ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﺎرج از
دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد +
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫـﺎی دﮐﺘـﺮ آرام ،ﻣﻬﻨـﺪس
ﻧﯿـﺎزآذری ،دﮐﺘـﺮ ﯾﻮﺳـﻒ ﻧـﮋاد،
ــﺮدار
ــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﺳـ
ــﺮ اﺳـ
دﮐﺘـ
ﻧﺎﻧﻮاﮐﻨﺎری
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ آرام در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ در
ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اداره ﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮه روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺳﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ  :ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن اﻣﺴﺎل ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺳﻨﺪ
ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎل  ۸۳در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﺒﻮدن ،در اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
اﻣﯿﺪ اﺻﻼﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻻن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ آرام ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۰ﻫﺰار
ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار
و  ۴۰۰ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۰۶ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن وﻇﯿﻔﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ روزاﻧﻪ ﺑﺎ  ۶۱ﻣﺮﮐﺰ
و ﻣﺎﺑﻘﯽ  ۲۴ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ۱۸ ،ﻣﺮﮐﺰ وﯾﺰﯾﺖ در ﻣﻨﺰل و  ۳ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ در ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ آرام ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﻌﻠﻮل دارﻧﺪ را از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود:
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ۱۳۵ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی و  ۱۲۸ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﺋﯽ دارای ۲
ﻣﻌﻠﻮل و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﻣﺴﺎل  ۵۰واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دارای  ۲ﻣﻌﻠﻮل و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ آرام ،ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ۴ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﻮازم

ﮐﻤﮏ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ را در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ اﻣﺮوز در اﺳﺘﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﻟﻮازم ﮐﻤﮏ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۵رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮام ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم ﮐﻤﮏ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
در  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۹۲۰ :ﻣﻌﻠﻮل ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﺎﻋﯽ
در اﺳﺘﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۳٫۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻤﺮی ان ﻫﺎ ،ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ  ۸۰درﺻﺪ از ﻧﻮزادان در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ۸۵:درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن  ۳ﺗﺎ  ۶ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮآرام ،ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ  ۴ﺳﺎﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﻠﻮﻻن در اﺳﺘﺎن
ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻮام ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪرن ﻣﻌﻤﻮﻻ
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر را در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
 ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﺳﺎل  ۹۶اﻓﺰﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۹۶اﯾﺠﺎد  ۲ﻫﺰار و  ۲۵۰ﺷﻐﻞ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﯿﺎزآذری :ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺎزآذری رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮاری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺳﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻧﻬﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ
ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺰود :ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺴﺌﻮﻻن
NGOﻫﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺸﺎن از
آﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ دﻟﺴﻮزان اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻄﺌﻤﻨﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ

اﯾﻦ ﺑﺎور را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻢ در اﺟﺮا را
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،دوﻟﺖ ،ﻣﺮدم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻧﻘﺶ
ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻮاره وﯾﮋه ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻧﯿﺰ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ دارد.
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮋاد :ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﺎرج از دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
آورده ﻣﯽ ﺷﻮد /ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮋاد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺎری و ﻣﯿﺎﻧﺪرود در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۸۳ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۸۴ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﻌﺪ از  ۱۲ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻻﯾﺤﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﻻﯾﺤﻪ اﺧﯿﺮ )ﻣﺜﻞ ﺟﺬب  ۳درﺻﺪی
ﻣﻌﻠﻮﻻن در اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﺎ( ،ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺳﺎل  ۸۳ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﺮاری
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و
ﮔﻮﺷﺰد آن ﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه ﻣﻌﻠﻮﻻن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺮآﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺎری و ﻣﯿﺎﻧﺪرود در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻋﻼم
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد و از ﻗﺒﻞ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺎرج از دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آورده ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮋاد در ﭘﺎﯾﺎن از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ:
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ را در ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ :ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻤﻦ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ

دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻮر و ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺑﻨﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻤﻦ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻗﺸﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺳﺮدار ﻧﺎﻧﻮاﮐﻨﺎری :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺮدار ﻧﺎﻧﻮاﮐﻨﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و
ﺑﺮای رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ /.رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺎزﻧﺪران

