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روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه +   چمدان 8  صفحه
ميالد مولود كعبه  و روز پدر مبارك باد

www.jamejamonline.ir

AFP:اولينا لوكاش، وزير دادگستري اكراين كه از اعضاي هيات مذاكره كنندگان بين مخالفان و ويكتور يانوكوويچ، رئيس جمهور اكراين به شمار مي رود، براي پيدا كردن راه حل صلح آميز جهت خروج از بن بست سياسي در اين كشور تالش مي كند.  / عكس  
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زندگي روي شيب  15 درصد  با برنامه هايم
 كارشناسان معماري شهري شيب زمين را  رفيق مي شوم

ويژگي خاص برخي شهرها مي دانند
گفت و گو با
 جواد آتش افروز 
گوينده راديو 
و برنامه ساز
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موافقت نظاميان مصري با نامزدي السيسي 
ــوي  ــت جمهوري از س ــي پس از ارتقاي درجه، براي نامزدي در انتخابات رياس عبدالفتاح السيس
نظاميان مصر مكلف شد.  به گزارش ايسنا، اين تصميم در نشست روز گذشته  فرماندهان ارشد نظامي 
ــد كه تمام حاضران در نشست با آن موافقت كردند. بنابراين گزارش،  ــته ش مصر مطرح و به راي گذاش
السيسي كه حاال  عالي رتبه ترين فرمانده نظامي مصر محسوب مي شود، پس از اين نشست راهي كاخ 
رياست جمهوري شد تا با رئيس جمهور موقت درباره اين تصميم مذاكره كند. در صورت موافقت كميته 
ــي مي تواند در انتخابات پيش رو  ــت جمهوري، ژنرال السيس عالي انتخابات مصر و عدم مخالفت رياس

نامزد شود. احتمال اين كه اين دو نهاد با نامزدي السيسي مخالفت كنند، بسيار ضعيف است. 

صداي انقالب را از راديو بشنويد يارانه  نگيران 93 مشخص شدند
يارانه نقدي افرادي كه درآمد ساالنه شان باالي خط درآمدي تعيين شده باشد،حذف خواهد شد

 ماليات، شاه كليد
 اقتصاد بدون نفت

ــات در درآمدهاى  ــهم مالي با اين كه افزايش س
ــال ها  ــدن آن با درآمد نفت، س دولت و جايگزين ش
اميد و آرزو بوده، اما واقعيت هاى امروز اقتصاد ايران 

آن را به ضرورتى اجتناب ناپذير تبديل كرده است.
ــن واقعيت را ثابت كرد كه  افزايش تحريم ها اي
فروش نفت و درآمد حاصل از آن نمى تواند به عنوان 
ــگى و قابل اتكا، براى كشور  درآمدى ثابت، هميش
ــوب شود و امكان قطع شدن اين درآمد به هر  محس
ــه و در هر مقطع زمانى و موقعيت هاى مختلف  بهان
ــان  ــى نش ــود دارد. مطالعات مختلف كارشناس وج
ــت كه يكى از راحت ترين و كم هزينه ترين  داده اس
ــرعت جايگزين درآمد  درآمدهايى كه مى تواند بس
ــال اين يك  ــا اين ح ــت. ب ــود، ماليات اس نفت ش
ــور توان  ــت كه نظام مالياتى كنونى كش واقعيت اس
ــتر را ندارد.داليل اين كم تواني  دريافت ماليات بيش
گوناگون است.ميزان فرار مالياتي دركشور به خاطر 
ــت. نبود بانك جامع اطالعات درآمدي افرادباالس

ــياري از درآمدهاي هنگفت كه  درنبود اين بانك بس
ــاغل غيررسمي چون داللي به دست  از طريق مش
ــت، بنابراين صاحبان  ــايي نيس مي آيد، قابل شناس
ــز دربرابر پرداخت ماليات مصونيت  اين درآمدها ني
ــار  ــت كه برخي از اين اقش ــد. اين درحالي اس دارن

ــفاف كردن  ــر هرگونه تالش دولت براي ش دربراب
درآمدهايشان مقاومت كرده ودست به اعتراض مي 
ــد. نمونه اين اعتراض ها را در اصنافي چون طال  زنن
ــاهد بوده ايم.از سوي ديگرنظام  ،آهن ،پارچه و... ش
دريافت ماليات كشور هنوز تا حدزيادي سنتي است 
ــخيص  ــات دهنده)ومميز(مامور تش ومودي(مالي
ميزان ماليات)بايكديگر تماس چهره به چهره دارند.
ــت كه اين تماس دربسياري موارد باعث  روشن اس
ــدد وكاهش ماليات پرداختي  اعمال نفوذهاي متع
ــت كه كارمندان  ــود. اينچنين اس اشخاص مي ش
ــفاف  ــي كه حقوق بگير وداراي درآمد ش وكارگران
ومشخص والبته جزواقشار آسيب پذير هستند عمده 
ــكيل داده وبسياري  پرداخت كنندگان ماليات را تش

