
سه شنبه 10 تیر ماه  1399 / نمره 558 / سال سوم2
خبر

 مدیر امور شــعب بانک ملی استان 
زنجان با تکذیب شایعه سرقت بانک ملی 
برخی  شوربختانه  گفت:  کارگشایی  شعبه 
افراد با اهداف شوم خود این اخبار کذب 

را در جامعه منتشر می کنند.
به گزارش زنگان امروز سید احمد طاهری 
در گفت وگــو با خبرگزاری تســینم  به 
موضوع انتشار اخبار کذب در باره سرقت 
کارگشایی«  »شــعبه  ملی  بانک  مسلحانه 
اشاره کرد و افزود: سرقت مسلحانه از این 
شعبه دروغ اســت و اختالالت سیستمی 

دلیل بازنشدن این شعبه بود.

وی با اشــاره به اینکه شــایعات سرقت 
مسلحانه از این شعبه سبب شد صبح دیروز 
دریافت زویرآالت  برای  مردم  از  بسیاری 
خود به این شعبه مراجعه کنند، خاطرنشان 
کرد: مسوولیت این ازدحام جمعیت در این 
شعبه با این وضعیت شیوع ویروس کرونا 
بر عهده چه کسی اســت؟ البته معاونت 
حقوقی بانک ملی زنجان قطعا از کسانی 
که این شایعه را در جامعه منتشر کرده اند 

شکایت می کند.
مدیر امور شــعب بانک ملی استان زنجان 
در پایان تاکید کرد: ســرقت مسلحانه از 

این شــعبه صحت نــدارد و مردم نگران 
زیورآالت و طالهای خود نباشند و بانک 
ملی پایبند تعهدی اســت که به مشتریان 

داده است.
وی در تماس با خبرنگاران  از رســانه ها 
کمک خواســت تا موضوع شایعه سرقت 
مســلحانه را اطالع رسانی کند تا موضوع 

برای دیگر شهروندان شفاف سازی شود. 
پرسش زنگان امروز از مدیر محترم بانک 

ملی شعب استان این است:
آیا نمی شد بهنگام اختالل در سیستم شعبه 
کارگشایی بنر اطالع رسانی در محل شعبه 

نصب شود؟؟!!!
آیا نمیشد از طریق بانک اطالعاتی مشتریان 

شعبه به آنها پیامک زد و اطالع داد؟!
 چرا ســختگیری و وســواس در بانکها 
برای ضامنین و درخواســت کنندگان وام 
هاست؟ولی در حوزه های دیگر خصوصا 
اطالع رســانی ؛بانکهای محترم از جمله 

بانک ملی ضعیف عمل میکند؟!
ای کاش به شهروندان در حد یک پیامک 
اهمیت داده میشد.پیامکی که هزینه آن در 
طول ســال از مشتریان که صاحبان اصلی 

بانک هستند،اخذ میشود.
عجالتا مدیر محترم امور شعب بانک ملی 
استان، دستور آماده سازی و چاپ چند بنر 

را از پول همین مردم و مشــتریان بانک ها 
صادر فرمایند که در اختالل های سیستمی 
این چنینی و یا احیانا موارد مشــابه دیگر؛ 
مردم زنجان گول شایعه سازان را نخورند 

و به محل شعبه مراجعه ننمایند.
دریغ  و صد دریغ از عدم توجه به حقوق 

شهروندان و مشتریان بانک ها در زنجان...

دلیل انتشار شایعه سرقت مسلحانه از شعبه کارگشایی بانک ملی زنجان چه بود؟

مدیر امور شعب بانک ملی استان:

تکذیبمیکنم
 اختالالت سیستمی دلیل بازنشدن این شعبه بود

 معاون سیاسی، امنیتی و امور 
اجتماعی استاندار زنجان گفت: طبق 
مصوبه ســتاد پیشــگیری از کرونا، 
استفاده از ماسک برای تمامی کارکنان 
ارگان ها و دستگاه های اجرایی و حتی 
ادارات اســتان اجباری  به  مراجعان 
و در نشســتی با روابــط عمومی ها 

تکالیف الزم در این باره اعالم شد.
خدابخــش مرادی نافچی با اشــاره 
به آمارهای افزایشــی بیماران مبتال 
به کرونا در این اســتان افزود: مردم 
و مســؤوالن، بــازاری و کارگــر و 
در یک کالم عموم مــردم توجه به 
حفاظت  و  بهداشــتی  پروتکل های 
فردی در برابر بیماری کرونا از جمله 
استفاده از ماســک را باید در دستور 

کار خود قرار دهند.
وی اضافه کرد: با توجه به شــرایط 
حاکــم در این اســتان بارهــا تاکید 

شــده عموم مردم از حضور در آیین، مناسبت ها، 
تجمعات و به ویژه سفرهای غیر ضروری اجتناب 
کننــد، چرا که احتمال ابتال به کرونا را افزایش می 

دهد و به این مهم باید توجه جدی داشت.  
این مسؤول ادامه داد: واحدهای تولیدی و صنفی 
ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند که در 
این راستا با تشکیل کمیته نظارت این مهم توسط 
سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود و 
عالوه بر آن، استانداری زنجان نیز با تشکیل کمیته 

دیگری مکلف به انجام ارزیابی است که در صورت 
بــی توجهی با واحدهای متخلف برخورد خواهد 
شــد. وی اظهار داشــت: تا کنون برای بازگشایی 
تاالرها در اســتان مجوزی صادر نشــده است اما 
رووسای بیمارستان های استان نیز معتقدند اغلب 
آیین های عزا و عروســی در منــازل  برگزار می 
شود و این ســتاد درصدد است با بررسی و تهیه 
پروتکل هایی الزام آور با فعالیت تاالرها با ظرفیت 

۴۰ درصد و رعایت نکات بهداشتی موافقت کند.

مرادی در باره تدفین اموات در آرامســتانهای این 
اســتان نیز گفت: پیش از این اموات در یک قطعه 
مشخص دفن می شدند و هم اکنون با مداخالت 
و تدابیر اتخاذ شــده شمار قطعات دفن اموات به 
چهار قطعــه افزایش یافته که بر ایــن مهم نیز از 
ســوی شــهرداری ها نظارت های الزم انجام می 
شــود. وی اضافه کرد: در شرایط حاضر ضرورتی 
نیست خانواده های متوفیان با همه اعضا و بستگان 
به تعداد زیاد در آرامستان ها حضور داشته باشند، 

چرا که وجود یک فرد مبتال می تواند 
شــمار زیادی را گرفتــار کند و در 
نهایت تعداد مراجعان به بیمارستان 
ها را افزایش دهد که اطالع رســانی 
های مســتمر در این باره ضروری 

است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار زنجان در بــاره وضعیت 
تامین ماسک مورد نیاز شهروندان نیز 
گفت: بر پایه اعالم کمیته پیشــتیانی 
ســتاد کرونــا در اســتان و آخرین 
رصدها ماسک، به میزان کافی تولید 
و بــه داروخانه ها نیز توزیع شــده 

است.
وی اظهارداشــت: در زمــان حاضر 
واحدهای متعــددی در حال تولید 
ماســک مورد نیاز مردم هستند و بر 
این مبنا شهروندان می توانند ماسک 
خانگی نیز تهیه کنند چرا که آنان را 

در برابر ابتالی به کرونا ایمن تر می کند.
مرادی  افزود: این اســتان موضوع کمبود احتمالی 
ماســک موردنیاز را از طریق حــوزه اقتصادی و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با جدیت 

پیگیری  می کند.
این مســوول خاطرنشــان کرد:  همه اقشــار و 
شــهروندان بــا خود عهــد ببندند، بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی مراقب خود و اطرافیان 

خود  باشند.

معاون استاندار زنجان:

استفاده از ماسک در دستگاه های اجرایی 
زنجان اجباری می شود

افزایش شمار بیماران 
کرونایی بستری 

در بخش آی سی یو 
بیمارستان های زنجان

 رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان 
گفــت: در زمان حاضر ۶۲ بیمار کرونایی در 
بخش آی.  سی.  یو بیمارستان های این استان 
بستری هستند که نیمی از آنان بدحال بوده و 

در معرض آسیب بیشتر قرار دارند.
دکتــر پرویــز قزلبــاش در گفــت و گو با 
خبرنگاران افزود: برای خدمات رسانی بهتر، 
به اجبار ۲ شــیفت کاری برای پزشــکان و 
پرستاران در بیمارستان ها تعیین شده است و با 
همکاری های بین بخشی در روزهای گذشته 
بیمارستان امام حسین)ع( زنجان ) بیمارستان 
تامین اجتماعی(، ۵۰ بیمار اعزامی کرونایی را 

پذیرش کرده است.
وی اضافه کرد: پیش از شیوع کرونا ۸۷ تخت 
آی. سی. یو در بیمارستان های این استان فعال 
بود که با افزوده شدن ۵۸ تخت دیگر خدمات 
رسانی به گروه های هدف به شکل بهتری ادامه  

دارد.
این مسؤول ادامه داد: هرچند همه این تخت ها 
استاندارد نیست اما نیاز کنونی استان را تامین 
می کند و بیشــترین فشــار کاری و پذیرش 
بیماران در بیمارســتان ولیعصر)عج( شــهر 

زنجان قرار دارد.
قزلباش افزود: تاکنون زیرساخت های خوبی 
در این بیمارستان فراهم شده که امیدواریم به 
زودی دومین دستگاه سی.  تی.  اسکن نیز در 

این بیمارستان راه اندازی شود.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون یک ســوم 
چرخش بیمار سرپایی کرونایی به شهرستان 
خدابنده اختصاص دارد، اظهار داشت: با توجه 
به جمعیت باال و وجود فقط یک بیمارستان 
در این شهرســتان، نگرانی هایی در این باره 

وجود دارد.
این مســؤول ادامه داد: هرچند با تدابیر اتخاذ 
شــده ظرفیت الزم برای پذیرش بیماران در 
بیمارستان خدابنده انجام گرفته اما امیدواریم 
غافلگیری پیش نیاید و کنترل و بیماریابی به 

خوبی در این منطقه انجام بگیرد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: با 
توجه به وضعیت قرمز در شهر ابهر و وجود 
متخصص عفونی و زیرساخت های مناسب 
بیماران  بیمارســتانی  تخت هــای  پذیرش، 
کرونایی تکمیل شده است و در خرم دره نیز 

وضعیت مشابهی وجود دارد.  

خبـرخبــر

کاهش ۳ درصدی 
ضایعات گندم در ابهر

گیاهــی  تولیــدات  مســوول   
جهادکشاورزی شهرستان ابهر گفت: با معاینه 
فنی و بازبینی کمباین هــای فعال، ریزش و 
ضایعات گندم در ابهر ۳ درصد کاهش یافته 

است.
ســمیرا حاجی خانی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره به ضایعات گندم هنگام برداشت به 
وسیله کمباین، اظهار کرد: سال گذشته میزان 
ریزش گندم حین درو ۶ درصد بود که برای 
جلوگیری از این امر، از کشاورزان درخواست 
می شود قبل از شروع عملیات درو، کمباین ها 

را از لحاظ فنی بازبینی کنند.
وی با اشــاره به پیش بینی ها از برداشت گندم 
در ابهر، تصریح کرد: پیش بینی می شــود از 
۲۸ هزار هکتار گندمزارهای ابهر ۵۰ هزار تن 
گندم برداشــت شود. حاجی خانی با اشاره به 
این مطلب که امسال بیش از ۲۸ هزار هکتار 
از اراضی زراعی شهرستان ابهر به کشت گندم 
اختصاص یافته است، ادامه داد: از این وسعت 

۲۶ هزار هکتار گندمزارهای دیم است.
وی، با اشاره به اینکه امسال دو سیلوی دولتی 
و چند تعاونی برای خرید تضمینی گندم در 
شهرستان ابهر در نظر گرفته شده است، گفت: 
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال کنونی 

به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان است.

مهار آتش سوزی مغازه 
موتورسازی در اسالم آباد

 رییس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری زنجان گفــت: عصر روز 
یکشنبه آتش ســوزی در مغازه موتورسازی 

منطقه اسالم آباد مهار شد.
مجید امیرفضلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: عصر روز یکشنبه آتش سوزی در مغازه 
موتورســازی در منطقه اســالم آباد گزارش 
شــده است که ایســتگاه الهیه به محل اعزام 
شــده اســت. وی افزود: با توجه به وسعت 
آتش سوزی آتش نشــانان از ایستگاه ۲ نیز به 
محل اعزام می شــوند و در نهایت برای مهار 
آتش دو خودروی عملیاتی و هفت آتش نشان 

مشغول مهار آتش می شوند.
رییس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری زنجان گفت: با توجــه به اینکه 
فروشــگاه دارای موتور بوده است و وجود 
بنزیــن در داخل باک های موتورهای موجود 
آتش سوزی گسترده بود، اما با تالش صورت 
گرفته از گسترش آتش سوزی به ساختمان های 

مجاور جلوگیری و آتش مهار شد.

 فرنشین تامین اجماعی استان زنجان گفت: 
برای کاهش مراجعات مردمی، تســهیل خدمت 
رسانی و نیز پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا، 
در زمان حاضر بیش از ۴۵ خدمت این مجموعه 
به جامعــه هدف به صــورت غیرحضوری ارائه 

می شود.
 مســعود علیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
در باره اقدامات انجام شــده در این سازمان برای 
جلوگیــری از شــیوع کرونا، افزود: در راســتای 
پیشــگیری و کنترل شــیوع این ویــروس و نیز 
جلوگیری از بروز هر گونه وقفه در ارائه خدمات 
به جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی، اقدامات 

متعددی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمدیــد اعتبار دفترچه های درمانی 
که تا پایان بهمــن ۹۸ دارای اعتبار بودند، تا پایان 

اردیبهشت امسال، از جمله این اقدامات است.
علیاری گفت: همچنین انجام بازرسی های احراز 
اشــتغال بیمه شــدگان در کارگاه های مشمول و 
همچنین کلیه بازرســی های مرتبط با امور بیمه 
شــدگان خاص، بیمــه بیکاری، احراز اشــتغال 

قالیبافان، کارگران ســاختمانی تا پایان اردیبهشت 
امسال متوقف شد.

وی افزود: حذف الزام به استعالم از سازمان تامین 
اجتماعی برای تمدید یا صدور کارت هوشــمند 
رانندگان جهت تداوم بیمه پــردازی نیز از دیگر 
اقدامــات و تمهیــدات برای کاهــش مراجعه و 

جلوگیری از شیوع کرونا بود. 

فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان گفت: بالمانع 
بودن ادامه بیمه پردازی کارگران ساختمانی تا پایان 
خــرداد جاری در صورت انقضــای مدت اعتبار 
کارت مهارت فنی در فاصله اســفند ۹۸ تا پایان 
اردیبهشت امسال، از دیگرتمهیدات برای مقابله با 

کرونا است.
وی با بیان اینکه برگزاری کلیه جلسات کمیسیون 

ها و شــوراهای پزشــکی نیز تا پایان اردیبهشت 
تعلیق شــد، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از 
زایل شدن حقوق جامعه تحت پوشش، راهنمایی 
متقاضیان به نحوی اســت تا در باره حفظ و ادامه 

بیمه پردازی آنان خللی وارد نشود.
فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان گفت: جامعه 
تحت پوشش این ســازمان می توانند برای بهره 

https:// مندی از خدمات غیرحضوری به سایت
eservices.tamin.ir/ مراجعه کنند.

وی افزود: همچنین استعالم دفترچه درمانی نیز به 
صورت غیرحضوری انجام می شود و بیمه شدگان 
می توانند از ۶ طریق نسبت به این امر اقدام کنند.

علیــاری اضافه کرد: اســتعالم دفترچه درمانی از 
طریق بارکدخوان تعبیه شده)با استفاده از دوربین 
موبایل( و یا ورود کدملی در وب اپلیکیشــن به 
 USSD از طریق بستر ،pwa.tamin.ir نشانی
با شــماره گیری کد دستوری #۱*۱۴۲۰*۴* یا 
#۱۴۲۰*۴*، کد دستوری  #۱۶۶۶*بیمه سالمت 
  medical.tamin.ir و سامانه اینترنتی به نشانی

قابل انجام است.

 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
ابهر گفت: جاماندگان از طرح ســنجش در سال 

گذشته از ۲۱ تیرماه سنجش خواهند شد.
اسماعیل افشــاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به این که امســال تقاضا جهت ثبت نام در مدارس 
دولتی توســط اولیا بیشتر شده اســت، گفت: با 
بررســی همه فضاهای آموزشی و پیش بینی های 
کارشناســی، برنامه ریزی الزم انجام شده است تا 

مشکل خاصی در این حوزه نداشته باشیم.

وی در بــاره ثبت نام نوآموزان پایــه اول ابتدایی، 
گفت: امسال با توجه به آمار ثبت نام دانش آموزان 
پایه اول، ۶ کالس به مجموع کالس های پایه اول 
ابتدایی اضافه شده است و تراکم کالس ها در پایه 

اول ابتدایی حداکثر ۳۱ نفر خواهد بود.
معــاون آموزش ابتدایی آمــوزش و پرورش ابهر 
با تاکید بــر این که ثبت نام دانش آمــوزان بر پایه 
کروکی محل زندگی انجام می شــود، خاطرنشان 
کرد: مســوولیت ثبت نام دانش آمــوزان بر عهده 

مدیران مدارس اســت و مدیــران به عنوان عضو 
ســتاد فرعی ثبت نام، نظارت کامل بر روند ثبت 
دانش آموزان دارند. این مسوول، برنامه ریزی برای 
ثبت نــام دانش آموزان در مدارس پرتقاضا را یکی 
از اولویت های اصلی ســتاد ثبت نــام عنوان کرد 
و گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده در ستاد 
ثبت نام آموزش و پرورش شهرستان ابهر در برخی 
مــدارس پرتقاضا افزایــش کالس جهت کاهش 
تراکم کالسی داشته ایم. وی رعایت پروتکل های 

بهداشــتی از جمله اســتفاده از ماسک و حضور 
فقط یک نفر از اولیا با رعایت فاصله اجتماعی در 
مراکز سنجش را از ضروریات عنوان کرد و افزود: 
امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا هر روز ۲۰ 
نوآموز سنجش خواهند شد که در مقایسه با سال 
گذشته این رقم نصف شده است. معاون آموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش ابهر زمان ثبت نام برای 
دانش آموزان پایه هفتــم را از ۱۵ تیرماه و بر پایه 
کروکی محل سکونت و محل تحصیل عنوان کرد.

