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اجتماعی

روغنی که دختران نباید بخورند

اسیدهای چرب پلی اشباع نشده اُمگا ۶-میتواند منجر به بروز رفتار تنبلی ،به ویژه در
زنان شده و همچنین در بروز دیابت نقش دارد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،یافتههای
محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا نشان میدهد مصرف بیشتر دانهها و مغزیجات غنی
از اُمگا ۶-و روغنهای گیاهی نظیر روغن سویا به شکل قابل توجهی موجب افزایش رفتار
بیتحرک در دختران نوجوان میشود.

خبرتلگرامی
دکتــر سیدحــــسنهاشمی،
وزیر بهداشت :بیش از ٨٠درصد تجهیزات
موردنیاز ٥٨٥بیمارستاندرکشورتوسط
شرکتهایداخلیتامینمیشود.
آغاز ثبت نام رایگان دانشآموزان
اتباع خارجی در مدارس از تیر ماه
سیدعلی حســینی،معاون مرکز
امور بینالملل و مدارس خارج از کشور
وزارت آمــوزش و پــرورش :ثبت نام
دانش آموزان اتباع طبق روال ســال
گذشته است .آیین نامه مربوط تنظیم
شده و در تیرماه ابالغ میشود.
حســن خانزاد ،معاون خدمات
شهری شــهرداری بیرجند :بیش از
 10تن زباله تبلیغاتی در بیرجند جمع
آوری شد.
محســن ولیئی ،مدیرکل کمیته
امداد استان تهران :مردم استان تهران
در سال  ،۹۵بیش از  39میلیارد تومان
صدقه پرداخت کردهاند .هر تهرانی در
سال گذشته به طور متوسط 2951تومان
صدقه پرداخت کرده است .بر اساس
تحلیل انجام شده هر یک از نیکوکاران
اســتان تهران روزانه هشت تومان و
ماهیانه  243تومــان صدقه پرداخت
کردهاند.
دکتر ســعید صفاتیــان ،رئیس
کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :مشکل
اصلــی در کمپهای تــرک اعتیاد،
سیستم توانمندسازی آنهاست یعنی
مســئوالن کمپها و سیســتمهای
دستگاههای دولتی کشــور باید این
کمپها را مجهز کنند.
محمدرضــا واعــظ مهــدوی،
معاون توســعه علمــی و فرهنگی
سازمان مدیریت و برنامهریزی :طبق
گزارشهایــی که در اختیــار ما قرار
گرفته ،افت تحصیلی در مناطق محروم
به میزان مطلوبی حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد
کاهش یافته اســت .بودجه عمومی از
سال  ۹۲تا ســال ۹۶؛  ۵۴درصد و در
بخش آمــوزش نیز بیش از  ۱۰۸درصد
افزایش اعتبار داشته است.
دکتر حمید ســعیدی ساعدی،
دبیر علمی اولیــن همایش تازههای
ایمونوانکولــوژی :متخصصان ایرانی
با شــیوه های جدید نابودی سلولهای
سرطانی آشنا شدند.
محققــان دانشــگاه ادینبرگ
انگلســتان ،یافته های جدید نشان
می دهــد داروی دیابت موســوم به
«متفورمین»موجببهبودجامعهپذیری
و کاهش رفتارهای ناشی از بیماری در
مبتالیان به اوتیسم می شود.
محمدمهدی تندگویــان ،نایب
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای اسالمی شــهر تهران :دولت
و وزارت بهداشــت بایــد به موضوع
ایمن سازی بیمارستانه ا به طور جدی
ورود پیدا کنند.
انوشــیروان محســنی بندپی،
رئیس سازمان بهزیستی :مراکز رصد
آسیبهایاجتماعیبهمنظورریشهیابی
آسیبهادراستانهاتاسیسمیشود.
یســنا بهمنش ،مسئول سازمان
غــذا و دارو :مصــرف داروهــای
هورمونی دامــی ،در پرورش عضالت
دام بهویژه اســبهای مســابقه در
ورزش بدنســازی و پــرورش اندام
مورد استفاده قرار میگیرد.
حسینقلی قوانلو ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان :
تیم حقیقت یاب حادثه معدن زمستان
یورت آزادشــهر در محل حادثه حاضر
و شــواهد عینی را از نزدیک بررسی
میکند.
ابوالقاســم رســتگار ،مدیرکل
هماهنگی امور اجرایی مشارکتهای
مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)
کشور۱۰ :میلیون خیر شناسنامهدار با
کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری
دارند.
یونیسف :شــمار کودکان مهاجر
بدون همراه  ۵برابر افزایش یافته است.

