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احتمال كمياب شدن دارو
رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران، نسبت به 
ــتن داروها در گمرك توسط برخى شركت هاى  نگه داش
ــدار داد و گفت: اين وضعيت باعث مى شود  دارويى هش
در آينده نزديك، دارو كمياب شود. دكتر ايرج خسرونيا در 
گفت وگو با مهر اظهارداشت: برخى شركتهاى دارويى به 
خاطر اينكه وضعيت ارز دارو مشخص نيست، از ترخيص 
ــوددارى مى كنند. وى با  ــاى وارداتى از گمرك خ داروه
ــذف ارز مرجع دارو، گفت:  ــاره به اخبار مربوط به ح اش
اين وضعيت باعث شده تا برخى شركت هاى دارويى تا 
ــت ارز دارو، از ترخيص داروهاى  تعيين تكليف وضعي
ــرونيا در ارتباط با  ــود از گمرك خوددارى كنند. خس خ
ــركت هاى دارويى از آزاد نكردن داروها از  انگيزه اين ش
گمركات كشور، افزود: اين شركت ها احساس مى كنند اگر 
ــا را ترخيص كنند، يا ضرر مى كنند و يا اينكه  االن داروه
ــود فروش آنها پايين خواهد بود. بنابراين، دست نگه  س
داشته اند تا تكليف ارز دارو مشخص شود. رئيس جامعه 
پزشكان متخصص داخلى ايران همچنين از قطع همكارى 
شركت هاى بزرگ دارويى با شركت هاى واردكننده دارو به 
ايران خبر داد و گفت: به نظر مى رسد، با ادامه اين وضعيت 

در آينده نزديك شاهد كمياب شدن دارو خواهيم بود.

آغاز ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس از 16 خرداد

ــهر تهران با اشاره به آغاز  مديركل آموزش و پرورش ش
ثبت نام دانش آموزان در مدارس از 16 خرداد ماه بر ابالغ 
يك دستور العمل مشترك براى مدارس تاكيد نمود . به 
گزارش ايسنا، يزديخواه در جلسه ستاد ثبت نام آموزش 
ــهر تهران، گفت: موضوع اتباع غيرايرانى  و پرورش ش
ــى بر  ــود و تيم بازرس با مدارك مثبته ثبت نام انجام ش
ــد. وى افزود: ثبت  ــوه ثبت نام مدارس حضور يابن نح
ــتانى و مدارس  نام در مدارس عادى، خاص، پيش دبس
غيردولتى چهار محورى است كه بايد با برنامه ريزى به 
صورت شفاف انجام پذيرد. مديركل آموزش و پرورش 
ــتار تهيه فرمت هاى خاص با زمان  ــهر تهران خواس ش
بندى معين و نحوه بازديد در خصوص ثبت نام مدارس 
شد و بر ارائه شرايط ثبت نام و دستورالعمل ها و فعاليت 

سامانه ثبت نام بدون مشكل تاكيد كرد. 

مدارس غيردولتى فعال شهريه را 
على الحساب دريافت كنند

رئيس سازمان مدارس غيردولتى، گفت:  با توجه به اينكه 
الگوى تعيين شهريه مدارس غيردولتى هنوز نهايى نشده 
است اين مدارس بايد شهريه را على الحساب دريافت 
ــمتيان در گفت وگو با ايلنا در مورد  ــته حش كنند. فرش
ــهريه مدارس غيردولتى براى ثبت نام در سال  ميزان ش
تحصيلى آينده، افزود: تا زمان ابالغ الگوى تعيين شهريه 
مدارس غيردولتى مبناى شهريه اين مدارس براى ثبت 
ــال قبل است. معون  ــهريه س نام دانش آموزان همان ش
ــرد: ازهمين رو  ــان ك وزيرآموزش وپرورش خاطرنش
مدارس غيردولتى بايد شهريه را على الحساب دريافت 
ــهريه و با  ــبه كامل بعد از ابالغ الگوى ش كنند و محاس
تاييد شوراى نظارت استان صورت مى گيرد. وى با اشاره 
به اينكه الگوى تعيين شهريه مدارس غيردولتى مراحل 
پايانى خود را طى مى گذراند، افزود: اين الگو از آنجايى 
كه محتواى پيچيده اى دارد نيازمند تعريف نرم افزاراها و 
ــت و اگر اين كارها صورت  آموزش نيروى انسانى اس
نگيرد محاسبه شهريه براى مدارس دشوار خواهد بود. 
ــهريه مدارس غيردولتى بر حسب  حشمتيان افزود: ش
منطقه و همچنين ساختار فيزيكى متفاوت است از همين 
ــهريه برخى مدارس با افزايش و  رو در الگوى تعيين ش

برخى ديگربا كاهش شهريه مواجه خواهند شد.

