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توضیح وزیر بهداشت درباره یک شوخی:

 به جای واژه ماساژ از معادل فارسی  آن استفاده کردم

وزیر بهداشت تاکید کرد: ما تولید کننده و وارد کننده نیستیم و این ها در 
اختیار بخش خصوصی است . بحث ارز و نقدینگی را بایدحل کرد. مقداری 
ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرک وجود دارد که همه 

این مسائل درست می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که علت ایجاد حاشیه 
اخیر برای وی در یکی از سفرها چه بوده است، گفت: حاشیه درست می شود و 
ما هم مستثنی نیستیم. اما در مورد این موضوع، یکی از مردم عزیزی که بارها 
دیدمشان، مشکل شخصی پزشکی داشت که راهنمایی اش کردم و به جای ماساژ از 
معادل فارسی اش استفاده کردم. این کاری است که ما برای مادران و فرزندان مان هم 
استفاده می کنیم. کاش آن کسانی که حاشیه ایجاد می کنند خود به مناطق محروم 
می آمدند، آنچه من گفتم کاری است که محارم انسان نیز انجام می دهند و به نظرم 
مسائل دیگری پشت این قضایا است و مردم آن را می فهمند. وزیر بهداشت گفت: 
مشکالتی در زمینه ارزی وجود دارد، چرا که ما تولید کننده و وارد کننده نیستیم و 
این ها در اختیار بخش خصوصی است . بحث ارز و نقدینگی را بایدحل کرد. مقداری 
ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرک وجود دارد که همه این 
مسائل درست می شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره جایزه ای که سازمان 
ملل در مقابله  با بیماری های واگیردار به ایران داده است، گفت: از این بابت خوشحال 
هستیم. بیماری تراخم بیش از یکصد سال است که وجود دارد و حدود یک میلیارد 
نفر به آن مبتال هستند و این جایزه مهم که در سال ۲۰۱۸ در سازمان ملل گزارش 
شده بود به ایران تعلق گرفته است.  برنده این جایزه ایزران است که آقای ظریف آن 
را دریافت می کند.  وی ادامه داد: معنای این جایزه این است که در بیماری های غیر 
واگیر که در راس ان بیماری های قلبی و عروقی است برنامه هایی داریم که درمیان 
مجموعه برنامه های جهان قابل قبول است اما مهم عمل کردن است ن کاغذ و نوشته. 
استمرار این راه و دولت و مجلس های آینده و همچنین مردم و جوانان باید کمک 
کنند که علل این نوع از مرگ و میر کاهش بیاید. قاضی زاده هاشمی افزود: ۴۵ درصد 
از مردم ما به خاطر این بیماری ها در معرض خطر هستند که قابل پیشگیری است. 

از کسانی که این توفیق را نصیب کردند تشکر می کنم اما باید بسیار تالش کرد.

تصویب فوریت طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از 
۱۳ سال در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب یک فوریت طرح اصالح ماده 
۱۰۴۱ قانون مدنی خواستار پرداختن هر چه سریعتر مجلس به مسئله 

ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند.
به گزارش ایسنا، ۶۷ نماینده در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( مجلس شورای 
اسالمی در قالب طرح اصالح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ضمن تشریح آسیب های 
اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکالت به وجود آمده در 
تربیت فرزندان و افزایش نرخ طالق خواستار ورود سریعتر مجلس به ازدواج دختران 

کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند.
احمد امیرآبادی در مخالفت با این فوریت، گفت: غیر از آنچه که تشخیص شرع 
مقدس اسالم است، یقینا شوران نگهبان آن را رد می کند عالوه بر آن مجلس نمی 
تواند به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند. باید به این مسائل توجه 
کنیم تا در مجلس کار عبثی انجام نشود. نماینده مردم قم در تهران مخالفت خود 
با فوریت این طرح را متوجه  مشکالت اقتصادی کشور کرد و افزود: اصل مسئله 
این است که مردم با گرفتاری های عدیده اقتصادی دست به گریبان هستند. اولویت 
کشور امروز روز کوروش و تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیست بلکه رسیدگی به 

