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هر ۵دقیقه یک حادثه مغزی در تهران
وزیر بهداشــت با تاکید بر لزوم رســیدن به زمان استاندارد
برای حضــور اورژانس بر بالین بیمــاران و در صحنه حوادث
گفت :هدفگذاری که انجام دادیم این است که بتوانیم زمان
حضــور را به  ۱۲دقیقه کاهش دهیم و رســیدن به این هدف
باعــث کاهش مرگ و میر ،معلولیتها و در نهایت هزینههای
ناشی از حوادث در آینده میشود.
دکتر سیدحســن هاشــمی در مراســم افتتاح  ۲۰۰دستگاه
موتورآمبوالنس برای شــهر تهران با بیان اینکه امیدوارم این
طرحها منجر به رضایت خاطر مردم شود ،گفت :اورژانس یکی
از نیازهای مردم اســت و اگر بتوانیم در این حوزه عملکرد خوبی داشــته باشــیم ،باعث آرامش مردم
میشــویم و در غیراینصورت منجر به نگرانی مردم خواهد شــد .وی خطاب به تکنسینهای اورژانس
گفت :شــما فرشــتههای نجات و سفیدپوشانی هستید که در زمانیکه انســان مستاصل است و هیچ
چارهای ندارد ،به مردم کمک میکنید.
وزیر بهداشــت با تاکید بر اهمیت رسیدن اورژانس بر ســر صحنه و بر بالین بیمار در زمان مناسب،
گفــت :ما نباید اجازه دهیم تا زمان طالیی از دســت برود .به عنوان مثــال ،در حوادث مغزی حداکثر
۳ســاعت زمان داریم تا بیمار را نجات دهیم اما بعد از آن با فرد معلولی مواجه میشــویم که هزینهها
و گرفتاریهای دیگری را به دنبال دارد .در بیماران قلبی و عروقی نیز حداکثر زمان مناســب در یک
ســاعت اول اســت .بنابراین حضور به موقع در اورژانس بسیار مهم است .هاشــمی با اشاره به وجود
مشکالت ترافیکی در کالنشهرهایی مانند تهران ادامه داد :این معضل مردم را کالفه کرده و در عین
حال باعث میشود که نتوانیم در زمان استاندارد به تقاضاهای موجود پاسخ دهیم .روزانه  ۸۰۰۰تماس
با اورژانس در تهران برای مجموعهای که عالقه دارند در  ۱۲دقیقه در سرصحنه حادثه حاضر شوند و
به مردم ارائه خدمت کنند ،میســر نیست ،هرچند که در حال حاضر شرایطمان از نظر زمانی نسبت به
گذشته بهتر است ،اما هنوز به نقطه ایدهآل نرسیدهایم.
وی بــا بیــان اینکه موتورآمبوالنسها به مثابه یک بیمارســتان کوچک تلقی میشــوند ،گفت :از
طریــق موتورآمبوالنسها میتوان خدمات اولیه و ثانویه را به بیمــار ارائه کرد؛ چراکه آنها مجهز به
دســتگاههایی هستند که میتوانند مستقیم به متخصصان متصل شوند و خدمات بسیار مهمی را برای
بیمار در آن زمان ارائه دهند .وزیر بهداشت با بیان اینکه در شهری مانند تهران که در هر  ۵دقیقه یک
حادثه مغزی و در هر ساعت چندین حادثه قلبی رخ میدهد ،مجهز بودن این موتورآمبوالنسها بسیار
ارزشــمند و کمک کننده است ،گفت :براین اساس امیدوارم بتوانیم با استفاده از این موتورآمبوالنسها
زمان حضورمان را به حداقل برسانیم .هدفگذاری ما این است که زمان حضور بر بالین بیمار را به ۱۲
دقیقه کاهش دهیم و در این صورت در آینده شــاهد کاهش مرگ و میر ،معلولیت و هزینههای ناشی
از آن خواهیم بود .هاشــمی با بیان اینکه هزینه کردن برای تامین چنین تجهیزاتی در کشــور نوعی
سرمایهگذاری اســت ،گفت :در دولت دوازدهم باید برای ارتقای کیفیت خدمات ،دانش و مهارتها در
حوزه اورژانس تالش کنیم تا بتوانیم پوشــش اورژانس را به همه مردم و در اقصی نقاط کشور فراهم
کنیم .وی با تاکید بر اینکه اورژانس پیشبیمارســتانی و بیمارســتانی باید با هم هماهنگ باشــند و
همزمان توسعه پیدا کنند،گفت :توسعه اورژانس پیش بیمارستانی بدون گسترش اورژانس بیمارستانی
میســر نیست .بنابراین باید یک تیم منســجم و مبتنی بر تکنولوژیهای روز با برنامهریزی کمک کند
و امیدوارم بتوانیم طبق برنامههای پیشبینی شــده در زمینه تامین بالگردهای ویژه حمل بیماران نیز
توفیــق پیدا کنیم .در عین حال از همه ارگانهایی کــه در این حوزه به ما کمک کردند اعم از ارتش،
نیروی انتظامی و ...تشکر میکنیم.
وزیر بهداشــت تاکید کرد :مطمئنم در دولت دوازدهم پوشش دریایی ،زمینی و هوایی اورژانس کامل
میشــود .امیدوارم ظرف یک ســال آینده نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر نیروی انسانی هم روزهای
بهتری را در انتظار داشته باشیم.

