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نحوه صدور دفترچه بیمه سالمت براى معتادان و کارتن خواب هامبادى ورود بى سوادى در ایران،بسته نیست
ایسنا:رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزى گفت: 
هرکشــورى در تحقق آموزش فراگیر دچار مشکل 
شود، در همه ابعاد توسعه دچار مشکل خواهد شد.على 
باقرزاده گفت: براساس سرشمارى سال 90،حدود 9 
میلیون بى سواد مطلق و بیش از 11 میلیون کم سواد 
ثبت شده بود؛ حال آنکه در همین سال ها برخى تصور 
مى کردند کار ســوادآموزى به پایان راه خود رسیده، 
حال آنکه آمارها چنین موضوعى را نشــان نمى داد.
وى با تاکید براینکه مبادى ورودى بى سوادى در ایران 

مسدود نشده، از اینکه ساالنه بر تعداد آمار بى سوادان 
اضافه مى شود، ابراز تاسف کرد و گفت: برخى از این 
بى سوادان شامل کودکان بازمانده از تحصیل و ترك 

تحصیل کرده است.
باقرزاده گفت: برخى فکر مى کنند مشکل بى سوادى 
در کشور به روش هاى آموزش باز مى گردد، این باور 
غلط است و فقدان تقاضاى اجتماعى براى یادگیرى 
سواد در کشــور، از جمله مهم ترین دالیل رغبت کم 

برخى در کشور براى سوادآموزى است.

مدیرکل بیمه گرى و درآمد سازمان بیمه سالمت ایران، نحوه 
برخوردارى افراد کارتن خواب و معتاد از دفترچه بیمه سالمت 
به منظور دریافت خدمات درمانى را تشریح کرد و گفت: هر 
کدام از این افراد که داراى شماره ملى هستند،مى توانند با 
مراجعه به وب سایت سازمان بیمه سالمت ایران و یا دفاتر 

پیشخوان دولت، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
احمدرضا ریاضیات در پاســخ بــه اینکه مراجعــه افراد 
کارتن خواب به وب سایت سازمان بیمه سالمت ایران و یا 
دفاتر پیشخوان دولت به علت شرایطى که دارند، کمى بعید 

به نظر مى رسد و آیا امکان دریافت دفترچه بیمه از سوى 
بهزیستى یا شهردارى براى این افراد وجود دارد یا خیر؟ عنوان 
کرد: با سازمان بهزیستى رایزنى کردیم و بهزیستى اعالم 
کرد اگر افراد معتاد تحت مراقبت ما در مراکز داراى کارت 
شناسایى ملى هستند، مى توانند مستقیم به دفاتر پیشخوان 
مراجعه کنند.وى  درباره آمار افراد کارتن خواب داراى دفترچه 
بیمه سالمت اظهار کرد: این آمار مشخص نیست، این افراد به 
دفاتر پیشخوان مى روند و ما دیگر آنها را به چشم گورخواب یا 

کارتن خواب نمى بینیم؛ بلکه یک بیمه شده ایرانى هستند. So
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وقتى در زندگى زناشویى تقسیم کار صورت نمى گیرد

آغاز کمپین ازدواج سالممصائب مادران  شاغل
رئیس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى، از اجراى کمپین ازدواج در کشور 
خبــر داد و گفت: بحث انگیزتریــن برنامه وزارت 

بهداشت براى جوانان، کمپین ازدواج سالم است.
گالیول اردالن گفت: کار تیمى در اجراى این کمپین 
با مشکالتى روبه رو اســت، اما امید است که این 

کمپین به بهترین نحو  اجرا شود.
وى خاطرنشان کرد: این اداره بسته خدمتى کاملى 
براى جوانان طراحى کرده که برنامه توانمندسازى 
جوانان 18 تا 29 سال در راستاى برنامه ازدواج سالم، 
یکى از این برنامه هاست. ازدواج سالم، ازدواجى است 
که موجب ارتقاى شاخص هاى اخالقى، عاطفى، 

