
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: مصوبه 
واردات خــودرو در صورت پذیــرش نیازمند برخى قیود و 

شرایط است.
 آیت اهللا آملى الریجانى رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تاکید بر اهمیت راهپیمایى روز قدس، این روز را نماد 
مقاومت جهان اســالم دانست و با بیان اینکه نامگذارى روز 
قدس محصــول بینش عمیق، حکمت، خردمندى و تدبیر 
حضرت امام (ره) بوده است، از عموم مردم خواست با حضور 
پرشــور در راهپیمایى روز قدس و شــعارهاى لرزه افکن بر 
پیکر دشمن، از جریان مقاومت حمایت کنند.آیت اهللا آملى 
الریجانى در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به ایــام پایانى ماه مبارك رمضان بر لزوم بهره مندى هر چه 
بیشتر از ایام باقیمانده این ماه تاکید کرد و گفت: امیدواریم 
خداوند همه مومنان را در ایامى که ســپرى شــده است، 
مشمول عنایات خاصه خود قرار داده باشد و توشه اى وزین از 
نورانیت و شوق الى اهللا و طاعت رب االرباب از این ایام برگرفته 
باشیم و ان شاء اهللا از زمره کسانى باشیم که خداوند متعال در 

َئاتِِهْم َحَسَناٍت. ُ َسِیّ ُل اَهللاّ مورد آنان مى فرماید: َفأُولَِئَک یَُبِدّ
آیت اهللا آملــى الریجانى در ادامه با گرامیداشــت روز 
قدس، مساله فلســطین و قدس شریف را مساله اول جهان 
اسالم دانست و تصریح کرد: روز قدس، نماد مقاومت جهان 
اسالم است و امروز بیش از هر زمان دیگرى به بینش عمیق، 
حکمت، خردمندى و تدبیر حضرت امام (قدس اهللا نفســه 
الزکیه) در نامگذارى این روز بزرگ و تحریض بر گرامیداشت 

آن پى مى بریم.رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
تاکید بر اهمیت بزرگداشت مقاومت ملت مظلوم فلسطین و 
زنده نگه داشتن آن، اظهار کرد: گرچه برخى سران سازشگر 
در کشورهاى عربى، مسیر دیگرى را مى روند اما ملتهایشان 
با فهم توأم با بصیرت، روز به روز مقاومتر و بیدارتر مى شوند و 
این بیدارى و مقاومت، امروز در سراسر جهان اسالم مشهود 
است.آیت اهللا آملى الریجانى خاطرنشان کرد: امیدواریم با 
راهپیمایــى حداکثرى مردم در حمایت از مظلومیت مردم 
فلسطین و جریان مقاومت، مراسم روز قدس امسال با شکوه 
و عظمت بیش از پیش برگزار شــود و ثمره این همت بلند 
ملتهاى مســلمان، آزادى قدس شریف و ستاندن داد مردم 

مظلوم فلسطین از رژیم غاصب صهیونیستى باشد.
آیت اهللا آملى الریجانى در پایان اظهار کرد: ان شــاءاهللا با 
مقاومت و بیدارى ملتهاى مسلمان و خصوصا مردم مظلوم 
فلســطین، ظلم رژیم غاصب صهیونیســتى بزودى پایان 
خواهد یافت و جهان شــاهد آزادى قدس شــریف خواهد 
بود.در ادامه این جلسه، اعضاى مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به بیان نظرات موافق و مخالف خود در خصوص طرح 
ساماندهى صنعت خودرو پرداختند.حجت االسالم محسنى 
اژه اى رئیس قــوه قضاییه در موافقت با نظر مجلس با قیود 
و شــرایطى، اظهار کرد: هیات عالى نظارت، مصوبه مجلس 
را مخالف سیاستهاى کلى و اقتصاد مقاومتى دانسته است. 
امروز خودروسازان مشکالتى دارند که نه با مجوز واردات و 
نه با مخالفت با واردات، این مشــکالت برطرف نخواهد شد. 

