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با همت شهرداری قائم شهر برای اولني بار در 

کشور صورت پذيرفت؛ 
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تاالســمی از بیماری هــای ژنتیکــی 
آن هموگلوبیــن  اثــر  در  کــه  اســت 
دســت  از  را  خــود  طبیعــی  ســاختار 
می دهــد و تولیــد هموگلوبیــن غیرمؤثــر 
نتیجــه  در  می شــود  ایجــاد  بــدن  در 
ایــن هموگلوبین هــا قــادر بــه اکســیژن 
ــتند.  ــدن نیس ــا ب ــه اعض ــوب ب ــانی مطل رس
هموگلوبیــن شــامل دو پروتئیــن مختلــف بــه 
نــام آلفــا و بتــا اســت. اگــر بــدن توانایــی تولید 
کافــی از هــر نــوع پروتئیــن را نداشــته باشــد، 
ــد  ــکل نمی گیرن ــل ش ــور کام ــی بط ــلولهای خون س
و توانایــی انتقــال اکســیژن کافــی را ندارنــد لــذا 
تاالســمی تنهــا یــک نــوع کــم خونــی اســت. هرچنــد 
ــران  ــمی در ای ــاران تاالس ــر بیم ــای اخی ــال ه در س
بیشــتر مــورد حمایــت نهادهــا و دســتگاه هــای دولتــی 
قــرار گرفتــه انــد ولــی بازهــم ایــن قشــر در کشــور بــا 

ــتند. ــرو هس ــددی روب ــکالت متع مش

عضو شورای شهر قائم شهر:

عـدم استـقـالل رای 
 حـاضـريـن در شـورای

شهر قائم شهر بزرگرتين 
ايراد اين شورا است 
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ــکار،  ــهداي ورزش ــم ش ــواده معظ ــا خان ــدار ب ــين زادگان: دي ــب حس حبي
ــکار،  ــهداي ورزش ــامخ ش ــام ش ــل از مق ــهدا، تجلي ــزار ش ــي از گل غبارروب
ايثارگــران و جانبــازان بخشــي از برنامــه هــاي فرهنگــي نخســتين روز هفتــه 
تربيــت بدنــي بــود کــه بعنــوان روز »ورزش، اخــاق و فرهنــگ عاشــورايي بــا 
رويکــرد ترويــج فرهنــگ ايثــار و شــهادت« نامگــذاري شــد. اجــراي ورزش 
ــي،  ــواري همگان ــه س ــي، دوچرخ ــاده روي خانوادگ ــد پي ــي مانن ــاي همگان ه
ــاي  ــنواره ه ــي و جش ــاي عموم ــوردي ه ــنتي، کوهن ــتي س ــابقات کش مس
ــه ورزش در  ــدان ب ــه من ــترده عاق ــارکت گس ــا مش ــي ب ــي محل ــازي بوم ب
شــهرها و روســتاها برگــزار گرديــد. در هفتــه تربيــت بدنــي »ورزش، جــوان 
و پويايــي« را داشــتيم کــه در تمامــي مــدارس اســتان ضمــن نواختــه شــدن 
زنــگ ورزش، مســابقات ورزشــي بــراي دانــش آمــوزان، دانشــجويان و طــاب 

ــدران برگــزار شــد. حــوزه علميــه در سراســر مازن

   اجــرای بیــش از 600 برنامه 
فرهنگــی ورزش طــی هفتــه 

ــدران  ــی در مازن ــت بدن تربی

مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان مازندران گفت: بیش از 600 برنامه فرهنگی، 
ورزشـی و عمرانی طی هفته تربیت بدنی و ورزش در اسـتان اجرا شـد.

حبیـب حسـین زادگان اظهـار داشـت : دیدار بـا خانواده معظم شـهدای 
ورزشـکار، غبارروبی از گلزار شـهدا، تجلیل از مقام شـامخ شـهدای ورزشکار، 
ایثارگـران و جانبـازان بخشـی از برنامـه هـای فرهنگـی نخسـتین روز هفته 
تربیـت بدنـی بـود کـه بعنـوان روز »ورزش، اخـاق و فرهنـگ عاشـورایی با 

رویکـرد ترویـج فرهنـگ ایثار و شـهادت« نامگذاری شـد.
ایـن مقـام مسـئول دربـاره دیگـر برنامـه هـای هفتـه تربیـت بدنـی، اظهار 
داشـت: اجرای ورزشـهای همگانی مانند پیاده روی خانوادگی، دوچرخه سواری 
همگانی، مسـابقات کشـتی سـنتی، کوهنوردی های عمومی و جشـنواره های 
بـازی بومـی محلی با مشـارکت گسـترده عاقه مندان بـه ورزش در شـهرها و 
روسـتاها برگـزار گردیـد. حسـین زادگان تصریـح کـرد: در هفتـه تربیت بدنی 
»ورزش، جوان و پویایی« را داشـتیم که در تمامی مدارس اسـتان ضمن نواخته 
شـدن زنگ ورزش، مسـابقات ورزشـی برای دانش آموزان، دانشـجویان و طاب 

حـوزه علمیه در سراسـر مازندران برگزار شـد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: مازندران در ورزش حرفه ای 
در کشور پیشتاز است اما به نظرم در ورزش همگانی با توجه به محدودیت 
هایی که وجود دارد جا دارد کار بیشتری صورت گیرد. حسین زادگان در 
ادامه اظهار داشت: ورزش و جوانان مازندران در رسیدن به اهداف طراحی شده 
11 درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته است که نشان از تاش مضاعف 
متولیان است. وی در پایان از اصحاب رسانه که همواره در مناسبت ها و 

رویدادهای ورزشی همکار و همیار دستگاه ورزش هستند تشکر کرد.

جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  تبریــک  پیــام     
مازنــدران بمناســبت هفتــه تربیــت بدنــی 

بــه گــزارش تکــرار ، حبیــب حســین زادگان بــا انتشــار پیامــی 
ــکاران و ورزش  ــه ورزش ــی و ورزش را ب ــت بدن ــه تربی ــیدن هفت ــرا رس ف

ــت. ــک گف ــی تبری ــتان مازندران دوس
متن پیام مدیرکل ورزش و جوانان مازندران بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امـروزه بر همگان مبرهن اسـت کـه »ورزش« رکن تأثیرگـذار بر انتقال 
ارزش هـا و فرهنـگ کشـورها و تعامل میـان آن ها، عامل بالندگی انسـان و 
رشـد درونی او و اسـاس توسـعه سامت جسـمانی و معنوی جامعه است و 
از ایـن رو بـر همـگان بخصوص مسـئوالن و دسـت اندکاران ورزش، اهتمام 
بـر همگانـی کـردن آن نـزد تـک تـک اقشـار جامعـه، الزم اسـت. توجـه 
بـه امـر تربیـت بدنـی و ورزش، بی شـک زمینـه دسـت  یابی بـه جامعـه ای 
سـالم تر و بانشـاط  تـر را فراهـم مـی آورد کـه خـود هم گرایـی و هم افزایـی 
میـان تمـام دسـتگاه های اجرایـی و مجموعه هـای دولتـی و غیردولتـی را 
می طلبد. اسـتان همیشـه سـرفراز و همـواره قهرمـان مازنـدران، در تحقق 
شـعار »چهـل سـال ورزش، چهـل سـال افتخـار« جایگاهـی درخشـان و 
بی بدیـل داشـته و دارد کـه نام هـای پـر افتخـار جوانـان و پهلوانـان آن، 

مصداقـی بر ایـن حقیقـت غرورآفرین اسـت.
امیــدوارم بتوانیــم در ادامــه ایــن مســیر، در ســایه توجهــات حضــرت ولــی 
ــت  ــام معظــم رهبــری و سیاســت های دول ــات مق عصــر )عــج(، اجــرای منوی
تدبیــر و امیــد و همــت در انجــام درســت و کامــل وظایــف و مســئولیت های 
واگــذار شــده  و نیــز یــاری مــردم پــر تــاش و پــر امیــد ایــن مــرز و بــوم، در 

رســیدن بــه جامعــه  به تمــام ســامت و بانشــاط موفــق و ســربلند باشــیم.
در پایــان؛ اینجانــب بــه نوبــه خــود، فــرا رســیدن »هفتــه تربیــت بدنــی 
و ورزش«  را بــه مــردم غیــور مازنــدران به ویــژه قهرمانــان، پیشکســوتان 

و اصحــاب ورزش تبریــک عــرض می کنــم. 

   بازدید مدیر کل بنیاد شـهید 
ایثارگـران  منـازل  از  مازنـدران 

تنکابنـی آسـیب دیده در سـیل

ــیل زده  ــق س ــد از مناط ــدران در بازدی ــهید مازن ــاد ش ــر کل بنی مدی
تنکابــن ، وضعیــت منــازل مســکوني ایثارگــران آســیب دیــده ســیل اخیــر 
ــورد  ــک م ــاد را از نزدی ــف آب ــارده و یوس ــتاي ایث ــهداي روس ــزار ش و م

ــرار داد. بررســي ق
بـه گـزارش تکـرار ، مدیـر کل بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران مازندران 
بـه منظـور بررسـي وضعیـت ایثارگران آسـیب دیده سـیل غرب اسـتان به 
تنکابـن رفـت و از منـازل مسـکوني ایثارگـران خسـارت دیـده سـیل اخیر 
ایـن شهرسـتان بازدیـد بعمـل آورد. مظلومي بـا حضور میدانـي و فیزیکي 
در مناطـق سـیل زده تنکابـن، بصـورت حضـوري بـا تعـدادي از ایثارگران 

خسـارت دیده سـیل بـه گفتگـو پرداخت.
مدیـر کل بنیـاد مازنـدران پـس از آن در روسـتاي یوسـف آبـاد تنکابن 
از مـزار شـهید گرانقـدر موسـي جـور یوسـفي که بر اثر سـیل اخیـر دچار 
آسـیب گردیـده ، بازدید کـرد. وي با هماهنگـي بعمل آورده بـا فرمانداري 
شهرسـتان تنکابـن و دیگـر مسـئولین ، مقدمـات بازسـازي و سـاماندهي 
اولیـه ایـن مزار شـهید گرانقدر را مـورد پیگیري قرار داده اسـت.  مظلومي 
بافاصلـه در روسـتاي ایثـارده تنکابن حضور یافت و ضمـن بازدید از گلزار 
شـهداي واال مقـام ایـن روسـتا، بـا قرائـت فاتحـه نسـبت بـه مقـام واالي 

شـهیدان اداي احتـرام کرد.
مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان مازندران در نشسـت 
بـا دهیـار و شـوراي روسـتاي ایثـارده تنکابـن، وضعیـت سـاماندهي گلزار 
شـهداي ایـن روسـتا کـه داراي چهـار شـهید واالمقام بـوده، بررسـي و در 
خصـوص پـروژه سـاماندهي ایـن گلـزار بـا آنـان بـه گفتگـو و تبـادل نظر 
پرداخـت. مدیـر کل بنیـاد مازنـدران پـس از آن ضمـن حضـور در جمـع 
کارکنـان بنیـاد شـهید تنکابـن، در مرکـز مشـاوره شـاهد و ایثارگـر ایـن 
شهرسـتان بـه بررسـي آخریـن وضعیت این مرکـز در ارائه خدمت رسـاني 
بـه جامعـه هدف و اتخـاذ تصمیمات الزم همـراه با راهکارهاي مناسـب در 

جهـت پیشـبرد برنامـه هـاي مشـاوره اي ایـن مرکـز پرداخت.
مظلومـي بصـورت سـرزده از بنیـاد عبـاس آبـاد بازدیـد کرده و در جلسـه 
هـم اندیشـي و بررسـي مسـائل و مشـکات از سـوي همـکاران ایـن بنیـاد 
شـرکت کـرد. سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع انسـاني بنیاد 
مازنـدران در ایـن بازدیدهـا ، مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 

اسـتان مازنـدران را همراهـي کـرد.

