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یادداشت

همدلی از مراسم زیارت اهل قبور در پایان سال گزارش میدهد

همدلی| گروه اجتماعی -پنچشــنبه آخر ســال که میرســد ثانیهها سخت
بوی دلتنگی میدهند .دلتنگی برای کســانی که در آلبوم خاطراتمان هستند اما
خود ناگهان چمدان ســفر را بستند و به سفری بیبازگشــت رفتند .اصال یکی از
جانکندنهایی که آدم دچارش میشــود همین پنچشنبههای پایان سال است تا
میآید ناخودآگاه یاد رفتگان میافتیم ،یاد کسانی که بودند اما دیگر نیستند ،کسانی
که از دنیایمان رفتهاند اما یادشان بیخیالمان نمیشود.
امروز پنچشنبه پایان سال است .یا به عبارتی همان پنچشنبه آخر سال ،پنجشنبهای
پایانی که تفاوت ویژه ای با دیگر پنجشــنبه های طول سال دارد .ما ایرانیها بنا به
رســم قدیمی در شروع ســال نو و در هیاهو و شلوغی پایان ســال به رسم ادب و
قدرشناسی یاد عزیزان درگذشته خود را در این روز گرامی می داریم  .حتی بسیاری
از افراد در لحظه تحویل سال در مزار شهدا و درگذشتگان خود به سر می برند.
ســنت سرکشی به اهل قبور ریشه در باورها و اعتقادات مردم کشورمان دارد .در
اعتقادات عامه مردم مسلمان است که شب جمعه آخر سال به عبارتی پنجشنبه آخر
سال ،اهل قبور و ارواح مردگان باید زیارت شوند و آنان در این شبها بیدار و منتظر
و بر بام خانه های خود در آمده تا که بازماندگان به نام آنان نذور و خیرات دهند و
هم چنین مرسوم است در چنین شبهایی در گورستانها بر سر قبر عزیزان شمع
یا چراغ روشن کنند.
ایرانیان باستان نیز چنین رسمی داشتند در مناسبتهایی بازماندگان یاد و خاطره
درگذشــتگان را گرامی میداشتند .یکی از این مناســبتها در روزهای پنجه بوده
اســت و بدین معنی که یک روز از پنج روز پایان سال را به بزرگداشت درگذشتگان
اختصاص داده و اعتقاد داشتند که فروهر نیاکان (روح درگذشتگان) در چنین روزی
انتظار چشــم بهراه بازماندگان هستند.به همین منظور مردم در محل دفن اجساد
درگذشتگان خود دور هم جمع شده و با تقسیم انواع خوردنی و پاشیدن آب ،روان
مردگان خود را شاد میساختند .این رسم با رواج اسالم در بین ایرانیان همچنان ادامه
یافت و رنگ و بوی اسالمی بهخود گرفت و ایرانیان همان آداب را با تغییراتی درشب
جمعه آخر سال تا کنون برگزار می کنند.
اما پنچشــنبه آخر سال و زیارت قبور درگذشتگان که از آنان برای ما قاب عکسی
بیشتر به یادگار نمانده است ،هر ســاله با مشکالت و محدودیتهای زیادی برگزار
میشود .این محدودیتها در تهران به دلیل فراوانی جمعیت بیشتر به چشم میآید.
با توجه به اینکه در پنجشــنبه و جمعه آخرسال ازدحام جمعیت ورودی به بهشت
زهرا(س) زیاد است ،آمادگی برای استقبال و خدمت رسانی به زائران قبور مطهر شهدا
و اموات بسیار حائز اهمیت است.
بهشــتزهرای ٤٠ســاله تهران که نزدیک به یکمیلیون و  ٥٠٠ساکن خاموش
دارد .بــه عنوان متولي يکي از بزرگ ترين گورســتان هاي داير شــهر تهران و به
عنوان میزبان تهرانیها برای مراسم چهارشنبه پایان سال ،سالهاست نتوانسته حق
میزبانی را درست به جا بیاورد .داخل بهشت زهرا -که آخر هفتهها به ویژه پنچشنبه
پایان سال مهمانان زیادی دارد  -وسایل حمل و نقل عمومی وجود ندارد ،سالمندان
نمیتوانند به راحتی در بهشت زهرا تردد کنند ،آب آشامیدنی و غرفه های توزیع مواد

