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روایت پدرو مادراحسانگلزاری ازفوت فرزندشان دریکی ازدرمانگاههای سیرجان

 زهرا خواجویینژاد
همهچیز در عرض  20دقیقه اتفاق
افتاد .اتفاقی که باعث بهت و نگرانی
همهی همشهریان شده است .یک
جوان  36ساله برای تزریق آمپول
سفتریاکسون به یکی از درمانگاههای
شهرمیرود و به محض تزریق در کمتر
از چند دقیقه به دلیل حساسیت دچار
ایست قلبی و تنفسی میشود .چرا
سابقه حساسیت به این آمپول ازسوی
پرستار تزریقات پرسیده نشده است؟
چرا بالفاصله آمپول ضدحساسیت
تزریق نشده است؟ اگرفرد دچارایست
قلبی تنفسی شده است چرا بالفاصله
احیا صورت نگرفته است؟ در آن
درمانگاه پزشک حضورنداشته است؟
اگرچه رییس نظامپزشکی در
توضیحاتی کلی سعی در روشن کردن
ابعاد این قضیه داشت ومسئوالن
با پلمپ یکروزه درمانگاه سعی در
کمرنگ کردن ماجرا داشتند اما باز
شدن درمانگاه و نصب پارچهای با این
مضمون که این درمانگاه به دلیل
تعمیرات تا اطالع ثانوی بسته است،
باعث واکنشهای فراوان مردم به این
ماجرا شد که نکند رانتی در کار است
عکس :امین ارجمند|پاسارگاد
و نکند زور مسئوالن این درمانگاه زیاد
است .همه این اتفاقات باعث شد صبح کاش همان اول به اورژانس زنگ زده بودیم.
دیروز به خانهی احسان گلزاری برویم؛ جوان زمانی اورژانس رسید و میخواستند برانکارد را
 36سالهای که عصر جمعه  12آذر قربانی این داخل بیاورند اصال جا نمیشد آنقدر که مکان
درمانگاه غیراستاندارد است و چقدر معطل
ماجرا شد.
پرسانپرسان و از طریق بنرهای بزرگی که شدیم تا برانکارد داخل درمانگاه شد».
مادر احسان میگوید« :مگر پزشکان قسم
عکس احسان گلزاری روی آن است و در ابتدا
و میانه کوچه نصب شده است خانهشان را نمیخورند که اگر هر کجا بیماری بود به داد
پیدا میکنیم .پسری جوان با موهای مجعد .مردم برسند ،اصال وقتی تو تزریقاتی جا نیست
همهجا عکس احسان دیده میشود .به بیماران بگویید بروید یک جای دیگر اینقدر
عکسهایی که با گل تزیین شدند و هرکجا طالب پول نباشند».
پدرش دوباره ادامه میدهد« :ما عالوه بر
چشم پدر و مادر به آن میافتد اشکشان
جاری میشود .پدر احسان سر صحبت را باز شاهدانی که آنجا داریم شواهد دیگری هم
میکند و با بغضی فروخورده سراغ اتفاقات داریم از صدای ضجه احسان گرفته تا شواهد
داخل درمانگاه میرود .آن روز همراه پسرش دیگر که اگر واقعا رسیدگی نکنند اینها را رو
نبوده است اما به لطف شاهدان از ریز ماجرا کنیم».
پدرش میگوید« :شنیدهایم مدیران این
بااطالع است« :همسایهای داریم به نام آقای...
