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مونسان در بازدید از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران خبر داد

آغاز اجرای طرح «مدیریت مورد» ویژه معتادان در  ۱۶استان
معــاون پیشــگیری و درمــان اعتیــاد
بهزیســتی کشــور در کارگاه آموزشــی
«مدیریــت مــورد» ویــژه معتادیــن
در حــال بهبــود ،بازتوانــی روانــی
و اجتماعــی فــرد بهبــود یافتــه را
مهمتــر از مســیر درمــان دانســت و
گفــت :در صورتــی کــه ایــن نقصــان
رفــع شــود راهبردهــا بــه نقطــه

مطلوب میرسد.
بهگــزارش مرکــز روابــط عمومــی
واطالعرســانی وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی« ،فرید براتی ســده»
در دومیــن دوره آموزشــی مدیریــت
مورد ویژه معتادین در حال بهبود در
مازنــدران اشــاره کرد ۱۶ :اســتان برای
اجرای این طرح بــا اولویت معتادین

متجاهر آغاز شده است.
معــاون پیشــگیری و درمــان اعتیــاد
ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره
بــه رویکردهــای مدیریــت مــورد در
پیشــگیری از اعتیــاد افــزود :بــا وجــود
 8هــزار مرکــز درمانی ســرپایی و هزار
و  200مرکــز اقامتــی ،در بحث درمان
هیــچ کمبــودی وجود نــدارد و تمامی

کمبودهــا و غفلتهــا در مهمتریــن
بخــش از رونــد بهبودی یعنــی زمانی
کــه فــرد از مراکــز درمانــی ترخیــص
میشود ،وجود دارد.
براتــی ســده« ،مدیریــت مــورد» را
طــرح مــددکاری بســیار جــدی در
توانمندســازی و بازگشــت معتادیــن
بهبــود یافتــه بــه اجتمــاع دانســت و

تصریــح کــرد :نیازهــای ایــن قشــر از
جامعــه متفــاوت از دیگــران اســت و
بهدلیــل اینکــه عمومــاً افــرادی طــرد
شــده و بیگانــه از توانمندیهای خود
هســتند ،بــرای بهبــودی کامــل آنهــا
بــه اقدامــات مــددکاری اجتماعــی و
حضــور جــدی در فضای زندگــی آنها
نیاز است.

باتصویب مجلسشورایاسالمی

فرزندانی که مادر ایرانی و پدرخارجی دارند شهروند ایران می شوند
مهسا قوی قلب

خبرنگار

تاپیش از این تابعیــت فرزندان مادران
ایرانی که همســری غیرایرانی داشــتند،
نامعلوم بود و این افراد همیشه بهدلیل
نداشــتن شناســنامه و تابعیت ایرانی با
مشــکالت زیادی مانند ثبتنام نشــدن
در مــدارس و دیگــر مســائل اجتماعــی
دســت و پنجــه نــرم میکردند تــا اینکه
باالخــره الیحــه اصــاح قانــون تعییــن
تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از
ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجی
روز یکشــنبه در هیأت دولت به تصویب
رســید.تا قبــل از ایــن ،بــر اســاس مــاده
واحــده مصــوب ســال  1385بــا عنوان
تعیین تکلیف فرزندان ناشــی از ازدواج
زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی حاکم
بود و فعالً تا تصویب الیحه پیشــنهادی
نیــز پابرجاســت کــه طبــق آن فرزندان
مــادران ایرانــی دارای همســر خارجــی
تــا ســن  18ســالگی تســهیالتی را بــرای
اقامت ،تحصیــل ،آموزش و بهداشــت
میتوانســتند دریافت کننــد و پس از 18
ســالگی با داشتن شرایط الزم نسبت به
اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.
ëëاعطایحقشهروندی
شــهیندخت مــوالوردی ،دســتیار ویــژه
رئیــس جمهــوری در امــور حقــوق
شــهروندی دربــاره تصویب ایــن الیحه
معتقــد اســت :ایــن الیحــه میتوانــد
بــه فرزندانی کــه مــادران ایرانــی دارند
حــق شــهروندی اعطــا کند تا ایــن افراد
بهعنــوان یــک شــهروند ایرانــی زندگی
شایســتهای داشــته باشــند.وی تصریح
کــرد :همچنیــن تصویــب ایــن الیحــه
در مجلــس شــورای اســامی میتوانــد
منشــأ تحوالت مثبت دیگری در قوانین
مربــوط به حــوزه زنان و خانواده باشــد.
مــوالوردی خاطرنشــان کــرد :در قانــون
مدنی موضوع انتقال تابعیت از مادر به
فرزند مســکوت گذاشته شــده است و با
تصویــب این الیحه به نوعی آن خأل نیز
برطرف خواهد شد.

