جامعه

محرومیت از تحصیل  ۵دانشجوی شهیدبهشتی به مدت یک و ۲سال
معاون فرهنگی و دانشجویی وزرات بهداشت در واکنش به خبر محرومیت از تحصیل تعدادی از دانشجویان پرستاری شهیدبهشتی ضمن ابراز بیاطالعی در این زمینه ،گفت :دانشگاه تا 2ترم میتواند دانشجو
را محروم کند و برای محرومیت بیشتر پرونده باید در شورای انضباطی بررسی شود و اگر فرد اعتراض کند ،پرونده به شورای مرکزی میرود .به گزارش ایلنا ،در چند روز گذشته خبری بهنقل از دبیر سیاسی
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل و دانشجوی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی اعالم شد مبنی بر اینکه چهاردانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که بهدلیل اعتراض
صنفی ،به مدت 2سال محروم از تحصیل هستند .دبیر شورای مرکزی صنفی دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی ضمن تایید این خبر با اعالم اینکه برای پنج نفر از دانشجویان محرومیت از تحصیل در نظر گرفته
شده نه چهار نفر ،گفت :حکم بدوی در حال حاضر به ما اعالم شده که براساس آن بنده 2سال و چهار نفر دیگر یک سال محروم از تحصیل شدهاند.

در نشستی چرخه افزایش آسیب های ناشی از ازدواج زود هنگام بررسی شد

کودک همسری،کودک بیوه ای و تن فروشی
گروه جامعه -سمینار بررسی عوامل تسهیلکننده
ازدواج زودهنگام کودکان با محوریت صیغه محرمیت
و رونمایی از اثر تحقیقی «خانهای بر روی آب» که
پژوهشی است جامع در باب ازدواج موقت و صیغه
محرمیت در ایران برگزار شد.
به گزارش «ابتکار»  ،در این برنامه که با حضور و سخنرانی
طیبه سیاوشی ،نماینده مجلس ،کامیل احمدی ،مردمشناس
و پژوهشگر ،عفتالسادات مرقاتیخویی ،سکسلوژیست ،مطهره
ناظری ،وکیل دادگستری و رئیس هیات مدیره انجمن در دفتر
مرکزی انجمن حمایت از حقوق کودکان چالشهای ازدواج
زودهنگام کودکان بررسی شد.
در این مراسم ابتدا اثر پژوهشی «خانهای بر روی آب» رونمایی
شد و کامیل احمدی ،پژوهشگر این اثر ،با اشاره به تغییر ماهیت
صیغه از شکل سنتی به شکلهای آنالین و ساعتی ،شبی،
مسافرتی ،صیغه در ازای تامین خوراک و ...گفت :بخشی از افراد
تنفروش حاال از این طریق وجهه قانونی و شرعی پیدا کردهاند.
این نویسنده به ارائه نتایج این پژوهش پرداخت و از عوامل
جنسی ،جسمی و قانونی به عنوان عوامل مداخلهگر نام برد ،سن
را عامل زمینهای و عشرتطلبی و لذتخواهی را از مهمترین
پدیدههای محوری صیغه برشمرد.
وی با اشاره به اینکه صیغه یکی از عوامل تسریعکننده ازدواج
کودکان است ،گفت :این به این معنی است که خانوادهها بدون
هیچ مانع قانونی با خواندن صیغه کودک را وارد رابطه جنسی
میکنند و کودکان با مردی که دیگر محرمشان است به سفر
میروند ،وارد معاشرتهای مختلف میشوند ،باردار شده و سقط
جنین میکنند یا وادار به ازدواجهای زودهنگام دائم میشوند.
وی مهمترین و اولین آسیب این اتفاق را ترک تحصیل
کودکان دانست و گفت :تقریبا در تمام موارد بالفاصله بعد از
جاری شدن صیغه ،کودک از سیکل تحصیل خارج میشود.
وی همچنین به ارائه راهکارهای حاصل از پژوهش پرداخت
و گفت :قانونگذاری در زمینه نفقه ،حق انحالل ،ارث و ...در
ازدواج موقت به نفع زنان ،بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد
فرصتهای شغلی و کارآفرینی ،ثبت رسمی و قانونی صیغه
محرمیت در دفاتر ازدواج و طالق ،مشروط کردن و محدودیت
قانونی صیغه ،اجباری و رایگان کردن تحصیالت ،مشاورههای
حقوقی و بهداشتی در صیغه محرمیت ،بسترسازی فرهنگی و
اجتماعی از طریق رسانههای جمعی و سازمانهای مردمنهاد،
نقش روحانیان بهعنوان عامل تغییر شکل در ازدواج موقت در
ایران از جمله این راهکارها هستند.
رسانه ملی ازدواج کودکان را ترویج میدهد
ن نکته که این برای نخستین بار است که
احمدی با تاکید بر ای 
به صورت جدی به موضوع صیغه به عنوام عامل تسهیلکننده
ازدواج زودهنگام کودکان نگاه میشود در نقد عملکرد رسانه
ملی ،گفت :در تلویزیون سالهاست که در برنامههای مذهبی
افرادی که برای مردم شناخته شده هستند به صورت مستقیم
و غیرمستقیم ازدواج کودکان در سنین کودکی و در دوره

