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عماد افروغ
 از چارچوب فكري
 صدرايي بنيانگذار

 كبير انقالب 
مي گويد

صدا و سيما همواره 
دغدغه فوتبال دوستان را 
مرتفع كرده و همه
 بازي هاي فوتبال  را با 
هزينه اي باال خريده است

گفت و گو

7

امام (ره) هيچ وقت از مبارزه 
دست نكشيد

ــد توليدات  ــرد: رش ــالم ك ــي اع ــك جهان بان
ــي منفي بودن ،  از ژانويه  ــي ايران پس از مدت صنعت

2014(دي- بهمن 92) آغاز شده است.
ــي  ــنيم، بانك جهاني در گزارش به گزارش تس
ــه خود اعالم  ــله گزارش هاي ماهان ــد از سلس جدي
ــال 2013 رشد  كرد، توليدات صنعتي ايران كه در س
ــرده بود در ماه هاي  ــي 10 درصدي را تجربه ك منف
ــفند 92) و  ژانويه،( دي بهمن92) فوريه( بهمن اس
ــفند 92 و فروردين 93)  به ترتيب با رشد  مارس(اس
ــدي، 0/2 درصدي و 0/7 درصدي مواجه  1/4 درص

شده است. 
ــد توليدات  ــاس اين گزارش متوسط رش بر اس
ــارس 2014 بالغ بر 0/3 درصد  ــي جهان در م صنعت
ــت. كشورهاي صنعتي در اين ماه رشد 0/5  بوده اس
ــدي در توليدات صنعتي خود را تجربه كرده اند  درص
ــعه صفر  ــورهاي در حال توس ــن رقم براي كش و اي

اعالم شده است.
ميزان رشد توليدات صنعتي براي برخي كشورها 
ــده است:  ــرح اعالم ش در ماه مارس 2014 به اين ش
ــد، منطقه يورو  ــد، ژاپن 0/7 درص ــكا 0/9 درص آمري
ــي 0/1 درصد، چين  ــي 0/5 درصد، انگليس منف منف
ــيه 0/4  ــه منفي 0/8 درصد، روس ــد، تركي 0/7 درص
درصد، عربستان منفي 1/6 درصد و هند 1/8 درصد.
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آغاز رشد 
توليدات 

صنعتي ايران
كارشناسان فرهنگي، ائمه جمعه و جماعات و بسياري از شخصيت هاي 

مذهبي در روزهاي اخير از  شرايط حجاب در كشور انتقاد كرده اند

1200 متقاضي سفر به عتبات
 در دام مرد شياد

ــراى مردم  ــا و ب ــه م ــاب در جامع ــاله حج مس
ايران،مساله بودن يا نبودن نيست،چگونگى بودن 
ــتن در جامعه ما حاال به  ــت،چگونه حجاب داش اس
ــت؛ دغدغه اى كه  ــده اس ــه اصلى تبديل ش دغدغ
ــان فرهنگى و  ــازار تا كارشناس ــردم كوچه و ب از م
ــئوالن را درگير كرده و حتى به توصيه هايى از  مس
ــئوالن پليس و ائمه جماعات هم رسيده  سوى مس
است.تا جايى كه چندى پيش آيت اهللا حسين نورى 
ــبت به اين كه امر به معروف و نهى از  همدانى، نس
ــاله حجاب در شهر هاى بزرگ كشور  منكر در مس
ــا اينكه امام  ــدار داده بود  ي ــى نمى شود،هش اجراي
جمعه موقت تهران روز گذشته بر گسترش حجاب 

تاكيد كرد.
به گفته آيت اهللا سيد احمد خاتمى، قصه حجاب 

مساله روز جامعه و دغدغه قاطبه متدينين است.
ــال  ــام جمعه موقت تهران افزود: مصوبه س ام
ــالب فرهنگي 300 ماده  ــوراي عالي انق 1386 ش
ــت كه  ــراي 25 نهاد وظيفه تعيين كرده اس دارد و ب
ــاب جز اجراي اين  ــترش حج هيچ راهي براي گس
ــچ گاه اجرايي  ــت. مصوبه اي كه هي مصوبه نيس
ــع و همه جانبه  ــن قانون، قانوني جام ــد، اما اي نش
ــود مشكل حجاب را  ــت كه با اجراي آن مي ش اس
ــوان جامعه ما حريم دين و  ــاء اهللا بان كم كرد و انش

مردم را نگه دارند. 
ــت  ــالم اس ــاله حجاب از احكام قطعي اس مس
ــت، گوياي  ــا رواي ــرآن و ده ه ــه ق ــش از ده آي و بي

ــت. همه فقها در معناي حجاب متفقند  حجاب اس
ــاند و تنها وجه و  ــد خانم خودش را بپوش و مي گوين
ــاده و نه آرايش كرده،  ــن، آن هم به صورت س كفي
ــد. به تعبير فقها، حجاب مثل نماز و روزه و  پيدا باش
ــلمات دين است  واجبات ديگر، از ضروريات و مس
ــلمانند،  و متدينان و آنها كه خدا را قبول دارند و مس

اين حكم به گوششان رسيده است.
ــش ديگري  ــت تهران در بخ ــام جمعه موق ام
ــاي غربي درباره  ــخنانش از لجبازي دولت ه از س
مساله حجاب گفت و افزود: دولت هاي غيراسالمي 
هر وقت مي خواهند با مسلمانان لج كنند، مي گويند 
ــه مي گويند بايد جريمه  ــاب ممنوع و در فرانس حج
ــالمي بخواهد بگويد ما با  بدهيد و هر دولت غيراس