رئیس جمهور از اساتید دانشگاه و دانشجویان 
خواســت که به صورت مسأله محور موضوعات 
مهم کشــور را بررســى و براى حل آنها راهکار

 ارائه دهند.
 حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســى در جلسه 
هیئت دولت با اشــاره به بیانات راهبردى رهبر معظم 
انقالب در دیدار روز گذشته با دانشجویان، در خصوص 
اهمیــت و جایگاه علم و فرهنگ با محوریت دانشــگاه، 
همه اجزاى دولت را موظف به تالش براى تحقق فرامین

 ایشان دانست.

وى حفظ هویــت علمى، دینى و انقالبى دانشــگاه 
را مهمترین دغدغه مطرح شــده از ســوى مقام معظم 
رهبرى در این دیدار دانســت و گفت: دشــمن همواره 
تــالش کرده تا هویتى که دانشــگاه بــه برکت انقالب 
اسالمى به دست آورده، مخدوش کند و همه ما وظیفه 

داریم، مانع اجراى این نقشه شوم شویم.
رئیس جمهور امیدبخشــى به دانشجویان را از دیگر 
دغدغه هاى رهبر معظم انقالب دانســت و گفت: یکى 
از مشکالت دانشــجویان بعد از فارغ التحصیلى اشتغال 
اســت که باید وزارت علوم با همــکارى وزارتخانه هاى 

صمت و کار براى این مسأله برنامه ریزى کنند.
رئیســى با بیان اینکه دولت مجــرى منویات مقام 
معظم رهبــرى خواهد بــود، از معــاون علمى خود و 
وزیــر علوم خواســت با همکارى بخش هــاى مرتبط، 
راهکارهاى اجراى بیانات مقام معظم رهبرى را بررسى 
و پیگیرى کنند.وى ساماندهى وضعیت خوابگاه ها را نیز 
امرى مهم و ضرورى دانســت و وزارت علوم و ســازمان 
برنامه و بودجه را مأمور رســیدگى فورى به این مسأله 
کرد.رئیس جمهور از دانشــگاه نیز بــه عنوان اتاق فکر 
دولت یاد کرد و از اساتید دانشگاه و دانشجویان خواست 
که به صورت مسأله محور موضوعات مهم کشور از جمله 
مباحث مربوط به آب، قاچاق کاال، توســعه شرکت هاى 
دانش بنیان و جلوگیرى از خام فروشى را بررسى و براى 

حل آنها راهکار ارائه دهند.

آیت اهللا آملى الریجانى:

مصوبه واردات خودرو در صورت پذیرش
 نیازمند برخى قیود و شرایط است

رئیسى در هیئت دولت:

دانشگاهیان براى مسائل مهم کشور راهکار ارائه دهند
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امنیت شغلى ، افزایش دستمزد 
و جدى گرفتن درخواست هاى صنفى ،
 دغدغه جامعه کارگرى مازندران

 تشــکل ها و دســت اندرکاران حوزه کارگرى مازندران از آنچه که نبود امنیت شغلى ، 
قراردادهاى بى هویت ســفید امضا ، پایین بودن دستمزد ، نداشتن قدرت اجرایى و قانونى 
نمایندگان خود در کارخانجات نامیدند ، به عنوان دغدغه هاى اصلى و الینحلشان یاد کردند 

و خواستار توجه به آنها شدند.
 دغدغه هاى کارگران مازندرانى در نشســت  سه جانبه گرایى دولت ، کارگر و کارفرما که 
به مناسبت هفته کارگر و با موضوع راهکارهاى تحقق شعار سال رهبرى با حضور نمایندگان 
تشکل هاى کارگرى ، نماینده مجلس شوراى اسالمى و مدیران کل مرتبط به حوزه کارگرى 

در سارى برگزار شد، مطرح گردید.
شرکت کنندگان در این نشست ضمن درخواست رفع دغدغه کارگران عنوان کردند که تا 
زمانى که کارگر با مشکالت قراردادهاى موقت سفید امضا و حقوق پایین مواجه است همواره 
با دغدغه زندگى مى کند و رفع این مشکالت مى تواند بخش عظیمى از نیروهاى کار کشور 

را آسوده خاطر کند .
آنان گفتند که قوانین موجود کشور در زمینه کارگرى متناسب با وضعیت این قشر تهیه و 

