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و غربالگری »دیابت« در 75 ایستگاه متر
مدیرکل سالمت شهرداری تهران از برگزاری ویژه برنامه های 
هفته ملی پیشگیری از دیابت خبر داد و گفت: به این مناسبت 

خدمات مشاوره پزش��کی و غربالگری قندخون و فشارخون در 
ایس��تگاه های پرتردد مترو و میادین میوه و تره بار به شهروندان 

ارائه می شود.
سمانه زمانی از اجرای طرح "غلبه بر دیابت" در 75 ایستگاه 

مت��رو و 10می��دان میوه و تره بار خب��ر داد و گفت: این طرح با 
محوریت غربالگری دیابت و آموزش به شهروندان روز سه شنبه 
23 آبان از ساعت 9 الی 13 در مترو امام خمینی اجرا می شود. 
وی ادامه داد: همچنین این طرح در تمامی ایستگاه های پرتردد 

مت��رو، میادی��ن اصلی می��وه و تره ب��ار و ترمینال های منتخب 
24 آبان م��اه از س��اعت 8 الی 13 اجرا خواهد ش��د. این طرح 
در مجموع در 75 ایس��تگاه مترو و 10 می��دان تره بار خدمات 

غربالگری دیابت را به شهروندان ارائه می دهد.

یافت گواهینامه رانندگی بدون پایان خدمت  در
اجرایی شد

ستادکل نیروهای مس��لح درخصوص ابالغ اجرای 
ماده 54 قانون بیمه ش��خص ثالث ب��ه نیروی انتظامی، 

اطالعیه ای صادر کرد.
متن اطالعیه به این شرح است: »براساس ماده 54 قانون 
بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسالمی، پیش بینی 
شده اس��ت که گواهینامه  رانندگی که قبالً به استناد ماده 
10 قانون خدمت وظیفه عمومی صرفاً برای دارندگان کارت 
پایان خدمت یا مش��موالن تعیین تکلیف شده قابل صدور 
بوده، بدون نیاز به ارائه کارت پایان خدمت و معافیت صادر 
ش��ود. از سوی دیگر، براساس ماده 58 مکرر قانون خدمت 
وظیفه عمومی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسالمی، 
ناجا موظف به شناس��ایی، تعقیب و دستگیری مشموالن 
غای��ب اس��ت. از آن جایی که اج��رای این مصوبه مجلس 
ش��ورای اس��المی تعارضاتی با م��واد 10 و 58 مکرر قانون 
خدمت وظیفه عمومی را به دنبال داشت، لذا ضمن تعامل 
با مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس شورای 
اسالمی و ستاد کل نیروهای مسلح جمع بندی شد که ناجا 
نس��بت به اجرای ماده ی 54 قانون بیمه شخص ثالث اقدام 
کن��د که البته اجرای این ماده ناف��ی اجرای ماده 58 مکرر 
قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود. فلذا به ناجا ابالغ 
شد ضمن فراهم کردن مقدمات کار حداکثر از تاریخ 96/9/1 
نس��بت به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوبه 

مجلس شورای اسالمی اقدام کند.«

مرمت کاشی کاری آرامگاه کمال الملک آغاز شد
همزمان با راه اندازی کارگاه کاش��ی نیشابور مرمت 

کاشی کاری آرامگاه کمال الملک آغاز شد.
هادی شریفان رئیس میراث فرهنگی شهرستان نیشابور 
گفت: قسمتی از کاشی های معرق آرامگاه کمال الملک که در 
اثر عوامل جوی و طبیعی دچار فرسایش و آسیب شده بود 
در حال مرمت است. وی افزود: کار مرمت کاشی کاری های 
بن��ای کمال الملک توس��ط کارگاه مرمت کاش��ی میراث 

فرهنگی در حال بازسازی و اجرا است.
 شریفان تصریح کرد: آرامگاه استاد کمال الملک در 
سال 1338 شمسی به سفارش انجمن آثار ملی توسط 
هوشنگ سیحون احداث و به شماره 8744 در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