ایشان ازبختمان همان عصرداخل تزریقاتی درمانگاه  5نفر هستند .من حرفم این است
درمانگاه بوده است .او میگوید عصرجمعه در کسی که به این افراد مجوز درمانگاه داده
قسمت تزریقاتی درمانگاه روی تخت نشسته است نباید روی کارشان نظارت کند؟ وقتی
بودم و منتظر بودم که سرمم تمام شود که اسم درمانگاه روی جایی میگذارند باید کلیه
دیدم احسان وارد تزریقاتی شد .جایی روی امکانات را داشته باشند این آمپول میبایست
تختها نبود و آمد کنار من روی تخت زیر نظر پزشک تزریق شود ،اگر حال کسی بد
نشست .پرستار تزریقاتی آمد سرم بهش بزند شد باید دستگاه احیا و اکسیژن داشته باشند،
اول میخواست توی دست راستش بزند بایددرمانگاه آمبوالنسداشتهباشد.هیچکدام
نتوانست و داخل دست چپاش زد و رفت .را درمانگاه نداشته فقط میگویند ما چندین
به سه چهار ثانیه نکشید ناگهان به من گفت بار به این درمانگاه تذکر دادیم اما ما زورمان
دارد حالم بد میشود کف پاهایم میسوزد نمیرسید ».او ادامه میدهد« :عالوه بر اینها
دارم آتش میگیرم .دیدم حالش دارد لحظه به کلیه تزریقاتیها باید آمپول ضدحساسیت
لحظه بدترمیشود سریع سرماش را بستم بلند داشته باشند ،اصال نداشتند .داروخانه کنارشان
شدم و رفتم توی پذیرش و اتاق دکتر گفتم بود میتوانستند سریع تهیه کنند و اگر آمپول
آقای دکتر بچه مردم دارد میمیرد حالش ضدحساسیت سریع تزریق شده بود از مرگ
خیلی بد است.دکترگفت پرستاررا صدا بزنید .جلوگیری میشد .اگر واقعا یک آمپول دگزا
دیدیم رسیدگی نمیکنند دو سه نفر شدیم توی این درمانگاه نیست ،در این درمانگاه
دوباره اومدیم گفتیم آقای دکتر تو رو قرآن ،را تخته کنند .چرا میگویند او را در درمانگاه
تو رو به جون مادرت قسم بچهی مردم مرد احیا کردند؟ شاهدانی که در درمانگاه بودند
به دادش برسیدو زمانی دکتر باالی سرش میگویند اصال احیا صورت نگرفته و هرمرجع
رسید که کار از کار گذشته بود و دیدیم دکتر قضایی باشد ما شهادت میدهیم .عملیات
نمیتواند کاری کند به اورژانس  115زنگ زدیم .احیا را اورژانس  115آن هم زمانی که دیگر

اجازه ندهید خون فرزندمان پایمال شود

کار از کار گذشته بوده انجام داده است.
اورژانس را هم همراهیان احسان خبر کردهاند
نه پرسنل درمانگاه .اگر عملیات احیایی بود
چرا احسان زنده نموند؟ مگر میشود در یک
درمانگاه که روزانه با صدها نفرسرکاردارند یک
دستگاه اکسیژن یا احیا یا آمپول حساسیت
نباشد؟» پدر احسان برای لحظاتی سکوت
میکند و سپس میگوید« :زمانی به من خبر
دادند که احسان را به بیمارستان برده بودند
و کار از کار گذشته بود .خود آقای رضوی
رییس نظام پزشکی در مصاحبه با شبکه خبر
میگوید؛ یک خانم  55ساله در این درمانگاه
فوت کرده است و یک جوان  36ساله که
در اثر حساسیت دچار ایست قلبی و تنفسی
میشود و فوت میکند .اصال صحبت از احیا
نبوده است».
مادرش میگوید« :همهی این اتفاقات
ناشی از بیتفاوتی و بیوجدانی بوده است.
صدای ضجه بچه من هست که میگوید
سوختم ما تا امروزنمیدانستیم بچهام اینقدر
زجر کشیده تا فوت کرده است و هیچکس
به دادش نرسیده است .همش فکرمیکردیم
به محض تزریق تو کما رفته است».او معتقد
است؛«درمانگاهها برای اینکه نمیخواهند به
نیروهای کاربلد پول بدهند یکسری نیروهای
آماتور میگیرند که طرح و دورهشان را آنجا
بگذرانند».
پدر مرحوم گلزاری در جواب این سوال
که شما شکایت کردهاید ،گفت« :بله نه تنها
به نظامپزشکی که حتی به دادسرا هم شکایت
کردهایم ».او سپس متن شکایت و پیام دادسرا
را نشانمان میدهد و میگوید« :پسرما رفته و
دیگر زنده نمیشود تمام تالش ما این است
که مجوز درمانگاهی که دارد با جان آدمها
بازی میکند لغو شود .ما هم داریم یکسری
تحقیقات انجام میدهیم .بحث یکی دو مورد
اینجا نیست شاید پای پروندههای دیگر هم
وسط باشد .تنها هدفمان از شکایت کردن

این است که این بال سر یک آدم دیگر نیاید.
