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«همدلی» از تهدید سالمت جسمی و روانی سیل زدگان گزارش میدهد

پیشخوان

سیل در کمین سالمتی

جای خالی زنان
در ستادهای مدیریت بحران

حسن شیروانی /میزان

همدلی| گروه اجتماعی :امسال و با آغاز سال
نو آب و هوای کشور روی جدید خود را نشان داد و
پس از سالها کم بارشی و خشکی ،آن قدر بارید که
سیل به راه افتاد .سیلی که فقط خانه و کاشانه سیل
زدهها را با خود نبرد ،بلکه جان شــماری از مردم را
نیز گرفت و بسیاری را نیز روانه بیمارستانها و مراکز
بهداشــتی کرد .اکنون چند روزی اســت که سایه
عبوس سیل از چهره برخی از استانهای سیل زده
کنار رفته است ،اما این به معنای پایان ماجرا و رفع
خطر و تهدید در این مناطق نیست.بر همگان روشن
است که با فروکش کردن سیل عواقب و تبعات آن
هر روز بیشتر از دیروز خود را نشان میدهد .یکی از
تبعات این سیل ویرانگر که استانهای زیادی را نیز
درگیر خود کرد ،خطر ســامتی و بهداشت مناطق
سیل زده است.
بالهایی مانند سیل به دلیل تغییر ساختاری که
در اکوسیســتم مناطق ســیل زده ایجاد میکند و
همچنین بــه دلیل از بین رفتن زیر ســاختهای
ســامتی در زمینه ســامت و بهداشت میتواند
تبعات منفی زیادی به همراه داشــته باشد و سبب
اپیدمیهای بزرگ شود.
صرفنظــر از صدمههای روحی و روانی ناشــی
از ســیل که در زمان بحران و بالیا امری طبیعی و
اجتنابناپذیر اســت و کنترل آن نیاز به مداخالت
روانشناختی دارد ،بخشی دیگر از خسارتها مستقبمأ
به سالمت جسمانی سیلزدگان مربوط میشود .
بدیهی اســت خطر شــیوع برخی از بیماریها
پس از حــوادث طبیعی چندین برابر میشــود و
در این بین ،رعایت نکات بهداشــتی از سوی مردم
آسیبدیده و امدادرســانیها و اقدامات پیشگیرانه
از ســوی سازمانهای مســئول ضروری است و از
جمله اقدامات مهم در خدماترسانی به سیلزدگان
جلوگیری از همین آسیبها است.
اگرچه بر اســاس اعالم وزارت بهداشت از ابتدای
بحران ســیالب ،برنامههای کنترلــی فراوانی برای
نظارت و پیشــگیری دربــاره بیماریهای احتمالی
در مناطق ســیلزده اجرا شده اســت و در نتیجه
این اقدامات نیز تــا به حال هیچگونه مورد بیماری

واگیــردار ،غیرواگیردار و ضایعات پوســتی در این
مناطق دیده نشده است ،اما برخالف تصور عمومی
تبعات ســامتی در بالیا در میانمدت و درازمدت
بسیار بیشتر از کوتاهمدت است و هنوز امکان ایجاد
اپیدمیها وجود دارد و باید نظام مراقبت بیماریهای
کشور با شدت و فعاالنه دنبال این موضوع باشد.
چالشهای بهداشتی و ســامتی ناشی از سیل
در یک یا دو مورد بیماری خالصه نمیشــود .بدون
تردید ســیل همان گونه که بنیان زندگی بسیاری
از ســیلزدهها را به خطر انداخت ،ســامتی آنان
را نیز تهدید میکند .صرفنظر از گرم شــدن هوا و
خطرات بالقوهای در شــیوع برخــی بیماریها که
این شــرایط آب و هوایی ایجاد میکند و همچنین
ضعف آموزشهای بهداشتی در مناطق سیلزده یا

