
طبق آخرين سرش�ماري، ۹ميليون و ۷۶۹ هزار 
نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نكرده 
داريم و همچنين تعداد افرادي كه از سن متعارف 
ازدواج عبور كرده اند، اما هنوز به سن تجرد قطعي 
نرس�يده اند يك ميليون و ۸۱۰هزار نفر اس�ت. 
عالوه بر اين ۲۲۰هزار نفر مجرد قطعي و ۱۱ميليون 
و ۸۰۰هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نكرده در كشور 
داريم كه با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت 
يا طالق، جمعيت مجردان ايران به رقم ۱۳ميليون 
و ۳۲هزار نفر مي رسد. اين رقم حدود يك ششم 
جمعيت كشور اس�ت كه بر اين اساس و با وجود 
سياس�ت هاي ابالغي،  تجردگرايي براي تصرف 
پنج شش�م ديگر جمعيت خيز برداشته است. 
آمارهاي كاهش�ي ازدواج و افزايشي طالق گواه 
ضريب نفوذ تجردگرايي در بين افراد جامعه است. 
آم��ار ازدواج، ط��اق و رش��د جمعيت، ش��اخص 
امنيت و توسعه اجتماعي اس��ت و  مبناي بسياري 

از تصميم گيري هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
قرار مي گيرد. در س��ال هاي اخير كه اين آمارها در 
كشور ما به مرز هشدار رسيده است،  سياست هاي 
چندگانه اي در مورد آنها اتخاذ ش��د كه اتفاقاً هيچ 
يك منتج به نتيجه نشد. بر اين اساس عده اي سعي 
مي كنند رخدادهاي ازدواج و زاد و ولد را طبيعي و رو 
به رشد نشان دهند، عده اي اين آمارها را نگران كننده 
توصيف مي كنند و عده اي ديگر دست به بازي آماري 
و عبارتي مي زنند تا به اصطاح زهر آن را بگيرند. به 
عنوان مثال از ميان آمار برپايه ثبت يا رخداد، آنچه به 

وضع مطلوب نزديك تر است را منتشر مي كنند. 
اين موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفت كه روز 
گذشته، روز انتشار آمار اين اتفاقات در رسانه ها بود. 
گروهي داده هاي پايگاه اطاعات جمعيت سازمان 
ثبت احوال را مبناي گزارش خ��ود قرار داده بودند 
و گروهي ديگر ارقامي را به نقل از علي اكبر محزون، 
مديركل دفتر جمعيت نيروي كار مركز آمار ايران و 

مديركل سابق اطاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت 
احوال كشور رسانه اي كردند. 

 يك ششم جمعيت در دام تجرد!
براساس اين گزارش علي آكبرمحزون اظهار داشت: 
طبق آخرين سرشماري، ۹ميليون و ۷۶۹هزار نفر در 
سن متعارف ازدواج و ازدواج نكرده داريم و همچنين 
تعداد افرادي كه از سن متعارف ازدواج عبور كرده اند، 
اما هنوز به سن تجرد قطعي نرسيده اند يك ميليون 

و ۸۱۰ هزار نفر است. 
وي گفت: به افرادي كه از س��ن تجرد قطعي عبور 
كرده باش��ند، مجردان قطعي مي گوين��د و تعداد 
آنها در كل كشور ۲۲۰هزار نفر است. ۱۱ميليون و 
۸۰۰ هزار نفر مجرد ازدواج نكرده در كش��ور داريم 
كه با احتس��اب افراد بدون همس��ر در اث��ر فوت يا 
طاق، جمعيت مجردان ايران به رقم ۱۳ميليون و 
۳۲هزارنفر مي رسد.  محزون در ادامه با بيان اينكه 
پديده هاي نوظهور در خانواده هاي ايراني همچون 

تجردگرايي در حال شكل گرفتن است، اضافه كرد: 
در سال هاي اخير سياس��ت هاي كلي خانواده اباغ 
شده كه بند چهارم آن به ايجاد نهضت فراگير ملي 
براي تسهيل ازدواج موفق و آسان تأكيد دارد و به واژه 

نفي تجرد اشاره مي كند. 
  زنگ هاي تشكيل خانواده به صدا در مي آيد!

وي با اش��اره به افزايش س��ن ازدواج در كش��ور در 
س��ال هاي مختلف گفت: طي چند دهه گذش��ته 
س��ن ازدواج آقايان از ۲۴به ۲۸سال و براي خانم ها 
از ۱۹به ۲۳سال رس��يده اس��ت. ضمن اينكه اين 
آمار در ش��هرهاي مختلف و حتي در شمال، مركز 
و جنوب كانش��هري مانند ته��ران كامًا متفاوت 
است.  محزون بيان داش��ت: بخشي از افزايش سن 
ازدواج به دلي��ل تحوالت اجتماعي و بخش��ي هم 
به سياس��ت گذاري ها برمي گردد.  مديركل سابق 
اطاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور 
يادآور شد: آخرين سرشماري ها نشان مي دهند در 
سال هاي اخير خانواده هاي گس��ترده چند نسلي 
در كش��ور به حداقل رسيده اس��ت. در حال حاضر 
خانوار هسته اي بيش��ترين فراواني را دارد و خانوار 
يك نفره در س��ال ۱۳۸5 از 5/۲ دهم درصد به ۷/۱ 
دهم درصد در سال ۱۳۹۰ افزايش داشته و در سال 
۱۳۹5 به 5/۸ درصد رسيده است.  محزون مهم ترين 
راهكار براي كاهش تجرد در ايران را اجراي صحيح 
سياست هاي كلي جمعيتي خانواده دانست و گفت: 
همه موارد در هفت بندي كه اباغ شده وجود دارد و 
مسئوالن بايد به آن توجه كنند. قطعاً اجراي صحيح 

اين بندها بهترين مسير خواهد بود. 
 تهديد ازدواج از درون و برون 

در تأيي��د بحراني بودن آمارهايي ك��ه محزون در 
اختيار رسانه ها گذاشته است، بايد گفت: نه تنها 
اصل ازدواج در سبك زندگي وارداتي در كشورمان 
مورد ه��دف قرار گرفت��ه، بلكه بنيان خان��واده از 
جهت هاي گوناگون تهديد مي ش��ود. يكي از اين 
جهات نهادهاي اجتماعي و كارفرماها هس��تند 
كه با ايجاد امتياز براي مجردان و در مقابل ايجاد 
محدوديت براي متأهلين، زنان و مادران شاغل به 
سهم خود به اين بحران دامن مي زنند.  سياست هاي 
آموزشي و استخدامي، سطح درآمدي و مسكن از 
ديگر سربازان تجردگرايي هستند كه با شمشير 

آخته در مسير تشكيل خانواده قرار گرفته اند. 
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در سومين جلسه رسيدگي به اتهامات »دومان توكان« اظهارات جالبي رد و بدل شد

متهم از قاضي خواست مستندات ارائه كند !

بيداد گرسنگي كودكان اروپايي
مدير مدرسه بريتانيايي: دانش آموزان پس از مدرسه از سطل هاي زباله و هسته هاي ميوه تغذيه مي كنند

نفي كاغذي و  تشويق عملي تجرد
با وجود اينكه يك ششم جمعيت كشورمان مجرد هستند، دولت سياست مشخصي براي ازدواج جوانان ندارد

