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روايت 
نامرادى هاى 
يك زن
گزارشى از پشت صحنه 
سريال «مدينه»
 به كارگرداني سيروس مقدم

 طرح هاى  توصيف رهبر انقالب از امام،  25 سال پس از رحلت
شتابزده 

براى افزايش 
جمعيت

بجز بخش سالمت كه به وزارت بهداشت 
و درمان مربوط مي شود،  ديگر بخش هاي 
حوزه جمعيت متولي مشخصي ندارد

ــالي جمعيت در  ــران كهنس ــه رفع بح در اين ك
ــت، اما نكته  ــكي نيس ــت، هيچ ش ــور زمانبر اس كش
ــكل بايد قدم هاي  ــت كه براي رفع اين مش اينجاس
ــه بهانه هاي مختلف  ــت و نبايد ب ــري برداش جدي ت
ــاره را به تاخير  ــت هاي الزم در اين ب ــراي سياس اج
ــت هاي  ــت، زيرا حدود دو هفته از ابالغ سياس انداخ
ــوي رهبر معظم انقالب مي گذرد،  كلي جمعيت از س
ــام تالش خود  ــئوالن تم ــد مس ولي به نظر مي رس
ــه كار نگرفته اند، چون  ــن بحران ب ــراي مهار اي را ب
ــاكان طرح هايي كه در اين باره در مجلس وجود  كم
دارد راه به جايي نبرده، تا جايي كه حدود يك ميليون 
ــف دريافت وام ازدواج بوده  ــزار جوان در ص و 500 ه
ــتفاده از مرخصي زايمان با  ــاغل براي اس يا زنان ش

مشكل روبه رو هستند.
ــت  ــئوالن براي رفع اين بحران دس  چنانچه مس
ــور با  ــال آينده كش ــد تا چند س ــت بگذارن روي دس
ــائل ــش نيروي كار و مس ــالمندي، كاه ــران س بح

ــد، به همين دليل   دفاعي - امنيتي روبه رو خواهد ش
تمامي دستگاه ها بايد مسائل مربوط به جمعيت را در 
ــت هاي خود را به گونه اي  ــت قرار داده و سياس اولوي

پيش ببرند كه بتوان به حل اين بحران اميدوار بود.

 طرح هايي گمشده در مجلس
ــى زايمان به ــد افزايش مرخص ــى مانن طرح هاي

 9 ماه، مرخصى دو هفته اى پدران بعد از تولد فرزندان، 
ــاس چندمين فرزند،  ــكه به مادران بر اس پرداخت س
ــهيالت دوركارى براى مادران  افزايش حق اوالد، تس
ــاغل باردار يا كاهش مدت سربازى متناسب با سن  ش
ــت كه  ــداد فرزندان از جمله مصوباتى اس ازدواج و تع
براى بهبود وضع جمعيت در مجلس شوراى اسالمى 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى تصويب، اما عملى  يا ش
ــال است كه  ــه س ــت. همچنين حدود س ــده اس نش
ــع تعالي جمعيت و خانواده در مجلس مطرح  طرح جام
ــم قاطعي درباره آن  ــده، اما نمايندگان هنوز تصمي ش
نگرفته اند.  در اين طرح كه حدود 50 ماده دارد به همه 
نياز هاي حوزه جمعيت پرداخته شده به همين دليل بايد 

هرچه زودتر در صحن مجلس بررسي شود.
ــي انقالب  ــوراي عال ــي، عضو ش ــري خزعل كب
ــم مي گويد: عالوه بر  ــي در اين باره به جام ج فرهنگ
ــرخ باروري و  ــي جمعيت، طرح افزايش ن طرح تعال
ــد جمعيت كشور كه چهار  ــگيري از كاهش رش پيش
ــفند  ــته كه از اس ــاده دارد نيز در مجلس وجود داش م
ــرح نيز هنوز ــده، اما اين ط ــته مطرح ش ــال گذش س