معــاون ســابق امــور زنــان و خانــواده
رئیس جمهــوری اظهار داشــت :تعداد
افرادی که مشمول الیحه مصوب هیأت
وزیران میشوند ،خیلی زیاد نیست ،اما
بیهویتی ،بالتکلیفی و سردرگمی حتی
یــک فــرد بهدلیــل نقــص و بیتوجهــی
قوانین و قانونگذار قابل تحمل نیست.
وی یــادآور شــد :پیشــینه ایــن الیحــه به
بیش از ســه ســال قبل برمی گــردد و در
این خصــوص وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری پیگیر موضوع بود.
ëëاقدامیمثبتدرجهتبرخورداریاز
خدماتاجتماعی
بهمــن کشــاورز ،وکیــل پایــه یــک
دادگســتری نیــز در این باره بــه «ایران»
میگویــد :خانمهــای ایرانــی کــه مایــل
بــه ازدواج با اتبــاع خارجی باشــند باید
اجــازه مخصــوص از وزارت امورخارجه
بگیرنــد و در صــورت فقدان ایــن اجازه،
ازدواج آنها واجد اشــکال خواهد بود که
البتــه در مــورد بطالن آن بحــث و تأمل
وجــود دارد .اما حتــی اگر خانمی چنین
اجــازهای را تحصیــل و بــا تبعــه خارجه
ازدواج کنــد اوالً بــه همســر او تابعیــت
ایرانــی داده نخواهد شــد ثانیــاً فرزندان
هم تبعه ایران نخواهند بود.
او در ادامــه بــه گشــاده دســتی ایــران
در پذیــرش پناهنــدگان و مهاجــران
اشــاره کــرده و میافزایــد :ایــن ویژگــی
بســیار قابل تحســین اســت ،اما ناچار با
ازدواجهایــی که بــدون رعایــت ضوابط
با اتبــاع خارجی انجام میشــود مواجه
بودهایــم و هســتیم ،نبایــد فرامــوش
کــرد که مســأله فقــر و تمایــل بعضی از
خانوادههــا به اینکه دختران را ســریعتر
بــه خانه شــوهر بفرســتند در ایــن موارد
مؤثــر اســت .الزم اســت بــه یاد داشــته
باشــیم موضوع تابعیت مســأله خرد و
کم اهمیتی نیست به همین علت است
که میبینیم هموطنان ما برای تحصیل
تابعیــت برخــی از کشــورها مدتهــای
دراز انتظار میکشــند و بعضاً در نهایت
موفق نمیشوند.

این وکیل دادگستری در خصوص قانون
جدید کــه گویا بــه فرزندان زنــان ایرانی
که شــوهر خارجی دارند ،تابعیت ایرانی
اعطــا میکنــد ،توضیح میدهــد :از یک
ســو ایــن حرکــت بــه خاطــر حمایــت از
مــادران ایرانــی و ایجاد امکان پیوســتن
فرزندان به آنها به طور دائم باید مثبت
ارزیابی شــود اما باید دقت شــود که این
قانــون بــه هیــچ وجــه وســیلهای بــرای
تحصیل تابعیت شــوهران این خانمها
نشــود؛ بــه عبــارت دیگر ایــن ضابطهای
کامــاً اســتثنایی اســت و به هیــچ عنوان
نبایــد آن را تعمیم داد یــا مبنای قیاس
قــرار داد زیــرا در ایــن صــورت ازدواج با
زنــان ایرانــی وســیلهای بــرای تحصیــل
تابعیت خواهد شــد و پس از اینکه افراد
بــه ایــن هــدف نائل شــدند تکلیــف این
خانمها چندان روشن نخواهد بود.
او در ادامــه بــه مورد قابــل توجه دیگری
اشــاره میکنــد :از آن جــا که نــکاح دائم
بدون ثبت ،جرم محسوب میشود نباید
این مســأله باعث شــود که خانوادهها با
نــکاح منقطــع دختران خــود بــا مردان
خارجــی موافقــت کننــد کــه ایــن امر در
مــورد دختران باکــره حتی اگــر اذن ولی
موجود باشــد – که باید باشد – از دیدگاه