اين روزها ش�عبه 

نيره ساري
چهارم دادگاه ويژه   گزارش  2

رسيدگي به جرائم 
مفسدان و اخاللگران اقتصادي به رياست قاضي 
صلواتي با متهمي روبه رو اس�ت ك�ه دادگاه را 
زيرسؤال مي برد و دائمًا به رد اظهارات خود در 
كيفرخواس�ت اشاره مي كند. س�ومين جلسه 
رس�يدگي به اتهامات متهمان ش�ركت دومان 
توكان به اخطار مكرر قاض�ي صلواتي به متهم 
رديف اول رس�يد. متهم در پاس�خ ب�ه برخي 
س�ؤاالت قاضي، درخواست مستندات داشت. 
قاضي خطاب به متهم  گفت: برعكس شده ما به 
شما مستندات ارائه كنيم؟! همچنين نماينده 
دادس�تان تهران درخصوص توهين هاي متهم 
دومان سهند به دادس�را گفت: دادس�را براي 
خودش اين حق را قائل است كه به توهين هاي 
متهم رسيدگي كند. اين در حالي است كه متهم 
در اظهارات خود با رد اتهام كالهبرداري  گفت: از 
بازجوي پرونده ش�كايت مي كنم! دادگاهي كه 
حتي وكالي متهم اليحه دفاعيه را قرائت نكردند 
و تنها يكي از آنها به همين بسنده كرد، بيش از 
۱5روز تمام پرون�ده را مطالعه كرده و همچنان 
منتظر ارسال يك س�ري مستنداتي هستم كه 
قرار بوده   يكي از اعضاي خانواده متهم براي وي 
ارس�ال كند. آخرين دفاعيات دوم�ان توكان 
درحالي مطرح شد كه وي در نهايت گفت: به رغم 
قبول نداش�تن اتهامات، آم�اده همكاري براي 
بازگرداندن اصل، س�ود و ضرر و زيان ش�كات 

هستم!
سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان 

پرونده دومان توكان روزگذش��ته در شعبه چهارم 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخالگران 
اقتصادي به رياست قاضي صلواتي، به صورت علني 
برگزار ش��د.  نماينده دادس��تان تهران در ابتداي 
اين جلس��ه در رابطه با دفاعيات متهم در جلس��ه  
گذشته كه گفته شده بود، دادسرا به عمد رسيدگي 
به پرونده را طوالني كرده تا به اس��تجازه رهبري 
برخورد كند، گفت: قطعاً اين ادعا دروغ و نادرست 
است؛ تحقيقات اين پرونده ها به دليل اينكه شكات 
زي��ادي دارد، طوالني مي ش��ود. وي در خصوص 
صحبت هاي دومان سهند كه در جلسه گذشته به 
دادسرا توهين كرده است، تأكيد كرد: قطعاً دادسرا 
براي خودش اين حق را قائل است كه به توهين هاي 

متهم رسيدگي كند. 

 دفاع كارشناس دادگستري 
كارشناس دادگستري فردي بود كه به دفاع از كار 
كارشناسي خود پرداخت و گفت: منشأ ۷۰درصد 
از واريزي ها شناس��ايي شده كه شامل ۹۴ميليارد 
تومان واريزي س��رمايه گذاران، ۴۰ ميليارد تومان 
نامش��خص، ۲5۰ميليون تومان درآمد هتل ها و 
۷5ميليون هم سود سپرده سرمايه گذاري است كه 
تاكنون ۶۱ميليارد تومان به سرمايه گذاران پرداخت 
شده، اما هنوز مشخص نيست چقدر اصل و چقدر 

سود پول ها بوده است. 
در ادامه با حضور متهم براي دفاعيات، قاضي خطاب 
به وي گفت: اينجا دادگاه است. صداقت داشته باش. 
شما از شهريورماه ۹۶ متوجه شدي شركت زيان ده 
اس��ت، اما به مردم نمي گفتي و نمي گويي! با هيچ 

ش��ركت هواپيمايي قرارداد نداش��تي، ميگويي از 
كدام پروژه ها سود دادي؟! كدام پروژه ۴درصد سود 
داشته است؟ متهم در اين بخش اظهار داشت: بالغ 

بر 5۰۰ميليون تومان براي شركت آورده داشتم. 
قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت: ش��ما ديپلم 
داش��تيد چرا خود را دكتر معرفي كرديد؟ شكات 
حاضر در جلس��ه نيز تأييد كرده اند كه شما خود 
را دكتر معرفي مي كرديد. پس از اظهارات قاضي 
صلواتي، تعداد زيادي از شكات به نشان تأييد دست 

