
اعتماد| اعضاي س��تاد كش��وري كنترل 
و مبارزه ب��ا دخانيات در دهمين جلس��ه 
اين ستاد كه روز گذش��ته به رياست وزير 
بهداشت تشكيل ش��د، ممنوعيت واردات 
28 برند سيگار در سال 95، اجراي جريمه 
دو ال��ي 220 ميليون ريالي تخلف از قانون 
جامع كنت��رل و مبارزه ملي ب��ا دخانيات، 
ممنوعيت عرضه محص��والت دخاني در 
دكه هاي مطبوعات��ي، ممنوعيت نمايش 
و تبلي��غ اس��تعمال دخاني��ات در تم��ام 
برنامه هاي نمايش��ي، الزام دريافت مجوز 
ب��راي تمام فروش��ندگان م��واد دخاني تا 
ابتداي تير ماه س��ال جاري ب��ا مراجعه به 
سامانه اينترنتي مركز برنامه ريزي و نظارت 
بر دخانيات وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
ممنوعيت عرضه تنباكوي معطر از ابتداي 
مهر ماه امس��ال را در حالي تصويب كردند 
كه مصوبات اين جلسه در صورت موافقت 
وزراي عضو س��تاد و تصويب كامل، با ابالغ 

رييس جمهور اجرايي مي شود. 
همچنين به صفر رساندن تبليغات برندهاي 
سيگار در كشور، يكسان سازي پاكت هاي 
سيگار، پلمب واحدهاي صنفي بدون مجوز 
عرضه م��واد دخاني و ممنوعيت عرضه هر 
نوع قليان در اماكن فاقد مجوز ارايه قليان از 

ديگر مصوبات اين جلسه بود. 
خس��رو صادق نيت؛ رييس مركز سالمت 
محيط و كار وزارت بهداش��ت هم از ابالغ 
و اج��راي ممنوعي��ت تولي��د و واردات 
س��يگارهاي الكترونيك در كش��ور ابالغ 
مصوبه جمع آوري قفس��ه هاي س��يگار، 
اجرايي شدن كامل س��امانه عامالن مجاز 
فروش دخاني��ات و اعمال ك��د رهگيري 
روي تمام پاكت هاي سيگار قانوني تا پايان 
امس��ال خب��ر داد و در حالي ك��ه به گفته 
وي، ايران در س��ال 94 ب��ا مصوبه مجلس 
به پروتكل ريش��ه كني تجارت غير قانوني 
دخانيات پيوس��ت كه ه��دف آن كاهش 
30 درصدي قاچاق س��يگار تا سال 1404 
اس��ت، خبر داد كه فقط 34 ه��زار و 925 
مركز عمومي مجاز به عرضه قليان هستند 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه 
قهوه داران، موظف ش��ده اند به هيچ واحد 
صنفي، ديگر، مجوز عرضه قليان را ندهند 

و به مرور مجوز عرضه قليان از پروانه كسب 
قهوه داراني كه اكنون مجوز عرضه اين كاال 

را دارند، حذف مي شود. 
علي اصغر رمزي؛ رييس مركز برنامه ريزي 
و نظ��ارت بر دخاني��ات وزارت صنعت هم 
در اين جلس��ه اعالم كرد كه طبق قانون، 
فقط خواروبارفروش��ي ها، سوپرماركت ها 
و سقط فروش��ي هاي داراي مج��وز عرضه 
مواد دخاني مجاز به فروش سيگار هستند 
و ش��رط تمديد اين مجوز هم اين اس��ت 
كه حداقل يكصدمتر با مراكز آموزش��ي و 
مدارس فاصله داشته باشند، سيگار قاچاق 
نفروشند؛ سيگار به افراد زير 18 سال عرضه 
نكنند و فروش نخي س��يگار هم نداش��ته 
باشند و با ارتكاب حتي يك بار تخلف پلمب 
مي شوند و ديگر پروانه فروش محصوالت 

