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دریاچه مهارلو  ،در آستانه خشک
شدن
کارشناس محیط زیست استان فارس گفت :با ســاخت سد تنگ سرخ این
دریاچه به زودی خشک می شود.لیالجوالیی با اشاره به ساخت سد تنگ سرخ
در باال دست رودخانه مهارلو گفت :سد تنگ سرخ در حالی در باالدست دریاچه
مهارلو در حال احداث اســت که سازمان محیط زیســت هیچ مجوزی برای
ساخت این سد نداده و آن را تایید نمی کند .وی در ارتباط با وضعیت دریاچه
بختگان در استان فارس افزود :این دریاچه به طور کامل خشک شده و علت آن
وجود دو سد دروزن و سیوند است که در باالدست این دریاچه احداث شدهاند.

عناوین اخبار
نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور
برای تشخیص و درمان سرطان نیست

دکتر مهدی خواجوی ،رئیس ســومین سمینار
تومورهای ســر و گردن با تاکید بر اینکه امکانات
تشخیصی و درمانی سرطان در کشور بسیار مناسب
است ،بیان کرد :بر همین اســاس دیگر نیازی به
اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم.

مدارس
«نشان استاندارد» میگیرند

علی زرافشــان ،معاون آموزش متوســطه وزارت
آموزش و پرورش گفت :اخیرا با سازمان استاندارد
که مســئول برگزاری جایزه ملی کیفیت در ایران
است گفت و گو کردهایم تا برای سال  9۶مدارس
ما هم توسط سازمان استاندارد ارزیابی شوند و آنها
که به مراحل نهایی راه مییابند نشــانهای ملی
استاندارد را دریافت کنند.

قاتل “آتنا”
در مألعام اعدام میشود

حجتاالســالم محمدعلی قاصــدی ،رئیسکل
دادگســتری اســتان اردبیل با اشــاره به اینکه
رســیدگی فوقالعاده به پرونده “آتنا” آغاز شــده
است ،گفت :در صورت صدور حکم دادگاه ،اعدام
قاتل آتنا در پارسآباد در مألعام اجرا میشود.

افزایش  7درصدی
قیمت کتب درسی

حجتاالسالم محمدیان ،رئیس سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی گفت :امسال تنها  7درصد
افزایش قیمت در کتب درسی وجود دارد که از نرخ
رسمی تورم کشور پایینتر است.

جمع آوری امضا برای اعطای تابعیت
ایرانی به دختر مریم میرزاخانی

رضا شیران ،نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی از جمعآوری
امضاء در صحن علنی مجلس جهت درخواست برای تسریع در رسیدگی به
طرح یک فوریتی اصالح قانون تابعیت در کمیسیونهای مجلس با هدف
اعطای تابعیت به دختر مریم میرزاخانی نخبه ریاضی ایرانی خبرداد.به گفته
شــیران ،برای این تقاضا تاکنون  ۶۰نماینده این نامه را امضاء را کرده اند و
امضاها همچنان در حال افزایش است .هدف نمایندگان از تقاضای تسریع به
رسیدگی به این طرح ،اجرایی شدن وصیت مرحومه مریم میرزاخانی است.

بیمهشدگان سوابق خود را پیگیری
کنند

مدیرکل امور فنی بیمهشــدگان تامین اجتماعی به بیمه شدگان توصیه کرد به
صورت منظم ســوابق بیمه ای خود را از طریق مراجعه به سایت سازمان تامین
اجتماعی پیگیری کنند ،تا برای دریافت خدمات و همچنین مستمری در آینده به
مشکل برنخورند .آتشی با بیان اینکه طبق قانون تامین اجتماعی ،هر فردی که در
قبال دستمزد کار می کند ،کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه برای وی است،
گفت :کارفرما مکلف است٣۰درصد حق بیمه بیمه شده را به موقع به سازمان تامین
اجتماعی پرداخت کند.

تخفیف مجازات اعدام محکومین مواد مخدر

دوشنبه  ۲6تیر 1396
سال بیست و ششم | شمـاره ۵۴۴۷
 1۷جوالی  ۲1 | ۲01۷شوال 1۴38

3

عواملی که سبب تجاوز به
کودکان میشود

نسل فردا
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  ۱۸۲رای موافق ،به
گروه جامعه
کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با
مواد مخدر در رابطه با تخفیف مجــازات اعدام محکومین مواد مخدر رای دادند .جلیل
رحیمی جهانآبادی ،عبدالحمید خدری و جهانبخش محبینیا به عنوان موافق،
صباغیان ،حاجی دلیگانی و ولی داداشی به عنوان مخالف در جریان رسیدگی به
کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر درباره تخفیف مجازات
محکومین مواد مخدر صحبت کردند.

محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق
که در مخالفت با طــرح الحاق یک ماده به
قانون مبارزه با مواد مخدر صحبت میکرد
اظهار کرد :مواد مخدر در حال تخریب بنیان
خانوادهها ست .طالق ،سرقت و آسیب های
اجتماعی جامعه را دچار مشکل کرده است
اما با این طرح احساس می شود چون کم
آوردهایم رو به تخفیف مجازات کردهایم.وی
افزود :متاسفانه طرح مذکور به قاچاق مواد ۵
تا  ۱۰۰کیلو مجوز می دهد.
جلیل رحیمیجهانآبــادی ،عضو هیات
رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
نیز در موافقت با این طرح اظهار کرد :در این
زمینه طرح حذف اعدام مطرح نیست بلکه
تمرکز اعدام بر روی افراد ،باندها و کسانی
است که به دلیل سود سرسامآور به دنبال
قاچاق مواد مخدر هستند.
وی تصریح کرد :افغانستان به عنوان تولید
کننده مواد مخدر در مرز شرقی کشور ما قرار
دارد و آمریکاییها و قدرتهای بزرگ نیز از
تولید این مواد حمایت می کنند.
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نماینده مــردم تربت جام و تایبــاد افزود:
درست اســت که اعدام بازدارنده است اما
باید در مورد قاچاقچیان عمده ،مســلح و
سابقه دار انجام شود نه برای آنهایی که به
دلیل فقر ،نداری و نداشتن شغل در برخی
مناطق مرزی به ناچار به این سمت گرایش
پیدا کردهاند و اکنون پشت میلههای زندان
هستند اعدام انجام شود.
رحیمی جهانآبادی خاطر نشان کرد :اعدام
چاره ساز نیست .اعدام باید برای آن دسته
از قاچاقچیانی انجام شود که عمده ،مسلح
و مفسد فی االرض به شــمار می روند .ما
باید فرصت بازگشت را به آنهایی که از سر
ناچاری به این دام افتادهاند بدهیم.
همچنین حســینعلی حاجــی دلیگانی،
نماینده شــاهین شــهر نیز در مخالفت با
این طرح اظهار کرد :ما باید تجربه ســایر
کشورها را هم در نظر بگیریم .عربستان چه
مجازات سختی را برای این نوع جرائم در نظر
میگیرد؟اعدام فرآیند طوالنی و مشکلی را
طی می کند تا به نتیجه نهایی برسد .درست
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است که ما فرصتهای شغلی کمی داریم
اما توجیه خوبی نیست که عده ای بخاطر
بیکاری به سمت قاچاق مواد روی بیاورند.
وی تصریح کرد :نباید صورت مساله را پاک
کنیم .اعتیاد باعث فروپاشــی بسیاری از
خانواده شده است .اگر ما کار فرهنگی انجام
دادیــم و باعث کاهش جرم شــد آن وقت
بیاییم به دنبال کاهش مجازات باشیم.
حجت االسالم و المســلمین عبدالحمید
خدری ،نماینده مردم بوشهر در مجلس نیز
در موافقت با این طرح گفت :بنده سال ها در
دادگاه انقالب مشغول فعالیت بوده ام و با این
قضیه آشنایی دارم برداشتم این است که
برخی از همکاران ،ماده واحده اصالحی این
قانون را به دقت مطالعه نکردهاند .ما در پی
حذف مجازات اعدام نیستیم .می خواهیم
قانون را اصالح کنیم.
وی تاکید کرد :هیچ کشــوری بــه اندازه
ایران در مورد مواد مخدر احکام شدیدتری
نداشته است .اگر در شهرهای کوچک بر اثر

مواد مخدر شخصی اعدام شود تا پنج نسل
آینده خانواده او در تمام امور دچار مشکل
می شوند.
ولی داداشی ،نماینده آستارا نیز در مخالفت
با این طرح گفت :جایگاه ما جایگاه شورای
نگهبان نیست .اگر قانونی در شورای نگهبان
تایید شده وجاهت شرعی و قانونی دارد.
وی افــزود :در جامعه آماری امــروز ما ۶
میلیون معتاد وجــود دارد و اگر این قانون
مصوب شود به مرز  ۱۰میلیون هم میرسد،
در جزئیات این طرح بــرای تولید ،حمل و
توزیع تا  ۱۰۰کیلو تریاک مجازات حبس
در نظر گرفته می شود در حالی که همین
میزان برای نابودی  ۱۰۰خانواده کافی است.
وی تصریح کرد :برخی از حقوق بشر صحبت
می کنند .اگر حقوق بشر آمریکایی است که
باید به دنبال نواقص خود و کشتاری که در
یمن و عراق انجام می دهد باشد .ما اگر به
فکر مردم مرزنشین هستیم ،بیاییم قانونی
بنویسیم و برای کولهبرها فکری کنیم.

جهانبخش محبینیا ،نماینده مردم شاهین
دژ و میاندوآب در موافقت با این طرح گفت:
قرار نیســت که در جامعه جا بیندازیم که
اعدام جمع می شــود .ما بــا قاچاقچیان و
آنهایی که با سالح گرم و حتی هویت انسانی
و جامعه بین المللی را نشانه گرفته اند سر
آشــتی نداریم.این طرح برگشت به عین
حکم شرع است .مبادا در جامعه تصور شود
که اعدام جمع می شود .اینگونه نیست .این
طرح صیانت از فقه دارد.
نماینده قوه قضائیه نیز در جریان رسیدگی
به این طــرح در ســخنانی اظهــار کرد:
نگرانی هایی وجــود دارد که مبادا کاهش
بیش از حد مجازات اعدام موجب افزایش
بی رویه قاچاق مواد مخدر در کشور شود.
وی با اشــاره به بندهایی از این اصالحیه
برای قانون مبــارزه با مــواد مخدر گفت:
اگر این طــرح تصویب هم شــود در مورد
جزئیات باید بررســیهای بیشتری باید
به عمل آید.

مجتبی انصاری شــهیدی ،متخصص
روانشناسی سالمت
افرادی که دست به تجاوز میزنند اختالل
شخصیتی و اختالالت جنسی داشته و میتواند
این اختالل در افراد مختلفی اعم از مغازهدار و
معلم گرفته تا  ...بروز یابــد لذا خانوادهها باید
هوشیار باشند و آموزش مسائل جنسی را به
کودکان خود ارائه دهند؛ البته این آموزشها
به طوری باشد که تابوها را نخواهیم بشکنیم.
والدیــن باید از طریق الفاظ ســاده حریم
خصوصی را به فرزندان خود آموزش دهند و
این موضوع نیز باید از طریق مراکز فرهنگی،
مدارس و حتی مهد کودکها نیز ارائه شود تا
شاهد کاهش آمار قربانیان تجاوز باشیم البته
باید توجه داشت که الزم نیست به هیچ عنوان
این آموزشها بسیار باز به کودکان ارائه شود.
نکته دیگــر اینکه باید توســط خانوادهها
مدنظر قرار گیرد این بوده که کودکان خود را با
زیورآالت چشمگیر نپوشانند چرا که این مسأله
میتواند تشدیدکننده بروز حوادث تجاوز در
افرادی که اختالالت جنســی دارند شود لذا
والدین باید وسایل قیمتی و زیورآالت را تنها در
مواردی که خود بر کودکشان نظارت دارند در
اختیار آنها قرار دهند.
عدم تأمین به موقع نیازهای جنسی افراد به
صورت مشروع نیز میتواند سبب دامن زدن به
چنین حوادثی شود لذا متولیان امر باید شرایط
ازدواج را در جامعه فراهم کرده و اقدامات الزم
را در این زمینه انجــام دهند چرا که از طریق
توجه به این موضوع آمــار قربانیان تجاوز نیز
بسیار کاهش مییابد.

شهری

ارتباطات

سالمت

آغاز جذب  3هزار معتاد متجاهر
در تهران

فیلترینگ 3هزار کانال
غیراخالقی تلگرام در هفته

کاهش مرگ و میر مادران باردار
و نوزادان

طرح تربیت پرستار بیمارستانی
کارشناسیشده نیست

قانونی مبنی بر دریافت وجه
برای کمک به مدرسه وجود ندارد

قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت :طرح تربیت
پرستار بیمارستانی به هیچ عنوان کارشناسیشده
نیست و  ۵تشکل پرستاری مخالف اجرای این طرح
هستند .شــریفی مقدم یادآور شد :موافقان انجام
این طرح به تعداد انگشتان دست بوده و این مسئله
در حالی است که هیچ پاسخ منطقی از مسئولین
وزارت بهداشت نداشتهایم.

نورعلی عباســپور ،مدیرکل انجمــن اولیا و
مربیان وزارت آموزش و پــرورش با تأکید بر
اینکه قانونی مبنی بــر دریافت وجه اجباری
از اولیای دانشآموزان برای کمک به مدرسه
وجود ندارد ،گفت :آموزش و پرورش به تنهایی
مسئولیت سرویس مدارس را بر عهده ندارد.

