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كار شايسته
كبرى هرانده*

مفهوم كارشايسته يا كار آبرومندانه اولين بار در گزارش خوان سوماويا دبيركل 
سازمان بين المللى كار در كنفرانس بين المللى سال 1999 مطرح شد كه به معنى 
ارتقاى شرايط كار براى مردان و زنان در جهت دستيابى به كارشايسته در شرايط 
ــته  آزادى برابر و با حفظ عزت و اعتماد به نفس بود و پس از آن هدف كار شايس
ــد و الگوى كار  ــتراتژيك بدل ش براى مردان و زنان در همه جا به يك هدف اس

شايسته شكل گرفت.
مولفه هاى كارشايسته 

1- حمايت از حقوق بنيادين كار: يكى از اين مولفه ها است كه در آن تدوين 
ــتانداردهاى جهانى براى كار و مبانى بنيادين حقوق كار در آن آزادى ارتباط،  اس
حمايت از تشكل هاى مدنى و ريشه كن سازى كارها ى اجبارى و تساوى مزد بين 
ــن كار، توسط سازمان ILO تصويب و مورد حمايت قرار  زنها و مردان، رعايت س

گرفت.
2- حمايت از اشـتغال: بررسى مشكالت و معضالت اشتغال در كشورهاى 

مختلف و همچنين مشكل بيكارى و موانع موجود.
3- توسعه حمايت اجتماعى: در آن انواع استانداردهاى كار تنظيم و اعمال 
ــود. همچنين تعيين ضوابط و مقررات  ــده و امراض ناشى از كار پيشگيرى ش ش
ــخت و زيان آور ، ساعات كار و باردارى در حين كار و كهولت سن  براى كارهاى س

انجام مى گيرد.
ــكلهاى مختلفى از  4- حمايـت از گفت وگوهـاى اجتماعى: مى تواند ش
ــانى تا مذاكره را در بر گيرد و ساختار سه جانبه گرايى بيانگر اين موضع  اطالع  رس

بوده كه بهترين راه حل از مذاكرات دسته جمعى نشات مى گيرد.
ويژگى هاى كار شايسته 

ــن قادر به  ــتن فرصت انجام كار كه يعنى هم زن و هم مرد در هر س 1- داش
انجام كار باشند.

2- در انتخاب كار بايد آزادى وجود داشته باشد و اجبارى در كار نباشد.
ــطح قابل قبول براى تامين زندگى  ــد با كارى كه در نتيجه آن س 3- كار مول

كارگر و خانواده اش فراهم شود.
4- برابرى در كار و لزوم برخورد عادالنه در فرصت هاى كارى و عدم تبعيض در 

دستيابى به كار و حفظ و نگهدارى آن.
ــوردارى از حمايت هاى الزم در  ــتگى و برخ 5- امنيت كارى و تامين بازنشس

مواجهه با حوادث احتمالى و از دست دادن شغل .
ــته و در تصميم  ــرافت كارى تا كارگران بتوانند عاليق خود را ابراز داش 6- ش

گيرى هاى مربوط به شرايط كارى خود مشاركت كنند.
 نتيجه گيرى 

براى اولين بار در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده بود 
موضوع كار شايسته را بر اساس راهبرد سه جانبه گرايى، تهيه و تنظيم نمايد. اما 
شاخص هاى معرفى شده توسط سازمان بين المللى كار براى اندازه گيرى مولفه هاى 
كار شايسته، در ايران قابل محاسبه نيست. در هر حال براى بهبود اوضاع بازار كار، 

تهيه و تدوين برنامه ملى توسعه كار شايسته يك ضرورت به نظر مى رسد.
*كارشناس امور اجتماعى

ــازمان ثبت احوال كشور گفت: براساس آمار سال  رييس س
94 با كاهش 5/4 درصدى آمار ازدواج نسبت به سال قبل آن 
و جمعيت بيش از 11 ميليون نفرى جوانان هرگز ازدواج نكرده 

