اخبار

شهردار تهران:

حال و روز شهر و شهروندان مناسب نیست

نحوه استخدام در آموزش و پرورش
تغییر میکند

وزی��ر آموزش و پرورش با اینکه قرار اس��ت
برای حل مش��کل نیروی انسانی آموزش و
پ��رورش در کوتاه م��دت از روش «»1-3
اس��تفاده کنیم ،گفت :ای��ن روش همان دو
مدرکی اس��ت یعنی دانش��جو س��ه سال در
دانش��گاههای دیگر و یک سال در دانشگاه
فرهنگی��ان درس بخواند.یوس��ف نوری در
خص��وص کمبود نی��روی انس��انی آموزش
و پ��رورش و آخری��ن اخبار از اس��تخدام در
ای��ن وزارتخانه ،اظهار ک��رد :در بخشهای
کیفیتبخش��ی مثل مربی پرورشی ،مشاور،
مربی بهداش��ت و مربی تربیتبدنی کمبود
نیروی انسانی داریم؛ ضمن اینکه به سرایدار
و خدمتگ��زار هم در آم��وزش و پرورش نیاز
داری��م .وی ادامه داد :مج��وزی برای جذب
نیروهای کیفیت بخشی دریافت کردیم که
اقدامات آن در دانشگاه فرهنگیان و معاونت
برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و
پرورش در حال انجام اس��ت.نوری با اشاره
به اینکه قرار است برای حل مشکل نیروی
انس��انی آموزش و پ��رورش در کوتاه مدت
از روش « »1-3اس��تفاده کنیم ،افزود :این
روش همان دو مدرکی اس��ت یعنی دانشجو
سه سال در دانشگاههای دیگر درس بخواند
و با ش��رایط ویژه جذب شود؛ به عنوان مثال
نمره کل او کمتر از  7500نباید باش��د.وزیر
آموزش و پرورش اضافه کرد :در این روش،
دانشجو ،یک سال هم در دانشگاه فرهنگیان
درس میخواند تا برای تدریس به اول مهر
سال آینده برسد .وی با بیان اینکه قرار نیست
دیگر آزمون ماده  28داش��ته باشیم ،تصریح
کرد :جذب م��ا در آموزش و پرورش فقط از
طریق دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.
ماجرای جمعآوری داروهای
وارداتی از بازار چیست؟

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با بیان این
که داروهای وارداتی هم مانند داروهای داخلی
به لحاظ اندازه گیری ماده مؤثره توسط سازمان
غذا و دارو بررس��ی و کنترل کیفی می شوند،
گفت :در بررسی های صورت گرفته  ۲درصد
از سوسپانسیون های کوآموکسی کالو ابوت
به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره
نسبت به دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا و
دارو قرار نگرفت و به همین دلیل جمع آوری
شد.محمد پیکان پور مدیرکل داروی سازمان
غذا و دارو با بیان این که داروهای وارداتی هم
مانند داروهای داخل��ی به لحاظ اندازه گیری
ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو بررسی و
کنترل کیفی می شوند ،گفت :در بررسی های
صورت گرفته  ۲درصد از سوسپانسیون های
کوآموکسی کالو ابوت به علت ناکافی بودن
جزئی میزان ماده موثره نسبت به دامنه مجاز
مورد تایید س��ازمان غذا و دارو قرار نگرفت و
به همین دلیل جمع آوری شد.وی ادامه داد :
از شش آنتی بیوتیک وارداتی ،تنها یک آنتی
بیوتی��ک و از بین  ۵ب��چ از این آنتی بیوتیک
یک بچ و به لحاظ تعدادی  ۲درصد از داروی
مذکور جمع آوری شد که علت آن کمتر بودن
جزئ��ی میزان ماده موث��ره از دامنه مجاز بود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو خاطرنشان
کرد :ریکال بخش��ی از انواع داروها در سراسر
دنیا امری مرس��وم در جهت حفظ سالمت
بیماران است که س��ازمان غذا و دارو در این
حوزه مسامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی
محصوالت تاکید دارد.
روشهای عجیب و غریب در طب
سنتی جایی ندارند

