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فرمانده نيروي انتظامياعالم کرد  :پليس با هر جرم مشهودي طبق قانون برخورد خواهد کرد و اگر معدود افرادي حجاب را رعايت نکنند پليس به وظيفه خود در اين زمينه عمل خواهد کرد.ب ه
گزارشايسنا ،سردار حسين اشتري گفت :ناجا با هر جرم مشهودي طبق قانون برخورد خواهد کرد .بارها گفته ايم که عمده مردم عزيز و بزرگوار ما و زنان جامعه ما موضوعات عفاف و حجاب را
رعايت ميکنند  ،اما اگر معدود افرادي هستند که هنجار شکني کرده و حجاب را رعايت نميکنند پليس در قبال آنان به وظايف خود عمل کرده و بر اساس قانون با جرم مشهود که در منظر عموم
باشد برخورد خواهد کرد.وي با بيان اين که ما بايد در اين زمينه با جديت کار خود را انجام دهيم ،خاطر نشان کرد :در اين مورد بيشتر صحبت خواهد شد.فرمانده ناجا با اشاره به سفرهاي نوزوزي نيز
 ،گفت :قرارگاه نوروزي پليس راهور از  25اسفند ماه فعال شده و فعاليتش تا  15فروردين ماه سال آينده ادام ه خواهد داشت .ماموران راهور بايد حتما براي اين ايام آمادگي الزم را داشته باشند
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اخبار
جزئيات حذف کنکور هنرستانيها

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و
پرورش جزئيات حذف کنکور هنرجويان
فني و حرفهاي و کاردانش از سال آينده
را تشريح کرد.علي زرافشان در گفتوگو
با ايســنا ،با بيان اينکه در سال تحصيلي
 ۹۸-۹۷خروجي در سال يازدهم نخواهيم
داشــت و هنرســتانها  ۱۲ساله خواهند
شــد ،گفت :بنابراين دانش آموزان ما بعد
از پايه يازدهم به دانشگاه نميروند بلکه
وارد پايه دوازدهم ميشوند ،بر اين اساس
بايد ظرفيت دانشــگاه فني و حرفهاي و
دانشــگاه جامع علميکاربردي از طريق
فارغ التحصيالن ســالهاي قبل تکميل
شود.وي افزود :بر اساس مصوبه شوراي
پذيرش دانشجو ،پذيرش داوطلبان شاخه
فنــي و حرفهاي و کار دانــش صرفا بر
اساس ســابقه تحصيلي انجام ميشود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و
پرورش با بيان اينکه در ســال تحصيلي
 ۹۸-۹۹اوليــن دوره فــارغ التحصيالن
را در ســاختار  ۱۲ســاله خواهيم داشت،
گفت :بر اســاس قانــون برنامه پنجم و
ششــم توســعه آموزش عالي موظف به
اجراي دوره کارداني پيوسته است .بر اين
اساس از سال  ۹۸دانش آموزان وارد دوره
کارداني پيوســته ميشوند و ديگر کنکور
نخواهند داشت و يک دوره آموزشي پنج
ســاله را به صورت پيوسته طي خواهند
کرد.
رشد خفيف تصادفات و جانباختگان
رانندگي طي ۲ماه گذشته

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي
انتظاميبا بيان اينکه متاسفانه در دو ماه
گذشته شاهد رشــد خفيف در تصادفات
و جانباختــگان بوديم گفــت :به طوري
قربانيان اين دو ماه نســبت به مشــابه
سال قبل  ۴۰نفر افزايش داشته است.به
گزارش ايسنا ،سردار تقي مهري با تاکيد
بر اينکه در آستانه نوروز  ۹۷پليس با تمام
توان به صحنه آمده است گفت :اميدواريم
با برنامهريزيها انجام شده نظم را برقرار
کنيم و با تدابيــر فرماندهي ناجا ۵۰۰۰
نيروي کمکي و  ۱۲۰۰دســتگاه خودرو
به کمک پليس آمده و اميدواريم بتوانيم
آرامش بهاري را براي مردم فراهم کنيم.
وي در پايان به استانهاي موفق و برتر
در حوزه راهنمايي و رانندگي و همچنين
اســتانهايي که طي چهار سال متوالي
موفق به کاهش آمار جانباختگان حوادث
رانندگي شــده ا است اشاره کرد و گفت:
سه اســتان خوزســتان ،قم و البرز جزو
استانهاي موفق ما بودهاند و استانهاي
هرمزگان و زنجان نيز طي چهار ســال
متوالي موفق به کاهش حوادث شدهاند.
ساالنه ۳هزار تن در بيمارستانها
به دليل سوختگي بستری میشوند

