
از ابتداي امسال طالق روند نزولي داشته است. 
آنطور كه رئيس كانون سردفتران ازدواج و طالق 
مي گويد در سه ماه اول سال 97 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته طالق 6درصد و در شش ماه 
دوم سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
12 درصد رون�د نزولي پيدا كرده اس�ت. ايجاد 
»سامانه كنترل زوجين از ثبت ازدواج تا طالق 
احتمال�ي« و ايجاد واحدهاي مش�اوره در كنار 
دادگاه از جمله سياس�ت گذاري هايي است كه 
موجب شده افسار روند صعودي رشد طالق را در 
دست گرفته و ترمز فرد شدن زوجين را بكشد. 
هر چن��د ط��اق و جدايي خ��ود يك��ي از نتايج 
گسترش آسيب هاي اجتماعي اس��ت اما با وقوع 
طاق چرخه اي ديگ��ر از آس��يب هاي اجتماعي 
ش��كل مي گيرد و ب��ا پديده هايي همچ��ون زنان 
خودسرپرست يا سرپرست خانوار و كودكان طاق 
مواجه مي شويم. بنابراين كاهش وقوع جدايي ميان 
زوجين و كمك به برقراري آرام��ش و پايداري در 
ازدواج عاوه بر آنكه به ثبات كانون خانواده به عنوان 
يكي از سلول هاي بنيادين جامعه كمك مي كند 
موجب خواهد شد تا با كنترل آسيب هاي اجتماعي 

به هدف ثبات و ارتقاي جامعه نيز دست يابيم. 
به همي��ن خاطر ه��م طي س��ال هاي اخي��ر و با 
رش��د نگران كننده طاق و كاهش ن��رخ ازدواج 
سياس��ت  گذاري هايي در راس��تاي كاهش وقوع 
جدايي ميان زوجين انجام ش��ده اس��ت و حاال با 
اس��تناد به آم��ار و ارقامي كه روز گذش��ته رئيس 
كانون س��ردفتران ازدواج و طاق ارائه داد اجراي 
سياست هاي شوراي عالي انقاب فرهنگي منجر 
ش��د تا از ابتداي س��ال 97 طاق روند نزولي پيدا 
كند.  به گفت��ه وي از جمله تصميم��ات مهم اين 
بود كه زوجين از لحظه ثبت ازدواج تحت سيستم 
دولتي قرار مي گيرند و تا زمان احتمالي طاق تحت 

كنترل قرار دارند. 
  س�ال 95 ركورد دار ثبت طالق در تاريخ 

كشور 
۱75 هزار م��ورد طاق در س��ال 95 اين س��ال را 
رك��ورد دار ثبت جداي��ي زوجين در تاري��خ ايران 
كرده است. سال 96 نيز اوضاع مناسبي را از منظر 
جدايي ها نداشتيم، اما از آغاز سال 97 اوضاع تغيير 
كرده و ش��اهد رون��د نزولي ثبت ط��اق بوده ايم. 
هر چند برخي كارشناس��ان از جمله س��خنگوي 

كميسيون اجتماعي مجلس معتقدند اين كاهش 
به معناي كاهش آس��يب هاي اجتماعي نيس��ت 
بلكه به دليل كاهش آمار ازدواج است كه با كاهش 
طاق مواجه بوده ايم و بايد نگران موضوع » تجرد 

قطعي«  باشيم!
با وجود اين پروانه مافي رئيس فراكسيون خانواده 
هم در نشست مشترك اعضاي فراكسيون خانواده 
مجلس با مشاوران امور زنان وزارتخانه ها، سازمان 
بهزيستي، كميته امداد و رئيس ستاد ديه كشور با 
اشاره به آمار طاق سيماي آماري ازدواج و طاق 
در كش��ور را اينگونه توصيف كرد: »در شش ماهه 

نخست امسال)۱۳97( ۴۸ هزار و ۲۸7 واقعه طاق 
ثبت شده است كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 
با كاهش ميزان 5۱ هزار و 5۱۴ واقعه، ۳/6 درصد 
روبه رو هستيم كه اين خبر خوبي است ولي نياز به 

