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علمیفناوری

محققاندانشگاهتهراندربارهاستفادهازموادآرایشیحاوی
متیل پارابن هشدار دادند.به گزارش مهر  ،محققان این
مرکزباانجامتحقیقرویمادهنگهدارندهمتیلپارابنکهدر
محصوالت غذایی و آرایشی بهداشتی به کار برده میشود،
آثار منفی این نگه دارنده را اثبات کردند.در گذشته تصور
بر این بود که این ماده مضر نیست اما مطالعات اخیر نشان
از این دارد که متیل پارابن با برهم زدن عملکرد و ساختار
پروتئینهایینظیرهموگلوبینمیتواندآثارمنفیبیشماری
دربدنازخودبهجابگذارد.ازجملهاینکهمتیلپارابنتاثیر
منفیبرهموگلوبینخونانسانخواهدگذاشت،بهطوریکه
ظرفیتهموگلوبینرابرایترابریاکسیژنکاهشمیدهد
که این خود منجر به متابولیسم ناقص ،بهخصوص در افراد
دیابتی میشود.محققان این مرکز توصیه میکنند که تا
حدامکاناستفادهازمحصوالتحاویایننگهدارندهتوسط
افراد بهخصوصافراددیابتی کاهشیابد.

اغلبآگهیهایاستخدامدرفضایمجازی،
غیرواقعیاند
مدیرکل هدایت نیرو و کاریابیهای وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با اعالم این که اغلب آگهی های استخدام
در فضای مجازی ،غیرواقعی انــد از مهلت  10روزه به
همه سایت هــای کاریابی بــرای دریــافــت مجوز و طی
مراحل قانونی خبر داد وگفت :اکنون فقط  20سایت
اینترنتی برای کاریابی ،در حال گذراندن مراحل دریافت
مجوزهستندوبهغیرازآنها،فعالیتدیگرسایتهاوشبکه
هایمجازیغیرقانونیاست.بهگزارشایرنا،اکبریان ادامه
داد :با توجه به افزایش تخلف ها و اطــاع رسانی های
صورت گرفته ،از این پس مقررشده با سایت های کاریابی
در چارچوب «دستورالعمل کاریابی مجازی» برخورد شود.
براین اساس به همه سایت های کاریابی غیرمجاز مهلت
 10روزه داده ایم تا برای دریافت مجوز و فعالیت قانونی
اقــدام کنند .در همین زمینه بابک هاشمی پــور رئیس
هیئت مدیره کانون کاریابی های کشور نیز با غیر واقعی
خواندن بیشتر آگهی های استخدام در فضای مجازی ،می
گوید :این آگهی ها اغلب از سوی کاریابی های غیرمجاز وبا
هدف سوء استفاده های مالی و اخالقی منتشر می شوند.
بابک هاشمی پور ،افزود :کاریابی های مجازی غیرمجاز که
در شبکه های اجتماعی فعالیت گسترده ای دارند ،معموال
از طریق تبلیغ قماربازی تامین درآمد می کنند.

فناوریمحققایرانیبرایاحیایدریاچه
ارومیه
محققان کشور موفق به ساخت دستگاهی شدند که می
تواند باعث باروری ابرها شود .این طرح برای بارورسازی
ابرهای آسمان دریاچه ارومیه قابل کاربرد است.به گزارش
مهر ،محمدرضاافرنگ،مجریطرح«ژنراتورزمینیدوکاره
یاسامانهالکترونیکبارورکنندهزمینیابرها»میگوید:این
ژنراتور زمینی با یدید نقره و یخ خشک کار می کند و هر کدام
از این مواد در باروری ابرها مورد استفاده قرار می گیرند.
این دستگاه ،یدید نقره را توسط حرارت و دود و یخ خشک را
توسطفشاربههواتزریقمیکند،جریانهواموجبمخلوط
شدن این مواد با ذرات ابر می شود .دراین مرحله زمان تاثیر
یدید نقره  ۲۰دقیقه تا نیم ساعت طول می کشد ومعموال
نیم ساعت بعد از تزریق ،شاهد یک و نیم ساعت افزایش
بارش خواهیمبود.

