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الیحه حمایت از کودکان به زودی تصویب میشود
عضوکمیسیونفرهنگیمجلسازبررسیوتصویبالیح هحمایت
از کودکان ،برای حمایت از کودکانی که در معرض آسیبهای
اجتماعییاسوءاستفادهقرارمیگیرند،درآیندهاینزدیکخبر
داد .بهگزارش جامعه نیوز ،محمداسماعیل سعیدی ،در حاشیه
بازدیدجمعیازنمایندگانمجلسازنمایشگاههفتهملیکودک
در پاسخ به این پرسش که چرا همواره بحث تشکیل کمیسیون
کــودک در مجلس و آگاهی از حقوق کودکان هــراز گاهی به
ویژه زمانیکه شاهد رسانهای شدن اخبار ناخوشایند در زمینه
اتفاقهای تلخ برای کودکان هستیم ،مطرح و پس از مدتی به
دستفراموشیسپردهمیشود،اظهارکرد:باتوجهبهاینکهدر
دور هگذشتههمدرمجلسبودم،قانونیرابهنامقانونحمایتاز
کودکان بررسی و تصویب کردهایم .در همین زمینه در این هفته

بررسیالیحهایراآغازکردیمکهنخستینجلس هآنتشکیلشد.
اینالیحه،بیشترمعطوفبهحمایتازکودکانیاستکهدرجامعه
دربارهآنهااجحافیصورتمیگیردیاگرفتارباندهایتبهکارو
افراد و اشخاصی شدهاند که از آنها سوءاستفاده میکنند .وی
افزود:اینموضوعدرمجلسمطرحشدهاستوباتوجهبهرویکرد
مجلس به نتیجه خواهد رسید و امیدواریم قانون جامعی در
زمینه حمایت از حقوق کودکان باشد.سعیدی با اشاره به اینکه
در کمیسیون قضایی بخش قابل توجهی از این قانون تصویب
و در کمیسیون فرهنگی ،بندهایی که نیاز به بررسی داشته در
این هفته بررسی شده است ،یادآور شد :بر همین اساس کلیات
این الیحه تصویب شده است و در یک یا دو هفت ه آینده به صحن
مجلسمیرود.

جانشین فرمانده ناجا:بسیاری ازخودروهای داخلی در شرایط شمارهگذاری نیستند
جانشین فرمانده ناجا از کیفیت برخی خودروهای تولید
داخل نیز انتقاد کرد و افــزود :ما به عنوان پلیس معتقدیم
که بسیاری از خودروهای تولید داخل ،از نظر مقدار مصرف
سوخت و همچنین از نظر ایمنی در شرایط شمار هگذاری
نیستند اما به هرحال قانون بر شمارهگذاری آنان تاکید دارد
و ما هم مجری قانون هستیم .بنابرخبر ایسنا ،سردار اسکندر
مومنی در حاشیه گردهمایی یگا نهای حفاظت پلیس
پیشگیری ،در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییر ناگهانی

تصمیم دربــاره ممنوعیت شمار هگذاری هشت خــودروی
پرمصرف اظهار کرد :پلیس مجری قانون است و هرآن چه
که دستگا ههای مربوط تصمیم بگیرند ،اجرا خواهد کرد.
براساس مصوبه هیئت وزیران در این خصوص  ،بنا بود هشت
خودرویی که بیش از  8.5لیتر مصرف سوخت در هر 100
کیلومتر دارد شماره گذاری نشود اما شب گذشته شنیدیم که
آن ها از این تصمیم منصرف شده اند ،البته ما مجری قانون
هستیم و طبق آن عمل خواهیم کرد.

15
ازدواج روزانه بیش از  20هزار
دختر کم سن در جهان
بر اساس تحقیقات جدیدی که صندوق نجات
کودک و بانک جهانی منتشر کرده اند ،روزانه
بیش از  20هزار کودک دختر کم سن و سال به
شکل غیر قانونی ازدواج میکنند .به گزارش
این دو سازمان ،هر سال تقریبا هفت میلیون و
 500هزاردخترزیرسنقانونیدرجهانازدواج
میکنندوایندرحالیستکهبهعلتنبودهیچ
قانون حمایتکنندهای 100 ،میلیون دختر
دیگردرمعرضخطرهستند.

افزایش  ۱۰برابری کودکان چاق
در جهان
یک بررسی آمــاری تــازه نشان میدهد تعداد
کودکان و نوجوانان مبتال به چاقی در جهان
طیچهاردههگذشته،بیشاز ۱۰برابرافزایش
یافت ه است.طبق گزارش اخیر سازمان جهانی
بهداشت،طی ۴۰سالگذشته،تعدادکودکان
ونوجوانانمبتالبهچاقیدرجهاناز ۱۱میلیون
به بیش از ۱۲۰میلیون نفر افزایش یافته است.
همچنین در ســال  ۲۰۱۶در جهان ،هشت
درصد از پسران و شش درصد از دختران دچار
چاقی بودهاند در حالی که این رقم در سال
 ۱۹۷۵کمتر از یک درصــد بــرای هر دو گروه
بود هاست.
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