بســیاری از علمــا دارای اشــکال شــرعی
اســت؛ در عیــن حــال بحــث تحصیــل
اجــازه از وزارت امورخارجــه نیــز نبایــد
فرامــوش شــود و بــه طــور کلــی مســأله
ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی
کــه معمــوالً هــم عــروس از نظــر مالــی
وضعیت خوبی ندارد و هم داماد از نظر
توان مالی چندان برجســته نیست ،باید
تحــت ضابطــه درآید زیــرا کــه حمایت
دولت از اتباع خود چنین اقتضایی دارد.
کشاورز به ابعاد بسیار مثبت اقدام اخیر
اشــاره کرده و بیان میکنــد :این اقدام از
این جهت که مشکل تحصیل و استفاده
ایــن کودکان از مزایای بیمه و بهداشــت
را فراهــم خواهد کرد باید مثبت ارزیابی
شــود و همچنیــن رابطــه ایــن مــردان را
بــا خانمهــای ایرانــی کــه ممکن اســت
در مظان تردید و شــک باشــد شــرعی و
قانونی خواهد کرد.
ëëچرایی اصالح قانون
در جامعــه مــا کــم نیســتند کودکانی که
حاصــل ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان
خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات
مربــوط به آن هســتند .اگرچــه قانونگذار
در مــاده  976قانون مدنی و ماده واحده
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل

از ازدواج زنــان ایرانــی با مــردان خارجی
مصوب  1385در خصوص امکان کسب
تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده است،
اما دربــاره وضعیت این کــودکان قبل از
رسیدن به  18ســال تمام تعیین تکلیف
نشده است.
فاطمــه ذوالقدر ،عضو فراکســیون زنان
مجلس شورای اسالمی نیز در گفتوگو
با «ایــران» دربــاره تصویب ایــن الیحه
میگویــد :دختــران و زنــان ایرانی که به
عقــد زوجیت اتبــاع خارجی بخصوص
اتبــاع افغان و عراقی درآمدهاند ،پـــس
از تولــد فرزنــدان ،متوجــه نابرابــری
حقوق فرزندانشــان نســبت به سایرین
شــدند .فرزنــدان بیشناســنامه و در
نتیجــه بیهویــت ،بــه مدرســه نرفتــه و
درس نخوانــده ،تحقیرشــده ،بیباک از
ارتکاب جرم ،بهدنبال انتقـــام از کـــم و
کاســتها ،در مــواردی عواقب وخیمی
را برای جامعه ایرانـی بهدنبال آوردند.
ایــن نماینــده مجلــس اضافــه میکنــد:
فقــدان شناســنامه ،بــروز مشــکالت در
مســیر آمــوزش و درمــان و ازدواج و...
شــخصیت انســانیها آن را ســرکوب
میکنــد .ایــن احســاس ،شایســته هیــچ
انســـانی نیســـت؛ چه رســد بــه فرزندان