 راه به جايي نبرده است.
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 معمارِ كبير خوش فكر چيره دست

ــر  ــقان امام خميني(ره) از سراس دلدادگان و عاش
كشور در بيست و پنجمين سالگرد رحلت معمار كبير 
ــد نوراني آن حضرت،  ــالمي در جوار مرق انقالب اس
ــتادگي، عزت  ــكوه، ايس جلوه هاي كم نظيري از ش
ــالمي را متجلي  ــق به آرمان هاي انقالب اس و عش
ــفر كرده پيماني  ــاختند و با آرمان هاي آن عزيز س س

دوباره بستند. 
ــاني دفتر مقام معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــه اي رهبر معظم  ــت اهللا خامن ــري، حضرت آي رهب
ــن اجتماع عظيم و پرطراوت،  ــالمي در اي انقالب اس
ــتياق و كنجكاوي  ــن علت اش ــه يابي و تبيي با ريش
ــناخت پديده پرقدرت و رو به  روزافزون ملت ها به ش
ــالمي، «شريعت اسالمي»  پيشرفت جمهوري اس
ــريعت را دو  ــته از اين ش ــاالري» برخاس و «مردم س
ــام خميني خواندند و با تاكيد بر  ــه اصلي مكتب ام پاي
ــئوالن به اين نسخه «سياسيـ   وفاداري ملت و مس
مدني» نوين افزودند: مزاحمت و سنگ اندازي هاي 
ــدن روحيه و جهتگيري نهضت  آمريكا و كمرنگ ش

امام بزرگوار، دو چالش اساسي است كه ملت ايران با 
ــناخت و غلبه بر آنها، راه پرافتخار و سعادت بخش  ش

امام راحل عظيم الشأن را ادامه خواهد داد. 
حضرت آيت اهللا خامنه اي در بخش اول سخنان 
ــم و ملي، جاذبه روزافزون  خود در اين همايش عظي
ــالمي را در افكار عمومي  امام خميني و جمهوري اس
ــلمان، واقعيتي مهم  ــاي مس ــا بويژه ملت ه ملت ه
ــال پس  ــد: 25س ــان كردن ــمردند و خاطرنش برش
ــرهاي  ــالمي، قش ــت رهبر كبير انقالب اس از رحل
ــالم  ــان و فرزانگان دنياي اس ــف بويژه جوان مختل
كنجكاوانه و مشتاقانه به دنبال آگاهي بيشتر از پديده 
ــه و ديگر  ــي، نظريه واليت فقي ــاالري دين مردم س

مسائل انقالب اسالمي هستند. 
ايشان، هجوم بي وقفه و بسيار گسترده «تبليغاتي، 
ــمنان به جمهوري اسالمي را يكي از  ــي» دش سياس
ــاره انقالب  ــديد كنجكاوي ملت ها درب ــل تش عوام
ــمردند و افزودند: افكار عمومي جهان  اسالمي برش
اسالم، بيشتر از گذشته مشتاق شده است تا ماهيت و 

ــابقه و  حقيقت حكومتي را كه آماج اين حمالت بي س
مستمر است، بشناسد و رمز ايستادگي و موفقيت هاي 

آن را درك كند. 

بيداري اسالمي گسترش مي يابد
ــالمي و  ــت اهللا خامنه اي، بيداري اس حضرت آي
احساسات ضداستكباري را يكي از نتايج كنجكاوي 
ــبت به انقالب اسالمي برشمردند  و درك ملت ها نس
ــتكبار در خطايي راهبردي  ــد كردند: جبهه اس و تأكي
ــالمي را ريشه كن كرده، اما  تصور مي كند بيداري اس
درك و فهمي كه به بروز بيداري اسالمي منجر شد، 
ــت و اين پديده، دير يا زود گسترش  از بين رفتني نيس