در سن ازدواج مواجه هستيم.
به گزارش ايسنا، عليرضا آوايى در همايش روز ملى جمعيت 
كه در سازمان ثبت احوال برگزار شد، افزود: اين وضعيت حاكى 
ــت هاى كلى  ــت كه براى تحقق دومين بند از سياس از اين اس
ــكيل  ــهيل و ترويج تش جمعيت يعنى رفع موانع ازدواج و تس
ــه برخى از  ــود و ريش ــى انجام ش خانواده، بايد اقدامات اساس
اقدامات را مى توان در خانواده ها و در فراهم كردن ازدواج آسان 

براى جوانان جست وجو كرد.
وى در ادامه گفت: در زمينه تحكيم بنيان و پايدارى خانواده 
كه از ديگر بندهاى سياست هاى كلى جمعيت است، عالوه بر 
اقدامات مربوط به توانمندسازى جوانان با تكميل آموزش هاى 
ــواده و فرزندپرورى وآموزش  عمومى درباره اصالت كانون خان
ــى خانواده ها براثر پديده طالق  ــارت زندگى بايد از فروپاش مه
ــگيرى كرد؛ چرا كه آمارهاى موجود در اين  تا حد امكان پيش

زمينه پيام هاى مثبتى را ارائه نمى كند.
ــور تاكيد كرد: الزم است  ــازمان ثبت احوال كش رييس س
ــگيرى از آسيب هاى اجتماعى مرتبط با طالق،  به منظور پيش
گام هاى جدى برداشت. به طور قطع ترويج سبك زندگى اصيل 
اسالمى ايرانى مى تواند راهگشا باشد. چراكه آمارهاى ما نشان 
ــور كه سبك هاى زندگى و آداب و  مى دهد در مناطقى از كش
ــوم اصيل حفظ و صيانت شده، آسيب هاى اجتماعى مانند  رس

طالق كمتر از ساير مناطق بوده است.
آوايى در ادامه گفت: بازتوزيع فضايى و جغرافيايى جمعيت 
ــا تاكيد بر مولفه هاى هويت بخش ملى  و مديريت مهاجرت ب
ــيار مهم مطرح شده در سياست هاى كلى  از جمله مباحث بس
جمعيت است كه به طور قطع اجرايى كردن سياست هاى كلى 
ــرزمين كه پيش از اين از سوى مقام معظم رهبرى  آمايش س
ابالغ شده مى تواند زيرساخت هاى اوليه براى برنامه ريزى ملى 
ــازمان ثبت احوال  ــه اى را فراهم كند. در اين جهت س و منطق
كشور با ثبت قانونى تغيير نشانى و زمينه توليد آمار جمعيتى 
ــرده و در اولويت هاى كارى  ــه صورت مكان محور را فراهم ك ب

سال جارى خود قرار داده است.
ــت هاى كلى جمعيت،  وى تاكيد كرد: اجرايى كردن سياس

ــاختارهاى اجرايى دقيق  ــن مترقى و جامعه، س نيازمند قواني
ــد در اين زمينه و  ــجم و هدفمن ــد و برنامه ريزى منس و كارآم

همسويى تمام نهادها و دستگاه هايى اجرايى است.
ــش ديگرى از  ــور در بخ ــازمان ثبت احوال كش رييس س
صحبت هاى خود با اشاره به سياست هاى كلى جمعيت اظهار 
كرد: اين سياست ها مشتمل بر 14 بند است و به نظر مى رسد 

ــوالت جمعيتى در آن  ــات مرتبط با تح ــچ يك از موضوع هي
ــت به رفع  ــت و از جمله بندهاى اين سياس مغفول نمانده اس
ــبك زندگى اسالمى – ايرانى  موانع ازدواج، تحكيم خانواده، س
و ارتقاى اميد به زندگى مى توان اشاره كرد. توجه ويژه به رصد 
تحوالت و نتايج اجراى سياست هاى كلى جمعيت، از بندهاى 
ــت كه باعث شده سازمان ثبت احوال به  ويژه اين سياست هاس

عنوان يكى از اعضاى نظام آمارى كشور خود را موظف بداند تا 
در زمينه تقويت بيش از پيش پايگاه اطالعات جمعيت كشور 