نوروز رفتگان

غذایی یا وجود ندارد یا جوابگو جمعیت حاضر در آن جا نیست.
افزون بر مشکالت بهشت زهرا شلوغی جادههای منتهی به بهشت زهرا و ترافیک
بزرگترین مشــکل مردم در پنجشنبه آخر سال است .همه ساله در این روز ترافیک
بسیار سنگینی در جادههای اطراف بهشت زهرا حاکم میشود.
از این رو شــرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه برای رفاه بیشترحال
شهروندان و کاهش ترافیک در آن روز تمهیداتی به عمل آورده و مدیرعامل متروی
تهران از ســرویس دهی رایگان مترو در آخرین پنج شــنبه سال  ۹۷خبر داه است.
فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران به رسانهها گفت :برای
پنج شنبه آخر سال ( ۲۳اســفندماه  )۱۳۹۷تمهیدات و برنامههای ویژهای را برای
سرویس دهی به شهروندان و مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر
گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در آخرین پنج شنبه سال  ۹۷متروی تهران به صورت رایگان
در تمامی ایســتگا ه.های خطوط یک ،دو ،سه ،چهار و هفت متروی تهران سرویس
دهی دارد ،تصریح کرد :طبق برنامه ریزی به عمل آمده برای ارائه سرویس به ایستگاه

محیط زیست

تمام راههای نابودی تاالب انزلی

مدیرکل دفتر اکوسیستمهای تاالبی سازمان حفاظت محیط زیست
ضمن تشریح دستاوردهای پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی ،زباله و
فاضالب را دو مشکل مهم این تاالب برشمرد.
مسعود باقرزاده کریمی در همایش دستاوردهای مدیریت تاالب انزلی
اظهار کرد :پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی حاصل کار مشترک ایران
و ژاپن است که بر اساس تفاهمنامه منعقد شده در سال  ۱۳۸۲تهیه و
اجرایی شده است .وی با تاکید بر اینکه از سال  ۸۲اجرای پروژه مدیریت
اکولوژیک تاالب انزلی را با مشارکت «جایکا» را آغاز کردهایم گفت :از ابتدا
مدیریت حوزه آبریز انزلی مورد توجه قرار گرفت و صرفاً تاالب انزلی محور
توجه نبود .به گفته باقرزاده کریمی مساحت حوضه آبریز انزلی  ۳۸۰هزار
هکتار و تاالب انزلی  ۲۰هزار هکتار است.
مدیر دفتر اکوسیســتمهای تاالبی سازمان حفاظت محیط زیست در
ادامه گفت :مبنــای دوم کار ما در مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی تهیه
برنامهها و طرحها با حضور ذینفعان بوده است .تفکر مدیریت زیست بومی
تاالبها از تاالب انزلی کلید خورد و و بعد از آن این الگو در سایر مناطق

گوشه

ایرنا| آنقدر تمیز کردن خانه برایش مهم است که به سالمتی
خود توجهی ندارد ،یکی از شوینده های بسیار قوی را با وایتکس
مخلوط می کند تا دیوارهای آشپزخانه را برق بیاندازد ،یک آن
سرش گیج می رود دیگر چیزی نمی بیند ،چشمانش سیاهی می
رود و کف آشپزخانه می افتد.
شاید چنین اتفاقی را بسیاری از زنان تجربه کرده باشند ،تجربه
ای که برای سایر اعضای خانواده نیز چندان خوشایند نیست و
گاه با اعتراض آنها مواجه می شوند.
خانه تکانی و تمیز کردن وسایل ،امر پسندیده ای است اما به
چه قیمتی .چه بسیار افرادی که در روزهای پایانی سال به جای
اینکه در کنار اعضای خانواده لحظات شادی را سپری کنند ،به
دلیل مسمومیت های ناشی از مواد شوینده در بیمارستان بستری
شده و گاه این مسمومیت به حدی بوده که افراد را دچار آسیب
های شدید ریوی کرده است.
از طرف دیگر برخی افراد که عموما زنان هستند ،خانه تکانی
را تا جایی پیش می برند که در ایام نوروز به جای دید و بازدید
و سفر ،باید در استراحت مطلق بسر ببرند چرا که جابجا کردن
غیراستاندارد اجسام سنگین درد مفاصل ،کمردرد ،دیسک کمر،
دیسک گردن ،دست درد و سایر دردهای اندام تحتانی را به دنبال
دارد.