شما رفيق هستيم، رفع منع (حجاب) مي كند.  
پيشينه حجاب و بي حجابي در كشور نيز بخش 

ديگري از سخنان خاتمي بود.
ادامه در صفحه 17

بانك جهاني خبر داد:

تب داغ برزيل
 در جعبه جادو
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دغدغه حجاب

ــيادي كه به بهانه اعزام مردم به عتبات   مرد ش
ــك ميليارد تومان از  ــات با  فريب1200 نفر ي عالي
ــوي پليس آگاهي  آنها كالهبرداري كرده بود، از س

شهرستان بردسير استان كرمان دستگير شد. 
ــير در ايــــن باره  ــتان شهرستان بردس دادس
ــدي پيش مردي با حـــضور  به جام جم گفت: چن
ــام كالهبرداري  ــس آگاهي از فردي به اته در پلي
ــكايت و عنوان كرد، قصد سفر به عتبات عاليات  ش
ــدم كه ادعا مي كرد  ــنا ش ــتم و با مردي آش را داش
ــفرهاي زيارتي فعاليت  در زمينه انتقال زائران به س
ــده كارواني را  ــد دارد در چند روز آين ــد و قص مي كن
ــات اعزام كند. بنابراين افراد  به زيارت عتبات عالي
ــفر پرداخت  ــزي براي اين س ــي مبلغ ناچي متقاض
ــفر را يك مرد  ــي از  هزينه س مي كنند، چون بخش

خير متقبل شده است.
ــخص   وي گفت: در مرحله بعدي تحقيقات مش
ــده و  ــاكي اعـــتمادش به آن فرد جلب ش ــد ش ش
ــت كرده و قرار بوده  ــون تومان به او پرداخ دو ميلي
ــياحتي شاكي و  يك نفر از اعضاي  صاحب دفتر س
ــواده اش را ثبت نام و با آن كاروان راهي كند، اما  خان

ديگر از آن مرد خبري نمي شود.

ــتور قضايي  ــا دس ــزود: ب ــدي اف ــدي احم مه
تحقيقات براي دستگيري مرد كالهبردار آغاز شد 
تا اين كه افراد ديگري نيز با حضور در پليس آگاهي 

از مردي به اتهام كالهبرداري شكايت كردند. 
در بررسي از پرونده ها مشخص شد شاكيان در 
ــه قصد اعزام براي  ــده اند كه ب دام فردي گرفتار ش
سفر به عتبات عاليات آنها را فريب داده و به شيوه اي 

مشابه آنها را به دام انداخته است. 
ــدي تحقيقات معلوم  ــد: در مرحله بع وي يادآور ش
ــا همان فردي  ــه اي از متهم فراري ب ــد تصوير رايان ش
ــت دارد. در ادامه  ــت، مطابق ــه پليس در تعقيبش اس ك
ــد هرگونه فعاليت  ــد مرد كالهبردار فاق ــخص ش مش
ــفرهاي زيارتي بوده  ــه انتقال افراد به س كاري در زمين
ــت. دادستان  و به طور غيرقانوني فعاليت مي كرده  اس
ــان كرد: به اين ترتيب  ــير خاطرنش ــتان بردس شهرس
پاتوق هاي احتمالي متهم زير نظر گرفته شد و چند روز 
پيش مخفيگاه جديد متهم در حالي شناسايي شد كه او 
افراد ديگري را به دام انداخته و در حال كالهبرداري از 
آنها بود. بنابراين ماموران انتظامي با هماهنگي قضايي 

وارد مخفيگاه متهم شدند و او را دستگير كردند.
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مانور رسانه اي سازمان دوم صدا و سيما در تبريز

فاطمه عودباشى /گروه راديو و تلويزيون

مراسم اختتاميه هجدهمين جشنواره توليدات 
ــتان  پنجشنبه شب  راديويي و تلويزيوني مراكز اس
ــم ضمن معرفي  ــد. در اين مراس در تبريز برگزار ش
مراكز برگزيده در بخش هاي سيما، راديو، موسيقي 
ــنواره به  ــپاس جش خبر و پژوهش تنديس و لوح س
ــنده كتاب نورالدين پسر  ــپهري نويس معصومه س

ايران، نويسنده برتر تبريزي اهدا شد.
ــم پاياني هجدهمين  به گزارش جام جم، مراس
ــي و تلويزيوني مراكز  ــدات راديوي ــنواره تولي جش
استان  پنجشنبه شب در محوطه تاريخي و تفريحي 
ائل گلي با حضور رئيس رسانه ملي، حجت االسالم 
ــازمان،  ــوي مقدم قائم مقام س ــيدرمضان موس س
ــتاندار،  ــيما، اس ــتان هاي صدا و س معاون امور اس
ــهردار، مديران، برنامه سازان و هنرمندان مراكز  ش
ــد و مراسم تا ساعت 2 بامداد ادامه يافت. برگزار ش

رئيس رسانه ملي در بخشي از اين مراسم آذربايجان 
ــرزمين شعر، شور و شعور خواند و از مردم تبريز  را س
ــته از هنرمندان كشور  به دليل مهمان نوازي شايس

