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تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس؛

دستگیری خرده فروشان مواد مخدر اطراف مدارس

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از اجرای طرحهای ویژه به مناسبت بازگشایی 
مدارس خبر داد و گفت: موتورسیکلتها و خودروهای مزاحم اطراف مدارس 

توقیف می شوند.
سرهنگ کیوان ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح طرح های ویژه بازگشایی 
مدارس گفت: از روز اول مهرماه به مدت ۱۵ روز طرح ویژه برقراری نظم و امنیت مدارس 
شهر تهران توسط نیروهای کالنتریها به اجرا در می آید. در این طرح نیروهای کالنتری 
به صورت محسوس و غیرمحسوس مدارس تحت حوزه خود را به صورت ویژه تحت 
پوشش قرار می دهند. وی ادامه داد: این نیروها در سه قالب پیاده، موتوری و خودرویی 
از ساعات صبح و آغاز مدارس و در ساعات تعطیلی مدارس در کنار مدارس مستقر 
هستند. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تاکید کرد: در روز بازگشایی مدارس، روسای 
کالنتریها و سرکالنتران در مدارس حوزه استحفاظی خود حاضر شده و این روز را تبریک 
خواهند گفت. سرهنگ ظهیری خاطرنشان کرد: دستگیری خرده فروشان مواد مخدر 
حوالی مدارس، جمع آوری معتادان متجاهر در شعاع مدارس، مقابله با عرضه کنندگان 
اقالم ضد فرهنگی اجرای و اجرای طرح توقیف خودروها و موتورسیکلتهای مزاحم به 
ویژه در ساعات پایانی مدراس از اولویتهای این طرح است. وی گفت: همچنین کمک 
به عوامل راهور در روانسازی ترافیک در ساعات شروع و پایان مدارس و تامین امنیت 
مسیر رفت و آمد دانش آموزان با پوشش گشتهای کالنتری تیمهای در این طرح پیش 

بینی شده است.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست موارد مشکوک در اطراف 

مدارس را با تماس با ۱۱۰ اطالع دهند.

رییس سازمان غذا و دارو تشریح کرد

8میلیارد دالر ارز دولتی برای 25 قلم فرآورده غذایی
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه غذا طبق مصوبه هیات دولت 
به حدود ۲۵ قلم از فرآورده های غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد، گفت: 
همواره هر فرآورده ای که می خواهد وارد کشور شود، ابتدا از نظر سالمت مورد 
آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید سالمتش از سوی سازمان غذا و دارو، 

مجوز ورود خواهد گرفت.
دکتر غالمرضا اصغری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اعتبار و سهم ارزی در حوزه 
غذا حدود هشت میلیارد دالر است، گفت: این اعتبار برای واردات فرآورده هایی چون 
روغن، برنج، چای، نهاده های تولید لبنیات و از جمله کنجاله، علوفه و...،  نهاده های 
تولید گوشت و مرغ، سموم و... استفاده می شود. وی همچنین اظهار کرد: در حوزه غذا 
طبق مصوبه هیات دولت به حدود ۲۵ قلم کاال در حوزه غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق 

می گیرد تا غذای مورد نیاز کشور از این طریق تامین می شود.
اصغری با بیان اینکه البته ما مسوول تامین غذا نیستیم، بلکه فقط مسوولیت تایید 
کیفیت فرآورده های غذایی را برعهده داریم، افزود: به عنوان مثال روغن یا برنجی که 
می خواهد وارد کشور شود، باید برای تایید سالمت و ورودش به کشور از سازمان غذا و 
دارو مجوز دریافت کند. این یک روال است و همیشه هر فرآورده ای که می خواهد وارد 
کشور شود، ابتدا از نظر سالمت مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید سالمتش از 

سوی سازمان غذا و دارو، مجوز ورود به کشور خواهد گرفت.
رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بر این اساس اگر فرآورده ای از نظر سازمان غذا و 

دارو مشکل داشته باشد، اجازه ورود به کشور نخواهد گرفت.

