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اجتماعي

وطن امروز شماره 1650

نبضجامعه

حمایت  ۲۱۶نماینده
از قانون عفاف و حجاب

 ۲۱۶نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای
حمایت خود را از اجرای قانون عفاف و حجاب
اعالم کردند .به گزارش «وطن امروز» ،مهرداد
بذرپاش ،عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای
اس�لامی بیانیهای که به امض��ای  216نفر از
نمایندگان مجلس رس��یده بود را قرائت کرد.
مت��ن کامل این بیانیه به ش��رح زیر اس��ت :با
گرامیداشت روز عفاف و حجاب و واقعه مسجد
گوهرش��اد و با توجه به ابالغ آییننامه اجرایی
قانون عفاف و حجاب مصوب شورایعالی انقالب
فرهنگی از س��وی وزیر محترم کش��ور ،تأکید
میشود که همه مسؤوالن دستگاهها با جدیت
در راس��تای اجرای این قان��ون به دغدغه حق
ملت ش��ریف و شهیدپرور ایران اسالمی پاسخ
دهند .نمایندگان مجلس شورای اسالمی بویژه
فراکسیون حجاب و عفاف حمایت خود را از این
رویکرد اعالم میکنند.

گالیه از بیبرنامگی دولت
برای اشتغال بانوان

دولت برای افزایش اشتغال زنان نه عزمی دارد
و نه برنامهای و با همایش و نمایش مشکالت زنان
در این حوزه حل نمیشود .فیروزه صابر ،رئیس
بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با بیان این
مطلب افزود :نهادهای مدنی میتوانند نیاز زنان به
اشتغال را به عنوان مطالبه اجتماعی مطرح کنند
و دولت باید در این زمینه برنامه داشته باشد .به
گفته صابر ،دولت برای افزایش اش��تغال زنان نه
عزم��ی دارد و نه برنامهای و با همایش و نمایش
مشکالت زنان در این حوزه حل نمیشود .رئیس
بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان درباره زنانه
شدن فقر به ایسنا اظهار کرد :اصطالحاتی مانند
زنانهشدن فقر باید پشتوانه پژوهشی داشته باشد.
نیمی از جمعیت ایران ،زن هس��تند و بیشترین
نرخ بیکاری بین آنها دیده میشود بهگونهای که
 43درصد زنان زیر  30س��ال در کش��ور بیکار
هستند.

کشف  22تن مواد مخدر
طی  2هفته

معاون مقابله با عرضه س��تاد مب��ارزه با مواد
مخ��در از کش��ف  21تن و 590کیلوگ��رم انواع
مواد مخدر در کش��ور طی  2هفته گذشته خبر
داد .به گزارش ایس��نا ،اس��داهلل هادینژاد معاون
مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعالم
این خبر گفت :کل کش��فیات موادمخدر در این
مدت 21هزار و 590کیلوگرم و بیش��ترین حجم
مواد مکش��وفه از نوع تریاک به میزان 17هزار و
 984کیلوگرم بوده است که 83درصد از مجموع
کشفیات را شامل میشود .وی افزود :در این مدت
نیز2هزار و 16 3کیلوگرم حشیش،378 کیلوگرم
هروئین،220 کیلوگرم پیشساز و154 کیلوگرم
شیشه کشف و ضبط شده است .معاون مقابله با
عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این
میزان از کشفیات طی675 فقره عملیات صورت
گرفته است ،یادآور شد :سرانه کشف مواد به ازای
هر عملیات نیز بالغ بر32 کیلوگرم است.

