
اجتماعی 3

انتظار جامعه زنان از رییس جمهور با خداحافظی 
"موالوردی"

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تعداد زنان عضو 
هیات دولت از سه زن به دو زن کاهش یافته است، گفت: اینک جامعه زنان 
انتظار دارد این خأل و کاستی، با عنایت و دستور رییس جمهور، مرتفع و 

جبران شود.
با اشاره به خداحافظی شهیندخت  ایسنا، فریبا نظری پور کیایی  به گزارش 
افزود: شهیندخت  در حقوق شهروندی  رئیس جمهور  ویژه  موالوردی، دستیار 
موالوردی، در دولت یازدهم به عنوان معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و 
یکی از اعضای هیأت دولت، انجام وظیفه کرد. در دولت دوازدهم نیز به عنوان دستیار 

ویژه  رئیس جمهور در حقوق شهروندی، مشغول به خدمت شد.
وی افزود: آرامش و پرهیز از شتابزدگی در گفتار و کردار، خوشرویی و مدارا با 
همکاران و اطرافیان حتی با تفکر مخالف سیاسی و اعتقادی، رعایت احترام و ادب 
و فروتنی همراه با اقتدار در رویارویی با افراد، در دسترس مردم و مراجعین بودن 
و پاسخ دادن به درخواست های تلفنی و مکاتبه ای به عنوان یک مسئول عالی 
رتبه دولت،  در نهایت قانون گرایی و احترام به قانون که این مورد آخر در متن 
خداحافظی و کناره گیری وی از مسئولیت های دولتی، مشخص و عیان است، از 

جمله ویژگی های پسندیده شخصیت موالوردی در جایگاه یک مدیر ارشد است.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: با هر نگرش سیاسی 
می توان برای موالوردی، در جمع فعاالن مدنی که به گفته خودش به آن پایگاه تعلق 
دارد، آرزوی موفقیت روزافزون داشت و برای جامعه زنان، امیدواری به جایگزین 
شدن دولت زنی به جای ایشان در ترکیب هیأت محترم دولت که قرار بوده است 
به رسم عدالت و دوری از تبعیض و نابرابری دستیابی به فرصت ها، ترکیبی از دولت 
زنان و دولت مردان باشد تا به راستی بتوان آن را منتخبی از نمایندگان زیست جهان 

جامعه  ایران دانست.
نظری افزود: به یاد داشته باشیم که توان و یاری زنان به عنوان نیمی از سرمایه های 
هر جامعه، تنها در هنگامه بهره مندی توده وار و جمعی در مشارکت های سیاسی 
و اجتماعی، بکار نمی آید. برای رسیدن به جامعه ای رشد یافته، سالم و متوازن، به 

بهره مندی از توان زنان در سطوح مدیریتی عالی نیز نیازمندیم.

تداوم بارش باران و برف در کشور

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن تشریح روند 
فعالیت سامانه بارشی گفت: امروز در ارتفاعات البرز، ارتفاعات کرمان و 

شمال شرق کشور بارش به صورت برف خواهد بود.
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: امروز )۵ آذر( فعالیت سامانه بارشی در 
نواحی شمال شرق و شمال کشور به صورت بارش باران و در نواحی شرق و جنوب 
شرق کشور، هرمزگان و شرق فارس به صورت رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد 
شدید خواهد بود. وی ادامه داد: در پاره ای از نواحی غرب، شمال غرب، دامنه های 
جنوبی البرز و مرکز کشور بارش پراکنده و مه صبحگاهی رخ خواهد داد که به تدریج 
از میزان ابرناکی در این نواحی کاسته می شود و در بعدازظهر امروز وزش باد در این 

مناطق پیش بینی می شود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهارکرد: سامانه بارشی 
فردا ) ۶ آذر( در شمال شرق و شرق کشور فعال بوده و اواخر وقت فردا به تدریج از 

مرزهای شرقی کشور خارج خواهد شد.
به گفته وظیفه، امروزبیشینه بارش در خراسان رضوی، خراسان شمالی، جنوب 
کرمان، شرق فارس، هرمزگان، جزایر هرمزگان و تنگه هرمز خواهد بود. همچنین به 
سبب رگبار و رعدوبرق آب  گرفتگی معابر و باال آمدن آب رودخانه ها و مسیل ها در 

