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اعالماسامیپذیرفتهشدگان
مرحلهتکمیلظرفیتآزموندکترا

مشاور عالی سازمان سنجش از اعالم اسامی پذیرفته شدگان 
مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکترای سال ۹۶ خبر داد.

حسین توکلی درخصوص زمان اعالم اسامی پذیرفته شدگان 
نهایی تکمیل ظرفیت آزمون دکترای ۹۶ اظهار کرد: داوطلبانی که 

در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون در یک یا چند کدرشته محل 
در ردیف معرفی ش��دگان چندبرابر ظرفیت برای مرحله مصاحبه 
قرار گرفتند و در مصاحبه شرکت کردند می تواند از دیروز از طریق 
سایت سازمان سنجش نتایج را مشاهده کنند. وی افزود: داوطلبانی 

که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار می گیرند باید با توجه به 
متن اطالعیه ای که همراه اعالم نتیجه در سایت سازمان سنجش 
منتشر خواهد شد با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی دانشگاه مربوط 

از برنامه زمانی ثبت نام و مدارک مورد نیاز اطالع کسب کنند.

خارجکردنتوده۱۵کیلوگرمیازشکمیکزن
پزشکان بیمارس��تان میناب توده ۱۵ کیلوگرمی را 

از شکم یک زن خارج کردند.
محمد مورخ رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( 
مین��اب گف��ت: بیمار ۳۶ س��اله با عالی��م تنگی نفس، 
اس��تفراغ، تهوع و س��رگیجه ب��ه اورژانس بیمارس��تان 

حضرت ابوالفضل)ع( میناب مراجعه کرد.
مورخ اف��زود: پس از انجام س��ی تی اس��کن توده 
ش��کمی ناهمگون داخلی )کیس��ت مولتی لوکوله( که 
همه ش��کم و لگن را پر کرده و دیافراگم را به شدت به 
باال جابه جا کرده بود، مش��خص ش��د. وی گفت: بیمار 
پ��س از عمل به مدت چهار روز در بخش جراحی زنان 

بستری بود و با حال عمومی خوب ترخیص شد.

انهدامباندسارقاندراهواز
فرمانده انتظامي اس��تان خوزس��تان از دستگیري 
س��ارقان حرفه اي و کش��ف ۵0 فقره انواع س��رقت در 

شهرستان اهواز خبر داد.
س��ردار حیدر عباس زاده گفت: در راس��تای اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه قاطع با س��ارقان 
حرف��ه ای، موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار پلیس 
آگاهی استان قرار گرفت. وی بیان داشت: ماموران پلیس 
با اقدامات پلیس��ی و گش��ت زنی نامحسوس و هدفمند، 
موفق به شناس��ایی و دس��تگیری ۴ نف��ر از اعضای باند 
سارقان حرفه ای که به وسیله ۲ دستگاه خودرو در نقاط 
مختلف شهر اهواز از جمله خیابان باهنر، پادادشهر و فاز 

دو اقدام به سرقت می کردند، شدند.
س��ردار عباس زاده افزود: متهمان دستگیر شده در 
تحقیقات تخصصی پلیس به ۵0 فقره انواع سرقت شامل 
س��رقت منزل، کیف قاپی و محتویات و قطعات خودرو 
اعتراف کردند که در بازرسی از مخفیگاه متهمان بیش 

از ۸0 نوع انواع لوازم خانگی سرقت شده کشف شد.
فرمانده انتظامی اس��تان خوزستان با اشاره به اینکه 
متهمان پس از تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی شدند، 
خاطر نش��ان کرد: هموطنان عزیز هشدار های پلیسی را 
ج��دی بگیرید و در صورت مش��اهده هرگون��ه اقدامات 

مجرمانه مراتب را به پلیس ۱۱0 اعالم کنید.

