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 معاون وزیر بهداشت: 

باال رفتن تورم، سبد هزینه های بهداشتی مردم را 
کوچک می کند

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وقتی تورم باال می رود 
و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند،  مردم مجبور می شوند عمده 
هزینه را به خوراکی و مسکن و حمل و نقل سوق بدهند و میزان هزینه در 
بهداشت و درمان و آموزش را  کاهش دهند و تجربه سال 91 این موضوع 

را ثابت کرد.
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، ایرج حریرچی روز پنجشنبه در هشتمین نشست 
کارشناسی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی  ایران افزود: در سال 91 میزان 
استفاده از خدمات پزشکی در کشور به میزان 7 درصد کاهش یافت. از  طرفی پولی 

که وارد حوزه سالمت شد نیز کاهش پیدا کرد. 
وی اضافه کرد: زندگی جامعه پزشکی نیز تحت تاثیر تورم است. باید پرسید 
وظیفه گروه پزشکی و سیاست گزاران و  انجمن های علمی در تعیین تعرفه های 

پزشکی چیست. 
حریرچی ادامه داد: در نظام سالمت بین 63 تا 67 درصد هزینه ها برای دستمزد 
پرداخت می شود. نسبت پزشک به جمعیت و پرستار  به جمعیت نیز در ایران به 

شدت نسبت به سایر کشورها کمتر است. 
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: در آمریکا و اروپای غربی خطاهای پزشکی به 
میزان 10 تا 15 درصد است و میزان شکایت  نیز حدود 3 درصد پرونده ها را تشکیل 
می دهد. در ایران حدود 10 میلیون و 300 هزار بستری داریم که 5 هزار و 800 

شکایت  انجام شده است که این میزان یک دهم درصد پرونده های پزشکی است.

نیروی انتظامی:

146 ویزای جعلی عراق در مرز مهران کشف و ضبط 
شد

روابط عمومی نیروی انتظامی از کشف و ضبط 146 ویزای جعلی توسط 
نیروهای پلیس در گذرگاه مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، روابط عمومی نیروی انتظامی کشور روز جمعه 
خبر داد: ویزای های کشف شده در قالب کاروانی است و از این تعداد 35 ویزا مربوط 

به کاروان صبح امروز است.
نیروی انتظامی اعالم کرد: با افراد متخلف و مدیران کاروانهایی که از ویزای جعلی 

استفاده کرده اند، برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
نیروی انتظامی همچنین از زائران اربعین خواست، برای حضور در مراسم اربعین 
در کشور عراق فقط از طریق 2500 دفتر تحت پوشش سازمان حج و زیارت در 

سامانه سماح ثبت نام کنند.
پلیس پیشتر نیز برای جلوگیری از فعالیت افراد فرصت طلب و کالهبردار اعالم 

کرده بود تا زائران اربعین مراقب باشند و فریب نرخ های ارزان را نخورند.
پلیس بارها هشدار داده است که از تردد افرادی که مدارک آنها دارای اشکال 

قانونی باشد در مرز عراق جلوگیری خواهد کرد.

واکنش افشانی به ادامه فعالیتش در شهرداری تهران

شهردار تهران در واکنش به اظهار نظرهای مختلف در خصوص اعمال قانون 
عدم بکارگیری بازنشستگان در شهردار تهران گفت: مبنای تصمیم گیری 

پاسخی است که مجلس شورای اسالمی می دهد.
به گزارش ایسنا محمدعلی افشانی در جمع خبرنگاران در خصوص ادامه کار خود 
در سمت شهرداری تهران با توجه به تصویب قانون عدم بکارگیری بازنشستگان 
گفت: در حال حاضر دیوان محاسبات یک نظر دارد، شورای شهر تهران یک نظر 
دارد، اما آنچه که نهایتا مبنای تصمیم گیری خواهد بود، نظر مجلس شورای اسالمی 