انفجار مین پس از انداختن زباله
درپی انفجار مین در شهرس��تان دهلران، 2 سرباز 

مجروح شدند.
انفجار مین در اطراف پاس��گاه انتظامی "نهر عنبر" 
شهرس��تان دهلران، منجر به مجروح ش��دن 2 س��رباز 
مرزبانی ش��د. این دو س��رباز برای طی مراحل درمانی 

اکنون به بیمارستان منتقل شده اند.
سیدحسینعلی موسوی، فرماندار دهلران با تایید این 
خبر گفت: 2 سرباز مرزبانی حین انداختن زباله در اطراف 
پاسگاه انتظامی خود به علت انفجار یکباره مین، مجروح 
شدند. وی افزود: بخش هایی از شهرستان دهلران با توجه 
به اینکه به طور مس��تقیم درگیر جن��گ بوده در دوران 

دفاع مقدس آلوده به انواع مین ها شده است.

 دستگیری رئیس، معاونین 
و مشاور یک سازمان دولتی در گیالن

دادس��تان عمومی و انقالب رشت، آخرین وضعیت 
پرونده دس��تگیری تعدادی از مس��ئوالن یک س��ازمان 
دولتی در این اس��تان را تش��ریح کرد و گفت: هم اکنون 
رئیس، معاونین وی و مش��اور رئیس این سازمان دولتی 

که یک خانم است، در بازداشت به سر می برند.
حجت االسالم والمس��لمین علی مصطفوی نیا اظهار 
کرد: این افراد به خاطر اتهاماتی همچون دریافت رش��وه 
و تضیی��ع حقوق بیت المال در بازداش��ت موقت به س��ر 
می برند. وی با بیان اینکه هنوز کیفرخواست صادر نشده و 
بخشی از تحقیقات باقی مانده است گفت: پرونده یاد شده 
چندین متهم دارد که همگی در زندان به سرمی برند و از 
آن جمله می توان به بازداش��ت مدیرکل یکی از اداره های 
دولتی، معاونین وی و مشاور مدیر کل که یک خانم است، 

اشاره کرد.

جزئیات تیراندازی در بزرگراه آزادگان تهران
رئیس کالنتری 153 شهرک ولیعصر به بیان جزئیات 
تیران��دازی دیروز پلیس در بزرگ��راه آزادگان پرداخت و 

گفت: شلیک پلیس، سارقان خودرو را ناکام گذاشت.
سرهنگ شریفی اظهار داشت: بامداد شنبه مأموران 
به محض وصول خبری مبنی بر تعقیب و گریز خودروی 
مسروقه توسط عوامل کالنتری 137 نصر، بالفاصله طرح 
مهار در محدوده اس��تحفاظی ش��هرک ولیعص��ر را اجرا 
کردن��د. وی تصریح ک��رد: با ورود خودروی مس��روقه به 
بزرگراه آیت اهلل سعیدی دو اکیپ خودرویی کالنتری 153 
پس از اخطار ایس��ت و متعاقبا رعایت قانون به کارگیری 

سالح، اقدام به شلیک سمت خودروی مسروقه کردند.
سرهنگ شریفی افزود: در حالی که سارقان با سرعت 
باال و به ص��ورت جنون آمیز اقدام به تخریب خودورهای 
عب��وری می کردند با درایت مأموران خ��ودرو در بزرگراه 
آزادگان متوقف و یکی از سارقان دستگیر شد. وی گفت: 
سارق دیگر نیز در حالی که به صورت پیاده اقدام به فرار 

کرده بود با شلیک چند تیر متوقف و بازداشت شد.

مرگ پدر و پسر جوان در چادر مسافرتی
فرمانده انتظامی بوانات استان فارس از فوت پدر و 
پسر بر اثر مس��مومیت با گاز مونوکسیدکربن در چادر 

مسافرتی خبر داد.
سرهنگ سیدابوالفضل مسعودی گفت: درپی تماس 
با مرک��ز فوریت های پلیس��ی 110 مبنی ب��ر یک مورد 
گازگرفتگ��ی در یکی از باغ های اط��راف بوانات، بالفاصله 

ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور پلیس در محل، مش��خص ش��د 
مردی به همراه پس��ر 29 س��اله اش برای اس��تراحت و 
گرم کردن خود در چادر مس��افرتی از پیک نیک و زغال 
استفاده کرده بودند که متاسفانه دچار گازگرفتگی شده 

و جان خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان بوانات در پایان تصریح 
کرد: اجساد این دو نفر با هماهنگی قضایی به سردخانه 

منتقل شد.