تالش كند.
ــيار مهم توليد و  ــان اينكه يكى از آمارهاى بس ــى با بي آواي
منتشر شده از سوى سازمان ثبت احوال كشور آمارهاى مربوط 
ــور و جهان است، گفت: در  ــر كش به مواليد ايرانيان در سراس
سال 94 حدود يك ميليون و 570 هزار واقعه والدت در داخل 
ــور و حدود 10 هزار واقعه والدت مربوط به ايرانيان مقيم  كش
خارج از كشور به ثبت رسيده كه نشان مى دهد نسبت به سال 
قبل 2/3 درصد افزايش يافته است. اين ميزان افزايش خفيف 
ــبى مواليد در  ــوب مى شود اما همين رشد نس و نسبى محس
ــال هاى اخير به دليل رسيدن موج متولدين دهه هاى 50 و  س
60 به سنين ازدواج و فرزندآورى است. با عبور اين موج از هرم 
سنى جمعيت در سن ازدواج و فرزندآورى مجددا كاهش تعداد 
مواليد در سال هاى آينده محتمل به نظر مى رسد. به طورى كه 
كاهش توليد مواليد از 4/2 درصد در سال 93 به 2/3 درصد در 

سال 94 شاهدى بر اين مدعاست.
ــتاى بند اول سياست هاى كلى جمعيت  وى افزود: در راس
يعنى افزايش نرخ بارورى به بيش از سطح جانشينى در جهت 
ــت  ــال هاى اخير، الزم اس ــديد بارورى در س جبران كاهش ش

گره هاى ذهنى و اجتماعى موجود در اين زمينه رفع شود.
رييس سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به آمار ازدواج در 
سال 94 گفت: حدود 685 هزار ازدواج در سال گذشته به ثبت 
رسيده كه  86/3درصد مربوط به مردان 19 تا 34 سال و 88/3 
درصد مربوط به زنان 13تا 31 ساله است. ميانگين سن ازدواج 
ميان مردان به 28/5 سال و براى زنان 23/8 سال رسيده كه در 

سال هاى اخير همواره روند افزايشى داشته است.
ــش ازدواج در  ــرد: ميانگين افزاي ــى در پايان اظهار ك آواي
ــورى  ــهرها تفاوت قابل مالحظه اى با ميانگين هاى كش كالنش
ــن  ــهرى مانند تهران ميانگين س دارد، به طورى كه در كالنش
ــال و براى زنان 27/2 سال است و  ازدواج براى مردان 31/1 س
حتى در نقاط مختلف تهران تفاوت هاى چشمگيرى مالحظه 
ــمال شهر تهران ميانگين سن  ــود. به عنوان مثال در ش مى ش
ازدواج براى مردان 32/4 سال و براى زنان 29 سال است. اين 
مورد مى تواند ناشى از عوامل مختلفى از جمله تفاوت در سبك 

زندگى در شهرهاى مختلف و مناطق گوناگون باشد.

رييس سازمان ثبت احوال:

بيش از 11 ميليون جوان هرگز ازدواج نكرده اند

برگزارى هفتمين همايش داروسازان بالينى
ــازان بالينى ايران از هفتم خرداد ماه جارى به مدت  هفتمين همايش داروس

3 روز در سالن همايش هاى رازى تهران برگزار مى شود .
دكتر منا كارگر دبير اجرايى هفتمين همايش داروسازى بالينى ايران با اعالم 
ــگاه  ــازى بالينى ايران ، دانش اين خبر گفت : اين كنگره به همت انجمن داروس
ــهيد بهشتى و مركز تحقيقات  ــكى تهران ، دانشگاه علوم پزشكى ش علوم پزش
ــالن همايش هاى  ــز و مصرف منطقى دارو از 5 تا 7 خردادماه جارى در س تجوي