ازپردرآمدها از چتر مالياتي دولت خارج هستند.
بنابراين  اگر دولت خواهان افزايش قابل توجه 
ــهم ماليات در درآمدهاى كشوروتحقق عدالت  س
مالياتي است، بايد از طريق سخت افزارى (بودجه و 
امكانات) و نرم افزارى (قانون و اختيارات) سيستم 
ــده امروز  ــت كند. پرون ــور را حماي ــى كش ماليات
ــى  جام جم در صفحه هاي 10 و 11 به آسيب شناس
ــاى برون رفت از آن  ــور و راه ه ــام مالياتى كش نظ

پرداخته است.

 گريزگاه هاي مالياتي؛ سهمي كه به دولت نمي رسد
 حقوق بگيران دست به نقدترين موديان مالياتي

 آنها كه نمي خواهند ماليات بدهند
 اطالعات درآمدي، پيش نياز اخذ ماليات  عادالنه

از يك ميليون و 300 هزار مجرد 
قطعي 980 هزار نفر را دختران 

تشكيل مي دهند
مهدي آييني /  گروه جامعه

ــرف مي زنند، اما  ــاي منفي آن ح ــه از پيامده هم
ــده  مطالعات و پژوهش هاي زيادي روي آن انجام نش
ــان بر اين باورند مساله تجرد  ــت.  برخي كارشناس اس
قطعي دخترها پديده نوظهوري است و تاكنون آن طور 
كه بايد به اين مساله پرداخته نشده است، زيرا براساس 
ــازمان ثبت احوال كشور  ــر شده از سوي س آمار منتش
ــي مي كنند كه از  ــور زندگ ــزار زن و مرد در كش 152 ه
ــور كرده اند، اما تن به ازدواج  ــالگي عب مرز چهل و نه س
ــه در اين بين دختر ها با  ــت ك نداده اند، اين در حالي اس
ــبقت را از آقايان  ــدادي برابر با 90 هزار نفر، گوي س تع

فراري از ازدواج ربوده اند. 
ــازمان ثبت احوال نتايج سرشماري سال 90 را با  س
ــج برخي پژوهش هاي خود تلفيق كرده و آماري را  نتاي
ــاس آن مي توان تعداد دختران و  منتشر كرده كه براس

پسران مجرد را با هم مقايسه كرد. 
ــركل دفتر آمار و اطالعات  علي اكبر محزون، مدي
جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور به جام جم مي گويد: 
ــد كه 22 ميليون جوان ازدواج  برخي ها ادعا كرده بودن
نكرده در كشور وجود دارد، اما مشكل كار اينجاست كه 

آنها افراد ده ساله را نيز در اين آمار به حساب آورده اند.
ادامه در صفحه 17

راديو در ايام دهه فجر تحوالت كشورمان از بدو پيروزي انقالب تا كنون را 
معرفي مي كند

ــد 206 عنوان برنامه  ــبكه هاي راديويي با تولي ش
ضمن تبيين دستاوردهاي انقالب اسالمي به بررسي 
ــطح ملي و  ــداد عظيم در س ــف اين روي ــاد مختل ابع

ــي مي پردازند و در قالب  گفت وگو، مصاحبه،  بين الملل
گزارش، مستند، سرودهاي ملي و...

ادامه در صفحه 3

به دنبال كره جنوبي
هندبال ايران ترمز عربستان را هم كشيد

ــي از پرافتخارترين تيم هاي قاره در  ــي هندبال ايران به دنبال متوقف كردن كره جنوبي يك ــم مل تي
رقابت هاي جام ملت هاي آسيا، عصر ديروز عربستان يكي ديگر از تيم هاي پرقدرت را هم متوقف كرد 