زنان ایرانی ،در راســتای حل این مســأله
طــرح تحصیل تابعیـــت ایرانـــی بـــرای
ایـن قبیـل فرزنـــدان ارائه گردیده است.
این شیوه عالوه بر اینکه با علقه عاطفی
موجــود بیــن فرزنــدان مزبــور بــا ایــران
همخوانــی دارد ،مشــکالت مربــوط بــه
کسـب امتیـــازات جامعـه ایرانـــی را نیـز
مرتفـــع خواهد ســاخت و فرزندان زنان
ایرانی خواهند توانست مانند سایرین از
حقوق و مزایـای ایرانی برخوردار گردند.
او نویــد میدهــد :مجلــس بــا طــرح
دو فوریتی بهدنبال حل موضوع اســت.
اگرچــه مجلســیها یک بار در ســال ۸۵
با یــک طرح یــک فوریتــی بهدنبال حل
مشــکل بودنــد و پیــش از ایــن هم طرح
یکبــار در خرداد  ٩١به شــورای نگهبان
ارســال شد و در نهایت شــورای نگهبان،
مصوبــه نماینــدگان مجلــس را کــه بــه
فرزنــدان حاصل از چنیــن ازدواجهایی،
تابعیــت ایرانــی مــیداد ،مغایــر قانون
اساسی تشــخیص داد .بنابه نظر شورای
نگهبــان درنظرگرفتن تســهیالتی مانند
دریافــت یارانــه و معافیــت از پرداخــت
تعرفــه اقامــت بــرای اتبــاع خارجــی
امکانپذیــر نیســت و بار مالــی آن طرح
بــرای اجرا امکانپذیر نیســت .اما آنقدر
مشکل حل نشد تا این بار با یک طرح دو
فوریتی بهدنبال حل مشکل برآمدند.
ذوالقــدر ادامــه داد :مصوبــه کمیســیون
فرهنگی مجلس مبنی براینکه فرزندان
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی با مردان
خارجــی از ایــن پس میتواننــد تابعیت
ایــران را دریافــت کننــد ،بیشــک گام
مثبتی برای رفع قسمتی از مشکالت در
این زمینه است.
ل حاضــر
او بــا اشــاره بــه اینکــه درحــا 
فرزنــدان حاصــل از ازدواج زن ایرانی با
مرد خارجی بعد از ۱۸سالگی ،میتوانند
بــا اقامــت یکســاله در ایــران تابعیــت
کشــور مادر خود را کسب کنند و صاحب
شناسنامه شوند ،میافزاید :این افراد در
اجرا با مشــکالت عدیدهای مواجهند که
مشــمولین در میانــه راه از اخذ تابعیت
باز میمانند.

در حوزههای امنیت ،مسائل زیرساختی تا خدماترسانی جهش داشته ایم

خبرنــگار الهه زارعی  /اربعین امســال با
تــاش و برنامهریــزی دولت نســبت به
ســال گذشــته هرچــه بهتــر و باشــکوهتر
برگزار شــد ،اگرچه در برخی قســمتها
نواقصــی وجــود داشــت کــه همیــن
کاســتیهای کوچــک منجــر بــه هجمه
منتقدان علیه دولت تدبیر و امید شــد،
اما مســئوالن ذیربط تمام عــزم خود را
جــزم کردند تــا ایــن مشــکالت هرچند
کوچــک هــم در کمتریــن زمــان ممکن
برطرف شود.
شــهریار حیدری ،دبیر ســتاد اربعین در
توگــو بــا خبرنــگار «ایــران» ضمــن
گف 
اشــاره بــه حضــور بیــش از دو میلیــون
نفری زائران گفت :با توجه به نوســانات
نــرخ ارز و مشــکالت پیش آمــده در این
خصــوص حــذف دالر از چرخه اربعین
از نقــاط قوت مراســم امســال به شــمار
میآید.
وی افزود :اربعین امسال نسبت به سال
گذشته تفاوتهایی داشــته که از جمله
آن میتوان به ســاماندهی سامانههای
حــج و زیــارت ،ســفارت عــراق ،نیــروی
انتظامــی و وزارت خارجــه اشــاره کــرد
که مشــکالت روند ثبتنــام زائران را به
حداقل رساند.دبیر ستاد اربعین اظهار
داشــت :بــا وجــود تهدیــدات داخلــی و
خارجی که برای مراسم اربعین امسال
وجــود داشــت ،امــا بــا تــاش نیروهای
امنیتی و اطالعاتی حتی به یک زائر هم
آسیب وارد نشد و هر اقدام امنیتی قبل
از اجرا توسط نیروهای اطالعاتی کشف
و خنثی شد.
حیدری ضمن اشاره به ترافیک روان در

