
JAM-E-JAM  Vol.12 - No. 3310.TUE \DEC .27.2011 سه شنبه 6 دي   2/1390صفر   1433/ 27 دسامبر    2011/سال دوازدهم/  شماره  3310/ قيمت 200تومان

www.jamejamonline.irروزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه + چمدان  16 صفحه +  ضميمه نيازمندي ها ويژه استان هاي تهران و البرز در  8 صفحه 

ران
پ ته

چا

چمدان

21

سفر روي خطوط موازي مردم بيدارند
گفت وگو

7

ريل هاي خالي، نشانه اي از 
 خودگذشتگي و صبر است. نشانه اي 
از بودن و ماندن براي كمك به ديگران

لرستان (8صفحه)، مركزي
 خراسان جنوبي و آذربايجان شرقي

موسيقي  نامرغوب با عرضه 
موسيقي خوب 
محو مي شود
با داريوش پيرنياكان 
نوازنده و پژوهشگر 
موسيقى درباره كنسرت 
گروه شهنازي

مراكز همسريابي 
گسترش مي يابد

كتايون مصري / گروه جامعه

ــهيل ازدواج جوانان  ــون تس ــا وجودي كه قان ب
ــت كه در راه دولت و مجلس، سرگردان  ــال اس 6 س
ــعه مراكز  ــا دولت قصد دارد با توس ــت، ام مانده اس
ــريابي در قالب اين قانون از يك سو  ــمي همس رس
ــوي ديگر به  به كاهش ازدواج هاي اينترنتي و از س

افزايش ميزان ازدواج كمك كند.
ــنمازي، معاون فرهنگي و تربيتي  سيدباقر پيش
ــروز در اين خصوص از  ــان دي وزارت ورزش و جوان
ــعه مراكز  ــدور بدون محدوديت مجوز براي توس ص
ــاوره ازدواج خبر داد و  ــرگزيني و مش ــمي همس رس
ــت: وزارت ورزش و جوانان،  ــه خبرگزاري مهر گف ب
ــمي و تخصصي ازدواج را  آيين نامه ايجاد مراكز رس
ــال كرده  نهايي و براي تصويب به هيات دولت ارس

است.
ــاره به مفاد ماده 43 قانون برنامه پنجم  وي با اش
ــعه مبني بر اين كه «هرگونه صدور مجوز براي  توس
ــهيل ازدواج جوانان  ــوط به تس ــاوره من مراكز مش
ــت» توضيح داد:  ــد مصوبه هيات وزيران اس نيازمن
ــم كرده ايم و 15 آذرماه  ــن نامه اين ماده را تنظي آيي
ــطوح باالتر  ــه را براي س ــك آيين نام ــرح و ي 2 ط

وزارتخانه ارسال كرديم كه اعالم شد در وزارتخانه 
مورد موافقت قرار گرفته است.

به گفته اين مسوول، در حال حاضر برخي از اين 
ــوري و برخي غيرحضوري  ــات به طور حض موسس
ــن ازدواج  ــت مي كنند. عالوه بر جوانان در س فعالي
ــت  ــان را از دس به افرادي كه به هر دليلي همسرش

ــود.  ــرگزيني ارائه مي ش ــز خدمات همس ــد ني دادن
ــايت  ــن زنان و مردان مي توانند از طريق س بنابراي
ــر همتا و همطراز  اطالعات داوطلبان متقابل، همس
ــتجو و براي ازدواج اقدام كنند. بنابراين  خود را جس
ــت، اما مدل  ــاله اس ــر، پروانه اين مراكز يك س خب

سطح بندي را پيش بيني كرديم
ادامه در صفحه 17

نجات نفتكش عربستاني توسط ناوشكن جماران
رزمايش واليت 90 با انجام آخرين مرحله از گسترش يگان هاي شركت كننده، وارد مرحله تاكتيكي شد

رزمايش دريايي واليت 90 در حالي از ا مروز وارد 
فاز تاكتيكي شد كه ناوشكن جماران در دومين شب 
ــتان را  از برگزاري اين رزمايش، يك نفتكش عربس

كه درخواست كمك كرده بود، نجات داد.
ــيدمحمود  ــزارش ايرنا، اميردريادار دوم س به گ
ــروي دريايي ارتش و  ــوي، معاون عمليات ني موس
سخنگوي رزمايش واليت 90 درخصوص اقدامات 
ــنبه آغاز  ــومين روز از اين رزمايش بزرگ كه از ش س
ــاهد تمرينات مشترك  ــت گفت: ديروز ش شده اس
شناورهاي سطحي و پروازي و همچنين يگان هاي 
ــر آن بقيه يگان هاي  ــطحي بوديم و عالوه ب زيرس
ــرو در مناطق موردنظر  ــترش ني باقيمانده نيز با گس
ــدند و با انجام آخرين مرحله از گسترش  ــتقر ش مس
ــركت كننده، رزمايش واليت 90، اين  يگان هاي ش

رزمايش وارد فاز تاكتيكي شد.

 هشدار نيروي دريايي ايران
 به يك بالگرد فرامنطقه اي

وي گفت: بالگرد يكي از كشورهاي فرامنطقه اي 
ــه رزمايش حضور يافته بود، با  كه در محدوده منطق
هشدار نيروي دريايي مجبور به ترك منطقه عملياتي 
ــد. موسوي افزود: نيروهاي فرامنطقه اي به دنبال  ش
ــتند كه ببينند ما در منطقه چه كار مي كنيم و  آن هس
ــه برنامه اي داريم. وي با بيان اين  كه اين رزمايش  چ
ــاحلي ايران و در آب هاي آزاد  در خارج از آب هاي س
ــود، افزود: بر اين اساس تردد يگان هاي  انجام مي ش
فرامنطقه اي در سطح منطقه برابر با عرف بين المللي 
ــخنگوي رزمايش  ــت. س و قوانين دريايي مجاز اس
خاطرنشان كرد: به رغم اين موضوع، هر واحد نظامي 
كه در حال انجام تمرينات خاصي باشد، برابر قوانين 
ــك محدوده ايمن براي خود دارد و اين  بين المللي ي

محدوده ايمني را، هم يگان هاي شناور و هم پروازي 
با هر مليتي كه باشند بايد رعايت كنند.

ــه هر  ــي ك ــرد: در صورت ــه ك ــوي اضاف موس
ــوري اين قوانين را رعايت نكند و به يگان هاي  كش
ــوند، به اين  ــش نزديك ش ــركت كننده در رزماي ش
ــده كه با هرگونه تحرك و نزديك  يگان ها تاكيد ش
ــورهاي  ــناوري كش ــدن يگان هاي پروازي و ش ش
ــه اخطار دهند و  ــه نيروهاي خودي، قاطعان ديگر ب
ــي كه مورد توجه قرار نگيرد برابر با قوانين  در صورت

بين الملل با آنها برخورد كنند.
ــته شاهد يك مورد نزديك  وي افزود: روز گذش
ــوري فرامنطقه اي به  ــدن يك فروند بالگرد كش ش
ــدوده رزمايش يگان هاي خودي بوديم كه پس  مح
ــور به ترك  ــرر، اين بالگرد مجب ــاي مك از اخطاره

منطقه شد.

