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اجتماعی

آخرین آمار«زاد و ولد» در سال ۹۵

آمار منتشر شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد از ابتدای امسال
 ۲۹۳هزار و  ۶۰۲نفر فوت کردهاند که سهم مردان از جمعیت بیشتر است .به گزارش مهر،
بر اساس اعالم سازمان ثبت احوال کشور ،تعداد متولدان امسال تا این لحظه یک میلیون
و  ۲۳۹هزار و  ۵۳نفر هستند که از این تعداد ،متولدان پسر  ۶۳۴هزار و  ۳۹۵نفر و
تعداد متولدان دختر  ۶۰۴هزار و  ۶۵۸نفر هستند.

مکث

ورود ممنوع مقابل «برنامه نود»

برنامه نود دوشنبه شب گذشته هر چند به مسئله
فســاد فوتبال پایه پرداخت ،اما آن طور که انتظار
میرفت به مسئله آزار و اذیت کودکان در تیمهای
پایه فوتبال نپرداخت .به گزارش عصرایران ،بیش از
یک ماه قبل عادل فردوســیپور در برنامه نود یک
فراخوان داد در مورد اینکه اگر هر کســی از فساد
فوتبال پایه خبر دارد به سایت برنامه مراجعه کند
و خبر بدهــد .او البته در اولیــن برنامه از الفاظی
چون «اگرخاطره تلخ و بد از حضور در این تیمها
دارید» استفاده کرد .الفاظی که نشان میداد برنامه
نود به صورت غیرمستقیم فراخوانی برای بازیکنانی
داده که در دورهای مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
مجری برنامه نود یک هفته پس از اولین فراخوان
پا را فراتر گذاشــت و از کلمــه «آزار و اذیت» برای
فراخوان استفاده کرد و بهصورت رسمی از بینندگان
نود خواست که برنامه را در پیدا کردن تیم یا مربی
احتمالی که دچار فساد است کمک کنند .با این همه
هفته بعد از اینکه فراخوان نود داده شد فردوسیپور
ایــن فراخوان را ادامه داد تــا این هفته .برنامه این

هفته نود در مورد فساد فوتبال پایه بود ،اما در این
برنامه فقط مهدی مهدویکیا خطاب به مسئوالن
گفت باید به مســائل فوتبال پایه رسیدگی کنند،
پرســید«:باید کار به آزارجنسی کودکان برسد؟»
فردوسیپور پس از حرفهای مهدویکیا و به شکلی
که میخواست صحبتهایش را قطع کند فقط به
گفتن چندجمله بسنده کرد که برنامه نود نمیتواند
به مسئله آزار و اذیت جنسی در فوتبال بپردازد« :به
هرحال برخی مسائل را نمیشود در رسانه مطرح
کرد» مشخص نیســت در فراخوان برنامه نود آیا
فوتبالیستی به برنامه اعتماد کرده و حرفی مطرح
شــده یا نه ،اما آنچه مهم به نظر میرسد این است
که برنامه نود عمال از پرداختن به مشکلی که بسیار
بزرگ و غیرقابل پذیرش است ،عقبنشینی کرده
است .عقبنشینیای که میتواند به خارج از برنامه
مربوط باشــد ،چون به هرحال ایده فراخوان برای
بررسی پروندههای آزار و اذیت توسط نود و عواملش
تهیه شــده و فردوسیپور یک دفعه به این نتیجه
نرسیده که نمیشود در رسانه به این مسئله پرداخت.