تدوين برنامه جدي تر هستيم.«
 همه تدابير منت�ج به روند كاهش�ي آمار 

رشد طالق 
علي مظفري، رئي��س كانون س��ردفتران ازدواج 
و طاق درب��اره دليل كاهش آمار طاق با اش��اره 
به دس��تور مقام معظم رهبري مبن��ي بر كاهش 
آسيب هاي اجتماعي از تشكيل جلساتي با محوريت 

اين مسئله خبر داد و افزود: »در اين جلسات علل 
ازدياد طاق از نظر علمي، پژوهشي مورد بررسي 
قرار گرفت كه يكي از مش��كات قانونگذاري بود. 
تا قبل از س��ال ۱۳70 زوجين ب��راي انجام طاق 
توافقي مس��تقيماً به دفاتر ط��اق مي رفتند، اما 
قانونگذار قانوني را تصويب كرد كه زوجين قبل از 
طاق بايد گواهي عدم سازش مي گرفتند تا سرعت 
مراجعه آنها بابت طاق كاه��ش پيدا كند، اما اين 
راهكار قانوني نه تنها موجب حل مسئله نشد بلكه 
دادگاه ها با ايجاد واحد داوري و دريافت مبالغي از 
خانواده ها از اين قانون استفاده شخصي مي كردند 
كه اين مشكل در سال 9۱ با تصويب قانون حمايت 

از خانواده برطرف شد.«
به گفته وي با تصويب قانون حمايت از خانواده و با 
ايجاد واحدهاي مشاوره در كنار دادگاه زوجين قبل 
از مراجعه به دادگاه براي انجام طاق بايد به مشاوره 
خانواده مراجعه كنند كه اي��ن عامل مفيدي براي 
جلوگيري از تصميمات زودگذر و از س��ر لجاجت 
خانوادگي ب��راي انجام طاق ش��د. زوجين در اين 
مراكز مشاوره بايد پنج جلس��ه حضور مي يافتند تا 
علت طاق آنها كارشناس��ي و موضوعات برطرف 
شود.  رئيس كانون سردفتران ازدواج و طاق ضمن 
اشاره به رونمايي سامانه اي در سال آينده افزود:»اين 
سامانه ۱00 صفحه زيرشاخه دارد و هر اطاعاتي كه 
زوجين بخواهند ) احكام خانواده، معرفي كتاب هاي 
مرتبط و...( به صورت رايگان در اين زيرساخت تهيه 
ش��ده تا آنها بتوانند همه موارد را براي زندگي بهتر 
در آن سامانه جس��ت وجو و استفاده كنند.« از نگاه 
وي دوره هاي شش ساعته آموزشي در چهار رشته 
روانشناسي روابط طرفين، اطاعات حقوقي ازدواج، 
مهارت هاي زندگي و اح��كام خانواده براي زوجين 
پيش از ازدواج نيز در كاهش آمار طاق مؤثر است. 

مظفري گفت:»براي كاهش آمار طاق در دادگاه 
خانواده نيز موضوعات را بررسي كرديم كه مشخص 
شد بعضي از سردفتران در دفاتر طاق حضور ندارند 
و افراد ديگري با سودجويي از اين موضوع استفاده 
مي كردند.« رئيس كانون سردفتران ازدواج و طاق 
همچنين از تعيين سقف طاق براي هر دفترخانه 
خبر داد. به گفته وي همچنين دفاتر طاق حداقل 
بايد فاصله دو كيلومتري با دادگاه خانواده را رعايت 
كنند و اجباري شدن اثر انگشت سردفتر طاق براي 

انجام واقعه طاق اجباري نيز  شود. 
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مطابق نتايج يك رتبه بندي جهاني، دانشگاه آزاد اسالمي برترين دانشگاه ايراني در سال 2019- 2018 است

صدرنشيني علمي دانشگاه آزاد 

وزير بهداشت: قول مي دهم حتي يك روز هم دارو كمياب نشود

سر به زير شدن طالق از ابتداي سال 97
در 6 ماه دوم سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته طالق روند نزولي 12 درصدي پيدا كرده است

مرك�ز رتبه بندي 

عليرضا سزاوار
ي   گزارش  2 ه ها نش�گا ا د

جهان، دانش�گاه 
آزاد اس�المي را با اختالف چش�مگير برترين 
دانشگاه كش�ورمان معرفي كرد. اين مؤسسه 
رتبه بن�دي ك�ه  )CWUR( ن�ام دارد و مخفف 
  Center for World University Ranking
است؛ از سال 2012 هر ساله نتايج پژوهش هايش 
را منتش�ر مي كن�د. ب�ر اس�اس جديد تري�ن 
رتبه بندي اين مؤسسه، 12 دانشگاه ايراني در 
ميان دانشگاه هاي برتر جهان قرار گرفتند كه در 
اس�ت.  آزاد  دانش�گاه  ه�م  آنه�ا  رأس 
در سال ۲0۱9- ۲0۱۸ دانش��گاه هاي 6۲ كشور 
جهان بررسي ش��دند كه در نتيجه آن، هاروارد با 
۱00 امتياز )نمره كامل(، شيكاگو با 99/6 امتياز، 
اس��تنفورد با 96/7 امتياز، ام اي تي با 96/۱ امتياز، 
كمبريج با 9۴، آكسفورد با 9۳/۲ امتياز، بركلي با 
9۲/5 امتياز، پرينستون با 9۱/9 امتياز، كلمبيا با 
9۱/۴ امتياز و انستيتو فناوري كاليفرنيا با 9۱ امتياز 

به ترتيب رتبه هاي اول تا دهم را كسب كردند. 
اين نظام رتبه بندي متكي بر شاخص هاي مختلفي 
است؛ كيفيت آموزش براساس كسب جوايز داخلي 
و خارجي توسط دانش��جويان و فارغ التحصيان 
دانشگاه، استخدام براساس تعداد فارغ التحصيان 
و برون داد هاي علمي براس��اس كل تعداد مقاالت 

علمي از جمله اين شاخص ها هستند. 
 بزرگ ترين شبكه انتشاراتي

اما نكته بسيار مهم چند شاخصي است كه موجب 
شده دانش��گاه آزاد روند صعودي چشمگيري در 
اين رتبه بندي داشته باش��د كه كيفيت انتشارات 
و فروش آثار علمي يكي از آنهاست. در اين زمينه 
دانش��گاه آزاد داراي بيش��ترين مراكز انتشاراتي 
در بين دانش��گاه هاي كش��ور اس��ت. در واقع اين 
دانشگاه بزرگ ترين شبكه انتشاراتي با ۱/5 ميليون 
مخاطب را دارد و همين مسئله هم در رتبه بندي اش 

تأثيرگذار بوده است. 

دومين ش��اخصي كه موجب صعود اين دانشگاه 
شده، ش��اخصي به نام »كيفيت دانشكده« است. 
دانش��گاه آزاد با 5۳0 واحد دانش��گاهي و انبوهي 
از دانش��كده هاي مختلف در اين گستره از شعب، 
امتياز گيري باالتري نسبت به ديگر دانشگاه هاي 

كشور داشته است. 
 تقدير از خدمات

يك��ي ديگ��ر از ش��اخص هاي مرك��ز رتبه بندي 
 »citations« دانشگاه هاي جهان براي رتبه بندي
يا تقدير از خدمات است. از آنجايي كه دانشگاه آزاد 
5۳0 شعبه دارد، اگر هر شعبه آن از نهادهايي كه 
فقط در شهر و اس��تان محل اسكانش مورد تقدير 
قرار گيرد، در اين صورت به سادگي گوي رقابت را از 

ديگر دانشگاه هاي كشور مي ربايد. 
 اين موضوع در خصوص دانشگاه آزاد رخ داده و در 
اين رتبه بندي هم باالترين امتياز را نسبت به ديگر 
دانشگاه هاي كشور گرفته است. البته در اين زمينه 
دانشگاه علمي و كاربردي با شعب بيشتر مهم ترين 
رقيب دانشگاه آزاد محسوب مي شود، اما كيفيت 
پايين آموزش و نبود انگيزه پژوهشي موجب انفعال 

دانشگاه علمي و كاربردي در اين زمينه شده است. 
 درصد باالي شاغالن

ديگر شاخصي كه امتياز دانش��گاه آزاد را افزايش 
داده، تعداد فارغ التحصيانش است. جاي تعجب 
هم ن��دارد؛ چراك��ه ۱/5 ميليون دانش��جوي اين 
دانشگاه حتي با حداقل نرخ اشتغال هم به مراتب 
بيشتر از ديگر دانش��گاه هاي دولتي آمار اشتغال 
دارند. در واق��ع اين رتبه بندي به درصد اش��تغال 
فارغ التحصيان اهميت نداده، بلكه تعداد شاغان 

مورد نظر بوده است!
شاخص هايي كه در مجموع براساس آنها، دانشگاه 
آزاد اسامي با امتياز 75/۳ در رتبه ۳7۱، دانشگاه 
تهران در رتبه ۴6۱، علوم پزش��كي تهران در رتبه 
5۴7، صنعت��ي ش��ريف در رتب��ه 59۲، صنعتي 
اصفهان در رتب��ه 6۴۲، صنعتي اميركبير در رتبه 
6۸9، تربيت م��درس در رتبه 576، علم و صنعت 
ايران در رتبه 760، دانش��گاه شيراز در رتبه ۸57، 
فردوسي مشهد در رتبه ۸7۲، علوم پزشكي شهيد 
بهشتي در رتبه 966 و دانشگاه شهيد بهشتي در 

رتبه 99۲ قرار گرفته اند. 

 رشد 50 درصدي دانشگاه هاي ايران
۱۲ دانشگاه ايراني كه در كنار ۱۲ دانشگاه از تركيه، 
پنج دانش��گاه مالزي، چهار دانشگاه از مصر، چهار 
دانش��گاه عربس��تان س��عودي، تك نماينده هاي 
كش��ور هاي لبنان، اس��رائيل و بحرين، پيشتازان 

آموزش عالي در خاورميانه هستند. 
در رتبه بندي س��ال گذش��ته مرك��ز رتبه بندي 
دانش��گاه هاي جهان، تنها هش��ت دانشگاه ايراني 
حضور داشتند،  اما امسال كشورمان با ۱۲ دانشگاه 
با رشدي 50 درصدي از نظر تعداد دانشگاه ها مواجه 
بود. دانش��گاه صنعتي اصفهان، دانشگاه فردوسي 
مشهد، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه شيراز از 
مراكز آموزش عالي بودند كه امسال به اين ليست 
اضافه شدند.  برخي از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي 
و فناوري خود را متعهد به رف��ع نياز ها و كمك به 
حل مسائل و مشكات كشور در حوزه هاي مختلف 
صنعتي، زيس��ت محيطي، اقتص��ادي، اجتماعي 
و خدمات��ي نمي دانند. مس��ئله مهمي كه موجب 
انفعال علمي - پژوهشي برخي مراكز دانشگاهي 
شده است. به همين دليل عادت كرده ايم كه فقط 
تعدادي دانش��گاه هاي محدود دولتي را در ليست 

رتبه بندي دانشگاه هاي برتر جهاني ببينيم. 
بررسي مقاالت اسكوپوس ۸9 دانشگاه دولتي و فني 
و حرفه اي ايران طي پنج سال اخير نشان مي دهد 
كه صددرصد دانشگاه ها از لحاظ كميت توليد علم 
رشد داش��ته اند. در توليد علم فناورانه، نوآورانه و 
كيفيت توليد علم ۸0 درصد دانشگاه ها و در توسعه 
تعامات علمي هم 75 درصد آنها رش��د كرده اند. 
مشكل اما اين است كه اين آمارها محدود به همين 
۸9 دانشگاه دولتي است و بقيه دانشگاه هاي كشور 
در سايه قرار دارند. در اين ميان دانشگاه آزاد در يك 
سال اخير رشد چشمگيري داشته و گام هاي بلندي 
برداشته است.  روند رو به رشد دانشگاه آزاد اسامي 
به رغم تمام فضاسازي ها عليه اين واحد آموزشي 
است. ظاهراً علم جاي سياست را در دانشگاه آزاد 

اسامي گرفته است. 

وزير بهداش�ت با 
اشاره به اينكه در    سالمت

كش�ور هيچ گونه كمبود داروي�ي نداريم، در 
اين باره گفت : اين قول را به مردم مي دهيم كه 
حتي يك روز هم كمبود دارو نداشته باشيم. 
سعيد نمكي در حاشيه جلسه روزگذشته دولت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه در زمينه داروهاي 
اساس��ي كوچك ترين كمبودي نداريم و در سال 

آينده هم اين كمبود را نخواهيم داشت، گفت: در 
زمينه قيمت دارو هم مانند سال هاي گذشته افزايش 
سنواتي ممكن است وجود داشته باشد، اما جهش 
قيمتي كه به مردم فشار وارد كند، نخواهيم داشت. 
بيمه ها هم داروهاي تحت پوشش را حمايت خواهند 
كرد.  وي خاطر نشان كرد: طرح تحول سامت را به 
ش��دت دنبال خواهيم كرد و مواردي مثل نگرش 
اقتصادي به طرح تحول نظام سامت و اثربخشي 

هزينه ها را دنبال مي كنيم و تاشمان بر اين است 
كه كاهش پرداخت از جيب بيمار، تأمين دارو براي 
بيماري هاي خ��اص و ماندگاري طبيب در مناطق 
محروم را تقويت كنيم. از همه مهم تر به دنبال اين 
هستيم كه به بخش خصوصي بيشتر بها دهيم، البته 
نه اينكه جورش را مردم بكشند بلكه بايد خودمان 
جورش را بكشيم.  نمكي در پايان با تشكر از مردم 
براي حض��ور در راهپيماي��ي روز ۲۲ بهمن گفت : 

بهترين كاري كه ما مي توانيم براي مردم انجام دهيم، 
اين است كه خدمات بخش سامت را به نحو احسن 
انجام دهيم. م��ا قول مي دهيم ب��ا وجود تحريم ها 
حتي يك روز كمبود دارو نداش��ته باشيم. توسعه 
زير ساخت هاي نظام س��امت را ادامه مي دهيم. 
همچنين به توليدكننده داخلي بيشتر بها مي دهيم 
و اجازه نخواهيم داد داروها و تجهيزات پزشكي كه 

قابليت توليد داخل دارند، به كشور وارد شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 حداد عادل توئيت كرد: امريكا با تحريم اقتصادي و جنگ رسانه اي 
تاش مي كند مردم ايران را ناراضي كند تا ملت را در مقابل انقاب قرار 
دهد. حضور پرشور مردم در جشن ۴0 سالگي انقاب نشان داد كه دست 
امريكايي ها را خوانده اند و فريب اين تاش هاي آنان را نمي خورند. ۴0 

سال شكست امريكا ۴0 سال پيروزي ايران.
-----------------------------------------------------

  امير توئيت كرد: دوران چلچلي انقاب تازه دوران بلوغ اس��ت و 
نسل جديد با حركت فكري جهادي آغازگر گامي جديد در تاريخ تمدن 

انقاب اسامي خواهد بود. گام دوم در راه است... 
-----------------------------------------------------
  حاج فيدل توئيت ك�رد: كي روش گفت��ه: مي خواهم كلمبيا را 

قهرمان جهان كنم. همونطوري كه ايران رو قهرمان آسيا كرد!
-----------------------------------------------------

  سيدامير س�ياح با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ديشب با 
حدود ۳0 هزار تومن كاالي س��وپري، دم صندوق همه كارت هايم را 
كشيدم هيچ كدام موجودي كافي نداشت. با خجالت يك سس را حذف 
كردم دوباره كارت كشيدم. موقعيت عجيبي بود. ياد آنهايي افتادم كه 
ماه هاست حقوق نگرفته اند. ياد بيكار شده ها. ياد خجالت بازنشسته ها... 

كاش همه مسئوالن اين موقعيت را تجربه كنند.
-----------------------------------------------------

 علي�زاده ب�ا انتش�ار اين عك�س توئي�ت ك�رد: خانمي كه 
تصوي��ر گفت  وگوي��ش ب��ا پروي��ز فت��اح رئي��س كميته ام��داد در 
راهپيمايي۲۲بهمن97 با استقبال رس��انه ها مواجه شد، مادر شهيد 
۱۴ ساله »جاويدنشان« محمدحسين حاج ميري عضو گردان تخريب 

لشكر ۱0 سيدالشهداست. 
-----------------------------------------------------

  مه�دي توئيت كرد: م��ن اگر جاي آق��اي ترامپ ب��ودم به جاي 
۴0سالگي انقاب ايران، به چهار ساله شدن دولت خودم فكر مي كردم!
-----------------------------------------------------

  يك كارب�ر توئي�ت ك�رد: ۱. هركارش��ناس حق��وق بدون 
سوءپيش��ينه، بايد بتواند پروانه خدمات حقوقي بگيرد و با كسب 
تجربه و گذراندن دوره هايي به تدريج وكيل هم بش��ود و ارتقا يابد. 
۲. دوره را كانون وكا نبايد برگزاركند چون  تعارض منافع دارد. ۳. 
نرخ خدمات، سوابق عملكرد و ارزيابي موكان قبلي از هر وكيل هم 

بايد اجباراً شفاف باشد.
-----------------------------------------------------

 سيده راضيه حسيني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: مهم 
نيست كه محصول تبليغ ش��ده چي باش��ه؛ از لوازم حمام و كلمن آب 
گرفته تا شربت و آدامس خروس نشان، تصوير يه زن با لباس باز و گاهي 
نيمه برهنه، پاي ثابت همه آگهي هاي متعدديه كه دهه 50 توي صفحات 
مجات »زن روز« و »تهران مصور« كار مي شد. استفاده ابزاري از زن به 

تحقيرآميزترين شكل. 
-----------------------------------------------------

 ريحانه عسگري با انتشار اين عكس توئيت كرد: دستنوشته 
جالب در جشن ۴0 سالگي انقاب.

-----------------------------------------------------
  كفشنده توئيت كرد: امريكا ۴0 س��اله هيچ غلطي نكرده هرجا 
گفت: بايد بشود نشد، يكيش سوريه، عراق وافغانستان هر جا رفت، ايران 

در اونجا بر دل ها حكومت مي كنه اين يعني فروپاشي امريكا. 
-----------------------------------------------------

  زينب حس�ني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ۴0سال 
اس��ت كه امريكا همه جور تحركاتي از نظامي و اقتصادي تا جنگ 
رسانه اي به راه انداخته ولي همواره مغلوب بوده دليل مغلوب بودن 
امريكا هم اين است كه همواره حمله را او شروع كرده، اما به مقاصد 

شيطاني خود نرسيده. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام

  با شكايت محمدباقر قاليباف  شهردار اسبق تهران، محمود ميرلوحي، 
عضو شوراي شهر تهران به جرم توهين و نشر اكاذيب به شش ماه حبس 

و 7۴ ضربه شاق محكوم شد. 
   نمايشگاه هاي »مدرسه انقاب« همزمان با دهه مبارك فجر در ۴ 
هزار دبيرستان متوسطه دوم در سراسر كشور برپا شد و تا ۳0 بهمن ماه 

نيز داير است. 
   مديركل پيش بيني و هش��دار سريع س��ازمان هواشناسي از ورود 
سامانه بارشي جديد از روز آينده به كشور خبر داد و گفت : اين سامانه 

شنبه در كل كشور فعال مي شود. 
   رئيس ستاد فعاليت هاي جهادي وزارت بهداشت با اشاره به خدمات 
مختلفي كه گروه هاي جهادي در طول سال انجام داده اند از اعزام ۲00 

گروه جهادي در ايام دهه فجر به مناطق محروم خبر داد. 
   نايب رئيس انجمن اهداي عضو ايرانيان گفت: پيوند كبد از فرد زنده فقط 
در مورد پيوند كليه امكانپذير است. بنابراين افرادي كه ادعاي اهداي كامل 

كبد از فرد زنده را دارند، شياد هستند و بايد با آنها قاطعانه برخورد شود. 
  سازمان وظيفه عمومي ناجا اعام كرد: مشموالن از تاريخ فراغت، 
ترك تحصيل يا انصراف از تحصيل يك س��ال فرصت دارند تا وضعيت 

خدمتي خود را تعيين تكليف كنند. 