خبر

استراحت در ساحل میتواند
منجر به مرگ زودرس شود

متخصصان دانشگاه لیورپول اعالم کردند که
استراحت در ساحل برای سالمتی مضر بوده
و حتی میتواند منجر به مرگ زودرس شود.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن مطالعه یک
گــروه تخصصــی بــه سرپرســتی دکتــر
«دن کاتبرتسون» در انگلیس طی دو هفته
 ۲۸فرد ســالم و فعال را که سنشان به طور
متوسط  ۲۵سال بوده تحت نظر قرار دادند.
تمامی این افراد در این مدت دســتگاهی به
همراه داشــتند که فعالیتهای بدنی آنها را
اندازهگیری و ثبت میکرد.
متخصصان در این مطالعه دریافتند که هنگام
اســتراحت در ساحل این افراد عضالت خود
را از دســت داده و چربی بدن آنها به ویژه در
قسمت شکم افزایش مییابد.
دکتر «دن کاتبرتسون» گفت :این تغییرات
میتواند موجب ابتال به بیماریهای مزمن و
سوخت و ساز بدن و مرگ زودهنگام شود.
همچنیــن مطالعــات نشــان میدهد که
گردشــگران در طــول تعطیــات روش
غذا خوردن خود را تغییر نمیدهند در صورتی
کــه فعالیت بدنی آنها تــا ۸۰درصد کاهش
مییابد .اســپوتنیک به نقل از دیلیاســتار
گزارش داد ،به طور متوســط گردشــگران
۱.۵هزار قدم در روز به جای ۱۰هزار قدم در
روزهای عادی برمیدارند.

نالملل
بی 

زد و خورد پزشک و
پرستار در اتاق عمل

اتاق عمل بیمارستانی در استان «خنان» در
مرکز چین به صحنه درگیری میان پزشــک
جراح و پرســتار تبدیل شد و ویدئوی آن در
شــبکههای اجتماعی هزاران بازدید کننده
داشــت .در ویدئویی که روزنامه انگلیســی
«دیلی میل» منتشر کرده است ،یک پزشک
در حالیکه با پرســتاری مشــاجره میکند،
دستکشهایش را درآورده و به طرف صورت
پرســتار پرتاب میکند .این تنش چند ثانیه
پس از انجام عمل جراحــی بیمار و در اتاق
عمل به وجود آمد.
پس از آن ،پرســتار در صحنه نادری که در
داخل اتاق عمل اتفاق افتاد ،ضربهای به جراح
زد و با چند مشــت قوی او را نقش بر زمین
کرد .در این هنگام ،پزشــکان و پرســتاران
حاضر برای پایان دادن به مشاجره بین جراح
و پرســتار وارد عمل شدند .به گفته شاهدان
در بیمارســتان ،جراح این پرستار را به نقض
پروتکل حین عمل متهم کرده بود عاملی که
به درگیری و مشاجره میان آن دو منجر شد.
این ویدئو به طور گســتردهای در شبکههای
اجتماعی دست به دست شده و تا این لحظه
بیش از چهار میلیون بازدید داشته است.