اعالم نحوه دريافت مدرك 
سوم راهنمايى فارغ التحصيالن 

ابتدايى 18 سال 
شوراى عالى آموزش و پرورش چگونگى دريافت مدرك 
سوم راهنمايى، فارغ التحصيالن ابتدايى داراى حداقل 18 سال 
ــوراى عالى  ــالم كرد. مهدى نويد ادهم دبيركل ش را اع
ــنا، گفت: با توجه  آموزش و پرورش در گفت وگو با ايس
به اصالح ماده 33 و تبصره 2 آيين نامه ارزشيابى تحصيلى 
و تربيتى دوره راهنمايى مقرر شد دارندگان مدرك قبولى 
پايه ششم ابتدايى نظام قديم و يا پنجم ابتدايى كه مدرك 
تحصيلى خود را تا سال تحصيلى 91-90 دريافت كرده اند، 
در صورتى كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، با 
شركت در ارزشيابى جامع كارنامه قبولى سوم راهنمايى 
ــرد. وى افزود: اين افراد مى توانند در  دريافت خواهند ك
ــيابى نوبت دوم يا شهريور ماه پايه  زمان برگزارى ارزش
سوم ابتدايى، به صورت داوطلب آزاد در ارزشيابى جامع 
ــركت كرده و در صورت موفقيت كارنامه قبولى پايه  ش

سوم راهنمايى تحصيلى براى آنها صادر شود.

توصيه هايى به مجازين آزمون 
ارشد براى انتخاب رشته

ــاور عالى سازمان سنجش با اشاره به آغاز انتخاب  مش
ــد 92 از امروز (سه شنبه  ــته آزمون كارشناسى ارش رش
ــت ماه)، نحوه انتخاب رشته داوطلبان را  24 ارديبهش
ــنا، با  ــين توكلى در گفت وگو با ايس ــالم كرد. حس اع
ــته آزمون كارشناسى ارشد  ــاره به آغاز انتخاب رش اش
ــازمان سنجش به نشانى ــايت س از امروز از طريق س

ــان با مطالعه  ــت: داوطلب  www.sanjesh.org، گف
ــته  ــبت به انتخاب كدرش دفترچه راهنماى آزمون نس
محل هاى مورد عالقه از دوره هاى روزانه،  نوبت دوم، 
ــات آموزش عالى غيرانتفاعى،   نيمه حضورى، موسس
ــازى،  دوره هاى پرديس  ــته هاى مج مراكز پيام نور، رش
ــته هاى خاص و يا بورسيه  خودگردان و همچنين رش
ــاب و به ترتيب  ــته محل انتخ حداكثر تا 100 كد رش
عالقمندى در فرم انتخاب رشته درج كنند. وى با بيان 
اينكه آن دسته از داوطلبانى كه عالوه بر رشته امتحانى 
اصلى در يكى از 66 كد رشته امتحانى متقاضى شده اند، 
اگر با توجه به كارنامه اوليه در رشته امتحانى دوم مجاز 
به انتخاب رشته شده باشند، بايد در آن رشته نيز انتخاب 
رشته كنند، تصريح كرد: البته براى اين قبيل از داوطلبان 
فقط يك فرم انتخاب رشته در نظر گرفته شده است كه 
بايد در صورت تمايل كد رشته محل هاى رشته اصلى 
(رشته امتحانى اول) و كد رشته  محل هاى رشته بعدى 
ــته امتحانى رشته دوم) را در همين يك فرم به  (كد رش