شهادت جمعي از حافظان امنيت مردم
 در عمليات تروريستي شرق کشور

رواب�ط عموم�ي ق�رارگاه ق�دس ني�روي زمين�ي س�پاه در 
اطالعي�ه اي از حمل�ه انتح�اري تروريس�ت هاي تكفي�ري 
ب�ه اتوب�وس حام�ل رزمن�دگان اس�الم و ش�هادت و مج�روح 
ش�دن جمع�ي از آن�ان در ج�اده خ�اش - زاه�دان خب�ر داد. 
روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در اطاعيه اي از حمله 
انتحاري تروريست هاي تكفيري به اتوبوس حامل رزمندگان اسام و 
شهادت و مجروح شدن جمعي از حافظين مرزهاي ميهن اسامي در 

جاده خاش- زاهدان در شامگاه ديروز خبر داد.  
به گزارش سپاه نيوز، متن اطاعيه قرارگاه قدس به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
در پي شكست سخت استكبار جهاني از مردم شريف و قهرمان ايران در 
جشن ۴0سالگي انقاب اسامي و راهپيمايي باشكوه و دشمن شكن 
۲۲بهمن ماه، تروريست هاي تكفيري و مزدوران سرويس هاي اطاعاتي 
وابسته به نظام سلطه و استكبار براي تلخ كردن كام ملت ايران، شامگاه 
چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه يك دستگاه اتوبوس حامل رزمندگان غيور 
اس��ام كه پس از اتمام مأموريت مرزباني از منطقه، عازم موطن خود 

بودند را در جاده خاش- زاهدان هدف حمله انتحاري قرار دادند. 
در اين حمله انتحاري كه با اس��تفاده از يك دستگاه خودروی مملو از 
مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل يكي از يگان هاي قرارگاه قدس 
نيروي زميني سپاه صورت پذيرفت، جمعي از حافظين مرزهاي ميهن 

اسامي شهيد و تعدادي نيز زخمي شدند. 

سازمان مستقل درمان درد 
در كشور مسائل اجتماعي از جايي جنسيتي مي شوند كه از جاي خود خارج 
و دستمايه سياسي بازي مي شوند. از طرفي اينكه بودجه عمومي كشور در 
دست دولت است به سياسي ماندن اين مسائل دامن مي زند. مجموع اين 
عوامل باعث مي شوند كه بس��تر حمايت از زنان داراي ظرفيت تبليغاتي 
شود و مسائل آنها يك برند رأي آور باشد. همه مي دانند زنان در جامعه ما با 
مسائل متعددي دست به گريبانند و اين مسائل حتي شهر به شهر، روستا 
به روستا، استان به استان، مجرد يا متأهل، بي سواد يا تحصيلكرده، شاغل 
يا خانه دار، مادر يا بدون فرزند، سرپرست خانوار، آسيب ديده يا در معرض 

آسيب و... متفاوت است. 
هر كدام از اين گروه زنان بنا به مقتضيات جغرافياي دسته خود، نيازمند 
دريافت طيفي از خدمات از دولت هس��تند. اين در حالي است كه نه تنها 
هيچ يك از اين گروه ها به طور خاص مخاطب خدمات دولتي نيستند، بلكه 