   مدیر کل تامین اجتماعی مازندران: 
سازمان  هدیه  ازدواج،  هزینه  کمک 

تامین اجتماعی به بیمه شدگان است

ــه  ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــدان ب ــی مازن ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
کــه کمــک هزینــه ازدواج ، هدیــه ایــن ســازمان بــه بیمــه شــدگانی 
ــدگان  ــه ش ــزود: بیم ــت اف ــد، اس ــی دهن ــواده م ــکیل خان ــه تش ک
ازدواج  پــاداش  بعنــوان  حقــوق،  مــاه  یــک  اجتماعــی  تامیــن 

ــد. ــی کنن ــت م دریاف
بـه گـزارش تکرار ، سـید علـی اصغر محمـودی ادامـه داد: این کمک 
هزینـه بـه بیمـه شـدگانی پرداخـت مـی شـود کـه  بـرای نخسـتین بـار 
ازدواج مـی کننـد و میـزان آن، معـادل یـک ماه متوسـط مزد یـا حقوق 
بیمـه شـده اسـت  مشـروط بر اینکـه از حداقل دسـتمزد مصوب شـورای 

عالـی کار در زمـان عقـد کمتر نباشـد. 
وی اظهـار داشـت: متوسـط مـزد یـا حقـوق هـر بیمه شـده از تقسـیم 
کـردن مجمـوع حقـوق دریافتی بیمه شـده در  دو سـال قبـل از ازدواج که 
بـر مبنـای آن از وی حـق بیمه کسـر شـده اسـت، بر عـدد ٢٤ )تعـداد ماه 

هـای دو  سـال( به دسـت مـی آید.
 مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی مازنــدران خاطرنشــان کــرد: دائــم 
ــع  ــمی،  قط ــناد رس ــر اس ــت آن در دفت ــد ازدواج وثب ــوع عق ــودن ن ب
ــد و  ــخ عق ــا در تاری ــا کارفرم نشــدن رابطــه اســتخدامی بیمــه شــده ب
پرداخــت حــق بیمــه حداقــل   ٧٢0 روز در پنــج ســال پیــش از ازدواج 
از شــرایط بهــره منــدی کمــک هزینــه ازدواج بیمــه شــدگان ســازمان 

ــت. ــی  اس ــن اجتماع تأمی
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در صورتــی کــه زوجیــن در زمــان 
عقــد حائــز شــرایط دریافــت کمــک ازدواج باشــند ، حمایــت  مذکــور بــه 
هــردو نفــر آنــان پرداخــت مــی شــود، تصریــح کــرد: حتــی بیمــه شــدگان 
واجــد شــرایط کــه در ســال هــای گذشــته عقــد کــرده انــد امــا کمــک 
ــد، در  ــرده ان ــت نک ــی دریاف ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه ازدواج را از س هزین
ــه شــعب تامیــن  ــا مراجعــه ب ــز مــی تواننــد ب صــورت احــراز شــرایط نی

اجتماعــی، کمــک هزینــه ازدواج خــود را دریافــت کننــد. 
ــه  ــل دفترچ ــتن اص ــراه داش ــه هم ــرد: ب ــح ک ــن تصری وی همچنی
ــنامه  ــات شناس ــی صفح ــر تمام ــل و  تصوی ــده، اص ــه ش ــی بیم درمان
ــه  ــات عقدنام ــه صفح ــر هم ــل و تصوی ــرش و اص ــده و همس ــه ش بیم
ــت کمــک  ــرای دریاف ــی ب ــن اجتماع ــه شــعبه تامی ــه ب ــگام  مراجع هن

ــت.  ــروری اس ــه ازدواج ض هزین

نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
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خواندِن تکرار را تکرار کنید



رئیــس هیــات مدیــره کانــون کارگــران بازنشســته مازنــدران در نامــه 
ای بــه رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی از بعضــی عملکردهــای مدیــران 

ایــن ســازمان انتقــاد کــرد.
متن این نامه به شرح زیر است:

 برادر گرامی جناب آقای دکتر نوربخش
 مدير عامل محترم سازمان تأمين اجتماعی کشور

سام و خسته نباشید
همانگونــه کــه مســتحضرید طــی ماههــای اخیر ناشــی از خباثت شــیطان 
بــزرگ از بیــرون همچنیــن بــی مهــری هــا، طمــع ورزی وبــی انصافــی عــده 

ــران و بازنشســتگان  ــزرگ کارگ ــه ب ــر حجــم مشــکات جامع ای از درون ب
ــوده و  ــران ب ــم بازنشســتگان و کارگ ــار ه ــن ب ــابق ای ــی س ــا ف ــزود و کم اف
ــان  ــن قشــر بشــدت زی ــان وارد و ای ــر آن ــه بیشــترین آســیب ب هســتند ک
دیــده، تحــت فشــار ســهمگین و غیــر قابــل تحمــل اقتصــادی و اجتماعــی 

قــرار گرفتــه انــد.
 امــا اکنــون بــا صــرف نظــر از ایــن کلّیــت، ذیــًا بــه مشــکلی جدیــد 
ــه دشــمنی دیگــر مربــوط نمــی شــود و فقــط و  ــه ب ــه آمریــکا و ن کــه ن
فقــط ناشــی از کــم کاری، بــی توجهــی و مســامحه کاری افــرادی از زیــر 
مجموعــه جنابعالــی مربــوط مــی شــود، اشــاره، توجــه و عنایــت بــه مــوارد 

معروضــه ذیــل الذکــر، بعنــوان تقاضایــی جــدی مــورد تقاضــا ســت.
1- قطعــاً تصدیــق خواهیــد فرمــود بــا توجــه بــه افزایــش کمــی بیمــه 
ــران در ســطح کشــور ، مراکــز  شــدگان و بازنشســتگان و مســتمری بگی
درمانــی و آزمایشــگاهی ملکــی ســازمان، علــی رغــم عــزم جــدی کارکنان 
آن ، قــادر بــه پاســخگوئی و امکانــات متناســب بــا افــراد تحــت پوشــش 
ــون عمــده  ــوده و نیســت و اکن ــی نب چــه از لحــاظ کمــی و چــه از کیف
نارضایتــی هــا از عملکــرد ســازمان مربــوط بــه همیــن حــوزه مــی باشــد.

٢- علــی رغــم عــدم اقبــال اعضــای کانونهــای بازنشســتگان بــه مطــرح 
ــدام  ــن اق ــع ای ــوده( و در واق ــه حــق هــم ب ــه ب ــی )ک شــدن بیمــه تکمیل
ــه  ــق بیم ــازمان در ح ــدی س ــات تعه ــه خدم ــک طرف ــش ی ــب کاه موج
شــدگان و بازنشســتگان و متقابــًا باعــث تحمیــل هزینــه مضاعــف بــر ایــن 
قشــر ســتمدیده. بــا ایــن حــال عــده ای خیرخــواه و دلســوز بــرای آینــده 
ســازمان بــه بقــاء، موضــوع کســر حقــوق بیمــه مضاعــف، از حقــوق اندک و 
زیرخــط فقــر بازنشســتگان، تحــت عنــوان حــق بیمــه تکمیلــی را عملیاتــی 
کــه ایــن اقــدام موجــب تقویــت منافــع ســازمان وکاهــش قابــل ماحظــه 
ــی  ــف، مدع ــچ منص ــت هی ــد اس ــه بعی ــد. ک ــری از آن گردی ــات گی خدم

خــاف ایــن ادعــای صــادق باشــد.
ــی  ــر مبلغ ــه کس ــدام ب ــه اق ــر ماه ــی ه ــن اجتماع ــازمان تأمی ٣- س
ــرار  ــرف ق ــرکت ط ــاب ش ــز بحس ــت واری ــتگان جه ــوق بازنشس از حق
ــی  ــان م ــی آن ــای درمان ــه ه ــون جهــت پرداخــت هزنی ــن کان ــا ای داد ب
ــاً  نمایــد. و ایــن مبلــغ امانــت اســت در یــد ســازمان کــه شــرعاً و قانون
ــع الوصــف مدتهاســت  ــدارد. م ــازمان حــق دخــل و تصــرف در آن ن س
عــده ای در آن ســازمان برخــاف روش و آئیــن امانــت داری بــا دســت 
درازی بــر ایــن امانــت، بــا تأخیــر در واریــز آن وجــوه بــه حســاب طــرف 
قــرار داد ایــن کانــون )شــرکت آتیــه ســازان حافــظ( موجــب ســرگردانی 
بازنشســتگان و اخــال در رونــد درمانــی آنــان گردیدنــد. زیــرا شــرکت 
ــی  ــای درمان ــه ه ــع هزین ــت بموق ــه از پرداخ ــن بهان ــه همی ــور ب مذک

ــد. ــون خــودداری مــی نمای اعضــاء کان
ــزد عــرف،  ٤- جنــاب دکتــر نوربخــش: ناشــی از ایــن عمــل مذمــوم ن
دیــن و مذهــب کــه البتــه موجــب ضمــان حقوقــی و شــرعی برای ســازمان 
هــم مــی باشــد و ایضــاً موجبــات نارضایتــی مــردم و از آن بدتــر بــه زیــر 
ســوال رفتــن خدمــات شایســته ســازمان در بخــش هــای دیگــر کــه انصافــاً 
کارکــرد همــکاران در ســایر بخشــها قابــل تقدیــر اســت، مــا را بــا چالــش 
ــن  ــه ای ــه البت ــز ک ــتگان عزی ــراض بازنشس ــا اعت ــه ب ــدیدی در مواجه ش
اعتراضهــا بحــق هــم مــی باشــد، نمــوده تــا جایــی کــه بعضــی از همــکاران 
ــره در  ــا اضطــراب و دله ــون را از دســت داده ، ب ــه کار در حــوزه کان روحی
کانــون حاضــر مــی شــوند. و ایــن در حالیســت کــه صددرصــد ایــن عمــل 
بــی ارتبــاط بــا دشــمنی دشــمنان بیــرون وغیــره بــوده، تنهــا مســبب ایــن 

کار بــی انضباطــی مالــی در ســازمان مــی باشــد.
 آقــای دکتــر: بصراحــت مــی گوئیــم اگــر ایــن مشــکل در اســرع وقــت 
مرتفــع نگــردد. لغــو قــرار داد بــا بیمــه تکمیلــی قطعــی و آنوقــت مراکــز 
درمانــی و مدیــران شــما مســتقیماً مواجــه بــا حجــم شــدیدی از اعتراضهــا 
و انتقادهــا در مقابــل نارســایی هــا و کــم کاریهــا و عــدم ایفــای بموقــع 
تعهــد شــده مــا بجــای حمایــت از مدیــران شــما در کنــار منتقدیــن بــه 
ــران  ــت از مدی ــان حمای ــر از زم ــا بهت ــه، وضــع م ــادی پرداخت ــد و نق نق
ســازمان نــزد اعضایمــان خواهــد شــد. لــذا تقاضــا منــدم کــه بــا انتقــال 
ــط  ــران محتــرم ذیرب ــه مدی ایــن عریضــه بعنــوان یــک هشــدار جــدی ب
ــه رفــع ایــن مشــکل اقــدام عاجــل کــه چــاره ای جــز ء  خــود نســبت ب
ــود،  ــه حســاب شــرکت مذکــور نخواهــد ب ــی ب ــع وجــوه امان ــز بموق واری

مبــذول فرمائیــد.
٥- جنــاب آقــای دکتــر نوربخــش: بعضــی از مدیــران ســازمان مطــرح 
مــی فرمائیــد کــه مقصــر ایــن حادثــه، شــرکت آتیــه بــوده، و آنــان در این 
بحــران میتواننــد بهتــر خدمــات دهنــد، درصورتیکــه آمــار و اســناد نشــان 
مــی دهــد در مازنــدران مبلــغ واریــزی ســازمان بــه شــرکت آتیــه ســازان 
ــروز٤1٢/٤٣6/000/000  ــه ام ــا ب ــرار داد ٩٧-٩6 ت ــه( در ق ــق بیم )ح
ــه بازنشســتگان   ــوده و کل خســارت پرداختــی شــرکت مذکــور ب ــال ب ری

6٢6/٢1٩/000/000 ریــال مــی باشــد.