شاید اگر همان روزی که آن خانم  55ساله
در این درمانگاه فوت کرد مسئوالن سریع این
درمانگاه را پلمپ کرده بودند ،این بال سربچهی
ما نیامده بود .اگرما هم سکوت کنیم و کاری
نکنیم شک نکنید این اتفاقات ادامهدارخواهد
بود و برای خانوادههای دیگری میافتد ».او در
جواب این سوال که مسئوالن درمانگاه بعد
از این حادثه برای عرض تسلیت و عذرخواهی
با شما تماس گرفتهاند ،تاکید دارد« :نه تنها
تماس نگرفتند و نیامدند که حتی نمک روی
زخممان هم پاشیدند و یک روز بعد از پلمپ
درمانگاه آمدند پارچه زدند که این درمانگاه به
دلیل تعمیرات تا اطالع ثانوی بسته است که
چندین نفربه نظامپزشکی و مرکزبهداشت زنگ
زدند و گالیه و انتقاد کردند که اینجا یک آدم
کشته شده است چه طوری نوشتند به دلیل
تعمیرات؟»
مادر مرحوم گلزاری ادامه میدهد« :خیلی
سخت است برای بچهات  36سال زحمت
بکشی و به یک آب خوردن براثرقصوریکسری
افراد از دستش بدهی و بعد هم همان افراد
مغلطه هم بکنند .واقعا اگر بچهی خودشان
یا بچه هرکس دیگری بود باز هم سکوت
میکردند؟ برادرانش آنقدر شوکه هستند و
بیتابی میکنند؛ میگویند ما دیگرنمیتوانیم
با خاطرات احسان در این خانه زندگی کنیم.
این اتفاق زندگی ما را از هم پاشانده است.
بچهی ما هرچه که بود رفت حداقل فکری
بکنند احسانهای بعدی نروند ».مادرش
دوباره میگوید« :خیلیها میگویند شما دیه
میخواهید میگوییم ما دیه نمیخواهیم
و اصال کاری به پول و مادیات نداریم .فقط
میخواهیم خون بچهی ما پایمال نشود و
خانوادههای دیگر مفت مفت بچهشان را از
دست ندهند .ما از شکایتمان بر نمیگردیم
و حتی روی خون خودم هم ایستادهام .مگر
میشود جوانت را به همین راحتی از دست

بدهی و سکوت کنی؟» او ادامه میدهد:
«اینکه رسیدگی نکردند بماند آن چیزی
که ما را دارد می ُ
کشد بیحرمتی بوده که
اتفاق افتاده مثال بروی به دکتر بگویی
فالن بیمار دارد میمیرد بگوید پرستار
هست ،باید التماست بکنند تا تو به
بالین بیماربیایی؟ به هرحال برخی افراد
ناکارآمدمجوزمیگیرندوفقطبرای اینکه
پول به جیب بزنند درمانگاه م یزنند ولی
نباید بگذاریم اینقدرراحت با جان آدمها
بازی کنند .ما دنبال هیچی جز لغو مجوز
درمانگاه نیستیم ».وی افزود« :من اگر
بچهام را جنگ فرستاده بودم مشخص
بود دشمنش کی هست و میفهمیدم
 50درصد احتمال کشته شدنش
وجود دارد نه اینکه تو شهرخودت برای
زدن یک آمپول سرماخوردگی در یک
درمانگاه غریبانه بکشنش .این ازنظرما
قتل عمد است و قصاص دارد .ما به
کل کادرپزشکی و پرستاری هم توهین
نمیکنیم .خیلی ازآنها بارها جانفشانی
کردهاند و همه را به یک چوب نم یرانیم.
صحبتمان با چند نفری است که در
درمانگاه مسئول درمان پسرم بودهاند.
اینکه در قرن  21با تزریق یک آمپول
و ایجاد حساسیت فردی بمیرد اصال
منطقی است؟ بچهی من صحیح و
سالم بود بدون هیچ بیماری زمینهای حتی
سرما هم که خورده بود نه تب و لرز داشت
نه مشکل دیگری فقط گفت برای اینکه تو و
بابا برایتان مشکلی پیش نیاید میروم آمپولم
را م یزنم و میآیم .اجازه ندهید یک خون به
ناحق ریختهای پایمال شود .جوان  36ساله
ما رفته است هیچ مسئولی حتی زنگ نزد که
بگوید ما پیگیرماجرا هستیم .واقعا خودشان
را جای ما بگذارند .احسان بچهی بزرگ من
بود االن میبایست به جای مراسم عزا مراسم
عروسیاش را برگزار کنیم .این موضوع را برای
هرکسی تعریف کنی دلش به درد میآید ،انگار
سوزن خالصی به بچهی من زدهاند».