قدرداني كرد. 
ــتان  ضرغامي گفت: بزرگان و نامداران اين اس

ــاني خلق  رنگين كماني از هنر و فضايل الهي و انس
ــر  ــالمي در سراس كرده اند كه مايه افتخار ايران اس
ــازمان صدا و سيما ظرفيت  ــت. رئيس س جهان اس
ــانه اي مراكز استان  را  عظيم فرهنگي، هنري و رس
ــت و از آن به عنوان  بزرگ ترين گنجينه ملي دانس
ــانه اي در دهه  ــن بن مايه هاي تحول رس غني تري
ــازمان صدا و سيما  چهارم انقالب ياد كرد.رئيس س
ــانه اي مراكز  ظرفيت عظيم فرهنگي، هنري و رس
استان  را بزرگ ترين گنجينه ملي دانست و از آن به 
ــانه اي در  عنوان غني ترين بن مايه هاي تحول رس
دهه چهارم انقالب ياد كرد. رئيس رسانه ملي گفت: 
شبكه هاي استاني هر چند از دل ابزار نوين و مدرن 
ــاش و  ــانه اي بيرون آمده اند، اما در عصر اغتش رس
ــنت و راهبري  ــه پرچمدار س ــرگرداني مدرنيت س
ــده اند. ضرغامي افزود: اجتماع  آييني و فرهنگي ش
ــازان صداوسيما در تبريز صرفا يك  بزرگ برنامه س
گردهمايي نيست، بلكه بزرگ ترين مانور فرهنگي 
ــور و نمايش آرايش ملي افسران  ــانه اي كش و رس
ــت هاي  ــگ نرم در رويارويي با رخنه ها و گسس جن
ــانه ملي از صداوسيماي  فرهنگي است.رئيس رس
ــتان  به عنوان سازمان دوم رسانه اي ملي  مراكز اس
ــبكه ها به تنهايي  ياد كرد و گفت: هر كدام از اين ش

ــبكه ملي و فراملي انجام  ــطح يك ش قادرند در س
وظيفه كنند.ضرغامي گفت: ملـي بودن صداوسيما 
ــي و تمركز بر متن نيازهاي  ــي از نگاه فراجناح ناش
ــت و حضـور گسترده مردم از اقصي نقاط  مردم اس
كشور در برنامه هاي صداوسيـــما نيز نماد ديگري 

از ملي بودن اين رسانه است.

 آينه اي مقابل تكثر قومي
ــبي، معاون امور استان هاي  كيومرث طهماس
ــاره به اين كه  ــم با اش ــيما نيز در اين مراس صداوس
ــول  ــم در روز مبارك مبعث رس ــنواره هجده جش
ــازان  ــت: برنامه س ــد، گف ــاز ش ــا آغ مهرباني ه
صداوسيما، سفيران فرهنگي و نيرومندترين رسانه 
ــاز اين ديار به شمار مي روند و بايد براي  فرهنگ س
خويش رسالتي قائل شوند و در نشر فرهنگ اصيل 
ــالمي، هويت ديرپاي ايراني و آرمان هاي نظام  اس

مقدس جمهوري اسالمي كوشا باشند.
ــنواره مراكز استان ها يكي از  وي ادامه داد: جش
ــور است؛ چون  مهم ترين رويدادهاي فرهنگي كش
اوال عمده جشنواره هاي ملي و رويدادهاي فرهنگي 
ــده اند، حال آن كه جشنواره  ما در تهران متمركز ش
ــتان  ماهيتي مركز گريز دارد.دومين دليل  مراكز اس

ــت كه عموم رخدادهاي فرهنگي بر يك يا  اين اس
ــاحت و ساختار بنا شده اند، اما جشنواره مراكز  دو س
ــتان  به حيث ماهيت فراگيرش، همه حوزه هاي  اس
ــامل  ــتاري را ش ــنيداري و نوش ديداري، آوايي، ش
ــود و دليل سوم اين كه جشنواره مراكز استان   مي ش
ــنواره كالن فرهنگي است كه مي تواند  يگانه جش

آينه اي در برابر تكثر قومي باشد.
معاون امور استان هاي صداوسيما با بيان اين كه 
قضاوت و كار داوران در اين دوره از جشنواره دشوار 
بود، گفت: دليل دشواري كار داوران اين بود كه آنها 
توليدات چهار سال اخير را ديدند و قضاوت كردند.

ــانه ما  ــرد: در عرصه رس ــبي عنوان ك طهماس
ــتيم، يعني سياستگذار  ــي معنا هس قائل به مهندس
فرهنگي بايد توانايي ترسيم هندسي اجرايي داشته 
باشد تا چگونگي انتقال مفاهيم به مخاطب از مسير 
ساختاري متناسب و مناسب محقق شود. به همين 
ــل در آثار پويانمايي به دنبال انتقال مفاهيم بلند  دلي
ــالمي - ايراني با زباني كودكانه بوديم  فرهنگي اس
تا آتيه سازان ما در مدار همين فرهنــگ غني رشد 
كنند. در آثار مستند، ثبت جلوه هاي معماري اسالمي 

- ايراني را در دستور كار قرار داديم.
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تعظيم در برابرقانون
در صورت رعايت 
قانون حقوق كسي 
پايمال نمي شود
 و فساد و تباهي 
فرهنگي
 از جامعه رخت 
بر مي بندد

پويايي اقتصاد مقاومتي
با گذشت چند ماه از طرح مبحث اقتصاد مقاومتي 
ــرورت اجراي  ــدد رهبر انقالب بر ض ــد مج و تاكي
ــي از تحليل و  ــت ها، اكنون ذخيره خوب اين سياس
ــكافانه درخصوص واقعيت اقتصاد  تامل هاي موش
ــده است. اما طبيعي  ــور انباشته ش مقاومتي در كش
است كه اين تحليل ها و تامل ها تا  زماني كه شكل 
ــخه هايي براي  ــي به خود نگيرد، صرفا نس عمليات

نگهداري در كتابخانه ها خواهد بود.
ــي ديگر موضوعي  ــروز البته اقتصاد مقاومت ام
ــي نيست؛ بلكه «بايدي» است  براي بحث و بررس
ــال ارائه  ــاي نظام در ح ــت و ديگر نهاده ــه دول ك
راهكارهاي اجراي آن هستند. اقتصاد مقاومتي در 
ــعه كشور، محور  ــتانه تدوين برنامه ششم توس آس
ــايد از اين منظر  ــن برنامه خواهد بود. ش ــن اي تدوي
ــعه اي  ــم در ميان تمام برنامه هاي توس برنامه شش
كشور گامي بلندتر رو به جلو باشد، زيرا با يك الگوي 
ــخص شده است؛ الگويي كه  معين، تكليف آن مش

