویس »قانون تشکل های 
اجتماعی« در مرکــز پژوهش های 
مجلس یازدهم در 70 مــاده تهیه و 

»نهایی« شد.

 انتقاد فعاالن مدنی
از پیش نویس مجلس یازدهم

در همین باره جعفر کوشا، رئیس 
اتحادیه کانون های وکال به خبرآنالین 
می گوید: »پیش نویس نگاهی اداری و 
سلسله مراتبی بر سمن ها دارد. حال 

آنکه باید به ترکیبی متناسب با وظایف 
شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی 
را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را 
فربه تر و مغایر با سیاســت های کلی 
نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت 
جویی اجتماعی کند. نباید نگاه حاکم 
بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب 

بسط ید مدیریت دولتی باشد«.
رضا شفا  خواه وکیل دادگستری نیز 
معتقد اســت: »جای جای این قانون 
نقش گســترده ای را برای نهادهای 
امنیتی اطالعاتی قائل شــدند. بعید 
به نظر می رسد تشــکل مردم نهادی 
باشد که بتواند شــرایطی که در این 
پیش نویس قید شده، احراز کنند. برای 
نمونه در ماده یک آیین نامه تشکل های 
مردم نهاد، زمینــه فعالیت یک نهاد 
غیردولتــی در زمینــه اجتماعــی، 
فرهنگی، سیاسی قلمداد شده است 
در حالی که چنین چیــزی را در این 
پیش نویــس نمی بینیــم«. او ادامه 
می دهد: »در تبصره چهار ماده دو قید 
شده که تشــکل ها نمی توانند در نقد 
و اصالح مشارکت سیاسی اظهارنظر 
کنند. در حالی که بسیاری از مسائل 
اجتماعی متصل به تصمیماتی است 
که سیاستمداران می گیرند. اگر قرار 
باشد تشکل های غیردولتی در فرآیند 
سیاسی به عنوان ناقد و مصلح دخیل 
نباشند چطور می توانند آسیب های 

اجتماعی را مرتفع کنند؟«.
این وکیل دادگستری با اشاره به 
اینکه در پیش نویس قید شده است 
برای اینکه یک تشکل مجوز فعالیت 
بگیرد باید احراز صالحیت اعضا توسط 
نیروی انتظامی و نهادهای اطالعاتی 
اتفاق بیافتد،  می افزاید: »آیا می توان 
به چنیــن نهادی عنــوان مردم نهاد 

داد؟«.
در حالی که ماهیت سازمان های 
مردم نهاد در همه جای دنیا نگریستن 
به کاستی ها از خارج از بدنه دولت و از 
نگاه مردم اســت اما به نظر می رسد 
مجلس شــورای اســالمی به دنبال 
این اســت تا با تصویب قانونی جدید 
ســازمان مردم نهاد را به یک نیروی 
اجرایی یا چیزی شبیه یک اداره زیر 
نظر دولت تبدیل کنــد. اداره ای که 
می تواند پول های مــردم را جذب و 
آن را تماما در راستای فربه گی هر چه 

بیشتر دولت ها هزینه کند.

طرح »صیانت از تشکل های غیردولتی« در مجلس کلید خورد 

امنیتیسازیهمهامورازجملهسمنها

براساس پیش نویس 
طرح »صیانت از تشکل ها 
غیردولتی«؛ تایید »التزام 

عملی« توسط »وزارت 
اطالعات و اطالعات سپاه« 
یکی از شروط اعطای مجوز 

فعالیت NGOها است و تنها 
تشکل هایی که مجوز بگیرند، 
اجازه »دادخواهی« و »تجمع 

اعترضی« خواهند داشت

مجلس شورای اسالمی به 
دنبال این است تا با تصویب 
قانونی جدید سازمان مردم 
نهاد را به یک نیروی اجرایی 

یا چیزی شبیه یک اداره 
زیر نظر دولت تبدیل کند. 

اداره ای که می تواند پول های 
مردم را جذب و آن را تماما 
در راستای فربه گی هر چه 

بیشتر دولت  هزینه کند
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ادامه آتش سوزی در تاالب انزلی
بر اساس آخرین گزارش ها 
آتش ســوزی تاالب انزلی که 
روز جمعه آغاز شــد تا زمان 
تنظیم این خبر در عصر شنبه 

12 خرداد ماه ادامه داشت.
این در حالی است که جمعه شب فرماندار بندرانزلی 
گفته بود با تالش های صورت گرفته طی 30 ساعت 
گذشته آتش در نیزارهای تاالب انزلی در منطقه »چراغ 
پشتان« خاموش شده اما متاسفانه آتش زیر خاکستر 

همچنان وجود دارد و مستعد شعله ور شدن است.
روز گذشته اکبر ســبحانی، دادستان بند انزلی با 
اشاره به عمدی بودن ایجاد حریق در 40 هکتار از اراضی 
تاالب بین المللی انزلی گفت: پس از بررســی های به 
عمل آمده چهار نفر دیگر از عوامل این آتش ســوزی 
هم شناسایی شده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل 

شده است. 
دیروز همچنین محمد جواد اشــرفی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خوزســتان از آتش سوزی در 
بخش عراقی تاالب هورالعظیم خبــر داد و گفت که 
دود این آتش ســوزی قســمت هایی از خوزستان را 

دربرگرفته است.
    