پراکندگی برخی تجمعات سیلزدهها که اطالعی از
آنها در دست نیست ،در چند روز اخیر عکسهایی
از خروج مینهای دوران جنگ ایران و عراق ناشــی
از ســیل در شــبکههای اجتماعی منتشر شد که
نگرانیهای زیادی را ایجاد کرد .این مینها که سالها
خفته بودند و اکنون سیل آنان را از زیر خاک بیرون
کشیده خطر بالقوهای است که جان سیلزدگان به
ویژه در استانهای مرزی را تهدید میکند.از طرفی
با فروکش کردن آبها احتمال خطر مارگزیدگی و
عقرب گزیدگی نیز وجود دارد بیرون آمدن مارها از
النههای خــود و افزایش خطر مارگزیدگی به دلیل
ســیل  ،آن قدر محتمل است که علیرضا رییسی،
معاون بهداشــت ،وزارت بهداشت را نیز به واکنش
وا داشــت .وی از مردم استانهای سیل زده به ویژه

خوزستان خواســت که مراقب مارگزیدگی و حمله
سگهای ولگرد باشند .البته وی در ادامه نیز گفت:
هیچ کمبودی در ارتباط با سرمهای ضد عقرب ،مار
و هاری و همچنین واکســنها نداریم و در مناطق
ســیلزده این موارد به اندازه کافی و حتی بیش از
حد نیاز موجود است .دانشگاههای معین هم کامال
آمادگی پشتیبانی برای تامین موارد الزم را دارند.
خروج میــن از زمین و همچنیــن بیرون آمدن
خزندگان ،جوندگان حشــرات از النه هایشان ،تمام
خسارتهای سیل بر سالمت انسانها نیست .پس
از وقوع ســیل به دلیل آلودگی آب و غذا خطر ابتال
به بیماریهای زیادی وجود دارد .بیماریهای عفونی
از جملــه خطرات حوزه ســامت در زمان بحران و
بالیاســت که بسته به نوع بالی اتفاق افتاده معموالً

خود را در میان مدت و دراز مدت نشان میدهند.
به گفته کارشناســان حوزه بهداشت ،وبا ،اسهال
خونی (شــیگالیی و آمیبــی) ،هپاتیتهای  Aو ،E
تیفوئید ،ماالریا ،مننژیت ،سرخک ،لپتوسپیروز و ARI
عفونتهای حاد تنفسی و  ILIشبه آنفلوانزا ،مهمترین
بیماریهای واگیرداری هستند که ظرفیت اپیدمی
شدن دارند و از جمله اصلیترین محورهای کنترل
بیماریهــا در مناطق بحرانزده به شــمار میروند.
گفته میشود که مهمترین عامل بیماری در مناطق
ســیلزده ،آبهای آلوده اســت که میتواند عامل
بیماریهایی مانند وبا ،تب حصبه و هپاتیت آ شود.
کارشناسان حوزه بهداشت معتقدند :راههای انتقال
بیماریهایی که پتانسیل اپیدمی شــدن را دارند،
نوشیدن آب آلوده ،خوردن غذای آلوده و دست آلوده
اســت .بنابراین برای مقابله با این بیماریها انان به
سیل زدگان چند دستورالعمل ساده توصیه میکنند
و آن این اســت که به منظور پیشگیری از ابتال به
بیماریهای ناشی از آلودگی آب و غذا و بیماریهای
ناشی از ناقلین آب را قبل از مصرف بجوشانند و مواد
غذایی را به خوبی بپزند .همچنین پس از وقوع سیل
استفاده از دستکش ،چکمه و لباسهای محافظتی
توصیه میشود ،افزون بر این سیل زدگان به طور مداوم
دستهایشــان را به خصوص قبل از آماده کردن یا
خوردن غذا با آب تمیز و صابون بشویند و از بازی و
شنا کردن در آب پرهیز کنند.
به هرحال مردم سیل زده باید بدانند که هماکنون و
با گذشت هفتهها همچنان شرایط زندگی و بهداشت
عادی نیســت و احتمال بروز بیماریها وجود دارد
و حتی با یک غــذای آلوده همهگیری یک بیماری
میتواند رخ دهد .بنابراین الزم اســت از سوی آنان
مراقبتهای بهداشتی فردی و عمومی رعایت شود.
وزارت بهداشــت نیز با انتشار توصیههای بهداشتی
تاکید کرده اســت که عالوه بر اقدامات پیشگیرانه،
اقدامات درمانی الزم را در مناطق ســیلزده فراهم
کرده اســت و ســیلزدگان در صورت بروز هرگونه
عالئم بیماریها یا بروز حوادث در صورت مراجعه به
مراکز امدادی مستقر در این مناطق ،به سرعت تحت
درمان قرار میگیرند.