معاون امور بینالملــل و حقوقی پلیس فتا گفت:
بیش از  ۴۶میلیون کاربر ایرانی در فضای سایبری
فعالیت میکنند.به گزارش پانا ،ســرهنگ حسین
رمضانی افزود :با وجود اینکه بسیاری از مخاطبان
به نحو مطلوب و قانونمند از شــبکههای اینترنتی
و فضای مجازی اســتفاده میکنند ،عدهای با سوءاستفاده از
فرصتهای فضای سایبری ،در پی دستیابی به اهداف مجرمانه
خود هستند .معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا اظهار

آفتاب یزد -گروه اجتماعــی :برنامه ریزی
برای آموزش پیش دبســتانی در مناطق محروم
یکی از برنامههای جدی وزارت آموزش و پرورش
در راســتای محرومیتزدایــی بود که در ســال
تحصیلی گذشته اجرایی شد .براساس اعالم نظر
معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت
و برنامهریزی ایــن برنامه موفقیت آمیز بوده زیرا
افت تحصیلی در مناطق محروم به میزان مطلوبی
یعنی حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد کاهش یافته است.
بر اســاس مطالعات و بررســیهای صورت گرفته
توسط وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزش
ابتدایی ،در پایه اول ابتدایی بخصوص در مناطق
مرزی و دو زبانه مشــکالتِ آموزشی وجود داشت
که موجب بروز افت تحصیلی شده بود ،به همین
دلیل برنامهای برای آموزش پیش دبستان تدوین
و فعال شد که از ابتدای سال  ۹۵عملیاتی شد.
محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون توســعه علمی و
فرهنگی ســازمان مدیریت و برنامهریزی در این
خصوص اعالم کرده اســت طبــق گزارشهایی
که در اختیــار ما قرار گرفته ،با اجرای این برنامه
تقریباً در مناطق محروم و دو زبانه پوشش نزدیک
به صد درصدی پیش دبســتانی فراهم شــده و
نمونهگیریها حاکی از آن است که افت تحصیلی
نیز به میــزان مطلوبی حــدود  ۵۰تا  ۶۰درصد
کاهش یافته است.
همچنین در موضوع بازمانــدگان از تحصیل نیز
این مقام مســئول اظهار کرده است که به منظور
جلوگیری از بازماندگی از تحصیل ســتاد ویژهای
تحت مدیریت و نظــارت وزیر آموزش و پرورش
تشــکیل شد که جلســات آن به صورت مستمر
ادامه دارد .فعالیتهای این ســتاد عمدتاً شــامل
سیاستگذاری برای کاهش بازماندگی تحصیلی و
در قالب ردیفی برای ایجاد عدالت آموزشی است.
واعظ مهــدوی همچنین گفته اســت بیتردید
موقــع تحصیل در پایههای
اگر فردی امکان به
ِ
اول و دوم ابتدایی را نداشــته باشد ،عمال از ادامه

میرحمایتمیرزاده:
در هیچ کور ه دهاتی
نیست که مدرسهای
تعطیل شده باشد .حتی
اگر در آن مدرسه
زمانی  50دانشآموز
بوده اما االن با دو
دانشآموز هم مدارس
در روستاها و مناطق
محروم دایر هستند.
بنابرایننمیتوانیم
مدرسه را ببندیم چون
معلم دارد
در مقاطع مختلف
به دانشآموزان
درس میدهد

داشــت :در حــال حاضر پلیس فتــا همکاری و
تعامل مطلوبی با سایر مجموعههای پلیسی ناجا
دارد و در صورت لزوم در ماموریتهای محوله ،از
آنها پشتیبانی فنی و تخصصی میکند.
ســرهنگ رمضانی تأکید کرد :پلیس فتا در رصد
فعالیتهــای فضای مجازی ،در مواجهه با هر عمل مجرمانه و
یا دریافت گزارش و شــکایت در این حوزه ،بالفاصله واکنش
نشــان میدهد؛ در صــورت اینکه اعمال مجرمانه ســایبری

