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جامعه

کاهش شتاب طالق در کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به
شروع موج طالق در سالهای میانه دهــه ٧٠و
رشد آن در دو دهه اخیر گفت :تا سال  ٩۵شاهد
رشد میزان طالق در کشور بودیم اما طی  ٢تا ٣
سال گذشته به دلیل مداخالت مثبت از شتاب
طــاق در کشور کاسته شــده اســت.بــه گــزارش
فارس ،تقی رستم وندی در نشست خیرین ازدواج
با اشاره به این که در دو سال اخیر ،هرسال حدود
 ٩درصد از میزان ازدواج های کشور کاسته شده
است ،خاطر نشان کرد :افزایش حــدودی هزار
ازدواج در هراستان این کاهش را جبران خواهد
کرد.رستم وندی پیشنهاد داد :برای حل مشکل
ازدواج کشور هر سال هزار ازدواج به تعدا د ازدواج
های هر استان افزوده شود.رئیس سازمان امور
اجتماعی کشور به ادعای برخی که میگویند به
دلیلطالقدرآستانهاضمحاللخانوادههستیم،
اظهار کرد :آمارها نشان میدهد که چنین چیزی
صحت ندارد .براساس دادهها خانواده در جامعه
ایرانی پایدار است اما باید برای حفظ این پایداری
هوشیار باشیم.

گواهی نامه رانندگان
«حیوان آزار»ضبط می شود
مــعــاون اجتماعی پلیس راهـــور نــاجــا گفت:
مشاهده اعمالی از قبیل حــیــوانآزاری توسط
رانندگان ،احتمال ضبط گواهی نامه آن ها
را در پــی دارد .بــه گ ــزارش خبرنگاران پویا،
سرهنگ جهانی درباره انتشار عکسی از یک
خودروی پراید در حومه یاسوج که راننده آن با
اقدام غیراخالقی و غیرقانونی مبادرت به بستن
یک حیوان به عقب خــودرو و کشیدن آن روی
آسفالت در انظار عمومی کرده است ،اظهار کرد:
به استان مربوط اعالم شد علت و چگونگی این
اقدام غیرانسانی توسط راننده پراید را بررسی
کنند.معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا افزود:
انگیزه راننده و واکاوی شخصیتی و روانی این
شخص در کمیسیون پزشکی مورد معاینه روان
شناسان و روان کاوان بهداری استان قرار گرفته
و در صــورت اثبات نداشتن صالحیت روانــی،
تصمیم مقتضی درباره ادامه رانندگی یا ابطال
یا ضبط گواهی نامه نام برده گرفته میشود.

واکنش عضو کمیسیون بهداشت به موافقت با عرضه سیگار
در فروشگاه های زنجیره ای

قابل هضم نیست
محمد جواد رنجبر -برایمان غریب است؛
این که فروشگاه های بزرگ و مراکزی که
تاکنون سیگار عرضه نمی کــردنــد ،حاال
سیگار فروش هم بشوند .عجب ماجرایی
اســت تصمیم گیری هــای عجیب و غریب
آقــایــان.بــه گـــزارش خــراســان ،بــر اســاس
پیگیری برخی تشکل های صنفی و موافقت
تعدادی از دستگاه های دولتی در هفته
های گذشته ،مقرر شده پروانه خرده فروشی
محصوالت دخانی ،بــرای فروشگاه های
زنجیره ای که در حوزه محصوالت غذایی و
خواربار فروشی فعال هستند ،صادر شود و
بر این اساس ،پس از انجام اقداماتی چون
امضای تعهدنامه و ارسال درخواست ،این
مجوز طبق موافقت وزارتخانه های صنعت
و بهداشت ،به متقاضیان اعطا خواهد شد.
▪تعجب نماینده مجلس

در این باره به سراغ نماینده مردم خلخال و
کوثر در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت
رفتیم .وقتی خبر را بــرایــش می
خوانیم تعجب می کند و می گوید:
به نظرم بهداشت این کار را انجام