ارایه ۴۵ خدمت غیرحضوری تامین اجتماعی زنجان 
برای کاهش مراجعات مردمی

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ابهر عنوان کرد

سنجش از جاماندگان طرح سنجش از ۲۱ تیرماه
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پس از نوروز ، دومين جشــن بــزرگ ايرانيان در 
مســير گردش زمين به دور خورشــيد ، يا نيايش 
 همگاني، جشــن تيرگان اســت که بــر نقطه ي 
دگرگوني )انقالب( تابستاني قرار دارد ؛ يا بلندترين 

روز سال.
ايرانيان از گاه کهن، براي درود گفتن به خورشيد 
بلندترين روز سال ، بر بلندي کوههای فراز ميرفتند 

تا از خورشيد تيرگان پيشباز کنند.
با تــــوجه به گـــرماي تيرماه ، آيين ســر و تن 
شستن در 4 جشــن بزرگ ، رفته رفته به گونه ي 
»آبپاشــان« در آمد که تا روزگاري نه چندان دور، 
يک آيين سرتاسري در گستره ي فالت ايران بود 
و امروزه تنهــا در برخي از جاهاي ايران و نيز در 
ميان همميهنان ارمني باقي مانده است. اين آيين از 
سوي ارمنيان ايراني به ارمنستان کنوني رفته و در 
آن جا نيز گسترش يافته است. در حــالي که چنان 
که گفته شــد ، در سرزمينهاي ديگر ايران ، بسيار 

کرانمند )محدود( برگزار ميگردد . 
همانطور که گفته شــد اين آيين از سوي ايرانيان 
به ديگر جاهاي جهان نيز رفته است ؛ به گونه اي 
که اکنون آيين آبپاشان در ميان هنديها و ژاپنيها هم  

وجود دارد.
فرجامين بن نبشته ايي که از آيين برگزاري تيرگان 
در قالب » آبپاشــان « در دست داريم ، مربوط به 

دوران شاه عباس بزرگ ميباشد. 
پايدارسازي مرزهاي ايـران و توران

از ديگر رخدادهاي مهم اين دوره ، تثبيِت مرزهاي 
ايران و توران اســت . تورانيان ، مرزبندي دوران 
فريدون را نپذيرفتنــد .  از اين رو ، با تجاوزِ آنان 
به ايران، دوره ي نخست جنگهاي ايـران وتوران 

آغاز شد  . 
چنانكه ميدانيم ، با کشته شدن ايرج ] اير [ به دست 
تور ] تورج [ و ســلم ، نبردهاي درازمدت ، ميان 

توران و ايـران آغاز ميشود  . 
تورها و ســلمها يا تورانيان و ســلمانيان ، از سپاه 
منوچهر نبيره ي اير ] ايرج [ ، شكست ميخورند و 
با کشته شدن تور ] تورج [ و سلم ، تا مدتي جنگ 

متارکه ميشود . 
با در گذشــت منوچهر ، تورانيان تجــاوز را پي 
ميگيرند و حتا در جنگ ، نوذر پســر منوچهر را 

نيز کشتند . 
سرانجام در اثر شكست در دوران کيقباد ، تورانيان 
مرزبندي دوران فريدون را ميپذيرند ؛ اما اين کار نيز 

، مانع پيمان شكني و تجاوز آنان نميشود .  
داســتان پذيرش مرزبندي دوراِن فريدون از سوي 
پشنگ ، فرمان رواي تورانيان ، در اسناد و مدارك 

کهن ايـران ، اين گونه شرح داده شده است :
يكـي مـرد بينــا دلــي، بـرگـزيـد
به ايـران فرسـتاد ، چـون آن سـزيد
يكـي نامـه بنـوشـت، ارتنـگ وار 

 برو كــرده ، صـدگونه رنـگ و نگـار 
بـه نام خــداونـِد خــورشيد و مـاه 
كـه او داد ، بــر آفريــن دستگاه ...  
گر از تـور ، بـر ايـر) ج ( نيكبخـت

 بـد آمـد پـديد، از پـي تـاج و تخت
بـر آن بـد ، نمـيرانــد بايـد سخن

 نبايـد كـه پـرخـاش ماند ، به بن ... 
زخرگـاه ، تــا مـــاورالنهـر بــــر 

 كـه سيحون ميانســت، اندر گـذر
بـرو بــوم مــا بــود ، هنگـام شاه
نكـرد انـدر آن مـرز ، اير) ج(نگاه 
همان بخش اير) ج ( ، بُد ايران زمين

 كـه از آفريـدون، بــدش آفـرين ...  
كس از ما نبـيند ، سيحون بـه خواب

 وز ايـران نيايــد ، از ايــن روي آب
» ارتنگوار « در اينجا بدان معني است که ارجاسب 

نقشــه ي مرز توران و ايران را نيز پيوست قرارداد 
پيشنهادي خود کرده بود .

در پِي آشــتي و براي پايان دادن به مناقشــه هاي 
مرزي ، تورانيان ميپذيرند که ايرانيان تيري بيفكنند 
و هــر کجاي که آن تير فــرود آمد ، آن جاي مرز 

ايـران و توران باشد . 
آرش بهتريــن تيرانداز ايراني ، انجــام اين کار را 
ميپذيرد .  آرش براي اين که نگذارد حتا ذره اي از 
خاك ايـران نصيب تورانيان گردد ، همه ي توش و 

توان خود را در آن تير ميگذارد  . 
نــام آرش در اوســتايي ، ارخــش و صفت او ، 
خشويوي ايشو )سخت کمان يا داراي تير تيزرو( 
است. در پهلوي شــباکتير و در آثار الباقيه ، آرش 
و در مجمل التواريخ و القصص ، شــيواتير و در » 

ويس و رامين « ، آرش کمانگير است  . 
مساله ي تثبيت مرزهاي ايـران وتوران در تيريشت، 
در قالب داستان زيباي » آرش « بلورينه شده است 

.  در تيريشت ميخوانيم :
تشتر ، ســتاره ي رايومنِد فرهمند را ميستاييم که 
شتابان به سوي درياي فراخ کرت بتازد ، چون آن 
تيــر در هوا پران که آرش تيرانداز بهترين تيرانداز 
ايراني ، از کوه ايريوخشوث به سوي کوه خوانونت 

بينداخت ...  
پس آنــگاه ، آفريدگار اهورامزدا ، بدان دميده پس 
]ايزداِن [ آب و گياه و مهر فراخ چراگاه ، آن ]تير[ 

را راهي پديد آوردند . 
آنگاه ، اهورامزدا بدان دميد ] وامشاسپندان [ و مهر 
فــراخ چراگاهـ  هــر دوـ  آن ] تير[ را راهي پديد 

آورد . 
اشي نيک و بزرگ و »پارند« سبک گردونه ، با هم 
از پي آن روان شدند تا هنگاميكه آن ]تير[ پران بر 
کوه »خوانونت« فرود آمد و درخوانونت به زمين 

رسيد . 
در اين ميان : 

مردم روســتاي تاشقورگان در فالت پامير  بر اين 
باوراند که تيِر آرش ، برتنه ي درختي در اين روستا 
نشســته است .  مردم روســتاي تاشقورتان ، اين 

درخت را » درخت آرش« مينامند .

فخرالديــن اســعدگرگاني در منظومه ي ويس و 
رامين مي سرايد:

اگـر خـوانـند، آرش را كمــانگيـر
كه از ساري ، به مرو انداخت يك تير
تـو انـدازي، به جـان مـن زگـوراب
 همي هـر ساعتـي، صـد تيـر پرتاب
تــرا زيـبــد ، نه آرش را ســواري
كه صــد فرسنگ بگذشـتي زساري

بيروني در آثارالباقيه مي نويسد : 23
آرش...  به قوت و نيرويي که خداوند به او داده بود 
، کمان را تا بناگوش کشيد ]و تير را از شست رها 
کرد[ ... و خداوند به باد امر کرد که تير او را از کوه 
رويان بردارد و به اقصاي خراسان که ميان فرغانه 
و طبرستان است ، پرتاب کند و اين تير ، در موقع 
فرود آمدن به درخت گردوي بزرگي گرفت که در 
جهان ، از بزرگي مانند نداشت و برخي گفته اند، از 
محل پرتاب تا آن جا که افتاد ، هزار فرسنگ بود. 
منوچهر و افراسياب ، به همين مقدار از زمين با هم 
صلــح کردند و اين قضيه ، در چنين روزي بود و 

مردم آن را عيد گرفتند. 
اين داستان ، کمابيش در تـــاريخ طبري و ترجمه 
ي فارسي آن ) تـاريخ بلعمي ( و در نوروزنامه ي 

خيام و روضه الصفا نيز آمده است.
جشــن تيرگان ، يادآور روز تثبيت مرز ايـــران و 
توران به وســيله ي تيرآرش است .  بدون ترديد 
، آرش اين تير را در بلندترين روز ســال يعني در 
ســي و يكم خرداد ماه افكنده است ؛ اما در دوره 
ي ساســانيان بر اثر نامگذاري روزهاي سال ، اين 
تـــاريخ به روزِ تيرگان از ماه تيرماه ) دهم تيرماه ( 
تغيير روز داده است . بيروني در دنباله مي افزايد :

برخي گفته اند که روز پرتاب کردن تير ، اين روز 
بوده که روز تير ميباشد که تيرگان کوچک است و 
روز چهاردهم آن که شــش روز است که تيرگان 
بزرگتر باشــد و در اين روز ، خبر آوردند که تير 

به کجا افتاده... 
بدينسان ، مرز ايـران و توران تعيين وتثبيت شد ؛ 
اما تورانيان عهد شكســتند و تجاوز را پي گرفتند 
و اين نبردها ، تا پايان دوره ي پادشاهي کيخسرو 

ادامه داشت و با کشته شدن افراسياب يعني پيروزي 
قاطع ايرها بر تورها ، پايان گرفت . 

آبريزان درتيرگان
چنان که گفته شد ، جشن تيرگان در کنار نوروز، 
مهرگان و سده ، يكي از چهار جشن بزرگ ايرانيان 
است . جشــن نوروز و مهرگان، بر اعتدال بهاري 
و پاييزي قرار دارند و تيــرگان و يلدا، بر انقالب 
تابستاني و زمســتاني . در اثر نام گذاري روز هاي 
ماه در دوران ساســانيان و قرار دادن جشــن ها بر 
پايه ي نام  روز و نام  ماه، به جز نوروز که بر پايه ي 
محاسبه ي دقيق اختر شناسان قرار دارد، به ويژه دو 
جشن تيرگان و مهرگان، از جاي درست خود، به 
دور افتادند . از اين رو جشن تير گان نيز به روز 13 

تير ماه، جابه جا شد.
ايرانيان از کهن زمان، جشــن تيــرگان را در کنار 
آب ها، با آيين » آبپاشي« به يكديگر، بـــــه جـا 
مـي آورنــد .  از ايـــن رو، از آن بـه نـام هـاي » 
آبريــزان«، » آبپـاشان« و » سرشوران « نيز ياد شده 
اســت. چنان که آمد، از اين روز، به نام روز آرش 

تيرانداز نيز ياد شده است.
جشــن آب ريزان تا دوران شاه عباس ، در گوشه 
و کنار ايران بر پا بود. در شهر رودسر که آن زمان 
قصبه اي بود، اين جشــن را مردم هر ساله گرامي 

مي داشتند.
شــاه عباس  اين جشن را دوباره زنده کرد وبه آن 
گستره ي سراسري داد . اگر شاه عباس در اصفهان 
بود، آيين جشــن آب ريزان در کنار زاينده رود و 
در نزديكي پل چهار باغ برگزار مي شــد و اگر در 
مازندران و گيالن بود، اين جشــن را در کنار دريا 
بر پا مي کردند. تاريخ نويســان دوره ي شاه عباس 
، بارها به اين جشــن در نوشــته هاي خود اشاره  
کرده اند. مالجالل منجم مخصوص در رويداد هاي 
ســال 1007 مهي )13 امرداد 977 تا 31 تير 978 

خورشيدي( مي نويسد : 
چون آفتاب در اوايل ســرطان ] تير ماه[ بود، آب 
ريــزان نمودند و بارعــام دادند که هيچ کس مانع 

نشود و طرفه صحبتي شد ...
نويســنده ي عالم آراي عباسي در رخداد هاي سال 

1020 مهي )25 اســفند 989 تا 12 اســفند 990 
خورشــيدي(، از جشن آب پاشــان يادي کند و 

مي نويسد :
 ...   در اول تحويل سرطان که به عرف اهل عجم 
و شگون کســري و جم، روز آب پاشان است، به 
اتفاق در چهار باغ صفاهان تماشــاي آب پاشــان 
فرمودند و درآن روز زيــاده از صد هزار نفس از 
طبقات خاليق وضيع و شريف در خيابان  چهارباغ 
جمع آمده به يكديگر آب مي پاشــيدند.  از کثرت 
خاليق و بســياري آب پاشي، زاينده رود خشكي 

پذيرفت و في الواقع تماشاي غريب است ...
وي در رخداد هاي سال بعد که اين آيين در حضور 

شاه در رود  سر انجام گرفت مي نويسد :
 ...   رســم مردم گيالنســت که ايام خمســه ي 
مسترقه ي هر ســال که به حساب اهل تنجيم آن 
ملک بعد از انقضاي ســه ماه بهــار قرار داده اند و 
در ميانه ي اهل عجم روز آب پاشان است، بزرگ 
و کوچک و مذکــر و مونث، به کنار دريا آمده در 
آن پنج روز، به سور و سرور مي پردازند و همگي 
از لباس تكلف عريان گشــته، هر جماعت با اهل 
خــود به آب در آمده با يكديگــر آب بازي کرده 
بدين طرب و خرمي مي گذراندند و الحق تماشاي 

غريب است .
القصــه موکب همايون از فــرح آباد به آن صوب 
درحرکت آمــده و به قصبه ي رودســر از اعمال 
رانكوه گيالن که اين سنت بهجت افزا منعقد شده 
بود رسيده، تماشايي آن سور و نظاره گر آن انجمن 

سرور بودند ...  
پيترو دالواله جهانگرد ايتاليايي که در ســال 1619 
)998 خ/ 1028 مهــي( در اصفهان بود، درباره ي 
برگزاري جشــن آب ريزان آن ســال در اصفهان 

مي نويسد :
 ...   در روز جمعــه ي پنجم ماه ژوئيه 1619 )22 
رجب 1028 / 14 تير ماه 998(، آيين جشــن آب 
پاشــان يا آب ريزان انجام گرفت . من تا آن روز 
آيين اين جشن را نديده  بودم . چه ظاهرا در غياب 
شــاه موقوف مي شد . آب پاشــان نام کنوني اين 
جشــن اســت، ولي در کتاب هاي کهن آن را آب 

ريزان نوشــته اند . در روز اين جشن تمام مردم از 
هر طبقه و حتا شخص شاه نيز بي هيچ مالحظه به 
سبک اهالي مازندران لباسي کوتاه به بر مي کنند و 
براي اين که عمامه هاشان از ريزش آب وگل، آلوده 
نشود، به جاي آن شب کالهي به سر مي گذارند . 
ســپس دستها را باال مي زنند و در کنار رودخانه يا 
محل ديگري که آب زياد در دسترس باشد حاضر 
مي شوند و همين که شاه اشاره کرد، با ظرف هايي 
که در دســت دارند در ضمن رقــص و خنده و 
شوخي و هزار گونه تفريحات ديگر، بر سر و روي 
هم آب مي پاشند . گاه کار اين آب پاشي به جايي 
مي رسد که برخي مردم از خشم و غضب يا به علل 
ديگر ظرف ها را به سويي مي اندازند و با دست به 
آب ريختن مي شتابند . در اين گونه موارد حريفان 

خود را در ميان رود يا استخر مي افكنند ...
 ...   در اصفهان آيين جشــن آب  ريزان را در کنار 
زاينده رود، در انتهاي خيابــان چهار باغ برابر پل 
زيباي اهلل وردي خان به جاي مي آورند ... به همين 
سبب شاه آن روز از اول صبح بدان جا رفت و تمام 
روز را در يكي از غرفه هاي زير پل به تماشا نشست 
. اندکي پيش از آن که آيين جشن به پايان رسد و 
مردم دست از آب پاشي بردارند، شاه سفيران بيگانه 
را بــه زير پل خواند و چون وقت تنگ بود زماني 

پس از آمدن ايشان مردم را مرخص کرد .
ســفير دولت اســپانيا نيز که در اين آيين حاضر 
بود، در سفر نامه ي خود درباره ي جشن آبريزان و 
پذيرايي شاه از آنان در زير پل چهار باغ مي نويسد: 
 ...   چند روز بعد شــاه از سفيران خواهش کرد 
که طرف عصر روي پل زنــده رود که محله ي 
جلفا و محله ي گبــران را از محله ي تبريزيان و 
بقيه ي شهر کهنه ي اصفهان جدا مي سازد حاضر 
شــوند . از چندين قرن پيش، همه سال در ماه 
ژوئيه ايرانيان جشــني مي گيرند بدين ترتيب که 
همه ي مــردم از هر ملت و طبقــه ...   در کنار 
رودخانه جمع مي شــوند و زنان بــاالي پل به 
تماشا مي نشــينند . مردان در اين روز لباس هاي 
کهنه ي کوتاهي که با لباس هاي معمول ايشــان 
تفاوت بســيار دارد مي پوشــند و شــلوار هاي 
تنگ به پا مي کنند و به جاي عمامه، شــب کاله 

کوچكي بر سر مي نهند ...  
در کنار رودخانه همگي به درون آب مي روند و بر 
ســر و روي يكديگر آب مي پاشند و براي اين که 
بهتر از عهده  ی اين کار برآيند، هر يک ظرفي نيز 
همراه می برند ...   کار آب پاشي گاه بدان جا مي رسد 
که ظرف ها را به ســوی يكديگر پرتاب مي کنند و 
سر های بسيار شكسته می شود و گاه نيز چند نفري 

به جهان ديگر می روند ...  
غرفه های پل از هر سو به رودخانه نگاه مي کند و 
هــر يكي از ده  تا نه قدم طول و چهار قدم عرض 
دارد. شــاه و ســفير الهور )هند( در غرفه ي دوم 

نشسته بودند . 
شاه سفير اسپاني را نزديک خود نشانيد و عقيده ی 
او را درباره ی جشن پرســيد . ولي داد و فرياد و 
هياهوي مردم در اين وقت چندان بود که روی پل 
سخن گفتن ميسر نمي شد .  شايد به همين سبب يا 
به علت اين که جمعی از مردم سرهای يكديگر را 
شكســته بودند ...   شاه فرمان داد که دست از آب 

پاشي بردارند ...
در گاه کهن و باســتان ، ايرانيان خود را به بلندای 
کوهها می رسانيدند تا به هنگام برآمدن بلندترين 
خورشيد ســال ، با درودهاي خود از وی پيشباز 
کنند. اين آيين توسط ايران خواهان نيزدر سال های 
1326 تا 1329 و پس از آن  اجرا ميشــد و ايران 
دوســتان  در تهران به بلندای » توچال « ميرفتند تا 
بيننده و خوش آمد گوِي برآمدن خورشيد تيرگان 

باشند.