است.
وی افزود: قطعا مجلس شورای اسالمی در پاسخ استفساریه، هر جوابی که بدهد 

همان مالک عمل خواهد بود.
شهردار تهران در پاسخ به اظهار نظر سخنگوی وزارت کشور و برخی افراد از درون 
وزارت کشور گفت: وزیر کشور با توجه به اینکه این قانون مرتبط به ایشان است، 
آگاه ترین فرد هستند و در نهایت وزیر کشور هستند که نتیجه را اعالم خواهند کرد 
اما وزیر کشور از نخستین مشاهده ای که در این خصوص کرده تاکنون هیچ تفاوتی 

با صحبت های روز اولش ایجاد نشده است.
افشانی در خصوص برخی اظهار نظرها در کانال های شبکه های اجتماعی که 
منتسب به شهردار تهران هستند، گفت: تمامی این اظهارنظرها صد در صد کذب 

است و این کانال ها متعلق به شهردار تهران نیست.
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آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد
مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی گفت: آزمون استخدامی سراسری سازمان تأمین اجتماعی با شرکت بیش از 26 هزار نفر برگزار شد. به گزارش ایسنا، از میان شرکت کنندگان در این آزمون 25۰۰ نفر برای اشتغال در واحدهای بیمه ای و 
درمانی تأمین اجتماعی استان های مختلف پذیرفته می شوند. سیدحسین حسینی آذرنوشان در این باره اظهار کرد: این آزمون استخدامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و عدالت استخدامی در تمامی مراحل مورد توجه قرار 

گرفته و تمامی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری آزمون استخدامی کامال رعایت می شود.

از مادری عروسک ها تا مادری واقعی

چشم اندازی به وضعیت »دختر بچه های« جهان و ایران
تلخ  طعم  چگونه  که  می گیرند  یاد  اول  روز  همان  از 
تلنگرهای زندگی را با شیرینی درونی شان تغییر دهند و 
دنیای رنگی شان را صورتی کنند، از همان روز اول با غرور 
و لطافت دلشان برای عروسک هایشان مادری می کنند تا 
نشان دهند مادر شدن مسئولیتی است که تنها خودشان 

از عهده آن برمی آیند.
به گزارش ایسنا، اگرچه با وجود پیشرفت ها و تغییرات فرهنگی 
باشد کاهش  آلشان  ایده  پسر  فرزند  تعداد خانواده هایی که  از 
یافته اما هنوز هم خانواده هایی در اقصی نقاط جهان هستند که 
به دلیل فرهنگ سنتی و نوع نگرش، باز هم ترجیحشان برای 
فرزند بر جنسیت مذکر غالب است و با نگاهی جنسیتی برای 
فرزند دخترشان محدودیت هایی قائل می شوند لذا سازمان ملل 
متحد از یازدهم اکتبر سال 2011 میالدی 19 مهرماه را با هدف 
بهبود وضعیت حقوق کودکان دختر، مانند رسیدگی به چالش های 
و دسترسی  ازدواج کودکان، خشونت  از جمله  آنان  پیش روی 
محدود به تعلیم و تربیت و ... به عنوان روز جهانی دختربچه به 

ثبت رسانده است.
یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد سازمانی پیشرو 
در امور کودکان است که در 190 کشور جهان به جهت ترویج 
حقوق کودکان و حمایت از برنامه های توسعه با محوریت کودکان 
اقتصادی،  سیاسی،  مدنی،  حقوق  آن  در  که  می کند  فعالیت 
اجتماعی و فرهنگی کودکان بیان شده و افراد زیر سن  18 سال 
کودک تلقی می شوند. الزم به ذکر است که ایران هم یکی از 
کشورهای عضو کنواسیون حقوق کودک است که باید حداکثر 
امکانات را برای بقاء و پیشرفت کودکان از جمله دختران زیر 18 
سال فراهم کند که به همین منظور ایسنا به بررسی معضالتی 
چون وضعیت آموزش، بهداشت و ازدواج دختربچه های)کودکان( 
ایران و جهان پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

