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ــاوي  در هفته اي كه همه مدعيان باختند يا مس
ــه امتيازش را در  ــتقالل شيرين ترين س كردند، اس
ــوده، بار ديگر به  ــاس گرفت تا با خيالي آس بندرعب

صدر جدول ليگ بازگردد.
ــه آبي ها مقابل  ــه بازي خارج از خان نكته اي ك
ــرد، فرصت طلبي  ــاده ك  آلومينيوم هرمزگان را س
ــود. امين  ــي ب ــر قلعه نوي ــتاني امي ــد زمس دو خري
ــي در تعطيالت  ــرزاد حاتمي در حال ــوي و ف موس
ــدند كه در نيم  ــه جمع آبي ها اضافه ش ــل ب نيم فص
ــاني در تيم هاي  ــل اول نمايش چندان درخش فص
ــتند و همين موضوع هم انتقادات زيادي  خود نداش
ــرمربي استقالل كرد، اما قلعه نويي كه  را متوجه س
ــناخت قبلي اين دو بازيكن را جذب كرده بود،  با ش
حاال مي تواند همه منتقدانش را درباره اين خريدها 

به سكوت وا دارد.
ــطه گلزني در  ــه به واس ــي ك ــوي و حاتم  موس
ــي در تركيب  ــاي ثابت ــي، خيلي زود ج ــام حذف ج
استقالل پيدا كرده اند ديروز هم دردسرهاي زيادي 
براي مدافعان حريف ايجاد كردند. اين دردسرها در 
ــد نوبت با ايجاد خطر جدي روي دروازه مجتبي  چن
ــق 14 و 86 ديگر  ــراه بود، اما در دقاي ــنگر هم روش

كاري از دست دروازه بان آلومينيوم برنيامد. 

ــوي با يك  ــان موس ــتقالل را ايم گل اول اس
ــاند و زننده گل دوم هم فرزاد  ضربه زيبا به ثمر رس
ــي بود. البته اخراج دقيقه 52 محمود تيغ نورد،  حاتم
ــت اين نتيجه به  ــان تيم آلومينيوم هم در ثب كاپيت
ضرر ميزبان تاثيرگذار بود، اما استقالل در مجموع 
تيم برتر ميدان بود و مزد اين برتري را هم با كسب 

يك پيروزي مطمئن گرفت.
ــواد نكونام  ــن بازي از ج ــر قلعه نويي در اي امي

بازيكن شماره 6 خود استفاده نكرد.
ــروز مجتبي جباري هم فقط يك نيمه براي   دي
ــتقالل بازي كرد و فرهاد مجيدي هم با توجه به  اس
صادر نشدن مجوز بازي اش فقط يك تماشاگر بود. 
ــدن اين نفرات، استقالل مدعي تر  قطعا با اضافه ش
از قبل خواهد شد. آنها هم اكنون با سه امتياز برتري 

نسبت به سپاهان صدرنشين هستند.
 قلعه نويي: قهرماني در ليگ يكي از 

اهدافمان است
ــروزي تيمش مقابل  ــر قلعه نويي پس از پي امي
ــت: بازي زيبايي  ــت خبري گف آلومينيوم در نشس
ــن كمي گاليه  ــه از كيفيت زمي ــام داديم. البت انج
ــد  دارم اما در مجموع اگر تيم ما به خودباوري برس
ــته باشد. وي افزود:  ــرايط ايده آلي داش مي تواند ش

يكي از اهدافي كه داريم قهرماني در ليگ است. 
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روش هاي مراقبت
 از پوست در زمستان

ــد روز اخير مي توان نتيجه گرفت  از بارش هاي چن
ــوان، خودش را  ــام نيرو  و ت ــال با تم ــتان امس  كه زمس
ــغول خودنمايي است،  ــانده و مش ــرزمين ما رس به س
ــور  ــا و محور هاي كش ــتر جاده ه ــه بيش ــان ك آنچن
ــا با  ــا تنه ــن محل ه ــردد در اي ــده و ت ــفيدپوش ش  س
ــته از  ــت. اگر جزو آن دس ــر چرخ امكان پذير اس زنجي
ــم گرفته اند  براي تعطيالت  ــتيد كه تصمي افرادي هس
ــفر هر چند كوتاهي را  ــر هفته به دل جاده بزنند و س آخ
تجربه كنند، خبرهاي خواندني زيادي برايتان داريم كه 
مي توانيد با مطالعه آن حداقل در  برف و بوران جاده هاي 

كشورمان  غافلگير نشويد.
ــار محال و  ــي چه ــر هواشناس ــراي نمونه مدي ب

ــتان و  ــن اس ــاي اي ــان رودخانه ه ــاري از طغي  بختي
ــهري خبر داده  يا در جنوب  آبگرفتگي منازل و معابر ش
ــتان قم هم كارشناسان هواشناسي از  پايتخت يعني اس
ــتين برف زمستاني حرف مي زنند و هشدار  بارش نخس
ــده دماي هوا كاهش پيدا  ــد كه در روزهاي آين مي دهن

خواهد كرد.
ــور هم درباره آخرين  معاون عمليات پليس راه كش
ــرايط جوي و ترافيكي جاده هاي كشور خاطرنشان  ش
ــرازـ  فيروزكوه،  ــاي ه ــه در محوره ــت ك ــرده اس  ك
ــلفچگان،  ــرجـ  چالوس، ارتفاعات گيالن، محور س ك
ــاهرود و  ــتان به ش محور جنگل به چمن بيد، توسكس
ــهركرد به ناقان با بارش برف همراه است. عالوه بر  ش