 آزمايش هدف زيرسطحي پرتاب 
اژدر الكتريكي

ــت 90 گفت: در اين  ــخنگوي رزمايش والي س
ــطحي  ــتين بار هدف زير س ــش براي نخس رزماي
ــطحي  ــي از يگان هاي زيرس ــاب اژدر الكتريك پرت
كالس طارق با موفقيت مورد آزمايش قرار گرفت.

ــزود: همچنين هواناوهاي «اس آر ان 6»  وي اف
در رزمايش دريايي واليت 90 به كار گرفته شد.

ــاو  ــد هوان ــك فرون ــه داد: ي ــوي ادام موس
ــير 660 كيلومتري و  ــس از طي مس «اس آر ان 6» پ
حضور در محدوده عمومي رزمايش دريايي واليت 

90، ماموريت خود را آغاز كرد.
ــخنگوي اين رزمايش با تاكيد بر توان باالي  س

هواناوهاي نيروي دريايي ارتش اظهار كرد: 
ادامه در صفحه 2

توقف سدسازي 
در حوضه 

درياچه اروميه
معاون وزير نيرو اعالم كرد سدهاي 

جديد حوضه آبريز اروميه نيز 
آبگيري نخواهد شد تا حجم آب 
بيشتري وارد اين درياچه شود

معاون وزير نيرو در امور آب و  آب و فاضالب از 
جديدترين اقدامات صورت گرفته براى جلوگيرى 
ــر داد و گفت:  ــكى درياچه اروميه خب ــه خش از ادام
محدوديت طرح هاى مطالعاتى و سدسازى، توقف 
ــره براى  ــد حوضه ، مذاك ــدهاى جدي آبگيرى س
ــارورى ابرها ازجمله مهم ترين  انتقال آب ارس و ب

طرح هاست. 
ــا عطارزاده در مورد  به گزارش مهر، محمدرض
ــكل  ــده براى حل مش ــات انجام ش ــن اقدام آخري
ــكى درياچه اروميه و اين كه در مهر ماه امسال  خش
كارگروهى نيز در دولت به صورت ويژه تشكيل شد 
تا  اين موضوع را پيگيرى كند، افزود: در اين خصوص 

نشست ها و بررسى هاى مختلفى داشتيم.
ــناخت علل و داليل  ــا تاكيد بر اين كه ش وي ب
ــت كه پيرامون  ــائلى اس ــالى يكى از مس خشكس
ــت، اظهار  ــى هايى صورت گرفته اس آن كارشناس
ــتفاده از نظرات همه  ــن منظور با اس ــرد: براى اي ك
متخصصانى كه در اين بخش صاحب نظر هستند، 
ــايد تاكنون بيان نشده باشد،  ــترهايى كه ش در بس

تالش هايى براى علت يابى مساله انجام شد. 
ــورت گرفته به اين نتيجه  در علت يابى هاى ص

ــاله خشكسالى اقليمى  ــيديم كه مهم ترين مس رس
ــن بخش  ــه در اي ــت ك ــى از آن اس ــائل ناش و مس

تصميماتي اتخاذ شد. 
ــوول در وزارت نيرو، افزود: عالوه  اين مقام مس
بر خشكسالى برخى مسائل جانبى ديگر نيز در بروز 
ــكى بخشى از درياچه اروميه نقش داشته است  خش
ــيم،  ــم اگر به نتايج كامل تحقيقات برس و اميدواري

بتوانيم آن را اطالع رسانى كنيم. 
ادامه در صفحه 15

جشنواره فيلم
 قرباني اختالف اهالي سينما

ــنواره فيلم فجر 4 صنف  ــدن به جش با نزديك ش
جامعه اصناف سينمايي ايران مشاركت در جشنواره 
ــكالت پيش  آمده  ــوط به رفع مش ــم فجر را من فيل
ــينمايي دانستند. به اين  قضايي از سوي معاونت س
ــد  ــورت ادامه اين روند به نظر مي رس ــب در ص ترتي
ــي ام فيلم فجر قرباني بزرگ اختالفات  جشنواره س
ــد. يكي از  ــينمايي باش ــينما و معاونت س ــه س خان
ــال همكاري  ــنواره فيلم فجر امس ويژگي هاي جش
صنوف سينمايي با آن بود؛ وعده اي كه بار نخست از 
زبان محمد خزاعي، دبير جشنواره فيلم فجر  مطرح 
ــد كه خزاعي  ــد. تحقق اين وعده وقتي قوي تر ش ش
ــتركي با نمايندگان اصناف سينمايي  ــه مش در جلس

ــينما حضور پيدا كرد و واكنش هاي مثبت  در خانه س
بسياري را به همراه داشت اما اجرايي شدن شكايت 
ــينمايي از خانه سينما به دليل  مشكالت  معاونت س
ــنامه آن در ابتداي هفته جاري، ديروز با انتشار  اساس
ــينمايي در خبرگزاري ها مبني بر  ــه 4 صنف س بياني

عدم مشاركت در جشنواره وارد مرحله تازه اي شد.
ــاي كانون  ــه كه امض ــن بياني ــمتي از اي در قس
ــينماي ايران، انجمن تهيه كنندگان  تدوينگران س
سينماي مستند ايران، انجمن فيلمبرداران سينماي 
ــازان سينماي ايران را در پاي  ايران و كانون آهنگس

خود دارد، آمده است: 
ادامه در صفحه 5

آيين نامه ايجاد مراكز مشاوره ازدواج به هيات دولت ارسال شد
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تشكيل كميته  مامور تهيه دادخواست 
بازپس گيري باغ  قلهك

رئيس كميته مطالبات ملي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اين  كه سند صادر شده براي باغ قلهك از طرف حقوقدانان عمال غيرقانوني و باطل 
ــوراي اسالمي براي تهيه  ــت از تشكيل كميته اي از طرف مجلس ش ــخيص داده شده اس تش

دادخواست قانوني براي بازپس گيري باغ قلهك خبر داد.
ــت خارجي مجلس شوراي  ــيني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياس ــين نقوي حس سيدحس
اسالمي و رئيس كميته مطالبات ملي اين كميسيون در تشريح نتايج جلسه روز گذشته اين كميته 
كه با حضور حقوقدانان ارگان هاي مختلف و ذي ربط جمهوري اسالمي ايران برگزار شده بود، اظهار 
كرد: در جلسه 2 ساعته اي، اخذ سند اين باغ توسط انگليس در سال 1309 با دقت بررسي و مشخص 
شد مراحل قانوني الزم در مقطع مذكور طي نشده و سند صادر شده عمال غيرقانوني و باطل است. 
ــوراي اسالمي تهيه دادخواست قانوني را براي  ــيني افزود: اين كميته از طرف مجلس ش نقوي حس
بازپس گيري اين باغ دنبال خواهد كرد. همچنين در اين جلسه موضوع شكايت شهرداري تهران از 
سفارت انگليس به خاطر قطع صدها اصله درخت كهنسال مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. نماينده 
ورامين و پيشوا در مجلس با تاكيد بر اين  كه امكان بازپس گيري باغ قلهك از بعد حقوقي داخلي و 
بين المللي وجود دارد، افزود: براي تصميم گيري در اين زمينه كميته ويژه اي از حقوقدانان برجسته 

تشكيل خواهد شد تا موضوع تهيه دادخواست قانوني را براي بازپس گيري باغ قلهك دنبال كنند.