تیرگان، دومین جشن بزرگ ایرانیان پس از نوروز
 دکتر هوشنگ طالع نیازی

 »آب پاشــونک«، »گوجه عروس«، »گل 
عــروس« و »اول تابســتان« ]جشــن تيرگان[ 
جشن هايی هســتند که همزمان با نخستين روز 
تيرماه در ايران باســتان برگزار می شــدند و با 

گذشت زمان فراموش شده اند.
به گزارش ايســنا، جشــن »آب پاشــونک« در 
نخستين روز سال گاه شــماری و نخستين روز 
فصل تابســتان )برابــر با روز يكــم تيرماه که 
خورشــيد به باالترين جايگاه خود می رســد.( 
برگزارمی شــده است. اين جشــن هنوز هم در 
بســياری از نواحی ايران همراه با گردهمايی و 
آيين آب پاشــی و آب ريزگان در صحرا برگزار 

می شود.
در تحقيقی که »بهروز بيگوند« درباره جشن های 
فراموش شده ايران باستان انجام داده، آمده است: 
در فراهــان و نواحی مرکزی ايــران کماکان نام 
»اول تُِوّستونی« )اول تابستانی( برای اين جشن 

کهن رواجدارد.

در برخی نواحی خراسان و افغانستان اين هنگام 
را »گوجه عروس« يــا »ُگل عروس« می نامند و 
به نوعروسان ميوه های نو رســيده، آرد و نبات 
هديــه می دهند. در اين آيين به نام »گل و گوجه 
عروس«نورســيده، آرد و نبــات هديه می دهند. 
اين آيين در خراسان همزمان با فرا رسيدن و به 
بار نشستن درختان و رسيدن نخستين ميوه های 
درختی برگزار می شــود. در اين آيين در روزی 
تعيين شده بين اهالی روســتا، ميوه های نوبرانه 
را همراه با ســبزی، کاهو، آرد و روغن در سينی 

بزرگ چيده و به خانه نو عروسان می برند.
پرسه همگانی تيرماه

در باور ايرانيان، در چنيــن روزی گروه زيادی 
از ايرانيان باســتان در راه پاســداری ارزش های 
ميهنی و دينی خود جان خويش را فدا کرده اند. 
به هميــن دليل در نخســتين روز تير، پرســه 
همگانی با آيين ويژه برگزار می شــود. در بامداد 
روز پرســه همگانی، به نيايشگاه ها و تاالرهای 

رســمی نزديک محل زندگی خود می روند. در 
اين آييــن خانواده هايی حضور دارند که از يک 
سال پيش تاکنون فردی از اعضای آن ها درگذشته 
باشــد و بقيه برای گرامی داشــت ياد و خاطره 
نيكان و نيكوکاران در گذشــته در جهان مادی، 
در آيين پرسه شــرکت می کنند. در اين آيين، به 
ويژه بانوان، شــاخه هايی از برگ سبز »مورد« يا 
»شمشاد«، »عود«، »ُکندر« و يا »چوب سندل« را 
با خود می آورند و در کنار ســفره پرسه بر روی 
ميز می گذارند. روی ميز، سفره ای گسترده شده 
که روی آن بشقاب ميوه،  سينی لُرك و ظرفی از 
مخلــوط قهوه و ظرف ديگری از بلورهای نبات 

می گذارند.
مخلوط قهوه شــامل پودر قهــوه، مقداری آرد 
نخود، کمی پودر قند و اندکی پودر هل اســت. 
آتشدانی هم در کنار آن می گذارند و پيوسته در 
زمان برگزاری آيين ُکندر و چوب سندل بر آتش 
می پاشــند تا بوی عطرآگين آن ها هوا را خوشبو 

کند. در پســين روز پرســه، مردم به آرامگاه ها 
می روند و بــا نيايش خود به روان و فروهرهای 
همه درگذشتگان درود می فرستند. در بسياری از 
شــهرهای ايران در بامداد روز پرسه، نخست به 
ديدن خانواده هايی می روند که در سال گذشته از 
دست رفته ای داشته اند و برای چند دقيقه ای در 
خانه آن ها می مانند و چای و شربت می خورند و 

شادی برای روان آنان آرزو می کنند.
يكی از نوشيدنی هايی که برخی از خانواده ها در 
خانه تهيه کرده و به مهمان ها می دهند شــربت 
»ُخرفه« است. برای تهيه اين نوشيدنی، دانه های 
کوچــک گياه خرفه را کامال نرم می کنند و آن را 
بــا آب مخلوط کرده و به هم می زنند تا شــيره 
سفيدرنگی به دست آيد. پس از صاف کردن اين 
مايــع، مقداری شــكر، گالب و يخ به آن اضافه 

می کنند.
نيايش پير نارستانه

پير نارســتانه در 31 کيلومتری شــرق يزد و در 

پشــت کوه دربيد قرار گرفته اســت. زرتشتيان 
سراســر جهان، همه ساله به مدت 5 روز از روز 
ســپندارمذ تا روز آذر از ماه تيــر در اين مكان 
گردهم می آيند و آداب ورسوم نياش اهورامزدا و 

برپايی سنت های شاد را به جا می آورند.
روايت است که کتايون )همسر يزدگرد( به سبب 
عالقه ای که به پســر کوچک تر خود )اردشير( 
داشته با هم به سمت شرقی يزد گريختند. اردشير 

پس از جدا شــدن از مادر، به شــرق و به سوی 
کوه و دشتگريخت و سرانجام در کوهی که هم 
اکنون نارستانه ناميده می شــود، پنهان شد. اين 
مكان مقدس، شــاهزاده اردشير را برای در امان 
ماندن از دســت دشــمنان در خود گرفته است. 
شاهزاده اردشير شــكارچی روشن بينی نمايان 
شده و شكارچی بنا به خواست و فرمان شاهزاده 

اردشير، پير نارستانه را بنيان می نهند.

جشن های اول تیر در ایران باستان
 از پرسه همگانی تیرماه تا نیایش پیر نارستانه
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 معاون کاهش تقاضا و مشارکت  
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: از 
طريق صندوق ملی کارآفرينی برنامه ريزی 
شــده 50 ميليون تومان وام با بهره کم به 
هر معتادی که تــرك کرده و می خواهد 

دوباره شروع به کار کند، پرداخت شود.
يه گــزارش فارس، مواد مخدر به عنوان 
مهمترين آسيب اجتماعی  همه کشورهای 
جهان از جمله ايران را تحت تأثير خود 
قرار داده به طوری که ميزان شيوع انواع 
مــواد مخدر در دنيــا در جمعيت 15 تا 
64 ســال5.5 درصد جمعيت دنيا را در 
برمی گيرد و در ايران نيز ميزان شيوع آن 

نيز 5.4 درصد اين بازه سنی است.
ســاالنه ميلياردها دالر صــرف مبارزه با 
اين مواد خانمانسوز شده و جان تعدتد 
زيادی در اثر مصــرف انواع مخدرها از 
دست می رود و تعداد زيادی نيز در راه 
مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر جان می 

دهند.
بــرای آشــنايی بــا آخريــن وضعيت 
مواد مخــدر در ايــران با اميرحســين 
ياوری، معاون کاهش تقاضا و توســعه 
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر به گفت وگو نشستيم. آنچه در ادامه 
از نظرتان می گذرد مشــروح اين گپ و 

گفت است.
*آقای دكتر! به عنوان اولين پرســش 
توضيــح دهيد در كشــور چه تعداد 

مصرف كننده مواد مخدر داريم؟
تعداد مصرف کنندگان مستمر در جمعيت 
عمومی  15 تا 64 سال  2 ميليون و 802 
هزارو 800 نفر اســت و تعــداد نفرات 
مصرف کننــدگان تفننــی در جمعيــت 
عمومی کشور نيز يک ميليون و 600هزار 
نفر اســت. تنوع مواد مخدر خيلی زياد 
اســت و بيش از 200 مواد مخدر وجود 

دارد.
*درباره ميزان كشفيات مواد مخدر در 
ايران توضيح دهيد و اينكه كدام مناطق 

كشور كشفيات بيشتری داشته ايد؟
در حوزه کشــفيات نكته مهم در حوزه 
توليدات اســت؛ وقتــی آمريكايی ها در 
حدود 20 ســال وارد افغانســتان شدند 
افغانستان  پيش 800 تن توليد داشت و 
اما با ورود آنها اين ميزان  اکنون به 8 هزار 

و 800 تن رسيده است.
آمريكايی هــا از ســازمان ملل مجوزی 
گرفتــه بودند که از محــل فروش مواد 
بتوانيم افغانســتان را بازســازی کنيم و 
جالب اســت که سازمان ملل اين مجوز 
را به آمريــكا داد؛ به عبارتی اکنون عماًل 
آمريكا در افغانستان وظيفه توليد و قاچاق 
دارد؛ يعنی کســی که در مقابل ما وانت 
مواد مخدر می برد آدم  های آمريكا هستند 

نه کشاورز افغانستانی.
يک تشــكيالت کاماًل حرفه ای است؛ از 
ميزان 8 هزار و 800 تن بيش از هزار تن 
آن به سمت ايران می آيد؛به شكلی که در 
سال گذشته 950 تن کشفيات مواد مخدر 

ما بوده است.
درصدی از حجم 8 هزار و 800 تن مواد 
مخدر در افغانســتان نيز از دست ما در 
رفته و درصدی نيز به سمت ما نمی آيد و 
يكسری به چين، روسيه و آسيای مرکزی 
و يكسری به پاکستان و در نهايت در دنيا 

پخش می شود.
*افزايش 20 درصدی توليد شيشه در 

افغانستان
اينها برای خود شــبكه  دارند و شــبكه 
اطالعاتــی پشــت آنهاســت. مهم اين 
اســت که از 1.5 ســال پيش تاکنون در 
ايران مبارزه با شيشــه خيلی جدی شد. 
مشكل اينجا است که خيلی از اين افراد 
توليد کننده شيشه در کشور به افغانستان 
رفتند و اکنون توليد شيشه در افغانستان 
20 درصــد افزايش پيدا کــرده  و اين 

خطرناك تر است.

از ميزان 950 تن مواد مخدر کشور شده 
در کشــور در سال 98،حدود 76 درصد 
کشــفيات مربوط به اســتان های شرقی 
يعنی سيستان، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، هرمزگان، فارس، کرمان و يزد  و 
بقيه کشفيات مربوط به استان های ديگر 
اســت؛البته در کنار کشفيات مواد مخدر 
موضوع درگيری با قاچاقچيان و ســالح 

هم وجود دارد.
* در نقاط مختلف كشــور و به ويژه 
در تهران شاهد وجود معتادان متجاهر 
هستيم كه جلوه نا مناسبی دارد، چرا به 

اين موضوع توجهی نمی شود؟
در ايــران مواد مخدر جرم اســت؛ مگر 
اينكه فرد خودش بــه مراکز درمان ماده 
15 مراجعه کند. در اين مراکز فرد معتاد 
به محض اينكه کارت عضويت می  گيرد 
اگر همراه آن مواد مخدر باشد ديگر جرم 
نيست؛ چون تحت نظر پزشک کار درمان 

را انجام می دهد.
تعــدادی از افــراد معتــاد هســتند که 
نمی خواهند درمان شوند و بر پايه حكم 
قضايی پليس اين افراد را دستگير می کند 
و به مراکز ماده 16 يعنی همان کمپ هايی 
اجبــاری برده می شــوند. در آنجا 3 ماه 
می مانند و ابتدا اگر بيماری يا زخم های 
بازی داشــته باشــند مداوا می شوند تا 
خوب شــوند.اگر اين افراد در اين مدت  
اگر تغيير نكردنــد مقام قضايی می تواند 
دوره نگهداری آنهــا را تا 3 ماه بعد نيز 

تمديد کند.
از زمانــی که کرونا شــروع شــد بنا به 
درخواست ستاد ملی مبارزه با کرونا ديگر 
معتادان را آزاد نكردند؛ يعنی افرادی که 
در کمپ مانده بودند ديگر بيرون نيامدند.
افراد معتادی که در خيابان می بينيد چند 
دسته هســتند يک دسته هستند؛ افرادی 
هستند که مربوط همان 70، 80 هزار نفر 
زندانی بودند که قوه قضاييه آنها را در اثر 
شيوع کرونا در اواسط اسفند ماه گذشته 
آزاد کــرد. خيلی از اين افراد جايی برای 
رفتن نداشــتند و خانواده هايشان آنها را 

طرد کرده اند.
برای نمونه يكی از افراد برای گذران روز 
خود يک کتانی از آپارتمانی می دزدند و 
می فروشــد؛ در واقع خيلی از افراد فقير 
هستند و معتاد نيستند و دزدی می کنند 2، 
3 شب خود را گذرانده و باز اين کار را 
ادامه می دهند؛البته در بين آنها افراد معتاد 

هم هستند.
 مــا به خاطر دســتورالعملی که وزارت 
بهداشــت ابالغ کــرد مجبور شــديم 
نگهداری معتــادان در مراکز ماده 16 را 

به شدت کاهش دهيم. وزارت بهداشت 
پروتكلی تهيه کرد و بعد از اينكه در اين 
مراکز از اين افراد تست اعتياد می گيرند 
تست کرونا هم می گيرند و پزشک بايد 
به صورت بالينی و مرتــب اين افراد را 

کنترل کند.
مشكل اينجاســت که ظرفيت نگهداری 
ما به يكدفعه به يک پنجم رســيد؛ چون 
قباًل اين افراد در تخت  های چند طبقه با 
هم می خوابيدند اما اکنون مجبور شديم 
بگوييم هر نفــر در يک تخت بخوابد و 

ظرفيت ها در کل کم شد. 
از طرف ديگر با ســازمان بهزيســتی و 
وزارت بهداشت جلسات زيادی داشتيم 
که چطور اين افراد معتاد را از خيابان ها 
جمع کنيم که هم خيابان ها تميز باشد و 

هم اين افراد از بين نروند.
اکنون بر پايه آمار بين المللی، معتادان اگر 
در اثر ابتال به کرونا به بيمارســتان بروند 
3.6 درصد برابر افراد عادی بيشتر فوت 
می کننــد. مكاتبه ای با تمام کشــورهای 
دنيا کرده و ســؤاالت مختلفی کرديم که 
آيا افرادی که به شــما مراجعه می کنند 
سابقه اعتياد دارند يا نه؟ آيا اعتياد باعث 
شده معتادان بيشتر کرونا بگيرند يا نه و 
آيا احتياج به درمــان ندارند، يا آيا مرگ 
معتادان مبتال به کرونا بيشتر از افراد عادی 

است؟ 
اکنون ما آمار اينكه معتادان مبتال به کرونا 
بيشتر اســت را داريم و اين ميزان فوت 
معتــادان 3.6 صدم درصــد افراد عادی 
اســت؛ تنها جايی که بــه صورت منفی 
گزارش خود را اعالم کرد فرانسه بود که 
گفت افراد سيگاری کمتر مبتال به کرونا 
می شوند اما بالفاصله انگليس، استراليا و 
چند کشور ديگر اطالعيه دادند که افراد 
سيگاری در کشورهای آنها بيشتر دچار 

کرونا می شوند.
از نظــر علمی هر فردی اعتيــاد دارد و 
مواد مخدر مصرف می کند، به دليل اينكه 
ريه اش تحريک می شــود ممكن است 
دچار ويروس کرونا شود؛ همچنين بايد 
توجه کنيم افرادی که مواد مخدر استفاده 
می کنند انگار دارو مصــرف می کنند و 
خيلــی از تظاهرات بالينــی را به خاطر 

مصرف مسكن ها ندارند.
نكته ديگر اينكه خيلی از معتادان متجاهر 
در دسترس مردم نيســتند و در زير پل 
يــا نقطــه دوری زندگی می کننــد و از 
همــه مهمتر اينكه معتادان در گروه خود 
هستند؛ مثاًل فردی که لباس کهنه و پاره 
دارد نمی تواند در محيط خوب و مناسب 
برود و همه اينها با هم هســتند و با هم 

زندگــی می کنند و در واقــع فرد معتاد 
ارتباط اجتماعی پايينی دارد.