جزئیاتبرگزاریآزمونمهارتسنجیسربازان
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مس��لح جزئیات برگزاری آزمون مهارت سربازان در ۲۲ 

دی ماه را تشریح کرد.
س��ردار موسی کمالی در نشس��ت خبری اظهار کرد: 
یکی از رسالت های نیروهای مسلح استفاده بهینه از ظرفیت 
س��ربازان در راستای افزایش توان رزم و تقویت بنیه دفاعی 
کشور اس��ت عالوه بر آن توانمندس��ازی و مهارت آموزی 

سربازان نیز جزو اولویت های نیروهای مسلح است.
کمالی با بیان اینکه طرح بهینه سازی اوقات فراغت 
س��ربازان از س��ال ۸0 در نیروهای مسلح آغاز شده بود 
گفت: در این سال ها به طور متوسط هر سال حدود ۲۵ 
هزار نفر تحت آموزش های مهارت آموزی قرار می گرفتند 
اما در رویکرد جدید خدمت سربازی، سربازان در طول 
مدت خدمت ش��ان حداقل یک مهارت و توانمندی  را به 

شکل خاص یاد گرفته و از آن استفاده می کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح با اشاره به تشکیل قرارگاه مهارت آموزی سربازان 
در س��تادکل نیروه��ای مس��لح، گفت: این ق��رارگاه در 
خردادماه امس��ال تش��کیل ش��ده و پس از آن جلسات 
مختلفی برای اس��تفاده بهینه از توانمندی س��ربازان با 

دستگاه های مختلف برگزار شد.
کمالی با بیان اینکه بر این اس��اس نخستین آزمون 
مهارت س��نجی س��ربازان در ۲۲ دی ماه امس��ال برگزار 
خواهد ش��د خاطرنش��ان کرد: تاکنون بیش از ۹0 هزار 
نفر از کارکنان وظیفه برای شرکت در این آزمون ثبت نام 
کردند و متقاضیان همچنان می توانند برای استفاده از این 

فرصت به یگان های محل خدمت خود مراجعه کنند.
وی ب��ا بیان اینکه این آزم��ون در دو نوبت صبح و 
عصر و در دو حوزه تئوری و عملی برگزار خواهد ش��د، 
گف��ت: پیش بینی ما این اس��ت که امس��ال ۱00 هزار 
نفر در این آزمون ها ش��رکت کنند. در سال آینده تعداد 
ش��رکت کنندگان به ۲00 هزار نفر برس��د و در س��ال 
س��وم و چهارم این طرح نیز هر س��ال ۱00 هزار نفر به 
ظرفیت مذکور اضافه ش��ود؛ امیدواریم که تا پایان سال 
چهارم بتوانیم تمامی کارکنان وظیفه را تحت پوش��ش 

آموزش های توانمندسازی و مهارت آموزی قرار دهیم.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح در این باره که ۱00 هزار نفر امسال بر چه اساسی 
انتخاب ش��ده و چطور تقسیم بندی می شوند؟ گفت: این 
افراد در هماهنگی که با سازمان فنی و حرفه ای داشته اند 
تح��ت آزمونی قرار می گیرند که 7۵ درصد آن مربوط به 
بخ��ش عملی و ۲۵ درصد آن مربوط به بخش��ی تئوری 
است. از این میان یک سری افراد انتخاب شده و طبیعتا 

ممکن است عده ای نیز امتیاز الزم را کسب نکنند.
کمالی افزود: آن دس��ته از افرادی ک��ه امتیاز الزم 
کس��ب نکرده اند مجددا ب��ا هماهنگی س��ازمان فنی و 
حرف��ه ای تح��ت آموزش ق��رار گرفته و باز ه��م از آنان 
در بهمن یا اس��فندماه امس��ال یا در نوبت های دیگر که 
آمادگی داش��ته باش��ند آزمون مهارت گرفته شده و در 
پایان گواهی معتبر ملی که اعتبار جهانی نیز دارد به این 
افراد داده خواهد شد. وی درباره سهمیه های سال جاری 
نیز گفت: بسته به اقدامات انجام شده و کارشناسی های 
ص��ورت گرفته ۴7 ه��زار نفر س��همیه ارتش جمهوری 
اس��المی، ۲7 هزار نفر سهمیه نیروی انتظامی، ۲۳ هزار 
نفر س��همیه س��پاه، ۲000 نفر س��همیه وزارت دفاع و 