سياسي
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بازخواني بيانات رهبر معظم انقالب درباره   يوم اهللا 
9دي و جستجوي راه بصيرت از كالم واليت

برگزاري نشست سران سه قوه 
به ميزباني آملي الريجاني
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درخواست كوچك يك دانشجو
يك شهروند از تهران: برادر من همراه با چند صد جوان ديگر 
يك سال و نيم است به دليل افتادن در دام باندهاي تبهكار خريد 
ــت. از مسووالن  ــده اس و فروش مواد مخدر در تايلند زنداني ش
ــاعدت فرمايند و  ــورمان مس مي خواهم براي انتقال آنها به كش

خانواده هايي را از نگراني برهانند.
ــتان بابل بسيار  عنايت زاده از بابل: قبوض گاز در شهرس

زياد است. چرا؟
ــماري  فتحي زاده: چرا مركز آمار بعد از 45 روز كه از سرش
ــود عمل  ــدات مالي خ ــذرد به تعه ــكن مي گ ــوس و مس نف

نمي كند؟
ــتر به فكر مردم و حل  ــووالن بيش نظري از همدان: مس
ــاج زندگي  ــكن و ديگر مايحت ــا همانند مس ــكالت آنه مش

باشند.
ــووالن سازمان حج سالمندان را  جهانسوز از تهران: مس

زودتر به سفر زيارتي بفرستند.
ــازمان نظام پزشكي با  ــهروند از مراوه تپه: چرا س يك ش

پزشكاني كه زيرميزي مي گيرند، برخورد نمي كند؟
ــط در امور  ــووالن ذي رب ــجو از تهران: از مس يك دانش
ــگاه  ــوم اجتماعي دانش ــكده عل ــجويان دانش رفاهي دانش
ــازي و بهداشت  ــبت به بازس ــت مي كنم نس تهران درخواس
ــكده اقدام كنند. شرايط  ــرويس هاي بهداشتي اين دانش س
ــگاهي نيست. لطفا به  ــأن يك محيط دانش موجود در خور ش

اين درخواست كوچك رسيدگي شود.
22262142info@jamejamonline.ir

مستوره برادران نصيرييادداشت
گروه جامعه
baradaran@Jamejamonline.ir »

توقيف 8 هزاردستگاه 
موتورسيكلت متخلف 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران با اشاره به برخورد 
ــف از زمان اجراي طرح  ــيكلت متخل ــا حدود 8 هزار موتورس ب
ــت: از اين تعداد  ــواران متخلف گف ــي برخورد با موتورس ضربت

حدود 3 هزار دستگاه موتورسيكلت قديمي بوده اند. 
ــاره به  ــنا با اش ــين رحيمي در گفت وگو با ايس ــردار حس س
ــواران متخلف هر روز  ــه طرح ضربتي برخورد با موتورس اين ك
ــود، افزود: آمارها نشان مي دهد بيشترين  سختگيرانه تر مي ش
تخلفات موتورسواران به ترتيب نداشتن مدارك، عدم استفاده 
ــودن آن يا  ــا مخدوش ب ــالك ي ــتن پ ــي و نداش از كاله ايمن

دستكاري پالك بوده است. 
ــكان آنها  ــه مال ــي ك ــيكلت هاي توقيف ــه موتورس وي ب
ــرد و توضيح داد:  ــاره ك ــص مراجعه نمي كنند اش ــراي ترخي ب
ــيكلت هايي كه 6 ماه از زمان توقيف آنها گذشته باشد  موتورس
ــدت مراجعه نكنند بر  ــراي ترخيص در اين م ــكان آنها ب و مال
ــده و ديگر به مالكان  ــاس قانون تحويل مراجع ذي ربط ش اس
ــود.  سردار رحيمي تصريح كرد: بر اين اساس  پس داده نمي ش
ــتگاه موتورسيكلت توقيفي كه مالكان آنها  حدود 60 هزار دس
ــت براي ترخيص مراجعه نكرده اند به مراجع  بيش از 6 ماه اس

ذي ربط تحويل شدند. 
ــدگان  ــي دارن ــران از تمام ــور ته ــس راه ــس پلي رئي
موتورسيكلت هاي پالك قديمي خواست هرچه سريع تر براي 

تعويض پالك به مراكز شماره گذاري مراجعه كنند. 
ــه تخلفات  ــيدگي ب ــراي قانون جديد رس ــي به اج رحيم
ــاس هرگونه حركات  ــرد و گفت: بر اين اس ــاره ك رانندگي اش
ــي هركدام  ــچ، عبور از چراغ قرمز و انجام حركات نمايش مارپي
ــيكلت جريمه به همراه  100 هزار تومان براي راكبان موتورس
ــه 50 هزار تومان به اضافه  ــوي ديگر حمل بار اضاف دارد، از س
ــاده رو 50 هزار  ــيكلت و بار آن، حركت در پي ــف موتورس توقي
ــور از خط ويژه نيز  ــيله نقليه و عب ــان به همراه توقيف وس توم
ــيكلت از اول دي ماه  50 هزار تومان به همراه توقيف موتورس

مشمول راكبان موتورسيكلت هاي متخلف است.
ــن فرسودگي موتورسيكلت ها اشاره كرد و گفت:  وي به س
براساس قانون، سن فرسودگي موتورسيكلت ها 10 سال است 
ــن عبور كرده اند، در  ــيكلت هايي كه از اين س و تمامي موتورس
ــده و  ــورت توقيف به هيچ عنوان به مالكان آنها تحويل نش ص

اسقاط مي شوند. 