برگزاری کنگره ملی زخم و ترمیم
بافت در آبانماه

معاون پژوهش��ی جه��اد دانش��گاهی علوم
پزش��کی تهران از برگزاری دومین کنگره ملی
زخ��م و ترمیم باف��ت در آبانماه س��ال جاری
خبر داد .س��یدمهدی طبایی ،معاون پژوهشی
جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی تهران با اعالم
این خبر به خبرنگار «وطن امروز» گفت :طبق
برنامهریزیهای انجام ش��ده قرار است دومین
کنگره ملی زخم و ترمی��م بافت از تاریخ  6تا 8
آبانماه سال جاری در سالن غرضی بیمارستان
میالد برگزار ش��ود .به گفت��ه وی ،عالقهمندان،
پژوهشگران ،پزشکان ،پرستاران ،اساتید دانشگاه و
دانشجویان میتوانند مقاالت و پژوهشهای خود
را حداکثر تا تاریخ  26شهریور به دبیرخانه کنگره
ارس��ال کنند .معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی
علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه این کنگره
به همت مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد
دانشگاهی علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات
پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی
تهران برگزار میشود ،خاطرنشان کرد :محورهای
اصل��ی این کنگره به  10بخش اصلی تقس��یم
میش��ود .طبایی یادآورش��د :محورهای اصلی
شامل «زخم و درماتولوژی»« ،زخم و انکولوژی»،
«مهندس��ی بافت و بیومتریال زخم»« ،زخم و
جراحی»« ،زخم و لی��زر»« ،زخم و نورولوژی»،
« سلول درمانی» « ،زخم و طب داخلی»« ،زخم،
اقتصاد ،اخالق پزشکی و پزشکی قانونی» و «طب
بازساختی و ترمیم بافت» است.

پنجشنبه  25تیر 1394

سالمت

«وطن امروز» گزارش میدهد

تدارک گسترده برای نماز عید فطر 1436

گروه اجتماعی :همزمان با روزهای
پایانی ماه مبارک رمضان مردم روزهدار
سراسر کش��ور خود را برای شرکت در
جش��ن بندگی آماده میکنند .امسال
طنین روحان��ی «اللهم اهل الکبریاء و
العظمه و اهل الج��ود و الجبروت» بار
دیگر در روز عید س��عید فطر همنوا با
رهب��ر انقالب در فضای مصالی تهران
خواهد پیچید .روزهدارانی که چش��م
انتظار رویت هالل ماه شوال هستند تا
پایان یک ماه بندگی را جشن بگیرند
ای��ن روزه��ا در تدارک فراه��م آوردن
مقدمات شرکت در این مراسم معنوی
هس��تند .این درحالی اس��ت که عزم
دستگاههای دولتی نیز برای برگزاری
هرچه باش��کوهتر نماز عید فطر جزم
است .س��ازمانها و نهادهای گوناگون
هر یک به فراخور وظایفشان در تکاپو
هستند تا مراسم روز سعید عید فطر با
شکوهتر برگزار شود و شرکتکنندگان
در این مراس��م هم از خدمات ویژه رفاهی بهرهمند
ش��وند .پلیس از امنیت برگزاری مراس��م و سهولت
تردد وسایل نقلیه در این روز خبر میدهد ،شهرداری
ه��م ایاب و ذهاب رایگان نمازگزاران را تقبل کرده و
اورژانس و آتشنشانی هم برای انجام خدمت اعالم
آمادگی کردهاند.
■■شهرداری به استقبال عید فطر میرود

یک��ی از برنامههایی که در روزه��ای پایانی ماه
رمض��ان و چند روز مانده به روز عید فطر از س��وی
ش��هرداری تهران انجام میش��ود برنامهریزی برای
استقبال از نمازگزاران و آما دهسازی شرایط فیزیکی
محل برگزاری نماز عید فطر است .به همین منظور
شهرداری منطقه  ۷به رسم میزبانی از نمازگزاران و
روزهداران ماه مبارک رمضان و برپایی نماز باش��کوه
عید سعید فطر ،آمادهسازی محدوده اطراف مصالی
امام خمینی(ره) جهت برگزاری نماز عید سعید فطر
را در دستور کار قرار داده است .رضا نگهبان ،شهردار
منطقه  7در این ب��اره افزود :تمهیدات ویژهای برای
بهتر و باشکوهتر برگزار شدن این مراسم با همکاری
مجدانه تی��م اجرایی منطقه  7به صورت مس��تمر