...

مسئوالنمیگویند

صادرات 92درصد زعفران خام جهان توسط ایران

حاجیان  -دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی
با بیان این که ایران 93درصد تولید زعفران
را در جهان به خود اختصاص داده است،
افـــزود  :متاسفانه همین مــیــزان زعفران
تولیدی که ارزش آن حدود ۳۸۰   میلیون
دالر  اســت ،به صورت خام انجام می شود.
دکتر محمدحسین عصاره روز گذشته در
افتتاحیه نمایشگاه ملی گیاهان دارویــی،
فراورده های طبیعی و طب سنتی با بیان این
که رویکرد استفاده از طب مکمل در سازمان
بهداشت جهانی به رسمیت شناخته شده
است ،ادامه داد:این رویکرد باعث شده است

تنها 8درصدمردمبرفرزندانشان درفضای
آنالیننظارتدارند

هشدارمحققاندربارهیکمادهخطرناکدر
لوازمآرایشی

انتقاد از حضورنداشتن نمایندگان مجلس
در کارگروه فیلترینگ

دبیرستاد توسعه گیاهان دارویی اعالم کرد :

جهرمیاعالمکرد:

وزیرارتباطاتبااشارهبهاعالمنتایجنظرسنجیدرخصوص
محتوای ویژه کودکان در فضای مجازی گفت:بر اساس این
نظرسنجی مشخص شد که تنها  ۸درصد از مردم بر رفتار
فرزندانشاندرفضایآنالیننظارتدارند.بهگزارش مهر،
محمدجواد آذری جهرمی در یک یــادداشــت با اشــاره به
اشتراکگذاریدونظرسنجیدربارهمحتوایویژهکودکان
و نظارت والدین بر آن ها در فضای مجازی که در توئیتر
منتشر شد ،توضیح داد :بر اساس نتایج به دست آمده از این
نظرسنجی ،اکثر مردم اعتقاد داشتند تولیدکنندگان بین
المللیبیشازخانوادهومدرسه،صداوسیماوتولیدکنندگان
مستقلداخلیدرزمینهتولیدمحتوابرایکودکانونوجوانان
موفق بوده انــد.وی افــزود :در نظرسنجی دیگر که میزان
آشنایی خانواده ها را با نرم افزار نظارت والدین بر فعالیت
آنالین کودکان می سنجید ،خانواده ها عموما گزینه های
«آشنایی نــدارم» و «نیاز به معرفی بیشتر دارم» را انتخاب
کردند.این نظرسنجی ها دو موضوع مهم را به ما گوشزد می
کنداولاینکههنوزمانتوانستهایمدرتولیدمحتوایجذاب
بــرای کودکانمان توفیقی کسب و رضایت آن ها را جلب
کنیم.دوماینکهتنها ۸درصدازمردمبررفتارفرزندشاندر
فضایآنالیننظارتدارندواکثریتشرکتکنندگاندراین
نظرسنجی از نرم افزارهای نظارت بر رفتار آنالین کودکان
بیاطالعهستند.
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تاسطح زیرکشت تولید گیاهان دارویــی در
کشور هایی مانند چین ،کانادا و آمریکا از
 ۳۹۳هکتار در ســال  ۹۰به  3.5میلیون
هکتار برسد .همچنین در اروپــا نیز ارزش
واردات گیاهان دارویی از پنج میلیارد به۳۰
تا  ۴۰میلیارد دالر افزایش یافته است.وی با
اشاره به کشت  ۱۷۰۰گونه گیاهی درایران
ورتبه بــاالی کشورمان از این نظر  ،تصریح
کــرد  :چنین ظرفیتی می تواند جایگزین
صنعت نفت باشد،اما متاسفانه به دلیل نبود
استانداردهایالزم،عمدتامجبوربهواردات
مواد اولیه از خارج ازکشور هستیم وازاین