نفیسه حسینی یکتا مدیرکل دفتر طب ایرانی
و مکمل وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی گفت :جمهوری اسالمی ایران در
تولید دانش در حوزه طب سنتی ،رتبه چهارم
دنیا را دارد.وی با اش��اره به اینکه جمهوری
اسالمی ایران در زمینه طب سنتی و مکمل
دارای مرجعیت علمی در جهان است ،اظهار
داش��ت :درس  ۲واحدی طب س��نتی برای
رشتههای پزشکی ،دندانپزش��کی ،مامایی،
پرس��تاری ،داروس��ازی و تغذیه در هش��ت
دانش��گاه و  ۱۳گروه آموزشی علوم پزشکی
در س��طح کشور ارائه میش��ود.وی تصریح
کرد :روشه��ای عجیب و غریب که گاهی
ارائه میشود در چارچوب طب ایرانی و سنتی
نمیگنجد .طب سنتی ایرانی بر اساس منابع
نوشتاری و انتقال نسل به نسل در چارچوب
تعریف سازمان بهداشت جهانی یک مکتب
اس��ت که این مکتب از طرف این س��ازمان
نیز به رسمیت شناخته شده است.وی تصریح
کرد :مطابق دیدگاه سازمان بهداشت جهانی،
طب سنتی مجموعه علوم و تجربیات نظری
و عملی است که به اشکال مختلف دارویی،
برای حفظ سالمتی و پیشگیری ،تشخیص
و درمان بیماریها بکار میرود و به صورت
گفتاری یا نوش��تاری از نسلی به نسل دیگر
در یک منطقه جغرافیای��ی انتقال مییابد و
قابلیت روزآمد ش��دن با حفظ چارچوبهای
اساسی را دارد.

گ�روه اجتماعی:ش��هردار ته��ران گفت :در
موضوع معتادان متجاهر  ۵هزار تخت برای
آنه��ا فراهم کردیم و  ۲۵۰۰تخت دیگر هم
اماده می ش��ود.به گزارش «عصر ایرانیان»،
علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست هم

اندیشی با نخبگان دانشگاهی ،با بیان اینکه
در شرایط فعلی ابتدا باید به درک و فهم این
نکته برسیم که در چه نقطه ای هستیم ،اظهار
کرد :شرایط اخیر در کشور را یک فرصت می
دانم و جنبه تهدید آن را فرع ماجرا میدانم،
بنابرای��ن باید سلس��له اقدامات اساس��ی و
تحوالت و گره گش��ایی از برهم انباشتگی
مشکالت کش��ور که هم عموم مردم را به
آینده امیدوار کند و هم پاس��خ معتبر به جز

جز جامعه و عناصر و اجزای آن بدهد و منجر
به تقویت ما از درون شود را در پیش بگیریم.
وی با اشاره به وضعیت شهر تهران افزود :از
 ۷۰هزار هکتار بافت شهر ۱۲ ،هزار هکتار آن
بافت ناپایدار اس��ت و آلودگی هوا و ترافیک
و بد مس��کنی و بی مسکنی در شهر وجود
دارد و حال و روز شهر و شهروندان مناسب
نیست .وضعیت شهرداری نیز در ابتدای این
دوره مناس��ب نبود و حدود  ۷۰هزار میلیارد

بدهی داشتیم که در حال حاضر  ۱۳میلیارد
بهره سال گذش��ته هم به آن اضافه شده و
شهرداری در ابتدای دوره دچار تنش مالی بود
و پروژه های شهر خوابیده بود.زاکانی گفت:
در این دوره از مدیریت شهری در همان ۱۰
روز اول با انضباط مالی و خزانه واحد از تنش
مالی خارج ش��دیم و  ۹۹درصد بودجه را در
س��ال گذش��ته محقق و اکنون تمام پروژه
های بزرگ مقیاس ش��هر آغاز ش��ده است؛
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همچنین در  ۸ماه اول امسال بیش از سال
قبل در حوزه عمرانی توسعه فعالیت داشتیم.
شهردار تهران با بیان اینکه معتقدیم که همه
مسئولیت های شهر مستقیم و غیر مستقیم
به عهده ما است ،ادامه داد :در مسأله معتادان
متجاهر  ۵هزار تخت برای آنها فراهم کردیم
و  ۲۵۰۰تخ��ت دیگر را نیز در دس��ت آماده
س��ازی داریم و در شاخص های سالمت و
مسکن نیز ورود کردیم.