دخاني به آنها داده نمي شود. 
اما سيد حس��ن قاضي زاده هاشمي؛ وزير 
بهداشت در اين جلس��ه با انتقاد از غيبت 
هميش��گي قوه قضاييه و صدا و س��يما در 
ستاد كشوري مبارزه با دخانيات، از عملكرد 
وزارت ارش��اد در امر مبارزه با دخانيات نيز 
انتقاد كرد و گفت: »ما اگر خودمان آلوده به 
دود سيگار و قليان باشيم نمي توانيم با وعظ 
و توصيه با دخانيات مبارزه كنيم. بيش از 
هشت ميليون نفر در كشور از سيگار و مواد 
دخاني استفاده مي كنند و سيگار به عنوان 
دروازه ورود به اعتياد ش��ناخته مي ش��ود 
و اعتي��اد يكي از مصيبت ه��اي جامعه ما 
اس��ت. اين يك واقعيت علمي اس��ت كه 
90 درصد س��رطان هاي ريه و 75 درصد 
سرطان دهان و دس��تگاه گوارش و بخش 
عمده س��رطان هاي مثانه و معده به خاطر 
مصرف دخانيات است و عوارض دخانيات، 
هر سال ميلياردها ميليارد تومان هزينه بر 
دوش ايرانيان مي گذارد. اگر با همين روند 
جلو برويم تا 40 س��ال آينده؛ ايران،  مصر 
و پاكس��تان بزرگ ترين مصرف كنندگان 
دخاني��ات در جهان خواهند ب��ود. قاچاق 
مواد دخاني نيز يكي از مصيبت هاي كشور 
است، تا زماني كه نتوانيم جلوي قاچاق را 
بگيريم نمي توانيم اقتصاد مقاومتي را اجرا 
كنيم. چطور دستگاه هاي مبارزه با قاچاق 
مي توانند جلوي قاچاق اس��لحه را بگيرند. 

 سيگار هم مانند اس��لحه آدم مي كشد در 
حالي كه بس��يار بيش��تر آدم مي كشد اما 
جلوي قاچاق آن گرفته نمي ش��ود. وقتي 
كه يكي از بازيگران در س��ريال ش��هرزاد 
س��يگار مي كش��د از فرزند من و جواناني 

كه از هنرپيش��ه ها الگو ب��رداري مي كنند 
چه انتظاري داريم؟ مردم كمترين تقصير 
را در افزاي��ش مص��رف دخاني��ات دارند و 
بيش��ترين تقصير مربوط به ما مسووالن و 

سياستمداران است.« 

پرچم هاي قرم��ز در مي��ان گلبرگ هاي 
سفيد سوسن آويزان، زيبايي گل چلچراغ 
را دوچن��دان كرده. اگر آن ط��ور كه اهالي 
داماش مي گويند ش��ب ها هم از خود نور 
بتاباند هم كه ديگر چيزي از يك چلچراغ 
واقعي كم ندارد. »سوس��ن چلچراغ« نام 
گونه اي از سوسن است كه تنها در دو نقطه 
در جهان رش��د مي كند؛  داماش گيالن و 
لنكران آذربايج��ان. اواخر بهار هرس��ال، 
 فصل رويش و گل دادن است تا اوايل تيرماه. 
گردشگران از نيمه خرداد كه مي شود راهي 
داماش مي شوند تا هفته اول تيرماه كه عمر 
گل تمام مي شود. منطقه اي يك هكتاري 
در روس��تاي داماش، تنها منطقه اي است 
كه به ش��كل متراكم و انبوه گل را به خود 
ديده اس��ت،  منطقه اي ك��ه اداره محيط 
زيست،  براي حفاظت از آن يك محيط بان 
به صورت دايمي گذاش��ته اس��ت. رهبر، 
محيط ب��ان مخصوص سوس��ن چلچراغ 
منطقه داماش،  از سال هاي محيط باني اش 

از مزرعه سوس��ن مي گويد. 15 سال است 
كه محيط بان��ي در منطقه را به عهده دارد. 
سرش شلوغ جشنواره سوسن چلچراغ است 
كه به خاطر همزماني با ماه رمضان،  استثنائا 
در 16 خرداد كه روز جهاني محيط زيست 
اس��ت، برگزار شده اس��ت. در گفت وگوي 
كوتاه��ي كه با »اعتم��اد« دارد، مي گويد: 
»15 سال اس��ت كه محيط بان منطقه ام، 
 قبل از من هم پدرم 12 سال در اين منطقه 
كار حفاظت را به عهده داشت. غير از مزرعه 
يك هكتاري سوسن چلچراغ كه در اختيار 
محيط زيست اس��ت و حفاظتش بر عهده 
من،  مردم هم در خانه هاي شان گل را دارند 
و حواس ش��ان جمع است كه محافظت از 
گل را به نحو احسن انجام دهند. امروز هم 
كه جشنواره است، از گوش��ه و كنار ايران 
براي مان مهم��ان آمده. بايد حواس مان به 