ــتان، فارسان  ــتان لرس اين در محوره هاي زاليان در اس
ــزي ،  ــتان هاي مرك ــاري، اس ــال و بختي  در چهارمح
ــز بارش برف  ــمالي و رضوي و اردبيل ني ــان ش خراس
ــتاني  فقط  ــا بارش برف زمس ــت. ام ــده اس گزارش ش
رفت وآمد را براي رانندگان مشكل نكرده است، چرا كه 
ــهركرد در استان خوزستان ريزش  در محور انديكا به ش
ــدن راه شده و ماموران پليس راه  ــدود ش كوه باعث مس
توصيه مي كنندكه مسافراني كه قصد عبور از اين محوررا 
ــيرهاي جايگزين استفاده كنند. اما بخوانيد  دارند از مس
از كوالك كه چهار محور اصلي استان خراسان رضوي 
ــه و تردد را براي خودروهاي عبوري تنها با  را در برگرفت
زنجير چرخ امكان پذير مي كند، به همين دليل افرادي 

ــهدـ   كه قصد دارند از گردنه هاي گوجگي در جاده مش
كالت، مزداوند در محور مشهدـ  سرخس، سنگ بست 
در محور مشهد-  فريمان و جاده مشهد-  قوچان عبور 

كنند به توصيه هاي ماموران پليس راه توجه كنند.
ــان براي استان اردبيل هم كاهش شديد  كارشناس
ــئول مركز  ــدان را پيش بيني كرده اند. مس ــا و يخبن دم
ــتان اردبيل در  مديريت راه هاي اداره كل حمل ونقل اس
ــكل مرتب  ــن خصوص گفت، هر چند جاده ها به ش اي
ــتر جاده هاي اين  ــي مي شوند، اما برف بيش نمك پاش
ــا با كندي  ــردد در اين محور ه ــانده و ت ــه را پوش منطق

صورت مي گيرد.
مشروح اين خبر را در صفحه 15 بخوانيد.

جاده هاي كشور در محاصره برف و كوالك
موج دوم بارش شديد برف و باران در برخي استان هاي كشور باعث انسداد راه هاي مواصالتي و جاده ها شده است

سخنگوي دولت:
فهرست بدهكاران 

 بانكي را قبال 
به قوه قضاييه 

داده ايم

تازه ترين آمارها
از وضعيت اعتياد در كشور

استقالل صدرنشين شد 

ــه رئيس جمهور اعالم كرد  هنوز  ديروز در حالي ك
نامه دادستان كل كشور درخصوص معرفي بدهكاران 
بانكي به دستش نرسيده است، سخنگوي هيات دولت 
ــت جامعي از بدهكاران بانكي توسط  ــال فهرس از ارس
ــال 89 خبر داد  ــراي قوه قضاييه از س ــور ب رئيس جمه
ــته  ــال گذش ــت: معاون اول رئيس جمهور هم س و گف
ــر از بدهكاران بانكي را براي  ــت بيش از 300 نف فهرس

قوه قضاييه ارسال كرده است.
به گزارش ايرنا، غالمحسين الهام در حاشيه جلسه 
ــخنگوي قوه  هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود: س
ــتان كل كشور سال 89 پس از دريافت  قضاييه و دادس
فهرست بدهكاران بانكي در نشست خبري درخصوص 

آن اظهارنظر و آن را به چهار گروه تقسيم بندي كرد.
وي با بيان اين كه برداشت از اظهارنظر رئيس جمهور 
ــوص 300 بدهكار بزرگ بانكي غيردقيق بوده  درخص
ــخن رئيس جمهور و انتقادات ايشان  ــت، گفت: س اس
ــوراي  ــال 90 و 91 مصوبه مجلس ش درباره بودجه س
ــالمي بود كه در آن به طور يكجا بدهي هاي معوق  اس

امهال شد.
الهام افزود: انتقاد رئيس جمهور به اين قانون مصوب 

مجلس بود كه چرا همه بدهي هاي معوق بايد به صورت 
ــوند، در حالي كه امهال  ــون امهال ش ــي و در قان تكليف
ــه صورت موردي و بنا به كمك به  بدهي هاي بانكي ب
توليد مي توانست از سوي خود بانك ها هم انجام شود.

ــرد: انتقادات  ــان ك ــت خاطرنش ــخنگوي دول س
رئيس جمهور به اين موضوع يك بحث آسيب شناسي 

است كه ريشه در امور اجرايي دارد
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 «شيشه»6  سال پيش جزو مواد مخدر پرمصرف نبوده 
اما حاال به جايگاه دوم مواد مخدر مصرفي كشور رسيده است

مريم يوشي زاده /گروه جامعه

ــت حدود شش سال از  ــرانجام پس از گذش س
ــده  ــور اعالم ش آخرين باري كه آمار اعتياد در كش
بود، نتايج آمارگيري مجدد از وضع اعتياد در كشور 
ــد؛ آماري كه هشدار مي دهد ميانگين سن  اعالم ش
ــال رسيده و شيشه  معتادان از حدود 5 / 23 به 21 س
ــده است  به دومين ماده مخدر پرمصرف تبديل ش
ــال پيش فراواني مصرف آن  ــش س در حالي كه ش

قابل توجه نبود. 
ــته از  ــزارش جام جم، آماري كه روز گذش به گ
سوي پايگاه اطالع رساني ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ــور اعالم شد گوياي آن است  از وضع اعتياد در كش
ــه هم اكنون يك ميليون و 325 هزار نفر در ايران  ك
ــه با  به مصرف مواد مخدر اعتياد دارند كه در مقايس
ــال 86، تفاوت چنداني را نشان نمي دهد چرا كه  س
ــال، نتايج آمارگيري ثابت مي كرد كمتر از   در آن س
ــور كامال معتاد  يك ميليون و 200 هزار نفر در كش
ــي بودند. با اين  ــر نيز معتادان تفنن ــزار نف و 800 ه
ــي مصرف مواد مخدر  حال نتايج طرح شيوع شناس
ــروز مدير كل  ــور كه دي ــهروندان كش در ميان ش
تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را 
اعالم كرد، ثابت مي كند الگوي مصرف مواد مخدر 
ــت و مصرف مواد مخدر  ــرعت در حال تغيير اس بس
ــواد مخدر صنعتي پرخطر  ــنتي رو به كاهش و م س

همچون شيشه رو به افزايش است. 
ــي مصرف مواد در ميان  طرح ملي شيوع شناس
ــگاه علوم انساني و  ــور را پژوهش ــهروندان كش ش
ــفارش  ــگاهي به س مطالعات اجتماعي جهاد دانش

ــتاد مبارزه با مواد مخدر كشور اجرايي كرده است  س
اين طرح در خانوارهاي 31 استان كشور در مقياس 
سني 15 تا 64 سال به روش نمونه گيري خوشه اي 
ــتماتيك انجام شده  و تصادفي چند مرحله اي سيس
ــه گرفت، نرخ  ــود نتيج ــاال با تكيه به آن مي ش و ح
 شيوع مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در جمعيت

 15 تا 64 سال، 2/65 درصداست.

