
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى خبر داد :

افزايش اعتياد در كشور و زنانه شدن آسيب هاى اجتماعى
اخبار كوتاه خبر

هر خانواده ايرانى، يك امدادگر
ــه اين كه  ــاره ب ــركل جمعيت هالل احمر با اش دبي
ــت هالل احمر تحقق «هر خانواده،  هدف اصلى جمعي
ــبه كلى، بايد  ــت، افزود: با يك محاس يك امدادگر» اس
ــه را آموزش دهيم تا در  ــون نفر از افراد جامع 14 ميلي

ــته باشيم.  به گزارش ايرنا  هر خانواده يك امدادگر داش
على اصغر احمدى در اين باره، با تاكيد بر اين كه دامنه 
ورود جمعيت هالل احمر به حوزه آموزش هاى عمومى، 
آحاد ملت ايران در داخل و حتى خارج از كشور است، 
ــت هاى كالن  ــز در سياس ــا ايجاد تمرك ــت: بايد ب گف
ــت، از موازى كارى ها و حتى رقابت هاى كاذب  جمعي
ــرورت راه اندازى«خانه  ــز كرد. وى با تاكيد بر ض پرهي
هالل» در محالت شهرى و روستاها، گفت: مى توان با 
آموزش هاى عمومى امداد و نجات از توان مردمى در زمان 
حوادث احتمالى، بهره برد. دبيركل جمعيت هالل احمر 
ــاره به اين كه در جمعيت هالل احمر به  همچنين با اش
اندازه بيش از دو يا سه وزارتخانه ماموريت وجود دارد، 
ــيار  گفت: هالل احمر ماموريت هايى با ويژگى هاى بس
متفاوتى دارد كه به فرموده مقام معظم رهبرى يكى از آن 

ويژگى ها، چابكى و آماده بودن است.

پاك بودن زندانها از مواد مخدر 
را تاييد نمى كنم

ــازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى  رييس س
ــور با بيان اينكه براى بازرسى به منظور جلوگيرى  كش
ــتگاه بازرسى بدنى  از ورود مواد مخدر به زندان به دس
(بادى اسكنر) نياز است،گفت: بسيارى از زندا ن ها به اين 
دستگاه مجهز نيستند كه البته بازرسى ها در زندان توسعه 
و تشديد مى يابد.  اصغر جهانگير در گفت وگو با ايرنا 
درباره چگونگى ورود مواد مخدر به زندان، افزود: اينكه 
مواد به راحتى در زندان توزيع شود را به شدت تكذيب 
ــدان عارى از هر گونه مواد و  ــم و اما اينكه آيا زن مى كن
پاك است را نيز صد در صد تاييد نمى كنم. معاون قوه 
قضاييه از مهمترين داليل ورود مواد مخدر به زندان را 
مجهز نبودن بسيارى از زندان ها به دستگاه كنترل بدنى 
ــرد و گفت: با توجه به كمبود  ــكنر عنوان ك يا بادى اس
اعتبارو امكانات سازمان زندان ها، بسيارى از زندان ها به 
تجهيزات، وسايل و دستگاه هايى كه امروز مى تواند به ما 

كمك كند مانند بادى اسنكر ها مجهز نيستند.

اختصاص سبد كاال به مدارس 
شبانه روزى 

مديركل دفتر امور مناطق كمتر توسعه يافته و عشاير 
وزارت آموزش و پرورش گفت: مذاكراتى را با وزارت 
تعاون براى اختصاص سبد كاال به مدارس شبانه روزى 
ــوراى رفاه اين  ــس از تصويب ش ــام داده  ايم تا پ انج
موضوع عملياتى شود. على نقى يزدان پناه در گفت وگو 
با تسنيم اظهار داشت:  در آموزش و پرورش به دنبال اين 
ــتيم تا وضعيت اعتبارات مدارس شبانه روزى را  هس
ــرانه اين مدارس چندين سال  افزايش دهيم چرا كه س
ثابت بوده است. تالش مى كنيم تا با همكارى وزارت 
ــبانه روزى مانند  ــراى دانش آموزان مدارس ش تعاون ب
مردم مناطق محروم سبد كاال دريافت كنيم و رايزنى ها 
در جهت كيفيت بخشى به مدارس شبانه روزى در حال 

انجام است.