معــاون اجرايي معاونت درمــان وزارت
بهداشت با بيان اينکه حوادث سوختگي
عالوه بــر بار مالي ،بار رواني و اجتماعي
به همراه دارد ،گفت :بيمار ســوختگي در
طــول دوره درمانش نياز به جراحيهاي
متعدد ترميميو درمانهاي توانبخشــي
دارد ،بنابرايــن در زمينه ســوختگي بايد
به نقطهاي برســيم که ساير کشورهاي
دنيا اقدام کردهاند.به گزارش ايسنا ،دکتر
طيب قديميبا اشــاره به اينکه در ايران
وقوع حوادث و ســوانح سوختگي نسبت
به کشورهاي پيشرفته بيشتر است ،افزود:
حوادث و ســوانح سوختگي ساالنه  ۲۵تا
 ۳۰هــزار مراجعه را به خــود اختصاص
ميدهد کــه  ۱۰درصد از آنها بســتري
ميشوند ،يعني حدود  ۲تا  ۳هزار مصدوم
ســوختگي نياز به بستري دارند و از اين
تعداد  ۱۰درصد فوت ميکنند.
افت محسوس دما در نيمه شمالي

مديرکل پيشبيني و هشدارسريع سازمان
هواشناسي از آغاز فعاليت سامانه بارشي
و افت محســوس در نيمه شمالي کشور
خبر داد .احد وظيفه در گفتوگو با ايسنا،
گفت 20 :اسفندماه در استانهاي ساحلي
درياي خزر هواي ابري و بارش پراکنده
پيشبيني ميشــود و در شــمال شرق،
برخي مناطق شــرق ،زاگرس جنوبي و
نواحي مرکزي کشور نيز رشد ابر  ،رگبار
باران و گاهي بارش برف رخ خواهد داد.
به گفته وظيفه ،روز يكشــنبه در برخي
از مناطق جنوب شــرق و جنوب کشور
نيز وزش باد شــديد پيشبيني ميشود.
مديــر کل پيشبيني و هشــدار ســريع
سازمان هواشناسي با اشاره به اينکه روز
دوشنبه ( ۲۱اسفندماه) بارش در سواحل
درياي خزر و شمال شرق کشور با شدت
بيشــتري ادامه خواهد داشت ،گفت :در
اين روز در برخي مناطق شــرق ،زاگرس
مرکزي و جنوبي رشــد ابر ،رگبار باران،
گاهــي همراه با رعد برق و وزش باد رخ
خواهد داد.

آموزش و پرورش اولويت سيزدهم تخصيص اعتبار دولت است

افزايش وامهاي اشتغال مددجويان

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينکه حوزه آموزش و پرورش اولويت
ســيزدهم تخصيص اعتبار دولت است ،از اين امر انتقاد کرد.به گزارش مهر  ،سيد محمدجواد
ابطحي با اشــاره به شناسايي ســاالنه  ۱۰۰هزار دانشآموز در معرض خطر و ثبت وضعيت
آسيبهاي اجتماعي ۳۸هزار مدرسه ،اظهار کرد :شيوع آسيبهاي اجتماعي در ميان دانشآموزان
داليل متعددي دارد که يکي از مهمترين داليل نشر اين آسيبها متأثر شدن دانشآموزان از
محيط است .وي اظهار داشتك فضاي اجتماعي نامناسب به گسترش آسيبهاي اجتماعي
کمک ميکند که ضرورت دارد در اين زمينه فرهنگسازي در مدارس صورت گيرد.