پويايي ويژگي ذاتي آن است.
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 ضرغامي: جشنواره استاني صدا و سيما به عنوان
 سازمان دوم ، بزرگترين مانور فرهنگي و رسانه اي كشور  است

 شبكه هاي استاني 
پرچمدار حفظ فرهنگ و آيين هاي بومي هستند



ادامه  از صفحه اول
ــاب، قرآن، حديث و  ــينه حج ــادآوري كرد كه پيش  وي ي
حجاب فاطمه و زينب است و پيشينه بي حجابي به قره العين 
ــد باب تبليغ مي كرد  ــي، زني كه با عرياني از علي محم بهاي
ــيعه و مسلمان ما  ــد و خانم هاي ش و نيز رضاخان قلدر مي رس
حضرت زهرا(س) و حضرت زينب(س) را ترجيح مي دهند. 

هشدار آيت اهللا نوري همداني 
ــبت به  ــن پيش از اين نيز برخي مراجع تقليد نس همچني
ــدار داده و به طور مثال، اوايل  ــيوع بدحجابي در كشور هش ش
امسال نيز آيت اهللا حسين نوري همداني تصريح كرد، امروز در 
شهر تهران و برخي شهرهاي بزرگ، مردم مشاهده مي كنند 
ــروف و نهي از منكر اجرايي  ــاله حجاب، امر به مع كه در مس
نمي شود. در اين مناطق بانوان فقط به پوشيدن يك روسري 
ــان را نشان مي دهد اكتفا مي كنند، در حالي  كه موهاي سرش
كه بايد نسبت به اين مساله اقدام الزم صورت گرفته و امر به 
معروف و نهي از منكر در چنين شهرهايي هرچه بيشتر شود.  
ــتاد حوزه علميه قم با اشاره به مواضع دولت هاي غربي در  اس
ــه آمريكايي ها در حالي مدعي دفاع  ــال ايران تاكيد كرد ك قب
ــاله برخورد با بدحجابي  ــر هستند كه وقتي مس از حقوق بش
ــاهده مي كنند، با ادعاهاي واهي عنوان  ــور ما را مش در كش

مي كنند كه در دين اسالم آزادي وجود ندارد.

حجاب در ديروز، امروز، فردا
دغدغه اين موضوع سبب شد تا در برنامه «ديروز، امروز، 
ــته از شبكه سوم سيما پخش  ــنبه شب گذش فردا» كه پنجش
شد نيز كارشناسان و مسئوالن مختلفى درباره مقوله حجاب، 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اين برنامه با حضور غالمعلى حدادعادل نماينده مجلس 
ــه فرهمندپور  ــرى، فهيم ــى مقام معظم رهب ــاور عال و مش
ــور و سردار اسماعيل  ــاور امور زنان و خانواده وزارت كش مش

احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى كشور برگزار شد.
ــت كه وضع حجاب  در حالي كه حدادعادل بر اين باور اس
ــور روز به روز  بدتر مي شود، اما سردار احمدي مقدم با  در كش
ــد مي كند كه در اين زمينه،  ــت و تاكي اين ديدگاه موافق نيس

نيروي انتظامي به وظيفه قانوني خود عمل مي كند.
ــز تاكيد  ــور ني ــان و خانواده وزارت كش ــور زن ــاور ام مش
ــي تقصير  ــيم فرافكني نكنيم و كس مي كند  بايد مراقب باش
ــهم خود را در مقوله  را به گردن ديگري نيندازد و هركس س
ــان اين برنامه بر ضرورت  ــاب بخوبي ايفا كند. كارشناس حج
ــغ صحيح براي  ــئوالن و تبلي ــوي مس ــازي از س فرهنگ س
ــد و بر اين موضوع  ــترش حجاب در جامعه، تاكيد كردن گس
ــترش فرهنگ حجاب در جامعه،  ــتند كه گس اتفاق نظر داش

ــتگاه هاي مسئول در اجراي  ــت كه بايد همه دس فعاليتي اس
آن، با يكديگر همكاري كنند.

 قانون به تنهايي مساله اي را حل نمي كند
ــت  ــاره به خواس ــداي اين برنامه، حداد عادل با اش در ابت
ــوان كرد: هم اكنون،  ــي مردم براي حفظ حجاب، عن عموم
ــاب، گاليه هاي زيادي  ــردم متدين و انقالبي در زمينه حج م
دارند و يكي از خواسته هايشان از ما اين است كه فكري به حال 
ــود. خيلي ها پيش از اين كه در مورد گراني و مسائل  حجاب ش
ــاله عفاف  اقتصادي صحبت كنند، نگراني خود را در مورد مس
و حجاب بيان مي كنند و اين يعني مساله حجاب يك مساله و 

يك دغدغه روز  است. 
به اعتقاد اين عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي، ما بايد عزم و 
اراده اي جدي در زمينه حجاب داشته باشيم. قانون به خودي خود، 
ــاله اي را حل نمي كند؛ چيزي كه نتيجه عملي در پي دارد،  مس

