
گزارش آماری »شهروند« از ازدواج های زودهنگام پسران و دختران ایرانی در سال های 83 تا 93

ازدواج 420 هزار دختر ایرانی زیر 15 سال در دهه گذشته
  ثبت ازدواج 40 هزار و 404 دختر کمتر از 15 سال در  سال گذشته                     در  سال 93، 6 هزار ازدواج بین دختران کمتر از 15 سال و پسران کمتر از 20 سال در ایران ثبت شده است
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الناز محمدی|  دو روز بعــد از روز دختر در ایران، 
ارایه آمارهای آسیب های اجتماعی در دختران ایرانی 
از سوی مسئوالن سازمان بهزیســتی ادامه دارد. این 
بار رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیســتی، دو 
عامل فرار دختران را از خانه اعالم کرده و از طرف دیگر 
ازدواج های زود هنگام را یکی از آسیب های اجتماعی 
دانسته که بعضی دختران ایرانی با آن دست و پنجه نرم 
می کنند. ارجمندی در همایش منطقه ای نقش سالمت 
روانی- اجتماعی دختران در توسعه اجتماعی از آسیبی 
گفته است که در چند ســال گذشته در میان دختران 
جدی تر شــده و اخیرا آمارهایی هم دربــاره آن اعالم 
شده است؛ ازدواج زودهنگام دختران، موضوعی است 
که مســئوالن وزارت آموزش وپرورش و حتی شخص 
وزیر این وزارتخانه دربــاره آن بارها صحبت کرده و آن 
را یکی از دالیل اصلی بازماندن دختران در سن تحصیل 
از مدرســه و مانعی برای تحقق نیافتــن ایجاد عدالت 
آموزشــی در ایران می دانند.  دیروز اما رئیس اورژانس 
اجتماعی ســازمان بهزیســتی آماری را درباره ازدواج 
دختران زیر 14 سال اعالم کرده است؛ او گفته اطالعات 
کم بعضی خانواده ها در ارتباط با نحوه رفتار با دختران 
باعث شــده که فرزندان دختر خود را منع کنند و آنان 
را قبل از رسیدن به 15 سالگی شوهر دهند: »متاسفانه 
همین عامل باعث شده که در سال های گذشته 360 
دختر در ســن کمتر از 14 ســالگی ازدواج کنند که 
متاسفانه 10 مورد از آنان کمتر از 10 سال داشتند.« از 
طرف دیگر به گفته او براساس نتایج یک پژوهش ملی، 
بیشــترین آمار مربوط به دختران فراری در سال های 
گذشته مربوط به دخترانی بود که به خاطر خشونت های 
فیزیکی پدر و مادر از خانــه فرار می کردند ولی درحال 
حاضر اکثریت این قشر به خاطر این که در دامن اعتیاد و 
تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار می کنند.  هرچند 
براساس گزارشی که »ایسنا« از سخنان رئیس اورژانس 
اجتماعی منتشر کرده، مشخص نیست در چه سال ها و 
چه شهرهایی 360 دختر زیر 14 سال ازدواج کرده اند اما 
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که در  سال 
گذشته، 40 هزار و 404 دختر کمتر از 15 سال و 32 هزار 
و 587 پسر زیر 20 ســال ازدواج کرده و ازدواج شان در 
دفاتر ثبت ازدواج ثبت شده است.  براساس جدیدترین 
آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، در سال های 83 تا 
93 تعداد 419 هزار و 488 دختر زیر 15 سال و 484 هزار 
و 885 پسر زیر 20 ســال ازدواج کرده اند. جدیدترین 
جدولی که درباره توزیع ســنی زوجین در زمان ازدواج 
در سایت سازمان ثبت احوال منتشــر شده، آمارهای 
مربوط به  سال 93 اســت. براساس این جدول، در  سال 
93 بیشــترین ترکیب ازدواج ثبت شــده، مربوط به 
ترکیب سنی مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله 
است به طوری که تعداد آنها به 114 هزار و 459 ازدواج 
می رســد. از طرف دیگر، آمارهای سازمان ثبت احوال 
نشان می دهد که در  سال گذشته، 6 هزار و 631 ازدواج 
بین دختران کمتر از 15سال و پسران کمتر از 20 سال 
در ایران ثبت شده اســت. این آمارها نشان می دهد که 
در  ســال 93 تعداد11 ازدواج بین دختران کمتر از 15 
و مردان 55 تا 59 ساله و 22 ازدواج بین دختران 15 تا 