 افزايش شمار زنان معتاد 
مديركل تحقيقات و آموزش ستاد با بيان اين كه 
جنسيت 91 درصد مصرف كنندگان مرد و 9 درصد 
ــگيري از مصرف  ــت، هشدار مي دهد: پيش زن اس
مواد غيرقانوني در گروه زنان، نيازمند برنامه ريزي 
ــاي فرهنگي و  ــوي نهاده و مداخالت جدي از س

پيشگيري كشور دارد.
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قلعه نويي: نقاط ضعفمان را در راه قهرماني پوشش داده ايم

 نيكزاد: يك ريال بودجه دولتي
 در مسكن مهر هزينه نشده است

ــاير  ــازي گفت: تاكنون يك ريال از بودجه دولتي يا بودجه س وزير راه و شهرس
وزارتخانه ها براي ساخت مسكن مهر استفاده نشده است.

ــات دولت در جمع  ــه هي ــزارش ايرنا، علي نيكزاد ديروز پس از پايان جلس ــه گ ب
ــورت رايگان در اختيار قرار گرفته بود  ــكن مهر زمين به ص خبرنگاران افزود: در مس
ــهيالت بانكي و هزينه هايي كه از مردم گرفته شد، اين مسكن ها  ــتفاده از تس و با اس

ساخته شد.
وي اظهاراميدواري كرد تا پايان دولت دهم ساخت مسكن مهر در كشور به پايان 
برسد.وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: كساني كه بخواهند بازار مسكن را به هم بريزند 

از جايگاه قانوني با آنان برخورد قاطع مي شود.
ــش خبرنگاري مبني بر اين كه باوجود احداث مسكن  ــخ به پرس نيكزاد در پاس
ــكن حدود 30 درصد افزايش داشته است، ــان معتقدند قيمت مس  مهر، كارشناس
 اظهار كرد: طبق سرشماري كه سال 1390 از سوي مركز آمار صورت گرفت طي 
پنج سال گذشته 5/8 ميليون واحد مسكوني توسط بخش خصوصي و دولت ساخته 
شد و تعداد خانوارها در اين سرشماري 21/2 ميليون واحد بوده است كه اين مساله 
ــتين بار پس از طي 60 سال نشان مي دهد تعداد واحدهاي مسكوني از  براي نخس

تعداد خانوارها پيشي گرفته است.
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ادامه از صفحه اول
ــگيري از   علت تاكيد صرامي درباره برنامه ريزي براي پيش
ــت كه حدود شش سال پيش جمعيت زنان معتاد  اعتياد اين اس
ــردان معتاد 94/8 درصد  ــمار م ــه مواد مخدر 5/2 درصد و ش ب

اعالم شده بود. 
 غوغاي شيشه 

آمارهاي ارائه شده از سوي صرامي نشان مي دهد در جمعيت 
نمونه پژوهش اخير، مهم ترين مواد مصرفي به ترتيب اولويت 
ــي)، هروئين،  ــراك (افغان ــه، ك ــتقات آن، شيش ترياك و مش
ــت و 84 درصد مصرف كنندگان  ــيش و اكستازي بوده اس حش
ــالم كرده  و عمده ترين  ــابقه مصرف دخانيات را اع مواد نيز س
ــدگان نيز تدخين، خوردن،  ــرف مواد در مصرف كنن روش مص

انفيه و تزريق بوده است.
ــت كه مهم ترين مواد مصرفي در سال 86،  اين در حالي اس
ــيره  ــرده، هروئين، ش ــه ترتيب ترياك، كراك يا هروئين فش ب
ــيش، ال اس دي، كوكائين  ــه،. حش ترياك، نورجيزك، شيش

و اكستازي بود.
ــت كه شيشه، شش سال  توجه به اين آمارها گوياي آن اس
ــيار پرمصرف نبوده است و در جايگاه  پيش جزو مواد مخدر بس
ــته اما حاال به جايگاه دوم  ــن مواد مخدر مصرفي قرار داش پايي
رسيده است؛ يعني بيشترين شمار معتادان يا ترياكي هستند يا 

شيشه مصرف مي كنند. 
ــه، اين است كه قيمت اين ماده  علت افزايش مصرف شيش
مخدر در سال هاي اخير بشدت كاهش داشته است و در عوض 
ــتر شده؛  قيمت برخي ديگر از انواع مخدر همچون ترياك بيش
ــدر، در اين مدت، با افزايش قيمت  ــي قاچاقچيان مواد مخ يعن
ــه مواد مخدر صنعتي،  ــنتي و چوب حراج زدن ب مواد مخدر س
قصد داشتند الگوي مصرف مواد مخدر را تغيير بدهند كه ظاهرا 

در اين زمينه موفق شده اند! 
 21 سال؛ ميانگين سني مصرف مواد مخدر

ــي، مصرف مواد در  ــاس نتايج طرح ملي شيوع شناس براس
ــور هم اكنون ميانگين سن آغاز مصرف  ــهروندان كش ميان ش
ــال است اما اين رقم حدود شش سال  در جمعيت نمونه، 21 س
پيش 24ـ23 سال بود كه اين كاهش دوسه ساله زنگ خطري 
جدي براي مسئوالن است و به آنها نهيب مي زند كه ميانگين 

