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حق با شماست

 كسي بر كار خودروسازان
 نظارت نمي كند

ــته بيش از  ــنبه گذش ــهروند از تهران: روز پنجش يك ش
40 دقيقه براي سوار شدن بر تاكسي خط خاقانيـ  كالهدوز 
ــه عنوان  ــتي هاي اين خط ك ــه گش ــدم. وقتي ب ــل ش معط
«واحد نظارت» نيز بر آن درج شده بود، براي شكايت مراجعه 
ــكايت خود را بنويسيد. آيا وقتي واحد گشت  كردم، گفتند ش
سازمان در آنجا قرار دارد و شاهد اين تاخير است، باز هم بايد 

نامه نگاري صورت گيرد؟
ــوسـ  تنكابن حدود  ــير چال ــهروند: كرايه مس ــك ش ي
ــت. چرا بايد بعد از 50 درصد  40 درصد افزايش پيدا كرده اس
ــون نيز اين اتفاق  ــت، اكن ــي كه در چند ماه قبل داش افزايش

بيفتد؟
ــت: بيش از ده ماه است كه براي تعويض كارت  رضاپرس
پايان خدمت اقدام كرده ام كه تاكنون به دستم نرسيده است. 

چرا؟
ــازماني نمي تواند به  ــهروندان: چرا هيچ س ــي از ش جمع
ــاز ايجاد  ــه كارخانه هاي خودروس ــكالت و ايراداتي ك مش

مي كنند، رسيدگي كند؟
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ــهروند از زنجان: قيمت يك بسته كود شيميايى از  يك ش
ــيده است. لطفا از گرانى  ده هزار تومان به 80 هزار تومان رس

كود شيميايى گزارش تهيه شود.
ــهروند از كرج: هشت سال است كه براي مسكن  يك ش
مهر هشتگرد پول واريز كرديم، اما هنوز واحدى تحويل داده  

نشده است و كسى پاسخگو نيست.
ــهروند از بومهن: امسال عيد دزدها تعداد زيادى از  يك ش
ــرقت كردند و به پليس 110  خانه هاى خالى را در بومهن س

هم گفته شده، ولى رسيدگى نكردند.
ــودجو به ساخت وساز در  ــهروند از تهران: افراد س يك ش
ــاورزى و باغات را  ــتاهاى كردان اقدام و زمين هاى كش روس

تبديل به ويال كرده اند.
22262142info@jamejamonline.ir

 اجراى قانون افزايش 
مرخصى زايمان در آينده نزديك

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به پرسشى 
ــش به  ــاره اجراى قانون افزايش مرخصى زايمان از ش درب
9 ماه براى بيمه شدگان تامين اجتماعى اظهار كرد: براساس 
مصوبه مجلس، دولت براى اجراى اين قانون پيشقدم شده 
ــت تامين اجتماعى هم مانند ديگر سازمان هاى بيمه در  اس
ــب منابع، مايل است تسهيالتى را  صورت تخصيص مناس

براى افراد تحت پوشش خود ايجاد كند.
ــنا افزود: با اين  ــيدتقى نوربخش در گفت وگو با ايس س
ــال 92 در  حال اعتبارات الزم براى اجراى اين قانون در س
نظر گرفته نشد، اما اكنون هماهنگى هايى در اين خصوص 
صورت گرفته و اقدامات الزم از جمله نامه نگارى ها با دولت 
ــده و به محض تخصيص منابع آن را اجرا خواهيم  انجام ش

كرد كه اين وعده در آينده نزديك محقق خواهد شد.
ــراى ارائه  ــت ب ــاره به تصميم وزارت بهداش وي با اش
ــازمان هاى  ــاى گرانقيمت به س ــد داروه ــت جدي فهرس
بيمه گر به منظور  كاهش قيمت آنها در سال 93 اظهار كرد: 
ــت در زمينه  ــيار خوبى با وزارت بهداش هماهنگى هاى بس
پوشش بيمه اى داروهاى گرانقيمت داشتيم و اقدامات الزم 
را براساس ابالغ وزارت بهداشت و سياست هاى اتخاذ شده 

انجام مى دهيم.
ــازمان تامين اجتماعى، اعتبارات  به گفته مديرعامل س
ــبى براى جبران مابه التفاوت قيمت ارز دارو در بودجه  مناس
ــت كه از طريق وزارت بهداشت به  ــال 93 ديده شده اس س

نسبت ميان سازمان هاى بيمه گر توزيع خواهد شد.