1۵ هزار درخواست برای سرویس مدرسه

 حذف پرایدهای 10 ساله از سرویس مدارس
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از حذف خودروی پراید از 

چرخه سیستم سرویس مدارس خبر داد.
علیرضا قنادان در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به تمهیدات تاکسیرانی برای پوشش 
سرویس مدارس با بیان اینکه ۱۵هزار راننده برای سرویس مدرسه تقاضا دادند گفت:  
تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر برای سرویس مدرسه، تقاضا داده و صالحیت آنها در مراحل 
مختلف در دست بررسی قرار دارد. وی با بیان اینکه  از این میان حدود ۲۰۰۰ هزار 
نفر رانندگان جدید در بحث سرویس مدارس هستند گفت: برهمین اساس این افراد ۴ 
ساعت دوره آموزشی دیده اند تا در مورد قوانین و مقررات خاص سرویس مدارس، نوع 
رفتار با دانش آموزان و... مورد  آموزش قرار گیرند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در مورد 
سرانجام حذف پراید از سیستم سرویس مدرسه نیز گفت:  نمی توانیم به یکباره خدمات 
این خودرو را حذف کنیم چراکه در سال های گذشته مبنای ارائه  خدمات بوده است به  
همین دلیل طبق توافقاتی که اداره کل  با آموزش و پرورش  داشتیم مقرر شد که طی 
فرآیندی دو تا سه ساله  حذف پراید از سرویس مدارس را در دستور کار قرار دهیم تا 

نهایتا  از ناوگان سرویس مدارس حذف شود.

نواخته شدن زنگ مهر در تمام مدارس ایرانی خارج از 
کشور

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور ضمن 
اطالع رسانی از آماده سازی مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 

از نواخته شدن زنگ مهر در این مدارس در ابتدای سال تحصیلی خبر داد.
به گزارش ایسنا، غالمرضا کریمی در این باره افزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید 
زنگ مهر در مدارس جمهوری اسالمی ایران در اقصی نقاط جهان همزمان با مدارس 
داخل کشور  نواخته خواهد شد. کریمی افزود: در ابتدای سال تحصیلی جاری با نواخته 
شدن زنگ مهر، بیش از ۱۳ هزار دانش آموز دختر و پسر ایرانی در مقطع ابتدایی تا 
متوسطه در آغازین روز مهر در کالس های درس مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج 
از کشور حاضر خواهند شد.پ قائم مقام وزیر در امور بین الملل با توجه به آغاز پروژه مهر 
در طول تعطیالت تابستان گفت: در مدارس خارج از کشور برای آماده سازی و بهسازی 
مدارس و کالس های درس جهت استقبال پرشور از دانش آموزان گرامی اقدامات قابل 
توجهی صورت گرفته است. وی همچنین به آمادگی  ۱۱۱ مدرسه در ۶۰ کشور و۱۰ 
مدرسه بین الملل و ۴۸ مدرسه متناسب با نظام آموزشی سایر کشورها در داخل کشور 
برای استقبال از دانش آموزان گرامی در بهار دانایی اشاره کرد. وی در ادامه به برپایی جشن 
شکوفه ها اشاره کرد و گفت: مراسم پرشوری در مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج 
کشور و همچنین مدارس بین الملل و تطبیقی داخل کشور ویژه دانش آموزان سال اولی 
در ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد و مدارس میزبان این نوگالن عزیز و اولیای گرامی 
ایشان خواهند بود. بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش قائم مقام وزیر 
آموزش و پرورش همچنین به این نکته اشاره کرد که با توجه به تفاوت زمان آغاز سال 
تحصیلی در برخی کشورها مانند امارات متحده عربی و قطر مدارس جمهوری اسالمی 

