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شهیندخت موالوردی

سهمیه خاصی برای زنان در کابینه
دوازدهم وجود ندارد
ورود زنان به کابینه دوازدهم از موضوعاتی اســت که از همان ایام انتخابات به عنوان
یک مطالبه از ســوی زنان مطرح بود و این روزها نیز که شــایعات و اخبار غیررسمی
دربــاره حضور یا عــدم حضور دو عضو زن کابینه یازدهم دهــان به دهان میچرخد،
پررنگتر شده است.
گمانه زنیهای در این خصوص در حالی ادامه دارد که موالوردی روز گذشــته رسما
اعالم کرد که در دولت آینده معاون زنان رئیس جمهور نخواهد بود اما درباره حضورش
در دولت دوازدهم با او صحبتهایی شده است.
او که صرفا به همین حد از معرفی پســت آیندهاش اکتفا کرد در گفتوگو با ایسنا،
در خصوص حضور زنــان در کابینه تنها گفت که رایزنیها هم چنان ادامه دارد و هر
صحبــت در خصوص حضور و یا عدم حضورش در کابینه جدید گمانه زنی اســت و
حضور افراد تا روز تحلیف رئیس جمهور نهایی خواهد شد.
نمیتوان ادعا کرد در دولت یازدهم حرکتی جدی برای کاهش و کنترل آسیبهای
اجتماعی صورت گرفته است
موالوردی در پاســخ به انتقاداتی که نسبت به عملکرد حوزه زنان و امور خانواده در
دولــت یازدهم وجود داردگفت :برای ارزیابی عملکردمان باید به شــرایطی که دولت
یازدهم بر ســر کار آمد بازگردیم ،حوزه زنان و خانواده هم متأثر از شــرایط خاص آن
زمان بود.
وی در ادامه با اشــاره به روند رو به رشــد آسیبهای اجتماعی،ادامه داد:اگر یکی از
ویژگیها و مختصات قبل از دولت یازدهم را روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی در
نظر بگیریم که هنوز هم ادامه دارد و نمیتوان ادعا کرد در این  4سال حرکتی جدی
برای کاهش و کنترل آن صورت گرفته چرا که فقط دســت دولت نیست؛ باید بگویم
در آن زمان بیم زنانه شــدن برخی آسیبهای اجتماعی را داشتیم و امروز شاهد بروز
این پدیده در جامعه هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد :رشــد تعداد زنان سرپرســت
خانوار کشــور ،غیر فعال شدن بســیاری از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد،
کاهش سن اعتیاد و فحشا نمونه ای از آن وضعیت است که متعاقب آن کاهش و افول
شــدید سرمایه اجتماعی که بخشی از آن زنان و جوانان هستند و ...را تجربه کردیم و
با توجه به شــرایط معیشــتی و اقتصادی کشور در دولت قبل و آنکه زنان نیز متاثر از
آن شــرایط بودند ،با روی کارآمدن دولت یازدهم متناسب با وضعیت «ارتقای سرمایه
اجتماعی» در دستورکار ما قرارگرفت.
اعتماد دولت به صالحیتها و شایستگیهای زنان در سطوح میانی
موالوردی در ادامه با بیان آنکه دولت یازدهم در ابتدا با توجه به وضعیت کشــور دو
حوزه اقتصاد و معیشت و سیاست خارجی را اولویت کار خود قرار داد؛گفت :دولت قصد
داشت از طریق رسیدگی بر این دو حوزه اولویت دار خود ،مقدمه تحقق سایر برنامهها
را نیز فراهم کند که تقریبا از اواخر دولت یازدهم به این شرایط رسیدیم و هم اکنون
ریل گذاری انجام و مقدمات تحقق بسیاری از برنامهها که در برنامه ششم توسعه پیش
بینی شده فراهم اســت و امیدواریم در دولت دوازدهم ادامه مسیر به نحوی مدیریت
شود تا بتوان برنامهها و شعارهایی که در دولت یازدهم ارائه شد و بعضا ناتمام ماند یا
محقق نشد را در کنار برنامههای جدید عملیاتی کرد.
وی در ادامه با بیان آنکه «ارتقای ســرمایه اجتماعی» و «افزایش و تقویت اعتماد»
را در معاونت امور زنان خانواده رئیس جمهور طی دولت یازدهم در ســه سطح دنبال
کردیم؛ادامــه داد:طــی دولت یازدهم با اجــرای برنامههای متعدد ســعی در ارتقای
خودباوری و اعتماد به نفس زنان داشتیم که نتیجه آن را در انتخابات مجلس و شوراها
شاهد بودیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود :هر چند در انتخابات شــوراها در
درصد منتخبین نتیجه مورد نظر را به دســت نیاوردیم ،اما در ثبت نام شــدهها این
وضعیت را شاهد بودیم که زنان بسیار بیشتر از دوره چهارم خود را در معرض انتخاب