مشکالت اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم است.
این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: در شرایطی که حقوق کارگر افزایش 
نیافته، قیمت انواع و اقسام کاالها توسط زالو صفت ها افزایش یافته است و نظارت 
جدی هم روی توزیع آنها نمی شود. امیرآبادی افزود: نرخ دالر امروز از ۱۷ هزار تومان 
هم عبور کرد. باید به این مسئله فکر کنیم نه به دختر خانمی که ظاهرا غیرایرانی هم 
هست و والدینش اجازه ازدواج داده اند، اما به خاطر توقف اجرای حکم عقد این دختر 

خانم توسط دادستان. این مسئله اولویت ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: به فوریت طرح اصالح ماده ۱۰۴۱ قانون 
مدنی رای ندهید تا طرح های اولویت دار در دستور کار مجلس قرار گیرد. همایون 
هاشمی دیگر نماینده مردم در موافقت با درخواست فوریت، گفت:  آقای امیرآبادی 
برای شما واقعا متاسفم که این حرفها را زدید و حق مطلب را خراب کردید. نماینده 
مردم میاندوآب در مجلس ادامه داد: در مباحث اجتماعی یک فرد، مساوی با کل 
ملت است. چطور قضیه ای به این بزرگی را کوچک کردید؟ شما به فرزندان خودتان 
که نه به اقوام درجه سوم تان اجازه می دهید تن به چنین ازدواج هایی بدهند؟ بنده به 
عنوان یک کنشگر اجتماعی از حرف شما، دلم سوخت.  چطور اجازه دادید در چند 
دقیقه مسیر طرح را به جایی برید که انسان فکر کند غیرواجب است در حالی که از 
اوجب واجبات است. وی تاکید کرد: اگر به دختر خانمی ظلم مضاعف می شود مجلس 
به عنوان سکاندار کشور باید جلوی ظلم را بگیرد. دست بوس شما هستم به این 
مسئله اخالقی و اجتماعی اهمیت بدهید چرا که آسیب های اجتماعی در اوج خودش 
است. عمده طالق ها ناشی از ازدواج های زودهنگام است. آیا باید چشم بر آثار روانی و 
اقتصادی و جنایی این ازدواج ها بست؟ با حداکثر آراء فوریت این طرح را تصویب کنیم. 
این صحبت های نماینده مردم میاندوآب در مجلس انتقاد نماینده مخالف فوریت طرح 
مذکور را در پی داشت. امیرآبادی خواستار دادن تذکر اصل ۷۹ شد اما علی مطهری 
رییس جلسه سخنان هاشمی را در سطحی ندانست که امیرآبادی بخواهد تذکر اصل 
۷۹ بدهد. با پایان سخنان نمایندگان موافق و مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در 
جلسه ۱۵۱ نماینده با رای موافق، ۳۴ نماینده با رای مخالف و ۷ نماینده با رای ممتنع 

با رسیدگی فوریتی مجلس به این مسئله اجتماعی موافقت کردند.
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واژگونی سرویس مدرسه در شیراز؛  مصدومیت 5 دانش آموز
 در چهارمین روز از بازگشایی مدارس، یک دستگاه خودروی سواری سرویس مدرسه در خان زنیان از توابع شیراز واژگون و 5 نفر مصدوم شدند.  به گزارش ایسنا، محمدرضا رستگار رئیس مرکز اورژانس شهرستان شیراز چهارشنبه ۴ مهر در گفت 
و گو با خبرنگاران گفت: حادثه واژگونی یک خودروی ۴۰5 حامل دانش آموزان در خان زنیان ساعت ۱2 و ۴5 دقیقه به مرکز اورژانس اعالم و بالفاصله 5 دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد. وی بدون اشاره به جنسیت دانش آموزان مصدوم در این 

حادثه، مقطع تحصیلی آنان را ابتدایی اعالم و اضافه کرد: علت و چگونگی حادثه را باید پلیس راهور اطالع رسانی کند.