و من اهلل التوفيق
نصر اله دريابيگی

دبير اجرائی خانه کارگر مازندران
رئيس هيئت مديره کانون استان

و عضو کانون عالی بازنشستگان کشور

بخشدار مرکزی رامسر:
دولت با تمام توان در کنار سیل زدگان 

حضور خواهد داشت

در  ســیل  ســنگین  خســارات  از  رامســر  مرکــزی  بخشــدار 
ــت در  ــرد: دول ــد ک ــر داد و تاکی ــتان خب ــن شهرس ــتاهای ای روس
ــا حــل تمــام مشــکات آنهــا حضــور خواهــد داشــت. کنــار مــردم ت

بــه گــزارش تکــرار ، »ارســان نعمتــی واجــاری« بــا بیــان اینکــه 
ــه کار  ــه ســیل زدگان ب ــرای کمــک ب ــوان خــود را ب ــت تمــام ت دول
ــد  ــق تاکی ــر طب ــیل اخی ــل از س ــت: قب ــار داش ــت ، اظه ــه اس گرفت
اســتاندار محتــرم مازنــدران اقدامــات اولیــه بــرای مقابلــه بــا 

ــردد. ــر گ ــیل کمت ــارات س ــا خس ــت ت ــام پذیرف ــران انج بح
ــی  ــه الیروب ــبت ب ــاران نس ــاس دهی ــن اس ــر همی ــزود: ب وی اف
رودخانــه هــا اقــدام نمودنــد کــه در نهایــت در داخــل بافــت روســتا 

ــد. ــود آم ــه وج ــری ب مشــکات کمت
ــاخت  ــه زیرس ــر ب ــیل اخی ــه در س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب نعمت
هــای راه هــا و آب شــرب روســتائیان رامســر آســیب رســیده اســت، 
افــزود: دولــت تمــام تــوان خــود را بــرای حــل مشــکات مــردم بــه 

ــت. ــه اس کار گرفت
ــد از روســتاها و  ــه اینکــه در هنــگام ســیل بازدی ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس ــی و جان ــرات مال ــری از خط جلوگی
ــن  ــرای زمی ــا، ب ــه ه ــر حاشــیه رودخان ــرد: در ســیل اخی ــح ک تصری
ــازن  ــای مخ ــع ه ــه و منب ــتر رودخان ــات در بس ــات مرکب ــا و باغ ه
ــد و پیگیــری  ــا بازدی آب و گاز مشــکل ایجــاد شــد کــه مســئوالن ب

ــد. ــدام کردن ــع مشــکل اق ــه رف نســبت ب
موفــق  بخشــداران  جملــه  از  کــه  رامســر  مرکــزی  بخشــدار 
ــح کــرد: در حــوزه راه هــای  ــدران محســوب مــی شــود ، تصری مازن
روســتایی خســارات زیــادی در دهســتان ســخت ســر در مرکــز 
ــی  ــتر بعض ــده و بس ــاد ش ــی ایج ــاظ زیربنای ــرده از لح ــور جواه مح

ــارات دارد. ــه اعتب ــاز ب ــه نی ــده ک ــی ش ــا خال ــاده ه ــاط ج نق
نعمتــی اظهــار کــرد: در بحــران ســیل اخیــر از ظرفیــت هــای بخــش 

خصوصــی در کنــار توانمنــدی هــای دولــت اســتفاده کردیــم.
ــوی  ــه از س ــص یافت ــارات تخصی ــا اعتب ــود ب ــدواری نم ــراز امی وی اب

ــردد. ــع گ ــر مرتف ــه زودت ــر چ ــیل زدگان ه ــکات س ــت مش دول
اســتاندار  وزرا،  کننــده  دلگــرم  حضــور  از  پایــان  در  نعمتــی 
ــن اســتاندار و دیگــر مســئولین در مناطــق ســیل  ــدران، معاونی مازن

ــرد. ــکر ک ــردم تش ــار م ــع در کن ــه موق ــور ب زده و حض

دبير اجرايی خانه کارگر مازندران : 
هدف قانون کار باید اعتالی نیروی کار 
باشد/صدای کارگران باید شنیده شود

ــون کار  ــدف قان ــدران گفت:ه ــر مازن ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
ــد. ــروی کار باش ــای نی ــد اعت بای

ــدران در اولیــن  ــه کارگــر مازن ــه گــزارش تکــرار، دبیــر اجرایــی خان ب
ــون کار( کــه  ــان )ســالروز تصویــب قان نشســت ســتاد بزرگداشــت ٢٩ آب
ــا حضــور اعضــای برگــزاری ایــن ســتاد در محــل کانــون بازنشســتگان  ب
ــون کار در  ــت قان ــرد: اهمی ــار ک ــزار گردید،اظه ــی برگ ــن اجتماع تامی
کشــورمان بــه حــدی اســت کــه پیــش از پیــروزی انقــاب چندیــن بــار 
مفــاد آن اصــاح شــد. وی ادامــه داد: بعــد از انقــاب گروهــی کــه آقایــان 
ــون  ــد، قان ــه آنهــا بودن ــی و ســرحدی زاده وزرای اســبق کار از جمل کمال
ــای ســرحدی زاده از  ــا استفســاریه تاریخــی آق ــن و ب ــد کار را تدوی جدی
ــان  ــرای پای ــام راحــل ؛ مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب حضــرت ام
دادن بــه اختافــات مجلــس و شــورای نگهبــان تاســیس و اولیــن مصوبــه 
ــاد و ٢٩  ــاق افت ــال 1٣6٩ اتف ــه درس ــود ک ــون کارب ــن قان ــز همی اش نی

ــد. ــان همیــن ســال درتقویــم کارگــری کشــورثبت گردی آب
ــران  ــون کار، کارگ ــب قان ــالروز تصوی ــت: درس ــی گف ــه دریابیگ نصرال
ــای  ــا آرمانه ــاره ب ــت دوب ــل و بیع ــام راح ــا ام ــاق ب ــد میث ــن تجدی ضم
ــراز  ــون کار اب ــش را ازقان ــع خوی ــت قاط ــاب حمای ــر انق ــاب و رهب انق
ــدی  ــای تولی ــی در واحده ــت اجتماع ــراری عدال ــان برق ــته وخواه داش
وارتقــاء معیشــت و دســتمزد نیــروی کار و تامیــن امنیــت شــغلی خــود 
ــدران  ــون بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی مازن خواهنــد شــد. رئیــس کان
ادامــه داد: آنانــی کــه زمانــی شــعارضرورت خصوصــی ســازی بــرای احیــاء 
صنعــت و اشــتغال را ســر مــی دادنــد امــروز بیاینــد و ببیننــد کــه چــه 
بــر ســر صنعــت و تولیــد آمــده؛ نســاجی مازنــدران کــه روزگاری 8 هــزار 
کارگــر در آن مشــغول بــه کار بودنــد؛ امــروز فقــط ٤00 نفــر کارگــر دارد 
و همیــن تعــداد نیــز چنــد ماهــی حقــوق نگرفتــه انــد و بــه دلیــل بدهــی 

هــا دفترچــه بیمــه اشــان تمدیــد نمــی شــود؟!
ــان  ــا بی ــی بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی کشــور ب ــون عال عضــو کان
اینکــه امــروز بیــش از ٩0 درصــد نیــروی کار در مازنــدران بصــورت قــرار 
ــب  ــه غری ــا در جامع ــران م ــرد: کارگ ــان ک ــد ،بی ــت کار میکنن داد موق
هســتند و بــا مشــکات فراوانــی کــه دارنــد دیــده نمــی شــوند و حاکمیت 
مســئول اجــرای عدالــت اجتماعــی بــرای همــگان و رفــع تبعیــض هــا در 

جامعــه اســت و بایــد صــدای کارگــران شــنیده شــود.
وی ادامــه داد: نبــود امنیــت شــغلی باعــث شــده تــا در خانــواده  کارگــر 
ــان آور  ــکان دارد ن ــه ام ــر لحظ ــه ه ــد ک ــاس کنن ــه احس ــراردادی، هم ق
خانــواده بیــکار شــود. دبیراجرایــی خانــه کارگــر مازنــدران بــا بیــان اینکــه 
ــر چــه در  ــروی کار باشــد، گفــت: اگ ــد اعتــای نی ــون کار بای هــدف قان
ــا  ــد ب ــا بای ــی اســت ام ــرادات ونقص های ــون دارای ای ــن قان حــال حاضرای
ــه راهکارهــای درســت در راســتای تقویــت و رفــع  کالبــد شــکافی و ارای
نقــاط ضعــف آن تــاش کنیــم. ایــن فعــال کارگــری اظهــار کــرد: نــگاه 
ــد  ــون کار بای ــدف از قان ــات و ه ــگاه اصاح ــد ن ــون کار بای ــه قان ــا ب م
اعتــای نیــروی کار، باالبــردن وجــدان، عظمــت و ارزشــمندی کار باشــد 
ــد قشــرکارگر اســتقبال  ــن راســتا حرکــت کن ــون کار در ای ــر قان ــه اگ ک

خواهــد کــرد.
شــوراها،کانون  کانــون  از  متشــکل  آبــان   ٢٩ ســتاد  گفــت:  وی 
ــون انجمــن هــای صنفی،مجمــع نماینــدگان کارگــر و  بازنشســتگان، کان
خانــه کارگــر مــی باشــد. دبیراجرایــی تشــکیات خانــه کارگــر مازنــدران 
ــال روز  ــن س ــت و هفتمی ــت بیس ــم گرامیداش ــرد: مراس ــان ک خاطرنش
تصویــب قانــون کار بــا حضــور هــزاران کارگــر در سراســر اســتان مازندران 
بــه مرکزیــت ســاری برگــزار خواهــد شــد و در ایــن روز کارگــران از ایــن 
قانــون بــه یــادگار مانــده از امــام شــهیدان بــه دفــاع خواهنــد پرداخــت.

در نامه ای به نوربخش عنوان شد؛

انتقاد بازنشستگان مازندران از عملکرد سازمان تامین اجتماعی
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خواندِن تکرار را تکرار کنید
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خواندِن تکرار را تکرار کنید

تاالســمی از بیماری هــای ژنتیکــی اســت کــه در اثــر آن هموگلوبیــن ســاختار طبیعــی خــود 
را از دســت می دهــد و تولیــد هموگلوبیــن غیرمؤثــر در بــدن ایجــاد می شــود در نتیجــه ایــن 
هموگلوبین هــا قــادر بــه اکســیژن رســانی مطلــوب بــه اعضــا بــدن نیســتند. هموگلوبین شــامل 
دو پروتئیــن مختلــف بــه نــام آلفــا و بتــا اســت. اگــر بــدن توانایــی تولیــد کافــی از هــر نــوع 
پروتئیــن را نداشــته باشــد، ســلولهای خونــی بطــور کامــل شــکل نمی گیرنــد و توانایــی انتقــال 
اکســیژن کافــی را ندارنــد لــذا تاالســمی تنهــا یــک نــوع کــم خونــی اســت. هرچنــد در ســال 
هــای اخیــر بیمــاران تاالســمی در ایــران بیشــتر مــورد حمایــت نهادهــا و دســتگاه هــای دولتــی 

قــرار گرفتــه انــد ولــی بازهــم ایــن قشــر در کشــور بــا مشــکالت متعــددی روبــرو هســتند.
بـرای بررسـی مشـکالت بیمـاران تاالسـمی و همچنیـن معرفـی توانمنـدی هـای این قشـر ،  

پـای صحبـت هـای 4 بیمـار تاالسـمی نشسـتیم. ایـن گـزارش را حتمـاً بخوانید.

*** دکتر مهدی صادقی 
«« موسس و مسئول فنی داروخانه و رئیس هیات مدیره انجمن تاالسمی قائمشهر

 
فکـر میکنـم مهمترین دغدغه ی بچه های تاالسـمی بحـث دارو و درمان اسـت. چون دارو یک 
بخـش و در آنسـو درمـان هم که بر اسـاس نوع بیماری صعب العالج و یا ژنتیکـی که وجود دارد 
و بچـه هـا سـالها درگیـر آن هسـتند بایـد انجام بشـود. مثال درمان شـامل آزمایشـاتی کـه انجام 

میدهنـد هم هسـت که بسـیاری در آن زمینه هم دغدغـه دارند.
از موقعـی کـه سیاسـت دولـت بـر اسـاس حمایـت از تولیـد داخلـی و داروهـای ایرانی شـده 
اسـت، داروهـای خارجـی از حالـت رایـگان خـارج شـده انـد چـرا کـه فرانشـیز را روی داروهـای 
ایرانی بردند و یک بیمار در صورتی که پزشـک تشـخیص بدهد یا داروی ایرانی به او سـازگار 
نباشـد یا اثربخشـی داروی ایرانی کافی نباشـد از داروی خارجی اسـتفاده می کند وباید هزینه 
پرداخـت کنـد. چون سیاسـت بر حمایـت از داروی ایرانی هسـت، داروی خارجی خیلـی کم وارد 
مـی شـود کـه ایـن یک بخش مشـکالت اسـت و در بخش دیگر بچه هـا در پرداخـت هزینه دچار 
مشـکل هسـتند. بسـتگی بـه میـزان آهـن خـون بیمـار هزینـه درمـان بیمـاران متفاوت اسـت. 
مصـرف داروهـا از حداقـل ۶۰ عـدد ویـال در مـاه شـروع می شـود تـا ۱۸۰ عدد در مـاه! که اگر 
بیمـار ۶۰ ویـال بگیـرد، صـدو بیسـت هزارتومـان پرداخـت میکند و بـرای صدوهشـتاد ویال ، 

سیصدوشـصت هزارتومـان پرداخـت می کند.
تعـداد زیـادی از بچـه هـای مـا در سـایه ی ایـن داروهـا بـزرگ شـدند و بواسـطه درمـان 
مناسـبی کـه داشـتند بـه سـنی رسـیدند کـه دوران بلـوغ را رد کردنـد. در سـنین ازدواج 
هسـتند و عـده ای هـم متاهلنـد. اینکـه هرشـب یـا هفتـه ای چهـار یـا پنـج شـب بخواهنـد 
بیمـاران  زندگـی  کیفیـت  اینکـه  بـرای  لـذا  اسـت  برایشـان دشـوار  انجـام دهنـد  تزریـق 