قرار دادند.
موالوردی در ادامه عنوان کرد :همچنین ســعی کردیم اعتماد زنان را به برنامههای
دولت افزایش دهیم تا اطمینان خاطر داشته باشند این برنامهها به نفع آنان است و به
دنبال تحقق منافع آنها هستیم؛این درحالیست که به موازات آن سعی کردیم اعتماد
دولت به صالحیتها و شایســتگیهای زنان را نیز افزایش دهیم هر چند در این مورد
هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدیم تا بتوانیم از صالحیتها و شایستگیهای زنان در تمام
سطوح مدیریتی آنچنان که مورد انتظار است استفاده کنیم ،اما باز هم در سطوح میانی
به باال اتفاقات بســیار خوبی افتاد به طوریکه برای اولین بار در بسیاری از مناصب از
زنان اســتفاده شد و همین هم شروع خوبیست تا بتوان در دولت دوازدهم در سطوح
باالتر از این زنان استفاده شود.
سهمیه خاصی برای حضور زنان در کابینه دوازدهم وجود ندارد
هر اظهار نظری مبنی بر حضور و عدم حضورم در دولت دوازدهم گمانه زنی است
وی در ادامه تصریح کرد :با اینکه تاکنون سهمیه خاصی در خصوص حضور زنان در
دولت دوازدهم وجود ندارد ،اما پیش بینیهای خود را انجام و پیشنهادات خود را هم
در برنامه ششم توسعه و هم در برنامه دولت دوازدهم ارائه دادیم و با توجه به وضعیت
موجود و شــناختی که پیدا کردیم  ،راهکارهایی کــه ارائه دادیم و هدف کمی که در
برنامه ششم توســعه تعیین کردیم ،سهمیه  30درصدی زنان را در مدیریتها معین
کردیم و البته اخیرا مصوبه شورای عالی اداری را هم در این زمینه داریم.
معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر آنکه آنچه در ســند برنامه
ششــم توسعه آمده اقدامات اساســی ،راهکارها و اهداف کمی است؛گفت :رویکرد ما
عدالت جنســیتی است که ،از جمله آن ایجاد تعادل جنســیتی در مدیریتها است
و در عین حال تالشمان بر آنســت که در همه زمینهها از جمله بازار کار ،نقشهای
خانوادگی و همچنین میان کار و زندگی زنان این تعادل جنسیتی و عدالت جنسیتی
را محقق کنیم و در این بین پیش بینی ما کسب سهم  30درصدی زنان در سه سطح
عالی ،میانی و پایینی مدیریتها در دولت و کشور در پایان برنامه ششم توسعه است.
مــوالوردی در ادامه افزود:در حال حاضر حــدود  10درصد کابینه دولت یازدهم را
زنان تشکیل میدهند و امیدواریم این سهم افزایش پیدا کند.تحقق سهمیه درصدی
در مدیریتها هم نه یک شــبه ،بلکه در طول  5ســال اجرای برنامه ششــم توسعه در
نظرگرفته شده است.
وی همچنین در پاسخ به حضور و یا عدم حضور وی در دولت دوازدهم نیز گفت :در
این شــرایط هر صحبتی در خصوص حضور و یا عدم حضور در کابینه دولت دوازدهم
گمانه زنی است و حضور افراد در کابینه تا روز تحلیف رئیس جمهور نهایی خواهد شد.
رایزنی برای حضور وزیر زن در کابینه ادامه دارد
معــاون امور زنــان و خانواده رئیــس جمهور در ادامه در پاســخ بــه رایزنی وی
بــرای حضــور وزیــر زن در کابینه دولــت دوازدهم؛تصریــح کرد:یکــی از روزهای
چهارشــنبه بعد از جلســه هیئت دولت در محوطــه یکی از خبرنــگاران از من در
ارتباط با حضور زنان در کابینه دوازدهم ســوال پرســید و گفت« در دولت دوازدهم
دو یا ســه زن در کابینه خواهیم داشــت؟» و من هم گفتــم «امیدواریم» اما بعد از
آن دیدم ســوال خود را بــه نقل از من تیتر زد االن هم واقعــا نمیتوانم بگویم چند
وزیــر زن در کابینه دولت دوازدهم خواهد بود ،شــاید اصال نباشــد و رایزنیها ادامه
دارد .موالوردی در ادامه با اشــاره به افزایش ســهم زنان از سه درصد به شش درصد
در مجلس دهم شــورای اســامی و همچنیــن افزایش حضور زنــان در انتخابات و
منتخبین شــوراها گفت:در حال حاضر افزایش ســهم زنان در مدیریتها آغاز شــده
و انشــاهلل اگر موفق شــویم در پایان دولت دوازدهم که یکســال بعد از آن هم برنامه
ششــم به پایان خواهد رســید ،ســهم زنان در دولت افزایش خواهد یافت و این امر
قطعا میتواند بســیار امیدبخش باشد و شاخصهای توســعه انسانی کشور را تغییر
دهد.