راهنمایی و دبیرستان را ترویج و تشویق میکنند.
طالق 15هزار کودک فقط در سال93
در این سمینار پنل تخصصی بررسی عوامل تسهیل کننده
ازدواج زودهنگام کودکان نیز با مدیریت فرشید یزدانی،
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان مورد بررسی
قرار گرفت .وی با اشاره به آمار ازدواج کودکان که به صورت
غیررسمی منتشر میشود ،گفت :در ایران حدود یک میلیون
کودکهمسر داریم و از آن بدتر آمار 15هزار نفری کودکانی
است که فقط در سال 93مطلقه شدهاند.
عفت السادات مرقاتی خویی ،سکسلوژیست هم به اهمیت
این موضوع در سطوح گوناگون اشاره کرد و گفت :در یک هفته
گذشته این پنجمین جلسهای است که با این موضوع برگزار
شده و من در آن شرکت کردهام .از جلساتی با موضوع تربیت
جنسی تا موضوع ازدواج کودکان .حاصل این جلسات برای
من مواجهه با پارادایمهای مختلفی از این موضوعات است .از
پارادایم افرادی که برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام کودکان
تالش میکنند تا پارادایمی که ازدواج را ابزاری برای رفع نیاز
جنسی میدانند و از آن منظر تنها شاخص تعیینکننده سن
ازدواج میتواند نیاز و تهییج جنسی باشد.
به گفته وی ،هر اتفاق جنسی که در دوران کودکی برای
کودک پیش بیاید او را وارد دنیای جنسی که مختص بزرگسالی
است میکند و حتما خروجی این امر منفی خواهد بود و به
همین دلیل است که بدون کلمه ازدواج ،کودکان اصال نباید
وارد دنیای جنسی شوند.

ارسال آمار تکاندهنده از طالق کودکان به مجلس
طیبه سیاوشی ،نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان
مجلس نیز در ادامه این نشست درباره نحوه ورود مجلس به
موضوع ازدواج کودکان ،گفت :بحث کودکهمسری بیش از
یکسال است که در مجلس شروع شده اما به دلیل همان
پارادایمهای مخالف هنوز نتوانستهایم به نتیجه مشخصی برسیم.
سال گذشته آماری از طالق کودکان به دست ما رسید که بسیار
تکاندهنده بود.
وی گفت :طبق قانون دختران در سن 13سالگی و پسران
در سن 15سالگی میتوانند ازدواج کنند .اگر از مناسب بودن
یا نبودن این سن بگذریم باز هم تعداد زیادی از ازدواجها زیر
این سن و با صدور گواهی رشد صورت میگیرد و این اتفاق در
حاشیهشهرها بیشتر است که خطرناکترین بخش این ازدواجها
خارج شدن کودکان از چرخه آموزش است که باعث میشود
این کودکان در صورت طالق بدون هیچ مهارتی وارد جامعه
شوند و بخش زیادی از آنها به تنفروشی روی آورند.
سیاوشی با اشاره به تالش برخی نمایندگان برای ممنوع
شدن ازدواج کودکان زیر 13سال ،گفت :ما توانستیم از
آیتاهلل مکارمشیرازی درباره تغییر سن رشد فتوا بگیریم
و نتیجه جلسات فراوان ما با بسیاری از مخالفان تغییر سن
ازدواج این شد که ازدواج کودکان زیر 13سال ممنوع شود اما
با افزایش سن ازدواج موافقت نشد و من بسیار برای این گروه
که هزینههایی که شرایط کودکبیوهها میتواند به نظام تحمیل
کند چشمپوشی میکنند متاسفم.

