
مدير كل امور اجتماعى استاندارى تهران اعالم كرد:

افزايش 20 درصدى طالق در تهران
اخبار كوتاه سالمت

آغاز توزيع كارت كنكور ارشد از 
12 بهمن

ــزاري  آزمون   ــع نقص كارت و برگ تاريخ ، محل  رف
كارشناسي  ارشد ناپيوسته  داخل  سال 94 و بيستمين دوره 
المپياد علمي  دانشجويي  كشور اعالم شد. به گزارش مهر، 
ــي  در نوبت صبح و  ــته   امتحان آزمون براي  136 كد رش
بعدازظهر روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 15،  16 
و 17 بهمن ماه سال 1393 و براساس اطالعات مندرج بر 
روي كارت شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار 
مي شود. داوطلبان  متقاضي  هر يك  از كدرشته هاي امتحاني  
الزم  است  به نشاني مندرج بر روي كارت شركت در آزمون 
مراجعه كنند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با 
توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول اعالم شده 
است. كارت شركت در آزمون حاوي اطالعات ثبت نامي، 
تاريخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز يكشنبه 12 
بهمن ماه براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان 
ــرار خواهد گرفت.  ــه آدرس www.sanjesh.org ق ب
داوطلبان الزم است براساس مشخصات شناسنامه اي (نام ، 
نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات 
ثبت نامي (شماره پرونده و كد رهگيري) نسبت به پرينت 
ــركت در  ــركت در آزمون اقدام كنند. براي ش كارت ش
جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون 
و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار 
و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي شخصًا 
براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام كنند. آن دسته 
از داوطلباني كه عالوه بر كد رشته امتحاني اصلي متقاضي 
شركت در يكي از 67 كدرشته امتحاني(رشته هاي شناور) 
به عنوان رشته امتحاني دوم نيز بوده اند، بايد كارت شركت 
ــايت اين  ــته امتحاني دوم خود را نيز از س در آزمون رش
سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي 

كارت مراجعه كنند.

پليس مخالف شادى و نشاط نيست
رئيس پليس پيشگيرى ناجا با اشاره به حوادث تلخ 
ــال و با بيان اينكه پليس با شادى و  ــنبه آخر س چهارش
نشاط به هيچ وجه مخالف نيست، گفت: با افرادى كه به 
بهانه شادى براى مردم ايجاد مزاحمت كنند، برابر قانون 
ــردار تقى مهرى  ــنا، س برخورد مي كنيم. به گزارش ايس
ــانزدهمين همايش روساى كالنترى ها و  ــيه ش در حاش
فرماندهان پاسگاه هاى انتظامى استان سمنان با بيان اين 
ــيب هاى اجتماعى به صورت گسترده گريبانگير  كه آس
نقاط مختلف كشور است، افزود: اكثر جرايم در سمنان 
ــتان  ــن در اين اس از نوع خرد بوده و وقوع جرايم خش
بسيار نادر است. سردار مهرى در پاسخ به سوالى كه روند 
برنامه هاى نيروى انتظامى در ماه هاى پايانى سال را جويا 
شد، گفت: با توجه به ازدحام جمعيت و افزايش ترافيك 
در محورهاى درون و برون شهرى، طرح هاى انتظامى و 
ترافيكى ويژه اى در نظر گرفته شده است. وى به حوادث 
ــنبه آخر سال اشاره و با بيان اينكه پليس با  تلخ چهارش
ــاط به هيچ وجه مخالف نيست، گفت: با  ــادى و نش ش
افرادى كه به بهانه شادى براى مردم ايجاد مزاحمت كنند، 
ــم. وى در بخش ديگرى از  برابر قانون برخورد مي كني
سخنان خود به تشريح مراحل مختلف اجراى طرح مكنا 
در رده هاى انتظامى به ويژه كالنترى ها پرداخت و گفت: 
اين طرح با هدف ارتقاى كيفيت خدمات نيروى انتظامى 

و افزايش سطح رضايتمندى مردم اجرا مي شود.