تاالسـمی افزایـش پیـدا کنـد، دنیـا بـه سـمت داروهـای خوراکـی رفتـه اسـت.
مشـکالت داروهـای تزریقـی را در مـورد داروهای خوراکی هم داریم و باز کسـی اگر بخواهد 

از نـوع خارجـی ایـن داروها اسـتفاده کند باید مابه التفاوت زیـادی پرداخت کند.
بایـد عنـوان کنـم کالً اسـتقبال و کشـش پزشـکان تجویـز کننـده و بیمـاران بـه سـمت 

داروهـای خارجـی بیشـتر اسـت و مـا بـه التفاوتهـا را بایـد پرداخـت کننـد.
بچه های ما اکثرا از خانواده های متوسط هستند و خودشان بخاطر شرایط ابتال به این بیماری 
در بسیاری از مشاغل نمیتوانند جذب شده و در بخش های اجتماعی وارد بشوند به همین 

دلیل  این افراد از توان مالی پایینی هم برخوردارند و قدرت پرداخت ندارند.
ایـن داروهایـی کـه گفتـه شـد داروی اصلـی و اساسـی بچـه هـای تاالسـمی هسـت آنهـم 
بـرای پاییـن آوردن آهـن خـون ؛ زیـرا در اثـر تزریـق هـای متعـدد خـون ، آهـن بدنشـان باال 
مـی رود و اگـر ایـن آهن اضافی از بدنشـان دفع نشـود روی قلب ، کبد ، غـدد داخلی و غدد 

جنسـی تاثیـر میگـذارد و مانـع عملکـرد صحیح اندام میشـود.
ــرل  ــه میشــوند. کنت ــای ثانوی ــزان آهــن دچــار بیماریه بخاطــر مناســب نگــه نداشــتن می
آن بیماریهــای ثانویــه هــم خــودش هزینــه دارد. بخشــی از آنهــا دچــار دیابــت شــدند.

اکثریــت آنهــا بخاطــر فعالیــت مغزاســتخوان ، دچــار پوکــی اســتخوان شــدند.همه ی بچــه هــا 
بــا گریدهــای مختلــف دچــار پوکــی اســتخوان هســتند. بیمــاران تاالســمی حتــی اگــر زندگــی 
خوبــی داشــته باشــند واصــول را رعایــت کننــد بــاز هــم مبتــال بــه پوکــی اســتخوان میشــوند. 
ابتــال بــه پوکــی اســتخوان در تاالســمی اجتنــاب ناپذیــر اســت. بخاطــر نــوع بیمــاری و فعالیــت 
هایــی کــه ســلول هــای مغــز اســتخوان انجــام مــی دهنــد اســتخوان هــا بتدریــج پــوک مــی 

شــوند . کنتــرل پوکــی اســتخوان نیــاز بــه مکمــل هــا و تقویــت کننده هایــی دارد کــه آن هــم 
بــر اســاس نســخه هــای متخصصیــن چــه مازندرانــی و چــه آنهایــی کــه از تهــران مــی آینــد ، 
حــدود ۱۸۰ تــا ۲۰۰ هزارتومــان ماهیانــه هزینــه ایــن ویتامیــن هــا و مکمــل هــا هســت کــه 

ایــن مبلــغ نیــز در کنــار داروهــای اصلــی بایــد پرداخــت بشــود.
یــک بخــش دیگــر از مشــکل مــا کمبــود دارویــی هســت. بــا وجــود موجــود بــودن دارو در 
ــب  ــی مناس ــدم دسترس ــن ع ــت. ای ــب نیس ــه دارو مناس ــاران ب ــی بیم ــا، دسترس ــرکت ه ش
ــات  ــمی خدم ــاران تاالس ــه بیم ــه ب ــی ک ــای دولت ــش ه ــه بخ ــت ک ــی اس ــکالت مال ــر مش بخاط
میدهنــد بــا آن درگیــر هســتند.  مــا چنــد مرکــز در اســتان مازنــدران داریــم کــه بچــه هــای 
تاالســمی آنجــا خــون را دریافــت مــی کننــد . اقدامــات درمانــی خــود را انجــام مــی دهنــد امــا 
داروخانــه آنهــا بایــد داروهــای بیمــاران تاالســمی را بیــاورد ولــی ایــن داروخانــه هــا مشــکل 
مالــی دارنــد و مشــکالت مالــی آنهــا بخاطــر ایــن اســت کــه طلــب زیــادی از بیمــه هــا دارنــد. 
بیمــه هــا طلــب بخــش هــای دولتــی را نمــی دهنــد و ایــن هــا تــوان خریــد ایــن داروهــا کــه 

خیلــی هــم گــران قیمــت هســتند را ندارنــد.
نباید از این موضوع گذشـت که در چند دهه اخیر بخصوص از زمانی که بحث پیشـگیری 
و انجـام آزمایشـات ژنتیـک پیـش آمـد یعنـی پیشـگیری از افزایـش بیماران تاالسـمی ، آمار 
تقریباً کنترل شـده اسـت.  این آزمایشـات ژنتیکی الزامی شـده که افراد به عنوان ناقلین 
بیمـاری تاالسـمی یـا مینور کـه قبل از ازدواج حتمـا باید آزمایش بدهند و بدینوسـیله جلوی 
تولـد نـوزادان تاالسـمی گرفتـه شـده اسـت. حداقـل در اسـتان مازنـدران خیلـی موفقیـت 
آمیـز بـوده و تقریبـا بـه صفـر رسـیده اسـت و ایـن  بسـیار رضایـت بخـش اسـت. جمعیـت 
تاالسـمی مـا خیلـی رشـد روزافـزون ندارد. میتـوان  گفت که یـک جمعیت ثابتی وجـود دارد.

همیشـه نمیشـود همـه ی تقصیـر هـا را بـه گـردن دولـت یـا وزارت بهداشـت انداخـت. 
بعضـا برخـی از ایـن بچـه ها امـر درمان خـود را جـدی نمیگیرند. گاهـی بدلیل شـرایط روحی 

یـا مسـائل مالـی یـا عـدم آگاهـی و حمایـت خانـواده درمـان را رهـا میکنند.
جنبـه هـای درمانـی پیشـرفت زیـادی داشـته اسـت ولـی مـن بـه عنـوان یـک دارو سـاز ، 
نـه تنهـا در داروهـای بیمـاران تاالسـمی بلکـه حداقـل در زمینـه داروهـای بیمـاران خـاص 
ایـن خواسـته را دارم کـه بیمـاران را در انتخـاب دارو آزاد بگذارنـد و مسـائل مالـی در 
انتخـاب دارو دخیـل نشـود . یعنی بیماران حق انتخاب داروهایشـان را بصـورت آزاد و فارغ 
از مسـائل مالـی داشـته باشـند. داروی خارجـی و ایرانـی رایـگان باشـد و بیمـار در صـورت 
تشـخیص پزشـک آنچه که نسـخه شـده همـان را دریافت کنـد. درصورتیکه برنـد خارجی را 

برایشـان نوشـتند بتواننـد ورود کننـد.
در زمینـه دارو ودرمـان ، نکتـه دیگـر بحث آزمایشـات اسـت. جـدا از مبحـث دارو، هزینه 
آزمایشـاتی کـه هـر بیمـار تاالسـمی، هـر مـاه تا هر شـش ماه بسـته بـه شرایطشـان پرداخت 
میکننـد هزینـه گـزاف و سرسـام آوری شـده اسـت و هـر مرتبـه آزمایـش روتیـن بـرای یک 
بیمـار تاالسـمی حداقل دویسـت هزارتومان میشـود. چـون هزینه انجام آزمایشـات گران تر 
شـده انـد هزینـه هـای پرداختـی بیمـاران هـم به نسـبت باالتر رفته اسـت. سـازمان اسـناد 
پزشـکی تامین اجتماعی و اداره بیمه سـالمت و شـورای عالی هماهنگی بیمه ها در نشسـتی 
کـه میگذارنـد بایـد ایـن تصمیـم را در خصوص بیماران خاص و تاالسـمی و تسـهیل در امور 

درمـان این بیمـاران بگیرند.

*** محمد علیزاده 
«« کارمند دولت و مدیرعامل انجمن تاالسمی قائمشهر

 

بزرگتریـن مشـکلی کـه مـا در مسـیر اشـتغال بچـه هـا داریـم ، قانـون طـب کار هسـت که 
خیلـی سـخت گیرانـه تـر شـده اسـت. مـن زمانـی کـه خـودم وارد اسـتانداری شـدم، بـرای 
آزمایشـات مربوط به طب کار رفتم با پزشـک صحبت کردم درسـت اسـت که بنده تاالسـمی 
هسـتم ولی توانایی کار کردن دارم. پزشـک کمیسـیون آدم شـریف و خوبی بود و پذیرفت 
کـه مـن توانایـی کار کـردن را دارم و قبـول کـرد. امـا امروزه بسـیاری از پزشـکان زمانی که 
بچـه هـا بـرای طـب کار مراجعـه میکننـد و متوجـه میشـوند بیمار تاالسـمی اسـت اسـمش را 
خـط مـی زننـد و ایـن بـرای بچـه هـای تاالسـمی تبدیـل بـه معضلـی شـده اسـت. یکـی از بچه 
هـای مـا جـزء سـه نفـری بـود کـه در آزمـون جهـاد کشـاورزی پذیرفتـه شـد.  ایشـان آزمـون 
رسـمی دادنـد و جـزء ۳ نفـر پذیرفته شـده در اسـتان مازنـدران بودند . برای اینکه شـخص 

آنها را دست کم نگیرید...
بیماران تاالسمی؛ توانمند اما مظلوم

گزارش ویژه »تکرار« از مشکالت و توانمندی های بیماران تاالسمی در کشور
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خواندِن تکرار را تکرار کنید

دیگـری را جایگزیـن کننـد بیمـاری تاالسـمی وی را بهانـه کـرده و اسـم او را خـط زدنـد. ایـن 
خانـم حتـی بـه وزارتخانـه مراجعه کـرد و نامه از وزیر گرفت که در آن وزیر دسـتور بررسـی 
داده بـود کـه ایـن شـخص توانمنـدی دارد که نخبه شـده و در این آزمون قبول شـده اسـت 

پـس چطـور بـه همیـن راحتی اسـم او را خـط زدید!؟
در پاسـخ بـه او گفتنـد چـون نامـه وزیـر هسـت مـا موضـوع را بررسـی مـی کنیـم. منتهـا 
چـون طـی ایـن فاصلـه کسـی را جایگزیـن  وی کـرده بودنـد، گفتنـد کـه در سـال بعـد در 
آزمـون شـرکت کنـد کـه سـال بعـد هم آزمـون برگـزار نشـد و قانون طـب کار باعث شـد که 
ایـن شـخص توانمنـد نتوانـد بـه سـر کار بـرود. بهزیسـتی بـا کمـک الیحـه ای کـه از مجلـس 
گرفتـه اسـت توانسـته ماننـد خانـواده شـهدا ۳ درصـد جذب یا تبدیـل وضعیـت در ادارات 
را بدسـت بیـاورد. بـرای بچـه هـای بیمـاران خـاص بـه دلیـل اینکـه مـا متولـی در ایـن بخش 
نداریـم ایـن اتفـاق نیفتـاد. چـون بهزیسـتی و کمیتـه امـداد دولتـی شـده اند ولـی بنیـاد 
بیمـاران خـاص، بنیانگـذارش خانـم فاطمـه هاشـمی بـوده و خـود مرحـوم آیـت اهلل هاشـمی 
هـم جـزء هیئـت موسـس ایـن بنیـاد بـوده انـد همـواره مـورد کـم لطفـی قـرار گرفته اسـت.

 مـا خیلـی انتظـار داشـتیم کـه بنیـاد امـور بیمـاران خـاص هـم دولتی بشـود و زیـر مجموعه 
دولـت بـرود مثـل بهزیسـتی کـه دولتـی شـده اسـت و معلولیـن را تحت پوشـش دارد.