فکرى، معنوى و اجتماعى در فرد شود.
اردالن گفت: در اجــراى این کمپین، کارگاه هاى 
آموزشى ازدواج برگزار مى شود تا چالش هایى که 
جوانان با آن مواجه هستند، با هم اندیشى مشاوران 
از تفکر به عمل تبدیل شده و آنان با امنیت خاطر 
ازدواج کنند.رئیس اداره ســالمت جوانان وزارت 
بهداشت تصریح کرد: نمودار ازدواج از سال 90 رو به 
کاهش بوده و در استان اصفهان سیر نزولى خاصى 
داشته و کاهش ازدواج در دزفول نیز قابل توجه است.
وى با اشــاره به الحاق بند ازدواج جوانان در سند 
سالمت جوانان گفت: کمیته هاى ازدواج و مرگ و 
میر باید با حضور کارشناسان پایگاه هاى سالمت 
و استانداران برگزار شود.اردالن خاطرنشان کرد: 
به دانشگاه هاى علوم پزشکى براى جذب مدرس 
معیارهاى مناسب همسرگزینى، فراخوان داده ایم؛ 
همچنین ضرورى است فیلم و تئاترهایى در زمینه 
ترویج ازدواج تهیه شــود.رئیس اداره ســالمت 
جوانان وزارت بهداشت، برنامه مراقبت جوانان در 
کانون هاى تجمعى مانند دانشگاه ها ، پادگان ها 
و حاشــیه شــهرها را از دیگر برنامه هاى وزارت 
بهداشت عنوان کرد و افزود: بسته خدمات جوانان 
را در کل کشور در حال اجرا داریم.اردالن تصریح 
کرد: متاسفانه در خصوص سالمت جوانان ساکن 
در حاشیه شهرها اتفاقات چشمگیرى نیفتاده و 
باید جمعیت جوان این مناطق را با فراخوان هایى 
جذب سازمان هاى مربوطه و پایگاه هاى سالمت 
کرد.رئیس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، 
گفت: معاینات سالمت جوانان، یکى از اجزاى این 
بسته هاست که با ستاد نیروهاى مسلح در دوره 
قبل ، تعامالتى در این زمینه صورت گرفته بود، 
اما آنها در ازاى معاینات از وزارت بهداشــت پول 
خواســتند و اکنون که برنامه پزشک خانواده در 
حال فراگیر شدن است، امید مى رود این معاینات 
نیز وارد پــادگان ها شــود.اردالن افزود: همین 
چالش را با وزارت علوم نیز براى معاینات سالمت 
دانشــجویان داریم و آنها نیز مطالبه گر مالى از 
وزارت بهداشــت براى انجام این معاینات بودند؛ 
درحالى که پرداختى ما تا آن اندازه باال نیست که 
به هر سازمانى هزینه بدهیم، اما بسته هاى علمى 
و تخصصى را در اختیار آنان قرار خواهیم داد.وى 
اضافه کرد: بوفه هاى دانشگاهى نیز مانند بوفه هاى 

مدارس درجه بندى و ارزیابى خواهند شد.
رئیس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، گفت: 
رفتارهاى مخاطر ه آمیز نیز به عنوان چهره پنهان 
در جامعه به ویژه بین جوانان وجود دارد که شاید 
از طرح آن ابا کنیم، اما براى آن برنامه پیشگیرانه اى 

طراحى کرده ایم.

گزارش خبرى

روزى که لیسانســم را گرفتم،چون شاگرد اول 
کالس بودم،بدون کنکور در مقطع کارشناســى 
ارشد قبول شدم.ترم آخر ارشد بودم که با همسرم آشنا 
شدم؛او هم تحصیالت عالیه داشــت.از همان اول با او 
شرط کردم که مى خواهم مشــغول به کار شوم و او هم 
مخالفتى نداشت.االن بعد 8 سال حس مى کنم با دوتا 
بچه کوچک، توان کار کردن ندارم، از طرفى همسرم هیچ 

همکارى با من در ایــن زمینه نمى کند و مدام مى گوید 
مشکلى نیست که سرکار بروى، اما باید وظایف همسرى 
و مادرى ات را به نحو احســن انجام دهى؛ در غیر این 
صورت در خانه بمان، خودم مخارجت را تامین مى کنم.

براى منى که 7 سال در دانشگاه درس خوانده ام و 8 سال 
هــم کار کــرده ام، خانه نشــینى واقعــا کابوس

 است...