توليد داخل دو داروى جديد
رييس سازمان غذا و داروى وزارت بهداشت گفت: 
توليد انحصارى «لووتيروكسين» (داروى درمان كم كارى 
تيروئيد) كه در بازار داخل كشور با نام «لووكسين» موجود 
است و «تتراكوزاكتايد» ( نوعى داروى ضد التهابى) كه در 
ــور به نام «سيناكران» عرضه مي شود به دليل كيفيت  كش
و قيمت مناسب جايگزين داروهاى مشابه خارجى شده 
ــول ديناروند در جريان بازديد از طرح  ــت.  دكتر رس اس
ــركت داروسازى ايران  توسعه داروهاى ضد سرطان ش
ــعه  ــالم اين خبر افزود: طرح بزرگ توس هورمون با اع
ــرطان و داروهاى بيولوژيك در فضايى  داروهاى ضد س
ــازى  ــركت داروس ــاحت 5 هزار متر مربع در ش به مس
ــاخت است كه اميد مي رود با  ايران هورمون در حال س
راه اندازى اين خط  توليد، عالوه بر توليد داروى با كيفيت 
ــور اين داروها با قيمت مناسب در اختيار  در داخل كش
مردم قرار گرفته،  بازار دسترسى آنان به داروهاى درمان 
ــود. وى ادامه داد: شركت داروسازى  سرطان تسهيل ش
ــال اخير صادرات خود را 5 برابر  ايران هورمون طى 5 س
ــال گذشته 20 ميليارد تومان  افزايش داده و تنها در دو س
براى ارتقاى استاندارد توليد(GMP) هزينه كرده است 
كه اين امر عالوه بر ارتقاى كيفيت توليدات داخلى، سبب 
ــده است.  صدور محصوالت به بازارهاى جهانى نيز ش
دكتر ديناروند گفت: با توجه به تالش براى توسعه اقتصاد 
دانش بنيان و اينكه محصوالت داروسازى همگى مبتنى بر 
دانش و فناورى است، نيازمند سرمايه گذارى در اين زمينه 
ــتيم و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از كليه  هس
شركت هاى دارويى كه در زمينه توليدات جديد و ارتقاى 

محصوالت خود تالش مي كنند، حمايت مي كند.

صرع بايد در زمره بيمارى هاى 
خاص قرار گيرد

رئيس سازمان نظام پزشكى گفت: در كشور ما 10 تا 
15 درصد بيماران مبتال به صرع مقاوم به درمان هستند كه 

نيازمند مداخالت پيچيده طبى، دارويى، جراحى و مشابه 
هستند و با توجه به هزينه هاى باالى اين بيماران، صرع 
بايد در زمره بيماريهاى خاص تعريف شود.  به گزارش 
فارس، عليرضا زالى در يازدهمين كنگره بين المللى صرع 
در جمع خبرنگاران، گفت: به دليل گران بودن داروهاى 
ــه درمان، مداخالتى كه در اين  مبتاليان به صرع مقاوم ب
ــكالت اقتصادى اين بيماران  زمينه انجام مى شود و مش
بايد مدلى براى پوشش بيمه اى آنها تعريف شود. رئيس 
ــات در اين  ــكى گفت: يكى از اقدام ــازمان نظام پزش س
ــط متخصصان مغز و اعصاب كشور  زمينه كه قبال توس
ــت، قرار دادن اين بيماران در زمره  ــنهاد شده اس نيز پيش
ــت تا آنها از تسهيالت خاص در  بيمارى هاى خاص اس
قالب هاى حفاظتى و حمايتى ويژه برخوردار شوند. وى 
ــه در درمان صرع تواتر حمالت،  افزود: با توجه به اينك
ــروع و نوع حمالت تشنجى، بسيارى از بيمارى هاى  ش
ــت،  ــكالت زمينه اى در بيماران متفاوت اس همراه و مش
ــك عدد مطلق براى مبتاليان به صرع  بنابراين تخمين ي
تقريباً مشكل است، اما پيش بينى مى شود كه در بيماران 
معمولى كه مبتال به صرع هستند و از روش هاى متفاوت 
ــه 200 هزار تومان هزينه  ــتفاده مى كنند حداقل ماهان اس
دارويى و طبى در پائين ترين ميزان نياز باشد و مبتاليان به 
صرع هاى مقاوم به درمان بالغ بر ماهانه يك ميليون تومان 

هزينه دارويى پرداخت مى كنند.