تنظیم شده است ، اما در اجرا دچار مشکل مى شود.
رییس شــوراى هماهنگى کارخانجات مازندران در این جلسه امنیت شغلى را به عنوان 
اصلى ترین دغدغه نیروهاى کارگرى استان نام برد و گفت : موقتى بودن قراردادها باعث شده 
تا این قشر هیچ امیدى به ادامه کار و فعالیت در ماه ها و یا سال هاى بعدى نداشته باشند که 

این استرس روانى و جسمى زیادى را بر این نیروها وارد مى کند .
میر على شیرافکن افزود : طى سال هاى متمادى نیروهاى کار با این مشکل دست و پنجه 
نرم مى کنند که البته امیدواریم با این شعار و پیگیرى دولت مبنى بر تک قرارداد شدن تمام 

نیروهاى کار در شرکت هاى دولتى مشکل بخش قابل توجهى از نیروها برطرف شود .
وى همچنین از پایین بودن دستمزد و حقوق کارگران به عنوان دغدغه دیگر این قشر یاد 
کرد و گفت : هر چند دولت براى افزایش حقوق کارگران تالش هایى کرده اســت تا افزایش 
حقوق متناسب با تورم صورت بگیرد ، اما با توجه به سبد معیشت 9 میلیون تومانى ،حقوقى 

که براى کارگران لحاظ کرده اند با این رقم حدود سه میلیون تومان فاصله دارد .
این مسوول حوزه کارگرى مازندران گفت : با این وجود تالش دولت قابل تحسین است و 

توانسته تا حدودى از دغدغه و درد کارگران بکاهد .
وى همچنین تداوم اشتغال را در گرو دستگیرى و کمک به واحدهاى صنعتى مشکل دار 
دانست و افزود : در ستاد تسهیل و رونق صنایع استان مى بایست نسبت به رفع این مشکالت 
اقدام شود تا واحدهاى صنعتى داراى مشکل بخصوص واحدهاى صنعتى خرد و کوچک به 

گردونه کار و فعالیت بازگردند و چرخ اشتغال از حرکت نایستد .
شــیرافکن به مسکوت ماندن ماده سه قانون الزام تامین اجتماعى مبنى بر ارائه خدمات 
درمانى و بیمارستانى رایگان به کارگران به عنوان موضوعى نام برد که مى بایست براى تامین 
رفاه و آسایش کارگران به طور کامل اجرا شود تا کارگرى با مشکل در این زمینه مواجه نشود .

قراردادهاى سفید امضا ، پاشنه آشیل جامعه کارگرى
رئیس مجمع کارگرى مازندران نیز از قراردادهاى ســفید امضا به عنوان پاشــنه آشیل 
مشکالت کارگران در استان یاد کرد و گفت :  با توجه به اینکه سال  ها در این زمینه مسائل بیان 
مى شود اما این قراردادها همچنان وجود دارند به نظر مى رسد نیاز است با تشکیل کارگروه 
تخصصى با حضور کارشناسان مجرب در این حوزه راهکارهاى مورد نظر شناسایى و ارائه تا 

این مشکل مزمن جامعه کارگرى برطرف شود .
سید على اکبر علوى نژاد همچنین افزایش قدرت نمایندگان کارگرى را به عنوان افرادى 
که در کارخانه ها و محیط هاى کارى به دنبال احقاق حق کارگران هســتند ، خواستار شد و 
افزود : این که نماینده کارگران در این مجموعه ها از پشتوانه اجرایى و قانونى براى بیان حرف 
و ســخن کارگران برخوردار نباشند نمى توانند در پیگیرى مطالبات کارگران در آن محیط 

به موفقیت برسند .
وى ادامه داد : در شرایطى که برخى کارخانه ها و واحدهاى صنعتى مجبور به تعطیلى و یا 
ورشکسته مى شوند و کارگران را اخراج مى کنند ، پرداخت غرامت ماهانه سه میلیون تومان 
نمى تواند جوابگوى هزینه زندگى کارگران باشد و نیاز است تا در این زمینه دولت با در نظر 

گرفتن رقم باالترى کارگران را در این دوران بیکار شدن آنها کمک کند .
رییس انجمن صنفى کارگران ساختمانى مازندران نیز در این جلسه از حضور انبوه اتباع 