امدادرساني
در مترو

علی اکبر فرقانی

حادثه خبــر نميكند .با گذشــت زمان نبايد
حوادث ناگواري كه تا به حال در ايســتگاههاي
مترو براي هموطنان و مســافران اتفاق افتاده
را فراموش كنيم .اگر حادثهاي مشــابه روزها و
ماههاي گذشــته رخ دهد ،تا اورژانس بخواهد
با ترافيك ســنگيني كه در خيابانهاي تهران
وجود دارد ،به كمك مصدومان حادثه برســد،
مســافران آســیبدیده جان خواهنــد باخت.
هميشه پيشــگيري بهترين راه عالج و درمان
است.
كاظمي ميگويد در هيچكدام از ايســتگاههاي
مترو ،برای پيشــگيري يا درمان بيماران مكاني
به عنوان امدادرساني وجود ندارد که نقص آشكار
مترو است .مترو در تمام ساعات شب و روز فعال
اســت و آمادگي خدمات و امدادرســاني وجود
ندارد!
حميــد ،در ايســتگاه ميردامــاد بــه جمع ما
ميپيوندند و در پاســخ به ســوالم كه در كدام
ايســتگاه پياده ميشــود ،ميگويد :در ايستگاه
جوانمرد قصاب .وقتي به موضوع امدادرساني در
مترو پي ميبرد ،می گوید :مســئوالن مترو براي
ايمني ايســتگاهها كاري تمام و شایســته انجام
ندادهاند .اول بايد مسئله ايمني را اجرا و رعايت
و سپس درباره امدادرساني به مسافران كارهاي
الزم را انجام دهند.
شــهامتپور ،گويا از مسافران دائمي مترو است،
او ميگويد :من هر روز بدون استثنا با مترو رفت
و آمد ميكنم .بارها ديدهام برخي مســافران به
دليــل اين كه هواي كافي به آنان نميرســد ،از
ترن خارج ميشوند ،اما در همانجا روي صندلي
مينشينند و نفسي تازه ميكنند تا اينكه با قطار
ديگري به راهشان ادامه دهند .اگر در ايستگاهها

كپسولآتشنشانی

شايگان مسافر ايستگاه شهداي هفتم تير به شهر
ري است .او ميگويد در تمامي ايستگاههاي مترو
بايد كپسولهاي آتشنشاني تعبيه شود .چنانچه
حوادث ناگوار رخ دهد ،براي مهار آتشســوزي
كه نميشود خودرو آتشنشاني به ايستگاه مترو
آورد .همچنين امداد و نجات در تمام ساعات روز
بايد در خدمت مسافران باشد تا بتوانند از حادثه
پيشــگيري كنند و نجاتدهنده حادثهديدگان
باشند.
محسن از ديگر مسافران مترو است كه ميگويد:
ازدحام داخل واگنها كالفهكننده اســت .دولت
بايد بــراي افزايش ترنها چارهانديشــي كند و
مســائل ايمني ،افتتاح اورژانس و امداد و نجات
پيشكش! همين كه بتوانيم در طول سفر با حفظ

محض باشــد ،پلیس فتا مســتقیما وارد عمل میشــود .وی
با تأکید بر ناامن ســازی فضای ســایبر برای مجرمان افزود:
همزمان بــا ایجاد ناامنی برای مجرمان جرایم فضای مجازی،
ارتقــای امنیت فضای ســایبر برای کاربــران قانونمدار جزء
اهداف اصلی پلیس فتا است .معاون امور بینالملل و حقوقی
پلیس فتا گفت :اگر تخلف کاربران فضای مجازی ،جزء جرایم
تکامل یافته باشــد ،گزارش مستندات به پلیسهای تخصصی
مربوطه ارسال میشود.

برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش به ثمر نشست

کاهش 60درصدیافتتحصیلی
درمناطقمحروم

تحصیل بازخواهد مانــد ،گزارشهای موجود در
این زمینه نشــان میدهد که استانهای سیستان
و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب در ردههای اول
و دوم و استانهای خراسان شمالی و آذربایجان
غربی تقریباً در سطح یکســان و در رتبه بعدی
از معضل بازماندگی آســیب آموزشــی دیدهاند
کــه با تمهیدات ایــن ســتاد ،راهکارهای مفید
برای برطرف ســاختن مشــکل بازماندگی ارائه
شــده و به اجرا در میآید .در این راستا توجه به
ساختار مدارس شــبانهروزی و وضعیت پوشش
این مدارس بســیار حائز اهمیت است .در بعضی
مناطق فاصله روســتاها از یکدیگر و یا از مدارس
دور است و یا حتی برخی خانوادهها بضاعت مالی
کافی برای تحصیل فرزندان را ندارند ،لذا مدارس
شبانهروزی ساماندهی شــدهاند تا بخش زیادی
از این مشــکالت برطرف شــود .هرچند مدارس
شبانهروزی در گذشته نیز فعالیت داشته ،اما در
این دولت رسیدگی بیشتری به آنها شد و شرایط
آن از لحاظ تغذیه ،امکانات اسکانی و آموزشی به
میزان محسوسی ارتقا پیدا کرده است.
البته در این میان واعظ مهدوی درباره چرایی افت
تحصیلی در مناطق محروم نیز به ایلنا گفته است
سرانه آموزش در بعضی مناطق کشور در دولتهای
به شدت کاهش یافته بود از این رو دولت یازدهم
از ابتدای سال  ۹۵ردیف اعتباری خاصی بخصوص
برای پوشش آموزش و پرورش در استان سیستان و
بلوچستان ایجاد کرد که بر اساس آن  ۱۷۰میلیارد

نگاهمخاطب
پزشــك اورژانس يا امداد و نجات وجود داشته
باشد ،مسافران ميتوانند به آنان مراجعه كنند ،یا
این که خود به سراغ مسافر آسیب دیده یا بيمار
برود و تا حدودي به حل مشكالت کمک کند.
مهرشاد .ب ،گرچه به قول خودش بيشتر روزها با
موتورسيكلت به محل كارش ميرود اما روزهاي
ســرد پاييزي به گفته او هيــچ راهی جز مترو
نيســت! او بر اين عقيد ه اســت که مترو يكي از
وسايل تندرو و از لحاظ اقتصادي به صرف مسافر
است ،اما با حوادث ناگواري كه براي مسافران رخ
داده ،ايمن نيســت و بايد مسئوالن براي ايمني
مسافران که سالم به مقصد برسند ،کاری کنند.
امداد و چكاپ!
شــعباني هــم ميگويد :در بيشــتر ســکوی
ايســتگاههاي متــرو (بیرون از ترنهــا) به اندازه
كافي فضاي مناسب هســت .مسئوالن شركت
بهرهبــرداري متــرو ميتوانند بــراي رفاه حال
مسافران اورژانس راهاندازي كنند و ضمن اين كه
هنگام بروز حادثه ،به كمك مسافران ميشتابند،
در كنار آن مســافراني كه در ايســتگاهها دچار
مشكالت تنفسي ميشوند ،در ايستگاهها بهطور
سرپايي مداوا و آنان را چكاپ كنند!

فعالیت۴۶میلیونایرانیدرفضایسایبری

آرامش و بدون کنسروشــدن به مقصد برســيم
سهم ما مسافران از مترو همين است و بس!
مهمانهايخارجی

مهندس غفاري ميگويد :تهران زندگي نميكنم،
اما بيشتر وقتها به تهران سفر ميكنم و ترجيح
ميدهــم براي رفــت و آمد بــه مكانهايي كه
كار دارم ،بــا مترو كه دود ندارد ،اســتفاده كنم.
بيشــترين نقص در مترو ،عدم اطالعرســاني به
مهمانان خارجي اســت .نوار ضبط شده و اعالم
اسامي ايستگاهها فقط به فارسي است در حالي
كه بايد به خارجي هم ترجمه و اعالم شــود .من
چند بار به وضوح ديدهام كه مســافران خارجي
سوار مترو شدهاند اما هنگام پياده يا سوار شدن با
مشكل مواجهاند .او در ادامه سخنانش ميگويد:
هيچكس مخالف ايمني و تجهيز ايســتگاهها به
اورژانس و امداد و نجات و برقراري نظم و مقررات
نيست ،اما مسئوالن وزارت بهداشت و آتشنشاني
باید برنامه امدادی برای مترو داشته باشند.
و سخن پايانی

مقصد نهايي قطار ايستگاه فالن ميباشد .لطفاً
مسافران از نفس كشــيدن ،تكان خوردن ،روي
هم افتادن و نشســتن و پابرهنــه راه رفتن جدا ً
خودداري فرمايند و از ُهل دادن و سرو کول هم
باالرفتن دریغ نورزند!