گیتهای گذرنامه ادامــه داد :در مرزها
بــه لحاظ ورود و خــروج زائران و فرآیند
چــک کــردن در گیتهــا هیــچ توقفــی
نداشــتیم و زائران بــدون هیچ معطلی
از گیتهــا عبــور میکردنــد در صورتــی
کــه یکــی از مشــکالت اساســی در ســال
گذشــته ترافیــک در همیــن گیتهــای
گذرنامــه بود که با همت مســئوالن این
معضــل امســال مرتفع شــد.وی افزود:
بحــث کنتــرل الیههــای امنیتــی قبل از
ورود بــه پایانههــا منجــر شــد ترددهــا
امســال قانونمند و روان صــورت بگیرد
و ترددهای غیرقانونی هم اینقدر ناچیز
بوده که میتوان گفت این نوع از ترددها
در اربعین امسال به صفر رسید.
دبیر ســتاد اربعین ،انعقــاد تفاهمنامه
بیــن دو کشــور ایــران و عــراق را از دیگر
نکات ارزشمند اربعین  97عنوان کرد و
گفــت :همکاری دولت و ملــت عراق با
ایرانیان بهدنبال انعقاد این تفاهمنامه
از دیگر نکات ارزشمندی است که تمام
همکاریهــای مشــترک در قالــب آن از
قبل پیشبینی شده بود.حیدری ضمن
تأکیــد بر اثرات اربعین در ســطح ملی،
منطقــه و جهانــی از برگــزاری همایش
بینالمللــی اربعیــن در آینــده نزدیک
در تهــران خبــر داد و اظهــار داشــت:
ایــن همایش بــا حضور اندیشــمندان و
صاحبان قلم از سراسر جهان با رویکرد
تبیین شهادت امام حسین علیه السالم
و اثــرات جهانــی و ملــی آن ،فرهنــگ
عاشــورایی ،پیــام عاشــورا ،اربعیــن و...
برگــزار میشــود و نکته قابــل تأمل این
اســت که این همایش در سراسر جهان

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری کشــور از صادرات  281میلیون دالری صنایع
اخبـــار
دســتی ایران از مبادی رســمی و گمرکی خبــر داد« .علی
اصغــر مونســان» معــاون رئیــس جمهــوری در حاشــیه بازدیــد از مؤسســه
فرهنگی-مطبوعاتــی ایــران رشــد صادرات صنایع دســتی کشــور را در ســال
گذشــته  19درصد اعالم کرد و گفت« :برآوردها نشــان می دهد که صادرات
چمدانــی مــا هــم نزدیــک بــه  250میلیــون دالر اســت ».او گفت« :ما ســال
گذشــته  5میلیون و  100هزار گردشــگر ورودی داشــتیم .مشــاهدات میدانی
مــا بــرای مثــال در خیابان اســتاد نجات اللهی(یکــی از مراکــز اصلی فروش
صنایــع دســتی) نشــان می دهد که هــر توریســت خارجی بین  70تــا 90دالر
صنایــع دســتی میخرد .مــا میانگیــن  50دالر را برای خرید هر گردشــگر در
نظــر گرفتیــم کــه اگر هــر کــدام  50دالر از صنایع دســتی خرید کرده باشــند،
صــادرات چمدانــی ما نیز بــه  250میلیون دالر میرســد .یعنی مــا در حوزه
صنایع دســتی  500میلیون دالر صادرات داشتهایم ».به گفته معاون رئیس
جمهوری برآوردها نشــان میدهد که ایران میتواند در سال دو میلیارد دالر
صــادرات صنایع دســتی داشــته باشــد .او گفت«:عــددی که از ســوی میراث
فرهنگی اعالم میشــود منهای صادرات زیورآالت اســت .چون این حوزه در
اختیار بانک مرکزی اســت و آمارش را اعالم نمیکند».مونسان درباره تأثیر
صنایع دســتی بر ایجاد اشتغال در روستاها هم گفت« :صنایع دستی خیلی
از روســتاها را صاحــب درآمــد کرده .از جملــه میتوان به روســتای کلپورگان
اشــاره کرد .شــما وقتــی به سیســتان و بلوچســتان میرویــد محرومیت موج
میزنــد ،ولــی ثبت جهانی ســفال کلپورگان باعث شــد تا روســتای کلپورگان
تقریباً بیکار نداشــته باشد .درآمد بسیاری خوبی هم برای آنها دارد .معموالً
ســفال تولیدی هم صادر میشــود ».او ایجاد اشتغال برای زنان را یکی دیگر
از مزیتهای صنایع دســتی دانســت و گفت«:این شــغل و درآمد با کمترین
حمایتهــا انجام گرفته اســت .اعتقاد دارم که اگــر همه کمک کنند میتوان
اتفــاق بهتــری را در ایــن حــوزه رقــم زد ».او بومگردیهــا را یکــی از تحوالت
اساســی در گردشــگری دانست که باعث ایجاد شــغل برای بسیاری از عالقه
مندان به حوزه توریسم شده است.

انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره
شرکتهای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و طبق وعده
وی هنگام اخذ رأی اعتماد در مجلس شورای اسالمی ،لیست اعضای هیأت
مدیره شــرکتهای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای دسترســی
عموم در سایت رسمی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بارگذاری و منتشر
شــد و بــا آدرس  https://www.mcls.gov.ir/fa/listقابل دسترســی اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن اطالعات بهصــورت مــداوم تکمیل و به روزرســانی
خواهد شد.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اعالم کرد :انتشــار اســامی هیــأت مدیره
شــرکتهای شســتا نخســتین اقــدام درخصــوص شــفاف ســازی اســت.
شــریعتمداری افزود :اگر ســاز و کار مســتمری بــرای ارتباط هرچه بیشــتر به
عمل بیاوریم ،برخی از مشــکالت برطرف میشــود.وی با بیان اینکه یکی از
اصول حاکم بر کار ما شفافسازی است ،گفت :نخستین اقدام ،شفافیت در
اعالم اسامی اعضای هیأت مدیره شرکتهای شستا و وابسته به شرکتهای
شستا است که در واقع این نخستین اقدام برای شفافسازی است.وی ادامه
داد :بیش از هزار مدیر در سراســر کشــور در این حوزه داریم و این حق مردم
است که بدانند اعضای هیأت مدیره این شرکتها چه کسانی هستند.

نرخ سرویس مدارس شهر تهران ابالغ میشود

دبیر ستاد اربعین در گفت و گو با «ایران» مطرح کرد

مــورد اســتقبال قــرار گرفته و بیشــترین
مقاالت از کشورهای عراق ،ایران و سایر
کشورهای اسالمی ارسال شده است.
دبیر ستاد اربعین به همدلی و همراهی
مثــال زدنی مــردم ،دولــت و حاکمیت
تأکیــد کرد و گفت :عدهای علیه اربعین
صحبــت میکننــد کــه ایــن موضــوع از
دو حالــت خــارج نیســت یــا ایــن افراد
بیاطالع هستند یا اینکه از سر دلسوزی
نیســت و از روی عنــاد و مخالفــت بــا
اربعین اظهارنظر میکنند .آنهایی که از
روی عناد و دشــمنی با اربعین صحبت
میکنند که موضعشان مشخص است،
امــا افرادی که از ســر بیاطالعــی با این
راهپیمایــی عظیــم مخالفــت میکنند
بهتر است با مســئوالن در ستاد اربعین
و کمیتههــا صحبــت کننــد و اگــر نقدی
داشــته باشــند ما پذیرای آن هســتیم و
این گونه نیســت کــه با نقــادان برخورد
کنیم.
حیــدری اظهار داشــت :اگــر در اربعین
 96ضعفــی بــوده مــا ســعی کردیم آن
را در مراســم امســال مرتفــع کنیــم.
درواقــع همــواره ســعی داریــم اربعین
هــر ســال نســبت به ســال گذشــته بهتر
و باشــکوهتر برگــزار شــود بنابرایــن اگــر
در اربعیــن ســالجاری نقــاط ضعفــی
بــوده به طــور قطع در ســال آتی جبران
خواهد شــد ،این ایــرادات جزئــی نباید
کارهای دیگر را تحتالشــعاع قرار دهد
و این شــیوه نقــادی خوب نیســت.دبیر
ســتاد اربعیــن خاطرنشــان کــرد :از این
هفتــه برنامهریــزی بــرای اربعین ســال
 98شــروع شــده و به طور مستمر ادامه