بهزیستی است

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت :آگاه سازی بیشتر والدین برای پیشگیری از انواع کودک آزاری در اولویت برنامههای این سازمان قرار دارد اما درعین حال هیچگونه آموزش مستقیم در زمینه
تربیت جنسی برای کودکان در مهدهای کودک ارائه نمی شود .حبیب اهلل مسعودی فرید در گفت و گو با ایرنا افزود :در مهدهای کودک سه نوع محتوای آموزشی از جمله محتواهای آموزشی مفاهیم علوم و
ریاضی ،محتواهای دینی در قالب داستان و شعر و نقاشی و محتواهای سبک زندگی ارائه می شود .وی ادامه داد :بخشی از محتواهای آموزشی سبک زندگی به آگاه سازی والدین برای پیشگیری از انواع کودک
آزاری اختصاص دارد که والدین در این بخش آموزش می بینند برای پیشگیری از کودک آزاری به کودکان خود مهارت نه گفتن را بیاموزند که بهطورمثال اگر غریبه ای به کودکی گفت بیا برویم برایت آب
نبات بخرم  ،کودک به او 'نه' بگوید یا اینکه اگر مشکلی برای کودک پیش بیاید او به والدین خود اطالع بدهد .وی تاکید کرد :هیچ محتوای آموزشی برای تربیت جنسی کودکان به کودکان مهدها ارائه نمی شود
بلکه والدین آموزش می بینند چراکه والدین بهترین نقش مربیگری را دارند .مسعودی فرید یادآور شد :هرچند برای پیشگیری از کودک آزاری ،نهادهایی مانند نیروی انتظامی  ،قوه قضائیه و سازمان بهزیستی
 ،نقش دارند اما خود مردم به ویژه والدین هم باید مراقب این موضوع باشند.

اجتماعی

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

«حذف حکم اعدام قاچاقچیان لغو شد»

قائــم مقــام دبیرکل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر
از ورود مــواد مخــدر جدید با پایــه روان گردان به
نــام «»Npsبه کشــور خبر داد و گفــت :به دلیل
شــباهت به دارو ،حمل این ماده مخدر بســیار آسان
است.
ســردار علی مویدی با اشــاره به آموزش کارکنان
فــرودگاه و گمرکات برای برخورد بــا قاچاق و ورود
و رواج ایــن ماده مخدر به کشــور گفت :امیدواریم با
تالش رســانهها و مردم توفیقات خوبی در برخورد با
این مواد و جلوگیری از همه گیر شدن آن در جامعه
داشته باشیم.
مویدی ادامه داد :در ســتاد مبــارزه با مواد مخدر
نگاهمان با وزارت بهداشــت یکســان است و وزارت
بهداشت یکی از ارگانهای ذی ربط در امر مواد مخدر
است که توفیقات خوبی را با هم در این زمینه در امر
مبارزه با مواد مخدر انجام داده ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کولبران
و نقــش آنها در قاچاق مواد مخدر به کشــور گفت:
همه کولبران قاچاقچی نیســتند .بخشی از این افراد
برای معیشــت اقدام بــه کولبری می کننــد اما در
مرزهای غربی معضل ورود مواد پیشساز را داریم که
مرزبانها در این زمینه آموزش دیده اند.
مویــدی درباره توزیع شــربت تریــاک تاکید کرد:
نمونههــای زیادی داشــته ایم که باعــث ترک مواد
مخدر میشــود و امیدواریم این روش که روش علمی