کاهش یکدرصدی موالید در تهران
آمارهای اداره ثبت احوال اســتان تهران جزئیاتی در مورد
موالید ثبت شــده در استان تهران را نشان میدهد که در آن
میتــوان به موارد مختلفی از جمله اســامی پرکاربرد ،میزان
موالید دختران و پسران و ...اشاره کرد .به گزارش ایسنا ،سال
گذشته  202هزار و  925کودک در استان تهران متولد شدند
و  66درصــد از موالیــد ،یعنی  133هــزار و  918مورد ،در
شهرســتان تهران ثبت شده است .شهرستانی که بیش از 65
درصد جمعیت استان تهران ،یعنی نزدیک به  9میلیون نفر را
در خود جای داده اســت .در شهرستانهای ری و شمیرانات
که مهمترین شهرســتانهای تهران محسوب میشوند هم به ترتیب  9هزار و  727و  10هزار و 287
مورد والدت به ثبت رسیده است.
کاهش یک درصدی موالید در پایتخت
آمارها نشــان میدهد که موالید در ســال  ،95نسبت به سال 94با کاهش  0.92درصدی حدود یک
درصد همراه بوده و این در حالی است که در سال  ،94تعداد  204هزار و  925مورد تولد در اداره ثبت
احوال اســتان تهران ثبت شــده بود .با این وجود آمارهای بین سالهای  93تا  ،94این کاهش تقریبا
یک درصدی آمار موالید در ســال  95را پوشش میدهد و در مجموع شاهد رشد موالید هستیم .بر این
اســاس در سالهای  93و  94والدتها در تهران با شــیب تندی ،سیر صعودی را طی کرده است .به
صورتی که در سال  93موالید  6.5درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که باالترین رقم رشد موالید در
استان تهران محسوب میشود .در سال  94هم میزان موالید در استان نسبت به سال  93با یک درصد
کاهش همراه بود و ســال گذشــته نیز نسبت به سال  ،94کاهش نزدیک به یک درصد را تجربه کرده
است.
تولد  23نوزاد در هر ساعت /مرداد ماه پر تولدین ماه سال گذشته
براســاس آمارهای موالید ثبت شده در اداره ثبت احوال اســتان تهران ،در سال  95به طور میانگین
در هر ســاعت  23نوزاد در اســتان متولد شدند که  51.3درصد آنها( 104هزار و  243نفر پسر) و 48.7
درصد( 98هزار و  682نفر دختر) بودهاند .بیشترین والدتها در ماه مرداد به ثبت رسیده که شامل 19
هزار و  9مورد اســت .شــهریور ماه با  17هزار و  982والدت و تیر با  17هزار و  919ثبت والدت در
رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
یکی دیگر از متغیرهای مد نظر در آمارها ،نســبت جنســی در بدو تولد اســت .این متغیر با تقسیم
تولدهای زنده ثبت شــده نوزادان پسر در یک ســال بر عدد تولدهای زنده ثبت شده نوزادان دختر در
همان سال و ضرب در عدد  100محاسبه میشود .بر اساس محاسبات ،نسبت جنسی در سال گذشته،
 106اســت .البته این متغیر نســبت به ســال  94با یک واحد افزایش همراه است .همچنین با در نظر
گرفتن بازه زمانی ســال  93تا  ،94در مجموع نســبت جنسی در استان تهران از  107به  105کاهش
داشته است.
نامهای محبوب والدین تهرانی
یکی دیگر از موارد ،بررســی فروانی اسامی است .بر این اســاس خانوادههای تهرانی در سال  95از
میان اســمهای مختلف ،امیرعلی با فراوانی  4612را در صدر نامهای پرکاربرد پسران انتخاب کردهاند.
ی نام  5236نفر از فرزندانشان را امیرعلی نامیدهاند .امیرحسین (،)2989
در ســال  94هم ،والدین تهران 
امیرعبــاس ( ،)2912محمد طاها ( 2347نفر) و علــی (2213نفر ) نیز در ردههای بعدی قرار دارند .در
میان دختران نیز اســامی فاطمه ( 3977نفر)  ،حلما ( 2909نفر) ،زهرا ( 2414نفر) ،باران ( 1937نفر) و
نازنین زهرا ( 1811نفر) پنج اســم برتر ،میان نوزادان دختر است .در سال  94نیز نام فاطمه با فراوانی
 ،4653در رتبه نخست نامهای دختران قرار داشت.
افزایش میانگین سنی مادران
بیشــترین والدتهای ثبت شــده مربوط به مادران دو گروه ســنی  25تا  29سال و  30تا  43سال
است که  30تا  32درصد موالید را شامل میشود .میانگین سنی مادرانی که در سال  95صاحب فرزند
شدند هم  30.6است و این در حالی است که این میانگین سنی در سال  89برابر با  27.9بوده است.
افزایش دو برابری چندقلو زایی
سال گذشته ،سه خانواده تهرانی صاحب فرزندان پنج قلو و بیشتر و  16خانواده صاحب فرزندان چهار
قلو شــدند .همچنین در ثبت احوال استان تهران  133مورد سهقلوزایی در سال گذشته به ثبت رسیده
اســت .درصد چندقلو زایی در سال  95نسبت به سال  94با افزایش قابل توجهی همراه بود و ثبت 89
مورد تولد ،نشاندهنده رشد دو برابری است.
یکی از آمارهایی که توســط اداره ثبت احوال مد نظر قرار میگیرد مربوط به اعالم تولد نوزاد و ثبت
ســند سجلی است .در این بخش ،مشخص شده اســت که اطالعات نوزاد توسط چه کسی ثبت شده
است .بر این اساس  95درصد از موالید توسط پدرها ثبت شده است .همچنین دو تولد از سوی قیم49 ،
تولد از سوی موسسه نگهدارنده طفل و  9تولد از سوی مراجع قانونی به ثبت رسیده است.