مدير كل امور اجتماعى استاندارى تهران گفت: در 
9 ماهه گذشته طالق 20 درصد در استان تهران افزايش 
يافته است و اين آمار براى ايران كه جامعه اى اخالقى و 
اسالمى است، آمار كمى محسوب نمى شود.به گزارش 
ايسنا سياوش شهريور در كارگروه پيشگيرى در طالق 
كه روز چهارشنبه در استاندارى تهران برگزار شد، افزود: 
طالق در ساير جوامع يك واقعيت است اما در جامعه 
ما به داليل متفاوتى در حوزه آسيب هاى اجتماعى جاى 

گرفته و نيازمند كالبدشكافى است.
ــع ازدواج پايدار در  ــاره به تهيه طرح جام وى با اش
ــور ما به عنوان جامعه در  استاندارى تهران گفت: كش
ــت كه  ــيب هاى زيادى را تجربه كرده اس حال گذار آس
ــروبات الكلى، طالق  از جمله آنها به مواد مخدر، مش
ــرد. مدير كل امور  ــاره ك و كاهش ازدواج مى توان اش
ــيار  ــتاندارى تهران تاكيد كرد: طالق بس اجتماعى اس

پيچيده است و نمى توان به آن از يك منظر نگريست.
شهريور با اشاره به ارتباط كاهش اعتماد و افزايش 
ــاهد  ــاد، گفت: تنها در حوزه معامله و تجارت ش اعتي
كاهش اعتماد نيستيم. از سوى ديگر داليل بسيار زيادى 

براى افزايش اعتياد وجود دارد كه از آن جمله مى توان به 
افسردگى، نبود شريك زندگى و بيكارى اشاره كرد.

ــهريور در ادامه گفت: دخالت خانواده ها و نبود  ش
ــيتى نيز در موضوع طالق مطرح است البته  تعهد جنس
ما نمى توانيم نسخه خاصى را در اين زمينه بپيچيم. الزم 
ــت همه جوانب ازدواج و طالق را مورد توجه قرار  اس
دهيم. در زمينه ازدواج ايمان،  اخالق، شغل، مهارت هاى 
ــادى برخوردار  ــى از اهميت زي ــبك زندگ زندگى، س

است.
ــاره به اقدامات استاندارى تهران در حوزه  وى با اش
ــتاندار تالش  خانواده اظهار كرد: با توجه به دغدغه اس
ــواده و افزايش اميد به زندگى  ــود در حوزه خان مى ش
ــى را اجرا كنيم.  ــش طالق، برنامه هاي و ازدواج و كاه
بضاعت ما در استاندارى تهران كم نيست و اين استان 

يك پنجم جمعيت كشور را شامل مى شود.
ــران افزود:  ــتاندارى ته مديركل امور اجتماعى اس
ــاختى انجام دهيم و  ــالش كرده ايم يك كار زيرس ما ت
ــه كنيم. در اين  ــه منظور كاهش طالق تهي پروتكلى ب
ــترى، ورزش و جوانان،  ــه وزارتخانه هاى دادگس زمين

سازمان بهزيستى و... با ما در قالب يك كميته همكارى 
كرده اند. با آنها جلسات متعددى را برگزار كرديم تا به 
نقطه تفاهم دست يابيم. هفته آينده قرار است با مرتضى 
ميرباقرى قائم مقام امور اجتماعى وزارت كشور درباره 
طرح جامع ازدواج پايدار جلسه اى برگزار كنيم. شهريور 
با اشاره به بودجه اين طرح اظهار كرد: مشكل ما تامين 
ــالش كرده ايم در اين  ــت و ت اعتبار براى اين طرح اس
ــازمان هاى مردم نهاد  زمينه از ظرفيت هاى خيرين و س

بهره ببريم. مديركل امور اجتماعى استاندارى تهران با 
ــت،  ــان اينكه غفلت از اهميت خانواده خطرناك اس بي
ــوزش و اقدامات عملياتى  ــوزه آم ــد كرد: بايد ح تاكي
ــتحكام  ــالش كنيم آيندگان از اس ــدى كرده و ت را ج
ــا را در مى نوردد  ــند. مدرنيته م خانواده برخوردار باش
ــيم، اما در صورتى كه  اگر به خردجمعى بى توجه باش
از سرمايه هاى معنوى و دانشگاهى خود بهره  ببريم به 

موفقيت دست پيدا مى كنيم.

ــاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:  مع
با مشاركت معاونت حقوقى رياست جمهورى در حال 
انجام اقداماتى به منظور رفع مشكل بى تابعيتى زنان ايرانى 

هستيم كه به ازدواج مردان افغان درآمده اند.
ــهيندخت موالوردى در ديدار  ــنا ش به گزارش ايس
ــان كه در معاونت امور زنان  خود با خبرنگاران زن افغ
و خانواده نهاد رياست جمهورى برگزار شد، افزود: رفع 
مشكل بى تابعيتى زنان ايرانى كه به ازدواج مردان افغان 
ــاى مختلف مطرح بوده و حتى  در مى آيند در دولت ه
مجلس شوراى اسالمى نيز در اين زمينه كار كرده است. 
ــى و گزارشى درباره آن  ما مجددا اين موضوع را بررس
به رييس جمهور ارائه كرديم؛ اين مشكل حتى در سفر 

هيات دولت به سيستان و بلوچستان نيز مطرح شد.
ــتى  وى همچنين درباره نحوه حمايت از صنايع دس
ــيارى از استان هاى ايران اين  زنان در ايران گفت: در بس
صنايع توليد مى شود اما از نظر حمايت، بازاريابى و فروش 
آنها وضع مطلوبى نداريم و براى رفع اين مشكل در حال 
انجام برنامه ريزى هستيم. معاون رييس جمهور در امور 
زنان و خانواده تاكيد كرد: اين برنامه ريزى ها شامل همه 
زنان ايرانى مى شود، البته زنان افغان نيز مدنظر ما هستند 
ــوالوردى در بخش  ــده اند. م چراكه جزو جامعه ما ش
ــورهاى  ديگرى از صحبت هاى خود گفت: درهاى كش
ــور برادر افغانستان باز است و اميدواريم  ما به روى كش
مناسبات و روابط ما روز به روز مستحكم تر شود. وى با 
اشاره به سفر خبرنگاران افغان همزمان با سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى اظهار كرد: در 36 سال اخير زنان ايرانى 
ــان خود در همه عرصه ها حضور  همانند خواهران افغ
داشته اند و آنان چه در پيروزى انقالب اسالمى و چه در 
دوران جنگ تحميلى و بعد از آن حضور موثرى داشتند. 

زنان و دختران افغان نيز تقريبا وضعيت مشابهى دارند و 
در هر برهه اى كه كشور افغانستان نيازمند حضور آنان 

بود زنان و دختران حاضر شدند و تاثيرگذار بودند. 
ــاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان  مع
اينكه زمينه هاى بسيار خوبى براى همكارى ها و اجراى 
برنامه هاى مشترك با كشور افغانستان داريم، تاكيد كرد: 
ــور  زبان، تاريخ، دين و زمينه هاى فرهنگى بين دو كش
مشترك است و از نظر چالش ها و مسائل نيز اشتراكات 
زيادى داريم و مى توانيم آنها را با كمك هم حل كنيم و 
به جهانيان براى بهبود وضعيت زنان و تحكيم خانواده 
راهكار دهيم. موالوردى در زمينه برگزارى اجالس پكن 
ــا در انجام برنامه ريزى  ــفندماه اظهار كرد: م 20+ در اس

براى حضور در اين اجالس هستيم و اميدواريم بتوانيم 
ــتركى با كشور  ــيه اين اجالس برنامه هاى مش در حاش

افغانستان داشته باشيم. 
ــونت و افراطى گرى  ــود خش ــاره به وج وى با اش
ــونت و  ــرد: در حال حاضر خش ــه تصريح ك در منطق
ــرايط  ــه نام دين وجود دارد و در اين ش افراطى گرى ب
ــتركى با يكديگر داشته  ــت همكارى هاى مش الزم اس
ــيم. معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در  باش
پاسخ به پرسش يكى از خبرنگاران افغان در زمينه علل 
حضور كمرنگ حوزه زنان ايران در افغانستان گفت: بايد 
داليل اين امر را بررسى كنيم، اما براى اجراى برنامه هاى 

مشترك بين دو كشور اعالم آمادگى مى كنيم.
ــونت عليه زنان در  موالوردى درباره وضعيت خش
ــتيم،  ايران گفت: ما در اين زمينه برنامه هاى زيادى داش