* درباره ميزان شــيوع مصرف مواد 
مخدر در بين دانش آموزان و دانشجويان 

توضيح دهيد؟
يک ميليون و 600 هــزار نفر از معتادان 
افرادی هســتند که خدماتــی از 9 هزار 
مرکز ترك اعتياد دريافت کرده يا می کنند. 
قسمتی از اين افراد در مراکز ترك اعتياد 
دولتی هستند و برخی توسط سازمان های 
مردم نهــاد به صورت رايــگان خدمات 

می گيرند.
ميزان شــيوع مصرف مواد مخدر در بين 
دانش آموزان 2.1 درصد است که مربوط 
به مصرف کننده در دوره متوسطه دوم و 
هنرســتان ها هستند؛البته ثابت شده رشد 
مصرف مــواد مخــدر در دانش آموزان 
متوقف شــده اســت. ميزان شيوع مواد 
مخدر در بين دانشجويان نيز 4.7 درصد 

است.
* اكنون سن شروع مصرف مواد مخدر 

در ايران چه سنی است؟
سن شروع مصرف مواد مخدر در ايران 

24 سال است.
*كدام استانها بيشترين مصرف كننده 

مواد مخدر را دارند؟
در جمعيــت عمومــی بيــن 15 تا 64 
ســال به ترتيب خوزستان،گلستان،چهار 
بختياری،کرمان،فارس،خراسان  و   محال 
و  سيستان  و  شمالی،مرکزی،کرمانشــاه 
بلوچستان بيشــترين مصرف کننده مواد 

مخدر هستند.
*آقای دكتر!چنــد نوع ماده مخدر در 
جهان وجود دارد و كدام ماده مخدر در 

ايران باالترين ميزان مصرف را دارد؟
 NPS در سال 2018 در جهان 803 نوع
)مواد مخــدر صنعتــی روانگردان های 
جديد( شناسايی شد. در ايران به ترتيب 
ترياك،مــاری جوانا، شيشــه و هروئين 
بيشترين مواد مخدر مصرفی هستند و در 
جهان »ماری جوانا« بيشترين ماده مخدر 

مصرفی است.
*اكنــون در ايران چه تعــداد معتاد 

متجاهر داريم؟
در کل کشــور حدود 60 هــزار معتاد 
متجاهر داريم. بيــش از 9000 مرکز در 
سطح کشــور داريم که نســبت به ارائه 
خدمات درمان و کاهش آســيب اعتياد 

اقدام می کنند.
از طريــق صنــدوق ملــی کارآفرينی 
برنامه ريزی شده تا 50 ميليون تومان  به 
هر معتادی که تــرك کرده و می خواهد 
دوباره شروع به کار کند وام با بهره بسيار 

پايين در درازمدت بدهيمما کارهای خود 
را به کميته هايی تبديل کرديم.

* در مراكز ماده 16 چگونه با معتادان 
برخورد می شود؟

بعد از اينكه معتادان دســتگير شــدند 
ابتدا پزشــک آنها را در اين مراکز معاينه 
می کنند و موارد مختلف را شناســايی و 
تحت درمان قرار می گيرد و بيماری های 

آنها شناسايی و درمان می شود.
بعد از ورود به مرکز با استفاده از متادون 
تلورانس رفتاری معتادان را کوتاه می کنيم 
و بعد از حــدود 10 روز تازه می توان با 
اين افراد معتاد صحبت کرد؛ چراکه قبل 
از اين چند روز اصاًل نمی شود با اين افراد 
صحبــت کرد و بعد از يــک ماه نيز کار 
خانواده درمانی و غيره انجام می شــود تا 
فرد  از نظر رفتاری متعادل شود. ما معتقد 
هســتيم اصاًل نگهداری 3 ماهه کارساز 

نيست.
در مطالعه ای که کرديم در اکثر کشورها 
کمتر از 2 سال افرادی که دستگير می کنند 
را نگهداری نمی کنند و تا 15 ســال زير 

نظر دارند.
در مراکــز ماده 15 افراد خودشــان پول 
می دهند و درمان می شــوند اما در مراکز 
ماده 16 دولت هزينه ها را می دهد و اين 
افراد روزانه 20 تا 25 هزار تومان بار مالی 
برای دولــت دارند؛ اعم از خدمات ارائه 
شده توســط پزشک،دارو و غذا که همه 

خدمات رايگان است.
يكی از دســتورات دبيرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اين اســت که بعد از اينكه 
افراد دستگير شــده و درمان شدند برای 
آنها کار ايجاد کنيم و وقت آنها را پر کنيم 
و ســرگرم باشــند تا ميل مصرف ايجاد 
نشود. کارهای زيادی کرده  و با صندوق 
کارآفرينی نيز صحبت کرديم و کار خوبی 
را با معاون علمی رياست جمهوری در 

حال انجام هستيم. 
اکنون اگر فردی به صورت شخصی معتاد 
ترك کرده ای را استخدام کند، دولت 50 
درصد هزينــه اش را می دهد؛ يعنی اگر 
اســتاد کار 3 ميليون تومان به فرد حقوق 
می دهد دولــت 1.5 ميليون تومان آن را 

پرداخت می کندو اين کار بزرگی است.
از طريــق صنــدوق ملــی کارآفرينی 
برنامه ريزی شده تا 50 ميليون تومان  به 
هر معتادی که تــرك کرده و می خواهد 
دوباره شروع به کار کند وام با بهره بسيار 
پايين در درازمدت بدهيم و فرد معتاد اين 

وام را می گيرد تا شروع به کار کند. 
همچنيــن تا يک مــاه آينده مــا اولين 
استارتاپ لينكد خود را راه اندازی می کنيم 

و مجموعه ای از دانش بنيان ها را درگير 
می کنيم  تا در اين باره کمک کنند.

از همه مهم تر اينكه، شــبكه توليد کنيم 
و کاری کــه می خواهيم انجام دهيم اين 
اســت که چند دســتگاه را درگير کنيم؛ 
مانند صندوق کار آفرين و وزارت کار؛ به 
اين شكل که می گوييم به شما يكسری 
کار بدهيم مثاًل 50 تا 60 شــغل و نقش 

سازمان های مردم نهاد پررنگ  می شود.
برای نمونه زباله مازندران را بگيريم و به 
سمنان ببريم، در آنجا تفكيک کرده و به 
مواد اوليه تبديل کنيم و بفروشيم و سود 
آن را به حساب مراکز درمان واريز کنيم؛ 
اينها 50 گام و شغل دارد و روی هم در 

نهايت چند ميليارد تومان می شود. 
همچنين سازمان های مردم نهاد خودشان 
خودجوش کار می کنند؛ البته به صورت 
مرتب کميته درمان ما در سراسرکشــور 
برگزار می شــود و نظارت الزم به مراکز 

درمان سازمان های مردم  نهاد وجود دارد.
*آقای دكتر! يكی از مشكالت معتادان 
رها شده از اعتياد در مراكز ترک اعتياد 
اين اســت كه اين افراد پس از رهايی 
و آزاد شــدن بی تكليف بوده و بيكار 
هستند و درصد بازگشت آنها به اعتياد 
بسيار باالست، در اين باره چه برنامه ای 

داريد؟
نيازمند اصالح برخی قوانين هستيم؛ با 3 
ماه نگهداری کسی ترك نمی کند؛ تالش 
می کنيم تا اين را به يكســال برسانيم و 
مهمتر اينكه با استفاده از استارتاپ ها اين 
افراد ترك کرده را تا 15 سال تحت نظر 
داشته باشــيم؛ البته کار ساده ای نيست و 
ممكن است همســاالن اين افراد و علل 
بســيار ديگر در بازگشــتن اين افراد به 

مصرف مواد مؤثر باشد.
* در اين ميان خانواده معتادان در كمپ 
بالتكليف هستند و دچار مشكالت و 
باره  اين  می شوند؛در  انحرافاتی  بعضا 

چه كار كرده ايد؟
خيلی از اين خانواده ها شــرايط خوبی 
دارند و فقط دوســت دارند از دســت 
معتادان راحت  شــوند و نياز به کمک ما 
ندارنــد. ما به ســمتی می رويم که برای 
خانواده  افراد در کمپ شغل، يا درآمد و 
يا کمک مالــی ايجاد کنيم تا کاری کنيم 

آنها زندگی کنند.
در درمان نيز برای بهبود يافتگان ســعی 
می کنيم پول را به فرد مورد درمان  ندهيم 
و به خانواه اش بدهيم چون به محض رها 
شــدن، اين فرد دوباره مصرف را شروع 

می کنند.
همچنين  تلفن 09628 مربوط به مشاوره 
ســازمان بهزيستی اســت  تا هر فردی 

سؤالی در باره اعتياد دارد مطرح کند.
*مــدارس و دانش آموزان از مراكز و 
اقشار بسيار حساس و آسيب پذير در 
برابر اعتياد هستند؛ چه اقداماتی برای 
آگاهی بخشــی به دانش آموزان انجام 

داده ايد؟
 حدود 12 هزار مدرســه را در سال 98 
زير پوشــش پيشــگيری از اعتياد قرار 
داديم. در ســال کنونی ايــن رقم  به 60 
هزار مدرسه می رسد؛کار را در دبيرستان 
شروع کرديم و به تدريج به دوره ابتدايی 
هم می رســيم و تا 1400 تمام 130 هزار 
مدرسه تحت پوشش برنامه قرارمی گيرد.

در کنار آن با وزارت ارشاد همكاری هايی 
داريم تا تمام دستگاه های فرهنگی مثل 
ســينما در حوزه های تبليــغ، و اطالع 
رسانی مشارکت کنند. اولين توليدات ما 
تا يک ماه ديگر منتشر می شود و انرژی 
خود را به سمت شبكه مجازی می بريم 
تا توليد محتوا کنيم. رهبر معظم  انقالب 
چند ســال پيش فرمودند موضوع مواد 
مخدر بايد دغدغه مســووالن باشد و از 
همه مهم تر مردم هســتند و نقش اصلی 

را دارند.

معاون کاهش تقاضا و مشارکت  مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

اعطای وام 50 میلیونی به »ترک کنندگان« مواد مخدر
 سن شروع مصرف مواد مخدر در ایران 24 سال است

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد
سیر صعودی 

آمار کرونا در کشور
 فوتی های روزانه 

به ۱۶۲ نفر رسید
 سخنگوی وزارت بهداشت، از افزايش 
روند ابتال و فوتی های روزانه کرونا در کشور 
خبر داد و گفت: در 24 ســاعت گذشته 162 

نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، سيما سادات الری، 
روز دوشنبه در ارتباط زنده تلويزيونی، به ارايه 

تازه ترين آمار کرونا در کشور پرداخت.
وی با اشــاره به شناسايی 2536 مورد جديد 
کرونا در کشــور در شــبانه روز منتهی به 9 
تير، گفت: تا کنــون 225 هزار و 205 نفر از 

جمعيت کشور به اين بيماری مبتال شده اند.
الری، تعداد فوتی ها در 24 ساعت گذشته را 
162 نفر اعالم کرد و افزود: بر همين اساس، 
تا کنون 10 هــزار و 670 نفر از هموطنان بر 
اثر ابتال به اين بيماری جان خود را از دســت 

داده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود يافتگان 
را 186 هــزار و 180 نفر اعالم کرد و گفت: 
در شرايط کنونی، 3037 نفر از بيماران کرونا 
در وضعيت شديد و تحت مراقبت های ويژه 

قرار دارند.
وی افزود: تا کنون يک ميليون و 639 هزار و 
78 مورد تست تشخيصی در آزمايشگاه های 
مورد تاييد وزارت بهداشت انجام شده است.

خيز آمار كرونا در تهران
ســادات الری با تاکيد بر لزوم رعايت فاصله 
گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک به ويژه 
در تجمعات و اماکن عمومی، گفت: استان های 
خوزستان، کردستان، آذربايجان های غربی و 
شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و 
کرمانشاه در وضعيت قرمز و استان های ايالم، 
لرستان و گلســتان در وضعيت هشدار قرار 

دارند.
وی افزود: از روز گذشته خيز قابل توجهی در 
آمار بيمــاران کرونا در تهران داريم که نگران 
کننده است. بی ترديد اين افزايش آمار بازتاب 
عملكرد ما در بحث بازگشــايی ها و رعايت 

پروتكل های بهداشتی است.

چرا افراد چاق 
بیشتر در معرض ابتال به 

کرونا هستند؟

 متخصص تغذيه گفــت: افرادی که 
باالی 60 ســال هستند بيشترين دليل بستری 
شــدن آنها بيماری زمينه ای بــوده و در افراد 
جوان تر چاقی می تواند باعث تضعيف سيستم 
ايمنی بدن شود و زمينه ابتال به کرونا را فراهم 

کند.
مريم مظاهريون متخصص تغذيه در گفت وگو 
با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس درباره 
ارتباط چاقی و ابتال به کرونا اظهار داشــت: 
شوربختانه سيستم ايمنی بدن يک شبه ضعيف 
يا قوی نمی شــود و مواد غذايی که به بدن ما 
می رسند بايد در يک تناسب و تعادل درستی 
قرار بگيرند، وقتی مواد غذايی درست مصرف 
نمی شــود و خودآگاه ميزان دريافت چربی و 
مواد غذايی قندی و شور افزايش پيدا می کند 
به مرور زمان افراد دچار چاقی می شــوند و 
چاقی نيز باعث ايجاد التهاب در بدن شــده 
و باعث می شود سيستم ايمنی به مرور زمان 

ضعيف شود.
وی افــزود: وقتی تعداد ســلول های چربی 
افزايش پيدا می کند تعــادل بين مواد التهابی 
و پيش التهابی بــدن بهم می خورد در نتيجه 
سيستم ايمنی ضعيف شده و صرف غذاهای 
چرب و شــور باعث تضعيف سيستم ايمنی 

بدن می شود.
اين متخصص تغذيه عنــوان کرد: فرد چاق، 
ورزش و تحرك صحيح ندارد، شيوه زندگی 
مناســبی نــدارد و از رژيم غذايی مناســبی 
برخوردار نيست و ســاعت خواب مناسب 
نــدارد و اين موضوعات باعث می شــود به 
مرور زمان، فرد فشار زيادی را تحمل کند و 
مستعدتر برای ابتال به کرونا باشد، افرادی که 
باالی 60 ســال هستند بيشترين دليل بستری 
شــدن آنها بيماری زمينه ای بــوده و در افراد 
جوان تر چاقی می تواند باعث تضعيف سيستم 

ايمنی بدن شود.
وی گفــت: آيا برای مقابله با کرونا بايد رژيم 
غذايی خاصی را داشته باشيم گفت: بايد يک 
شيوه زندگی سالم داشته باشيم، در واقع تمام 
منابع علمی هرســاله يک الگوی غذايی ارائه 
می دهند و اگر افراد الگوی غذايی سالم داشته 
باشند می توان در مقابل بسياری از بيماری ها 

مقاومت کرد.

خبــر

  سخنگوی وزارت بهداشت گفت: توصيه ها 
از روز اول و حتی قبل از ورود کوويد-19 به ايران، 
رعايت بهداشت، شست وشوی مداوم دست ها و 
استفاده از ماسک بوده و همچنان اين موضوع در 

ايران و جهان اولويت و توصيه اصلی است.
به گزارش ايســنا، دکتر سيما سادات الری افزود: 
روند بيماری کوويــد 19 در ماه های اخير تغيير 
محســوس و متفاوتی نداشته است؛ اما مهم ترين 
نكته درباره اين بيماری اين اســت که بدانيم يک 

بيماری نوپديد محســوب می شــود و در واقع 
دانسته های ما بسيار کمتر از نادانسته هاست. ايران 
نيز مانند همه کشورهای جهان در شرايط مختلفی 
با اين ويروس مواجه شــد و به مرور مســائل و 

جزييات بسياری درباره آن شفاف شد.
وی ادامــه داد: به طور مثال در اســفند ماه، بحث 
از دست دادن بويايی و چشايی توسط بسياری از 
افراد جامعه مطرح شــد، اما کسی اين موضوع را 
هنوز جزو عالئم بيماری نمی دانســت و به مرور 

اين موضوع هم اثبات شد که يكی از عالئم بيماری 
کوويد 19 است. بنابراين می توان گفت که هرچه 
پيش تر می رويم، نكات و موارد بيشــتری درباره 
کوويد 19 می فهميم  و به همان ميزان راه های مقابله، 

پيشگيری و درمان نيز طراحی و اجرا می شود.
معاون وزير بهداشت گفت: هيچ توصيه ای به جز 
رعايت بهداشــت و اســتفاده از ماسک و فاصله 
گذاری در مورد کرونا موثر نيست؛ اين موضوع در 

ايران و جهان اثبات شده است.

بنابــر اعالم روابــط عمومی وزارت بهداشــت، 
ســخنگوی وزارت بهداشــت اظهار کرد: برخی 
توصيه هــای غيرعلمی در فضــای مجازی مثل 
خــوردن برخی مــواد غذايی مشــخص مطرح 
می شود که مبنای علمی ندارند. بهتر است مردم به 
توصيه های وزارت بهداشت توجه کنند و از تمام 
گروه های غذايی استفاده شود و افراد سبک زندگی 
خود را بر روال کرونا بچينند و به ســالمت خود 

و خانواده شان بيشتر از گذشته توجه داشته باشند.