رونمایی از آثار
هنرمندان در دهه
کرامت

هنرمندان میتوانند چهره درســتی از دین و اهل بیت (ع) را ترســیم کنند .نماینده ولی فقیه و رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه در نشست خبری با بیان این مطلب گفت که اسالم دین اندوه نیست .به
گزارش روزنامه مستقل ،حجت االسالم علی محمدی در آیین رونمایی از آثار منتخب کارگاه ملی طراحی گرافیک و کاریکاتور ویژه کمپین تبلیغات فرهنگی شاد باشیم که در امامزاده صالح برگزار شد ،افزود:
اســام دین شــادی و ســرور است و اگر غیر از این معرفی شده اشتباه از ما است .وی اظهار کرد هنرمندان میتوانند چهره واقعی و درستی از اسالم به جهانیان معرفی کنند .وی با بیان این که پروردگار دو
نعمت قرآن و اهل بیت (ع) را به انسانها اعطا کرده است ،افزود :پروردگار تمسک به این دو را در کنار یکدیگر به انسانها تاکید کرده است .وی با اشاره به این که بقعههای متبرکه هنوز بعد از صدها سال
مورد عنایت مردم است ،گفت :این اتفاق به اذن خدا است که متبرک شده است .حجت االسالم محمدی درباره اماکن مقدسه گفت :اینها شعبی از حرم پروردگار در گوشه گوشه زمین است تا بندگان خدا
در این اماکن به ذکر خدا مشغول شوند .نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت :برخی تصور میکنند اسالم شادی و نشاط نیست که کامال اشتباه است .هنرمندان قرآن و اهل بیت (ع) را در
غالب هنر معرفی میکنند .محتوای آثار این کارگاه با توجه به ایام دهه کرامت ،والدت حضرت معصومه ،بزرگداشت حضرت شاه چراغ والدت حضرت رضا اختصاص پیدا کرده است.