شرق فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و جزایر هرمزگان پیش بینی می شود.
این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: امروز در ارتفاعات البرز، ارتفاعات کرمان 
و شمال شرق کشور و همچنین فردا در شمال شرق کشور بارش به شکل برف 

خواهد بود.
همچنین طی سه روز آینده مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز 

مواج پیش بینی می شود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درمورد شرایط جوی 
پایتخت طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا )۶ آذر( کمی ابری همراه با وزش 
باد با حداکثر و حداقل دمای ۱۱ و سه درجه سانتی گراد خواهد بود همچنین پس 
فردا )چهارشنبه ۷ آذر( تهران کمی ابری همراه با غبار محلی با بیشینه و کمینه 

دمای ۱۲ و سه درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.
به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور اطالعیه ای آورده است: »سامانه 
بارشی فعال در کشور امروز )۵ آذر( در شرق هرمزگان، شرق کرمان، برخی نقاط 
سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و شرق یزد سبب بارش باران گاهی رعدوبرق 
و وزش باد شدید خواهد شد. فعالیت این سامانه در خراسان شمالی، برخی نقاط 
خراسان رضوی، شرق سمنان و  گلستان بصورت بارش باران ، وزش باد و در مناطق 
کوهستانی به صورت برف است و در این نواحی لغزندگی و مه آلودگی جاده ها نیز 
پیش بینی می شود. لذا توصیه می شود در این نواحی جهت جلوگیری از خسارات 

احتمالی تمهیدات الزم به کار گرفته شود.«

اخبار
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استقبال پلیس از طرح های کاهش ترافیک پایتخت
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از استقبال پلیس از طرح ها و برنامه هایی که منجر به کاهش ترافیک شود، خبر داد. سردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با ایسنا درباره برنامه پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران برای کاهش 
ترافیک اظهارکرد: ما از هر طرح و برنامه ای برای کاهش ترافیک در تهران استقبال کرده و به اندازه توان و اختیاراتمان با آن همراهی خواهیم کرد. وی ادامه داد: در این میان هر برنامه ای که چه از سوی شهردارمنتخب تهران ارائه شود و چه از 

سوی هیات دولت، مجلس و ... و نتیجه اش کاهش ترافیک و حل این معضل باشد مورد تایید پلیس است.

وزیر بهداشت:

برای مشکالت صنعت دارو فکری کنید
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رفع مشکالت صنعت 
دارویی کشور، گفت: اکنون که در آستانه تدوین بودجه 
هستیم، حتما به مشکالت صنعت دارو فکر شود و اگر عرق 
ملی و مذهبی افرادی که در این حوزه کار می کنند نباشد، 
کارشان را در صنعت دارو ادامه نمی دادند؛ چرا که در حال  
حاضر 12 ماه است که پول شان را دریافت نکرده اند و این 

یک مشکل نقدینگی جدی است.
به  گزارش  ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم افتتاح 
خط تولید داروهای ضد سرطان در شرکت اکتوور، گفت : همه 
آموزه های قرآن زیبا است، اما یکی از آیاتی که من آن را دوست 
دارم و قبل از انقالب بسیار قرائت می شد، اما این روزها کمتر 
به آن توجه می شود، این است که خداوند سرنوشت هیچ ملتی 
را تغییر نمی دهد مگر این که خودشان بخواهند و بپسندند. این 
تغییر، وارداتی و اجباری نیست و اگر ملتی می خواهد پیشرفت 
کند و سرنوشتش را در حوزه های  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
رفاه عمومی و ... تغییر دهد باید خودش آن را بخواهد و اگر بنا 
است کشور ما رشد کرده و از طریق رونق اقتصادی و ارتقای سطح 

