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مشاوره قبل از طالق اجبارى شد
رئيس مركز توسعه، پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستى كشور ضمن اعالم اين خبركه تمام متقاضيان 
طالق كه به دادگاه مراجعه كرده اند، بايد حتما دوره هاى 
مشاوره را گذرانده و ازما نامه بگيرند، اظهاركرد: اكنون 
ــاوره طالق دولتى و غيردولتى و 120  1200 مركز مش
ــطح كشورآماده  ــاوره طالق در س مركز تخصصى مش
ــتند؛ البته بايد اين طرح از سوى قوه  پذيرش مردم هس
قضائيه نيز ابالغ شود. دكتر مجيد رضازاده در گفت وگو 
با ايسنا با اشاره به سياست هاى ابالغى جمعيت از سوى 
مقام معظم رهبرى، اظهار كرد: با توجه به سير صعودى 
ــتيم به اين نتيجه  ــار طالق و تجاربى كه از قبل داش آم
رسيديم كه ممكن است بتوانيم از بخشى از طالق ها كه 
با داليلى غيرمنطقى نظير مشاجره در شرف وقوع است 
ــتا با معاونت  جلوگيرى كنيم. وى افزود:  در همين راس
ــم نامه اى منعقد  ــى قوه قضائيه تفاه فرهنگى اجتماع
ــاس آن زوجين متقاضى طالق را به  كرده ايم كه بر اس

مراكز مشاوره تحت نظر بهزيستى ارجاع دهند.
ــان اعتياد  ــگيرى و درم ــعه، پيش رئيس مركز توس
سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه مددكار و مشاور، 
ــاوره هاى مختلف و  ــى از جمله مش ــات مختلف اقدام
ــبك زندگى را براى  ــوزش مهارت هاى زندگى و س آم
اين افراد انجام مى دهند، اظهار كرد: اگر بعد از گذراندن 
ــن از افراد  ــاوره ها و كمك گرفت ــن آموزش ها و مش اي
پيشكسوت فاميل براى نزديك شدن به سازش، زوجين 
همچنان براى طالق مصر باشند، اقدامات خود را براى 
طالق به انجام مى رسانند. رضازاده با بيان اينكه احتماال 
ــه از تصميم طالق منصرف  ــده زيادى در اين پروس ع
ــوند، اظهار كرد: اين كار در استان يزد انجام شده  مى ش
ــت و ماندگارى روى سازش را در 50 درصد موارد  اس
پيگيرى شده نشان مى دهد. وى با بيان اينكه حتما بايد 
ــد طالق دارند و به دادگاه مراجعه  تمام افرادى كه قص
كرده اند، دوره هاى مشاوره را گذرانده و از ما نامه بگيرند 
و در صورت لزوم مجددا به دادگاه مراجعه كنند، گفت: 
به اين افراد كمك مى كنيم تا مشكالت خود را بشناسند 
ــخاصى كه به  ــراى آن راهكار پيدا كنند. عموما اش و ب
ــراى طالق مى كنند از تصميم خود  داليل غيرمنطقى ب

منصرف مى شوند.
رئيس مركز توسعه، پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستى كشور با بيان اينكه اين اقدام جديد به صورت 
تجميعى در سراسر كشور اجرا خواهد شد، اظهار كرد: 
ــبك زندگى خانواده ها و توانمندى آنها در   بايد روى س
اين زمينه بيشتر كار كنيم. رضازاده افزود: اين تفاهم نامه 
ــاوره  ــود و اكنون 1200 مركز مش بزودى اجرايى مى ش
طالق دولتى و غيردولتى و 120 مركز تخصصى مشاوره 
طالق در سطح كشور آماده پذيرش مردم هستند، البته 
ــوى قوه قضائيه نيز ابالغ شود. وى  بايد اين طرح از س
ــاره به تخصيص يارانه ويژه به زوجين  همچنين با اش
ــتى  ــى بضاعت، گفت: اين افراد به ادارات كل بهزيس ب
ــرگ دريافت مى كنند تا آموزش ها و  مراجعه و يارى ب
مشاوره هايشان رايگان تمام شود. رئيس مركز توسعه، 
ــازمان بهزيستى كشور در  پيشگيرى و درمان اعتياد س
خاتمه افزود: براى افراد ديگر كه نيازمند مشاوره باشند 
نيز يارانه مشاوره در نظر گرفته ايم، ولى بودجه ما محدود 

است و براى همه قابل تخصيص نيست.

