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حجاب مبتنی بر قوانین کشور است
| سخنگوى ناجا تاكيد كرد كه حجاب 
مبتنى بر قوانين كشور است و تمامى دستگاه ها، 
نهادها، افراد و سازمان ها بايد براى ترويج عفاف 

و حجاب پيش قدم باشند.
ســردار ســعيد منتظرالمهدى در اختتاميه 
جشــنواره چادرهاى آســمانى كه در باغ موزه 
دفاع مقدس برگزار شــد، گفت: قوام و دوام هر 
جامعه اى به هنجارهايش بســتگى دارد. بنابراين رعايت اين هنجارها 

الزمه زيست هنجارمند و مسالمت آميز در جامعه است.
وى با بيان اينكه حجاب مبتنى بر قوانين كشــور است، تصريح كرد: 
براى ترويــج فرهنگ عفاف و حجاب بايد تمامى نهادها و دســتگاه ها و 
سازمان هاى مسئول پاى كار بيايند. از سوى ديگر علما، ائمه جماعات، 
اساتيد، انديشمندان، خواص و ... نيز بايد با استفاده از امكانات و فضاهايى 
كه در اختيار دارند پيشتاز باشــند. در اين ميان نيروى انتظامى نيز به 
عنوان آخرين دستگاه از ميان بيست و اندى سازمان مسئوليت پاسدارى 

از ارزش ها را بر عهده دارد.
منتظرالمهدى با بيان اينكه ناجا امروز با ادبيات تشويق، ترغيب، تعظيم 
و تكريم در حوزه هاى ايجابى فعاليــت مى كند، گفت: ديگر بخش هاى 
پليس نيز براى باز اجتماعى كردن معدود افرادى كه اصرار بر ناهنجارى 
دارند اقدامات ســلبى انجام مى دهــد.وى با بيان اينكه شــل حجابى، 
هنجارشــكنى و بدحجابى برخى از افراد هيچ ارتباطى با باورهاى آنان 

ندارد، گفت: بلكه اين اقدامات بر اساس اميال آنها بروز مى كند.

 بهره گیری از مطالعات اجتماعی
در طرح های عمرانی

| اســتاندار تهــران با تاكيد بــر لزوم 
بهره گيرى از مطالعــات اجتماعى براى اجراى 
پروژه هــاى عمرانى گفت: متأســفانه ما هنوز 
در طرح ها به پيوســت هاى اجتماعى كه بايد 
ضميمه طرح هــاى عمرانى و صنعتى باشــد؛ 

توجه نكرده ايم.
محمدحسين مقيمى در جلسه مشترك ستاد 
فرهنگى و اجتماعى مديريت و ساماندهى آسيب هاى اجتماعى و كارگروه 
تخصصى اجتماعى فرهنگى استان تهران كه در محل استاندارى تهران 
برگزار شد، گفت: مطالعات اجتماعى و مطالعاتى كه با انسان ها سر و كار 
دارند نمى تواند همه ابعاد شرايط موجود و عوامل ايجاد اين شرايط را در 
كشور نشان دهد اما اين به آن معنا نيست كه همه كارهايى كه در كشور 
انجام شده نبايد اجرا مى شد، بلكه به اين معناست كه بايد در كنار كارهاى 

انجام شده اقدامات ديگرى انجام مى شد.
وى افزود: كشورهاى پيشرفته طبق امكانات، برنامه ريزى كرده اند و با 
دستيابى به 80 درصد آن برنامه موفق شده اند. آلمان در جنگ جهانى 
زيرساخت هاى خود را از دست داد و جمعيت زيادى از اين كشور كشته 
شدند. افراد تاثيرگذارى از اين كشــور گرفتار تبعيد شدند اما از فرداى 
جنگ افرادى كه باقيمانده بودند تصميم گرفتند كشــور خود را نجات 

دهند و طبق برنامه ريزى هاى انجام شده كشور خود را ساختند.
مقيمى ادامه داد: اكثر شهرهاى كشور آلمان صنعتى هستند و مردم 
در كنار صنايع خود زندگى مى كنند اما مشــكالت صنايع ما را ندارند و 
به موازات توســعه به محيط زيست و مســائل اجتماعى خود رسيدگى 

مى كنند.