زندگی مردم این اتفاق رخ دهد، باید خودمان بخواهیم.
وی با بیان این که این پیشرفت از طریق کار و با استفاده از 
دانش و تدبیر ایجاد می شود، گفت : ملت هایی که در دنیا پیشرفت 
کرده اند، زحمت کشیده اند، از علم بیشترین بهره را برده اند و از 
تجربیات جهانیان استفاده کرده اند و شبانه روز زحمت کشیده اند. 
در حال  حاضر هم کشورهای زیادی را می شناسیم که در حوزه 
اقتصادی سرآمد بوده و مردم شان در رفاه هستند، اما مردم شان 
برای این رفاه زحمت کشیده اند. ما در ایران بیش از این که زحمت 
بکشیم، مطالبه می کنیم و از روز اول در زندگی شخصی مان هم 
به فرزندان مان مطالبه گری را به عنوان یک عادت یاد می دهیم و 

این انتها هم ندارد.
از  تعدادی  در جمع  که  این  از  که  این  بر  تاکید  با  هاشمی 
هموطنان مان هستم که با تالش و کوشش فرصت هایی که در 
دنیا در اختیار همه ما است را به خوبی استفاده کرده اند خوشحال 
البته امروز شرایط دنیا  ادامه  داد:  از آنها سپاسگزارم،  هستم و 
متفاوت است. ما به عنوان کسانی که  نیم قرن زندگی کرده ایم، 
گرچه شاهد پیشرفت های وسیعی در دنیا هستیم، اما واقعا متاسف 
هستیم که در قرن بیست و یکم آن چه که در جهان تعیین کننده 
است مانند قرون وسطی زور و پول است. این که کشور و ملتی را  
در همه حوزه ها با بهانه دفاع از حقوق ملت ها و شهروندان ایرانی 

تحریم می کنند، باعث تاسف است.
بین المللی  سکوت  مضاعف تر  تاسف  کرد:  نشان  خاطر  وی 
است؛ باالخره انسان بد در همه جای دنیا وجود دارد، اما بدتر 
آنهایی هستند که سکوت می کنند. این سکوت، سوء رفتار افراد 
بد را تشدید می کند. سخت ترین روز زندگی ام در طول همه این 
اتفاقاتی که رخ داده آن لحظه ای بود که دیدم رییس جمهور 
آمریکا ملت ما را تروریست خطاب کرد. همه این را می دانند که 
چنین چیزی دروغ است، اما سکوت می کنند. همچنان که به 
عربستان نیز اهانت می کنند. باالخره عربستان یک کشور اسالمی 
است، حال اگر سرمدارانش غیرت ندارند، اما ملت های مسلمان 

غیرت دارند.
کنسولگری  در  خاشقچی  جمال  قتل  به  اشاره  با  هاشمی 
عربستان در ترکیه، گفت : انسان، انسانی را می کشد و یک خبرنگار 
را قطعه قطعه می کنند و همه دنیا هم با خبر می شوند، اما بعد 
با کمال وقاحت می گویند که بین پول و انسانیت طبیعی است 
که پول را انتخاب می کنیم و دنیای امروز هم سکوت می کند که 
واکنشی بسیار سرد و غیر منصفانه است. بنابراین وقتی این شرایط 
را با نیم قرن قبل مقایسه می کنیم، علی رغم همه پیشرفت ها باز 
هم برای جهان و نهادهای بین المللی عمیقا متاسف هستیم که 

دستاویز پول، قدرت و ثروت شده اند و به مسئولیت های مدنی و 
اجتماعی شان عمل نمی کنند.

امروز در این شرایط جهان  وی همچنین خاطر نشان کرد: 
زندگی می کنیم و افتخار می کنیم که هم در میان خودمان و هم 
در دنیا دوستانی داریم که به مردم کمک می کنند. مجموعه اکتوور 
نیز از همین مجموعه ها است و همه باید در این حوزه کمک کنند 
به ویژه  رسانه ها که باید به منافع ملی توجه داشته باشند. باالخره 
یک خانواده  تمام زندگی اش را گذاشته و تعداد زیادی شغل ایجاد 
کرده است. فکر نکنید که ثروت و دارایی همیشه مضموم است. 
در اسالم چنین چیزی نیست و اینها پیرایه هایی است که به دین 
بسته اند. ثروتی که از مسیر مشروع به دست آید و مالیاتش داده 
و وجوهش پرداخت شود نه تنها مضموم نیست،  بلکه پسندیده 
است. در  عین  حال ثروت فقط به پول و فقر و فقط به نداری 
نیست. آدم های ثروتمندی هستند که در واقع فقیراند مانند همین 
آقای ترامپ؛ فقری که بشریت از آن آسیب می بیند فقر مادی 
نیست. خیلی ها ممکن است که ناامید باشند و فکر کنند که دارایی 
به داشتن پول است، اما همین که سالمت هستید و خیرتان به 