تا نشان دهد برخالف انتظارها در اين رقابت ها چندان هم نااميد نيست.
شانزدهمين دوره رقابت هاي هندبال جام ملت هاي آسيا در شرايطي در منامه بحرين آغاز شد كه با 
توجه به نتايج ضعيف هندبال ايران در سال هاي اخير و همچنين قرار گرفتن تيم كشورمان در گروهي 
سخت، كمتر كسي انتظار داشت كه اين تيم ياراي رقابت پاياپاي با رقيبان پرقدرت اين گروه را داشته 
ــتين گام كره جنوبي دارنده 9 عنوان قهرماني  ــاگردان رافائل كاستلو كه در نخس ــد.  با وجود اين ش باش
اين پيكارها را 24 بر 24 متوقف كرده بودند، ديروز نيز برابر عربستان ،تيم سوم دوره گذشته و تيمي كه 
ــت به تساوي 22 بر 22 رسيدند تا همچنان اميدوار به صعود  ــش بار به پيكارهاي جهاني راه يافته اس ش

به مرحله بعد اين رقابت ها باشند.
تيم ايران در حالي با اين نتيجه عربستان را متوقف كرد كه نيمه نخست 12 بر 10 به سود عربستان 
به پايان رسيد و  تيم ايران در نيمه دوم و تا 2 دقيقه مانده به پايان رقابت، با دو گل از عربستان جلو بود. 
در دقايق پاياني اخراج مسائلي و اهللا كرم استكي تيم ما را دچار مشكل كرد تا اين كه عربستان بازي را به 

تساوي كشيد. عربستان در نخستين بازي خود 21 بر 14 ازبكستان را شكست داده بود.
 شاگردان كاستلو فردا(چهارشنبه) در سومين بازي خود به مصاف تيم ملي چين مي روند، روز جمعه 

با ازبكستان و روز يكشنبه هـــفته آينده با بحرين ميزبان، مسابقه مي دهند.

كميسيون تلفيق بودجه 93 ديروز با اتمام رسيدگي 
ــا، حذف يارانه افراد  ــره ويژه هدفمندي يارانه ه به تبص
پردرآمد  و با درآمد مناسب  و روش اجرايي آن را تصويب 

كرد تا يارانه نگيران سال آينده مشخص شوند.

ــيون مقرر كرد  به گزارش خبرگزاري ها، اين كميس
ــه افراد نيازمند پرداخت  ــال آينده فقط ب يارانه نقدي س
ــراي تمهيداتي  ــدي  پردرآمدها  با اج ــود و يارانه نق ش
 حذف شود .براين اساس مقرر شد براي شناسايي افراد

 با درآمد مناسب و كافي، دولت يك خط درآمدي با مالك 
ــاالنه افراد تعيين و يارانه افرادي كه  قراردادن درآمد س
درآمد ساالنه شان باالي اين خط درآمدي است، حذف 
شود. همچنين افرادي  كه با ارائه اطالعات غلط درباره 

ــان، باز هم يارانه بگيرند سه برابر يارانه  ميزان درآمدش
دريافتي جريمه خواهند شد. علي محمد احمدي، عضو 

كميسيون تلفيق در اين باره به تسنيم گفت: 
ادامه در صفحه 4

جناب آقاى مرتضى بانك
 معاون كل محترم

 سرپرست نهاد رياست جمهورى
درگذشت خواهر گراميتان را تسليت عرض 
نموده از درگاه خداوند متعال براى آن مرحومه، 
غفران الهى و براى جنابعالى و خانواده محترم 

صبر و اجر آرزومندم.
محمد نهاونديان
رئيس  دفتر رئيس جمهور
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اكراين درآستانه
 اعالم وضع فوق العاده

لت مذاكرهكنندگان بين مخالفان و وي گ ذ

ق
صفحه 6

جناب آقاى مرتضى بانك
ــت خواهر گراميتان را تسليت عرض نموده، براي آن  درگذش
ــي و خانواده محترم صبر ــران الهي و براي جنابعال ــه غف  مرحوم

و  اجر آرزومنديم. 
حميدرضا كاتوزيان - سيدحسين سيدزاده
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حق با شماست
 تاخير 7 ماهه براي 

حق و حقوق بازنشستگي
ــهرداري، زمين هاي  ــران: در منطقه 2 ش ــي از ته موالي
ــده بود از سوي اشخاصي  ــته ش بايري كه درخت در آنها كاش
به مراكز تجاري تبديل شده است كه هيچ گونه جلوگيري از 

كار آنها نمي شود. علت اين امر چيست؟ 
ــل مديريت به  ــي هاي خط پ ــوري از تهران: تاكس منص
ــافران  فرحزاد و بالعكس هرگونه كه مي خواهند كرايه از مس

دريافت مي كنند. آيا نبايد نظارتي بر كار آنها باشد؟ 
ــه خودروي  ــت ك ــهر: مدتي اس ــدي از مشكين ش محم
ــود را به علت نياز به يك قطعه در نمايندگي  ــر خ صفركيلومت
ــازنده در مشكين شهر سپرده ام و كسي نيز در اين  شركت س