مطالعه آثار رويدادهاى بزرگ 
مهرى حميدى

ــنواره ها و رويدادهاى مهم  ــد و افزايش جش با رش
فرهنگى، آثار آنها به طور فزاينده اى تحت بررسى دقيق 
سياست گذاران، تامين كنندگان مالى و برنامه ريزان قرار 
گرفته است. ارزيابى هاى مختلف و مطالعات دقيق نشان 
ــزرگ داراى اثرات  ــا در مقياس ب ــد كه رويداده داده ان
بالقوه اى بر مسائل اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى، 
فيزيكى و زيست محيطى هستند. اگرچه ممكن است 
ــند، بلكه داراى تاثيرات  اين تاثيرات همواره مثبت نباش
ــند يا از يك بعد مثبت باشد (مانند جنبه  منفى نيز باش
ــد (تاثير منفى آن  اقتصادى) و از بعدى ديگر منفى باش
ــت مى گذارد).  ــد اثرات منفى كه روى محيط زيس مانن
بيشتر مقاالت، مطالعه اتفاق ها و اثرات جشنواره در زمينه 
رويداد گردشگرى است. گتز (1997)، ريچى (1984) 
ــتند كه بر روى اين  و هال(1992) از جمله افرادى هس
موضوع بيشتر كار كرده اند. اين مطالعات به طور خاص 
براى اندازه گيرى اثرات رويدادهاى فرهنگى انجام نشده 
است و روش هاى آنها عمدتا براى رويدادهاى ورزشى 

استفاده مى شود. 
مطالعات مربوط به اثرات جشنواره بزرگ فرهنگى 
بيشتر به شكل ارزيابى رويداد براى سازمان يا نهادهاى 
مالى انجام مى شود. كه عملكرد در درجه اول به عنوان 
ــانه اى از ارزش مثبت اقتصادى به حساب مى آيد.  نش
رايج ترين روش در اين مطالعات بررسى و آناليز مقدار 
هزينه هاى بازديدكنندگان به منظور تعيين سهم مستقيم 
و غير مستقيم ناشى از يك رويداد در اقتصاد محلى و 
ــول از انواع منابع  ــت. داده ها به طور معم منطقه اى اس
ــدگان، اطالعات صندوق  ــى بازديدكنن از جمله بررس
پستى و مذاكره ذى نفعان جمع آورى مى شود. بررسى 
ــان داده است همه روش هاى به  مطالعات مختلف نش
ــبه تاثير رويداد هاى بزرگ بر  كارگرفته شده در محاس
ــان مى دهند اما كسى  اقتصاد منطقه اثرات مثبت را نش
ــوال نكرده است كه اين اثرات مثبت به خاطر جنبه  س
هنرى يك رويداد بوده يا به خاطر ماهيت اجتماعى اين 
جشنواره ها رخ داده است. مطالعات كمى نشان داده اند 
كه چنين رويدادهايى آثار منفى نيز دارند. با اين حال، 
ــبه ارزش پولى ماهيانه هر يك از  ــى براى محاس تالش
اثرات منفى احتمالى ( مانند زباله، سر و صدا و جرم و 