وی اظهار امیدواری کرد که تصویب این الیحه در مجلس
صورت بگیرد و نقطه شروعی باشد برای تحقق و توجه به حقوق
کودکان.
ازدواج زودهنگام مصداق کودکآزاری است
مطهره ناظری ،وکیل دادگستری و رئیس هیات مدیره انجمن
هم با اشاره به سیر تحولی سن قانونی ازدواج گفت :سن همیشه
مورد اختالف صاحبنظران بوده است .از نظر فعاالن حقوق
کودک هر فرد زیر 18سال کودک است اما در تعاریف قانونی
کشور ما قبل از انقالب سن ازدواج 18سال برای دختران و
20سال برای پسران بوده است که بعد از انقالب این سن به سن
بلوغ یعنی 9سال برای دختران و 15سال برای پسران تقلیل
پیدا کرد و پس از آن با تالش نمایندگان این سن به 13سال
برای دختران و 15سال برای پسران رسید و برای کسی که زیر
این سن بخواهد ازدواج کند نظر دادگاه شرط است و متاسفانه
علیرغم اینکه این سن ،حداقل سن است و ضمانت اجرایی کافی
هم برای اجرای آن وجود ندارد اما بازهم دچار تردید است و
تشخیص آن در بسیاری از موارد به نظر قاضی سپرده شده
است.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت:
از نظر ما ازدواج زودهنگام کودکان مصداق کودکآزاری است
چراکه آنها را در معرض خطر قرار میدهد .در الیحه حمایت از
حقوق کودکان و نوجوانان که بههمت نمایندگان مدافع حقوق
کودکان در شرف تصویب است به عواملی مثل احتمال ترک
تحصیل یا احتمال سقط جنین برای کودکان توجه ویژهای شده
است.
ناظری درباره صیغه محرمیت یا عقد موقت کودکان گفت:
در واقع صیغه راهکاری است برای فرار از قانون و با توجه به
اینکه نه ضرورتی در ثبت دارد و نه نفقه و ارث و  ...شامل
آن میشود اثرات مخرب و آسیبهای آن برای کودکان بسیار
بزرگتر و جدیتر از ازدواج دائم است .وی با اشاره به نقش مهم
روحانیت در فرهنگ زیستی و اجتماعی مردم ،گفت :بیشک
همراهی روحانیان در این موضوع بسیار کارگشا است همانگونه
که در گذشته بسیار دیده شده که با نظر روحانیون بسیاری از
مسائل اجتماعی به گونهای متفاوت حل شده است و امیدواریم
روحانیت با توجه ویژه به موضوع حقوق کودکان وارد این میدان
شود.
گفتنی است؛ این مراسم با تجلیل از وکال و حقوقدانانی که
در طول 23سال فعالیت انجمن حمایت از حقوق کودکان به
صورت داوطلبانه وقت و دانش خود را در صرف حمایت از حقوق
کودکان کردهاند به مناسبت روز وکیل و توسط شیوا دولتآبادی
از موسسان انجمن حمایت از حقوق کودکان پایان یافت .انجمن
حمایت از حقوق کودکان قدردان تمامی افراد حقیقی و حقوقی
است که در طول 23سال فعالیت انجمن و پیوستن ایران به
کنوانسیون حقوق کودک همواره کوشیدهاند تا در ساحتهای
مختلف اجتماعی قدمی در راستای احقاق حقوق اولیه کودکان
بردارند.