زمينه جوابگوي من نيست. تكليف ما چيست؟
باي از تهران: بعد از 35 سال تدريس در آموزش و پرورش 
ــاه نه حقوق ما را  ــده ايم بعد از هفت م ــته ش حال كه بازنشس

مي پردازند و نه پاداش پايان خدمت را به ما مي دهند. چرا؟
ــي  ــروي انتظام ــئوالن ني ــران: از مس ــد از ته نژادصم
ــبت به اعزام  ــاعات خلوت بعدازظهرها نس مي خواهيم در س
ــت به كوچه ها و خيابان اله وردي آذر در خيابان كالهدوز  گش

منطقه دولت اقدام كنند.
ــت و دوم آذر تحت عنوان «روز  در پي درج پيامي در بيس
ــارراه نظام آباد روابط  ــن» محدوده خيابان وحيديه، چه روش
ــال  ــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با ارس ــي ش عموم
ــبت به  ــگاري اعالم كرد: با تمهيدات به عمل آمده نس دورن

اصالح پايه هاي روشنايي در محدوده مذكور اقدام شد.
22262142info@jamejamonline.ir

اعالم نتايج ارزيابي اپراتورهاي فعال كشور
نتايج ارزيابي 6 ماهه اپراتورهاي فعال در حوزه سرويس هاي ارتباطي و ارزيابي دو ماهه اپراتورهاي ارائه دهنده 
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، «حسن  ــد. به گزارش روابط عمومي س ــرعت اعالم ش اينترنت پرس
رضواني» معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوري در اين باره گفت: با توجه به بررسي هاي انجام شده در 6 شهر 
ــامل شهرهاي تهران، اروميه، بجنورد، قزوين، گرگان و رشت اپراتور همراه اول در ميانگين  ــتان ها ش از مراكز اس
شاخص كيفيت مكالمه (SQI) نسبت به اپراتور ايرانسل وضعيت بهتري دارد و در همين شاخص در 13 شهر از 
مركز استان ها شامل شهرهاي اروميه، اردبيل، اصفهان، بوشهر، بيرجند، زنجان، زاهدان، شيراز، كرمان، ياسوج، 

گرگان، همدان و يزد اپراتور ايرانسل از وضعيت بهتري نسبت به اپراتور همراه اول برخوردار است.

 H3N2 شيوع آنفلوآنزاي 
در كشور

ــت  ــز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش رئيس مرك
ــورهاي نيمكره شمالي،   ــتر كش گفت: آنفلوآنزاي H3N2 در بيش
ــورهاي اروپايي و كشورهاي خاورميانه شايع است و در ايران  كش
ــمال غرب و جنوب غرب كشور و در استان  ــتان هاي ش نيز در اس

تهران وجود دارد.
به گزارش مهر، محمدمهدي گويا با اشاره به اين كه هرسال با 
شروع فصل سرما بيماري آنفلوآنزا افزايش مي يابد و اين بيماري 
ــت، افزود: آنفلوآنزا يك عفونت  تابع زمان و مكان جغرافيايي اس
ــت و درمان هاي حمايتي مثل  ــي خود محدود شونده اس ويروس
ــوردن مايعات فراوان به  ــتراحت،  خوردن داروهاي تب بر و خ اس
ــاري از مهم ترين راهكارهاي درمان اين  ــگام ابتال به اين بيم هن
بيماري است. وي طول دوره بيماري را دو روز تا يك هفته دانست 
ــاري را رعايت نكات  ــگيري از اين بيم و اصلي ترين راهكار پيش
ــكي عنوان كرد. گويا، توزيع  ــتي و رعايت دستورات پزش بهداش
ــده در بيمارستان را   ــتري ش داروي ضد آنفلوانزا براي بيماران بس
ــيون كادرهاي بهداشتي و درماني  به صورت رايگان، واكسيناس
ــيون براي مشاغل  در بخش هاي دولتي و خصوصي و واكسيناس
ــازمان هاي مربوط و ديگر گروه هاي  ــت س ــاس به درخواس حس
ــاني در زمينه بيماري  ــوزش و اطالع رس ــر و همچنين آم پرخط
ــت و  ــات وزارت بهداش ــي را از اقدام ــطح عموم ــزا در س آنفوالن
ــور در پيشگيري از اين بيماري  ــگاه هاي علوم پزشكي كش دانش

اعالم كرد.