خواهد يافت. 
ــتمر ملت ايران  ــرفت مس ــان اقتدار و پيش ايش
ــكاوي ملت ها در قبال  ــي ديگر از داليل كنج را يك
ــالمي و مردم ساالري ديني خواندند و  جمهوري اس
خاطرنشان كردند: نسل جوان دنياي اسالم به دنبال 
ــوال مهم و تاريخي است كه جمهوري  پاسخ اين س

ــالمي چرا و چگونه 35 سال در برابر هجوم خشن  اس
ــمنان و  ــي و تبليغاتي دش ــه نظامي، سياس و خصمان
تحريم هاي بي سابقه آمريكا ايستادگي كرده و به دور 
ــرفته تر و مقتدرتر  ــه كاري، روز به روز پيش از محافظ
ــتر علل  ــالب در تبيين بيش ــت؟  رهبر انق ــده اس ش
ــالمي افزودند: ملت ها و نسل  جذابيت جمهوري اس
ــالم، پيشرفت هاي ملت  جوان و فرهيخته جهان اس
ــا را مي بيند، حضور ايران  ــران در عرصه هوا و فض اي
ــياري از دانش هاي  ــور پيشرفته بس در ميان ده كش
نوپديد را مالحظه مي كنند، شتاب علمي 13 برابري 
ايران را نسبت به ميانگين جهاني نظاره گرند و درك 
مي كنند كه ملت ايران در سياست هاي منطقه حرف 
ــتادگي در مقابل رژيم غاصب  ــد و با ايس اول را مي زن
صهيونيستي، از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله مي كند. 
ــرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: اين واقعيات  حض
ــناخت بيشتر پديده  ــاني را به كنجكاوي و ش هر انس

جمهوري اسالمي فرامي خواند.
ــال  ــات در 35 س ــزاري 32 انتخاب ــان برگ ايش

ــين برانگيز  ــاركت باال و تحس ــته آن هم با مش گذش
ــور ملي در راهپيمايي 22 بهمن  ملت و «حضور پرش
ــاي جذاب ايران  ــدس» را از ديگر واقعيت ه و روز ق
ــتند و افزودند: ما  ــكار عمومي خارجي دانس براي اف
به اين گونه مسائل عادت كرده ايم و عظمت و اهميت 
ــم مان نمي آيد، اما اين حقايق زيبا، براي  آنها به چش
ناظران جهاني و مردم ديگر كشورها پرسش برانگيز 

و بسيار خيره كننده است. 
رهبر انقالب همه اين واقعيات زيبا و شوق آفرين 
ــر بديع معمار  ــت توانا و فك ــاخته و پرداخته دس را س
بزرگ انقالب اسالمي يعني حضرت امام خميني(ره) 
ــان را به ترسيم تصوير  ــمردند و ادامه سخنانش برش

كوتاه اما گويايي از مكتب امام اختصاص دادند.
ــخنان رهبر انقالب،  نكته اصلي اين بخش از س
ــيدن به هدف، بايد راه را  اين واقعيت بود كه براي رس
گم نكنيم و براي پيمودن صحيح راه نيز به درك نقشه 

اصلي آن معمار چيره دست و خوش فكر نيازمنديم. 
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 كرمانشاه، قزوين، مازندران و شهرستان  فيروزكوه
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نسخه امام براى دنياى امروز
ــخنان رهبر فرزانه  تعيين اولويت يا درجه بندى س
ــت ؛چرا كه همه آنها از زبان  ــوارى اس انقالب كار دش
شخصيتى ممتاز و عالى هم از نظر حقيقي و هم از حيث 
ــخصيتى فقيه، سياستمدار،  ــود. ش حقوقى ايراد مى ش
ــى و بين المللى و  ــائل داخل ــر مس ــلط ب ــم، مس حكي
ــخصيت هاى طراز اول دنيا  ــالم كه ش رهبر جهان اس
ــمندى و درايت او معترفند و برخي او را مرشد و  به هوش

راهنماى خويش مى دانند. 
ــوع بيانات  ــر بخواهيم در مجم ــال اگ ــن ح در عي
ــخنرانى را به عنوان مهم ترين و  ــاالنه ايشان چند س س
ــخنرانى ها نام ببريم، قطعا يكى از آنها،  مبنايى ترين س