گل باشد و پذيرايي از مهمانان.«
آقاي محمودي و بانو 

درويش عل��ي محمودي، بازنشس��ته 65 
س��اله اي كه به همراه همس��رش، پنج ماه 
از سال را در داماش زندگي مي كند؛ دو ماه 

بهار و كل تابستان؛ داماش ييالق شان است 
و خودش��ان س��اكن قزوين اند.  شايد بعد 
از مزرعه محيط زيس��ت،  بيشترين تعداد 
سوسن ها را آنها در حياط خانه شان داشته 
باش��ند؛  حياطي هزارمتري كه حدود 50 
بوته سوس��ن چلچراغ در آن كاشته شده 
و محافظت مي ش��ود. »در خانه ما در اين 
فصل ها هميش��ه به روي گردش��گران باز 
اس��ت، مي توانند راي��گان از گل ها ديدن 
كنند، ام��ا حصاري دور گل ه��ا در حياط 
كش��يده ام كه بازديدكنندگان و مهمانان، 
 داخل باغچه نروند و به گل ها دست نزنند. 
مي توانند تنها گل ها را از دور ببينند.«بوته ها 
اول سه تا بيش��تر نبودند،  پياز بوته ها را از 
جنگل به خان��ه آوردند،  همان جنگلي كه 
گردشگران گل ها را مي چيدند و زود از بين 
مي رفت. ريزش هاگ ها بر زمين باعث شد 
تعداد بوته ها زياد شود. البته نه در اين حد 
خودرو كه هيچ مراقبتي نياز نداشته باشند. 
محمودي مي گوي��د: »هاگ ها كه ريخت، 
 نگذاشتيم پا يا بيل بخورند. حواس مان در 
فصل زمس��تان هم به بوته هاي جديد بود، 

 تازه كاشت ها تا دو سال اول گل نمي دهند. 
اين گل ها را فقط به خاطر زيبايي در حياط 
خانه ام دارم، نه قابل فروش اند و نه مي گذارم 
دست كسي بهشان بخورد. حتي بچه هايم 
هم اجازه چيدن گل ها را ندارند. عطرشان، 
 حياطم را برمي دارد.«مرطوب بودن زمين، 
معتدل بودن هوا و تالقي دو هواي خزري 
و خش��ك،  هر كدام داليلي ان��د كه باعث 
منحصربه فرد بودن منطق��ه داماش براي 
رشد سوسن چلچراغ شده است، آنقدر كه 
اگر بوته گياه به منطقه ديگري برود، رشد 
نمي كند. هادي،  پدر خاندان محمودي هم 
كار محافظت از گل ها را به عهده داشته،  نه 
به شكل محيط بان محيط زيست و دولت 
كه داوطلبانه كار حفاظت از سوسن را انجام 
مي داد. محمودي مي گويد: پدرم 20 سال 
نگهبان سوس��ن چلچراغ بود، براي مردم، 
از اين گون��ه نادر محافظ��ت مي كرد. اصال 
جنگل هاي داماش را 30 سال است مردم 
حفظ كرده اند. ما در برهه اي،  خودمان براي 
حفاظت از جنگل، نگهبان گرفتيم. آبي كه 
از كوه مي آيد پايين كوه،  چش��مه مي شود 
و زمس��تان ها، آب روستا را تامين مي كند. 
ما مي خواس��تيم محل زندگي مان،  مثل 
هميشه اش، سرسبز باشد و بماند. االن هم 
اگر مردم نقش نداشته باشند، طبيعت مان 
از بين م��ي رود. خانم محمودي، همس��ر 
صاحب چلچراغ هاي خانگي هم در رش��د 
و پرورش آنها موثر بوده. پاييز كه مي شود، 
 هم��راه با همس��رش به جنگل م��ي رود و 
برگ هاي درختان را كه خاك برگ ش��ده، 
 جمع مي كنند، مي آورن��د مي ريزند پاي 
گل ها تا زمس��تان جاي ش��ان گرم باش��د 
و خ��وب بمانند تا بهار. موقع بذر افش��اني 
گل ها، نمي گذارند كسي به گل ها نزديك 
ش��ود. محم��ودي مي گوي��د: روي گل ها 
تعصب داريم،  باي��د هم روي چيزي كه در 
دنيا بي نظير اس��ت، تعصب داشته باشيم 
و  از آن مواظب��ت كنيم. مهرعل��ي،  برادر 
كوچك تر خانواده محمودي است. 54ساله 
است و او هم بازنشسته. او 6، 7 تا گل بيشتر 
در خانه اش ندارد و همه ارجاعش به خانه 
برادر بزرگ ترش،  درويش علي است. اما او 
هم معتقد است مردم كار اصلي محافظت 
از گل را انج��ام مي دهن��د. او به »اعتماد« 
مي گويد: محيط زيس��ت ي��ك نيرو براي 
حفاظت از سوس��ن چلچراغ گذاشته، اما 
در واقع اگر مردم نباش��ند، هم گل از بين 