بچـه هـای مـا  تحصیالت بسـیار خـوب و عالی دارنـد اما قانـون طب کار سـنگ بزرگی جلوی 
راه ایـن بچه هـا شـده اسـت . متاسـفانه نگاهـی هـم در جامعه ما وجـود دارد زمانی که اسـم 
بیمـار تاالسـمی مـی آیـد ایـن تصـور به وجـود می آیـد که گویـی این بچه هـا توانمند نیسـتند 

و ایـن عـدم شـناخت جامعه را می رسـاند.
 در بسیاری از شرکتها که دست دولت بسته است و خصوصی هستند، صاحب شرکت و روسای 
کارخانجات صرفا به این دلیل که بیمار تاالسمی است و شناختی هم روی این بیماری ندارند و 

نمیدانند که یک بیمار تاالسمی چقدر توانمند است اعتماد نمی کنند و کار به او نمی دهند.
بـرای مثـال مـا بـه یکـی از شـرکت هـای خصوصـی شـهرک صنعتـی بشـل مراجعـه کردیم و 
درخواسـت کردیـم یکـی از بچـه هـای ما را مشـغول به کار کنـد. پیش خودمان حسـاب کردیم 
کـه اگـر یـک نفـر هـم اسـتخدام بشـود بـاز هم یـک نفر اسـت ولـی گفتنـد نیرویی کـه من در 
اینجـا بـه کار می گیـرم هـم بـرای مـن کار مـی کند هم جارو می کشـد هـم چای مـی آورد و باید 
توانمنـدی زیـادی داشـته باشـد کـه بچه های شـما ایـن توانمنـدی را ندارند. ما گفتیم شـما از 
کجـا میدانیـد کـه بچـه هـای ما ایـن توانمندی را ندارند شـما گفتیـد که من بچه های تاالسـمی 
را از نزدیـک اولیـن بـار اسـت کـه مـی بینـم روی چـه حسـابی شـما میفرماییـد کـه بچـه هـای 

تاالسـمی توانمنـدی ندارنـد؟  گفتنـد همـان پیشـوند بیماری که روی نام شـما هسـت. 
 ضعـف شـناخت روی بچـه هـای مـا باعـث مـی شـود کـه در جامعه بچه هـا در اشـتغال دچار 
مشـکل بشـوند و توانمنـدی آنهـا دیـده نمـی شـود. از طرفـی چـون مـا بـه خوبـی دیـده نمـی 
شـویم ، انتظـار داریـم دولـت در بخـش تعاونی دسـت ما را بگیـرد و برای مـا مزایایی در نظر 
بگیـرد. یـا در بحـث وام هـای خود اشـتغالی بـه ما کمک کنـد. حداقل اگر از این طرف دسـت 

مـا بسـته انـد از آن طرف دسـت مـا را بگیرند .
مشکل دیگر بحث مالیات است که بچه ها درخواست دارند حداقل دولت بیاید در این زمینه 
برای بیماران تاالسمی تفاوتی قائل شود.  در حالی که واقعا کسر کردن مالیات به صورت کامل 

بدون  در نظر گرفتن تخفیف از یک بیمار خاص باز هم جای سوال دارد و قابل بررسی است.
با توجه به مشکالتی که عنوان شد اگر بیمار تاالسمی بخواهد سرپناهی برای خود فراهم 
فرد  یک  چون  و  میشود  محسوب  مشکل  یک  وی  برای  هم  ساختمانی  پروانه  بحث  کند 
تاالسمی و بیمار خاص با مشکالت زیادی در زمینه اشتغال درگیر است و توان مالی کمی 
دارد شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهرها باید شرایط ویژه ای برای این بیماران در نظر 

بگیرند مثال این پروانه ها بصورت رایگان در اختیار بیماران تاالسمی قرار بگیرد.
ما در بحث بیمه هم مشکالتی داریم. مثال برخی از این بچه ها پدرهایشان باغدار هستند 
و زمانی که برای بیمه باغداری اقدام میکنند و مراجعه میکنند و پرونده سازی  میکنند به 

آنها پاسخ میدهند که شما جزو بیماران خاص هستید و بیمه به شما تعلق نمیگیرد.
زمانـی کـه بچـه هـا بـرای بیمـه تامیـن اجتماعـی بـه کمیسـیون پزشـکی معرفـی می شـوند 
چـون جـزو بیمـاران خـاص هسـتند در نهایـت مـورد حمایت بیمـه قرار نمـی گیرنـد. بیماران 
خـاص را هیـچ بیمـه ای تقبـل نمیکنـد لـذا فقط باید از بیمه سـالمت اسـتفاده کنـد که صرفا 

بیمـه درمانـی اسـت و بیمـه تکمیلـی ، از کار افتادگـی و بازنشسـتگی ندارد.
بعضی بچه هایی که کارمند نیستند ممکن است توان مالی آن را داشته باشند که مشاغل آزاد 
راه اندازی کنند و سرمایه ای برای خودشان اندوخته کنند و بعد از مدتی بازنشسته بشوند بعد از 
ده یا ۱۵ سال ، حتی اگر خودشان بازنشسته  نشدند خانواده شان استفاده کنند یا ازدواج میکنند 

و باید همسر و بچه هایشان را بیمه کنند که نمیتوانند خود ، همسر و بچه هایشان را بیمه کنند.
االن خیلـی از بچـه هـای تاالسـمی هسـتند کـه نـه میتواننـد بیمـه مشـاغل آزاد باشـند نه 
هیـچ بیمـه ای دیگـری کـه پشـتیبان آنهـا در آینـده باشـد و فقـط بیمـه سـالمت بـرای بخـش 

درمانـی دارنـد یعنـی هیـچ آینـده ای ندارنـد.

*** مجید علی نیا 
«« فعال در مشاغل آزاد و نائب رئیس انجمن تاالسمی قائمشهر 

 

از مشـکالتی دیگـری کـه بچـه هـای مـا دارنـد بحث دریافـت گواهینامـه اسـت . یعنی حتی 
بـه ایـن بچـه هـا گواهینامـه هـم نمـی دهند کـه بتواننـد از طریـق رانندگـی کسـب درآمدی 

داشـته باشـند. بـه بچـه هـای تاالسـمی بهـا نمـی دهند و آنهـا را دسـت کم مـی گیرند. 
در مسـئله ازدواج افـرادی را بـا تحصیـالت عالیـه و باشـخصیت داریـم. وقتـی تصمیـم 
میگیرنـد ازدواج کننـد بـه محـض اینکـه خانـواده مقابـل متوجـه میشـوند بیمـار تاالسـمی 
هسـت عقـب نشـینی مـی کننـد. در صورتیکـه خـودم بـا یـک فـرد سـالم ازدواج کـردم و 

فرزنـدم هـم سـالم اسـت.
بیشـترین مشـکل بچـه هـا کـه تاثیـر زیـادی روی روحیـه ی آنهـا دارد ازدواج اسـت. سـن 
ازدواج آنهـا بـاال مـی رود، بـه هـر ازدواجـی تن می دهند به ازدواج هایی که شـاید شایسـته 

آنهـا نباشـند و بعدهـا به مشـکل برمـی خورند.
دسـتگاه هـای دولتـی بایـد فرهنـگ سـازی کننـد تـا مـردم تاالسـمی را بشناسـند. بیمـار 
تاالسـمی را یـک فـرد از کار افتـاده خطـاب نکننـد بلکـه از توانایـی هـای آنها اسـتفاده کنند. 
مـن شـخصا از ۷ صبـح تـا ۸ شـب در یک محیـط مملو از رنـگ و مواد شـیمیایی کار میکنم. در 
صنعـت چـاپ هسـتم. یـک کارمند یـا یک فرد سـالم نهایتاً میتوانـد ۸ سـاعت کار مفید انجام 
دهـد ، بیشـتر از ایـن نمیتوانـد و بـه اسـتراحت نیـاز دارد. ولـی مـن مجبـورم کـه اینـکار را 

انجـام بدهـم تـا هزینـه زندگـی زن و بچـه ام را تامیـن کنم.
انتظار داریم  که اگر  کار دولتی نمیدهند که بچه ها مشغول بکار بشوند  ما از دولت 
من  مثال  مالیاتی،  بحث  در  یا  کنند  حمایت  طریق  این  از  و  بدهند  اشتغالزایی  وام  حداقل 
که چاپخانه دارم و هزینه دارو و درمان خودم را هم می دهم چرا باید مثل یک فرد سالم  
مالیات بر ارزش افزوده را هم عالوه بر مالیات ساالنه بدهم؟ چرا نباید یک تخفیفی برای من 

در نظر گرفته بشود؟ عوارض کسبی، عوارض سالیانه شهرداری را هم باید پرداخت کنم.
االن فـردی کـه تاالسـمی نیسـت ولـی از دو پـا معلول اسـت در  یکـی از ادارات سـاری به 
عنوان کارمند مشـغول بکار شـده اسـت. چرا یک فرد تاالسـمی که اعضای بدنش کال سـالم 
اسـت و میتوانـد از دسـت و پـا و هوشـش اسـتفاده کنـد نبایـد در ارگانهـای دولتـی بـه آنهـا 
کار داده شـود یـا در شـرکتهای خصوصـی جـذب بشـوند؟ امـا یـک فـرد معلـول یا حتـی نابینا 

جـذب و مشـغول بکار میشـود.
مـن روابـط عمومـی هیـات موتـور سـواری و اتومبیلرانـی هـم هسـتم. یـک موتور سـنگین 
حـدودا ۲۵۰ کیلـو وزن دارد ممکـن اسـت یـک فـرد عـادی نتوانـد موتـور را ببـرد ولـی مـن 
اینـکار را مـی کنـم خـودم موتور سـنگین داشـتم. مـا از افراد سـالم هیچ چیزی کـم نداریم.

*** مهدی مسروری 
«« کارمند دولت و عضو هیات مدیره انجمن تاالسمی قائمشهر

 

کمتـر از ۵ درصـد بیمـاران تاالسـمی در ادارات دولتـی مشـغول به کار هسـتند. در بخش 
خصوصـی هـم بسـیاری از ایـن افراد که به اشـتغال رسـیده انـد کار را تعطیـل میکنند چون 
بـا مشـکالت مالـی روبرو می شـوند. چون بیمار تاالسـمی هزینـه دارو و درمـان را میدهد که 

فـرد سـالم ایـن هزینـه را نـدارد حداقل انتظـار میرود دولـت تفاوت هایی را قائل شـود.
بگذاریـد بگوییـم سـبد کاالیـی کـه دولـت در نظـر گرفـت بـرای بهزیسـتی و کمیتـه امداد 
بـود در ایـن موضـوع هـم حتـی بیمـاران خـاص و تاالسـمی در نظـر گرفتـه نشـدند. حتـی 
سـازمان هدفمنـدی یارانـه هـا بیمـاران خـاص را جـزء اقشـاری کـه نبایـد یارانـه شـان قطـع 
شـود مثـل بهزیسـتی و کمیتـه امـداد در نظـر نگرفتـه اسـت. نـه در بهزیسـتی نـه در کمیته 

امـداد و نـه در نهـاد دیگـری بچـه هـای تاالسـمی مـورد حمایـت قـرار نگرفتـه انـد.
در تمـام دنیـا چـه در کشـورهای پیشـرفته چـه کشـورهای در حـال توسـعه یـک نگاهـی 
ویـژه ای بـه بیمـاران خـاص دارنـد چـه دولـت ، چه نهادهـا و ارگانهـای مختلف چـه بخش های 

خصوصـی ولـی ایـن نـگاه ویـژه بـه بچـه هـای تاالسـمی در کشـور مـا وجود نـدارد.
گاهـی اوقـات یـک بلیـط سـینمای رایـگان یـا یـک بلیـط اسـتخر رایـگان شـاید ارزش مادی 
چندانـی نداشـته باشـد ولـی ارزش قائـل شـدن مجموعـه جامعـه بـرای بیمـاران خـاص برای 
آنهـا ارزشـمند اسـت. ۱۸ اردیبهشـت کـه روز جهانـی تاالسـمی اسـت هیـچ ارگانـی نمی آید 

بگویـد حالتـان چطور اسـت!
 مـا بـه صـدا و سـیما انتقـاد داریـم چـون صـدا و سـیما یکـی از بزرگتریـن مراکـز فرهنگ 
سـازی در کشـور اسـت . هرچنـد نقـش صـدا و سـیما قبـاًل خیلـی پررنگتـر بـود ولـی بـاز هم 
خانـواده هـای سـنتی مـا  پـای تلویزیـون می نشـینند و بیننـده برنامـه هـای صـدا و سـیما 
هسـتند. ایـن انتظـار از صـدا و سـیما میـرود کـه برنامـه ای در جهـت معرفـی بچـه هـای 
تاالسـمی و توانمندیهایشـان بسـازد. همیشـه از مشـکالت بچه های تاالسـمی در اخبار گفته 

شـده امـا یکبـار از توانمنـدی هایشـان برنامـه درسـت نکردنـد مسـتندی نسـاختند.
استخدام  و  هستم  فرهنگی  میراث  اداره  قراردادی  کارمند  من  االن  تا   ۸4 سال  از 
نیستم. بچه های تاالسمی در کار کم نمی گذراند حتی تعداد مرخصی های استعالجی بعضی 
افراد سالم از مرخصی های استعالجی کارمندان تاالسمی بیشتر است. امیدواریم دولت، 
مجلس شورای اسالمی و تمام نهادهای کشور دست در دست هم بدهند و بچه های تاالسمی 

را دریابند. این قشر در کشور واقعاً مظلوم واقع شده است و نیاز به حمایت دارد.



معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی : دولــت از ســال آینــده 
بــر اســاس نــوع معلولیــت ، ٣0 تــا ٥0 درصــد حقــوق معلــوالن را پرداخت 
می کنــد / اســتاندار مازنــدران : مســیر شــکوفایی توانمنــدی هــای 
ــرد:  ــوان ک ــدران عن ــرکل بهزیســتی مازن روشــندالن همــوار شــود / مدی

ــرورش ــوزش و پ ــرو در آم تبعیــض در جــذب نی
ــد براینکــه همــه مســئوالن بایســتی  ــا تاکی *** اســتاندارمازندران ب
ــد  ــا روشــندالن بتوانن ــد ت ــا نماین ــی رامهی ــم فرصت دســت در دســت ه
توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای خــود را بــه آحادجامعــه 
ــود کیفیــت  ــرای بهب ــزود: بایســتی شــرایط ومســیر راب ــد، اف نشــان دهن

ــم. ــزان فراهــم کنی ــن عزی زندگــی ای
ــای  ــان )عص ــی نابینای ــت روزجهان ــم بزرگداش ــامی در مراس محمداس
ــن  ــزار شــد ضم ــتان بابلســر برگ ــان شهرس ــع میزب ــه در مجتم ــفید( ک س
ــن  ــزاری ای ــت: برگ ــار داش ــتان، اظه ــندالن اس ــه روش ــن روز ب ــک ای تبری
همایــش هــا بایــد ایــن پیــام مشــخص را داشــته باشــد کــه روشــندالن مــا 
زندگــی طیــب و طاهــر خویــش را ادامــه مــی دهنــد و بخشــی از حیــات 
طیبــه جامعــه توســط ایــن قشــر بــه دیگــر اقشــار جامعــه معرفــی می شــود.

وی بـا تاکیـد براینکـه همـه مسـئوالن بایسـتی دسـت در دسـت هـم 
فرصتـی را مهیـا نماینـد تـا روشـندالن بتواننـد توانمنـدی هـا و ظرفیـت 
هـا و پتانسـیل هـای خـود را به آحـاد جامعه نشـان دهند، افزود: بایسـتی 

شـرایط و مسـیر را بـرای بهبـود کیفیت زندگی ایـن عزیزان فراهـم کنیم.
اسـامی بـا بیـان اینکه مسـئوالن امـروز در ایـن همایش حاضر هسـتند 
تـا اعـام همبسـتگی با شـما روشـندالن بزرگـوار را نشـان دهند، گفـت: از 
ایـن تریبـون بـه همه مسـئوالن اسـتان می گویم کـه نقش خویـش را برای 
حمایـت از این قشـر بدرسـتی ایفـا نمایند و بـه وظایف خود پایبند باشـند.

وی ادامــه داد: ســایر دســتگاه هــا نیــز بهزیســتی را پشــتیبانی نماینــد 
تــا پیشــرفت روز افــزون روشــندالن را شاهدباشــیم.

اســامی اذعــان داشــت: همــواره برایــن بــاور معتقدیــم کــه معلولیــت 
ــرای  ــر مــی کنــد تاب ــوی ت محرومیــت نیســت بلکــه معلولیــت اراده را ق
شــدن و شــکوفایی از ســایر ذخایــر خــدادادی اســتفاده کنیــم و جامعــه را 

در رشــد و تعالــی بیشــتر کمــک کار باشــیم.
*** معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی در همایــش عصــای 
ــر  ــدران در بابلس ــان مازن ــم بینای ــان و ک ــور نابینای ــا حض ــه ب ــفید ک س
برگــزار شــد گفــت : بــر اســاس آمــار بانــک اطاعاتــی ایــن ســازمان ، 11 
درصــد معلــوالن شــناخته شــده در گــروه اختــاالت بینایــی قــرار دارنــد 

کــه ٤0 درصــد را بانــوان و 60 درصــد را آقایــان تشــکیل مــی دهنــد.
ــر اینکــه افــراد کــم بینــا و نابینــا در گــروه  ــا تاکیــد ب ــژاد ب نحــوی ن
افــراد بــا هــوش و ذکاوت قــرار دارنــد افــزود : نیمــی از افــراد زیــر پوشــش 
ــرای  ــد ب ــه بای ــد ک ــرار دارن ــق ق ــان مطل ــروه نابینای ــتی ، در گ بهزیس

ــژه در نظــر گرفتــه شــود. ــراد تمهیــدات وی ــن اف آمــوزش و اشــتغال ای
معاون امور توانبخشـی سـازمان بهزیسـتی کشـور با بیان اینکه بهزیسـتی 
بـه عنوان سـازمان متولـی مناسب سـازی معابـر و اماکن برای معلوالن اسـت 

گفـت : بر اسـاس آخریـن آمار ، حدود ٣0 درصد از معابر شـهری اسـتان های 
مختلـف ، برای تردد معلوالن مناسب سـازی شـده اسـت. نحوی نـژاد به قانون 
جدیـد اسـتخدام معلوالن اشـاره کـرد و افزود : دولت از سـال آینده بر اسـاس 

نـوع معلولیـت ، ٣0 تـا ٥0 درصد حقـوق معلـوالن را پرداخت می کند.
ــعار  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدران ب ــتی مازن ــر کل بهزیس *** مدی
امســال روز جهانــی عصــای ســفید رفــع تبعیــض اســت، گفــت: در آزمــون 
ــان  ــن از نابینای ــص قوانی ــل نق ــه دلی ــرورش ب ــوزش و پ ــتخدامی آم اس

ــری نشــد. ــم بکارگی ــتثنایی ه ــدارس اس ــوزه م ــی در ح حت

ــور  ــا حض ــه ب ــفید ک ــای س ــی عص ــم روز جهان ــعید آرام در مراس س
ــع  ــت توانبخشــی بهزیســتی کشــور در مجتم ــژاد، معاون حســین نحوی ن
میزبــان بابلســر برگــزار شــد، گفــت: روز ٢٣ مهرمــاه روز جهانــی عصــای 
ســفید نامگــذاری شــده و در ایــن روز صــدای عدالــت خواهــی نابینایــان 

ــود. ــنیده می ش ــش ش ــش از پی بی
وی بـا بیـان اینکـه روز جهانـی عصـای سـفید بـه عنوان سـنبل حضور 
اجتماعـی نابینایـان مطرح می شـود، افـزود: در این روز نابینایـان مطالبات 
خـود را در مسـائل اجتماعـی و اقتصادی به گوش مسـئولین و برنامه ریزان 
مـی رسـانند. مدیـر کل بهزیسـتی مازنـدرا ن سـازمان بهزیسـتی بـا بیـان 
اینکـه پیگیـر اصلـی مسـائل معلولیـن اسـت، تصریح کـرد: بـرای کمک به 
نابینایـان در حـوزه کتابخانـه هـا تاش وافری شـده و برای رفع مشـکات 

ایـن قشـر نیـاز به کمـک همه دسـتگاه ها هسـتیم.
ــزود: در  ــن، اف ــر معلولی ــده ب ــای روا ش ــه تبعیض ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــن از  ــص قوانی ــل نق ــه دلی ــرورش ب ــوزش و پ ــتخدامی آم ــون اس آزم
ــد. ــری نش ــم بکارگی ــتثنایی ه ــدارس اس ــوزه م ــی در ح ــان حت نابینای

ــه اینکــه شــعار روز نابینایــان امســال »رفــع تبعیــض و  ــا اشــاره ب آرام ب
راهــم را روشــن ســازد« اســت، عنــوان کــرد: تعــداد نابینایــان اســتان ٥ هــزار 

و ٣00 نفــر اســت کــه ٣ هــزار ٣00 آقایــان و ٢ هــزار بانــوان هســتند.
ــکات  ــار مش ــا دچ ــر در دنی ــون نف ــش از ٢٥٣ میلی ــزود: بی وی اف
نابینایــی هســتند و بیــش از 80 درصــد اختــاالت بینایــی قابــل 
پیشــگیری اســت کــه شــایع ترین اختــاالت آنهــا عفونت هــای چشــمی 

ــم. ــرل کنی ــا را کنت ــتیم آنه ــر توانس ــال های اخی ــه در س ک

مدیــر کل بهزیســتی مازنــدران اظهــار کــرد: خدمــات ویــژه دولــت تدبیــر 
و امیــد از ســال گذشــته بــرای نگهــداری نابینایــان ســه و نیــم برابــر شــد و 
حــدود ٣ هــزار و ٥00 نفــر از نابینایــان مازنــدران کــه بیــش از ٧٥ درصــد 
نابینایــان اســتان را شــامل می شــود، تحــت پوشــش بهزیســتی قــرار دارنــد.

ــش از ٤  ــزود: در ســنجش انجــام شــده در ســال های گذشــته بی وی اف
هــزار و ٤00 کــودک دچــار اختــاالت بینایــی بودنــد کــه بــا اقدامــات انجــام 

شــده درمــان و از بــروز مشــکات بعــدی آنهــا پیشــگیری خواهــد شــد.
تصـاويـر: عـرفـان غـفـوری
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بــرای اولیــن بــار در کشــور سیســتم تصفیــه شــیرآبه زبالــه در 
شــد. افتتــاح  قائم شــهر 

***اســتاندار مازنــدران گفــت: تــا پایــان ســال همــه شــیرآبه هــای 
ــوند. ــه می ش ــدران تصفی مازن

مهنــدس  اســامی در مراســم افتتــاح سیســتم تصفیــه شــیرآبه زبالــه 
در قائم شــهر، بــا بیــان اینکــه محیط زیســت الزمــه نســل حاضــر و نســل 
ــه آینــدگان هزینــه  آینــده اســت، اظهــار کــرد: مــا حــق نداریــم از خزان
کنیــم، تولیــد زبالــه کمتــر نیــز جــزء شــعائر و وظایــف دینــی، فــردی و 
اجتماعــی مــا محســوب می شــود و ربطــی بــه وظیفــه حاکمیتــی نــدارد.

اســتاندار مازنــدران افــزود: مــا بــه هــوا و زمیــن پــاک نیازمندیــم و بــا 
مصــرف بهینــه، نبایــد آلودگــی تولیــد کنیــم.

وی بـا تأکیـد بر تفکیـک زباله از مبدأ، گفت: از همه شـهرها خواسـتیم 
ایـن اقـدام را انجـام دهنـد و هـر مسـئولی کـه در این امـر اهتمام داشـته 

باشـد مـورد تقدیـر، حمایت و پشـتیبانی اسـتانداری قـرار خواهد گرفت.
ــی  ــت کاف ــه دول ــوان بودج ــه ت ــان اینک ــا بی ــدران ب ــتاندار مازن اس
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــتفاده از صن ــماند اس ــث پس ــت: در بح ــت، گف نیس
شــدنی  اســت کــه بــه دالئلــی در فرآینــد تصویــب، عملیاتــی نشــد و الزم 

ــیم. ــته باش ــماند داش ــت پس ــروه مدیری ــت کارگ اس
مهنـدس اسـامی اسـتاندار مازنـدران ضمـن تشـکر از اعضـای شـورا و 
شـهردار قائم شـهر، سیسـتم تصفیـه شـیرآبه زبالـه در قائم شـهر را سـاده  و 
مانـدگار معرفـی کـرد و افـزود: این الگو باید در اسـتان گسـترش پیـدا کند و 
همـه شـهرهای اسـتان تا پایان سـال مهلت دارنـد آنرا عملیاتـی و اجرا کنند.