اجتماعی

رئیسجمهور در چینش کابینه تعصب جنسیتی ندارد

معاون رئیسجمهور با تاکید بر اینکه قطعا نگاه منطقی
نسبت به انتصاب زنان در کابینه دولت دوازدهم نیز وجود
خواهد داشت ،گفت :در شرایط حاضر خانمهای توانمندی
داریم که امکان حضــور در ردههای باالی مدیریتی دارند
و اطمینان میدهم که نگاه متعادل جنســیتی در شخص
رئیسجمهور وجود دارد .یقیــن دارم آقای روحانی همه
تالش خــود را در این کار خواهد کرد چون هیچ تعصبی
در مورد جنســیت مدیران ندارد .طی دو سه ماه گذشته
گمانهزنیهای متعددی در این مورد صورت گرفته اســت.
آخرین اظهار نظر مربوط به فاطمه ذوالقدر  -نایب رئیس
فراکسیون زنان مجلس شــورای اسالمی است -که اعالم
کرد اسامی افرادی چون شهیندخت موالوردی ،معصومه
ابتکار به عنوان وزرای زن پیشنهادی برای حضور در کابینه
دولت دوازدهم مطرح است.
معصومه ابتکار  -معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان
حفاظت محیط زیســت -در گفتوگو با ایســنا ،در مورد
تحقــق انتصاب زنــان در کابینه دولــت دوازدهم ،اظهار
کرد :تعداد زنانی که قرار اســت در کابینه دولت دوازدهم
به کارگرفته شوند ،هنوز مشخص نیست ولی واضح است
که در کابینه دولت یازدهم نسبت به حضور زنان ،نگاهی
منطقی و مثبت وجود داشــته اســت و این دولت فرصت
کمنظیری از این لحاظ برای زنان ایجاد کرده اســت .آقای
روحانــی چهار خانــم را به عنوان معــاون رئیسجمهور
انتخاب کرد و مســئولیتهای جدی مثل محیط زیست،
میراث فرهنگی ،امور زنان و معاونت حقوقی به زنان سپرد
همچنین منصب مهمی مثل مدیریت کتابخانه ملی را در
اختیار یک خانم قرار داد.
وی با بیان اینکه بهکارگیری چهار زن در سمت معاونت
رئیسجمهور یک اقدام معنادار اســت ،گفت :این تصمیم
نشــانه اعتماد آقای رئیسجمهور به توانایی مدیران خانم
اســت و کابینه دولت یازدهم یــک کابینه مهم به لحاظ
حضور خانمها محسوب میشود و اینطور نیست که چون
وزیر زن در کابینه نبوده بگوییم حضور زنان کمرنگ بوده
است .باید به این نکته تاکید کنم که اختیارات و مسئولیت
معاونان رئیسجمهور کمتر از وزرا نیست و به لحاظ رتبه
و تراز تفــاوت چندانی بین معــاون رئیسجمهور و وزیر
وجود ندارد ،چه بســا که به لحاظ تشکیالتی تراز معاون
رئیسجمهور باالتر از وزیر است .یک نگاه و تلقی در جامعه
ریشه دوانده که وزیر با معاون رئیسجمهور خیلی متفاوت

