
روز مادر و هفته گراميداشت مقام زن نه فقط 
بهانه اي براي دستبوس�ي مادران و س�پاس 
از زحمات آنهاس�ت ك�ه در ابع�اد اجتماعي 
آن، فرصتي براي توج�ه به زنان و چالش هاي 
آنها به عن�وان نيمه اي از بدنه جامعه اس�ت. 
زنان�ي ك�ه برخي همچ�ون زنان سرپرس�ت 
خانوار فق�ط زن و م�ادر نيس�تند، بلكه نان 
آوران خان�ه و س�تون خانواده ان�د، چراك�ه 
پدر يا نيس�ت يا بود و نبودش تفاوتي ندارد! 
حدود 3/5ميليون زن سرپرس�ت خانوار در 
كش�ور وجود دارد كه ۱۲درصد سرپرس�تان 
خان�وار را ش�امل مي ش�وند. 5۰درص�د اين 
زنان سرپرس�ت خانوار باالي ۶۰ س�ال س�ن 
دارند و ديگر ق�ادر به كار ك�ردن و نان آوري 
نيس�تند. بنا به تعبير معاون زن�ان و خانواده 
رئيس جمهور اين گ�روه از زنان سرپرس�ت 
خان�وار عائله حكوم�ت هس�تند و حكومت 
وظيفه دارد مايحتاج آن�ان را تأمين كند، اما 
اين تأمين بايد عزتمندانه باشد. بخشي از اين 
زنان تحت پوشش كميته امداد قرار دارند كه 
از حقوق ناچيزي برخوردار هس�تند و دولت 
وظيفه دارد مايحت�اج اين اف�راد و فرزندان 
آنان را تأمين كند تا آنها با عزت زندگي كنند. 

از سوي ديگر آمار زنان سرپرست خانوار در حال 
افزايش است و رشد آمار طالق يكي از داليل رشد 
آمار زنان سرپرست خانوار اس��ت. بر اين اساس 
كمك به تكريم خانواده و پيشگيري از طالق هم 
مي تواند خود به جلوگي��ري از افزايش آمار زنان 
سرپرست خانوار منتهي شود و گويا دولت در اين 

رابطه هم برنامه هايي دارد. 
روز گذش��ته مراس��م بزرگداش��ت روز زن ب��ا 
سخنراني سيد ابراهيم رئيس��ي، رئيس جمهور 
در سالن اجالس سران برگزار شد.  در اين مراسم 
رئيس جمهور با اشاره به جايگاه ملكوتي حضرت 
زهرا )س( گفت: »دنيا دنبال فهم گمگشتگي زن 
و جبران آن هستند. در تمدن اسالمي سخن از 
پيشگيري از گمگشتگي زنان و خشونت است تا 
زن و انساني به گمگشتگي هويت مبتال نشوند.«

 لزوم اصالح مشاوره هاي ازدواج 
رئيس جمهور تأكي��د كرد: » تكري��م واقعي زن 
مسئله امور زنان ماست. بايد به هويت واقعي زن 
توجه كرد. براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در 
حوزه زنان، توجه به هويت زن و ارتقاي شخصيت 
زن در خانواده و اجتماعي ضروري است. از سويي 
نبود شناخت حقوق و مس��ئوليت زنان شايد از 
بزرگ تري��ن چالش هاي زنان باش��د. « به گفته 
رئيسي نگاه اس��الم به زن خيلي متفاوت از نگاه 
غرب اس��ت. حق مالكيت، ارث و رأي چند سال 
است در غرب شكل گرفته اس��ت؟ ۱۴۰۰ سال 
پيش در اس��الم سخن از ش��نيدن حرف و رأي 

زنان است. 
وي با انتقاد از كلي گويي در اس��ناد باالدس��تي 
تأكيد كرد: »مسئله زن را از خانواده نبايد تفكيك 
كرد. اسالم نگاه متوازن به مرد و زن دارد. اكنون 
بايد از كلي گويي دست برداشت و راهكار اجرايي 

براي صيانت از نقش زن در مس��ائل ش��خصي، 
خانوادگي، اجتماعي و سياسي ارائه شود. االن در 
اسناد كلي گويي شده است. جامعه بايد بر اساس 
عقالنيت، اخالق و معنويت بنا ش��ود و زمان در 