سناریویتکدورهایشدن  دولت کنونی

ادامه از صفحه اول:
به این مــوارد باید خط فاصــل میان جریان
معتدل اصولگرایی با سایر جریانهای اصولگرا
بر سر حمایت یا عدم حمایت از دولت یازدهم
را افزود .اصولگرایان معتدل ،در جریان مسائل
مربوط به پرونده هستهای و همچنین انتخابات
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،موتلف
دولت یازدهم بودند و تا به اکنون نیز عالئمی
برای رقابت انتخاباتی با کاندیدای دولت کنونی
از خود بروز ندادهاند .شــرایط سیاسی کشور،
نزدیکی مواضع سیاسی و اقتصادی ( البته نه
لزوما فرهنگی و اجتماعی) ،عدمتمایل رهبران
این جریان برای شرکت در انتخابات و سهمی
که از کابینه دولت دارند ،نیروهای عدم تحرک
رقابتی آنها را شــکل میبخشند .این نیروها
اولین بنیان انشقاق سیاسی میان اصولگرایان
در انتخاب آتی را رقم خواهند زد .با وجود این
انگیزههای مطرح شده در باال ،فقر چهرههای
عامهپسند در بین برخی جریانهای اصولگرا،
و ویژگی ســیال عرصه سیاسی ایران ،اجماع
جریانها و احزاب اصولگرا بر ســر نامزد واحد
را به عنوان یک گزینــه محتمل باقی خواهد
گذاشت .کما اینکه تالشهای صورتگرفته از
سوی رهبران این جریانها برای مطرح شدن
نامهایــی که مورد وثوق تمامــی جریانهای
این جناح باشــند را باید در این راستا توضیح
داد .بنابراین حضــور یکپارچه جناح اصولگرا
( البته منهــای جریان اصولگرای معتدل) در
انتخابات آتی ریاستجمهوری امری بعید اما
محتمل است.
اگرچه روندهای سیاســی و حزبی موجود
در اردوگاه اصالحطلبــان حکایــت از حرکت
هماهنگ و یکپارچه آنها در انتخابات پیشرو
دارد ،اما ایجاد انشــقاق در صفوف این جریان،
گزینهای احتمالی اســت که بــا وجود دور از
ذهن بودن ،باید مورد توجه استراتژیستهای
این جناح قرار گرفتــه و برنامهریزی الزم در
ارتباط بــا آن صورت گیرد .جناح اصالحطلب
نیز به ســه جریــان اصلی معتدل ،ســنتی و
رادیــکال ،که متشــکل از گروههــا و احزاب
متعدد هستند و گروهها و احزاب گوناگونی را
نیز در میانــه طیفهای اصلی دربر میگیرند،
قابل تقســیمبندی اســت .اگرچه این امر نیز
نشاندهنده نوعی پراکندگی و تفرق در میان
احــزاب و گروههای منتســب بــه این جناح
اســت ولی محدودیتها و فشــارهای سالیان
گذشــته ،این جناح را به ســمت عملگرایی
و همگرایی بیشــتر برای غلبه بر این فشارها
و ظهور مجــدد در عرصه قدرت ســوق داده
اســت .از همینرو راهبــرد اصلی جریانهای
اصلی اصــاح طلب در انتخابات آتی ،حمایت
یکپارچه از کاندیدای دولت یازدهم است .این
امر تابع ســه دلیل اصلی است :اول ،همنوایی
با سیاســتهای دولت یازدهم به رغم برخی
انتقادها؛ دوم ،فقــدان یک چهره مورد اجماع
و دارای وجهه عمومی که تأیید صالحیت آن
توسط نهادهای نظارتی قابل پیشبینی باشد؛
سوم ،تکرار تجربه کامیابی در انتخابات گذشته
ریاستجمهوری و مجلس شــورای اسالمی.
به رغم این واقعیتها ،ســیر تحوالت سیاسی
و بینالمللــی ،تصمیمگیریهــای غیرقابــل
پیشبینی نهادهای نظارتــی و یا برآورد عدم
اقبــال عمومی به دولت یازدهــم ،امکانهای
دور از ذهــن ،امــا قابــل تحققی اســت که
میتواند اصالح طلبان را به سمت گزینههای
دیگر هدایت کند .آشــکار است که در چنین
صورتی هرچه از طیف میانه به ســمت طیف
رادیکال حرکت کنیم این تمایل بیشتر خواهد
بود .از اینرو ،دو ویا چنددســتگی جریانهای
اصالحطلب در چندماه باقی مانده تا انتخابات
نیز یک گزینه قابل امــکان دیگر خواهد بود.
اختالفنظر برخی اعضای شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات با سیاســتهای شورایعالی