به بهانه تصویب الیحه الزامی شدن استفاده از صندلی کودک در خودرو بررسی شد

اما و اگرهای استفاده از صندلی کودک در خودرو
الیحه الزامی شدن استفاده از صندلی کودک در خودرو که 
برای افزایش ایمنی کودکان در خودرو و کاهش آمار تلفات 
کودکان درتصادفات توسط وزارت خانه راه و شهرسازی در 
دولت مطرح شد و به تصویب هیئت وزیران رسید این روزها 
در انتظار تصویب مجلس است و به نظر می رسد با تصویب 
این الیحه در مجلس حضور کودکان در خودرو با ملزوماتی 

همراه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، تصویب الزام استفاده از صندلی کودک در خودرو 
در مجلس و قانونی شدن آن در حقیقت خانواده ها را ملزم می کند تا 
طبق دستورالعمل اجرایی این الیحه که بعد از تصویب تهیه می شود، 
شرایطی فراهم کنند تا امنیت کودکان در خودرو حفظ شود که این 
مهم با تعبیه کردن صندلی های مخصوص کودکان براساس سن و 
جثه آنان ممکن می شود تا قد کودک متناسب با کمربند شود؛ ضمن 
اینکه طبق آمارهای ارائه شده از ۱۶ هزار کشته تصادفات ۸ درصد 
)حدود ۱۲۰۰ نفر( کودک هستند که قطعا رعایت موارد ایمنی در 
خوردوها بویژه بستن کمربند ایمنی از سوی تمامی سرنشینان 

خوردو بویژه کودکان در کاهش این آمار مؤثر خواهد بود.
در این راستا مرضیه حصاری-مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی 
و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چندی 
ایجاد  از صندلی کودک و  بود که استفاده  ایسنا گفته  به  پیش 
محدودیت در خودرو برای کودکان به منظور افزایش ایمنی آنها 
در خودرو از جمله قوانینی است که در بسیاری از کشورها در حال 
اجرا است و طبق گزارش )WHO سازمان بهداشت جهانی( ایران 
جزو معدود کشورهایی است که قانون صندلی کودک را ندارد؛ البته 
وقتی صحبت از صندلی می شود در حقیقت ضوابط حضور کودک 
در خودرو مطرح است که این ضوابط برای سنین مختلف متفاوت 
است. یعنی تا سنی کودک باید در کریر بنشیند و پس از آن براساس 
سن و جثه صندلی های مخصوصی در نظر گرفته شده تا با نشستن 

کودکان بر روی آن، قد آنان متناسب با کمربند شود.
وی که معتقد است هنوز آموزش هایی در خصوص حضور کودکان 
در خودرو داده نشده و بعضا دیده می شود که مادر با فرزند خود در 
صندلی جلو می نشینند که اگر اتفاقی بیوفتد ممکن است خسارات 
جبران ناپذیری را متحمل شوند می گوید: تصویب قانون ضوابط 
حضور کودک در خودرو در واقع مکمل قانون الزام  بستن کمربند 
ایمنی در خودرو است که به دلیل این نقیصه، عمال برای ایمنی 
کودکان که آسیب پذیرترین گروه بوده و قادر به هیچ دفاعی از خود 
در بروز حادثه نیستند هیچ گونه تمهیدی تاکنون اندیشیده نشده 
است و متاسفانه بسیاری از والدین نیز به دلیل  نبود قانون و عدم 
توجه کافی رسانه ها به فرهنگ سازی، این موضوع  را به شوخی 

گرفته و به این خطر دامن می زنند.
حصاری در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید: اگر پدر و 
مادر این موضوع را بپذیرند و برای فرزندانشان فرهنگ سازی کنند 
و پلیس هم نظارت کافی بر خودروها داشته باشد این طرح موفق 
خواهد شد. در حقیقت به این طرح امیدوار هستیم زیرا این طرح در 

