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نان دولت به سفره شهرداری نیامد
نورا حسینی: بعد از گزارش وضعیت عملکرد معاونت های شهرداری تهران، این روزها 
وقت شورای شهر تهران به گزارش عملکرد قرارگاه های شهرداری تهران می گذرد. بعد 
از گزارش عملکرد قرارگاه مسکن که بسیاری از پرسش های اعضای شورای شهر تهران را 
بدون پاسخ گذاشت، قرارگاه حمل ونقل و اجتماعی گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند.
روز گذشــته محمدامین توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار تهران، به 
صحن شورای شــهر آمد تا گزارشــی از اولین قرارگاهی که در شهرداری تهران تشکیل 
شــده بدهد. در جریان این گزارش مشــخص شد مســئولیت نگهداری زنان آسیب دیده 
به سپاه پاسداران سپرده شــده و نام مرکز نگهداری آنها طراوت است. همچنین مهدی 
اقراریان برخی بازدیدها از محله های پرآســیب تهران را نمایشــی دانســت که دردی از 
مردم دوا نمی کند و خواســتار نتیجه بازدید ابراهیم رئیســی از محله هرندی شد. پرویز 
سروری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به میان سخنان او آمد و گفت نمی خواهید 
بگویید که دیدار رئیس جمهور نمایشــی بود، دولت این دوره نیتش کمک به شــوراها و 
شهرداری هاســت؛ اما اقراریان به وضعیت آسیب های اجتماعی و حمل ونقل عمومی 
اشــاره کرد و گفت باید رودربایســتی حکمرانی را کنار بگذاریم و تا نان دولت سر سفره 

نیامده چیزی نمی توان گفت.
  آمارهای معتادان متجاهر فزاینده است

در صحن روز گذشــته معاون شــهردار تهران از افزایش تعداد معتادان متجاهر در 
یک بازه زمانی گفت که این آمار از ۱۰ هزار نفر به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده و چرخه ای 
وجود دارد که آســیب ها در آن نه تنها رفع نشــده بلکه روند فزاینده ای داشته است. به 
گفته توکلی زاده هرچند اقداماتی در حوزه زیرساخت در دوره های گذشته انجام شده اما 
موضوع معتادان متجاهر که دارای بیماری ها و عفونت های باز هســتند، از جمله موارد 
آزاردهنده ای بود که پرونــده آن باز مانده بود و مراکز ماده ۱۶ این افراد را نمی پذیرفتند. 

همچنین معتادان با سن پایین در این مراکز پذیرفته نمی شدند.
  مسئولیت زنان آسیب دیده با سپاه است

او با بیان اینکه تعداد مراکــز برای پذیرش زنان معتاد محدود بود، گفت: مرکز زخم 
باز شــهرداری تهران فعال شده و سعی شده افرادی که ارتباطی با مراکز ماده ۱۶ ندارند 
جابه جا شــوند و این مرکز به صورت اختصاصی برای افراد زخم باز در نظر گرفته شــده 
اســت. هنوز ظرفیت ما تکمیل نشده و فضا برای پذیرش وجود دارد. پذیرش افراد باالی 
۶۵ سال نیز از مسائلی بود که با آن روبه رو بودیم و این افراد میهمانان دائمی گرمخانه ها 
بودنــد و نیاز بود مرکزی ویژه برای آنها ایجاد شــود و مرکز خاوران به مرکز خاورشــهر 
۲ تبدیل شــد و این افــراد را پذیرفت. توکلی زاده ادامــه داد: مرکز طراوت در منطقه ۱۳ 
برای پذیرش بانوان آســیب دیده در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت، مرکز زیادیان نیز با 
همکاری سپاه پاسداران تجهیز شد و امیدواریم ظرفیتی ایجاد کنیم که در سال های آینده 

بتواند پذیرای معتادان متجاهر باشد.
  وعده جمع آوری ۲ماهه معتادان محقق نشد

اعضای شــورای شــهر به عملکــرد شــهرداری انتقادهایی داشــتند. ســیدجعفر 
تشکری هاشــمی گفت: معتقدم مادامی که علت یک آسیب اجتماعی همچنان حیات 
داشــته باشد، معلول هم مولد می شود، به همین دلیل است که با وجود سال ها مقابله 