نمی دهد .پروانه فروش سیگار به وزارت
بهداشت چه ارتباطی دارد؟بشیر خالقی
افــزود :وزارت بهداشت مسئول سالمت
جامعه است  ،چرا باید مجوز فروش سیگار
بــدهــد؟وی ادامــه داد :قابل هضم نیست
که وزارت بهداشت اجــازه صــدور پروانه
خــرده فــروشــی محصوالت دخــانــی را در
فروشگاه هــای زنجیره ای بــدهــد.وی با
اش ــاره بــه ض ــرورت پیشگیری از افزایش
مصرف دخانیات از سوی وزارت بهداشت،
افزود :قابل قبول نیست و باور ندارم که این
وزارتخانه چنین کاری انجام دهد .در عین
حــال باید موضوع را از مسئوالن مربوط
در وزارت بهداشت جویا شوم.وی
تاکید کرد :حتما این موضوع را در
مجلس پیگیری می کنم.

شورای نگهبان مجدد رای داد

ایرادامنیتیبهالیحهاعطای
تابعیتبهفرزندانمادرانایرانی
محمد اکبری -الیحه اعطای تابعیت به
فرزندان مادران ایرانی و همسران خارجی
پــس از اصـــاح تــوســط مجلس مــجــدد به
شــورای نگهبان ارســال شد که سخنگوی
ایــن شــورا دیــروز در بررسی دوبــاره اعالم
کــرد کــه ایــن الیحه بــازهــم ایـــراد امنیتی
دارد.بنابرگزارش خراسان ،پیش از این
در ایرادهای مدنظر شورای نگهبان آمده
بود که اطالق اعطای تابعیت در مواردی که
ممکن است باعث بروز مشکالت و مسائل
امنیتی شــود امکان پذیر نیست و خالف
موازین شرعی و بند  ۵اصل  ۳قانون است.
همچنین دادن پــروانــه اقامت به پــدر ،در
همین موارد امنیتی مشکل ساز خواهد بود
و با موازین شرعی و قانونی مغایر است.این
درحالی است که الیحه اعطای تابعیت به
فرزندان مادران ایرانی در مجلس به تصویب
رسیده اما شورای نگهبان به آن ایرادهای
امنیتی وارد کرده است.در متن این مصوبه
که در مجلس به تصویب رسید ،آمده است:
« فرزندان حاصل از ازدواج شرعی
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که
قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد

شــده یا میشوند ،قبل از رسیدن به سن
 18سال تمام بهدرخواست مادر ایرانی در
صورت نداشتن مشکل امنیتی (بهتشخیص
وزارت اطـــاعـــات) ب ــه تــابــعــیــت ایـــران
درمیآیند.فرزندان مذکور پس از رسیدن به
سن  18سال تمام شمسی ،در صورت عدم
تقاضای مادر ایرانی ،میتوانند تابعیت ایران
را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل
امنیتی (بهتشخیص وزارت اطالعات) به
تابعیت ایــران پذیرفته میشوند .پاسخ به
استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه
ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف
است نسبت به صــدور پروانه اقامت برای
پدر غیرایرانی در صــورت نداشتن
مشکل امنیتی (بهتشخیص وزارت
اطالعات) اقدام کند».

کسب ۱۴مدال جهانی توسط المپیادی هایکامپیوتر و «نجوم و اخترفیزیک»
دانـــــــشآمـــــــوزان ایـــــرانـــــی در
المپیادهای جهانی «کامپیوتر»
و «نــجــوم و اخــتــرفــیــزیــک» موفق
بــه کــســب  ۱۴مـــدال رنــگــارنــگ
شدند.عنایت ســاالریــان معاون
مرکز استعدادهای درخــشــان و
دانشپژوهان جوان به فارس گفت:
در المپیاد نجوم و اخترفیزیک،
دانــــشآمــــوزان مــا هــفــت مــدال
نقره و سه برنز کسب کردند و در
المپیاد کامپیوتر یک طال و سه