تمامى خدمات درمانى كودكان 
تحت پوشش بهزيستى رايگان شد

ــت، درمان و آموزش پزشكى از رايگان  وزير بهداش
ــدن همه خدمات درمانى كودكان شيرخوارگاه هاى  ش
ــتى در سراسر كشور خبر داد.  به  تحت پوشش بهزيس
ــور، دكتر سيدحسن  ــتى كش ــازمان بهزيس گزارش س
هاشمى  همزمان با دوازدهمين روز از ماه مبارك رمضان، 
در كنار شيرخوارگان آمنه روزه خود را افطار كرد. وى 
ــته  پس از ضيافت افطار گفت: دولت تا جاييكه توانس
در جهت رفع مشكالت بهداشت و درمان مردم تالش 
ــز اقدامات خوبى براى حل  ــرده و در وزارت رفاه ني ك
مشكالت مردم صورت گرفته است. هاشمى به بازديد 
ــتان هاى لبافى نژاد و شهداى  ــرزده خود از بيمارس س
ــزود: پس از  ــاره كرد و اف ــش در ماه رمضان اش تجري
بازديد از اين بيمارستان ها، از شرايط موجود و كمبود 
تخت در آنها بسيار خجالت زده شدم. وى ادامه داد: سه 
درصد اعتبارات عمرانى را اكنون به ساخت بيمارستان 
ها و كلينيك ها اختصاص داده ايم اما همچنان با شرايط 

مطلوب فاصله زيادى داريم.

گلزارى مشاور امور خانواده 
و جوانان وزارت ارشاد شد 

ــاد اسالمى در حكمى، محمود    وزير فرهنگ و ارش
ــاور وزير در امور خانواده و  ــمت مش گلزارى را به س
ــا، دكتر محمود  ــوب كرد. به گزارش ايلن جوانان منص
گلزارى در دولت يازدهم معاون امور ساماندهى وزارت 
ورزش و جوانان بود كه چندى پيش از اين سمت استعفا 

كرد. در متن حكم على جنتى وزير ارشاد آمده است:
ــوابق علمى و شايستگى و تجارب ارزنده  نظر به س
جنابعالى در حوزه مسائل فرهنگى به موجب اين حكم 
ــواده و جوانان»  ــاور وزير در امور خان ــمت «مش به س

منصوب مى شويد.

آزمون استخدامى آموزش و پرورش 
تا پايان تابستان برگزار مى شود 

ــى آموزش و  ــركل دفتر وزارت ــاور وزير و مدي مش
پرورش از برگزارى آزمون استخدامى آموزش و پرروش تا 
پايان تابستان امسال خبر داد. محمد فاضل در گفت وگو با 
ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه اختالفاتى ميان سازمان 
مديريت و آموزش و پرورش در خصوص زمان برگزارى 
ــتخدامى  وجود داشت گفت: اين مسئله حل  آزمون اس

شده و قرار است آزمون در تابستان برگزار شود.

تحويل يك پرنده كمياب توسط 
شهروند دوستدار محيط زيست

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان رى از 
ــط شهروند دوستدار  تحويل يك بهله جوجه پيغو توس
ــت به اين اداره خبر داد.  محسن شوكتى با  محيط زيس
اعالم اين خبر افزود: يك شهروند دوستدار محيط زيست 
 يك جوجه پيغو را كه از ناحيه مفاصل پا دچار شكستگى 
ــل داد.وى افزود: اين پرنده  ــده بود به اين اداره تحوي ش
پس از تيمار اوليه و بررسى كارشناسان جهت درمان به 

كلينيك حيات وحش پارك پرديسان منتقل شد.