 هيچ مركز مجاز زالودرماني
 در كشور نداريم

ــچ مركز مجاز  ــت گفت: هي ــاون درمان وزارت بهداش مع
ــن آيين نامه  ــغول تدوي ــم و مش ــور نداري ــي در كش زالودرمان

زالودرماني هستيم كه تا 2 ماه آينده نهايي مي شود.
حسن امامي رضوي در گفت وگو با فارس افزود: زالودرماني 
ــت كه در طب سنتي ايران شناخته شده است  در كل كاري اس
اما شرايط، نحوه انجام و ضرورت آن استاندارد خاصي دارد كه 

ممكن است در برخي مراكز رعايت نشود.
ــتاندارد  ــار كرد: با توجه به اين كه تاكنون هيچ اس وي اظه
ــور  ــي در كش ــات زالودرمان ــخصي از خدم ــف مش و تعري
ــه زالودرماني در وزارت  ــن آيين نام ــغول تدوي نداشته ايم،مش
ــرايط مكاني، افراد مجاز به اين كار  ــتيم كه ش ــت هس بهداش
ــت  ــخص مي كند. معاون وزير بهداش و موارد كاربرد آن را مش
ــت مجوزي براي  گفت: تاكنون هيچ مركزي از وزارت بهداش
ارائه خدمات زالودرماني نگرفته است و هيچ يك از مراكز فعال 

در اين حوزه از نظر وزارت بهداشت قانوني نيستند.

 آغاز توزيع كارت ورود
 به جلسه پيام نور از 20 دي 

معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به برگزاري 
آزمون دوره هاي مختلف فراگير دانشگاه پيام نور در 23 دي، از 

آغاز توزيع كارت داوطلبان اين آزمون از 20 دي خبر داد. 
ــيد جالل طباطبايي، به ايسنا گفت: توزيع كارت آزمون  س
ــگاه پيام نور از 20 دي از طريق  دوره هاي مختلف فراگير دانش
سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org ،آغاز 

مي شود و تا ساعت 24 روز پنجشنبه 22 دي ادامه دارد. 
ــي فراگير  ــاره به برگزاري آزمون دوره كارشناس وي با اش
ــته در صبح  ــا رقابت 103 هزار و 128 داوطلب در 52 كد رش ب
ــت پذيرش در اين آزمون حدود  ــه، اظهار كرد: ظرفي  روز جمع
ــه داوطلبان بايد  ــه البت ــت ك ــب اس ــزار و 590 داوطل 241 ه
ــد. طباطبايي با  ــب كنن ــي حد نصاب نمره را كس ــراي قبول ب
ــب در آزمون فراگير  ــه پذيرش 11هزار و 260 داوطل ــاره ب اش
ــد، گفت: آزمون اين دوره با شركت حدود 86  كارشناسي ارش
ــل در نوبت عصر  ــته مح ــزار و 392 داوطلب در 90 كد رش  ه

برگزار مي شود. 

 راديولوژيست ها
 به تعطيالت مي روند؟

ــكايات مردمي درباره  ــت از ش معاون درمان وزير بهداش
ــل بودن برخي خدمات راديولوژي ها در ايام پايان هفته  تعطي

خبر داده است.
ــت كه  ــن امامي رضوي به خبرگزاري مهر گفته اس حس
ــوي مردم درخصوص تعطيل بودن  ــكايات متعددي از س ش
ــونوگرافي در مراكز  ــوژي از جمله س ــي خدمات راديول برخ
ــه اداره كل دفتر نظارت و  ــتان ها ب ــرداري و بيمارس تصويرب
ــي مراكز درماني معاونت درمان وزارت بهداشت  اعتباربخش

ارائه شده است.
ــه رئيس انجمن  ــر، او در نامه اي ب ــن خب ــاس همي براس
ــتار همكاري پزشكان راديولوژيست  راديولوژي ايران خواس
ــردم و ضرورت توجه به  ــكالت م در اين خصوص و حل مش

نيازهاي تشخيصي بيماران شد.
از سوي ديگر، رئيس انجمن راديولوژي ايران در واكنش 
ــت؛ هيچ اجباري وجود ندارد  به اين اظهارات اعالم كرده اس
ــي در روزهاي تعطيل  ــه مراكز راديولوژي بخش خصوص ك

باز باشند.
به گفته عبدالرسول صداقت، مراكز خصوصي راديولوژي 
تابع مقررات خودشان هستند و نمي توان به آنها دستور داد كه 

در روزهاي تعطيل باز باشند.
ــز راديولوژي بخش خصوصي مثل مطب ها  ظاهرا مراك
ــتند و ساعت كاري آنها را براساس برنامه هاي خودشان  هس
ــبانه روزي راديولوژي كه  ــز ش ــم مي كنند، مگر مراك تنظي

موظف به ارائه خدمت دائمي هستند.
بر اين اساس، وزارت بهداشت نمي تواند مراكز خصوصي 
كه مجوز شبانه روزي ندارند، مجبور به فعاليت در ايام تعطيل 

كند.
ــوژي ايران به تبعات فعاليت مراكز  رئيس انجمن راديول
خصوصي راديولوژي اشاره كرد و گفته است: قطعا اين مراكز 
ــتند كه مطب هاي پزشكان  ــاختمان هايي مستقر هس در س
ــاختمان در  نيز وجود دارد؛ اما تضميني براي تامين امنيت س

روزهاي تعطيل وجود ندارد.
ــه جاي اين  ــت بايد ب ــه صداقت، وزارت بهداش ــه گفت ب
ــار انجمن راديولوژي را  ــتورالعمل ها، حداقل يك ب قبيل دس
ــن جواب بدهد تا  ــاورد و به نامه هاي اين انجم ــاب بي به حس
ــكالت  ــينيم و راهكارهايي در مورد اين قبيل مش با هم بنش

بينديشيم.
ــت و رئيس انجمن  ــاون وزير بهداش ــل قول هاي مع نق
ــني  ــور را كه كنار هم بگذاريم، قضاوت روش راديولوژي كش
ــت، نخواهيم داشت.  ــان اس ــبت به اين كه حق با كدامش نس
شايد حق با وزارت بهداشت باشد كه درددل مردم را پيگيري 
ــوي در گفته هايش به تعطيلي  ــد؛ اما وقتي امامي رض مي كن
ــتان ها اشاره مي كند، پس  مراكز راديولوژي حتي در بيمارس
نمي توان انتظاري از بخش خصوصي براي ارائه اين خدمات 
در تعطيالت داشت. در هر صورت انجمن راديولوژي نيز بايد 
ــي كند  براي ارائه خدمات به بيماران در تعطيالت چاره انديش
ــكالت  ــت يا مش و اختالف نظر اين انجمن با وزارت بهداش
غيرواقعي بودن تعرفه خدمات راديولوژي دليل مناسبي براي 

سرگرداني بيماران نمي شود.