 شكارچيان گوزن زرد 
دستگير شدند

ــان دو  ــليك به گوزن زرد در محوطه پارك پرديس پس از ش
ــتگير و براي تحقيقات به پليس آگاهي  مظنون در اين رابطه دس

تهران معرفي شدند.
ــي از اين دو مظنون و تكميل  ــه گزارش مهر، پس از بازجوي ب
ــات مقدماتي، قاضي پرونده دو متهم را با قرار قانوني روانه  تحقيق
ــامگاه  ــاس اين گزارش، يك ر أس گوزن زرد ش زندان كرد.بر اس
ــف در منطقه  ــليك گلوله افراد متخل ــته با ش ــنبه هفته گذش ش
ــد. فرد يا  ــان تهران تلف ش ــده داخل پارك پرديس فنس كشي ش
ــه گلوله اين گوزن را از پاي درآوردند.  ــليك س افراد متخلف با ش
بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه متخلفان از سمت اتوبان همت 

به اين گوزن شليك كرده و پس از آن از محل متواري شده اند.

 مثبت بودن تست مواد مخدر
 50 درصد رانندگان مشكوك

ــه كاهش 40 درصدي  ــاره ب ــس پليس راهور تهران با اش رئي
كشته هاي تصادفات در تهران گفت: نتيجه 50 درصد تست مواد 

مخدر رانندگان مشكوك مثبت اعالم شده است.
ــي، فرمانده پليس  ــين رحيم ــردار حس به گزارش فارس، س
ــه هم انديشي با  ــته در جلس راهنمايي و رانندگي تهران روز گذش
ــي دارد هر طرح و  ــركت هاي بيمه با بيان اين كه پليس آمادگ ش
ــران اجرا كند، تصريح  ــه بيمه ها ارائه دهند، در ته ــكاري را ك راه
كرد: از بيمه ها مي خواهيم با اختصاص يك تا 2 درصد منابع خود، 
ــردار رحيمي تاكيد كرد: در  ــگيري ورود پيدا كنند. س به حوزه پيش
صورت همكاري شركت هاي بيمه، پليس براي پرداخت خسارات 
در محل تصادفات آمادگي دارد.رئيس پليس راهور تهران با انتقاد از 
رفتارهاي بسيار خطرناكي كه از سوي برخي رانندگان سر مي زند، 
ــده  ــت انجام ش ــال 91 از 402 تس توضيح داد: در 9 ماه ابتداي س
ــروبات الكلي از رانندگان تعداد 169 مورد مثبت  مواد مخدر و مش
ــت.به گفته سردار رحيمي، در مدت مشابه امسال از 526  بوده اس
ــت انجام شده 272 مورد مثبت بوده است.سردار رحيمي  مورد تس
ــتگاه هاي متولي خواست براي  ــركت هاي بيمه و ديگر دس از ش

ريشه كني اين مشكل وارد صحنه شوند.

بودجه هاي حمايتي به دست 
خانواده زندانيان نرسيد 

ــي و تربيتي از  ــات تأمين ــا و اقدام ــازمان  زندان ه ــس س رئي
ــي به خانواده هاي  ــن اعتبار يكهزار ميليارد ريال ــاص نيافت اختص

زندانيان انتقاد كرد.
ــماعيلي افزود: سال 92  ــين اس به گزارش فارس، غالمحس
ــارد ريال براي كمك به خانواده هاي زندانيان و  مبلغ يكهزار ميلي
انجمن حمايت از زندانيان از سوي دولت مصوب شد كه متأسفانه با 
گذشت نزديك به 11 ماه از سال تاكنون اين اعتبار اختصاص نيافته 
ــت.وي با بيان اين كه بايد تمهيداتي انديشيده شود تا خانواده  اس
زندانيان در غياب سرپرست خانواده دچار مشكل، انحراف و مسائل 
اجتماعي و بزهكاري نشوند، گفت: با هماهنگي و رايزني هاي به 
ــل آمده با دولت و مجلس تالش داريم در بودجه 93 نيازهاي  عم
اساسي خانواده هاي زندانيان را با اختصاص اعتبارات الزم تأمين و 

دغدغه هاي اين خانواده ها را تا حد ممكن رفع كنيم. 