و برخورد با معتاد متجاهر بی آنکه علت آن را بررسی کنیم چندان موفق نبوده ایم و جز 
هدررفت سرمایه و فرصت ها و تکرار روش های گذشته تأثیر مثبت اقدامات صورت گرفته 
را در شــهر شــاهد نبوده ایــم. او با انتقاد از عدم تحقق وعده شــهردار تهــران مبنی بر 
جمع آوری معتادان طی دو ماه تأکید کرد: متأسفانه آثار تحقق این وعده را در خیابان های 

پایتخت نمی بینیم و هنوز فراوانی معتادان در کوچه ها و محالت مانند گذشته است.
  کارخانه تولید معتاد کجاست؟

ناصر امانی هم در صحن شورای شهر تهران گفت که در حوزه آسیب های اجتماعی 
در دوره های گذشته هزینه های زیادی شده و موضوع پاک سازی چهره شهر و جمع آوری 
معتادان متجاهر و کارتن خواب ها چند بار تکرار شده است. سال ۹۶ آمار ۱۰ هزار نفر بوده 
و االن ۲۲ هزار نفر شــده است؛ نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه صددرصد افزایش یافته 
است. کارخانه تولید معتاد متجاهر کجاست؟ امانی گفت: امام علی (ع) می فرماید اگر 
کسی تجربه شکست خورده را دوباره تکرار کند، پشیمان می شود. معلوم نیست در چهار 
ســال آینده این ۲۲ هزار نفر ۳۰ هزار نفر نشــود، چون در گذشــته هم جمع آوری انجام 
گرفت و چهره شــهر برای مدت موقتی پاک شــد و پالک های قرمز پلمب شــدند. مردم 
در محله هرندی می گفتند فالن مغازه و خانه در دوره گذشــته پلمب شــد اما در طول 
چهار ســال گذشته کم کم باز شــدند و مجددا پای معتادان متجاهر به محله باز شد. آیا 
قرار است همین روند دوباره تکرار شود و قرارگاه اجتماعی برای عدم تکرار این روند چه 

پیش بینی هایی کرده است؟
  تهران به قوانین اختصاصی نیاز  دارد

مهدی اقراریان هم گفت که تهران را نمی توان با قوانینی که کشور با آن اداره می شود 
و تاریخ آن گذشته اســت، اداره کرد. هر بخشی از قرارگاه اجتماعی متولی خود را دارد. 
ایجاد قرارگاه اقدام خوبی اســت اما دوای درد نیســت و باید شــهرداری از دســتگاه ها 
تقاضای جدی داشــته باشد. وی با تأکید بر اینکه باید پیشگیری در این زمینه در اولویت 
باشد، گفت: ما توان و اولویت محدودی داریم. شرکت های بزرگی که در پایتخت حضور 
دارند، مسئولیت اجتماعی دارند و باید به سمتی برویم که این شرکت ها به وظیفه خود 
عمل کنند، چون تنها شــهرداری برای حل مشــکالت نمی تواند جواب گو باشــد و باید 
در ســطح ملی وارد عمل شــد. اقراریان گفت که وضعیت کنونی پایتخت با زور و پول 
شــهرداری حل نمی شود، اگر همین روند ادامه پیدا کند، در دوره های مختلف شورا و با 
آمدن افراد مختلف مشکالت حل نمی شــود و با رودربایستی در حوزه حکمرانی کاری 

پیش نمی رود.
  آقای رئیسی، ثم ماذا؟

عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه رفت و آمدهای نمایشی پاسخ گو نیست 
و باید تدبیری اندیشــیده شود، گفت: آقای رئیســی از منطقه هرندی بازدید کرد اما باید 
دید که چه اتفاقی افتاده اســت به قول ما ثم ماذا؟ در این زمان پرویز ســروری به میان 
حرف اقراریان آمد و پرســید منظور شــما که این نیست که دیدار آقای رئیسی از هرندی 
نمایشی بوده؟ چون واقعا در هیئت دولت کمک های خوبی شده است. ممکن است به 
آن سطحی که ما می خواهیم نباشــد اما دولت نسبت به دولت گذشته و زمان قالیباف 
که درها را بسته بودند که آقای قالیباف موفق نشود تفاوت پیدا کرده است و نیت دولت 