بيانات ايشان در  چهاردهم خرداد است. 
بياناتى كه مخاطبان حضورى آن، تمام شخصيت ها 
و چهره هاى طراز اول و دولتمردان جمهورى اسالمى، 
مهمانان خارجى و اقشار مختلف مردم از سراسر كشور 
هستند. سخنانى در جوار مرقد امام راحل واز نظر زمانى 
در سالگرد بنيانگذار جمهورى اسالمى و شخصيتى كه 

در تمام دوران غيبت، تاريخ نظير او را سراغ ندارد. 
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جدول پخش 
تلويزيونى 

مسابقات
 جام جهانى

ــابقات جام جهانى از  بيست و سوم خرداد  پخش مس
ــود.تمامى مسابقات از شبكه هاى  در برزيل آغاز مى ش
ــه و ورزش به صورت مستقيم پخش خواهد شد. به  س
ــه، بازى هاى فوتبال  ــبكه س گزارش روابط عمومى ش
ــاعات 20 و 30 دقيقه، 23 و 30 دقيقه و 30 دقيقه  در س
ــود كه همه اين بازها از شبكه هاى  بامداد  برگزار مى ش

سه و ورزش پخش خواهد شد.
مزدك ميرزايى به برزيل رفته تا به عنوان گزارشگر به 
صورت زنده مسابقات را گزارش كند و عادل فردوسى پور،  
رضا جاودانى و ... در استوديو ايران هستند تا هم برخى از 
بازى ها را گزارش كنند و هم با كارشناسان درباره بازى ها 
صحبتى داشته باشند. همچنين پخش برنامه «بيست، 
چهارده» از دوشنبه ساعت 23 از شبكه سه آغاز مى شود.

ــرده و يكى از  ــى پور تهيه ك ــن برنامه را عادل فردوس اي
ــت.در اين برنامه جام جهانى  مجريان آن نيز خودش اس
برزيل و تيم هاى حاضر در آن بررسى و معرفى مى شوند. 
ــى  ــرداد تيم هاى برزيل – كرواس ــوم خ روز بيست وس
30 دقيقه بامداد بازى دارند كه از شبكه سه پخش مى شود، 
تيم هاى مكزيك – كامرون ديگر تيم هايى هستند كه 
ــاعت 20 و 30 دقيقه مقابل هم بازى مى كنند كه از  در س
شبكه ورزش پخش مى شود و ساعت 23 و 30 دقيقه هم 
تيم هاى اسپانيا و هلند به مصاف هم مى روند كه مشروح 

بازى آنها از شبكه سه پخش مى شود.
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 كودتا و به خيابان كشاندن مردم، روش آمريكا عليه كشورهاى مقاوم است 
ايران عزيز در پرتو راه امام به اوج قدرت مى رسد

حاكم شدن تصور غلط «ما نمى توانيم» از چالش هاى درونى نظام است
خطاى راهبردى اروپا،  خدمت به منافع آمريكاست

  

آيت اهللا قربانى:
 نقش رسانه ملى
 در توسعه
 آموزه هاى دينى
 برجسته است

ورزش

22

راديو و تلويزيون

3

نخستين امتياز ايران 
در ليگ جهاني واليبال

ديدار با
 آيت اهللا  زين العابدين قربانى



ادامه از صفحه اول
ــگيري از كاهش  در اين طرح، افزايش نرخ باروري و پيش
ــقط جنين و تبليغ  ــور پيش بيني شده تا س ــد جمعيت كش رش

براي كاهش جمعيت متوقف شود.
ــته 131 نماينده به يك فوريت اين طرح   فروردين گذش
ــر نيز راي مخالف دادند و دو فوريت اين  ــق و 43 نف راي مواف
ــت رأي  طرح نيز با 124 رأي موافق، 58 رأي مخالف و هش

ممتنع به تصويب مجلس نرسيد.
ــي عنوان مي كند: تصويب طرح 50 ماده اي نياز به  خزعل
ــتري دارد، افزون بر اين اين طرح به بودجه زيادي  زمان بيش
ــت نمايندگان مجلس هرچه  نياز دارد به همين دليل بهتر اس
ــد تا بتوان هر چه  ــار ماده اي را تصويب كنن ــر طرح چه زودت

زودتر موانع را برطرف كرد.