سخنگوی وزارت بهداشت : رعایت بهداشت، اولویت نخست مقابله با کروناست
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متقاضیان مسکن ملی
تا ۱۴ تیر امکان ویرایش 

اطالعات دارند
 وزارت راه و شهرســازی، مهلــت 
ويرايــش اطالعات متقاضيان طرح اقدام ملی 
مســكن را 14 تيرماه و ثبــت اعتراض به رد 

درخواست را 13 تيرماه اعالم کرده است.
به گزارش ايســنا، امكان ويرايش اطالعات 
متقاضيان طــرح اقدام ملی مســكن اعم از 
مرحله اول، مرحله دوم و ثبت نام پيامكی که 
استعالمات آنها مورد بررسی قرار گرفته و در 
وضعيت در انتظار بررسی قرار گرفته اند تا 14 

تيرماه فراهم است.
متقاضيــان می تواننــد با مراجعــه به بخش 
»مشاهده درخواست متقاضی« در سامانه طرح 
 tem.mrud.ir اقدام ملی مســكن به نشانی

نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام کنند.
بر پايه اعالم معاونت مســكن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی، ويرايش اطالعات 
ديگر متقاضيــان که اســتعالمات آنها مورد 
بررســی قرار نگرفته به مرور انجام می شود و 
نگرانی از اين ناحيه متوجه ثبت نام کنندگان 

طرح اقدام ملی مسكن نيست.
همچنين متقاضيانی که هم اکنون در وضعيت 
رد درخواست قرار گرفته اند تا ساعت 24 روز 
جمعه 13 تيرمــاه فرصت دارند با مراجعه به 
بخش مشاهده درخواست متقاضی در سايت 

مذکور، اعتراض خود را ثبت کنند.
رقم آورده نقدی متقاضيان مسكن ملی اعالم 

شد
روز گذشــته نيز نادر قاسمی سرپرست بانک 
مســكن از افتتاح 11 هزار حساب پس انداز 
طرح ملی مسكن در اين بانک خبر داد و گفت: 
متقاضيان واجد شرايط دريافت مسكن در اين 
طرح، آورده نقدی 30 تا 40 ميليون تومانی در 

اين حساب ها واريز کرده اند.
پيش از اين هم قيمت هر مترمربع از واحدهای 
طرح اقدام ملی مســكن 2.5 تــا 3.5 ميليون 
تومان، رقم آورده اوليــه متقاضيان 30 تا 40 
ميليون تومان و تسهيالت بانكی 100 ميليون 

تومان با نرخ سود 18 درصد اعالم شده بود.
فروش اقســاطی زمينهای طــرح اقدام ملی 
مســكن نيز بدون بهره با دو سال تنفس اوليه 
و مــدت بازپرداخت 5 ســاله خواهد بود که 
طبق پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت 
قرار اســت اين زمان به 10 سال افزايش پيدا 
کند. معاون وزير راه و شهرسازی می گويد که 
اگر با پيشــنهاد اقساط 10 ساله موافقت شود 
قيمت زمين برای متقاضيان در حد رايگان تمام 

خواهد شد.
به گزارش ايسنا، طرح اقدام ملی توليد و عرضه 
400 هزار واحد مســكونی، شهريور 1398 با 
حضور رييس جمهور آغاز شد. البته در برخی 
از مناطق از پايان سال 1397 کليد خورده بود. 
در قالب اين طرح تا نيمه ارديبهشت ماه 1399 
برای 300 هزار واحد تامين زمين شده و 230 

هزار واحد مراحل اجرايی را طی می کند.
بر پايه اعالم اســالمی وزير راه و شهرسازی، 
اولين واحدهای مسكن ملی در بعضی مناطق 
کشور، خرداد يا تيرماه امسال تحويل می شود. 
پيش از اين هم محمودزاده معاون وزير راه و 
شهرسازی به ايسنا گفته بود که 17 هزار و 500 
واحد در شــهرهای کوچک آماده واگذاری 
اســت. همچنين روز 23 ارديبهشــت 1399 
طاهرخانی، مديرعامل شرکت عمران شهرهای 
جديد دستور داد که 2000 واحد مسكن ملی 
پرند تا قبل از هفته دولت )شهريور ماه( امسال 

به متقاضيان تحويل داده شود.

۲ میلیون توماِن 
دارندگاِن دارا یکم، 

حدود ۶ میلیون تومان شد
 يونيت های صندوق واسطه گری دارا 
يكم که ارديبهشت ماه امسال، هر واحد 10 
هزار تومان پذيره نويســی شد، در معامالت 

ديروز به حدود 29 هزار تومان رسيد.
بــه گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ســه روز 
از معاملــه پذير شــدن واحدهای صندوق 
سرمايه گذاری واسطه گری يكم که با نماد 
معامالتی دارا يكم، در حال عرضه بخشــی 
از سهام شرکت های دولتی در بازار سرمايه 
است، قيمت اين واحدها که در هنگام پذيره 
نويسی در ارديبهشــت ماه امسال، 10 هزار 
تومان تعيين شــده بود، بــه حدود 29 هزار 

تومان در معامالت امروز رسيد.
بازدهــی 179 درصــدی ايــن يونيت های 
ســرمايه گذاری و رســيدن قيمت هر برگه 
تا 29 هزار تومــان، در حالی رخ داد که در 
هنگام پذيره نويســی، به هر متقاضی، 200 
يونيت تا ســقف 2 ميليون تومان عرضه شد 
که با آغــاز معامالت آن در بازار ســرمايه، 
ارزش دارايی های دارنــدگان اين يونيت ها 
از 2 ميليــون تومان به 5 ميليون و 980 هزار 

تومان رسيده است.
گفتنی است امروز در يكی از معامالت نماد 
دارا يكم، تا ســقف قيمتی 50 هزار و 700 
تومان برای هر يونيت نيز فروش اين واحدها 
به ثبت رسيد؛ اما بار ديگر تعديل قيمتی رخ 
داد و به دامنه 27 تا 29 هزار تومان بازگشت.

خبــر

  آنطور که سازمان بازرسی اعالم 
کرده دولت برای اصالح دســتمزد در 
نيمه دوم ســال برنامــه دارد، پس بايد 
منتظر برگزاری جلســات شورای عالی 
کار باشــيم؛ اين در حاليست که هنوز 

حق مسكن تصويب نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تقريباً از اسفند 
سال گذشته بحث دستمزد کارگران در 
جامعــه کارگــری و کارفرمايی مطرح 
اســت و به قدری حواشی اين موضوع 
زياد بوده که حتــی رهبری و نهادهای 
قضائی نيــز به موضوع مــزد کارگری 

ورود کردند.
نمايندگان  قهر  نخســت:  ســكانس 

كارگری
اسفند سال گذشته که پس از چندين بار 
لغو نشست، باالخره در هفته آخر سال 
جلسات شــورای عالی کار برای تعيين 
دستمزد برگزار شد، به دليل عدم جلب 
رضايت نمايندگان کارگران در مورد پايه 
دستمزد، بخشنامه مزد 99 بدون امضای 
ايــن افراد، و به صــورت دو جانبه بين 
نمايندگان دولت و کارفرمايی با افزايش 
21 درصــدی پايــه مزد بــرای حداقل 
بگيران و 15 درصدی +91 هزار تومان 

برای ديگر سطوح مزدی، تصويب شد.
نمايندگان کارگران، با انتقادات گسترده 
نســبت به عملكرد دولت، معتقد بودند 
که دولت در قالب يک نماينده کارفرما، 
در جلسات شــورای عالی کار حاضر 
شده و توجهی به موضوعات مطروحه 
کارگران  معيشــتی  مورد مشكالت  در 

نداشته است.
ســكانس دوم: تذكر رهبری و ورود 

نهادهای قضائی
پــس از افزايــش اعتراضــات جامعه 
کارگری به فاصله معنادار سبد معيشت 

4 ميليــون و 940 هــزار تومانی با پايه 
مزدی يــک ميليون و 835 هزار تومانی 
کارگــران و ثبت چندين شــكايت در 
ديــوان عدالــت اداری، قــوه قضائيه 
بــا دعــوت از نماينــدگان کارگری و 
کارفرمايی، ضمن شنيدن نظرات اين دو 

گروه، قول پيگيری داد.
همچنين رهبری در نشست ای با هفت 
مجموعه توليدی تاکيد کردند که »حقوق 
طبيعی نيروی کار بايد رعايت بشــود. 
يعنی دستمزد عادالنه، پرداخت منظم و 
بدون تأخير، ثبات اشــتغال يعنی امنيت 
شغلی، که اين يكی از مسائل بسيار مهم 

است.«

سكانس ســوم: قول وزير كار برای 
بهبود دستمزد

محمــد  ماجراهــا،  ايــن  ادامــه  در 
شــريعتمداری وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعــالم کرد که بــا برگزاری 
مجدد نشست شورای عالی کار در مورد 
حق مسكن، تصميم گيری خواهد شد تا 
با اين مؤلفه حقوق کارگران به صورت 

نسبی بهبود يابد.
پــس از ارســال دعوت نامه نشســت 
شــورای عالی کار، نمايندگان کارگری 
تاکيد کردند که اگر قرار باشــد در اين 
نشست، فقط مساله حق مسكن مطرح 
شــود، زير بار نخواهند رفت و بايد به 

موضوع پايه مزدی نيز ورود شود.
ســكانس چهارم: افزايش ۵ درصدی 

پايه مزدی و تعيين حق مسكن
نتيجه نشست شورای عالی کار پس از 
نزديک به 7 ساعت، به اين قرار بود که 
حق مســكن از 100 هزار به 300 هزار 
تومان افزايش يابــد و از آن طرف نيز 
با کســر 75 هزار تومان از پايه سنوات، 
5 درصد به پايه مزدی افزوده شــود. به 
اين ترتيب پايه مزدی در سال 99 نسبت 
بــه 98 از 21 درصد به 26 درصد برای 
يافت. همچنين  افزايش  بگيران  حداقل 
پايه مزد ديگر سطوح نيز 78 هزار تومان 

افزوده شد. 

مطابــق با اعالم اعضای شــورای عالی 
کار، ايــن تغييرات از تير ماه اعمال و به 
اين ترتيب ليست های حقوق و دستمزد 

کارگران از اين ماه اصالحيه می خورد.
ســكانس پنجم: انتظار برای تصويب 

حق مسكن در دولت
بــر اين پايه، با توجه به اينكه شــورای 
عالــی کار، صرفاً عــددی را برای حق 
مسكن کارگران به هيأت دولت پيشنهاد 
می دهــد، بايد اين موضــوع در دولت 
تصويب و سپس برای اجرا ابالغ شود.

متأســفانه با گذشــت 9 روز از تير ماه 
هنوز هيأت دولت در مورد حق مسكن 
کارگران تصميمی نگرفته است؛ اين در 

حاليســت که مطابق با وعده های داده 
شده، تغييرات دســتمزد بايد از تير ماه 

اعمال شود.
سكانس آخر: قول دولت برای اصالح 

دستمزد در نيمه دوم سال
حال در آخرين حاشيه پررنگ تر از متن 
رييس سازمان  کارگران،  دســتمزد 99 
بازرسی کل کشور روز گذشته در گفت 
و گويی با يكی از رسانه های کشور، از 
وعده دولت برای بازنگری در دستمزد 

در 6 ماه دوم سال خبر داده است.
طبق گفته درويشــيان »دولت اين قول 
را به ما -ســازمان بازرسی کل کشور- 
داده اســت کــه در 6 ماهه دوم ســال 
ايــن موضوع را مجــدداً بازنگری کند 
و اميدواريــم ان شــااهلل روند حقوق ها 

اصالح شود.«
وی همچنين تاکيد کرده است که »نظارت 
بر اجرا و اعمال افزايش 5 درصدی پايه 
مزد و 200 هزار تومانی حق مســكن را 

حتماً پيگيری خواهد کرد.«
آنطور که اســتاندار تهران چندی پيش 
اعالم کرد خط فقر در پايتخت 4 ميليون 
و 500 هزار تومان اســت، درحالی که 
کارگر حداقلی  يــک  دريافتی  مجموع 
بگير 2 ميليون و 800 هزار تومان است؛ 
يعنی تقريباً دو ميليون تومان از خط فقر 

پايين تر.
براين اســاس اگر قصــد دولت برای 
اصالح دوباره دســتمزد برای نيمه دوم 
سال جدی باشد، بايد دولت از تقريباً دو 
ماه ديگر جلســات شورای عالی کار را 
برگزار کند تا فرصت کافی برای بحث 
و بررســی و اعمال افزايــش احتمالی 
دســتمزد برای نيمه دوم ســال وجود 
داشته باشد. بايد منتظر ماند و ديد دولت 
به وعده خود عمل خواهد کرد يا خير.

قول دولت برای اصالح دستمزد در نیمه دوم سال
 انتظار برای تصویب حق مسکن در دولت

 معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه تسهيالت 
مقابله با کرونا از محل کاهش نرخ سپرده قانونی 
تأمين شــد، تأکيد کرد که اســتقراض از بانک 
مرکزی در سلســله مراتب تأمين مالی کســری 

بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جايی ندارد.
به گزارش تســنيم ، محمدعلی دهقان دهنوی 
معــاون وزيــر اقتصــاد در يادداشــتی در باره 
اســتقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران 
کســری بودجه نوشت: رشــد نقدينگی در سه 
ماه ابتدای سال کنونی هرچند به طور ساختاری 
باالســت ولی در مقايســه با زمان های مشابه 
در ســالهای قبل، روند خيلی متفاوتی را نشان 
نمی دهد، اما مهم تر اين که بخش قابل توجه اين 

افزايش نقدينگی ناشــی از پرداخت تسهيالت 
بانكــی بابت حمايت از معيشــت خانوارها در 
شرايط کرونايی بوده است که نرخ يارانه ای آن از 
طريق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمين 

شده است.
کســری بودجه چگونه تأمين مالی شد؟/ چهار 

روش اصلی جبران كسری بودجه
معاونت امور اقتصــادی وزارت امور اقتصادی 
و دارايــی در ايــن يادداشــت بيان مــی دارد: 
سلســله مراتبی از تأمين مالی کسری بودجه در 
دولــت وجود دارد و بر پايه همان اولويت عمل 
می شــود. در اين سلسله مراتب اولين اولويت با 
کاهــش هزينه های غيرضــروری و کاهش بار 

هزينــه ای به خصوص هزينه جــاری در بودجه 
اســت. در مرتبــه دوم تأميــن از طريق فروش 
دارايی ها و اموال مازاد )اعم از امالك و ســهام( 
و يا درآمدزايی از مولدســازی آنها قرار دارد و 
مراتــب بعدی متعلق به انتشــار اوراق بدهی و 
همچنين افزايش درآمد مالياتی )با مالحظه جدی 

عدم افزايش بار مالياتی توليد( است.
در ادامه اين يادداشت تأکيد شده است: استقراض 
از بانــک مرکزی در سلســله مراتب تأمين مالی 
کســری بودجه از نــگاه وزارت اقتصاد جايی 
ندارد و تمام تالشــها بر آن اســت که از طريق 
اعمال مجموعه ای از چهار اولويت يادشــده، از 

ناگزيرشدن در اين مسير دوری شود.

ايران گرفتار ابرتورم نخواهد شد
معاونــت امــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد با 
خطای فاحش خواندن مقايســه اقتصاد کشور با 
اقتصادهايی که در معرض ابرتورم قرار گرفته اند، 
بيان می دارد: اقتصاد کشــور ما دارای ظرفيتها و 
ويژگيهايی اســت که امكان بروز ابرتورم را از 
آن دور می کند که از آن جمله می توان به ســطح 
بســيار پايين بدهی خارجی )نزديک به صفر(، 
ســطح غيربحرانی بدهی داخلــی و باور عميق 
اقتصادی مبنی بر اجتناب از اســتقراض از بانک 
مرکزی و پولی کردن کســر بودجه در مجموعه 

اقتصادی دولت اشاره نمود.
در انتهای اين يادداشــت ابراز اميدواری شــده 

اســت، با تحكيم پايه های اقتصادی کشــور از 
طريق اجرای سياســتهای کلی اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد ايران به جايــگاه واقعی خود در اقتصاد 

جهانی دست يابد.

 معاون وزیر اقتصاد: ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد

صنايــع  انجمــن  دبيــرکل   
محصوالت  گفت:  ايــران  لوازم خانگی 
ايرانی در حــال جايگزينی لوازم خانگی 
اکنــون ظرفيت های  و  بــوده  خارجی 
نصب شــده در بســياری محصــوالت 

پاسخگوی نياز داخل است.
»ســيدعباس هاشــمی« در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ايرنا افزود: با خروج 
شــرکت های بزرگ کــره ای ال.  جی و 
سامسونگ از کشورمان، شرکای داخلی 
آنها بيكار ننشســتند و در فاصله ای که 
بيم خروج آنها از ايران وجود داشــت، 
به فكر جايگزينی محصوالت به ويژه در 
گروه يخچال فريزر و ماشين لباسشويی 

افتادند.

از  زيــادی  بخشــی  گفتــه وی،  بــه 
توليدات اين دو شــرکت با جايگزينی 
تامين کنندگان مواد اوليه و تجهيزات از 
طرف های کره ای به ديگر تامين کنندگان 
خارجی برطرف شــد؛ با اين حال هنوز 
توليــدات آنها به روال عــادی و روان 

گذشته بازنگشته است.
بيان داشــت:  خروج  مقــام صنفی  اين 
کره ای هــا از ايران با تولد يک ســری 
واحدهای جديد توليدی در کشــورمان 
همزمان شد که در مقياس وسيع به توليد 
يخچال، لباسشــويی، تلويزيون، ماشين 

ظرفشويی و اسپليت اقدام کردند.
وی در باره کيفيت محصوالت جايگزين 
کره ای، خاطرنشــان کرد: از آنجايی که 

پلتفرم ها بر پايه همان پلتفرم محصوالت 
کره ای توليد می شود، بايد مواد اوليه در 
همان اندازه کيفی باشــد تا توليد شكل 
بگيرد، البته در برخی موارد نيز شرکت ها 

مجبور به ايجاد قالب های جديد شدند.
هاشــمی ادامه داد:  اکنون در برخی لوازم 
خانگی نظير يخچال فريزر، رادياتورهای 
گرمايشــی، پكيج، دســتگاه های تهويه 
مطبوع، بخاری و همه وســايل گازسوز 
ظرفيت های نصب شده توليدات داخلی 
جوابگوی 100 درصد نياز بازار داخلی 
است، اين مهم در لباسشويی بيش از 90 
درصد اســت اما در ماشين ظرفشويی، 
اسپليت يونيت، اتو، سشوار و غيره بايد 

بيشتر کار شود.