■■استقرار 40گروه امدادی در مصال

همزمان با برگزاری نماز عید سعید
فطر  ۴۰گروه امدادی اورژانس در محل
مصالی امام خمینی (ره) و مس��یرهای
اطراف آن در تهران مس��تقر میشوند.
حسن عباسی ،مدیر روابط عمومی مرکز
اورژانس ته��ران در این باره افزود :مرکز
اورژانس تهران  ۲۸دس��تگاه آمبوالنس،
 4دستگاه اتوبوس آمبوالنس ۶ ،دستگاه
موت��ور آمبوالن��س ۴ ،دس��تگاه م��زدا
 disaster boxو  ۴خودروی فرماندهی
را برای استقرار در محل مصالی تهران
آماده کرده اس��ت .عباسی افزود :حضور
گروهه��ای ام��دادی مرک��ز اورژانس از
س��اعت  ۲۳ش��ب قبل تا پایان مراسم
نماز عید فطر در محل مصالی تهران و
خیابانهای اطراف ادامه خواهد داشت.
■■حضور آتشنشانی با تمام توان

گآمیزی نرده
درحال انجام اس��ت .به گفت��ه وی رن 
ترافیکی ،رنگآمیزی جدول ،رنگآمیزی پایه تابلو،
پاکسازی نمای شهری پوشاننده ،جمعآوری بنرهای
متفرقه و رنگآمیزی نرده ترافیکی از فعالیتهایی
است که توسط این اداره انجام شده است.

■■برگزاریجشنوارهنورافشانی

ع�لاوه بر ارائه خدمات رایگان مترو و اس��تقرار
4هزار دستگاه اتوبوس برای ایاب و ذهاب نمازگزاران
که از سوی ش��رکت بهرهبرداری مترو و شهرداری
تهران در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،نورافش��انی و
نورآرایی خیابانها نیز در این روز به اجرا در خواهد
آمد .جمال کامیاب ،مدیرعامل سازمان زیباسازی
ش��هر تهران درباره فعالیتهای این سازمان بیان
داش��ت :جش��نواره نورآرایی عید فط��ر نیز طبق
برنامهریزیه��ای ص��ورت گرفت��ه در محور 17
شهریور و میدان امام حسین (ع) انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین
از پیرایش محورهای منتهی به مصالی تهران خبر
داد و گفت :طبق برنامهریزیهای صورت گرفته هر
ش��ب در  2نوبت این محورها از سوی ناظران مورد