و جایگزینی برای ترک مواد اســت در کشــور ما هم
دنبال شود.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره
توزیع مواد مخدر دولتی گفت :موضوع مطرح شــده
قطع رابطــه قاچاقچیان و مصرف کنندگان به صورت
معتادان اســت .در برخی از کشورها مواد روان گردان
به صورت کنترل شده در اختیارمصرف کنندهها قرار
می گیرد اما هیچ کشــوری تریاک در اختیار معتادان
قرار نمی دهد.
چیزی که در مجلس تصویب شــد درباره شــربت
تریــاک بود و کمیســیون مجلس هم بــه این نکته
اذعــان کرد کــه این طرح پخته نیســت و جای کار
دارد.
وی دربــاره طرح توانمند ســازی مربیان گفت :در
ســال جاری در همه اســتانها طرح توانمند سازی
دنبال میشود .ارزیابی ما مثبت بوده و تالش میکنیم
راه پیشــگیری را از مــدارس و خانوادههــا دنبــال
کنیم.
مویدی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت:
التهابی در بحث مواد مخدر داشــتیم به خاطر همین
طرح ناپخته توزیع تریاک بود .ستاد خیلی تالش کرد
که برنامههای متعــددی را برگزار کند و تبعات بیان
این برنامههای ناپخته را اعالم کرد و به ســمع و نظر
مردم رساند .کامال مشــهود بود که این طرح ناپخته
اســت .آنچه که در رسانهها آمد با آنچه در طرح آمده
 ۱۸۰درجه فرق می کند.
رسانههایی که بیش فعاالنه در این زمینه پرداختند
فقط ســیاه نمایی کردند .اسنادی که مطرح شد هم
نشــان می داد که وزارت بهداشــت وقــت در زمان
حکومــت پهلوی هم اعالم کرده بــود که توزیع مواد
مخدر دولتی در قالــب کوپن تریاک اصال قابل قبول
و اجرایی نیست.
پرداخت غیر کارشناسانه رسانهها به این امر باعث
شــد التهاب زیادی در امر مواد مخدر و مبارزه با آن
رخ دهد.

مهمترين تهديد بافتهاي فرسوده
خطر وقوع زلزله است
گروه جامعه :خطر بافت فرسوده برخی از مناطق و محلههای
شــهرهایمان هر لحظه بیشــتر میشود و دســت آخر هم به
دردســرمان خواهد انداخت .دیر یــا زود دارد ،اما از همین حاال
پیداست که سوخت و سوز ندارد.
این درســت که گمانهزنیهایمان به جایــی قد نمیدهد و
نمیدانیم آخرش چه خواهد شد اما همگی میدانیم این خانهها
باید بمیرند و از خاکسترشــان خانههای قــرص و محکم در
محلههای فرســوده و قدیمی بنا شوند .اگرچه گشت و گذار در
محلههای قدیمی همیشه خاطرهانگیز و آرامشبخش است اما
مدتهاست بافتهای فرسوده و قدیمی شهرهایمان به تهدیدی
جدی برای جان ساکنان آن تبدیل شده است.
محلههای فرسوده و بافتهای مسئلهدار شهرهایمان در جریان
ناهماهنگیها و عدم همکاری و تعامل بینبخشــی همچنان
فرســودهتر میشــوند اما حرکت الکپشــتی پروژه نوسازی
بافتهای فرســوده و عدم تصمیمگیــری و برنامهریزیهای
دقیق موجب شده اقدامات انجام شده تاکنون از اثربخشی الزم
برخوردار نباشد و فرصتها در میان اختالف نظرهای سازمانها
و دستگاههای متولی به ســرعت برق و باد از دست برود تا به
هنگام وقوع حادثه تنها افسوسها باقی بماند.
در واقــع اگرچه درخصوص بافتهای فرســوده ،حرفهای
بســیاری گفته شــده و طرحهای مختلفی به تصویب رسیده
است اما حتی مســووالن نیز اذعان دارند که در بحث نوسازی
بافتهای فرسوده کشور از حرف تا عمل فاصله بسیاری وجود
دارد و اگر گامی هم در این مسیر برداشته شده از اثربخشی الزم
برخوردار نبوده اســت و در صورت ادامه روند کند فعلی ،پروژه
نوسازی بافتهای فرسوده کشور تا 10سال آینده نیز به سرانجام
نخواهد رسید.
زلزله؛ مهمترین تهدید
براساس مطالعات و بررسیهای انجام شده مهمترین تهدید
بافتهای فرســوده خطــر وقوع زلزله اســت و معقولترین و
کارآمدترین راه برای کاهش آســیب زلزله ،بازسازی بافتهای
فرسوده است که چندان با حمایت و استقبال نهادهای ذی ربط
در دولت مواجه نشده است.
وضع نامناســب تهران به رغم همــه تالشهایی که برای
بهسازی آن صورت گرفته معلول صدها عامل کوچک و بزرگ
اســت که در فرآیندی تاریخی شکل گرفته که این مشکالت
میتواند در آینده نیز منشأ تهدیداتی علیه پایتخت باشد.
وضع نامناســب تهران به رغم همــه تالشهایی که برای
بهسازی آن صورت گرفته معلول صدها عامل کوچک و بزرگ
اســت که در فرآیندی تاریخی شکل گرفته که این مشکالت
میتواند در آینده نیز منشأ تهدیداتی علیه پایتخت باشد
 ۴۷۰۰پالک فرسوده در منطقه ۱۳
دبیران شورایاری منطقه  ۱۳مهمترین مشکالت این منطقه را
در صحن شورا اعالم کردند.
ســیدجعفر بهشــتی با بیان اینکه چهار هزار و  ۷۶۳پالک
فرســوده در منطقــه  ۱۳قرار دارد ،گفت :مســاحت کل بافت
فرسوده  ۷۳هکتار و مساحت پالکهای بافت مسکونی منطقه
 ۵۵هکتار است.
دبیر شورایاری منطقه  ۱۳با اشاره به مشکالت محله اسدی
گفت :وجود بنگاههای فروش خودرو در خیابان شهید منتظری و
ایرانمهر ،کمبود فضای سبز و پاک ،عدم وجود زمین و امکانات
ورزشی ،عدم تکمیل پروژه عطر سیب ،معضل معتادین و کارتن
خوابها ،عدم وجود ســوله بحران چند منظــوره از مهمترین
مشکالت این محله است.