رازى تهران برگزار مى شود.
ــگاه علوم پزشكى تهران هدف از برگزارى اين كنگره  عضو هيات علمى دانش
ــتاوردهاى  ــكان و همچنين ارايه دس ــازان و پزش را آموزش و ارتقا دانش داروس
پژوهشى جديد محققان و پژوهشگران در محورهاى گوناگون حوزه دارو درمانى 
ــعار هفتمين همايش داروسازان بالينى « خدمات بالينى  عنوان كرد و افزود: ش
داروساز و اهداف ملى سالمت» مى باشد و در راستاى اين شعار ،  كارگاه هايى در 
اين همايش سه روزه در نظر گرفته شده كه عبارتند از تجويز و مصرف منطقى 

دارو در بيمارى هاى خاص ، مزمن  و در سالمندان.
 همچنين كارگاه هاى تخصصى ويژه داروسازان بالينى نيز در اين همايش در 
ــت.دكتر كارگر درباره خدمات بالينى دارويى و اهداف ملى  نظر گرفته شده اس
ــم انداز و برنامه هاى وزارت  ــالمت در جامعه گفت : با توجه به اينكه در چش س
بهداشت درمان و آموزش پزشكى ، يكى از اهداف دولت تدوين و اعمال سياست 
ــعه آموزش  هاى نظارتى در زمينه تجويز و مصرف منطقى دارو و همچنين توس
ــت، خدمات داروسازان و  ــده اس هاى عمومى و تخصصى در اين زمينه بيان ش
ــور آنها در مراكز ارائه خدمت به بيماران، در قالب آموزش در مورد مصرف  حض
ــرانه كليه داروها خصوصا  ــازى در زمينه عدم مصرف خودس داروها، فرهنگ س
آنتى بيوتيك ها  و نيز حضور داروسازان بالينى در بيمارستان ها مى توانند نقش 

به سزايى در دستيابى به اين اهداف داشته باشند.

خبر ــوالن با بيان  ــن حمايت از حقوق معل ــس انجم رئي
ــت مواليد، ارائه نتايج  ــه ثبت احوال بايد هنگام ثب اينك
ــات غربالگرى مختلف را مدنظر داشته و سپس  آزمايش
اقدام به صدور شناسنامه كند گفت: اگر مداخله بهنگام 
ــت به دنيا مى آيند صورت  ــراى كودكانى كه با معلولي ب
ــايانى به كاهش شمار معلوالن خواهد  پذيرد كمك ش

كرد.على همت محمودنژاد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: سازمان ثبت احوال 
ــبت به  ــام خانوادگى و نام پدر افراد اقدام مى كند اما نس ــبت به ثبت نام، ن نس
ثبت احوال آنها هيچ اقدامى نمى كند كه اين امر منجر به شناسايى ديرهنگام 
معلوليت و در نتيجه تاخير در مداخله زودهنگام براى درمان افراد متولد شده 
با معلوليت مى شود.وى افزود: لذا الزم است سازمان ثبت احوال، معلوليت هاى 

مادرزادى را در شناسنامه ثبت كند.

درخواست براى ثبت معلوليت هاى 
مادرزادى در شناسنامه

ــور از  ــنجش آموزش كش ــازمان س ــاور عالى س مش
ــون دوره كاردانى نظام  ــام در آزم ــد مهلت ثبت ن تمدي
جديد دانشگاه فنى و حرفه اى و موسسات آموزش عالى 
ــاعت 24 روز  ــال 95 تا س ــى و غير دولتى س غير انتفاع
ــين توكلى در  ــوم خرداد ماه خبر داد.حس ــنبه س دوش
ــزود: به كليه  ــالم خبر فوق اف ــنا، با اع گفت وگو با ايس

داوطلبانى كه تاكنون نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نكرده اند توصيه 
مى شود در مهلت باقيمانده با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
به نشانىwww.sanjesh.org ضمن مطالعه دفترچه راهنما و اطالعيه اى كه 
ــنبه 29 ارديبهشت ماه در رابطه با تمديد مهلت ثبت نام  از عصر ديروز چهارش
و اصالحات دفترچه راهنما روى سايت سازمان سنجش قرار گرفت در صورت 

واجد شرايط بودن نسبت به تكميل تقاضانامه اى اينترنتى اقدام نمايند.