سني اعتياد به سمت نوجواني در حركت است.
ــتند.  ــاغل هس ــد از جمعيت نمونه ش ــن 53 درص همچني
ــم دارند و  ــالت زير ديپل ــدگان تحصي ــد مصرف كنن 64 درص
63 درصد جمعيت نمونه متاهل هستند در حالي كه شش سال 
ــمار متاهل ها و مجردها تقريبا مساوي بود و اين تغيير  پيش ش
ــت چرا كه افزايش شمار  ــداردهنده و نگران كننده اس نيز هش
مردان متاهل معتاد، به افزايش شيوع اعتياد در ميان همسران 

آنان نيز مي انجامد و به اين ترتيب شمار زنان معتاد نيز در آينده 
ــد. صرامي توضيح مي دهد: مصرف كنندگان  بيشتر خواهد ش
ــه ترتيب اولويت، منزل  ــروع مصرف را ب مواد، اولين مكان ش
ــه، پارك، كوچه و خيابان  ــتان، منزل خود، اماكن مخروب دوس
ــاس ضرورت دارد والدين نسبت به  مطرح كردند كه بر اين اس
نظارت بر تردد فرزندان و نحوه ارتباط آنان با دوستان و مديريت 

اوقات فراغت فرزندان مداخالت جدي  تر داشته باشند.
 نيمي از معتادان زير 29 سال دارند

به گفته مديركل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ــور حدود 45 درصد مصرف كنندگان زير 29  هم اكنون در كش

سال و حدود 30 درصد بين 30 تا 39 سال دارند. 
ــل  ــيوع مصرف مواد مخدر ميان نس صرامي كه افزايش ش
ــتكبار جهاني به منظور ضربه پذير كردن اين  جوان را توطئه اس
ــي اعم از  ــل مي داند مي گويد: ضرورت دارد مراكز آموزش نس

مدارس و دانشگاه ها به  مقوله پيشگيري اوليه از اعتياد از طريق 
ــاني و آگاه سازي به صورت مستمر و علمي، افزايش  اطالع رس
ــت فعاليت هاي  ــالمي و تقوي ــبك زندگي اس ــا و س مهارت ه
ــاط و تحرك توجه جدي تر داشته باشند  جايگزين به منظور نش
ــتراتژي هاي سيستم هوشمند مواد  ــاهد ضربه زدن به اس تا ش

مخدر و روانگردان ها باشيم.
 چرا معتاد مي شوند؟

ــي با بيان اين كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي)  صرام
در سفر اخيرشان به استان خراسان شمالي درباره بررسي علل 
ــد فرمودند، مي گويد:  ــان به مواد مخدر تاكي روي آوردن جوان
ــطح كشور نيز، شش دليل  ــاس نتايج پژوهش اخير در س براس
ــت نمونه، به ترتيب  ــروع مصرف مواد در جمعي ــي در ش اساس
اولويت؛ كسب لذت، كنجكاوي، تفريح، رفع مشكالت روحي، 

در دسترس بودن مواد و فشار دوستان است.

براساس اين طرح، نرخ شيوع مصرف مواد مخدر به نسبت 
ــان، مازندران،  ــتان ها همچون كرم ــت در برخي از اس جمعي
ــتان، آذربايجان غربي، لرستان، سيستان و بلوچستان،  خوزس
ــاه، فارس، تهران، خراسان رضوي، قم و البرز باالتر از  كرمانش

حد ميانگين كشوري بوده است.
 كاهش 28 درصدي مرگ معتادان

ــواد 15 و 16  ــدن م ــن طرح در پي اجرايي ش ــاس اي براس
ــه راه اندازي و  ــواد مخدر از جمل ــون مبارزه با م ــه قان اصالحي
ــيب و براساس اعالم  بهره برداري از مراكز درمان و كاهش آس
ــطح  ــكي قانوني، آمار مرگ و مير معتادان در س ــازمان پزش س
ــت  ــال 28 درصد كاهش يافته اس ــور در هفت ماهه امس كش
ــمار مرگ و ميرهاي ناشي از سوء مصرف مواد  به طوري كه ش
ــته اين رقم  ــال گذش مخدر در اين مدت 1556 نفر بوده كه س

2169 نفر بوده است.
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به فكر شاليكاران باشيد
ــت چند روز از  ــهروندان: بعد از گذش ــع كثيري از ش جم
ــتگان كشوري و لشكري را  دي ماه هنوز حقوق آذر بازنشس

پرداخت نكرده اند؛ چرا؟
ــط چه زماني مي خواهند  ــئوالن ذي رب طراح از كرج: مس

مشكل ترافيك پل فرديس را حل كنند؟
ــهر  ــتگرد: بلوار مهر ايران خودرو در ش ــي از هش ابراهيم
ــت و همين باعث ايجاد  ــنايي اس ــتگرد فاقد روش جديد هش
خطرات بسيار براي اهالي اين منطقه شده است. از مسئوالن 

مربوط مي خواهيم به اين مساله رسيدگي كنند.
ــتر: پودرهاي ظرفشويي و ماشين در بازار  اسدي از شوش
ــده است و احتماال كارخانجات قصد دارند قيمت آن  ناياب ش

را افزايش دهند. مسئوالن در اين باره اقدام كنند.
يك شهروند از بومهن: مسئوالن ذي ربط با اطالع رساني 
ــت، سبب  ــنگين اس بموقع در روزهاي باراني كه ترافيك س

شوند بيشتر از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند.
ــئوالن راهنمايي و رانندگي  ــت: چرا مس ــي از رش بخش
ــا جرثقيل  ــي كه آن را ب ــالع صاحبان خودروهاي ــراي اط ب
ــاهده  ــل مي كنند، اقدامي انجام نمي دهند تا آنان با مش حم
ــكالت روحي و رواني و حتي  نبود خودرو در جايش دچار مش

جسماني نشوند؟
ــگاه آزاد آبادان در رشته مهندسي  عابدزاده از آبادان: دانش
ــيمي بدون استاد خوب و متبحر است و كساني كه مي آيند  ش
ــات و دانش كافي  ــته را درس مي دهند از اطالع ــن رش و اي
ــئوالن ذي ربط مي خواهيم به اين  ــتند. از مس برخوردار نيس

مساله رسيدگي كنند. 
ــاورزي  ــئوالن جهاد كش حبيب زاده از فريدونكنار: از مس
ــاورزي و  ــرفته كش ــا وارد كردن ادوات پيش ــم ب مي خواهي
ــاورزي و همچنين  ــر لوازم كش ــن تهيه كود و ديگ همچني
ــاليكاران كمك كنند تا  ــردن برنج هاي خارجي به ش وارد نك
محصول برنج خود را با كمترين هزينه به دست مصرف كننده 

برسانند.