از هر پنج دختر در دنیا، یک نفر پیش از سن 18 سالگی ازدواج 
می کند

بر اساس گزارش مشترک صندوق نجات کودک و بانک جهانی 
در سال حدود 7.5 میلیون دختر زیر سن قانونی در جهان ازدواج 
می کنند و نزدیک به 100 میلیون دختر به دلیل عدم حمایت 
قانونی در کشورهایشان در معرض ازدواج کودکان قرار می گیرند، 
ملل  برآوردهای صندوق کودکان  براساس  این درحالیست که 
متحد )یونیسف( در یک دهه گذشته از 25 میلیون مورد ازدواج 
کودکان پیشگیری شده و اکنون از هر پنج دختر، یک نفر پیش 
از سن 18 سالگی ازدواج می کند که این رقم در یک دهه قبل به 

ازای هر چهار نفر یک مورد بوده است.
کاهش روند ازدواج کودکان در کشورهای جنوب آسیا

از سن 18  میلیون دختر پیش  از 26  بیش  در کشور هند 
سالگی ازدواج کرده اند اما طبق اعالم سازمان صندوق ملل متحد، 
کشورهای جنوب آسیا در مسئله ازدواج کودکان بیشترین روند 
کاهشی را داشته اند به طوریکه در هند این آمار با فراهم آمدن 
شرایط تحصیل برای دختران و آگاهی بخشی در مورد مضرات و 
آسیب های ازدواج کودکان محقق شده ،این درحالیست که کشور 
نیجر با رقم 76 درصد از باالترین نرخ ازدواج کودکان برخوردار 

است.
ازدواج  که  گفته اند  کارشناسان  از  بسیاری  راستا  همین  در 
کودکان تا سال 2030 میالدی حدود چهار تریلیون دالر برای 
جهان هزینه دارد لذا پایان دادن به معضل ازدواج کودکان می تواند 
بیش از چهار تریلیون دالر به اقتصاد جهان کمک کند و از این 
طریق رشد جمعیت را کنترل کرده و زندگی میلیون ها زن جوان 

را در سراسر جهان تغییر داد.
نگاهی به آمار ازدواج دختربچه ها در ایران

ریشه بسیاری از معضالت زنان مربوط به ازدواج آنها در سنین 
کودکی است؛ از جمله این معضالت می توان به رشد بی رویه 
از  محرومیت  حاشیه،  مناطق  در  هویتی  اوراق  بدون  جمعیت 
تحصیل، ثبت نشدن ازدواج ها، شیوع پدیده کودک ـ بیوه و ... 

اشاره کرد.
شهال کاظمی پور- جمعیت شناس در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به سرشماری های سال 95 مرکز آمار ایران، تعداد دختران زیر 
18 سال کشور را 10 میلیون و 930 هزار نفر اعالم و بیان کرد: 
حدود 7/27 درصد از کل جمعیت زنان را دختران زیر سن 18 
سال کشور تشکیل می دهند که چهار میلیون و 381 هزار نفر از 
کل جمعیت دختران، افراد 10 تا 18 سال هستند و از این تعداد 
5/8 درصد )373 هزار نفر( همسردار، دو صدم درصد )9۴2 نفر( 
بر اثر فوت همسر و 16صدم درصد )حدود 7 هزار نفر( بر اثر طالق 

بدون همسر هستند.
ازدواج کودکان یا کودک همسری از مسائلی که به دلیل پیامدها 
و آسیب های اجتماعی، فعاالن حقوق کودک را تحت تاثیر قرار 
داده و باعث شده در سال های اخیر در ایران و حتی در جهان به 
این پدیده نگاه جدی تری شود. مسئله ای که بسیاری از فعاالن 
حقوق کودک آن را پدیده ای خشوت آمیز علیه کودکان می دانند 
و مونیکا نادی به عنوان یکی از این فعاالن درباره آسیب های 