19سال با مردان 60 تا 64 ساله اتفاق افتاده است. 
آمارهای  سال 92 هم نشان می دهد که در این سال، 
بیشــترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب 
سنی مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله بوده 
است که رقم آن به 129 هزار و 780 واقعه می رسد؛ در 
این  سال 6 هزار و 972 ازدواج هم بین دختران کمتر از 

15سال و پسران کمتر از 20 سال اتفاق افتاده است. 
سن قانونی ازدواج و ازدواج های غیرقانونی

براساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج 13 سال 
برای دختران و 15 سال برای پسران تعیین شده است. 
هرچند در ماده 1041 قانون مدنی آمده اســت:  »عقد 

نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی 
و پسر  قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط 
است به اذن ولی به شرط رعایت  مصلحت با تشخیص 
دادگاه صالح«. مسأله اما فقط این نیست؛ در سال های 
گذشته گزارش هایی هم درباره ازدواج کودکان در سنین 
بسیار پایین و ثبت نشدن ازدواج های آنها منتشر شده 
اســت و باید این گزارش ها را در کنــار ماده 44 الیحه 
حمایت از خانواده گذاشت که می گوید:  »برای مردی 
که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم کند، 
مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار 
داده و جمع ایــن مجازات با یکــی از محرومیت های 
اجتماعی است.« براســاس ماده 47 سردفتر صرفا در 
مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مســئول 
شناخته شــده و مجازات چنین ســردفتری، انفصال 
دایم از شغل سردفتری اســت.   در چند  سال گذشته، 
واکنش ها به ازدواج هــای زودهنگام برای پســران و 
به ویژه دختــران در میان مســئوالن و فعاالن مدنی 
بیش از گذشته شده است.  سال 91 بود که ثبت احوال 
استان تهران از ازدواج 75 کودك زیر 10 سال خبر داد 
و بعد از آن »احمد تویســرکانی«، رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشور گفت که »ثبت ازدواج پایین تر از 
سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه 
تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی شک با 
آن برخورد می شود.« آنطور که آمارهای موجود نشان 
می دهد تعداد ازدواج های زودهنگام معموال در حاشیه 

شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستا بیشتر است؛ 
مثال در  سال 89، حدود 7هزار و 200 ازدواج کودك 10 
تا 14 سال در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده که بعد 
از آن استان خوزســتان با 5هزار و 200 ازدواج و استان 
آذربایجان شــرقی با بیش از 2 هزار و 600 ازدواج قرار 
دارد. البته این آمار در استان تهران هم با  هزار و200نفر 
رقم قابل توجهی را به خــود اختصاص می دهد. درباره 
ازدواج کودکان کمتر از 10 سال هم ازدواج 540 نفر در 
سیستان و بلوچستان، 16 نفر در آذربایجان غربی و 34 

نفر در خوزستان ثبت شده است. 
»فرشــید یزدانی«، فعال حقوق کودکان در این باره 
می گوید:  »از  ســال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و 
طالق در میان کودکان افزایش یافته است و برای همین 
آمار  سال 89 نشان می دهد که 37 هزار نفر 10 تا 18 سال 
مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.« او مهم ترین دلیل 
ازدواج کودکان 10 تا 15 سال را فقر اقتصادی خانواده 
می داند: »براساس این آمارها، در هر  سال 800 کودك 
دختر 10 تا 14 سال و 15 هزار دختر 15 تا 19 سال در 
کشور طالق گرفته اند.« »ثریا عزیزپناه«، عضو انجمن 
حمایت از حقوق کودکان هــم درباره علت های ازدواج 
زودهنگام کودکان می گوید: »در چند  سال گذشته به 
دلیل ادامه تحصیل دختران، بیکاری پســران و فراهم 
نبودن شــرایط اولیه برای زندگی مشترك، در مسأله 
ازدواج زودهنگام وقفه افتاده بــود و اکنون دوباره این 
ازدواج ها در بخش هایی از جامعــه رواج پیدا کرده که 

دارای پیامدهای بسیاری برای زوجین است. بنابراین، 
بررسی آمارهای ازدواج و طالق کودکان، روند تغییرات 
قانون و تصمیم گیری بر سر سن کودك برای ازدواج در 

ایران همچنان الزم و ضروری است.« 
 راه پر مانع آموزش دختران
 برای ایجاد عدالت آموزشی