ايجاد اين جامعه نقش مهمي دارند.«
رئيس جمهور با تأكيد بر مس��ئله آس��يب هاي 
اجتماعي افزود: » تحصيل، ورزش و اشتغال زنان، 
تحكيم خانواده، زنان سرپرس��ت خانواده براي 
دولت مهم است. مشاوره هاي ازدواج بايد اصالح 
شود، طالق توافقي بايد اصالح شود و به سهولت 
انجام نشود. نبايد مشاوره به سمت جدايي باشد، 
بلكه مشاوران بايد مشكل را حل كنند. مشاوران 
بايد درست مشاوره دهند. مراجعه به مشاوران را 
رايگان مي كنيم. زنان سرپرست خانواده و بيمه 
كردن آنها در دستور كار دولت است؛ اين مسائل 
از دغدغه هاي دولت اس��ت. « رئيس��ي در پايان 
گفت: »دولت به دنبال حل مشكالت كشور است، 
اما ما براي مشاركت مردم در حل مشكالت بسيار 
نقش قائليم. دولت هم وظيفه هدايت، حمايت و 

نظارت دارد. «
 ۱۲ درصد  خانواده ها سرپرست زن دارند 
انس��يه خزعلي، معاون رئيس جمهوري در امور 
زنان و خانواده هم در مراس��م بزرگداش��ت روز 
زن  با تأكيد بر اينكه معاونت امور زنان رياس��ت 
جمهوري در موقعيت هاي مختل��ف به صورت 

خاص ب��ر محروميت زدايي و عدال��ت متمركز 
اس��ت، خاطر نش��ان كرد: » محروميت زدايي از 
قش��ر ضعيف به خصوص زنان سرپرست خانوار 
در اولويت ق��رار دارد، زيرا در ح��ال حاضر بالغ 
بر 3/5 ميليون زن سرپرس��ت خانوار در كشور 
وج��ود دارد كه ۱۲درصد سرپرس��تان خانوار را 

شامل مي شوند.«
وي با بيان اينكه 5۰ درصد اين زنان سرپرس��ت 
خانوار باالي ۶۰ سال سن دارند كه شرايط مساعد 
براي كار ندارند، خاطر نشان كرد: »۶۸ درصد زنان 
سرپرست خانوار به خاطر فوت همسر، ۱۲ درصد 
به دليل طالق، ۱۴ درصد هم با داشتن همسر به 
دليل شرايط محروميت، مهاجرت يا اعتياد همسر 

سرپرست خانوار و با مشكل مواجه هستند.«
خزعلي تأكيد ك��رد: » امروز با اف��رادي روبه رو 
هس��تيم كه عائله حكومت هس��تند و حكومت 
وظيفه دارد مايحتاج آنان را تأمين كند، اما اين 
تأمين بايد عزتمندانه باش��د. بخشي از اين زنان 
تحت پوشش كميته امداد قرار دارند كه از حقوق 
ناچيزي برخوردار هس��تند و م��ا وظيفه داريم 
مايحتاج اين افراد و فرزندان آنان را تأمين كنيم 

تا با عزت زندگي كنند.«
 دغدغه معيش�ت، دغدغه نخست زنان 

سرپرست خانوار
معاون رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه با مشكالت 

متعددي از جمله مش��كالت اقتصادي، مسكن، 
فرهنگي، عاطفي و رواني، احساس طرد اجتماعي 
و افزاي��ش خانواده هاي تك نف��ره در حيطه اين 
مسئله روبه رو هستيم، تصريح كرد: »اين مسائل 
وظيفه معاونت امور زنان را سنگين و دوچندان 
مي كند، ضمن اينكه دغدغه معيش��ت، دغدغه 
نخست زنان سرپرست خانوار است. اين در حالي 
است كه افزايش طالق و كم شدن ازدواج بر تعداد 

زنان سرپرست خانوار مي افزايد. «
خزعلي با بيان اينكه وظيفه داريم از زياد شدن 
زن سرپرست و خود سرپرست جلوگيري كنيم، 
درباره اقدامات اين معاونت براي پيش��گيري از 
افزايش زنان سرپرست خانوار گفت: » ما برنامه 
كسب و كارهاي خانواده محور را اجرايي كرديم 
تا بتوانيم ش��رايطي را فراهم كنيم كه اين زنان 
و فرزندان آنان در ش��رايط عزتمندان��ه در اين 
مش��اغل خانگي يا كارگاه هايي ك��ه تحت نظر 
كارآفرينان واس��ط داير مي شود، مشغول به كار 
باشند. همچنين فعاليت و پايداري اين كارگاه ها 
به صورت دائم و به مدت چهار سال رصد مي شود 
و از طريق حلقه هاي واسط كه نظارت بر كارگاه ها 
دارند، برنامه هاي توليدي اعالم و با حمايت دولت 