هنوز اطاعي از اين گروه ها وجود ندارد. 
به بيان ديگر دولت ها در تهيه شناسنامه جامعه زنان در كشور به خوبي عمل 
نكرده اند. بنابراين نمي دانند بايد خود را براي چه خدماتي با كدام اولويت ها 
آماده كنند. عاوه بر اينكه فراگيري نيازهاي زنان را هم نمي شناسند. در اين 
بين براي حوزه زنان مديراني را انتخاب مي كنند كه بيشتر گرايش سياسي 
دارند تا گرايش مديريتي و تخصصي و خدماتي. ديروز وزير رفاه اين گره 

كور را بي كفايتي دولتي توصيف كرد. 
عاوه بر اين ساختار مديريت امور زنان به عنوان معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري در بسياري موارد دست نهادهاي نظارتي را براي به چالش 
كشيدن عملكرد اين نهاد بسته است.  نتيجه اينكه در حال حاضر تنها نهاد 
با ماهيت اجرايي زنان در دولت به مركزي براي اثبات و به رخ كش��يدن 
قدرت رقباي سياسي در حوزه زنان تبديل شده است.  اگرچه چند سالي 
است تهيه اطلس زنان در اخبار اعام مي شود، اما ورود به مسائل اجتماعي 
نشان مي دهد اين موضوع با الزامات و نيازهاي اجرايي و مديريتي سازگاري 
ندارد.  به اضافه اينكه مديريت زنان در كشور ما چند سالي است بيشتر در 
پي رسيدن به قواره هاي ديكته شده جهاني است تا رفع نيازهاي جامعه زنان 
كشور.  نمايش حضور زنان در ورزشگاه ها با فشار فيفا، تدوين اليحه دفاع از 
زنان در برابر خشونت با نسخه سازمان ملل و دفاع از افزايش سن ازدواج با 
ديكته يونسكو و همكاري با كشورهاي ژاپن و سوئيس و فناند از نمونه هاي 

عملكرد مديريت زنان در كشور ما است. 
خاصه اينكه مجموع اين شرايط باعث شد وزير رفاه خواستار تغيير ساختار 
مديريت زنان در كشور شود. پيشنهاد تأسيس سازمان مستقل زنان در اين 
راستا صورت گرفته اس��ت.  وزير رفاه گفت: سازماني مستقل براي زنان و 
خانواده در كشور نداريم و با مشكات ساختاري، براي پيگيري امور زنان 

در كشور مواجه هستيم. 
محمد ش��ريعتمداري در پنجمين جلسه ش��وراي هماهنگي كارگروه 
توانمندسازي زنان سرپرس��ت خانوار اظهار داشت: مصوباتي كه تاكنون 
در مورد زنان و خانواده انجام شده، خوب بوده اما الزم است كه كارگروهي 
در اين خصوص تشكيل شود و تقسيم كار ملي صورت گيرد تا شاهد حل 

مشكات جامعه زنان باشيم. 
وي ادامه داد: نداش��تن س��ازماني مس��تقل براي زنان و خانواده، يكي از 
ضعف هايي است كه دچار آن هس��تيم و مشكل ساختاري براي پيگيري 
امور زنان در كشور وجود دارد كه بايد در شوراي عالي اداري پيگيري شود. 
همچنين به صورت قانوني در مجلس به تصويب برسد كه اين موضوع نياز 
به پيگيري جدي دارد.  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه تهيه 
اطلس جامع از وضعيت زنان در بخش هاي گوناگون الزامي است، افزود: 

براي تهيه اين اطلس با ساختار فعلي جامعه عاجز هستيم. 
 شريعتمداري با اشاره به اينكه بيش از ۳ميليون زن سرپرست خانوار در 
كشور زندگي مي كنند، تأكيد كرد: نداشتن يك س��ازمان مناسب براي 
پيگيري وضعيت آنها و جلوگيري از آسيب هاي آنها، نياز ضروري است كه 

بايد با جديت دنبال شود.  
وي تصريح كرد: اگر به صورت فيزيكي و قانونمند نتوانيم اين سازمان را 
پيگيري كنيم، ناچاريم به صورت مجازي، آن را ايجاد كنيم.  وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي تأكيد كرد: در خصوص اطاعات جامع وضعيت زنان 

سرپرست خانوار، بي كفايت هستيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

مرتضي جابريان| تسنيم