رئيس کميته امداد امام خميني (ره) از افزايش وامهاي اشتغال و ضروري مددجويان در سال آينده
خبر داد و گفت ۵۰۰ :هزار خانوار پشت نوبتي در سال  ۹۷تحت پوشش قرار ميگيرند.پرويز فتاح
در گفتگو با مهر گفت :با تاسيس صندوق واليت در شرايطي که تصميم دولت حذف بانکهاي
خصوصي بود ،در اين شرايط توانستيم به صورت قانوني مجوز تاسيس صندوق قرض الحسنه امداد
واليت را بگيريم.رئيس کميته امداد امام خميني (ره) افزود :سقف وام اشتغال تا  ۳۰ميليون تومان
نيز به مددجويان پرداخت شد و ميزان اعتبار وام اشتغال بر اساس مشاغل و حرفه آموزي مددجويان
است و همچنين  ۵ميليون تومان نيز سقف وام ضروري مددجويان است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی از تخریب خانه معلوالن در روز مادر انتقاد کرد

ازتخریبمسکنمعلوالنتاعذرخواهیشهردارارومیه

گروه اجتماعي :به دنبال انتشــار تصوير تخريب منزل
خانواده داراي  3معلول در اروميه  ،شــهردار اين شهر از
مردم عذرخواهي كرد و قول ساخت خانهاي مناسب براي
اعضاي اين خانواده را داد ؛ اين در حالي است كه نماينده
اروميه در مجلس شوراي اسالمينيز با انتقاد از تخريب
ســاختمان در روز مادر گفت  :هماهنگي شهرداري با
بهزيستي براي تخريب اين خانه ضروري بود.
روز جمعه تصويري در فضاي مجازي منتشــر شد که
نشــان دهنده تخريب خانه خانوادهاي داراي  ۳معلول
بود ؛ تخريب اين ســاختمان حاشيه و انتقادهاي زيادي
را به همراه داشــت  .در اين راستا شهردار اروميه ضمن
عذرخواهي به خاطر رفتار ناشايست ماموران در تخريب
منزل خانواده معلول اظهار داشت :اين موضوع براي مردم
ما پذيرفته شده نيســت و براي اجراي قانون بايد از راه
صحيح اقدام ميشد .وي ادامه داد  :اگر ساخت و سازي
ميخواست صورت گيرد بايد همكاران ما در شهرداري
اخطارهاي الزم را ميدادند و سپس براي تخريب وارد
عمل ميشــدند؛ اين در حالي است كه ميتوانستند با
مشاهده حضور خانواده معلول در ساختمان كار را متوقف
كــرده و با ارائه گزارش به مراجع باال دســت از طريق
قانوني وارد عمل شوند .شهردار اروميه اظهار داشت :در
اولين فرصت از معموالن دلجويي خواهم كرد؛ همچنين
در مقابل اين زمين كه براي ساخت و ساز مناسب نيست،
زمين مناسبي براي اين افراد در نظر گرفته خواهد شد تا
ساختماني مناسب برايشان ساخته شود .

پيمانکار متخلف قصد سوءاســتفاده از احساسات
مردم را داشت

محمد حضرتپور شهردار اروميه همچنين در گفتوگو
با فارس در اروميه ،در واکنش به اخبار منتشــر شده در
فضاي مجازي مبني بر تخريب منزل مســکوني يک
خانواده با دو معلول مبتال به سندرم داون در شهرک ايثار

اروميه ،اظهار کرد :روز شنبه با همراهي بازرسي و شهردار
منطقه يک و مسئول سازمان پيشگيري و رفع تخلفات
شهري در محل حاضر شدم و صحبتهايي با ساکنان
محل و معمار اين ساختمان انجام داديم.وي ادامه داد:
اين ســاختمان که ديروز تخريب شده در مسير خيابان
شــانزده متري قرار دارد که پروژهاي در اين جا احداث
ميشود ولي تخريب آن منجر به بروز مشکالتي شد.اين
مسئول خاطرنشان کرد :پرسنل سازمان پيشگيري و رفع
تخلفات شــهري ميتوانستند از اين بهتر عمل کنند و
با افرادي که چنين رفتاري داشتند برخورد خواهم کرد
اما اين که چنين اتفاقاتي رخ داده اســت و موجب آزرده
شدن مردم شد و اينکه معلولين در اين منطقه سکونت
داشتند و پليس پيشگيري با وجود سکونتشان آنجا را
تخريب کرده چنين چيزي نيســت چون اصال محلي
براي سکونت نبوده و نميتوانستند که ساکن باشند.وي
ادامه داد :اعضاي اين خانواده در منزل همسايه همجوار
حضور داشتند و بعد از تخريب ،يک فرد پيمانکاري که