۱000 نفر نیز سهمیه ستادکل نیروهای مسلح است.
کمال��ی با تاکید بر اینکه به تمامی رده های نیروهای 
مسلح ابالغ شده تا امکانات الزم را برای شرکت سربازان در 
این آزمون ها فراهم کنند، گفت: همچنین هماهنگی های 
الزم ب��ا وزارت تعاون، معاونت علمی ریاس��ت جمهوری 
و س��ازمان صداوس��یما و... انجام ش��ده تا از ظرفیت ها و 

مهارت های این سربازان استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: این آزمون ها به شکل سراسری 
و در تمامی اس��تان ها و ادارات فنی و حرفه ای منتخب 

در استان ها برگزار خواهد شد.
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اجازه نخواهیم داد
اگر قرار باش��د کس��انی با تکیه بر بیگانگان و دشمنان انقالب اسالمی بخواهند کشور را به 
ناامنی بکشانند، همه ملت شهیدپرور ایران آماده اند تا با حضور در معرکه، پوزه دشمنان داخلی 
و خارجی خود را به خاک بمالند. ما اجازه نخواهیم داد که کس��انی که س��ر در آخور بیگانگان 
دارند با توسل به حرف هایی که خود آن ها هم اعتقادی به آن ندارند، حاصل خون هزاران شهید 
را بر باد دهند و اموال عمومی و آرامش مردم را به نابودی بکشانند. کسی اگر حرفی برای گفتن 

دارد باید با رعایت قوانین و با آرامش بیان کند.
حسینی

 
اختالف طبقاتی وحشتناک است

بخ��دا ماهم برای این خاک جان می دهیم، س��ر می دهیم؛ ب��رای رهبرمان می میریم، از 
دولت مان حمایت می کنیم ولی جوان ها بیکارند، بی پولند و نمی توانند ازدواج کنند. مشکالت 
کمرشکن و گرانی بیداد می کند. اختالف طبقاتی وحشتناک است و فساد اداری و اختالس های 

کالن مردم را خسته کرده است. مردم خسته شدند از دروغ، از ریا و دورویی مسئولین.
رستمی

 
اقیانوس با صالبت ملت

ملت ش��جاع ایران تاکنون فنر های زیادی را دوباره به جای خود برگردانده اند و حباب های 
توخالی زیادی را ترکانده اند. این جماعتی که این روزها به اغتشاش دست زدند حباب های روی 

دریا یند اما آن چه می ماند اقیانوس با صالبت ملت انقالبی و مسلمان ایران است.
ناشناس

 
نفرات پشت پرده شناسایی شوند

حوادث تلخ اغتشاش��ات چند روزه در ایران می تواند نیروهای امنیتی را به النه های فس��اد 
عناصر وابسته برساند. باید سر دسته های این اغتشاشات کامال تخلیه اطالعاتی شوند تا اتاق فکر 
آنها و نفرات پشت پرده شناسایی شوند. این اغتشاشات نشان داد که دشمن شبانه روز دارد برای 
ضربه زدن به انقالب برنامه ریزی و کار می کند و توانسته در داخل ایران مزدوران زیادی را جلب 

کند. باید این مزدوران تا نفر آخر دستگیر و به اشد مجازات محکوم شوند.
فراهانی

 
دولت از عربستان شکایت کند

دولت باید از عربس��تان سعودی و کشورهایی که از اغتشاش��گران در ایران حمایت رسمی 
کردند در س��ازمان ملل ش��کایت کند. اعالم حمایت رسما عربس��تان و آمریکا و برخی دیگر از 
کشور ها در حمایت از اغتشاش در ایران یعنی اعالم جنگ کردن علیه جمهوری اسالمی و باید 