صادرات  500میلیون دالری
صنایع دستی ایران

چهار بانده شدن مسیر مهران به نجف

رحمانی فضلی ،وزیرکشــور ضمن اشــاره به دســتور
ویژه رئیس جمهوری برای چهار بانده شــدن مســیر
بـــــرش
مهــران بــه نجف گفــت :در مراســم اربعین امســال زائران با مشــکالتی
همچون تأمین ارز و حمل و نقل مواجه شــدند که این کاســتیها باید در
مراسم سال آتی حل شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوســیما ،وزیر کشــور اظهار داشــت :باید مســیر
پیش رو را بهگونهای طراحی کنیم که مردم در شرایط عادی هم بتوانند
به زیارت عتبات عالیات بیابند و همچنین در مراسم اربعین نیز ضمن
افزایــش کیفــی و کمی در خدماترســانی و پشــتیبانی و امــور معنوی و
ارزشی باید کارهای بسیاری انجام دهیم.
رحمانی فضلی ،محرم و اربعین را چشمه جوشان معنویت دانست که
باید ســال به ســال شــفافتر و روشــنتر به دنیا نشــان داده شود و گفت:
برخی افراد انتقادهایی دارند ولی برداشت بعضی از آنها بسیار سطحی
است و باید دید دشمن چه میگوید.
وی ادامــه داد :در حالــی که رســانههای دشــمن این مراســم و حضور را
بایکــوت کــرده و بــه آن نپرداختند برخی نیز فقط به ایرادها و اشــکاالت
آن اشــاره کردنــد تــا شــیعه را در مقابــل اهل ســنت قرار دهنــد و برخی
گفتنــد اربعین جایگزین حج میشــود در حالی که اربعین در طول حج
و تقویتکننده آن است.
خواهــد داشــت و قطعــاً ســعی خواهد
شد اربعین آینده بهتر از مراسم امسال
برگزار شود.
وی با اشــاره بــه جابهجایی دو میلیون
نفر در این مدت گفت :امســال با توجه
به برنامه ریزی انجام شده و علی رغم
برخی محدودیت ها توانستیم در همه
حوزهها از امنیت ،مســائل زیرســاختی
تــا خدماترســانی و فرهنگســازی و
اطالعرسانی جهش داشته باشیم.

ëëخدمــات درمانی و بهداشــتی در ایام
اربعین
ایــرج حریرچــی ،ســخنگوی وزارت
بهداشــت در نشســت خبری روز گذشته
گفــت :در ایــام راهپیمایــی اربعیــن
حســینی ۹۰۰ ،دســتگاه آمبوالنــس۳۵ ،
دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس ۱۰ ،فروند
بالگــرد اورژانــس ۸۹ ،مرکــز درمانــی۹ ،
بیمارستان سیار ۵۶ ،کلینیک سیار ،بیش
از  ۱۰هــزار نیروی درمانــی داوطلب و ۱۷

هــزار نیروی اورژانس برای ارائه خدمات
بــه زائــران ،از آمادگــی کامــل برخــوردار
بودند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت دربــاره
اســتقرار آمبوالنسهــای اورژانــس در
مرزهــا اظهــار داشــت :آمبوالنسهــای
اورژانــس در مرزهای شــرقی بــه فاصله
 ۴۰کیلومتــری و در مرزهــای غربــی بــه
فاصله  ۱۰کیلومتری مســتقر بودند و هر
 ۱۶کیلومتــر نیــز یــک دســتگاه اتوبــوس
آمبوالنس مستقر بود.حریرچی با اشاره
بــه صــدور ۱۴۶۴کارت بهداشــت ویــژه
اربعیــن بــرای افــراد فعــال در موکبها
ادامــه داد :در حــوزه بهداشــت۱۷۳۰۸ ،
بازدیــد بهداشــتی از موکبهــا ،محــل
اســکان و تجمع زائران دراین ایام انجام
شــد.وی افزود ۲۴۱۷ :بیمار عادی و ۶۱۷
مصدوم ترافیکی در بیمارستانها درمان
شده و  ۴۹۲۰۰زائر نیز در محل بهصورت
ســرپایی درمــان شــدند و اورژانس پیش
بیمارســتانی بــه  ۵۲۳۰۸نفــر از زائران،
خدمات فوریتهای پزشــکی ارائه کرده
اســت و  ۷۱۰۰نفــر از اتبــاع خارجــی نیــز
از جملــه اتبــاع کشــورهای افغانســتان،
پاکســتان و هنــد خدمــات بهداشــتی و
درمانــی دریافــت کردند.حریرچــی بــه
اعــام آمادگی  28دانشــگاه جهت ارائه
خدمات مطلوب بــرای زائران تأکید کرد
و گفــت :در این ایــام  ۵۰۳عمل جراحی
برای زائران انجام شد.
وی در پایــان عنــوان کــرد :بــه  ۲۲۰هــزار
نفــر از زائران نیــز قبل از ســفر به عتبات
عالیــات آموزشهای بهداشــت فردی و
خودمراقبتی ارائه شده بود.