 ورود بخش خصوصي 
در نوسازي بافت هاي فرسوده

ــرد: مديريت  ــتان ها تاكيد ك ــوراي عالي اس ــس ش رئي
ــهري بايد با به كارگيري راهكارهايي بخش خصوصي را  ش

در نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران فعال كند. 
ــه گزارش مهر، مهدي چمران در جريان بازديد از يكي  ب
ــوده واقع در  ــازي بافت هاي فرس از طرح هاي در حال نوس
ــهرداري تهران  ــان مختاري در محدوده منطقه 12 ش خياب
ــازي بافت هاي فرسوده سبب مي شود  گفت: تجميع و نوس
ــازي كنند و در نتيجه به نوسازي  تعداد زيادي از آن شبيه س

بافت هاي فرسوده شهر سرعت بخشيده شود. 
ــوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اين طرح  عضو ش
ــاركت بخش خصوصي و  ــح داد: اين طرح كه با مش توضي
ــاري در منطقه اي با بافت  ــي از بانك ها در خيابان مخت يك
بسيار فرسوده  اجرا  شده، نمونه خوبي در حد استانداردهاي 

قابل قبول شهري است. 
ــويق  ــن بازديد، تش ــرد: دليل اي ــح ك ــران تصري چم
ــدن آن به الگويي براي شهرداري،  ــازندگان و تبديل ش س
ــكن و شهرسازي و سرمايه گذاران است تا اين  وزارت مس

روش را توسعه دهند. 
ــهر تهران نمي تواند منتظر بماند  چمران اظهار كرد: ش
ــكن به تنهايي بودجه اي را به  ــهرداري يا وزارت مس كه ش
ــوده را  ــن موضوع اختصاص دهند و همه بافت هاي فرس اي
احيا كنند، ضمن اين كه اين موضوع قابليت انجام نيز ندارد. 
ــرمايه گذاران بخش خصوصي  ــهروندان و س وي افزود: ش
ــرمايه گذاري كنند و در  ــه طرح ها س ــد در اين گون مي توانن
ــتانداردي ساخته  ــاركت ساختمان هاي اس نتيجه اين مش

مي شود كه براي زندگي هم مناسب تر است. 

 60 هزار مدرسه در كشور
 نيمه كاره مانده است 

مديركل مشاركت هاي مردمي نوسازي، وزارت آموزش 
ــه نيمه كاره در سطح كشور  و پرورش گفت: 60 هزار مدرس
وجود دارد كه به علت كمبود اعتبارات، كار ساخت وساز آنها 

معطل مانده  است.
به گزارش فارس، سيدمحمدرضا جعفري در نهمين همايش 
خيرين مدرسه ساز افزود: هم اكنون 24 هزار خير مدرسه ساز در 
ــور وجود دارد كه مي توانند با اتمام حداقل 30 درصد از  كش
طرح هاي نيمه تمام، آنها را به نام خودشان نامگذاري كنند. 
ــن در وزارت آموزش و پرورش  ــامانه خيري به گفته وي، س
راه اندازي شده و همه اطالعات خيرين  در آن ثبت مي شود. 
ــازي  ــه فعاليت در حوزه مدرسه س ــن افرادي كه ب همچني
ــتند، مي توانند از طريق آنالين، كمك هاي  عالقه مند هس

نقدي را به حساب اين وزارتخانه واريز كنند.

كاهش 50 درصدي سوء تغذيه 
كودكان ايراني 

ــت، آمار  ــه وزارت بهداش ــود تغذي ــركل دفتر بهب مدي
سوء تغذيه در كودكان كشور را از نظر كوتاه قدي و كم وزني 
اعالم كرد و گفت: آمار سوء تغذيه در كودكان كشور، كاهش 

50 درصدي را تجربه كرده است.
ــارس، داليل كاهش  ــرا عبداللهي در گفت وگو با ف زه
ــام برنامه هايي با عنوان تغذيه با  ــوءتغذيه كودكان را انج س
ــير مادر تا شش ماهگي و توزيع رايگان قطره هاي آهن و  ش

ويتامين به كودكان زير دو سال عنوان كرد.
ــوي مصرف تغذيه در  ــفانه الگ وي با بيان اين كه متأس
ــرف مواد غذايي پرچرب،  ــمت مص خانوارهاي ايراني به س
ــت فودها تغيير كرده  ــيرين مانند فس ــري، چرب و ش پركال
ــتر بيماري ها، بر اثر تغذيه غير  ــت، افزود: هم اكنون بيش اس
اصولي ايجاد مي شوند در حالي كه با تغذيه صحيح 30 درصد 
ــاي قلبي و عروقي قابل  ــرطان ها و 50 درصد بيماري ه س