شکایت از صدا و سیما بدنبال پخش اعترافات 
دختر ۱۷ ساله

| وكيل انجمن حمايت از حقوق كودكان بــا تاكيد بر حفظ آبرو و حيثيت 
افراد به عنوان حفظ حريم خصوصى آنان، گفت: انجمن حمايت از حقوق كودكان 
به دنبال نمايش اعترافات دخترى 17 ساله از صدا و سيما اعتراض كتبى خود را به 
شوراى نظارت بر صدا و سيما تقديم كرده و در صدد است از طريق دادسراى رسانه  
پيگيرى هاى قضايى را انجام دهد. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، سارا باقرى با بيان 
اينكه اصل 37 قانون اساسى كه ناظر بر اصل برائت است بر اين نكته اشاره دارد كه جرم 
افراد بايد در دادگاه صالح ثابت شود، افزود: عالوه بر اين يكى از مهمترين حقوق و بلكه 
اولين حقى كه مصاحبه شونده بايد از آن برخوردار باشد، حق آزادى در شركت كردن 
يا شركت نكردن در مصاحبه است.وى با بيان اينكه ماده 19 اعالميه حقوق بشر به حق 
آزادى عقيده اختصاص دارد و از يك نظر داراى جنبه سلبى است اظهار كرد: اين ماده 
به اين معنا است كه نمى توان فرد را به گفتن مطالبى كه خود تمايل به بيان آنها ندارد 
وادار ساخت بنابراين كسانى كه قصد مصاحبه با افراد مورد نظر را دارند نبايد آنها را به 
اجبار يا به اكراه به انجام مصاحبه وادار كنند.وكيل انجمن حمايت از حقوق كودكان 
تصريح كرد: به ويژه در موضوعاتى كه با كودكان ســر و كار دارد، خبرنگاران نبايد با 
كودكان زير 18 سال مصاحبه كنند مگر آنكه در حضور يا با اجازه يكى از والدين يا فرد 

بزرگسالى كه مسئول نگهدارى كودك است اين مصاحبه انجام شود.

 احصاء ۱۶تخلف تعرفه ای
در بیمارستان های خصوصی

| مديركل نظارت بر اعتباربخشى و امور درمان معاونت درمان وزارت 
بهداشــت از احصاء 16 مورد تخلف تعرفه اى در بيمارســتان هاى خصوصى 
خبر داد و گفت: يكى از برنامه هايمان اين است كه صورت حساب هاى واحد 
الكترونيك داشته باشيم كه در پيشــگيرى از بروز تخلف بسيار موثر است. 
با اين اقدام هم بيمار و هم وزارت بهداشــت به عنوان ناظر مى توانند به اين 
صورت حساب الكترونيك دسترسى داشته باشند. دكتر عليرضا عسگرى درباره 
وضعيت تخلفات تعرفه اى در بيمارستان هاى خصوصى، گفت: با بررسى هايى 
كه انجــام داديم 16 مورد از جنس تخلفات تعرفه اى احصاء شــد و آنها را به 
بيمارستان هاى خصوصى ابالغ كرديم تا از بروز آنها جلوگيرى كنند. در عين 
حال دائما نظارت مى كنيم تا اين مشكالت رفع شوند. نظارت هاى ما به صورت 
دوره اى انجام مى شــود و در جاهايى كه تخلفات شان شديد است، ساختارى 
ايجاد كرديم به نام ناظر مقيم كه نظارت ها را مداوم انجام مى دهد.وى با بيان 
اينكه يكســرى برنامه هاى نظارتى را براى آينده در دست اجرا داريم، افزود: 
به عنوان مثال يكى از برنامه هايمان اين اســت كه صورت حساب هاى واحد 

الكترونيك داشته باشيم كه در پيشگيرى از بروز تخلف بسيار موثر است. 