خود را باال بردند. 
  درخواست  از قاضي براي ارائه مستندات 

در بخش ديگري از دادگاه، قاضي صلواتي خطاب 
به ش��يوه هزينه كرد ۲۰۰هزار پيامك تبليغاتي 
روزانه اشاره كرد كه متهم پاس��خ داد، هزينه آن 
را از محل سود ش��ركت مي داده است، اما قاضي 
خطاب به وي گفت: از پول مردم اين هزينه انجام 
مي شده است. نكته جالب اينجاست كه متهم در 
پاسخ به سؤال قاضي صلواتي مبني بر اعام نشدن 
هزينه ها، درخواست مس��تندات كرد كه قاضي 
صلواتي با تعجب گفت برعكس ش��ده، ما به شما 

مستند ارائه كنيم؟!
دادگاه سوم اين متهم با دفاعيات پاياني به اتمام 
رس��يد و در نهايت گفت: در حضور دادگاه اعام 
مي كنم با وجود اينكه اتهامات وارده را قبول ندارم، 
آماده همكاري با دادگاه يا هر مرجع قضايي براي 
بازگرداندن اصل، س��ود مندرج در قرارداد و ضرر 
و زيان ناشي از آن هس��تم. وي از رياست دادگاه 
درخواست كرد احقاق حق اينجانب اولويت نباشد 
و احقاق حق شاكيان و رسيدن به پولشان اولويت 

قرار داده شود. 

يك پژوهش تازه در 

عليرضا سزاوار
نش�ان   نگاه بريتاني�ا 

مي دهد كه كمتر از 
يك دهه، تعداد كودكاني كه در اين كشور در فقر 
زندگي مي كنند، يك ميليون نفر افزايش يافته 

است. 
بنا بر گزارش »مجمع اتحاديه هاي صنفي بريتانيا« 
بيش از ۳ميليون كودك در خانواده هايي زندگي 
مي كنند كه مجموع درآم��د والدين آنها زير خط 
فقر )۲۱ هزار پوند در سال( است. در همين زمينه 
روزگذشته مدير يك مدرس��ه در شهر النكاشر در 
شمال غربي انگلستان خبر داد، دانش آموزان مدرسه 
او به حدي گرسنه هستند كه پس از ورود به مدرسه 
در سطل آشغال ها دنبال غذا مي گردند. شماري از 
نمايندگان پارلمان بريتانيا از احزاب مختلف از دولت 

اين كشور خواسته اند تا براي مقابله با ناامني غذايي 
به خصوص در ميان دانش آموزان، معاونتي را به اين 
كار اختصاص دهند.  خانم »ش��يوون كالينگوود« 
مدير اين مدرسه مي گويد، از هر ۱۰دانش آموز اين 
مدرسه، يكي از آنها از خانواده اي است كه نيازهاي 
غذايي خود را از بانك غذايي )جايي كه به نيازمندان 
كمك مي كن��د( تأمين مي كند.  اي��ن مدير گفته 
است در حال حاضر در مدرس��ه او ۳5دانش آموز 
وجود دارند ك��ه خانواده هايش��ان از بانك غذايي 
استفاده مي كنند. او مي گويد احتماالً تعداد چنين 
خانواده هايي بيشتر است و آمار موجود تنها درباره 
خانواده هايي است كه مدرس��ه از آن باخبر است.  
خانم كالينگوود مي گوي��د: »وقتي كودكان از غذا 
محروم مي ش��وند، روي رفتار آنها اثر مي گذارد و 
فقط درباره غذا فكر مي كنند و ما كودكاني داريم كه 