پيشگيري است.
ــي با تأكيد بر اين كه اصالح الگوي مصرف غذا،  عبدالله
ــن  ــردم و جايگزي ــه م ــي ب ــاي غذاي ــاندن گروه ه شناس
ــود، گفت:  ــت دنبال مي ش كردن هاي آنها در وزارت بهداش
ــته چند برابر  ــال هاي گذش ــد چاقي در كودكان طي س رون
ــده، به همين دليل بايد مادران رفتارهاي غلط تغذيه اي و  ش

الگوي مصرفشان را اصالح كنند.
ــت درباره  ــه وزارت بهداش ــركل دفتر بهبود تغذي مدي
ــوء تغذيه در كودكان ايراني نيز اظهار كرد: سوء تغذيه در  س
كوتاه قدي كودكان 6 درصد شده است در حالي كه 20 سال 

پيش اين رقم 20 درصد بود.
ــوط به كم وزني نيز در  ــوء تغذيه مرب وي تصريح كرد: س
كودكان وجود دارد كه اكنون اين رقم به 4 درصد رسيده در 

حالي كه در گذشته 16/6 بوده است.

مريم خباز /  گروه جامعه

ــت كه يك روز از  ــر دانس ــود يك مادر يا همس زن را مي ش
روزهاي سال روي تقويم، نام او را نوشته اند و هر فرزند يا شوهر 
ــه اندازه توان مالي اش هديه اي به او مي دهد، يا برعكس او را  ب
كسي دانست كه فارغ از جنسيتش، انساني تلقي مي شود با همه 
نيازهاي يك انسان كه به رسم ادب و احترام، يك روز از روزهاي 

سال را نيز به نامش كرده اند.
ــبت به زن كه يكي ابتدايي و پيش پا افتاده  اين دو نگاه نس
ــر دو در جامعه ما  ــاني، ه ــت و ديگري نگاهي متعالي و انس اس
ــياري از موارد غلبه اصلي با نگاه اول  وجود دارد كه البته در بس
ــت. نيمي از جمعيت هر جامعه اي را زنان تشكيل مي دهند،  اس
اما ميزان بهره اي كه اين نيمه از فرصت هاي اجتماعي مي برد، 
ــه به اندازه بهره نيمه ديگر نيست و درست همين جاست  هميش
ــود و راه مردان و زنان از  ــيتي آغاز مي ش كه تبعيض هاي جنس

هم جدا.
ــت و  ــد اس در ايران البته روند ارتقاي جايگاه زنان رو به رش
هر سال تعداد  بيشتري از زنان به جايگاه شايسته خود در جامعه 
دست مي يابند، ولي مشكل اين است كه با وجود اين، هنوز تعداد 
زنان و دختراني كه از اين ارتقا محروم مي مانند و تنها بهانه توقف 

آنها جنسيت شان است، چشمگير است.
هر سال بخشي از دختران در سن تحصيل از رفتن به مدرسه 
ــوزش و پرورش،  ــالم وزارت آم ــوند چون طبق اع منع مي ش
تعصبات قومي يا فقر خانواده مانع از ادامه تحصيل آنها مي شود، 
ــال نيز به  ــال تعداد قابل مالحظه اي از دختران زير 18 س هر س
ــوند و اغلب به طالق هاي  ازدواج هاي زودهنگام مجبور مي ش
ــگام تن مي دهند كه محصول اين دو نقص، توليد زناني  زودهن
ــت كه چون از تحصيل بازمانده اند و استعدادها  ــيب ديده اس آس
ــتفاده مانده است،  ــف نشده و بدون اس ــان كش و توانايي هايش
ــوند كه همين سرگرداني، انحطاط  ــرگردان مي ش در جامعه س
اخالقي يا وابسته بودنشان به ديگران را رقم مي زند كه در نهايت 

به تشديد تبعيض ها منجر مي شود.

 زنان نيمي از سرمايه هاي اجتماع
ــه موانع و  ــه ايراني چ ــودن در جامع ــن كه زن ب ــاره اي درب
ــيتي به  ــكالتي دارد يا اين كه براي رفع تبعيض هاي جنس مش
ــي وجود دارد. عده اي  ــت، نظرات مختلف چه ملزوماتي نياز اس
ــتغال، عده اي به حمايت هاي قانوني و  به امنيت، عده اي به اش
ــدن فضا براي رشد همه جانبه زنان اشاره دارند  عده اي به باز ش
ــت ولي هيچ  يك به تنهايي  ــت اس كه هر كدام به تنهايي درس
ــن ملزومات نياز دارند تا به  ــت، چون زنان به همه اي كافي نيس