تومان به منظور افزایش ســرانه تخصیص یافت.
در ادامه امســال نیز همین ردیف اعتباری تکرار
شــد و امیدواریم که با مشارکتی که در قالب یک
کنسرســیوم مرکب از اعتبارات استانی ،اعتبارات
سازمان نوسازی مدارس ،اعتبارات ویژه آموزش و
پرورش ،ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ،بنیاد
مســتضعفان همچنین خیرین مدرسهساز ایجاد
شده است ،بتوانیم هرچه سریعتر سرانه آموزشی
کشــور را به خصوص در مناطق محروم به سطح
مناسب و مطلوب برسانیم.
رفع چالش دوزبانه شدن آموزش

چالش دوزبانه بودن برخی از پیشدبســتانیها
در ســال گذشــته معضل بزرگی بود که توسط
دولت یازدهم مشــخص شــد و دولت با هدف
توســعه آموزشهای پیش دبســتانی و توسعه
عدالت آموزشــی در سال تحصیلی ،آموزشهای
دوزبانه را در دستور کار وزارت آموزش و پرورش
قــرار داد .محمد دیمهور ،معاون آموزش ابتدایی
وزیر آموزش و پرورش گفت« :بر این اساس چتر
پوشش آموزشهای پیشدبستانی در سطح ایران
بــه  65درصد میرســد و در ادامه برای افزایش
پوشــش تحصیلی به صد درصــد اقدام و تالش
جدی صــورت میگیرد .از ســال آینده تمامی
نوآموزان در مناطق محروم ،دوزبانه و عشــایری
زیر پوشش رایگان آموزشهای پیش دبستانی قرار
می گیرند».وی همچنین گفت :هم اکنون 170

هزار دانش آموز عشــایر در ایــران تحصیل می
کنند که افزون بر  82درصد آنها یعنی  145هزار
نفر در دوره ابتدایی شــاغل به تحصیل هستند.
دانش آموزان مقطع ابتدایی درحوزه عشایر شمار
باالیــی دارد ،به همین دلیل توســعه امکانات،
پوشــش تحصیلی و افزایش عدالت آموزشی در
ایــن بخش مورد توجه و هدفگذاری جدی قرار
دارد».
مدرسهای در ایران تعطیل نشده

میرحمایت میرزاده ،سخنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات به آفتاب یزد میگوید« :رســیدن به این
درصد کار بسیار سختی است و زمان بسیار زیادی
میبرد .باید تحقیقات کامل باشــد .دولت اقدامات
خوبی در آموزش و پــرورش انجام داده ،به عنوان
مثال نظام آموزشــی توصیفی نداشتیم در صورتی
که در حــال حاضر این نظــام در مدارس موجود
است».سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلس در ادامه با اشاره به این که هیچ مدرسهای
در ایران تعطیل نشده است ،میافزاید« :در این راستا
یک اقدام کارشناسی جدی صورت گرفته است .در
هیچ کوره دهاتی نیست که مدرسهای تعطیل شده
باشد .حتی اگر در آن مدرسه زمانی  50دانشآموز
بوده اما االن با دو دانشآموز هم مدارس در روستاها
و مناطق محروم دایر هســتند .بنابراین نمیتوانیم
مدرســه را ببندیم چون معلــم دارد در مقاطع
مختلف به دانشآموزان درس میدهد».