اســت این درحالیســت که از لحاظ حیطه مسئولیتها
معاون رئیسجمهور هیچ تفاوتی با وزیر ندارد .برای مثال
خانم احمدیپور به عنوان معاون رئیسجمهور مسئولیت
مدیریت ســازمان مهم میراث فرهنگی،صنایع دســتی و
گردشگری را نیز بر عهده دارد یا خود من عالوه بر منصب
معاونت ریاســت جمهوری مسئولیت ســازمان حفاظت
محیط زیست را برعهده دارم.
در انتصاب زنان در کابینه دولت روحانی شایستگی
مبنا قرار میگیرد
معاون رئیسجمهور با تاکید بر اینکه قطعا نگاه منطقی
نسبت به انتصاب زنان در کابینه دولت دوازدهم نیز وجود
خواهد داشت ،گفت :در شرایط حاضر خانمهای توانمندی
داریم که امکان حضــور در ردههای باالی مدیریتی دارند
و اطمینان میدهم که نگاه متعادل جنســیتی در شخص
رئیسجمهور وجود دارد .یقیــن دارم آقای روحانی همه
تالش خــود را در این کار خواهد کرد چون هیچ تعصبی
در مورد جنسیت مدیران ندارد اما از آنجا که توانمندیها،
شایســتگیها و پتانسیلها از اهمیت بســیاری برخوردار
است ،در این گزینشها کارآمدی مبنا و اصل قرار میگیرد.
ابتکار تاکید کرد :قطعا گزینههای خانم برای کابینه دولت
دوازدهم معرفی شده و حتما این مسئله مورد توجه آقای
رئیسجمهور بوده است و اصال این طور نیست بابت بحث
جنسیت تبعیضی قائل شــود اما آقای روحانی دنبال آن
هستند که دســت به انتخابی بزنند که آسیبی به جایگاه
و وجهه زنان وارد نشــود بنابراین حساسیت او منطقی و
گزینهها در حال بررسی است ولی هنوز چیزی قطعی نشده
است.
نگاههای جنسیتی به مدیران زن وجود دارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از نگاههای
جنســیتی به مدیران زن در جامعه ایــران ،تصریح کرد:
اگر مدیران زن به هر دلیلی مشــخص شود توانایی کافی
برای انجام مســئولیت خود را ندارند ،بســیار مورد توجه
قــرار میگیرند البته باید تاکید کنم کــه این ناکارآمدی
بین مدیــران آقا نیز اتفاق میافتــد و مدیرانی بودند که
توان مدیریت جامع را نداشــتند ولی مسئله اینجاست که
مشــکل و ناکارآمدی یک مدیر آقا بــه گردن همه آقایان
نمیافتد و نمیگویند چون این آقــا در کارش ناتوان بود
پس همه آقایان ناتوان هستند ولی متاسفانه در جامعه ما
هنــوز نگرشهایی وجود دارد کــه اگر کاری به یک خانم

سپرده شــود و ســپس نقدهایی به اجرای آن وارد شود
فورا ناکارآمدی به جنسیت او ارتباط داده میشود و برخی
مدام دنبال این هستند که اثبات کنند خانمها برای کارهای
اجرایی و مدیریتی ساخته نشدهاند و ناتوان هستند.
وی با اشــاره به اینکه بحث اصلی بر ســر این است که
هنوز نگاههای جنسیتی و تحقیرها نسبت به مدیران خانم
وجود دارد،گفت :بارها و بارها منتقدین غیرمنصف به خود
من گفتهاند«:برو خانه و آشپزیات را بکن ،برو بچهداریات
را بکن ،برو آشــت را بپز» و من همیشــه گفتهام آشپزی
هم کار خیلی خوبی اســت و من با کمال افتخار آشپزی
میکنم .خانمها با خانهداری خدمات بزرگی به خانوادهها
ارائه میدهند و نباید با این کلمات خدمات آنها به خانواده
را تحقیر کرد .جالب است کسانی نقش زنان در خانواده را
تحقیر میکنند که به ظاهر به نقش خانوادگی آنها تاکید
بسیار دارند .طبیعی است که اگر اصرار دارند زنان در خانه
بمانند باید جایگاه بلند و رفیعی برای نقش خانوادگی زنان
قائل باشــند و این خدمات را محترم بشمارند درحالیکه
آنها از یک طرف توقع و تاکید دارند زنان در خانه بمانند
از طرف دیگر از الفاظ تحقیرآمیز برای کارهای خانهداری
استفاده میکنند .ما به عنوان زن به کارهای مربوط به خانه
و خانواده افتخار میکنیم .از نظر من بچهداری یک افتخار
محسوب میشود و زمانی که فرزندانم کم سن و سال بودند
همیشه تاکید داشتم که فرزندداری را کمتر از مسئولیت
اجرایی نمیبینم .االن هم میگویم توفیق آشپزی را ندارم