انسان هايي برابر با مردان تبديل شوند.
ــور در  ــاور رئيس جمه ــدزاده، مش ــم مجته ــوز مري هن
زنان(دولت دهم) بود كه به عنوان باالترين مقام تصميم ساز  امور 
در حوزه زنان در گفت وگو با جام جم، نبود وحدت رويه قضايي در 
محاكمه، طبقه بندي نبودن زندانيان زن و سختي هاي مالقات 
ــالق را از عمده كارهاي بر زمين مانده حوزه  ــا فرزند پس از ط ب

زنان و از نيازهاي ضروري اين قشر عنوان كرد.
ــائل همچنان جزو كارهاي بر زمين مانده در حوزه  اين مس
زنان است كه البته شهيندخت موالوردي، جانشين مجتهدزاده 
ــت جمهوري آنها را نه با اين ادبيات و  در معاونت امور زنان رياس

اين نوع تقسيم بندي بلكه به زباني ديگر بيان مي كند.
ــوالوردي چه حاال كه معاون رئيس جمهور در حوزه زنان  م
ــت و چه پيش از آن كه يك وكيل و فعال حقوق زنان بود، به  اس
ــاني جامعه  اين كه از ظرفيت زنان به عنوان نيمي از نيروي انس
ــود و آنها همچنان از دسترسي به فرصت هاي  ــتفاده نمي ش اس
ــي محروم هستند، انتقاد داشته و دارد و  برابر اقتصادي و سياس
در بيان وضع موجود از اين تشبيه استفاده مي كند كه اگر جامعه 
ــم كه قصد پرواز دارد، وقتي به زنانش توجهي  را پرنده اي بداني

ــت كه پرنده  ــت مي دهد و پيداس ــك بال خود را از دس ــدارد ي ن
تك بال توان پرواز ندارد.

ــار ديگر زنان  ــز در گفت وگو با مهر ب ــوالوردي ديروز ني م
ــيدن آنها به جايگاه  ــت كه رس ــرمايه هاي اجتماعي دانس را س
ــان در گرو تغيير نگاه نسبت به زنان و تعريف درست  شايسته ش
ــف خانوادگي،  ــا در نقش هاي مختل ــگاه آنه ــب از جاي و مناس

اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است.

 برنامه اصلي: متعادل سازي حضور زنان در جامعه
ــاني  ــگاه مردم جامعه به يك موضوع كار آس ــر دادن ن تغيي
ــت، چون اين تغيير نگاه به فرهنگ سازي نياز دارد و وقتي  نيس
اين فرهنگ سازي اتفاق نمي افتد، نمي شود انتظار تغيير نگاه را 
داشت. پس اگر قرار است تغييري در نگاه مردم نسبت به جايگاه 
ــر براي همگان تبيين  زنان رخ دهد بايد جايگاه واقعي اين قش
ــه ضمانت اجرايي محكمي  ــود و در قالب تدوين قوانيني ك ش

دارد، ظاهر شود.
ــت بلكه تغيير نگاه  البته تدوين قوانين به تنهايي كافي نيس
ــت تا در آن همه مجموعه  در حوزه زنان نيازمند عزمي ملي اس
حاكميت وارد كار شود و به ارتقاي جايگاه زنان در جامعه كمك 
ــت كه معاونت امور زنان در دولت  ــايد به همين علت اس كند. ش
ــعاري و غيرقابل  ــته كه رويكردهاي ش يازدهم برخالف گذش
ــازي حضور زنان  اجرا را دنبال مي كرد، حاال به دنبال متعادل س
ــا دنيا در موضوع  ــازنده ب ــه و همچنين برقرار تعامل س در جامع

زنان است.
ــت كه به گفته موالوردي، برنامه هاي اين  اين در حالي اس
ــيعي از اقدامات را شامل مي شود كه تشكيل  معاونت طيف وس
ــاي احقاق حقوق زنان و  ــي راهكاره يك كارگروه براي بررس
استيفاي حقوق شرعي و قانوني آنها در همه زمينه ها در دستور 
كار قرار دارد. اگر اين كارگروه تشكيل شود بسياري از زنان كه 
دستشان از خدمات مشاوره حقوقي كوتاه است به واسطه وكال 

ــان باخبر مي شوند و آن گاه حقوق از دست رفته شان  از حقوقش
استيفا خواهد شد.