 فرهنگيان بازنشسته 
براي بيمه طاليي مراجعه كنند

ــتيباني وزارت آموزش و  ــاون و پش ــاون اداره كل تع مع
ــريح جزئيات خدمات بيمه طاليي فرهنگيان  پرورش با تش
ــته گفت: بازنشستگان تا پايان دي ماه فرصت دارند  بازنشس
به اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه و نسبت 

به تكميل فرم درخواست بيمه طاليي اقدام كنند.
ــنا گفت: با انعقاد قرارداد بين  ــفندي به ايس ابوالفضل اس
ــون و 300 هزار  ــرورش و بيمه ايران، يك ميلي ــوزش و پ آم
ــته فرهنگي به همراه خانواده هايشان تحت پوشش  بازنشس
ــه طاليي قرار مي گيرند و كارت بيمه اين افراد يك هفته  بيم
ــان صادر  پس از مراجعه به آموزش و پرورش منطقه خدمتش

مي شود.
ــازي زمان بيمه طاليي  ــزود: با توجه به يكسان س وي اف
ــاغالن، كارت هاي اوليه به صورت  ــته ها و بيمه ش بازنشس
ــت ماه كه  ــود و در ارديبهش ــه صادر مي ش ــي و 4 ماه معمول
ــاله تمديد خواهد  ــاغالن به صورت يكس كارت هاي بيمه ش
شد، كارت بيمه طاليي بازنشستگان نيز يكساله و به صورت 

هوشمند صادر مي شود.
ــاره به تعرفه هايي كه براي خدمات بيمه  ــفندي با اش اس
ــت، توضيح داد: هيچ تفاوتي  ــده اس طاليي در نظر گرفته ش
ــدارد و در بخش  ــتگان وجود ن ــاغالن و بازنشس بين بيمه ش
ــيز از  ــتري طبق تعرفه بخش خصوصي 20 درصد فرانش بس
ــته ها) اخذ مي شود، اما افراد مي توانند آن را از  بيمار (بازنشس

خدمات درماني دريافت كنند.
ــگاهي، راديولوژي و  ــه گفته وي در بخش هاي آزمايش ب
داروها 80 درصد هزينه ها را بيمه طاليي و 20 درصد را خود 
ــته پرداخت مي كند. همچنين تمامي داروهايي كه  بازنشس
ــت داروهاي كشور قرار دارند مورد تعهد بيمه طاليي  در ليس
ــابه ايراني دارند،  ــورد داروهاي خارجي كه مش ــت و در م اس
ــود و در مورد  ــاي خارجي به قيمت ايراني ارائه مي ش داروه
ــاران صعب العالج نيز تمامي داروهاي خارجي  داروهاي بيم

قابل پرداخت است.

ادامه از صفحه اول
ــال پشت سر هم سطح يك را بياورد  كه اگر مركزي 2 س
ــرايط رقابتي را  ــود و همچنين ش ــه آن پروانه دائم داده ش ب
ــند. بنابر  ــتانداردها پايبند باش فراهم كرده ايم كه مراكز به اس
ــال90  ــور، در 6 ماهه اول س ــازمان ثبت احوال كش اعالم س
ــبت  ــده كه نس ــداد 692 هزار و يك واقعه طالق ثبت ش تع
ــت.  ــال قبل 4 / 5 درصد افزايش يافته اس ــابه س به مدت مش
ــعه مراكز همسرگزيني و مشاوره  با توجه به اين آمارها، توس
ازدواج در حالي به عنوان راهكار كاهش طالق و ازدواج هاي 
ــت كه پيش از اين شمار مراكز  ــده اس غيرعقالني عنوان ش
ــريابي نسبت به تقاضا براي استفاده از اين مراكز  مجاز همس
ــه 40 پايگاه  ــال هاي اخير نزديك ب ــدك بود. تا س ــيار ان بس
ــريابي بدون  ــريابي در كنار تنها 2 بنگاه همس اينترنتي همس
داشتن مجوز فعال بوده كه بيشترين متقاضيان آنها نيز زنان 

گزارش شده اند. 
 مراكزي براي پيدا كردن همسر مناسب

ــر از طريق پايگاه هاي اينترنتي  هر چند پيدا كردن همس
ــورها به شيوه اي رايج تبديل  يا مراكز حضوري در برخي كش
ــابقه طوالني ندارد؛ سال گذشته در  ــده، اما در كشور ما س ش
چنين روزهايي مهرداد بذرپاش، رئيس سابق سازمان ادغام 
ــرگزيني به  ــيس مراكز همس ــده جوانان از ارائه طرح تاس ش
دولت خبر داد. از سوي ديگر شبكه شفا به عنوان مجموعه اي 
ــاوره  ــوول ارائه خدمات مش از مراكز غيردولتي به عنوان مس
ــوي دولت به رسميت شناخته شد؛ اما با تضعيف  ازدواج از س
ــازمان تربيت  ــازمان ملي جوانان و دغدغه ادغام آن با س س
ــاي اين  ــان، طرح ه ــكيل وزارت ورزش و جوان ــي و تش بدن
سازمان براي ترويج ازدواج مانند قانون تسهيل ازدواج، ارائه 
ــدن وام ازدواج كاركنان دولت  گواهينامه ازدواج، 10 برابر ش

و... اجرا نشده رها شد.
ــهيل ازدواج يا همان  ــايه قانون تس ــال حاضر در س در ح
ــته،  ــال از انتظار براي اجرايش زمان گذش ــي كه 6 س قانون
ــت كالن دولت جا باز  ــريابي در سياس بنگاه ها يا مراكز همس
ــالق بويژه در خانواده هايي با عمر  ــد آمار ط كرده اند تا به رش

كمتر از 5 سال خاتمه دهند. 
عليرضا عصارنيا، معاون سابق فرهنگي اجتماعي سازمان 
ــريابي در  ملي جوانان درباره ضرورت راه اندازي مراكز همس
جامعه مي گويد: «كشور ما 15 ميليون جوان در آستانه ازدواج 
ــووالن محسوب مي شود.»  دارد كه زنگ خطري براي مس
ــود. او  ــيس ش ــگاه ها تاس به گفته او اين مراكز بايد در دانش
ــگاهيان بويژه استادان دانشگاه بايد  توضيح مي دهد: «دانش
ــر به جوانان  ــكيل دهند كه در انتخاب همس كانون هايي تش
كمك كند. استادان نيز بايد الگوهاي همسرگزيني نظام يافته 
ــگاه  ــگاه ها تعريف كنند تا جوانان با ورود به دانش را در دانش

بتوانند همسر مورد عالقه خود را انتخاب كنند.»
عصارنيا با اشاره به اين كه تعداد مراكز مجاز همسرگزيني 
ازدواج در كشور بسيار اندك است، تاكيد مي كند: «متاسفانه 
ــبت به تاسيس مراكز همسرگزيني بسيار سطحي  هنوز نس
ــرگزيني در  ــه هاي همس نگاه مي كنيم. البته تعداد مؤسس
ــت و هنوز فرهنگ مراجعه به اين  ــيار اندك اس ــور بس كش
ــان و خانواده هاي آنان  ــتفاده از آن براي جوان ــز و اس مراك

