
معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

سايت «همسان گزينى» واسطه گرى ازدواج مى كند 
اخبار كوتاه خبر

احتمال گرايش معتادان 
به هرويين تزريقى

رييس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد كميته مستقل 
ــخيص مصلحت نظام  مبارزه با مواد مخدر مجمع تش
ــت: با توجه به افزايش قيمت موادمخدر روانگردان  گف
ــه احتمال روى آوردن معتادان به استفاده  به ويژه شيش
از هروئين تزريقى وجود دارد كه بيمارى هاى خطرناك 
ــعيد صفاتيان در گفت وگو با  را رواج مى دهد. دكتر س
ــه 60  ايرنا افزود: اكنون قيمت هر گرم موادمخدر شيش
تا 70 درصد افزايش يافته است كه تاثير عوامل داخلى 
ــاله را نمى توان ناديده گرفت اما  و خارجى بر اين مس
مهمترين موضوع در اين قضيه عدم دستيابى برخى از 
ــه به خاطر گرانى اين مواد است.وى با  معتادان به شيش
بيان اينكه هرويين تزريقى را معتاد به شيشه مى پذيرد، 
گفت: با گرايش به اين نوع اعتياد يك شرايط خاص از 
بيمارى هاى مسرى چون ايدز را شاهد خواهيم شد كه 

مى تواند بسيار خطرناك تر باشد.

تسهيالت 4 درصدى براى 
بهبوديافتگان اعتياد 

ــارزه با مواد مخدر از  ــتاد مب معاون ادارى و مالى س
اعطاى تسهيالت 4 درصدى به بهبوديافتگان اعتياد خبر 
داد. به گزارش ايلنا، سيدمجيد حسينى گفت: اعتياد يكى 
از مهم ترين معضالت اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و 
بهداشتى بوده و از مهم ترين موانع رشد جوامع بشرى 
است. معاون ادارى – مالى ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بيان اينكه صيانت اجتماعى به معناى برگشتن به دامن 
ــت: نكته اختصاصى كه  ــت، گف خانواده و اجتماع اس
ــال در نظر گرفته شده بحث اشتغال بهبوديافتگان  امس
است، چرا كه 57 درصد از معتادان داراى شغل بوده و 
چنانچه 6 ماه از بهبود اين افراد بگذرد، طى تعامالتى كه 
با كارآفرينان و صندوق مهر امام رضا داشته ايم، به اين 
افراد تسهيالت 4 درصدى اعطا خواهد شد و برايشان 
ــتغال پايدار ايجاد خواهيم كرد. رييس سازمان امور  اش

دانشجويان:

بررسى پرونده اختالس صندوق 
رفاه در قوه قضاييه 

رييس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم با اشاره 
ــجويان در  به اختالس 32 ميلياردى صندوق رفاه دانش
دولت گذشته گفت: اين پرونده در قوه قضاييه در حال 
ــت و نتيجه آن از سوى قوه قضاييه اعالم  رسيدگى اس
مى شود. به گزارش ايسنا، دكتر مجتبى صديقى در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه اين مساله به دادگاه رسيده و در 
ــت، اظهار كرد: چندين پرونده وجود  حال بررسى اس
دارد كه تك تك در حال بررسى است و پس از بررسى 
نتايج آن اعالم مى شود. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر 
اينكه گفته مى شود رييس اسبق صندوق در كميسيون 
آموزش حضور پيدا كرده، گفت: رييس اسبق صندوق 
ــه حضور پيدا يافت و مسائلى را مطرح كرد،  در جلس
ــد. رييس سازمان امور  بنابراين قوه قضاييه وارد كار ش
ــجويان در ادامه در مورد احكام بورسيه نيز گفت:  دانش
ــده، دانشگاه ها به  ــگاه ها ابالغ ش هر حكمى كه به دانش

دانشجويان ابالغ كرده اند.