 زنان، نيازمند حمايت هاي حقوقي
دريافت مشاوره هاي حقوقي براي زناني كه اغلب از حقوق 
خود بي اطالع هستند، برگي برنده محسوب مي شود. به اذعان 
بسياري از وكال و قضات كه در پرونده هاي مختلف، ضايع شدن 
ــطه نقص در قوانين را مشاهده كرده اند، اگر  حقوق زنان به واس
ــد يا قوانين طوري  ــا مورد حمايت قرار بگيرن ــان در دادگاه ه زن
طراحي شود كه در زنان حس امنيت ايجاد شود، زندگي بسياري 

از زنان به مخاطره نمي افتد.
ــت به طور كامل يعني آن گونه كه  ــا اكنون اين حس امني ام
ــدارد، به طوري كه  ــردان وجود دارد براي زنان وجود ن ــراي م ب
ــاهي از وكالي دادگستري در گفت وگو با جام جم  آرش دولتش
ــال و پس از قوانين تازه، اوضاع  توضيح مي دهد: با اين كه هر س
زنان بهتر از قبل مي شود، ولي اين قشر همچنان در موضوعاتي 
چون حضانت، حقوق كار، امينت در محيط كار و طوالني بودن 
مسير احقاق حق خود مشكالتي دارند، در حالي كه هنوز موضوع 
ــت رفته اين افراد  ــان خياباني و حقوق از دس ــان زن و زن زنداني

جاي كار بسيار دارد.
ــرس دادگاه عمومي و انقالب تهران  ــروز مهاجري، بازپ به
نيز در گفت وگو با جام جم گرچه ايجاد اصالحات و تحوالت در 
برخي قوانين را مثبت و به نفع زنان ارزيابي مي كند، ولي توضيح 
ــاوي حقوق زن و  مي دهد با اين كه در حقوق ايران اصل بر تس
ــده، همچنان در برخي موضوعات ميان زنان و  ــته ش مرد گذاش

مردان تفاوت هايي وجود دارد.
او مي گويد: متاسفانه در محاكم به علت وجود برخي موانع، 
ــود مثال اگر زني در خانه  ــبت به زنان اجحاف مي ش گهگاه نس
ــرا قرار بگيرد چون  ــرب و جرح عمدي، توهين يا افت مورد ض
ــش را ندارد، كما اين كه  ــاهدي ندارد، توان اثبات گفته هاي ش

ــتند طوري زنان را  ــردان كه مجرماني حرفه اي هس برخي م
ــكي قانوني نيز  ــرب و جرح قرار مي دهند كه در پزش ــورد ض م

براحتي قابل اثبات نيست.
ــود كه مرد  ــن در بحث پرداخت مهريه ديده مي ش همچني
براي فرار از اداي دين، اموال خود را به نام ديگري مي كند و زن 
توان اثبات اين موضوع را ندارد يا مثال در مورد نفقه چون اثبات 
ــختي است،  ــوي مرد كار س پرداخت يا عدم پرداخت نفقه از س
ــان  ــت زنان از ادله اثبات خالي مي ماند و حقوقش در نتيجه دس

تضييع مي شود.

 دست بسته قانونگذار
برخي افراد از جمله شهيندخت موالوردي، معاون امور زنان 
رياست جمهوري بر اين باورند كه اگر زنان بيشتري به مجلس 
ــكالت قانوني برطرف مي شود،  ــياري از مش راه پيدا كنند، بس
ــد،  ــود زنان باش چون زنان مجلس به تصويب قوانيني كه به س

كمك مي كنند.
ــا گويا زنان مجلس نيز وضعي بهتر از زنان عادي ندارند،  ام
ــهال ميرگلوبيات از اعضاي فراكسيون زنان به جام جم  چون ش
توضيح مي دهد كه چون تعداد زنان مجلس اندك است، با اين كه 
در نوشتن قوانين، تالش زيادي مي كنند، ولي در نهايت قوانين 
طبق خواست اكثريت مجلس كه مردان هستند، نوشته مي شود 
ــيون ها كه تعداد زنان حتي تا 20 برابر كمتر از  و حتي در كميس

مردان است، صداي زنان نماينده كمتر شنيده مي شود.
ــوت قانونگذار  ــت زنان در كس پس در چنين فضايي كه دس
ــته است، شايد بهتر است به پيشنهاد اخير رهبري مبني  نيز بس
بر تشكيل يك مركز عالي فراقوه اي براي تدوين راهبرد صحيح 
در قبال مساله زن و خانواده متمركز شد؛ نهادي كه جانب هيچ 
مصلحتي را بجز صالح و منفعت زنان به عنوان نيمي از نيروي 
انساني جامعه و كسي كه خانواده ها حول محور وجود آنها شكل 

مي گيرد، نداشته باشد.