کم شدن فاصله اعتياد تا کارتن خوابي

مسئوالنبهوضعيتزنانکارتنخوابرسيدگينميکنند

مديرعامل مؤسسه زنان سرزمين
خورشــيد از عــدم رســيدگي
مســئوالن نســبت به وضعيت
زنــان کارتنخواب انتقــاد کرد.
ليال ارشــد در گفتوگــو با ايلنا
در رابطــه با وضعيت زنان کارتن
خواب و مســافتي که اين زنــان بايد براي
دسترسي به گرمخانههاي مخصوص اقامت
شــب طي کنند ،اظهار نگراني کرد و گفت:
سالهاســت که به همراه ديگر فعاالن حوزه
زنان و آســيبهاي اجتماعي با صداي بلند
ميگوييم که نيازمند حمايتهاي ويژه براي
کاهش آســيبهاي اجتماعــي و حمايت از
زنان آسيبديده هستيم.وي افزود :با صداي
بلند اعالم کردهايم که نيازمند واکسيناسيون
افراد بيخانمان و به ويژه پيشــگيري سطح
 1هستيم .کودکان و نوجوانان دختري وجود
دارند که نياز اســت ،حتما پيشگيري سطح 1
براي آنها عملي شود و تا وقتي که اين اتفاق
نميافتــد و فقط صحبت از کاهش آســيب
ميکنند راه به جايي نميبريم.ارشــد تاکيد
کرد :زنان آسيبپذير هستند و به داليل متعدد
از جمله مســائل فيزيکي ،فرهنگي و سنتي
حاکم آســيبپذيرتر هم هستند و مشکالت
بيشــتري را تجربه ميکنند و از آنجايي که
دختران قدرت باروري دارند در رابطه با مسائل
بهداشتي و سالمت نيازمند توجه هستند.ارشد

تاکيد کرد :گروهــي از زنان که
آســيبپذيرتر هستند و آگاهي و
اطالعات کافي ندارند ،وقتي که
درگير ســوءمصرف ميشوند با
سرعت بيشــتري از خانه رانده و
مجبور به ترک ميشوند .يعني به
داليل متعدد از اين زنان ميخواهند که خانه را
ترک کنند و در اين شرايط زنان به کف خيابان
و کارتنخوابي ميرسند.
ايــن مــددکار اجتماعي با اشــاره بــه آمار
کارتنخوابي و کم شدن فاصله اعتياد تا کارتن
خوابي بيان داشــت:طي  25سال فاصله بين
اعتياد و کارتنخوابي بين  15تا  20سال بود،
اما در حــال حاضر اين فاصله به پنج و حتي
در مواردي به چهار ســال رسيده است .اين
به دليل وجود مواد اعتيادآور جديد ،محرک و
متاآمفتامينهايي است که آسيبهاي جدي به
مغز وارد ميکند و سبب ميشود که مشکالت
زيادي توسط اين افراد براي خانوادههايشان
ايجاد شود.وي افزود:از طرفي اين مواد در حال
حاضر به شکل بيشتر و متنوعتري در اختيار
افراد قرار ميگيرد و چون فرد آگاهي واطالعات
کافي در ايــن رابطه ندارد ،فکــر ميکند با
مصرف يک بار مشکلي برايش پيش نميآيد
و معموال با توصيه دوستان غيرهمجنس اين
اتفاق ميافتد که فــرد در تجربه اول يا دوم
درگير سوء مصرف ميشود.

ت و ساز غيرمجاز انجام ميدهد اين افراد معلول را
ساخ 
از پارکينگ همسايه بغلي بيرون آورده و بعد از قرار دادن
در محــل تخريب ،فيلمبرداري کرده و با انجام اين کار
غيراخالقي به سوءاستفاده از احساسات مردم براي پيش
بردن اهداف خود دست ميزند.
شهردار اروميه عذرخواهي كرد

شهردار اروميه با بيان اينکه براي اجراي موازين قانوني
روال منطقي در پيش گرفته ميشود ،از مردم به خاطر
اين اتفاق عذرخواهي کرد و گفت :هرچند که اين قبيل
اقدامات در چارچــوب قانون انجام ميگيرد ولي اصول
اخالقي حتما بايد رعايت شود.