شهری

رفاه

نیازهای جدید سیلزدگان بعد از امدادرسانی اولیه

معاون مشــارکتهای مردمی ســازمان بهزیستی کشور از
کمک حدود  ۹میلیاردی خیرین به این ســازمان برای کمک
به ســیلزدگان خبر داد .محمدعلی کوزهگــر در گفتوگو با
ایسنا ،با بیان اینکه خیرین بیشتر تمایل دارند تا کمکهایشان
را در قالب غیر نقدی به این سازمان تحویل دهند ،گفت :از بین
کمکهای جمع آوری شده حدود  ۱.۵میلیارد تومان نقدی بوده
است.
وی با بیان اینکه تعیین میزان دقیق خســارات وارد شده به
منازل مددجویان در حال حاضر امکان پذیر نیست ،افزود :ارقام
اعالم شده شامل خسارت دیدگی  ۲۸هزار مددجوی بهزیستی
به دنبال ســیل ،فع ًال تقریبی است و با فروکش کردن سیل و
پایان مراحل اولیه امداد رسانی تعیین رقم دقیق این خسارتها
امکان پذیر خواهد شد.
معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با بیان
اینکه همزمان با پایان گرفتن مراحل ابتدایی امدادرســانی ،به
ســمت نیازهای اساسیتر سوق پیدا میکنیم ،تصریح کرد :در
مراحل اولیه و بحرانی نیاز به اقالمی مانند آب معدنی ،پوشک،

بستههای غذایی  ۷۲ساعته و ...بیشتر است .این درحالیست که
بعد از این مرحله نیاز به اقالمی مانند وسایل توان بخشی و تأمین
هزینه مورد نیاز برای ساخت مسکن این افراد بیشتر میشود.
همچنین با آغاز گرم شدن هوا الزم است وسایل اسکان موقت
سیل زدگان و وسایل خنک کننده برای آنها فراهم شود.
کــوزه گر تاکید کرد :مؤسســات خیریهای اکه با ســازمان
بهزیســتی همکاری میکنند نیز متعهد شــده و قول دادهاند
حدود  ۶میلیارد تومان برای ساخت مراکز توان بخشی سازمان
بهزیستی و مراکزی نظیر مهدهای کودک و ...مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه در همه شهرســتانها ،ادارات بهزیستی و
همچنین مراکز توانبخشــی ،نگهداری از سالمندان ،معلوالن،
شــیرخوارگاهها و ...آماده پذیرش کمکهای مردمی هســتند
افزود :مردم میتوانند با استفاده از نرم افزار سکه با کددستوری
 ،*۷۴۱*۵*۵#شماره حساب  ۹۰۱۹۰بانک ملت شعبه دکتر
قریب ،شماره کارت  ۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۸۹۹ - ۰۱۹و با استفاده از
کلیه دستگاههای خود پرداز شبکه بانکی در این کمپین شرکت
کنند.