ارتقاي جايگاه زنان، تغيير نگاه ها را مي طلبد
زنان همچنان در موضوعاتي چون حضانت، حقوق، امنيت در محيط كار و طوالني بودن مسير احقاق حق خود مشكالتي دارند

حس امنيت به طور كامل يعني آن گونه كه براي مردان وجود دارد براي زنان وجود ندارد/ عكس: جام جم

6 ميليون سادات در ايران
ــناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور از وجود  معاون امور اس

شش ميليون و 415 هزار و 493 نفر سادات در كشور خبر داد.
ــل از اداره كل روابط عمومي و امور  ــه گزارش  ايرنا و به نق ب
ــن كرمي افزود: در اين باره، استان مازندران با  بين الملل، محس
ــادات نسبت به  ــادات باالترين جمعيت س 616 هزار و 78 نفر س

جمعيت استان را دارد.
ــتان يزد با 197 هزار و 82 نفر  وي تصريح كرد: همچنين اس
ــتان كهگيلويه و بويراحمد با 105 هزار و 974 نفر  ــادات و اس س
ــادات رتبه هاي دوم تا سوم به لحاظ باالترين جمعيت سادات  س

نسبت به جمعيت استان را دارند.

 بيش از 12ميليون ايراني با القاب فاطمه(س)
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان ثبت احوال 
ــور گفت: براساس آمار پايگاه اطالعات جمعيت سازمان  كش
ثبت احوال كشور تاكنون بيش از 12ميليون نفر با نام و القاب 

حضرت فاطمه(س) نامگذاري شده اند.
مهدي تدين افزود: براساس آمار پايگاه اطالعات جمعيت 
ــور، نام فاطمه حدود چهار ميليون و  سازمان ثبت احوال كش

200 هزار بار در اين پايگاه به ثبت رسيده است.
ــرا قريب به دو  ــن نام هاي زه ــار كرد: همچني وي اظه
ــه 490 هزار بار،  ــزار بار، مرضيه نزديك ب ــون و 900 ه ميلي
ــره 470 هزار، راضيه  ــب به 430 هزار بار، طاه ــه قري صديق
ــدود 240 هزار بار و فاطمه زهرا 68 هزار بار از فراوان ترين  ح
ــت كه در پايگاه اطالعات  نام هاي حضرت فاطمه(س) اس
ــور براي بانوان ايراني به  ــازمان ثبت احوال كش جمعيت س

ثبت رسيده است.
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل ادامه داد: براساس 
ــه را حدود يك ميليون و  ــن آمار، ايرانيان نام هاي معصوم اي
ــره قريب به 340 هزار بار، بتول 240 هزار  ــزار بار، زه 230 ه
بار، طيبه حدود 222 هزار بار، فريده نزديك به 212 هزار بار، 
ــدود 200 هزار بار، ريحانه قريب به 180 هزار بار و  مهديه ح
سعيده حدود 132هزار بار از القاب حضرت فاطمه(س) است 
ــدان خود انتخاب كرده اند و در پايگاه  ــه ايرانيان براي فرزن ك

اطالعات جمعيت كشور ثبت شده است.

 اعزام 400 هزار سرباز
 در سال 92

ــرباز به  ــي از اعزام 400 هزار س ــده نيروي انتظام فرمان
خدمت وظيفه عمومي در سال 92 خبر داد.

ــاي پليس  ــماعيل احمدي در جمع فرماندهان و روس اس
ــاره به اجراي طرح مكنا(مديريت كيفيت ناجا)  ــور با اش كش
گفت: براساس اين الگو 300 كالنتري و پاسگاه آمادگي خود 
ــدن اعالم كردند كه نشان دهنده افزايش  را براي ارزيابي ش

كيفيت خدمات ارائه شده در ناجاست. 
احمدي مقدم به تالش ناجا در حوزه خدمت وظيفه عمومي 
ــته 400 هزار سرباز به مراكز  ــاره و اظهار كرد: سال گذش اش
ــير پايگاه هاي اينترنتي پليس اعزام  ــي آن هم از مس آموزش

شدند.
ــان كرد: با مجموعه اقدامات و تالش هاي  وي خاطرنش
ــيدگي به  ــه عمومي، زمان رس ــده در حوزه وظيف ــام ش انج
ــيدگي به  ــت معافيت كفالت، 38 درصد و زمان رس درخواس

درخواست معافيت پزشكي 25 درصد كاهش يافته است.
ــاز مديريت  ــه داد: با آغ ــروي انتظامي ادام ــده ني فرمان
ــا و 20 پايگاه  ــز هنگ ه ــا، مراك ــش مرزه ــك پاي الكتروني

اطالعاتي در حوزه مرزباني تجهيز شدند.
وي يادآور شد: در اين مسير، سال 92 موفق به احداث 97 
كيلومتر خاكريز و  160 كيلومتر راه هاي مرزي و احداث صد 

برجك مراقبتي شديم.
ــت: روزانه دو نفر در  ــتاد مبارزه با مواد مخدر گف ــاون س مع
تهران جان خود را بر اثر مصرف مواد مخدر از دست مى دهند.