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعدازظهربدون لكنت

خیلیریزمیبینیمتآلسعود
ای آل سعود احمق یادت رفته اول انقالب اسالمی ایران تمام دنیا بر علیه کشور ما متحد 
شدند و یک جنگ 8 ساله را بر ما تحمیل کردند و آخر هیچ غلطی نتوانستند بکنند که یکی 
از کشورهای حامی صدام شما عربستانی های وهابی و ملحد بودید. آل سعود تو اینقدر احمقی 
که نمی دانی که ملت ایران در ش��جاعت و تعصب دینی و ملی خودش در دنیا بی نظیر اس��ت. 
عربستان وقتی 2 سال است تو یمن، تو گل گیر کرده چطوری می خواهد با ایران وارد جنگ 

بشود؟ خیلی ریز می بینیمت آل سعود.
نظری

 
قدرتتاثیرگذاریفضایمجازی

فضای مجازی اجازه تربیت و کنترل فرزندان را به کل از والدین گرفته, تربیت و مهندسی 
مغز این بچه ها دیگر دس��ت والدین نیست, قدرت تاثیرگذاری فضای مجازی امروز میلیون ها 
برابر بیش��تر حرف و نصیحت و راهنمایی پدر و مادرهاس��ت, پدر و مادر هایی که بچه هاشون 
را دوست دارند و همه وجودشان بچه هاشان است امروز خون دل می خورند. از مسئولین هم 
هیچ انتظاری نیست چون این مسئولین که احساس هیچ مسئولیتی به کل ندارند اساسا برای 

چیزهای دیگری بر سر کارند و آن هم جمع و جور کردن زندگی خودشان است.
درویش

 
فقطدمانتخابات

تمام مش��کالت کشور به خاطر سوء مدیریت هاس��ت. مدیري که چشمش به ساعت روي 
دیوار است که زودتر برگردد به خانه و هر ماه فقط از دولت حقوق و پاداشش را بگیرد دلش به 
حال این مردم نمي سوزد و نتیجه اش مي شود انبوه مشکالت مردم؛ دومین دلیل عقب ماندگي 
کشور نبود دستگاه هاي نظارتی بر عملکرد مدیران و کارکنان است. وجدان کاري گره از همه 
مش��کالت حل مي کند که متاس��فانه در اکثر مسئولین ما نیست. مسئولین فقط دم انتخابات 

دوستدار مردم مي شوند.
ناشناس

 
پرچمسیاهداعشباپرچمسبزسعودیفرقیندارد

اگه بگوییم اکثر مقامات کش��ورهای عربی نوچه های اسرائیل هستند دروغ نگفته ایم. بله 
این س��عد حریری خودش نوچه اسرائیل است و چون با مقامات ایران بر خالف میل اسرائیل 
دی��دار ک��رد، باید جواب می داد و این کار را س��عودی برای آنها انجام داد. این س��عودی زیر 
پرچ��م الاله االاهلل و محمد رس��ول اهلل بدترین جنایات را انج��ام می دهد تا هم ضربه به جوامع 
اس��المی بزند و هم این کارها را با نام اس��الم انجام بدهد و باعث بدنامی اس��الم بشود، یعنی 
ضرب��ه مضاعف. اینها یهودی هس��تند... س��وریه خالف میل آنها حرکت ک��رد ببینید چطور 
شخمش زدند. در دنیا هم تنها کشور مستقل ایران است که به همه چیز از جمله برهم زدن 
ثبات منطقه، حقوق بش��ر و... متهمش می کنند. معلوم است داعش تحت فرماندهی آمریکا و 

پیاده نظام آمریکاست. پرچم سیاه داعش با پرچم سبز سعودی هیچ فرقی ندارد.
خدادادی

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه عمومي (ارزيابي کيفي)
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره م م/٩٦/٠٢٩٧ مربوط به استفاده از خدمات فني مربوط به تهيه ، 

ساخت ، راندن و نصب آويزه و پس آويزه آستري هيدروليکي / مکانيکي / چرخشي جهت چاههاي نفت 