انتزاع وزارت بازرگانی  ،تکراری کمدی

ن طوطیایی
عبدالحسی 
پژوهشگر کشاورزی

حرم مطهرامام خمینی (ره) (بهشــت زهرا) از ابتدای صبح تا ساعت  ۱۹بعدازظهر
شــهروندان و مسافرانی که قصد عزیمت به بهشت زهرا را دارند میتوانند به صورت
رایگان سفر کنند.
مدیر عامل شــرکت بهره برداری متروی تهــران و حومه گفت :در روز جمعه ۲۴
اسفندماه  ۹۷نیز تمامی قطارها به سمت حرم مطهرامام (بهشت زهرا) تردد خواهند
داشت و برنامه حرکت قطارها در سایر خطوط متروی تهران در روز مذکور تغییری
نداشته و طبق جداول زمانی حرکت قطارها خواهد بود.
همچنین ،سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در حاشیه بازدید از بیست و
سومین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات
پلیس برای پنج شــنبه و جمعه پایان سال اظهارکرد :در دو روز پنج شنبه و جمعه
آخر سال بهشت زهرا  ۲۴ساعته باز است.
وی افزود :از ســاعت  ۴صبح روز پنج شنبه پلیس راهور ،پلیس پیشگیری و یگان
امداد در دربهای ورودی و خروجی و همچنین در داخل بهشت زهرا برای خدمت
به هموطنان آمادگی دارد.

خبر خوش رئیس پلیس راهور درمورد
ترخیص خودروهای توقیفی

زخم زباله و فاضالب بر تن تاالب انزلی

نیز مورد اســتفاده قرار گرفت .باقرزاده کریمی با بیان اینکه طرح جامع
( َمستِر پِلَن) مدیریت تاالب انزلی را با حضور جایکا تهیه کردیم ،ادامه داد:
حوزه آبخیز انزلی دارای شیب تند و بدون پوشش گیاهی است که بارش
برف منجر به وقوع بهمن و بارش باران باعث انتقال رســوبات به پایین
دست حوزه میشود همچنین در این منطقه مراتع بسیاری وجود دارد که
بهشدت تحت چرا قرار گرفتهاند.
بعد از آن به جنگلهای کوهســتانی سپس به جلگه و شالیزارها می
رســیم و بعد از اینها تاالب انزلی قرار دارد و در پایان به دریای خزر می
رســیم .معاون پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی با اشاره به اینکه در
حوزه آبخیز انزلی کاربریهای مختلف وجود دارد ،گفت در این منطقه
عشایر و گوسفندداری ،جنگلنشینی،کشاورزی ،توسعه شهری و روستایی
همچنین فعالیتهای بندری و دریایی وجود دارد که همگی باعث آسیب
به تاالب و حوزه آبخیز انزلی میشود.
وی با بیان اینکه طرح جامع مدیریت زیســت بومی انزلی در سال ۸۴
نهایی شد،اظهارکرد :این برنامه شش محور داشت که سه محور آن در فاز
اول و سه محور دیگر در فاز دوم مورد توجه قرار گرفت .در فاز اول مدیریت
اکولوژیک تاالب ،آموزشهای زیست محیطی و ایجاد سیستم مدیریت
آبخیز مدیریت فاضالب و مدیریت پسماند جامد اجرایی شد.
معاون پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی با بیان اینکه فاضالب ،یکی
از مهمترین مشکالت تاالب انزلی است ،گفت :بعد از بررسیهای مشترک
بین کارشناسان ایرانی و کارشناسان جایکا بهصورت پایلوت دو طرح در
زمینه مدیریت فاضالب اجرایی شد .پیشنهاد تیم ژاپنی این بود که برای
هر روستا یک تصفیهخانه فاضالب ایجاد کنیم .این پروژه به شکل پایلوت
در قالب دو یا سه طرح تصفیه خانه انجام شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه زباله مشکالت بسیاری برای تاالب انزلی
ایجاد کرده است ،اظهار کرد :در این حوزه برای آموزش و ایجاد تورهای
برای زبالهگیری اقداماتی صورت گرفت
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ایســنا| رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا اعالم کرد :خودروهایی که به دلیل ارتکاب
تخلفــات رانندگی توقیف شــدهاند با پرداخت
جریمه از پارکینگ ترخیص خواهند شد.
سید کمال هادیانفر در حاشیه رزمایش طرح
نوروزی پلیس با حضور در جمع خبرنگاران گفت:
بر اســاس ابالغیهای که از سوی پلیس صورت
گرفتــه خودروهای دارای بیــش از یک میلیون
تومان جریمه از  ۲۸اســفند تا  ۱۷فروردین ماه
به خاطر باال بودن جریمه توقیف نخواهند شد.
وی دربارهی خودروهایــی که در حال حاضر
در پارکینگ توقیف هستند و امکان ترخیصشان
نیســت گفت :خودروهایی که به دلیل ارتکاب
تخلــف راهنمایی و رانندگی توقیف شــدند در
صورتی که مالکانشــان تا  ۲۵اسفند ماه نسبت
به پرداخت جریمه اقدام کنند این خودروها نیز
ترخیص میشوند البته به شرط آنکه فاقد دستور
قضائی باشند.
وی با بیان این که بهترین روز ما این بوده که
خودرویی جریمه نشود ،دربارهی تمهیدات پلیس
برای پنج شنبه و جمعه آخر سال و شلوغی معابر
نیز گفت :در این زمینه ابالغیههای الزم را انجام
دادیم و تدابیر خاص را نیز پیش بینی کردیم.
هادیانفــر در بخش دیگری از ســخنان خود
گفــت :در ســالهای اخیر با اقدامــات صورت
گرفته از ســوی پلیس به سایر دستگاهها شاهد
ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش سطح آگاهی