تمديد مهلت ثبت نام آزمون كاردانى دانشگاه 
فنى و حرفه اى

معاون نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: 
بيش از 11 هزار مدرسه دو نوبته در سطح كشور وجود 

دارد.
ــلمى در  ــيد باقر مس ــنا، مهندس س به گزارش ايس
ــتان  ــاز اس ــه س ــنواره خيرين مدرس هجدهمين جش
ــاخت بيش  ــوج افزود: س كهگيلويه و بويراحمد در ياس

ــه ساز بيانگر سهم بسيار  ــه در كشور از سوى خيرين مدرس از 18هزار مدرس
ــت.وى ادامه داد: 18 هزار  ــمند خيرين در امر مقدس مدرسه سازى اس ارزش
ــط خيرين مدرسه ساز  ــه در قالب 105 هزار كالس درس توس و 700 مدرس
ــت.در حال حاضر بيش از 11 هزار مدرسه دو نوبته در كشور  ــاخته شده اس س
وجود دارد كه اگر اقدامات صورت گرفته در حوزه مدرسه سازى وجود نداشت 

هم اكنون تعداد بيش از 28 هزار مدرسه دو نوبته در كشور داشتيم.

وجود بيش از 11 هزار مدرسه دو نوبته
 در كشور

توسعه كشور از روستاها آغاز مى شود
سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت 
گفت: نجات سالمت كشور و سالمت مردم بى شك با تقويت 
آموزش و ارتقاى سالمت ميسر است و اميدواريم اين حوزه 
ــالمت  ــد نقش اصلى خودش را براى ارتقاى س روزى بتوان

مردم ايفا كند.
به گزارش ايسنا، دكتر شهرام رفيعى فر در جلسه معارفه 
ــت و  ــرى الكترونيكى تك درس آموزش بهداش دوره يادگي
ارتقاى سالمت، با اشاره به اهميت آموزش و ارتقاى سالمت 
ــان آموزش سالمت در  ــطه هايى مثل كارشناس گفت: واس
سراسر كشور بايد مثل هميشه براى ارتقاى سالمت تالش 
ــختى ها در مسير نگران نباشند؛  ــكالت و س كنند و از مش
ــالمت به  ــال آموزش س ــت در ح ــال اس ــه ما 60 س چراك

مردمى هستيم كه تمام افتخار و ثروت ما هستند.
ــاره به دو هدف بزرگ در پيش رو خاطرنشان  وى با اش
كرد: نبايد از اين نكته غافل بود كه اگر براى ارتقاى سالمت 
و آموزش آن تالش مى كنيم، چه بهتر كه مدرك آكادميك 
آن را هم داشته باشيم و به عنوان تحصيل كرده رسمى دوره 
ــالمت شناخته شويم؛ اين كار هم باعث  آموزش و ارتقاى س
ــترى مشكالت حوزه آموزش  مى شود با پشتوانه علمى بيش
سالمت را مديريت كنيم و هم براى خانواده بزرگ آموزش 
ــالمت در حوزه بهداشت كشور بسيار ارزشمند  و ارتقاى س
ــازمانى پيدا مى كنيم و  ــت. چون از نظر كيفى ارتقاى س اس
مى توانيم اين ادعا را داشته باشيم كه متخصصان آموزش و 

ارتقاى سالمت، مشغول ارائه خدمات اين حوزه هستند.

لزوم تقويت آموزش و ارتقاى سالمت در كشور

يادداشت

 خوابگاه هاى دانشجويى قديمى، بازسازى مى شوند
 تاكيد دادستان عمومى تهران بر نظارت بر زندان ها

 پايان اعتباربخشى دانشگاه هاى علوم پزشكى تا شهريور 96
 تخفيف 50 درصدى امكانات ورزشى در «هفته جوان»

 معرفى دانشـگاه هاى برتر كشـور بر اسـاس اثرگذارى فناورانه و 
نوآورانه

 آخرين تغييرات آموزشى امتحانات دانشجويان پيام نور

تيتر

ــگاه علوم  ــالمت دانش ــز تحقيقات س رئيس مرك
ــتناد به آمارها، انواع سرطان را  ــيراز با اس پزشكى ش