نحوه فعالیت و رتبه بندی سمن های جوانان 
حوزه گردشگری

| معاون ســاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تشــريح 
جزئيات و نحوه فعاليت ســازمان هاى مردم نهاد جوانان در حوزه گردشــگرى و 
بوم گردى، از رتبه بندى اين سمن ها از سال آينده خبر داد. محمدمهدى تندگويان 
از فعاليت بيش از 2000 ســازمان مردم نهاد جوانان در سراسر كشور خبر داد و 
افزود: فعاليت  اين تشكل ها متنوع و در بخش هاى گوناكون اجتماعى، فرهنگى، 
مذهبى، اشتغال زايى و حتى گردشگرى است، همين مساله نياز به هماهنگى بين 

اين سازمانهاى مردم نهاد را بيش از پيش نشان مى دهد.
وى با بيان اينكه فعاليت سازمان هاى مردم نهاد در حوزه گردشگرى به تازگى و 
به صورت آزمايشى شروع شده است، اظهار كرد: طى مدت اخير توانستيم شبكه 
گردشگرى جوانان را تشكيل دهيم. در كشور حدود 70 تشكل داريم كه در زمينه 

گردشگرى و بوم گردى فعال هستند.
معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصريح كرد: ايجاد شبكه 
گردشگرى بسيار متنوع است براى مثال سازمان مردم نهادى كه ممكن است يك 
خانه قديمى را در روســتايى در اختيار داشته باشــد، آن را به ظرفيت بوم گردى 
تبديل كند. با ايجاد شــبكه و تخصصى شــدن اين اقدامات تعداد توريست ها و 

گردشگران بيشتر مى شود.

خبرنامه دریچه

جمعیت ۱۰۰ میلیونی ایران طی 3 دهه آتی

| وزير بهداشت با بيان اينكه حوزه دارو و تجهيزات 
پزشــكى مورد توجه و تاكيد رييس جمهور كشورمان قرار 
دارد، تصريــح كرد: ســتاد تدابير ويژه بــراى تامين دارو و 
تجهيزات پزشكى در شرايط تحريم برنامه هايى دارد، درعين 
حال اميدواريم بتوانيم از سوى بانك مركزى و ساير بانك هاى 
عامــل، حمايت هاى كافى را دريافت كنيــم تا بخش دارو و 

تجهيزات با كمترين آسيب روبرو شود.
دكتر سيدحسن هاشــمى در حاشــيه افتتاح مركز پرتو 
درمانى باران خرم آباد با اشاره به افتتاح بيمارستان اعصاب 
و روان مهر خرم آباد گفت: ساخت بيمارستان 64 تختخوابى 
ويژه بيماران اعصاب و روان مهر خرم آباد از ســال 84 آغاز 
شده و با همت دانشگاه علوم پزشكى لرستان با سرعت قابل 
قبولى به بهره بردارى رسيد كه بايد از اين دانشگاه تشكر كرد. 
هاشــمى افزود: با توجه به كمبود امكانات درمانى براى 
بيماران اعصاب و روان در سطح استان لرستان، به بهره بردارى 

رسيدن اين بيمارستان اهميت زيادى دارد. 
وزير بهداشــت درباره مركز پرتو درمانى باران گفت: اين 
مركز پرتو درمانى بــه منظور خدمات رســانى به بيماران 
مبتال به سرطان تاسيس شده و خدمات را در سطح عالى و 
با امكانات پيشرفته ارائه مى دهد. البته اين مركز براى ارائه 
خدمات كافى نيست، اما مانع از اين مى شود كه بيماران به 
استان هاى ديگر اعزام شوند. بايد ســعى شود در يك يا دو 
سال آينده، مشابه اين مركز را به مجموعه مراكز پرتودرمانى 