ازدواج های زودهنگام دختران در بعضی شــهرهای 
ایران که عمدتا بــا دالیل فرهنگی اتفــاق می افتند، 
سال هاســت که از سوی مســئوالن آموزش وپرورش 
و فعاالن حقوق کودك به عنوان یکی از موانع توســعه 
عدالت آموزشی اعالم می شود. هرچند در زمان دولت 
دهم کســانی مانند »حمیدرضا حاجی بابایی«، وزیر 
آموزش وپرورش ایــن دولت بودند کــه موافق ازدواج 
دانش آموزان دختر بودند اما به نظر می رســد این رویه 
در دولت یازدهم عوض شده است؛ »علی اصغر فانی«، 
وزیر آموزش وپرورش بعد از روی کار آمدنش در وزارت 
آموزش وپرورش بارها گفته است که »آموزش وپرورش 
دختران اولویت دولت یازدهم اســت و یقینا توســعه 
آموزش و افزایش پوشش دانش آموزان به ویژه دختران 
می تواند در توسعه پایدار آینده جامعه ما موثر باشد.« 
موضوعی که البته با توجه به ممنــوع بودن تحصیل 
دانش آموزان متاهل در مدارس روزانــه و عادی، برای 
دانش آموزانی که در سن دانش آموزی ازدواج می کنند، 
سخت به نظر می رسد.  مســأله اما فقط خارج شدن از 
چرخه تحصیل دخترانی که در ســنین پایین ازدواج 
می کنند، نیست؛ مسائل روانی و فیزیکی که برای این 
دختران اتفاق می افتد، موضوع دیگری است. »طراوت 
مظفریان«، مرید طرح مــادران جمعیت امام علی)ع( 
چندی پیش در گفت وگو با »شــهروند« از شــرایط 
پزشــکی زنان کوچکی گفت که بعــد از زایمان دچار 
مشکل می شوند: »رشد اســتخوان های لگن خاصره 
دختران نوجوان هنوز تکمیل و نهایی نشــده است و تا 
18ســالگی به بزرگترین اندازه خود نمی رسد. همین 
مســأله در مادران کوچک باعث می شود تا جنین هم 
فضای کافی برای رشد نداشته باشد و اصوال نوزادان آنها 
بسیار کم وزن و کوچک متولد می شوند. در بسیاری از 
مواقع هم نمی توانند به طور طبیعی زایمان کنند و باید 
حتما تحت عمل ســزارین قرار بگیرند. احتمال مرگ 
نوزادان متولد شــده از مادران نوجوان بسیار بیشتر از 

مادران بالغ و باالی 20 سال است.« 
این جدول توزیع ســنی زوجین در زمان ازدواج در 

سال گذشته است.

روي خط خبر

 »غار یخ مراد«
 سرویس بهداشتی کارگران شد

ایسنا|  »غار یخ مراد سرویس بهداشتی کارگرانی 
شده است که درحال اجرای طرح توسعه گردشگری 
و ســاخت جاده در محدوده  این غار یخی هستند.« 
عملیات جاده سازی با هدف توسعه گردشگری غار 
»یخ مراد« از حدود 15 روز پیش آغاز شده، اما اکنون 
دهیار روستای »کهنه ِده« که غار یخ مراد در نزدیکی 
آن است، از وقوع اتفاق جدیدی در این غار یخی خبر 
می دهد که ســبب اعتراض و فرار گردشگران شده 
است.  حســین خداکرمی می گوید: در نزدیکی غار 
یخ مراد سرویس بهداشتی وجود ندارد، برای همین 
کارگرانی که مشغول ساخت جاده  یخ مراد هستند 
از آن به عنوان سرویس بهداشتی استفاده می کنند 
که این مسأله باعث شده گردشگران نتوانند به داخل 
غار وارد شوند. برخی از آنها حتی به دهیاری مراجعه 
کردند و به بوی نامطبوعی که مانع ورود گردشگران 
به غار شده است، معترض شده اند.  او ادامه می دهد: 
مسئول این اتفاق اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
البرز اســت که بدون هماهنگی با دهیاری دســت 
به اجرای طرح توسعه گردشــگری غار یخ مراد زده 
اســت. ما این موضوع را به مسئوالن این اداره اطالع 
دادیم که سریع تر مسأله را پیگیری و رفع کنند.  این 
اتفاق از منظر دیگری هم قابل هشدار است. به گفته 
دهیار »کهنه ِده«، این غار به طور غیرمســتقیم در 
تأمین آب روســتا نقــش دارد. خداکرمی یادآوری 
می کند که در پایین دســت غار، رودخانــه  »آزاد 
بَر« قرار دارد که به بــاور محلی غار یخ مراد در کمی 
و زیادی آب این رودخانه که یکی از سرشــاخه های 
رودخانه کرج است، تأثیر دارد. پایین تر از غار هم چند 
چشمه وجود دارد که آب آن به رودخانه می ریزد، این 
درحالی اســت که فضوالت رها شده در غار به  دلیل 
دمای داخل آن، قابل  تجزیه نیست و در آینده ناقل 
بیماری های قارچی و عفونی خواهد شد. این اتفاق 