اقدام سنجيده و هماهنگ و مبتني بر واقعيت هاست. 
ــام تاكيد مي كند كه  ــخيص مصلحت نظ عضو مجمع تش
در مقوله حجاب، مساله ما قانون نيست، مساله اجراي درست 
قانون است. فكر مي كنم بعد از 35 سال بايد نگاهي به گذشته 
ــال هاي اول انقالب خيلي  ــيم.  وضع امروز ما با س ــته باش داش
متفاوت است و امروز تجربه بسيار بيشتري داريم، با اين اوصاف 
ــيم مشكل ما در موضوع حجاب چيست؟  بايد از خودمان بپرس
ــده پيچيده و چندبعدي  ــه حدادعادل، حجاب يك پدي به گفت
است، حجاب نه فقط مساله اي فرهنگي است و نه فقط محتاج 
ــت. حجاب در كنار اينها يك مساله  دخالت نيروي انتظامي اس
ــمنان انقالب نسبت به آن حساسيت  ــت كه دش اجتماعي اس
دارند و روي آن سرمايه گذاري و برنامه ريزي كرده اند و كساني 
ــته باشند.  كه مي خواهند اقدام كنند نبايد اقدام تك بعدي داش
ــت كه نمي توان آن را فقط با  اين موضوع مثل يك بيماري اس
 يك قرص درمان كرد و نياز به داروهاي متفاوت است و بعد از 

35 سال بايد نگاهمان را نسبت به حجاب عوض كنيم.
اما از سوي ديگر، مشاور امور زنان و خانواده وزارت كشور 
معتقد است: دستگاه هايي كه مسئول هدفگذاري هستند اين 
ــده است.  ــتي عمل نش كار را انجام داده اند، اما در ادامه بدرس
ــتگذاري مشكلي نداريم و سياست هايمان در اين  ما در سياس
زمينه روشن است و فكر مي كنم در مرحله بررسي متغيرهاي 
ــت. همچنين در مورد پايش  ــده اس محيطي خوب عمل نش
ــتي انجام نشده و  ــتگاه ها بدرس ــيم كار ملي دس و رصد، تقس
ــي عمل نكرده اند  ــتگاه هايي كه به وظيفه خود بخوب ــا دس ب
ــده است.  كار سيستمي يعني هر بخشي بدرستي  برخورد نش
ــتم يكي از  ــد، اما وقتي در يك سيس ــود را ايفا كن ــه خ وظيف
ــود.  ــتم مختل مي ش ــزا بخوبي عمل نكند، كار كل سيس اج
ــتمي در مقوله  ــاره به لزوم كار سيس فهيمه فرهمندپور، با اش

ــان مي كند كه در موضوع عفاف و حجاب  حجاب، خاطرنش
نيز متاسفانه شاهد يك كار هدفمند سيستمي نبوده ايم.

 كدام نهاد رسمي، مسئول است؟
كار فرهنگي يا برخورد قانوني؛ دو رويكرد متفاوت است كه 

همواره براي مقابله با مساله بدحجابي مطرح مي شود.
حدادعادل با ضروري دانستن برخورد قانوني با بدحجابان، 
ــت كه  عنوان مي كند: حجاب يك امر اعتقادي و فرهنگي اس
نياز به تربيت دارد، اما وقتي قرار شد در جامعه اي حجاب رعايت 
ــي كه تصميم گرفت در اين مورد قانون را رعايت  ــود، با كس ش
ــت و نيروي انتظامي در  ــود؟ آيا دول نكند چه برخوردي بايد ش
ــن زمينه وظيفه دارد يا خير؟ ما معتقديم نيروي انتظامي بايد  اي
ــت اجراي بد  ــه و مدبرانه به قانون عمل كند. ممكن اس عاقالن
قانون آسيب ايجاد كند، اما نيروي انتظامي نبايد خودش را بدون 
مسئوليت بداند و دولت هم بايد از نيروي انتظامي حمايت كند. 
اما فرهمندپور بر اين اعتقاد است كه نبايد همه وظايف براي 
مقابله با بدحجابي به نيروي انتظامي، سپرده شود.  وي يادآوري 
مي كند كه انتظار از نيروي انتظامي اين است كه به وظيفه خود 
عمل كند، اما اگر قرار باشد ديگر دستگاه ها به وظيفه خود عمل 
نكنند، اين مشكالت به سمت نيروي انتظامي سرريز مي شود، 
همان طور كه االن هم اين اتفاق افتاده است. اگر دستگاه هاي 
دولت دست كم در ساختار خود به وظيفه خود عمل كنند ما شاهد 
اين وضع در جامعه نخواهيم بود. از سوي ديگر، فرمانده نيروي 
انتظامي كشور نيز ضمن دفاع از فعاليت هاي اين نيرو در مقابله 
ــوان مي كند كه ما به وظيفه قانوني خود عمل  با بدحجابي، عن
مي كنيم، هرچند گاهي صحبت هايي عليه كارهايي كه انجام 

مي دهيم، به گوشمان مي رسد. 
ــال  ــه حدادعادل مي گويد وضع حجاب، هرس ــي ك در حال
ــود و بايد در اين مورد تدبيري  ــال قبل بدتر مي ش ــبت به س نس
ــماعيل احمدي مقدم، تصريح مي كند:  ــيد، اما سردار اس انديش
ــت من برخالف برداشت مهمانان برنامه، اين نيست كه  برداش

وضع روز به روز بدتر مي شود، آنهايي كه اهل جلوه گري هستند 
بيشتر در چشم ظاهر مي شوند و كساني كه اهل عفاف و حجاب 
هستند كمتر در منظر عمومي ظاهر مي شوند و اين به معناي بد 

شدن وضع حجاب و عفاف نيست. 