باز هم فصل سرما ،باز هم هوای آلوده؛

غول مرگ آور آلودگی هوا چگونه مهار میشود؟

گروه اجتماعی:در ح��ال حاضر بزرگترین خطر محیطی برای مرگ زودرس،
هوای آلوده اس��ت ،بطوریکه بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت ،مرگهای
منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق بیش از  ۸۷درصد در یکسال
اخیر افزایش یافته است.به گزارش «عصر ایرانیان»،آلودگی هوا زمانی اتفاق
ت
میافتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها ،ذرات و زیس�� 
مولکولها وارد اتمسفر کره زمین شود و این آلودگی مخلوطی از ذرات معلق
و گازهایی اس��ت که غلظت آن به محدوده مضر برای انسان رسید ه است و
باعث افزایش بیماریها در انسان و همچنین گرمایش زمین میشود.سازمان
جهانی بهداشت آلودگی هوا را بزرگترین خطر بهداشت محیطی نامیده است و
در سال  ۷ ،۲۰۱۲میلیون نفر بر اثر استنشاق هوای آلوده و ابتال به بیماریهای
ناشی از آن به خصوص ریوی و تنفسی جان خود را از دست دادند.مطالعات
کشوری نیز نشان می دهد که زندگی در یک شهر آلوده در مقایسه با زندگی
در ش��هری با هوای پاک باعث افزایش  ۱۶درص��دی مرگ و میر ،افزایش
 ۲۷درصدی مرگ و میر ناش��ی از بیماری های قلب و عروق و افزایش ۲۸
درصدی مرگ و میر ناشی از سرطان ریه می شود.آخرین مطالعات کشوری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که در سال  ۱۴۰۰انجام شد ،نشان
می دهد ،میانگین غلظت ذرات معلق  PM۲.۵در  ۲۷شهر ایران بیش از ۶
برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت ( ۵میکروگرم در مترمکعب) و بیش از
 ۲.۵برابر اس��تاندارد ملی (  ۱۲میکروگرم در مترمکعب) بوده است.همچنین
در سال  ۱۴۰۰به طور میانگین  ۲۴۲روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق
 PM۲.۵در  ۲۷ش��هر باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت (۱۵
میکروگرم در متر مکعب) اس��ت که باالترین تعداد روزها مربوط به مشهد با
 ۳۵۷روز در طی سال  ۱۴۰۰بوده است .در شهر تهران نیز  ۳۵۵روز میانگین
غلظت روزانه ذرات معلق  PM۲.۵باالتر از رهنمود روزانه س��ازمان جهانی
بهداش��ت بوده است.طی سال  ۱۴۰۰در شهرهای مورد مطالعه کشور تقریبا
 ۱۶.۷درصد از روزهای س��ال ش��اخص کیفیت هوا ذرات معلق  PM۲.۵در
مح��دوده خوب ۶۲.۶ ،درصد در محدوده ه��وای قابل قبول ۱۶.۵ ،درصد در
محدوده هوای ناسالم برای گروههای حساس ۳.۴ ،درصد در محدوده هوای
ناسالم برای همه گروهها ۰.۴۲ ،درصد در محدوده هوای خیلی ناسالم و ۰.۴۱
درصد در محدوده هوای خطرناک بود و مشخص شد نسبت به سال ۱۳۹۹
تعداد روزهای دارای هوای خوب پنج درصد کاهش یافته اس��ت .ش��هرهای
تهران،مش��هد ،اهواز ،اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از  ۱۰روز هوای خوب
در سال  ۱۴۰۰بودهاند.با توجه به اینکه بحث آلودگی هوا و بیماریهای مرتبط
با آن موضوع جدیدی نیس��ت و بارها کارشناسان بهداشتی نیز به بروز مرگ
های زودرس با تنفس هوای آلوده هشدار می دهند ،هنوز راهکارهای اساسی
با این معضل بزرگ جهانی اندیش��یده نش��ده و افراد بای��د به خود مراقبتی