پدرش میگوید« :دوستش از بیمارستان
به من زنگ زد و گفت فشار احسان باال رفته
و آوردیمش بیمارستان .من اصال فکرش را
نمیکردم بچهام مرده باشد .به بیمارستان
که رفتم دم نگهبانی زمانی گفتم پدر احسان
گلزاری هستم ،نگهبان فهمید و من را داخل
راه نداد و گفت چیز خاصی نیست و دکتر
باالی سرش است و االن نیاز به آرامش دارد
و نباید داخل بروید .هی صبر کردم دیدم
هیچ خبری نمیشود ،دلشوره گرفتم و حس
کردم یک اتفاقی افتاده است ».به اینجا که
میرسد شروع میکند به گریه کردن و دوباره
ادامه میدهد« :کمکم بچههای برادرم آمدند و
داستان را فهمیدند و من را به خانه بردند .گفتم
خدایا من چطوری به مادرش بگویم .به مادرش
گفتم فشارش باال رفته و گفتند امشب باید تو
بیمارستان باشد.صبح زود خانمم بلند شد و
گفت من باید بروم بیمارستان و یک اتفاقی
برایش افتاده است به سختی منصرفش کردم
تا آشنایان آمدند و داستان را بهش گفتند».
پدرش میگوید« :تنها خواستهمان ازمسئوالن
نظامپزشکی و دادستان محترم این است که
کمک کنند خون بچهی ما پایمال نشود و این
اتفاق برای فرد دیگری اتفاق نیفتد .ما تا عمر
داریم بسوزیم کم است».

درگفت وگو با رییس بهزیستی سیرجان عنوان شد:

خانوادههایکودکانکار ،آنها را منبع درآمد میدانند
 هدی رضوانی
کودکان کار ،کودکان بیسرپرست و
کودکان بدسرپرست در سراسر کشور وجود
دارد و آمار هولناکی ساالنه از این کودکان
منتشر میشود .رییس اورژانس اجتماعی
کشور در ابتدای سال جاری از وجود
بیشاز 14هزار کودک کار در کشور خبر
داده که بسیاری از آنها فاقد شناسههای
هویتی هستند و روزبهروز تعدادشان
بیشتر هم میشود .کودکان بیسرپرست
و بدسرپرست بااینکه آمارشان باالتر است
اما وضعیت مناسبتری نسبتبه کودکان
کار دارند .سهم کودکان کار در سیرجان
حدود  ۵۰کودک و کودکان بیسرپرست
و بدسرپرست حدود  ۳۰۰کودک است که
به گفتهی مهتاب حسینی رییس بهزیستی
سیرجان؛ تنها میتوانند کودکان بیسرپرست
و بدسرپرست را حمایت کنند و کودکان کار
ً
عمدتا غیرایرانی هستند از دریافت این
که
همان حمایتها بیبهرهاند چراکه دارای
خانواده هستند .خانوادههایی بیمهر که
آنها را به کار بر سر چهارراهها وادار کردهاند.
درگفتوگویی با رییس بهزیستی سیرجان از
کودکان بیسرپرست ،بدسرپرست و کودکان
کاردر این شهرستان میگوییم.
 مهمترین نیاز و مشکل کودکان
کار ،بیسرپرست و بدسرپرست چیست؟
مهمترین نیاز کودکان؛ نیاز به آموزش
و کسب دانش است که متأسفانه در
خانوادههای بیسرپرست یا بدسرپرست به

دلیل ناتوانی و نبود ساختارمشخص خانواده
این آموزش با درصد خیلی کمی اتفاق
ً
عمدتا از آموزش
میافتد .کودکان کار هم
بیبهرهاند ،چون خانواده پولی برای آموزش
آنها هزینه نمیکند و برعکس از این نیروی
کار برای درآمدزایی هم استفاده میکند .در
مورد اول بهزیستی شرایطی را فراهم میکند
تا کودکان بیسرپرست و بدسرپرست بتوانند
از یک بستر آموزشی مناسب بهرهمند شوند
اما در مورد دوم چون بهزیستی امکان
ً
معموال کودکان کار وضعیت
مداخله ندارد
آموزشی ضعیفی دارند.
 مردم در تعامل با کودکان کار
چگونه برخورد کنند؟
مردم باید با کودکان کار برخورد
احترامآمیز داشته باشند .نگاهی که به آنها
میشود تحقیرآمیز نباشد .اما متأسفانه
در برخی از موارد شاهد آن هستیم که با
کودکان کار برخورد جالبی نمیشود و این
کودکان ،انواع رفتارهای ناشایست را از
مردم دریافت میکنند .همچنین مردم باید
توجه داشته باشند که به کودک کار بهطور
مستقیم پول ندهند چون این امر باعث
سوءاستفاده سودجویان از کودکان کار
میشود.