جزئیات ارائه مجوز طرح ترافیک خبرنگاری سال ۹۸
ســازمان حملونقل و ترافیک شــهرداری تهــران با صدور
اطالعیهای اعالم کرد که بر اســاس مصوبه شورای اسالمی شهر
تهران حداکثر سه درصد از کل مجوزهای طرح ترافیک سال ۹۸
به موارد خاص از جمله خبرنگاران ،روزنامهنگاران و عکاسان خبری
اختصاص یافته است.
به گزارش ایسنا،بر اساس آییننامه تدوین شده و سیاستهای
شــهرداری تهران ،دو سوم این مجوزها به جامعه خبری ،شامل
خبرنگاران ،روزنامهنویســان ،عکاســان و تصویربرداران خبری
اختصاص مییابد .به موجب تبصره ذیل ماده  ۴مصوبه شــماره
 ۲۵۲۹شورای اسالمی شهر تهران ،به خبرنگاران واجد شرایط که
از سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران استفاده نکرده و یا خبرنگارانی
که فاقد خورو هستند ،کارت بلیت رایگان یک ساله برای وسایل
نقلیه عمومی تخصیص مییابد.
وفــق آییننامــه طــرح ترافیک خبرنــگاری؛ خبرنــگاران،
روزنامهنویسان ،عکاســان و تصویربرداران خبری باید بهموجب
قرارداد کار معین (دائمی یا موقت) در یک نشریه ،خبرگزاری یا
پایگاه خبری اشتغال داشته باشند و مدرکی دال بر اشتغال مستمر
به مشاغل مذکور در این آییننامه ارائه دهند .همچنین؛ خودروی
متقاضیان دریافت این مجوزها الزاما باید پالک شهر تهران داشته
و متعلق به متقاضی یا همسر وی باشد.
متقاضیان دریافت مجوز میبایست پس از ورود اطالعات فردی
و مشخصات خودرو در سامانه  ،my.tehran.irمدارک مورد نیاز
را نیــز بارگذاری کنند و مطلقا نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر
خدمات الکترونیک شهر و یا هر مکان دیگری در شهرداری ندارند.
در صورت بروز هرگونه اشتباه ،امکان حذف مدارک ناقص یا دارای
اشکال و جایگزینی مدارک صحیح در سامانه وجود دارد.
برای دریافت طرح ترافیک خبرنگاری در سال  ۱۳۹۸متقاضیان

میبایست وفق آییننامه ،مدارک زیر را ارائه کنند:
الف) معرفینامــه :معرفینامه خبرنگاران ،روزنامهنویســان،
عکاسان و تصویربرداران خبری باید از سوی رسانه محل اشتغال
ایشــان (روزنامه ،خبرگزاری ،پایگاه خبری و  )...در قالب نامهای
بهعنوان سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم و در
آن مشخصات فرد متقاضی ،شماره خودرو و زمینه کاری وی درج
شود .در صورتی که متقاضیان نتوانند از یک رسانه معرفینامه ارائه
کنند ،معرفینامه تشکلهای دارای مجوز قانونی مرتبط نیز قابل
قبول است .معرفینامهها الزاماً میبایست با امضای باالترین مقام
مسؤول نهاد صادرکننده آن ارائه شود و مسؤولیت محتوای آنها
با رسانه یا تشکل صنفی امضاء کننده است.
ب) مدرک دال بر اشــتغال مســتمر به کار خبری :در وهله
نخست ،منظور از این مدرک بیمه خبرنگاری است؛ اعم از اینکه
فرد متقاضی توسط رسانه محل اشتغال خود بیمه تأمین اجتماعی
شده ،یا تحت پوشــش بیمه خبرنگاری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی باشــد .چنان چه متقاضی هیچیک از دو مدرک فوق را
نداشته باشد ،برای اثبات اشتغال مستمر خود به کار خبری ،باید
 ۱۰نمونه از آثار منتشر شده با امضای خود در مطبوعات و رسانهها
که متعلق به شش ماه پایانی سال  ۱۳۹۷باشند را ارسال کند.
بر اساس آییننامه طرح ترافیک خبرنگاری ،با توجه به محدودیت
تعداد مجوزهای قابل اعطا به خبرنگاران ،روزنامهنویسان ،عکاسان
و تصویربرداران خبری در سال  ،۱۳۹۸افراد شاغل در رسانههای
بخش خصوصی ،نسبت به رسانههایی که به هر نحوی به نهادها
و منابع دولتی و عمومی وابسته هستند ،در اولویت قرار دارند.
معاونــت حملونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران نــام
دریافتکنندگان مجوز طرح ترافیک خبرنگاری و رسانه یا موسسه
معرفیکننده آنها را در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر خواهد کرد.