 جوانان در حاشيه نمانند
ــاره كرد  ــري كه مي توان در اين بين به آن اش ــه ديگ نكت
فعاليت نامناسب برخي دستگاه ها و وزارتخانه ها مانند وزارت 
ورزش و جوانان است، زيرا اكنون جوانان كه مي توان از آنها 
ــاه كليد حل مشكل جمعيتي كشور ياد كرد دچار  به عنوان ش
مشكالت زيادي هستند، اما هيچ دستگاه يا نهادي مشكالت 
آنها را جدي نگرفته و براي حل آنها پا پيش نمي گذارد. براي 
نمونه مدتي است كه پرداخت كمك هزينه ازدواج حدود يك 
ــكالت  ــون و 500 هزار نفر عقب افتاده يا براي رفع مش ميلي
ديگر آنها مانند بيكاري و نبود امنيت شغلي برنامه مشخصي 

اجرايي نشده است.
ــدن كمك هزينه  ــه پرداخت نش ــت ك ــن در حالي اس اي
ازدواج يا مشكالتي كه زنان شاغل براي استفاده از مرخصي 
ــبب شده جوانان دچار نوعي  ــتند، س زايمان با آن روبه رو هس
سرخوردگي شده و بين اهداف خود و مسئوالن كشور فاصله 

زيادي ببينند.
ــازمان  ــركل آمار جمعيتي س ــر محزون، مدي علي اكب
ــم مي گويد: چنين  ــور در اين باره به جام ج ثبت احوال كش
ــادي به وجود  ــان بي اعتم ــن جوان ــد بي ــائلي مي توان مس
ــي ــت هاي جمعيتي اثربخش ــود سياس ــبب ش  آورده و س
ــت بدهد؛ به همين دليل بخش جوانان وزارت  خود را از دس
ــد  ــود، زيرا به نظر مي رس ورزش بايد بيش از پيش فعال ش

اين بخش خروجي مناسبي ندارد.

 بحث جمعيت متولي ندارد
ــكل ديگري كه سبب شده مقابله با بحران سالمندي  مش
در كشور خيلي آهسته پيش برود، اين است كه در كشورمان 
ــخصي متولي امور جمعيتي نيست، براي نمونه  دستگاه مش
ــت و درمان مربوط  ــالمت كه به وزارت بهداش بجز بخش س
ــخصي  ــود ديگر بخش هاي حوزه جمعيت متولي مش مي ش

ندارند. اين درحالي است كه برخي كشورهاي پيشرفته براي 
جمعيت، شوراي عالي در نظر گرفته اند. 

محزون با بيان اين كه سران سه قوه بايد براي حل بحران 
جمعيتي كشور اقدام كنند، مي افزايد: مجلس با تصويب قانون 
ــبرد اين سياست ها فراهم كند تا  مي تواند زمينه را براي پيش

قوه مجريه بتواند بخوبي در اين باره قدم بردارند.
ــازمان ثبت احوال كشور عنوان  مديركل آمار جمعيتي س
مي كند: قوه قضاييه نيز مي تواند در زمينه كاهش آمار طالق 
نقش داشته و با فراهم كردن بسترهاي مناسب براي مشاوره 
ــوان، زمينه را براي حل اختالفات زوج ها فراهم  زوج هاي ج