  خانواده و مدرسه؛ پيشگام ترويج حجاب
پيشگيري، پيش بيني، مديريت و تقابل، چهار مرحله مقابله 
با پديده بي حجابي است كه مشاور امور زنان وزارت كشور به آن 
اشاره مي كند. به گفته فرهمندپور، خانواده هاي ما قبل از انقالب 
ــتند خودشان بايد فرزندانشان  در جامعه طاغوت چون مي دانس
را تربيت كنند بخوبي از پس تربيت بچه ها برمي آمدند، اما بعد از 

انقالب دچار مساله واسپاري تربيت بچه ها به جامعه شده اند.
وي تصريح مي كند: يكي از اساسي ترين مسائل ما در جامعه 
امروز اين است كه خانواده ها وظيفه خود را در قبال تربيت ديني 
فرزندان بخوبي ايفا نمي كنند. وقتي اين مديريت در خانه انجام 
ــكالت به آموزش و پرورش سرريز مي شود كه  ــود، اين مش نش
ــاهد  ــتگاه هم بخوبي به وظيفه خود عمل نمي كند و ش اين دس
اين هستيم كه همه به سمت فرافكني مي روند. حدادعادل هم 
ــاره به نقش خانواده ها در مورد حجاب و عفاف، خاطرنشان  با اش
ــت شبيه به  ــت، درس مي كند: بي حجابي يك پديده پيچيده اس
اعتياد. غفلت خانواده ها و مسائل تربيتي از موارد موثر در موضوع 
اعتياد است كه حجاب هم به همين شكل است. يعني برخالف 
نظر فرهمندپور، حدادعادل معتقد است حجاب يك كار تربيتي 
ــت كه بايد خانواده و مدرسه، هر دو همزمان با يكديگر آن را  اس
انجام دهند. به گفته عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي، حجاب 
يك كار تربيتي است و جاي تربيت آن در خانواده است. مدرسه 
ــه  ــي مي كند، اما اگر پيام تربيتي خانواده و مدرس ــم كار تربيت ه
ــد، اين تربيت به نقطه درستي نمي رسد. در واقع، اگر  متغاير باش
آموزه هاي مدرسه با آموزه هاي خانواده درباره حجاب متناقض 
ــت كه به  ــد، در آن صورت نمي توان از دانش آموز توقع داش باش

مساله حجاب، به ديد مساله اي اختياري و ارزشمند نگاه كند.
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حق با شماست
ساختمان نيمه تمام مسجد پرند

ــئول  ــائبه مس ــري از تهران: از زحمات و تالش بي ش فك
ــتان جامع بانوان آرش و تمامي پرسنل  بخش NICU بيمارس
ــوزانه و درمان از نوزادان  ــش آن به جهت مراقبت دلس زحمتك

بستري كمال تشكر و قدرداني را دارم.
ــاد كوچكي كه  ــد روز اخير با هر ب ــران: در چن ــي از ته امين
وزيدن مي گيرد، برق خيابان بهنام در بلوار آيت اهللا كاشاني قطع 

مي شود. علت چيست؟ 
كريمي از شريف آباد: مسئوالن با تبديل بيمه روستايي به بيمه 
سالمت، امكان استفاده هرچه بيشتر روستائيان از امكانات درماني 

و بهداشتي را براي اين عزيزان فراهم كنند.
ــاخت مسجدي در بلوار امام رضا (ع)  ــهروند از پرند: س يك ش
فاز5 پرند بيش از يك سال است كه رها شده و خاك ناشي از اين 
ــاز باعث آزار و اذيت ساكنان شده است. از مسئوالن  ــاخت و س س

ذي ربط مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
يك شهروند: كاميون هايي كه با بار سنگين از پشت پليس راه 
شريف آباد وارد جاده مي شوند، گرد و خاك بسيار ايجاد مي كنند و 
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يك شهروند از تهران: بهتر است روز خاصي را براي كساني كه 
نتوانستند جهت دريافت يارانه ها ثبت نام كنند، درنظر بگيرند.

ــراي زايمان  ــران ب ــتان ميالد ته ــهروند: بيمارس ــك ش ي
ــان دريافت مي كند،  ــك ميليون و 500 هزار توم ــي مبلغ ي  طبيع
ــان طبيعي را رايگان  ــت و درمان زايم در حالي كه وزارت بهداش

اعالم كرده است. چرا؟
22262142info@jamejamonline.ir

دغدغه حجاب
 امام جمعه موقت تهران خواستار اجراي مصوبات 

شوراي عالي انقالب فرهنگي براي گسترش حجاب شد

 ابتالي ساالنه 400 هزار ايراني
 به ديابت

رئيس پژوهشكده غذا و متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي 
ــيار  با تاكيد بر اين كه نگراني از بابت ديابت در دنيا و ايران بس
جدي است، اظهار كرد: در هفت سال اخير، ساالنه 400 هزار 

نفر به تعداد بيماران ديابتي در كشور افزوده شده است.
ــتين نشست  ــيه نخس ــتقامتي در حاش دكتر عليرضا اس
 ديابت كه در هتل استقالل برگزار شد، به مهر گفت: بيش از

 350 ميليون نفر در دنيا به ديابت مبتال شده اند.
ــيوع ديابت در ايران روبه افزايش  ــا اعالم اين كه ش وي ب
ــال اخير از  ــور طي هفت س ــت، افزود: آمار ديابت در كش اس

8درصد به باالي 11/5 درصد رسيده است.
ــت چون  ــيار نگران كننده اس ــن آمار بس ــزود: اي وي اف
ــتند. مجموع  ــيار چاق هس ــت با جمعيتي كه بس ــراه اس هم
ــا توجه به اين كه ديابت يك  ــا، ديابت را زياد مي كند و ب اينه
ــكالت زيادي  ــت، طبيعتا مي تواند مش  بيماري پرعارضه اس