پرداخته و نسبت به تاثیرات مخرب آالینده های هوا هوشیار بوده و اقدامات
پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.بعد از شیوع بیماری کووید ۱۹-استفاده از
ماس��ک تقریبا به یک امر ضروری تبدیل شد ،این موضوع در مورد آلودگی
هوا نیز حتی بیشتر از بیماری کووید ۱۹-دارای اهمیت است با این تفاوت که
ماسک های جراحی و یا سه الیه معمولی در خصوص آلودگی هوا تقریب ًا بی
اثر هستند .ماسک های فیلتر دار از موثرترین ماسک هایی هستند که تا ۹۵
درصد ذرات معلق را می توانند با اس��تفاده از استانداردهای شناخته شده بین
المللی فیلتر کنند.این ماسک ها در دو نوع بدون دریچه و دریچه دار تولید می
ش��وند و توصیه می شود افرادی که مشکوک به بیماری کووید ۱۹-هستند
حتما از نوع بدون دریچه آن استفاده کنند و افراد دارای بیماری های قلبی و
تنفسی و زنان باردار قبل از استفاده از این ماسک ها با پزشک خود مشورت
کنند.عباس شاهسونی رئیس گروه س�لامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت :ساالنه بیش
از  ۲۰هزار تن از س��اکنان  ۲۷استان کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از
دست می دهند.وی اظهار داشت :با توجه به اینکه در فصل سرما بیشتر شاهد
هوای آلودگی بویژه در کالنشهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان و اهواز هستیم،
وزارت بهداشت با هدف ارتقای سطح سالمت جامعه با کنترل آالینده های
هوا و جلوگیری از بروز بیماری های مرتبط ،کمیته اضطرار تشکیل می دهد
و وقتی ش��اخص آالینده ها در حدی که برای سالمت مردم خطرناک باشد،
اقدام به اعالم شرایط اضطرار می کند.شاهسونی ادامه داد :خس خس سینه،
س��رفه ،خشکی دهان و محدودیت در فعالیت ها از شایع ترین عالئم بالینی
بیماری های تنفسی ناشی از آلودگی هوا هستند ،افزایش مرگ و میر ناشی
از س��رطان ریه و بیماری قلبی که آالینده ه��ای هوا در بروز آنها تاثیر گذار
هس��تند ،از دالیل اصلی کاهش امید به زندگی است.وی تصریح کرد :وقتی

در هوای آلوده تنفس می کنید ،ذرات و سایر آالینده ها به ریه ها نفوذ کرده
و و آن ها را ملتهب می کنند .این امر منجر به بیماری های تنفس��ی مانند
برونش��یت مزمن ،سرطان ریه ،آس��م ،خس خس سینه ،سرفه و تنگی نفس
می شود.شاهس��ونی با بیان اینکه بیماران قلبی و تنفس��ی با قرار گرفتن در
معرض آالینده های هوا ،بدتر می ش��وند ،توصیه کرد :کودکان ،س��المندان،
زنان باردار ،بیماران قلبی ،ریوی ،تنفسی ،دیابتی و افراد چاق مستعد ابتال به
بیماری های مرتبط با آلودگی هوا هستند و الزم است که در خانه بمانند و در
مواقع ضروری هنگام تردد در فضای باز حتما ماسک بزنند.وی با بیان اینکه
در هوای ناسالم ،باید از ورزش و فعالیت فیزیکی در فضای باز جلوگیری کرد،
گفت :همه گروههای س��نی باید در منزل بمانند و در و پنجره ها را ببندند،
افرادی که اصرار به ورزش در هوای آلوده دارند باید ش��دت و زمان فعالیت
بدنی را به حداقل برسانند و از ورزش کردن در بوستان هایی که کنار بزرگراه
ها قرار دارند ،خودداری کنند .در این میان زاکانیش��هردار تهران گفت :ما به
همراه  ۲۲دس��تگاه دیگر مس��ئولیت آلودگی هوای تهران را برعهده داریم و
مسئولیت مس��تقیم با ما نیست.وی در حاشیه جلس��ه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :ما از س��ال قبل قرارگاه جهادی مس��کن را در تهران
راهان��دازی کردیم و بالغ بر  ۴۰۰هزار واحد را تفاهم کردهایم که بخش��ی از
آنها ش��روع شده و بنای ما این اس��ت که ساالنه حداقل  ۱۸۰هزار واحد را
برای تهران داش��ت ه باش��یم.وی افزود :ما  ۱۲هزار هکتار بافت ناپایدار داریم
که  ۴۵۶۰هکتار آن بافت فرس��وده است و مناطق ذخیره شهری را مث ً
ال در
منطق�� ه  ۱۸و  ۱۹داریم.زاکانی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران گفت :ما
به همراه  ۲۲دستگاه دیگر مسئول هستیم و مسئولیت مستقیم با ما نیست،
اما وظیفه داریم که پیگیری کنیم و اساس حرکت خود را توسعه حمل و نقل
عمومی گذاش��تهایم تا بخش تردد خودروهای شخصی را با ایجاد آسایش و
رفاه در حمل و نقل عمومی کاهش دهیم.ش��هردار تهران خاطرنش��ان کرد:
میزان س��هم بخش تردد خودروهای شخصی در تهران  ۷۰درصد است و ما
باید خدماتی ارائه کنیم تا این میزان کاهش یابد؛ همچنین باید فضای س��بز
را توسعه دهیم که  ۱۵۰۰هکتار فضای سبز را روز  ۱۵اسفند افتتاح میکنیم
و امیدواریم میزان فضای س��بز پیرامونی و داخل ش��هر را به باالی  ۶۱هزار
هکتار برسانیم.آنچه که مسلم است در روزهای که هوا آلوده است باید کمتر
از خودرو ش��خصی اس��تفاده کنیم و ضمن رعایت فاصل��ه گذاری اجتماعی
استفاده از حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار دهیم .سوزاندن زباله و شاخ
و برگ درختان ،نقاش��ی در و دیوار با استفاده از اسپری و انجام فعالیت های
که به هر شکل تولید گردو غبار می کنند را محدود کنیم و استفاده از خدمات
الکترونی��ک به منظور انجام امور بانکی ،خریده��ای روزمره می تواند نقش
بسیار مهمی در این موضوع داشته باشد.