سیاســتگذاری اصالحطلبان میتواند نقطه
شــروعی برای این انشــقاق باشد .ضمن آنکه
نباید فرامــوش کرد که جریانهای رادیکالتر
جناح اصالحطلب از رفتار جریان اعتدالگرا و
همپیمانان اصولگرای آنها نسبت به منتخبان
اصالحطلب و فراکســیون امید در فرآیندهای
واقع شــده در دهمین دوره مجلس شــورای
اســامی ناراضیاند و لذا در صورت همراهی
با ســایر جریانهای اصالحطلب ،تضمینهای
محکمتری را طلب خواهند کرد (البته ،حضور
چهرههای اصالحطلب در فرآیند اولیه انتخاباتی
بــرای مواجهه با تحــوالت پیشبینی ناپذیر،
بهویژه در ارتباط با رونــد تأیید صالحیتها،
ناشــی از آیندهنگری آنهاست .همچنین این
امر آزمونی برای ســنجش افکار عمومی است
کــه خود میتواند در جهتگیــری مربوط به
انتخابات پیشرو موثر باشد).
عدم برخورداری ازیک تشکل سازمان یافته
دارای پایگاه اجتماعی ،مهمترین چالش جریان
اعتدال ،به عنوان نزدیکترین نیروی سیاسی
به دولت یازدهم ،است .این جریان تالش دارد
تا با بهرهگیری از چتــر حمایتی جریانهای
اصالحطلب و اصولگرایان معتدل ( همانند آنچه
درانتخابات مجلس دهم اتفاق افتاد) این نقیصه
را جبرانکند .اما این امر منوط به آن است که
جریانهای یادشده (اصالحطلبان و اصولگرایان
معتدل) ،در تحریک نیروهای اجتماعی حامی
خود برای مشارکت انتخاباتی موفق عمل کنند.
ازآنجا که تجربه انتخاباتهای گذشته نشان از
حضــور پایدار نیروهــای اجتماعــی انداموار
اصولگرایــان دارد ،لذا عدم اقبــال پایگاههای
اجتماعی اصالحطلبــان تأثیری تعیینکننده
در سرنوشت انتخابات خواهد داشت .ملموس
نبودن موفقیتهــای اقتصادی دولت ،مطالبه
برخی وعدههای محقق نشــده و حساســیت
نســبت به پدیدههایی نظیــر پرداختیهای
نامتعارف و تمرکز جریانها و رسانههای رقیب
بر کاستیهای واقعی یا غیرواقعی دولت کنونی،
عواملی هستند که در جهت عدم اقبال برخی
بخشهای اجتماعی به انتخابات پیشرو سیر
میکنند.
برپایــه ســطوح گوناگون هندســه انتخابات
ریاســتجمهوری آینده ،سناریوهای محتملی
قابل شناسایی هستند که فارغ از میزان قابلیت
تحققخود،شایستهاندیشهورزیوبرنامهریزیاند.
هندسه انتخابات دارای سه سطح بنیادی است
که شامل انتخاب شوندگان ،انتخاب کنندگان
و نیروهــای سیاســی فعــال در ایــن زمینه
میشود .برپایه تحوالت کنونی و احتمالی هریک
از این سطوح ،سناریوهای متفاوتی درخصوص
انتخابــات ریاســتجمهوری آینــده در ایران
قابل تشــخیص هستند .یکی از این سناریوها،
سناریوی تک دورهای شدن دولت کنونی است.
این ســناریو جهت تحقق خود نیازمند عوامل
و شــرایط ویژهای اســت که تحوالت کنونی
چندان مناسب ظهور آنها ارزیابی نمیشود .با
اینحال امکان عینیت یافتن این شرایط ،امکان
المحالی نیست .حضور یکپارچه جناح اصولگرا
(دســتکم جریانهای ســنتی و رادیکال این
جناح و طیفهای میانی این جریانها) ،ایجاد
انشــقاق در ائتالف جریانهــای اصالحطلب
 اعتدالی ،و ناتوانی جناح اصالحطلب  -اعتدالیدر جلب مشارکت نیروهای اجتماعی متمایل
به خود ،سه ضلع مثلث سناریوی تک دورهای
شــدن دولت کنونی هستند .از این زاویه است
که خوشبینی استراتژیســتهای جریانهای
اصالحطلب -اعتدالــی به بیرقیب بودن نامزد
دولت یازدهم (آنگونه کــه در اظهارنظرهای
اخیر آنها شاهد هســتیم) و عدم برنامهریزی
برای پیشآمدهــای احتمالی و مهار نیروهای
تأثیرگذار در این زمینه ،امکان تحقق این سناریو
را افزونتر میکند.