عاملى مهم در مرگ بانوان ايرانى ذكر كرد.
ــران باقرى لنكرى در  ــنا، دكتر كام به گزارش ايس
ــالمت زنان  افتتاحيه پنجمين همايش بين المللى س
گفت: آمارها نشان مى دهد بيشترين علت فوت زنان از 
بيمارى سرطان به ترتيب سرطان معده، مرى، دهانه 
ــرطان سينه است كه اين موضوع  رحم و در نهايت س
ــاالنه تعداد بسيارى از بانوان ايرانى به  موجب شده س
ــده جان خود را از  ــرطان مع دليل ابتال به بيمارى س
دست بدهند.وى با بيان اينكه الگوى بيمارى در ايران 
ــورها در ميان زنان و مردان متفاوت  ــاير كش مانند س
ــت، گفت: چهار درصد زنان ميانسال در مقايسه با  اس

26 درصد آقايان ميانسال از دخانيات استفاده مى كنند، 
اما از سال هاى گذشته رشد مصرف دخانيات در زنان 
بيشتر در حال افزايش است.لنكرانى ادامه داد: ساالنه 
ــر انواع بيمارى هاى  ــش از 15 هزار زن ايرانى بر اث بي
ــرطان جان خود را از دست مى دهند كه اين مهم  س
نيازمند توجه بيشتر به موضوع پيشگيرى و غربالگرى 
ــت.رئيس پنجمين همايش بين المللى  در جامعه اس
ــاره به موضوع غربالگرى در  ــالمت زنان ايران با اش س
جامعه، گفت: در برخى از موارد شاهد آن هستيم كه 
غربالگرى به عنوان يك صنعت پول ساز مورد استفاده 
قرار گرفته كه گواه اين امر دستگاه ماموگرافى است. در 
برخى از موارد نيز تصميم گيرى براى پيشگيرى انواع 
ــوار است.لنكرانى ادامه داد: نظام  بيمارى ها قدرى دش

سالمت در دنيا بيشتر در بحث هاى كالن به نوعى مرد 
ــتند و بر اين اساس برخى مشكالت مربوط  محور هس
به زنان ناديده گرفته شده در حالى كه سالمت زنان از 
جهات مختلف داراى اهميت است.وى يكى از اهداف 
هزاره سوم را كاهش مرگ و مير مادران باردار دانست 
ــال 2008  ــبختانه ايران در اين زمينه در س كه خوش
ميالدى مقارن 1387 به اين هدف رسيد.وى با اعالم 
اينكه امروزه ابتال به بيمارى سرطان به عنوان سومين 
ــود،  عامل مرگ و مير در بين افراد جامعه قلمداد مى ش
افزود: تالش داريم با برگزارى چنين همايش هاى ملى 
و بين  المللى، زمينه اى براى تبادل نظارت و اطالعات 
ــا بتوانيم براى  ــود ت ــورها فراهم ش علمى با ديگر كش

ارتقاى سالمت كشور گام برداريم.

مرگ ساالنه 15هزار زن ايرانى به دليل سرطان

مديركل دفتر اطالعات و آمار جمعيتى سازمان ثبت احوال كشور گفت: هم اكنون جمعيت كشور به مرز 80 ميليون 
نفر رسيده است كه رتبه جمعيتى ايران 17 در دنيا، 9 در آسيا و 3 در منطقه است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، على اكبر محزون مديركل دفتر اطالعات و آمار جمعيتى سازمان ثبت احوال كشور 
در مراسم ديروز كه به مناسبت روز ملى جمعيت در سازمان ثبت احوال كشور برگزار شد، با بيان اينكه با توجه به كليد 
واژه زمستان جمعيتى كه دنيا رو به سالمند شدن جمعيت در حال حركت است و ايران رتبه 25 در نرخ بارورى را داراست، 
ــت هاى جامع جمعيتى از سوى مقام معظم رهبرى ابالغ شد و براى  ــت: در همين راستا 30 ارديبهشت سياس اظهار داش