ازدواج کودکان معتقد است: کودک همسری تبعات و آسیب هایی 
از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه شان، ناتوانی 
زود  زایمان های  و مشکالت  مادر شدن  برای  جسمی دختران 
هنگام، ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد. همچنین 
بیوه شدن زود هنگام، طالق و حتی طالق های عاطفی زوجین 
پس از افزایش سن از تبعات کودک همسری است و بسیاری از 
افراد با ازدواج در سنین کودکی و بعد از بلوغ فکری تناسبی بین 
ازدواجشان با معیارهای خود نمی بینند که به دلیل نداشتن شرایط 

جدایی، این رابطه به یک طالق عاطفی منتهی می شود.
تصویب فوریت طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از 

13 سال در مجلس
به گزارش ایسنا، اگرچه آمارهایازدواج کودکان ایران به نوعی 
حاکی از خشونت  علیه دختران  سرزمینمان است اما همین آمار 
باعث شد که فعاالن حقوق کودک بیش از پیش به این مسئله 
انتقاد کنند و سرانجام طرحی در قالب کودک همسری توسط 
فراکسیون زنان در مجلس شورای اسالمی تدوین شود؛ طرحی 
که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به 16 سال و برای 
پسران به 18 سال افزایش می یابد و ازدواج دختران زیر 13 سال 
مطلقا ممنوع می شود. طرحی که همواره مخالفانی از جمله مرکز 
پژوهش های مجلس را با خود همراه داشته اما باالخره 67 نماینده 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در قالب طرح اصالح ماده 
10۴1 قانون مدنی )ازدواج  دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 
سال را منوط به اذن ولی و حکم دادگاه و ازدواج کودکان بزرگتر 
را به صورت مطلق جایز دانسته است( 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 13 سال و پسران 

کمتر از 16 سال شدند.
نگاهی به آمارهای جهانی کودک آزاری

به گزارش ایسنا، خشونت علیه کودکان از دیگر آزارهای جسمی و 
عاطفی است که شامل کتک زدن، صدمه های جسمی، بی توجهی، 
مراقبت ناسالم و نادرست، بازماندن از تحصیل و پرخاشگری والدین 
و تعرض جنسی است و از نظر رشد جسمی، روانی و روحی کودک 
را تحت تاثیرات منفی قرار می دهد. به طوریکه افرادی که در دوران 
کودکی مورد آزارهای جسمی و روحی قرار می گیرند ممکن است 

در دوران بزرگسالی خود نیز کودک آزاری شوند.
براساس آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت که در سال 
در جهان  کودکان  از  درصد  منتشر شده، 23  میالدی   2017
مورد آزار جسمی قرار گرفته اند،  36 درصد با آزار عاطفی مواجه 
شده اند و 16 درصد نیز مورد بی توجهی فیزیکی قرار گرفته اند. 
همچنین 18 درصد از دختربچه ها و 8 درصد از پسربچه ها قربانی 

آزار جنسی بوده اند.
 53 درصد کودکان آزار دیده دختر هستند

 براساس آمارهای ارائه شده از سوی اورژانس اجتماعی کشور 
حدود 16 هزار مورد کودک آزاری از انواع کودک آزاری جنسی، 
جسمی، عاطفی و غفلت طی شش ماه نخست سال 96 به این 
مرکز گزارش شده که 38 درصد از این کودکان در سن دبستان و 

کمتر از دبستان و 12 درصد راهنمایی بوده اند.

رضا جعفری- رئیس اورژانس اجتماعی نیز در گفت وگو با ایسنا، 
معتقد است 53 درصد از این خشونت ها علیه دختران و ۴7 درصد 
از آنها علیه پسران است که 50 درصد از این خشونت ها به دلیل 
غفلت، 30 درصد آزارهای جسمی ، 15 درصد از نوع روانی عاطفی 

و ۴درصد خشونتهای جنسی گزارش شده است.