مدیرکل پزشکی قانونی گفت :مدیرکل پزشکی قانونی
استان تهران با بیان اینکه بســیاری از کودکآزاریها
اعالم نمیشود ،گفت :بر اساس محل و نوع جراحت ،این
پدیده شناسایی میشود .مسعود قادی پاشا در گفتگو با
مهر ،در خصوص پدیده کودکآزاری گفت :با بررســی
شکل ،محل و نوع جراحت ،کودکآزاریها شناسایی میشود و پس
از این تشخیص به مراجع قضایی کمک میکنیم تا کودکآزاریها
پیگیری قضایی شــود .وی افزود :در بسیاری از موارد خانواده اعالم

کودک آزاریها اعالم نمیشود

به بچه آزاری نمیکنند بلکه کارشناســان براساس
معاینات پزشــکی ،این مســئله را کشف می کنند.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان تهران با بیان اینکه
در کودکآزاری ادعایی وجــود ندارد ،تاکید کرد :با
توجه به اینکه آزار و اذیت کودک توسط خانواده ،قیم
و سرپرســت وی انجام میشود به همین دلیل موارد کودکآزاری
اعالم نمیشود .قادی پاشا در ادامه و با اشاره به قول مدیریت بحران
به پزشکی قانونی ،اظهارداشت :در بازدید مسئوالن سازمان مدیریت

بحران از مرکز تشــخیص آزمایشگاه کهریزک قولهای مساعدی
مبنی بر اختصاص اعتباری برای تجهیز سوله مدیریت بحران مطرح
و قرار شــد  ۵۰درصد هزینه تجهیز سوله مدیریت بحران پرداخت
شود .مدیرکل پزشکی قانونی همچنین از قول دیگر این سازمان در
رابطه با هزینههای مصرفی سازمان پزشکی قانونی برای شناسایی
اجســاد حادثه منا خبر داد و افزود :قول دیگر مســئوالن سازمان
مدیریت بحران این بود که هزینههای مواد مصرفی پزشکی قانونی
در حادثه منا پرداخت شود.

مذاکرات برای برگزاری حج از اسفندماه آغاز میشود

پاسخ مثبت بعثهرهبری
تعربستان
بهدعو 

روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری با اعالم این خبر اعالم کرد
نماینده ولیفقیه در امورحج درباره اینکه هیئت ایرانی در چه تاریخی به
عربستان سفر میکند ،خاطرنشان کرده هیئت ایرانی پنجم اسفند ماه به
عربستان سفر میکند و ما امیدواریم بتوانیم مواضع خود را در این دیدار
تشریح کرده و به نتیجه مشخص دست پیدا کنیم