اظهارات رئیس جمهور در روزگار عافیت پس از کرونا موجب رنجش جامعه پزشکی شد

حماسه آفرینان بحران فراموش شدند؟
«شــرق» در واکنش بــه صحبت های رئیس جمهور می گوید: اشــتباه بزرگ را 
رئیس محتــرم جمهور انجام دادند که نقل قولی از فردی را مطرح کردند که 

ایشان هم اشتباه کرده اند.
 یک اظهارنظر ناصحیح از سوی شخصی که رئیس جمهور است، می تواند 
روی جمع بزرگی از مردم کشــور اثر بگذارد. رئیس جمهور برای عزت دادن به 

عده ای که ان شاءاهللا عزت هم دارند، نباید به بخش دیگری ذلت دهد. 
کرمان پور در ادامه می گوید: جامعه پزشــکی در ماجرای کرونا نمره قبولی 
از ملت ایــران گرفته، به گونه ای که حتی سرســخت ترین منتقدان هم بر این 
مسئله صحه می گذارند و آن را تأیید می کنند. وقتی عامه مردم چنین تقدیری 
از جامعه پزشــکی می کنند، طبیعی است که رئیس  جمهور هم باید چنین کند 
و چنین بگوید. خیلی عجیب است که بعد از یک نبرد طوالنی و با تقدیم کردن 
بیش از ۴۰۰ شــهید از ســوی جامعه پزشــکی رئیس جمهور مملکت چنین 
اظهارنظری بکند. طبیعی اســت که چنین اظهارنظری با ناراحتی کادر درمان 
همراه شده است. البته اظهارنظر رئیس جمهور موجب شد تا موجی از تشکر 
از ســوی مردم نثار جامعه پزشکی شود. بیراه نیست اگر بگوییم تقدیر مردمی 
که در این روزها شــد، برابر تقدیری است که در دوران کرونا از جامعه پزشکی 

و کادر درمانی ما شد.
حســین کرمان پور در بخش پایانی حرف هایش از رئیس جمهور می خواهد 
که بابت این اظهار نظر عذرخواهــی کند و در ادامه می گوید: امیدوارم که این 
رویدادها موجب شــود که رئیس جمهور هم حواس شــان را جمع کنند که از 
این دســت اتفاقــات رخ ندهد و با یک عذرخواهی به همــه ثابت کنند که در 
حکومت علوی و شــیعی واژه ای به اســم عذرخواهی هم داریم. تا امروز که 
در اخبار ندیدم ایشــان عذرخواهی کنند؛ ولی با توجه به روحیاتی که از آقای 
رئیسی ســراغ داریم، منتظریم که این کار را انجام دهند؛ مگر اینکه مشاورانی 

مانع ایشان شوند.
پیشنهاد استعفای رئیس دانشگاه علوم  پزشکی گیالن

ناهید خداکرمی، عضو ســابق شورای شهر تهران، از دیگر چهره هایی است 
که به این اظهارنظر واکنش نشان داده است.

 خداکرمی در یادداشتی خواستار اســتعفای رئیس دانشگاه علوم  پزشکی 
گیالن شــده و می نویسد: ســخنان عجیب و ناشایســت رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی گیالن نشــان از حاکمیت یک جریــان دارد که با چنیــن ترفندهایی 
پله های ترقی را در کســب پســت های کلیدی و علمی کشــور طی می کند و 
سبب ساز کاهش بینایی و هوشمندی مســئوالن شده اند، به طوری که عرصه 
را هر روز بیشــتر از دیروز بر کارشناســان و عالمان دلسوز به خصوص در نظام 

سالمت کشور تنگ می کند. 
شــوربختانه بازگوکردن روایت های این افراد از سوی باالترین مقام دولتی، 
نمک بر زخم جامعه پزشــکی کشــور پاشیده اســت و ظن مقبولیت تظاهر و 
روایت گویی بدون مســتندات و شــواهد علمی و عملی در عرصه سیاســی و 