نخستين بار يك سياست جامع در دست داريم.
وى افزود: به فرموده مقام معظم رهبرى 2 راهبرد عقالنيت و اعتدال در سياست  هاى جمعيت بايد در نظر گرفته شود 
ــط سازمان ثبت احوال كشور بايد گره هاى جمعيتى گشوده شود.محزون  ــت هاى جمعيتى توس كه در بند 14 رصد سياس
ادامه داد: هم اكنون جمعيت كشور به مرز 80 ميليون نفر رسيده است كه رتبه جمعيتى ايران 17 در دنيا، 9 در آسيا و 

3 در منطقه است.
مدير كل دفتر اطالعات و آمار جمعيتى سازمان ثبت احوال كشور در پايان تصريح كرد: اگر سياست هاى جمعيتى را هر 

چه زودتر اجرايى نكنيم در سال آينده بايد شاهد توقف رشد جمعيت و در نتيجه كاهش جمعيت جوان باشيم.

جمعيت به مرز 80 ميليون نفر رسيد

دبيركل سازمان جهانى بهداشت (WHO) روز سه شنبه در يك كنفرانس خبرى 
به ورزشكاران و كسانى كه براى بازى هاى المپيك ريو دو ژانيرو به برزيل سفر مى كنند 
توصيه كرد كه اقدامات احتياطى براى مقابله با ويروس زيكا را رعايت كنند.به گزارش 
سرويس سالمت ايسنا، وى در عين حال تاكيد كرد كه هيچ لزومى براى لغو بازى هاى 
ــازمان جهانى بهداشت گفت: هرچه بيشتر درباره زيكا  المپيك وجود ندارد.دبيركل س

مى دانيم نگرانى مان هم بيشتر مى شود. همانطور كه قبال هم گفتم خطر ويروس زيكا 
در طول اين سال ها تغيير پيدا كرده است.در مقابل وزير ورزش برزيل در يك گفتگوى 
تلفنى با رييس كميته بين المللى المپيك از آمادگى اين كشور براى مقابله با ويروس 
زيكا خبر داد و تاكيد كرد كه بازى ها بر اساس برنامه تعيين شده برگزار خواهند شد.وى 
در يك كنفرانس خبرى گفت: اكنون مبارزه با ويروس زيكا و پيشگيرى از انتشار آن در 

حوزه امنيت عمومى است و مساله خيلى مهم اين است كه در حال حاضر برزيل يك 
ــازمان  بين المللى  پيام مثبت براى جهان دارد. ما كامال آماده ايم و از جامعه جهانى، س
و نمايندگان كشورها دعوت مى كنيم تا بيايند و از نزديك آمادگى ما را ببينند.به زنان 
باردار توصيه مى شود كه در طول بازى ها المپيك امسال از حضور در برزيل خوددارى 

كنند. تاكنون بيشترين موارد ابتال به ويروس زيكا در برزيل گزارش شده است.

توصيه  سازمان جهانى بهداشت در آستانه المپيك ريو

مديركل بهزيستى استان تهران در تشريح اقدامات 
ــورت گرفته در فاز دوم جمع آورى معتادان خيابانى،  ص
ــرد: 2378 نفر در فاز دوم اين طرح جمع آورى  اظهار ك
ــان در 55 مركز بهبودى  ــده كه حدود 1800 نفر آن ش
ــاماندهى  ــتى س ــازمان بهزيس و اقامتى ميان مدت س
ــنا، ضمن بيان  ــدند.احمد دلبرى در گفت وگو با ايس ش
ــتان تهران «اعتياد» است گفت:  آنكه چالش اصلى اس
ــتان  ــال حاضر به عنوان معضل اصلى اس اعتياد در ح
ــود و اين در حاليست كه مسأله  ــناخته مى ش تهران ش
ــاده 16 كه تعداد آنها بر  ــوم به م معتادان خيابانى موس
اساس آمارهاى غيررسمى به 10 تا 15 هزار نفر مى رسد 