مالک برترین برندهای ایرانی ،زنان هستند

جایگاه زنــان در کارآفرینی و توســعه پایدار
غیرقابل اجتناب اســت و آنچه میتواند ما را
موفق کند دســتان تکتک افراد جامعه است
که میتوان گفت بانوان ایرانی ثابت کردند در
تمام حماســهها موفق و در حماسه اقتصادی
امروز هم بسیار اثرگذارند.
زهرا ســعیدی ،عضــو کمیســیون اقتصادی
مجلس شورای اســامی با توجه به راهاندازی
کمپین «زیبا در هر سنی» و با تأکید بر اینکه
باید موانع فعالیتهای زنان را دریابیم ،چراکه
امــروز زنان را کمتــر در عرصههای مدیریتی
میبینیم ،گفت :باید اعتــراف کرد که فردای
بهتر ایــن ســرزمین نیازمند تــاش واالی
شیر زنان است و زنان سهم بسیاری در ایجاد
فرهنگ اشتغال در جامعه دارند.
وی معتقد اســت :بانوان ایرانی توانســتهاند
برنــد تولیدات مختلفی را از آن خود کنند که
با توجه به این ظرفیتها درصدد هســتیم تا
موانع حضور زنــان در عرصههای اجتماعی و
اقتصادی را رفع کنیم.
سخنگوی فراکســیون زنان مجلس ادامه داد:
بایــد به این نکتــه تأکید کرد کــه وضعیت
زنان در ایران در مقایســه با سایر کشورهای
خاورمیانه پیشرفت قابل توجهی داشته است،
 60درصد از دانشجویان دانشگاههای ایران را
دختران تشکیل میدهند ،تعداد قابل توجهی
از زنان در عرصه تئاتر و سینما فعالیت دارند،
ســهم زیادی از امدادگران و اعضای داوطلب
هاللاحمر به زنــان اختصاص یافته اســت،
همچنین تالشهای قابــل توجهی در حوزه
آموزش و توانمندســازی زنان صورت پذیرفته
است.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره نقش
نهادهای مردمی نیز افــزود :زنان در ایران به
عنــوان قاضی در شــورای حــل اختالف به

ایفای نقش میپردازند ،حضــور پررنگ زنان
در خیریههــا با رویکرد اشــتغالزایی ،تقویت
NGOهــای حمایــت از زنان ،سرپرســتی
کارگاههای آموزشی در روستاها و برنامهریزی
برای توسعه اشتغال روستایی و توانمندسازی
زنــان در کارگاههای کوچک نیز درخور توجه
اســت ،البته در این زمینه فرهنگسازی الزم
نیز از طریق رســانهها و برگزاری همایشهای
ملی و بینالمللی صورت گرفته اســت تا زنان
بتوانند حضور موفقی در عرصههای مدیریتی،
سیاسی و ورزشی داشته باشند.
وی گفت :در اینجا الزم است به برخی مباحث
درخصوص جایگاه و سهم زنان در فعالیتهای
اجتماعی ایران اشــاره کنم ،زنــان از ابتدای
انقالب اســامی برخالف برخی از کشورهای
همســایه از حــق رأیدهی و انتخابشــدن
برخــوردار بوده اند .همچنیــن همواره از حق
مالکیت و حق کسب وکار نیز بهرهمند بودهاند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس افزود :از
ن دادهاند که
سویی دیگر بانوان جامعه ما نشا 
میتوانند با انجام صحیح نقش مادری خود در
کنار پرداختن به کار و فعالیتهای اجتماعی،
نمونهای درخشــان از یک بانوی متعهد را در
جامعه به وجود آورند.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس همچنین در
خصوص موضوع کمپین «زیبا در هر ســنی»
و علت امتناع زنان از بیان ســن خود ،گفت:
البته نمیتوان این را به همه تعمیم داد و من
احســاس نمیکنم حساســیتی وجود داشته
باشد اما ممکن اســت برخی از بانوان و حتی
آقایان به دلیل عدم اعتمادبهنفس از اعالم سن
خود امتناع کنند .به هر حال آنچه که اهمیت
دارد این است که باید با یک همت جمعی در
کشور ،نسبت به تقویت حضور بانوان در جامعه
اقدام کرد.