خبر
شهردار تهران با تاکید بر این که برای کمک به مناطق سیل زده تالش خواهد شد تا از
بودجه شهر تهران کمتر استفاده شود ،افزود :از توان مهندسی شهرداری تهران بهره خواهیم
گرفت اما برای ارسال تجهیزات نیازمند مجوز شورای شهر تهران هستیم.
به گزارش خبرآنالین ،پیروز حناچی در صد و سی پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی
شهر تهران در تشریح اقدامات شهرداری تهران در مناطق سیل زده و همچنین در تشریح
الیحه مجوز به شهرداری جهت کمک به سیل زدگان استانهای گلستان لرستان و خوزستان
گفت :امسال عالوه بر مأموریتهای جاری سه مأموریت ویژه نیز توسط شهرداری تهران انجام
شد آماده باشی در مناطق با توجه به افزایش حجم بارندگیها داده شد و همچنین الیروبی
انهار و مسیرها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد :کمک به استانهای سیل زده سومین مأموریت ویژه شهرداری تهران در سال
 ۹۸بود به شکلی که نخستین اکیپهایی که به صحنه مناطق سیل زده رسیدند متعلق به
شــهرداری تهران بودند که همین موضوع باعث شد استاندار گلستان و وزیر کشور از این
اقدام تشکر کنند.
شــهردار تهران با اشاره به این که بخش زیادی از آب در آق قال تخلیه شده است افزود:
اکیپهای شهرداری تهران در این مناطق اقدامات مؤثری را انجام دادند و در حال حاضر نیز
نیروهای ما در پلدختر و خرم آباد مشغول هستند تخمین دولت این بوده که شهرهای بزرگ
به عنوان شهرهای معین در مناطق سیل زده تعیین شوند و بر همین اساس شهر تهران به
عنوان شهر معین دشت آزادگان انتخاب شده است .کمکهای مردمی برای مناطق سیل
زده جمع آوری شده و شرکت شهروند نیز کمکهایی به صورت کاال برای مناطق سیل زده
اختصاص داده است.