حتما گردشگران بیشتری را از یخ مراد دور می کند.  
او سپس از بی اطالعی دهیاری برای اجرای طرح 
توسعه گردشگری یخ مراد ســخن می گوید و ادامه 
می دهد: اردیبهشت ماه امسال هیأتی از استانداری، 
میــراث فرهنگی و گردشــگری و حفاظت محیط  
زیست البرز به همراه فرماندار و بخشدار برای بازدید از 
غار یخ مراد آمده بودند. به آنها پیشنهاد دادیم پیش از 
انجام هر اقدامی حتما کارشناسی و برگشت هزینه ها 
را بررسی کنند و دهیاری را در جریان قرار دهند، ولی 
حدود دو هفته پیش متوجه شدیم گروهی از اداره 
میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز آمده اند تا 
طرحی را در این غار اجرا کنند. مانع آنها شدیم، اما 

آنها کار خود را انجام دادند. 

رطوبت در دو شهر خوزستان به 90 درصد رسید

تنفس سخت شد
مهر| مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت:  میزان 
رطوبت در شــهر ماهشــهر به 93 درصد و در شهر 
شادگان نیز به 90 درصد رسید. کوروش بهادری ادامه 
داد:  بررسی نقشه های هواشناسی استقرار جریانات 
جنوبی تا آخر هفته را روی خوزستان نشان می دهد 
که به تناوب موجب باالرفتن رطوبت و پدیده شرجی 
به ویژه در مناطق جنوبی، ساحلی و مرکزی این استان 
خواهد شد. او افزود:  به دلیل وجود توده مرطوبی که 
در شــمال و شمال شرقی اســت، احتمال افزایش 
ابر، رگبار پراکنده و در برخي نقاط نیز ناپایداری به 
صورت وزش باد قابل مالحظه پیش بینی می شود. 
بهادری در ارتباط با میزان رطوبت شهرهای استان 
گفت: میزان رطوبت در شهرهای استان به ترتیب در 
ماهشهر 93 درصد، شــادگان 90 درصد، آبادان 88 
درصد، اهواز 83 درصد، بستان 82درصد، هندیجان 
74 درصد، بهبهان 72 درصــد، امیدیه 65درصد و 

شوشتر هم 61 درصد است.

حکم تخریب طبقات اضافی هتل آرینا 
در صورت ابالغ اجرا می شود

ایرنا| فرماندار شهرســتان شــمیرانات با تأکید 
بر این که حکــم دیوان عدالــت اداری درخصوص 
پرونده هتل آرینا باید به استانداری تهران و سپس 
به فرمانداری شمیرانات ابالغ شود، افزود: این حکم 

تاکنون ابالغ نشده و درصورت ابالغ اجرایی می شود.
عزت اهلل خان محمدی گفت: کمیســیون ماده 
99 در  سال گذشــته حکم تخریب طبقات اضافی 
هتل آرینــا در بخش رودبار قصــران را صادر کرده 
بود اما مالک دادخواســتی در دیوان عدالت اداری 
تنظیم و دستور به توقف اجرای رأی این کمیسیون 
داد.او با بیان این که منتظر ابــالغ نهایی رأی دیوان 
عدالت اداری درخصوص پرونده هتل آرینا هستیم، 
گفت:  دیوان عدالت اداری براساس روال قانونی باید 
حکم این پرونده را برای اجرا به اســتانداری تهران و 
اســتانداری نیز این حکم را به فرمانداری ابالغ کند.