41 ميليون نفر تحت پوشش 

بيمه سالمت 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران گفت: از ابتداى 
سال گذشته تاكنون طبق زمان بندى مشخصى 10 ميليون 
ــش بيمه سالمت همگانى  و 900 هزار نفر تحت پوش
ــواد كبير در  ــزارش ايرنا، محمد ج ــرار گرفتند. به گ ق
ــش بيمه  جمع خبرنگاران با بيان اينكه افراد تحت پوش
سالمت عمدتا از قشرهاى ضعيف جامعه هستند افزود: 
بيمه سالمت تالش مى كند تا با پوشش اين افراد هزينه 
پرداختى از جيب آنها را كاهش دهد. وى تصريح كرد: 
ــده سال گذشته در سامانه اميد  اين تعداد افراد بيمه ش
ــام كردند كه از  ــش در بيمه همگانى ثبت ن جهت پوش
ــون و400 هزار نفر آنها دفترچه بيمه  ــن تعداد 9 ميلي اي
سالمت دريافت كردند.كبير اظهار داشت: در طرح بيمه 
ــالمت تالش شده است كه افرادى كه تحت پوشش  س
ــاير بيمه ها وصندوق ها بوده اند نتوانند به سامانه اميد  س
ورود پيدا كنند. كبير گفت: در حال حاضر 41 ميليون نفر 
تحت پوشش بيمه سالمت همگانى هستند و از خدمات 

اين مجموعه در بخش هاى مختلف استفاده مى كنند.

«نه» بزرگ ملت به شرايط 
مديريتى قبل 

ــان و خانواده  ــورى در امور زن معاون رييس جمه
ــرايط  ــال 92، نه بزرگ ملت به ش ــت: انتخابات س گف
مديريتى گذشته و آرى به دولتى بود كه قصد مديريت 
كشور بر اساس اعتدال و عقالنيت را داشت.  به گزارش 
ايرنا، شهيندخت موالوردى در مراسم سالروز حماسه 
ــال 92 در زنجان افزود: ملت ايران در اين  24 خرداد س

ــت، آسايش در اقتصاد و  انتخابات به آرامش در سياس
ــد:  ــور راى دادند.وى يادآورش ــت در فرهنگ كش امني
ــد كه كشور از  ــال 92 در حالى برگزار ش انتخابات س
نظر سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در شرايط 
ــار كرد: تحليل  ــر مى برد. موالوردى اظه خاصى به س
ــرايط موجود و  ــال 92 با در نظر گرفتن ش انتخابات س
ــور در آن دوران امكان پذير است.معاون  پيش روى كش
ــور زنان و خانواده با بيان اينكه  رييس جمهورى در ام
مردم در اين شرايط در اصل به فردى راى دادند كه قصد 
حركت در مسير اعتدال، بازگرداندن آرامش به كشور و 
ــت، گفت: در صورتى كه شرايط  تعامل با جهان را داش
گذشته تداوم پيدا مى كرد، به حتم كشور با بحران جدى 

و بزرگ مواجه مى شد.

تاسيس دانشگاه آزاد اسالمى استان
ــنامه اى از سوى رييس دانشگاه آزاد،    با ابالغ بخش
ــالمى كليد  ــگاه آزاد اس اجراى «طرح تجميع 2 » دانش
ــگاه آزاد اسالمى استان»  ــاس «دانش خورد و بر اين اس
ــيس مى شود. به گزارش ايلنا، حميد ميرزاده رئيس  تاس
دانشگاه آزاد اسالمى بخشنامه «ساختار و شرح وظايف 
دبير، دبيرخانه و كميسيون هاى هيأت امناء و شوراهاى 
تخصصى استان» را ابالغ كرد كه بر اساس اين بخشنامه به 
استناد مصوبه هيأت امناء مركزى دانشگاه مبنى برحذف 
ــاختار و پست هاى سازمانى نمايندگان تام االختيار و  س
معاونان هماهنگى استانها، ساختار جديد استانى دانشگاه 
ــوراى عالى انقالب  ــاس مصوبه ش ــالمى بر اس آزاد اس

فرهنگى، «دانشگاه آزاد اسالمى استان» تاسيس مى شود.

ــاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: سايت  معاون س
همسان گزينى دختران و پسران را به يكديگر معرفى نمى كند؛ بلكه واسطه هاى 
ازدواج كه افراد مورد اعتماد مردم و خانواده ها هستند در اين سايت فعاليت 
مى كنند. به گزارش ايسنا، دكتر محمود گلزارى در مراسم رونمايى از سامانه 
ملى همسان گزينى افزود: واسطه هاى ازدواج افرادى مانند روحانيون، استادان 
دانشگاه و پزشكان مورد قبول جامعه هستند. آنان اطالعاتى كه از دختران و 
پسران به منظور همسريابى در اختيارشان گذاشته اند را به اشتراك مى گذارند 
و ما در قالب سامانه همسان گزينى از اين دختران و پسران تست شخصيتى 
مى گيريم. اگر مشخص شود كه آنان داراى مشكالت روانى هستند دختران 
و پسران را به يكديگر معرفى نمى كنيم بلكه آن ها ابتدا بايد درمان شوند. وى 
افزود: سامانه همسان گزينى ، دختران و پسران سالم و هماهنگ با يكديگر 
را پيدا مى كنند، سپس خانواده ها و در نهايت دختر و پسر در فضاى واقعى 
با يكديگر آشنا مى شوند. كل فعاليت سايت همسان گزينى معرفى جوانان به 
خانواده هاى جوانان است. معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان افزود: زمانى كه 11 ميليون مجرد در كشورمان زندگى و 350 سايت 

همسريابى غيرقانونى فعاليت مى كنند مشخص مى شود كه موضوع ازدواج 
ــامانه همسان گزينى  ــت و ما كارى نكرده ايم. وى اضافه كرد: در س مهم اس
ــده است.  ــالمى، ايرانى، علمى و تخصصى در نظر گرفته ش معيارهاى اس
عالوه بر آن ما اقدامات پنج كشورغربى و شرقى را در زمينه ازدواج بررسى 

كرده ايم و مشخص شد كه سامانه همسان گزينى كار بسيار خوبى است و 
اميدواريم اين الگو كمتر از دو سال ديگر در سطح كشورهاى اسالمى اجرا 
شود. وى تصريح كرد: اميدواريم با فعاليت اين سامانه 100هزار ازدواج در 
ــور به صورت ساالنه افزايش يابد.  گلزارى افزود: در حال حاضر بيش  كش
از 11 ميليون مجرد زير 30 سال داريم و نمى توانيم تنها با انجام تبليغات از 
زنان بخواهيم كه فرزندان بيشترى متولد كنند. اگر ازدواج به درستى صورت 
گيرد به فرزندآورى منتهى مى شود. گلزارى در ادامه گفت: برخى معتقدند 
ــت و برخى ديگر نيز سامانه همسان گزينى را سايت  ــطحى اس اين كار س
صيغه يابى مى دانند، در حاليكه تصور درستى نيست. معاون ساماندهى امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: معرفى دختران و پسران در سامانه 
همسان گزينى بدون هزينه است اما به منظور ارائه مشاوره هاى تخصصى از 
خانواده ها مبالغى دريافت مى شود كه اگر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
خدمات روانشناسان را تحت پوشش بيمه قرار ندهد و افراد غيرمتخصص 
ــان گزينى با  ــاوره هاى ازدواج دخالت كنند، طرح ملى همس ــه مش در ارائ

شكست مواجه مى شود. 