آماری از دختران بازمانده از تحصیل و بیسواد
به گزارش ایسنا، دسترسی برابر به آموزش باکیفیت و ارائه 
این  می رود  شمار  به  دختران  اصلی  حقوق  دیگر  از  فرصت ها 
از جوامع و کشورها به  درحالیست که به نظر می رسد برخی 
دلیل عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مانع رسیدن این حق 

دختران می شوند.
اگرچه طبق بررسی های انجام شده در این زمینه فقر فرهنگی 
و  عالقه  نبود  مهاجرت،  والدین،  طالق  بدسرپرستی،  مالی،  و 
نداشتن انگیزه، بیماری و دیرآموزی، کار کودک، ازدواج زودهنگام 
و راه های صعب العبور از عواملی است که موجب ترک تحصیل 
کودکان به خصوص دختربچه ها می شود اما کارول بالمی- رییس 
صندوق کودکان سازمان ملل متحد در این زمینه اعتقاد دارد که 
آموزش تنها فراگیری نیست، بلکه در بسیاری از کشورها وسیله 
نجات دهنده زندگی افراد به خصوص دختران است، دختری که 
خارج از مدرسه باشد بیشتر در معرض ایدز بوده و کمتر می تواند 

خانواده  سالمی داشته باشد.
آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  سابق  زرافشان-معاون  علی 
جمعیت  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  آخرین  براساس  پرورش  و 
دانش آموزان بین 6 تا 1۴ ساله در سال 95، را 10 میلیون و 
772 هزار و 787 نفر اعالم کرده که پنج میلیون و 516 هزار و 
637 دانش آموز پسر و پنج میلیون و 256 هزار و 150 دانش آموز 
دختر هستند و از مجموع این 10 میلیون دانش آموز، 155 هزار 
و 782 دانش آموز دختر در مدرسه حضور ندارند؛ براساس همین 
گزارش، در جمعیت 10 تا 1۴ سال از مجموع کل، 7۴ هزار و 
398 بیسواد اعالم شده که از این تعداد 37 هزار و 915 دانش آموز 

دختر هستند.
این در حالیست که حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر 
آموزش و پرورش در شهریور امسال از شناسایی 1۴2 هزار کودک 
بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی برای سال تحصیلی جدید 

خبر داده بود.
تامین  شبانه روزی،  مدرسه  مراکز  ایجاد  که  درحالیست  این 
سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در مناطق محروم و شناسایی 
خانه به خانه بازماندگان از تحصیل  از راهکارهای مسئوالن دولتی 

به منظور کاهش آمار بازماندگان از تحصیل است.
 رشد بیش از 151 میلیون کودک زیر پنج سال بر اثر 

گرسنگی کاهش یافته
به گزارش ایسنا، تغذیه و بهداشت مناسب تاثیر زیادی در آینده 
یادگیری  و سطح  بر رشد جسمی  دارد چراکه عالوه  دختران 
بارداری و شیردهی آنها داشته  تاثیر مناسبی در نوع  می تواند 
باشد، زیرا دخترانی که زندگی خود را با تغذیه ناکافی در دوران 
با کاهش  به دلیل مشکالت تغذیه ای  کودکی شروع می کنند 
قدرت یادگیری، افت تحصیلی، افزایش ابتال به بیماری ها و کاهش 
توانمندی ذهنی و جسمی مواجه می شوند و در دوران حاملگی 