كند.
ــأل فعاليت و برنامه هاي  ــت كه بايد به خ اين در حالي اس
ــار جامعه بايد به اين  ــاره كرد، زيرا همه اقش فرهنگي نيز اش
ــالمندي، كشور را با مشكالت  واقعيت پي ببرند كه بحران س
ــبت به اين  زيادي روبه رو خواهد كرد، اما اكنون خيلي ها نس
ــته و داشتن  فرزند زياد را مغاير با  بحران آگاهي الزم را نداش
ــد. نكته ديگري كه در اين ميان وجود  ــاي خود مي دانن نيازه
ــدون مطالعه،  ــاله ب ــت كه پرداختن به اين مس ــن اس دارد اي
ــته و سبب  برنامه ريزي و تحقيق مي تواند نتيجه عكس داش

شود اين بحران جدي گرفته نشود.

 نبايد شتابزده عمل كرد
ــودن اين  ــراي موفقيت آميز ب ــه ب ــت ك ــه اينجاس نكت
ــائل مختلف،  ــا توجه به تمامي ابعاد و مس ــت ها بايد ب سياس

برنامه ها  و زمينه هاي اجرايي شدن آن را فراهم كرد.
ــي، عضو هيات علمي دانشگاه و عضو  محمدجالل عباس
ــر مي افزايد: به  ــي، در گفت وگو با مه انجمن جمعيت شناس
ــت هاي جمعيتي برخي به دنبال اجراي  طور معمول در سياس
سياست هاي سريع و شتابزده هستند، در صورتي كه موضوع 
ــيار مهم  جمعيت در كوتاه مدت جواب نمي دهد. بنابراين بس
ــت براي تمامي ابعاد آن با استفاده از كارشناسان مختلف  اس

دستورالعمل جامع و مناسب براي اجرا تدوين شود.
ــگاه تهران با اشاره به اين كه در سياست  ــتاد دانش اين اس
ــتغال و بيمه  ــاي كلي مواردي مانند باروري، مهاجرت، اش ه
ــع فضاي جمعيت،  ــت، اظهار مي كند: توزي ــده اس مطرح ش
ــالخوردگي، ارتقاي سالمت  ــازي در سن كار، س توانمند س
افراد و رصد آمار جمعيتي از جمله موضوعاتي است كه نشان 
ــوان زمينه اجرايي  ــتابزده نمي ت ــت هاي ش مي دهد با سياس

شدن آنها را فراهم كرد.
ــت را بايد به  ــوط به جمعي ــه وي، طرح هاي مرب ــه گفت ب
ــد، چون انتقال  گونه اي طراحي كرد كه در آينده جوابگو باش

ــت، يعني 20 سال طول مي كشد  ــلي اس جمعيت، انتقالي نس
يك نسلي منتقل و جوان شود.

وي درباره قانوني كه در مجلس در خصوص سياست هاي 
ــد، ادامه مي دهد: اگر قرار  ــت و تعالي خانواده مطرح ش جمعي
ــتابزدگي كه ابتدا مطرح بود  ــد قانون مجلس با همان ش باش
ــود به نتيجه الزم نمي رسد، ولي سياست هاي كلي  دنبال ش
ــده كه با  ــل و تدبير تدوين و ابالغ ش ــاس تام جمعيت بر اس

همكاري كارشناسان و دستگاه ها اجرايي خواهد شد.
ــگاه در مورد ضرورت تصويب سند جامع  اين استاد دانش
ــود: تدوين و تصويب سند جامع  جمعيت كشور يادآور مي ش
ــت كه بايد  ــور يكي از ضرورت هايي اس ــت براي كش جمعي
ــرد و در اين باره بايد دولت، مجمع  ــورد توافق همه قرار گي م
ــوع جمعيت و  ــت نظام و مجلس بر موض ــخيص مصلح تش

راهكارهاي آن، توافق داشته باشند.
به گفته وي، اكنون اين توافق بين مجلس و دستگاه هاي 
مختلف دولتي ايجاد نشد و ميان دستگاه هاي دولتي و مردم 