 چه بسترهای قانونی برای حمایت
از کودکان کاروجود دارد؟
طبق مصوبات قانونی ،هیچ کارفرمایی
مجاز نیست کودک زیر  ۱۵سال را به کار
بگیرد و کودکان کاری که هنوز در دوران

کودکی به سر میبرند و سر چهارراهها
مشاهده میشوند بهصورت غیرقانونی
بهکارگرفته شدهاند .این اقدام جرم محسوب
میشود و اگر گزارشی ارایه شود ،اداره کار
با این اقدام غیرقانونی کارفرمایان بهشدت
برخورد خواهد کرد.
 این کودکان ازطرف بهزیستی چه
حمایت هایی دریافت می کنند؟
از کودکان کار غیرایرانی که نمیتوانیم
حمایت کنیم .با مداخله اورژانس اجتماعی
در خصوص کودکان کار ایرانی و غفلت
خانواده از کودک ،بهزیستی این کودک را
تحت حمایت خود میگیرد .اگر خانواده
امکان نگهداری کودک را داشته باشد یا
بستگان درجه یک وجود داشته باشند،
کودک را به آنها میسپارد .در غیر این
صورت کودک به خوابگاههای بهزیستی
منتقل میشود تا زمانیکه خانواده شرایط
نگهداری از او را پیدا کنند یا کودک به سن
قانونی برسد .تا فراهم آمدن یکی از این
شرایط ،کودک در بستری امن ،مراحل رشد
و تربیت را طی میکند.
 عامل اصلی پیدایش کودکان کار
ازدید شما چیست؟ چرا؟
عامل اصلی پیدایش کودکان کار را
میتوان فرهنگ غالب درخانوادههای افاغنه
و مهاجران جستوجو کرد .این خانوادهها
ً
عمدتا به فرزند بهعنوان منبعی برای کسب
درآمد نگاه میکنند و بههمینعلت هم اکثر
این خانوادهها فرزندان زیادی دارند تا از آنها

بهعنوان راههایی برای کسب درآمد بیشتر
استفاده کنند .بهندرت پیش میآیدیک
خانواده ایرانی ازفرزندش بهعنوان نیروی کار
بهره ببرد و در آمار کودکان کار شهرستان،
کودک ایرانی وجود ندارد.
 بهزیستی چه برنامهای برای
حمایت از کودکان آسیب دیده در این
سه حوزه دارد؟
بهزیستی وظیفه حمایت ازکودکان زیر
 ۱۸سال را دارد اما کودکانی که سرچهارراهها
ً
عمدتا
بهعنوان کودک کارمشاهده میشوند
اتباع افغانستانی هستند و امکان ارایه
خدمات به آنها از سوی بهزیستی وجود
ندارد .اگر کودک ایرانی باشد که به کار
وادار میشود و بدسرپرست یا بیسرپرست
باشد ،توسط بهزیستی و اورژانس اجتماعی
مداخله میشود و از طریق توانمندسازی
خانواده یا نگهداری در بهزیستی به کودک
کمک میشود.
 شرایط کودکان کار بدتر است یا
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست؟
تفاوت این دو دسته کودکان درساختار
خانواده آنهاست .کودکان بیسرپرست و
ً
معموال فاقد سرپرست مؤثر
بدسرپرست
هستند .این کودکان کسی را ندارند که به
رفع نیاز و تربیت آنها بپردازد .اما کودکان
ً
معموال خانواده دارند و پدر و مادر آنها
کار
دارای توان جسمی است ولی متأسفانه
به دلیل مشکالت فرهنگی که در این
خانوادهها وجود دارد بهجای اینکه کودک

از محیط تربیتی و آموزشی بهره ببرد مجبور
به کار کردن در شرایط سخت میشود تا در
تأمین درآمد خانواده نقشی داشته باشد.
 مهمترین چالشهای زندگی این
کودکان کدام است؟
یکی از مسایل مهمی که در مورد
کودک وجود دارد؛ توجه ویژه به مراقبت،
نگهداری ،آموزش و تربیت اوست.
خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست
امکان توجه به این موارد را نسبتبه
کودک ندارند که بهزیستی برای انجام آنها
اقدام میکند .خانوادههای کودکان کار
امکان انجام این موارد را دارند اما به این
موارد و اثر آنها در شکلگیری ساختار
شخصیتی کودک اهمیتی نمیدهند و
متأسفانه بهزیستی هم نمیتواند وارد
عمل شود .چون کودک دارای خانواده و
ً
معموال غیرایرانی است .وقتی کودک سر
از چهارراهها درمیآورد؛ تمام ابعاد سالمت
جسمی ،روانی ،اجتماعی ،معنوی و ...او
تحتالشعاع قرار میگیرد و کودک آسیب
ً
صرفا آسیب جسمی
میبیند .کودکآزاری
کودک نیست بلکه هر آسیبی که در تمامی
ابعادی که نام بردم متوجه کودک شود
مصداق کودکآزاری است .حتی غفلت
از آموزش و تربیت کودک هم شامل
اینموضوع میشود .همه این موارد باعث
کاهش عزتنفس و توهین به شخصیت
کودک و ایجاد بروز اختاللهای شخصیتی
در آینده او خواهد شد.
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بیرون کشید باید ازاین...
 رضا مسلمیزاده

اززمان آغازبه کارشهردار
جدیدسیرجاننزدیکبه100
روز میگذرد .این نخستین
 100روز؛ مدتی است که به
شکلینمادینمبنایارزیابی
عملکردمدیرانتازهبرمسند
نشسته قرار گرفته است .البته خیلی وقت پیش از
این ،سال را هم از روی بهارش ارزیابی میکردهاند و
المثل «سالی که نکوست ازبهارش پیداست»
ضرب ِ
ناظربههمینموضوع است.
شهردارجدید سیرجان شروعی خوشایند داشت.
او به دلیل حمایتهای پیدا و پنهانی که از زمین و
آسمان نثارش شد ،درحاشیهی امنی قرار گرفت که
تاکنون درکنف آن خوش آرمیده است .حمایتهای
بیسابق هوهمزمانمسئولینوشهروندان،اینشهردار
نزول اجالل کرده از تهران را چنان در آغوش گرفت
که کسی را یارای نقد و نظرنبود و اگرهم کسی چیزی
گفت ،در آن فریاد شوقی که از سر هر کوی وبام
برخاستهبود،ناشنیدهماند.
اکنون بهار شهردار سیرجان ،همزمان با خزان
طبیعت به پایان خویش میرسد و شاید وقت آن
باشدکهماهعسلویراپایانیافته اعالمکنیموببینیم
درشهرچه خبراست.
راستش را بخواهید بنده حتا از یک شهروند
عادی هم از آنچه که در شورا و شهرداری میگذرد،
بیخبرترم .این دوری از خبر ،عالوه بر مشکالت
شخصی تا حدی هم عامدانه بوده است .باالخره اگر
خبرقابل توجهی باشد ،البد دم و دستگاه اطالعرسانی
و روابطعمومی آن مجموعه باید قدمی در این راه
بردارد و ما شهروندان را ازآن مطلع کند .ظاهرا آنقدر
همه چیزخوب است و شهردرآرامش و امن و امان

که کسی زحمتی به خود نمیهد تا خبر دهد در3
ماهی که ازشهرداری کریمیپورگذشته ،درسیرجان
چه اتفاق تازهای افتاده است.
درخیابانهای شهرتقریبا همه چیزبه همان روال
سابق پیش میرود و این رویه را نمیتوان به حساب
شهردار جدید گذاشت .تنها فرقش این است که
شهردار قبلی به خاطر همین اقداماتی که در جریان
است ،فحش و ناسزاهایی میشنید که علیاکبر
کریمیپورتاکنون ازگزند آن درامان مانده است.
درپورتال خدمات الکترونیکی شهرداری سیرجان
کهبنابهقاعدهبایدبیشترینپوششرابهفعالیتهای
شهرداری بدهد و معتبرترین منبع دراین زمینه باشد،
همچناندیدارهایماهعسلواروپایگشایینوشهردار
سیرجان بیشترین بسامد را دارد و از 23آبان تا 21
آذرکه این نوشتاربه تحریردرمیآید ،بروزرسانی نشده
است .رضا سروشنیا اعتقاد چندانی به روابطعمومی
نداشت و چوبی هم که خورد ناشی ازهمین ناباوری و
عدم التزام به مناسبات عصرارتباطات و رسانه بود .تا
اینجایکارکریمیپورهمدنبالهروهمانخیابانیاست
که سروشنیا جدولگذاری و آسفالتش کرده بود.