مدیــرکل آمــوزش و پرورش شــهر تهران گفت :نرخ ســرویس مدارس شــهر
تهــران امروز بــه مدارس اعــام میشــود.عباس علیباقــری در مصاحبه با
خبرگزاری صداوسیما؛ علت تأخیر در اعالم نرخ سرویس مدارس با گذشت
یــک و مــاه نیم از ســال تحصیلی را اختــاف در دریافت مبلغــی برای دادن
مجوز به خودرو به غیر از هزینه ســرویس اعالم کرد و گفت :در این باره نامه
اعتراضی به فرمانداری نوشــتیم که البته اعتراض ما مورد قبول واقع نشــد و
قرار شــد آنچه را که در شــورای شــهر مصوب شــده اعمال و به مدارس ابالغ
کنیــم .وی دربــاره قبضهای آب و بــرق و گاز مدارس نیز افــزود :به مدیران
مدارس اعالم کردهایم که هیچ مبلغی را برای این قبضها پرداخت نکنند،
زیــرا رایــگان شــدن هزینــه آب و بــرق و گاز مــدارس مصوبــه مجلس اســت
و بایــد از فروردین امســال اجرا شــود.وی در پاســخ به این ســؤال که مدیران
مــدارس بــرای اخطار قطع آب و بــرق و گاز چه اقدامی انجــام دهند ،گفت:
این اخطارها مربوط به تابستان بود و از اول مهر هیچ گزارشی از اخطار قطع
نداشتهایم.او تأکید کرد :دریافت وجه از اولیای دانشآموزان بابت پرداخت
قبضهای آب و برق و گاز غیرقانونی بوده و تخلف است.
باقــری گفت :اگر مدیــران مدارس هزینه کرد مدارس را بدرســتی و به دقت
به اطالع خانوادهها برسانند آنها نیز به مدارس کمک خواهند کرد البته این
کمکهای خانوادهها نباید جنبه اجباری به خود بگیرد.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بــه برگــزاری آزمونهــای تســتی
مؤسســات خصوصــی در مــدارس نیز اشــاره کرد و افــزود :به همــه مدارس
ابتدایی شهر تهران ابالغ شده است که تحت هیچ شرایطی نسبت به انعقاد
قــرارداد و برگزاری آزمونهای تســتی پیشــرفت تحصیلــی در مدارس اقدام
نکنند.

حق بر هویت کودک

ëëادامه از صفحه اول
 .7حمایت هدفمند و برنامهریزی شــده از حقوق کودکان مهاجر و خصوصاً
زمینهســازی نســبت به اینکه این مهاجران که خود هیچ نقشی در مهاجرت
و نقــل مــکان نداشــتهاند دچــار تســدید محرومیتهــای ناخواســته نگردند
ضــرورت دارد .نظــام حقوقــی با اقدامــات تأمینی و حمایتــی و جبرانی باید
زمینه محرومیت مضاعف کودکان مهاجر را مرتفع سازد.
 .8آنچه این مصوبه و نیز فرمان مقام رهبری در خصوص تحصیل کودکان
افغانــی رقــم میزند یــک گام رو بهجلــو در زمینه پاسداشــت حقوق کودک
تلقی میشود و امید که زمینههای توسعه نظام حقوق کودک با تقویت نهاد
ملــی حقوق کودک و قانون جامع حمایــت ازکودکان رقم خورده و خصوصاً
کــودکان مهاجــر کــه از ضعف بیشــتری برخوردارنــد در کنــف حمایت رژیم
حقوقی خجسته و شاد و ایمن باشند.