وگاز در ميادين تحت پوشش شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

امور حقوقي و قرادادها- شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت ملي نفت ايران 
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

الف- شرح مختصر خدمات: 
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد به منظور تسريع در عمليات ، کاهش زمان و هزينه هاي حفاري چاههاي نفت و گاز ميادين تحت پوشش خود در دو بخش 
خدمات رانش (بکارگيري از موجوديهاي انبار کارفرما) و ساخت و خدمات رانش آويزه هاي آستري هيدروليکي / مکانيکي / چرخشي (ساخت کاال ميبايست توسط 

شرکتهاي سازنده آويزه هاي آستري که در ليست شرکتهاي مورد تائيد مناطق نفتخيز جنوب مي باشد انجام گيرد) از خدمات شرکتهاي داراي صالحيت استفاده نمايد.
ب- محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات در چاههاي نفت وگاز در ميادين تحت پوشش شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و مدت انجام آن ٣٦ ماه مي باشد.
ج-  شرايط مناقصه گران متقاضي:

-داشتن تجهيزات کارگاهي و امکانات الزم جهت ساخت آويزه هاي استري و همچنين فضاي انباري در محدوده شهر اهواز
- متقاضيان يا مي بايست جزء شرکتهاي مندرج ليست شرکتهاي مورد تاييد مناطق نفتخيز جنوب (Vendor List) باشند و يا با شرکتهاي مذکور توافقنامه همکاري منعقد 

نموده باشند.
- داشتن توانايي تامين گروههاي عملياتي جهت رانش آويزه

-داشتن توانايي ساخت با استفاده از روش مهندس معکوس از روي ابزارهاي ساخته شده توسط شرکتهاي مندرج در (Vendor List) مناطق نفتخيز جنوب
- توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/٥/٦٢٩/٧٥٦/٩٧٠ ريال همچنين (١٠ درصد مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمين انجام 

تعهدات
-ارائه يک نسخه تاييد شده از صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي الزاميست

د- محل ، زمان و مهلت دريافت مدارک مناقصه گران 
از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود حداکثر ظرف ١٠ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم ، آمادگي خود را بصورت کتبي به يکي از آدرس هاي ذيل الذکر اعالم 

مدارک ارزيابي کيفي وفق بند «ج» ماده ١٢ قانون برگزاري مناقصات (ارزيابي کيفي) اقدام نمايند.
ضمنا مي بايستي ظرف مدت ١٤ روز اطالعات مورد درخواست در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر اصل شده و يک حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس هاي 
ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد. بديهي است کارفرما اين حق را براي خود محفوظ ميدارد به مدارکي که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهد ضمنا 

پس از بررسي هاي الزم اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده خواهد شد.
محل دريافت اسناد: واقع در اهواز ، کوي فدائيان اسالم، خيابان پارک ٤ (روبروي امور مسافرت) مجتمع اداري امور حقوقي و قراردادها ، اتاق کنترل و توزيع اسناد 
قراردادها (اتاق شماره ١) و يا تهران ، ميدان آرژانتين ، ابتداي خيابان بيهقي ، پالک ٢٨ ، ساختمان مرکزي يازدهم ، شرکت ملي نفت ايران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگي 

امور حقوقي و قراردادهاي مناطق نفتخيز جنوب.
همزمان ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.
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شماره مجوز ٩٦/٣٧٣٦

WWW.NISOC.IR
 WWW.IETS.MPORG.IR

ثبت تخلفات موتورسیکلت ها با دوربین  از اول آذر
رئی��س پلیس راهور ته��ران بزرگ گف��ت: از ابتدای 
آذرم��اه تخلف��ات موتورسیکلت س��واران تهرانی توس��ط 

دوربین های ثبت تخلف شناسایی می شود.
س��ردار محمدرضا مهماندار درباره ط��رح برخورد با 
موتورسیکلت سواران متخلف گفت: تخلفاتی مانند سرعت 
غیرمجاز، عب��ور از چراغ قرمز، تجاوز به گذرگاه عابرپیاده 

و... برای موتورسیکلت ها هم قابل شناسایی است. 
مهمان��دار درباره این طرح توضیح داد: 3 ماه اس��ت 
که ما این کار را شروع کردیم و بیش از 300 هزار پالک 
موتورسیکلت متخلف را به صورت آزمایشی ثبت و ضبط 
کرده ایم تا صحت س��نجی کنیم و مطمئن شویم نرم افزار 
ای��ن آمادگی را دارد که اطالع��ات را به صورت کامل در 
اختیار ما قرار دهد و خطایی در آن وجود نداشته باشد.