ایران در آن کشورها در نیمه اول شهریورماه بازگشایی شده است.
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فروش و تبلیغ اینترنتی دارو خالف قانون است
سخنگوی سازمان غذاودارو فروش اینترنتی مکمل ها، اقالم آرایشی و بهداشتی و فراورده هایی غیر از دارو را مجاز برشمرد و گفت: فروش و تبلیغ دارو به صورت آنالین خالف قانون است. به گزارش ایسنا، کیانوش جهانپور در یک برنامه رادیویی در عین حال فروش اقالم 
غیر دارویی بصورت اینترنتی را قانونی دانست و افزود: »بر اساس قانون می توان داروخانه مجاز برای فروش کاالهای سالمت محور غیر دارویی را دایر کرد.« وی تبلیغ و فروش مجازی مکمل ها، اقالم آرایشی و بهداشتی و فراورده هایی غیر از دارو را مجاز برشمرد و گفت: 
»فروش هر کاالیی که به آن دارو اطالق می شود بصورت آنالین خالف است.« جهانپور فروش و تبلیغ دارو به صورت آنالین را اکیدا رد کرد و آن را خالف قانون دانست و تاکید کرد: »تنها محل فروش مجاز دارو در داروخانه های فیزیکی و حقیقی در سراسر کشور است.«

بسیاری از کودکان به دالیل مختلف از حضور در مدرسه هراس دارند

اگر نوآموز شما هم از مدرسه می ترسد، بخوانید
مهرماه زمان بازگشایی مدارس است و بسیاری از کودکان 
امسال اولین سال تحصیلی خود را تجربه می کنند؛ ممکن 
است برخی از آن ها به دلیل نوع تربیت، شرایط خانوادگی، 
عدم اعتماد به نفس و ... از حضور در مدرسه هراس داشته 
باشند. سیما فردوسی روانشناس و مشاور خانواده در این 
رابطه با اشاره به اینکه مدرسه اولین فضای رسمی است که 
کودکان تجربه می کنند گفت: والدین باید در زمان ترس 
کودک برای حضور در مدرسه، به جای تنبیه و تهدید به او 

دلگرمی دهند و او را حمایت کنند.
سیما فردوسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به چگونگی نحوه 
آشنایی کودکان نوآموز با محیط مدرسه به منظور کاهش استرس 
و اضطراب در آنها خاطرنشان کرد: والدین کودکانی که امسال 
اولین سال تحصیلی خود را تجربه  می کنند باید قبل از بازگشایی 
مدارس کودک خود را به صورت حضوری و تجربی با محیط 
مدرسه آشنا کرده و چهره واقعی فضایی که قرار است کودک در 
آنجا تحصیل کند مانند حیاط و کالس ها را به فرزند خود نشان 
دهد. او ادامه داد: همچنین والدین باید با ایجاد آرامش در خانه، 
آماده سازی روحیه کودک توسط والدین و تنظیم زمان خواب، 
کودک را برای حضور در این محیط آماده کنند. ممکن است 
بسیاری از کودکان دچار مشکالت رفتاری مثل ترس اضطراب و 
یا خود ادراری شوند اما والدین باید بدانند که این رفتارها طبیعی 
بوده و باید سعی کنند تا با القای آرامش به کودک  به او اطمینان 

خاطر دهند.
فردوسی در پاسخ به این سوال که والدین در زمان وابستگی 
کودکشان و ترس و اضطراب از رفتن به مدرسه باید از چه کلماتی 
استفاده کنند؟ بیان کرد: در این زمان والدین نباید کودکان دیگر را 
با فرزند خود مقایسه کنند و یا او را تنبیه و تهدید کنند بهتر است 
که با آرام کردن کودک  به او دلگرمی دهند، از خاطرات دوران 

کودکی خود موقعیتی مشابه آن  را بسازند و از او حمایت کنند.
این روانشناس ومشاور خانواده با بیان اینکه مربیان و والدین نیز 
می توانند نقش بسیار مهمی در کاهش اضطراب این نوع از کودکان 
ایفا کنند تصریح کرد: با توجه به اینکه مدرسه اولین مکان رسمی 
است که کودکان تجربه می کنند معلمان و مربیان می توانند با 
حمایت، همدلی، رفتار مناسب و درک وضعیت و شرایط روحی 
کودک او را آرام کنند همچنین آنها می توانند با آموزش هایی در 

این زمینه والدین را برای نحوه برخورد با کودک آماده سازند.
وی برگزاری اردوهای تفریحی و برپایی جشن به منظور آشنایی 
کودک با محیط مدرسه و دانش آموزان را از دیگر روش های موثر 

در کاهش اضطراب و ترس کودکان از مدرسه دانست.
 او در ادامه درباره علت وابستگی برخی کودکان به والدین گفت: 
محیط و درون خانواده در این مسئله بسیار حائز اهمیت است؛ 
کودکی که در خانواده اش مشکالت خانوادگی، اضطراب، ناامنی 
و... وجود داشته باشد همیشه ترسی در او مشاهده می شود و 
همین ترس در زمان رفتن به مدرسه تشدید می شود؛ همیشه 

نگران است که در زمان نبود او چه اتفاقی در خانه رخ می دهد؟ یا 
کودکانی که پدر یا مادر بیمار دارند و مدام مشکالت جسمی خود 
را با کودک خود در میان می گذارند کودک در زمان مدرسه نگران 
والدینش می شود. این روانشناس روش تربیتی نادرست، میزان 
اضطراب در خانواده، تربیت نادرست مادر که منجر به ضعیف 
بودن روابط اجتماعی در کودک شده و می تواند در زمان نبود مادر 
موجب عدم اعتماد به نفس در کودک شود و تجربیات و خاطرات 
بد را از دیگر علت های وابستگی برخی کودکان به والدین دانست.

مدرسه  به  ورود  از  قبل  که  کودکانی  است  معتقد  فردوسی 

نسبت  را گذرانده اند  یا پیش دبستانی  و  دوره های مهد کودک 
به مدرسه احساس بهتری دارند تاکید کرد: گذراندن دوره های 
پیش دبستانی به خصوص در مدارس دولتی می تواند در کاهش 
اضطراب و ترس کودکان بسیار موثر باشد اما باید در نظر داشت 
که فضای حاکم در مهد کودک و پیش دبستانی ها با مدارس بسیار 
متفاوت است چراکه در مهدها، کودکان با لباس آزاد و راحت 
حضور می یابند اما مدرسه فضای رسمی است که لباس مخصوص 
به خود را دارد، یا در صورت غیبت در مدرسه والدین نوآموز باید 

پاسخگو باشند در صورتی که این روال در مهدکودک ها نیست.

فرماندار تهران خبر داد

الزام افزایش ۳۰۰ نفری ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در تهران

شایع ترین اختالالت روان در دانشجویان سال اولِی سراسر جهان

فرماندار تهران با اشاره به افزایش ظرفیت معتادان متجاهر از 3۵۰۰ نفر به 1۰۰۰۰ 
نفر در استان تهران طی پنج سال گذشته، از الزام افزایش 3۰۰ نفری هریک از 

شهرستان های استان تهران برای نگهداری معتادان متجاهر خبر داد.