ترتيب اولويت عالقه درج كنند.
ــته را به  ــزود: هر داوطلب بايد فرم انتخاب رش وى اف
ــل و در صورت انجام صحيح  صورت اينترنتى تكمي
انتخاب رشته رسيد 15 رقمى از طريق سايت در اختيار 
داوطلب قرار مى گيرد كه نشانگر مراحل طى شده بوده 
و داوطلب بايد آن را يادداشت كند، چنانچه داوطلبان 
به هر دليل موفق به دريافت رسيد انتخاب رشته نشوند، 

انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نمى شود.
ــان دارنده مدرك تحصيلى  ــاره به داوطلب توكلى با اش
ــكى، اظهاركرد: اين دسته از  ــته هاى گروه پزش در رش
ــته  ــان، قبل از اقدام به تكميل فرم انتخاب رش داوطلب
اينترنتى توجه داشته باشند كه بايد از لحاظ طرح تعهد 
خدمت به وزارت بهداشت وضعيت خود را مشخص 

و منعى براى ادامه تحصيل نداشته باشند.
ــدرك تحصيلى در  ــزود: همچنين دارندگان م وى اف
ــته  ــته هاى دبيرى بايد قبل از اقدام به انتخاب رش رش
ــه وزارت آموزش و پرورش  از لحاظ تعهد خدمت ب

وضعيت خود را مشخص كنند.
مشاور عالى سازمان سنجش با اشاره به نحوه تصحيح 
اطالعات، گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته زمان 
ورود به محيط برنامه اينترنتى بندهايى را مشاهده مى كنند 
كه در صورت عالمت گذارى يكى از اين موارد، به آنها 
ــته داده مى شود، كه بندهاى مربوطه  اجازه انتخاب رش
شامل: «معدل، رشته و محل تحصيل دوره كارشناسى 
مورد تاييد است؟» و يا «معدل، رشته و محل تحصيل 
ــى مورد تاييد نبوده و يا داراى مغايرت  دوره كارشناس
است؟»، بنابراين در صورتى كه داوطلبان گزينه دوم را 
عالمت گذارى كنند به آنها فقط يك بار اجازه اصالح 
و ويرايش معدل داده مى شود، بنابراين پس از ويرايش 
اين موارد و تاييد آنها اجازه انتخاب رشته به داوطلب 
ــود. وى افزود: داوطلبان بايد توجه داشته  داده نمى ش
باشند، هر زمان مشخص شود كه داوطلبان حقايقى را 
عمدا و سهوا كتمان كرده در هر مرحله كه باشد از اين 

آزمون و آزمون سال بعد محروم مى شود.
به گفته توكلى، در سيستم انتخاب رشته كه تا حدودى 
هوشمند پيش بينى شده در حد امكان خطاهاى احتمالى 
داوطلبان را در زمان انتخاب رشته به آنها اطالع مى دهند، 
بنابراين چنانچه داوطلبى نسبت به رفع خطاهاى داده 
شده اقدام نكند، انتخاب رشته وى كامل نشده و سيستم 
به اين داوطلب رسيد انتخاب رشته 15 رقمى نمى دهد. 
وى با تاكيد بر اينكه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال 
دانشجويان در دوره كارشناسى ارشد در حيطه وظايف 
ــنجش نبوده و هيچگونه اقدامى از سوى  ــازمان س س
ــان كرد: به داوطلبان  سازمان موثر نمى باشد، خاطرنش
تاكيد مى شود در زمان انتخاب رشته دقت الزم را داشته 
ــند. توكلى به داوطلبان توصيه كرد: قبل از اقدام به  باش
ــته محل هاى انتخابى خود را به  انتخاب رشته كد رش
ــرم نمونه دفترچه راهنما تكميل تا  ترتيب عالقه در ف
پس از مراجعه به سايت سازمان در مدت زمان كوتاهتر 
و خطاى كمتر نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اقدام 
ــته در  ــد، چرا كه براى داوطلبان زمان انتخاب رش كنن

اينترنت محدوديت زمانى وجود دارد.
ــر اينكه كدمحل هاى انتخابى مندرج در  وى با تاكيد ب
فرم انتخاب رشته اينترنتى پس از تكميل و تاييد نهايى 
ــوان قابل تغيير و  ــت ويرايش به هيچ عن ــام مهل و اتم
تعويض نيست، خاطرنشان كرد: آن دسته از داوطلبانى 
ــد 92 پذيرفته شوند و داراى مدرك  كه در آزمون ارش
كارشناسى غير متناسب با رشته قبولى باشند، موظف به 
گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشى 
ــط دانشجو  مربوطه بوده و هزينه گروه پيش نياز توس

پرداخت مى شود.