نماينده مقيم سازمان ملل در ايران گفت: طى دو سال 
اخير يك نهضت محيط زيستى در ايران آغاز شده و ما 
به اين نهضت باور داريم. به گزارش ايسنا، گرى  لوييس 
در دومين همايش مديريت و مهندسى تاالب ها گفت: 
آيا قبول داريم كه تاالب ها آب شيرين را براى ما تامين 
مى كنند و به عنوان يك محل و مامنى براى تنوع زيستى 
محسوب مى شوند؟ آيا اين درست است كه تاالب ها به 
عنوان جذب كننده سيل محسوب مى شود و به عنوان 
ــاب مى آيد. وى  ــتيبان و منبع شيالتى به حس يك پش
ــوال ها مثبت است، پس  افزود: اگر جواب تمام اين س

سوال مهم تر اين است كه امروز به شرايطى رسيده ايم كه 
ساالنه يك درصد از تاالب هاى كل دنيا از بين مى رود. 
ــران ادامه داد: البته من  ــازمان ملل در اي نماينده مقيم س
يك خبر بدتر هم براى شما دارم و آن اين است كه از 
صدسال گذشته تاكنون حدود دوسوم تاالب هاى جهان 
ــروز بابت نابودى يك  ــت رفته و آنچه كه ما ام از دس
ــم، چيزى كمتر از 33  ــال نگراني درصد از آن در هر س
درصد كل تاالب هاى جهان در صدسال گذشته است. 
وى گفت: بايد بگويم كه كه همانطور كه معاون سازمان 
از يك نهضت محيط زيستى در ايران خبر دادند ما نيز 

اين نهضت را باور داريم. نماينده مقيم سازمان ملل در 
ايران ادامه داد: خوشبختانه در طول اين دو سال توجه به 
مباحث محيط زيستى افزايش پيدا كرده اما نمى دانم چه 
مقدار ديگر نيز جاى كار وجود دارد. لوييس در بخش 
ــخنانش به موضوع تاالب ها اشاره كرد و  ديگرى از س
گفت: اقدامات خوبى در طول اين مدت در سه تاالب 
ــده تا حدود 10 تاالب  ــده و نتايج آن منجر ش انجام ش
ديگر در ايران براى انجام يكسرى اقدامات احيا شوند. 
وى با بيان اينكه ايرانيان همواره به تاريخ خود باليده و 
افتخار كرده اند، گفت: در اين باره مى خواهم به يك اقدام 

تاريخى در تاريخ معاصر ايران اشاره كنم و آن كنوانسيون 
رامسر براى حفاظت از تاالب ها بوده است.نماينده مقيم 
ــازمان ملل در ايران ادامه داد: اين كنوانسيون اولين و  س
يكى از بزرگترين كنوانسيون بين المللى محيط زيستى در 
دنياست كه در سال 1971 به ابتكار ايرانيان انجام شده 
ــت. لوييس افزود: در آن زمان 16 كشور كنوانسيون  اس
ــته اند اما امروزه بيش از 170  را امضا كرده و به آن پيوس
ــور جهان به كنوانسيون رامسر پيوسته اند و اين در  كش
واقع قديمى ترين و بزرگترين كنوانسيون محيط زيست 

به حساب مى آيد. 

نماينده مقيم سازمان ملل:
در دو سال گذشته نهضت محيط زيستى در ايران آغاز شده است 
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ــتيضاح گفت:   وزير آموزش و پرورش درباره اس
من نمى توانم درباره اين موضوع حرف بزنم، ديگران 
ــتى يا  ــتيضاح بايد در مورد درس مدافع يا مخالف اس
نادرستى آن اظهارنظر كنند ولى در مجموع بايد بگويم 
كه استيضاح حق نمايندگان مجلس است و ما به اين 
ــنا، على اصغر  حق احترام مى گذاريم. به گزارش ايس
ــيه كنگره پرسش مهر، با اشاره به اينكه  فانى در حاش
ادعا نمى كنيم آموزش و پرورش بى نقص است، گفت: 
ــت و  ــن اس منابعى كه در اختيار ما قرار گرفته روش
ــال اول و دوم رقم هاى  در طول دولت يازدهم در س
ــت. اميدواريم  ــمگير بوده اس ــش اعتبار ما چش افزاي
ــى در وضعيت اقتصادى دولت ايجاد شود و  گشايش
منابع بيشترى در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد. 
ــتر، خدمات بيشترى را مى توانيم  بالطبع با منابع بيش
ارائه دهيم. وى ادامه داد: آموزش و پرورش نهاد بسيار 