از این کشورها شکایت شود.
شمسی

علیرضاسادات

یک��ی از مهمترین وظایف هر 
حکومتی دفاع از حقوق مادی درحـــاشیه

و معنوی شهروندان است که 
براس��اس آن باید از حقوق مظلوم در برابر مصادیق 
مختل��ف ظلم دفاع نمود. این وظیفه به طور بدیهی 
درخصوص اقشار آسیب پذیر اهمیت بیشتری پیدا 

می کند. 
زنان به عنوان اصلی  ترین قش��ر جامعه که نه 
تنها نیمی از پیکره اجتماع را می سازند، بلکه تولد 
و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده  دارند، باید از هر 
جهت مورد حمای��ت و مراقبت قرار گیرند، چراکه 
هرگونه آس��یب به جسم و روان و از این دو مهم تر 
ش��ان و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیما به 
خانواده و جامعه وارد می شود؛ از این روی بررسی 
قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشر 

ارزشمند را تامین کند ضروری است.
یکی از مصادیق ظلم علیه اقش��ار آسیب پذیر 
خش��ونت علیه زنان اس��ت که ام��روزه در جوامع 
غربی ش��دیدترین انواع آن در جریان است. تحقیر 
زن��ان، ب��ه بردگی گرفت��ن آنها و نگاه بهره کش��ی 
جنس��ی به آنها از بارزترین مصادیق خشونت علیه 

زنان در غرب است. 
مقابله با آس��یب های تهدیدکننده جامعه زنان 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی مورد توجه قرار 
گرفته و همواره تقویت آن و مقابله با نواقص قانونی، 
دغدغه نهادهای تقنینی و قضایی بوده است با این 
وجود هن��وز هم برای غنی س��اختن متون قانونی 
در این حوزه نیاز به تالش های مضاعفی احس��اس 
می ش��ود که باید مبتن��ی بر قوانی��ن و آموزه های 
اسالمی نسبت به آن اقدام شود. الیحه جامع تامین 
امنیت زنان در برابر خش��ونت توسط معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست  جمهوری تهیه شده است تا 
در مجلس به تصویب برس��د. این الیحه از آنجا که 
ذی  نفعانی به گس��تردگی کل مل��ت ایران دارد، از 

جوانب مختلف قابل بررسی و دقت فراوان است. 

 ردپای سند 2030
در الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

ای��ن روزه��ا در می��ان خب��ر ش��لوغی های 
آش��وب های خیابان��ی و مقابله توده ه��ای مردم با 
این وقایع، )که البته مهار و کنترل ش��ده اس��ت( 
خبرهایی در رسانه ها پیرامون الیحه تامین امنیت 
زنان در برابر خش��ونت مطرح ش��ده اس��ت که با 
تحت الشعاع قرار گرفتن آن، به درستی برای افکار 
عمومی تبیین نش��ده اس��ت. مداخله معاونت امور 

زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری براس��اس اسناد 
۲0۳0 و مبان��ی فمینیس��تی منج��ر ش��د تا پس 
از ۵ س��ال فعالی��ت این معاونت در دوره ریاس��ت 
جمهوری روحان��ی، الیحه ای از طرف این معاونت 
به قوه قضائیه ارائه ش��ود ک��ه مصادیق موجود در 
آن به گفته ذبی��ح اهلل خدائیان معاون حقوقی قوه 
قضاییه سطح بی سابقه ای از جرم انگاری را در یک 

الیحه به نمایش گذاشته است.
ام��ا این الیح��ه چ��ه می خواه��د و طراحان 
و مدافع��ان آن چ��ه کس��انی هس��تند؟ اش��رف 
گرامی زادگان مش��اور حقوق��ی و پارلمانی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مصاحبه ای 
که در ش��ماره دی ماه نش��ریه زنان امروز منتش��ر 
شده اس��ت؛ اعالم کرده الیحه منع خشونت علیه 
زن��ان در دولت دهم کلید خ��ورد و با آمدن دولت 
روحانی فعالیت روی این الیحه ادامه پیدا کرد. اما 
معاونت جدید به مسئولیت شهیندخت موالوردی 
این الیحه را براس��اس سیاس��ت های جدید دولت 
بومی س��ازی نمود و نهایتا پس از حدود چهار سال 
آن را آم��اده ارائ��ه کرد. در دی ماه امس��ال و پس 
از رس��انه ای ش��دن بخش های از این الیحه، زهرا 
آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و 
خانواده در یادداشتی که در روزنامه کیهان منتشر 
ش��د به ارتباط این الیحه با مفاهیم سند ۲0۳0 و 