خارجى به عنوان نیروى کار در استان انتقاد کرد و خواستار ساماندهى آن شد.
سید محمد ساداتى گفت : در حال حاضر اتباع خارجى به صورت مخفیانه در کارخانه ها 
و مرغدارى هاى مازندران مشــغول فعالیت هستند و با توجه به این که اصل استفاده از این 
نیروهاى کار مشکلى نیست ، اما مى بایست ساماندهى شده و نظامند بانشد تا در صورت بروز 
مشکل و مواقع الزم قابل پیگیرى باشند و همچنین نباید این فرصت اشتغال موجود در استان 
را با وارد کردن نیروهاى کار جدید از بین برد . وى تاکید کرد : در صورت ســاماندهى شدن 
وضعیت نیروى کار اتباع خارجى در مازندران دیگر در اشــتغال هاى جدید فرصت کار براى 

نیروهاى بومى فراهم مى شود تا این نیروها بیکار باقى نمانند .
بیشتر کارگران مازندران حقوق حداقلى مى گیرند

دبیر اجرایى خانه کارگر مازندران نیز به عنوان دیگر سخنران این جلسه با اشاره به اینکه 
وضعیت حقوقى و درآمدى نیروهاى کار مناســب نیست ، گفت : 70 درصد کارگران استان 
حداقل حقوق را دریافت مى کنند که حتى از میزان و پایه حقوق تعیین شــده هم پایین تر 
است .نصراهللا دریابیگى افزود : توسعه و عدالت الزم و ملزوم یکدیگر هستند و زمانى مى توانیم 
به توسعه در امور برسیم که عدالت الزم را در بخش هاى مختلف اجرا کنیم و با اجراى عدالت 
در میزان و پرداخت حقوق کارگران به عنوان نیروى انســانى دخیل در امر تولید مى توان به 
این مهم دســت یافت .وى ادامه داد : در سال 1401 دولت با مصوبه افزایش حقوق کارگران 
متناسب با تورم ها توانسته است تا حدودى براى احقاق حقوق کارگران گام بردارد اما انتظار 

آن است تا در بخش هاى دیگر براى رونق تولید تالش کند .
دریابیگى از قاچاق به عنوان موضوعى نام برد که مى تواند به تولید و اشــتغال ملى ضربه 
وارد کند و گفت : دولت با برچیدن راه قاچاق کاالها هم مى تواند باعث شود تا چرخ تولید در 
کارخانه ها و مجموعه هاى صنعتى بچرخد و با فعال بودن کارخانه ها کارگران نیز به فعالیت 

خواهند پرداخت و موضوع اخراج و تعدیل نیروى کار مطرح نخواهد بود
وى افزود : از دولت مى خواهیم عدالت اجتماعى را با کوتاه شــدن فاصله بین فقیر و غنى 
مورد نظر قرار دهند که براى رســیدن به این مقصود حمایــت از جامعه کارگرى به عنوان 

سرمایه هاى انسانى در عرصه تولید مى تواند یارى گر باشد.
مدیر کل تعاون ، کار ور فاه اجتماعى مازندران هم در این نشســت گفت :  مازندران داراى 
680 تشکل کارگرى و کارفرمایى است که نشان از اعتقاد این اداره کل به تشکل ها به عنوان 
شرکاى اجتماعى دارد.على باقرى افزود : گفت و گــــوى اجتماعــــى به عنوان  ابــزارى 
بــــراى مشــارکت مــردم، اساس سه جانبه گرایى در روابط کار است که مى شود از آن به 
عنوان شایســته تریــن روش جلــب مشــارکت، روش گفت و گــو از طریــق نهادهــاى 
مدنـى، انجمـن هـا، شـوراها و تشـکل نام برد کـه بـه اعتمـاد عمومـى یـا  ایجاد سـرمایه 
اجتماعـى در جامعـه منجـر مـى شود.وى ادامه داد : کارگران و کارفرمایان به عنوان دوطبقه 
یا دو قشر، با قابلیت تأثیرگذارى بر روابط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى، براى ایفاى مؤثر نقش 
خود به تشکل هاى مســتقل نیاز دارند که این مهم را در استان مازندران به وضوح مى توان 