آفتاب یزد -گــروه اجتماعی :عدم حضور
ایرانیــان در مراســم حج امســال بــه دلیل
نپذیرفتن شــرایط ایرانیان از جمله محل صدور
ویزا و تامین امنیت از ســوی کشور عربستان
باعث شــد که محمدصالح بن طاهر بنتن ،وزیر
حج و عمره عربســتان دعوتنامــهای به تمامی
کشــورهای اســامی از جمله ایران به منظور
تنظیم مناســک حج ارســال کند .از همین رو
روز سهشــنبه نماینده ولیفقیه در امور حج از
دریافت دعوتنامه رســمی عربســتان برای حج
خبــر داده و گفتــه بود« :مقدمــات الزم برای
شــرکت در مذاکرات دوجانبه با مسئوالن حج
عربستان فراهم میشــود .متن این دعوتنامه با
دعوتنامههای گذشــته خیلی تفاوت ندارد و با
توجه به محورهای موردنظر ،جمهوری اسالمی
ایران روزهای آینده پاســخ آن را ارسال خواهد
کرد ».طبق دعوتنامهای که بهدست سازمان حج
و زیارت کشورمان رسیده ،تاریخ انجام مذاکرات
دو کشور برای حج آینده ،پنجم اسفندماه برابر
با  ۲۵جمادیاالول تعیین شده است .در همین
راستا حجتاالسالم والمسلمین سیدعلی قاضی
عســکر نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت
در همــان تاریخی که
گفته است«:انشــاءاهلل 
مقامات عربســتان اعالم کردهاند هیئت ایرانی
رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران گفت:
به نظر میرســد جامعه کنونی ما در شــناخت
نیازهای اساسی و اولیه زنان و مردان جوان خود
بازمانده است و همچنان در این راستا عاجز است.
از این رو نســل جوان جامعه به تبعیت از فضای
غالب در جامعه ،با پدیده تاخیر در ازدواج یا تغییر
در نگرش نســبت به ازدواج به نوعی کنار آمده
است و این خطری بزرگ است که نسلی نسبت
به ناکامیهای خود بیتفاوت باشــد .به گزارش
خبرآنالین ،دکتر کــوروش محمدی اظهارکرد:
استنباط جامعه از روند سیاستگذاریهای کالن
دولت در موضــوع خانواده و جوانان ،نشــان از
بیبرنامگی و فرســودگی باورهــا و ظرفیتهای
نســلی دارد که هیچگونه حس تعلقی به آینده
جامعــه خویش ندارد ،بلکه خــود را یک قربانی
میپندارد که درماندگــی و ناامیدی را در بطن
ناکامیها آموخته اســت .محمــدی اضافه کرد:
اساسا این نسل در دامان واقعیتهایی پرورش یافته
کــه با تغییرات ســاختاری در نظــام اجتماعی
خانواده خلق شدهاند و عالمتی جز یأس و ناتوانی
از آن دریافت نمیشــود .مســائلی چون سختی
تامین معیشــت حداقلی برای تشکیل خانواده،
تغییرات جدی در نگرش جامعه در باب معیارهای
ازدواج که امروزه بیش از فلسفه خود ازدواج نزد
جامعه اعتبار یافته؛ موانع حل نشده حقوقی در

برای مذاکره به کشــور عربســتان سفر خواهد
کرد ».روابطعمومی بعثــه مقام معظم رهبری
با اعالم این خبر اعالم کــرد :نماینده ولیفقیه
در امور حج درباره اینکــه هیئت ایرانی در چه
تاریخی به عربستان ســفر میکند ،خاطرنشان
کرده هیئت ایرانی پنجم اسفند ماه به عربستان
ســفر میکند و ما امیدواریــم بتوانیم مواضع
خود را در این دیدار تشــریح کرده و به نتیجه
مشــخص دســت پیدا کنیم .تاکنون جزئیات
بیشــتری درباره ترکیب هیئــت اعزامی ایران
مشخص نشده ،اما هرسال نمایندگانی از وزارت
امورخارجه ،سازمان هواپیمایی و امور بینالملل
بعثه مقام معظم رهبری ،رئیس ســازمان حج و
زیــارت را در مذاکرات حــج همراهی میکنند.
عربستان ســال گذشــته برای انجام مذاکرات
حج با سفر نمایندگان بعثه مقام معظم رهبری
مخالفت کرده بود.
سرپرست حجاج ایرانی پس از دریافت دعوتنامه
امسال عربستان ،گفته بود« :در مذاکرات با طرف
مقابل ،خواســتههای جمهوری اسالمی ایران از
جمله امور مربوط به شــهدای مســجدالحرام و
منا مطرح خواهد شــد و امیدواریم زمینه برای
انجام یک حج باشکوه ،عزتمند همراه با آرامش
و امنیت زائران فراهم شــود ».سخنگوی وزارت