هسته هاي ميوه ها را از سطل آشغال ها برمي دارند. 
ما بچه هايي داريم كه چيزي براي خوردن ندارند و 
بچه هايي هستند كه تنها فكر و ذكرشان غذاست.« 
جالب اينكه صندوق كودكان ملل متحد )يونيسف( 
در سال ۲۰۱۷ هم در گزارشي گفته بود، ۱۹درصد 
ك��ودكان زير ۱5س��ال بريتاني��ا در خانواده هايي 
زندگي مي كنند كه با مش��كل تأمين غذا مواجه 
هستند.  دولت محافظه كار بريتانيا مي گويد، تعداد 
كودكاني كه در خانوارهاي بيكار زندگي مي كنند 
در پايين ترين سطح خود است. به گفته سخنگوي 
وزارت كار انگليس از س��ال ۲۰۱۰ به اين سو يك 
ميليون نفر از جمله ۳۰۰ هزار كودك از فقر مطلق 
خارج شده اند.  سال گذش��ته هم روزنامه »ژنرال 
آنسايگر« آلمان، براساس ارزيابي انجمن حفاظت 
از كودكان آلمان )DKSB( خبر داده بود كه حدود 

۴/۴ ميليون كودك در آلمان در معرض خطر فقر 
قرار دارند كه تعداد آنها حدود ۱/۴ ميليون بيشتر 
از حد انتظار و تصور اس��ت. به اعتقاد اين انجمن، 
اين يك سند و گواه فقر براي يك كشور ثروتمند 
است.  بنابر آخرين داده ها، ۷/۶ درصد از جمعيت 
كش��ورهاي اتحاديه اروپا از رقم تعيين شده براي 
خط فقر درآمد كمتري كسب مي كنند. اين رقم از 
كشوري به كشور ديگر متغير است. زيرا خط فقر 
به عنوان مثال در روماني ۱۰۳يورو در ماه است، اما 
در لوكزامبورگ هزار و ۶۰۰ يورو در ماه و در ايتاليا 
۷۸۶يورو در ماه است.  كودكان بيشتر از بزرگساالن 
در اروپا در فقر زندگي مي كنند. اين كودكان بهاي 
سنگين ش��رايط ش��غلي بي ثباتي والدينشان را 
مي پردازند و دولت هم حمايت خود را از آنها پس از 

يك دوره اي قطع مي كند. 

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. 

 محمدرضا طهراني با انتشار اين عكس توئيت كرد: خيليا تو 
اين دوران فراموش شدن، يكيش��ونم طيب، التم التاي قديم؛ شادي 

روحش صلوات.

ط��رح  ك�رد:  توئي�ت  نقوي حس�يني  سيدحس�ين   
استاني ش��دن انتخابات با روح مردم س��االري و قانون اساسي مغايرت 
دارد و در عين حال حاكميت زر و زور و تزوير را تقويت مي كند. به دليل 
فراهم نبودن زيرساخت هاي الزم اين طرح باعث مي شود، ليست ها در 

مجلس حاكم شوند و حاكميت ليست شكل بگيرد. 

 اسماعيل آذري توئيت زد: سه دستگاه كپي به ارزش ۱۷ميليون 
براي سه مدرسه پرجمعيت خريداري شد، مدارس نياز به كامپيوتر و 
پروژكتور دارند. بچه هاي يكي از روستاها مي گفتند: تا حاال دستمون 
به كامپيوتر نخورده كه روشنش كنيم. در حالي كه در كتاب درسيمون 
آموزش كامپيوتر و طراحي وج��ود داره. وقتي نيس��ت چرا در كتاب 

درسي آوردند؟

 مهدي محمدي توئيت كرد: وقتي كس��ي كه مسئول ارتباطات 
كشور است، تلويحاً از زيرساخت كنترل افكار عمومي ايران كه توسط 
دشمن در كشور پهن شده، دفاع مي كند. طبيعي است پنج سال كشور 
را بابت مسئله پيام رسان ها سركار بگذارند و كسب و كارهاي داخلي در 

اين حوزه هم يك سره نابود شود. 

 مسين با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: س��رباز امريكايي در 
خليج فارس، سرباز امريكايي در هاليوود. 

 مژگان انصاري توئيت كرد: طرح اوليه پولي كردن معابر به شوراي 
قبل برمي گرده، اما ش��وراي فعلي عاوه بر كسب عوارض از بزرگراه ها 
به دنبال اخذ عوارض )پول گرفتن( از جاي پارك هم هست. اگر دين 

نداريد الاقل آزاده باشيد.