ــيه بازديد  از  ــت در حاش به گزارش فارس، بابك دين پرس
مركز ملى مطالعات اعتياد افزود: هر روز در تهران دو نفر بر اثر 
مصرف مواد مخدر جان مى دهند به طورى كه  1700 نفر طى 

هفت ماه گذشته قربانى مصرف مواد مخدر شده اند.
ــا بيان اين كه مصرف مواد مخدر، دومين علت مرگ  وى ب
بعد از تصادف در كشور است، اظهار كرد: به اعتقاد من بايد در 
ــرنگ را براى تزريق  ــوع درمان فراتر رويم. اكنون ما س موض
ــت امكان تزريق را  در اختيار معتاد قرار مى دهيم، آيا بهتر نيس
در همان مراكز بهداشتى فراهم كنيم تا معتاد زيرنظر پرستار 

مواد خود را تزريق كند؟
ــتاد مبارزه با مواد مخدر تأكيد كرد: زمانى  معاون درمان س
ــطح شهر و خيابان ها مى رود،  كه اين معتاد براى تزريق به س
ــرنگ را براى  ــهر را آلوده مى كند. ما كه مى دانيم س چهره ش
ــرا مكانى را هم  ــراد مى دهيم، پس چ ــق مواد به اين اف تزري
ــراى تزريق فراهم نكنيم يا حتى هروئين خالص را در اختيار  ب
ــن معتادان بگذاريم تا اين افراد بر اثر مصرف مواد ناخالص  اي

جان ندهند.
ــاره  وى همچنين به بحث گرايش افراد به مواد مخدر اش
ــاغل، 63  ــفانه 53 درصد معتادان ما ش كرد و ادامه داد: متأس
ــاال و 21,5 درصد  ــد ديپلمه و به ب ــل، 75 درص ــد متأه درص

ــتند، اما تحقيقات نشان مى دهد  ــانس هس داراى مدرك ليس
كه كسب لذت، كنجكاوى، تفريح و مشكالت روحى و روانى 

عمده ترين عوامل بروز اعتياد در كشور هستند.
ــگر در حوزه اعتياد  وى با انتقاد از نبود متخصص و پژوهش
ــدن تحقيقات انجام  ــكل ديگر ما اجرايى نش عنوان كرد: مش

 شده است و اين بسيار دردناك است.
ــواد مخدر به  ــتاد مبارزه با م ــش تقاضاى س ــاون كاه مع
گردش مالى ميلياردى قاچاقچيان مواد مخدر در جهان اشاره  
ــهم قاچاقچيان مواد مخدر ايران سه ميليارد  و تصريح كرد: س
ــت، ما بايد  ببينيم اين پول ها در كجا هزينه  ــال اس دالر در س
مى شود.وى ياد آور شد: پيشنهاد ما اين است كه زمينه كسب 

ــور فراهم كنيم و مراكز  ــاس اصول دينى را در كش لذت براس
تفريحى خود را سامان دهيم تا گرايش به مصرف مواد مخدر 
ــت كه آيا عامل  ــؤال اصلى در اعتياد اين اس ــش يابد. س كاه
اصلى اعتياد در دسترس بودن مواد مخدر است يا اين كه ما در 

آگاه سازى مردم مقصر هستيم؟
ــدر از هروئين و ترياك به  ــاد از تغيير مواد مخ ــا انتق وى ب
ــادون اين بود كه با  ــتفاده از مت ــفه اس متادون ابراز كرد: فلس
ــود نه اين كه ماده  ــتفاده از اين ماده، اعتياد كم كم رفع ش اس
ــى داريم كه به متادون اعتياد  ــدر تغيير كند. امروز معتادان مخ
ــان تر از  ــيار آس دارند و مى گويند كه ترك كردن هروئين بس

متادون است.

ــي سازمان نهضت سوادآموزي با بيان اين  معاون آموزش
ــور 9 ميليون و 700 هزار نفر بي سواد مطلق وجود  كه در كش
داشته كه سه ميليون و 450 هزار نفر از آنها كمتر از 50 سال 
ــوادآموزي اولياي دانش آموزان با ابالغ  دارند، گفت: طرح س
ــكالتي  ــده، ولي اين طرح با مش برنامه ها به مدارس آغاز ش

روبه روست.
ــتقبال كم   ــدي زاده، اس ــنا، محمد مه ــزارش ايس ــه گ ب
ــدن  ــامانه ثبت نام و پرداخت نش ــاي س ــوادان، ايراده بي س
ــت  ــكالت اين طرح دانس حق الزحمه مديران را از جمله مش
ــتقبال اندك اوليا از طرح سوادآموزي افزود:  ــاره به اس و با اش
ــر و از طريق  ــزم و اراده جدي ت ــم با ع ــران مي خواهي از مدي
ــويق به  ــاي حضوري و تلفني با اين افراد آنها را تش ارتباط ه