کشورهای دیگر انجام و نتیجه خوبی داشته است.
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه این مقام مسئول اجباری شدن 
این الیحه را گامی رو به جلو برای کاهش مرگ و میر کودکان در 
تصادفات می داند و معتقد است که اگر تمامی نهادهای مسئول و 
شهروندان به اجرای آن متعهد باشند قطعا طرح  موفق خواهد بود؛ 
اما به نظر می رسد هنوز نقاط سایه روشنی در این الیحه وجود دارد 
که بایستی به دقت به آن توجه شود. سواالتی که دراین میان مطرح 
می شود این است که آیا خودروهای داخلی از استانداردهای کافی 
برخوردار هستند تا در هنگام تصادف صدمه زیادی به سرنشینان 
وارد نشود و صندلی کودک بتواند جان کودک را از خطرات احتمالی 
نجات دهد؟ چقدر آموزش های الزم برای آماده سازی خانواده ها و 

کودکان برای این امر در نظر گرفته شده است؟
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان 
آیا  این سوال که  به  شهرداری ها و دهیاری های کشور در پاسخ 
خودروهای ایرانی از استاندادهای الزم برای نصب صندلی کودکی 
برخوردارند، اظهار می کند: خودروهای ایرانی از استانداردهای الزم 
برخوردارند زیرا سازمان استاندارد و وزارت صنعت کیفیت آنها را 
تایید کرده و پلیس هم براساس آن تایید،خودروها را شماره گذاری 
کرده است و هر ماشین به تبع شماره گذاری مجوز تردد دارد.البته 

اظهار نظر در خصوص کیفیت خودروها در تخصص بنده نیست.
وی اذعان می کند: اگر احساس می کنیم که خودرویی از ایمنی 
کمتری برخوردار است اتفاقا باید بیشتر به امنیت کودکان در خودرو 
سوار  را  فرزندشان  که  مادری  پدرو  دیگر  عبارت  کنیم.به  توجه 
خودرویی با ایمنی کم می کنند نباید این تصور را داشته باشند که 
چون ماشین ایمن نیست باید فرزند در خودرو رها شود در حقیقت 

آنها باید شرایط سخت تری را برای این موضوع در نظر بگیرند.
در پاسخ به این سواالت مهدی بیاتی-روانشناس کودک نیز به 
اظهار نظر در این رابطه می پردازد و با بیان اینکه برقراری امنیت برای 
کودک امری الزم است و هر حکومت و کشوری که بخواهد در حوزه 
امنیت کودکان اقدامی انجام دهد کار خوبی است به ایسنا می گوید: 
هنگام طرح یک موضوع تنها به یک بعد آن توجه می شود که عمدتا 
فشار آوردن به مردم مطرح است. به عبارت دیگر وقتی قرار است 
چنین الیحه ای به تصویب برسد باید بررسی شود که آیا خودروهای 
موجود و خودروهایی که امروزه تولید می شوند استانداردهای الزم 
را دارند یا خیر و این سوال نیز مطرح شود که آیا در خودروهایی 
که هر روز استانداردهای الزم آن کمتر می شود، تنها صندلی کودک 

می تواند امنیت کودک را تامین کند؟
وی می افزاید: طبیعتا وقتی صفرتاصد یک خودرو استاندارد نیست 
و مشکالت زیادی دارد پرداختن به این موضوع غیرمنطقی است 
و صرفا والدین را مجبور به استفاده از صندلی کودک می کند.در 
حقیقت این موضوع زمانی می تواند تکمیل کننده و کمک کننده 
باشد که استاندارد خودرو رعایت شود و کمربندهای آن نیز استاندارد 
باشد تا کودکان دچار مشکالت تنفسی نشوند. بعد از رعایت این 
موارد  استفاده از صندلی کودک می تواند در حوزه امنیت کودکان 

مثمر ثمر باشد.