دیگران می رسد باالترین ثروت است.
غلطی حرکت  مسیر  به  ما  مطبوعات  گاهی  گفت:  هاشمی 
می کنند و این موضوع مانع کار افراد پر تالشی می شود که مجموع 
آنها می تواند کشور را به سعادت برساند. بنابراین ما هیچ راهی برای 
تغییر وضعیت مان نداریم مگر این که خودمان بخواهیم و روی پای 

خودمان بایستیم و دست کسانی را که تالش می کنند، بگیریم.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به این 
که سوئیس از جمله کشورهایی است که بیزینس فامیلی در آن 
موفق بوده است، گفت : به خانواده  نراقی )موسس گروه دارویی 
اکتوور( تبریک می گویم که راهی را که مرحوم مصطفی نراقی 
شروع کرده است را ادامه می دهند. خوشحال هستم که اکتوور در 
صنعت دارو به دنبال خامه گیری نیست. من از کسانی که در حوزه 
دارو فعالیت می کنند، اما فقط به سمت داروهای بایو تکنولوژی و 
گران و پر سود می روند، خیلی خشنود نیستم. از رییس سازمان 
غذا و دارو تقاضا دارم که حتما این موضوع را در ارائه مجوزها مورد 
توجه قرار دهند و شرکت هایی را که به دنبال خامه گیری نیستند 
و فقط به سود فکر نمی کنند و در اقالم شان تنوع دیده می شود، 

به صورت پر رنگ تر مورد حمایت قرار دهند.

هاشمی همچنین با اشاره به حضور چند تن از نمایندگان 
نمایندگان  از  گفت :  مراسم،  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
آستانه  در  که  اکنون  که  می خواهم  اسالمی  شورای  مجلس 
تدوین بودجه هستیم، حتما به مشکالت صنعت دارو فکر کنند. 
اگر عرق ملی و مذهبی افرادی که در این حوزه کار می کنند 
نباشد، کارشان را در صنعت دارو ادامه نمی دادند؛ چرا که در حال  
حاضر ۱۲ ماه است که پول شان را دریافت نکرده اند و این یک 
مشکل نقدینگی جدی محسوب می شود. آنها از دولت پول شان 
را نگرفته اند و این  در حالی است که  اگر دو روز پول آب و 
برق را ندهید، آنها را قطع می کنند، اما آیا پزشک و داروخانه 
قانون  اسالمی  شورای  مجلس  کرده اند؟  قطع  را  خدمات شان 
تصویب کرده است، اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد و اقتصاد 
درمان را دچار مشکل کرده است. بر این اساس بنده که باید در 
حوزه سالمت سیاستگذاری و مدیریت کنم بیش از ۶0 درصد از 

وقتم را برای این موارد می گذارم.
هاشمی در  عین  حال به تکانه های قیمت ارز اشاره کرد و افزود: 
تکانه های قیمت ارز باعث شده تهیه برخی مواد در صنعت دارو 
چندین برابر افزایش قیمت داشته باشد. وقتی صنایعی مانند 
پیدا  قیمت  افزایش  ... ۱۵0 درصد  و  فوالد  پتروشیمی، چاپ، 
می کنند ما نمی توانیم مدیریت کنیم. نرخ تورم نقطه به نقطه 
در ماه گذشته ۲.۶ درصد افزایش داشته است، اما این میزان در 
حوزه بهداشت و درمان ۱.۷ درصد بوده است. هر چند که این 
افتخار است، اما نباید به آن دلخوش کنیم، چرا که ما شرایط 
را کنترل کرده ایم، اما تا جایی اجازه کنترل داریم که صنعت 
نخوابد و خدمات آسیب نبیند. من از اول هم گفتم که اجازه ورود 
دارویی را ندهید که خودمان هم از نوع ایرانی اش برای خودمان 
استفاده کنیم. درباره هواپیما، ماشین، دستگاه های پزشکی و ... هم 
همین طور است. اگر توانستیم تولیدات داخلی آنها را برای خود و 
فرزندان مان استفاده کنیم، می توانیم جلوی واردات آنها را بگیریم. 
بنابراین اجازه نمی دهیم به اسم حمایت از تولید داخل با جان 
مردم بازی شود. در این زمینه  باید هزینه تمام شده  را در این 
حوزه درست ببینیم وگرنه دچار کم فروشی می شویم. یعنی در 