سیرجان کارهای برزمین مانده بسیاری دارد و
شهردار سیرجان نمیتواند بیش از این دست روی
دست بگذارد و به عکس یادگاریها با این رییس و آن
مدیرعاملدلخوشبماند.چندشبپیشدوستیدر
یکگروهواتساپی ازبستهماندندوربرگردانکمربندی
شاهد گالیه کرده و از بنده خواست برای رفع این
مشکلچیزیبنویسم؛شاید گرهی گشودهشود .این
وجیزه درواقع برای اشاره به همان مشکل و رها شدن
و رها ماندن حاشیهی شهردرغرقاب مشکالتی است
که دوربرگردان کمربندی شاهد یکی از آنهاست که
بیهودهوبیجهتسربهجاهاییگذاشتکهنبایست.
لطفافعالهمینیکدوربرگردانرابازکنید!
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سفربه زیرخط فقر ،هرماه  333هزارنفر
 روزنامه اعتماد
گزارشهای رسمی و مقایسه اعداد و ارقام
درآمد و هزینه خانوارهای مناطق روستایی و شهری
نشان میدهد که فاصله طبقاتی در روستاها بیشتر
از شهرهاست .با استناد به گزارشهای ساالنه درآمد
هزینه خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار منتشر
می شود ،متوسط درآمد کل یک خانواده شهری که
در دهک دهم هزینهای قرار دارد در سال  95حدود
 6.67برابر خانواده شهری دهک اول بود .این رقم
در سال  99به  6.47کاهش یافت .به نظر می رسد
مهمترین دلیل این کاهش ،شیوع کرونا و تعطیلی
بسیاری از کسب وکارها در شهرهای بزرگ همزمان با
تشدید محدودیتها برای مقابله با کرونا بوده باشد.
این در حالی است که کاهش نسبت متوسط درآمد
دهک دهم به اول برای خانوارهای روستایی حتی با
شیوع کرونا افزایش یافته بود؛ این نسبت در سال
 95حدود  7.16بود که در سال  99به  7.67رسید.
بدین معنا که افراد حاضر در دهک دهم هزینهای
 7.76برابر افراد حاضر در دهک اول درآمد دارند .از
سوی دیگر نسبت هزینههای متوسط دهک دهم به
دهک اول نیز نشان می دهد که هزینه دهک دهم
هزینهای در روستاها در سال  99به  18برابر دهک اول
هزینهای رسید .این نسبت برای شهرها  12.2بود .آنچه
در گزارش های مربوط به درآمد و هزینهها می توان
مشاهده کرد ،فزونی هزینهها نسبت به درآمدهاست.
به گونهای است که به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه
کرده است .بر اساس دادههای وزارت کار،تعاون و
رفاه اجتماعی در سال 98حدود  26میلیون ایرانی
زیر خط فقر بودند که پیشبینی شده بود این تعداد
در سال  99به  30میلیون نفر رسیده باشد .یعنی طی
یک سال  4میلیون نفر زیر خط فقر مطلق رفتهاند؛
ماهی  333هزار و  300نفر .طی سال های  95تا 99
میزان افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری135.3
درصد و برای خانوارهای روستایی نیز  137.4درصد
بود؛ به گونهایکه متوسط درآمد خانوارهای شهری به
 74.6میلیون تومان و خانوارهای روستایی نیزبه 42
میلیون تومان رسید .در این بازه زمانی روند هزینهها
نیز افزایشی بوده و از متوسط  28.4میلیون تومان
در سال  95به  62.2میلیون تومان در سال  99برای
خانوار شهری و  15.7میلیون تومان به  34میلیون
تومان برای خانوارهای روستایی درهمین بازه رسید .به
بیان دیگرهرفردی که درشهرزندگی می کند طی این
 5سال و به طور متوسط  119درصد به هزینههایش
اضافه شده .این رقم برای خانوارهای روستایی 116.5
درصد بود .به بیان دیگر هر خانواده شهری (به طور
متوسط) شاهد افزایش  24درصدی هزینههایش در
هر سال نسبت به سال قبل بوده است .بدین معنا
که برای خرید هر سبد مشخصی از کاال و خدمات در
یک سال باید حدود  24درصد هزینه بیشتری پرداخت
کند .این در حالی است که درآمدها تنها یک بار در
سال افزایش مییابد و درصورت باال رفتنهای چند باره
قیمت اقالم خوراکی و غیر خوراکی افراد زمان زیادی
برای تطبیق با آن ندارد .چرا که نمیتوانند به سرعت
قدرت خرید از دست رفتهشان را جبران کنند .بنابراین
میزان خریدشان از کاالها را کاهش می دهند .این امر
در شرایطی که به گواه گزارش «پایش فقر سال » 99
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی تا سال  98حدود
 26میلیون نفر زیر خط فقر بودند و به نظر میرسد
در سال 99این رقم به  30میلیون نفر رسیده ،افزایش
درآمد تنها نمی تواند افراد را از ورطه فقر نجات دهد.