تازه ترين آمارها از وضعيت اعتياد در كشور
هم اكنون در كشور حدود 45 درصد مصرف كنندگان، زير 29 سال و حدود 30 درصد بين 30 تا 39 سال دارند

مريم خباز  /  گروه جامعه 

ــي، حساب كني، قرآن تالوت كني؛ كسي  بخواني، بنويس
ــازمان  ــار مهارت را همزمان دارد طبق تعريف س كه اين چه
ــون و 719 هزار  ــت. 9 ميلي ــواد اس ــوادآموزي باس نهضت س
ــه را ندارند؛ از كودكان  ــن مهارت هاي چهارگان ــي، اما اي ايران
ــه نشده اند  ــاله گرفته كه برخالف انتظار وارد مدرس ــش س ش
ــدن را كنده اند و  ــواد ش ــالخوردگاني كه ديگر دندان باس تا س

دور انداخته اند. 
ــد تا  ــور صادر ش ــوادآموزي در كش از روزي كه فرمان س
امروز 35 ميليون نفر به كالس هاي نهضت رفته اند؛ اما از اين 
تعداد فقط دو ميليون نفر موفق به گرفتن مدرك معادل پنجم 
ابتدايي شده اند و بقيه افراد در مراتب پايين تر متوقف شده اند. 
ــت كه  ــت نيس ــت كه آمار دقيقي هم در دس اين در حالي اس
نشان دهد از اين تعداد كه راهي نهضت شده اند چه تعدادشان 
ــت به  ــا را فراموش كرده اند و بازگش ــه مرور زمان، درس ه ب

بيسوادي داشته اند. 
علي باقرزاده، رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كه ديروز 
ــن بابت نگران  ــده بود نيز از اي ــع خبرنگاران حاضر ش در جم
ــي اش از بابت بيسوادان مدرك  ــت و مي گويد همه دلواپس اس
ــايد تا حاال دوباره به ميدان بيسوادي  ــت كه ش ــتي اس به دس

پا گذاشته باشند. 
او رئيس سازماني است كه همه او و دستگاه تحت فرمانش 
ــور مي دانند در حالي كه  ــوادي در كش ــئول تداوم بيس را مس
ــم معاونان وزير، هم خودش از منتقدان  باقرزاده برخالف رس
سرسخت ريشه كن نشدن بيسوادي در كشور است و هم براي 

بقاي بيسوادي در ايران دالئل محكمه پسند دارد. 
ــي ارائه داد؛ اين كه 62 درصد از  ــروز آمارهاي دردناك او دي
جمعيت 9 ميليون و 719 هزار نفري بيسوادان، افراد باالي 50 
سالند، اين كه 38 درصد جمعيت بيسواد باالي ده سال و كمتر 
از 50 سال، شش تا چهل و نه ساله اند، اين كه سه ميليون و 456 
هزار بيسواد كشور بين 30 تا 49 سال دارند و اين كه 12 درصد 

از افراد شش تا بيست و نه ساله سواد ندارند. 
 بيسواد توليد نمي شود 

ــوادي در كودكان،  اما بدترين آمار باقرزاده مربوط به بيس

نوجوانان و جوانان است. نتايج سرشماري سال 90 كه از امروز 
ــماري سال 95 به آن استناد خواهد شد، نشان مي دهد  تا سرش
كه 5 درصد  افرادي كه شش تا 19 سال دارند، جزو بيسوادان 
ــمرده شده اند و 2 درصد از كودكان شش تا 9 سال كه هنوز  ش
به مدرسه نرفته اند بخشي از آمار سه ميليون و 456 هزار نفري 

بيسوادان ايران را تشكيل مي دهند. 
اگر اين درصد ها به رقم حساب شود، مشخص مي شود كه 
ــور در گروه سني شش تا 19 سال  172 هزار و 800 نفر در كش
قرار دارند؛ اما همچنان بيسواد مانده اند در حالي كه اين رقم در 

گروه سني شش تا 9 سال نيز 69 هزار و 120 نفر است. 
وقتي صحبت از كودكان، نوجوانان و جوانان در ميان است 
ــت؛ اما علي باقرزاده مي گويد در  ــيار بزرگ اس اين رقم ها بس
ــم نمي آيد. رئيس سازمان نهضت  علم آمار اين عددها به چش
ــرورش البته موضعي  ــوادآموزي و معاون وزير آموزش و پ س
منفعل در قبال بيسوادي كودكان ندارد، چون حرفش اين است 
ــتر اين بچه ها اگر معلول يا تبعه بيگانه نباشند، متعلق  كه بيش
ــان  ــيب ديده اند كه پدر و مادر راه ورودش به خانواده هاي آس

ــته اند. او مي گويد در كشورهاي ديگر وقتي  ــه را بس به مدرس
ــل بازمانده و خانواده  ــهروندان مي بينند كودكي از تحصي ش
ــد راه او شده اند، بارها با دستگاه قضايي تماس مي گيرند و تا  س
سرو سامان گرفتن اوضاع دست از پيگيري برنمي دارند؛ اما در 
ــبت به بيسوادي كودكان حساسيت ندارد.  ايران هيچكس نس
ــه از تحصيل بازمانده اند،  ــا با اين حال او آمار كودكاني را ك ام
آمار معنا داري نمي داند و در پاسخ به سوال جام جم كه خواستار 
ــت در  رفع اين تناقضات بود، قاطعانه تاكيد كرد كه مدت هاس

كشور، بيسواد توليد نمي شود. 
 اسم، پول، نيرو 

بيسوادي در هر كشوري در فقر فرهنگي و اقتصادي ريشه 
ــه اعتياد و نگاه  ــروه از خانواده هاي ايراني ك ــل آن گ دارد مث
كاسب كارانه شان به كودكان مانعي بزرگ براي باسواد شدن 
ــت، اما علي باقرزاده اين عامل را علتي در كنار ساير  بچه هاس
علل مي داند كه وقتي مثل امروز دست به دست هم  مي دهند 
ــور را به سه ميليون و  ــوادي در جمعيت مولد و اثرگذار كش بيس

456 هزار نفر مي رساند. 