خان محمدی قانون را مالك دستگاه های اجرایی این 
شهرستان در اجرای احکام دانست و برخی اظهارات 
مبنی بر وجود پشت پرده هایی در پرونده هتل آرینا 
و دفاع فرمانداری شــمیرانات از این پرونده را دروغ 
خواند و خواستار رسیدگی دستگاه های نظارتی شد. 
فرماندار شهرستان شمیرانات با اشاره به این که بخش 
زیادی از ساخت وسازها در این شهرستان با تشکیل 
کارگروه ویژه مقابله با ساخت وساز غیرمجاز کنترل 
شده است، خاطرنشــان کرد:  در سال های گذشته 
یکصد حکم قلع و قمع ساخت وساز غیرمجاز در این 
شهرســتان اجرایی و 165 هکتار از اراضی ملی رفع 
تصرف شده است. هتل آرینا در بخش رودبار قصران 
از توابع شهرستان شــمیرانات ساخته شده و پیش 
از این کمیســیون ماده 99 رأی تخریب سه طبقه 
اضافی این هتل و پرداخت جریمه 46 میلیارد ریالی 

برای آن را صادر کرده بود.
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ایلنا|   معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  درحال حاضر 
40 درصد نیروی کار ما فاقد بیمه اجتماعی هستند. احمدی میدری در 
رابطه با سالمندان با بیان این که در معاونت رفاه اجتماعی قبول کردیم که 
باید حداقل رفاه اجتماعی را برای سالمندان تأمین کنیم، گفت:  این کار در 
ابتدای انقالب در قالب طرح شهید رجایی انجام گرفت و بعد از ما کشورهای 
دیگر تأمین این حداقل ها را در دستور کار خود قرار دادند، اما متاسفانه ما به 
دلیل مواجهه با کمبود درآمد،  کمبود منابع ارزی و توزیع یکسان یارانه ها در 
طرح هدفمندی یارانه ها نتوانستیم، این کار را ادامه دهیم. او در نشست نقد 
و بررسی احکام برنامه ششم توسعه با تأکید بر اینکه تأمین این حداقل ها 
باید برای گروه های دارای ریســک ازجمله کودکان، زنان، سالمندان و... 
توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد تأمین شود، اظهار کرد: رابطه فقر و 
سالمندی در ایران وجود دارد و باید همبستگی بین این دو کاهش یابد. به 
گفته میدری درحال حاضر 40 درصد نیروی کار ایران فاقد بیمه اجتماعی 
هســتند و این به این معنا است که در دوران ســالمندی با ریسک های 
مختلفی مواجه می شــوند، بنابراین ســعی 
کردیم با بیمه فراگیر میزان این ریسک ها 
را کاهش دهیــم.او با اشــاره به وجود 
اختالف میان برخی دستگاه های حوزه 
رفاه اجتماعی تصریح کرد:  پنهان کردن 
اختالفات مشکلی را حل نمی کند، 
اما هیچ وقت تقســیم کار 
در حوزه سالمندی انجام 
نشــده و ضروری است 
متولی اصلی این حوزه 

مشخص شود.

شهروند| هورالعظیم، درحال آبگیری است و بخش هایی از تاالبی که 
برای بهره برداری های نفتی، خشک شده بود، پرآب شده.  این آبگیری به 
گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دارد و به نظر می رسد، 
تــاالب هورالعظیم با ادامه داشــتن ورود آب به آن، بار دیگر زنده شــود.  
دراین باره معصومه ابتکار با بیان این که از 6 ماه پیش با پیگیری این سازمان، 
بخش هایی از هوالعظیم پرآب شــده است، تأکید می کند که آبگیری در 
این تاالب تداوم دارد.  او بــه مهر می گوید: تاالب هورالعظیم در دوره قبل 
به وسیله دایک هایی به طور کامل خشک شده بود.  شرکت های نفتی که 
در این تاالب پیمانکاری را به عهده گرفته بودند با این شرط ارزیابی زیست 
محیطی مواجه شــده بودند که به هیچ عنوان برداشت نفت از این تاالب 
توسط آنها نباید منجر به خشک شدن هورالعظیم شود.  اما زمانی که در 
دولت یازدهم مسئولیت این سازمان را به عهده گرفتیم، با هورالعظیمی 
کامال خشک مواجه شدیم.    او با اشــاره به این که در چند روز اخیر اخبار 

کامل و تصاویری روی برخی از سایت ها مبنی بر خشک  شــدن 
تاالب هورالعظیم منتشر شــده، می گوید:  

اگرچه میــزان آب تاالب و حوضچه های 
آن به دلیل خشکســالی شدید  سال 

آبــی 93 و 94 و همچنین گرمای 
کم سابقه تابستان امسال تبخیر 

شــده و تا حــدودی کاهش 
یافته است، اما به هیچ وجه 

این تاالب درحال حاضر 
خشک نشده و هیچ گونه 

تلفاتی از آبزیان در آن 
مشاهده نشده است. 