عضو کمیسیون درمان مجلس مطرح کرد

بیمارستانهای فرسوده با قدمت نیمقرن
بهارستان گ�روه اجتماع�ی :بس��یاری از
بیمارستانهایی که تحت پوشش
وزارت بهداشت است فرسوده هستند به گونهای که
بیش از  50سال قدمت دارند .شهال میرگلویبیات،
عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس با بیان
این مطلب افزود :متاس��فانه به علت کمبود شدید
منابع مالی در حوزه س�لامت
با وج��ود تزریق اعتب��ار قابل
توجه از س��وی مجلس به این
حوزه اما باز شاهد کاستیهایی
در بخ��ش بهداش��ت و درمان
هس��تیم تا جایی ک��ه امروزه
ش��اهد تعداد زیادی از بیمارستانهای نیمهساخته
در کش��ور هستیم .نماینده مردم ساوه و زرندیه در
مجلس شورای اسالمی ،از جمله راهکارها برای اتمام
بیمارس��تانهای نیمهتمام در کشور را ورود بخش
خصوص��ی خواند و به خانه ملت گفت :مش��ارکت
بخش خصوصی در ساخت و اتمام بیمارستانهای
نیمهتمام در کش��ور از برنامههای وزارت بهداشت
نیز به ش��مار میرود ت��ا بتواند ای��ن پروژهها را به
فاطمه جمالزاده :امروزه متأسفانه
نگاه
کم نیس��تند افرادی که در نوع
پوش��ش ،تابع جوامع غیرمسلمان هستند و این
همان چیزی اس��ت که دش��منان اسالم سالها
برای تحقق پیدا کردنش مقدمهچینی کردهاند و
تمام هدفشان این اس��ت که با استفاده از ابزاری
همچون شبکههای ماهوارهای نسبت به گسترش
بدحجابی و بیبندوباری در جامعه اسالمی عمل
کنند ،تغییر س��وء ن��وع پوش��ش دروازهای برای
تغییر سبک زندگی مسلمانان طبق میل دشمنان
جامعه اسالمی است که بخش عظیمی از فسادی
که امروزه گریبانگیر خانوادهها و جامعه اجتماعی
مسلمانان شده است ناشی از همین موضوع است.
هر ک��س فارغ از س��لیقه و جهانبینی خود
ب��ه این موضوع که «حجاب محدودیت نیس��ت،
مصونیت است» ایمان قلبی و اعتقاد عمیق دارد
اما برای یافت��ن دلیل اینکه چرا در عمل مغایر با
یافتهه��ای عقلی و ادراک��ی خود عمل میکنیم،
بحث ،بررسی و مطالعات گستردهای را نیاز داریم
که در اینجا مجال برای پرداختن به آن نیست.
اش��خاص گوناگون اع��م از زن و مرد وقتی با
ظاهری فریبنده و نامناس��ب به سبک مدلهای
اروپایی در معابر ،گذرگاهها و مراکز ش��هر حضور
پیدا میکنند ،بههیچعنوان از تبعات این رفتارها
و سلیقههای نامناسب خود غافل نبوده و میدانند

خداحافظی قلیان از قهوهخانهها

اتمام برس��اند .وی یادآور ش��د :اگر قرار باش��د این
بیمارستانهای نیمهتمام با بودج ه وزارت بهداشت
س��اخته شود شاید  20سال زمان الزم است تا این
پروژهها به اتمام رس��د بنابرای��ن تنها راهحل برای
برونرفت از این شرایط ورود بخش خصوصی است.
میرگلویبیات تاکید کرد :بسیاری از بیمارستانهایی
ک��ه تح��ت پوش��ش وزارت
بهداشت است فرسوده هستند
به گونهای که بیش از  50سال
قدمت دارند که متاس��فانه از
ای��ن بیمارس��تانها همچنان
اس��تفاده میش��ود .نماین��ده
مردم س��اوه و زرندیه در مجلس نه��م ،با تاکید بر
اینکه بخش اعظمی از بیمارستانهای فرسوده در
تهران وجود دارد ،افزود :این در ش��رایطی است که
برای استفاده از این مراکز درمانی اقدام به بهسازی
و بازسازی بیمارستانها شده در حالی که اگر بودجه
بازس��ازی برای کمک به س��اخت بیمارستانهای
نیمهتم��ام اختصاص مییافت اس��تفاده بهتری از
خدمات این مراکز صورت میگیرد.

بازدی��د قرار میگیرد تا در صورت مش��اهده موارد
زشت و نامناسب پیراش انجام شود.
■■پلیس ضامن امنیت مراسم روز عید

فرمانده نیروی انتظام��ی از آمادگی کامل پلیس
برای برگزاری هر چه باش��کوهتر نماز عید سعید فطر
خبر داده است .سردار حسین اشتری ،فرمانده نیروی
انتظامی به تمهیدات ویژه ناجا برای برگزاری ایمن و
هرچه باش��کوهتر مراسم عید سعید فطر اشاره کرد و
گفت :همانند سالهای گذشته ،پلیس با آمادگی کامل
برای تأمین امنیت و آرامش خاطر نمازگزاران ،در کنار
مردم حضور دارد و تمهیدات الزم انتظامی و ترافیکی
برای این روز اندیش��یده ش��ده است .وی خاطرنشان
کرد :جهت برپایی هرچه باش��کوهتر نماز سعید عید
فطر در کشور ،پلیس در  3مرحله تردد روزهداران ،قبل
از مراس��م ،حین مراسم و بعد مراسم پیشبینیهای
الزم را انجام داده اس��ت .فرمانده ناجا با اشاره به اقامه
نماز عید فطر در تهران به امامت مقام معظم رهبری،
تصریح کرد :نیروی انتظام��ی برای برقراری امنیت و
تردد مردم ،آمادگی کامل دارد و انشاءاهلل این مراسم
با سهولت و آرامش برگزار میشود.