وی گفت: هیچ تفاوتی بین مبالغ جریمه موتورسیکلت 
و خودروه��ا وجود ندارد. ب��رای مثال همان مبلغ جریمه 
عب��ور از چراغ قرمز که ب��رای خودروها 200 هزار تومان 

است، برای موتورسیکلت سواران هم محاسبه می شود.

یم صهیونیستی در بازار ایران تولیدات رژ
برخ��ی محص��والت آرایش��ی و بهداش��تی یکی از 
برندهای معروف فرانس��وی، که تولید رژیم صهیونیستی 

است در بازار تهران نیز به فروش می رسد.
خریداران محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی اخیرا با 
تولی��د جدید یکی از برندهای معروف فرانس��وی مواجه 
ش��ده اند که س��بب نگرانی آنها شده است. این مسئله از 
آنجا ریشه می گیرد که تولیدات یکی از برندهای معروف 
فرانس��وی با عنوان محصول س��اخته ش��ده توسط رژیم 

صهیونیستی )اسراییل( به آنها فروخته می شود.
یک��ی از محصوالت ای��ن برند در گذش��ته با عنوان 
»سرم مو« و تولید کشور فرانسه در بازار ایران به فروش 
می رس��ید هم اکنون با تولید اسراییل در بازار کشور ارائه 
می شود. جای تعجب است که محصوالت تولید شده این 
برند اس��راییل که هیچ ارتباط تج��اری با ایران ندارد در 
بازار بزرگ تهران به آس��انی در دسترس است. به گفته 
فروش��نده این محص��ول به صورت قاچاق از کردس��تان 

عراق یا ترکیه به ایران وارد شده است.

جزئیات محکومیت همدستان بابک زنجانی
شعبه 28 دادگاه به ریاست قاضی مقیسه، همدستان 
بابک زنجانی را عالوه بر تحمل 20 سال حبس به استرداد 
اموال از جمله یک دستگاه بنز S500 و یک میلیارد تومان 

هدیه عروسی دریافت شده، محکوم کرد.
مهدی شمس زاده و حمید فالح هروی دو همدست بابک 
زنجانی هستند که پیشتر با حکم قاضی صلواتی رئیس شعبه 
15 دادگاه انقالب، به همراه زنجانی به اعدام محکوم شدند اما 

دیوان عالی کشور، حکم اعدام این دو نفر را نقض کرد.
پرونده برای رسیدگی در شعبه هم عرض در اختیار 
ش��عبه 28 دادگاه انقالب به ریاس��ت قاضی مقیسه قرار 
گرف��ت و نهایتاً پ��س از برگ��زاری 15 جلس��ه دادگاه، 

متهمان به 20 سال حبس و رد اموال محکوم شدند.
ف��الح هروی متهم ردیف س��وم پرون��ده در بحث رد 
اموال، به اس��ترداد یک دس��تگاه بنز S500، یک میلیارد 
تومان هدیه عروس��ی اعطا ش��ده از س��وی زنجانی و دو 
میلیون دالر پاداش تعلق یافته بابت بانک F.I.I.B مالزی 

در حق دولت محکوم شده است.

وش سیگار در واتیکان ممنوعیت فر
پاپ فرانس��یس، رهبر کاتولیک ه��ای جهان فروش 
سیگار در واتیکان را از ابتدای سال 2018 ممنوع کرده و 
دلیل این اقدام را آسیب های ناشی از استعمال دخانیات 

اعالم کرده است.
س��خنگوی واتیکان، دلیل ممنوعیت فروش سیگار را 
ناشی از آسیب های فراوانی که دخانیات به افراد وارد می کند، 
اعالم ک��رد و ادامه داد: نمی توان در برابر تمام آس��یب ها و 