مطالعات و پژوهش هايى در زمينه كاهش خشونت عليه 
زنان انجام داديم و حتى پيشنهاد ايجاد مرجع ملى در اين 
زمينه ارائه شده است. در حال حاضر اليحه تامين امنيت 
ــونت در كميسيون لوايح دولت قرار  زنان در برابر خش

دارد و جلسات اوليه مربوط به آن تشكيل شده است.
ــران براى  ــاى قانونى اي ــاره به ظرفيت ه ــا اش وى ب
ــت: قوانين خوبى در  ــونت عليه زنان گف مقابله با خش
ــالمى و قانون تعزيرات  ــوب قانون مجازات اس چارچ
داريم كه پاسخگوى نيازهاست، ولى وجود يك قانون 
خاص مى تواند بازدارنده باشد و تدابير قانونى، حمايتى 
ــامل شود. معاون رييس جمهور  و حفاظتى از زنان را ش
ــان و خانواده درباره وجود خانه هاى امن در  در امور زن
ايران گفت: سازمان بهزيستى ايران، سازوكارهايى مشابه 
ــتان دارد ولى اين سازوكارها به  با خانه هاى امن افغانس

تناسب ويژگى هاى قومى مذهبى بايد گسترش يابد.
ــش ديگرى در زمينه  ــخ به پرس موالوردى در پاس
ــان و خانواده نهاد  ــردان در معاونت امور زن ــور م حض
رياست جمهورى اظهار كرد: در سطح مديران و معاونان، 
ــاى مخالفت ما با  ــان فعاليت مى كنند اما اين به معن زن
ــت و اگر الزم باشد از حضور مردان  حضور مردان نيس
نيز استفاده مى كنيم. البته الزم است آنان نيز در معاونت 
ــته باشند چراكه مشاركت زنان و  امور زنان حضور داش

مردان براى پيشرفت اهداف موثر است.
افزايش دو برابر بودجه زنان 

در اليحه بودجه سال 94
وى درباره بودجه معاونت امور زنان و خانواده نهاد 

رياست جمهورى اظهار كرد: اين معاونت دستگاه اجرايى 
نيست و بودجه آن در حد هماهنگى، سياست گذارى و 
پيگيرى وظايف دستگاه هاست. البته در اليحه بودجه سال 
آينده بودجه معاونت امور زنان و خانواده دو برابر شده 
است و اميدواريم در مجلس اين ميزان بودجه تصويب 
ــود. معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در  ش
پاسخ به پرسش ديگرى در زمينه اقدامات معاونت امور 
زنان در زمينه كاهش خشونت اظهار كرد: آمادگى داريم 
كه تجارب خود را در اختيار دوستان افغان قرار دهيم البته 
سال هاى قبل تفاهم نامه اى انجام شد و اگر برنامه اجرايى 
اين تفاهم نامه تدوين شود در زمينه هاى مختلف مى توانيم 
برنامه ريزى هايى انجام دهيم و هيات ها، سازمان هاى مردم 

نهاد و كارآفرينان زن بين دو كشور تبادل شوند.
موالوردى افزود: الزم است به آموزش و توانمندسازى 
ــعه  ــان توجه كنيم چراكه اين دو موضوع كليد توس زن
است. تا زمانى كه زنان به آموزش و توانمندسازى مسلح 
ــند، نمى توانند در توسعه و پيشرفت جوامع نقش  نباش
خود را ايفا كنند. موالوردى در ادامه گفت: توانمندسازى 
ــت، البته بايد در كنار آموزش،  موتور محرك جامعه اس
ــاركت و كنترل قرار گيرد. در اين شرايط زنان  رفاه، مش
توانمند مى شوند و مى توانند نقش خود را در جامعه و 

خانواده ايفا كنند.
ــاره به برنامه هاى دولت يازدهم گفت: در  وى با اش
ــن دولت در جهت اجراى برنامه هايى تالش مى كنيم  اي
كه براساس آنها زنان بتوانند نقش هاى مختلف خود را 
ــدى و تاثيرگذارى  ــاس كارآم ايفا كنند و همزمان احس
ــته باشند. عالوه بر آن در زمينه  در همه اين امور را داش
برنامه ششم توسعه تالش مى شود كه جايگاه مناسب و 

شايسته اى براى زنان و خانواده در نظر گرفته شود.

معاون رييس جمهور در امور زنان خبر داد:
رفع مشكل تابعيت زنان ايرانى داراى همسر افغان
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