مبانی فمینیسم اشاره کرد. 
او در این یاداش��ت برای ایجاد حساس��یت در 
نهادهای مربوط، به مغایرت بخش هایی از این الیحه 
با فرهنگ اسالمی ایرانی اشاره کرد و گفت: "تعریف 
خش��ونت در این الیحه به قدری وس��یع است که 
حتی برخی سخت  گیری ها که گاهی مرد به خاطر 
مصلح��ت خانواده آنها را اعمال می کند، خش��ونت 
اجتماعی یا خش��ونت اقتصادی یا خش��ونت روانی 
تلقی شده است. علی   رغم اینکه سیاست های کنونی 
قضایی مبتنی بر جرم  زدایی اس��ت نه جرم  انگاری، 
تصوی��ب این الیحه موجب افزای��ش مصادیق جرم 
و جنایت در قوانین ش��ده و یک��ی از پیامدهای آن 

افزایش پرونده های دادگاه ها خواهد بود." 

 واکنش ها به نقد الیحه تامین امنیت زنان
در برابر خشونت

اما این یادداش��ت اولین واکنش به این الیحه 
نبود. پیشتر در آبان ماه ۹۶ نشستی سه روزه برای 
بررسی تخصصی این الیحه برگزار شده بود که در 

آن خدائیان معاون حقوقی ق��وه قضاییه انتقادات 
قاب��ل تاملی به ای��ن الیحه وارد کرده ب��ود. او در 
بخشی از سخنرانی خود در این رابطه می گوید: "از 
آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی 
از آزادی اف��راد می ش��ود و بی جه��ت نمی توان بر 
اف��راد تکلیف تحمیل کرد؛ لذا این مهم مس��تلزم 
توجی��ه و دالیل محکم، متقن و اساس��ی اس��ت. 
یکی از توجیه ها ب��رای جرم انگاری قبح اجتماعی 
و میزان س��رزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک 
آن، اس��ت. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد 
این دو جنبه باش��د جرم انگاری آن بیهوده به نظر 
می رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط 
متروکه می ش��ود. آسیب اساس��ی که این الیحه با 
آن رو به رو اس��ت، جرم انگاری وس��یع آن است، به 
گون��ه ای که برخی مواد آن به طور متوس��ط بیش 
از ۲0 ج��رم جدید را جرم انگاری کرده اس��ت. از 
آنج��ا که اصطالحات و واژه ها در مواد مختلف این 
الیحه چند پهلو، قابل تفس��یر و پر دامنه هستند؛ 
لذا مصادیق آن بس��یار زیاد است؛ به عنوان مثال 
از دل اصطالح »خش��ونت روانی« می توان بیش از 

ده ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد."
با این وجود نحوه مواجه با این دو موضع گیری 
از جان��ب رس��انه های رفرمیس��ت و حامی دولت 
متفاوت بود. واکنش های سریالی و معناداری که در 
ده روز گذشته علیه اظهارات آیت اللهی از معاونت 
امور زنان تا روزنامه ش��رق و تا مهراب قاسمخانی 
صورت گرفته، بیش��تر به یک صف آرایی سیاس��ی 
ش��باهت دارد تا یک مطالبه اجتماع��ی. تا جایی 
که خانم ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمه��وری در تاریخ ۱۶ دی ماه ط��ی مصاحبه ای 
ب��ا خبرگ��زاری ایلنا اع��الم می کن��د اظهارنظرها 
درخصوص ای��ن الیحه »از س��ر بی  اطالعی کامل 
ص��ورت می گیرد و افراد مبنایی برای قضاوتش��ان 
ندارند.« و همچنین »الیحه تامین امنیت زنان در 
برابر خش��ونت به خوبی و با وفاق کامل بین س��ه 
قوه قضاییه، مجریه و مقننه در حال آماده س��ازی 
اس��ت.« حال آنکه اظه��ارات خداییان خالف نظر 