واال آشپزی کار شریف و لذتبخشی است و آقایان هم اگر
دستشان برسد باید آشپزی کنند.
پیشــگامی سیستان و بلوچســتان در انتصاب
مدیران زن
ابتکار با بیان اینکه پتانسیل استفاده از خانمها در ردههای
میانی مدیریت وجود دارد ،گفت :در دولت دوازدهم مانعی
برای به کارگیری زنان در مدیریتهای میانی وجود نخواهد
داشــت .انتظار میرود وزرا و اســتاندارانی که بر سر کار
میآیند ضمن حفظ نگاه ملی ،با جریانی که رئیسجمهور
را حمایت کرده و پای کار آورده بیشــتر همگرایی داشته
باشند .این نگاه به دنبال برقراری نگاه اعتدال و اصالحات
اســت .معاون رئیسجمهور در پایان اظهار کرد :اســتان
سیستان و بلوچســتان از جهت به کارگیری مدیران زن
پیشرو و موفق عمل کرده اســت .در این اســتان با نگاه
مثبت اســتاندار ،برای اولین بار معاون زن انتخاب شــده
اســت همچنین فرمانداران ،بخشداران و مدیران کل از
بین زنان انتخاب شدهاند از جمله مدیران خانم در استان
سیستان و بلوچستان ،خانم پورمالیی  -مدیر کل محیط
زیست استان -است که در کار خود توانمند و موفق است
البته درسیستان و بلوچستان این طورنیست که خانمها از
لحاظ موقعیت اجتماعی یا تحصیالت در رده باالیی باشند
و از این لحاظ اســتان متوسطی محسوب میشود با این
وجود توانســته در زمینه به کارگیری زنان خودش را باال
بکشد و در شاخصهای ملی در این موضوع پیشگام باشد.

توضیحات رئیسپلیس پایتخت درباره دو کودکربایی

رئیسپلیس پایتخت جزئیات دو پرونده کودکربایی
اخیر در پایتخت را تشریح و در ععین حال تاکید کرد :به
جز این دو مورد ،پرونده دیگری در این زمینه نداشتیم .
سردار حسین ساجدینیا در حاشیه اجرای طرح امنیت
محله محور و دستگیری موادفروشــان و اراذل و اوباش
پایتخت در جمع خبرنگاران درباره دو پرونده کودکربایی
در تهران اظهار کرد :این پرونده مربوط به پســربچهای
به نام یوســف بود کــه به محض وقــوع حادثه ،پلیس
آگاهی مسئولیت رســیدگی به پرونده را برعهده گرفت
و خوشــبختانه با انجام اقدامات پلیسی این کودک شب
گذشته شناسایی و به خانوادهاش نیز تحویل داده شد.
وی اضافه کرد :بررسیهای اولیه حاکی از این است که
یک زن اقدام به ربودن این کودک کرده بود؛ اما تحقیقات
تکمیلی در این خصوص در حال انجام است.
رئیسپلیس پایتخت با اشاره به پرونده دیگر کودکربایی

اظهار کرد :این پرونده مربوط به یک نوزاد بود که در پی
بیاحتیاطی والدینش ربوده شده که تحقیقات پلیس در
این زمینه ادامه دارد و ما همانطور که به خانوادهاش قول
دادیم ،به شــهروندان نیز قول میدهیم که تمام توانمان
را برای شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن این حادثه
انجام دهیم.
سردار ساجدینیا افزود :البته در بسیاری از این پروندهها
بیاحتیاطی والدین منجر به ربوده شدن فرزندانشان شده
است .رئیسپلیس پایتخت با بیان اینکه آمار کودکربایی
و آدمربایــی در تهران تنها همین دو مورد بوده اســت،
گفت :پرونده دیگری در این زمینه نداشتیم و آمار چنین
جرایمی در تهران بسیار کم و کمتر از انگشتان یک دست
است.
دستگیری بیش از  680اوباش و موادفروش در
تهران
رئیسپلیــس پایتخت از دســتگیری بیــش از 680
موادفروش و اراذل و اوباش در پایتخت خبر داد.
سردار ساجدینیا در حاشیه طرح دستگیری مزاحمین
نوامیس و موادفروشــان که در میدان امام حســین (ع)
تهران برگزار شد نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد :طرح
مذکور در راستای طرح اجرای امنیت محله محور اجرایی
شده و با حضور ماموران پلیس در نقاط مختلف تهران،
 86تــن از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس دســتگیر
شــدند .وی در پاسخ به این سوال که این افراد دستگیر
شده سابقهدار بودند یا خیر؟ اظهار کرد :برخی از این افراد
دارای سابقه بودند و برخی دیگر نیز سابقهای نداشتند اما
در میانشان اراذل و اوباش سطح یک و دو نداشت چراکه

