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با حضور مدیر کل بهزیستی استان مازندران؛

همایش روز جهانی معلولین در سالن هالل احمر ساری برگزار شد
ساری-خبرنگار وارش :همایش روز جهانی معلولین با
حضور محمد دامادی؛ نماینده مردم شریف ساری در مجلس
شورای اسالمی ،دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی
مازندران ،موسی قاسم پیشه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ،
آرزو ولی پور مدیر کل کتابخانه های عمومی مازندران ،طوسی
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران ،موسوی
رئیس بهزیستی شهرستان ساری،معاونین و مشاورین بهزیستی
مازندران و جمع کثیری از جامعه معلولین استان در سالن هالل
احمر ساری برگزار شد.
دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران در ابتدا این مراسم
ضمن تبریک روز جهانی معلولین ،روز مجلس و روز دانشجو،
با بیان اینکه  12آذر فرصتی برای شناخت هر چه بهتر جامعه
نسبت به مسایل ،مشکالت و توانمندی های معلولین است
گفت  :امروز به مثابه فراخوانیست برای حضور تمامی آحاد
جامعه و مسئولین برای حرکت قانونمند در مسیر احقاق حقوق
افراد دارای معلولیت .سعید آرام افزود :تا سال گذشته  16هزار
معلول استان تحت پوشش خدمات بهزیستی بودند که این رقم
امسال به بیش از  50هزار نفر رسیده است .وی با بیان اینکه در
حال حاضر هیچ معلولی در مازندران پشت نوبت دریافت خدمات
بهزیستی نیست ،گفت :خدمات توانبخشی ،درمانی  ،رفاهی ،
معیشتی ،خدمات تحصیلی و آموزشی و همچنین مستمری از
جمله خدمات بهزیستی به معلوالن است .مدیرکل بهزیستی
مازندران افزود :دولت تدبیر و امید درراستای حمایت از معلوالن
و با نگاه ویژه به گفتمان اجتماعی در میان همه اقشار فارغ از
محدودیت ها و نگر ها ،فعالیت های گسترده ای را در حوزه
مسائل اجتماعی به خصوص در حوزه معلولین داشته است .
به گفته آرام مهم ترین اقدام دولت تدبیر و امید در این حمایت
از معلوالن بازبینی و اصالحات قانون جامع حمایت از حقوق
معلولین بود که در همصدایی و هم افزایی دولت و مجلس
انجام شد .وی تاکید کرد :با اصالحات جدید در قانون حمایت از
معلولین از این پس وظیفه و تکلیف همه مسئولین و دستگاهای
دولتی است که با اجرای دقیق این قانون حقوق معلولین
تامین و تضمین کنند .مدیرکل بهزیستی این قانون بهترین
و دقیق ترین قانونی است که تاکنون در ایران برای حمایت

ارتباط مستقیم
بین حواس پرتی
و افسردگی

گروه اجتماعی :یک روانشناس گفت :افسردگی تا سال  2020به
دومین بیماری رایج در دنیا تبدیل میشود.
محمدعلی سپهوندی با اشاره به اینکه افسردگی یکی از شایعترین
اختالالت روانی است ،اظهار کرد :شیوع رو به رشد افسردگی به یک
نگرانی جهانی تبدیل شده و تخمین زده میشود که تا سال  2020به
دومین بیماری رایج در دنیا تبدیل شود.
سپهوندی اضافه کرد :پژوهشگران علم بهداشت روانی-رفتاری بر
این باور هستند که بر طبق آمارهای بینالمللی بین  15درصد از افراد
سنین  15تا  74سال که به پزشکان مراجعه میکنند ،دارای عالئم
بارز افسردگی مانند عدم توانایی تفکر ،تمرکز یا تصمیمگیری هستند،
خودکارآمدی پایین و تضاد شناختی داشته ،همچنین نیاز به کنترل
افکار در آنها دیده میشود ،احتمال دارد به آسانی دچار حواسپرتی و
یا مشکالت حافظه شوند.
محمدعلی سپهوندی عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد:
فشار سنگین عاطفی ،اجتماعی و اقتصادی ،برای مبتالیان به اختالل
افسردگی ،خانواده آنها و اجتماع از یک سو و شیوع فزاینده ساالنه  2.9تا
 6.12درصد در جمعیت عمومی باعث شده است که توجه به درمان و یا
کاهش میزان نشانگان این اختالل در افراد مبتال بیشتر از گذشته شود.
وی یادآور شد :افسردگی یک عامل پیشبینی قوی است که باعث
آسیبهایی مانند هراس اجتماعی و بیمسئولیتی میشود.