راهور

اقشار مختلف جامعه در فرهنگ ترافیک بودیم
که امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه داشته
باشند البته الزم اســت که شهروندان با پلیس
همکاری داشته باشند.
رئیس پلیس راهور ناجا درباره ارســال پیامک
تخلفات حادثه ســاز برای مالکان خودروها نیز
گفت :به زودی این پیامک به شکل لحظهای برای
رانندگان ارســال خواهد شد که میتواند ضمن
پیشگیری از حوادث رانندگی از انباشت جرایم و
ایجاد بدهی معوق و ناشی از جرایم رانندگی برای
رانندگان نیز جلوگیری کند.
هادیان فر اولویت پلیس راهنمایی و رانندگی
در ســال آینده را کاهش تصادفــات ،مدیریت
الکترونیکی و هوشــمند حوادث رانندگی و ارائه
خدمات مطلوب به شهروندان اعالم کرد.

در شرایطی که مدیریت اجرایی کشور به لحاظ التهابات
تحریــم و نامعــادالت ارزش پول ملی آماج مشــکالت
پرشماری است بعضی از تصمیمات و لوایح حال حاضر آن
نیز موجب شگفتی و انبوه پرسش هاست .پیشنهاد دولت
بــه مجلس برای انتزاع مجدد وزارت بازرگانی از زمره این
شگفتی های بی پاسخ بشمار می آید.
نشــریه فکاهی توفیق در اوائل دهه  50که هنوز اجازه
انتشــار داشت گزارشی از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
داد که شــاید وصف حال اینگونه تصمیمات حال حاضر
هم باشــد .در یکی از بند های ایــن گزارش طنزبه اقدام
مدیریت شــرکت در تغییر شماره پالک های چهار رقمی
به پنج رقمی و در بند دیگر به برگشت مجدد پالک های
پنج رقمی به چهار رقمی اشــاره شده بود .بهنظر می آید
حکایت چرخه "جدایی و ادغام" در بعضی از وزارت ها از
قبیل کشاورزی  ،صنعت و معدن و تجارت ،راه و مسکن و
شهرســازی و کار و رفاه به زنگ تفریحی در قوه مجریه
تبدیل شــده اســت .به هر حال آن زمان که برای ادغام
وزارت های صنعت ( صنایع ســنگین و سبک) ،و معدن
و بازرگانی تصمیم گیری شد البد ضرورت ها یی در این
زمینه نتیجه گیری شده بود .پرسش اینست  :به چه دلیلی
ضرورت های آن ادغام ها اکنون منتفی شده است؟ یا که
چه حلقه مفقوده هایی در این ترکیب ادغام شده در حال
حاضر وجــود دارد که نیاز به انتزاع مجدد وزارت بازرگانی
بچشم می خورد؟
در  6-7دهه اخیر نقش درامد نفت در اقتصاد کشــور
بسیار پر رنگ شد وچه بسا در برابر تولید ملی بخصوص در
کشاورزی قرار گرفت .در این بازه زمانی مدیریت بخش
بازرگانــی ( هم متولی دولتی و هم اطاق های بازرگانی)
عمال تبدیل به تشــکیالتی برای واردات شد ه بود .به باور
این قلم  ،چنین ساختاری بیشترین آسیب بی برگشت را
به بخش غیر وابسته کشاورزی وارد آورد ه و موجب بروز
بیماری ”اقتصادی هلندی" شد .پیامد دردناک این بیماری
که به یمن ســخاوت درآمد نفت و به انگیزه ثبات قیمت
ها نســبت به واردات کاالهای مبادله ای صورت گرفت
موجب افزایش تــورم در کاالهای غیر مبادله ای( زمین و
ساختمان سازی ) شد .از جمله مصداق های این چرخه
"تولید ستیز" به انبوه واردات .برنج در زمان های برداشت
تولید داخلی و یا واردات ســه برابری شــکر در سال های
 85و  86و.....اشــاره کرد .چنین روندی البته نتیجه ای
جز ورشکســتگی کشاورزان ،رها کردن و یا تغییر کاربری