ــوادي در  ــه كني بيس به گفته او از روزي كه موضوع ريش
ــاده تلقي شد براي  ــوادآموزي امري س ــور مطرح شد، س كش
ــراد متخصص و ماهر در  ــي به فكر جذب اف همين ديگر كس
چرخه سوادآموزي نبود در حالي كه تثبيت سوادآموزي نياز به 

آموزشياران با تجربه و كاردان دارد. 
ــت كه در تمام اين سال ها دانشگاهيان نيز  اين در حالي اس
ــوادآموزي جدا دانستند و به سهم خود  ــان را از حوزه س خودش
ــه كني بيسوادي آستين باال نزدند؛ همين طور ساير  براي ريش
ــان را كنار كشيدند و نهضت  ــتگاه هاي مسئول كه خودش دس

سوادآموزي را تنها گذاشتند. 
ــه كن نشدن  البته به زعم باقرزاده، بزرگ ترين علت ريش
ــته اين بوده كه هيچ گاه اسامي و  ــوادي در 33 سال گذش بيس
ــواد در اختيار نهضت قرار نگرفته تا آنجا كه  ــاني افراد بيس نش
ــان اين سازمان مجبور شده اند براي پيدا كردن افراد  كارشناس
باسواد، در تك تك خانه را بزنند، بيسوادان را شناسايي كنند و 

با هزار ترفند آنها را به كالس هاي نهضت بياورند. 
ــه كني بيسوادي همين مشكل را دارد.  حاال هم پروژه ريش
ــهر  ــت فقط مي گويد كه مثال در ش ــي كه موجود اس آمارهاي
ــواد زندگي مي كند كه چون اسم و نشاني  تهران صد هزار بيس
ــان مثل يافتن سوزن در  ــت پيدا كردنش ــت نيس از آنها در دس

انبار كاه است. 
البته مشكل فقط نبود نام و نشاني نيست، بلكه آن طور كه 
ــواد كردن همه سه ميليون و 456  علي باقرزاده مي گويد با س
هزار بيسواد كشور به 1750 ميليارد تومان پول نياز دارد كه به 
خاطر اولويت نداشتن سوادآموزي و همچنين تنگناهاي مالي 
ــوادآموزي سال 91، 50 ميليارد تومانش  دولت فقط بودجه س

تخصيص نيافته است. 
ــت كه او ريشه كني بيسوادي در كشور راـ   براي همين اس
ــال 94) وقت داردـ   ــعه (پايان س كه تا پايان برنامه پنجم توس
ــتن اسامي بيسوادان، تخصيص اعتبار و داشتن  منوط به دانس
ــلط به سوادآموزي مي داند؛ هر چند  نيروهاي متخصص و مس
ــواد  ــا وقتي جامعه درك نكند كه يك فرد بيس ــه گفته وي ت ب
ــيب پذير و هم آسيب رسان كه  ــيب ديده است، هم آس هم آس
ــوادي اش چهره اي زشت به اجتماع مي دهد، صفر كردن  بيس

جمعيت بيسوادان شبيه يك روياي دور از دسترس است. 

 رئيس نهضت سواد آموزي: ريشه كني بيسوادي 1750 ميليارد تومان بودجه مي خواهد
9 ميليون و 719 هزار ايراني باالي6 سال بيسوادند 

به كارگيري مجدد بازنشستگان 
در ادارات ممكن شد

بر اساس مصوبه دولت، بازنشستگي جديد ناشي از اعاده به 
خدمت به ازاي مدت اشتغال مجدد نيز مشمول پاداش پايان 
ــتگي آنان  ــي بوده و حقوق بازنشس ــت و خريد مرخص خدم

براساس وضع اخير تعيين، برقرار و پرداخت مي شود.
ــتگان  ــتغال مجدد بازنشس تصويب نامه در خصوص اش
مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) ماده (71) قانون 
ــوري از سوي معاون اول رئيس جمهور  مديريت خدمات كش
ــاني  ــرمايه انس ــعه مديريت و س ــراي اجرا به معاونت توس ب

رئيس جمهور ابالغ شد.
بر اين اساس، بازنشستگاني كه به عنوان افراد مندرج در 
بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) ماده (71) قانون مديريت 
ــده يا مي شوند، در صورت  ــوري به كارگيري ش خدمات كش
ــتخدام كشوري تلقي  تمايل از مصاديق ماده (91) قانون اس
ــتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب مي شوند  و از زمان اش
ــان خدمت و خريد  ــراد قبال پاداش پاي ــه اين اف ــه ب و چنانچ
ــده باشد، در صورت بازنشستگي جديد  مرخصي پرداخت ش
ــتغال مجدد نيز  ــه خدمت به ازاي مدت اش ــي از اعاده ب ناش
ــمول پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي بوده و حقوق  مش
بازنشستگي آنان براساس وضع اخير تعيين، برقرار و پرداخت 

مي شود.
ــكالت  ــه يكي از مش ــارس، در حالي ك ــزارش ف ــه گ ب
ــت، به نظر مي رسد اشتغال  ــور بيكاري جوانان اس اصلي كش
ــري جوانان و  ــراي به كارگي ــتگان مانعي ب ــدد بازنشس مج

فارغ التحصيالن دانشگاهي به شمار  رود.