ادامه خواهد داشت.«
  مشاوره قبل، حين و بعد از ازدواج 

معاون رئيس جمهوري، آسيب هاي اجتماعي را 
از ديگر مس��ائلي عنوان كرد كه به شدت زنان را 
تحت تأثير قرار مي دهد و يادآور شد: »بيشترين 
آس��يب ها كه در حاشيه نش��يني نمود مي كند، 
اعتياد، طالق، خودكش��ي و مفاسد اجتماعي و 
اخالقي است كه تالش كرديم روي برخي از آنها 
كه در سال هاي گذشته نرخ تصاعدي داشته است، 
متمركز شويم.« به گفته وي برنامه مشاوره قبل 
از ازدواج در آموزش و پرورش و دانش��گاه ها كه 
مي تواند نوجوانان و جوانان را تحت پوشش قرار 
بدهد، انجام خواهد شد، اما حين ازدواج و چهار 
سال پس از ازدواج هم آموزش ها و مشاوره هايي 
از طريق مشاور خانواده از قبيل پزشك خانواده 
ارائه مي شود تا قبل از اينكه اختالفات به مراحلي 
برس��د كه نياز به مش��اوره هاي دادگاهي باشد، 

مشكل حل شود. 
خزعلي با بيان اينكه علل مختلفي براي آسيب 
طالق ذكر شده است، تصريح كرد: » نقص دانش و 
مهارت و عملكرد مطلوب يكي از علل مهم طالق 
است كه با توجه به اينكه ازدواج هاي با دوام كمتر 
از يك س��ال 3۹ درصد و كمتر از پنج س��ال 3۷ 
درصد اعالم شده اس��ت، طبيعتاً سرمايه گذاري 
در اين چهار س��ال و فرهنگ س��ازي و داش��تن 
مشاوره هاي اس��تاندارد مي تواند از اين معضل 

جلوگيري كند.«
معاون رئيس جمهوري يادآور شد: »برنامه هاي 
ديگر مانند برقراري عدالت فراگير را در اولويت 
داريم و حتماً ش��اخص هاي عدالت جنسيتي را 
تحليل و شاخص هاي ديگر به آن اضافه خواهد 
شد. زيرا به دنبا ل عدالت فراگير هستيم كه فقط 
بر جنسيت تأكيد ندارد، بلكه كودكان، نوجوانان 

و همه خانواده را در بر خواهد گرفت.«
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تعداد قابل توجهي كارت هديه، سكه، خودرو و قطعات خودرو از طرف شركت كروز به مسئوالن وزارت صمت سابق پرداخت شده است

هداياي سخاوتمندانه شركت كروز به مسئوالن!

تمركز دولت بر محروميت زدايي از زنان سرپرست خانوار
رئيسي: بيمه كردن زنان سرپرست خانواده در دستور كار دولت است

ليست هداياي شركت 

عليرضا سزاوار
ك�روز )بزرگ تري�ن   گزارش  2

توليدكننده قطعات 
خودرو در كش�ور( از س�ال ۹۶ وجود داشته و 
بسته به پست و مقام فرد، ميزان هدايا مشخص 
مي شد. علت پرداخت هدايا هم تسريع در انجام 
كار ه�ا و ترخي�ص كااله�ا، چشم پوش�ي از 
مغايرت ها و نمك گير كردن افراد بوده است. اين 
هدايا به مس�ئوالن بخش هاي مختلف وزارت 
صمت، به خصوص س�ازمان گمرك و س�ازمان 

استاندارد داده مي شد. 

دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شركت 
كروز، روز گذشته در شعبه ۴ دادگاه ويژه مفاسد 

اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. 
 تحويل مزدا 3 به مدير گمرك

در ابت��داي جلس��ه دادگاه، قاض��ي صلواتي از 
نماينده دادستان خواست در جايگاه قرار بگيرد و 

كيفرخواست را قرائت كند. 
نماينده دادس��تان هم با بيان اينكه در جلس��ه 
گذش��ته، متهمان پرون��ده معرف��ي و اقدامات 
مجرمانه آنها تش��ريح ش��د، گفت: ام��روز ادله 
انتصابي به متهمان قرائت مي شود. طبق اعترافات 
متهمان مير آقايي و طاهري)كاركنان شركت( 
دس��تور پرداخت هدايا به افراد متخلف را آقاي 
سخا )مديرعامل ش��ركت( صادر مي كرد. متهم 
رنجبر)از كاركنان ش��ركت( در خصوص اعطاي 
خودرو به كرمخاني، مس��ئول گمرك فرودگاه 
امام خميني هم گفته ك��ه كرمخاني براي رفت 
 و آمد هاي روزانه درخواس��ت خودرو كرده بود. 
اين موضوع با آقاي س��خا مطرح و يك دستگاه 