دروني نشده است.»
 غالمرضا قاسمي، روان شناس و استاد دانشگاه نيز درباره 
ــه مي گويد: «مطمئنا  ــرگزيني ازدواج در جامع ــز همس مراك
ــبت به ازدواج  ــي افراد را نس ــزي كه بتوانند خودشناس مراك
ــته  ــت، اما بايد توجه داش افزايش دهند براي جوانان الزم اس
باشيم اين مراكز نبايد دخالتي در تشخيص جوانان در آستانه 
ــند.» وي اضافه مي كند: «در برخي مواقع  ازدواج داشته باش
شاهد هستيم كه اين مراكز، عكس، آدرس و تلفن اشخاص 
را مي گيرند و با فرد متقاضي آشنا مي كنند كه اين موضوع به 
ــي صحيح نيست. حتي بعضا ديده مي شود  لحاظ روان شناس
ــورت غيرتخصصي فقط  ــه ص ــرگزيني ب ــه مراكز همس ك
ــنا مي كنند و خانواده ها را در جريان  ــر را با هم آش دختر و پس
ــرگزيني بايد در چارچوب فرهنگ  نمي گذارند. مراكز همس
ــور فعاليت كنند. اطالعات افراد بايد در اختيار  ــالمي كش اس
خانواده ها قرار گيرد و خانواده ها بايد در جريان آشنايي دختر 

و پسر خود باشند.»
ــطه در  ــاور و مربي تربيتي در دوره متوس رويا كمالي، مش
ــح مي دهد: «به نظر من  ــن باره نگاه ويژه اي دارد و توضي اي
ــان به هم و حتي  ــن براي معرفي جوان ــيس مراكزي ام تاس
ــنايي خانواده هايي كه جوانان در سن ازدواج دارند بسيار  آش
مفيد است اما در اين باره بايد فرهنگسازي كرد.» به عقيده او، 

در حال حاضر وجود شبكه هاي اجتماعي در اينترنت، بلوتوث 
ــنتي خارج  ــنايي جوانان را از حالت س و پيامك و... نحوه آش
ــرده، بايد واقعيت ها را پذيرفت. اين مراكز مي توانند چتري  ك

براي آشنايي جوانان مجرد و نظارت بر آنان باشند.»
ــبين نيستند؛ به گفته  ــبت به اين مراكز خوش اما همه نس
ــمار  ــه اين مراكز، هنوز ش ــان مراجعه كننده ب ــي جوان برخ
ــايت ها و مراكزند،  ــه حاضر به ثبت نام در اين س ــي ك دختران
ــراي ارتباط برقرار كردن با  ــتر ب به دليل محدوديت هاي بيش
ــران است و معموال پسران به اين  ــران، تقريبا 3 برابر پس پس

نحوه آشنايي چندان خوشبين نيستند.
ــناس در گفت وگو با  چندي قبل غالمعلي افروز، روان ش
ــهر، با رد ماهيت مراكز همسر يابي توضيح داد:  خبرگزاري ش
ــتم براي معرفي دخترها و  به هيچ وجه اعتقادي به اين سيس

پسرها براي ازدواج با هم ندارم و آن را باطل مي دانم. 
ــد: پر صواب ترين  ــرم(ص) فرمودن ــزود: پيامبر اك وي اف
ــدن براي امر  ــطه  ش ــتره حيات، واس ــطه گري در گس واس
ــر است؛ اما مراكزي كه در اين رابطه تحت  ازدواج دختر و پس
ــريابي رونق گرفته، بيشتر به دنبال انگيزه هاي  عنوان همس
ــتند كه متأسفانه برخي افراد  مال اندوزي و تبليغات خود هس
را دچار سرخوردگي شديد كرده اند. به گفته وي،  درخصوص 
ــتند و  ــه اين فضا ها امن نيس ــد مي كنيم ك ــا تاكي چت روم ه

ــراي فرد و خانواده و جامعه به  ــيب ها و پيامد هاي بعدي ب آس
همراه داشته است.

ــاور خانواده نيز نظر مشابهي دارد و  ــيما كريميان، مش س
ــه در برخي موارد  ــان داده ك ــفانه تجربه نش مي گويد: متاس
ــر دارند يا  ــز مراجعه مي كنند كه همس ــي به اين مراك مردان
ــخصات جعلي وارد مراكز  ــتفاده با مش افرادي براي سوءاس
ــتانداردهاي مراكز  ــوند، پس بايد با نظارت دولت، اس مي ش
ــا آنها برخورد  ــد و در صورت تخلف ب ــرگزيني باال باش همس

شود.
ــود مراكز  ــود يا نب ــزودي براي ب ــال، دولت ب ــه هرح ب
ــتانداردهاي آن تصميم مي گيرد،  ــرگزيني و تعيين اس همس
ــت.  ــراي جلب اعتماد مردم به برنامه ريزي نياز اس منتهي ب
متاسفانه از نتايج اجراي آزمايشي طرح در 4 استان اطالعاتي 
ــدون مجوز  ــي كه فعاليت ب ــت، اما از آنجاي ــت نيس در دس
ــده، توجه  ــد آنان به بدبيني اجتماعي منجر ش بنگاه ها و رش
ــوي  ــت. از س ــازي و نظارت بر آنان ضروري اس به فرهنگس
ديگر، تغيير سبك زندگي، كاهش ارتباطات اجتماعي و ورود 
ــده است تا كارشناسان  فناوري هاي روز به جامعه موجب ش
ــيوه سنتي ازدواج، به  توصيه كنند جامعه ايران نيز در كنار ش
ــز روي آورد، اما چنين كاري البته بايد با  ــيوه هاي مدرن ني ش

حفظ شرايط و ويژگي هاي فرهنگي جامعه صورت گيرد.

مراكز همسريابي گسترش مي يابد
يك استاد دانشگاه : مراكزي كه بتوانند خود شناسي افراد را نسبت به ازدواج افزايش دهند براي جوانان الزم است 

مريم خباز/ گروه جامعه

ــوع جرم را  ــگيري از وق ــووالن قضايي هنوز هم پيش مس
ــتلزم همكاري همه دستگاه ها مي دانند ولي تاكنون نه تنها  مس
ــده است، بلكه آمار رسمي قوه قضاييه  اين همكاري محقق نش
ــان مي دهد كه هر 6 ماه 3 درصد به آمار پرونده ها اضافه  نيز نش

مي شود.
ــهرياري، رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه  ديروز ش
ــداد را ارائه داد و اعالم  ــه در همايش آمار جنايي، اين اع قضايي
ــيدگي پيدا  كرد كه در هر 6 ماه 3 درصد از پرونده ها فرصت رس
ــه پرونده هاي قوه  ــال، 6 درصد ب ــت هر س نمي كنند و با گذش

قضاييه افزوده مي شود.
او در عين حال آمار ديگري نيز ارائه كرد كه نشان مي دهد 
ــرح، ايجاد صدمه،  ــرقت، ضرب و ج ــال س در 6 ماه اول امس
ــواد مخدر، تخريب، تهديد، ــتعمال م  توهين، نگهداري و اس

ــدور چك بالمحل و قاچاق مواد مخدر جزو 10 اتهام اول   ص
پرونده هاي قضايي تشكيل شده در كشور است.