سالمت کشور را متبادر ساخته است.
انتظار دارد تا رئیس جمهور و دولت محترم چشــم بر واقعیت های کنونی 
نظــام ســالمت و از خود گذشــتگی بی حد و حصــر جامعه نجیــب و مظلوم 
پزشــکی و پرستاری کشــور که قامتش در زیر تورم وحشتناک ۱۴۰۱ خم شده؛ 
ولــی لحظه ای از ارائه خدمت غفلت نمی کند، بگشــایند. همچنین شایســته 
است تا به عنوان رئیس جمهور کشــور از همه کارکنان نظام سالمت کشور به 
نحو احســن دلجویی شده و از رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن بخواهید 
تا با اســتعفای خود به طور عملی از همکاران خدوم خود در سراســر کشور 

پوزش بطلبد.

سامان موحدی راد: «مهشید گودرز» در ماه هفتم بارداری اش بود که از دنیا رفت. 
پســرش بعد از اینکه مدتی تحت مراقبت های ویژه بود، ســرانجام از بیمارستان 
مرخص شــد؛ ولی هیچ گاه نتوانست مادرش را ببیند و زندگی این چنین تلخ برای 
او آغاز شد. مهشید گودرز پرستار باردار بیمارستان لقمان تهران بود که در زمستان 
ســال ۱۳۹۹ و یک ســال پس از همه گیری کرونا در ایــران جان باخت. حاال عدد 
جان باختــگان کادر درمان در جریان مبارزه با کرونا عددی فراتر از ۴۰۰ را نشــان 

می دهد.
 بیش از ۴۰۰ پزشــک، پرســتار و اعضای کادر درمان در دو ســال و نیم گذشته 
به دلیل قرار گرفتن در شــرایط ســخت جــان باختند. تعداد خیلی بیشــتری به 
بیمــاری و عــوارض ســنگین بعد از آن دچار شــدند. افســردگی و فرســودگی 
شــغلی هم از دیگر عواقــب این روزهای بالخیز بود که دامــن کادر درمان ایران 
را گرفــت. بــا همه این ســختی ها آنها موفق شــدند نهایتا جلــوی خروش این 
بیماری را بگیرند و حاال در پناه واکسیناســیون گســترده آمارها عددی یک رقمی 
را به عنــوان مرگ و میــر روزانه نشــان می دهند. حــاال که توفان ســرکش کرونا 
مهار شــده، از گوشــه و کنار صحبت هــای عجیبي درباره دوران ســخت مبارزه 
با این بیماری شــنیده می شــود. یکی از اینها نقل قولی اســت که رئیس جمهور 
مطــرح کــرده و آزردگی کادر درمان را در پی داشــته اســت. قطــع همکاری با 
پرســتارانی که بــرای درمان کرونا به خدمت فراخوانده شــده  بودنــد و با اتمام 
ماجرا بی کار شــده اند، هم رویداد مهم دیگری اســت که ناراحتی کادر درمان را

در پی داشته است.
یک نقل قول عجیب

ســیدابراهیم رئیســی مهار کرونا را دســتاورد دولت خود می داند. اینکه چرا 
واکســن در دو ســال ابتدایی همه گیری به راحتی در دســترس شــهروندان قرار 
نگرفت و بعد از اســتقرار دولت او به کشــور سرریز شــد، از سؤال هایی است که 
برای بسیاری از مردم هنوز بی پاسخ مانده. به ویژه برای آنهایی که در آن روزهای 