رو ساالنه ارزش افــزوده فراوانی را از دست
می دهیم.بنابراین درصدد هستیم که این
استانداردها را ایجاد کنیم .به طوری که اگر
بتوانیم مــواد فــراوری شده را به استاندارد
و به محصول قابل عرضه در بــازار تبدیل
کنیم 16.4 ،میلیارد دالر بــرای ما درآمد
خواهد داشت .دکترسورناستاری معاون
علمی رئیس جمهور نیز درحاشیه بازدید
از چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان
دارویــی با بیان این که باید از خام فروشی
گیاهان دارویی هم همانند نفت جلوگیری
کنیم ،افزود  :هم اکنون  ۹۳درصدزعفران

توصیهآیتا...الریجانیبهقضات:
ازمجازاتهایجایگزینحبس
استفادهکنید
جهاندرایرانتولیدمیشودولیکمتراز۱۰
درصدآنفراوریمیشود؛یعنیمابهخوبیاز
فناوری استفاده نکردهایم  .وی همچنین از
فعالیت  ۱۷۰شــرکــت دانـشبــنــیــان در
حوزه گیاهان دارویــی خبر داد  .ستاری در
جریان بــازدیــداز این نمایشگاه نیز با بیان

این که شرکتهای دانشبنیان این روزها
با مشکالتیدرزمینهنقلوانتقالپولمواجه
اند ،ادامه داد :بسترهایی فراهم شده است
تا شرکت ها بتوانندبرای صادرات کاالهای
خود و وارد کردن مواد اولیه  ،در زمینه نقل و
انتقالپول بامشکلیمواجهنباشند.

مروری بر برخی بندهای مهم قانون تسهیل ازدواج که هرگز اجرایی نشد

قانونیفقطبرایآهکشیدن!

دانــش پــور 27 -آذر سال  ،84روز خوش ُیمنی برای
جوانان به حساب آمد؛ وقتی که نمایندگان مجلس بعد از
مدت ها بررسی ،قانونی 13ماده ای را به تصویب رساندند
که قرار بود بر اساس آن ازدواج جوانان تسهیل شود.
قانونی که در دی ماه همان سال به تایید شورای نگهبان
رسید و امید جوانان را برای استفاده از تسهیالتی که در
قانون تدبیر شده بود بیشتر کرد.
بر اساس این قانون دولت مکلف شد از طریق نهادهای
عمومی نظیر شهرداری و اوقــاف و امور خیریه و با بهره
گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و استفاده از زمین های
دولتی یا زمین های اهدایی خیران ،واحدهای ساختمانی
را به عنوان «مسکن موقت» احداث کند و آن ها را در اختیار
زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد .مدت استفاده
هر زوج متقاضی از این واحدها هم حد اکثر سه سال
تعیین شد.
▪از مکان برگزاری مراسم عروسی تا کمک هزینه
زندگی

کمیسیون فرهنگی مجلس تقدیم کند!
عالوه بر این در ماده  7آمده است :به منظور رفع موانعی
کــه باعث تأخیر ازدواج مــی شــود و تشویق و ترغیب
جوانان به ازدواج و تشکیل خــانــواده ،وزارت دفــاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت
فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:
الـــف  -تعیین مــحــل خــدمــت ســـربـــازان مــتــأهــل در
نــزدیــک ترین پــادگــان و مرکز نظامی محل سکونت.
ب  -پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان
مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری
متأهالن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین
می شود.
▪13سال گذشت و گزارشی نیامد

از آن زمان  13سال گذشته اما هیچ خبری از گزارش
شش ماه دولت در هیچ کدام از دولت ها منتشر نشد.
البته طبیعی است که وقتی اقدامی صورت نگرفته است
گزارشی هم منتشر نشود!