ماده اولیه و یا در محصول نهایی تقلب صورت می گیرد.
هاشمی با اشاره به این که البته دولت هم نباید از زیر بار شانه 
خالی کند و باید نقشش را به درستی ایفا کند، گفت : در سایر 

خدمات ساز و کارهایی داریم که بر اساس آن صنف می تواند 
نوسانات قیمت را در قیمت تمام شده اعمال کند. حال باید پرسید 
دارو مهم تر است یا پراید و سمند؟ بنابراین همان کاری را که برای 
آنها می کنید، برای دارو هم انجام دهید.  اشکال در حوزه دارو این 
است که چون خریدار اصلی دولت است، دولت فکر می کند هر 
چه ارزان تر خریداری کند بهتر است و بنابراین قیمت را واقعی 
نمی بیند. بنابراین کالف سردرگمی می شود که در همه ادوار تکرار 
شده است. در این زمینه  هم منصفانه نیست که با سکوت مان 

رفتار بد را تایید کنیم.  
هاشمی تاکید کرد: باید قیمت تمام شده را با یک پول معقول 
در نظر بگیریم. حال اگر اعتبار داریم، همه چیز را رایگان کنیم، اما 
اگر نداریم بر عهده خود مردم بگذاریم تا خودشان پرداخت کنند. 
مردم در وهله اول بهترین دارو، بهترین خدمت و بهترین پزشک 
را می خواهند و در مرحله دوم قیمتش را نگاه می کنند. حال اگر 

دولت در قیمت کمک کند، عالی است.
وی همچنین گفت : بانک ها هم کم لطفی می کنند. بانک ها باید 
به صنعت دارو تسهیالت دهند تا این صنعت نو شود. ما از نظر 
نیروی انسانی افراد متخصص و دانشمند کم نداریم. از سوی دیگر 
سابقه حضور ما در حوزه دارو بیش از همه کشورهای منطقه است، 
اما گره کار ما اقتصاد است. اقتصاد دارو را درست کنید و بانک ها 
هم به میدان بیایند. البته باید در سیاست خارجی هم نگاه های 

بلندتری داشته باشیم تا این فرصت ها ایجاد شود.
هاشمی تاکید کرد : فکر می کنم فرصت های خوبی در صنعت 
دارو داریم، اما به عنوان یک فرصت مغفول مانده معطل گذاشته 
شده است و به دنبال حاشیه هایی که چندان موثر نیستند رفته ایم.  
وزیر بهداشت با تاکید بر گسترش  رقابت در حوزه دارو، گفت : 
الزم است رقابت در حوزه دارو گسترده شود، اما به شرط این که 
رقابت ها در سطح بازار باشد. یکی از بدبختی های ما این است که 
به جای رقابت در بازار در باالها رقابت می کنیم و دست و پای 
یکدیگر را می گیریم و رانت ایجاد می شود. اتفاقا باید به کسانی 
که در رده های باال هستند بیشتر سخت گرفت، اما با عدالت. 
بنابراین صنایع دارویی باید در بازار رقابت کنند و کیفیت جنس و 

قیمت شان را به نحوی ساماندهی کنند که بهترین باشند.
هاشمی همچنین گفت : در  عین  حال افزایش نرخ ارز فرصتی 

برای امثال اکتوور است تا داروهای شان را صادر کنند.