خودروي مزدا 3 به كرمخاني تحويل داده شد. 
امير ف��والدي اف��زود: متهم رنجب��ر)از كاركنان 
ش��ركت( در مورد عيدي هاي س��االنه به برخي 
كارمندان و مديران هم گفته كه ليست عيدي ها 
هرس��اله تهيه و پ��س از تأيي��د ميرآقايي )مدير 

خريد هاي خارجي شركت( و آقاي سخا پرداخت 
مي ش��د. بدون تأييد اين دو نف��ر پرداخت هديه 
به مدي��ران دولتي ممكن نب��ود. رنجبر گفته كه 
پرداخ��ت هديه به يك عرف تبديل ش��ده بود. در 
صورت پرداخت نش��دن هديه، كارهاي شركت 
كروز به كندي انجام مي شده است. هدايا هم شامل 

كارت هديه، سكه، خودرو و قطعات خودرو بود. 
  بسته به مقام فرد ميزان هدايا مشخص 

مي شد
نماينده دادستان ادامه داد: طبق اعتراف متهمان، 
هدايا به بخش هاي مختلف وزارت صمت از جمله 
دفتر نيرومحركه خودرو، دفتر برق و الكترونيك، 
دفتر ستاد تس��هيل، دفتر صنايع استان تهران، 
پشتيباني توسعه تجارت، س��ازمان استاندارد، 
وزارت اقتصاد به خصوص گمرك، دفتر تخصيص 
ارز و دفتر مقررات و سياست هاي بانك مركزي 

پرداخت  شده است. 
وي افزود: ليست پرداخت هديه ها از سيستم هاي 
شركت اس��تخراج و پرداخت هديه به 3۰۶ نفر 

تأييد شده است. طبق گفته متهمان، مواقعي كه 
در زمان ترخيص كاال از گمرك اختالف وزن بين 
كاال و اظهارنامه ها پيش مي آمد، دستور پرداخت 
هديه داده مي شد. ليست هدايا از سال ۹۶ وجود 
داشته و بسته به مقام فرد ميزان هدايا مشخص 
مي ش��د. علت پرداخت هدايا را تسريع در انجام 
كار ها و ترخيص كاالها، چشم پوشي از مغايرت ها 

و نمك گير كرده آنها مطرح كرده است. 
  هديه هاي رنگارنگ براي مديران

فوالدي با توج��ه اعتراف هاي متهم��ان گفت: 
متهمان مدعي اند اگ��ر هدايا به افراد مختلف در 
ادارات پرداخت نمي شد بعد از چند ماه كار ها به 
كندي پيش مي رفت و رفتار آنها نش��ان مي داد 
كه هديه اي از سمت ش��ركت دريافت نكرده اند 
و مكاتبات را به تأخير مي انداختند. مثاًل س��ال 
۹۸ يك س��اعت مچي لوكس ب��ه معاونت ارزي 
ش��عبه مركزي يكي از بانك ها ب��ه عنوان هديه 

نوروزي داده شد. 
نماينده دادستان با بيان اينكه از سال ۹۲ روال 

جعل اسناد براي ترخيص كاال وجود داشته است، 
گفت: ليست هداياي پرداختي به مديران گمرك 
در سال ۹5 شامل ۱۰5 س��كه تمام بهار آزادي، 
۱۷۹ نيم سكه، ۱۲۴ ربع سكه، صد ها كارت هديه 
با مبالغ مختلف، هداياي نفيس و گوش��ي هاي 
تلفن همراه را شامل مي شد. حدود 5۱ سكه تمام 
بهار و چندين نيم سكه و ربع سكه نيز به مديران 

ارزي بانك هاي عامل داده شده است. 
  يك ميليارد و ۲5۰ ميليون تومان هزينه 

هداياي امسال
فوالدي ادام��ه داد: نويد غريب از س��ال ۹5 در 
واحد خريد خارجي شركت كروز مشغول به كار 
شده و از سال ۹۷ مسئول ثبت سفارش شركت 
بوده است. وي در اعترافات اعالم كرده تا سال ۹۷ 
متوجه نشده كه  ثبت سفارش، جعلي هستند، 
زيرا قبل از آن به اس��ناد توجه نمي ك��رده و به 
امضا ها اعتماد داشته و هيچ گونه دخل و تصرفي 

در جعل نداشته است. 
فوالدي گفت: در بازرسي انجام شده از دفتر كار 
ميرآقايي )از مديران شركت(، سه مهر مربوط به 
شركت خارجي در گاوصندوق كشف شده است 
كه طبق قانون جعل سند اس��ت و متهم غريب 
)يكي از كاركنان ش��ركت( گفته است كه بار ها 
مشاهده كرده اسناد و فرم هاي ترخيص در دفتر 