بنابراین صرف افزایش درآمدها ( بیشتریا کمترازتورم)
تاثیر زیادی بر کاهش فقر ندارد .به خصوص آنکه
متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی مرزهای
هشداررا رد کرده اند.
 درآمد ساالنه شهری ها بین  74تا 174
میلیونتومان
دادههای درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که
بازه متوسط درآمد هردهک درسال  99نسبت به سال
 95افزایشی بوده است؛ بازه متوسط درآمدی دهکهای
اول تا دهم در سال  95بین  11تا  73میلیون تومان
بود که در سال  99به  26.8تا  173.5میلیون تومان
افزایش یافت .به بیان دیگر درآمد دهک اول هزینهای
در این  5سال  143درصد و تغییرات متوسط درآمد
دهک دهم نیز  137.6درصد بوده است .با وجود اینکه
افزایش درآمد افراد آسیبپذیر جامعه بیشتر از افراد
ثروتمندتربوده اما سهم درآمدی دهک اول ازکل درآمد
جامعه در سال  99تنها دو درصد و سهم دهک دهم
نیز 31.4درصد اعالم شده بود .این امر نشان می دهد
با وجود سیاستهای حمایتی از دهک اول همچنان
فاصله درآمدی این دهک با خط فقربسیارزیاد است و
چه بسا بیشتر هم شود .گواه این را نیز می توان در باال
رفتن ضریب جینی بهرغم افزایش چترحمایتی ازاقشار
آسیبپذیرو اعطای انواع یارانههای نقدی و غیرنقدی به
آنها مشاهده کرد .به همین دلیل بهبود شرایط با تداوم
روند فعلی تورم کاردشواری به نظرمی رسد .مخصوصا
اگرتورم خوراکیها رو به افزایش باشد .باتوجه به اینکه
درآمدهای قیدشده در گزارش های رسمی به صورت
«متوسط» درنظر گرفته میشود اما حاوی نکات عجیب
و البته غمانگیزی است؛ درآمد دهک اول درآمدی در
سال  26.8 ،99میلیون تومان اعالم شد که ماهانه
حدود دو میلیون و  230هزارتومان بوده است .این رقم
آن هم در شرایطی که در پایان سال گذشته نرخ تورم
نقطهای خوراکیها و آشامیدنی ها حدود  66.6درصد
بود ،بسیارنگران کننده است .درواقع خانوارهای دهک
اول هزینهای مجبور بودند درآمد متوسط ماهانه دو
میلیون و  230هزارتومانی خود را بین نیازهای خوراکی
و غیر خوراکی تقسیم کنند .متوسط هزینههای دهک
اول درسال گذشته  14.2میلیون تومان درسال و یک
میلیون و  200هزار تومان در ماه اعالم شده بود .البته
که همین میزان هزینه نیزمتغیربوده .چرا که قیمتها
تغییرات زیادی داشتهاند و از این رو به نظر می رسد
پوشش درآمد خانوارها نسبت به هزینههایشان درسال
گذشته به کمترین حد خود رسیده باشد .اگرچه این تنها
اثرباال رفتن قیمتها و کاهش پوشش درآمدها نیست.
با استناد به گزارش وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی در
سال  98حدود  26میلیون نفرزیرخط فقرمطلق زندگی
میکردند که با درنظرگرفتن پیشبینیها به  30میلیون
نفردرسال  99رسید .به بیان دیگر ماهانه  333هزارو
 300نفردرسال گذشته به زیرخط فقررفتهاند .این آمار
بسیارتکان دهنده است.
 درآمد روستاییان در سال  99بین  11.4تا
 88میلیونتومان
درآمد روستاییان در بازه سالهای  95تا 99
افزایشی  137درصدی داشته و از  17.68میلیون
تومان به  42میلیون تومان رسیده است .متوسط
درآمد یک خانوار روستایی که در دهک دهم حضور
دارد به متوسط درآمد یک خانوار روستایی در دهک
اول درسال  95حدود  7.16بود که درسال گذشته به
 7.67رسید .بدین معنا که هر خانواده حاضردردهک
دهم  7.67برابریک خانواده دهک اول درآمد دارد.