ايران باالترين آمار سرطان معده در دنيا را دارد و اين 
سرطان روزانه جان 22 نفر را مي گيرد.

به گزارش پايگاه خبري فريادگر، چند روز پيش رئيس 
ــرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران  مركز تحقيقات س
اعالم كرد كه سرطان معده عامل اصلى علت مرگ و 

مير بيماران سرطانى است.
متخصصان مى گويند كه سرطان معده از شايع ترين و 
كشنده ترين انواع سرطان است كه هر سال ده هزار نفر 
ــور به اين بيمارى مبتال مي شوند و شايع ترين  در كش
ــرطان هم در بين مردان است. به گفته وزارت  نوع س
ــترين بيمارى سرطان معده را  بهداشت كشور ما بيش
ــان دارد و مهم ترين دليل باالبودن ميزان مرگ  در جه
ــه اغلب دير  ــت ك ــرطان معده، اين اس و ميرهاي س

تشخيص داده مي شود.
روزانه 22 نفر مي ميرند

ــرطان براي مردم عادي  اين روزها خبر مرگ و مير س
ــرطان ها دامن مردم را گرفته و  ــت. انواع س ــده اس ش
ــاند.  ــادي را هم به كام مرگ مي كش ــاالنه تعداد زي س
ــزار ايرانى بر اثر انواع  ــاالنه حدود 40 ه طبق آمار س
ــرطان مى ميرند. آمار ديگرى مى گويد بروز سرطان  س
تا كمتر از 20 سال آينده تا 90 درصد افزايش مي يابد. 
اما بيشترين ميزان مرگ و مير اين آمار به سرطان معده 
ــنده ترين سرطان ساالنه جان  اختصاص دارد. اين كش
هشت هزار نفر را مي گيرد؛ يعني روزانه 22 نفر و هر 
يك ساعت و 10 دقيقه يك نفر. سرطان معده ساالنه 
با به كام مرگ كشاندن بيش از 700 هزار نفر در جهان 
دومين سرطان مهلك محسوب مى شود و در اين ميان 
ــد، صاحب يك ركورد  ــور ما با آمارى كه ذكر ش كش

بين المللى است.
عفونت سرطان زاي معده

به گفته رئيس مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه 
ــكى تهران مصرف كم ميوه و سبزى تازه،  علوم پزش
باال بودن ميزان نيترات در رژيم غذايى و مصرف زياد 

ــرطان معده  ــات از عوامل مهم خطر ابتال به س دخاني
است. همچنين نمك زياد هم از عوامل سرطان معده 
ــكان مي گويند كاهش مصرف نمك خطر  است. پزش

شيوع سرطان معده را كاهش مى دهد.
ــرطان معده  ــاز ابتال به س ــا مهم ترين عامل خطرس ام
عفونت هليكوباكترپيلورى است. به گفته رئيس اداره 
سرطان وزارت بهداشت عامل سرطان معده ميكروب 
ــرف غذاهاى با نيتريت باال  هليكوباكترپيلورى و مص
ــت و اين  ــكال مختلف اعم از مايع يا جامد اس به اش
ميكروب ارتباط نزديكى با بهداشت مواد غذايى دارد. 
ــت غذاهايى كه بيرون از يخچال نگه  بنابراين الزم اس

داشته مى شود استفاده نشود.
هليكوباكترپيلورى نام نوعى باكترى در بدن است كه 
ــاب و زخم معده و  ــود عامل پيدايش الته گفته مى ش

ــرطان در بدن افراد است. اين عفونت در  در نهايت س
ــت  مخاط معده براى خود پناهگاه هاى ويژه اى درس
ــا نمى توانند به آن نفوذ نمايند.  مى كند كه اكثر داروه
اين ميكروب به مقدار كمى اكسيژن براى ادامه حيات 
نياز دارد. بيش از نيمى از مردم دنيا آلوده به اين باكترى 
ــى بيماريى هايى  ــور عامل اصل ــتند. باكترى مذك هس
ــده و ابتداى روده  ــل زخم معده و ناراحتى هاى مع مث