خارجه ایران نیز پیشــتر درباره وضعیت روابط
ایران و عربستان در موضوع حج ،اظهارکرده بود:
«همچنان در وضعیت سابق هستیم و برای حج
سال آینده با توجه به شــرایط موجود و حفظ
عــزت و امنیت حجاج ایرانــی تصمیم مقتضی
اتخاذ خواهد شــد ».با وجود آنکه در مناسبات
دو کشور تغییری حاصل نشده و دولت عربستان
نیز تاکنون به مطالبات ایران بهویژه در موضوع
حج چراغ ســبز نشــان نداده ،اما وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی چندی پیــش ،از مذاکره با
وزارت خارجه و شــورای عالی امنیت ملی برای
هموارکردن بازگشــایی مسیر حج و عمره خبر
داده بود .از ســوی دیگر گفته میشــود یکی از
دالیلی که باعث شده عربستان نسبت به مسئله
حج نرمش نشــان دهد تنگناهای اقتصادی این
کشور است .پیشتر حشمتاهلل فالحتپیشه در
خصوص تغییر موضع عربستان نسبت به مراسم
حج به آفتاب یزد گفته بود«:واقعیت این اســت
که عربستان سعودی بعد از کلی افراطیگری در
عرصه سیاســت خارجی در حال حاضر مجبور
به تعدیل سیاستهایشــان شــده است مسئله
حج هم همین طور اســت عربستانیها در قبال
موضوع حج ،هم احســاس انزوا میکنند و هم
اینکه نبود ایرانیان در حج از لحاظ اقتصادی به

رئيس انجمن آسيبشناسي اجتماعي ايران:

نسل امروز دچار سردرگمی  است
مســیر ازدواج و تامین نیازهــای جامعه زنان به
حمایتهای اجتماعی ،حاکمیت تفکر مردساالرانه
بــر روند اعتقادی و اجتماعی جامعه و همینطور
قانونگــذاران ،تغییــر نگرش جامعه به ســمت
مســائلی همچون مهریههای ســنگین و بهطور
کلی هدفگذاریهای غیرمنطقی در مسیر ازدواج
جوانان همه و همه موجب شــده فرآیند ازدواج
در جامعه ما دچار دســتاندازهای تاثیرگذاری
شود که افزایش ســن ازدواج ،ناتوانی در تامین
اســباب و مهمات اولیه ازدواج ،بیهدفی جوانان
در گرایش به ســمت ازدواج و آسیبهای جدی
برای زنان ،کمتریــن خروجیهای این تغییرات
هستند .بر این اساس به نظر میرسد نسل امروز
ما دچار سردرگمی در ایفای نقش خویش شده
و بــا ناامیدی به پروســه ازدواج مینگرد و برای
تامیــن نیازهای ارتباطی و غریزی ،ترجیحا خود
را در نقشه راه دیگری غیر از مسیر سنتی جامعه
تقویت میکند .این کارشناس اجتماعی گفت :به
نظر میرسد جامعه با حجم وسیعی از آسیبهای
اجتماعی روبهرو اســت که به گســترش روابط
غیرمتعارف بین جوانان منجر شــده است .بروز

آسیبهای فاحش و مخربی چون ازدواج سفید،
اعتیاد جوانان ،بیکاری و ...از خروجیهای مختل
شدن فرآیند ازدواج در جامعه است که در برخی
کالنشهرها بهراحتی قابل لمس هستند .کوروش
محمدی همچنین تاکید کرد :نسل جوان جامعه
ما دارای مطالبات چشــمگیری است که هرگز
جامعه برای این مطالبات پاسخ مناسبی تدارک
ندیده است و به همین دلیل شاهد ایجاد انحرافاتی
در بیان و مطالبه حقوق جوانان در سطح جامعه
هســتیم که گاها مســیرهای انتخابی برای این
موضــوع از امنیت روانی و اخالقی الزم برخوردار
نبــوده و خانواده و نظــام تعلیم و تربیت موجود
نیز قادر به هدایت این مطالبات نیست و امروز با
شکلگیری هستهای تلنبار شده از مطالبات نسل
جوان ،باورهای فرهنگی و اعتقادی نســل جوان
جامعه نیز دســتخوش تغییر شده است .در واقع
با پدید های به نام بیهویتی فرهنگی در بخش
فعال جامعه مواجه شــدهایم .جوانانی که خود را
متعلق به داشتههای اجتماعی و فرهنگی جامعه
خویش نمیدانند و بدون توجه به ارزشها ،اقدام
به تصمیم برای تعیین تکلیف خویش میکنند،

گودرزی:

دولت برای اجرای مرخصی  ۹ماهه زایمان تامین اعتبار کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم اجرای
قانــون افزایــش مرخصی زایمان بــه  ۹ماه در
تمامی دســتگاهها تاکید کرد و گفت :مرخصی
دو هفتهای اجباری نیز باید برای پدران لحاظ شود.
عباس گودرزی در گفتگو با خانه ملت ،با تاکید
بر اینکه برای فرزندآوری بیشــتر زوجین باید به
سیاستهای تشــویقی مانند افزایش مرخصی
زایمان توجــه کرد ،با یــادآوری ارجــاع ماده
 118الیحه برنامه ششــم به کمیسیون تلفیق
برنامه ،افــزود :این ماده درباره مرخصی اجباری
دوهفتــهای دوران وضع حمل همســر ،اولویت
استخدام مردان متأهل دارای فرزند و بیفرزند در
دستگاههای دولتی و غیردولتی و مواردی دیگر
بــود که بنا به نظر نماینــدگان برای رفع برخی
ایرادات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد .نماینده
مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی ،با بیان
اینکه تمامی اهتمام خود را در رفع ایرادات ماده
 118الیحه برنامه ششــم توسعه برای حمایت

از کانون خانواده بــه کار میبریم ،گفت :با رفع
ایرادات این ماده ،انســجام و پختگی الزم را در
آن ایجاد خواهیم کرد تا بتوان در جهت حمایت
از کانون خانواده گامی اساســی برداشت .عضو
کمیســیون اجتماعی در مجلــس دهم ،با بیان
اینکه تمامی مردان باید حق استفاده از مرخصی
دو هفتهای دوران وضع حمل همســر را داشته
باشــند ،تصریح کرد :ایــن مرخصی حق مردان
اســت و نباید از آنها سلب شود .گودرزی با بیان
اینکه نمیتوان در مورد پیری جمعیت اظهارنظر
کرد ،اما به سیاستهای تشــویقی توجه نکرد،
گفت :برای مردان متاهــل ،دارای فرزند ،بدون
فرزند ،همچنین بانوان متاهل ،خانهدار و شاغل
باید سیاستهای تشویقی در خور حال آنها برای
فرزندآوری بیشتر اتخاذ شود ،زیرا اگر در جهت
رفع مشــکالت زوجیــن گام برنداریم نمیتوان
انگیزههای الزم را در آنها برای فرزندآوری فراهم
کرد و بحث افزایش نسل فقط در حد حرف باقی

خواهد ماند و به نوعی گفتار درمانی میشــود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی،
با تاکید بر ضرورت اجرای قانون افزایش مرخصی
زایمان به  9ماه در تمامی دستگاهها با بیان اینکه
این قانون الزماالجراست ،ادامه داد :متاسفانه این
قانون در برخی دســتگاهها اجرا و برخی نسبت
به اجرای آن بیتوجهی میکنند؛ انتظار میرود
دولت محترم این موضوع را در دســتورکار قرار
داده و نسبت به تامین اعتبار الزم برای اجرای آن
تمهیدات الزم را اتخاذ کند.

نظر شورای نگهبان درباره تعطیلی هشتم ربیع

سخنگوی شــورای نگهبان از ایراد اعضای این
شورا به مصوبه مجلس درباره تعطیلی هشتم ماه
ربیع به دلیل بار مالــی آن خبر داد .به گزارش
فارس ،عباســعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای
نگهبان گفت :اعضای شورای نگهبان در جلسه
دیــروز خود بند ( )6الحاقی مــاده ( )41الیحه

دائمی شــدن برخی از احکام برنامههای توسعه
را مغایر با اصل  75قانون اساســی دانستند .وی
افــزود :این بند که مربوط به اضافه شــدن روز
هشتم ربیع (سالروز شهادت امام حسن عسگری
و آغاز والیت امام زمان(عج) به تعطیالت رسمی
کشــور اســت ،به دلیل پابرجا بودن ایراد قبلی

(داشتن بار مالی برای دولت و مغایرت آن با اصل
 75قانون اساســی) از سوی اعضای شورا مجددا ً
مورد ایراد قرارگرفت .سخنگوی شورای نگهبان
اظهارداشت :همچنین بند ( )5الحاقی ماده یک
الیحه مذکور از ســوی اعضای شورای نگهبان
مغایر با شرع دانسته شد.