عیسی فرهادی در گفت وگو با ایسنا، گفت: طرح جمع آوری متکدیان مجددا تهیه 
شده و برای تأمین اعتبار الزم منتظر هستیم؛ البته در حال حاضر کار پیوسته و با 
قدرت در حال اجراست و در طرح مجدد شیوه های کار تغییر خواهد کرد که با تأمین 

اعتبار این شیوه در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: قرارگاه آسیب های اجتماعی نیز فعالیت خود را آغاز کرده که با شیب 
مالیمی برخورد با متکدیان و حتی جمع آوری معتادین متجاهر را در دستور کار دارد 

و معتادین و کارتن خواب ها را به سمت کمپ ها هدایت خواهد کرد.
فرماندار تهران ادامه داد: در بخش جمع آوری معتادان متجاهر در حال حاضر 
۱۰۰۰۰ نفر در کمپ های ماده ۱۶ نگهداری می شوند؛ در حقیقت این افراد برای 
مدت ۹ ماه در این کمپ ها نگهداری می شوند و تصمیم داریم پس از این دوره این 
افراد در اختیار کمپ های ماده ۱۵ شهرداری و مراکز بهاران قرار بگیرند تا به این ترتیب 

سیر درمان آنها تکمیل شود.
فرهادی تصریح کرد: امروز در حوزه تأمین ظرفیت برای نگهداری این افراد با 
مشکالتی مواجه هستیم. در حال حاضر به مرور و به صورت روزانه تعدادی از این افراد 
در شهر تهران جمع آوری می شوند، اما در حال ایجاد ظرفیت های جدیدی هستیم که 

ان شاءاهلل سطح شهر تهران را به کلی پاک سازی کنیم.
وی افزود: ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر ظرف ۵ سال گذشته از ۳۵۰۰ نفر 

به ۱۰۰۰۰ نفر رسیده است و مقرر شده هر شهرستان استان تهران ۳۰۰ نفر به این 
ظرفیت موجود اضافه کند و این موضوع توسط استاندار تهران پیگیری می شود؛ لذا 
ماهم در شهرستان تهران این موضوع را به جد دنبال می کنیم و با آماده شدن زمین و 

تأمین اعتبار در آینده نزدیک نسبت به این افزایش ظرفیت اقدام خواهیم کرد.
و  اشتغال  )آموزش،  اجتماعی  آسیب های  بحث  در  داد:  ادامه  تهران  فرماندار 
خودکفایی( را دنبال می کنیم و در همین راستا در مجتمع فوریت های اجتماعی 
تهران ۱۲ دستگاه همکاری می کنند که پشتیبانی این مجتمع با شهرداری است و 
با حمایت های دستگاه قضا و پلیس، جمع آوری آسیب ها آغاز می شود و با همکاری 
بهزیستی، کمیته امداد، دانشگاه های علوم پزشکی و ... نسبت به ساماندهی افراد آسیب 

دیده اقدام می شود.
وی تاکید کرد: تکدی گری یک جرم مشهود است و هر کسی که آن را انجام دهد 
باید با آن برخورد شود. اتباع بیگانه ای که در قالب تکدی گری کار می کنند جمع آوری 

و در اختیار اداره اتباع قرار می گیرند تا نسبت به ساماندهی و طرد آنها اقدام شود.
اینکه در بحث ساماندهی آسیب های اجتماعی به ویژه  با بیان  فرماندار تهران 
متکدیان، مردم نقش بزرگ و مهمی دارند، تصریح کرد: کمک مردم به ویژه در بخش 
ساماندهی متکدیان می تواند بسیار اثرگذار باشد؛ لذا مردم هر چقدر بیشتر به متکدیان 

کمک کنند تعداد آنها بیشتر خواهد شد. بنابراین باید از این کار دوری کنند.

اولی  از دانشجویان سال  بین المللی جدید، یک سوم  طبق یک مطالعه 
دانشگاه های سراسر جهان عالئم اختالالت روانی را از خود بروز می دهند.