ادامه از صفحه اول
اين در حالي است كه محزون معتقد است، براي به دست 
آوردن آمار ازدواج نكرده ها بايد اطالعات افرادي كه در سن 

متعارف ازدواج قرار دارند، بررسي شود.
براساس آمار هاي ارائه شده 68 درصد ازدواج هاي آقايان 

بين بيست تا سي و چهار سالگي ثبت شده است.
ــد كه 85 درصد آنها  درخصوص خانم ها نيز بايد يادآور ش
ــالگي ازدواج كرده اند. به همين  ــت و نه س بين پانزده تا بيس
دليل مي توان اين سنين را به عنوان سن متعارف ازدواج براي 
ــا توجه به آن تعداد افراد  ــران در نظر گرفت و ب دختران و پس

ازدواج نكرده را محاسبه كرد.
ــازمان ثبت  ــار و اطالعات جمعيتي س ــركل دفتر آم مدي
ــخص  ــي هاي ما مش ــور اظهار مي كند: در بررس احوال كش
ــال دارند، اما هرگز ازدواج  ــد تعداد آقاياني كه 20 تا 34 س ش
نكرده اند، پنج ميليون و570 هزار نفر است وتعداد خانم هايي 
ــال دارند، ولي هرگز ازدواج نكرده اند، پنج  نيز كه 15 تا 29 س
ــت. بنابراين مي توان گفت در كل  ميليون و 670 هزار نفر اس
ــن متعارف ازدواج  ــون و 240 هزار نفر در س ــور 11 ميلي كش

هستند، اما هنوز مجرد باقي مانده اند. 

 عبور از سن متعارف 
ــده اين آمار به  ــه بخش نگران كنن ــت ك اين درحالي اس
ــود كه از سن متعارف ازدواج عبور كرده  افرادي مربوط مي ش
ــور افزايش  اند،زيرا آنها دير يا زود آمار تجرد قطعي را در كش
خواهند داد.سازمان ثبت احوال اين افراد را اشخاصي مي داند 
كه به چهل و نه سالگي رسيده اند، اما تاكنون تشكيل خانواده 
نداده اند، محزون در اين باره عنوان مي كند: آقايان مجرد بين 
ــاله 320 هزار نفر هستند، اما نكته  ــي و پنج تا چهل و نه س س
ــال دارند و مجرد  ــه خانم هايي كه 30 تا 49 س ــت ك اينجاس

هستند980 هزار نفرند.
ــور يك ميليون و 300 هزار نفر دختر  در واقع در كل كش
ــن تجرد قطعي  ــور وجود دارد كه هنوز به س ــر در كش و پس
ــيده اند، اما تن به ازدواج نداده اند. نگران كننده تر اين كه  نرس
ــت.محمد  ــتر از آقايان اس تعداد خانم هاي مجرد خيلي بيش
ــي درباره علت تعداد  ــي، رئيس انجمن جمعيت شناس ميرزاي
ــتر  ــرد به جام جم مي گويد: تعداد بيش ــتر خانم هاي مج بيش
ــبت به آقايان واقعا جاي نگراني دارد. اكنون سن  خانم ها نس
ــته بين  ــاال رفته و ميزان ازدواج دخترها كه در گذش ازدواج ب
ــال ثبت مي شد، كاهش پيدا كرده است.  محمود  15 تا 19 س
ــز مطالعات و پژوهش هاي  ــفق، عضو هيات علمي مرك مش
ــيه نيز در گفت وگو با جام جم با بيان  ــيا و اقيانوس جمعيتي آس
ــور باال رفته و خيلي ها ازدواج را به  ــن ازدواج در كش اين كه س
ــال هاي اخير جامعه ما  تاخير مي اندازند، تاكيد مي كند: در س

ــته، يعني از ازدواج زودرس به ازدواج ديررس  حالت گذار داش
رسيده ايم. اين در حالي است كه براي قضاوت درست بايد با 

بررسي منابع مختلف  منابع آماري را مقايسه كنيم. 

 ازدواج نكرده ها را جدي بگيريد
ــت كه بخشي از افراد جامعه از سن متعارف  نكته اينجاس
ازدواج عبور كرده و به سني مي رسند كه ديگر بايد آنها را جزو 

افرادي به حساب آورد كه هرگز ازدواج نمي كنند.
ــخاصي هستند  محزون درباره اين افراد مي گويد: آنها اش
كه از چهل و نه سالگي عبور كرده اند. اين افراد اگر بعد از اين 
ــند، كارشناسان عمل آنها را جزو  ــن نيز ازدواج داشته باش س
آمارهاي تحليلي محسوب نمي كنند، زيرا ازدواج آنها بندرت 

مي تواند روي افزايش جمعيت تاثير بگذارد.
ــازمان ثبت  ــار و اطالعات جمعيتي س ــركل دفتر آم مدي
ــاس پژوهش هاي انجام  ــور اظهار مي كند: براس احوال كش
ــازمان ثبت احوال تعداد آقاياني كه مجرد قطعي  ــده در س ش
هزار نفر و خانم ها نيز 90 هزار نفر  ــوند، 62  ــوب مي ش محس
ــتند. به اين ترتيب مي توان گفت در كشور 152 هزار نفر  هس
ــتي اين آمار تاكيد  هرگز ازدواج نكرده اند.محزون درباره درس
ــان ما با توجه به اطالعات سرشماري سال  مي كند: كارشناس