محسوب مى شود.
طبق تخمين ها حدود 25 تا 50 درصد افراد كشورهاى 
توسعه يافته و 70 تا 90 درصد افراد در كشورهاى در 
حال توسعه به اين باكترى آلوده هستند. پژوهشگران 
مي گويند وضع بد اجتماعى و اقتصادى، احتمال بروز 
ــت را در مردم باال مى برد. همچنين عواملي  اين عفون
مانند تراكم جمعيت، زندگى در شرايط غير بهداشتى، 

غذا يا آب آلوده هم نقش دارند.
ــه كنى  ريش ــا  ب ــه  اولي ــگيرى  پيش ــان،  متخصص
ــورهايى مانند  هليكوباكترپيلورى به خصوص در كش
ايران كه تعداد بيشتري از مردم آلوده به اين ميكروب 
هستند را مهم ترين راهكار پيشگيرى از سرطان معده 

مي دانند.
از سبك زندگى ماشينى تا فشارهاى روحى 

و رواني
درباره داليل ابتال به سرطان بسيار گفته اند، اما امروزه 
بيش از هر چيزى به علل مرتبط با سبك زندگى اشاره 
مى شود. به گفته كارشناسان 35 تا 40 درصد سرطان ها 
با رعايت سبك صحيح زندگى قابل پيشگيرى هستند. 
ــرطان  ــان چاقى مفرط را يكى از علل اصلى س محقق
ــازمان هاى مبارزه با سرطان تأكيد  معرفى كرده اند. س
دارند كه شيوه زندگى و بى توجهى به مسائل بهداشتى 
ــرطان  از جمله نوع تغذيه در افزايش خطر ابتال به س

نقش زيادى دارد.
ــيوع اضافه  ــت محيطى، ش افزايش آلودگى هاى زيس
وزن، كم تحركى و دور شدن از شيوه زندگى سالم، از 
ديگر علل افزايش سرطان در ايران برشمرده مى شود 

كه همه آنها مرتبط با مقوله سبك زندگى است.
ــت جهانى با زندگى  ــازمان بهداش ــاس آمار س بر اس
سالم، تغذيه صحيح، فعاليت بدنى مناسب و همراه با 
پيشگيرى از ساير بيمارى هاى غيرواگير مانند ديابت و 
بيمارى هاى قلبى عروقى مى توان از 40 درصد موارد 
ابتال به سرطان جلوگيرى كرد. رئيس مركز تحقيقات 
ــرطان مي گويد: زندگى ماشينى و فشارهاى روحى  س
ــى محيط كار و زندگى، نقش مهمى در ابتالى  و روان

مردم به سرطان از جمله سرطان معده ايفا مي كنند.
تصورش را بكنيد، روزانه 22 نفر يعنى تقريبا هر يك 
ــرطان  ــاعت و 10 دقيقه يك نفر در ايران بر اثر س س
ــش تاكنون يك نفر  ــاعت پي معده مى ميرد. از يك س

ديگر بر اثر ابتال به اين بيمارى درگذشته است.

ايران داراى باالترين آمار سرطان معده در جهان

سرطان معده هر ساعت، يك ايرانى را مى كشد

ــه باستان گرافيك، گفت:  قائم مقام مديرعامل موسس
ــتى  ــك جامع اطالعات ميراث فرهنگى صنايع دس بان
ــور كه در 20 دى ماه سال گذشته  ــگرى كش و گردش
ــد، ناقص بود و  ــور رئيس جمهور رونمايى ش باحض

همچنان ناقص مانده است.
ــهيدى در گفت وگو با ايلنا، با اعالم اين  محمدرضا ش
ــته موسسه  ــال گذش ــت ماه س مطلب گفت: ارديبهش
ــتان گرافيك يك طرحى تحت عنوان بانك جامع  باس
اطالعات ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
ــازمان ميراث فرهنگى ارائه كرد كه در آن  كشور به س
ــتان ها اعم از مراكز  ــتان ها و شهرس اطالعات همه اس
ــن راهى، توضيح  ــى، هتل ها، مراكز بي تفريحى، رفاه
ــه ها و صنايع دستى  مكان هاى تاريخى، مذهبى و نقش
ــگران  و به طور كلى هر اطالعاتى كه مورد نياز گردش
داخلى و خارجى است در آن بانك به دو زبان فارسى 

و انگليسى جمع آورى مى شد.