اراضی را نداشت .به یاد داریم که در سال های دولت های
نهم و دهم کشور باغ خیز ما به وارد کننده ای کالن برای
میوه های رنگارنگ از چین  ،فرانسه  ،مصر و ...تبدیل شده
بود .وزارت بازرگانی ،در چشــم بهم زدنی به ورود فله ای
کاال های اساســی مبادرت می کرد اما از آنسو در زمینه
محصولی مانند زعفران و با وجود  95درصد تولید جهانی
در کشورمان اما قادر به تدارک سیستم صادرات منسجمی
نبود .در این روند برنامه های تولیدی بخش کشــاورزی
همواره با چالش واردات کااال های اساسی روبرو بود.
بنابراین وزارت جهاد کشــاورزی از آغــاز به کار دولت
یازدهم و بهنظور حمایــت از تولید داخلی اجرای "قانون
تمرکز" را بهعهده گرفت  .قانونی که این وزارت را موظف
ساخت وارادات محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار مصرف
را بگونه ای ســامان دهد که تولید داخلی در این رقابت
نابرابر مورد آســیب قرار نگیرد .گرچه در شش ساله اخیر
اهرم های پر قدرت واردات برای سترون کردن این قانون
از هر تالشی فرو نکاستند اما دستیابی به خودکفایی پایدار
در تولید گندم و رکورد شکنی در تولید شکر... ،و ثبات بازار
میوه در ایام نوروز این ســال های اخیر را بایستی مرهون
اجرای آن تلقی نمود.
نتایج بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهش های
مجلس و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دیگر
منابع کارشناســی نشان می دهد که دوگانگی موافقت و
مخالف با انتزاع در تمام این بررسی ها وجود دارد .اما بنظر
می رسد موافقین الیحه جدایی عمدتا در حد کلی گویی و
فاقد مصداق و دلیل عینی ابراز نظر کرده اند .پیشنهاد موکد
این نوشتار بر آنست که اگر مخالفت های منطقی مخالفین
موجب تجدید نظر در هیات دولت نشد هرگز نبایستی به
اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز و
کنتــرل واردات خللی وارد بیاید .وگرنه حکایت تناوب
ادغام و انتــزاع به دور باطل و بیهوده خود کماکان ادامه
خواهد داد.

خبر

خانه تکانی به قیمت جان
همچنین برخی افراد نکات ایمنی در خانه تکانی را رعایت نمی
کنند و چنان غرق تمیز کردن خانه هســتند که متوجه خالی
شدن چهارپایه از زیر پاهایشان نمی شوند و این واژگون شدن ها
حتی منجر به مرگ برخی از هموطنان شده است.
مریم یکی از شهروندان تهرانی  45ساله از خاطرات تلخ یکی
از خانه تکانی های سال های گذشته به خبرنگار ایرنا می گوید:
قبل از فرارسیدن سال  ،94هنگام تمیز کردن سرویس بهداشتی
با مواد شوینده دچار مسومیت شدید شدم .کسی در منزل نبود و
ساعت ها بدون اینکه دریچه ای باز باشد و هوا رد و بدل شود ،به
سختی نفس می کشیدم تا اینکه در نهایت همسرم به منزل آمد
و مرا به بیمارستان رساند.
وی می افزاید :در نوروز آن ســال از ناراحتی ریوی بسیار رنج
بردم و تعطیالت برایم شــیرین نبود .اکنون که چند سال از آن
ماجرا می گذرد ،همچنان مشکل تنفسی داشته و با استشمام
کمترین بو ،دچار سرفه و تنگی نفس می شوم.
مریم اضافه می کند :اکنون می فهمم که تمیز کردن خانه به
قیمت سالمتی انسان ارزشی ندارد و باید نکات ایمنی با اولویت