گزارش حناچی از اقدامات شهرداری تهران در مناطق سیلزده

مجوز شورا برای تداوم کمکها

حناچی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ارسال  ۷۰ماشین سبک و سنگین
از حرم حضرت امام خمینی (ره) به مناطق سیل زده افزود :بخشی از کمکهای مردمی به
این مناطق ارسال شد و ماشین آالت مهندسی نیز برای ارائه خدمات به این مناطق اعزام
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شــده است در سفر روز گذشته به شهر دشــت آزادگان ،سوسنگرد و بوستان و همچنین
روســتاهای اطراف تا تنگه رقابیه زیر آب رفته است و عمدتاً روستاها هستند که دچار آب
گرفتگی شدند البته بخشی از جاده سوسنگرد بوستان دچار آب گرفتگی شد که با تالش
مهندسان استان تهران این موضوع در حال رفع است.
او افزود :خوشــبختانه عملکرد اکیپهای شهرداری تهران به گونهای بوده که هموطنان
عــرب زبان ما بــرای اکیپ شــهرداری در اصطالح خود هوســه کردند .اما شــهرداری
تهران برای انجام چنین مأموریتی با توجه به این که خارج از حریم شــهر تهران اســت
نیازمند مجوز شــورا اســت لذا تالش ا این اســت تا جای که میتوانیم از بودجه استفاده
نکنیم اما از توان مهندســی خود بهره میگیریم و ارائــه خدمات خواهیم کرد در منطقه
آق قال کار بزرگی انجام شــد اما حدود هزار خانه براســاس اعالم اســتانداران باقی مانده
که باید از گل و الی شسته شوند .لذا اعضای شورا باید اجازه ارسال تجهیزات را به ما بدهند.
او ادامــه داد :در مــورد تهران عالوه بر حفظ آمادگی خود تالش میکنیم هوشــمندی
شهرداری تهران در برابر بحرانها را افزایش دهیم در بارندگیهای اخیر در تهران تا آستانه
سیل رفتیم اما با توجه به تالش همکاران توانستیم این موضوع را کنترل کنیم در رودخانه
وردآورد آب تا زیر عرشــه پل رسید اما خوشبختانه با کاهش بارندگی و تالش انجام شده
حجم آب کاهش پیدا کرد ما در تهران سیستم چی پی اس را فعال کردیم و به افرادی که
در محدوده رودخانه و مسیلها بودند پیامکهای هشدار ارسال کردیم.
پس از صحبتهای شهردار تهران اعضای شورای شهر تهران با  ۱۹رأی موافق و بدون رأی
مخالف دو فوریت الیحه مجوز به شــهرداری تهران جهت کمک به سیل زدگان لرستان،
خوزستان و گلستان را به تصویب رساندند.

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از پیگیری
برای حضور مدیران زن در ســتاد مدیریت بحران خبر
داد.
ناهید خداکرمــی با انتقاد از عدم حضــور زنان در
ستاد مدیریت بحران کشور به ایسنا گفت :از نظر مدل
جمعیتی ساکن در شهرستانها نزدیک به  ۵۰درصد را
زنان و  ۲۵درصد افراد را کودکان تشکیل میدهند که
بر همین اساس حدود  ۷۵درصد جمعیت آسیب دیده
در حوادثی همچون ســیل را زنان و کودکان تشکیل
میدهند.
وی با بیان اینکه زنان نیازمند خدمات خاص و ویژهای
هســتند که از منظر نگاه مردانه برآورد کردن آنها در
اولویت نیســت ،گفت :این در حالیســت که باید برای
برآورده کردن نیاز زنان در حوادثی همچون سیل برنامه
ریزی کنیم .هر چند که در جریان سیل اخیر نیازهای
زنانه برآورده شد اما دیر به آن توجه شد.
خداکرمی بــا بیان اینکه جای زنان در ســتادهای
مدیریت بحران کشور خالی است ،گفت :الزم است در
ستادهای مدیریت بحران در سطح مدیران کشوری و در
سطح استانها یک زن که آشنا به مسائل سالمت زنان
و باروری آنها است حضور داشته باشد تا بتواند در عرصه
سیاستگذاری ،تصمیم گیری و اجرایی نیازهای زنان را
نیز در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه بنده به عنوان عضو شــورای شهر
تهران پیگیر حضور زنان در عرصه مدیریت بحران شهر
تهــران خواهم بود ،گفت :نبایــد نیازهای خاص زنان
در حوادث طبیعی و غیر طبیعی گم بشــود بلکه باید
پاســخگویی به این نیازهای خاص در کنار سایر اقالم
در نظر گرفته شود.