جنايت) انجام نشده است. 
ــادى، نياز به  ــرات اقتص ــات تاثي ــى از مطالع برخ
ــتر در مورد اثرات اجتماعى را بيان كرده  تحقيقات بيش
است. بررسى مطالعات اثرات رويدادهاى فرهنگى در 
ــان از تاثيرات مثبت اقتصادى  ــدازه بزرگ عموما نش ان
ــرات مثبت و منفى آنها در  ــى دقيق اث بوده اند اما بررس
ــرايط زيست محيطى به گونه اى است كه  حالى كه ش
نمى توان صرفا به دليل جنبه هاى مثبت اقتصادى مربوط 
ــر صحت انجام  ــى ب ــه يك اتفاق فرهنگى يا ورزش ب
ــت  ــا در ابعاد بزرگ تاكيد كرد. از اين رو الزم اس آنه
مطالعات بيشترى با بررسى اثرات همه جانبه مربوط به 
رويداد هاى بزرگ انجام شود و دريافت آيا برآيند اثرات 
اجراى چنين رويدادهايى كه جنبه فرهنگى، اجتماعى و 
ــى دارند مثبت است و يا در دراز مدت اثرات  يا ورزش

جبران ناپذيرى بدنبال خواهند داشت. 

ــابقه  ــروه اجتماعى: عصر ديروز، طوفان كم س گ
شن همراه با باد و باران، تهران را درنورديد و موجب 
ــدادى از درختان  ــع برق در برخى نقاط و قطع تع قط
ــارات اين طوفان در  شد. گزارش هاى ابتدايى از خس
ــهر تهران در قالب شكسته شدن شيشه ساختمان ها  ش
ــقوط درختان و مسدود شدن برخى  ــتن و س و شكس
خيابان ها اعالم شد اما به مرور زمان خبرهاى بيشترى 
ــارات مربوط به طوفان مطرح شد. خيابان هاى  از خس
تهران تاب طوفان 110 كيلومترى را نداشت و لحظاتى 
پس از وقوع طوفان خيابان هاى تهران در ترافيك شديد 

فرو رفت. 
طوفان شديد در تهران كه از حوالى ساعت 17 آغاز 
ــده بود منجر به ترافيك شديد و سقوط درختان و  ش

اخالل در رفت و آمد عمومى شد. 
ــاى راهنمايى و رانندگى در نقاط  برخى از چراغ ه
مختلف شهر تهران از كار افتاد كه اين موضوع بر حجم 
ــال  ترافيك افزود. تعدادى از درختان قديمى و كهنس
ــقوط  خيابان وليعصر(عج) تهران در لحظات اوليه س
كردند. مسئول اطالع رسانى اورژانس تهران، از فوت 

دو تن به علت طوفان ديروز در تهران خبر داد. راهنده 
گفت: طوفان سبب مصدوم شدن 17 تن شد كه دو نفر 
ــتان منتقل و بقيه به صورت سرپايى  از آنان به بيمارس
مداوا شدند.وى افزود: بيشتر صدمات به علت برخورد 
ــتن درخت و ضربه به سر  ــاختمانى، شكس مصالح س

گزارش شده است. 
مسئول اطالع رسانى اورژانس تهران، درباره سه نفر 
ــى افزود: يك تن در منطقه نارمك تهران، و مردى  فوت
ــاله در منطقه جنت آباد فوت شدند كه يكى از  25 س
آنان راكب موتورسيكلت بود و فرد ديگرى هم فوت 
ــت. راهنده، به تصادفى در اتوبان تهران - قم  كرده اس
ــاره و افزود: بيش از 20 خودرو به علت طوفان در  اش
منطقه،  با هم برخورد كردند كه اين تصادف، 8 مصدوم 

به جاى گذاشته است. 
ــازمان هواشناسى با  ــناس س در همين حال كارش
ــمان در كالنشهر تهران و  ــاره به غبارآلودشدن آس اش
ــور در روز گذشته، گفت: سرعت وزش باد  غرب كش
ــيد. محمد اصغرى در  در تهران به 30 متر بر ثانيه رس
ــمان پايتخت به  ــت: آس گفت وگو با فارس اظهار داش

ــهر تهران و همچنين  دليل وزش باد در اطراف كالنش
ــدت  ــور به ش ــدت گرفتن وزش باد در غرب كش ش
ــى از شرايط آسمان تهران به  غبارآلود شد. البته بخش

دليل افزايش ابر نيز بود. 
ــرعت  وزش باد در فرودگاه امام  اصغرى گفت: س
خمينى 20 متر بر ثانيه و در فرودگاه مهرآباد 30 متر بر 

ثانيه بود. اين كارشناس هواشناسى يادآور شد: گرد و 
ــته ناشى از گرد و غبار در استانهاى قم  غبار به پا خاس
ــت. وى بيان داشت: طى چند شب آينده  و مركزى اس
آسمان اين كالنشهر شاهد رگبار و رعد و برق خواهد 
ــاعات بعد از ظهر  ــرايط در س بود به خصوص اين ش

رخ مى دهد.