فرماندار تهران هشدار داد

فاجعه معکوس شدن آمار والدت و وفات
جمعیت گ�روه اجتماع�ی :آم��ار زاد و ول��د
در کش��ور س��االنه یکمیلی��ون و
 ۲۰۰ه��زار تول��د و مرگ و میر  ۴۵۰هزار نفر اس��ت
که هر س��ال این آمار تغییر ک��رده و زاد و ولد کاهش
و م��رگ و می��ر افزایش پی��دا میکند .ب��ه گزارش
«وطن امروز» ،عیس��ی فرهادی ،فرمان��دار تهران در
سومین نشست مش��اوران امور
بان��وان فرمانداریهای اس��تان
ته��ران ،ب��ا بی��ان ای��ن مطلب
اظهار داش��ت :در فرمانداریها
کوچکترین اعتباری برای بانوان
دیده نش��ده است .این نقص در
تش��کیالت اداری وجود دارد و اکنون نیز که به سمت
کوچکتر شدن میرویم ،معلوم نیست چطور میتوانیم
چنین نقصی را رفع کنیم .فرماندار تهران بیان داشت:
امروز در بخش اعتیاد زنان ،کارتنخوابها و زنان مطلقه
یک آس��یب جدی وجود دارد که هم به زنان و هم به
جامعه آس��یب میرساند و هم اینکه تربیت نسلهای
بعدی دچار مشکل خواهد ش��د .فرهادی با تاکید بر
اینکه نسل امروز ما ،فردا قرار است به کدام امتیاز خود

غفلت دولتها از حجاب و عفاف
که هزاران مشکل روحی ،روانی و انحراف را برای
جوانان به بار میآورند.
زیربنای شخصیت هر انسان در محیط خانواده
پایهگذاری میشود و انسانهایی که در یک خانواده
پ��اک و متدین بزرگ ش��دهاند اعتق��ادات دینی
آنها هم قوی اس��ت و این افراد کمتر دستخوش
حوادث جامعه میش��وند بنابرای��ن اولین گام در
این راستا متوجه فضای خانوادههاست .رسانههای
ملی و صداوس��یما در زمینه ترویج حجاب بسیار
تأثیرگذارند ،مدارس ،دانشگاهها و همه پایگاههای
تبلیغی و هنری دیگر دستگاههای تأثیرگذار در امر
حجاب هس��تند .در کنار اینها حکومت اسالمی
نیز نقش بس��زایی دارد ،با اندكى تأمل در اهداف
دولت اسالمى و بررس��ى تفاوت آن با دولتهای
ديگر ،اعت��راف خواهيم كرد كه دولت اس�لامى
در اين زمينه ،تكليفى اساس��ى بر عهده دارد .اگر
هدف از تشكيل دولت ،تنها برقرارى نظم و امنيت،
تأمين نان و مسكن يا تأمين آزادیهای سياسى و
اجتماعى شهروندان باشد ،همانگونه كه در بعضى
مکتبهای سياسى گفتهشده ،طبيعى است كه از
دولت نمیتوان چنين انتظارى داشت.
بايد دانس��ت در چنين جوامع��ى نيز با وضع