لزوم تامين ارز واحدهای توليدی
وی تاکيــد کرد: اکنــون نگرانی اصلی، 
تامين نشــدن ارز مورد نياز واحدهای 
صنعتی است و هنوز حرکت اميدبخشی 
در ايــن زمينه از ســوی بانک مرکزی 
شاهد نيستيم؛ هر چند می دانيم که بانک 
مرکزی نيز محدوديت های خاص خود 

را دارد.
دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگی ايران 
با بيان اينكه واردکنندگان، ارز حاصل از 
صادرات را يافته اند، خواســتار تسريع 
ساز و کار دسترسی به اين ارز از سامانه 

نيما  شد.
وی يــادآور  شــد: تاميــن ارز بــرای 
30 درصــد اقــالم، مورد نيــاز صنعت 

لوازم خانگی اســت که به طور متوسط 
ســاليانه رقمی بين 1.5 تــا 1.6 ميليارد 
دالر می شــود که بيشــتر برای اقالمی 
مانند تلويزيون، يخچال فريزر، ماشــين 
لباسشويی، ظرفشويی و اسپليت يونيت 

اسفاده می شود.
هاشــمی خاطرنشــان کرد: سال گذشته 
و با برگزاری ميزهای تعميق ســاخت 
داخل، بيــش از 250 ميليــون دالر در 
ارزبــری صنعت لــوازم خانگی صرفه 
جويی شد، با اين حال تامين نشدن ارز 
موجــب کاهش توليد، کاهش عرضه به 
بــازار، افزايش قيمت ها و رونق قاچاق 

می شود.
پيشــتر »حســين مــدرس خيابانــی«   

گفــت:  وزارت صنعــت  سرپرســت 
با هماهنگــی بانک مرکــزی ارز الزم 
برای تأمين مــواد اوليه لوازم خانگی در 
خردادماه تا حدودی تامين شــد و اين 

روند تا پايان سال تداوم می يابد.
وی افــزود:  اکنون ظرفيــت توليد 20 
ميليــون دســتگاه انواع لــوازم خانگی 
در کشــور وجود دارد و برای امســال 
توليــد 12 ميليون انواع لــوازم خانگی 

هدف گذاری شده است.
به گزارش ايرنا، در دو ماه نخست امسال 
در همسنجی با پارسال در توليد ماشين 
لباسشــويی افزايش 150 درصدی و در 
توليد تلويزيون رشد 50 درصدی به ثبت 

رسيده است.

دبیرکلانجمنصنایعلوازمخانگی:

ظرفیت  کارخانجات تولید لوازم خانگی، پاسخگوی نیاز داخل است

 فرنشين دفتر سرمايه گذاری و تامين مالی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شــرايط 
اقتصادی کشــور و محدوديــت در منابع مالی 
ايجاب می کند به سوی استفاده از ابزارهای نوين 
مالی حرکت کنيــم و معتقديم اين موضوع يک 
انتخاب نيست، بلكه يک الزام برای بخش توليد 

است.
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
»نعمت اله شهبازی« در نشست ويدئو کنفرانس با 

معاونان برنامه ريزی سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان ها افزود: در راستای کمک به بخش 
توليد و تحقق شعار »جهش توليد«، هدف گذاری 
شده تا 100 واحد توليدی از سوی بورس پذيرش 

شوند يا از طريق اين بازار، تامين مالی شوند.
وی بيان داشــت: طبق مصوبه سران قوا و عنايت 
رهبر معظم انقالب، هر بنگاهی که امسال به بازار 
بورس وارد شود، پيشينه مالی سال های گذشته آن 

به  هيچ عنوان بررسی نخواهد شد.

فرنشين دفتر سرمايه گذاری و تامين مالی وزارت 
صنعت همچنين در باره تسهيالت به بخش توليد، 
گفت: بانک ها و صندوق  توســعه ملی هر کدام 
تاکنون پنج هزار و 540 ميليارد تومان برای تبصره 
18 آورده داشــتند که در مجموع 11 هزار و 800 
ميليارد تومان منابع برای تبصره 18 سراسر کشور 

اختصاص يافته است.
وی ادامه داد: تاکنــون 834 واحد توليدی با مبلغ 
چهار هزار و 700 ميليون تومان موفق شــدند از 

اين منابع استفاده کنند.
شهبازی گفت: استان های تهران، اصفهان، البرز و 
مرکزی بيشــترين پرداخت از محل تبصره 18 را 

بخش توليد داشته اند.
وی با انتقــاد از روند ُکند پرداخت تســهيالت 
در اســتان ها گفت: با توجه به اين که منابع اين 
تسهيالت مشخص شــده بايد سرعت پرداخت 
توسط بانک ها بيشتر شود و استان ها هم با جديت 

بيشتری اين موضوع را دنبال کنند.

مقاممسوولدروزارتصنعت:

نقدینگی کشور باید به سمت تولید سوق داده شود
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سند ملی سالمندان با تایید 
سازمان برنامه و بودجه 

نهایی می شود

 رييس دبيرخانه شورای ملی سالمندان 
کشور از نهايی شدن نسخه ويرايش شده سند 
ملی سالمندی پس از تاييد سازمان برنامه و 

بودجه خبر داد.
به گزارش وزارت بهداشــت، حسام  الدين 
عالمه درباره سند ملی سالمندی گفت: سند 
ملی ســالمندی که در سال 1398 تهيه شده، 
يک ويرايش آماری در برخی از بخش ها الزم 
داشت، زيرا بحث آماری آن، کاری تحقيقی 
بود؛ به همين منظور اين ســند برای سازمان 
برنامه و بودجه ارسال شــد که منتظر تاييد 
آن هســتيم تا همراه با پيوست آن، که شامل 
راهكارها و سياســت های اجرايی سند ملی 

است به دستگاه ها ابالغ شود.
وی افزود: در اين بــازه زمانی در حال تهيه 
دستورالعمل نگاشت نهادی حوزه سالمندی 
دســتگاه های عضو شــورای ملی سالمندی 
هســتيم که نقشــه جامع مديريت موضوع 
ســالمندی در هر دســتگاه، چــه در بحث 
ساختاری و چه در حوزه برنامه  ريزی و چه 
در حوزه فرآيندهــا و پروتكل  های اجرايی 
و مســائل همكاری  های بين  بخشی و چه 
در حوزه پايــش و نظارت و بودجه و منابع 
انســانی و فيزيكی تهيه شود. سرفصل  ها در 
اين نگاشــت نهادی انجام شده و ما آماده ايم 
به محض اينكه سازمان برنامه و بودجه سند 
تاييديه ابالغ را ارائه کرده و بودجه عملياتی 
کردن ســند را تخصيص دهد، اين برنامه را 

اجرايی کرده و پيش ببريم.
عالمه گفت: تمــام تمرکز و توجه ما بر اين 
نكته اســت که نگاشت نهادی و تدوين اين 
برنامه  ريزی عملياتی مبتنی بر ســند ملی در 
فضای تحت وب و به صورت برخط انجام 
شــود تا ماندگار شــده و قابليت مقايسه و 
جست وجو هم داشته باشــد. سالمندآزاری 
در حقيقت مجموعه ای از اجزايی اســت که 
حقوق يک سالمند را به نوعی زير پا گذاشته 
و پايمال می  کنــد و باعث صدمه و کاهش 
کارآمدی و انزوا و احساس رنج و معضل در 

فرد سالمند می  شود.
رييس دبيرخانه شورای ملی سالمندان کشور 
ادامه داد: به  هر حال، ارتباطات اجتماعی افراد 
مسن با ورود به مرحله سالمندی، کوچک تر، 
دوستان شــان محدودتر و دسترسی شــان به 
اطالعات کمتر شــده و قدرت انطباق آنها با 
مســائل و توان اقتصادی شان نيز کاهش پيدا 
می کند و همين موضوع باعث می شــود که 
سالمندان آسيب  پذيرتر شوند. از طرف ديگر، 
به غير از ســالمندآزاری که بخشی از آن در 
فضاهای تبليغی و فرهنگی که برای سالمندان 
تهيه می  شــود يا مــوارد حقوقی و بيرون از 
سطح خانواده، عمده موارد سالمندآزاری در 
افراد نزديک به سالمندان صورت می  گيرد. 
اين افراد می توانند اعضای خانواده يا مراقبان 
سالمند باشــند يا افرادی که به نوعی ارتباط 

نزديک با سالمند دارند.
عالمه اظهــار کرد: اگر بخواهيــم در مقوله 
ســالمندآزاری مداخله ای مؤثــر و صحيح 
انجام دهيم، در کنار حساس  سازی سالمند و 
جامعه و اطالع  رسانی به سالمند برای اينكه 
اطالع يابد که موارد سالمندآزاری چيست و 
در مواقع سالمندآزاری چه اقدامی و مشاوره 
 ای بايد انجام شود، بايد آموزش های الزم را 
به مراقبان سالمند و به اعضای خانواده ای که 
از ســالمند نگهداری می  کننــد، ارائه دهيم؛ 
در غير اين  صورت، با اين حســاس  سازی، 
باعث افزايش تنش بين ســالمند و اعضای 
خانــواده اش يا در حقيقت مراقبان ســالمند 

می شويم.
وی بيــان کرد: بايد به ايــن موضوع نگاهی 
معتدل و همه  جانبه داشته باشيم و در اين راستا 
نيز بايد مهارت های ارتباطی سالمند را ارتقا 
دهيم تا بتواند در مقابله با مقوله سالمندآزاری، 
مديريت صحيحی داشــته باشد. برای مثال 
در مبحث هــای حقوقی و مالی ســالمندان 
فرآيندهايی را تعريف کنيم که به  عنوان نمونه 
مشــاوره حقوقی برای کليــه تعامالت مالی 
سالمندان اجباری شود تا کسی نتواند سالمند 
را فريب داده و موجب آزار مالی او شــود يا 
در مورد اســتفاده از درآمد ماهيانه سالمندان 
اگر جايی به وکالت قانونی نياز است، وکيل 
قانونی خانواده بر اين موضوع نظارت کند و 
اگر موارد اختالفی وجود دارد، شورای حل 
اختالف ورود پيدا کند. با اين نگاه، قطعاً بايد 
تصويب لوايح حقوقی، ورود سمن ها و فعال 
شــدن آنها و ديده شدن مراکز مشاوره ای در 

بحث سالمندآزاری عملياتی شود.

خبـــر

 در شــرايطی کــه جامعه درگير 
مشــكالت اقتصادی فراوانی اســت و 
اقتصــاد ناآرام ايران اين روز ها افســار 
گســيخته اســت خبر هــا از فســاد و 
رانت خواری و قتل ها نيز فزونی گرفته 
و پيام هــای خوبی از جامعــه مخابره 

نمی شود.
به گــزارش فرارو، انتخاب اولويت های 
جامعه ايرانی در اين شــرايط شــايد به 
دليل پيچيدگی مســايل کمی سخت به 
نظر برسد و گويی همه چيز دومينووار 
به هم متصل شــده و نمی توان انتخاب 
آســانی در اين باره داشــت. اما از نظر 
عده ای شــرايط فعلی به گونه ای است 
که جز انتخاب اقتصاد به عنوان اولويت 

اصلی راه ديگری نيست.
احواالت جامعه ايرانی؛ از دغدغه معاش 
تا گسســت طبقاتيدر اين بــاره امان اهلل 
قرايی مقدم در گفتگو با فرارو با اشاره به 
اينكه اقتصاد زيربناست؛ گفت: »وضعيت 
اقتصادی اولويت اساســی جامعه امروز 
ماســت همانگونه که رييس جمهور نيز 
اظهار کردند. هر جامعه شناســی هم به 
اين امر معتقد است با هر مكتب فكری 
چه طرفدار مكتب اقتصادی باشــد چه 
ذهنی گرا. با توجه به تورم و نگرانی های 
موجــود برای تأمين معيشــت جز اين 

نمی تواند باشد.«
وی افــزود: »بــه ويژه با شــيوع کرونا 
خيلی از مشاغل خوابيده و تأمين معاش 
سخت تر شده است؛ بنابراين اگر فكری 
بــه حال معيشــت مردم نشــود خيلی 
خطرناك اســت، چون به قول سعدی 
دست از جان بشويد هر چه در دل دارد 
بگويد. اگر معيشت درست بشود خيلی 

از مسايل جامعه هم کمرنگ می شود.«
از اين منظر بيكاری به عنوان ام الفســاد 
مهمترين آســيب اجتماعی اســت که 
می تواند آســيب های اجتماعی ديگر را 
در پی داشــته باشــد. او در تشريح اين 
امر با اشــاره به جامعه شناســانی، چون 
مارکــس، ايليچ و آلتوســر گفت وقتی 
می گوييــم اقتصــاد زيربناســت مانند 
اين اســت که روی صفحه فلزی براده 
آهنی بريزيد اين براده ها مثال معيشــت، 
گرسنگی، عشق و ازدواج و مسايلی از 
اين قبيل هستند وقتی زير صفحه فلزی 
آهن ربا بگيريــد و حرکت بدهيد اين 
براده هــا حرکت می کننــد. اين آهن ربا 
اقتصاد يعنی پول و درآمد اســت. وقتی 
اقتصــاد خراب باشــد بيكاری باشــد 
آسيب های ديگر از جمله انواع بزه رشد 
می کنداعتياد، دزدی و طالق باال می رود. 
پيتر سوروکين در اين باره می گويد ذهن 
مردم را ماديات گرفته است. همه روابط 

ماديات اســت. معيشت اســت. وقتی 
معيشت خوب باشد همه روابط خوب 

می شود.
او اظهار کرد: ما 7 ميليون بيكار به اضافه 
بيكار داريم  30 درصد فارغ التحصيــل 
که تعداد زيادی اســت. همين است که 
اولويت اول و دوم تــا صدم ما اقتصاد 
اســت. کاری که بايد کرد اين است که 
توليد کرد و به ايجاد اشــتغال پرداخت. 
امــا برای ايجاد هر شــغل 200 ميليون 
تومــان هزينه الزم اســت و با توجه به 
وضعيت فعلی دور از ذهن اســت. بايد 
دولت ســالی 3 ميليون شغل ايجاد کند، 
اما اين هزينه می خواهد؛ بنابراين در کل 
اقتصاد و بهبود معيشت مردم در اولويت 
اســت، چون آســيب های ديگر زاييده 

آن ها هستند.
گسست  طبقاتی اولويت جدی است

احــواالت جامعــه ايرانــی؛ از دغدغه 
معاش تا گسست طبقاتيولی اميرمحمود 
حريرچی جامعه شــناس در گفتگو با 
فــرارو نظر ديگری را مطــرح کرد.  او 
گفــت: در شــرايط فعلی  شــاهد آن 
هستيم نااميدی بر جامعه حاکم است و 
مســوولين ما بايد به دنبال اين ريشه ها 
باشند. اما آن ها هم فقط به جای شناختن 
ريشه ها طرح مســئله می کنند. شناختن 
اين ريشــه ها می تواند ما را در رسيدن 
به توســعه يافتگی کمک کند. منظور از 
توسعه يافتگی توسعه اقتصادی، سياسی، 
فرهنگــی و اجتماعــی اســت. به اين 
معناست که از لحاظ فرهنگی مسوول، 
از لحاظ روانی شــاد و از لحاظ سياسی 
آگاه باشيم بايد شرايط اين جامعه فراهم 
شود، ولی ما شــرايط توسعه يافتگی را 
نداريــم. در حالی که ما بايد به يک نوع 

توسعه يافتگی اخالقی برسيم.