نيز وجود ندارد. 
ــي از زاويه اي نظر خود را مطرح مي كند  بنابراين هر كس
ــب نيست و بايد در جهت يك هدف مشترك  كه اصال مناس

تصميم گيري و برنامه ريزي شود.
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حق با شماست

بوستان كاج، محل تجمع معتادان
ــهرداري منطقه 3 تهران  ــهروند از تهران: چرا ش يك ش
ــك خيابان صدف در انتهاي  ــري براي حل معضل ترافي فك

خيابان قبا به دليل احداث بازار روز شهرداري نمي كند؟
ــع در بلوار امام  ــهروند از ورامين: برق منازل واق ــك ش ي

خميني ورامين در روز بيش از سه بار قطع مي شود. چرا؟
ــهرك  ــتان كاج واقع در ش ــهروند از تهران: بوس يك ش
ــان شده است. از نيروي  وليعصر مملو از معتادان و موادفروش

انتظامي مي خواهيم براي رفع اين معضل اقدام كند.
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يك شهروند از فارس: از مسئوالن استعداد هاي درخشان 
ــش كنيد كه پنج سوال حذف شده از امتحان ورودي به  پرس

كالس هفتم بر چه اساسي حذف شده است.
ــتاري افراد  ــركت هاي پرس ــهروند از تهران: ش يك ش
ــيار باال به عنوان  بي صالحيت و درمانده را با هزينه هاي بس

پرستار معرفي مي كنند.
ــتگاه  ــهروند از تهران: پله برقي هاي مترو در ايس يك ش
ــوش مانده و  ــت كه خام ــال اس ــر حبيب اللهي يك س دكت

شهروندان بايد بيش از صد پله را پايين و باال بروند.
جمعي از شهروندان: بازنشستگان نسبت به ميزان باالي 
ــت،  ــود وام هاي پرداختي به آنها كه در حدود 27 درصد اس س

معترض هستند، لطفا پيگيري شود.
22262142info@jamejamonline.ir

طرح هاى شتابزده براى افزايش جمعيت
حدود 3 سال است كه طرح جامع تعالي جمعيت و خانواده در مجلس مطرح شده است

اعتياد مجدد 75 درصد معتادان 
بهبود يافته 

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد 
ــان اين كه حدود 75 درصد  ــور با بي ــارزه با مواد مخدر كش مب
ــرف دوباره مواد مخدر  ــگان بعد از مدتي به مص از بهبوديافت
ــور به دليل  ــت نفر در كش ــد، گفت: روزانه هش روي مي آورن

سوءمصرف مواد مخدر مي ميرند.
ــوراي  ــيه ش ــت در حاش ــنا، دين پرس ــزارش ايس ــه گ ب
ــدر هرمزگان اظهار كرد: با توجه  هماهنگي مبارزه مواد مخ
ــد از بهبوديافتگان بعد از مدتي به  ــه اين كه حدود 75 درص ب
ــازي  ــواد مخدر روي مي آورند، توانمندس ــرف دوباره م مص
بهبوديافتگان و خانواده هاي آنها از اولويت هاي ستاد است.

ــان معتادان  ــن هزينه هاي درم ــح كرد: تأمي وي تصري
ــور به بهبود  ــتغال كش ــاص 5 درصد از اعتبارات اش و اختص
ــال ستاد مبارزه با مواد  يافتگان از مهم ترين برنامه هاي امس
ــعه مشاركت هاي  ــت. معاون كاهش تقاضا و توس مخدر اس
ــاره به بازديد از مراكز  ــتاد مبارزه با مواد مخدر با اش مردمي س
ترك اعتياد هرمزگان افزود: ارائه خدمات درماني به معتادان 
ــتاهاي دورافتاده و معتادان خياباني و مشاركت  بويژه در روس

بيشتر مردم از نيازهاي استان هرمزگان است.
وي عنوان كرد: هرمزگان به عنوان پيشاني مبارزه با مواد 
ــتاد هماهنگي مبارزه با مواد  ــور است و شوراي س مخدر كش