پلیس فتا هشدار داد؛

کالهبرداری با پیامک «پرونده اغتشاشات»

رئی��س پلیس فت��ای تهران بزرگ نس��بت به ارس��ال
پیامکهای��ی با عن��وان «پرونده اغتشاش��ات» به مردم
هش��دار داد.به گزارش «عصر ایرانیان» ،س��ودجویان و
کالهبرداران س��ایبری از هر فرصتی برای سوءاستفاده
از ش��هروندان و کاربران فضای مج��ازی اقدام میکنند
و در تازهتری��ن اق��دام مجرمانهش��ان اقدام به ارس��ال
پیامکهای��ی با کلی��دواژه ناآرامیهای اخیر در کش��ور
ش��دهاند .ای��ن اف��راد پیامکی را ب��ا ای��ن مضمون که
«پرونده اغتشاشات ش��ما در لینک زیر» قابل دسترسی
است برای ش��مار زیادی از شهروندان ارسال کردهاند و
طبیعی اس��ت در این شرایط ارس��ال چنین پیامکهایی
میتواند موجب نگرانی ش��هروندان شده و آنان ترغیب
ش��وند تا وارد لینک درج ش��ده در انتهای پیامک شوند.

لمس لین��ک مذکور موجب هدایت کاربران به صفحات
جعل��ی و حاوی بدافزار میش��ود .صفحاتی که خطراتی
همچون فیش��ینگ ،بداف��زار و  ...در آنها وجود دارد .این
لینکه��ا یا کاربران را به صفحات جعلی هدایت میکند
که در چنین صورتی عمدتا از کاربران خواسته میشود تا
با پرداخت مبلغی اندک به پرونده خود دسترس��ی داشته
باش��ند ،کم بودن مبلغ مذکور باعث میش��ود که کاربر
نسبت به پرداخت آن اقدام کنند .در این شرایط اطالعات
حساب بانکی کاربران کپی شده و سودجویان نسبت به
تخلیه موجودی حساب اقدام میکنند.در روش دیگر نیز
ممکن است هیچ درخواس��تی برای برداشت وجه وجود
نداش��ته باشد ،اما کاربر به محض لمس لینک و ورود به
آن در واقع به طور ناخواس��ته با آلوده شدن گوشی تلفن

هم��راه خود موافقت کرده و در این حالت تلفن همراه به
بدافزارهایی آلوده میشود که به موجب آن افراد سودجو
به اطالعات ذخیره ش��ده در تلفن همراه دسترس��ی پیدا
ک��رده و از این طریق از کاربران سوءاس��تفاده میکنند.
س��رهنگ داوود معظمی گ��ودرزی ،رئیس پلیس فتای
ته��ران بزرگ نی��ز این موضوع را تایید ک��رده و در این
باره به ایسنا گفت :اخیرا پیامکهای لینکدار با محتوای
« پرونده اغتشاش��ات شما در س��ایت زیر» برای برخی
از ش��هروندان ارسال ش��ده ودر زیر آن لینکی ناشناس
قرار گرفته اس��ت .این پیام از س��وی مجرمان سایبری
برای شهروندان ارسال شده و جعلی است.وی افزود :در
این روش از کالهبرداری ،کالهبرداران با درست کردن
آدرس اینترنتی پیامکی با محتوای « پرونده اغتشاشات

ش��ما در سایت زیر» برای ش��هروندان ارسال می کنند
که در نهای��ت با ترغیب آنان ه��دف کالهبرداری قرار
خواهند گرفت.رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد :لینک
معرفی ش��ده در این پیامکها حاوی یک بدافزار است و
مجرمان اینترنتی با این شگرد مجرمانه ،اطالعات کارت
بانکی متقاضیان را به سرقت برده و با نقص کردن حریم
خصوصی شهروندان و دسترسی به اطالعات شخصی،
نس��بت به برداشت غیرمجاز از حس��اب بانکی آنها نیز
اقدام میکنند.