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
ش��هرداری تهران ب��رای تامین ایمنی
نمازگزاران در مراس��م پرشکوه نماز عید سعید فطر با
تمام توان آماده ارائه خدمات ایمنی و هر گونه کمک به
شهروندان است .سعید شریفزاده ،مدیر عامل سازمان
آتشنشانی تهران با بیان این مطلب به مهر گفته است:
این سازمان امسال هم همانند سالهای گذشته در روز
عید س��عید فطر ،ایمنی نمازگزاران و محل برگزاری
نم��از عید فطر را بر عهده دارد .وی خاطرنش��ان کرد:
دراین راستا عالوه بر آمادگی کامل  ۱۱۶ایستگاه ویژه
خاموش کردن آتش و  ۱۷گروه امداد و نجات سازمان
آتشنشانی در سطح شهر تهران ،ترتیبات ویژهای نیز
ب��رای ایمنی محل برگزاری نماز عید فطر در مصالی
بزرگ تهران و اطراف آن انجام شده است .شریفزاده
ادامه داد :در این ایام  ۱۰۰آتشنش��ان با  ۳۰دستگاه
خودروهای سنگین ،تانکر آب و نردبان بلند آتشنشانی و
 ۱۳دس��تگاه موتوسیکلت عملیاتی در نقاط گوناگون
و حس��اس این مکان مستقر میش��وند و همچنین
 ۲۰نف��ر از آتشنش��انان برای ارائ��ه خدمات ایمنی و
راهنماییهای الزم در زمان برگزاری تا پایان مراس��م
بهشكل پیاده به همراه خاموشكننده دستی اقدام به
گشتزنیمیکنند.

قواني��ن و مقررات و با تكيه بر ض��رورت برقرارى
نظ��م ،محدودیتهای��ی را در نظ��ر میگیرند و
م��ردان و زنان را به رعاي��ت آن وادار میکنند ،اما
با فلس��فهای كه دولت اس�لامى دارد ،نمیتواند
در چني��ن امورى بیاعتنا بماند و آن را به ميل و
سليقه افراد وانهد .دولت اسالمى افزون بر اهداف
مشترك با ديگر دولتها 2 ،وظيفه و رسالت مهم
نيز برعهده دارد كه آن را از دولتهای ديگر متمايز
میکند ،وظيفه «رش��د و تعالى معنوى و اخالقى
شهروندان» و وظيفه «تحقق احكام اسالمى» .در
نگاه اين مكتب ،كمال و سعادت انسان فراهم شده
است ،حكومت نيز فرصت و ابزارى براى رساندن
انسان به كمال است .دولت به دليل قدرت ،اختيار
و امكاناتى كه دارد ،در اين زمينه داراى مسؤوليت
است زيرا بدون حضور فعال حكومت ،امور اجتماع
سامان نمییابد و كمال آدمى كه در پرتو زندگى
جمعى تحققیافتنی اس��ت ،حاصل نمیش��ود.
ممكن اس��ت بر ف��رض نبود دولت اس�لامى نيز
عدهای بهصورت شخصى پلههای كمال و ترقى را
بپيمايند و بدون اتكا به حمايت دولت ،به رش��د
فكرى و معنوى برسند .این امر را باید بپذیریم که
در راستای عفاف و حجاب دستگاههای حکومتی