مخدر اين استان بايد به طور ويژه ديده و تقويت شود.
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 كمبود بيمار
در 80 بيمارستان كشور

ــاني وزير بهداشت،  ــعه مديريت و منابع انس معاون توس
درمان و آموزش پزشكي گفت: از 550 بيمارستان كشور، 80 
واحد با كمبود بيمار مواجه اند كه اين باعث مشكل مالي اين 

مراكز درماني شده است.
ايرج حريرچي در گفت وگو با ايرنا افزود: بازتعريف وظايف 
اين بيمارستان ها يا كوچك كردن آنها از راهكارهاي حل اين 

مشكل است.
ــتان هايي مثل تفرش به  وي اضافه كرد: بيماران شهرس
ــهرهاي بزرگي مانند اراك و قم  ــل كمبود امكانات به ش دلي
ــتان اين  مراجعه مي كنند، بنابراين تامين تجهيزات بيمارس

شهرستان در شرايط نبود بيمار امكان پذير نيست.
ــئول يادآور شد: اصالح شيوه تامين پزشك  اين مقام مس
ــكان در  ــال طرح حاكميتي، موجب افزايش تعداد پزش و اعم
ــهرهاي كوچك و مناطق محروم خواهد شد كه از ابتداي  ش
ــال، پزشكان در نقاط مختلف كشور در حال ارائه  خرداد امس

خدمات به بيماران هستند.

امضاي تفاهم نامه همكاري بين 
ايران و سازمان جهاني گردشگري 
ايران و سازمان جهاني گردشگري ملل متحد، يادداشت 

تفاهم همكاري امضا كردند.
ــازمان  ــه گزارش ايرنا، معاون رئيس جمهور و رئيس س ب
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران و دبير كل 
ــگري ملل متحد (UNWTO) در  ــازمان جهاني گردش س
ــپانيا يك يادداشت تفاهم همكاري امضا  مادريد پايتخت اس
ــت تفاهم بين مسعود سلطاني فر  كردند. امضاي اين يادداش
ــازمان جهاني  ــب در مقر س ــنبه ش ــي سه ش ــب رفاع و طال

گردشگري ملل متحد امضا شده است. 
ــس از امضاي  ــراث فرهنگي ايران پ ــازمان مي رئيس س
ــه با آقاي  ــت تفاهم در مادريد، تصريح كرد: در جلس يادداش
ــترش همكاري  ــان در زمينه گس طالب رفاعي و همكارانش
بين ايران و سازمان جهاني گردشگري گفت وگو و تبادل نظر 
ــده است. وي عنوان كرد: با توجه به ظرفيت ها و تجربيات  ش
ــازمان دارد، ضروري بود كه در مورد  ــي خوبي كه اين س خيل
ــترش فعاليت هاي گردشگري و حمايت هاي  چگونگي گس
سازمان UNWTO از تهران در اين زمينه،  تبادل نظر شود 

و جلسه با ايشان بسيار مثبت و خوب بوده است.
ــي و  ــاي فن ــت و كمك ه ــش حماي ــر نق ــلطاني فر ب س
ــراي جذب  ــگري ب ــازمان جهاني گردش ــاي س هماهنگي ه
ــد و اظهار كرد: ايران در زمينه  ــگر خارجي به ايران تاكي گردش
گردشگري ظرفيت هاي بسيار خوب و بااليي دارد و با حسن نيت 
آقاي طالب رفاعي، مطمئن هستيم كه از حمايت هاي مختلف 
ــازمان ميراث  ــوردار خواهيم بود. رئيس س ــازمان برخ اين س
ــان كرد: در اين يادداشت تفاهم، چگونگي  فرهنگي خاطرنش
ــخص شده و يك برنامه  ــائل اجرايي آن مش همكاري ها و مس
ــم بتوانيم با تبادل  ــتيم كه اميدواري زمان بندي براي آن گذاش

هيات هاي مختلف به اهداف مورد نظر برسيم.
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