اضافه كنيم.
وزير بهداشــت با بيان اينكه خيرين ســالمت در استان 

لرســتان نيز فعال هســتند، خاطرنشــان كرد: قبال تاكيد 
كرده ايم كه هر كجــا خيرين قدم بردارنــد و كمك كنند، 
وزارت بهداشت نيز 50 درصد كمك خواهد كرد. بنابراين در 
پروژه هايى كه آنها آغاز كرده اند، وزارت بهداشت در تجهيز 
و بهره بردارى پروژه اقدام خواهد كرد. هاشمى درباره طرح 
تحول سالمت تصريح كرد: طرح تحول سالمت، از پنج سال 
قبل آغاز شده است و بركات آن متوجه مردم به ويژه در نقاط 
محروم و  استان هاى مرزى كشور شده است.وزير بهداشت 
با بيان اينكه طرح تحول سالمت با قدرت ادامه پيدا خواهد 
كرد، گفت: به طور حتم، حمايت هاى دولت و مجلس شوراى 
اسالمى از طرح تحول سالمت ادامه پيدا خواهد كرد، تا آن 
بخش كه مربوط به مردم است بدون نقص دنبال شود. اما در 
بخش مربوط به ارائه دهندگان خدمت از جمله پرســتاران، 
كاركنان وزارت بهداشت و فروشندگان تجهيزات پزشكى و 
داروخانه ها، طلب هاى زيادى از بيمه باقى مانده كه اميداست 
در اين مورد هم گشايشى حاصل شــود. بنابر اعالم روابط 
عمومى وزارت بهداشــت، هاشــمى درخصوص خالءهاى 
درمانى به ويژه پزشــك متخصص در استان لرستان گفت: 
30 درصد از ظرفيت دانشــگاه ها به ظرفيت بومى اختصاص 
دارد. به اين معنا كه دانشجويان بومى به تدريج وارد چرخه 
ارائه خدمت مى شوند. درعين حال، توزيع متخصص معموال 
آبان ماه هرســال صورت مى گيرد.وزير بهداشــت افزود: از 
جمله مواردى كه همواره مورد توجه است، محروميت از نظر 
حضور و تعداد متخصصان در هر نقطه اى از كشور است. بايد 
پذيرفت كه كشــور پهنــاورى با 81 ميليــون نفر جمعيت 

داريم، از طرفى ســاالنه مثال 60 نفر جراح مغــز و 80 نفر 
متخصص ارتوپدى تربيت مى شــوند كه عمدتا طرح قانونى 
خود را مى گذرانند و بعد از اتمام طرح از مناطق محروم خارج 
مى شوند. لذا بهترين راه حل بومى گزينى و تربيت افراد بومى 
هر استان است و مى توان گفت شرايط ظرف چندسال آينده 
تغيير خواهدكرد. ضمن اينكه به فكر راه حل هاى كوتاه مدت 
هم هستيم و از هيچ تالشى براى آسايش مردم دريغ نخواهيم 
كرد.هاشمى درباره تامين تجهيزات پزشكى و دارو در شرايط 

تحريم گفت: يكى از اقدامات جدى وزارت بهداشت اين است 
كه مردم در  شرايط تحريم، در حوزه سالمت آسيب كمترى 
ببينند، زيرا به هرحال تحريم ها آســيب رسان هستند.وزير 
بهداشت ادامه داد: از نظر رييس جمهور امريكا، اين تحريم 
ها، شديدترين و بيرحمانه ترين نوع تحريم است، اما از نظر 
ما، تحريم در قرن 21 به شدتى كه وى تصور مى كند، نيست، 
مخصوصا براى كشورى مانند ايران كه با 15 كشور همسايه 

بوده و چند دهه تجربه تحريم را داشته است.

برای تامین دارو در شرایط تحریم برنامه داریم
وزیر بهداشت:

| محمد باقر عباسى مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اينكه در 
مسائل جمعيتى بايد صريح بود و وضعيت حال چنان كه گفته مى شود تيره و تار نيست، در عين حال گفت: جمعيت 

كشور طى سه دهه آينده به 100 ميليون نفر مى رسد.
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