ــت كه محمدباقر ذوالقدر، معاون  حتما به همين علت اس
ــوه قضاييه ديروز  ــوع جرم ق ــگيري از وق ــي و پيش اجتماع
ــتگاه ها  ترجيح داد در اين همايش بر لزوم همكاري همه دس
ــت بگذارد و تاكيد كند كه اگر چه  ــگيري از جرم دس در پيش
ــي اين وظيفه را برعهده قوه قضاييه گذاشته، اما  قانون اساس
ــوا و نهادهاي اداري  ــاله هرگز نافي وظايف ديگر ق اين مس

نيست.
ــگيري از وقوع جرم بايد  ــت كه براي پيش ذوالقدر معتقد اس
ــرم، انواع جرم،  ــت و محيط وقوع ج ــي راهبردي داش مديريت

ــناخت  ــاوت ميان قرباني و بزه ديده را ش ــاي جديد و تف جرم ه
ــا و فرصت هاي بزهكاري را از  ــيد كه موقعيت ه و به جايي رس

فرد بزهكار سلب كرد.
ــي را نيز يكي از  ــق آمارهاي جناي ــه ارائه دقي ــدر البت ذوالق
ــيدن به پيشگيري از  ــتراتژيك براي رس گام هاي مديريت اس

ــتم قضايي ــد، همان موضوعي كه در سيس ــوع جرم مي دان  وق
ــته و نبود آمار يا وجود آمارهاي  ــاماني نداش ــر و س  تا به حال س

متناقض سبب بروز برخي مشكالت و انتقادات شده است.
ــته احمد بتولي، رئيس پليس آگاهي كشور نيز در  روز گذش
ــاره كرد و با بيان اين كه  همايش آمار جنايي به اين موضوع اش
واقعيت جرم در جامعه با آمارها انطباق ندارد، تاكيد كرد كه اين 

عدم انطباق بايد آسيب شناسي شود.
ــگيري بدون  ــت پيش به گزارش فارس، بتولي كه معتقد اس
برنامه ريزي و آمار قابل تحقق نيست، گفت: آمارها فعال ناقص 
ــت. پس ابتدا بايد  ــياه و خاكستري باالس ــت و حجم آمار س اس
مشكل كمبود آمار و منطبق نبودن آن با واقعيت موجود جامعه 
را كم كنيم، اما اين كار نه با نصيحت و نه با ابالغ حل نمي شود 
ــي شود تا ببينيم چرا واقعيت جرم در جامعه با  و بايد آسيب شناس

آمارها انطباق ندارد.
ــه آمارها با واقعيت  ــان اين كه همه قبول داريم ك ــا بي وي ب
ــورد آمار  ــي در م ــورت آزمايش ــت: به ص ــدارد، گف ــاق ن  انطب
تجاوز به عنف 3 اقدام را در دستور كار پليس آگاهي قرار داديم. 
ــتان ها گفتيم اصال آمار را اعالم نكنيد، در گام  ابتدا به برخي اس
دوم به تعدادي از استان ها اعالم شد اين آمار را به عنوان سرقت 
به عنف اعالم كنند و در آخر هم قرار شد كه باقيمانده استان ها 
ــد. البته هنوز كار تحقيقي به نتيجه  ــار خود را عينا اعالم كنن آم
نرسيده، ولي آمار استان هايي كه اعالم شده و قرار بود شاكيان 
احضار شوند، نشان داد كه شاكيان هم از اين كار استقبال كرده 

و به شناسايي متهمان آمدند.
ــالم آمارها به نفع جامعه بوده و  ــي با بيان اين كه آيا اع بتول
ــود، گفت:  ــث از بين رفتن قبح گناه و كاهش امنيت نمي ش  باع

تا حدودي به اين نتيجه رسيديم كه بايد آمارها اعالم شود ولي 
مشكل اينجاست كه آمارها ناقص است.

رئيس پليس آگاهي كشور در حالي آمارهاي موجود را مورد 
ــن موضوع با اين صراحت بيان  ــد قرار مي دهد كه تاكنون اي نق
ــده بود، اما وقتي آيت اهللا صادق آملي الريجاني، رئيس قوه  نش
ــر لزوم وجود  ــال پيامي به همايش ديروز ب ــه نيز با ارس قضايي
ــت از پديده هاي جنايي تاكيد كرد، معلوم  آمارهاي دقيق و درس
مي شود كه اين مطالبه در جامعه تا چه حد جدي است. الريجاني 
ــور بايد بازتاب واقع بينانه اي از  ــت آمار جنايي كش كه معتقد اس
ــر بر لزوم  ــن پيام يك بار ديگ ــد، در اي ــاي جنايي باش پديده ه
ــا در بحث  ــتگاه ها و نهاده ــكاري همه دس ــي و هم هماهنگ

پيشگيري از وقوع جرم تاكيد كرد.
وي گفت: براي رفع چالش ها و ايجاد همگرايي و هم افزايي 
ــيدن به جامعه اسالمي عاري  ــتگاه هاي اجرايي و رس ميان دس
ــتركي راجع به مفهوم  ــت بايد نگاه مش ــاد و تباهي نخس از فس
ــتره فراگيري  ــق رويدادها و پديده هاي جنايي و گس و مصادي
ــه پيش نياز تحقق  ــت آيد ك ــور به دس ــي آنها در كش و گوناگون
ــردازش، تحويل و ارزيابي هماهنگ  ــن امري گردآوري، پ چني
ــان از اطالعات راجع به اين رويدادها و پديده ها  و نه لزوما يكس
ــاده از آنها به آمار جنايي تعبير مي شود  ــت كه در يك نگاه س اس
ــور را به  ــيماي جنايي كش ــد، س و چنانچه به نقطه مطلوب برس

نمايش مي گذارد.
به گفته الريجاني، اگر اين اتفاق رخ دهد سيماي جنايي كشور 
ــاب واقع بينانه، مطمئن و معتبري از رويدادها و پديده  هاي  بازت
جنايي خواهد شد، به طوري كه هر يك از دستگاه هاي مسوول 
مي توانند به وظيفه خود در پيشگيري از وقوع جرم عمل كنند.