بی واکسن عزیزان شان را از دست داده بودند.
 به هر روی واکسیناســیون گســترده در ایران صورت گرفــت و در پناه همین 
یک تصمیم درســت دیدیم که اسب سرکش کرونا در ایران مسیر نزولی در پیش 
گرفت تا جایی که در یک ماه گذشــته دو روز بدون هیچ فوتی را ثبت کردیم؛ اما 
گویا رســیدن به این ســاحل عافیت موجب شده تا بسیاری گذشته نه چندان دور 
را فراموش کنند. مهم ترینش انجام وظیفه درســت و دقیق کادر درمان در ایران 
در این دو ســال بود. بیمارســتان ها خطرناک ترین نقاط برای ابتال به این بیماری 
بودند و در روزهایی که آمار مرگ و میر رســمی به صورت ممتد ســه رقمی بود، 
پزشــکان و پرســتاران بی کاستی در محل کار حاضر شــدند؛ اما پاسخ این انجام 
وظیفه صادقانه آن  چیزی نبود که انتظارش را داشــتند؛ چون رئیس جمهور در 
همین روزها به نقل از رئیس دانشــگاه علوم  پزشــکی گیــالن گفت: «به رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی گیالن زنگ زدم، تلفنی خسته نباشید بگویم، به من گفت 
فالنی! اتفاقی افتاده از خود موضوع کرونا مهم تر. چهره های بسیجی و جهادی 
و انقالبی (در ایام  کرونا) به بیمارســتان ها رفته اند و به پزشــکان و پرستاران یاد 
می دهند چگونه باید برای مردم کار کرد. من خودم وقتی رفتم کنار خانواده های 

داغــدار دیدم طلبه های ما هســتند و تنهــا دل خانواده ها را حضــور آنها آرام 
می کند».

ایــن اظهارنظر با واکنش های فراوانی همراه شــد. ظفرقندی، رئیس ســابق 
ســازمان نظام پزشــکی، نیز در توییتر دراین باره نوشــت: «در بحران کرونا، مانند 
جنگ  تحمیلی جامعه پزشکی  و پرســتاری با جان فشانی و تقدیم شهدای بسیار 

به وظیفه خود عمل  کرد. 
رئیــس دانشــگاه  علوم  پزشــکی  گیــالن بــا بی احترامــی شــأن و زحمات 
ایــن جامعــه خــدوم را ضایــع کــرد و متأســفانه رئیس جمهــور هــم ایــن 
موضــع را تأییــد کردند. وا اســفا!». ســیدمؤید علویــان، رئیس نظام پزشــکی 
تهــران بــزرگ، در یادداشــتی خطــاب بــه ابراهیــم رئیســی رئیس جمهوری 
اخیــرش اظهــارات  دلیــل  بــه  درمــان  کادر  از  او  عذرخواهــی  خواســتار 

 در گیالن شد.
او نوشــت: «همکاران عزیز، ســخنان اخیر ریاست محترم جمهور و فراموشی 

ایشان در اشاره به اصلی ترین حماسه آفرینان روزهای تلخ بحران – که مورد تأیید و 
اشاره مقام معظم رهبری و همه آحاد حاکمیتی و عمومی و داخل و خارج مرزها 
قرار گرفته - مرا یاد این انداخت که ریشــه کلمه انسان از نسیان یعنی فراموشی 
می آید و  چه زود این بشر فراموش کرد مرگ پرستاران و پزشکان و دستیاران فعال 
در عرصه خدمت رســانی به جامعه را. از یــاد نبرده ایم که زمانی برخی از همین 
مسئوالن قرنطینه را قرون وســطایی خواندند؛ در حالی که رهبر عزیز انقالب خود 
پایبند به اصول بهداشتی بود و مراسم عزاداری ها و شب های احیا را تک نفره اجرا 
می کردند؛ اما همان زمان بودند کســانی که به نام دین مردم را به تجمع دعوت 
می کردند و از واکسن زدن منع می کردند. بودند کسانی که ترویج به رفتارهای غلط 
و غیرعلمی می کردند و با دستاوردهای علمی و نتیجه گیری های مبتنی بر شواهد

 مخالفت می کردند».
منتظر عذرخواهی رئیس جمهور هستیم

دکتر حســین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارســتان لقمــان، در گفت وگو با 