وی بـا اشـاره بـه معضـل وجـود میلیونهـا تـن زبالـه در اسـتان، تصریح 
کـرد: مـا باید مدلـی بـرای تعیین تکلیـف این زباله هـا پیش بینـی کنیم تا 
هـم محیط  زیسـت عاری از زباله شـود و هم گردشـگرانی کـه در مازندران 

تـردد می کننـد از جاذبه هـای طبیعی اسـتان لـذت ببرند.
اسـتاندار مازنـدران در  خصـوص وضعیـت فاضـاب درمازنـدران، گفـت: 
مازنـدران از معدل کشـور، ٣0 درصد پایین تر اسـت که ایـن عقب ماندگی باید 

جبران شـود و عملیات فاضاب شـهری و روسـتایی با شـتاب پیگیری شـود.
*** دکتــر معین پــور شــهردار قائــم شــهر در مراســم افتتــاح سیســتم 
ــاه  ــه شــهرداری در بهمــن م ــده ای ک ــرد: وع ــار ک ــه شــیرآبه، اظه تصفی
ــت و  ــوع پیوس ــه وق ــهری داد ب ــهروندان قائم ش ــه ش ــته ب ــال گذش س

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــاح و ب ــیرآبه، افتت ــه ش ــتم تصفی سیس
وی ادامه داد: مشـکل ٥0 سـاله زباله و دپوی آن در قائم شـهر معضات 
عدیـده ای را بـرای شـهروندان بوجـود آورده اسـت و شـیرآبه های حاصل از 

آن برای سـاکنان پایین دسـت بسـیار خطرناک و مشکل سـاز شـده بود.
ــد  ــیرابه های تولی ــن ش ــم ای ــرد: حج ــح ک ــهر تصری ــهردار قائم ش ش
ــه  ــی ب ــای باران ــه در روزه ــب اســت ک ــا ٤0 متر مکع ــه ٣0 ت شــده روزان
100 مترمکعــب هــم خواهــد رســید و ایــن در حالیســت کــه ایــن سیســتم 

ــا صــد متر مکعــب را تصفیــه کنــد. ــه ت ــادر اســت روزان ق
دکتـر معین پـور با اشـاره بـه خطر ایجـاد انـواع بیماریها بواسـطه وجود 
زباله هـای بیمارسـتانی، افـزود: طـی  10 روز آینـده فرایند بی خطر سـازی 
بیمارسـتانی در کنـار سـایت تصفیه خانـه شـیرآبه،  و  زباله هـای عفونـی 
آغازخواهـد شـد. وی از تفکیـک زباله از مبدأ در شهرسـتان قائم شـهر خبر 
داد  و گفـت: عملیـات ایـن پـروژه از چهار مـاه گذشـته در شهرسـتان آغـاز 

شده اسـت و بـا همـکاری شـهروندان ادامـه خواهد داشـت.
خاطر نشـان می شـود بـرای سـاخت سیسـتم تصفیه پیشـرفته شـیرآبه 

زبالـه در قائم شـهر حـدود یک میلیـارد تومـان هزینـه شده اسـت.
در  سـوادکوه  و  سـیمرغ  ،جویبـار،  شـهر  قائـم  مـردم  نماینـده   ***
مجلـس شـورای اسـامی در مراسـم افتتـاح سیسـتم تصفیـه شـیرآبه در 
قائـم شـهر بیـان داشـت : امـروزه تولیـد انـواع پسـماند هـا جـزء الینفـک 
زندگـی انسانهاسـت و بکارگیـری گسـترده از تکنولوژی هـای متنوع باعث 
تولیـد بیشـتر پسـماند در زندگی ما شـده اسـت این پسـماندها نـه تنها از 
لحـاظ اقتصـادی و اجتماعـی بلکـه موجـب از بیـن بـردن محیط زیسـت ، 
بهداشـت و سـامت انسـانها میشـود و این مسـئله از حساسـیت بسیار باال 
و حائـز اهمیـت برخوردار اسـت که باید بـا مدیریت صحیـح و برنامه ریزی  

متناسـب از خسـارت و زیانهـای ناشـی از پسـماند جلوگیری شـود.
دکتـر رضیـان  ضمن تقدیر و تشـکر از شـهردار ، شـورای اسـامی قائم 
شـهر و پرسـنل خـدوم و زحمتکـش شـهرداری کـه بـا تعامـل و همکاری 
بجهـت ایجـاد چنیـن سیسـتمی در  قائـم شـهر افـزود: همانگونـه کـه  
شـهردار محتـرم اشـاره داشـتند مرکز ثقل جمـع آوری پنج شهرسـتان در 
منطقـه قائـم شـهر میباشـد و شـاهد مشـکات عدیـده ای هسـتیم انتظار 
میـرود کـه همه دسـت اندرکاران بـا پشـتکار و پیگیری مجدانـه در جهت 
رفـع معضـل پسـماند و شـیرابه های زبالـه مشـارکت نمایند تـا از آلودگی 

بیشـتر جلوگیـری و مانـع تخریـب محیط زیسـتمان بشـویم.
*** معاونـت محیـط زیسـت سـازمان محیـط  زیسـت کشـور گفـت: 
مدیریت پسـماند شـمال کشـور به ٤ هـزار میلیارد تومان بودجـه نیاز دارد.

دکتـر تجریشـی در مراسـم افتتاح از سیسـتم تصفیه  شـیرآبه های زباله 
در قائم شـهر، بـا بیـان اینکه هر ایرانـی روزانـه یک کیلوگرم پسـماند تولید 
می کنـد، اظهـار کـرد: ایـن پسـماندها حاصـل همـه فعالیتهـای انسـانی 
درشـهرها و روسـتاها اسـت کـه زباله هـای خانگـی، صنعتـی، کشـاورزی و 
بیمارسـتانی را شـامل می شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در گذشـته دور 
چیـزی بنـام پسـماند نداشـتیم، عنوان کـرد: در گذشـته دور ریزها حداقل 
زبالـه  میـزان  کنونـی  و مصرف گرایـی  زندگـی شهرنشـینی  در  امـا  بـود 
افزایـش پیـدا کـرده و در یـک دهه اخیـر  به باالتریـن میزان رسیده اسـت.

دکتـر تجریشـی افزود: در کشـورهای دیگـر با تغییر الگوهـای مصرف و 
اعمـال مدیریـت میزان پسـماند در ٢0 سـال به نصف رسیده اسـت.

معـاون سـازمان محیـط زیسـت،با تأکیـد بـر سـوزاندن زباله در شـمال 
کشـور، عنـوان کـرد: در  اسـتانهای شـمالی چـون سـطح آبهـای زیرزمینی 
باالسـت و رودخانه هـای زیـادی وجـود دارد، دفـن زبالـه امکانپذیر نیسـت 
و بهتریـن راه امحـای آن، سـوزاندن زبالـه اسـت بـدون اینکـه بـه محیـط 
زیسـت آسـیبی برسـد. وی تصریـح کـرد: نماینـدگان شـهرهای شـمالی 
کمـک کننـد  تا یـک ردیـف از بودجه به پسـمانداختصاص یابـد و اعتبار ٤ 
هـزار میلیـارد تومانـی برای مدیریت پسـماند شـمال کشـور محقـق گردد.

با همت شهرداری قائم شهر برای اولين بار در کشور صورت پذيرفت؛

افتتاح سیستم پیشرفته تصفیه شیرآبه زباله

نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
ـ   مـــهــــر 1397 ـ شـــمــــاره 18  7ســـال دوم 

خواندِن تکرار را تکرار کنید



محمدعلــی شیرســوار منتخــب اول مــردم قائم شــهر 
در شــورای اســامی ایــن شــهر اســت. فــردی آرام کــه 
از او شــخصیتی مردمــی ســاخته اســت. فرزنــد ســردار 
شــهید حــاج جعفــر شیرســوار خــط شــکن لشــکر ٢٥ 
کربــا کــه بــه ماننــد پــدر بزرگــوارش در تمامــی عرصه 
هــا ســعی کــرده اســت شــجاعانه از آرمــان هــای فکری 

اش دفــاع کنــد. بــا او همــکام شــدیم. 
 آقـای شيرسـوار در 40 سـالگی انقـاب از 
مسـائل فرهنگـی شـروع کنيـم. در مـورد روند 
مسـائل فرهنگی در اين سـال ها صحبـت کنيد.

مـن فـرد منتقـدی هسـتم لـذا بـر اسـاس واقعیـت 
هـای جامعـه حـرف هایـم را بیـان مـی کنـم. مـا در 
بسـیاری از مـوارد در ایـن ٤0 سـال پیشـرفت داشـتیم 
اسـتقال  انقـاب و شـعار  آرمانهـای  بـه  نسـبت  امـا 
و آزادی حـرف زیـاد دارم زیـرا مـا بـرای ایـن انقـاب 
هزینـه دادیم. ما نسـبت به خیلی از کشـورها در فضای 
تئوریـک سـرعت عمـل باالتـری داشـتیم ولی ما نسـل 
هـا را نفهمیدیـم . شـاید از نـگاه یـک فـرد متولـد دهه 
٢0 یـا ٣0 ، مسـیر انقـاب خـوب پیـش رفـت هـم در 
جمهـوری اسـامی هـم در  انقاب امـا از دید بچه های 
دهـه 60 و ٧0 و حتـی 80 شـاید اینگونـه نباشـد. مـن 
منتقـدم چـون ایـن نسـلها شـناخته  و درک نشـدند . 
مـن فضـای فرهنگـی جمهـوری اسـامی را در دو دهه 
قبـل و بعـد فوت مرتضی پاشـایی در نظـر میگیرم. بعد 
از تشـییع جنـازه مرتضـی پاشـایی حاکمیـت فرهنگی 
متوجـه شـد کـه اتفـاق جدیـدی در حـال وقوع اسـت. 
یعنـی دیگـر نمی شـود هـر فیلـم دلخواهی در سـینما 
نمایـش داده شـود یا هر آهنگ دلخواهی پخش بشـود. 
مـوج درخواسـت هـا و انتظـارات مـردم در حـال پیش 
رفتـن اسـت و ایـن نسـل در حـال تاثیر گذاری اسـت.

اگــر بخواهیــم بــا نــگاه سیاســی امــورات فرهنگــی 
را بررســی کنیــم مــی بینیــد رییــس جمهــوری آمــده 
و رای بــاالی بیســت میلیــون کســب کــرده امــا رای 
ــش  ــداد رای رقیبان ــه تع ــوده چــرا ک ــش ب ــر از چال پ
بــه عــاوه میــزان افــراد شــرکت نکــرده در انتخابــات 

از میــزان رای فــرد منتخــب بیشــتر مــی شــود.
کسـی کـه در انتخابـات شـرکت نمـی کنـد چـه 
پیامـی را مـی خواسـته که برسـاند؟ به نظر شـما چند 
نفـر از ایـن هـا بیمارند؟ چند نفرشـان شناسـنامه گم 
کـرده انـد یـا کا مشـکلی داشـتند کـه شـرکت نمی 
کننـد؟ درصـد زیادی از ایـن افراد بی تفاوت هسـتند. 
عـده قلیلـی هـم معاندیـن و یـا دارای عذرموجـه بوده 
انـد. عملکـرد بـد در حـوزه فرهنگـی باعـث می شـود 

مـردم پـای انتخابـات نیایند.
کســی کــه در مجلــس یــا شــورا مســئولیت دارد باید 

کارگشــایی قانونــی کند، ایــن کار فرهنگی اســت. 
کار فرهنگـی تکرار کردن یک کام در دهان نیسـت. 
تکـرار منویـات از مرجـع بزرگتـر نیسـت بلکـه عمـل به 
منویـات ، تربیـت نیـرو ، ارائه راهکارهای علمـی  و آماده 

سـازی بسـتر برای رسـیدن به منویات اسـت.
 در حــوزه دفــاع مقــدس و گســترش 
ــم؟ ــق بودي ــدر موف ــری چق ــگ ايثارگ فرهن

یک دهه جنگ تحمیلی یعنی از شروع جنگ تا پایان 
مذاکرات که به نوعی جنگ سیاسی و حقوقی بوده باید 
از کار زیر ساختی فرهنگی حاکمیت کم بشود. چون آن 
پایتخت  بنظرم جنگ اصلی در  بود.  اتفاق دیگری  یک 
بود. یعنی زمانی که پدران ما در خاکریزها میجنگیدند 
و دشمن اصلی را حزب بعث می دیدند ولی جنگ اصلی 
درسیاست گذارانی بود که در پایتخت بودند که بعد ها 
به شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی و امثالهم تعبیر 
شد. آن ناشناختگی جنگ همچنان باقیست. کسی جرات 
نکرده درباره همسران شهید فیلم بسازد یا حرف بزند . 
کسی جرات نکرده درباره فرزندان شهید حرف بزند. کسی 
جرات نکرده درباره آسیب های روانی جنگ سخن بگوید. 

آنهم بخاطر ترس از واقعیت هایی که وجود دارد.
 پــس بنظــر شــما اينکــه نســل جديــد از 
ــری  ــناخت کمت ــهدا ش ــای ش ــگ و آرمانه جن

دارنــد بــه هميــن دليــل اســت؟
جنـگ ناشـناخته مانـده اسـت. حضـرت علـی می 
فرماینـد: مـردم دشـمن آننـد کـه نمـی داننـد. دنیای 
جنـگ هـم چـون ناشـناخته و نادانسـته مانـده مـورد 
باقـی  تـا  از سـهمیه گرفتـه  میگیـرد  قـرار  دشـمنی 
تریـن  قاطعانـه میگویـم منتقـد  و مـن  داسـتان هـا 
اقشـارجامعه امـروز بـه جریـان فرهنگـی کـه در حال 
و  ایثارگـران  فرزنـدان  همیـن  اسـت  گیـری  شـکل 

بخصـوص فرزنـدان و همسـران شـهدا هسـتند.