تهــران دیگر اراذل و اوباش یک و دو ندارد و تنها برخی
دستگیرشدگان از اراذل و اوباش دسته  3بودند.
رئیسپلیس پایتخت با اشاره به اجرای طرح جمعآوری
موادفروشــان نیز اظهار کرد :در اجرای این طرح بیش از
 600خردهفروش موادمخدر در تهران دستگیر شد.
سردار ســاجدینیا با بیان اینکه اجرای این طرحها از
ســاعتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت،
خاطرنشــان کرد :ایــن موادفروشــان در  140نقطه از
پایتخت که شناسایی شده بودند ،دستگیر شده و نقاط
آلوده نیز پاکسازی شد .وی با بیان اینکه از افراد دستگیر
شــده حداقل  10گرم مواد مخدر کشــف و ضبط شده
اســت ،گفت :تعداد نقاط آلوده و پاتوقها نسبت به سال
گذشته در تهران کاهش داشته است؛ به طوریکه تعداد
نقاط آلوده از  350نقطه در ســالهای گذشته به 140
نقطه رسیده اســت .رئیسپلیس پایتخت همچنین از
شناسایی  13پاتوق موادمخدر نیز خبر داد و گفت :این
پاتوقها شناسایی شده و طی روزهای آتی حتما نسبت به
شناسایی افراد حاضر در آن اقدام خواهد شد.
کشف  7تن موادمخدر در  4ماهه امسال
سردار ساجدینیا همچنین از کشف  7تن موادمخدر
از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه در پایتخت خبر داد
و گفت :طی این مدت  19باند فعال در قاچاق موادمخدر
نیز شناسایی و منهدم شده است.
انتقادات رئیسپلیس پایتخت از کمبود ظرفیت
کمپها
رئیسپلیــس پایتخت دربــاره جمــعآوری معتادان
متجاهر و بازگشتشان به سطح جامعه نیز گفت :ظرفیت

کمپهای ما کم است و معتادان متجاهری که جمعآوری
میشوند ،بعد از سه ماه از کمپها ترخیص میشوند در
حالیکه این افراد میبایست حداقل  1سال در کمپها
بمانند تا نســبت به سمزدایی از بدنشان اقدام شود اما با
توجه به اینکه ظرفیت کمپها محدود اســت ،این افراد
زود ترخیص شده و متاســفانه درصدی از آنها مجددا
به خیابانها بازمیگردند .ســاجدینیا در پاسخ به سوال
دیگری درباره افزایش یا کاهش شــمار معتادان متجاهر
در تهران نیز گفت :آنچه که ما تخمین میزنیم این است
که حدود  12هزار معتاد متجاهر در پایتخت وجود دارد.
وی در پاســخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پلیس
توانایی جمعآوری این افراد را دارد یا خیر؟ اظهار کرد :اگر
کمپ وجود داشته باشد ،ما این آمادگی را داریم که 99
درصد این معتادان را ظرف کمتر از یک هفته دســتگیر
کنیم اما باید جایی باشد که معتادان به آنجا انتقال دهیم.
رئیسپلیس پایتخت با بیان اینکه شــهروندان مطمئن
باشــند که اجرای چنین طرحهایی ادامه خواهد داشت،
گفت :از مردم میخواهیم که خرده فروشــان و اراذل و
اوباش را از طریق تماس ســامانه  110به پلیس معرفی
کنند تا با آنها برخورد شود.
در حاشــیه این مراسم ،شماری از کسبه با مراجعه به
ســاجدینیا از وضعیت میدان امام حسین (ع) و حضور
معتادان در این محل پس از احداث زیرگذر در این میدان
انتقاد کرده و خواستار ورود پلیس به این موضوع بودند.
برخی دیگر نیز از کمکاری دستگاههای مختلف نسبت
به جمــعآوری معتادان و ایجاد ظرفیت کم کمپ انتقاد
داشتند.