کمک به شــهردار و شــوراهای کشور است. اقراریان پاســخ داد: می گویند نان وقتی سر 
سفره آمد می شــود روی آن حســاب کرد. موضوع بی مهری دولت به شهرها موضوع 
قدیمی است، اما شهردار تهران این دوره با شاخص ارتباط قوی با دولت انتخاب شد. به 
نظر می آید انتخاب شــهردار از میان چهره های ملی هم نتوانسته مهر شهرداری تهران 
را به دل دولت بیندازد. مهدی اقراریان، رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شورای شهر 
تهران، درباره کمک های دولت به نیازهای فوری شــهرداری به «شــرق» گفت: داستان 
شــهرداری ها و دولت داستان جدیدی نیست و یک داستان ریشه دار است و تقریبا همه 
دولت ها همواره این شــعار را داده اند که به شهرداری به ویژه شهرداری پایتخت کمک 
کنند. مســئله پایتخت یک مسئله فوق العاده و ویژه است که باید به آن توجه کرد و این 
مهم ترین موضوعی اســت که با آن مواجهیم. وی ادامه داد:  پیشنهاد مشخص ما قانون 
جامع مدیریت پایتخت است و این با قانون مدیریت یکپارچه متفاوت و فراتر از آن است و 
به نظر ما راه حل است و امیدواریم این موضوع با همکاری سه ضلع شهرداری، مجلس 
و دولت در دوره ششــم حل شود که این اصل مســئله و موضوع است. تهران بیشترین 
تعداد نماینده در مجلس شورای اسالمی را دارد که ۳۰ نماینده هستند. همه نمایندگان 
در موضوعات حوزه انتخابیه شان افزون بر رسالتی که در مسائل ملی دارند، اهتمام ویژه 
دارند، از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی درخواست می کنیم که به موضوع قانون 
جامع مدیریت پایتخت توجه داشته باشند و کمیسیون عمران نظارت شورا هم آمادگی 

دارد که زمینه این گفت وگوها را فراهم کند.
  دعوت از استاندار برای حضور در شورا

اقراریان اضافه کرد: درباره کمک هایی که از ناحیه دولت به شــهرداری شده تاکنون 
هیچ گزارشــی مبنی بر دریافت این کمک ها نداشتم و از این کمک ها اطالعی ندارم و به 
همین خاطر امروز این موضوع را متذکر شــدم و پیشنهاد دادم از استاندار تهران دعوت 
شــود و در جلســه ای که حضور پیدا می کنند توضیح دهند که چه مقدار به شهرداری 
پایتخت کمک کرده اند. چند مسئله است که به نظر من بدیهی و آشکار است و دولت ها 
در آنها مسئولیت دارند که مسئله اول مسئله حمل ونقل عمومی است و مسئله بعدی 
بحث بافت فرسوده است و اینها جزء مسائلی است که در پایتخت دولت نسبت به آنها 
مسئول است. موضوع جمع آوری کودکان کار سر چهارراه ها مسئولیت مستقیم بهزیستی 
اســت اما بهزیستی چه مقدار به تکالیف خود عمل کرده است؟ در موضوع هوای پاک، 
شهرداری در نیمه دوم دســتگاه ها قرار دارد؛ یعنی در رده های دوازدهم، سیزدهم قرار 
دارد. مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه داشــت این است که اداره پایتخت که بیش 
از ۱۰ درصــد جمعیت کشــور در آن در یک نقطه خاص متمرکز شــده اند با قوانینی که 
تاریخ مصرفشان گذشته امکان پذیر نیست و به نظر من مهم ترین مسئولیت دولت تالش 
برای اصالح رویه های غلط اداره پایتخت اســت و این یک مســئولیت فراقانونی است. 
از نگاه قانون اساســی دولت مسئولیت هایی مانند مسکن دارد که نسبت مسئولیت های 
ملی دولت بر اســاس قانون اساســی در برش پایتخت باید مشخص شود؛ چون تهران 
اقتضائات خاص خود را دارد مثال در بحث ساخت مسکن استطاعت پذیر یا بحث احیای 
بافت فرسوده نسبت تهران چیست؟ به گفته اقراریان اینها موضوعات سیاسی نیست و 
موضوعات مردم است. بارها گفته ام که شورا ها در دوره های گوناگون می آیند و می روند 
ولی مادامی که موضوعات را ریشــه ای و مبنایی حل نکنیم نمی توانیم اتفاق خاصی را 
رقم بزنیم و این مسئله اساسی و مهم است و امیدوارم رسانه ها به ویژه رسانه های منتقد 
شورا و دولت پای کار موضوع قانون جامع مدیریت پایتخت بیایند و تالشی صورت بگیرد 

برای اینکه تهران از این وضعیت حکمرانی آشفته نجات پیدا کند.