 حسين ابراهيمي توئيت كرد: ما قدر نماز رو نمي دونيم، يه نماز 
خوب اين قدرت رو داره كه تقدير مارو عوض كنه كه وقتي از مس��جد 
مياي بيرون زندگي طور ديگه اي برات رقم بخوره! باها به خاطر گناهان 
بر سر ما نازل مي شه و فرمود مگر ميشه انسان روزي پنج بار در نهري 

خودشو شست وشو بده و باز آلودگي درش باقي بمونه!؟

 سفير با انتشار اين عكس توئيت كرد: يك دنيا سادگي در مقابل 
دوربيني كه قرار نيست عكس بگيره... 

 محمدرضا زائري توئيت كرد: ۱5-۱۰سال قبل اگر از كسي كه 
شش برادر و دو خواهر داشت، مي پرسيدند اعضاي خانواده شما چند نفر 
هستند، جرئت نمي كرد جواب بدهد! زيرا فضاي غالب رسانه اي چنان 
افكار عمومي را مهندسي كرده بود كه همه باور كرده بودند تعداد زياد 

فرزندان نشانه عقب ماندگي و سطح پايين خانواده است!

  فرشته رفيعي توئيت كرد: اقتصاددان ارشد مؤسسه اس اندپي: 
تعطيلي دولت امريكا، هر هفته۱/۲ميليارد دالر از توليد ناخالص ملي 
مي كاهد. اين تعطيلي اگر دو هفته ديگر به طول انجامد، ۶ميليارد دالر 
هزينه به بار خواهد آورد كه از بودجه5/۷ميليارد دالري مورد نياز براي 

ساخت ديوار مرزي ترامپ بيشتر است. 

  مسعود بصيري توئيت كرد: خانم كارشناس مذهبي دعوت كردن 
تلويزيون، مجري ميگه برخي آقايان ميگن پول نداريم براي كارهاي 
خونه كارگر خانوم اس��تخدام كنيم، كارشناس نميگه خانوم ها در اين 
وضعيت اقتصادي سعي كنند با شوهرش��ون همراه شوند، بلكه ميگه: 
اگه امروز پول كارگ��ر نديد، فردا بايد پول درمان همس��رتون را بديد! 

احسنت به اين شعور.

 احسان سالمي با انتشار اين تصوير توئيت كرد: خانم مينا وحيد 
اين افاضات عجيب رو بايد به حساب اطاع نداشتن و كم سوادي شما 
بگذاريم يا اينكه تاشي از جنس همان پوشيدن گوني در جشنواره فجر 
و در مقابل دوربين عكاسان است؟ اي كاش براي ديده شدن در عرصه 
بازيگري به جاي ايجاد حاش��يه كمي بر افزايش مه��ارت بازيگري تان 

تمركز مي كرديد. 

ابراهيم مشيريان

 مديركل فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي گفت: با توجه به 
فراواني مراجعات بازنشستگان به بخش هاي پاراكلينيكي و مطالبات 
ايش��ان، امس��ال ۱5۰ميليارد تومان به صورت ش��ناور در اين بخش 
هزينه خواهد شد. همچنين به منظور حمايت از ۳۴هزار بيمار خاص و 
صعب العاج عاوه بر سقف تعهدات قرارداد، براي دارو و ساير خدمات 

بيش از سقف پرداخت مي شود. 
 معاون منابع انساني شهرداري تهران گفت: در راستاي پايش سامت 
كاركنان ش��هرداري تهران كه تحت پوش��ش بيمه تأمين اجتماعي 

هستند،۱۰ ميليارد تومان اختصاص داده ايم. 
 سرپرست وزارت بهداشت با اش��اره به اينكه طرح تحول سامت با 
قدرت ادامه مي يابد، گف��ت: اين طرح را م��رور و بازنگري مي كنيم تا 

بتوانيم در زمينه خدمت به مردم اقدامات مؤثرتري انجام دهيم. 
 معاون پرستاري وزير بهداش��ت با اش��اره به صدور پروانه صاحيت 
حرفه اي براي ۱۷هزار پرس��تار گفت:  قول مس��اعد براي جذب ۱۹هزار 
پرستار داده شده است كه اميدواريم اعتبار آن هر چه زودتر محقق شود.