افشین طباطبایى
نویسنده و پژوهشگر

بار اضافه بر دوش زنان
درگذشته هاى بسیار دور، زندگى 
مردم   ساده بود، اغلب دسته جمعى زندگى 
مى کردند و چندان خبرى از چشــم و هم 
چشمى هاى امروزى نبود. کارها همه تقسیم 
شده بود؛ کارهاى خارج از خانه مردانه بود 
و امور خانه در دســت زنان قرار داشت. اما 
کم کم با پیشــرفت جامعه، با باسواد شدن 
زنان، کسب تحصیالت عالیه و به وجود آمدن 
کارها و مشــاغلى که زنان هم مى توانستند 
انجام دهند، زنــان نیز به جامعــه راه پیدا 
کردند، ولى همچنان نقش خود را در منزل 
به عنوان همســر و مادر حفظ کردند، یعنى 
نه تنها بار مسئولیت هاى سنتى گذشته از 

دوششان برداشته نشد، بلکه بارى دیگرى بر 
آن اضافه گشت. این گونه شد که امروزه ما در 
جامعه با زنانى مواجه هستیم که هم خانه دار 
هســتند و هم کارمند و فشــار مضاعفى را 

تحمل مى کنند.
وقتى هیچ کمکى نمى شود

واقعیت این اســت که در فرهنگ 
ایرانى،مردان کمتر به کمک زن شاغلشان 
مى آیند و کمک کــردن به زنــان در امور 
خانه و خانه دارى، نوعى کســر شأن مردانه 
محسوب مى شود. بیشتر مردان وقتى از سر 
کار باز مى گردند، روى راحت ترین مبل ولو 
مى شوند، یا گوشه اتاق دراز مى کشند و انگار 
نه انگار زنشان نیز خسته از سر کار برگشته 

و او هم نیاز به استراحت دارد.
یک زن شاغل، عمال مسئولیت و فشار کارى 
دو نفر را تحمل مى کند و از این لحاظ نسبت 
به مردان شاغل هم مسئولیت سنگین ترى 
دارد. تفاوت کار در این جاست که از مردان 
کسى انتظار انجام امور منزل را ندارد، اما یک 
زن در هر پُست مدیریتى و تخصصى هم که 
باشد، باز هم وظایف منزل بر عهده  اوست. 
این تقسیم بندى وظایف درست یا نادرست، 
باعث افزایش فشار و استرس روانى در زنان 
شاغل مى شود، آن هم زنانى که با صبورى 
و تحمل سختى، عمدتا در جهت کمک به 
اقتصاد خانواده به کار اجتماعى مى پردازند 
و به جــاى اینکه مورد قدردانى شــوهران 

قرار گیرند، در بســیارى از موارد سرزنش 
مى شوند؛سرزنش بابت عدم حضور مداوم زن 
در خانه، نپرداختن کامل به وظایف خانه و... 
ضرورت حفظ الگوى مناسب 

بین کار و خانه
امروزه زنان زیادى از آموزش عالى برخوردار 
هســتند، زنان تحصیلکرده به دنبال کسب 
هویت اجتماعى و اســتقالل مالى و کمک 
به اقتصاد خانواده به مشــاغل مختلف روى 
مى آورند.حفظ ریتم و الگوى مناســب بین 
محیط کار و خانه تا اندازه زیادى با فشــار 
ناشى از حفظ تعادل کارهاى شغلى و خانه 

ارتباط دارد. با آنکه اشتغال زنان به یک روند 
اجتماعى تبدیل شــده، اما در این فرآیند، 
انجام وظایف خانه دارى از ســوى اکثریت 
زنان به عنوان تکلیف پذیرفته شــده؛یعنى 
زنان وظایف خانه دارى و مراقبت از شــوهر 
و فرزنــدان را هــدف و ارزش زندگى خود 
مى دانند. برخى زنان با توجه به مسئولیت 
خانگى خود و عشق به شوهر و فرزندان و با 
توجه به فشار و مســئولیت شغلى که شاید 
هم بســیار مورد عالقه آنهاست، مجبورند 
در دو جبهه با فداکارى و ایثار خدمت کنند. 
بر اساس نظرسنجى از میان مردان متاهل، 