ــبت طالق  ــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در حال حاضر نس وزي
ــت.   به گزارش ايلنا، على  ــور افزايش يافته اس به ازدواج و اعتياد در كش
ربيعى در مراسم افطارى خيرين در شيرخوارگاه اظهار داشت: ما مى توانيم 
از ظرفيت و پتانسيل اهالى رسانه و خبرنگاران براى گسترش خير جمعى 

در جامعه استفاده كنيم.
ــعه آن در ابعاد  وى تصريح كرد:  در حال حاضر به خير جمعى و توس
مختلف بيش  از گذشته نيازمنديم و در اين مسير بايستى به سرمايه اجتماعى 
ــود. وى با اشاره به شعار سازمان بهزيستى  و مسئوليت اجتماعى توجه ش
ــت: خانه محورى و بردن خدمات سازمان بهزيستى يكى  كشور، بيان داش
ــازمان بهزيستى در دوره جديد خواهد بود. ربيعى با اشاره  از برنامه هاى س
به اعتبارات سازمان بهزيستى كشور در سال گذشته، خاطرنشان كرد: هزار 
ــوى دولت و 700 ميليارد تومان توسط مردم به سازمان  ميليارد تومان از س
بهزيستى كمك شد و ما بايستى با افزايش مشاركت هاى مردمى بتوانيم از 

ظرفيت فعلى جهت كمك بهتر به مددجويان و نيازمندان استفاده كنيم.
ــتغال براى جامعه هدف سازمان  ــكن و ايجاد اش ــاخت مس وى به س

ــتى كشور اشاره كرد و گفت: اين موارد نيز از گونه هاى جديد خير  بهزيس
جمعى سازمان هستند كه متناسب با شرايط افراد اجرا خواهد شد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تاكيد بر اينكه مفهوم مشاركت تنها به 
دادن پول خالصه نمى شود، گفت: ما بنا داريم با راه اندازى سايتى شرايطى 

را فراهم كنيم كه خيرين در نحوه هزينه كردها و كمك هايشان به مددجويان 
سازمان بهزيستى نظارت داشته باشند.

وى با اشاره به خروج 3 هزار نفر از فرزندان تحت پوشش بهزيستى در 
سال گذشته از مراكز اين سازمان، بيان داشت:  ما بنا داريم با برنامه ريزى دقيق 
ــرايطى را فراهم كنيم كه پس از ترخيص نوجوانان و كودكان،  و مدون ش
ــيب هاى  ــاره به افزايش آس حمايت  از اين افراد ادامه پيدا كند. ربيعى با اش
ــور، اظهار داشت:  در حال حاضر  ــدن آسيب ها در كش اجتماعى و زنانه ش
نسبت طالق به ازدواج و مصرف اعتياد در كشور افزايش يافته است و شاهد 
هستيم كه مصرف اعتياد به سمت صنعتى شدن و استفاده از داروهاى جديد 
است. ربيعى در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفيت خيرين و نيكوكاران جهت 
درمان و حمايت از معتادان، اضافه كرد:  بنا داريم بخشى از خير جمعى را در 

مراكز ترك اعتياد و ساماندهى و درمان افراد معتاد برقرار كنيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى همچنين به حذف يارانه افراد ثروتمند 
ــاره كرد و گفت: بخش اعظمى از حذف يارانه ها در جهت حمايت از  اش

مددجويان، معلوالن و تامين مسكن و ايجاد اشتغال آنها استفاده مى شود.

وزير علوم، تحقيقات و فناورى با استقبال از تعامل 
علمى و فناورى با كشورهاى منطقه گفت: فعاليت هاى 
ــترش  ــكو در ايران موجب گس ــى علمى يونس 5 كرس
همكارى هاى علمى، فرهنگى و هنرى بين كشورهاى 

منطقه مى شود.
ــزارش ايرنا، محمد فرهادى در ديدار با خانم   به گ
ــتر كيش الروش رييس دفتر منطقه اى يونسكو در  اس
ــيون ملى يونسكو در  ايران با بيان اينكه فعاليت كميس
ايران با مديريت جديد گسترش مى يابد، افزود: از اين 
ــيون ملى  ــترش فعاليت هاى كميس پس عالوه بر گس
يونسكو در ايران، كميته هاى تخصصى در موضوعات 
ــمندان و دانشگاهيان مرتبط  مختلف و با حضور دانش
ــد كه اين فعاليت  ــيون فعال خواهند ش در اين كميس