بیماری هایی که سیگار تنها دلیل آن است، بی تفاوت بود.
فروش سیگار در واتیکان ساالنه میلیون ها یورو برای 
واتیکان درآمد دارد؛ اما س��خنگوی واتیکان گفته اس��ت 
چنی��ن درآمدی اگر به جان آدم ها لطمه وارد کند، هیچ 

ارزشی نخواهد داشت.
ارائه آمار س��ازمان جهانی بهداش��ت مبنی بر اینکه 
س��الیانه حداقل 7 میلیون نفر در سراس��ر جهان در اثر 
اس��تعمال دخانیات جانشان را از دست می دهند، نیز در 
تصمیم گی��ری رهبر کاتولیک های جهان برای ممنوعیت 

فروش سیگار مؤثر بوده است. 

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور:
 اجرای »۲۰۳۰« به طور کامل متوقف نشده است

دبیر س��تاد راهبری نقش��ه جامع علمی 
ه گا کش��ور می گوید که براساس گزارش های نظــــر

غیررس��می در برخی از بخش ها، س��ند 
آموزش 2030 هنوز به طور کامل متوقف نشده است.

منصور کبگانیان درباره اظهاراتی مبنی بر اجرای نامحسوس 
16 بند از س��ند 2030 در برخی از بخش ها اظهار داش��ت: از 
مجاری رس��می چنین گزارش��ی دریافت نکردیم اما براس��اس 
گزارش های غیررسمی در برخی از بخش ها سند آموزش 2030 

هنوز به طور کامل متوقف نشده است.
وی افزود: ما در س��تاد نقشه جامع علمی کشور به یکی از 

معاونت ها ماموریت دادیم که صحت این گزارش ها را بررس��ی 
کنند.

دبیر س��تاد راهب��ری نقش��ه جامع علمی کش��ور تصریح 
کرد: در ابتدا درباره صحت این موضوع بررس��ی هایی خواهیم 
داش��ت اگ��ر این موض��وع صحت داش��ته باش��د مطمئنیم با 
تذکراتی که داده می ش��ود طبق مصوبه ش��ورای عالی انقالب 
 فرهنگ��ی و دس��تور رهب��ری درب��اره توقف این س��ند عمل

خواهد شد.
به گزارش تس��نیم، سند 2030 یونسکو که اجرای آن در 
کش��ور آغاز ش��ده بود طبق نظر صاحب نظران و کارشناس��ان 
دارای اهدافی مغایر با برخی اس��ناد باالدستی کشور بود. پس 
از انتقادهای فراوان به این س��ند ش��ورایعالی انقالب فرهنگی 

خواستار توقف اجرای این سند شد.

سوءاستفاده از زائران اربعین تمامی ندارد
بلیت ۲۰۰ هزار تومانی اتوبوس مهران-تهران

در نبود نظارت کافی سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، سؤاستفاده از زائران درحـــاشیه

اربعین حس��ینی وارد فاز جدید ش��ده و 
بلی��ت اتوبوس مهران-تهران به 200 هزار تومان افزایش یافته 

است.
یکی از زائران اربعین حس��ینی در گفت وگو با تسنیم، اظهار 
کرد: متاس��فانه در زمان بازگش��ت زائران اربعین حس��ینی هیچ 
نظارتی از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بر عملکرد 
رانندگان اتوبوس صورت نمی گیرد. وی ادامه داد: این مسئله باعث 
ش��ده تا هر سال در زمان بازگشت زائران نرخ بلیت های اتوبوس 

به خصوص از مرز مهران باالتر از نرخ های مصوب تعیین ش��ود. 
وی با بیان اینکه رانندگان اتوبوس هر قیمتی که دوست داشتند 
را اعالم می کردند، تصریرح کرد:  س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای به عنوان متولی فقط به رانندگان می گفت نباید بیشتر 
از نرخ های مصوب از مردم پول دریافت کنید که البته آنها نیز به 

این حرف ها توجهی نمی کردند.
وی ب��ا انتقاد از اینکه س��ازمان راهداری عمال هیچ ابزاری 
برای برخورد با رانندگان نداش��ت، اظهار کرد: نکته تاس��ف بار 
اینکه اکثر ش��رکت های تعاونی به جز یک ش��رکت با نرخ های 

مصوب اعالم شده زائران را سوار نمی کنند.
وی تاکی��د کرد:  هر س��ال زائران اربعین حس��ینی با این 
مشکالت مواجه می شوند و هیچ مسئولی هم نیست که به این 

وضعیت رسیدگی کند، آنها فقط شعار می دهند.