قریب به هشتاد درصد مردان با خانه دارى 
همســران خود موافــق هســتند. به نظر 
این مردان، خانه دارى پدیــده اى طبیعى 
در جامعه اســت که زنــان مى توانند با دل 
و جان خانواده و فرزندان خــود را حفظ و 
مراقبت کنند. با این حال، مردانى که با آن 
مخالف هســتند، باور دارند که شوهر و زن 
باید زبان مشترك داشــته باشند، اگر یکى 
از آنها کار نکند و فقط به خانه دارى مشغول 
باشــد، این موضوع باعث انزواى خانواده از 
جامعه مى شود که در طوالنى مدت ثبات و 

یکپارچگى خانواده را تهدید مى کند. 

 

تالش مى کنیم تا 50 نوبت شیر 
در مدارس توزیع شود

ایلنا:مدیــر کل اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
تهران گفت: باید طى پــروژه قانع کردن زنان کارتن 
خواب، عقیم ســازى صورت گیرد تا جلوى بسیارى 
از آســیب هاى اجتماعــى گرفته شود.ســیاوش 
شهریوردرباره «عقیم سازى کارتن خواب ها»  گفت: 
چند موضوع را باید به عنــوان پیش زمینه این اقدام 
در نظر گرفت؛ نخست آنکه براساس قوانین کشور و به 
لحاظ حقوقى، هیچ کس اجازه ندارد این کار را انجام 
دهد. اگر خانم موالوردى چنین بحثى را مطرح کرده 
که با رضایت زنان کارتن خواب این کار صورت بگیرد، 
به این دلیل است که در شهر تهران زنانى وجود دارند 
که معتاد، کارتن خواب و تن فروش هستند.مدیر کل 
اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى تهران، با اشاره به 
اینکه این زنان عالوه بر توزیع مواد مخدر، خودشان 
هم مصرف مى کنند و به سکس ورکرى هم مشغول 
هستند، افزود: باالى 20 درصد این زنان ایدز دارند و 
انواع و اقسام بیمارى را گسترش مى دهند.وى ادامه 

داد:برخى از این زنان عالوه بر اعتیاد و کارتن خوابى 
و توسعه فحشا، مثل ماشین جوجه کشى بچه تولید 
مى کنند و چون بچه ها سرپرســت ندارند، به فروش 
مى رسند.شهریور با طرح این سوال که با این وضعیت، 
چه باید چه کرد؟ گفت: یک پروژه، واقعیت و نظرى 
وجود دارد که بسیارى از ســازمان هاى مردم نهاد و 
نخبگان اجتماعى نیز با آن موافق هستند؛ مبنى بر 
اینکه اگر زنى بیمارى دارد، سکس ورکر هم هست و جا 
هم ندارد، با رضایت خودش عقیم شود،  نه اینکه به زور 
این کار انجام شود.وى با بیان اینکه هیچ کسى در ایران 
(مدیران ملى) با این گزاره ضدحقوقى (عقیم سازى 
زنان کارتن خواب) موافق نیست، تصریح کرد: اگر زنى 
باشد که جانش به لبش رسیده باشد، نتواند بچه اش را 
بزرگ کند و مجبور باشد آن را بفروشد، اگر بگوید که 
حاضرم عقیم شوم، این کار انجام شود؛ بهتر است، چرا 
که حداقل شــاهد بچه اى مریض، داراى فقر غذایى، 

بحران زده و فاقد سرپرست نخواهیم بود.

مدیــرکل دفتــر برنامــه و بودجــه وزارت 
آموزش وپرورش در خصــوص اختصاص اعتبار 
به وزارت آموزش و پرورش براى توزیع شــیر در 
مدارس اظهار کرد: مبلــغ 140 میلیارد تومان از 
محل هدفمندسازى یارانه ها براى توزیع شیر میان 
دانش آموزان به ایــن وزارتخانه اختصاص یافت.
منصور مجاورى  افزود: طبق برنامه ریزى ها مقرر 
شد تا استان ها کار توزیع شیر در مدارس را آغاز 
کنند و براساس قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار 