محسن هاشمی:

فرهاد رهبر:

بعد از ۱۶سال تنها دو مخزن آب اضطراری داریم

فعالیت «صادق زیباکالم» در دانشگاه آزاد غیرقانونی بود

رئیس شورای شهر تهران گفت :بعد از ۱۶سال ،یعنی بعد از سال ۸۰که بنا بود مخازن اضطراری آب در سطح شهر
تهران ایجاد شود فقط دو منبع داریم.
به گزارش مهر ،محسن هاشمی در مراسم افتتاح پروژه «ایستگاه توزیع آب شرب در شرایط اضطراری» گفت :باید در زمان بروز
حادثه ،آب شرب مردم را در روزهای اولیه تهیه کنیم و در پازل مدیریت بحران بهخوبی جا داده شود .در زمانهایی که حادثه داریم
خیلی از مسائل سریع مطرح میشود و به همان سرعت فراموش میشود.
وی افزود :در همه شهرها جزیرهای تصمیمگیری میشود و خبری از مدیریت یکپارچه نیست .وقتی در زمان اجرا و تحویل پروژهای
دچار خسران و عقبماندگی میشویم و به نتیجه نمیرسد به اعتماد مردم صدمه زیادی وارد میشود.
رئیس شورای شهر تهران یادآور شد :شهرداری تهران در شرکت آبفا سهام دارد و باید شهردار پایتخت از جایگاه مدیریتی خود برای
ایجاد این مخازن استفاده کند البته مشکالت ما فقط مخزن آب نیست ما در حوزه برق و خطوط گازرسانی هم مشکل داریم .وقتی
در حین انجام پروژه مشکل داریم چه برسد به زمان وقوع زلزله.
هاشمی تاکید کرد :الزم است تمام اجزای مدیریت شهری در یک مدیریت یکپارچه باهمدیگر همکاری کنند .مسئولیتهای شهری
۲۶مورد را شامل میشود که فقط سه مورد آن در دست شهرداری است.
وی با اشاره به اینکه طرح فاضالب تهران که با پیگیری آیتاهلل هاشمیرفسنجانی و استفاده از منابع و کمکهای بینالمللی آغاز
شد ،گفت :امروزه به ثمر نشسته ودر حال تکمیل است اما چرخههای قبلی وبعدی آن ،نیاز به توجه ویژه دارد .اتالف منابع در شبکه
آبرسانی شهر ،قابلتوجه است و در صرفهجویی آب از اولویتهای باال بهشمار میآید.
وی اظهار کرد :احداث تصفیهخانههای مدرن که با فناوری نانو ،اقدام به گرفتن سختی آب و امکان استفاده فاضالب و آبهای
سطحی در کشاورزی و سایر مصارف صنعتی را فراهم میکنند نیز باید موردتوجه واقع شده و بهتدریج بخشهای بیشتری از آب
مصرفی شهر را به چرخ آب بازگرداند.
هاشمی گفت :باید از افراد مرفه که به تعبیر بعضی از روزنامههای افراطی ،مرفهین بیدرد هستند هزینه مصارف آبشان که
غیرمنصفانه و زیاد است ،گرفته شود .باید آنها هزینه مصرف آب خود را بدهند تا به مستضعفان فشار نیاید۳۰ .درصد پرت آب در
شبکه داریم که از مصرف بیرویه بیشتر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در مورد اخراج «صادق زیباکالم» از این دانشگاه گفت :ما کسی را اخراج نکردیم بلکه به
وی اعالم کردیم فعالیت شما غیرقانونی است.
به گزارش مهر ،فرهاد رهبر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی مدعی شدهاند که اخراج شدهاند
از جمله یکی از اساتید دانشگاه تهران ،گفت :ما کسی را اخراج نکردیم .بلکه اعالم کردیم فعالیت شما غیرقانونی است چراکه از دو
جا حقوق میگیرید .شما میتوانید دانشگاه تهران را رها کنید و اینجا استخدام شوید و یا میتوانید در دانشگاه تهران باشید و در
دانشگاه آزاد به صورت حقالتدریس فعالیت کنید.
رهبر با بیان اینکه ادامه همکاری دانشگاه آزاد با اساتید در حال تغییر است ،افزود :اگر این استاد میخواهد تعبیر اخراج را به کار
ببرد ،ایرادی ندارد .خودش میگوید اخراج شده پس اخراج شده ،حتماً کاری کرده که اخراج شده است ،حتما به خود شک دارد.
آن وقت من بیایم به او بگویم که به خودت شک نداشته باش!
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت :اینکه فردی از دو جا حقوق بگیرد غیرقانونی است .کرسیهای کار ما محدود است و اگر کسی
بخواهد چند کرسی را اشغال کند ،نمیتوانیم جوانان جویای کار را مشغول بهکار کنیم.
رهبر خاطرنشان کرد :بهطور مثال استادی داریم که در یک دانشگاه دولتی استخدام است و در دانشگاه آزاد نیز استخدام است و
در چند واحد دانشگاه هم به صورت حقالتدریس فعالیت میکند بنابراین شیوه قرارداد ما با این اساتید تغییر کرده که این اساتید
میتوانند به صورت حقالتدریس فعالیت کنند.
رئیس دانشگاه آزاد گفت :آنها که بدون مجوز دانشگاه مبدا در دانشگاه آزاد فعالیت میکنند باید حقوقی که دریافت کردهاند به
خزانه دولت بازگردانند.
رهبر افزود :دانشگاه آزاد نزدیک به ۳۰هزار عضو هیئتعلمی دارد و بسیاری از اعضای هیئتعلمی با این دانشگاه همکاری
میکنند .تعدادی از اعضای هیئت علمی به صورت نیمهوقت و تعدادی نیز به صورت حقالتدریس با این دانشگاه همکاری میکنند.
امروز این دانشگاه شرایط ۲۰سال گذشته را ندارد و به دلیل اینکه اعضای هیئتعلمی وابسته دارد بنابراین کمتر الزم است که
از توان اساتید دیگر دانشگاهها استفاده کند .وی تصریح کرد :با توجه به افزایش اعضای هیئتعلمی وابسته و کاهش جمعیت
دانشجویی ،تصمیم گرفتیم اصالح ساختار در اعضای هیئت علمی را در دستورکار قرار دهیم.

معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده مطرح کرد

ضرورت شکلگیری گفتوگوی ملی در مورد حجاب
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده بر ضرورت
شکلگیری یک گفتوگوی ملی در موضوع حجاب تاکید
کرد و گفت :باید نظرات جوانان را در این مورد بشنویم.
به گزارش مهر معصومه ابتکار در نشست خبری که به مناسبت
میالد حضرت زهرا(س) و روز زن برگزار شد ،با اشاره به تشکیل
ستاد بزرگداشت هفته زن افزود :امیدواریم هفته زن در راستای
بهبود جایگاه زنان در جامعه گام برداریم.
وی ادامه داد :باید در این هفته رویکردها و جهتگیریها را
تقویت کنیم و به افزایش سطح آگاهی جامعه در حوزه زنان و
خانواده بپردازیم.
معاون رئیسجمهوری تاکید کرد :معتقدیم در این هفته باید
مشکالت را بگوییم و راهکارها و سیاستها را مورد بررسی قرار
دهیم .باید نگاه ملی به حوزه زن داشته باشیم و از نگاه باندی
و جناحی و محدودکننده پرهیز کنیم .تالش داریم در این هفته
با همکاری دستگاههای مختلف و فراقوهای شاهد پیشرفتهای
بیشتری در حوزه زنان و خانواده باشیم.
ابتکار به برگزاری اجالس نقش فناوری اطالعات در توانمندسازی
زنان بهعنوان نخستین برنامه هفته زن اشاره کرد و ادامه داد :در
همین راستا سال آینده یک نشست بینالمللی با همین موضوع