آقاي ميرآقايي مهر مي شود. 
نماينده دادستان بيان كرد: در بازرسي ها از دفتر 
ش��ركت، ته چكي به مبلغ يك ميلي��ارد و ۲5۰ 
ميليون تومان در سال جاري در وجه نويد غريب 
براي پرداخت هدايا صادر شده است. نويد غريب 
در اعتراف��ات گفته، زماني ك��ه اختالف وزن در 
كاال ها در زمان ترخيص پيش مي آمد كارت هديه 

به كاركنان و مديران پرداخت شده است. 
در انتهاي اين جلسه از دادگاه و پس از قرائت 
بخش ديگري از كيفرخواست توسط نماينده 
دادس��تان، قاضي صلواتي ختم جلسه دادگاه 

را اعالم كرد. 

 رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس با بيان اينكه ۴۱۱ پروژه فاقد 
مجوز ارزيابي در اثر كوتاهي سازمان محيط زيست در انجام وظايف به 
مجلس آمده اس��ت، گفت: توپ تصميم گيري درباره انواع پروژه هاي 

انتقال، آب را به زمين مجلس انداخته اند. 
 معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به اينكه نرخ 
طرح ترافيك براي س��ال ۱۴۰۱ متناس��ب با تورم و حتي كمتر از آن 
خواهد بود، گفت: تغييرات در اجراي طرح ترافيك قطعي نيست و نياز 

به مطالعات بيشتر دارد. 
 مدير عامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران از 
تمديد مهلت ثبت نام بيمه تكميلي ويژه تاكس��يرانان تا ۱5 بهمن ماه 

خبر داد. 
 عليرضا زاكاني شهردار تهران در صفحه شخصي خود اظهار داشت: 
در اين شب هاي س��رد مواظب باشيم هيچ ش��هروندي بدون سرپناه 
نماند. از طري��ق تماس با ش��ماره ۱3۷ مي توانيم جان يك انس��ان را 

نجات دهيم. 
 مدير عامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي ته��ران از آموزش مباني 
آلودگي هوا به ۹هزار معلم و مدير مدارس تهران همزمان با هفته هواي 

پاك خبر داد. 
  به مناسبت ميالد بانوي مكرمه اسالم، حضرت فاطمه زهرا)س(، وزير 
آموزش و پرورش از 3۱ بانوان خير مدرسه ساز كشور تقدير كرد. در اين 

نشست از پنج عنوان كتاب بانوان خير مدرسه ساز هم رونمايي شد.  

پالسكو رمز نوسازي فرسوده ها
 حادثه تلخ و غم انگيز بود. صبح روز پنج شنبه 3۰ دي ۱3۹5 و حدود 
ساعت ۷:5۹ صبح، طبقات هشتم و نهم ساختمان پالسكو كه بيشتر 
شامل واحدهاي توليدي لباس بودند و شبانه روزي فعاليت مي كردند، 
دچار حريق شد. نيروهاي فداكار آتش نشاني و امدادگر بالفاصله خود 
را به محل رساندند. س��اعت ۱۱ صبح در حالي كه گفته مي شد آتش 
مهار شده اس��ت، ناگهان آتش از بخش شرقي ساختمان زبانه كشيد و 
ساختمان پالسكو به طور كامل فرو ريخت و به تلي از خاكستر تبديل 
شد. پالسكو عده  اي از آتش نشان ها، كارگران و صاحبان كسب وكار را 

به كام خود كشيد. 
پالسكو فروريخت تا قبل از زلزله بزرگ احتمالي پايتخت نشان دهد كه 

پايتخت ايمن نيست و سازه هايي مانند پالسكو بسيار ند. 
سازه هايي كه هزاران نفر درون آنها مشغول كسب و كارند؛ بيمارستان ها، 
مدارس، دانشگاه و بسياري از پاساژها و ساختمان هاي مهم و حساس كه 
شمارشان به هزاران هم مي رسد در كنار دهها هزار هكتار بافت فرسوده 
پايتخت همچنان ناايمن رها شده اند.  در حادثه پالسكو شاهد آن بوديم 
كه مسئوالن و مديران بس��ياري آمدند از پالسكويي كه ديگر نبود و با 

مخروبه هاي آن، ژست هاي سياسي گرفتند. 
زمان زيادي براي ساخت پالسكوي جديد صرف شد، اما همچنان اين 
پرسش بي پاسخ مانده است كه اگر زلزله اي در گوشه اي از پايتخت بيايد 
چه ميزان خس��ارت و تلفات جاني برجا خواهد گذاش��ت؟ دوم اينكه 
پالسكو با همت مهندسان و تمام توان موجود، چندين سال طول كشيد 
تا ساخته شود، اگر زلزله احتمالي حتي در مقياس كوچك بيايد، چه 