شــهروند| پلیس به صورت دوره ای و اتفاقی، تبلیغات و فعالیت 
مزون ها در شــبکه های اجتماعی را بررســی می کند و اگر مشکلی 
مشــاهده کند، برخورد خواهد کرد. معاون اجتماعی ناجا در رابطه با 
تبلیغات انواع مد و مزون ها در شبکه های اجتماعی و تمهیدات پلیس 
به نسیم گفت:  این مسأله کلی است و نظارت بر این امور در حوزه صنوف 
و اتحادیه ها اســت. اتحادیه ها باید بر چنین مسائلی نظارت کنند، در 
صورتی که صنف یا اتحادیه درخواستی در این خصوص داشته باشد 
پلیس حتما همراه خواهد شد.  سردار منتظرالمهدی با تأکید بر این که 
اتحادیه ها و صنوف باید بر این مسأله نظارت کنند، ادامه داد:   پلیس هم 
به صورت دوره ای و اتفاقی این موضوع را بررسی می کند و در صورتی که 
مشکلی مشاهده کند، برخورد الزم را انجام می دهد. همچنین در صورتی 
که صنف یا اتحادیه نیز درخواســتی داشــته باشند پلیس حتما همراه 
خواهد شد. او در رابطه با لزوم فیلتر شدن شبکه های اجتماعی همچون 
تلگرام با تأکید بر این که تاکنون ابالغی برای فیلترینگ تلگرام نشده است، 

خاطرنشان کرد: فیلتر شــدن تلگرام و 
هرگونه تصمیم درخصوص فعالیت این 
اپلیکیشــن ها در حوزه کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه حوزه قضائیه است که 

11 عضو حقوقی و دو عضو حقیقی 
دارد که نیروی انتظامی یکی از 

اعضای تاثیرگذار آن است و 
تاکنون هیچ گونه تصمیمی 
به نیــروی انتظامی ابالغ 

نشده است.

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

40 درصد نیروی کار کشور فاقد بیمه 
اجتماعی هستند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

  آبگیری تاالب 
هورالعظیم ادامه دارد

معاون اجتماعی ناجا خبر داد:

برخورد پلیس با فعالیت غیر اخالقی 
مزون ها در شبکه های اجتماعی

کی چی گفت

»اورژانس حیوانات« راه اندازی می شود
ایسنا|  مدیرکل دفتــر تنوع زیستی و حیات 
وحش ســازمان حفاظــت محیط  زیســت از 
راه اندازی مرکز امداد و نجات و اورژانس حیوانات 

در  سال جاری خبر داد.
مجید خرازیان مقدم با اشاره به این که بیشترین 
تلفات گونه های موجود کشــور بر اثر تصادفات 
جــاده ای رخ می دهد، گفت:  اگــر بتوانیم برای 
مــداوای حیواناتی که بر اثــر تصادفات جاده ای 
آسیب دیده اند، اما نمرده اند، یک واکنش سریع 
انجام دهیم، می توان برخی از آنها را از مرگ نجات 
داد؛ به همین منظور بحث ایجــاد مرکز امداد و 
نجات از  سال گذشته در ذهن کارشناسان سازمان 

حفاظت محیط  زیست کلید خورد. 
او با بیان این که تشــکیل مرکز امداد و نجات و 
اورژانس حیوانات تا به حال در کشــور به صورت 
سازمان یافته انجام  نشده است، گفت:  سال گذشته 
کارگروهــی را با محوریــت NGOهای داخل 
استان تهران تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم یکی 
از آنها محوریت کار را در دست بگیرد. هدف ما این 
بود که در اولین اقدام در 3 استان لرستان، گلستان 

و تهران عملیات امداد و نجات را راه اندازی کنیم. 
خرازیان مقــدم افزود: در درجــه اول الزم بود 
پروتکلی نوشته و در مرحله بعد برای محیط بانان 
و جوامع محلی کارگاه آموزشــی گذاشته شود. 
تصمیمات هم بر این بود که بعد از راه اندازی امداد 
و نجات در این سه استان، هر استانی تعلیم امداد 
و نجات استان های همسایه خود را برعهده بگیرد 
و به این ترتیب طی 3 یا 4  ســال امداد و نجات با 