با کارخانجات لبنى قرارداد منعقد کنند.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجــه وزارت آموزش و 
پرورش گفت: 450 میلیارد تومان اعتبار از محل 
هدفمندسازى یارانه ها براى توزیع شیر مدارس 
در نظر گرفته شــده که 140 میلیارد تومان آن 
تخصیص یافــت و تالش مى کنیم تــا 50 نوبت 
شیر در مدارس توزیع شــود.مجاورى بیان کرد: 
توزیع شیر در برخى اســتان ها از جمله خراسان 

جنوبى از هفته گذشته آغاز شده و در تهران و سایر 
استان ها نیز روند توزیع شیر مدارس از این هفته 
آغاز مى شــود. پیش از این على رومى مدیرعامل 
هلدینگ صنایــع غذایى، دارویى و کشــاورزى 
صندوق بازنشستگى کشورى از عدم توزیع شیر در 
مدارس انتقاد کرد و گفته بود: پرداخت یارانه شیر در 
کشور براى تامین سالمت جامعه و افزایش مصرف 
شیر الزم اســت که توســط دولت جدى گرفته 
نمى شود.رومى ادامه داد: رئیس جمهور در سال 
93 بازدیدى از صنایع شیر ایران داشت و در آنجا 
توزیع شیر در مدارس را از افتخارات دولت دانست؛ 
در حالى که در سال تحصیلى جارى تا کنون شیر 
در مدارس توزیع نشــده، آیا رئیس جمهور از این 
موضوع مطلع اســت؟وى افزود: علت عدم توزیع 
شیر در مدارس، بدهى آموزش و پرورش به صنایع 
شیر است و در این شرایط پیش بردن کار مشکل 

مى شود.

جزئیات طرح عقیم سازى کارتن خواب ها اختصاص140میلیارد تومان براى توزیع شیر مدارس

باالى 20 درصد این زنان ایدز دارند 
و انواع بیمارى را گسترش مى دهند
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شرط پلیس براى تردد خودروهاى 
هیبریدى در طرح ترافیک

مجاز یا غیرمجاز بودن ورود خودروهاى هیبریدى به 
محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک، سوال بسیارى از 
دارندگان این خودروهاست که رئیس مرکز اجرائیات 
پلیس راهنمایى و رانندگى تهران بزرگ به آن پاسخ 

داده است.

ســرهنگ مســعود جبــارزاده در این بــاره گفت: 
خودروهاى هیبریدى، خودروهاى دوگانه ســوزى 
هســتند که تحت عنــوان خودروى ســبز و داراى 
کمترین میزان آالیندگى معرفى شــده و به همین 
دلیل بســیارى از فروشــندگان، هنگام فروش این 
خودروها مدعى مى شوند که پس از خرید خودروهاى 
هیبریدى، به راحتى مى توان وارد طرح ترافیک و زوج 
و فرد شــد.وى با بیان اینکه این ادعاى فروشندگان 

به نوعى، هم درست بوده و هم غلط است، ادامه داد: 
خودروهاى هیبریدى مى توانند وارد محدودیت هاى 
ترافیکى شهر تهران شوند، اما شرط آن این است که 
مالکان پس از شماره گذارى خودروى خود به واحد 
صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 
مراجعه کرده و نســبت به ثبت پالك خودروى خود 
به عنوان خــودروى داراى مجــوز ورود به محدوده 
طرح ترافیک و زوج و فرد اقــدام کنند.رئیس مرکز 

اجرائیات پلیس راهنمایــى و رانندگى تهران بزرگ 
با تاکید بر اینکه تا پیش از ثبت پالك خودرو، ورود 
خودروهاى هیبریدى به محدوده زوج و فرد و طرح 
ترافیک غیرمجاز بوده و مشمول جریمه خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: متاســفانه  برخى از شرکت هاى 
فروشنده خودرو اینگونه به خریدار القا مى کنند که 
پس از خرید خودرو و شماره گذارى، مجوز ورود به 
محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک نیز صادر مى شود 

که این ادعا درست نیست و  همانطور که گفتم باید 
مراحل این کار طى شــود.جبارزاده درباره اینکه آیا 
براى صدور مجوز ورود این خودروها به محدوده طرح 
ترافیک باید مبلغى پرداخت شــود یا خیر؟به ایسنا 
گفت: در حال حاضر نیازى به پرداخت هزین ه طرح 
ترافیک نیست و مجوز ورود به این محدوده براى این 
دســته از خودروها رایگان خواهد بود، اما حتما باید 