 روانشناس بالینی کودکان:

انزوا در کودکان دوران ابتدایی افزایش یافته است

روانشناس بالینی کودکان گفت: به علت افزایش افسردگی در بزرگساالن، بی 
حوصلگی والدین برای صحبت و بازی با فرزندانشان و کاهش مهارت دوست 
انزوا و گوشه گیری کودکان در دوران  یابی کودکان موجب شده، پدیده 

ابتدایی افزایش یافته است.
ثریا علوی نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سالمت گروه اجتماعی 
ایرنا اظهارداشت: از آنجایی که افسردگی یک حالت خلقی شامل بی حوصلگی و گریز 
از فعالیت یا بی عالقگی و بی میلی است فرزندان این گونه والدین به شدت انزواطلب 

و گوشه گیر می شوند.
وی گفت: والدین متاسفانه در زمانی که بچه ها می خواهند به مدرسه بروند، 
وضعیت سالمت روان و کارنامه فعالیت های آنها را مشاهده می کنند و به عنوان 
نمونه از چگونگی و وضعیت کالمی و مشکل دوستیابی کودکان خود مطلع می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون انزواطلبی و گوشه گیری کودکان در مدارس بسیار 
مشاهده می شود، افزود: در مهدهای کودک و پیش دبستانی انزواطلبی در بین 
کودکان به شدت افزایش یافته و یکی از دالیل اصلی آن بی توجهی به آموزش مهارت 
دوستیابی به کودکان است که از سوی خانواده به عنوان نزدیکترین فرد به کودک ارائه 
نشده و کودک تا زمان شروع مدرسه فکر می کند فقط با افراد خانواده باید دوست 

باشد و دیگران را غریبه می پندارد و این زمینه ای برای افسردگی کودک می شود.
مشاور روانشناس بالینی کودکان، استفاده زیاد از تبلیت، موبایل و تلویزیون را در 
نزد بچه ها عامل کاهش هوش آنان عنوان کرد و افزود: استفاده از این وسایل موجب 
خواهد شد تا کودکان اطالعات را یک طرفه دریافت کنند و بدین وسیله ارتباط کالمی 
و ابراز عالقه و دوست داشتن ها در بین کودکان افت کرده و نمی توانندد با دیگر 

همکالسی ها ارتباط مناسب برقرار کنند.
وی گفت: با مشاوره دادن به مادران در دوران بارداری طی هر سه ماه یکبار و بعد از 
تولد تا زمان پیش از ازدواج فرزندان، این فرصت برای والدین مهیا می شود تا نسبت 
به چگونگی رفتار با کودکان از زمان قبل از تولد، بعد از تولد، تا پیش دبستانی، زمان 
مدرسه تا دانشگاه و حتی قبل از ازدواج و بعد از ازدواج نسبت به روند شکل گیری 

شخصیت و مسائل خانوادگی و اجتماعی فرزندان خود در محیط خانه و بیرون از خانه، 
با آگاهی و دانش کافی عمل کنند.

علوی نژاد اظهار کرد: در این میان هر چقدر میزان افسردگی والدین در محیط 
خانه بیشتر شود این روند بر روی رفتار بچه ها تاثیرگذار خواهد بود و نخستین تاثیر 
افسردگی والدین، ایجاد احساس ناامنی شدید کودک در منزل و محیط مدرسه است.

این روانشناس مهمترین شاخص بروز افسردگی والدین در میان بچه ها را این گونه 
بیان کرد: در سنین راهنمایی و متوسطه اول، افسردگی والدین به شکل انزواطلبی در 
بین بچه ها خود را نشان می دهد. بیماری افسردگی والدین در میان فرزندان می تواند 
به صورت بی اعتمادی و هم کالم نشدن با پدر و مادر، بروز پیدا می کند. در این حالت 
بچه ها با حضور مشاور بهداشت در مدرسه تمایل دارند مسائل خود را با همکالسی 

شان در میان گذارند و با والدین و اولیای مدرسه گفت و گو نکنند.
وی گفت: با نزدیک شدن فرزندان به سن بلوغ دوران هیجانات بدنی و رفتاری در 
آنان متحول می شود و چنانچه فرزندی در این دوره با واکنش عدم پاسخگویی به 
نیازهای خود از سوی والدین مواجه شود به طور طبیعی برای پاسخگویی به نیازهای 