وی کمبود فضای سبز ،مجموعههای تفریحی و آموزشی و بن
بست ترافیکی را از مشکالت محله صفا که در منطقه  ۱۳است
عنوان کرد و گفت :نبود فضای ورزشی ،عدم وجود سوله بحران،
وجود تعداد زیادی از منــازل مجردی از مهمترین چالشهای
محله صفاست .مشکالت ترافیکی و ازدیاد و تجمع دستفروشان
در محله شهید اشراقی از دیگر مشکالت محالت منطقه  ۱۳بود.
بهشتی در ادامه با اشاره به مشکالت محله زاهدگیالنی ،دهقان،
نیروهوایی و پیروزی گفت :وجود پادگان نیروی هوایی در منطقه
منجر به ترافیک سنگین در سطح این چهار محله شده است که
با انتقال پادگان مشکالت ترافیکی و فضای سبز و ورزشی این
محالت برطرف خواهد شد.
دبیر شــورایاری منطقه  ۱۳عدم وجود ایستگاه آتش نشانی،
کالنتری و اورژانس از دیگر مســائل مطرح شده در خصوص
مشکالت این محالت دانست.
بهشتی با اشاره به چالشهای محله حافظیه نیز گفت :ترافیک
سنگین به علت مترو کالهدوز و خیابان شهید سربی از مهمترین
دغدغههای شــهروندان این محله است .کمبود فضای سبز و
مجموعهها خدماتی و تفریحی نیز از نیازهای محله امامت است.
دبیر شــورایاری منطقه  ،13محله شــورا را از محروم ترین
محــات منطقه  ۱۳نامید و گفت :محرومت در فضای ســبز،
مجموعههای تفریحی ،پاتوق محله ،نبود سوله بحران ایستگاه
آتش نشانی و میدان میوه و تره بار برخی از مشکالت این منطقه
است .همچنین شهروندان برای استفاده از پل عابر پیاده ایستگاه
بی آر تی ابوریحان دچار مشکل هستند.
ایجادآلودگــی صوتی به دلیل اتوبان شــهید بابایی در محله
آشــتیانی و آلودگی صوتی و هوا در محله سرخه حصار و وجود
مشکالت اجتماعی در دروازه شرقی تهران به علت وجود ایستگاه
 ۱۷خودرو مسافر از مشکالت محله سرخه حصار عنوان شد.
دبیر شــورایاری منطقه  ۱۳آســیبهای اجتماعی در بعضی
از بخشهای محله و وجود پایانه شــرق و بافت فرســوده را از
مهمترین چالشهای منطقه دانست و درخواست کرد این پادگان
نیروی هوایی برای آزادسازی زمین آن برای احداث فضای سبز،
زمین ورزشــی ،ایجاد سوله بحران انجام شود .همچنین انتقال
پایانه شــرق به پایانه جدید از دیگر درخواستهای شهروندان
منطقه  ۱۳است.
بافتهای فرســوده تنها مختص به ایران نیســت و چرخه
تغییرات شــرایط کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی شهرها
باعث شــده این پدیده به معضلی برای تمام شهرهای جهان
تبدیل شــود .معضلی که کانون مخاطره محسوب میشود و با
توجه به تراکم جمعیت در این بافتها علیرغم دسترسی محدود
به خدمات شهری ،جمعیت بیشتری نسبت به سایر بافتهای
شهری در آن زندگی میکنند که دسترسی به خدمات بهداشتی،
درمانی و خدمات آموزشی برای آنها امکانپذیر نیست زیرا ورود
ل نقلیه تامین ایمنی بافت و امنیت انسانهای درونبافت
وسای 
غیرممکن است .در حقیقت دسترسی ساکنان به خدمات شهری
ناممکن و یا به شدت با محدودیت مواجه است.