مشاهده کرد.
سرپرست اداره کل تعاون مازندران افزایش بیش از 57 درصدى حداقل حقوق کارگرى 
در سال 1401 را تحسین برانگیز دانست و گفت : خوشحالیم که شاهد افزایش مطلوب حقوق 
کارگران عزیز هســتیم و البته از دولت انتظار داریم با حمایت هاى ویژه خود از کارفرمایان، 
کارآفرینان و صاحبان بنگاه هاى اقتصادى موانع پیش روى تولید را برطرف کند تا این عزیزان 

هم بتوانند در تأمین رفاه کارگران عزیز سهم بسزایى ایفا کنند.
نماینده مردم ســارى و میاندورود در مجلس شــوراى اسالمى هم در این جلسه جریان 
کارگرى را جریان خاص برشمرد و گفت : متاسفانه برخى دیدگاه هاى وابسته به ثروت باعث 
شــده تا اراده براى رفع مشکالت این قشــر معطل باقى بماند و هر سال صدا و نداى دغدغه 

کارگران مطرح شود اما در عمل نتوانیم به نقطه مورد نظر یعنى رفع کامل مشکل نرسیم .

 عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: از گرانى دارو تا عدم پذیرش این تورم توسط 
مســئوالن و متولیان امر، طعم تلخ گرانــى دارو را زیر زبان 

بیماران بیشتر کرده است.
محمدعلى محســنى بندپى در مورد افزایش قیمت دارو 
گفت: وزارت بهداشــت ادعا مى کند که دارو گران نشــده و 
برخى از مســئوالن هم گرانــى دارو را در ارتباط با موضوع 
حــذف ارز دولتى نمى داننــد، در این میان مــردم به ویژه 

بیماران تاوان این گرانى را با مال و جان خود مى دهند. 
 وقتى گرانى را مردم با گوشت و پوست خود لمس 

مى کنند
نماینده مردم چالوس، نوشــهر و کالردشت در مجلس 
شوراى اسالمى، افزود: از گرانى دارو تا عدم پذیرش این تورم 
توسط مســئوالن و متولیان امر، طعم تلخ گرانى دارو را زیر 
زبان بیماران بیشــتر کرده است. مردم گاهى خواسته خود 
را به دســترس ترین نهاد همان نماینــدگان مجلس ارجاع 
مى دهند، حقیقت ماجرا اینجاســت که داروها گران شده و 
این گرانى و تورم را مى توان با پوســت و گوشت خود لمس 

کرد.
گفت و شنودها از گرانى دارو

رئیس کمیته توانبخشى مجلس یادآور شد: در چند روز 
گذشته سخنگوى دولت اعالم کرده است ارز ترجیحى دارو 
نه تنها حذف نشده  بلکه اختصاص هم پیدا کرده است در این 
بین رییس ســازمان غذا و دارو هم تاکید مى کند دارو گران 
نشــده اســت. اما آنچه در میان این گفت و شنودها و ادعاها 
مطرح است، چرا مردم از گرانى دارو معترض هستند، مگر نه 
اینکه بیماران جــز دغدغه درمان بیمارى نباید دردى دیگر 

داشته باشند.
در مــورد دارو نماینــدگان مصوب کرده انــد اگر دولت 
تصمیــم به حذف ارز ترجیحى را دارد قیمت دارو و کاالهاى 
اساســى نباید از قیمت مصوب شهریور سال 1400 بیشتر 
باشــد.وى در ادامه تاکید کرد: مجلــس مصوباتى را تعیین 
مى کند و دولت باید آنها را اجرایــى کند، در مورد کاالهاى 
اساسى و دارو نمایندگان مصوب کرده اند اگر دولت تصمیم 
به حذف ارز ترجیحى را دارد نرخ  آنها نباید از قیمت مصوب 
شهریور ســال 1400 بیشتر باشد، یعنى اگر امروز نسبت به 
این مصوبه بى اعتنایى صورت پذیرفته و قیمت نسخه 100 
هزار تومانى به 600 هزار تومان رســیده باید مبناى قیمت 
طبق مصوبه مجلس، همان 100 هزار تومان باشد. بر همین 