به دنبال داشته باشد.
استقامتي ادامه داد: مشكالتي چشمي، كليوي، قلبي و... 
ــه ابتال به ديابت مي تواند فرد را درگير كند و اين براي  از ناحي
ــور عالوه بر اين كه خسارت هاي زيادي  ــالمت كش نظام س

به دنبال دارد، هزينه هاي درمان را نيز باال مي برد.
ــكي تهران به شيوع ديابت در  ــتاد دانشگاه علوم پزش اس
ــيوع ديابت در خانم ها  ــاره كرد و افزود: متاسفانه ش زنان اش
مقداري بيشتر از آقايان است، اما نبايد فراموش كرد كه شيوع 

ديابت در هر دو جنس در حال افزايش است.
ــدار نسبت به كاهش سريع سن ابتال  وي همچنين با هش
ــن ابتال به ديابت به زير 15 سال  ــور گفت: س به ديابت در كش
كاهش يافته است. علت اصلي اين مساله نيز تغذيه نامناسب،  
ــي كودكان جلوي  ــتن هاي طوالن كم تحركي و بويژه نشس
ــه چاقي را بين كودكان ايراني  ــت ك كامپيوتر و تلويزيون اس

افزايش داده است.

 توقف اعزام زائران به عتبات
 از ابتداي ماه رمضان

ــازمان حج و زيارت از توقف  ــر كل عتبات عاليات س مدي
اعزام زائران به عتبات عاليات از ابتداي ماه رمضان خبر داد.

ــارس، افزود: از ابتداي  ــن نظافتي در گفت وگو با ف محس
ماه رمضان به مدت 15 روز اعزام ها به عتبات عاليات متوقف 
ــازي و انجام  ــراي بازس ــان فرصتي را ب ــود و اين زم مي ش

تعميرات الزم در اختيار هتل ها قرار مي دهد.
ــازي  ــي هتل ها، بهينه س ــزود: در اين ايام سمپاش وي اف
ــتم حمل ونقل زائران  ــه زائران و تغييرات الزم در سيس تغذي
انجام مي شود و از شركت هاي طرف قرارداد خواسته مي شود 

تغييرات الزم را انجام دهند.
نظافتي اظهار كرد: پس از توقف 15 روزه و اصالح و انجام 

تغييرات الزم، اعزام زائران دوباره انجام مي شود.

فقط 3 سفره خانه در پايتخت 
مجوز دارند

ــاد از پليس تهران،  ــه قهوه خانه ها با انتق ــس اتحادي رئي
خواستار برخورد پليس با سفره خانه هاي غيرمجاز شد.

ــفانه  ــاس عاليي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: متاس عب
ــفره خانه هاي  ــس تهران با س ــورد نكردن پلي ــل برخ به دلي
ــن مراكز در  ــاهد افزايش قارچ گونه اي ــاز هر روز ش غيرمج
ــتيم. نبود نظارت كافي  ــهرهاي حاشيه آن هس پايتخت و ش
ــده است هر فردي با اجاره يا خريد  پليس در اين باره باعث ش

مغازه اي به راه اندازي سفره خانه غيرمجاز اقدام كند.
ــه سفره خانه داراي مجوز  وي ادامه داد: در تهران فقط س
اتحاديه هستند كه يكي از آنها در شهرك غرب، يك سفره خانه 
ــفره خانه سوم نيز در ميدان راه آهن فعال است و  در مركز و س
بقيه سفره خانه ها در پايتخت داراي مجوز نيستند و به صورت 

غيرقانوني فعاليت مي كنند.
ــفره خانه هاي  ــس اتحاديه قهوه خانه ها و س به گفته رئي
سنتي، تمامي قهوه خانه هاي مجاز در تهران زير نظر اتحاديه 
ــورت دوره اي از اين مراكز  ــه به ص ــان اتحادي بوده و بازرس
ــد مي كنند؛ ضمن اين كه با تخلفات قهوه خانه ها بدون  بازدي

اغماض برخورد مي شود.
ــفره خانه هاي  ــد قارچ گونه س ــرد: رش ــي تاكيد ك عالي
ــد آورد و  ــي را پدي ــكالت اجتماع ــد مش ــاز مي توان غيرمج
 به همين دليل از پليس مي خواهيم از ادامه فعاليت اين مراكز 

جلوگيري كند.
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ــت ضمن اعالم جزئيات سه بسته  معاون درمان وزير بهداش
ــته طرح تحول درمان، از اجراي  ــت بس خدمتي باقيمانده از هش
ــته مربوط به «حفاظت مالي از بيماران خاص، صعب العالج و  بس

نيازمند» در قالب طرح تحول درمان در طول خردادماه خبر داد.
ــنا افزود: طرح تحول نظام  محمد آقاجاني در گفت وگو با ايس
سالمت از دو مرحله اصلي برخوردار است كه يك مرحله به حوزه 

«درمان» و ديگري به «بهداشت» مربوط مي شود.
ــان گفت: اين طرح از  ــح طرح تحول حوزه درم وي در توضي
ــت كه از پانزدهم ارديبهشت در 557  ــت برنامه برخوردار اس هش
بيمارستان وزارت بهداشت آغاز شده است. سه برنامه از اين هشت 
برنامه شامل «كاهش فرانشيز پرداختي مردم در بيمارستان هاي 
دولتي»، «رايگان شدن زايمان طبيعي» و « ارتقاي كيفيت وضع 
ــتان هاي دولتي(هتلينگ)» از پانزدهم  اقامت بيماران در بيمارس

ارديبهشت آغاز شده است.
آقاجاني افزود: همچنين دو برنامه ديگر نيز شامل «حمايت از 
ــكان در مناطق محروم» و «مقيم شدن پزشكان  ماندگاري پزش
ــتان هاي دولتي» از ابتداي خرداد آغاز شده  متخصص در بيمارس