ابتکار را مطرح ساخته است.
خدائیان در بخش دیگری از ایرادات وارد به این 
الیحه می گوید: "تاکنون در نظام حقوقی با الیحه ای 
با این حجم وسیع از جرم انگاری روبه رو نبوده ایم. در 
حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته 
حائز اهمیت به آن توجه می شود ضرورت استفاده از 

کلمات و اصطالحات صریح و دارای حدود روشن و 
مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی 
مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این الیحه به 
طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن 
بسیاری از اصطالحات آن است، مساله ای که دست 
قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز 

می گذارد."

 دست های خالی
معاونت امور زنان ریاست جمهوری 

معلوم نیس��ت معاون��ت امور زن��ان و خانواده 
صرفا به دنبال پیاده کردن اهداف س��ند ۲0۳0 در 
این الیحه بوده و ی��ا آنکه برآورد ضمنی از تبعات 
این الیه نیز داش��ته اس��ت. با توجه به فهرس��ت 
فعالیت ه��ای مورد عالقه ای��ن معاونت که از روی 
س��ایت آن قابل برداشت است، می توان پیشاپیش 
پاسخ س��وال فوق را حدس زد. در حالی که امروز 
بی��ش از ۸0 درصد زنان مطلقه سرپرس��ت خانوار 
فاقد شغل مناسب هستند؛ و نیز براساس آمارهای 
منتشر شده تهران دچار آسیب روسپی گری است 
و برای تعداد روس��پیان ته��ران آمارهای گوناگون 
و قاب��ل تاملی منتش��ر ش��ده اس��ت؛ در حالی که 
آس��یب های اجتماعی زنان از قبی��ل کارتن خوابی 
طبق اع��الم انوش��یروان محس��نی بندپی رئیس 
س��ازمان بهزیستی از ۳ درصد به ۸ درصد افزایش 
یافته است و تعداد قابل توجهی زن معتاد متجاهر 
در ته��ران حض��ور دارند؛ اما همچنان س��وژه های 
م��ورد عالقه معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری با ۲۱ میلیارد تومان بودجه تعریف شده 
برای س��ال ۹7، اغلب مواردی از قبیل حضور زنان 
در ورزشگاه، اس��تخدام مدیران زن و دفاع از زنان 
در برابر مصادیق موهوم و تفس��یرپذیر خانوادگی 

است.
ارثی��ه ای که م��والوردی برای ابت��کار در این 
معاونت به یادگار گذاشته آنقدر نگران کننده است 
که حتی میزان توانایی و س��ابقه مدیریتی ابتکار را 
در حوزه محیط زیست نیز تحت الشعاع قرار می دهد. 
ابتکار خود میراث دیگری را پس از ۱۲ سال سابقه 
مدیریتی در محیط زیس��ت برای این س��ازمان به 
یادگار گذاشته که براساس آخرین آمارهای رسمی 
چند هزار نفر در س��ال به دلیل آلودگی هوا کشته 
می ش��وند. دریاچه ارومیه، جنگل ها، سفره های آب 

زیرزمینی و... به جای خود.