به نظر می رسد اصالح 
قانون سن ازدواج گامی 
در جهت اجرای برنامه ها 
و سیاست های بین المللی 
با ویترین حقوق کودک و 

زنان است

قائم مقام شورای فرهنگی و 
زندگي از سبك  انتقاد  اجتماعی زن��ان در 

ط��رح افزایش س��ن ازدواج 
گفت: ازدواج به موقع و متناسب با شرایط هر فرد 
اس��ت ول��ی افزای��ش س��ن ازدواج در راس��تای 
سیاست های برابری جنسیتی از سند 2030 است 
که یکی از ش��اخص های رفع خشونت، منع ازدواج 
زیر 18 س��ال اس��ت ن��ه برآمده از ی��ک بحران و 
مش��کل جدی در کش��ور و به نظر می رسد اصالح 
قانون س��ن ازدواج گامی در جهت اجرای برنامه ها 
و سیاست های بین المللی با ویترین حقوق کودک 

و زنان است.
کبری خزعلی اف��زود: ازدواج کودکان کلمه ای 
دروغ اس��ت زیرا تعریف ک��ودک در جوامع مختلف 
متفاوت اس��ت و این الیحه براس��اس سیاست ها و 
فش��ارهای مجامع غربی طرح شده است و حامیان 
آن قصد دارند که سن ازدواج را به 18 سال برسانند 
ح��ال آنکه در بس��یاری از همین کش��ورها س��ن 
مسئولیت پذیری اجتماعی و مجازات پایین تر است.

عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به آمارهای منتشر شده 
در این خصوص گفت: در انگلیس و آلمان حداقل 
س��ن ازدواج 16 س��ال اس��ت اما حداقل سن کار 
13 و سن مس��ئولیت کیفری که نشان دهنده قوه 
تمیز و رش��د فکری افراد است در آلمان 14 و در 

انگلیس10 سال تعیین شده است.
وی در مورد کشور سوئد نیز گفت: سن ازدواج 
این کش��ور همانند فرانس��ه 18 س��الگی است اما 

حداقل س��ن کار در سوئد 13 سالگی و در فرانسه 
14 برای کارهای س��بک و 16 سالگی مجاز به کار 
کردن هستند و سن مس��ئولیت کیفری در سوئد 
15 و در فرانس��ه 13 سال تعیین شده است و در 
آمریکا که س��ن ازدواج 18 س��الگی است، حداقل 
س��ن کار 14 ت��ا 16 با برخ��ی محدودیت ها و 18 
مجاز به انجام فعالیت هس��تند اما سن مسئولیت 

کیفری 7 سال تعیین شده است!
قائم مقام ش��ورای فرهنگ��ی و اجتماعی زنان 
تصری��ح ک��رد: توجیه س��ن ازدواج 18 س��ال اما 
مس��ئولیت کیفری 7 سال چگونه است؟ اگر کسی 
آمادگی مسئولیت پذیری زندگی مشترک را تا 18 
س��الگی ندارد با چه اس��تداللی در 7 س��الگی اگر 

خالفی مرتکب شد او را مجازات می کنند؟
 

تنها0.5درصدازکلازدواجها
مربوطبهزیر15سالاست

وی با بیان اینکه برخی دلیل طرح این الیحه 
را کاهش آماره��ای طالق و مرگ و میر می دانند، 
گفت: با بررس��ی آم��ار طالق گروه های س��نی به 
خوبی مشخص اس��ت که گروه سنی کم تر از 15 
سال تقریبا 0,6 درصد از کل طالق های سال های 

مختل��ف را در برگرفت��ه ک��ه البت��ه ای��ن آمار در 
س��ال های اخیر به 0,5 درصد هم رسیده در حالی 
که این افراد حدود 5 درصد از کل ازدواج های ثبت 