 پــس يکــی از موضوعاتــی کــه در زمينــه 
فرهنگــی در آن کــم کاری شــده اســت بحــث 

دفــاع مقــدس اســت.
بنظرم ما در همه بخش ها ضعف داریم ولی چون 
گستره  و  ارزشمندی  مقدس  دفاع  و  جنگ  قاعده 
های  نگاه  ایجاد  و  کار  و جای  دارد  بیشتری  کارکردن 
به چشم می  بیشتر  این قسمت  دارد در  را  واضحتری 
آید. به عقیده من افسران جنگ فرهنگی شجاعت ندارند.
 وضعيــت اقتصــادی را در بحــث فرهنگــی 

جامعــه چــه انــدازه دخيــل مــی دانيــد؟
مــن در همــان بــی تفاوتــی هایــی کــه ابتــدا گفتم 
ــر  ــال ه ــردم بدنب ــم وم ــل میدان ــا دخی ــن را کام ای
آنچیــزی کــه وضعیــت موجــود را نقــد کنــد میرونــد. 
 بـه نظـر شـما راهـکار بـرون رفـت از ايـن 
وضعيـت چيسـت؟ آيـا کسـانی کـه مسـئولين 
فرهنگی هسـتند بايد تفکرشـان را تغيير دهند؟

مسئولین  خود  ناخواسته  را  راه  کنم  می  فکر  من 
فرهنگی  حوزه  در  مدیرانی  جدید  نسل  کردند.  باز  ما 
داشته  شجاعت  باشند.  پاسخگو  آنها  به  که  میخواهد 
نه  کنند.  بازگو  را  حقایق  و  بیایند  خودشان  و  باشند 
درصدد  بیگانه  های  رسانه  افشاگری  راستای  در  اینکه 
پاسخگویی باشند. بسیاری از مدیران تحت تاثیر اخبار 
خارج از کشور هستند و هیچ الگوی داخلی از خود بروز 
آقا  منویات حضرت  به  و  ندارند  داخلی  نگاه  نمیدهند. 
توجهی نمی کنند.  کار فرهنگی و اقتصادی بدون علم 
نمیشود و مدیریت هم با تعارف انجام نمیشود. نمیشود 
جایی مدیریت کرد و تعارف در میان باشد ، این ممکن 
نیست. اسم آن کار دیگر مدیریت نیست. مدیریت باید بر 
اساس شایسته ساالری باشد. شکمی نمی شود کار کرد. 
ضعف ما در میزان شجاعت مدیران ماست. شجاعت و 

تعارف حلقه ها ی گمشده ی توسعه فرهنگی هستند.
 وارد موضــوع شــورای شــهر قائــم شــهر 
ــر  ــال از عم ــک س ــت ي ــد از گذش ــويم. بع ش
شــورا مهمتريــن مشــکل شــورای شــهر قائــم 

شــهر را در چــه مــی بينيــد؟
عدم اسـتقال رای حاضرین در شـورای شـهر قائم 
شـهر بزرگتریـن ایـراد شـورا اسـت. یعنی همـان عدم 

شـجاعت . چـون هـر اسـتقالی از شـجاعت برمی آید 
و فرمایـش پذیـری و تحـت تاثیر دیگران قـرار گرفتن 
اسـتقال رای را از بیـن مـی برد. خیلـی از همکاران از 
فضـای انتخابـات یکسـال و نیـم پیـش بیـرون  نیامده 

انـد. گیـر کـرده اند. ایـن ها ضعف اسـت.
 شــما بــه شــورای فعلــی شــهر قائم شــهر 

از بيســت چــه نمــره ای مــی دهيــد؟
ــی  ــره 18 م ــن نم ــری م ــم گی ــوزه تصمی در ح
ــم  ــی گرفتی ــات خوب ــا تصمیم ــون م ــون چ ــم چ ده
ولــی در حــوزه نظــارت، در حــوزه مبــارزه بــا فســاد، 
ــات  ــل خدم ــرعت عم ــش س ــازی و افزای ــفاف س ش

ــم. ــی ده ــره 8 م ــورا  نم ــه ش ــن ب ــانی م رس
اعضـای  همـه  تقريبـا  انتخاباتـی  شـعار   
شـورای شـهر تشـکيل اتـاق شيشـه ای بـود 
ولـی هنـوز بعد از گذشـت ايـن مـدت خيلی از 
تصميمـات شـورا برای مردم مشـخص نيسـت!

بنـده ایـن موضـوع را بـه عنـوان یـک نقـد قبـول 
دارم. شـفافیت یـک جسـارت خاصـی میخواهد . شـما 
بیاییـد از اعضای شـورا سـوال کنید.  کـدام یک از اعضا 
شـفافیت مالـی خودشـان را بـه مردم و رسـانه هـا یا به 
نهـاد هـای نظارتـی  دسـتگاههای نظارتی  اعـام کرده 
انـد ؟ ایـن گام اول اسـت حداقـل درآمـد اعضا از شـورا 
مشـخص و رسـانه ای شـود. البتـه میـزان مطالبه گری 

مـردم و رسـانه هـای منطقـه ما هـم  پایین اسـت.
 وقتـی شـهروندی مـی شـنود کـه يـک 
عضو شـورا يکی از بسـتگان نزديـک خودش را 
آورده و جـذب شـهرداری کرده اسـت فکر می 
کنيـد اين فـرد ديگر برايـش اهميتـی دارد که 

از شـورا مطالبه داشـته باشـد؟
مـن ایـن را ربط میدهم بـه همان عـدم مطالبه. اگر 
مطالبـه گری به نحوی باشـد که رسـانه هـا ورود کنند 
و مسـئولین را مجـاب کنند به پاسـخگوی خیلی از این 
اتفاقـات دیگـر رخ نمـی دهد. خیلـی از اتفاقاتـی که در 
گذشـته مـی افتـاد امـروز کمتـر شـده اسـت ولی خب  
تمـام نشـده و قطع نشـده اسـت. این ضعف ماسـت که 
پاسـخگو نیسـتیم و پرسشـگر جـدی هم نداریـم. ما به 

خبرنگاران واقعی بیشـتری نیـاز داریم.

 شـما فکـر مـی کنيـد کـه اگـر پرسـش 
جـدی از يـک عضـو شـورا بشـود که چرا شـما 
بسـتگان نزديک خـود را وارد شـهرداری کرديد 
چه پاسـخی خواهد داشـت؟ چه تفاوتـی برايش 

دارد؟ خيلـی راحـت از کنـارش مـی گذرد!
رسـانه هـا بایـد این را به مـردم برسـانند و مردم را 
در جریـان بگذارنـد . مـن فکـر میکنم که دیگـر امروز 
وقـت پیرایـش نیسـت .امـروز بایـد جراحی کـرد واین 
جراحـی را بایـد خـود مـردم انجـام بدهند چـون هیچ 

کـس دیگری نمـی تواند.
 شـما کسـی بوديد که با شـوراهای مختلف 
کار کرديد به عنوان يکی از پرسـنل شـهرداری و 
آتش نشـانی . اين شـورايی که االن روی کار است 
و شـما هم عضو آن هسـتيد نسـبت به شوراهای 

قبل چـه ويژگی و برتری خاصـی دارد؟
مـن فکـر میکنـم مـا به لحـاظ جـوان بـودن و انرژی 
بیشـتر شـورای خوبی هسـتیم و این نسـبت به شـورای 
قبلـی یـک مزیت اسـت. تعـدد افـرادی کـه در مجموعه 
مشـغول بکارنـد چـه به لحـاظ مـدرک تحصیلـی و چه 
بـه لحـاظ سـابقه کاری از شـوراهای قبـل بهتـر اسـت 
یعنـی مـردم ایـن دوره مثل همیشـه بهتریـن تصمیم را 
گرفتنـد. ولـی من بـه عنوان کسـی که میتوانـم کارمند 
شـورا باشـم و بـه شـورا نـگاه کنـم بـه عنوان کسـی که 
ناظـر اسـت متاسـفانه شـورا را دارای جـرم و قاعده نمی 
دانـم. ایـن جرم نـدارد یعنی ما باید از پتانسـیل خودمان 
چیـزی بگذاریم در صورتـی که این اتفاق نیفتاده اسـت.
ــهر  ــم ش ــهردار قائ ــد ش ــی کني ــر م  فک
ــات  ــزان در موضوع ــه مي ــدت چ ــن م در اي

ــت؟ ــرده اس ــل ک ــق عم ــی موف فرهنگ
نـگاه مـا در انتخـاب آقـای معیـن پـور اصـا نـگاه 
فرهنگـی نبـود یعنـی ما پیوسـت فرهنگـی در انتخاب 
ایشـان نداشـتیم. ایشـان بـه لحـاظ شـخصی انسـان 
بسـیار مـودب و باشـخصیت هسـتند. اصـرار داشـتیم 
کـه یکسـری افـراد را بـه عنـوان اشـخاص و افسـران 
فرهنگـی در امـورات تصمیم گیـری و اجرایی فرهنگی 
وارد کنـد کـه متاسـفانه این اتفاق نیفتاده اسـت و این 
یکـی از نقـد هایـی اسـت که بر ایشـان وارد مـی دانم.
  آخريـن مبحـث مـا در حـوزه فرهنگـی 
بحـث اعتيـاد و طاق هسـت. آماری کـه مراکز 
رسـمی از اعتياد و طاق در جامعـه  اعام کرده 
انـد آمـاری نگـران کننـده اسـت. با توجـه به 
اينکه شـورای شـهر يک نهـاد اجتماعی اسـت 
کـه از دل مردم بيـرون آمده ، نقش شـورا را در 
کاهـش ايـن آمارها چگونـه ارزيابی مـی کنيد؟

برنامه  و  صادقانه و شفاف و شجاعانه میگویم هیچ 
اولویتی برای رفع این مشکات نداشتیم. اگر علتش را 
بخواهید با صراحت میگویم حتی یک جلسه یکساعته در 
یک کمیسیون یا در صحن علنی  شورا از متولیان این 
امور نه دعوت شده نه خواسته شده است که بیایند. شورا 
از متولیان این امور مثل مواد مخدر، بهزیستی ، اورژانس 
اجتماعی و ... دعوتی به عمل نیاورده است. تا این لحظه 
عزمی وجود نداشته است. در کنار این آمارها ، میزان تکدی 
گری را در شهر ببینید که چه افزایش چشمگیری داشته 
است؟ که متاسفانه طیفسنی بسیار پایینی هم دارند. آقای 
شهردار اگر در اینباره الیحه ای داده باشند که ما ندیده 
ایم!!! با شجاعت از مردم عذرخواهی میکنم این فریاد را  
بر سر متولیان این امور در حوزه اجرا هم میزنم که شما 
چرا پیگیری و مطالبه نمیکنید مگر برای خودتان است که 
خجالت میکشید؟ مدیرعامل اب برای یک تبصره چند هزار 
تومانی روی فیش تا بحال چند بار به جلسات شورا آمده 
است ولی متولیان امور اجتماعی و فرهنگی چرا نمی آیند؟
 آقــای شيرســوار ســخنان پايانــی تــان را 

مــی شــنويم.
مـن از ایـن تریبـون و ایـن رسـانه کـه رسـانه ای 
آرمان خـواه اسـت و اخبـار را با صحت مخابـره می کند 
و تـا بـه امـروز تغییر ماهیـت نیز نداده اسـت اسـتفاده 
میکنـم و از ایـن رسـانه میخواهـم  کـه یـک شـرایطی 
ایجـاد شـود تا بصـورت جـدی حق مـردم از زبـان آنها 
بیـان شـود و فضایـی ایجـاد بشـود کـه در عیـن اینکه 
حقیقـت را بـه گـوش مردم میرسـانند فضا بـرای من و 
امثـال من ناامن شـود زیـرا این ناامنی پـرکاری ، فضای 
بـاز مدیریتـی و تعـدد مشـاورین به همـراه مـی آورد و 
درب را بـرای حضـور دیگران باز میکند و باعث میشـود 
مـا شـفافتر عمـل کنیم . ایـن ناامنی در مقابـل قانون و 
مطالبه گری و آرمانخواهی اتفاق خوبیسـت که از شـما 

و همـکاران شـما خواهانم شـرایطش را فراهـم کنید.
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