برگزار میشود تا از تجربیات بینالمللی در این حوزه استفاده کنیم.
وی از اجرای طرح گفتوگوی ملی در  ۱۰استان کشور
خبر داد و گفت :این طرح مورد استقبال استانداران قرار گرفته
و در خراسانشمالی به صورت پایلوت آغاز شده است .در کنار
گفتوگوی ملی خانواده ،گفتوگوهای بیننسلی هم پیشبینی

شده که نسل دهه ۷۰را تحت پوشش قرار میدهد .معتقدیم
خانواده سالم خانوادهای است که درون خودش گفتوگو را نهادینه
کرده باشد.
ابتکار در پاسخ به سوالی درخصوص حجاب زنان ایرانی،
خاطرنشان کرد :در قرآن کریم در مورد حجاب خطاب اول به
مردان و حفظ نگاه است و در ادامه زنان را خطاب قرار میدهد.
موضوع پوشش بخشی از فلسفه حجاب است و بخشهای مهمتر
آن مباحث رفتاری و اخالقی است .حجاب برای محدود کردن زن
و مرد نیست بلکه برای گذاشتن حدودی برای رعایت حرمتها
است.
وی گفت :در ایران بعد از انقالب فلسفه حجاب بهعنوان بخشی
از احکام اسالمی مورد خواست مردم قرار گرفت و بعد به قوانین
و مقررات تبدیل شد .تاکید داریم که اعمال فشار و اجبار در قالب
گشت ارشاد که قبال انجام میشد و امروز ساماندهی شده است،
را قبول نداریم.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده گفت :در مبانی
انقالب و امام هیچ محدودیتی برای پیشرفت زنان قائل نبود و
اگر حدودی اعمال میشد در راستای پیشرفت زنان بود .بعد از
انقالب هم زمینههای الزم برای پیشرفت زنان مهیا شد و همت

زن ایرانی هم سبب شد که از این وضعیت استفاده کرد .زن ایرانی
هیچوقت پشت حصار شیشهای نماند .اوایل انقالب فکر میکردیم
باید درهای ورزش را برای زنان ببندیم اما امروز شاهد شکوفایی
زنان در عرصه ورزش هستیم.
ابتکار در پاسخ به سوالی در مورد زنان موسوم به خیابان انقالب
هم تاکید کرد :گفتوگو مهمترین رویکرد در این زمینه است .باید
نظرات نسل جوان را در موضوعاتی مثل حجاب بشنویم .شیوه
برخورد با این مسائل باید قانونمند باشد و حداقل برخوردهای
انتظامی اتفاق بیافتد .نگاهها باید به سمت گفتوگوی ملی در این
زمینه پیش برود و فضا برای نسل جوان و جوانان دهه ۷۰فضایی
باشد تا بتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند.
وی در مورد آخرین وضعیت خدمترسانی به زلزلهزدگان استان
کرمانشاه بهویژه رفع نیازهای زنان و دختران آسیبدیده افزود:
براساس گزارشی که از کارگروه خانواده معاونت زنان دریافت
شده ،گزارشی از این خدمات را در هیئتدولت ارائه دادم .در حال
حاضر مشکالت روستاها تا حد زیادی حل شده است و کمکهای
بالعوض را کسانی که مایل بودند ،دریافت کردهاند .در بعضی موارد
کمبودها و مشکالتی وجود دارد و بهویژه در مورد زنان سرپرست
خانوار باید نگاه ویژهای داشته باشیم.
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اخبار
اگر دلیل مهمی نباشد
روسای دانشگاهها تغییر نمیکنند
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :انتصابات روسای دانشگاهها بهصورت
طبیعی انجام میشود و اگر دلیل قطعی و مهمی برای تغییر نداشته باشیم برای
تغییر آنان ورود نمیکنیم.
به گزارش مهر ،منصور غالمی درباره انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد وی
در برخی از موارد مانند انتصابات و مسائل فرهنگی دانشگاهها ،گفت :دوستان به هرحال
اظهارنظر میکنند و ما نیز از نظرات آنان استفاده میکنیم .وی ادامه داد :معموال در اجرا
مسائلی است که بهخوبی اطالعرسانی نمیشود یا احیانا نظرات خاصی است که در اجرا،
بهراحتی شاید نتوان آن را انجام داد بنابراین این اختالفنظرات و سلیقهها به ما کمک
میکند تا استفاده مثبت از آن داشته باشیم.
وزیر علوم با اشاره به انتصابات روسای دانشگاهها ،گفت :انتصابات به صورت طبیعی انجام
میشود روسای دانشگاهها چهار سال حکم دارند و اگر دلیل قطعی و مهمی برای تغییر
نداشته باشیم برای تغییر آنان ورود پیدا نمیکنیم .وی ادامه داد :در انتصابات هم رئیس
دانشگاه باید دارای شرایط مختلفی داشته باشد بنابراین سعی میکنیم کسانی را منصوب
کنیم که بهترین گزینه باشند.