در مذاکرات با طرف
مقابل ،خواستههای
جمهوری اسالمی ایران
از جمله امور مربوط به
شهدای مسجدالحرام و
منا مطرح خواهد شد و
امیدواریم زمینه برای
انجام یک حج باشکوه،
عزتمند همراه با
آرامش و امنیت زائران
فراهم شود
ضررشان تمام شده است .عربستان در مذاکرات
آینده دیگر نمیتواند دست برتر را داشته باشد
و از موضــع اســتقناع صحبت کنــد ،بنابراین
مذاکرهکنندگان کشورمان باید از موضع اقتدار
و قدرت با طرف عربستان سعودی وارد مذاکره
شوند».
جوانانی که بــه این باور رســیدهاند که زندگی
مجــردی به مراتب بیهزینه و ســهلالوصولتر
از ارزشــی به نــام ازدواج اســت ،طبیعتا تن به
سختگیریهای خانوادهها و جامعه برای ازدواج
نخواهنــد داد .رئیــس انجمن آسیبشناســی
اجتماعی ایران تاکید کرد :به نظر میرســد الزم
اســت جامعه بهویژه نظام خانواده در معیارهای
انتصابیاش برای ازدواج جوانان تجدیدنظر جدی
به عمل آورد ،چون جوانان نسل امروز ما ،از بس
برایش معیار تراشیده شده و مطالباتش بیپاسخ
و ســرکوب شــدهاند ،از معیارهای سختگیرانه
خانوادهها استقبال نمیکند و در این میان پروسه
ازدواج بهشدت دچار آسیب میشود و بیشترین
صدمه ناشی از این آسیب بزرگ ،متوجه جوانان
بهویژه دختران میشــود .به طور کلی میتوان
گفت فرآیندهای سنتی ،فرهنگی و ارزشی فعلی
جامعه ،منطبق بر نیازهای نســل جوان نیست و
تداوم سیاســتهای فعلی ،آینده نظام خانواده را
با مشــکالت جدیتری روبهرو میکند ،بنابراین
نیاز و ضرورت جدی امروز جامعه ،ایجاد ســریع
تغییرات و بازنگری در سیاستهای کالن و خرد
این حوزه است و نکته جالب توجه این است که
بهترین کارشناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی
جامعه ما خود جوانان هســتند نه مســئوالن و
متولیان!

رسانه ،تریبون
بیان نیاز شهروند

آفتاب یزد -مریم مظفری :معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی اســتان یزد گفت :ارتباط
مناســب با رســانهها ســبب خواهد شد که
مسئوالن از نیازمندی شهروندان در زمینههای
گوناگون آگاهی یافته و برنامههای ســازمان
را در جهت نیل به اهــداف موردنظر و جلب
رضایتمندی شهروندان سوق دهند .سرهنگ
محمدرضامزیدی با بیان اینکه عصر کنونی را
عصر ارتباطات و اطالعات مینامند ،خاطرنشان
کرد :اطالعات ابزاری الزم برای تصمیمگیری
بجا و بهموقع است تا افراد و سازمانها بتوانند
از میان گزینه مطلوب به هدفهای خود دست
یابند .وی ضمن اشــاره به اینکه دسترسی به
اطالعات ابزار و وســایل یا به اصطالح فناوری
اطالعات ضــروری ،نیازمند علــم ارتباطات
اســت ،خاطرنشــان کرد :زندگی در دنیای
امروز به ارتباطات بســتگی دارد و متاثر از آن
است .مزیدی تصریح کرد :اشخاص گوناگون
در جامعه مدرن به شــیوههای مختلف با هم
ارتباط دارند و نحوه مراوده آنها شیوه زندگی
این افراد را تشكیل میدهد و نمایانگر فرهنگ
آنان اســت .ســرهنگ مزیدی اطالعرسانی،
شــكلدادن به افكار ،نگرشها ،فرهنگسازی
و آگاهســازی اقشــار مختلف جامعــه را در
ارتقای امنیت و احســاس امنیت ،بسیار مهم
برشــمرد و افزود :در یــك جامعه مبتنی بر
اطالعات ،رسانهها با تمامی تنوع خود مجاری
اطالعرسانی كمهزینهای بهشمار میروند.