از معلولین تدوین و تصویب شد ،اظهار کرد:
در اصالح جدید قانون تمامی شرح وظایف
دستگاه ها و حقوق معلوالن و همچنین
ضمانت اجرای آن به دقت ذکر شده است.
آرام تاکید کرد :با پشتوانه این قانون ،بهزیستی
وظیفه خود می داند که به عنوان نماینده قشر
کثیر معلوالن بدون هیچ اقماضی مطالبه گر
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن باشد و
تمامی حقوق این قشر را پیگیری کند وی به
معلوالن اطمینان داد که بهزیستی از هیچ یک
از حقوق حقه معلوالن چشم پوشی نخواهد
کرد وکوتاه نخواهد آمد .وی ادامه داد :قطعا
سازمان بهزیستی قادر نیست همه شرایط و
امکانات را برای توانمند سازی معلوالن مهیا
کند و باید برای ایجاد رفاه اجتماعی معلوالن
از همه امکانات و همکاری ،درتمامی سطوح
دستگاه های اجرایی و خدماتی استفاده شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران روز جهانی
معلوالن را فرصت خوبی دانست که با ارائه
و نمایش توانمندی های معلوالن ،فراخوانی
باشد برای مشارکت و همدلی جامعه تا
حساسیت مسئوالن را برانگیزد .آرام گفت:

روز جهانی معلولین و دیگر روزها باید فضایی
باشد حساسیت زا ،برای مردم و مسئولین تا
نسبت به معلوالن احساس مسئولیت کنند.
این روز روز مناسبی است تا همه فکر کنیم
که چه اندازه توانستیم برای معلوالن جامعه
ای سازگار و زندگی با شانیت ایجاد کنیم و
کرامت آنها را حفظ نماییم .در ادامه محمد
دامادی نماینده مردم شریف ساری و میاندرود
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در
چنین مراسمی مسئولین باید گوش شنوا باشند
افزود :امروز برای شندین صدای معلولین و
افراد کم توان فرصت مغتنمی است  .نماینده
مردم ساری در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به تصویب قانون جامع حمایت از حقوق
معلولین خاطرنشان کرد :مجلس وظیفه خود را
در قبال این عزیران انجام داد و اکنون نوبت
دولت و دستگاه هاست تا در اجرای درست آن
تالش کنند .وی با اشاره به اهمیت مناسب
سازی فضای شهری  ،بر اجرای قانون مناسب
سازی برای سازه های جدید تاکید کرد و گفت:
روش ها و سیاست های غلط است که معلولین
را محدود میکند نه ناتوانی های جسمی آنها.

مشایی
در دادگاه تجدید
نظر حاضر نشد

جلسه دادگاه تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشایی با وجود اعالم قبلی و ابالغ
وقت ،بدون حضور وی برگزار شد.
جلسه دادگاه تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور
سابق دیروز (چهارشنبه  14آذر) در شعبه  36تجدیدنظر دادگاه انقالب به
ریاست قاضی زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد.
با وجود اعالم قبلی و ابالغ وقت دادگاه ،متهم پرونده از حضور در جلسه
محکمه خودداری کرد اما وکالی وی در این جلسه حضور یافتند و به دفاع
از اتهامات مشایی پرداختند.
پس از اظهارات وکالی متهم و ادعای آنها مبنی بر سابقه مطلوب رحیم
مشایی در دفاع از نظام جمهوری اسالمی ،قاضی زرگر طی سخنان کوتاهی
خطاب به وکالی متهم گفت :همکاری امری یک طرفه نیست و باید همه
طرفها در این امر معاونت داشته باشند؛ فردی که در نظام اسالمی زندگی
میکند برای همکاری با نظام تکلیف و وظیفهای مضاعف دارد اما وقتی در
مقابل نظام میایستد و یک حکم قانونی را آتش میزند این برای هرکسی
که وجدان دارد آشکار میکند که مسئله چیز دیگری است و همکاری
نیست بلکه درگیری است و این درگیری باعث کشمکش میشود.
قاضی زرگر پس از استماع دفاعیات وکالی متهم و ارائه الیحه دفاعیه
اعالم کرد :با توجه به اظهارات وکالی متهم و دریافت الیحه دفاعیه ختم
جلسه را اعالم میکنیم و امیدواریم که در وقت مقتضی حکم الزم صادر
شود/.ایلنا