وی گفــت :یکــی از مجاری خوبی که باعث شــد
تجهیــزات خوب و مکانیزه بــرای آن در نظر بگیریم
بحــث فرودگاههــا بــود .مــوارد زیــادی در پلیس
فرودگاههــا شناســایی و دســتگیر شــدند که این
دستگیریها عالوه بر ورود مواد روان گردان و مخدر
به کشــور از خروج مواد به صــورت قاچاق جلوگیری
می کند.
وی بــه حجاج نیز توصیه کرد حاال که در آســتانه
آغاز ســفرهای زیارتــی حج تمتع قــرار داریم قطعا
بــا توجــه بــه آموزشهــای الزم به هیــچ عنوان
هیــچ دارو و هیــچ مــاده مخدری را بــا خود حمل
نکنند.
مویدی با اشــاره به قوانین سخت گیرانه عربستان
درباره مواد مخدر نیز گفت :آموزشهای الزم به حجاج
داده شده است و امیدواریم با همه پیشگیریهایی که
صورت گرفته اســت حج  ۹۶در آرامش و بدون هیچ
مشکلی انجام شود.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود:
بحث حذف اعدام به هیچ وجه نداریم .قوانین مربوط
به برخورد با قاچاق مواد در حال تغییر است .که این
برخوردها بازدارندهتر است.
وی با ارائه کارنامه فعالیتهای ســتاد در امر مبارزه
با مواد مخدر گفت :کارنامه ایران در امر مبارزه با مواد
مخدر بسیار درخشان است از  ۴سال گذشته رویکرد
ما فرهنگ پیشــگیرانه و آموزش مهارتهای زندگی
 ۱۰۸درصد رشد داشته است.
از  ۸۸تــا  ۹۱و از  ۹۲تــا  ۲۸ ،۹۵درصــد رشــد
راهنمایی و پیشــگیری داشــته ایم .در بحث درمان
و کاهش آســیب هم شاهد رشــد  ۶۱درصدی بوده
ایم که این آمار بســیار قابل دفاع اســت.در خصوص
صیانتهــای اجتماعی فرایند مبــارزه با مواد مخدر،
حلقههای متعددی را شــامل می شود از مهد کودک
تا دوران دانشگاه همه درگیر هستند برای همین هم
بستههای آموزشــی ویژه هر رده سنی در نظر گرفته
شده است که همه بستهها مبنای علمی دارد که در

اختیار مردم قرار می گیرد.
مویــدی درباره بازگشــت معتــادان خطرناک که
بیماریهــای عفونی و ایدز دارند و دوباره به ســطح
خیابــان برمــی گردند گفــت  :در تهــران تحرکات
خوبی در بحث ســاماندهی معتــادان صورت گرفته
است.
افرادی که بعد از درمان اعتیاد به ســطح شــهر بر
می گردند تکدیگــری و بیماریهای عفونی در بین
این افراد مشــهود اســت .ارتباطی هم با مواد مخدر
ندارند.
 ۲هفته گذشــته  ۲۸۰۰نفر ساماندهی شده اند که
بخش زیــادی از اینها ربطی به اعتباد ندارند ،کارتن
خواب هســتند ،متکدی هســتند و یا از خانه رانده
شده اند .وزارت بهداشت و بهزیستی تالشهای خوبی
برای شناسایی معتادان متجاهر از سطح خیابان انجام
داده اند.
وی آمار معتادان متجاهر در سطح کشور را  ۴۰هزار
نفر اعالم کرد و گفت :اگر این تعداد معتاد ساماندهی
شوند و ظرفیت سازیها درست انجام شود کار خیلی
خوبی در زمینه اعتیاد انجام شــده است و وزیر کشور
به جد این کار را دنبال می کند.
وی در واکنش به صحبتهای دادســتان کل کشور
که به فعالیتهای ســتاد انتقاد کرده بود گفت :ستاد
مبــارزه با مواد مخدر خودش یــک مجموعه اجرایی
نیســت نزدیک به  ۲۰دســتگاه در این عرصه فعال
هســتند .عزیزانی که ادعا دارند عملکرد ســتاد قابل
قبول نیست این درست نیست.
چون اعتباد یک فرایند اســت ،اگر کم کاری باشد
همــه اعضا کم کاری کــرده اند .آنجا که دادســتان
کل کشــور اعــام کرد عملکرد ســتاد واقــع بینانه
نیســت ،امیدواریم به عملکرد ریز دســتگاهها در امر
مبارزه و پیشــگیری توجه شود .اصالحات و تغییرات
و رســیدن به شــیوههای جدید در ذات ستاد مبارزه
با مواد مخدر اســت و از انتقادات ســازنده استقبال
می کنیم.