ماجراي تخريب خانه خانواده داراي سه معلول
در اروميه چه بود؟

نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس در گفت
وگو با خانه ملت ،در تشــريح جزييات حادثه تخريب
ناگهاني بنايي در اروميه توســط شهرداري گفت :البته
نبايد اين اقدام در روز مادر انجام ميشــد ،ضمن اينکه

شــهرداري بايد قبل از تخريب اين بنا به دليل اينکه
اين خانواده تحت پوشش بهزيستي قرار داشتند با اين
سازمان هماهنگ ميکرد.نماينده مردم اروميه در مجلس
شــوراي اسالمي ،ادامه داد :در گذشته اين خانواده رقم
سي ميليون تومان از ســازمان بهزيستي براي تامين
ســرپناهي براي خود دريافت کرده و به وسيله آن يک
واحــد آپارتمان خريداري کرده بودند ســپس آن را به
فروش رســانده و با پول آن زمين آزاد خريده و بدون
دريافــت مجوز اقدام به ســاخت آن کرده و در نهايت
کارگران شهرداري نيز به دليل ساخت غيرمجاز اقدام
به تخريب اين بنا کردهاند.قاضي پور با اشاره به انتشار
شايعاتي مبني بر تخريب اين بنا همزمان با حضور اين
خانواده در آن ،يادآورشد :اين ساختمان نيمه ساخته بوده
و در زمان تخريب آن توســط شهرداري نيز هيچ کس
در آن حضور نداشته است.وي ضمن تشکر از مسئوالن
سازمان بهزستي استان آذربايجان غربي که در جهت
تامين هزينههاي الزم بهمنظور ايجاد سرپناه براي اين
خانواده اقدام کردهانــد ،تصريح کرد :اين خانواده نبايد
بدون اينکه به سازمان بهزيســتي اطالع دهند اقدام
به فروش آپارتمان خود ميکردند ،از سوي ديگر نبايد
بدون کســب مجوز از شهرداري اقدام به ساخت زمين
ميکردند.اين نماينده مردم در مجلس دهم ،افزود :البته
ما از شــهرداري از اين جهت گاليه داريم که بايد قبل
از هر اقداميبه بهزيستي اطالع ميدادند تا اين سازمان
به عنوان قيم اين خانــواده پاي کار ميآمد و تخريب
اين بنا با هماهنگي بهزيستي انجام ميشد ،ضمن اينکه
روز بسيار بدي را نيز براي انجام اين ماموريت انتخاب
کردند.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي،
در مورد وضعيت کنوني اين خانــواده تاکيد کرد :اين
خانواده در حــال حاضر در يک واحد آپارتمان اجارهاي
سکونت دارند.

دادستان تهران خبر داد

احضار نجفی به دادگاه درپی جشن ابتذال؛ شهردار اطالع قبلی داشت

عباس جعفری دولت آبادی دادســتان
تهران در ســیامین جلســه شورای
معاونان دادسرای تهران ،که روز شنبه
نوزدهم اســفندماه با حضور معاونان و
سرپرستان نواحی دادسرای تهران برگزار
شد از شــورای شهر تهران خواست بر
اقدامات شــهردار نظارت کند .وی با خاطر نشــان
کردن ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه مبتذل
در جشن شــهرداری تهران به مناسبت روز زن ،با
رد توجیهات ارائه شــده از سوی عدهای برای این
بخش از مراسم ،اظهار داشت :عدهای در صدد توجیه
برآمدهاند و از جمله گفتهاند که رقص توســط چند
کودک به عمل آمده و یا این که ،شــادی در اسالم
حرام نشــده و لذا فاقد اشکال است؛ این توجیهات
بیاساس است چرا که اسالم با شادی مخالف نیست
اما حتما با ابتذال مخالفت دارد .جعفری دولتآبادی در
خصوص اقدامات دادسرا نسبت به این ساختارشکنی،
از تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای شهردار و
دیگر عوامل حادثه خبر داد و اظهار داشــت :پس از
نامه دادستان کل کشور و گزارش سرپرست دادسرای
ارشاد ،در این زمینه شهردار و دیگر عوامل این مراسم
احضار شدند و حسب گزارش واصله ،در روز جاری از
شهردار تهران تحقیق به عمل آمده است.به گزارش
پایگاه اطالعرســانی دادســرای عمومی و انقالب
تهران ،دادســتان تهران از مسووالن دستگاههای
دولتی خواست قوانین مملکتی و موازین شرعی را در
اجرای برنامهها رعایت نمایند و در این راستا افزود:

دستگاههای دولتی باید سردمدار رعایت
نظم و مقررات و قواعد شرعی باشند و
نباید با ارتــکاب چنین اقدامات خالف
قانونی ،در صدد توجیه اقدامات خالف
قانون و شرع برآیند.جعفری دولتآبادی
توجیهات به عمل آمده از سوی شهردار
تهران مبنی بر این که از برگزاری چنین مراســمی
اطالع قبلی نداشته است را نیز مردود دانست و اظهار
داشت :او ًال؛ حسب تحقیقات به عمل آمده ،شهردار
تهران از مراسم مذکور اطالع قبلی داشته است؛ ثانی ًا؛
بر فرض عدم اطــاع نیز مکلف بوده مانع از ادامه
مراســم به نحو فوق شود و یا به نشانه اعتراض از
جلسه خارج شود؛ و ثالث ًا؛ چنین ساختارشکنیهایی به
نحوی که گزارش شده ،ابتذال محسوب میشود به
ویژه آن که در مراسم رسمی یک ارگان عمومی و
با بودجه شهرداری باشد .دادستان تهران به شورای
شــهر تهران مؤکداً توصیه کرد کــه بر وضعیت
شهرداری و عملکرد شهردار نظارت بیشتری نماید
و اظهار داشــت :توجه شورای شــهر تهران را به
وضعیت شــهرداری جلب مینمایم .ظاهراً شهردار
تهران گرفتار امورات دیگری اســت به گونهای که
زمان الزم برای پرداختن به مسائل اصلی شهرداری
را ندارد و با عنایت به این که در آســتانه ســال نو
هستیم و شــهر تهران به عنوان یک کالنشهر را
نمیتوان رها کرد ،لذا نظارت شود تا شهردار از امور
فرعی و فردی فارغ شود و به وظایفش در خصوص
مسائل شهر بپردازد.

عضو هيات علميگروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي بررسي كرد

تحصيالت عاليه؛ فرصت يا تهديدي براي ازدواج زنان ايراني؟

عضو هيات علميگروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي
گفت :شايد يکي از عوامل افزايش سن ازدواج دختران
ايراني را بايد کسب تحصيالت عاليه دانست اما از طرفي
بســياري از زنان معتقدند با کســب تحصيالت عاليه
ميتوانند موقعيتهاي بهتري براي خود رقم بزنند.
دکتر حســين اکبري در گفتوگو با ايسنا ،اظهار کرد:
در جامعــهاي زندگي ميکنيم که مدرک دانشــگاهي
نشاندهنده شان اجتماعي محسوب ميشود و تحصيالت
عاليه از اهميت زيادي برخوردار است در نتيجه اکثر افراد
در کشــور ما به دنبال ارتقاء سطح علميخود هستند تا
بتوانند شان و منزلت و جايگاه مطلوبي از نظر اجتماعي
در جامعه کسب کنند ،چرا که معتقدند با داشتن مدرک
تحصيلي باال ميتوانند در آينده شغل ،ازدواج و زندگي
بهتــري را براي خود رقم بزنند.وي با اشــاره به اينکه
شايد براي مردان ايراني تحصيالت به قدري که براي
زنان اهميت دارد ،مهم نباشــد ،زيرا امروز اکثر بيکاران
جامعه را فارغ التحصيالن دانشگاهي تشکيل ميدهند،
افزود :براي مردان بهدســت آوردن يک شغل پردرآمد
اولويت دارد و آنان به اين نتيجه رســيدهاند که داشتن
تحصيالت عاليه نميتواند رسيدن به يک شغل مطلوب
و پردرآمــد را در آينده براي آنان تضمين کند ،بنابراين
امروز ما با کاهش آمار دانشجويان پسر نسبت به دختر

در دانشگاهها روبهرو هستيم.عضو هيات علميگروه علوم
اجتماعي دانشگاه فردوســي ادامه داد :برخالف مردان،
زنان ايراني انگيزه مضاعفي براي ورود به عرصه علم و
دانشگاه دارند ،چرا که معتقدند با داشتن تحصيالت عاليه
ميتوانند موقعيت بهتري را براي خود در آينده رقم بزنند.
اکبري گفت :شــايد بتوان يکي از عوامل افزايش سن
ازدواج دختران ايراني را کسب تحصيالت عاليه دانست،
اما ارزشها و هنجارهاي ديگري در جامعه ما وجود دارد
که بر اين مساله تاثيرگذار است .آمارها نيز نشان ميدهد
تا سن  30سالگي تحصيالت مانع ازدواج دختران نيست،
بلکه فقط آن را به تاخير مياندازد.