  وزي��ر آموزش و پرورش ب��ا بيان اينك��ه دانش آموزان ب��ه نيازهاي 
جديدتري ني��از دارند كه ما در س��بد يادگيري جاي كاف��ي براي آن 
نگذاشتيم، گفت: بچه ها در مدرسه عمدتاً چيزي مي آموزند كه در بيرون 

از مدرسه كمتر به آن نياز دارند. 
 مديرعامل شركت شهر سالم ش��هرداري تهران اعام كرد: در حال 
حاضر هزار  كودك كار تحت پوش��ش شركت شهرس��الم قرار دارند و 

مراحل درمان آنها پيگيري مي شود. 
 مسئوالن وزارت بهداش��ت در حالي ارائه بسته حمايتي به بيماران 
مبتا به »اس. ام. اي« را منوط به تخصيص بودجه از سوي نمايندگان 
مجل��س مي دانند، كه اي��ن بيم��اران از وضعيت مناس��بي برخوردار 

نيستند. 
 سخنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسامي 
گفت: طرح خريد خدمات آموزش��ي در كميسيون آموزش مجلس از 

اليحه بودجه ۹۸ لغو شد. 
 ناي��ب رئي��س كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس ش��وراي 
اس��امي با بيان اينكه بايد حداقل ۱۶درصد از منابع عمومي كشور به 
آموزش  و پرورش اختصاص يابد، گفت: مكلف شدن دولت براي پوشش 

ساالنه ۱۰درصدي خريد خدمات آموزشي، بازي با الفاظ است. 
 مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور اعام كرد: متأسفانه 
موضوع بس��يار مهم بيمه تأمين اجتماعي رانندگان طي چند س��ال 
اخير مغفول مانده، درصورتي كه اين افراد به دليل نوع كاري كه انجام 

مي دهند بيش از سايرين دچار فرسودگي مي  شوند. 
 معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش با بيان 
اينكه عمده مطالب��ات معلمان خريد خدمات تا پايان س��ال پرداخت 
مي شود، گفت: تاش مي كنيم حقوق اين معلمان را به روز كنيم و مانند 

سرباز معلمان و نيروهاي حق التدريس ماهانه پرداخت شود. 
 دبير علمي يازدهمين كنگره سكته مغزي گفت: اين بيماري قابل 
پيشگيري است و با راهنمايي مردم و تغيير سبك زندگي مي توان عوامل 
خطر را كنترل كرد، از طرفي سكته مغزي امروزه كامًا قابل درمان است 

به شرط اينكه اقدام مناسب در زمان طايي انجام گيرد. 
 مديرعامل سازمان بيمه سامت ضمن تشريح نحوه توزيع معادل ريالي 
5۰۰ميليون يورويي كه قرار بود از صندوق توس��عه ملي به حساب اين 
سازمان واريز شود، گفت: بخش دوم پول هم كه تا سقف معادل ريالي 5۰۰ 
ميليون يورو خواهد بود، بايد توسط بانك مركزي به حسابي كه سازمان 

برنامه و بودجه اعام كرده، واريز شود و ما پيگير پرداخت آن هستيم. 