▪ کارایی ندارد!
همچنین در ماده  4قانون تسهیل ازدواج جوانان هم
بیان شد ،کلیه دستگاه های دولتی ،نهادهای عمومی و به گفته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس آن چه
شهرداری های دارای تسهیالت رفاهی ،فرهنگ سرا و باعث شده این قانون کارایی الزم را نداشته باشد ،موازی
کاری و جزیره ای عمل کردن ها
تاالر ،باشگاه و اردوگاه
تندگویان:دلیلمغفول
در سطح دستگاه های مسئول
موظف اند با هماهنگی
ماندنقانونتسهیلازدواج است .سیده فاطمه ذوالقدر به
کمیته سامان ازدواج،
نبودمتولیاصلی
جوانان 
تسنیم گفت :کمیسیون های
فــضــاهــای م ــذک ــور را
برایاجراست
فرهنگی و اجتماعی مجلس با
بــرای بــرگــزاری جشن
ارسال نامه ای به ریاست جمهوری دلیل اجرایی نشدن
و مــراســم ازدواج در
اختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند .عالوه بر این قانون تسهیل ازدواج جوانان را پیگیری کردند که در
قرار شد به هر یک از خانوادههای جوان در صورتی که پاسخ ،عملکرد دولــت های پیشین و اختالل در روند
هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته اجرایی به عنوان عامل عمده معرفی شد .ذوالقدر معتقد
باشند ،حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی است که مجلس بهواسطه ایفای نقش نظارتی خود در
به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قر ضالحسنه بودجه 9 7عمل کرده است از جمله پیشنهاد افزایش
پرداخت شود .در ماده  12این قانون هم پیش بینی شد در مبلغ پرداختی تسهیالت قر ضالحسنه ازدواج از
تا دولت هر شش ماه یک بار گزارش اجرای قانون را به  10میلیون به مبلغ 15میلیون تومان که در کمیسیون



...

کرمانشاه

عاملتاخیردرساختوسازهایمناطقزلزلهزده
معاوناستاندارمطرحکرد:افزایشقیمت،
ِ

معاونعمرانیاستاندارکرمانشاه:مشکلاعتباریبرایبازسازیمناطقزلزلهزدهنداشتیموافزایشقیمتمصالح
و دستمزدها عامل تاخیر در ساخت و سازها بود .به گزارش آریانیوز ،مهرداد ساالری افزود :تنوع در ساخت و ساز در
شهرهابیشترازروستاهاستواینمسئلهباعثشدهتادرصدساختوسازخانههایآسیبدیدهدرروستاهایاستان
درمقایسهبامناطقشهریبیشترباشد .ویگفت:تعدادطبقاتدرشهرسرپلذهابپیشاززلزلهسالگذشتهبهطور
میانگین 1.2طبقهبودکهاینکبه 3.9طبقهرسیدهاست .معاونعمرانیاستانداریکرمانشاهافزود:هیچمشکلی
درتامیناعتباراتبازسازیمناطقزلزلهزدهنداشتیموآنچهباعثتاخیردرساختوسازخانههایآسیبدیدهشد،
افزایشقیمتمصالحودستمزدهابود .ساالریگفت:برایساختهرواحدمسکونیآسیبدیدهاززلزلههشتتن
سیمانرایگاناعطاوپیکنیساختمانهاهمبهصورترایگانانجامشد .ویافزود:درروستاهابرایهرواحدمسکونی
پنجمیلیونتومانتسهیالتوپنجمیلیونتومانبهصورتبالعوضاعطاشد.