نمی توانند دوران خوبی را سپری کنند.
باتوجه به اینکه آمار دقیقی از وضعیت تغذیه کودکان دختر 
در دست نیست اما براساس گزارشی که با همکاری نهادهای 
مختلفی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف(، برنامه 
جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت تهیه شده، رشد بیش از 
151 میلیون کودک زیر پنج سال در سال 2017 میالدی بر اثر 
گرسنگی کاهش داشته و باعث شده این کودکان کوتاهتر از حد 
طبیعی باشند. در آسیا نیز از هر 10 کودک زیر پنج سال، یک 
کودک دچار کم وزنی است؛ این رقم در آمریکای التین و کارائیب 
یک کودک در هر 100 کودک است. این درحالیست که 38.3 
میلیون کودک زیر پنج سال در سراسر جهان )5.6 درصد از کل 

کودکان( دچار چاقی مفرط هستند.
مرگ سالیانه پنج میلیون کودک زیر پنج سال به دلیل 

سوء تغذیه 
علوم  دانشگاه  تغذیه  دانشکده  رئیس  فرجی-  حاجی  مجید 
پزشکی شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی نیز بر اساس آمارهای اعالم شده گفته هرساله پنج میلیون 
کودک زیر پنج سال، به دالیل مرتبط با سوء تغذیه جان خود را 
از دست می دهند،  ۴0 درصد کودکان در کشورهای فقیر، در اثر 
سوء تغذیه، دچار آسیب های بدنی و ذهنی می شوند. 26 درصد 
کودکان جهان به دلیل سوء تغذیه دچار کوتاهی قد هستند. دو 
میلیارد نفر از کمبود یک یا چندریز مغذی رنج می برند و حتی در 
ایاالت متحده آمریکا که کشوری غنی و ثروتمند است در حدود 
یک هفتم آمریکایی ها )1۴.3 درصد مردم(، کمتر از حد نیاز خود، 

غذا می خورند.
کاهش مرگ کودکان زیر پنج سال ایرانی بر اثر گرسنگی

اگرچه وضعیت تغذیه کودکان کشورهای دیگر در وضعیت 
مطلوبی سپری نمی شود اما طبق گفته زهرا عبداللهی- مدیر کل 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مطالعات انجام شده در 
ایران نشان می دهد که در یک دهه گذشته، شیوع سوء تغذیه 

کودکان به طور متوسط حدود 50 درصد کاهش داشته است. 
 میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر 5 سال به صورت کم 
وزنی، کوتاه قدی و الغری تعریف می شود، یکی از شاخص های 
بین المللی برای نشان دادن وضعیت امنیت غذایی در کشورهاست 
اقدامات  مستلزم  تغذیه ای  امنیت  و  غذایی  امنیت  تأمین  که 
و  عمده  محورهای  همچنین  بخش هاست.  همه  در  توسعه ای 
اثرگذار بر امنیت غذا و تغذیه شامل تولید مواد غذایی سالم و کافی، 
درآمد و قیمت غذا، فرهنگ و سواد تغذیه ای و تأمین سالمت برای 
پیشگیری از بیماری ها که جذب و استفاده بدن از مواد مغذی را 

مختل می کند، است. 
 براساس نتایج بررسی های ملی انجام شده، در یک دهه اخیر در 
سال های 1386 تا 1395 شیوع کم وزنی کودکان از 8.3 درصد 
در سال 1387 به 3.8 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. 
شیوع کوتاه قدی تغذیه ای نیز از 8.9 درصد در سال 1387 به ۴.6 
درصد در سال 1395 سیر نزولی داشته است همچنین شیوع 
الغری که معرف سوء تغذیه زمان حال و گذشته است از 7.5 
به چهار درصد در سال 1395 کاهش  درصد در سال 1387 
یافته و کاهش شیوع سوء تغذیه کودکان حتی در استان های کم 

برخوردار کشور نیز قابل توجه بوده است.
برنامه حمایتی کمیته امداد برای رفع سوءتغذیه دختران 