ــتقبالى كه از سوى سازمان ميراث  ــاره به اس وى با اش
ــورت گرفت، افزود:  ــبت به اين طرح ص فرهنگى نس
ــازمان  ــا توافق صورت گرفته در نهايت مرداد 91 س ب
ميراث فرهنگى نامه اى به اداره كل استان ها ابالغ كرد 
ــتان خود را به همراه تصاوير  تا اطالعات مربوط به اس
به موسسه باستان گرافيك ارسال تا اين موسسه اقدام به 
جمع آورى آنها كند تا بعد از طراحى به صورت كتاب، 

سى دى و سايت در اختيار مردم قرار دهند.
قائم مقام مديرعامل موسسه باستان گرافيك ادامه داد: تا 
اينجاى كار همه چيز خوب پيش رفت، تا اينكه سازمان 
ميراث فرهنگى به ما اعالم كرد در تاريخ 20 دى سال 
ــد بانك جامع اطالعات ميراث فرهنگى صنايع  91 باي
دستى و گردشگرى كشور به عنوان كارى كه سازمان 
ميراث فرهنگى انجام داده، رونمايى شود در حالى كه تا 
آن زمان اطالعات مربوط به بانك ناقص بود به طورى 
ــه ها هنوز به دست ما نرسيده بود و نقشه هايى  كه نقش

هم كه ارسال شده بود قديمى و تصاوير بى كيفيت بود 
و مطالب نيز هنوز مشكالت زيادى داشت.

ــازمان ميراث فرهنگى با  ــهيدى خاطرنشان كرد: س ش
وجود كامل نشدن پروژه اعالم كردند كه ماكت آن بايد 
ــود و به ما اين طور  براى رونمايى در 20 دى آماده ش
گفتند تا هر جايى كه آماده شده بايد رونمايى صورت 
بگيرد و مابقى كار از جمله برطرف كردن نواقص كار 

و ترجمه به بعداز رونمايى موكول شود.
ــوى رئيس  ــد از اينكه پروژه از س ــد كرد: بع وى تاكي
ــازمان ميراث فرهنگى هيچ  ــد س جمهور رونمايى ش
ــكالت اين پروژه انجام نداد  اقدامى در جهت رفع مش
ــا اينكه مكررا نامه  ــيد و ب ــه مرحله چاپ نرس و كار ب
نوشتيم كه پروژه نيمه تمام است و بايد كامل شود اما 
پاسخى نگرفتيم درحالى كه براى اين پروژه بسيار وقت 

گذاشتيم و هزينه هاى زيادى نيز خرج شد.
قائم مقام مديرعامل موسسه باستان گرافيك همچنين 

به پروژه بانك جامع پزشكى و دارويى ايران اشاره كرد 
وافزود: موسسه باستان گرافيك تنها مجرى اين طرح 

بود و مسئول كار وزرات بهداشت بود.
ــروع به تهيه بانك  ــاره به اينكه از تير 89 ش وى با اش
ــكى و دارويى كرديم، افزود: در اين بانك  جامع پزش
ــكان اعم از اسم، آدرس مطب،  اطالعات تمامى پزش
ــام داروخانه ها مراكز  ــت تم تخصص وهمچنين ليس
ــتى و درمانى جمع آورى مى شود اما اين پروژه  بهداش

نيز تا االن تكميل نشده است.
شهيدى با اشاره به اينكه بانك جامع پزشكى و و دارويى 
ــور نيز در تاريخ 21 آذر 90 از سوى مرضيه وحيد  كش
دستجردى وزير سابق بهداشت و درمان رونمايى شد، 
ــزود: البته در آن زمان قرار بود تنها اطالعات مربوط  اف
به استان تهران در بانك جامع پزشكى و دارويى جمع 
ــود اما بعد از رونمايى قرار شد كه اين بانك  آورى ش

شامل اطالعات پزشكى ودارويى كل كشور باشد.