در برخورد با هتاکان به پرچم و نمادهای ملی خأل قانونی وجود دارد

پژوهش��گر حقوق بینالملل و مدرس دانشگاه با اشاره
به خ�لاء قانونی در برخورد با هت��اکان نمادهای ملی
گف��ت :پرچم مقدس جمهوری اس�لامی ایران مزین
به نام مبارک حضرت حق و کالم «اهلل اکبر» اس��ت
بنابرای��ن در محمل حقوق��ی ،قضات هتک حرمت به
پرچم را با ماده  ۵۱۳قانون مجازات اسالمی استنباط و
تفسیر میکنند .به گزارش ایرنا پرچم نماد هویت ملی
با پش��توانه احترام عمومی است و طبق اصل هجدهم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،پرچم رسمی
ایران به رنگهای س��بز و س��فید و س��رخ با عالمت
مخص��وص جمهوری اس�لامی و ش��عار «اهلل اکبر»
اس��ت ».همچنین آیین نامه پرچم جمهوری اسالمی

درحالی بر اس��اس قانون «جوانی جمعیت»،
به منظور حمایت از فرزندآوری و نیز تربیت
فرزند صالح ،وام فرزندآوری برای «متولدین
س��ال  ۱۴۰۰به بعد» پرداخت میشود که در
دستورالعمل ابالغی ابهاماتی درباره پرداخت
وام ب��ه مادران وجود دارد.به گزارش ایس��نا،
طبق بن��د «ث» م��اده  ۱۰۲قان��ون برنامه
ششم توس��عه ،دولت موظف است بر اساس
سیاس��تهای کلی جمعی��ت و خانواده و نیز
«سند جمعیت» مصوب شورای عالی انقالب

ایران ه��م ۳۱خ��رداد  ۱۳۶۶به تصویب کمیس��یون
فرهنگی هیات دولت رسید.مسعود ستایشی سخنگوی
ق��وه قضاییه درب��اره تعیین مجازات ب��رای توهین به
پرچمها و س��رودهای ملی در س��ایر کش��ورها گفت
که در کش��ورهای مختلف برای توهی��ن به پرچمها
و س��رودهای ملی مجازات حب��س و جریمه نقدی در
نظر گرفته شده اس��ت؛ در آلمان تا پنج سال حبس و
جریمه نقدی ،در فرانسه مجازات حبس و  ۷۵۰۰یورو
(مع��ادل  ۲۷۳میلیون و  ۵۱۰هزار تومان) همچنین در
یونان ،اسپانیا ،لهستان و پرتغال مجازات حبس در نظر
گرفته ش��ده اس��ت.وی اضافه کرد :توهین به پرچ م و
سرود ملی در روسیه یک سال حبس دارد همچنین در

سوئیس تا سه س��ال حبس و جریمه نقدی برای این
اعمال در نظر گرفته شده است .در ترکیه و اوکراین نیز
تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.سخنگوی
ق��وه قضاییه گفت :توهین به پرچ م و س��رود ملی در
ایتالیا میزان  ۱۰۰۰تا  ۱۰ه��زار یورو (معادل حدودی
 ۳۶میلی��ون و  ۴۶۰هزار تومان ت��ا  ۳۶۴میلیونو ۶۸۰
هزار تومان) جریمه نقدی و در س��وئد  ۵۰۰تا  ۲هزار
کرون (معادل حدودی یک میلیون و  ۶۶۰هزار تومان
ت��ا  ۶میلیون و  ۶۴۰هزار تومان) جریمه نقدی در نظر
گرفته شده است.س��ید امیر محمد ابوترابی پژوهشگر
حق��وق بینالملل و مدرس دانش��گاه در گفت و گو با
ایرن��ا درباره مجازات هتک حرمت به پرچم و س��رود