 الیحه تامین امنیت زنان
یا پروژه افزایش بودجه معاونت امور زنان؟

ب��ا این هم��ه، هجم��ه رس��انه ها و چهره های 
منتس��ب به دولت چه در دول��ت و چه در مجلس 
نه از موالوردی نس��بت ب��ه کارنامه اش مطالبه ای 
دارند و نه از ابتکار به دلیل از بین رفتن جان ده ها 
هزار نفر در س��ال! دولت اعتدال بر بس��تر جریان 
رفرمیست، گفتمانی از استانداردهای دوگانه را به 
معرض نمایش گذاش��ته که از دل آن کارشناسان 
و روزنامه نگارانی خارج می ش��وند که برای مطامع 

حزبی مصالح ملی را هدف قرار می دهند. 
در جری��ان حمل��ه این رس��انه ها به ش��ورای 
فرهنگ��ی اجتماعی زنان از هم��ه جالب تر پس از 
لمپنیزم کمدینی، واکنش روزنامه شرق به بودجه 
ش��ورای زنان و خانواده است. گزارشی از شرق در 
ش��ماره ۱۳ دی ماه ۹۶ به نقد اظهارات آیت اللهی 
پرداخت و کوش��ید با زیر س��وال ب��ردن بودجه ۱ 
میلیارد و هفت صد میلیونی این ش��ورا، به تخریب 
آن بپردازد! روزگار، روزگار عجیبی است وقتی که 
حقوق و مزایای ۵ نفر در دولت روحانی می ش��ود 
۴ میلی��ارد تومان که یکی از آنها صفدر حس��ینی 
است؛ بسیار به دور از انصاف است که روزنامه های 
مدعی آزادی نظر، به دلیل مخالفت با رویکردهای 
یک نهاد، بودج��ه ۱ میلیاردی آن را مورد ارزیابی 
قرار دهند و از کنار بخوربخورهای واقعی دوستان 
خ��ود بگذرند تا کیه��ان ملکی برایش��ان کمپین 
بخوربخور دیگه بسه راه اندازی کند! آن هم بودجه 
غیرمس��تقیم این ش��ورا که ذیل بودجه دبیرخانه 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تعریف می شود و نه 
بودجه شورای زنان! این در حالی است که بودجه 
معاونت امور زنان ریاس��ت جمهوری با ۳7 درصد 
رش��د در س��ال ۹7 به ۲۱ میلیارد تومان رسیده و 
از آن نگران کننده ت��ر اینکه بودجه مربوط به بیمه 
زن��ان متاهل سرپرس��ت خان��وار در بودجه ۹7 با 

کاهش ۴0 درصدی مواجه شده است!
آی��ا روزنامه ش��رق امیدوار اس��ت درختی که 
در ۱۲ س��ال میوه نداده در ۴ س��ال میوه بدهد یا 
آنکه درصدد توجیه یک استاندارد دوگانه دیگر از 
طرف ابتکار اس��ت که ی��ک روز تجمعات خیابانی 
را محک��وم می کند و روز دیگر ش��ماره تلفن های 
آس��یب دیدگان را به مس��یح علین��ژاد می دهد تا 
فضاس��ازی های رس��انه ای را در عرصه بین المللی 

علیه نظام مدیریت کند؟
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ممنوعیتهایبرایفروشمواداسیدیدرانگلیس
بناب��ر اعالم رس��انه های انگلیس، دولت این کش��ور 
براس��اس طرح جدی��دی قصد دارد به منظ��ور مقابله با 
حمالت اس��یدی در این کشور، فروش محصوالت حاوی 
س��طح خطرناکی از اسید را به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع 

کند.
براساس این طرح، فروشندگان مواد اسیدی موظف 
به دریافت اطالعات س��ّن خریداران خود هستند و حتی 
اگر فردی قصد خرید اینترنتی هم داش��ته باشد موظف 

به بررسی اطالعات وی هستند. 
بنابر این گزارش، قانون جدید فروش مواد اس��یدی 
به افراد زیر ۱۸ س��ال را جرم می دان��د و برای متخلفان 

مجازات در نظر گرفته است. 
ریشلی کارتون معاون رئیس پلیس انگلیس می گوید:  
»ای��ن ممنوعیت های جدی��د کمک به کاه��ش حوادث 
اسیدپاشی می کند و ما را در کنترل بیشتر و بهتر حمالت 

اسیدی یاری می کند«.