میزان خطر عملیات برای نیروها
در محل سقوط هواپیما باالست
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمر با تشریح شرایط عملیات
جستوجو در محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج گفت :تا بهبود شرایط جوی
امکان عملیات وجود ندارد زیرا میزان خطر برای نیروهای عملیاتی بسیار باال است.
به گزارش ایسنا ،شاهین فتحی افزود :نه خانوادههایی که عزیزانشان را از دست دادهاند
و نه ما ،راضی نیستیم جان آنهایی که در منطقه هستند به خطر بیفتد و تالش میکنیم
با بررسیهای مجدد و بهبود شرایط جوی بتوانیم عملیات را آغاز کنیم .وی تصریح کرد:
براساس عکسها و نقشههایی که از منطقه داریم شرایط را بررسی کردیم ،مشخص شد که
شرایط بسیار خطرناک است و میتواند به نیروها آسیب بزند .در جلسهای که در یاسوج هم
برگزار شد شرایط را توضیح دادیم و منتظر تصمیم برای ادامه عملیات هستیم .وی توضیح
داد :در حال حاضر بیش از  2تا سه متر برف روی الشه هواپیما نشسته و چون این اتفاق
در منطقه دهلیزی رخ داده ،شرایط برای ادامه عملیات مشکل است.

عوامل خطر سالمت در ایران
معاون وزیر بهداشت ضمن اشاره به عوامل خطر سالمت در ایران ،از اجرای
برنامههای این معاونت با عنوان بسته سالمت کارکنان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رئیسی با اشاره به تاثیر تغذیه مناسب در بهبود عملکرد
کارکنان ،اظهار کرد۸۰ :درصد موارد ابتال به بیماریهای قلبی۹۰ ،درصد موارد ابتال به
دیابت و حدود ۴۰درصد سرطانها با تغذیه مناسب قابل پیشگیری هستند .تغذیه ناسالم
و اضافهوزن ،کلسترول ،نمک ،فشار خون و  ...از عوامل بروز بیماریهای غیرواگیر هستند.
۴۴درصد مرگهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر در دنیا قبل از ۷۰سالگی رخ میدهد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین ساالنه ۱۱.۸میلیون مرگ به دلیل ابتال به این بیماریها رخ
میدهد .وی افزود۴۸ :درصد مرگومیرهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر در کشورهای
با درآمد کم اتفاق میافتد .از سال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۳۰روند مرگهای ناشی از بیماریهای
غیرواگیر رو به رشد خواهد بود .وی اضافه کرد۱۹ :عامل شناخته شده مرگومیر در دنیا
وجود دارد که ۱۰عامل آن مربوط به تغذیه است .بیش از ۵۰درصد عوامل مرگ ریشه در
تغذیه دارد .سال۵۷ ،۱۳۸۰درصد بار بیماریها در ایران مربوط به بیماریهای غیرواگیر
بود اما سال  ۱۳۹۰این رقم به ۷۶درصد رسید .این موضوع نشان میدهد بیماریهای
غیرواگیر در حال تبدیل شدن به مسئله اصلی در سطح کشور هستند .بیماریهای واگیر
در سال۲۷ ،۸۰درصد عوامل مرگومیر را تشکیل میدادند اما امروز با توجه به باال رفتن
سواد سالمت ،واکسیناسیون و ارتقای بهداشت این آمار به ۱۴.۵درصد رسیده و جای آن
را بیماریهای غیرواگیر داده است.