مدت طول خواهد كشيد تا شهر دوباره رو پا شود؟ 
خاكستر پالسكوها با غبار زلزله احتمالي دير يا زود بر سر اين ابر شهر 
سايه خواهد انداخت. كمي واقع بين باشيم، تهران ناايمن و امروز و فردا 
كردن وقت تلف كردن اس��ت. خاطرات تلخ پالس��كو را با افتتاح سازه 
جديد به دست فراموشي نسپاريم. اين افتتاح بايد آغازي بر ايمن سازي 
و مقاوم كردن ساير سازه هاي ناايمن قرار گيرد. همگان اعم از مالكان، 
توان مهندسي كشور و دس��تگاه هاي متولي بايد با هم افزايي به احيا و 

نوسازي و مقاوم سازي ساختمان هاي نا ايمن همت گمارند. 
پالسكو را به صورت نمادين، رمز نوسازي فرسوده ها قرار دهيم تا آرامش 
را با كوچك ترين ناكارآمدي، بي دقتي و كوتاهي از ش��هر و شهروندان 
س��لب نكنيم. فرس��ودگي، ريزدانگي، بافت ه��اي ناپاي��دار و ناايمن، 
پاشنه آشيل اين ابرشهر با قدمت بيش از ۲۰۰ ساله است. اگر زمان احيا 
و نوسازي را كوتاه نكنيم، فاجعه پالسكو، آتش سوزي خيابان جمهوري، 
كلينيك اطهر س��ينا و دهها حوادت از اين دس��ت بارها تكرار خواهد 
ش��د و س��رمايه هاي ملي به هدر خواهد رفت.  اين دليل قانع كننده اي 
نيست كه به  خاطر تورم و گراني يا قوانين دست و پا گير يا حتي مصالح 
غير اس��تاندارد و وجود س��ازندگان بدون تخصص، در احيا و نوسازي 

بافت هاي فرسوده كاهلي كنيم و دوباره بافت فرسوده بسازيم! 

حسین سروقامت

توزيع 17 هزار جهيزيه
از سوي كميته امداد
تمامي واحد هاي مددجويان 

كه از سيل خسارت ديده اند، بازسازي مي شوند
مع�اون اداري و مال�ي كميته ام�داد از توزي�ع ۱۷ ه�زار جهيزيه 
در سراس�ر كش�ور خب�ر داد و گف�ت: امس�ال هي�چ پش�ت 
نوبت�ي جهيزي�ه در ام�داد وج�ود ن�دارد. خانواده ه�اي تح�ت 
حماي�ت كميت�ه ام�داد ك�ه اس�تحقاق درياف�ت جهيزي�ه 
را داش�ته باش�ند، جهيزيه ش�ان به آنه�ا تحويل داده مي ش�ود. 

مجيد باجالن با بيان اينكه كميته امداد حدود ۱۸ برنامه اصلي دارد و 
۱۲۰ خدمت را به مددجويان ارائه مي دهد، گفت: در كنار اين خدمات، 
خدمات اصلي كميته امداد از قبيل پرداخت مستمري ماهانه، مسكن، 
اشتغال، فرهنگي، فرانشيز درمان، خدمات فرهنگي و قرآني و خدمات 
تحصيلي به دانش آموزان و دانش��جويان اس��ت. در كنار اين خدمات، 
فعاليتي تحت عنوان كمك به ل��وازم ضروري خانوارها و تهيه جهيزيه 

براي نوعروسان در دستور كار قرار دارد. 
معاون اداري و مالي كميته امداد در ادام��ه درخصوص كمك كميته 
امداد براي تهيه جهيزيه مددجويان اظهار كرد: در سال ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ 
رويكردي باتوجه به شرايط اقتصادي در دستور كار قرار گرفت؛ در كنار 
تهيه لوازم ضروري و جهيزيه، كميته امداد دست به اقدامي زد كه بتواند 
آورده و ارزش افزوده بهتري را در خصوص لوازم ضروري و جهيزيه در 

سفره مددجويان داشته باشد. 
باجالن افزود: در س��نوات قب��ل كميته امداد س��رانه جهيزي��ه را به 
فرزندان دختر و پسر خانواده هاي تحت پوشش كه مي خواهند زندگي 
مشتركشان را آغاز كنند، پرداخت مي كرد. اين هديه ازدواج در سفره 
اين افراد زياد تأثيري نداش��ت، اما در س��ال ۹۹ و س��ال جاري به اين 
س��مت گرايش پيدا كرد كه بتوانيم از كاالهاي ايراني يك جهيزيه به 