«مادر بچه» تعلق میگیرد؟
آیا «وام فرزندآوری» به
ِ

فرهنگ��ی ،اقدامات الزم برای پش��تیبانی و
حمایت از فرزندآوری و «تربیت فرزند صالح»
را از طری��ق س��ازوکارهای قانونی و اعطای
تسهیالت و امکانات فراهم کند.از همین رو
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»،
بانک مرکزی را مکلف به پرداخت «تسهیالت
قرض¬الحسنه تولد فرزند» کرده است.این
وام ب��رای «متولدین س��ال  ۱۴۰۰به بعد»،
از طری��ق کلیه بانکها و مؤسس��ات اعتباری
پرداخت میشود.در سامانه تسهیالت قرض

الحسنه فرزند ،که به منظور اعالم شرایط و
ثبت نام دریافت وام فرزندآوری طراحی شده،
ذیل ش��رط عمومی پرداخت وام فرزندآوری
درج شده است «پرداخت تسهیالت براساس
قان��ون به پدر اطفالی ک��ه تاریخ تولد آنان از
 ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ب��ه بع��د و در داخ��ل ای��ران
متول��د ش��دهاند ،تعل��ق میگی��رد» و تنها
«متقاضیان» واجد ش��رایط میتوانند نسبت
به ثبت درخواس��ت خود در س��امانه مربوطه
اقدام کنند.از سوی دیگر اما در فرم ثبت نام

ملی اظهارداشت :پرچم و سرود ملی بخشی از هویت
هر کش��وری است و غالب کش��ورها قوانین یا موادی
قانونی مخصوص این موضوع دارند اما در کش��ور ما
در این حوزه خأل قانونی وجود دارد.وی یادآور ش��د :در
سال  ۱۳۹۵در این زمینه پیشنهادی در قالب یک ماده
پیشنهاد شد اما این ماده نهایی نشد و تصویب نرسید.
در ماده هفت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی آمده
بود که هرکس به پرچم بر افراشته جمهوری اسالمی
ای��ران اهانت کند ،به  ۶ماه تا  ۲س��ال حبس محکوم
میش��ود.وی تصریح کرد :در قوانین و مقررات کشور
مجازات خاصی برای هتاکی به توهین به سرود ملی،
پرچم و سایر نمادهای ملی را نداریم.

دریافت این وام ،گزینهای مبنی بر «والدین از
هم جدا شده و حضانت فرزند با مادر است»
نیز ب��رای عالمت زدن متقاض��ی وام وجود
دارد که با انتخ��اب آن ،گزینه های جدیدی
ب��رای ثبت مش��خصات مادر باز می ش��ود.
به نظر میرس��د علیرغم اینکه طبق معمول
و عرف حضانت فرزن��د و مخارج پرورش او
با پدر اس��ت و طبیعت��ا وام فرزندآوری نیز به
صورت پیش فرض به پدران تعلق میگیرد،
اما الزم است مالحظاتی در نظر گرفته شود

از جمله زنان بدسرپرس��ت و دارای همس��ر
معتاد که در س��امانه مذکور درباره این موارد
حرفی به میان نیامده است و مشخص نیست
ای��ن زنان چگونه میتوانند وام فرزندآوری را
دریافت کنند؟.کاظم فروتن دبیر س��تاد ملی
جمعیت در پاسخ به ابهام مذکور به خبرنگار
ایسنا گفت :در طالق یا فوت اگر حضانت با
مادر باشد که به مادر میدهند .ولی اگر شوهر
به دلیل دیگری نباشد به طور موردی میشود
پیگیری کرد.
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اخبار
اخطار آتشنشانی به بیمارستانهای
ناایمن تهران

مدیرعامل س��ازمان آتشنش��انی و خدمات
ایمنی ش��هر ته��ران از ع��دم جدیت برخی
دس��تگاهها و وزارتخانهه��ا در این خصوص
انتق��اد کرد.قدرتاهلل محم��دی درباره ورود
آتشنش��انی تهران به موضوع ایمنس��ازی
بیمارس��تانها و مراک��ز درمان��ی ناایمن در
پایتخ��ت اظهارکرد :همه بیمارس��تانهای
ش��هر تهران بازرسی ش��ده و مسائل ایمنی
مرتبط به هر س��اختمان بررسی شده است.
مدیرعامل س��ازمان آتشنش��انی و خدمات
ایمنی ش��هر تهران با اشاره به صدور اخطار
برای بیمارس��تانهای ناایمن شهر گفت :به
همه بیمارس��تانهای ناایمن در شهر تهران
اخطارهای الزم را ارائ��ه کردیم تا به موارد
الزم برای ارتقا ایمنی در آنها رسیدگی شود.
وی با تاکید بر همکاری وزارت بهداش��ت و
درمان در خصوص ایمنی بیمارستانها گفت:
اتفاق خوبی است که در میان وزارتخانهها،
وزارت بهداشت به عنوان اولین وزارتخانه
و حتی ش��خص خود وزیر ب��ه این موضوع
ورود کرده و حتی به چند س��اختمانی که از
سوی آتشنشانی به عنوان نا ایمن شناسایی
ش��ده ،نامه ارسال کرده است .در پی ارسال
این نامهها حتی چند بیمارستان تخلیه شدند
و کار خوب پیش رفته است.محمدی با بیان
اینکه ناایمنی عمدتا در میان بیمارستانهای
قدیمی مشاهده میشود افزود :امیدوارم طی
مدت یکس��ال آینده این مس��اله رفع شده
و نسبت به ایمنس��ازی بیمارستانها اقدام
شود.
اشرار موادفروش بازداشت شدند