به گزارش ایسنا، هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختالالت روانشناختی شامل 
افسردگی حاد، مانیا، اختالل اضطراب عمومی، اختالل هراس، اختالل مصرف الکل 
و اختالل مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان تازه وارد از سراسر جهان بوده 

است.
این یافته ها بخشی از طرح خالقانه سازمان جهانی بهداشت )WHO( بر اساس 
یک سری تحقیقات بهداشتی مبتنی بر وب بوده که طی چند ماه آغازین سال 
تحصیلی دانشگاه ها از هزاران دانشجوی تازه وارد به عمل آمده است. در این مطالعه 
۳۵ درصد از ۱۳ هزار و ۹۸۴ دانشجویی که پرسشنامه های مربوطه را پر کرده اند، 
اعالم کردند که حداقل از یک اختالل روانی در طول زندگی خود رنج برده و ۳۱ 
درصد از آن ها تجربه چنین اختالالتی را در طول ۱۲ ماه اخیر گزارش کرده اند. 
این یافته حاصل ارزیابی پاسخ های دانشجویانی است که در هشت کشور صنعتی 
استرالیا، بلژیک، آلمان، مکزیک، ایرلند شمالی، آفریقای جنوبی، اسپانیا و ایاالت 

متحده آمریکا پرسشنامه های مربوطه را پر کرده بودند.

این  به دنبال آن اضطراب، شایع ترین اختالالت روانی میان  افسردگی حاد و 
دانشجویان بوده و سن متوسط شروع این اختالالت در آن ها تنها ۱۴.۲ سالگی 

بوده است.
مولف اصلی این مطالعه که پژوهشگر افسردگی و خودکشی در دانشگاه کلمبیای 
آمریکا است با اشاره به این که میزان این اختالالت به شکل هشدار دهنده ای باال 
بوده و نشان دهنده یک مشکل بزرگ بهداشت عمومی است، گفت: شیوع واقعی 
این اختالالت ممکن است بسیار باالتر از میزان اعالم شده در مطالعه باشد، چرا که 

مولفان این مطالعه تنها بر شایع  ترین انواع اختالالت روانی تمرکز کرده اند.
وی افزود: اختالالت روان در سراسر جمعیت دانشجویان وجود داشته که به ما 

نشان می دهد به درکی بهتر از اختالالت روانی در محیط دانشگاه ها نیاز داریم.
هم چنین این اختالالت در میان دانشجویان دختر در سنین باالتر بیشتر رواج 
دارد. از نکات مهم این مطالعه آن است که بسیاری از این دانشجویان تازه وارد پیش 

از ورود به دانشگاه با این مشکالت دست و پنجه نرم می کرده اند.
یافته های این مطالعه به ویژه نشان داده که شیوع خودکشی در میان نوجوانان و 
جوانان انگلیسی بسیار مشکل آفرین بوده است. به طوری که خودکشی عامل اصلی 

مرگ افراد زیر ۳۵ سال در انگلیس بوده و طبق آمار سالیانه بیش از ۱۶۰۰ مورد 
خودکشی در این کشور رخ می دهد.

بنابر اعالم اداره ملی آمار انگلیس، طی پنج یا شش سال گذشته نرخ خودکشی 
۱۵ تا ۱۹ ساله ها در این کشور افزایش یافته اما این نرخ هنوز به میزان باالی 
دهه ۱۹۸۰ میالدی انگلیس نرسیده است. بنابراین در حالی که نگرانی در مورد 
افزایش خودکشی دانشجویان وجود دارد اما شاید نگرانی بیشتر باید در مورد افزایش 
بیشتر در معرض خطر خودکشی  باشد. چرا که ظاهراً  خودکشی میان جوانان 

هستند.
به نوشته روزنامه گاردین، کارشناسان انگلیسی در همین رابطه در یک نشست 
رسانه ای که در مورد خودکشی دانشجویان برگزار شده است، اظهار داشتند که 
برای پیشبرد سیاست های مبتنی بر شواهد باید تحقیقات بیشتری در این زمینه 
صورت گیرد. در این نشست هم چنین بر نیاز به توسعه راه های نوآورانه بیشتر برای 
دانشجویانی که ممکن است به خدمات معمول در مراکز مشاوره ای دانشگاه ها 
دسترسی نداشته باشند تاکید شد. به عنوان مثال خدمات درمانی آنالین از جمله 