آد مربایی ۱۵میلیون تومانی در پاکدشت
پسر ۲۱سالهای که به علت بدهی ۱۵میلیون تومانی خانوادهاش توسط طلبکار
ربوده شده بود با درایت و قرار صوری پلیس آزاد شد.
به گزارش ایلنا ،آدمربایان که بهصورت خانوادگی اقدام به ربودن این پسر کرده بودند،
تقاضایی جز پرداخت مبلغ طلب خود در ازای آزادی او نداشتند .بر این اساس ،مأموران
کالنتری 15پاکدشت با برقراری یک قرار صوری ،رباینده و همسرش را دستگیر کرده و
گروگان را سالم به خانوادهاش بازگرداندند.

اهدای خانهای در ولنجک به یک مداح زن
رئیس اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسالمی با بیان اینکه مبلغان و مداحان
خانمی که خارج از سازمان تبلیغات کار میکنند ،قیمتهای متفاوتی از مردم
دریافت میکنند و به صورت توافقی نیز این مبالغ دریافت میشود ،گفت :معموال
م و همچشمی هم در این فضا دیده میشود و عدهای هم با این ادعا که
چش 
این مبلغ را صرف امور خیریه میکنند ،مبالغ سنگینی از صاحبخانه دریافت
میکنند حتی در یکی از موارد یک خانه در ولنجک توسط صاحبخانه به مبلغه
اهدا شده بود.
به گزارش ایلنا ،فرزانهسادات نیکوبرش با بیان اینکه انحراف در مبلغان سنتی نهتنها در
زنان بلکه در مردان مبلغ نیز دیده میشود ،تاکید کرد :خرافات و انحرافات در میان مبلغان
سنتی بیشتر است و تا زمانی که اقبال فرهنگ اجتماعی نسبت به این افراد وجود داشته
باشد این افراد هستند و به قول معروف حتی اگر در را ببندیم از پنجره وارد میشوند.
وی تصریح کرد :افرادی که از طریق سازمان تبلیغات معرفی میشوند بین  50تا
100هزار تومان دریافت میکنند و این یک قیمت معمول است که دریافت میشود ،اما
افرادی که خارج از سازمان تبلیغات کار میکنند ،قیمتهای متفاوتی دریافت میکنند و
به صورت توافقی مبالغ دریافت میشود و عدهای هم با این ادعا که این مبلغ را صرف امور
خیریه میکنند ،مبالغ سنگینی از صاحبخانه دریافت میکنند.

خدماتدهی متروی تهران به تماشاگران شهرآورد86
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از
سرویسدهی متروی تهران بهخصوص درخط پنج به تماشاگران شهرآورد86
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محسن محمدیان گفت :متروی تهران آماده است تا امروز پنجشنبه 10
اسفند ،96تماشاگران مسابقه فوتبال پرسپولیس و استقالل را جهت تماشای این مسابقه به
ایستگاه ورزشگاه آزادی واقع در خط پنج مترو منتقل کند .وی ادامه داد :بهمنظور تسهیل
تردد تماشاگران ،در صورت نیاز قطارهای فوقالعاده در خط پنج مترو اعزام خواهد شد تا از
ازدحام در ایستگاهها جلوگیری شود.