راه اندازي شوراي هماهنگي 
تشكل هاي سراسري جوانان

ــاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان    معاون س
ــتادي  گفت: وزارت ورزش و جوانان به منظور ايفاي نقش س
ــري جوانان را  ــوراي هماهنگي تشكل هاي سراس خود، ش

راه اندازي كرد.
ــزود: وزارت  ــنا، محمدصادق اكبري اف ــه گزارش ايس ب
ــاي خود كه همانا  ــتاي ماموريت ه ــان در راس ورزش و جوان
ــتگذاري و برنامه ريزي در امور جوانان  تصميم سازي، سياس
ــود در بخش  ــتادي خ ــاي نقش س ــور ايف ــت و همين ط اس
ــكل هاي  ــوراي هماهنگي تش ــاماندهي امور جوانان، ش س
ــاماندهي  ــاركت نهادهاي س ــا مش ــان را ب ــري جوان سراس

تشكل هاي جوانان ايجاد كرده است.

ــي  ــوراي هماهنگ ــكيل ش ــداف تش ــي از اه  وي يك
ــي و  ــعه هماهنگ ــان را توس ــري جوان ــكل هاي سراس تش
ــكل هاي سراسري جوانان با ايجاد  انسجام فعاليت هاي تش
ــاني در ماموريت ها، جلوگيري از اتالف سرمايه هاي  همپوش
ــكل هاي  ــطح كيفي فعاليت هاي تش ــاي س ــاني و ارتق انس

سراسري جوانان عنوان كرد.
ــان از وزير ورزش و  ــاماندهي امور جوان ــاون امور س مع
ــارمان تبليغات  ــورا، رئيس س ــوان رئيس ش ــان به عن جوان
ــيج دانش آموزي كشور، دبير  ــالمي، فرمانده سازمان بس اس
ــوزان، فرمانده  ــالمي دانش آم كل اتحاديه انجمن هاي اس
ــازمان جوانان  ــيج دانشجويي كشور، رئيس س ــازمان بس س
ــئول بسيج  ــازمان دانش آموزي، مس هالل احمر، رئيس س
ــي كانون هاي فرهنگي  ــتاد عالي هماهنگ طالب، رئيس س
ــاجد و نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ها  و هنري مس

به عنوان اعضاي شورا نام برد.

شروع به تحصيل 25 هزار 
دانشجو در دانشگاه فرهنگيان

ــال بيش از  ــر آموزش و پرورش گفت: از بهمن امس  وزي
ــجو در دانشگاه فرهنگيان سراسر كشور سال  25 هزار دانش

تحصيلي خود را آغاز مي كنند.
ــزود: از يك ميليون  ــنا، حاجي بابايي اف ــزارش ايس به گ
ــگاه هاي سراسركشور بيش  متقاضي ادامه تحصيل در دانش
ــگاه فرهنگيان  از 750 هزار نفر براي ادامه تحصيل در دانش
ــالم عالقه مندي كرده بودند كه وزارت آموزش و پرورش  اع
ــي هاي خود از ميان آنان 25 هزار متقاضي را جذب  در بررس
ــر داراي معدل 20 و ميانگين  ــرد كه از اين تعداد 5900 نف ك

معدل آنان 17 است.
ــته رهبر معظم انقالب  وي عنوان كرد: مهم ترين خواس
ــگاه فرهنگيان بود كه هم اينك 64 پرديس  راه اندازي دانش

دانشگاه فرهنگيان در سراسر كشور وجود دارد.

حل مشكالت دانشگاه هاي 
غيرانتفاعي با تجميع

ــات غير  ــوم گفت: به موسس ــي وزير عل ــاون آموزش مع
ــگاه غيرانتفاعي بيش  ــدار داديم كه 340 دانش انتفاعي هش
ــور است و پيشنهاد شد در اين زمينه كميته اي  از ظرفيت كش

تشكيل شده و اين دانشگاه ها تجميع شود.
ــال است نسبت  ــين نادري منش با بيان اين كه دو س حس
ــدار مي دهيم، تصريح كرد: دانشگاه هاي  به اين موضوع هش
ــگاه  ــع به 30 تا 40 دانش ــد با تجمي ــي مي توانن ــر انتفاع غي

تبديل شوند.
ــجو  ــرد: در كنكور دانش ــوم تاكيد ك ــر عل ــاون وزي  مع
ــاس نمره محل  ــرده و بر اس ــخص ك ــش را مش اولويت هاي
ــخص مي شود كه اكنون نيز با حذف كنكور  پذيرش وي مش
ــود. بنابراين اگر  ــجو در نظر گرفته مي ش باز هم اولويت دانش
ــند حتما  ــات غير انتفاعي و غيردولتي نيز قوي تر باش موسس

وضعشان در اين رقابت بهتر خواهد بود.

ــه نبايد قيمت  ــاره به اين ك ــازمان غذا و دارو با اش ــس س  رئي
ــميايي را  ــاي گياهي به قدري باال برود كه بيمار داروي ش داروه
ــم داروي گياهي در  ــد، گفت: در حال حاضر 160 قل ــح بده ترجي
فهرست دارويي كشور موجود است و البته وقتي بيمار به داروخانه 

مراجعه مي كند، قيمت براي او مهم است.
ــيباني افزود: اداره گياهان دارويي  ــنا، احمد ش به گزارش ايس
ــد و امروز با فعاليت  ــال 1376 تشكيل ش ــت در س وزارت بهداش
ــن اداره، فرآورده هاي طبيعي روند تصويب قانون توليد گياهان  اي
ــت. وي با بيان اين كه هم اكنون بيش از  ــده اس دارويي نهادينه ش
ــاخت در كشور  800 قلم فرآورده طبيعي و گياهي داراي پروانه س
ــت: در حال حاضر 76  ــد، گف داريم كه به مصرف بيماران مي رس
ــه داروهاي گياهي داريم كه كه 43 مورد از  ــد توليدي در زمين واح