همکاری NGOها در کل کشور راه بیفتد. 
او با اشــاره به این که قصد داشتیم این کار را با 
تکیه بر ظرفیت NGOها انجام دهیم، تصریح 
کرد:  سال گذشته اقدامات مقدماتی این طرح را 
انجام دادیم. برای بستن قرارداد با NGO به یک 
سری پیش نیازها به عنوان مستندات که تخصص 
و تجربه آنها را نشان دهد احتیاج بود.  سال گذشته 
این مقدمات و پیش نیازها فراهم نشد اما امسال با 
فراهم شدن این شرایط می توان نسبت به انعقاد 

قرارداد با NGO مورد نظر اقدام کرد. 
مدیرکل دفتر تنوع  زیســتی و حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیســت افزود: درحال 
حاضر اقدامات اولیه برای تشــکیل مرکز امداد و 
نجات حیوانات درحال انجام است و اعتبارات الزم 
آن نیز آماده است؛ اگر نتوانیم در چند ماه آینده 
قرارداد مذکور را با این NGO منعقد کنیم اعتبار 
در نظرگرفته برای این طرح را به اســتان ها ابالغ 
خواهیم کرد تا این طرح توســط آنها انجام شود؛ 
در هر صورت امسال اجرای طرح امداد و نجات و 

اورژانس حیوانات را خواهیم داشت. 

خبر روز

   پزشــکان پیشکســوت تجلیل 
می شــوند:  معــاون رفاهــی ســازمان 
نظام پزشــکی کشــور، از تجلیل پزشــکان 
پیشکسوت طی مراســمی با حضور احتمالی 
رئیس جمهــوری خبر داد. این مراســم قرار 
است به مدت سه شــب در برج میالد برگزار 
شود و مراســم تجلیل از پیشکسوتان جامعه 
پزشکی نیز شب 31 شــهریور ماه مصادف با 

روز پزشک برگزار می شود.

   جشــنواره طهران قدیم در باغ موزه 
قصر:  شهروندان تهرانی، 45 شب فرصت دارند 
برای دیدن طهران قدیم و قدم زدن در فضای آن 
دوره، به باغ موزه قصر بروند. این جشنواره در 45 
شب از ساعت 17 تا 24 به صورت یک جشنواره 
تابستانی میزبان عالقه مندان خواهد بود. پوشاك 
تهــران قدیــم، خــوراك آن دوره، تفریحات و 
بازی هــای قدیــم، بازی های بومــی و محلی، 
نمایش های آیینی و خیمه برای فضاسازی آن 

دوره از برنامه های این جشنواره است.

   دســتگیری 4 شکارچی متخلف در 
آبدانان:  مسئول اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان آبدانان از دســتگیری 4شکارچی 
متخلف خبر داد. از این شــکارچیان غیرمجاز 
الشــه 15 قطعه کبــک و تیهــو، دو قبضه 
سالح شکاری ســاچمه زنی، یک رشته قطار 
فشــنگ گیر و 12 عدد فشنگ کشف و ضبط 

شد.

   مازنــدران رتبه یــک در جرایم 
اینترنتــی:  رئیــس پلیس فتای اســتان 
مازندران گفــت: این اســتان در رتبه بندی 
جرایــم اینترنتی در رتبه هــای برتر در میان 
اســتان های کشــور قــرار دارد. براســاس 
رتبه بنــدی جرایــم در فضای مجــازی، این 
اســتان در بحث برداشــت های غیرمجاز از 

حساب های مردم رتبه اول را دارد.

   انتخاب نام »محــدوده کاهش« به 
جای LEZ:  مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 
هوا گفت: براســاس بررســی های انجام شده 
طرح منطقه کم انتشــار آلودگی هوا با عنوان 
»محدوده کاهش« جایگزین محدوده زوج و 
فرد فعلی در تهران می شــود. در این محدوده 
خودروهای فرســوده و آالینده و خودروهای 
فاقد برگه معاینه فنی اجــازه تردد نخواهند 

داشت.

خبرهای چند خطی

ند
رو

شه
س: 

عک
  

  »مریم« ، 14 سالش است ، در 12 سالگی  ازدواج کرده و حاال یک پسر 1.5 ساله دارد