این روانشناس کودک با اشاره به اینکه امروز پرداختن به این 
موضوع بسیار زود و نیازمند پیش نیازهایی است اذعان می کند: 
جامعه باید از لحاظ روانی آماده شود. همچنین باید موضوعاتی که در 
حوزه امنیت روانی کودکان است مورد توجه قرارگیرند و بعد از آن،  
موضوعی اجباری شود؛ زیرا تصوری که از این مصوبه در ذهن مردم 
ایجاد می شود این است که طبیعتا دولت می خواهد جریمه کند تا 

اقتصاد خود را تامین کند. 
وی تصریح می کند: اگر در موضوع اجباری شدن صندلی کودک 
در خودرو فرهنگ سازی شود و فشاری نیز نباشد موثر خواهد بود. 
زیرا مردم می دانند که فشارهایی که در حوزه جریمه لحاظ شد 
نتوانست جلوی تصادفات و تخطی رانندگان را در حوزه رانندگی 
بگیرد. یعنی مباحث و موضوعاتی که می تواند در رساندن فرهنگ 
عمومی جامعه  کمک کند معموال فشار و اجبار نیست. یعنی هیچ 
جای دنیا فشار در رعایت موارد قانونی کمک نمی کند و اگر قرار است 
این موضوع مصوبه شود باید حداقل تا پنج سال کار روانی و فرهنگی 
انجام شود. همچنین مردم ما فهیم هستند و بخشی از آنها نیز از 
صندلی کودک در خودرو استفاده می کنند که با کار فرهنگی نیز 
این تعداد بیشتر خواهد شد اما باقی افرادی که این قانون را رعایت  

نمی کنند را می توان با فشار به این سمت هدایت کرد.
وی با بیان اینکه کار فرهنگی در حوزه کودکان موثر خواهد بود 
می گوید: اگر در موضوع استفاده از صندلی کودک کار فرهنگی انجام 
شود، کودک به راحتی در صندلی می نشیند و یا حتی هنگام نشستن 
در خودرو کمربند را می بندد. یعنی انجام کار فرهنگی و روانی 
کودکان را قانع می کند. زیرا کودکان امروز کودکان دیروز نیستند 
که با فشار و دعوا موضوعی را قبول کنند و اگر این کودکان موضوعی 
را قبول نکنند دیگر آن را قبول نخواهند کرد و همین موضوع باعث 
ایجاد تنش در خانواده ها و درگیری کودک با خانواده می شود. زیرا 
والدین نگران جریمه شدن هستند و کودکان نیز به خاطر اجباری 
بودن این کار را انجام نمی دهند. به همین علت دولتمردان باید قبل 
از قانونی کردن مصوبه، روی آن فکر کنند و کارشناسانی نیز هستند 

که می توانند در این حوزه به آنها کمک کنند.
به گفته وی، در دنیا برای گروه سنی زیر شش سال صندلی 
کودک اجباری است و عمدتا نیز خودروهایشان طوری طراحی 
می شوند که کمربند کودک دارند؛ اما اجباری شدن صندلی کودک 

در خودرو برای کودکان زیر۱۰ سال درافکار عمومی دریافت جریمه 
و فروش صندلی را متصور می کند. زیرا این صندلی ها برای کودکان 
زیر شش سال مناسب بوده و برای کودکان باالی شش سال که به 
مرز شناختی رسیده  و تفکر آنها شکل گرفته و قدرت تصمیم گیری 
دارند مناسب نیست؛ زیرا این افراد در مقابل اجبار قرار می گیرند. 
بنابراین اگر می خواهیم کودکان در تصادفات در امان بمانند بایستی 
خودروهایمان را استانداردتر کرده و از کمربندهای  مناسب کودک 

نیز استفاده شود.
بیاتی در ادامه با اشاره به اینکه حوزه کودک حساس ترین حوزه 
است و فشارها، تناقضات و اجبارها می تواند بر روی آنان تاثیر بگذارد، 
می افزاید: یادگیری مثبت نتیجه تداعی مثبت است. یعنی کودک 
زمانی موضوعی را یاد می گیرد که با خوشحالی و انگیزه باال باشد 
اما اگر یادگیری با فشار و تداعی اجبار باشد موثر نخواهد بود، به 
طور مثال در خصوص بستن کمربند اگر از کودکی این موضوع با 
فشارو اجبار باشد فرد در بزرگسالی نسبت به کمربند حس منفی 
پیدا می کند. بنابراین ایجاد یک تداعی مثبت در بستن کمربند باعث 
ماندگاری می شود. در حقیقت فشار و اجبار هیچ وقت در هیچ جای 
دنیا و در هیچ مرحله رشد نمی تواند باعث یادگیری کودکان شود. 
بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم  که کودکان را خوشحال کنیم 