ــاره به فضاى نا امنى  ــال حقوق زنان با اش يك فع
ــه در پل هاى عابر پياده براى زنان وجود دارد گفت:  ك
احاطه اين پل ها به وسيله تابلو هاى تبليغاتى دليل اصلى 
اين نا امنى است و شهردارى با استفاده از اين تابلو در 

واقع امنيت زنان را به فروش مى گذارد.
محمد كريم آسايش، فعال حقوق زنان در گفتگو 
ــب فضاى شهرى با ويژگى هاى  با ايلنا در مورد تناس
زندگى زنان، گفت: در بحث ارتباط فضاى شهرى و 
ــيت، ابعاد مختلفى از جمله امنيت، دسترسى به  جنس
امكانات و خدمات، تناسب فضاى شهر با آناتومى زنانه 
و... مطرح مى شود، اما به طور كلى در برنامه ريزى هاى 
ــيه  قرار  ــهرى معموالً گروه هايى از جامعه در حاش ش

مى گيرند كه زنان نيز جزء اين گروه ها هستند.
وى با اشاره به اهميت وجود ساختار هاى محله اى 
در زندگى زنان، گفت: زنان يكى از قربانيان فروپاشى 
ساختارهاى محله اى هستند، زيرا اين ساختار دسترسى 
به خدمات، امكانات و محل كار را در مسافتى نزديك 
ــازد كه با توجه به  به خانه و يا مهد كودك مهيا مى س
ــيارى براى آنها  نقش مادرى زنان، مى تواند كمك بس
ــايش ادامه داد: اكنون نظام كاربرى اراضى،  باشد. آس
شهر را با پراكنش روبرو كرده است. منطقه اى از شهر 
ــده و منطقه اى ديگر محل كار؛ كه اين  ــكونتگاه ش س
مساله بر زندگى زنان فشار وارد مى كند و سبب كاهش 

حضور اجتماعى و خانه نشينى آنها مى شود.
اين فعال حقوق زنان اظهار كرد: بحث امنيت زنان 
در محيط هاى شهرى گاهى تنها به كوچه هاى تنگ و 
تاريك تقليل داده  مى شود در حالى  كه نا امنى براى زنان 

در شهر به مسائلى ساختارى تر بر مى گردد. براى نمونه 
در ساخت پل هاى عابر پياده توجهى به امنيت اين فضا 

براى اقشار مختلف جامعه مانند زنان نمى شود.
ــيله  ــزود: معموالً پل هاى عابر پياده به وس وى اف
ــا ايدئولوژيك احاطه  ــاى تبليغاتى تجارى و ي تابلوه
ــده كه فضاى نا امنى را براى هر گونه تعرض ايجاد  ش
ــن است كه راه گريزى هم در روى پل  مى كند و روش
ــايش گفت: ما در اخبار،  ــر پياده وجود ندارد.  آس عاب
ــيارى را در اين مورد مى شنويم در  حادثه هاى تلخ بس
حاليكه شهردارى اقدامى براى جلوگيرى از آن نمى كند 
ــتفاده از اين تابلو هاى تبليغاتى امنيت  و در واقع با اس

زنان را به فروش مى گذارد.
اين فعال مدنى افزود: موضوع ديگرى كه زنان را به 
طور مستقيم با مسائل فضاى شهرى درگير مى كند؛ در 
مورد زنانى است كه به هر دليلى سرپناهى ندارند، بر 
اساس قانون، شهردارى و نهاد هاى متولى ديگر وظيفه 