اساس باید دولت  سازوکار این مسیر را تعیین کند.
محسنى بندپى خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم به مردم در 
خصوص هزینه بهداشت و درمان فشار نیاید باید فرانشیز 30 
درصد متقاضیان و بیماران به 5 درصد تبدیل شود، در حال 
حاضر باید ســازمان هاى بیمه گر و وزارت بهداشت و درمان 
مصوبه  و یا آیین نامه اى را ابالغ کنند که فرانشیز بیماران به 
5 درصد برســد، اگر چنین شود دیگر کسى نگرانى از حذف 
ارز ترجیحى نخواهد داشــت و مصوبه مجلس مبنى بر عدم 
افزایش قیمت دارو و کاالهاى اساســى اتفاق خواهد افتاد.

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شوراى اسالمى 
گفت: دولت تاکنون هیچ برنامه اى براى کنترل بازار به ویژه 
قیمت دارو و حذف ارز  دولتى ارائه نکرده اســت و شــخص 
وزیر بهداشت باید پاسخگوى تورمى باشد که به قیمت جان 

بیماران تمام مى شود.
نماینده مردم آمل در مجلس:

تسهیالت ویژه براى حمایت از معلوالن کارآفرین 
فراهم شود

 نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شوراى اسالمى، 
ارائه تســهیالت ویژه حمایتــى معلوالنى کــه توانمندى 
کارآفرینى وایجاد اشــتغال براى دیگر هم صنفى هاى خود 

را دارند، مطالبه به حق دانست.
رضا حاجى پــور در آئین تجلیل از معلمــان وکارگران 
ناشنواى شهرســتان آمل گفت: معلوالن به عنوان اعضاى 
محتــرم جامعه ما باید مــورد احترام مســؤوالن نهادهاى 

مسؤول باشند و اشتغال آنان در اولویت قرار گیرد.
وى توجه به معیشــت معلوالن جامعه را از اولویت هاى 
مجلــس عنوان کرد وافزود: باید تالش شــود آســیب هاى 
موجود در حوزه معلولیت در کشور به صورت دقیق بررسى و 

راهکارهاى مناسب براى حل آنها ارائه شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شــوراى اسالمى تصریح 
کــرد: باید شــرایطى در جامعه فراهم کرد کــه معلوالن با 
رغبت تمام در سطوح مختلف اجتماع ظاهر شوند و بتوانند 
توانمندى هاى خود در عرصه هاى مختلف را به منصه ظهور 
برســانند.حاجى پور دربخش دیگرى با بیان اینکه در ارائه 
خدمات توانبخشــى در کشــور با آمار جهانى فاصله زیادى 
داریــم، اضافه کرد، اگــر بتوانیم هزینه هاى ســالمت را به 
درســتى اختصاص دهیم، بى شک شاهد کاهش مشکالت 

در این خصوص خواهیم بود.
محدودیت هاى قانونى درواگذارى زمین

وى دربخش دیگرى درپاســخ به درخواست زمین براى 
ســاخت سالن ورزشى ویژه ناشنوایان در شهرستان آمل که 
ازسوى عضو هیأت مدیره انجمن ناشنوایان این شهرستان 

درخواست شــده بود، گفت: در واگذارى زمین براى ساخت 
وســازها با محدودیت هاى قانونى که خود مجلس تصویب 
کرده مواجه هســتیم و به راحتى نمى تــوان از بار قانونى و 
مسئولیتى گذاشت.وى اضافه کرد، البته درراستاى حمایت 
واختصــاص منابع مالى وفراهم کردن شــرایط ویژه و بهره 
مندى از ظرفیت هاى شهرســتان براى برخوردارى قشــر 

محترم ناشنوایان کمک ویژه خواهیم کرد.
ناشنوایان آملى، محروم از داشتن امکانات رفاهى 