مواردی است که می تواند در حل این معضل کارساز باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به 
اینکه در حال برنامه ریزی هستیم تا 3۰ درصد از پست های 
مدیریتی در اختیار زنان قرار گیرد، گفت: بانوان نیز باید 
داشته  مدیریتی  پست  یک  برای  الزم  کفایت  و  تجربه 
باشند، اما مهم این است که نگرش در حال تغییر است و 
این فرصت های جدید بسیاری را فراهم می کند تا خانم ها 
احساس نکنند به خاطر جنسیت خود دیده نشدند و کنار 

گذاشته شدند.
معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سیر صعودی 
حضور زنان در عرصه های علمی، اظهار کرد: امید است بتوانیم در 
زمینه فراهم سازی زیرساخت های دولتی به منظور پذیرش شغل 
مناسب برای زنان در سطوح مدیریتی تالش الزم را داشته باشیم.
وی افزود: در بخش دولت در حال برنامه ریزی هستیم تا ۳۰ 
درصد از پست های مدیریتی در اختیار زنان قرار گیرد و بخشی 

از مشکل حل شود.

ابتکار تصریح کرد: این امر با دستور رئیس جمهور ابالغ شده و 
می تواند فرصت های جدیدی برای زنان به وجود آورد و زمینه را 
برای حضور خانم ها در تصمیمات مدیریتی فراهم کند که موضوع 

مهمی است.
وی فراهم کردن تسهیالت اشتغال زا همانند تسهیالت فراگیر، 
پایدار و اجرای طرح کارا را از زمینه هایی برشمرد که می تواند 
به دختران فارغ التحصیل جویای کار در کشور برای یافتن شغل 

مناسب کمک کند.
ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا در دولت ساختار الزم برای 
حضور بانوان در سطوح مدیریتی آماده است یا نه؟ تصریح کرد: کار 
در حال انجام است زیرا این امر مسئله ای تدریجی است و آمار رشد 
پست های مدیریتی طی چهار سال برای بانوان در استانداری و 
بخشداری ها، در برخی استان ها مطلوب نیست و در برخی مطلوب 
و در بعضی دیگر، بسیار مناسب پیش رفته است که این نشان 

می دهد زمینه برای حضور خانم ها در حال فراهم شدن است.

وی ادامه داد: بانوان نیز باید تجربه و کفایت الزم برای یک پست 
مدیریتی را داشته باشند اما مهم این است که نگرش در حال تغییر 
است و این فرصت های جدید بسیاری را فراهم می کند تا خانم ها 
احساس نکنند به خاطر جنسیت خود دیده نشدند و کنار گذاشته 
شده اند یا آن گونه که باید به آنان فرصت داده نشده است و برای 

دولت نیز فرصتی است تا از این سرمایه استفاده کند.
ابتکار در خصوص دختران فراری نیز گفت: آماری از اینکه تعداد 
دختران فراری در کشور رو به افزایش است یا نه؟، ندارم اما راهکار 
برای مقابله با این موضوع، آموزش خود مراقبتی و حقوق خود و 

توان افزایی است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه بیان کرد: 
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شده و 
امید است که شورای نگهبان نیز زودتر آن را تصویب کند . ما برای 
اجرای الیحه آماده ایم که به موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان 

بسیار کمک می کند.
وی با بیان اینکه اکنون گفت و گوی بین نسلی در حال انجام 
است، خاطرنشان کرد: گفت و گوی ملی خانواده نیز برنامه دیگری 
است که فکر می کنیم یکی از اهداف مهم آن، توجه به فرزندان و 
جوانان و دختران است و باید مطالبات آن ها شنیده شود و آسیب  

و خشونت های داخلی خانواده کاهش یابد.

ابتکار با اعالم آمادگی اجرای »الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان«:

امیدواریم شورای نگهبان الیحه حمایت از کودکان را زودتر تصویب کند