مراحل آن طى شود.
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ا�و
با سالم خواستم خدمتتان عرض کنم 4 ماه از شروع 
سال تحصیلى گذشته، اما هنوز در مدارس الر شیر 
توزیع نمى شود؟خواســتم خدمت مسئوالن بگویم مگر 
توزیع شــیر چقدر هزینه دارد که اینقدر امــروز و فردا 

مى کنید؟

ا�و
هر روزه خبرهایــی از پیدا شــدن درمانی براي 
بیماري هاي صعب العالج به گوش می رسد.چند 
درصد آنها قابل اعتماد اســت؟ آیا اصال درمانی حتی در 
مرحله هاي اولیه که جواب داده باشد، براي بیماري هاي 
خاص پیدا شده ؟آیا امیدي هست ؟با این همه هزینه هاي 

باال براي درمان، چه باید کرد؟

ا�و
گاهی وقت ها زدن یک حرف ساده، باعث از بین 
رفتن خیلی چیزها براى مخاطبمان می شود.کاش 
قبل از انتقال یک خبر، بیشــتر دقت می کردیم،مبادا با 
رساندن اشتباه مفهوم، خودمان را در دیدگاه سایران حقیر 
و کج فهم معرفی کنیم .چون اگر نگاه کسی نسبت به ما 

خراب شود، درست شدنش خیلی طول خواهد کشید .

ا�و
به رغــم اینکه براي عدم ارســال صورتحســاب 
قبض هاي کاغذي تلفن همراه که هر از چند گاهی 
شرکت همراه اول به عنوان صرفه جویی در مصرف کاغذ، 
براي همه مشترکین خود به صورت پیامک S.M.S ارسال 
می کند، اینجانب هنوز و تاکنون هیچ پاسخ مثبتی براي 

موافقت با آن و این طرح، به شرکت مخابرات تلفن هاي 
سیار نداده ام ولی متأســفانه ماه هاست که این قبض ها 
برایم ارســال نمی شــود و فقــط از طریــق پیامک که 
می فرستند، از صورتحساب قبض تلفن همراه خود مطلع 
و آن را به موقع پرداخت می کنم؛ بنابراین چرا قبض تلفن 
همراه برایم صادر و به آدرس جدیدي که حدود یک سال و 
نیم قبل، با مراجعه به یکی از دفاتــر خدمات مخابراتی 
نزدیک منزلمان و با پرداخت کامل هزینه هاي خدمات 
مربوطه درخواســت کرده ام، برایم ارســال نمی شود؟  
مطمئنا بســیاري از این موارد مشــابه نیز بــراي دیگر 
مشــترکین وجود دارد . اگر مســئوالن محترم شرکت 
مخابرات، نظر مشترکین را در مورد ارسال یا عدم ارسال 
قبض تلفن همــراه و یا تلفن ثابت براي هر مشــترك به 
صورت جداگانه جویا می شوند، حداقل باید براي نظر آنها 
متقابال احترام قائل شــوند و به خواســت آنها نیز عمل 

کنند.

ا�و
از مسئوالن محیط زیســت خواهش می کنم به 
وضعیت باغ وحش شــیراز رســیدگی کنند و به 
وضعیت اسفبار حیوانات زبان بسته پایان دهند .در بازدید 
اخیر من از این باغ وحش تا چند هفته، ذهن من مشغول و 
ناراحت از این وضعیــت بود.اگر متصدیان این مجموعه، 
بحران مالی دارند، حیوانات چه گناهی کرده اند که اسیر 

آنها باشند.خواهشا رسیدگی کنید.

ا�و
از خیل عظیم طالب و فضالي حوزه هاي علمیه، 
باید عالوه بر استفاده ازتبلیغ احکام واخالق دین 
دربین مردم، از وجودشان به عنوان ناظر برحسن اجراي 

کلیه اموردولتــی وغیردولتی اعــم از انتظامی،فرهنگی  
تربیتی،پزشکی ،اقتصادي ،خدماتی وهنري استفاده کامل 
و بهینه شود تا شاهد این همه هرج و مرج هاي سلیقه اي 

و بی بند وباري هاي اجتماعی و انفرادي نباشیم.