وی افزود: هم اکنــون، اولويت جامعه 
ما گسســت طبقاتی است. يعنی فاصله 
طبقاتی ديگر به گسست طبقاتی رسيده 
اســت ما بايد اين گسست طبقاتی را از 
بين ببريم. بخشــی از جامعه ما در حال 
تخريب است. حداقل پنج دهک پايين 
جامعه در شرايط سختی به سر می برند. 
در اين شرايط ممكن است دست به بزه 
و خشونت بزنند و اين خشونت ها و بزه 
حاصل اين جامعه است. وضعيتی پيش 
آمــده که اخالقيات به حداقل رســيده 
است گروهی به دنبال زندگی الکچری 
هســتند، عده ای زندگی الکچری دارند 
و عده ای هم به ســختی دارند زندگی 
می کنند در نتيجه اين شــرايط خشونت 

زياد شده است.
به گفته حريرچی، »اين خشونت به ويژه 

در روزهای کرونا بيشتر شده، اما پنهان 
و درون خانواده هــا اســت، چون افراد 
داشته  را  تحكم خودشــان  می خواهند 
باشند و استقالل بچه ها را نمی خواهند 
و بنابراين خالف مهارت های اجتماعی 
و زندگی اجتماعی عمل می کنند. در اين 
شــرايط عواطف هم به حداقل رسيده 

است.«
او ادامــه داد: از اين منظــر بايد به اين 
ريشــه ها فكر کــرد. همچنيــن رابطه 
دولــت- ملت را هم نمی تــوان ناديده 
گرفت و آدم هــا را نمی تــوان جدا از 
جامعه تحليل کرد. چون انســان ها در 
محيط رشد می کنند و مرحله به مرحله 
باال می روند. در اين شــرايط نامطلوب، 
فردی که در زندگی شــرايط درســتی 
نداشته اســت خواه ناخواه به سوی بزه 
کشيده می شود. چنانچه در اين روزها، 
آمار بزه و ســرقت ها باال رفته است و 
حاال بايد منتظر افزايش درخواست های 

طالق هم باشيم.
حريرچی در اين باره اظهار کرد: تأمل و 
تاب آوری ها حداقلی شده است؛ به هم 
کمک و ياری نمی کنيم. منظور از ياری 
وقت گذاشــتن و کمک داوطلبانه برای 
يكديگر اســت. به ويژه در نسل جوان 
اين کمرنگ شده اســت. اين آسيب ها 
ايجاد شده اند  خودشــان در درازمدت 
و می توانند در درازمدت به آسيب های 

ديگری منجر شــوند. چنانچه آسيب ها 
االن شــكل جوانانه و زنانه پيدا کرده اند 
و رشد و خشونت عليه زنان زياد شده 
اســت. چون آدم ها به حق خودشــان 

نرسيدند.
از اين منظــر برای اين کــه بدانيم چه 
بايد کرد بايد ديد مســووليت بر عهده 
کيست. او گفت: تفاوت جامعه سنتی و 
مدرن در همين اســت. در جامعه سنتی 
مردم خودشــان روابط شــان را تنظيم 
می کردند، اما در جامعه ما حداقل هشتاد 
درصد شهرنشين هستند در اين جامعه 
مسووليت برعهده حاکميت است و او 
بايد کاری کنــد. اولين چيز هم حقوق 
شهروندی است. اگر حقوق شهروندی 
رعايت شود تكليف شهروند باال می رود. 
اما اين حقوق حمايت نمی شوند و زمينه 

آسيب ها فراهم می شود.
وی افــزود: حتی درآمــد گروه هايی از 
جامعه در حدی نيست که مخارج شان 
تأمين شــود. در کشور های توسعه يافته 
حمايت از اين اقشــار بر دوش دولت 
است. دولت است که بايد فرصت های 
برابر را ايجاد کند تا همه با تالش بتوانند 
به آســايش و آرامش برسند. اگر اينكار 
را نكند باعث می شــود تا درجا بزنيم و 
فرصت ها نابرابر باشد و همين نابرابری 
فرصت ها باعث شــده تا گسل طبقاتی 
ايجاد شــود. اين در حالی است که در 

کشور های ديگر فاصله زندگی مسوولين 
مملكت از مردم شان کم است و زندگی 
در حد متوســط مردم دارنــد، ولی در 
جامعه ما ويژه خواری و رانت خواری و 
فاصله زياد بين مسوولين با مردم باعث 

نااميدی مردم شده است.
به گفته او کســانی که بــرای مناصب 
انتخابی پيشقدم می شــوند بايد کارنامه 
مشخص داشته باشند تا مشخص شود 
برای احقاق حقوق از دست رفته مردم 
چــه کردنــد. او اظهار کرد: از ســوی 
ديگــر دولــت بايد چتــر حمايتش بر 
سر همه از جمله ســالمندان باشد. اين 
خدمات وحمايت ها از ســوی دولت ها 
صــورت می گيرد. ولــی در مملكت ما 
ايــن حمايت ها انجام داده نمی شــود. 
بايد توجه داشــت مملكت را صدقه ای 
نمی شــود اداره کرد. افرادی را که حتی 
مسوولين ما نمی بينند و توجه نمی کنند 
به علت فقــر زياد به بزه کاری کشــيده 
بی اعتمادی  بی توجهی ها  اين  می شوند. 
در پــی دارد؛ بنابرايــن در مرحله اول 
مســوولين ما بايــد تكليف شــان را 
مشــخص کنند و از حال مــردم باخبر 
باشــند. چون در مثل اســت که سير از 

گرسنه خبر ندارد.
حريرچی با اشــاره بــه اين که توجه به 
توســعه يافتگی می تواند راهگشا باشد؛ 
گفت: در مراحل توسعه، جوامع اخالقی 

می شــوند و نسبت به يكديگر احساس 
مســووليت و تكليــف دارنــد. اما در 
جامعه ما قانــون حمايت از کودکان در 
مجلس چند سالی است خاك می خورد، 
چــون در آن آمده اســت کودك آزاری 
جرم اســت و اين ها می گويند اگر پدر 
فرزنــدش را بخواهد تربيــت کند بايد 
خشونت به خرج بدهد يعنی تربيت را 

مساوی تنبيه گرفتند.
او افــزود: کار هايــی کــه بايــد برای 
جلوگيــری از آســيب های اجتماعــی 
صورت بگيرد اول به رسميت شناختن 
حقوق مردم است. دوم، افرادی که لباس 
قدرت می پوشــند و بــا رأی مردم باال 
می روند بايد متعهد، مسوول و پاسخ گو 
به رأيی باشــند که گرفتنــد. اگر اين ها 
فراهم نشــود جامعه خشن تر می شود و 
نارضايتی مردم هم بيشتر می شود. بايد 
توجه داشت امروز محور توسعه انسان 
اســت و اين توســعه بر بستر پژوهش 
اســت. در همه زمينه ها بايد تحقيقاتی 
صورت بگيــرد. بايــد از پژوهش ها و 
دانشــجويانی که در رابطه با آسيب های 
اجتماعی فعال پژوهش می کنند حمايت 
شــود تا مشكالت شناســايی شوند و 
بشــود برای حل آن ها برنامه ريزی کرد. 
اما مســوولين ما ايــن کار را نمی کنند، 
چون نگرش توســعه ای ندارند و همين 

باعث می شود تا درجا بزنيم.

امان اله قرایی مقدم و امیرمحمود حریرچی بررسی کردند

احواالت جامعه ایرانی؛ 
از دغدغه معاش تا گسست طبقاتی 

عضو کميته حقوقی انجمــن حمايت از حقوق 
کودکان گفت: قانون حمايت از اطفال و نوجوانان 
ضمن تاکيد بر موضوع منع بهره کشی اقتصادی از 
کودکان، آنها را از کارهای مضر برحذر داشــته و 

تحت حمايت قرار می دهد.
مونيكا نادی در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره 
بــه ابالغ قانون حمايت از اطفــال و نوجوانان از 
ســوی رييس جمهوری افزود: قانون حمايت از 
کودکان و نوجوانان، وظايفی برای وزارت کار قائل 
شــده و اهدافی را دنبال می کند. البته اين قانون 
به طور خــاص روی کار کودك تمرکز نكرده اما 
بهره کشــی اقتصادی از کودك را به عنوان يكی 
از وضعيــت های مخاطره آميــز در نظر گرفته و 
هنگاميكه کار کودك، امكان در معرض بزه ديدگی 
يا در معرض خشــونت را فراهم کند، طبق قانون 

بايد با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، 
وزارت کار را ملزم کرده که درصورت مشــاهده 
کودکان بزه ديــده يا در معرض خطر، حتما بايد 
آنان را به نهادهای حمايتی و قضايی معرفی کند 
و راجع به بحث پوشش بيمه ای آنها هم صحبت 

کرده که البته انتقاداتی به اين مساله هست.
 عضو کميته حقوقــی انجمن حمايت از حقوق 
کودکان گفت: دامنه شمول قانون حمايت از اطفال 
و نوجوانان، همه کودکان ساکن ايران است، به آن 
معنا که همه افراد زير 18 سال، تابعيت ايرانی داشته 
باشد يا نداشته باشند يا اقامت قانونی يا غيرقانونی 

داشته باشند، مشمول اين قانون می شوند.

نادی در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون حمايت 
از اطفال و نوجوانان منجر به کاهش تعداد کودکان 
کار می شود، افزود: نمی توانيم به قانون به عنوان 
ابزاری نگاه کنيم که بــه صورت بالفعل منجر به 
ايجاد تغييراتی شــود يا همه چيــز را تغيير دهد. 
قانون يكی از ابزارهايی است که در مقابله با آسيب 
های اجتماعی می تواند موثر باشد. يعنی ابزارهای 
قانونی را در اختيار ساختار قرار دهد. اما زمانيكه 
شاهد مشكالت اقتصادی هستيم شاهد خشونت 
عليه کودك و کار کودك خواهيم بود پس قوانين 
تصويب شــده در کوتاه مدت منجر به حذف کار 

کودك نمی شود.
وی تاکيد کرد: بنابراين الزم است اتفاقات ديگری 
در کنار قانون حمايت از اطفال و نوجوانان رخ دهد 
تا در بلندمدت منجر به آثار مثبت شود. هرچند که 
اين قانون به ساختارهای حمايت کننده از کودك 
ورود نكــرده چون اين قانون بــه طور خاص به 

خشونت عليه کودکان بزه ديده پرداخته است.
 عضو کميته حقوقی انجمــن حمايت از حقوق 
کودکان افزود: درباره تعداد کودکان کار در ايران و 
ميزان پراکندگی آنها در شهرهای مختلف و ايرانی 
يا اتباع بودن آنها آمار دقيقی در دســترس نيست. 
اما يافته های تحقيقات و مطالعات مختلف نشان 
می دهد همواره شهرها به ويژه کالن شهرها بيشتر 

مخاطب کودکان کار است.  
طبق اعالم مجلس شورای اسالمی در سال 97 نيز 
بين 3 تا 7 ميليون کودك کار  در ايران مشــغول 
به کار هســتند که به داليل مشكالت اقتصادی، 

بيماری والدين)اعتياد(، آسيب پذير بودن خانواده 
و عدم وجود منبع فرهنگــی برای تامين امورات 
زندگــی خود و خانواده مجبور بــه کار کردن در 
اماکن مختلف مانند مراکز زباله سوزی، کارگاه های 
توليدی، جمع آوری ضايعات آهن و پالســتيک 

مشغول به کار هستند.
حبيب اله مســعودی فريد معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزيستی کشــور نيز پيش از اين درباره 
کودکان کار استان تهران گفته بود که با همكاری 
ســازمان های مردم نهاد ساالنه، حدود سه هزار و 

500 کودك در مراکز شبانه روزی و روزانه استان 
تهران پذيرش می شــوند که خدمات مختلفی از 
جمله حمايت، نگهداری و توانمند سازی به آنان 

ارائه می شود.
روز يكشــنبه هجدهم خرداد ماه امســال، اليحه 
حمايت از کودکان و نوجوانان در نشست شورای 
نگهبان بررسی و عدم مغاير با موازين شرع و قانون 

اساسی تشخيص داده شد.
رييس جمهوری نيز روز شــنبه بيست و چهارم 
خــرداد ماه، قانون حمايــت از اطفال و نوجوانان 

را برای اجرا به قوه قضائيه، وزارت دادگســتری، 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان 

بهزيستی کشور را ابالغ کرد.
اليحه حمايــت از اطفال و کودکان ســال 88 با 
پيشــنهاد قوه قضاييه به دولت دهم کليد خورد و 
اکنون پس از 11 ســال و در سال 99 پس از فراز 
و فرودهای بسيار به ســرانجام رسيد. قانونی که 
بسياری از کارشناسان معتقدند می تواند خالءهای 
موجود در حمايت از کودکان و نوجوانان را تا حد 

زيادی پرکند.

عضوکمیتهحقوقیانجمنحمایتازحقوقکودکان:

قانون حمایت از کودکان مانع بهره کشی اقتصادی از کودکان می شود
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با تصویب ستاد تنظیم بازار استان؛
نرخ مرغ گرم 
دستوری شد

 رییــس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت زنجــان از تصویب قیمت برای مرغ 

گرم در استان خبر داد.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در مورد قیمت مرغ، روز جمعه ۶ تیرماه 
نشست  اضطراری تشکیل شد و قیمت مرغ بر 
پایه مصوب تنظیم بازار کشوری ۱۵ هزار  و 

۷۵۰ تومان تعیین شد.
وی افزود: این مســئله به دلیل تغییر ناگهانی 
قیمت مرغ و افزایش قابل توجه آن اتفاق افتاد 
که مصرف کنندگان را به شــدت تحت تاثیر 
قرار مــی داد. هم اکنون قیمت مرغ در زنجان 
۱۵ هــزار و ۷۵۰ تومان تعیین شــده و قرار 
است، مرغ با این قیمت در بازار عرضه شود.

این مســوول ادامه داد: تثبیــت قیمت نیاز به 
نظــارت از مرحله تولید تا عرضه آن در بازار 
دارد. سازمان جهادکشاورزی مکلف شده در 
مرحلــه تولید و تامین نهاده تا مرحله تحویل 
مرغ به کشــتارگاه نظارت داشته باشد و بعد 
از آن نیز سازمان صمت مکلف شده به همه 
مراحل تا رســیدن مرغ به دست مصرفکننده 

نظارت داشته باشد.
فغفــوری تصریح کرد: یکی از دالیل افزایش 
قیمت، مشکل تامین نهاده های دامی است که 
امیدواریم با حل این مشــکل جوجه ریزی ها 
افزایش پیدا کند کــه با افزایش عرضه، مازاد 
تقاضا از بین رفته و قیمت به تعادل می رسد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان از شــهروندان خواســت تا هرگونه 
افزایــش قیمت غیرقانونی و یا تخلف صنفی 
را به شــماره تماس ۱۲۴ اعالم کنند تا مورد 

بررسی قرار گیرد.

 خبـــر

 فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اســتان زنجان از انعقاد تفاهم نامه بین 
شرکت تجاری سازی فناوری و تعامالت آفتاب و 
اداره کل میراث فرهنگی زنجان خبر داد و گفت: با 
این تفاهم نامه صادرات ملیله زنجان به عمان کلیک 

خورد.
به گزارش زنگان امروز امیر ارجمند در گفت وگو 
با فارس اظهار کرد: به منظور ایجاد و گســترش 
صادرات مدیریت شده محصوالت صنایع دستی و 

فناور ی های مرتبط با این هنر ماندگار با محوریت 
ملیلــه زنجان و نیز معرفی زنجان به عنوان شــهر 
جهانی ملیله طرفین این تفاهم نامه توافق شده است.
فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان ادامه داد: در راستای همین موضوع با 
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و دولتی، 
اولین مرکز مدیریت صادرات محصوالت صنایع 
دستی با محوریت ملیله زنجان در کشور عمان را 

ایجاد کنند.

وی با اشــاره به اینکه همــکاری در ایجاد مرکز 
مدیریــت صادرات محصوالت صنایع دســتی با 
محوریت ملیله زنجان در کشــور عمان به منظور 
نمایــش، فروش، معرفی و جذب ســرمایه گذار، 
ایجاد نمایشــگاه دائمی محصوالت صنایع دستی 
با محوریــت ملیله زنجان از جملــه اهداف این 
تفاهم نامه اســت، گفت: برگزاری آیین جشنواره 
بین المللی ساالنه ملیله زنجان با انتخاب و معرفی 
ملیله برتر ســال، برگزاری سمینار و کارگاه علمی 

و تخصصی بین المللی ملیلــه، برنامه ریزی برای 
پذیــرش هیأت های تجاری از عمــان و اعزام به 
ایران- زنجان نیز از دیگــر اهداف این تفاهم نامه 

است.
ارجمند ادامه داد: ایجاد دفتر جذب گردشــگر از 
عمان به ایران- زنجان، برنامه ریزی برای اســتقرار 
باجه بانــک گردشــگری در مکان مرکــز برای 
محصوالت صنایع دستی که در این تفاهم نامه ذکر 

شده است.

وی تصریح کرد: این تفاهم نامه منجر به حمایت های 
بیشتر از صنایع دستی استان، هنرمندان این حوزه و 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان می شود و به معرفی 

هرچه بیشتر صنایع دستی کمک می کند.
ارجمند با اشاره به نام گذاری امسال از سوی رهبر 
معظم انقالب با عنوان سال »جهش تولید« گفت: 
صنایع دســتی، ایرانی ترین کاالی تولیدی است و 
حمایت از صنایع دستی در سال جهش تولید بیش 

از پیش اهمیت می یابد.

صادرات ملیله زنجان به عمان 

 فرماندار زنجان گفت: با تغییر در سبک 
زندگی، سالمتی خود را تضمین کنیم.