آنها داده شود. 
وي با بيان اينكه هدف اصلي اين بود كه با توج��ه به اينكه وجه ريالي 
تأثيري روي خريد لوازم ندارد، بتوانيم از كارخانجات توليد داخل كشور، 
محصوالت با كيفيتي را به اين افراد بدهيم، افزود: با هماهنگي هايي كه 
با وزارت صنعت و معدن انجام شد، تهيه پنج قلم جهيزيه شامل يخچال 
و فريزر، تلويزيون، اجاق گاز، جاروبرقي و ماش��ين لباسشويي در سال 
جاري در دستور كار قرار گرفت. اين كاالها به قيمت ۲۰ ميليون تومان 
از كارخانجات دريافت شده و بدون هيچ واسطه اي خريداري مي شود. 
به گفته وي در س��ال جاري، با كم��ك خيران و اهتم��ام مديران كل 
استان ها و با تأكيدات و پيگيري هاي رياس��ت امداد، تاكنون ۱۷ هزار 
جهيزيه در سراسر كشور توزيع شده اس��ت و حدود ۱3 هزار جهيزيه 
نيز تا قبل از بيستم اسفندماه در سراسر كش��ور توزيع خواهد شد كه 
در مجموع ش��امل 3۰ هزار جهيزيه مي ش��ود كه ۶۰۰ ميليارد تومان 

ارزش دارد. 
باجالن در خصوص رسيدگي به لوازم ضروري مددجويان اظهار كرد: 
سال قبل استحقاق سنجي انجام ش��د و ابتداي سال جاري با توجه به 
فصل گرما در مناطق گرمسير در سراس��ر كشور، حدود 55 هزار كولر 
آبي از محصوالت داخل��ي و ۲5 هزار كولر گازي در مناطق گرمس��ير 
ميان مددجويان توزيع ش��د. ح��دود 5۴۰ ميلياردتومان هزينه تهيه 

لوازم سرمايشي شد. 
وي با اشاره به تهيه لوازم گرمايشي نيز بيان كرد: قبل از رسيدن فصل 
زمستان نيز نيازس��نجي جهت لوازم گرمايش��ي انجام شد كه حدود 
۴۷هزار بخاري گازي از توليدات داخلي و ۴۹ هزار بخاري هاي برقي، 
نفتي و هيزمي بوده كه باتوجه به اقليم استان ها تهيه و توزيع شده است.  
معاون كميته ام��داد در ادامه با بيان اينكه كميته ام��داد برنامه اي در 
خصوص لوله كشي و احداث لوازم بهداش��تي دارد، گفت: درخصوص 
برخي از س��رويس هاي بهداش��تي، حدود ۴۷ هزار آبگرمكن گازي از 
محصوالت داخلي تهيه شده كه حدود ۹۸ ميلياردتومان هزينه تهيه 

اين لوازم بوده است. 
باجالن بيان كرد: كميته امداد با توجه به پيگيري هايي كه انجام شده 
و در جلساتي كه در قرارگاه امام حسن مجتبي برگزار شد، قرار شد به 
تمامي مددجويان تحت پوشش آسيب ديده از سيل جنوب كشور يك 
ماه مستمري )مازاد از مستمري ماهانه شان( پرداخت كند. اين مبالغ 

در همان هفته اول به حساب آنها واريز شد. 
معاون اداري و مال��ي كميته امداد گفت: با توجه ب��ه اينكه در مناطق 
سيل زده برخي خانواده ها دچار آس��يب شده بودند، ۷۷ ميلياردتومان 
اعتبار از س��وي بنياد مس��تضعفان به اين مناطق تخصيص يافت كه 
حدود ۶۰۸ دام سبك، ۷۰ دام سنگين جبران خسارت شد. هزارو۴۰۰ 

يخچال، ۴هزار فرش و ۹5۰ تلويزيون توزيع شد. 
وي با بي��ان اينكه 5۰۰ گروه  جه��ادي با حضور در مناطق س��يل زده 
به مددجويان كميته امداد خدمات رس��اني مي كنن��د، گفت: تمامي 
واحدهاي مس��كوني با توجه ب��ه ارزيابي هاي ص��ورت گرفته تعمير و 

بازسازي خواهند شد. 