واکنش ها به راه یابی آخوندی به فینال ساختمان بهشت

باهنر:دولتمخالفانتخابآخوندیبرایشهرداریاست
گروه اجتماعی -در پی انتخاب عباس آخوندی وزیر
سابق راه و پیروز حناچی معاون عمرانی شهرداری
تهران به عنوان دوگزینه نهایی شهرداری تهران ،برخی
فعاالن سیاسی و اجتماعی به انتخاب احتمالی آخوندی
به عنوان شهردار تهران واکنش نشان دادند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که
آخوندی با دولت اختالفنظر جدی دارد ،افزود :دولت
به صــورت مستقیم و غیرمستقیم مخالفت خود را به
شــورای شهر رسانده که ما با شهردار شدن آخوندی
مخالف هستیم.
محمدرضا باهنر با اشاره به انتخاب
عباس آخوندی به عنوان یکی از دو
گزینه شــهــرداری تهران به فارس
اظــهــار کـــرد :آخــونــدی بــا دولــت
اختالفنظر جدی دارد و نمیدانم
این که یک شهردار مغضوب دولت باشد به مصلحت
شهر تهران ،شورای شهر ،دولت و شهردار تهران است
یا خیر.
وی با بیان ایــن که من انتخاب آخوندی را خیلی به
مصلحت نمیدانم ،تصریح کرد :مگر این که با دولت
تعامل کرده باشند؛ هر چند من شنیدهام که دولت به
صورت مستقیم و غیرمستقیم مخالفت خود را به شورای
شهر رسانده که ما با شهردار شدن آخوندی مخالف
هستیم .اما نمی دانم در موقعیتی که رئیس جمهور با
آقای آخوندی اختالف دارد و به این دلیل ایشان را از
دولت کنار گذاشته ،اگر ایشان شهردار تهران شود ،چه
نفعی می تواند داشته باشد ،چون به نظرم هیچ کس
سود نمیبرد.

▪ قوامی :آخوندی یک فرغون آسفالت در جادهها
نریخته است

حجت االســام ناصر قوامی فعال
سیاسی اصال حطلب با انتقاد از
حضور آخوندی در بین گزینههای
نهایی شهرداری تهران گفت :در
شش سال وزارت «آخوندی» حتی
یک فرغون آسفالت در جادههای روستایی ریخته نشد.
وی افزود :متاسفانه امروز نیز همان رویه غلط گذشته
برای انتخاب شهردار در حال طی شدن است و آقای
آخوندی که کارنامهاش در وزارت راه و شهرسازی به
هیچ عنوان قابل دفاع نیست به عنوان اصلیترین گزینه
شهرداری تهران مطرح شده است.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد :اگر امروز از
روستاییان درباره عملکرد آقای آخوندی در این شش
سال بپرسید ،به شما میگویند که در این مدت حتی
یک فرغون آسفالت در جــاد ههــای روستایی ریخته
نشده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم با بیان این
که عملکرد آقای آخوندی به قدری ضعیف بوده که به

فرهنگی مطرح شد و به تصویب رسید و هم اکنون در حال
اجراست.
▪متولی ندارد!

معاون سامان دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
هم دلیل مغفول ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان را
نداشتن متولی اصلی برای اجرا دانست .به عبارتی مقوله
ازدواج در سازمان های مختلف پخش شده و همه این
دستگاه ها به نوعی متولی محسوب می شوند .در جلسات
مکرری که با سازمان های متعدد برگزار شده نیز بیشترین
تمرکز بر مسائل محتوایی است اما موضوعات اجرایی به
سرانجام نرسیده است .به اعتقاد تندگویان ،نبود بودجه
در اجرای این قانون نقش حائز اهمیتی نداشته چرا که
در عمل ساختار مشخصی برای بهره بــرداری از منابع
وجود ندارد.
چنان که نهادهای مختلف در این قضیه سرفصل ها و
ردیف هایی دارند اما مجموعه و پایگاهی را نمی بینم که
بر عملکرد دستگاه ها و نهادها نظارت کند .در واقع هنوز
مشخص نیست چه کسی قرار است این اعتبارات را تأیید
کند و عملکرد اجرایی دستگاه ها دربرابر دریافت این
منابع چگونه بوده است؟
▪تندگویان :عملکرد مطلوبی نمی بینیم