زیر پنج سال
اما به منظور جلوگیری از سو تغذیه کودکان یکی از اهداف 
کمیته امداد امام خمینی )ره( برنامه حمایتی تغذیه ای است که 
طبق آماری که در اختیار ایسنا قرار گرفته نشان می دهد 5۴ هزار 
و 76 دختر زیر پنج سال از برنامه حمایتی تغذیه کودکان استفاده 
می کنند و همین مسئله می تواند در رفع میزان سوء تغذیه و 

مشکالت رشدی و جسمی دختران تاثیر مثبتی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، تامین امنیت وضعیت اجتماعی، جسمی و 
روانی از حقوق اصلی زندگی دختران به شمار می رود که باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد اما باتوجه به آمارهای ارائه شده از وضعیت 
زندگی اجتماعی دختران در ابعاد مختلف به نظر می رسد باید 
مسئولین نسبت به ایجاد امنیت روانی و جسمی دختران گامی 
مهم بردارند؛ دخترانی که به عنوان مادران آینده نقش تعیین 
کننده ای در سرزمین مان دارند و می توانند تاثیر زیادی در میزان 

موفقیت فرزندان آینده و جامعه داشته باشند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

توسعه روستاها در دستورکار دولت قرار دارد
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هر روستایی 
2۰ و هر شهری 33 میلیون تومان درآمد دارد، گفت: مازندران و سیستان و 
بلوچستان از لحاظ درآمدی به ترتیب بیشترین و کمترین استان های کشور 

از این لحاظ محسوب می شوند.
به گزارش ایسنا مازندران، انوشیروان محسنی  بندپی در جلسه کارگروه تخصصی 
اشتغال مازندران در ساری با اشاره به اینکه توسعه روستاها در دستورکار دولت قرار 
دارد، اظهار کرد: بر اساس آمار در سال گذشته هر روستایی به طور متوسط 20 میلیون 

تومان و هر شهری 33 میلیون تومان درآمد داشته است.
وی با بیان اینکه مازندران و سیستان و بلوچستان از لحاظ درآمدی به ترتیب 
بیشترین و کمترین استان های کشور از این لحاظ محسوب می شوند، تصریح کرد: با 
اعالم مجلس شورای اسالمی 1.5 میلیارد دالر از صندوق ارزی برای اشتغال روستایی 
در نظر گرفته شد که در نشست استانداران در وزارت کشور از این طرح بررسی به 
عمل آمد تا با شناخت نقاط ضعف و قوت اختیارهای بیشتری به فرمانداران داده شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار اشتغال روستایی 
پس از به حد نصاب رسیدن دریافت 75 درصدی اعتبار در مرحله نخست در اختیار 
استان ها قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: در اشتغال فراگیر 6 محور و در طرح کارورزی 

در سال گذشته 30 هزار شغل با اجرای طرح  های کارورزی ایجاد شده است.
محسنی با بیان اینکه ایجاد شغل و صیانت آن بسیار مهم است، گفت: به دنبال 
تثبیت اشتغال در سال جاری هستیم و برنامه اشتغال دوره تحریم در نخستین جلسه 

شورای عالی اشتغال مطرح می  شود.
وی تصریح کرد: سقف تصمیم  گیری برای تسهیالت اشتغال روستایی در تمامی 
استان ها به 6 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به دنبال افزایش آن تا 10 میلیارد تومان 
هستیم همچنین می خواهیم ضمانت طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی روستائیان 

از این پس با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برنامه اشتغال فراگیر 
ناظر بر توسعه رسته های پر اشتغال و افزایش اشتغال پذیری در قالب طرح  هایی مانند 

کارورزی، مشوق بیمه ای، یارانه دستمزد و از برنامه های وزارت بوده است.
به گزارش ایسنا مازندران، برگزاری گردهمایی فرمانده هان رده های مقاومت بسیج 
استانی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افتتاح نخستین مرکز آب درمانی 
و استخر ویژه معلوالن شمال کشور در ساری و جلسه کارگروه تخصصی اشتغال 
استان مازندران از برنامه های سفر سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

این استان بود.