و ورزشى
عضو هیئت مدیره انجمن ناشــنوایان شهرســتان آمل 
دراین مراسم گفت: این کانون با زیرپوشش قرار دادن بیش از 
700 دانش آموز ودانشجوى ناشنوا متأسفانه از داشتن مکان 
رفاهى و ورزشــى هم این افراد ونیز خانواده هاى آنها محروم 
است.ســیدمحمد رضوى، با اشــاره به اینکه توانمندیهاى 
باالى افراد معلول به خصوص ناشــنوایان در سال هاى اخیر 
در رشته هاى مختلف ورزشــى و فرهنگى وهنرى در سطح 
ملى و بین المللى جالب توجه بوده اســت، افزود: نیاز است 
مسئوالن شهرستان نســبت به فراهم کردن زمینه اشتغال 
ناشنوایان براساس قانون مربوط به اشتغال معلوالن در سطح 

دستگاه هاى اجرایى جدى تر باشند.
وى با بیان اینکه انتظار هســت، شوراى شهر وشهردارى 
آمل نســبت به واگذارى زمین مناسب در محدوده شهرى 
براى ساخت مجموعه ورزشى و رفاهى ناشنوایان اقدام کند، 
تصریح کرد، انجمن ناشنوایان شهرستان آمل این توانایى و 
آمادگى را دارد در صورت در واگذارشــدن زمین مناسب، از 
خیران و مردم نوع دوســت شهرستان براى ساخت و تجهیز 

آن کمک بگیرد.

طعم تلخ گرانى دارو زیر زبان بیماران ؛

محسنى بندپى : برخالف تکذیب وزارت بهداشت دارو گران شده است

اختصاصى هموالیتى: چالــش ورود حیوانات 
وحشى به داخل شهر در کل دنیا گرچه امرى عحیب 
به نطر مى رســد اما با توجه به تغییرات آب و هوایى و 
اقلیمى همچنین از بین رفتن مرزهاى منابع طبیعى با 
مناطق شهرى  و از همه مهمتر کمبود طعمه غذایى،  

دیده شده است .
طى. چند روز گدشــته تیتر «حضور پلنگ در یکى 
از خیابان هاى اصلى قائمشــهر استان مازندران» در 
فصاى مجازى وایرال شــده و مورد توجه کاربران در 
اقصى نقاط جهان  قرار گرفت. آنچه این موضوع را بیش 
از پیش مهم و قابل تامل ساخته، تلف شدن پلنگ على 
رغم عملیات چندین ســاعته بوده است ، تراژدى اى 
که بسبارى از حامیان محیط زیست، منابع طبیعى و 

حیوانات را متاثر و خشمگین ساخت . 
ســوالى که ذهن اکثریت را درگیر خود نمود، تلف 
شدن این حیوان على رغم حضور کارشناسان محیط 
زیست از ابتدا و اشراف به  فرآیند زنده گیرى بوده است! 
آنچــه پس از مرده گیرى پلنــگ در توحیه این اقدام 
توسط مسئوالن محیط زیستى در پاسخ به خبرنگاران 
انتشــار یافت، عدم در دســترس بــودن امکانات و 

تجهیزات و اطاله ى زمان در  رســیدن ماده بیهوشى 
بوده اســت !  عذر بدتر لز گناهى که خود نشان دهنده 
ى عمق فاجعه ى کســرى امکانات محیط زیستى در 
یکى از مهم ترین و اســتراتژیک ترین اســتان هاى 
محیط زیستى کشور است! استانى که در انتظار اجراى  
میزبانى گردشــگرى اکو 2022 بوده و با برند ساختن 
ظرفیت هاى منابع طبیعى. و محیط زیســتى، خود را 
براى قراردادهاى اقتصادى در راستاى توسعه ى پایدار 

استان آماده مى سازد !
اینک که دانستیم اداره کل محیط زیست استان از 
حداقل امکانات بــراى یک امر پیش پا افتاده همچون 
تفنگ بیهوشــى در زنــده گیرى حیــوان آن هم در 
عملیاتى چندین ســاعته از 5 صبح برخوردار نیست، 
چگونه توانایى افعال نظارتى نسبت به اقدامات عمرانى، 
صنعتى و گردشــگرى در بستر محیط زیست را دارند 
؟!  وقتى به  گفته مدیر کل محیط زیست مازندران در 
زمانى که حتى این امکانات در مرکز اســتان مستقر 
اســت ، فاصله ى زمانى 15 دقیقه اى تا شــهر مجاور 
به حدى طوالنى شــده که به شــلیک مامورین و در 
نهایت تلف شــدن حیوان مــى انجامد، چه تضمینى 

در حفظ وحراســت از سرمایه هاى طبیعى این استان
 وجود دارد ؟!