وی تاکید کــرد :مشکالتی همانند مسکن و اشتغال



جوانان حل نشده باقی مانده که متولی آن دستگاه های
دیگریهستند.البتهاعتباراتخوبینیزبهاینموضوعات
تخصیصیافتهاستاماعملکردمطلوبینمیبینیم.ازاین
رو معتقدم تا در موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان از
سوی متولیان به یک وحدت رویه نرسیم ،نمی توان توقع
داشت جوانان به ازدواج رغبت نشان دهند.
یک عضوکمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت و گو با
خراساندراینخصوصمعتقداستازجملهدالیلاجرایی
نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان این است که دولتها
ن باره نداشته اند .علی کرد نبود
برنام ه ریزی دقیقی درای 
نظارت بر عملکرد دولت را هم موضوع دیگری دانست که
منجر به اجرا نشدن این قانون شده است .وی با اشاره به
تامین تسهیالت ازدواج گفت :تسهیالت ازدواج آسانی
که توسط دولت در اختیار بانکها قرار گرفته ،نه تنها آسان
نیست بلکه سخت است .ضمن آن که طبق قانون ،باید
نهادها و دولتها کالسهای فرهنگسازی برای جوانان
برگزار کنند .اتفاقی که تابهحال نیفتاده چون برای دولت
بار مالی داشته است.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،قانون تسهیل ازدواج
جوانان مشتمل بر  13ماده و  4تبصره در جلسه علنی 27
آذر  1384مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 77
دی ماه  1384به تأیید شورای نگهبان رسید.

زلزله

بیمارستانهای کشور در برابر زلزلههای 7ریشتری مقاومت کمی دارند

رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد :بررسیهای ما نشان داد ،اغلب بیمارستانهای
کشور مقاومت کافی در برابر زلزلههای با بزرگای ۷ریشتر و بیشتر را ندارند .به گزارش ایسنا ،دکتر شکرچیزاده در
نشست تخصصی اولین سالگرد زلزله ۲۱آبان کرمانشاه افزود :این روندرا در بسیاری از زلزلههای کشور شاهدیم
که نشان میدهد ما تا رسیدن به وضعیت مطلوب ساخت و سازها فاصله زیادی داریم.رئیس مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی با تاکید بر این که مطالعات ما نشان داد که کشور در زمینه ساخت و ساز سازههای عمومی مانند
بیمارستانها ،کارنامه درخشانی ندارد ،یادآور شد :بررسیهای ما نشان داد اغلب بیمارستانهای کشور مقاومت
کافی در برابر زلزلههای با بزرگای  ۷ریشتر و بیشتر را ندارند.به منظور رفع این چالش مذاکراتی با مسئوالن
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی داشتیم ،اما متاسفانه این مسئوالن باور داشتند که بیمارستانها قابل
مقاومسازی نیستند .این در حالی است که میتوانیم با اقداماتی سطح ایمنی این ساختمانها را ارتقا دهیم.

▪قائمی :انتخاب آخوندی تخلفی برتخلفات قبل
می افزاید

قائمی عضو سابق حزب اعتماد ملی
هم گفت :در صورتی که اعضای
شورای شهر ،شخصی را که بهدلیل
سؤاالت و ابهامات مدیریتی ،مجبور
به استعفا از وزارت راه و شهرسازی
شد بهعنوان شهردار جدید تهران انتخاب کنند ،قطع ًا
تخلفی بر تخلفات قبلی خود اضافه کرد هاند .قائمی
همچنین در پاسخ به این سؤال که "با توجه به حواشی که
در روند انتخاب شهردار جدید تهران شاهد هستیم ،آیا
در ماههای آینده  باید منتظر تکرار روند انتخاب شهردار
برای تهران باشیم؟" گفت :امیدوارم که این اتفاق نیفتد
اما اگر اینگونه شد اینبار اعضای شورا هستند که باید
از سمت خود استعفا کنند تا بیش از این با آبروی جریان
اصالحات بازی نشود.

سخنگوی کمیسیون قضایی خبر داد:

 ۲ماهحبسو ۷۴ضربهشالقدرانتظار پزشکان
ومتقاضیانعملچشمگربهایوگوشاالغی

▪دولتها برنام ه ریزی ندارند

...