شده را در بر می گیرند.
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به عوارض عدم 
حمایت از ازدواج افراد زیر 18 س��ال نیز گفت: در 
بعضی استان ها، ازدواج زیر سن 18 سال بیشتر از 
70 درصد اس��ت که نمی توان به آنها گفت تا 18 
س��الگی ازدواج نکنید و از طرف دیگر با غیرقانونی 
دانس��تن ای��ن ازدواج ه��ا موجب افزایش س��بک 
ازدواج های غیرقانونی و مش��کالت پس از آن برای 
دختران می شویم که در این صورت با مشکل عدم 
ثبت فرزند و مش��کالت طالق روبه رو می شویم در 

حالیکه ما باید شرایط ازدواج را در جامعه تسهیل 
کنیم.

وی راه کاه��ش آس��یب ها را در آموزش های 
پیش از ازدواج دانس��ته و گفت: باید افرادی که در 
این سن تصمیم به ازدواج می گیرند مورد حمایت 
اطرافیان قرار گیرند و آموزش های الزم بهداش��تی 
و مهارت های زندگی به آنان ارائه شود و همینطور 
می توان تا یافتن ثبات اقتصادی پیش��نهاد کرد که 
دوران عق��د با صالح دید خانواده ها افزایش یابد تا 
این افراد آمادگی پذیرش مس��ئولیت های زندگی 

مشترک را پیدا کنند.
 

مشکلاصلیجامعهکاهشازدواجاست
خزعلی مش��کل اصلی جامع��ه را کاهش آمار 
ازدواج دانس��ته و عنوان ک��رد: در حال حاضر 14 
میلی��ون و 192 هزار جوان نیاز ب��ه ازدواج دارند، 
همچنین آمار مجردین بیوه که نیاز به ازدواج دارند 
3 میلی��ون و 330 هزار نفر اس��ت. آمار مجردین 
باالی 30 س��ال که از ازدواج ناامید شده اند نیز 2 
میلیون و 30 هزار نفر اس��ت. بهتر اس��ت به جای 
طرح منع ازدواج زیر 18 س��ال، به فکر ازدواج این 

افراد باشیم.

قائم مقام رئیس ش��ورای فرهنگی و اجتماعی 
زنان ادامه داد: قوانین اس��الم به دلیل واقع بینی و 
توجه به فطرت و طبیعت و ایجاد تعادل بین حقوق 
و مس��ئولیت ها برای تفاوت س��نی در مراحل رشد 
اهمیت ویژه ای قائل اس��ت و سن عبادت، ازدواج، 
مس��ائل اقتص��ادی و مس��ئولیت های اجتماعی را 
متفاوت تعیین کرده است البته در اکثر کشورهای 
غرب��ی در کنار حداقل س��ن ازدواج، حداقل س��ن 
رابطه جنس��ی نیز مشخص می شود به عنوان مثال 
در کش��ور سوئد که سن ازدواج 18 سال است سن 

رابطه جنسی شان 15 سال تعیین شده است.
وی در زمینه تغیی��ر قوانین داخلی نیز گفت: 
در زمینه س��ن ازدواج س��ازمان های بی��ن المللی 
مانند یونیس��ف، یونس��کو و... از سه روش استفاده 
می کنند، فش��ار از طریق گزارش حقوق بش��ری، 
اس��تفاده از رس��انه های خارجی مانند بی بی سی و 
نیز حمایت س��ازمان های مردم نهاد که با برگزاری 
همایش و اس��تفاده از فضای مجازی با پخش فیلم 
و مستند سعی در القای نیاز جامعه به افزایش سن 

ازدواج به 18 سال دارند.
خزعلی در پایان نی��ز گفت: با اجرای قوانینی 
از این دس��ت و اینگونه طرح ها تنها ش��اخص های 
روس��پی گری، آزادی س��قط جنین، آموزش های 
جنسی به کودکان و افزایش سن ازدواج در جامعه 
رواج پیدا می کند و جامعه دچار از هم گسیختگی 
خواهد ش��د و الزم اس��ت که متولی��ان این امر با 
دقت در ابعاد تصویب چنین قانونی درخصوص آن 

موضع مشخص اتخاذ کنند.

قائم مقام شورای فرهنگی و اجتماعی زنان:

افزایش سن ازدواج خواسته سند 2030 است