پيشگيري از جرم، آمار دقيق و درست مي خواهد
6 ماه اول امسال سرقت، ضرب و جرح، ايجاد صدمه، توهين،   استعمال مواد مخدر، تخريب، تهديد، چك بالمحل و قاچاق مواد مخدر جزو 10 اتهام اول كشور بود 

ــرل دخانيات  ــگيري و كنت ــس مركز تحقيقات، پيش رئي
ــتي گفت: آمار مربوط به  ــگاه علوم پزشكي شهيد بهش دانش
ــيگار در  مصرف دخانيات در آقايان ثابت مانده، اما مصرف س

خانم ها رو به افزايش است.
ــتين كارگاه  به گزارش فارس، غالمرضا حيدري در نخس
آموزشي TOT كه در مركز همايش هاي بنياد بيماري هاي 
نادر برگزار شد، افزود: روند مصرف دخانيات در كشور از يك 

روند جهاني پيروي مي كند.
ــيگار در مردان  ــرد: معموال آمار مصرف س ــار ك وي اظه
بيشتر از زنان است، اما با توجه به موج فمنيستي كه از غرب در 
حال رواج و گسترش به كشورهاي شرقي است، شركت هاي 
توليدكننده سيگار از اين موضوع سوءاستفاده كردند و با توليد 
سيگارهايي براي زنان با اين شعار كه تفاوتي نبايد بين زن و 
مرد باشد، اين سيگارها را روانه بازار كردند،  در حال حاضر آمار 
ــوط به مصرف دخانيات در آقايان ثابت مانده اما مصرف  مرب

سيگار در خانم ها رو به افزايش است.
ــور در  ــن ميانگين مصرف دخانيات كش به گفته وي، س
ــالگي  ــالگي و در يك دهه قبل به 16 س دو دهه قبل به 20 س

رسيده است.
ــيوع مصرف سيگار در افراد  ــان كرد: ش حيدري خاطرنش
ــال 12/5 درصد است؛ همچنين شيوع مصرف  باالي 15 س
ــت. 50 درصد افراد  دخانيات بين نوجوانان حدود 2 درصد اس
ــيگار را دارند كه اين  ــاله تجربه يكبار مصرف س 13 تا 15 س

موضوع با مصرف دخانيات متفاوت است.
ــه اين آمار با آمار مشابه كشورهاي  وي تاكيد كرد: مقايس
ــت و در مقايسه با دنيا رقم بااليي  منطقه رقم قابل قبولي اس

نيست.
ــترك مركز تحقيقات،  ــوص برنامه هاي مش وي در خص
ــگاه علوم پزشكي شهيد  ــگيري و كنترل دخانيات دانش پيش
ــه هاي  ــوزش و پرورش نيز تصريح كرد:  جلس ــتي با آم بهش
مختلف و هفتگي با آموزش و پرورش داريم و درحال تدوين 
برنامه هاي آموزشي و نهادينه كردن آن در آموزش و پرورش 
ــتيم؛ هفته گذشته در يكي از اين جلسات طراحي الگوي  هس
ــطح  ــال آينده تحصيلي در س آموزش را انجام داديم كه در س
ــد و اين اولين  ــراي دانش آموزان اجرايي خواهد ش ــور ب كش

مداخله آموزشي در سطح كشور است.

به گفته دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر 5 مركز نگهداري 
و كاهش آسيب معتادان در فشافويه تهران، چناران خراسان 

رضوي، كرمان، اصفهان و ايرانشهر راه اندازي مي شود.
به گزارش فارس، مصطفي محمدنجار در نشست يكروزه 
ــوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان هاي  دبيران ش
سراسر كشور افزود: جلوگيري و كاهش گسترش پديده شوم 
ــاني، نيازمند تعامل بيشتر و اتخاذ  موادمخدر بين جوامع انس
استراتژي هاي مشترك و متوازن در سطوح بين المللي،  ملي 

و استاني است.
ــدر و روانگردان ها تهديدي  ــور گفت: موادمخ وزير كش
ــالمت ملت  و  ــور، س عظيم و باليي بزرگ براي امنيت كش
ــت و به  عنوان يكي از پيچيده ترين جرايم  ــاني اس جامعه انس
سازمان يافته به شمار مي رود و مبارزه با آن يك جهاد مقدس 

است.
ــاده 42 قانون  ــذ بودجه براي اجراي م ــن اخ وي همچني
مبارزه با موادمخدر به مبلغ 60 ميليارد تومان، كاهش آسيب 
ــور، اجراي 30 كنگره  معتادان در بيش از 2400 مركز در كش
پيشگيري از اعتياد با حضور نخبگان و دانشگاهيان، آموزش 

6 هزار مربي تا پايان سال 89، تقويت فعاليت هاي بين المللي 
ــمال غربي كشور را از  ــداد مرزهاي جنوب شرقي و ش و انس

ديگر اقدامات ستاد ذكر كرد.
ــارزه با موادمخدر، تهيه و ابالغ  ــتاد مب به گفته دبيركل س
ــتورالعمل ماده 16 اصالحيه قانون مبارزه با موادمخدر و  دس
ــاماندهي حدود 10هزار معتاد پرخطر حسب  جمع آوري و س
ــيب معتادان ــعه درمان و كاهش آس ــن ماده قانوني، توس  اي

ــتفاده از تنتور اپيوم، اولويت بندي طرح هاي تحقيقاتي   با اس
بنيادي، توسعه اي و كاربردي و ارائه آن در قالب نقشه راه، از 

جمله برنامه هاي ستاد مبارزه با موادمخدر است.
ــال جاري، از تمام  محمدنجار تصريح كرد: اميدوارم در س
ظرفيت ها براي تحقق سياست هاي كلي مبارزه با موادمخدر 
ــارزه همه جانبه با  ــه راه جامع مب ــته اجرايي نقش ــاد بس و مف
ــعه  ــاله پنجم توس موادمخدر و روانگردان ها در برنامه پنجس

بهره گيري مناسبي داشته باشيم.
وزير كشور گريزي هم به موضوع زلزله تهران زد و گفت: 
ــي در برابر زلزله اقدامات خوبي صورت  براي افزايش آمادگ

گرفته ولي هنوز تا نقطه ايده آل فاصله داريم.

رشد مصرف سيگار در ميان زنان راه اندازي 5 مركز نگهداري و كاهش آسيب معتادان در كشور شهداي جهاد علمي تقدير شدند
ــهداي جهاد علمي با حضور وزير  ــم بزرگداشت ش مراس
ــهداي جهاد علمي  علوم و معاونان وي همراه خانواده هاي ش

در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آغاز شد.
به گزارش مهر، در بخشي از اين مراسم كامران دانشجو، 
ــهيدان  ــر علوم با اهداي لوح و تنديس از خانواده هاي ش وزي

جهاد علمي تجليل كرد.
ــوش  ــهرياري، داري ــد ش ــهيدان مجي ــاي ش خانواده ه
ــعود عليمحمدي،  ــران نجات اللهي، مس ــژاد، كام رضايي ن
ــالميه در اين  ــين ادايي، بستاني و اس ــن عضدي، حس حس

مراسم حضور داشتند.
ــم بزرگداشت شهداي جهاد علمي با پيشنهاد وزير  مراس
علوم و از سوي دفتر امور ايثارگران وزارت علوم برگزار شد.
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