افتخار کند ،اظهار داشت :اگر نسل پویایی تربیت نشود،
جامعه پیش��رفت نخواهد کرد .وی خاطرنش��ان کرد:
اگر نس��لهای ضعیف و بدون توجه به همنوع و ایران
اسالمی تربیت ش��وند معلوم نیست در سالهای بعد
چه شرایطی خواهیم داشت .اکنون نسل انقالب پشت
سر گذاشته میشود و نسل جدید بشدت مورد هجمه
دشمن اس��ت .فرماندار تهران با
اش��اره به مشکالتی که امروز در
جامعه در بحث ب��اروری وجود
دارد ،بی��ان کرد :پیشبینی این
اس��ت که جمعیت در سالهای
آینده تا  ۵۰میلیون نفر کاهش
پیدا کند و این یک فاجعه است ،چون نهتنها با کاهش
جمعیت روبهرو میش��ویم ،بلکه جمعیت کشور پیر
میشود .به گفته فرهادی ،امروز آمار زاد و ولد در کشور
ساالنه یک میلیون و  ۲۰۰هزار تولد و مرگ و میر ۴۵۰
هزار نفر است که هر سال این آمار عکس میشود و زاد
و ول��د کاهش و مرگ و میر افزایش پیدا میکند .در
س��ال  ۱۴۰۹این رقم برابر میشود و از سال  ۱۴۰۹به
بعد بشدت کاهش پیدا میکند.
مربوطه سهلانگاری و کملطفی میکنند بنابراین
درباره وضعیت عفاف و حجاب همه علما و بزرگان
نظام و کسانی که دلس��وز نظام و آرامش جامعه
هستند ،اعتراض دارند .قوانینی با درایت منطبق بر
واقعیات و فرهنگ اصیل ایرانی  -اسالمی و شرایط
اجتماعی به تصویب رس��ید که اجرایی شدن آن
گامی بزرگ در این راستاس��ت اما متأسفانه این
قوانین تاکنون ب��ه دالیل گوناگونی مغفول مانده
است و نیازمند اصالح و اهمیت بیشتری از جانب
دستگاههای مربوطه است.
وظيفه اصلى و اساسى دولت اسالمى در زمينه
حجاب ،برنامهریزی جامع و نظاممند است اما اين
بدان معنا نيست كه از وظايف مهم ديگرى نظير
تبليغ ،پنددهى و نظارت عمومى غفلت ورزد.
عزم ملی برای احیای امر به معروف و نهی از
منکر ،این واجب فراموششده ،محرکهای قوی در
جهت اصالح و بهبود وضع حجاب و عفاف اس��ت
ک��ه از تأثیر آن اس��ت که اکنون وضعیت حجاب
و عفاف در ش��هر قم بس��یار قابلقبولتر از دیگر
شهرهای ایران است.
تفاوت چشمگیر وضعیت حجاب و عفاف در قم
نش��ان میدهد که با عزم ملی و اقدامی پیوسته و
همگانی میتوان عملکرد جامعه را به جهت صحیح
سوق داد و در برابر توطئههای دشمنان که هدفی
غیر از سرنگونی جوامع اسالمی ندارند ،مقاوم ماند.

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات از
صدور بخش��نامه منع ارائه مجوز عرضه قلیان
برای اماکن عمومی خبر داد .علیعطا طاهری،
مدی��ر اجرایی جمعیت مب��ارزه با دخانیات با
اعالم این خبر افزود :قرار اس��ت عرضه قلیان
در اماک��ن عمومی و از جمل��ه قهوهخانهها با
بخش��نامهای که توسط وزارت صنعت ،معدن
و تجارت صادر شده ،غیرقانونی اعالم شود و از
کسانی که برای تمدید مجوز مراجعه میکنند
نیز تعهدی گرفته شود که طی چند ماه عرضه
آن را متوقف کنند .در این صورت اگر مجوزی
صادر ش��ود غیرقانونی و قابل ش��کایت است.
طاهری همچنین با اشاره به طرح جمعآوری
قلی��ان از مراک��ز عمومی با هم��کاری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،پلیس اماکن عمومی
و مراکز بهداش��تی وزارت بهداشت ،به ایسنا
بیان داش��ت :ابالغیه این طرح برای استانها
ارسال شده اس��ت و چند شهر نیز آن را آغاز
کردهان د اما هنوز به طور سراس��ری به اجرا در
نیامده اس��ت .مرحله اول ای��ن طرح مربوط
ب��ه مراکز غیرمجاز ارائه قلیان اس��ت .فاز دوم
آن نیز برای مراکزی اس��ت که مجوز دارند و
جهت تمدید مجوز مراجعه میکنند؛ در این
صورت این افراد باید تعهد دهند طی چند ماه
نسبت به جمعآوری عرضه قلیان ،اقدام کنند.
همچنین با کسانی که مجوز ندارند از طریق
تعزیرات حکومتی و اتحادیه قهوهخانهداران و
هماهنگی با اصناف برخورد خواهد ش��د .وی
ضمن تاکید بر ل��زوم ممنوعیت عرضه قلیان
در اماک��ن عمومی ادامه داد :ما باید در زمینه
ممنوعیت عرض��ه قلی��ان در اماکن عمومی
فرهنگسازی اساسی داشته باشیم نه اینکه به
ط��ور مقطعی عرضه آن را ممنوع کنیم و بعد
هم به دولت فشار آورده شود و ارائه آن از سر
گرفته شود .کودکان باید از سنین کودکی نه
گفتن به دخانیات را بیاموزند و هر ضد ارزشی
را به راحتی نپذیرند .طاهری همچنین درباره
کلینیک ترک سیگاری که توسط این جمعیت
راهاندازی شده اس��ت ،عنوان کرد :افرادی که
مایل به ترک سیگار هستند ،میتوانند به این
کلینی��ک مراجعه کرده و از مش��اوره گروهی
افرادی که موفق به ترک شدهاند استفاده کرده
و در عی��ن حال تجربیات خ��ود را به دیگران
منتقل کنند.
■■ممنوعیت سرو قلیان در قهوهخانهها