تا به این وسیله آنها را به رعایت قانون هدایت کنیم.
در  خودرو  در  کودک  صندلی  از  استفاده  ایسنا،  گزارش  به 
کشورهای انگلیس و پرتغال، ایرلند، فرانسه، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، 
هلند، دانمارک کرواسی، آلبانی، اتریش، یونان، ترکیه، کانادا و آمریکا، 
نیوزیلند،آفریقای  کارائیب،استرالیا،  حوزه  کشورهای  و  جامائیکا 
در  و  بوده  و...الزامی  عربی  متحده  امارات  و  جنوبی،مراکش،ژاپن 
هرکشور ضوابط سنی و جسمی خاصی برای کودک در نظر گرفته 
شده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. برای همین به نظر می 
رسد قانونی شدن این الیحه در کشور نیز می تواند تا حدودی از 
مرگ و میر و صدماتی که ممکن است در تصادفات به کودکان وارد 
شود جلوگیری کند. اما قطعا اجرای این طرح نیازمند بسترهایی 
است که بایستی قبل از قانونی شدن آن ایجاد شود تا در درجه اول 
خانواده ها و پس از آن فرزندانشان پذیرای آن باشند. همچنین الزم 
است کیفیت خودروها نیز بررسی شود تا استفاده از صندلی خودرو 

کودک مکمل آن باشد.

ابتکار:

 روحانی در نیویورک مواضع ایران را شفاف بیان کرد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دکتر روحانی در نیویورک 
و در اجالس مجمع عمومی و دیدارهایی که داشت، مواضع ایران را به ویژه 

درباره برجام به طور شفاف بیان کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در حاشیه نشست 
هیات دولت درباره سخنان رئیس جمهوری در سازمان ملل در نیویورک افزود: موارد 
مطرح شده بحث های مهمی بود که رئیس جمهوری به آن اشاره کرد چون قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت یک قطعنامه کلیدی است زیرا مدعیانی اعتقاد دارند مجامع 
بین المللی مرجع امنیت و صلح جهانی هستند که نمی توانند این مرجعیت را وقتی 
به ایران می رسد اعمال کنند و کشورهایی مانند آمریکا استانداردهای دوگانه ای را 

اعمال می کنند.
وی گفت: رئیس جمهوری این مسائل را به عنوان یک حقوقدان به خوبی مطرح کرد 

و از زاویه حقوقی موضوع را به درستی برای جامعه بین الملل تبیین کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که مدعیان حقوق بشر این مساله را جدی بگیرند چون برجام 
عالوه بر اینکه یک توافق بین المللی است، یک ابزار مهم برای تبیین صلح در منطقه 
بسیار متزلزل و متشنج از نظر درگیری و ترور است، البته باید گفت که برجام یک 
قطعنامه شورای امنیت دارد و پایبندی به این قطعنامه برای همه کشورها الزامی است 
مخصوصا برای کشورهایی که مدعی هستند در چارچوب این قوانین حرکت می کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: صحبت های رئیس جمهوری 
همچنین بر همدلی ایران در موازین مختلف بین المللی و خصوصا سیاست های 

اقتصادی دولت تاکید داشت.

وی اضافه کرد: دولت با وجود تحریم ها و مشکالتی که سیاست های آمریکا بر ما 
تحمیل کرده است برای اداره کشور تالش های خوبی را انجام داده است و تالش می 
کند که این فشارها برای مردم هزینه ساز نشود، البته واکنش فضای مجازی خیلی 
مناسب بود به ویژه هشتک »نه به تحریم ها« و اینکه تحریم و جنگ آثار منفی روی 

جوامع دارد و هزینه هایی زیادی به مردم ایران تحمیل می کند.
ابتکار افزود: رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش اعالم کرد تحریم به مردم 
صدمه می زند و در واقع مردمی که بیشتر در معرض آسیب هستند به ویژه زنان، 
کودکان، خانواده ها و سالمندان باید مدنظر باشند چون از این منظر آسیب بیشتری 