دارند كه سر پناهى براى آنان ايجاد كنند.
وى با اشاره به «مكان هاى بى دفاع در شهر» توضيح 
داد: اين اصطالح به فضاهايى در شهر گفته مى شود كه 
ــتند و به پاتوقى براى  دور از نظارت عموم مردم هس
ــيب هاى اجتماعى تبديل شده اند و معموال در هر  آس

محله اى اين فضا ها وجود دارد.
آسايش ادامه داد: فضاهاى بى دفاع مى تواند با كمك 
شهردارى به فضايى مانند بازارچه هاى خود اشتغالى 
ــود و از اين راه، اين فضا هم در حيطه  زنان تبديل ش
نظارت عمومى قرار گيرد و امن شود و هم به ساختار 

محله و هم به اشتغال بانوان كمك كند.

وزير آموزش و پرورش گفت: در آن برنامه اى كه ما 
تهيه كرده ايم، 17 مرداد تاريخ برگزارى آزمون استخدامى 
ــت البته ممكن است در جلسه هماهنگى، تاريخ و  اس
ــد. به گزارش خبرگزارى فارس،  محتواى آن تغيير كن
على اصغر فانى در حاشيه مراسم بزرگداشت چهلمين 
روز شهادت معلم شهيد جواد نوروزى كه در ساختمان 
مركزى وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، در جمع 
ــتخدامى فرهنگيان  خبرنگاران در خصوص آزمون اس
ــت:   ــد، اظهار داش ــه چه زمانى برپا خواهد ش و اينك
ــتورالعمل آن آماده شده است و همانطور كه قبًال  دس
اشاره كرده ام، يك هماهنگى نهايى با معاونت توسعه 
منابع انسانى رياست جمهورى داريم كه اميدواريم اين 
هماهنگى انجام شود. وى اضافه كرد: در آن چيزى كه 
ــرداد ماه تاريخ برگزارى آزمون  ما تهيه كرده ايم، 17 م
استخدامى است؛ البته ممكن است در جلسه هماهنگى، 
ــد؛ به همين دليل اجازه  تاريخ و محتواى آن تغيير كن
دهيد اظهارنظرى نكنم تا قطعى شود. فانى افزود: اين 
آزمون استخدامى طبق قانون شامل مربيان پيش دبستانى 
در يك شرايط خاص و معلمان خريد خدمت آموزشى 
است كه اجازه مى خواهم نهايى شده آن را اعالم كنيم 
كه بعداً انتظار و توقعى در مخاطبين ايجاد نشود. فانى 
در خصوص تعداد شركت كنندگان نيز گفت: بستگى 
دارد كه تعريف ما چه باشد و متناسب با تعريف، آمار 
عوض مى شود و اجازه مى خواهم تا هماهنگى نهايى 
ــوزش و پرورش در  ــم. وزير آم ــزى را اعالم نكن چي
خصوص مدارس شاهد و ايثارگر، اظهار داشت: اداره 
ــاهد و ايثارگران داريم كه ديروز  كلى تحت عنوان ش