 45درصد زنان فاقد درآمد هستند

نرخ بیکاری زنان با تحصیالت عالی دو برابر مردان است
مشــاور وزیر کشــور در امور زنان و خانواده از افزایش روند
نرخ بیکاری زنان در  ١٠ســال گذشته خبر داد و گفت :این رقم
در ســال  ٩٢تا  19درصد رسیده است .حال آنکه شاخص نرخ
بیکاری زنان با تحصیالت عالیه دو برابر مردان است.
فهیمه فرهمندپور در نشست هم اندیشی زنان فعال اقتصادی
با انتقاد از اینکه نرخ مشــارکت زنان در سالهای  ٩٠تا  ٩٢نیز
با کاهش رو به رو بوده اســت افزود :نرخ مشــارکت اقتصادی
زنان در ســال  12، ٩٢درصد بوده اســت ،این درحالیست که
اشــتغال در بخش غیر رســمی با  25درصد هم فرصت و هم
چالش برای زنان محســوب می شــود .فرهمند پــور در ادامه
توزیــع جمعیت زنان در بخش خدمات را  ،51کشــاورزی 22
و صنعت را  ٢٥درصد اعالم و اظهار کرد :متاســفانه این میزان
از جمعیت زنان عمدتا در ســطوح پایین تــر تصمیم گیری و
تصمیم سازی هســتند .برای مثال در استان گیالن  ٦٠درصد
زنان در به شــکل مستقیم در بخش کشــاورزی فعال هستند
اما نرخ مشــارکت آنهــا در تبادل مالی کمتــر از  ١٥در صد
است.
به این ترتیب زنان بیشتر در قاعده هرم شاغالن هستند .وی
با اشاره به اینکه زنان در بخش اشتغال روستایی در سال  ٩٠با
 ١١میلیون جمعیت ٢٥ ،درصد شاغالن کشاورزی را تشکیل می
دادند تصریح کرد 85 :درصد فعالیتهای دامی و بخش عمدهای
از صنایع تبدیلی نیز با حضور زنان انجام شده است.
نرخ بیــکاری زنان با تحصیالت عالــی دو برابر
مردان است
فرهمنــد پور با انتقاد از اینکه نرخ بیکاری زنان با تحصیالت
عالی  ٢٣درصد اســت درحالیکه این نرخ در میان مردان  ١١در
صد اســت افزود :با وجود اینکه این فاصله درحال کاهش است
اما شــاخص بیکاری زنان دو برابر مردان است .وی در ادامه با
تاکید بر ضرورت توجه به زنان سرپرست خانواد گفت :جمعیت
زنان سرپرســت خانوار  62درصد و دو برابر مردان است .نسبت
خانوارهای تک سرپرســت  ٨٥درصد اســت که این میزان در
مردان تنها  ١٥درصد اعالم شــده اســت .اما مساله قابل توجه

این اســت که شاخص ســنی زنان سرپرست خانوار  ٥٠سال و
کمتر تنها  ١٦درصد اســت .این رقم نشان می دهد بیش از ٨٠
درصد زنان سرپرســت خانوار باالی  ٥٠سال سن دارند که این
مساله ضرورت توجه به ارائه خدمات به این جمعیت را پر رنگ
تر می کند.
 45درصد زنان فاقد درآمد هستند
فرهمندپور در ادامه بابیان اینکه  ٤٥درصد زنان فاقد درآمد،
 ١٨درصد درآمد زا و نســبت کل زنان سرپرست خانوار به کل
خانوارها  12درصد اســت تصریح کرد :از جمله اهداف اقتصاد
مقاومتی میتوان به ارتقای زمینههای شغلی زنان ،ارائه الگوی
اشتغال مبتنی بر کرامت انسانی ،حمایت و توانمندسازی زنان و
توانمند سازی زنان عشایر و روستایی اشاره کرد.
وی در ادامه گفت :بســته زنان و اقتصاد مقاومتی در سال ٩٠
به  ٣٠اســتان ابالغ شــده و از  ٢٠استان گزارشهایی دریافت
شده است .این بسته دارای  ١٠بند شامل راه اندازی مرکز رشد و
شتابدهی فعالیت زنان ،در اولویت قرار گرفتن بررسی طرحهای
پیشنهادی زنان ،تخصیص ســهم مشخص از تمام تسهیالت
به عنوان کف ســهم زنان ،پیگیری موکد ســتادهای اقتصاد
مقاومتی درباره بندهای قانون مشاغل خانگی ،توجه به بازاریابی
و اختصــاص حداقل دو مرکز عرضــه و فروش محصوالت در
هر استان ،الزام واحدهای صنعتی و تولیدی به اختصاص سهم
مشــخص به زنان سرپرست خانوار ،اولویت بخشی به مصوبات
گذشته ،تسریع روند اعطای مجوز به فعالیتهای زنان به ویژه
طرحهای اشتغال زایی خصوصا با رویکردهای فرهنگی و تفریحی
است.
فرهمندپــور در ادامــه به فعالیتهــای دولــت یازدهم در
اشتغال زنان اشــاره و تصریح کرد :فعالیتهایی نظیر برگزاری
نمایشگاههای ملی ،منطقه ای،استانی ،طرحهای توانمندسازی
زنان روســتایی و عشایری  ،پیگیری مســائل زنان سرپرست
خانوار  ،اجرای طرحهای پایلوت ،پیگیری شاخصها ،برگزاری
دورههای آموزشی و جلسات هم اندیشی از جمله این فعالیتها
در عمر  ٤ساله دولت یازدهم بود.