خود به سمت دیگران روی خواهد آورد.
علوی نژاد اظهار د:اشت: زمانی که فرزند خانواده ای به سمت مصرف سیگار رو می 
آورد، متاسفانه زمانی است که پدر یا مادر با بیماری افسردگی رو به رو هستند و از 
وضعیت فرزند خود در محیط بیرون از خانه و مدرسه اطالعی ندارند، ادامه این رویه 

زندگی خطرات و مشکالت خاص خود را برای خانواده ها به همراه خواهد داشت.

انتظامی  نیروی  وظیفه عمومی  رئیس سازمان  جانشین 
صورت  به  سربازی  غیبت  جریمه  پرداخت  طرح  گفت: 

قطعی سال آینده تمدید نمی شود.
سردار ابراهیم کریمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
افراد غایب توصیه می شود در فرصت  افزود: به  ایرنا  انتظامی 

باقیمانده نسبت به پرداخت جریمه غیبت سربازی اقدام کنند.
وی ادامه داد: این افراد تا پایان امسال فرصت دارند تا از این طرح 
استفاده کنند چرا که قانونگذار مهلت اجرای این طرح را تا پایان 

امسال مقرر کرده است.
جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی اضافه کرد: 
ضرورت دارد تا مشموالن این طرح، وضعیت خود را تعیین تکلیف 
کنند در غیر این صورت فرض می شود که آنها آمادگی گذراندن 

دوره خدمت سربازی را دارند.
سردار کریمی افزود: از سال آینده فراخوان ها به نوبت انجام 
می شود تا غائبان خود را معرفی کنند و دوره سربازی خود 

را بگذرانند.
وی در پاسخ به این سوال که برای افرادی که تا کنون نام نویسی 
نکرده اند در صورتی که برای نام نویسی اقدام کنند فرصتی برای 
پرداخت اقساطی جریمه در سال آینده به آنها داده می شود؟ 
گفت: این طرح چهار سال به صورت مستمر اجرا شد و در این 
مدت افراد مشمول این طرح فرصت داشتند از مزایای این طرح 
استفاده کنند و کارت معافیت دریافت کنند این افراد تا پایان 
امسال فرصت دارند تا نام نویسی و تمام جریمه را تا پایان سال 

9۷ پرداخت کنند.

سردار کریمی افزود: از ابتدای اجرای این طرح از سال 94 تا 
کنون 4۵0 هزار نفر در این طرح نام نویسی کردند و برخی جریمه 
خود را به صورت کامل و برخی به صورت اقساط پرداخت کرده و 

کارت دریافت کرده اند.
وی تاکید کرد: آن دسته از افرادی که تا کنون اقساط خود را 
پرداخت نکرده اند نیز تا پایان امسال فرصت دارند تا نسبت به 

پرداخت اقساط خود اقدام کنند.
بر اساس بند )ط( تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال 
۱393 مجلس شورای اسالمی افرادی که بیش از هشت سال 
غیبت داشته اند مشمول پرداخت جریمه خدمت سربازی می 

شوند.
میزان جریمه مشموالن غایب برای معافیت از خدمت وظیفه 

عمومی بر اساس مدرک تحصیلی است و افراد دارای مدرک زیر 
دیپلم ۱0 میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم۲0 
میلیون تومان، کارشناسی ۲۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد 30 
میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی 3۵ میلیون تومان، دکترای 
پزشکی 40میلیون تومان و پزشکان متخصص و باالتر ۵0 میلیون 

تومان، جریمه می شوند.
همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱0 درصد 
به مبالغ جریمه پایه اضافه می شود و مدت غیبت بیش از ۶ ماه، 

یک سال محسوب می شود.
مشموالن غایب متاهل براساس این قانون از پنج درصد و دارای 
فرزند به ازای هر فرزند از پنج درصد تخفیف کل مبلغ جریمه 

برخوردار می شوند.

طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی سال آینده تمدید نمی شود