م��ي رود، هم منابع طبيع��ي داماش و هم 
طبيعت  و محيط زيستش. بودجه حفاظت 
از طبيعت را هم خود مردم ساالنه مبالغي 
مي گذارند كه نگهداري كنند. »گل سوسن 
چلچراغ مثل علف هاي ه��رز،  باال مي آيد. 
خودرو اس��ت، آرام آرام رشد مي كند و قد 
مي كشد. بعضي اوقات تا يك متر هم رشد 
مي كند. مثل چلچراغ خانه مي ماند، عطر 
ماليم��ي دارد، تعطيل��ي آخرهفته اي كه 
گذشت،  روس��تا آنقدر شلوغ شده بود و پر 
از گردشگر كه كنار چش��مه جا نبود يك 
س��طل آب  برداريم.« محم��ودي كوچك 
اينه��ا را در حالي به »اعتم��اد« مي گويد 
كه گل ها امس��ال آفت زدن��د و مجبور به 
سمپاشي شدند، گل هايي كه تنها در اين 
منطقه رشد مي كنند، نه حتي 5 كيلومتر 

آن سو تر از روستا. 
سوسن معروف تر از آب معدني

روس��تاي دام��اش،  قب��ل از آنك��ه ب��ه 
آب معدن��ي اش معروف باش��د،  ش��هرت 
جهاني ديگري داش��ته؛ سوسن چلچراغ، 
گل نادري كه نادر بودنش،  مردم منطقه را 
واداشته تا پاي جان از آن محافظت كنند. 
از سال 54 كه دانشمندان فرانسوي ارزش 
و كمياب بودن سوسن ها را كشف كردند، 
داماشي ها نمي گذارند كسي گل ها را از بين 
ببرد، خودشان شده اند محيط بان داماش. 
بهروز آژ، سرپرس��ت اداره محيط زيس��ت 
رودبار هم با اش��اره به اين گونه گياهي كه 
كمياب ترين گونه جهاني محسوب مي شود، 
 به »اعتماد« گفت: بعد از شناسايي اين گل 
توسط فرانسوي ها،  در سال 55 در شوراي 
عالي سازمان محيط زيس��ت به ثبت آثار 
طبيعي ملي درآمد. ارتف��اع رويش گل از 
1750 متر به باالست و به صورت پراكنده 
در ارتفاعات درفك هم مشاهده شده، ولي 
به ش��كل انبوه آن فقط در داماش هست. 
يك پاسگاه سرمحيط باني احداث كرديم تا 
در زمان بيرون آمدن گل،  ماموران، شبانه 

روزي از آن حفاظت كنند. 
به گفته آژ،  منطقه رودبار شش تا محيط بان 
دارد ك��ه وظيفه حفاظت از س��ه اثر از 20 
اثر طبيعي ملي در منطقه را دارند. »س��رو 
هزارس��اله« منجيل، »سوسن چلچراغ« 
دام��اش و »چاه ب��رف« درفك )چاهي كه 
همه زمان هاي س��ال برف دارد(، آثار ثبت 
شده اي  هستند كه محيط بانان با حفاظت 

از آنها، وظيفه خود را به جا مي آورند. 
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قاليباف در واكنش به اظهارات اعضاي شوراي شهر درمورد سخنان جنجالي اش: حرفي براي زدن ندارم 
اعتماد| محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، در حاشيه افتتاح نمايشگاه قرآني شميم وحي در باغ موزه دفاع مقدس در مورد حاشيه هاي اظهارات جنجالي اش در دو برنامه دكتر سالم و جلسه 
شوراي عالي استان ها نسبت به دولت و شوراي شهر و واكنش اعضاي شوراي شهر به »اعتماد« گفت: من در اين زمينه اظهارنظري نمي كنم. هم فيلم صحبت هايم منتشر شده و هم رييس شوراي شهر كه در 
جلسه شوراي عالي استان ها حضور داشتند، جواب الزم را دادند. جواب من هم همان بود كه چمران داد و بيش از اين حرفي ندارم. 