اینعارضهپوستیدرزنانبیشترازمرداناست
ی��ک متخصص پوس��ت و مو گفت: مالس��ما نوعی 

عارضه پوستی است که در زنان بیشتر از مردان است.
حمید رشنو اظهار کرد: مالسما یکی از مشکالت شایع 
پوس��تی است که سبب ایجاد لکه هایی به رنگ قهوه ای یا 
خاکستری در صورت افراد می شود. وی ادامه داد: این لک 
)مالسما( ممکن است بر روی گونه ها، پل بینی، پیشانی، 
چانه و باالی لب، نوک سینه و شکم نمایان شود و البته در 
قسمت هایی از بدن )مچ، ساعد دست و گردن( که بیشتر 

در معرض نور آفتاب است، دیده شود.
رشنو با بیان اینکه مالسما در زنان شایع تر از مردان 
اس��ت، افزود: این عارضه در زنان باردار بسیار شایع بوده 

و به ماسک بارداری نیز معروف است.
وی بیان کرد: مصرف قرص های جلوگیری از بارداری 
س��بب ایجاد مالس��ما ش��ده که وقتی زنان وضع حمل 
می کنند ی��ا مصرف قرص های جلوگی��ری از بارداری را 

متوقف کنند، مالسما به خودی خود برطرف می شود.

سویاچهخواصیبرایسالمتیدارد؟
اختالف نظرهای بس��یاری در مورد فوائد و مضرات 

احتمالی مصرف سویا روی سالمتی وجود دارد.
س��ویا حاوی حدودا ۴0 درصد پروتئین و ۲0 درصد 
روغن اس��ت و ب��ه همین دلی��ل از کاربردهای متعددی 
برخوردار اس��ت و به عنوان م��اده غذایی، در مکمل ها و 

مصارف صنعتی به کار گرفته می شود.
س��ویا پروتئین کاملی اس��ت که دربردارنده تمامی ۹ 
آمینو اس��ید می باش��د. این ماده خوراکی منبع پروتئینی 
مهمی برای بس��یاری از افراد بخصوص افراد گیاهخوار به 
حس��اب می آید. میزان چربی اشباع ش��ده در سویا پایین 
اس��ت و غی��ر از پروتئین سرش��ار از ویتامین C و اس��ید 
فولیک است. همچنین سویا منبع خوبی از فیبر، کلسیم، 
آهن،  منیزیم و پتاس��یم به حساب می آید. کارشناسان در 
بررس��ی های متع��دد دریافته اند گنجاندن س��ویا در رژیم 
غذای��ی فوائد متعددی برای س��المتی به هم��راه دارد که 
می توان به سالمت قلب، چاقی، سرطان پستان اشاره کرد.

عوارضتاتِویلبها
یک پزش��ک عمومی با بیان اینک��ه پدیده تاتو طی 
س��ال های اخیر تغیی��ر ماهیت داده اس��ت درخصوص 

عوارض این پدیده توضیحاتی را ارائه کرد.
الله عباسی اظهار داشت: در گذشته تاتو برای نشان 
دادن تمایالت مذهبی و یا فرقه ای فرد انجام می ش��د اما 
ام��روزه از تاتو برای این کار کمتر اس��تفاده می ش��ود با 
گذش��ت زمان این پدیده با تغییراتی مواجه ش��ده است 
اف��راد در جهت زیبای��ی اقدام به تات��وی روی خط لب، 
تاتوی خط چش��م و تاتوی ابرو می کنند. وی افزود: باید 
توجه داش��ت که انجام ای��ن کار از عوارض��ی برخوردار 
اس��ت که متاسفانه بس��یاری از افراد جامعه بدون توجه 

به مضرات آن اقدام به این کار می کنند. 
این پزش��ک با بیان اینکه آلرژی یکی دیگر از عوارض 
این پدیده است گفت: قرمزی و خارش پوست که بالفاصله 
بعد از انجام تاتو ایجاد می شود و یا حتی ممکن است سال ها 

بعد ایجاد شود از جمله عوارض این پدیده بشمار می رود.