نقره به دســت آوردنــد.ســاالریــان
اضــافــه کـــرد :در الــمــپــیــاد نجوم
و اخترفیزیک ،دانیال جالئیان
سامانی ،علیرضا حیدری ،پانیذ
حلواچی ،امیر محمد مارشال،
علی مهربانی ،مهیار دستمزدی
و آریـــا همتیان مــوفــق بــه کسب
مــدال نقره و همچنین راستین
رســــولــــی ،عــلــیــرضــا کــریــمــی و
حمیدرضا یعقوبی موفق به کسب
مــدال برنز شــدنــد.وی اف ــزود :در

المپیاد کامپیوتر مهدی جعفری
راویــز موفق به کسب مــدال طال و
ارشیا سلطانی ،کسری مظاهری
و سید مهرشاد میرمحمدی موفق
بــه کسب مــدال نقره شــدنــد .وی
گفت :امسال در المپیاد کامپیوتر،
تیم دانــشآمــوزان ای ــران چهارم
شد و این در حالی است که رتبه
ایران در سال گذشته  14بود؛ در
المپیاد نجوم و اخترفیزیک هم
رتبه ایران در سال گذشته اول بود
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هشدار درباره افزایش
ارتباط بین دختر و پسر
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت :متاسفانه
ارتباط بین دختر و پسر در جامعه زیاد شده و اصال
شایسته نظام اسالمی نیست و جای نگرانی وجود
دارد.به گزارش تسنیم ،زاهدی دیروز در همایش
پلیس و آمــوزش و پــرورش در کرمان با اشــاره به
این که اولیای دانشآموزان گرفتار مشغلههای
کاری شده اند و کمتر به سرنوشت فرزندان خود
توجه میکنند ،افــزود :این موضوع باعث شده
دانشآموزان بیشتر در فضای مجازی فعال باشند،
مشکالتخودرادرآنجاپیگیریکنندودرمعرض
آسیب قرار بگیرند.وی با بیان این که متاسفانه
ارتباط بین دختر و پسر در جامعه زیاد شده و اصال
شایسته نظام اسالمی نیست و جای نگرانی وجود
دارد ،اظهارکرد :خانواده ها باید پیوند عاطفی
بین پدر و مادر و فرزند را افزایش دهند و فرزند را از
دیگر روابط عاطفی و محبتهای بیرون از خانواده
بینیاز کنند.نماینده کرمان و راور در مجلس با
اشاره به کمبود جدی مشاور در آموزش و پرورش
تصریح کرد :این مشاور شامل مربی پرورشی و
مشاور خانواده در مدارس میشود که حتما باید در
یک مدرسه وجود داشته باشد.وی با بیان این که
دولتووزارتآموزشوپرورشبایدتعدادمشاوران
در آموزش و پرورش را افزایش دهند افزود :امروز
نیاز جدی مدارس وجود مربی پرورشی و تربیتی
بسیار خــوب ب ــرای ارائـــه مــشــاورههــای الزم به
دانشآموزان و ارتباط و برقراری روابط عاطفی
بین خانواده و فرزندان است.

پراید در انحراف فرمان
هم مردود شد

که هنوز نتیجه اعالم نشده است.
وی تصریح کرد :المپیاد جهانی
«کامپیوتر» از  13تا  20مرداد در

آذربایجان و المپیاد جهانی «نجوم
و اخترفیزیک» از  10تا  20مرداد
در مجارستان برگزار می شود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای
تهران اعالم کرد :خودروی پراید رتبه نخست را در
انحراف فرمان و گازهای آالینده دارد .به گزارش
ایسنا ،سید نواب حسینیمنش با بیان اینکه هم
اکنون دو خودروی نیسان و پراید بیشترین آمار
مــردودی در آزمونهای مراکز معاینه فنی را از
آن خود کرده و رتبه نخست را به دست آوردهاند،
تصریح کــرد :خــودروی پر تیراژ تولید داخلی،
رتبه نخست را در مردودی از انحراف فرمان که
نشاندهنده جلوبندی ضعیف خودرو است ،به
خود اختصاص داده است.