قرار دادن سالمتی رعایت شود.
رضا یکی دیگر از شهروندان در این زمینه به خبرنگار ایرنا می
گوید :همسرم وسواس شدید دارد و من و فرزندانم را کالفه کرده
است ،سال گذشته به دلیل استفاده بیش از اندازه از مواد شوینده
چشمان یکی از فرزندانم دچار سوزش و خارش شد و کم کم به
قرمزی رفت ،تا حدی که مجبور شدیم او را نزد پزشک ببریم و
در نهایت با اقدامات درمانی فراوان ،چشمان فرزندم رو به بهبودی
رفت.
وی اظهار مــی دارد :نمی دانم چرا عده ای از زنان تا این حد
به پاکیزگی خانه آن هم در ایام پایانی سال اهمیت می دهند در
حالی که باید خانه همیشه تمیز باشد و عید در آیین باستانی ما
به معنای پاکیزگی است نه بیماری ،در حالی که بسیاری از افراد
به دلیل خســتگی روزهای پایانی سال ناشی از خانه تکانی در
تعطیالت نوروزی استراحت می کنند.
مجید جوان  24ساله ای است که از خانه تکانی سال گذشته
جان ســالم به در برده است؛ با خنده می گوید :پارسال به اصرار
مادرم پرده های خانه را نصب می کردم پایم لیز خورد و به زمین

سقوط کردم به خاطر پرده زدن دستم یک ماه در گچ بود ،عید
آن ســال برایم تلخ شد از آن روز به بعد تصمیم گرفتم به هیچ
عنوان روی چهارپایه نروم.
حســین کاظمی متخصص داخلی در زمینه آسیب هایی که
خانه تکانی برای سالمت ایجاد می کند ،به خبرنگار ایرنا گفت:
خانه تکانی غیراصولی باعث بروز مشکالت فراوانی برای سالمت
می شود .وی اظهار می دارد :دردهای مفاصل شامل گردن ،کمر
و زانو از شایعترین معضالت خانه تکانی است که بسیاری از افراد
به ویژه زنان را دچار می کند.
کاظمی ادامه می دهد :خم نگه داشتن طوالنی گردن به پایین
و به خصوص باال ،آسیب عضالت ،ربات های گردنی و حتی بیرون
زدگی دیسک های ناحیه گردن را به دنبال دارد ،به همین دلیل
نباید در انجام بی وقفه کارهایی که نیازمند خم شــدن گردن
هستند ،اصرار کرد.
این پزشــک اضافه می کند :دیســک ها و اندام تحتانی در
روزهای خانه تکانی آخر سال همواره در معرض خطر قرار دارند
و انجام کارهای ســنگین می تواند حتی باعث جابجایی مهره
ها شــود .خم شدن ،ایستادن و نشستن های طوالنی به عالوه
حرکات چرخشی ناگهانی می تواند به کمر آسیب های غیرقابل
جبرانی وارد کند.

شستا برای عدهای محدود منفعت دارد
اما برای تامین اجتماعی زیان!
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی با
تاکید بر اینکه بسیاری از شرکتهای شستا زیانده هستند،
گفت :بیشتر شرکتهای شستا برای عده معدودی که در
آنجا کار میکنند منفعت دارد و در اصل زیانده هســتند.
بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم شرکتهای
زیانده را نگهداری کنیم.
شمساهلل شریعتنژاد با انتقاد از اینکه هرچند وقت یکبار
دولت نیم نگاهی به اموال تامیــن اجتماعی میاندازد به
خبرنگار ایلنا گفت :یک زمان هم شاهد چشمداشت وزارت
بهداشت به مراکز درمانی و بیمارستانهای تامین اجتماعی
بودیم این در حالی اســت که سازمان تامین اجتماعی به
هیچ وجه دولتی نیســت که دولت بخواهد برای اموال آن
تصمیمبگیرد.
وی با اشاره به اینکه اموال و داراییهای تامین اجتماعی
ناشی از حق بیمههای کارگران و بازنشستگان است ،گفت :با
این وجود در کشور فضایی حاکم است که نمیتوانیم تامین
اجتماعی را خصوصی بدانیم زیرا دولت نه تنها نظارت بلکه
مدیریت مستقیم بر سازمان تامین اجتماعی دارد.