رضا عسگری در گفت وگو ایسنا، با اشاره به اینکه 
افراد با تغییر در سبک زندگی، می توانند سالمتی 
خود و دیگــران را تضمین کنند، اظهار کرد: هم 
اکنون سبک زندگی افراد باید بر مبنای تهدیدی 
که بیماری کرونا برای آنان دارد باشد، به طوری که 
باید سبک زندگی و برگزاری جشن ها، عروسی 
و مهمانی ها به تعویق بیافتد و با رویکرد مقابله با 

این بیماری تنظیم شود.
وی بــا بیان اینکه بــا تغییر در ســبک زندگی 
هزینه هــای مقابلــه با بیماری کرونا به شــدت 
کاهش پیدا خواهد کرد، افزود: اکنون هزینه های 
سرسام آوری برای پیشگیری و درمان این بیماری 
در حال پرداخت اســت که بخشــی از آن نیز 
غیرقابل جبران اســت. به عنوان مثال پزشکان و 
متخصصانی که بر اثر این بیماری جان خود را از 
دست داده اند و پرستارانی که به این بیماری آلوده 
شده اند و یا سرمایه انسانی در هر طبقه اجتماعی 
که فقدان آن برای هر کشــوری غیرقابل جبران 

خواهد بود.
این مســوول با بیان اینکه همه افراد باید تالش 
کنند تا هزینه هــای مقابله با بیمــاری کرونا را 
بــا خودمراقبتی کاهــش دهنــد، تصریح کرد: 
خودمراقبتی صرفا بحث رعایت نکات بهداشتی 
نیست، بلکه باید در جایی، قدرت نه گفتن برای 
حضور نداشــتن در آیین را داشته باشیم و اینکه 
بتوانیم روابط اجتماعی خود را به نحوی تنظیم 
کرده و بتوانیم روابط و فعالیت های اجتماعی خود 
را داشــته باشیم تا کمترین تهدید متوجه خود و 

اطرافیانمان باشد.
فرماندار زنجان، با بیان اینکه از پویش های مردمی 
و کســانیکه در حوزه های اجتماعی در استان در 

حال فعالیت هســتند، درخواست می کنم از باب 
امر به معروف و مســوولیت اجتماعی به بیماری 
کرونا نگاه کرده و با افرادی که رفتارهای پرخطر 
دارنــد صحبت کنند، ادامه داد: خوشــبختانه در 
زنجان پویش های مردمی گسترده ای پس از بروز 
بیماری کرونا شکل گرفت که شاید استان زنجان 
در استفاده از ظرفیت های موجود برای مقابله با 

این بیماری در کشور پیش رو باشد.
عسگری، با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های 
مشــارکت مردمی برای اطــالع و جلوگیری از 
برگزاری آیین در استان، اظهار کرد: اگر مشارکت 
مردمی نباشد، قطعا نمی توانیم اقدام موثری در این 
حوزه داشته باشیم، زیرا این مراکز غیررسمی بوده 
و پراکندگی بسیاری دارند و مطمئنا کمک گروه ها 
و فعــاالن مرجع اجتماعــی در مدیریت فضای 
بهوجود آمده موثر خواهــد بود. از طرفی، خود 
مردم نیز نباید تعارف داشــته باشند و به دعوت 
به آیین نه بگویند، زیرا خود و خانواده شــان در 
معرض خطر جدی هســتند و امیدواریم کار به 
جایی نرســد که علی رغم میل باطنی با این افراد 

برخورد قضایی داشته باشیم.
وی افــزود: دامنــه تهدیدها و خطراتــی که از 
جانب برگزارکنندگان آیین به سالمتی مردم وارد 
می شود، تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای 
افراد خواهد داشــت؛ به طوری که اگر پرونده در 
اماکن قضایی به عنوان اقدام علیه سالمت عمومی 
مردم مطرح شــود، تبعات ســنگینی برای آنان 

خواهد داشت.
این مســوول با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی 
استان و رسانه های فعال، نقش پررنگی در ارتقاء 
سواد ســالمت مردم دارند، تصریح کرد: از همه 
ظرفیت ها برای ارتقاء سواد سالمت مردم استفاده 
شده است که خوشبختانه در عرصه اطالع رسانی 

در استان مشکلی نداریم.
فرمانــدار زنجان، بــا بیان اینکه اکنــون بر پایه 
الگوهای ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی 
استان بیشترین عامل انتقال ویروس کرونا عامل 
انسان به انسان در مواجه های فردی بوده است، در 
حالی که در گذشته، ما نگران انتقال بیماری کرونا 
از طرق ســطوح آلوده به افراد بوده ایم، ادامه داد: 
ابتال به ویروس کرونا از طریق اجسام و سطوح 
نسبت به گذشته کاهش یافته و شرایط بهداشت 

محیط نیز مطلوب تر شده است.
عسگری با بیان اینکه اکنون تهدید جدی در این 
شــرایط، بی تفاوتی مردم نسبت به بیماری کرونا 
است که مردم باید رعایت کرده و صبور باشند تا 
از این مقطع عبور کنیم، خاطرنشان کرد: قابل ذکر 
است در صورت بررسی دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان و اعالم نیاز به ضدعفونــی کردن اماکن 
نیاز به حضور پویش های مردمی باشد این اقدام 

صورت خواهد گرفت.

فرماندار زنجان:

با تغییر در سبک زندگی سالمتی خود را تضمین کنیم

 راه اندازی مجتمع فوالد آســین 
ابهر به یکی از دغدغه های شهروندان 
هیدجی تبدیل شــده است، زیرا فوالد 

جز صنایع آالینده به شمار می رود.
احیــای واحدهــای تولیــدی راکد و 
نیمه راکد یکــی از اولویت های اصلی 
مســووالن زنجــان به شــمار می رود 
که با پیگیری های صــورت گرفته در 
سال های اخیر برخی از این واحدها که 
روزگاری نان چنده خانواده را می دادند 
به چرخه تولید بازگشته و یا در مراحل 
پایانــی کار قرار دارنــد، از واحدهای 
تولیدی که عزم جدی برای راه اندازی 
آن امــا این بار در لباس دیگری وجود 

دارد ابهر بافت هیدج است.
دو دهه قبل شرکتی در هیدج راه اندازی 
شد که نور امید را در دل اهالی این شهر 
و مردم شــهرهای اطراف برای نجات 
جوانان بیکار روشــن کــرد؛ نوری که 

شوربختانه دوام چندانی نداشت.
ابهربافت، نامی آشــنا برای مردمان این 
منطقه است. کارخانه ای عظیم که قرار 
بود به یکــی از بزرگ ترین قطب های 
نساجی کشور تبدیل شود. این کارخانه 
در ورودی شهر هیدج واقع شده است؛ 
کارخانه ای که چرخ هایش نمی چرخد و 
صدای تالش کارگران و تولید از آن، به 

گوش نمی رسد.
این کارخانه عظیم به مساحت ۲۰ هکتار 
علی رغم واقع شدن در بهترین موقعیت 
مکانی، از نظر دسترسی نزدیک به جاده 
ترانزیــت، آزادراه و خطــوط راه آهن، 
برخورداری از ۵ هکتار ســالن تولید و 
بهره مندی از همه زیرساخت ها از جمله 
دو حلقه چاه عمیق، برق فشــار قوی، 
خطوط تلفن و ایســتگاه تقویت فشار 
گاز غریبانه ای در گوشه ای از این شهر 

خاک می خورد.
در ابتدای ساخت و تاسیس، پیش بینی 
می شــد این واحد تولیــدی به یکی از 
بزرگ ترین واحدهای پارچه بافی تبدیل 
شــود، اما با گذشت بیش از ۲۵ سال از 
راه اندازی آن نه تنهــا کم ترین نقش و 
تاثیری در ایجاد اشــتغال برای جوانان 
شــهر هیدج و منطقه ایفا نکرد، بلکه به 
یکی از جدی ترین دغدغه های مردم و 

مدیران هیدج تبدیل شد.
با توجه بــه این که این شــرکت قرار 
اســت در زمینه تولید ورق های ســرد 
فوالدی فعالیت کنــد، موضوع آالینده 
بودن یا نبودن آن به یکی از دغدغه های 
شهروندان هیدجی تبدیل شده است که 
همین امر بهانه ای شــد تا نشست ای در 
شورای شــهر هیدج با حضور اعضای 
شورا، شهردار و مسووالن محیط زیست 

برای بررسی موضوع برگزار شود.
در همین رابطه رییس محیط زیســت 
ابهر با بیان این که محیط زیست تمایل 
چندانــی به راه انــدازی مجتمع فوالد 
آسین در هیدج نداشت، اظهار می کند: 
در کمیســیون ماده ۱۱ به شــرطی با 
راه اندازی این واحد موافق شده است 
که هرگونه عملیات ذوب و ریخته گری 
در آن ممنوع باشد که محیط زیست بر 
این  اصل نظارت کامل خواهد داشت.

ســیدرضا مدنــی با بیــان این که اصل 
آلودگــی صنایــع فــوالدی مربوط به 
ریخته گری و ذوب است، عنوان می کند: 
بــرای جلوگیری از ریخته گری و ذوب 
نیز نظــارت کامل بر این مجتمع وجود 

خواهد داشت.
این مســوول با بیان این که برای حفظ 
محیط زیســت شــرکت بایــد مکانی 
مناســب جهت تخلیه فاضالب صنعتی 

در نظر گرفتــه و دســتگاه هایی برای 
جلوگیری از انتشار بو و دود نیز نصب 
کند، ادامه می دهد: هم اکنون این شرکت 

در مرحله نصب دستگاه ها قرار دارد.
وی با بیان این که در مجوز صادر شــده 
برای شــرکت آمده است هرگونه انجام 
عملیــات ذوب و ریخته گــری ممنوع 
اســت، بیان می کند: اگــر این عملیات 
صورت گیرد قطعا محیط زیســت نیز 

برخورد جدی خواهد داشت.
رییس محیط زیســت ابهر، به موضوع 
پسماندهای شــرکت نیز اشاره کرده و 
می افزاید: این شرکت به هیچ وجه حق 
ندارد پسماندهای خود را بیرون بریزد؛ 
اســتان های  در  شــرکت هایی  چراکه 
همجوار هســتند که پسماندها را برای 
اســتفاده در صنایع دیگــر خریداری 

می کنند.
 مدنی با تاکید بر این که محیط  زیست 
به هیچوجه نگاه سیاســی ندارد، بلکه 
نگاه ما نگاه محیط زیستی است، افزود: 
در بحث آالیندگی ها نیز هیچ تعارفی با 

هیچ شخص و واحد تولیدی نداریم.
عضو شــورای شــهر هیدج نیز با بیان 
این که یکی از مزیت های هیدج آب و 
هوای ســالم و خوش این شهر است، 
ادامه می دهد: اگر امروز شاهد آبادانی 
در شهر کوچک هستیم، به واسطه ۶۰۰ 
هکتار زمینی اســت که شهروندان در 
اختیار شــهرداری قرار داده اند و اغلب 
کارهــا نیز در این شــهر بــه صورت 
شــخصی و با کمک مردم انجام گرفته 

است.
محمدنقی عســگری نزدیکی چاه آب 
شــرب شــهری و چاه شــهرداری در 
مجموعــه الله را یکــی از دغدغه های 
مســووالن هیدحی و شهروندان در راه 

فعالیــت این واحد تولیــدی در هیدج 
عنوان کرده و افزود: نباید شهر کوچک 
هیدج به علت اشتغال چندین نفر مورد 

تهدید قرار گیرد.
وی با بیان این کــه در هیدج به دنبال 
اظهار  هســتیم،  سبز  ســرمایه گذاری 
می کند: هیدج قطــب تولید کفش در 
کشور به شمار می رود و سرمایه گذاران 
بســیاری نیز مایل به سرمایه گذاری در 
این حوزه هســتند و اگــر این صنعت 
در شــهر هیدج تقویت شود به مراتب 
آلودگی کمتر و اشتغال باالتری خواهد 

داشت.
یکی دیگر از اعضای شــورای شــهر 
هیــدج در اینباره می گویــد: اگر قرار 
است هیدج به یک شهر صنعتی تبدیل 
شود باید به سمت صنایع پاک از جمله 

صنایع تبدیلــی و تکمیلی و صنایع کم 
آب حرکت کرد که جز نیازهای شــهر 

نیز هست.
قربان علی نقیلو با بیان این که ابهر بافت 
و شهرک صنعتی در دل شهر قرار دارد 
و ایــن امر می طلبد کــه این موضوع با 
حساســیت ویژه ای دنبال شــود، ادامه 
می دهد: تنها نباید به فکر ایجاد اشتغال 
بــود، بلکه باید به تبعات آن به ویژه در 

حوزه محیط زیست نیز اندیشید.
وی تاکید می کنــد: با وجود واحدهای 
بوجاری حبوبات، کشاورزی و صنعت 
کفش هیدج مشــکل چندانی در حوزه 

اشتغال ندارد.
نایب رییس شــورای شهر هیدج نیز با 
بیان این که شرکت آسین ابهر در سه فاز 
قرار است کار خود را شروع کند، عنوان 

می کند: چیزی که ما را نگران کرده فاز 
سوم آن اســت که قرار است لوله های 
گالوانیزه تولید کنــد که هنوز موفق به 

اخذ مجوز نشده است.
عباس عســگری با اشــاره به این که 
در ســال ۷۶ از طرف یونسکو هیدج 
به علت برخــورداری از هوای پاک و 
محیط زیست سالم به عنوان سالم ترین 
شهر دنیا انتخاب شد، یادآور می شود: 
امروز وظیفه ماســت کــه این محیط 
زیست را ســالم به نسل آینده تحویل 

دهیم.
وی با بیان اینکه یکــی از دغدغه های 
موجود این اســت که وسط کار تغییر 
کاربــری اتفاق بیفتــد، می گوید: یکی 
دیگــر از نگرانی های مــردم هیدج از 

پرآب بودن صنایعی مانند فوالد است.

دهیاری روستای خیراباد بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه در نظر دارد:
 اجرای عملیات جدول گذاری به مبلغ 3/914/144/737)سه میلیارد نهصدو چهارده میلیون و صدوچهل چهار هزار هفصدو سی 
هفت ریال ) را برابر مشخصات فنی و برآورد ارائه شده  در محل مشخص شده در اسناد و مدارک پیمان را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و گواهی نامه پیمانکاری  در رشته راه و باند و آبنیه واگذار 

نماید.  
بنابراین از کلیه متقاضیان  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی مشروحی ذیل  مراجعه نمایند. 

 1(  مدت دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 99/04/10 تا /99/04می باشد.
۲(  مدت قبول پیشنهادات از تاریخ 99/04/21 تا پایان وقت داری99/04/30 می باشد.

3(  تاریخ برگزاری نشست قرائت پیشنهادها در مورخه 99/05/01راس ساعت 10:00 در محل دفتر امور مالی به عمرانی دهیاری می باشد که پس از بررسی 
پیشنهادها و تشخیص برنده اعالم خواهد گردید

4(  محل دریافت اسناد مناقصه و محل تسلیم  اسناد و پیشنهادات روستای خیراباد کوی شهریار دفتر دهیاری خیراباد  شماره تماس    02435882860    یا   
دفتر امور مالی و عمرانی دهیاری های بخشداری باغ حلی به شماره تماس 02435852018

5(  محل ارائه خدمت در روستای خیراباد  واقع در شهرستان سلطانیه  بخش باغ حلی  می باشد.
۶( اعتبار پروژه های مذکور از محل اعتبارات دهیاری روستا تامین گردیده است و مدت انجام آن 4 ماه می باشد.

7( کلیه متقاضیان می بایست  مبلغ 10 درصد مبلغ برآورد  را به عنوان تضمین شرکت در معامله به صورت تضمین بانکی  به همراه اسناد مناقصه تسلیم نمایند. 
۸( کلیه اسناد تحویلی و سایر مشخصات و اسناد در زمان تسلیم پیشنهادات  از طرف پیمانکار می بایست  به صورت مهر و موم باشد 

9( کلیه پیمانکاران می بایست سه قرارداد اخیر مرتبط را به همراه مدارک و تصاویر آن جهت بررسی در کمیسیون معامالت ارائه نمایند.
1۰(  بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده ارائه گردد .

11(  کلیه اسناد و مدارک و جزئیات اجرایی و نمونه قرارداد می بایست با مهر و امضای پیمان کار ارائه گردد .
1۲(  در صورتی که به ترتیب برندگان اول و دوم و ســوم مناقصه حاضر به عقد این انعقاد قرارداد نشــوند سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و 

وصول خواهد شد.
13( دهیاری ها در رد و با قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضا مدت زمان مقرر در 

فراخوان و اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14( شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط  و تکالیف آیین نامه مالی دهیاری می باشد .

15( شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد  به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاریها برای اتخاذ  تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده مطابق با آیین نامه 
مالی دهیاری ها می باشد .

1۶(  شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز به انجام عملیات عمرانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند 
17(  مبلغ 10 درصد کل قرارداد  به عنوان تضمین حسن انجام معامله در هنگام عقد قرارداد به صورت تضمین بانکی از پیمانکار اخذ  و یک ماه پس از 

تحویل موقت و درخواست کتبی پیمانکار  مسترد می گردد .
1۸( هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی

دغدغه هیدجی های از راه اندازی فوالد آسین؛

یک بام و دو هوای راه اندازی یک واحد تولیدی در هیدج

آگهی دعوت به جلسه افراز 
و معاینه محلی

نظر به اینکه شرکت صنعت طیور آویژه زنجان 
طبق تقاضای وارده شماره 112/99/1439 - 
99/1/27 درخواســت افراز مالکیت مشاعی 
خود از پالک 83 اصلی بخش 3 زنجان واقع 
در اراضی بویین را نموده است و در درخواست 
اعالم داشته دسترسی به آدرس اغلب مالکین 
ندارد. لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای 
مفاد رسمی الزم االجرا از کلیه مالکین حقیقی 
یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام 
ایشان در پالک مذکور دعوت به عمل می آید 
که راس ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخه 
99/5/4 که عملیات افراز توســط نماینده و 
نقشه بردار این اداره در محل صورت می گیرد 
حضور بهم رسانند، عدم حضور مانع از انجام 
افراز نخواهد بود بدیهی است در صورت افراز 
ملک، آگهی افرازی به همراه صورتجلســه و 
نقشه افرازی نیز جهت اطالع عموم ذینفعان 

مجددا منتشر خواهد شد.
اصغر بیگدلی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سلطانیه
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اذان ظهر

13:19

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

21:00

نیمه شب

00:25

اذان صبح فردا

4:12

طلوع صبح فردا

6:01

وضعیت آب و هوای زنجان:

13
27

بیا، مرو ز کنارم، بیا هک می میرم
نکن مرا هب رغیبی راه هک می میرم

توان کشمکشم نیست بی تو با ایام
ربونم آور از این ماجرا هک می میرم

هن قول هم سفری ات همیشه ام دادی؟
قرار خویش منه زری پا هک می میرم

هب خاک پای تو سر می نهم ، ردیغ مکن
زچشم اهی من این توتیا هک می میرم

مگر هن جفت توام قوی من؟ مکن بی من،
هب سوی ربهک آخر شنا ، هک می میرم
اگر هنوز من آواز آخرین توام

بخوان مرا و مخوان جز مرا هک می میرم
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

معاون سردبیر: جواد کریمی
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

 دبیر عکس: ناصر محمدی
 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

یداله اسدی
استاد مسگر زنجانی

یداله اسدی )متولد سال 1314 شهرستان طارم(، استادکار مسگر زنجانی است.
او از سن 15 سالگی نزد استاد »محمد بهروزی« شاگردی نمود و پس از 12 سال 

حرفه مسگری را به طور کامل آموخت.
این استاد مسگری 10 سال در روستاهای پیرامون زنجان به مسگری مشغول 

بود و پس از آن به زنجان آمد.
استاد یداله اسدی 30 سال نیز در زنجان به مسگری پرداخت.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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