مى تواند در گسترش همكارى هاى علمى و فناورى از 
طريق سازمان يونسكو موثر باشد. وزير علوم همچنين 
از فعاليت 5 كرسى علمى كه از طرف يونسكو در ايران 

فعاليت مى كنند نيز اظهار رضايت كرد.
ــخ به تقاضاى رييس  وى در بخش ديگرى در پاس
دفتر منطقه اى يونسكو در ايران در خصوص همكارى 
ــانى علمى و فناورى به كشور تركمنستان  و كمك رس
گفت: ما آمادگى داريم تا در زمينه هاى مختلف علمى به 
ويژه در زمينه تاسيس و راه اندازى پارك علم و فناورى 
ــته باشيم كه در  ــتان همكارى مشترك داش با تركمنس

ــى درخصوص  ــن زمينه مى توان كارگاه هاى آموزش اي
راه اندازى پارك علم و فناورى برگزار كرد.

وى افزود: با توجه به پيشرفت همه جانبه در آموزش 
ــجويان  ــبى براى پذيرش دانش عالى ايران ، زمينه مناس
ــگاه هاى ايران فراهم شده كه سازمان  خارجى در دانش
يونسكو هم تعدادى بورسيه براى ارائه اعزام دانشجويان 
خارجى به ايران در اختيار دارد. فرهادى در ادامه آمادگى 
ايران براى همكارى در زمينه آموزش فعاليت هاى هنرى 
ــدارى بناهاى  ــفال كارى ونگه و فرهنگى، از قبيل س

خشتى در ساير كشورهاى منطقه را نيز اعالم كرد.

ــكارى  ــار بي ــه آم ــتاى ارائ ــوم، در راس ــر عل وزي
فارغ التحصيالن دانشگاهى در جهان از طرف يونسكو، 
خواستار برگزارى كنفرانسى علمى ار طرف اين سازمان 

براى بررسى اين معضل جهانى شد.
ــتر كيش الروش رييس  در ادامه اين ديدار خانم اس
ــكو در ايران با تشكر از همكارى  دفتر منطقه اى يونس
ــب جمهورى اسالمى  ايران در زمينه فعاليت هاى  مناس
ــورهاى منطقه گفت: با  علمى، فرهنگى و هنرى با كش
توجه به نزديكى دفاتر منطقه اى يونسكو در كشورهايى 
همچون افغانستان، پاكستان، تركمنستان و ايران سعى 
مى كنيم عالوه بر داشتن همكارى هاى مناسب علمى و 
ــترش اين  ــور ها، زمينه هاى گس فرهنگى بين اين كش

فعاليت ها را نيز فراهم كنيم.

وزير علوم در ديدار رييس منطقه اى يونسكو در ايران:
از تعامل علمى با كشورهاى منطقه استقبال مى كنيم
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ــت هاى مكرر  ــد «پيغام چاى» به رغم درخواس س
ــگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى براى انجام  پژوهش
ــى- تاريخى و بر  ــى آثار فرهنگ عمليات نجات بخش

خالف قانون در دست ساخت است. 
ــگاه ميراث  ــط عمومى پژوهش ــزارش رواب به گ
ــرين قهرمانى، كارشناس  فرهنگى و گردشگرى، نس
ــكده باستان شناسى  گفت: بررسى و شناسايى  پژوهش
ــى محدوده اين سد براى انجام عمليات  باستان شناس
نجات بخشى فروردين سال 1393 شروع و به مدت 
ــى هاى  45 روز ادامه يافت. وى با بيان اينكه در بررس

ــورت گرفته 27 اثر فرهنگى- تاريخى در محدوده  ص
ــد، تصريح كرد: در فاز دوم  ــاره شناسايى ش مورد اش
ــر روى آثار  ــى ب مطالعاتى بايد عمليات نجات بخش
فرهنگى صورت مى گرفت. قهرمانى افزود: در محدوده 
مورد بررسى، آثارى از تپه هاى دوره تاريخى از جمله 
اشكانى و كورگان هايى «گورهايى» از هزاره اول قبل 
از ميالد مربوط به اقوام سكايى شناسايى شد كه مشابه 

ــد  ــمال اين منطقه و در محدوده س آنها پيش تر در ش
خداآفرين شناسايى و مورد كاوش قرار گرفته بود. 