ــت و 40 ميليون مخاطب دارد. ميزان  گسترده اى اس
ــار اين وزارتخانه قرار داده  منابعى كه دولت در اختي
ــرده و اقداماتى كه ما انجام  و مجلس هم تصويب ك

داده ايم، روشن است. 
فانى به اينكه آموزش و پرورش در 22 ماهه عمر 
ــت،  ــراى افزايش بهره ورى تالش كرده اس ــت ب دول
ــال جايزه دستگاه بهره ورى  ــاره كرد و افزود: امس اش
ــت كه مديريت  ــانگر آن اس را دريافت كرديم كه نش
ــتاى اقتصاد مقاومتى اقدام  آموزش و پرورش در راس
كرده و بهره ورى را باال برده است. اميدواريم با تعلق 
منابع بيشتر به آموزش و پرورش خدمات بهترى ارائه 
ــرد: همانطور كه لفظ  ــم. فانى در خاتمه اظهار ك كني
استيضاح روشن است و به معناى طلب توضيح است 
ــرد، در موقع مقرر  ــر فرصتى در اختيار ما قرار گي اگ

توضيحات الزم را خواهيم داد.

ــاون، كار و رفاه اجتماعى، صندوق هاى    وزير تع
ــدوق  ــژه صن ــه بوي ــن وزارت خان ــه اي زيرمجموع
ــعه ملى  ــتگى تامين اجتماعى را موتور توس بازنشس
ــن صندوق ها كه زمانى به  ــت و گفت: اكنون اي دانس
ــده بود، توسط  حياط خلوت برخى گروه ها تبديل ش
ــزارش ايلنا،  ــود. به گ ــته اداره مى ش كارگران بازنشس
ــات اجرايى مرحله  ــى در آيين آغاز عملي ــى ربيع عل
دوم توسعه مجتمع پتروشيمى خراسان كه به صورت 
ــط رئيس جمهورى آغاز شد،  ــى توس ويدئو كنفرانس
ــدوق زيرمجموعه اين  ــروز چهار صن اظهار كرد: ام
ــرمايه  ــه افزون بر يك هزار ميليارد ريال س وزارتخان
ــاس قانون اين صندوق ها  دارند.وى با بيان اينكه براس
ــرمايه خود را  ــد 600 هزار ميليارد ريال از س مى توانن
در حوزه سرمايه گذارى هزينه كنند، افزود: هم اكنون 
ــارد ريال در  ــن صندوق ها مجموعا 360 هزار ميلي اي

پروژه هاى عمرانى دولت تدبير و اميد سرمايه گذارى 
كرده اند.ربيعى بااشاره به آغاز پروژه بزرگ مرحله دوم 
ــان، اضافه كرد: 90 درصد از  توسعه پتروشيمى خراس
سهامداران اين پروژه بزرگ، سه صندوق زيرمجموعه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى هستند.وى بابيان 
اينكه امروز در سايه سياست هاى دولت تدبير و اميد 
ــاى زيرمجموعه اين وزارتخانه در محيطى  صندوق ه
ــط كارگران بازنشسته اداره و اهداف  امن و آرام توس
ــد، گفت: زمانى برخى  كالن خويش را دنبال مى كنن
ــن صندوق ها را به  ــى اي گروه ها و جريان هاى سياس
ــرده بودند.وزير تعاون،  ــاط خلوت خود تبديل ك حي
ــزود: امروز هويت اصلى اين  ــاه اجتماعى اف كار و رف
ــده و به دنبال تحقق و  صندوق ها به آنان برگردانده ش
گسترش عدالت اجتماعى و ارائه خدمات به نيروهاى 

زيرمجموعه خود، يعنى كارگران بازنشسته هستند.

واكنش فانى درباره استيضاحش:
 در موقع مقرر توضيحات الزم را خواهيم داد

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى خبر داد :
خروج صندوق هاى تامين اجتماعى از حياط خلوت برخى گروه ها