نيز مشكالت بسيار زيادى را براى استان به وجود آورده 
ــت به طورى كه بهزيستى ورود جدى به اين عرصه  اس
داشته و در جهت كنترل آنها اقدام مى كند.وى در ادامه 
تصريح كرد: بهزيستى استان تهران در 24 آذرماه سال 
ــاد خيابانى را از  ــر معت ــه 4403 نف 1394 در دو مرحل
ــطح استان جمع آورى و3389 نفر آنها را پس از طى  س
مراحل غربالگرى به 109 مركز بهبود اقامتى ميان مدت 
ــتى استان تهران  ــتى ارجاع داد.مديركل بهزيس بهزيس
ــيله  در ادامه ضمن تاكيد برآنكه تمامى اين افراد به وس
پزشكان و مددكاران غربال مى شوند و اينطور نيست كه 
اين معتادان را از كف خيابان يكسره و مستقيم به مراكز 

ــرك اعتياد منتقل كنيم اظهار كرد: فاز دوم اين طرح  ت
ــت ماه به دستور دادستان تهران آغاز  نيز از 9 ارديبهش
شده و تا كنون 2378 نفر در فاز دوم آن جمع آورى شده 
كه حدود 1800 نفر آنان در 55 مركز بهبودى و اقامتى 
ــازمان بهزيستى ساماندهى شدنداستان  ميان مدت س
تهران در خصوص رشد و شيوع اعتياد وضعيت مناسبى 
ندارد به همين دليل اقدامات جدى ترى را مى طلبد به 
طورى كه بر اساس آمارهاى غيررسمى 10 تا 15 هزار 
ــتان تهران حضور دارند كه از اين  معتاد خيابانى در اس
تعداد 60 درصد از ساير استان ها به تهران مهاجرت كرده 

و 10 درصد آنان نيز زنان هستند.

جمع آورى بيش از 2300 معتاد خيابانى در فاز دوم

معاون توسعه روستايى و مناطق محروم كشور با تاكيد بر 
لزوم تحقق توسعه كشورافزود: بى ترديد توسعه هر كشورى 
از روستاهاى آن آغاز مى شود. رضوى در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به برگزارى جلسه با معاونان عمرانى استانداران سراسر 
كشور در تشريح طرح انتخاب روستاهاى نمونه گفت: به منظور 
تعيين روستاهاى توسعه يافته نمونه در هر بخشى با معاونان 
ــتاندارى هاى سراسر كشور رايزنى ها انجام شد و الگوهاى  اس
تعيين اين روستاها به طور كامل تبيين شد كه اميدواريم تا 
پايان سال جارى، در هر بخشى از استان اين روستاها معرفى 
ــتاها به عنوان  ــوند. وى تاكيد كرد: قطعا معرفى اين روس ش
ــعه يافته نمونه بايد به صورت عملى باشد  ــتاهاى توس روس
ــور از توسعه روستاها آغاز مى شود و  و معتقديم توسعه كش

ــود، نمى توان در ابعاد مختلف  تا توسعه روستاها محقق نش
ــت. قطعا اقتصاد كشور در گروى توسعه  ــعه داش انتظار توس
ــاره به تالش براى  ــتاها خواهد بود وى با اش ــادى روس اقتص
ــد 8 درصدى تا پايان سال جارى گفت: براى  تحقق نرخ رش
محقق شدن نرخ رشد 8 درصدى بايد همه اجزاء و امكانات 
ــوند. رضوى درباره تبيين نقش استانداران و  كشور فعال ش
نحوه عملكرد آنان در اجراى اين طرح نيز گفت: استاندارى ها 
پيشانى اقدام و عمل براى دستورالعمل هاى معاونت توسعه 
ــور  ــق محروم و به طور كلى نظام در كش ــتايى و مناط روس
ــتاندارى ها با ارائه راهكارهاى  ــوب مى شوند و قطعا اس محس
اجرايى مى توانند نقش بسزايى در تحقق روستايى و به تبع 

آن توسعه كشور داشته باشند.