از افزايش زنان تحصيلکرده تا حضور کمرنگ
آنان در مديريت علميکشور

وي عنــوان کرد:حضور زنــان در عرصههاي علميو
دانشــگاهي را به دو بخش ميتوان تقسيم کرد که در
بخش اول آمارها نشان ميدهد تعداد دانشجويان دختر
در دانشــگاهها افزايش يافته است و ميزان حضور آنان
بسيار پررنگتر شده است اما بخش دوم شامل مشارکت
اجتماعي و مديريتي زنان در سيستم علميو آموزشي،
يعني محيطهاي دانشگاهي است.
اين جامعهشناس با تاکيد بر اينکه زنان ايراني از جايگاه
خاصيدرپستهايمديريتيعلميودانشگاهيبرخوردار

نيستند ،ادامه داد :معموال سيستم علميو دانشگاهي در
کشور ما بر پايه مردان بوده و حضور زنان پررنگ نيست.
در واقع آنان در بخشهاي اداره کننده دانشگاهي نقش
چنداني ندارند؛ ولي طي چند سال اخير تغييراتي در اين
زمينه رخ داده و اين فرايند تازه آغاز شده ،بنابراين هنوز
آثار ورود زنان به عرصه علميو دانشگاهي چندان مشهود
نيست.اکبري اضافه کرد :حوزه علم ،حوزه صالحيتهاي
علمياســت ،يعني افراد اگر صالحيت علميدارند ،بايد
بتوانند خود را نشان دهند و شايستگيهاي علميخود
را با انجام يکسري فعاليتها به نمايش بگذارند ،بنابراين
نميتوان در حوزه علم محدوديت چنداني ميان زنان و
مردان قائل شــد ،در نتيجه موانــع زيادي در اين حوزه
براي زنان نداريم.وي عنوان کرد :زماني که از اشــتغال
زنان صحبت ميکنيم منظور حضور کيفي آنان است نه
کمــي؛ در واقع بايد گفت که درحال حاضر چهقدر زنان
در عرصههاي تصميمســازي کشور حضور دارند.استاد
دانشگاه فردوسي مشهد با تاکيد بر اينکه مسلما زماني که
تعداد زيادي از زنان داراي تحصيالت دانشگاهي شوند،
سيستم نيز بايد براي آينده آنان موقعيتهاي مطلوبي را
در نظر بگيرد ،بيان کرد :تعداد زيادي از دختران امروز وارد
سيستم دانشگاهي ميشوند ،اما پس از فارغالتحصيلي
انتظاراتي که از آينده خود دارند ،برآورده نميشود ،اما با

اخبار

توزيع داروهاي مخدر
نظاممند ميشود

رييس سازمان ســازمان غذا و دارو تاکيد
کرد :پزشــکان نبايد خارج از فهرســت
دارويي کشــور تجويز دارو داشته باشند و
در اين صورت گزارشات به نظام پزشکي
داده خواهد شــد.به گزارش ايســنا ،دکتر
غالمرضــا اصغري در اجالس روســاي
دانشــگاههاي علوم پزشکي کشور ضمن
تاکيد بر پرداخت به موقع مطالبات در مورد
دارو و تجهيزات ،تصريح کرد :نبايد براي
تامين دارو و تجهيزات بيماري به خارج از
بيمارستان ارجاع داده شود.اصغري با اشاره
به برنامه تقويت آزمايشــگاهي استان به
عنوان يکي ديگر از برنامههاي حوزه غذا
و دارو ،گفت :ابالغ آيين نامه کنترل استفاده
از آنتي بيوتيکها و نظام مند کردن توزيع
داروهاي مخدر در داروخانههاي منتخب از
ديگر برنامههاي ما است که اين برنامه در
دو استان کرمان و فارس نيز در حال انجام
است.
مسعودي :از وضعيت آتشفشان
دماوند بيخبريم