اين كارشناس پژوهشكده باستان شناسى همچنين 
گفت: كورگان هاى هزاره اول نه تنها داراى آثار معمارى 
منحصر به فردى بودند بلكه اشياى بسيار ارزشمندى 
ــايى هنر،  ــفال، فلز، و ...  بودند كه براى شناس چون س
ــبك زندگى اقوام ساكن در منطقه و هويت  آيين و س
تاريخى  آنها حائز اهميت بسيارى است. وى تصريح 
ــد و انتقال آب از مسير آثار تاريخى  كرد: با آبگيرى س
ــران ناپذيرى به اين  ــى صدمات جدى و جب – فرهنگ
ــد؛ اين در  ــمند تاريخى وارد خواهد ش محدوده ارزش
حالى است كه كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات 
دولتى موظفند قبل از اجراى پروژه هاى بزرگ عمرانى 
و درمرحله امكان سنجى و مكان يابى نسبت به انجام 
ــراث فرهنگى» در  ــى- تاريخى «مي مطالعات فرهنگ
ــى و مكان يابى  ــدام كنند و در طراح ــوص اق آن خص

پروژه هاى يادشده نتايج مطالعات را رعايت كنند.

ــتغال و خودكفايى كميته  ــام معاونت اش قائم مق
ــال تسهيالت  ــور گفت: امس امداد امام خمينى (ه) كش
اشتغالزايى به طور گسترده تر و تا سقف 100 ميليون 

تومان پرداخت مى شود.
ــومين  ــنا، رزمجو با حضور در س به گزارش ايس
ــه توانمندى هاى  ــگاه عرض ــن رمضان و نمايش جش
مددجويان كميته امداد گيالن با بيان اينكه تا سال گذشته 
طرح هاى اشتغال در سه سطح كارانگيزى، توان افزايى 
و خودكفايى صورت مى گرفت، افزود: اميدواريم 100 
درصد اعتبارات امسال جذب شود. وى از اختصاص 
100 ميليارد تومان براى اشتغالزايى خانواده هاى تحت 

پوشش كميته امداد در گيالن خبر داد و ابراز اميدوارى 
كرد: با تالش هايى كه مجموعه امدادگران كميته امداد 
گيالن و همچنين تعامل خوب بانك هاى عامل استان 
ــن اعتبارات جذب  ــى رود كه 100 درصد اي انتظار م
ــتغالزايى  ــود. رزمجو يكى از ويژگى هاى مدل اش ش
ــداد را بحث نظارت بر طرح ها عنوان كرد  در كميته ام

ــده از سوى مددجويان تا  و گفت: طرح هاى ايجاد ش
ــان قرار مى گيرد  ــال مورد نظارت فنى كارشناس 5 س

ــا 60 روز يكبار بازديد از طرح ها  و حداقل بين 50 ت
ــتغال پايدار با  ــه و اين امر به ايجاد اش صورت گرفت

كيفيت و استانداردهاى روز كمك مى كند. 
قائم مقام معاونت اشتغال و خودكفايى كميته امداد 
كشور با اشاره به اينكه در سال، 105 ميليون بازديد از 
طرح هاى اشتغال مددجويان صورت مى گيرد، تصريح 
كرد: 384 هزار نفر از مددجويان كميته امداد نيز طى سال 
گذشته از آموزش هاى فنى وحرفه اى بهره مند شده اند. 
وى همچنين به ارائه تسهيالت يك هزار و 300 ميليارد 
تومانى در بحث اشتغالزايى مددجويان طى سال گذشته 
اشاره و خاطرنشان كرد: سال گذشته 30 هزار كاريابى 
نيز براى مددجويان اين نهاد صورت گرفت. قائم مقام 
ــور از  ــتغال و خودكفايى كميته امداد كش معاونت اش
غرفه هاى توانمندى هاى مددجويان گيالن نيز بازديد 

و برگزارى نمايشگاه را مطلوب ارزيابى كرد.

وزارت نيرو آثار تاريخى را تخريب مى كند  پرداخت تسهيالت تا سقف 100 ميليون تومان  به مددجويان