هیچ عنوان قابل دفاع نیست،
افــــــزود :مـــن نــمــیدانــم
شــورای شهر تهران چرا
به این راحتی در حال از
بین بردن سرمایه اصالح
طلبی اس ــت .ایــن فعال
اصــاح طلب در عین حال
دربــاره صالحیت محسن
هــاشــمــی بــرای
شـــــهـــــرداری
تــهــران یـــادآور
شــد :هیچ یک
از گزینههای مطرح شده بــرای شهرداری تهران به
انــدازه آقــای هاشمی صالحیت تصدی این سمت را
ندارند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیتهای قانونی مربوط به
مجازاتهایجایگزینحبسکهدرقالبیکبخشنامهنیزبه
قضاتابالغشدهاست،بهآنهاتوصیهکرد:ازمجازاتهای
متناسب با جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز
بتوانندبااستفادهازاینفرصتبهبازسازیروحیواجتماعی
خود بپردازند .آیت ا ...آملی الریجانی در جلسه مسئوالن
عالی قضایی افزود :این قبیل مجازاتها و دیگر تاسیسات
قانونیمنجربهکاهشجمعیتکیفرینظیرآزادیمشروطو
تخفیفمجازاتهاموجببهبودوضعیتمحکومانوخانواده
آنانودرنهایتبهبودوضعیتجامعهاست .موضوعزندانها
در همه کشورها مسئلهای اساسی است و در کشور ما نیز به
خصوص به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر مسئلهای قابل
تأملاست.هماکنوننزدیکبه ۷۰درصدزندانیانکشوربه
صورتمستقیمیاغیرمستقیمبهواسطهجرایممرتبطبامواد
مخدردرزندانبهسرمیبرندوبایدبرایاینموضوعچارهای
اندیشید.وی تاکید کرد :زندان برای تحفظ از افراد خاطی
است که به جامعه آسیب میزنند و موجب تضییق آزادی و
آسایش مردم میشوند یا علیه امنیت کشور اقدام میکنند.
آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است ،اما همه
زندانیانازاینقبیلنیستندوقضاتمیتوانندبانگاهوسیع
ومالطفتآمیزخوددرچارچوبظرفیتهایقانونیدرباره
احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازاتهای
متناسبجایگزینحبساستفادهکنندتامحکوماننیزبتوانند
با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود
بپردازند.رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با صدور
مجازاتهای جایگزین حبس بر مبنای قانون ،عدالت ،فهم
صحیحوبصیرت،گامیمهمدرجهتکاهشجمعیتکیفری
کشوربرداشتهشود.

▪عامری :فرصتهای سامان بخشی تهران از بین
می رود

محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت
ایثارگران انقالب اسالمی هم معتقد
اســــــت :انـــتـــخـــاب "آخــــونــــدی"
فرصتهای سامان بخشی به امور
تهران را از بین میبرد .وی تصریح
کرد  :شخصی که در پنج سال دوره وزارتش ،چندین بار
درمعرضاستیضاحقرارگرفتوهیچقدمیبرایسامان
دادنبهبخشمسکن برنداشت،ازسویاعضایشورای
شهر به عنوان یکی از گزینههای نهایی شهرداری تهران
انتخاب شده است .این انتخاب نشان میدهد ،اعضای
شورای شهر بیش از این که به فکر منافع مردم تهران
باشند ،به فکر پیشبرد اهداف سیاسی خود هستند.
▪تکذیب اظهارنظر محسن هاشمی درباره دو گزینه
نهایی

درحالی که برخی رسانه ها به نقل از محسن هاشمی
رئیس شورای شهر اظهاراتی درباره سرنوشت دوگزینه
نهایی شهرداری (آخوندی و حناچی) مطرح کرده اند،
اما «انتخاب» دیروز نوشت :محسن هاشمی در این باره
هیچ اظهارنظری نکرده است.
▪محسن هاشمی :شهردار تهران امــروز انتخاب
می شود