ــت آورده اند، اگر برخي ها تعداد اين افراد  90 اين آمار را به دس
ــتر از اين مي دانند، اظهار نظر غيركارشناسي مي كنند. را بيش

ــاره اين آمار بيان مي كند:  ــي درب رئيس انجمن جمعيت شناس
تجرد قطعي آقايان تا 1365 بيشتر بود، اما اكنون نزديك به دو 
 دهه است كه تجرد قطعي خانم ها افزايش پيدا كرده و از آقايان 
ــاله به  ــي از اين مس ــه وي، بخش ــد. به گفت ــي گرفته ان پيش
ــتر خانم ها  ــش بيش ــريابي و گراي ــدن همس ــر ش  پيچيده ت

به تحصيل مربوط است.
ــد گفت تعداد افرادي كه هرگز  ــت كه باي اين در حالي اس
ــهري بيشتر است، اما بايد  ازدواج نكرده اند در جامعه هاي ش
هشدار داد آمار اين افراد در روستاها نيز در حال افزايش است، 
ــتايي در جستجوي شغل به شهرها  زيرا خيلي از جوانان روس
ــبب افزايش  ــاله به طور حتم س ــرت مي كنند.  اين مس مهاج

تجرد قطعي دختران روستايي مي شود.

  خطري به نام تك زيستي
ــتي در جامعه ما آن طور كه  خطر تجرد قطعي يا تك زيس
ــايد جدي گرفته نشده است، زيرا خيلي از مسئوالن  بايد و ش
به اين ماجرا به چشم مساله جديد نگاه كرده و عنوان مي كنند 

تاكنون مطالعات كاملي در اين خصوص انجام نشده است.

ــات و پژوهش هاي  ــز مطالع ــي مرك ــو هيات علم عض
ــتي  ــود: تك زيس ــيه يادآور مي ش ــيا و اقيانوس جمعيتي آس
ــي حاكي است  پيامد هاي زيادي دارد، مطالعات جامعه شناس
ــخصيتي بيشتري نسبت  ــكالت رواني و ش كه اين افراد مش
ــي  به افراد متاهل پيدا مي كنند، براي نمونه احتمال خودكش
ــت. افزون  ــتر اس در افرادي كه مجرد زندگي مي كنند، بيش
ــي تجرد قطعي در حوزه  ــر اين، نمي توان از پيامد هاي منف ب

جامعه شناسي، روان شناسي و جمعيت شناسي غافل شد.
مشفق ادامه مي دهد: اين در حالي است كه مي توان گفت 
ــكل در جامعه ما گذار از جامعه  ــي از علت بروز اين مش بخش
ــائل نوظهور جامعه هستند،  ــنتي به مدرن است. اينها مس س
ــايد قبال بوده، اما شخصي به آن توجه نكرده است، اين در  ش
حالي است كه اين مساله راه حل دارد و با مهندسي اجتماعي 
ــي از  ــد.هرچند بخش ــوان مانع پيامد هاي منفي آن ش مي ت
تغييرات اجتماعي اجتناب ناپذير است، اما نبايد از ياد برد كه با 
حمايت هاي اجتماعي و اقتصادي از جوانان مي توان تا حدي 
از تاثير منفي آن بر جامعه كاست. افزون بر اين نبايد فراموش 
كرد كه مشكالت اجتماعي ابعاد زيادي داشته و راه حل هاي 
آن نيز زمانبر هستند، به همين دليل بايد بموقع براي كنترل 

آنها وارد عمل شد.

دختران مجّرد  قطعى 3 برابر پسران
در كشور980 هزار دختر و 320 هزار پسر در مرز رسيدن به  تجرد قطعى هستند

 افزايش 4/1 درصدي مرگ
 بر اثر گازگرفتگي

 سازمان پزشكي قانوني كشور اعالم كرد: از ابتداي فروردين 
تا آذر امسال، 410 نفر بر اثر مسموميت با گاز منواكسيدكربن در 
كشور جان خود را از دست دادند، كه اين رقم در مقايسه با مدت 
زمان مشابه سال قبل كه تعداد متوفيات بر اثر مسموميت با گاز 