عضو هيات علميدانشــکده علوم زميني
دانشگاه شهيد بهشتي در واکنش به جدي
بودن خطر فوران آتشفشان دماوند گفت:
شناخت کافي نسبت به اين کوه وجود ندارد.
دماوند شبيه مريضي است که هيچ خبري از
حالش نداريم.به گزارش خر ايلنا ،چند روز
گذشته گزارشــي از مطالعات پژوهشگران
اياالت متحده درباره فعاليتهاي آتشفشاني
کره زمين منتشــر شــد که بر اساس اين
گــزارش ،دور جديــدي از فعاليتهــاي
آتشفشــاني در راه است و يکي از قلههاي
پرخطر در فهرســت تهيه شده توسط اين
پژوهشگران نيز قله دماوند اعالم شدهاست.
فريبرزمسعودي،عضوهياتعلميدانشکده
علوم زميني دانشگاه شهيد بهشتي در اين
باره به خبرنگار ايلنا ،گفت :شناخت کافي در
مورد کوه دماوند وجود ندارد .دماوند شبيه
مريضي اســت که هيچ خبري از حالش
نداريم.
رونمايي از سامانه آنالين
«ثبت تخلفات رانندگي»

رييس پليس کشــور از سامانه موبايلي
آنالين ثبت تخلفات راهنمايي و رانندگي
که در اختيار ماموران راهور قرار خواهد
گرفت ،رونمايي کرد.به گزارش ايســنا،
در ســيزدهمين همايش روسا و مديران
پليس ناجا ســردار حســين اشــتري از
ســامانه موبايل و آناليني رونمايي کرد
که امکان ثبت تخلفــات براي ماموران
پليــس راهنمايــي را فراهــم ميکند.
اين ســامانه امکان ثبت جرائم رانندگي
به شــکل مکانيزه را در اختيار ماموران
قرار ميدهــد؛ همچنين پيشبيني الزم
بــراي امنيت آن اتخاذ شــده و کاربر با
شناســه کاربري و رمز مختص به خود
امکان ورود به اين سامانه را پيدا ميکند.
امکان ثبت پالک خودروهاي متخلف و
همچنين استعالم آنالين جريمه و نمره
منفي پالک از ديگــر ويژگيهاي اين
سامانه است.
ثبتنام قطعي  ۶۱هزار زائر
در حج ۹۷

اين وجود امروز ما شاهد هستيم که زنان نسبت به گذشته
توانستهاند حضور پررنگتري را در واحدهاي کارشناسي
و ســطوح پايين جامعه بهدست آورند.اکبري با اشاره به
مقايسه ميزان مشارکت زنان در عرصههاي مختلف ساير
کشورها با ايران ،خاطرنشان کرد :در کشورهاي خارجي
بسترهاي فرهنگي و اجتماعي نسبت به ايران متفاوت
اســت ،براي مثال يکي از باالترين درصدهاي حضور
زنان آفريقايي در حوز ه اقتصادي اســت ،زيرا اين زنان
ناچارند براي امرار معاش در مزارع کار کنند و فعاليتهاي
اقتصادي داشــته باشند ،لذا ميتوان گفت آمارهايي که
از ميزان مشارکت زنان در ساير کشورها در عرصههاي
مختلف ميرسد چندان قابل استناد نيست.وي يادآورشد:
کشور ايران در زمينه ميزان مشارکت زنان در عرصههاي
علميو اجتماعي در حد مياني قرار دارد ،ولي قاعدتا بايد
اين مشارکتها افزايش يابد.

مديرکل روابط عموميسازمان حج و زيارت
از ثبتنام قطعي  ۶۱هزار نفر در حج تمتع ۹۷
توگو با
خبر داد.سيد وحيد اسکندري در گف 
فارس ،در پاســخ به ســوالي در خصوص
تعداد ثبتنام زائران در کاروانهاي حج 97
گفت :ثبتنام از زائران از روز سهشــنبه 8
اسفند آغاز و زائران ميبايست با مراجعه به
سايت  reserve.haj.irثبتنام و انتخاب
کاروا ن خود را قطعي کنند .وي با اشاره به
ثبتنام از زائران حج تمتع توسط سازمان
حج و زيارت و دفاتــر کارگزاري گفت :تا
کنون  64هزار زائر ،ثبتنام قطعي خود را در
با مراجعه به سامانه  reserve.haj.irرزرو
کردهاند .مدير کل روابط عموميسازمان
حج و زيارت در توضيح بيشتر افزود :از اين
تعداد  61هزار زائر با تعيين کاروان ثبتنام
خود را قطعي کردهاند.