همچنین رئیس شــورای شهر تهران رد صالحیت دو
گزینه شهرداری تهران را تکذیب کرد و گفت :امروز سه
شنبه شهردار تهران از بین آخوندی و حناچی انتخاب
میشود .هاشمی رفسنجانی ،درباره اخباری مبنی بر
رد صالحیت عباس آخوندی و پیروز حناچی از سوی
مراجع ذیصالح و اعالم آن به هیئت رئیسه شورای شهر
تهران به تسنیم اظهار کرد :چنین خبری صحت ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،از تعیین
 ۲ماه حبس و  ۷۴ضربه شالق بر اساس ماده  ۶۳۸قانون
مجازات اسالمی هم برای افراد متقاضی انجام عملهای
چشمگربهایوگوشاالغیوهمپزشکانتسهیلکنندهاین
اقدامخبرداد.
حسن نــوروزی با تایید صحت خبر منتشر شده از سوی
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران مبنی بر اینکه
جراحیهای نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم و شکل
گوش مشروع تلقی نمیشوند و بر اساس قانون مجازات
اسالمی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری هستند ،به
خبرگزاریخانهملتگفت:اصوالتغییراتدرپیکرهوضعیت
نظام خلقتی انسان از نظر مذاهب گوناگون رد شده است،
همچنان که اهــل سنت و مسیحیت این اقــدام را حرام
میدانند و معتقدند خلقت خدا را نباید تغییر داد و تقریبا
نظر همه ادیان به این میرسد که انجام این نوع عملها
ممنوع است.
نوروزیبااشارهبهانجامعملجراحیبرایقراردادنعنبیه
مصنوعی و کاشت نگین در چشم ،تغییر دایم رنگ چشم
به رنگهایی همچون قرمز و عملهای نامتعارف تحت
عنوان چشم گربهای و گوش االغی ،تصریح کرد :انجام این
نوع عملها مصداق ماده 638قانون مجازات اسالمی بوده
واقدامیمجرمانهاستوچنینتغییراتیکهدرجسمانسان
انجاموباعثتحریفدرجامعهمیشود،ممنوعاست.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،در بیان نوع مجازاتی که
برای این افراد در قانون مجازات اسالمی تعیین شده است،
یــادآور شد :تعیین مجازات برای این افــراد بر اساس ماده
 638قانونمجازاتاسالمی صورتمیگیردکهدرآنآمده،
هر گاه کسی علن ًا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به
عمل حرامی نماید ،عالوه بر کیفر عمل به حبس از  10روز
تا دو ماه یا تا 74ضربه شالق محکوم خواهد شد و در صورتی
کهمرتکبعملیشودکهنفسآنعملدارایکیفرنباشداما
عفت عمومی را جریحهدار کند ،تنها به حبس از 10روز تا دو
ماهیاتا 74ضربهشالقمحکومخواهدشد.

نکته
مجلس به مسائل مهم ورود کند
اگرچهتصویباینقانونباهدفتکریمفرهنگوارزش
های عمومی جامعه است اما یک پرسش جدی در این
خصوص مطرح است؛ این که آیا در این شرایط جامعه
و در البه الی این همه مواردی که مسائل و ملزومات
مهم جامعه به شمار می آید ،تصویب چنین مواردی
چقدرمیتوانددارایاهمیتباشدیابهتراستبگوییم
چقدر نیاز است باالترین نهاد قانون گــذاری در این
موضوعات صرف وقت و انرژی کند .آیا در همین روند
به ایجاد سازوکارهای قانونی جدید و به روز درباره
افزایش نظارت ها بر عملکردهای اقتصادی جامعه
توجه می شود؟ آیا عمل زیبایی چشم و گوش این قدر
مهم است که درباره اش قوانین سختگیرانه تصویب
شود؟ازسویدیگراینسوالمطرحمیشودکهاساسا
این قانون چگونه امکان اجرایی شدن دارد؟ چگونه
می توان چنین افرادی را شناسایی و مجازات کرد و
حتی پزشک آن ها را وچقدر باید هزینه و وقت برای
آن صرف کرد؟شاید آن چه قانون گذاران محترم می
دانند از شرایط جامعه جدا از آن است که ما می دانیم و
شایدورودبهاینمسائلازنگاهآنانمهمترازهرمسئله
دیگریاستوشایدهمهمشکالتمهمتر،حلوفصل
شدهوفقطهمینمواردماندهاست.واقعانمیدانیم...
CMYK