اگر از ایــن بى مباالتى و ســهل انــگارى محض 
محیط زیســت  بگذریم،  با این نقیصــه در  توانایى و 
ظرفیت عملیاتى و کنترلى ، چطور خواهند  توانســت 
از پیامدهاى  محیط زیستى که قطعاً استقرار صنایع با 
خود به همراه خواهند آورد ، مواجه شوند؟! هم اکنون 
مشکل پساب هاى شهرك هاى صنعتى و کارخانه ها، 
پسماند شهردارى ها،مراکز تصفیه خانه فاضالب ها در 
سراسر استان به وفور دیده مى شود که بارها مورد نقد 
رســانه ها قرار گرفت که اداره کل محیط زیست بدون 
اقدام موثر پیشگیرانه و یا برخوردهاى نظارتى فقط در 
حد یک شعار و بیانیه توانسته نسبت به این  معضالت 

واکنش نشان دهد!!!
اگر در کشــورهاى دیگر مراکز صنعتى در نزدیکى 
شــهرها بدون هیچ گونه عوارض زیست محیطى در 
حال فعالیت هستند، به دلیل نظارت صحیح بر فعالیت 
شان اســت. از اداره کل محیط زیســت که توان زنده 
گیرى پلنگ را ندارد و در گذشــته نیز  چنین اتفاقات 
مشــابه اى رقم خورده که حتــى مراقبت و نگهدارى 

گونه هاى حفاظت شــده نیز دچار مشــکالت فراوان 
بوده اســت،  چه ضمانــت اجرایى  در  پیشــگیرى و 
کنترل مضرات محیط زیستى استقرار پتروشیمى در 

محدوده منطقه خاص میانکاله وجود دارد ؟! 
توان  صیانتى محیط زیســت اســتان در این امر 
چیســت؟!  آیا واقعاً این کار از عهده محیط زیســت 

مازندران برخواهد آمد؟!
به نطر میرسد وقتى  رئیس سازمان محیط زیست 
کشــور به صراحت مخالفت خود را بارها نســیت به 
پروژه پتروشیمى میانکاله اعالم کرده است، به خوبى 
از توانمندى و ظرفیت هاى انســانى، اجرایى و ابزارى 
خود آگاهى دارد!!! و  اســتقرار پتروشیمى را مساوى با 

نابودى میانکاله مى بیند !!
دغدغه ابزارى محیط زیســت در مقابله با اقدامات 
شکارچیان غیرمجاز و آسیب دیدگى و شهادت محیط 
بانان بارها نمود پیدا کرده است که خود شاهد روشنى 

بر این مدعاست!
براســتى چطور مى خواهند در صــورت تخلف در 
اجراى پتروشیمى با آن مقابله کنند؟! آیا واقعاً چنین 

کارى با ظرفیت این اداره امکان پذیر است؟!

دهن کجى پلنگ به پروژه میانکاله!

به بهانه تلف شدن پلنگ در قائمشهر
 و کمبود  منابع انسانى و ابزارآالت

 و تجهیزات محیط زیستى
چالش ورود حیوانات وحشى به داخل شهر در کل دنیا گرچه امرى عحیب به نطر مى رسد اما با 
توجه به تغییرات آب و هوایى و اقلیمى همچنین از بین رفتن مرزهاى منابع طبیعى با مناطق شهرى  

و از همه مهمتر کمبود طعمه غذایى،  دیده شده است .
طى. چند روز گدشته تیتر «حضور پلنگ در یکى از خیابان هاى اصلى قائمشهر استان مازندران» 
در فصاى مجازى وایرال شده و مورد توجه کاربران در اقصى نقاط جهان  قرار گرفت. آنچه این موضوع 

را بیش از پیش مهم و قابل تامل ساخته، تلف شدن پلنگ على رغم عملیات چندین ساعته ...

ی  وال ی ھ صا یا وال ی ھ صا ا

کوتاه از سیاست