آنها صرفا توليدكننده گياهان دارويي هستند.
ــازمان غذا و دارو با اشاره به تائيد داروهاي شيميايي  رئيس س
ــوراي بررسي و تدوين اين داروها، عنوان كرد: شوراي ويژه  در ش
ــده تا محصوالت با تائيد اين  تدوين گياهان دارويي راه اندازي ش

اداره در بازار توزيع شود.  
ــان دارويي  ــه زمينه واردات گياه ــاره به اين ك ــيباني با اش ش
وجود ندارد، اظهار كرد: اين مساله چندان غيرطبيعي نيست، زيرا 
ــه بايد از آنها در جهت توليد  ــور داريم ك منابع غني گياهي در كش

فرآورده هاي دارويي بهره برداري كنيم.
وي با اشاره به حمايت از توليد فرآورده هاي داروهاي گياهي، 
ــتيم كه  ــال 1384، 380 قلم فرآورده گياهي داش اظهار كرد: در س
ــيده است. همچنين ظرف ده سال گذشته،  اكنون به 830 قلم رس

40 كارخانه توليدكننده گياهان دارويي تاسيس شده است.
ــازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت ترويج مصرف  رئيس س
گياهان دارويي در كشور، عنوان كرد: متاسفانه هم اكنون اجزاي 
ــود، در  ــور صادر مي ش ــان دارويي ما به خارج از كش ــي گياه برخ
ــكل فرآورده دارويي  ــي كه بايد  خودمان اين گياهان را به ش حال
كه خاصيت درماني دارد، در كشور توليد كنيم. برگ، ريشه و ساقه 
گياه را نبايد به خارج از كشور صادر كرد چرا كه متعلق به ماست و 

بايد برنامه ريزي كنيم تا بتوانيم آنها را به شكل دارو صادر كنيم.

گرايش به داروهاي شيميايي به دليل قيمت باالي داروهاي گياهي

 آماده باش 4000 تاكسي
   براي جابه جايي تهراني ها

 در روزهاي برفي 
ــيراني همزمان با نخستين بارش زمستاني از  سازمان تاكس
ــاده به كار در  ــي و 2000 ون آم ــي گردش ظرفيت 2000 تاكس

مناطق بيست و دوگانه خبر داد.
ــتاد طرح  ــوي  زري، رئيس س ــن ق ــنا، حس به گزارش ايس
ــازمان تاكسيراني شهر تهران  ــتاني «سحاب» س جهادي زمس
ــتاني سحاب  از اختصاص حدود 2000 ون به طرح نظارت زمس
خبر داد و گفت: اين ون ها در مناطق بيست ودو گانه شهر تهران 
آماده به كار است تا در صورت لزوم در روزهاي برفي و باراني به 

خطوطي كه داراي كمبود تاكسي اند ارسال شود.
ــه خطوط  ــي ب ــي هاي گردش ــال تاكس ــوي زري از ارس ق
پرازدحام تاكيد و خاطرنشان كرد: تاكسي هاي گردشي نزديك 
ــهر تهرانـ  نزديك به 8000  ــي هاي ش به 10 درصد كل تاكس
ــه در صورت نياز به  ــه خود اختصاص مي دهند ك ــيـ  را ب تاكس

خطوط مورد نياز مي پيوندند.
ــحاب از مشاركت  ــتاني س ــتاد طرح جهادي زمس  رئيس س
تمامي مديران ستادي سازمان در طرح سحاب خبر داد و افزود: 
ــاس در روزهاي برفي و باراني براي تشديد نظارت بر  بر اين اس
ــوي تاكسيرانان شهر تهران، تمامي  ــب از س ارائه خدمات مناس
معاونان و روساي ادارات زيرمجموعه تاكسيراني در طول هفته 
ــت دارند. به گفته وي، سامانه پيشنهادها و انتقادات  شيفت گش
ــهرداري تهران با شماره 1888 براي دريافت پيام شهروندان  ش

درخصوص فعاليت تاكسيرانان آماده است.
ــت ها نيروهاي مردمي خانه  ــا بيان اين كه در اين گش وي ب
ــازمان  ــهرياران جوان و نيروهاي راهور پليس نيز، نظارت س ش
ــرح نظارت  ــد: ط ــي مي كنند، يادآور ش ــيراني را همراه تاكس
ــنبه، دوم دي همزمان با آغاز  ــتاني سحاب روز ش جهادي زمس

فصل زمستان آغاز به كار كرده است.

راهنماي درمان 35 بيماري شايع 
تدوين مي شود

ــت  ــاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداش ــاور و مع  مش
ــن راهنماهاي درماني حدود  ــده براي تدوي از اقدامات انجام ش
ــور خبر داد و گفت: بيمه ها بر اساس اين  ــايع كش 35 بيماري ش
ــاران را پرداخت  ــي، هزينه هاي درمان بيم ــاي درمان راهنماه

خواهند كرد.
ــزود: تدوين  ــنا اف ــق در گفت وگو با ايس ــا محق محمودرض
ــور نظير آسم،  ــايع كش راهنماهاي درماني حدود 35 بيماري ش
ــكي سفارش داده  ــگاه هاي علوم پزش به مراكز تحقيقاتي دانش
ــت.وي عنوان كرد: اين راهنماهاي درماني به عنوان  ــده اس ش
ــرار مي گيرد و  ــور مورد پذيرش ق ــي در كش ــتانداردهاي مل اس
ــاران را پرداخت  ــا هزينه هاي درماني بيم ــاس آن، بيمه ه براس
خواهند كرد و خارج از اين راهنماهاي باليني، بيمه ها هزينه هاي 

درمان بيمار را پرداخت نخواهند كرد.
ــاي باليني كنترل و  ــق، تدوين اين راهنماه ــه گفته محق  ب
ــت كه  ــا را به دنبال دارد و انتظار آن اس ــدن هزينه ه منطقي ش

هزينه ها در بلندمدت به مقدار زياد كنترل شود.

جم 
جام 

ي/ 
قيق

ن ح
 آذي

س:
عك

جم 
جام 

ح:  
طر


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08
	page09
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20