کاریکاتور

طرح :جواد تکجو

همکاری مهران مدیری
و محراب قاسمخانی
برای ساخت هیوال

مهران مدیری از ساخت سریال تازهای با عنوان «هیوال» خبر داد که در آن بعد از
مدتها با پیمان قاسمخانی همکاری خواهد کرد.مهران مدیری با انتشار عکسنوشتهای
در اینستاگرام ،از ساخت سریالی با عنوان «هیوال» در شبکه نمایش خانگی خبر داد که
در آن همکاری دوبارهای با پیمان قاسمخانی خواهد داشت.
مدیری در این باره نوشت« :سالم.
یک هیوال در راه است ...سریال پانزده قسمتی ،با نام «هیوال» برای شبکه نمایش
خانگی ۱۰ .روز است که پیش تولید را آغاز کردهایم.
همکاری دوباره با پیمان قاسمخانی و گروهی فوقالعاده از بازیگران و عوامل پشت
دوربین که تصورمیکنم اثری تحسین برانگیز ساخته شود.
از روز شنبه ۱۷ ،آذرماه ،فیلمبرداری را آغاز میکنیم.
طراح و مشاور فیلمنامه :پیمان قاسم خانی
نویسنده :امیر برادران
سرمایهگذار :اول مارکت
تهیه کننده :سید مصطفی احمدی
کارگردان :مهران مدیری.بازیگران :فرهاد اصالنی ،خودم ،شبنم مقدمی ،گوهر
خیراندیش ،شیال خداداد ،محمد بحرانی ،سیما تیرانداز ،میرطاهر مظلومی ،نیما شعبان
نژاد ،عزتاله مهرآوران ،فرزین محدث ،افشین زینوری ،محسن قاضی مرادی و
بسیاری از بازیگران درجه یک دیگر ....در خبر بعدی ،نام تمامی عوامل را خواهم
نوشت« .هیوال» یک کمدی اجتماعی فوقالعاده است« .هیوال» میتواند یک شاهکار
باشد.با احترام مهران مدیری»

ماجران «زن و نون»
که حسن روحانی
در زادگاهش گفت چیست؟

رئیسجمهور در جریان سفر به استان سمنان با حضور در جمع مردم سرخه با
همشهریانش خوش و بش کرد و دقایقی شاد را برای آن ها رقم زد.
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی در این سخنرانی که به طور مستقیم از
تلویزیون نیز پخش میشد به روایتی از دوران کودکی خود پرداخت و به زبان سرخهای
خطاب به همشهریانش که تعدادی از همکالسیهای دوران کودکیاش نیز در میان
آنان بودند خاطرات گذشته را زنده کرد.
در میان سخنان روحانی بیان «زن و نون» از زبان رئیسجمهور با خندههای ممتد و
استقبال حضار روبرو شد و پس از آن نیز این شوخی انعکاس زیادی در شبکههای
اجتماعی داشت .او با چهرهای خندان در میان همشهریان خود از برخی محالت
قدیمی شهر از جمله مسجد  40ستون ،آب انبار تاریخی و قدیمی سرخه ،یخچال
طبیعی و دیگر اماکن تاریخی سرخه نام برد و همچنین از برخی رفقای دوران کودکی
و نوجوانی ،معلم ریاضیاش و  ...یاد کرد و گفت :قبال در سرخه حکایتی مرسوم بود
که بارها از سالخوردگان و قدیمیهای سرخه نیز شنیدهام و معموال در این مواقع می
گفتند« :زن و نون».
حسن روحانی با بیان اینکه «من سرخهایام و زبان سرخهای و تاریخ این شهر را به
خوبی میدانم» شوری شادانه در میان همشهریانش برانگیخت .معنای فارسی «زن و
نون» «می دونم اما نمیگم » است .زبان سرخهای زبان زیبای محلی است .در دوران
جنگ همواره بیسیمچیها از این زبان استفاده میکردند.
رییس جمهور گفت که در این اواخر در مذاکرات هستهای نیز ما از این زبان استفاده
کردیم/.ایسنا

اینفوگرافیک