 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر
 تغيير كرد 

وزير كشور: هنوز شاهد 
جهشي درمبارزه با 
موادمخدر نيستيم

اعتم�اد| عبدالرض��ا رحماني فضلي، 
وزير كش��ور و دبيركل س��تاد مبارزه با 
موادمخدر گفت: فعاليت  و اقدام��ات خوبي در زمينه 
مبارزه با موادمخدر انجام ش��ده اس��ت اما هنوز شاهد 
جهش��ي در امر مبارزه با اين معضل نيستيم. رحماني 
فضل��ي در مراس��م معارفه عل��ي مويدي به س��مت 
قائم مقامي ستاد مبارزه با موادمخدر، اولويت اول كشور 
در آسيب هاي اجتماعي را مبارزه با اعتياد و موادمخدر 
دانست و افزود: »با توجه به اهميت و ارزش موضوعات 
آسيب هاي اجتماعي و جلسات اخيري كه خدمت مقام 
معظم رهبري داشتيم، ايشان بر ساماندهي اين موضوع 
و تعيين اولويت  اول مبارزه با اعتياد تاكيد داش��تند و 
محور اصلي فرمايش��ات اخير ايشان در بحث اعتياد و 
موادمخدر بود و تاكيد داشتند، اعتياد ام الفساد است. 
اين ستاد هم، امسال متناسب با وظايف دستگاه هاي 
عضو، دستور العمل نحوه اجرا را به دستگاه ها ابالغ كرده 
و ماهانه گزارش اقدامات انجام شده را از دستگاه ها اخذ 
مي كند.«وي همچنين درباره قائم مقام جديد ستاد كه 
پيش از اين رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا بود 
گفت: »آقاي مويدي به عنوان قائم مقام جديد دبيركل 
در س��تاد مبارزه با موادمخدر فردي با پشتكار فراوان، 
جدي، صادق، س��ختكوش و فعال است كه در پليس 
مبارزه با موادمخدر نيز بسيار موفق و خوب عمل كرده  
و به دليل قدرت هماهنگي بااليي كه دارد مي تواند منشا 

خير و خدمات بسياري در ستاد باشد.« 
مويدي هم در اين مراس��م گفت: »طبيعي است آنچه 
بايد در دستور كار قرار گيرد تحقق اهداف بلند و موثر 
مبارزه با موادمخدر اس��ت كه بر اساس تدابير دبيركل 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر ش��كل گرفت��ه و آن، نگاه 
جديدي اس��ت كه بر پايه رويكرد اجتماعي مبارزه با 
موادمخدر و مش��اركت مردمي در اين حوزه بنا ش��ده 
است. س��ه س��ال از اين رويكرد مي گذرد و آثار آن در 
ارگان ها و نهادهاي اجتماعي محسوس است. حال بايد 
با شاخص بندي، توفيقات را بررسي كنيم و مطمئنم كه 
دستاوردهاي مان نسبت به گذشته بيشتر خواهد بود.«

در عين حال، سردار س��عيد منتظر المهدي؛ سخنگو 
و معاون اجتماعي ناجا در گفت وگو با ايس��نا از انتصاب 
رييس پليس جديد مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد و 
گفت: »طي حكمي از سوي سردار اشتري، فرمانده ناجا، 
سردار مس��عود زاهديان به عنوان رييس جديد پليس 
مبارزه با مواد مخدر ناجا منصوب ش��د كه پيش از اين 

رياست پليس امنيت اخالقي ناجا را بر عهده داشت.«

سرخط خبرها آسيب هاي اجتماعي سالمت

روي گل ها 
تعصب داريم، 
 بايد هم روي 
چيزي كه در 
دنيا بي نظير 

است، تعصب 
داشته باشيم و 
از آن مواظبت 

كنيم

 ايستايي و عقبگرد كشور
  در شاخص هاي

 بهداشت و آموزش

ايرنا| بازرس قضايي كل كش��ور با بيان اينكه اعتراض 
كارگران معدن تكاب به شكل درستي مديريت نشده، 
گفت: تشكيل پرونده قضايي براي كارگران معدن طالي 
آق دره تكاب صحيح نبود. حجت االسالم سيد سلمان 
ذاكر اظهاركرد: اين كارگران تنها براي حق و حقوق خود 
اعتراض كرده بودند و تجمع آنها جنبه سياسي و امنيتي 

نداشت كه پرونده آنها روانه دادگاه شود.  