امکان»شناسایی چهره افراد
با دوربین های مترو« نیست

یــک منبــع آگاه گفت: 
دوربین هــای داخــل مترو 
تصاویــر را ضبــط می کنند 
اما در لحظه پــردازش انجام 

نمی شود.
محمدصالح هاشــمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر چنــد روز پیش گفته بود که 
فناوری االن اجازه می دهد تصاویر با عکس کارت ملی 
تطبیق داده شود و بی حجاب ها شناسایی شوند اما با 
با پیگیری های انجام شده مشخص شد، دوربین های 

مترو تهران قادر به شناسایی چهره افراد نیستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک منبع آگاه 
در این باره بیان کرد: دوربین های داخل قطار و ســکو 
تصاویر را ضبط می کنند اما پردازش آن انجام نمی شود 

و تنها راه حل آن زوم تصویر روی چهره فرد است.
پیش از این در رابطه با جریمه افراد بدون ماســک 
در مترو نیز قرار بود از دوربین های تشخیص چهره و 

... استفاده شود.
    

زائران خودروهای خود را 
در شهر های مرزی رها نکنند

معاون عملیــات پلیس 
راهور تهران گفــت: زائران، 
زمان شروع حرکت خود را در 
جاده هــا و محور ها مدیریت 
کرده تــا به موقــع به مقصد 
برسند. سرهنگ محمد رازقی گفت: زائران هیچ گاه 
خودروی خود را در شهر های مرزی رها نکنند تا از تجمع 
خودرو ها در زمان برگشت خودداری شود. این در حالی 
است که دیروز مجری برنامه باب القبله سیما از هزینه 
باالی پارکینگ در شهر مرزی مهران انتقاد کرد. به گفته 
او هزینه یک تا 5 روز پارک خودرو در این پارکینگ 100 

هزار تومان است و این برای زائران هزینه ای باالست.
    

توزیع واکسن ایرانی آنفلوانزا
آغاز شد

رئیس ســازمان غــذا و 
دارو، از توزیع واکســن های 
آنفلوانزای چهارظرفیتی تولید 
داخل از روز شنبه 12 شهریور 
1401 خبــر داد. به گزارش 
فارس، بهرام دارایی، با اشاره به تأمین به موقع واکسن 
آنفلوانزای تولید داخل، گفت: واکسن آنفلوانزا از سال 
گذشته در کشور تولید و در دسترس عموم قرار گرفته 
است.  وی افزود: امسال تأمین 2.5 میلیون دوز واکسن 
آنفلوانزا پیش بینی شده که حدود یک میلیون دوز آن از 
محل واکسن های تولید داخلی و مابقی از طریق واردات 
تأمین شده اســت. گفته شــده بهترین زمان تزریق 

واکسن آنفلوانزا اواسط شهریور و اوایل مهر است.
    

شیب نزولی موج هفتم کرونا 
در تهران

معاون درمان ستاد کرونا 
استان تهران گفت: وضعیت 
بیماری در تهران کاهشی بوده 
و موج هفتم کرونا در پایتخت 
در حال نزول است. به گزارش 
ایســنا، نادر توکلی با بیــان اینکه بیمــاری تا پایان 
شهریور شرایط آرام تری را تجربه می کند، گفت: تصور 
نمی کنیم پس از برگزاری پیاده وری اربعین مشکل 

خاصی در بیماری رخ دهد.

از گوشه و کنار 

دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان 
دیروز آمارهای تکان دهنده ای از خالی ماندن ظرفیت پذیرش 

در رشته های تخصصی در این دانشگاه داد.
طی روزهای گذشــته خالی ماندن ظرفیت های پذیرش 
دستیاری )رشته های تخصصی پزشکی( و استقبال پزشکان 

ایرانی برای مهاجرت بارها هشدار داده شده است.
 از هشــدار رئیس کل سازمان نظام پزشــکی کشور که در 
همایش ملی روز پزشک در همدان اعالم کرد: »تخصص جراحی 
قلب در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشته اما هیچ کس متقاضی 
نشــده و در کل کشــور فقط 2 فارغ التحصیل جراحی اطفال 
داریم.« تا هشدار استاد تمام گروه روان پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و رئیس بیمارستان روزبه که گفت: »50 درصد 
از ورودی های پزشکی در دانشگاه تهران، که درواقع صد نفر اول 
کنکور سراسری و از نخبگان و ژن های خوب کشور محسوب 