»سالم دوست عزيزتر از جان. روز و روزگارت خوش!
دل آدم  ها خيلي ساده گرم مي  ش�ود؛ به سالمي كه با لبخندي 
همراه است. به خوش و بش�ي صميمانه، يا به تكان دادن سري 

كه يعني تو را مي فهمم!
دل آدم ها خيلي س�اده گرم مي ش�ود؛ به يك پرسش عادي: 
روزگارت چطوراست؟ و به ش�نيدن يك كلمه شيرين: كنارت 

هستم!
يا به صرف يك فنجان چاي و دادن هديه اي كوچك. . . در حد 

شاخه اي گل!
كاش محبت را از همديگر دريغ نكنيم؛ چون نمي دانيم چقدر با 

هميم. . . و اين وسط كمي هم براي يكديگر دعا كنيم. 
خدايا ! از خزانه غيبت س�المتي و آرام�ش، دل خوش و روزي 

حالل و بركت و معرفت نصيب ما كن!«
چاق سالمتي يك رفيق شفيق با دوست چندين و چند ساله!

كاري داشت؟ هزينه اي برداشت؟ خيلي بايد عاجز باشيم كه از 
همين هم دريغ كنيم!
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80درصد مردم
 واكسن دوز سوم را نزده اند

وزير بهداش�ت با اب�راز نگران�ي از افزايش چهار براب�ري بيماران 
سرپايي كرونا در كش�ور طي چند روز اخير، نس�بت به استقبال 
نك�ردن م�ردم از تزري�ق دوز س�وم واكس�ن كرونا انتق�اد كرد. 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت منتهي به روز گذشته، بيش از 
5 هزار و ۱۴۴ بيمار كوويد  ۱۹ در كشور شناسايي شدند كه 3۶۲ نفر از 

آنها بستري شدند و ۲۸ بيمار نيز جان خود را از دست دادند. 
در همين خصوص، وزير بهداش��ت با اعالم افزايش بيماران س��رپايي 
كرونا در كشور گفت: در چند روز اخير بيماران سرپايي كرونا در كشور 
افزايش يافته و به ميزان چهار برابر افزايش يافته كه نگراني زيادي براي 
ما ايجاد كرده است.  بهرام عين اللهي درباره استقبال مردم از تزريق دوز 
سوم واكسن كرونا و همچنين وضعيت اوميكرون در كشور گفت: آنطور 
كه ما فكر مي كرديم، از تزريق دوز س��وم واكسن كرونا استقبال نشده 
و حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد واكسيناس��يون دوز سوم انجام شده است. ما 
بسيار تأكيد مي كنيم كه تزريق دوز سوم واكسن به سرعت انجام شود. 
زيرا ما نگران اوميكرون هس��تيم. با توجه به اينكه واكس��ن در مراكز 
واكسيناسيون وجود دارد، اميدواريم كه مردم مراجعه و استقبال كنند 
و واكسيناسيون را انجام دهند تا بتوانيم  اين مرحله را پشت سر بگذاريم. 

وضعيت بيماري در دنيا بد است.
 وزير بهداشت درباره تزريق واكس��ن كرونا به كودكان گفت: در ستاد 
ملي كرونا با توجه به توصيه هاي كميته هاي علمي و تأييد مراكز جهاني 
در زمينه واكسيناسيون كودكان و تحقيقاتي كه دانشمندان ما انجام 
دادند، به اين جمع بندي رسيديم كه واكسيناسيون براي كودكان زير 

۱۲ سال مي تواند انجام شود، اما قرار شد اين كار مرحله اي باشد. 
وي گفت: بنابراي��ن در مرحل��ه اول و بعد از اينكه كميت��ه علمي نوع 
واكسن را به تأييد رساند كه چند روزي طول مي كشد، بعد از آن وزارت 
بهداشت اعالم مي كند و در مرحله اول به صورت داوطلبانه و با رضايت 
والدين واكسيناسيون كودكان را آغاز مي كنيم.  عين اللهي افزود: براي 
مرحله بعدي بر اس��اس تحقيقات بعدي  كار را پيش مي بريم. بنابراين 
فكر مي كنم تا چن��د روز آينده اين موضوع را به صورت رس��مي اعالم 
كنيم كه واكسيناس��يون افراد زير ۱۲ سال )س��نين پنج تا ۱۱ سال( 
آغاز شود. نوع واكسن براي اين گروه س��ني هم به طور رسمي تا چند 
روز ديگر اعالم مي كنيم.  عين اللهي درباره وضعيت بازگشايي ها گفت: 
درباره بازگشايي ها اعالم شده كه با رعايت تهويه مناسب و حفظ فاصله 
مي تواند انجام ش��ود. با اين حال اگر احتمال بروز مشكل وجود داشته 
باشد، ممكن اس��ت س��تاد ملي كرونا تصميم ديگري اتخاذ كند. فعاًل 

بازگشايي با شرايط رعايت پروتكل ها در حال انجام است. 

بیژن يانچشمه 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

رياست جمهوری