نيز گردهمايى از مسئولين اين اداره كل در استان ها در 
اردوگاه شهيد باهنر برگزار كرديم و برنامه هاى سال را 
بررسى كرديم. وى ادامه داد: يكى از برنامه ها تقويت و 
كيفيت بخشى به مدارس شاهد است كه فرزندان شهدا، 
جانبازان، ايثارگران در آن تحصيل مى كنند و اشكاالتى 
كه در برنامه امسال داشتيم را بررسى كرده كه اميدواريم 
ــال آينده جبران كنيم. فانى افزود: اجراى طرح  براى س
جامع ايثارگران كه در دولت يازدهم به تصويب رسيده 
ــال مى كنيم چرا كه  ــده را در برنامه ها دنب ــالغ ش و اب
ــاد داريم جانبازان و ايثارگران پرچمداران انقالب  اعتق
ــتند و اميدواريم از  ــالن ارزش هاى انقالب هس و حام
حضور و وجود عزيزان ايثارگر و جانباز در مدارس مان 
حداكثر بهره بردارى را در نيل به اهداف انقالب و مقام 
معظم رهبرى داشته باشيم. وزير آموزش و پرورش در 
خصوص افزايش مدارس شاهد، گفت: بعيد مى دانم اما 
اگر الزم باشد، يقينا افزايش مى دهيم و اگر نياز نباشد، 
به جاى اينكه در سطح، افزايش دهيم، در عمق، كيفيت 
كار را باال مى بريم. فانى در خصوص گاليه تعدادى از 
دانش آموزان نسبت به سؤاالت امتحانات نهايى و تجمع 
تعدادى از دانش آموزان كه جلوى اداره كل آموزش و 
ــهر تهران در اعتراض به سؤاالت خارج از  پرورش ش
عرف و سنگين امتحانات صورت گرفته است، اظهار 
داشت: بايد ببينيم اعتراض چه بوده است، ممكن است 
دانش آموز بگويد اين سؤال در جزوه ما نبوده است، اما 
ما از جزوه امتحان نمى گيريم و مبناى ما كتاب درسى 
ــت و اگر سؤالى خارج از كتاب درسى باشد، قابل  اس

بررسى است.

تابلوهاى تبليغاتى، پل هاى عابر را براى زنان ناامن كرده است جزئيات آزمون استخدامى آموزش و پرورش اعالم شد

در سفر رئيس جمهور به ايالم 

115 ميليارد ريال به ورزش ايالم اختصاص يافت
فرزاد فتاحى مدير كل ورزش و امور جوانان استان ايالم گفت: در 
سفر رئيس جمهور به اين استان 115 ميليارد ريال به ورزش ايالم 

اختصاص يافت.

تكميل  براى  اعتبار  ميزان  اين  اينكه  بيان  با  فتاحى   فرزاد 
هزينه  ايالم  استان  ورزش  حوزه  در  عمرانى  تمام  نيمه  طرح هاى 
مى شود، گفت: از مجموع اين ميزان اعتبار 65 ميليارد ريال آن 
مى شود.  هزينه  ايالم  شهر  نفرى  هزار  ورزشگاه 15  تكميل  براى 
تارتان،  پيست  تكميل  صرف  اعتبار  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى 

 15 ورزشى  مجموعه  پاركينگ  و  سبز  فضاى  مجموعه،  ورودى 
صورت  برنامه ريزى هاى  با  كرد:  اضافه  مى شود،  ايالم  نفرى  هزار 
گرفته اين ورزشگاه تا پايان امسال به بهره بردارى كامل مى رسد. 
فتاحى تصريح كرد: براى استخر سرپوشيده آبدانان با پيشرفت 
هم  كه  شده  مصوب  اعتبار  ريال  ميليارد   10 درصد   76 فيزيكى 
ماه هاى  ظرف  است  قرار  و  است  فعاليت  مشغول  پيمانكار  اكنون 

آتى به بهره بردارى برسد.
سالن  براى  گفت:  ايالم  استان  جوانان  امور  و  ورزش  مديركل 
است  شده  مصوب  ريال  ميليارد   40 نيز  ايالم  استان  تيراندازى 
برآورد  درصد   70 باالى  طرح  اين  فيزيكى  پيشرفت  اكنون  و 
اعتبار  اين  مجموع  از  ريال  ميليارد   20 داد:  ادامه  وى  مى شود. 
نيز  ريال  ميليارد   20 و  رياست جمهورى  نهاد  اعتبارات  محل  از 
ورزشى  پروژه  اين  به  جوانان  و  ورزش  وزارت  اعتبارات  محل  از 
اختصاص يافته است. اين مسوول با بيان اينكه با تكميل اين سه 
طرح ورزشى در استان ايالم ميزان سرانه فضاى ورزشى استان از 
78 صدم متر مربع به 80 صدم متر مربع افزايش مى  يابد، تصريح 
كرد: ميزان سرانه فضاهاى ورزشى در استان متناسب با ميانگين 
كشورى بوده و در حال حاضر 25 پروژه ورزشى در استان ايالم 

در حال اجراست.