394 نفر بود، 4/1 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايرنا، از اين تعداد متوفيان 283 نفر مرد و 127 نفر 
ديگر زن بودند و اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل، 
ــور 394 نفر شامل 288  تعداد متوفيان بر اثر گازگرفتگي در كش

مرد و 106 زن بود.
ــا 83 مورد،  ــتان هاي تهران ب ــن مدت اس ــن در اي همچني
ــتان هاي  ــترين و اس البرز با 30 مورد و اصفهان با 28 مورد بيش
ــان جنوبي، قم، هرمزگان و  ــالم و گيالن با يك مورد، خراس اي
ــتان  ــه مورد و سيس يزد با دو مورد، چهارمحال و بختياري با س
وبلوچستان با چهار مورد، كمترين آمار مرگ بر اثر مسموميت با 

گاز منوكسيدكربن را داشته اند.  
ــور، در اين مدت  ــكي قانوني كش ــازمان پزش بنابر اعالم س
ــي مبني بر مرگ بر اثر گازگرفتگي  ــتان بوشهر هيچ گزارش اس

نداشته است.

ــنامه  ــور با اعالم اين كه بخش ــاون زنان رئيس جمه مع
ــت، گفت: با  ــده اس ــان به صورت كامل لغو نش دوركاري زن
توجه به اين كه اجراي طرح دوركاري به شكل گذشته داراي 
اشكال و ايراداتي بود، دولت اجراي بخشنامه آن را لغو كرده تا 

راهكارهاي جديد براي اجراي دوباره آن بررسي شود.

شهيندخت موالوردي در گفت وگو با مهر افزود: معاونت 
امور زنان با لغو كامل بخشنامه طرح دوركاري زنان  مخالف 
ــنامه به  ــد تا نحوه اجراي اين بخش بود به همين دليل قرار ش
ــته لغو و راهكارهاي اجراي صحيح آن بررسي  ــكل گذش ش
شود.وي در پاسخ به اين سوال كه مگر مي شود بخشنامه اي 
ــي قرار داد، گفت:  ــت لغو كرده، دوباره مورد بررس ــه دول را ك
ــو كرده، ضمن آن كه دولت  ــنامه نحوه اجرا را لغ دولت بخش
ــاره اجراي آن  ــب مي تواند دوب ــا تدوين راهكارهاي مناس ب

بخشنامه  را ابالغ كند.
ــوالوردي ادامه داد: طرح دوركاري از جمله طرح هايي  م
ــت كه در دنيا و عصر مدرن نمي توان آن را ناديده گرفت،  اس
ــنامه جديد و تدوين  ــاغل بايد تا زمان ابالغ بخش اما زنان ش

نحوه اجراي صحيح آن سعه صدر داشته باشند. 

ــوزش و پرورش گفت:  ــوزش ابتدايي وزارت آم معاون آم
ــوع مطالبات  ــتان ها با موض ــر اس پيك نوروزي 93 در سراس
ــد،  ــر مطرح ش ــه اول مه ــوزان ك ــور از دانش آم رئيس جمه

ارائه مي شود.
محمد ديمه ور در گفت وگو با ايسنا افزود : با توجه به اين كه 
رئيس جمهور در روز بازگشايي مدارس سه محور مهم مهارت 
ــاس  ــاء را مورد تاكيد قرار داد، بر اس ــه، گفت وگو و انش مطالع
ــده استان ها  ــتگذاري وزارت آموزش و پرورش مقرر ش سياس
ــده در پيك  ــه موضوع را به عنوان موضوعات مطرح ش اين س

نوروزي به دانش آموزان ارائه دهند.

وي با بيان اين كه توزيع پيك هاي نوروزي توسط استان ها 
ــتان ها موظف شده اند اين سه محور  اختياري است، گفت: اس
ــارت مطالعه و نگارش يا  ــي فرهنگ گفت وگو، مه اصلي يعن
ــه دهند. ضمن آن  ــاء را در پيك هاي نوروزي ارائ ــان انش هم
ــي در  ــنگين و حجيم درس ــده از ارائه مطالب س ــه تاكيد ش ك
ــان كرد: در  ــاي نوروزي پرهيز كنند.ديمه ور خاطرنش پيك ه
پيك هاي نوروزي سال 93 برخي از صفحات به خاطره نويسي 
دانش آموزان اختصاص يافته كه  اين كار براي تقويت نگارش 
ــن موضوع يكي از  ــوزان صورت گرفته و اي ــاي دانش آم و انش

مطالبات رئيس جمهور نيز محسوب مي شود.

زنان شاغل تا اصالح بخشنامه دوركاري صبور باشند

پيك نوروزي 93 با چاشني مطالبات رئيس جمهور 
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