ای��ن در حال��ی اس��ت که حجتاالس�لام
محمدجعف��ر منتظری ،رئیس دی��وان عدالت
اداری نی��ز ب��ر ض��رورت جم��عآوری قلیان از
قهوهخانهها تاکید کرده است .وی درباره اینکه
آیا رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت
قلیان در قهوهخانه همچنان الزم االجراست به
مهر گفته است :قهوهخانهها همچنان جزو اماکن
عمومی محسوب شده و براساس قانون نباید در
آن قلیان استعمال و سرو ش��ود .وی در پاسخ
ب��ه اینکه ضمانت اجرایی این قانون چیس��ت،
خاطرنش��ان کرد :دولت مجری قانون اس��ت و
نیروی انتظامی هم بهعنوان ضابط اجرای قانون
مامور است با این موضوع برخورد کند.
کوتاه و گویا
در آستانه عید سعید فطر و همزمان با آخرین
روزهای م��اه مبارک رمضان محفل باش��کوه
گلری��زان با حض��ور  200ت��ن از خانوادههای
زندانیان نیازمند و بیبضاعت با شرکت حدود
 100تن از خیرین و نیکوکاران ش��هر تهران و
همراهی اهالی فرهنگ و هنر در باغ موزه قصر
برگزار شد.
علی باقرزاده ،معاون وزیر آموزشوپرورش و
رئیس س��ازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به
راهاندازی هزار و 500مرکز یادگیری محلی در
کشور طی  3سال آینده از راهاندازی  500مرکز
یادگیری در سال جاری خبر داد.
اولی��ن اردوی دوام دانشآم��وزی از س��وی
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش ش��هر
تهران از تاریخ  5مرداد تا  22شهریور با حضور
 8000دانشآم��وز دوره اول متوس��ط برگزار
خواهد شد.
به گفته مهدی خواجوی ،رئیس نخس��تین
سمینار تومورهای سر و گردن ،مصرف توأمان
سیگار و الکل ش��انس ابتال به سرطان حلق و
حنجره را  7برابر افزایش میدهد.
آرزو ذکاییف��ر ،مدی��رکل دفت��ر کودکان و
مهدهای کودک س��ازمان بهزیستی کشور از
اجرای طرح مصونس��ازی از اعتیاد در برخی
مهدکودکها خبر داد.
محمدرضا حاجیبیگی ،مدیرعامل س��ازمان
پایانهها و پارکس��وارهای ش��هرداری تهران بر
آمادگی کامل ناوگان مسافربی در پایانههای تهران
همزمان با تعطیالت عید سعید فطر تاکید کرد.