به این افراد وارد می شود.
وی خاطرنشان کرد: البته کسانی هم که با ایران تعامل دارند، در معرض آسیب 
هستند به ویژه دو تا سه میلیون مهاجر افغانی در ایران، همه از آثار این تحریم ها 

لطمه و آسیب می بینند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: سخنرانی، مالقات ها و دیدارهای 
رئیس جمهوری بسیار خوب بود و اثربخشی مناسبی داشت، بیانیه ای که اتحادیه اروپا 
برای مکانیزیمی که تعریف کردند داد نیز بسیار امیدبخش است و امیدواریم که بتوانیم 
با همه فراز و نشیب ها و سختی ها در موضوع اقتصاد، مسیر خوبی برای تامین معیشت 
مردم به ویژه توجه به بخش آسیب پذیر و اقشاری که بیشتر از این تکانه ها لطمه می 

بینند، پیدا کنیم و برای خروج از این وضعیت راهکار خوبی داشته باشیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: 22 
میلیون خودرو در کشور تردد می کنند ساالنه بیش از ۱.5 
میلیون خودرو به این تعداد اضافه می شود اما خودروی 

غیر استاندارد در کشور نداریم.
سردار تقی مهری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
انتظامی ایرنا افزود: بر اساس آخرین آمار و اطالعات موجود 
ساالنه بین ۱.۵ تا دو میلیون خودروی نو شماره می شوند و 
این تعداد به چرخه ترافیکی اضافه شده، مشکالت خاص خود 

را رقم می زند.
وی گفت: سال ۱۳۸۴ هفت میلیون خودرو در کشور وجود 
داشت و این رقم امروز به حدود ۲۲ میلیون افزایش پیدا کرده 

است.
خصوص  در  همچنین  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 

آمار موتورسیکلت های فعال نیز گفت: عالوه بر آن هم اکنون 
۱۱میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت در کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد که این رقم در سال ۱۳۸۴ در حدود سه تا 

چهار میلیون دستگاه بیشتر نبود.
وی تصریح کرد: خودروی غیر استاندارد در کشور نداریم اما 
با توجه به افزایش هر روزه تقاضا و نیز طبق بررسی های انجام 
شده هر ساله استفاده از وسایل نقلیه در حال افزایش است و به 
هر میزان که ظرفیت افزایش تولید باالتر رود در مقابل، تقاضا نیز 

بیشتر خواهد شد.
سردار مهری اضافه کرد: به هر میزان که تعداد خودروها افزایش 
می یابد به همان میزان نیز احتمال حوادث بیشتر می شود. آمار 
درصد  تاکنون هشت  سالجاری  ابتدای  از  نوشماره  خودروهای 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد که این مهم نشانگر 

کم شدن عرضه خودرو است. در ماههای فروردین و اردیبهشت 
افزایش شماره گذاری را داشتیم و مرداد ماه اوج کاهش شماره 

گذاری بود.
به  بخواهد  اگر  تصادفات  جانباختگان  کاهش  داد:  ادامه  وی 
صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد نیازمند عزم و همت ملی 
است. در این ارتباط باید استاندارد خودروها افزایش یافته و ۵۴۰۰ 
نقطه حادثه خیز سطح کشور که ۳۴۰۰ نقطه آن مربوط به خارج 

از شهرهاست بر طرف شود.
سردار مهری اضافه کرد: تاکنون اقدامات بسیار خوبی برای 
کاهش حوادث رانندگی انجام گرفته اما کافی نیست و افزایش 
ایمنی جاده ها، ارتقا ایمنی خودروهای تولیدی، کنترل هرچه 
بیشتر رانندگان از جمله مسائلی است که تاثیر بسزایی در کاهش 

حوادث جاده ای و افزایش ایمنی سرنشینان دارد.

رئیس پلیس راهور:

خودروی غیر استاندارد در کشور نداریم