می شوند، مهاجرت می کنند.«
یاســر صالحی نجف آبادی، دبیر شــورای هماهنگی نظام 
پزشکی های اســتان اصفهان به خبرآنالین گفت: »ظرفیت 
پذیرش دســتیار جراحی عمومی در دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان، در مهر 1400، 10 نفر بود که فقط 7 نفر برای این رشته 
ثبت نام کردند، کمتر از یک سال بعد،  4 نفر از آنها انصراف دادند و 
حاال فقط سه نفر دانشجوی دستیاری رشته جراحی عمومی در 

این دانشگاه مشغول هستند«.
صالحی با تاکید بر اینکه این قبیل آمار بسیار زیاد است، ادامه 
داد: »در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، طی چهار، پنج سال 
اخیر، حتی یک نفر برای رشته بیهوشی داوطلب نشده است، با 

اینکه در این رشته با بحران شدید کمبود نیرو مواجه هستیم«.
به گفته این پزشک متخصص، ظرفیت پذیرش رزیدنت در 
رشته بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 25 نفر است که 
سال 99 دو نفر، پذیرش شدن، سال 1400، چهار نفر ثبت نام 
و پذیرش شدن که هر چهار نفر اســتخدامی وزارت بهداشت 

هستند، و درواقع پزشک عمومی آزاد نیستند.
اما سوال مهم اینجاست، چرا پزشکان برای ادامه تحصیل 
در رشته های تخصصی رغبتی ندارند. دبیر شورای هماهنگی 
نظام پزشکی های استان اصفهان در این باره می گوید: »بیاییم 
مسیری که یک پزشک عمومی برای رســیدن به تخصص را 
طی می کند، بررسی کنیم. دو سال باید شبانه روز درس بخواند 

تا بتواند در آزمون دستیاری قبول شود، 4 ســال باید در دوره 
دستیاری بدون اینکه اجازه کار و یا تاسیس مطب را داشته باشد، 
آموزش ببیند، بعد از آن دو ســال باید در اختیار کامل وزارت 
بهداشت باشــد تا بعد از آن بتواند اجازه کار پیدا کند، کاری که 

برایش حدود 15 تا 30 میلیون درآمد دارد.«
صالحی ادامه می دهد: »یک پزشک عمومی می تواند درآمد 
ماهیانه 10 تا 20 میلیون داشته باشد، اما برای اینکه متخصص 
شود، این دوره چند ساله تحصیل و خدمت در مناطق محروم را 

طی می کند و تازه به درآمد 15 تا 30 میلیونی می رسد.

چالش جدی کمبود متخصص بیهوشی
پیش از این علیرضا جاللی، فوق تخصص بیهوشی و رئیس 
انجمن بیهوشــی قلب ایران در رابطه بــا کمبود متخصصین 
بیهوشی در برخی از شهرها و استان های کشور و عدم اشتیاق 
و تمایل دستیاران پزشکی به رشته بیهوشی هشدار داده و در 
گفت وگو با تسنیم گفته بود: کمبود متخصص بیهوشی اتفاق 
تازه ای نیست و این موضوع به حدود 4 سال پیش برمی گردد، 
که تذکرات و پیگیری های صورت گرفته در سال های گذشته از 

مجموعه وزارت بهداشت و عدم رسیدگی به این مهم، امروز شاهد 
تبدیل شدن آن به یک معضل ملی هستیم.

او گفت: جدا از مراکز دولتی در حال حاضر در شــهر تهران 
بیمارســتان های خصوصی و تازه تاســیس که مشــکلی در 
پرداخت های خود ندارند باز هم با کمبود متخصص بیهوشی 
همراه هستند و این باعث کاهشی شدن در استانداردهای ارائه 
خدمات خواهد بود و طبق استاندارد که هر متخصص بیهوشی 
2 بیمار و 2 اتاق عمل را می تواند همزمان ارائه خدمت کند، این 
کمبود باعث ارائه خدمت از 2 به 4 و یا حتی ۶ اتاق عمل می شود 
که حاصل آن کاهشی شدن کیفیت خدمات برای بیماران است.
به گفته جاللی در پنج سال گذشته هم به طور کلی 50 درصد 
از تمایل پزشکان برای ورود به حوزه تخصصی بیهوشی کاهش 
یافته و اگر اقدامات الزم در این زمینه انجام نشــود در آینده با 
مشکل کمبود متخصص بیهوشی در کشور مواجه خواهیم بود و 

این موضوع باید حتماً مدنظر مسئوالن قرار گیرد.

۵۰ درصد از ورودی های پزشکی دانشگاه تهران مهاجرت می کنند

خالی ماندن ظرفیت پذیرش رزیدنت در رشته های تخصصی

گزارش