تشكيل پرونده قضايي براي 
كارگران تكاب صحيح نبود

خبر

غزل حضرتي 

داماش، غرق چلچراغ شد
گزارش »اعتماد« از محافظان منحصر به فردترين گل كشور

 مزرعه 
 يك هكتاري 

سوسن چلچراغ
ك�ه  اس�ت  15 س�ال   
منطق�ه ام،  محيط ب�ان 
 قب�ل از م�ن ه�م پدرم 
12 س�ال در اي�ن منطقه 
كار حفاظ�ت را به عهده 
داش�ت. غي�ر از مزرعه 
ي�ك هكتاري سوس�ن 
چلچراغ ك�ه در اختيار 
محي�ط زيس�ت اس�ت 
و حفاظت�ش ب�ر عه�ده 
در  ه�م  م�ن،  م�ردم 
را  گل  خانه هاي ش�ان 
و حواس ش�ان  دارن�د 
جمع است كه محافظت 
از گل را ب�ه نحو احس�ن 

انجام دهند.

 سيد پرويز فتاح؛ رييس كميته امداد طي حكمي 
فاطم�ه رهبر را به عنوان معاون حمايت و س�المت 
خانواده كميته ام�داد منصوب ك�رد. فاطمه رهبر 
نخس�تين زني اس�ت كه مديريت اجرايي يكي از 
معاونت ه�اي كميت�ه ام�داد را پس از 38 س�ال از 
تاسيس اين نهاد مردمي عهده دار شده است. تسنيم 
 تهران گردي شبانه در بافت تاريخي تهران قديم 
با مشاركت شهرداري منطقه 12 در دو محور خيابان 
سي تير و گذر امام زاده يحيي هر هفته در ماه مبارك 
رمضان براي اقش�ار خاص )عكاس�ان، راهنمايان 
تور، دانش�جويان، فعاالن و عالقه مندان حوزه هاي 

مرتبط( برگزار مي شود. مهر
  سيد محمد بهش�تي: الگوي نظري تخريب بافت 
تاريخي مشهد، شهر مكه و الگوي عملي آن دوبي 
اس�ت. نگرانيم آينده مش�هد به عنوان يك ش�هر 
گردشگري زيارتي، شبيه مكه و مدينه شود. اعتماد

مصوبات سختگيرانه ستاد كشوري مبارزه با دخانيات
انتقادهاي وزير بهداشت به تبليغ سيگار در فيلم ها و سريال ها 

سالمتچهره روز

خطر تبديل شدن به بزرگ تر ين مصرف كننده دخانيات جهان
90 درصد س�رطان هاي ريه و 75 درصد س�رطان دهان و دس�تگاه گوارش و بخش عمده 
س�رطان هاي مثانه و معده به خاطر مصرف دخانيات اس�ت و عوارض دخانيات، هر س�ال 
ميلياردها ميليارد تومان هزينه بر دوش ايراني�ان مي گذارد. اگر با همين روند جلو برويم 
تا 40 س�ال آينده؛ ايران،  مصر و پاكستان بزرگ ترين مصرف كنندگان دخانيات در جهان 
خواهند بود. قاچاق مواد دخاني نيز يكي از مصيبت هاي كش�ور است، تا زماني كه نتوانيم 

جلوي قاچاق را بگيريم نمي توانيم اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم. 

مه�ر| معاون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
با هش��دار نس��بت به ايس��تايي و عقبگرد كش��ور در 
شاخص هاي بهداشت و آموزش گفت: در حوزه اقتصاد و 
سياست دچار عدم تعادل جنسيتي هستيم. شهيندخت 
موالوردي گفت: دسترس��ي عادالنه زن��ان به منابع و 
فرصت ها وجود ندارد و مردان بيشتر به منابع اقتصادي 
و سياسي دسترسي دارند، در حالي كه دسترسي زنان 
به موقعيت هاي فرهنگي و اجتماعي بيش��تر است كه 
اين اختالف معناداري است و به عدم تعادل جنسيتي 
در كشور دامن مي زند. معاون رييس جمهور با اشاره به 
گزارش وضعيت حوزه زنان و خانواده در 5 حوزه تامين 
اجتماعي، سالمت، آسيب ها، خانواده و اشتغال افزود: 
تالش كرديم احكام الزم را بر اس��اس اي��ن 5 اولويت 
پيش��نهاد بدهيم تا توازن در تم��ام جنبه هاي زندگي 

ايجاد شود.

خانواده آقاي محمودي در حياط خانه خود تعدادي گل سوسن چلچراغ نگهداري مي كنند