نجات مادر و کودک از میان دود و آتش

مادر و پســر  ۲ســاله اش که در آتش ســوزی یک منزل
مســکونی در خیابان وحدت اســامی در میان دود و حرارت
گرفتار شــده بودند ،توسط آتش نشانان از مرگ حتمی نجات
یافتند .با اعالم این حادثه به سامانه  ۱۲۵از سوی ساکنان یک
ساختمان مسکونی ،بالفاصله آتش نشانان ایستگاههای ،۶۷
 ۱و گروه ویژه نجات یک به همراه خودروهای تشــک نجات
و دستگاه تنفســی با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش
نشانی تهران ،به خیابان وحدت اسالمی ،خیابان فرزین رهسپار
شدند.
هوشنگ واحدپور افسر آماده منطقه  ۵عملیات سازمان آتش
نشانی تهران در خصوص این حادثه گفت :یک واحد مسکونی
به وسعت  ۵۶متر مربع در طبقه دوم یک ساختمان چهار طبقه
دارای  ۸واحد مســکونی به علت نامشــخصی آتش گرفت و
کامال شــعله ور شد .وی با اعالم این که شعله و دود زیادی از
پنجرههای طبقه دوم این ساختمان به بیرون زبانه می کشید
و شــعلههای آتش به سرعت در حال سرایت به طبقات باالتر
بود ،افزود :ساکنین به موقع از این حادثه مطلع شده و همزمان
با تماس با آتش نشــانی ،خود را به محل امن رساندند که در
این میان ،مادر  ۳۱ساله به همراه پسر بچه دو سالهاش در طبقه
سوم میان آتش و دود گرفتار شدند.

وی با اشــاره به اینکه اهالی ساختمان خود را به پشت بام و
خیابان مقابل ساختمان رسانده بودند ،اضافه کرد :نیروهای آتش
نشــانی با اطالع از این موضوع بی درنگ با توجه به شــرایط
بحرانی ساختمان به  ۴گروه تقسیم شــدند ،گروه اول سریعا
جریــان اصلی برق و گاز ســاختمان را قطع کردند ،گروه دوم
با بهکارگیری تجهیزات انفرادی و دســتگاههای تنفسی برای
نجات مادر و فرزند خود را به طبقه سوم رساندند ،گروه سوم و
چهارم نیز از دو جهت و از طریق نردبان دستی از پنجره واحد
مسکونی و راه پلهها با استفاده از لولههای آبرسانی همزمان
مشــغول مهار شعلههای آتش و حمایت از گروه نجات شدند.
واحدپور ادامه داد :خوشــبختانه آتش نشــانان در کوتاهترین
زمان ممکن ،خود را به دو نفر محبوسین رساندند و آنها را به
سالمت از ساختمان خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.
این افسر آماده آتش نشانی تاکید کرد :تکنیسینهای اورژانس
پس ازا نجــام معاینات اولیه ،حال عمومی این مادر و فرزند را
خوب گزارش کردند .وی با اعالم این که این آتش سوزی در
مدت زمان کوتاهی از سوی آتش نشانان مهار و خاموش شد،
خاطرنشان کرد :علت بروز این آتش سوزی از سوی کارشناسان
علت یابی منطقه پنج عملیات ســازمان آتش نشانی در حال
بررسی است.