اما هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد. هر ســه را می توان 
منظومه ای نــگاه کرد کــه در ارتباط با هم قــرار دارند. 
عدالت، قدرت و علم که در قرآن با رمز ترازو، آهن و کتاب از آنها یاد شده است انسجام 
اجتماعــی را تقویــت و در نهایت جامعه متمدن و پیشــرفته ای ایجاد می کند که همه 
خواهان آن هســتند. الزم است برای شناخت دقیق جامعه و تدوین الگوی پیشرفت این 

ســه مؤلفه اصلی را مد نظر داشته باشــیم و وضعیت خود را بازاندیشی کنیم. آهن را 
داریم و دائم در جهان پرریسک فعلی، از جمله وضعیت اسفناک اوکراین و لیبی، نیازمند 
تقویت آن هســتیم. کتاب اگر به معنای علم در نظر گرفته شــود وضعیت مناســبی در 
علوم دقیقه داریم، اما در بخش فرهنگ و در مؤلفه ترازو (عدالت و انصاف) بازنگری و 

بازاندیشی های اساسی الزم است.

آهن، کتاب و ترازو
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در نشست خبری مطرح شد:
آسایشگاه کهریزک؛ ۵۰ سال خدمت رسانی

 در سایه مشارکت های مردمی

مســئوالن و مدیران مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت ۵۰ ســالگی این مرکز نشست 
خبری ترتیب دادند تا از تالش ها و خدمات خود ســخن بگویند، نشســتی که عنوان آن «۵۰ 
سال توسعه و خدمت رســانی آسایشگاه خیریه کهریزک» بود. حســن احمدی، مدیرعامل 
مؤسســه خیریه کهریزک یکی از مدیرانی بود که در این نشســت سخن گفت و افزود: سال 
۱۴۰۱، مصــادف با نیم قرن عمر مؤسســه ای که دکتــر احمد حکیم زاده بــا نیت خیر خود 
پایه گذاری کرد و اکنون در سراسر کشور و در میان تمام خیران شناخته شده است. وی اعالم 
کرد: این مؤسسه به مهر و بخشش نیکوکاران و همت مسئوالن توانسته عالوه بر مرکز شماره 
یک خود در اســتان تهران، موفق به راه اندازی درمانگاه تخصصی، مرکز شماره ۲ در استان 
البرز و دانشگاه علمی-کاربردی شود. احمدی اضافه کرد: اکنون سه هزار و ۲۵۰ مددجو از 
خدمات این مؤسسه استفاده می کنند که به دو هزار و ۵۵۰ نفر به صورت شبانه روزی، برای 
۵۳۰ نفر در منزل و ۴۰۰ نفر به شکل مراقبت روزانه خدمت رسانی می شود و تمامی خدمات 
این مؤسســه با کمک دو هزار و ۲۰۰ نیرو انجام می گیرد. مدیرعامل مؤسسه خیریه کهریزک 
خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا مراقبان در منزل را افزایش دهیم و به این ترتیب مددجویان 
کمتر احساس غربت و دوری از خانواده داشته باشند و در منزل خدمات مورد نیاز را دریافت 
کننــد. وی تأکید کرد: هزینــه نگهداری و مراقبت از مددجویــان در منزل، یک چهارم هزینه 
خدمات شبانه روزی در مجموعه است؛ ازهمین رو بر توسعه خدمات مراقبت در منزل تأکید 
داریم. احمدی به خدمت رســانی به کودکان مبتال به اوتیســم در این مجموعه اشاره کرد و 
یادآورشد: هم اکنون بیش از سه هزار بیمار اوتیسم در سراسر کشور وجود دارد و تنها مرکزی 

که برای آموزش و نگهداری آنان وجود دارد، همین مؤسسه کهریزک است.
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