فقر و مسائل فرهنگی ،علت  88درصد ترک تحصیل در مقطع ابتدایی
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در سالهای اخیر 2.85
درصد به نرخ باسوادی افزوده شده و یک میلیون و  113هزار و  700مورد
از آمارهای بیسوادی کاسته شده گفت :اکنون آمار بیسوادان زیر 50سال
ما  2میلیون و  690هزار نفر اســت که البته بخشی از اینها اتباع خارجی
و بخشی دیگر سوادناپذیرند.
علی باقرزاده در مراســم امضای تفاهمنامه سازمان نهضت سوادآموزی با
کمیته امداد امام خمینی(ره) که در ساختمان مرکزی کمیته امداد برگزار
شــد ،با بیان اینکه از نظر ما هر قابلیت و دانشی که کمک میکند انسان
زندگی بهتری را تجربه و مراحلی از حیات طیبه را طی کند از جنس سواد
است ،گفت :امروز بیش از هرچیزی به سواد و مهارت زندگی نیاز داریم.
وی افزود :ســواد خواندن و نوشــتن یک سواد پایه اســت و اگر نباشد
ابعاد دیگر ســواد به اندازه کافی توســعه نمی یابد و این در حالی اســت
کــه اگر افراد از ابعاد دیگر ســواد بــاز بمانند در زندگی دچار مســاله و
مشــکل میشــوند .رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی با بیــان اینکه
مطالعــات ما ثابت میکند که آموزش جزو الینفــک پروژههای فقرزدایی
اســت اظهار کرد :بررسیها نشــان میدهد فقر اقتصادی از دالیل اصلی
ترک تحصیل اســت .مطالعهای بر روی جمعیت کالس اول  ،دوم و ســوم
کــه ترک تحصیــل کرده بودند داشــتیم و  53درصد علــت اصلی ترک
تحصیــل را فقر اعــام کردهاند 35 .درصد به علــل فرهنگی و اجتماعی
و  12درصد به علت نبود امکانــات آموزش و پرورش ترک تحصیل کرده
بودند.
باقرزاده ادامه داد 98 :درصد کودکان  6تا  11سال وارد مدارس ابتدایی
میشــوند و عمدتا در بزرگساالن باالی  10سال مشکالتی داریم زیرا این

گروه دیگر فرصت مدرسه رفتن را از دست دادهاند.
وی با بیان اینکه مشــوقهایی برای سوادآموزی همهساله لحاظ میشود
عنوان کرد :ســاالنه 139هزار و  600تومان پاداش نقدی ســوادآموزی به
هر شــخصی که دوره سواد خود را طی کند میپردازیم .در حال پرداخت
پاداشهای سال 95هستیم و پاداش  94را پرداخته کردهایم.
رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی افــزود :در زندانهــا تقریبا آمار
بیسوادی به صفر نزدیک خواهد شد .طرحی برای آموزش سواد به اولیای
بیسواد دانشآموزان داشتیم که اکنون کمتر از  150هزار ولی دانشآموز
باقی ماندهاند.
باقــرزاده با بیان اینکه یکی از مشــکالتی که در همــه دنیا با آن روبرو
هستند نرخ بازگشت به بیسوادی است گفت :اگر آموزش مداوم و مستمر
نباشد نرخ پایداری خواندن و نوشتن پایین میآید .مطالعات نشان داده در

این شرایط افراد ابتدا سواد خواندن را از دست میدهند و بعد سواد نوشتن
را؛ باید روی پروژههای تداوم سواد فکر کنیم.
وی با اشــاره به آمــار  50هزار بیســواد تحت پوشــش کمیته امداد
اظهــار کــرد :باید به ســرعت عمــل کنیم تا ایــن  50هــزار نفر تحت
پوشــش امــداد تا دو ســال آینده حتما باســواد شــوند .تفاهمنامه ما با
کمیتــه امداد پنجســاله بود که اکنون تمام شــده و امــروز آن را تمدید
میکنیم و امید اســت دیگر خانواده بیســوادی در کمیته امداد نداشته
باشیم.
باقرزاده ادامه داد 40 :عنوان کتاب را برای کســانی که دوره سوادآموزی
را طــی کردهاند تولید کردهایم و افراد ما پس از ســوادآموزی هم دائم در
معرض خواندن و نوشــتن هستند .میتوانیم این کار مشترک را با کمیته
امداد انجام دهیم تا کتابهای مناسب در سبد زندگی مردم قرار بگیرد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به طرح یادگیری محلی عنوان
کرد 200 :ساعت مهارت آموزی تحت عنوان طرح یادگیری محلی ترتیب
دادهایــم ،اکنون  230مرکز یادگیری محلی داریم که تعهد کردیم تا پایان
سال به  300مرکز برسد.
وی در پایان گفت :در سالهای اخیر  2.85درصد به نرخ باسوادی افزوده
شده و یک میلیون و  113هزار و  700مورد از آمارهای بیسوادی کاسته
شده و اکنون آمار بیسوادان زیر 50سال ما  2میلیون و  690هزار نفر است
که البته بخشی از اینها اتباع و بخشی دیگر سوادناپذیرند .اما در مجموع
پنج درصد بیســواد مطلق در جامعه داریم و امیدواریم در آینده نزدیک
یک میلیون و  600هزار ایرانی ســوادپذیر بیســواد را هم تحت پوشش
ببریم.