تجربیات ایران در کنترل بیماریها
در سیل ،مستندسازی میشود

دکتر احمد المنظری ،مدیر منطقه مدیترانه شرقی
ســازمان جهانی بهداشت در گفتوگوی تلفنی با وزیر
بهداشت کشورمان ضمن ابراز همدردی سازمان جهانی
بهداشت با مردم مناطق سیلزده ایران ،از آمادگی این
ســازمان برای کمک به وزارت بهداشت ایران خبر داد
و پیشنهاد مستندسازی تجربیات کشورمان در کنترل
بیماریها در سیل را مطرح کرد.
به گزارش ایســنا ،در این تمــاس تلفنی موضوعاتی
همچون کمکهای ســازمان جهانی بهداشت به ایران،
موفقیت ایران در مهار ســیالبهای بیســابقه اخیر و
موفقیت ایران در مراقبت از بیماریها ،واکسیناسیون،
کنترل بیماریها و مســائل بهداشــت محیط ،کنترل
بیماریهای واگیر و غیر واگیــر بعد از فروکش کردن
سیل و برنامههای معاونت بهداشــت وزارت بهداشت
ایران مورد بحث قرار گرفت.
بنابــر اعالم وبدا ،با پیشــنهاد مدیر منطقه مدیترانه
شرقی سازمان جهانی بهداشت مقرر شد که تجربیات
موفق ایران در زمینه کنترل بیماریها در سیل و بعد از
آن ،مستندسازی ،بررسی و ارزیابی شود تا مورد استفاده
سایر کشورهای جهان قرار گیرد.
المنظــری گفت :تجارب موفق ایــران در این زمینه
میتواند در اجالس وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه
شــرقی که مهرماه امســال به میزبانی تهــران برگزار
میشود ،به اشتراک گذاشته شــود و آمادهایم تا افراد
شاخص در سالمت جهانی را با همکاری ایران به تهران
دعوت کنیم.
وزیر بهداشت نیز با اشاره به آمادگی کامل ایران برای
برگزاری شــصت و ششــمین اجالس وزرای بهداشت
کشورهای مدیترانه شــرقی در مهرماه سال جاری در
تهران ،گفت :برنامهریزی برای برگزاری هرچه بهتر این
اجالس در تهران انجام شده است.

وضعیت معیشتی فرهنگیان
بازنشسته روز به روز بدتر میشود

نماینده مردم تبریز در مجلس به رئیس جمهور تذکر
داد :لزوم عنایت ویژه به حل مشــکل حقوق و دریافتی
بازنشســتگان و مستمریبگیران احســاس میشود،
وضعیت معیشتی این عزیزان روز به روز بدتر می شود.
به گزارش ایسنا ،محمد اسماعیل سعیدی در جلسه
علنی دیروز (یکشــنبه) مجلس در تذکر شــفاهی ،با
محکومیت تصمیم رییس جمهور آمریکا در قرار دادن
سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی ،گفت:
امام(ره) فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس با مخاطب
قرار دادن رضا اردکانیان ،وزیر نیرو خواســتار الیروبی
رودخانههای حاشیه شهرهای تبریز ،آذرشهر و اسکو با
توجه به سابقه سیل ســالهای اخیر شد و افزود :الزم
است رودخانه در شهرستانهای مذکور الیروبی شود تا
بار دیگر حادثه جانباختن  ۲۲نفر از شهروندان آذری که
در سال  ۱۳۹۶اتفاق افتاد ،تکرار نشود.
وی در عین خواستار تقویت سیلبندهای روستاهای
اطراف شــهر تبریز شد چرا که این روستاها در معرض
خطر سیل فصلی قرار دارند.
نماینده مردم تبریز در مجلــس در تذکری به وزیر
آموزش و پرورش خواستار تسریع در پرداخت مطالبات
فرهنگیان و حق التدریسیها و تدوین سریع آئین نامه
استخدامی حق التدریسها شد و افزود :قانون این کار
در مجلس تصویب شده اما آئین نامه آن متاسفانه هنوز
در کوچــه و پسکوچههــای وزارتخانه میچرخد و به
نتیجه مشخصی نرسیده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار مساعدت
وزیر ارتباطات در پرداخت حق و حقوق دفاتر کارگزاران
روستایی مخابرات به ویژه نیروهای بازنشسته و ایثارگر
ِ
مخابرات شــد و افزود :با وجود برگزاری چندین جلسه
هیچ اقدامی برای حل مشکل این عزیزان شده است.