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان رباط کریم از
دس��تگیری دو اوباش��گر س��ابقهدار با بیش
از  ۱۰۰گ��رم هروئی��ن و چندی��ن قبض��ه
س�لاح سرد خبر داد .س��رهنگ علی زنگنه
در تش��ریح جزئیات گفت :ب��ه دنبال ایجاد
رعب و وحش��ت ،اخالل در نظ��م و امنیت
عموم��ی و قدرت نمایی با س�لاح س��رد و
خرید و فروش مواد مخدر توس��ط دو نفر از
مخالن نظ��م و امنیت ،بالفاصله پیگیری و
رس��یدگی به موضوع در دستورکار ماموران
پلی��س قرارگرفت و مام��وران کالنتری ۱۲
نصیرش��هر اقدامات خود را برای شناسایی و
بازداش��ت متهمان را آغاز کردند.وی با بیان
اینکه با انجام اقدامات پلیس��ی متهمان در
مخفیگاهش��ان مورد شناسایی قرار گرفتند،
گفت:هماهنگی الزم ب��ا مقام قضایی برای
دس��تگیری این افراد انجام شده و ماموران
با انجام یک عملیات ویژه و ضربتی این دو
ش��رور را دس��تگیر و به مقر انتظامی منتقل
کردند.فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان رباط
کریم با اش��اره به انجام بازجویی از متهمان
و بررس��ی سوابق آنان گفت :متهمان دارای
سابقه ش��رارت و فروش مواد مخدر بودند و
تحت بازجویی نیز ق��رار گرفتند که با توجه
به اینکه از مخفیگاه آنان چند قبضه س�لاح
سرد و  ۱۰۴گرم هروئین در  ۱۵بسته آماده
فروش کش��ف و ضبط شده بود ،به ناچار به
جرم خود اعت��راف کردند.زنگنه افزود :برای
این اوباش دس��تگیر شده پروندهای تشکیل
شد و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم
روانه دادسرا شدند.
جمعآوری برخی آنتیبیوتیکهای
وارداتی

مدیرکل داروی س��ازمان غذا و دارو گفت:
 ۲درصد از سوسپانس��یونهای کوآموکسی
کالو اب��وت ب��ه علت ناکافی ب��ودن جزئی
میزان ماده موثر نسبت به دامنه مجاز مورد
تایید س��ازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به
همی��ن دلیل جمعآوری ش��د.محمد پیکان
پ��و اف��زود :داروه��ای وارداتی ه��م مانند
داروهای داخلی به لحاظ اندازه گیری ماده
مؤثر توس��ط س��ازمان غذا و دارو بررسی و
کنت��رل کیفی میش��وند و س��ازمان غذا و
دارو در حفظ اصول کیفی محصوالت هیچ
مس��امحهای نخواهد داشت.وی تاکید کرد:
از  ۶آنتی بیوتی��ک وارداتی ،فقط یک آنتی
بیوتیک و از بین پنج بچ (کد شناس��ایی) از
این آنتیبیوتیک یک بچ (کد شناس��ایی) و
به لحاظ تعدادی  ۲درصد از داروی یادشده
جمع آوری ش��د که عل��ت آن کمتر بودن
جزئی میزان م��اده موثر از دامنه مجاز بود.
پیکانپور اظهار داش��ت :این اقدام در سراسر
دنیا ام��ری مرس��وم برای حفظ س�لامت
بیماران اس��ت که س��ازمان غ��ذا و دارو در
این حوزهمسامحه نداشته و بر حفظ اصول
کیفی محصوالت تاکید دارد.