معاون دفتر برنامه ريزى ازدواج و تحكيم خانواده وزارت 
ورزش و جوانان از تهيه پيش نويس برنامه ازدواج آسان 
ــوى وزارت ورزش و  خبر داد و گفت: اين برنامه از س
جوانان تهيه شده و قرار است تا با همكارى دفتر امور 
خانواده حوزه علميه قم در نشست مشتركى تكميل و 

نهايى شود.
على فخركندرى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: بر 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى وزارت  اساس مصوبه ش
ــوول تدوين برنامه ازدواج آسان  ورزش و جوانان مس
ــن برنامه مورد  ــد تا با همكارى حوزه علميه قم اي ش

بررسى قرار گيرد.
ــان به استناد  به گفته وى، پيش نويس برنامه ازدواج آس
ــاى وزارت ورزش  ــات، اطالعات و پژوهش ه تحقيق
ــت و يكى از اهدف تهيه اين  ــده اس و جوانان تهيه ش
ــان و  ــازى ازدواج آس پيش نويس، ترويج و فرهنگ س

پايدار در طول برنامه پنجم توسعه است.
فخركندرى به رويكردهايى لحاظ شده در تدوين برنامه 
ازدواج آسان اشاره كرد و با بيان اينكه فرهنگ سازى با 
ــكيل نهاد خانواده،  رويكرد تبيين اهميت ازدواج و تش
ــش و مهارت و  ــا رويكرد ارتقاى دان ــازى ب توانمندس
ــى، اجتماعى و اقتصادى از جمله  افزايش توان فرهنگ
ــت، افزود:  ــان اس اين رويكردها در برنامه ازدواج آس
حساس سازى با رويكرد نهادينه كردن نقش و جايگاه 

ــازى با رويكرد  ــكيل خانواده در جامعه، ظرفيت س تش
احياء و تقويت نقش سازمان هاى عمومى و غيردولتى 
و بسترسازى با رويكرد بهره گيرى مطلوب از ظرفيت ها 

نيز از ديگر رويكردهاى مد نظر است.

معاون دفتر برنامه ريزى ازدواج و تحكيم خانواده وزارت 
ــت هاى مورد نظردر  ورزش و جوانان در ادامه به سياس
تهيه پيش نويس برنامه ازدواج آسان نيز اشاره كرد و با 
بيان اينكه تاكيد بر برنامه هاى مشاركت جويانه در فرآيند 

ــاماندهى ازدواج آسان و تاكيد بر رويكرد ارتقايى و  س
ــبت به ازدواج آسان جوانان از جمله اين  پرورشى نس
سياست هاست، خاطرنشان كرد: اصالح نقش دولت در 
بسترسازى و زمينه سازى ازدواج آسان جوانان و تاكيد 
بر تناسب بين برنامه ها، منابع و امكانات كشور و بهره 
جستن از حداكثر امكانات موجود از ديگر سياست هاى 

مد نظر در تهيه برنامه ازدواج آسان بوده است.
وى با اشاره به اينكه ذيل سياست ها و راهبردهاى برنامه 
ــان، برنامه ها و فعاليت هاى اجرايى را شامل  ازدواج آس
ــيم كار دستگاهى زمينه هاى  مى شود كه در قالب تقس
مختلف تحت پوشش قرار مى گيرد، گفت: بهره مندى 
از ظرفيت هاى مردمى در سطح كشور، تقويت و ارتقاى 
آگاهى رسانى، آموزش و توانمندسازى در زمينه ازدواج 
ــت از برنامه هاى  ــاماندهى، توليد و حماي ــان، س جوان
ــترش خدمات سالمت روان  ــانه اى، تقويت و گس رس
ــازى جوانان در امور مرتبط با ازدواج،  در زمينه آماده س
ساماندهى دستيابى به دستاوردها و خدمات ازدواج در 
ــطح جامعه، تقويت و حمايت از فعاليت هاى مردم  س
نهاد و خودجوش و رفع نقايص و موانع قانونى موجود 
ــتند كه ذيل  در زمينه ازدواج و خانواده برنامه هايى هس
ــده در برنامه ازدواج آسان بوده و  سياست هاى ذكر ش
ــيم كار دستگاهى  فعاليت هاى اجرايى هر كدام با تقس

قابل اجراست.

ماجراى رونمايى از يك پروژه ناقص با حضور احمدى نژاد
بانك جامع اطالعات گردشگرى كشور، چهار ماه پس از رونمايى همچنان ناقص است

پيش نويس برنامه «ازدواج آسان» تهيه شد 

و