سرنوشت نامشخص زباله هاي دامپزشكي
با اينكه در قانون مديريت پسماند نحوه مديريت بسياري از انواع زباله ها 
تعيين تكليف شده، اما برنامه مش��خصي براي مديريت زباله هاي مراكز 
دامپزشكي نيس��ت. به نوعي حتي زباله هاي اين مراكز به حال خود رها 

شده اند و هرچه زودتر بايد اين خأل قانوني   تعيين تكليف شود. 
آمارهاي سازمان دامپزشكي نشان مي دهد كه مراكز دامپزشكي تنها در 
تهران در طول يك س��ال ۲۰هزار و 5۰كيلوگرم پسماند توليد مي كنند. 
كلينيك ها و مراكز دامپزشكي هم بايد براي دفع زباله هاي خود با سازمان 
مديريت پسماند قرارداد منعقد كنند.  بررسي ها نشان مي دهد كه حدود 
۹۹ مركز دامپزشكي، زباله هاي خود را به طور مستقيم به دست پيمانكاران 
اين سازمان نمي س��پارند. به گفته مدير پس��ماندهاي پزشكي سازمان 
مديريت پسماند، احتماالً اين مراكز پسماندهاي عفوني خود را مانند ديگر 

زباله ها به سطل هاي مكانيزه شهرداري مي ريزند!
اداره محيط زيس��ت هم به مراكز متخلف نامه زده و از آنها خواسته است 
هرچه س��ريع تر براي جداسازي و دفع زباله هايش��ان با سازمان پسماند 
قرارداد امضا كنند. بي توجهي به اين قرارداد هم نوعي تخلف است. زيرا 
براساس قانون، شهرداري تنها مسئول جمع آوري و امحاي پسماندهاي 
پزشكي و دامپزشكي است و طبق مقررات سازمان دامپزشكي، همه مراكز 

دامپزشكي بايد با شهرداري قرارداد دفع پسماند داشته باشند. 
البته بعض��ي از مراكز ه��م ترجيح مي دهن��د به جاي اينكه خودش��ان 
با پيمانكاران س��ازمان پس��ماند ق��رارداد ببندن��د، زباله هايش��ان را به 
بيمارستان هاي اطراف بسپارند تا آنها پسماندهاي دامپزشكي را البه الي 

زباله هاي بيمارستاني به اين پيمانكاران تحويل دهند!
اما اداره محيط زيس��ت، قانون مديريت پس��ماند را مبنا قرار مي دهد و 
براساس اين قانون، همه توليدكنندگان زباله هاي پزشكي و دامپزشكي 
موظف هستند پسماندهاي خود را جداسازي، بسته بندي و امحا كنند. 
همه مراكز دامپزشكي هم ميزان توليد پس��ماندهاي عفوني خود را به 
اداره محيط زيس��ت اظهار كنند و همچنين برنام��ه عملياتي مديريت 

پسماندهايشان را نيز به اين اداره تحويل دهند. 
سازمان دامپزشكي معتقد است، اصاً نبايد مراكز دامپزشكي، دستورالعمل 
مربوط به جمع آوري و دفع پسماندهايشان را به اداره محيط زيست اباغ 
كنند، بلكه اين وظيفه خود محيط زيست است كه پروتكلي در اين زمينه 
تهيه كند و آن را به مراكز زير نظرش و سازمان مديريت پسماند تحويل 
دهد.  اختاف بين مراكز دامپزشكي، پيمانكاران سازمان مديريت پسماند 
و محيط زيست بر سر هرچه باشد دود آن به چشم شهروندان مي رود، زيرا 
از همه بيشتر آنها را در معرض خطر قرار مي دهد و سامتي شان را تهديد 
مي كند.  نبود اين پروتكل ها باعث شده حتي پيمانكاران سازمان مديريت 
پس��ماند نيز ندانند دقيقاً بايد براساس چه روش��ي، پسماندهاي مراكز 
دامپزشكي را ضدعفوني و امحا كنند.  در مجموع از آنجايي كه سازمان 
محيط زيست يك دستگاه نظارتي و س��ازمان دامپزشكي يك دستگاه 
اجرايي است؛ دستگاه هاي نظارتي بايد قوانين را وضع و نهادهاي اجرايي 
هم آن را عملياتي كنند.  بنابراين در اين زمينه هم تدوين سازوكار مربوط 
به نحوه تفكيك، ضدعفوني و دفع زباله هاي مراكز دامپزش��كي بر عهده 

سازمان محيط زيست است. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  یک
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