سوادآموزي كنند و از دانش آموزان نيز كمك بگيرند. 
وي با اشاره به اين كه تعدادي از اين افراد توانايي يادگيري 
ندارند، گفت: از مديران شهرستان ها مي خواهيم با شناسايي 
ــت اولياي بي سواد به  اين افراد و خارج كردن نام آنها از فهرس

پيشرفت سريع تر طرح كمك كنند.
ــه داد: بعد از  ــوادآموزي ادام ــي نهضت س معاون آموزش
ــالمت  ــاخص امتياز س ــوادآموزي، ش اجراي كامل طرح س
ــبت به  ــواد نس ــور بر مبناي درصد اولياي بي س مدارس كش
ــرار خواهد گرفت و مدارس بر  ــتور كار ق دانش آموزان در دس

اين اساس رتبه بندي مي شوند.
ــب تحصيل براي افراد  ــرايط مناس مهدي زاده ايجاد ش
ــال را نيز مورد  ــني 10تا20 س ــده از تحصيل در رده س بازمان
ــامل كودكان كار، كودكان  تاكيد قرار داد و گفت: اين افراد ش

طالق و بويژه كودكان معلول هستند.
ــور  به گفته وي، 6700 كودك بازمانده از تحصيل در كش
ــت آموزش اين افراد به صورت  ــده كه قرار اس ــايي ش شناس

چهره به چهره و فردي انجام شود. 

معاون سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور گفت: 
ــاوره اي را كه از  ــي پرونده هاي مراكز مش از اين هفته بررس
ــد، آغاز مي كنيم و تا  ــان مجوز گرفته ان وزارت ورزش و جوان

يك ماه آينده نتايج بررسي ها مشخص مي شود.
ــنا افزود: در پي امضاي   محمد حاتمي در گفت وگو با ايس
تفاهم نامه در سال گذشته با وزارت ورزش و جوانان، نخستين 
جلسه كميته بررسي صالحيت مراكز مشاوره ازدواج با حضور 
نماينده اين وزارتخانه در سازمان نظام روان شناسي تشكيل 

شد.
وي با بيان اين كه در اين جلسه معيارهاي تخصصي مورد 

ــازي مجوز مراكز  ــي براي باز اعتبارس نظر نظام روان شناس
ــد، اظهار كرد: در اين جلسه مقرر  ــاوره ازدواج تصويب ش مش
شد تمام پرونده هاي 200 مركزي كه وزارت ورزش و جوانان 
ــي صالحيت  ــت، در اختيار كميته بررس مجوز آنها را داده اس

مراكز مشاوره ازدواج قرار گيرد.
ــور  ــاوره كش ــي و مش ــازمان نظام روان شناس معاون س
ــورت همخواني با ضوابط  ــراي اين مراكز در ص ــه داد: ب ادام
ــازمان نظام روان شناسي با امضاي رياست سازمان مجوز  س
ــود و در صورتي كه مركزي نقص پرونده داشته  صادر مي ش
ــان آن پروانه نداشته باشند، مجوزشان  ــس يا موسس يا موس
ــود تا تحت نظر او به  لغو يا مدير فني براي آنان تعيين مي ش

فعاليت خود ادامه دهند.
ــي و مشاوره با اشاره به  ــازمان نظام روان شناس معاون س
ــا وزارت ورزش و جوانان درباره تابلوهاي  ــه ب برگزاري جلس
مراكز مشاوره ازدواج بيان كرد: همين هفته اين جلسه برگزار 
ــه تابلوهاي مراكز  ــتركي در زمين ــود تا به الگوي مش مي ش
ــيم. البته قرار است روي اين تابلوها آرم  ــاوره ازدواج برس مش

نظام روان شناسي و وزارت ورزش و جوانان قرار گيرد.
ــازمان نظام  ــي س ــي تاكيد كرد: اخذ نظر كارشناس حاتم
روان شناسي به طور قطع به نفع مراكز مشاوره ازدواج خواهد 
ــتي نيز تقاضا داريم هرچه سريع تر  ــازمان بهزيس بود و از س
ــاوره اي را كه تاكنون براي آنها مجوز  پرونده تمام مراكز مش
فعاليت صادر كرده است، به اين سازمان ارسال كند تا در آينده 

مشكلي براي آنان پيش نيايد. 
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اعالم نتايج پرونده هاي مراكز مشاوره ازدواج تا يك ماه آيندهوالدين بي سواد، رغبتي به باسوادي ندارند