در دل اجتماع

شماره گذاری خودروهای
گرانقیمت خارجی

حجاج ایرانی
نگران شیوع وبا نباشند

سردار منتظر المهدی،سخنگوی ناجا از شماره
گذاری خودروهــای وارداتی ثبتســفارش
شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی خبر
داد و گفــت  :پلیس راهور ناجــا به طور قطع
شمارهگذاری خودروهایی که از طریق وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،ثبت ســفارش شده
باشند را انجام خواهد داد.

علی مرعشی ،رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر اظهار داشت :یمن در حج
تمتع امسال شــرکت نمیکند و هیچ نگرانی
نسبت به شیوع بیماری وبا در بین زائران وجود
نخواهد داشــت .معاینه کامل زائران قبل از
اعزام توسط پزشکان متخصص و آموزشدیده
صورت میگیرد.

طرح اصالح قانون گذرنامه برای تسهیل خروج بانوان
از کشور در مجلس بررسی می شود

طرح اصالح قانون گذرنامه با قید دو فوریت با هدف تسهیل امکان خروج از کشور زنان ورزشکار ،هنرمند،
فرهیخته علمی ،فرهنگی و اقتصادی که از مدت ها پیش در فراکسیون زنان مجلس بررسی شده است به
هیات رییسه تقدیم شد .فاطمه ذوالقدر ،عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت:
براساس طرح اصالح بند  ٣ماده  ۱8قانون گذرنامه که نام دیگر آن طرح اصالح قانون گذرنامه در راستای
تسهیل امکان خروج زنان ایرانی است به زنان ورزشکار ،نخبگان یا هنرمند یا غیره که دارای شرایط ویژه
هستند ،اجازه داده می شود که بدون اجازه همسر یا قیم و با اجازه دادگستری از کشور خارج شوند .وی
تصریح کرد :ما می خواهیم این شرایط را برای تمامی زنان فراهم کنیم و فقط این موضوع برای عده ای
از بانوان نخبه و ورزشکار و هنرمند نباشد.
این نماینده مجلس یادآور شد :ما نمی خواهیم مردان حربه ای داشته باشند تا بتوانند مانع خروج زنان از
کشور و فعالیت های مختلف آنان شوند از این رو می خواهیم با ارائه این طرح مانع تحقیر و آزار زنان شویم.
سلحشوری گفت :بر اســاس این طرح ،خانم ها بدون اجازه همسر و با دســتور دادستان در مواقع ویژه
می توانند از کشور خارج شوند و در این راستا مشکلی نخواهد بود.

محققان کشــور شــکمبندهای بارداری ضد
امواجی را تولید کردند که قادر اســت  99درصد
امــواج الکترومغناطیــس را دفــع و جنین را از
آسیبهای ناشی از این امواج خطرناک محافظت
کند؛ این محصول با یکسوم نمونه خارجی روانه
بازار شده است.
سیفاهلل ابوترابی ،سخنگوی سازمان ثبت احوال
کشور از صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کارت
مرجع و مادر برای همه ایرانیان در آینده خبر داد
و گفت :طرح «اخذ مدارک بدون کپی» به صورت
پایلوت در دو استان قم و خوزستان اجرا شد.
فاطمه رهبر ،معاون حمایت و سالمت خانواده
کمیته امداد گفت :بــا وعدههایی که دولت برای
افزایش مســتمری مددجویان داد لیســتی از
پشتنوبتیها را که ۵۲هزار نفر بود به لیست اول
مددجویان اضافه کردیم اما ما را با کســری ۶۰
میلیاردی روبرو کرد که البته این ماه حل میشود.
علی ســاری ،عضو کمیسون اجتماعی مجلس
شورا ی اسالمی گفت :نداشتن مدیریت صحیح
در بخش زیرســاختهای تجهیزات برقی باعث
قطعی  ٣۰ساعته برق در شهر اهواز شده است.
پرویز افشــار،معاون کاهش تقاضا و توســعه
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر
گفت :تعــداد کودکان مبتال به اعتیــاد در ایران
اندک اســت و در حال حاضر در  7استان کشور
مراکز درمانی مــورد نیاز این گــروه راهاندازی
شده است.
مانیا عالهپور،دانشــجوی دکتــرای ارتباطات
با نوشــتن نامهای خطــاب بهرئیس ســازمان
صداوسیما خواســتار تولید برنامههای آموزشی
ایمنی جنسی به کودکان شده است؛ نامهای که
در چند روز گذشــته بیش از سه هزار امضا جمع
کرده است.