كه بتدريج در بيمارستان هاي كشور اجرايي مي شود.
وي از اجراي بسته مربوط به «حفاظت مالي از بيماران خاص، 
ــول درمان در طول  ــد» در قالب طرح تح ــالج و نيازمن صعب الع
ــرداد خبر داد و گفت: با توجه به هزينه هاي درمان بيماري هاي  خ
ــالج پيش بيني ها و تدابير الزم براي حمايت از  خاص و صعب الع
ــت كه  ــاران خاص، صعب العالج و نيازمند صورت گرفته اس بيم

بتدريج اجرايي خواهد شد.
معاون درمان وزير بهداشت از پيش بيني بسته «ارتقاي كيفيت 
ويزيت بيماران در كلينيك هاي تخصصي بيمارستان هاي دولتي 
ــور» و همچنين بسته مربوط به «امداد هوايي» براي مرحله  كش
ــت تحول نظام سالمت در حوزه درمان خبر داد و گفت: اين  نخس
بسته هاي خدمتي نيز به مرور طي روزهاي آتي اجرايي مي شوند.
ــت  ــته براي مرحله نخس ــت بس وي افزود: مجموع اين هش
ــده است.  ــالمت در زمينه درمان طراحي ش طرح تحول نظام س
ــت به  ــز تدوين و از هفتم ارديبهش ــتورالعمل هاي مربوط ني دس
ــت. اجراي تمام اين  ــگاه هاي علوم پزشكي ابالغ شده اس دانش

برنامه ها با جديت در حال پيگيري است.

ــرد، انتظار  ــل متحد اعالم ك ــازمان مل ــز اطالعات س مرك
ــال آينده  مي رود با ادامه روند فعلي مصرف دخانيات طي 40 س
ــالمي ايران و پاكستان درصدر  كشورهاي مصر، جمهوري اس

كشورهاي مصرف كننده دخانيات جهان قرار گيرند.
ــاس گزارش سازمان جهاني بهداشت  به گزارش مهر، بر اس
ــات برابر با دهم خرداد،  ــبت روز جهاني بدون دخاني كه به مناس
ــار يافته، ساالنه شش ميليون نفر در جهان به دليل استفاده  انتش
ــت مي دهند كه از اين تعداد 600  ــات جان خود را از دس از دخاني

هزار نفر قرباني دود دخانيات ديگران مي شوند.
ــه دوم را در ميانگين قيمت كم  ــرقي رتب  منطقه مديترانه ش
ــن منطقه يك پاكت  ــان دارد، به نحوي كه در اي ــيگار در جه س

سيگار كمتر از يك دالر به فروش مي رسد.
ــازمان  ــرقي س دكتر عال  الوان، مدير منطقه مديترانه ش

ــات دخانيات  ــا افزايش مالي ــت مي گويد: ب ــي بهداش جهان
مي توانيم مصرف آن را كاهش داده و مانع استعمال دخانيات 

از سوي جوانان شويم.
ــورها موجب  ــش 10 درصدي قيمت دخانيات دركش افزاي
ــات جان ها  ــيگاري ها و نج ــا 5 درصدي تعداد س ــش 4 ت كاه
ــايع ترين دخانيات در  ــان ش ــيگار همچن ــود.مصرف س مي ش
ــورهاي منطقه بوده، اما قليان نوع ديگري ازمحبوب ترين  كش

مواد دخاني به ويژه در مصر و عربستان است.
ــاالي 47 درصد در ميان  ــات به رقم ب ــرف دخاني رواج مص
ــنين 13 تا 15 سال در كشور هاي  ــر بين س نوجوانان دختر و پس
ــيده است، در عين حال افزايش سيگاري هاي مذكر،  منطقه رس
ــرقي را بعد از منطقه پاسيفيك غربي  مردان منطقه مديترانه ش

به دومين مصرف كنندگان دخانيات جهان تبديل كرده است. 

حفاظت مالي از بيماران نيازمند در قالب طرح تحول نظام سالمت

مصر، ايران و پاكستان در صدر بزرگ ترين مصرف كنندگان دخانيات
پيش بيني سازمان ملل براي 40 سال آينده:

 فوت نخستين بيمار مبتال
 به ويروس كرونا در كرمان

ــت  ــس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش رئي
گفت: نخستين فردي كه دركرمان به ويروس كرونا مبتال شده 

بود، صبح پنجشنبه فوت كرد.
ــت،  ــاني وزارت بهداش ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ  ب
محمد مهدي گويا افزود: موارد مشكوك به ابتالي اين ويروس 
ــخيص  ــت و به محض تش دليل بر قطعي بودن اين بيماري نيس

قطعي و مشاهده نتايج مثبت اطالع رساني خواهد شد.
ــد، با  ــان كرد: همان طور كه پيش بيني مي ش گويا خاطر نش
ــده كادر درماني براي بيمار  ــود همه تالش هاي به عمل آم وج

مبتال به عفونت كرونا متاسفانه بيمار فوت شد.
وي در ادامه گفت: بيمار دوم از حال عمومي خوبي برخوردار 

است و از بيمارستان مرخص شد.
ــا وضع عمومي  ــده ب ــاره به اين كه بيمار فوت ش گويا با اش
ــزود: اين بيمار خانم  ــتان مراجعه كرد، اف ــيار بدي به بيمارس بس
پنجاه و سه ساله مبتال به فشار خون باال بود و هنگام مراجعه به 
ــكالت شديد تنفسي داشت و دستگاه ايمني  مركز درماني، مش
اين بيمار به علت داشتن بيماري هاي مزمن در كنار اين بيماري، 

نتوانست با اين ويروس مبارزه كند.
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