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تصویب طرح «تشدید مجازات
اسیدپاشی» در کمیسیون قضایی

نماینده تهران در مجلس از تصویب جزئیات طرح «تشــدید مجازات اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان ناشــی از آن» در جلسه دیروز کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس خبر داد.سیده فاطمه حسینی طراح طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی در تشریح جزئیاتی از این طرح ،گفت :در موضوع
تشدید مجازات اسیدپاشی ،عالوه بر قصاص نفس یا عضو ،با توجه به میزان دیه اعضای بدن ،حبس های تعزیری درجه ۱تا ۴پیش بینی شده است.

...
اخبار

دبیرکل ستاد مبارزه
با مواد مخدر اعالم کرد:

مواد مخدرعلت  55درصد
طالق ها

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ،سامان
دهی ،جمع آوری ،بازپروری و درمان معتادان
متجاهر و خیابانی را از اولویت های ستاد
مبارزه با مــواد مخدر برشمرد و گفت۵۵ :
درصــد علت طالق در کشور ،مــواد مخدر و
اعتیاد اســت و حــدود  ۷۰درصــد زندانیان
مــربــوط بــه مـــواد مــخــدر هستند .س ــردار
اسکندر مومنی روز گذشته در اولین نشست
خبری خــود ضمن بیان ایــن مطلب ادامــه
داد :در کشور  ۵۰تا  ۶۰هزار معتاد متجاهر
داریــم و از این تعداد  15هزار نفر در تهران
هستند.ویافزود:سرانهنگهداریازمعتادان
متجاهر روزانــه  ۱۵تا  ۲۰هزار تومان است
که این رقم در الیحه بودجه سال آینده نیز
با تمام اولویتها و برنامههایی که به دولت
ارائه کردیم ،لحاظ شده است .دبیرکل ستاد
مبارزهباموادمخدرمیانگینسناعتیادرا۲۴
سال و چند ماه اعالم کرد و گفت:از مجموع
 ۵۲میلیون نفر در سنین  ۱۵تا  ۶۴سال
کشور  ۶دهم درصد را زنان معتاد تشکیل می
دهند .مومنی افزود :براساس پژوهش های
علمی و آمار ،نرخ مصرف مواد مخدر در دانش
آموزان مقطع دبیرستان حدود ۲درصد است
که زنگ خطری جدی است .بر این اساس
یکی از برنامه های آموزش و پرورش توانمند
ســازی و آمــوزش قــدرت نه گفتن به دانش
آموزان است .عالوه بر آن ۳۰درصد مبتالیان
به اچ آی وی نیز از طریق تبعات مصرف اعتیاد
به این بیماری مبتال شده اند و حــدود ۳۰
درصــد جرایم از سرقت تا قتل نیز ریشه در
مصرف مواد مخدر دارد.مومنی درباره پول
های کثیف در حوزه مواد مخدر توضیح داد:
یکی از اولویت های ستاد ،شناسایی اموال
قاچاقچیان و پیگیری بنیان هــای مالی با
کمک قوه قضاییه است؛ البته در برخی موارد
معتقدیم در قانون باید اصالحاتی صورت
گیرد و دراین خصوص با قوه قضاییه،مجلس و
مجمعتشخیصمصلحترایزنیهاییداشته
ایم .ما معتقدیم باید قوانینی داشته باشیم که
بتوانیم به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان در
سطحکالنضربهجدیواردکنیم.ویافزود:
حضور کشورهایی چون آمریکا در افغانستان
تولید و سطح زیر کشت مــواد مخدر در این
کشور را ۵۰برابر کرده به نحوی که تولید مواد
مخدر در افغانستان از ۲۰۰تن به ۱۰هزار تن
رسیده است ؛ بنابراین مداخالت کشورهای
خارجی و آمریکا مقابله با مواد مخدر را سخت
تر کرده و این مسئله ،ناامنی بزرگی است.

سرپرست معاونت فضای مجازی
دادستانی کل کشور:

فیلتر تلگرام قرار بود شامل
نسخه های فارسی آن هم باشد
به گزارش فارس ،جواد جاویدنیا ،سرپرست
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
درباره فیلترینگ تلگرام طالیی و هاتگرام
گفت :زمانی که دستورالعمل فیلترینگ
تلگرام صــادر شد در واقــع فیلتر ایــن پیام
رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد
اما شرایط دیگری دربــاره تلگرام طالیی و
هاتگرام به وجود آمد.
وی تاکید کرد :دستور قضایی بر این بود که
همه دسترسی ها به تلگرام و پوسته های آن
قطع شود اما دست اندرکاران تلگرام طالیی
و هاتگرام اعالم کرده بودند که میتوانند
از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر
فعالیت خــود را ادامـــه دهــنــد .سرپرست
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
گفت :بر مبنای همین اظهارات بود که در
دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طالیی فرصت
داده شد تا از تلگرام جدا شوند اما ظاهر ًا این
امر محقق نشده و شواهد نشان میدهد
که محقق نمیشود .وی با اشاره به اینکه
تصمیم برای فیلتر نکردن پوسته های تلگرام
یعنی تلگرام طالیی و هاتگرام در جمع
دیگری گرفته شد ،گفت تصمیم برای فیلتر
آنها نیز باید در همان جمع گرفته شود.

موافقان و مخالفان کشت فراسرزمینی چه می گویند؟

انعقاد تفاهم نامه 5میلیون هکتار کشت فراسرزمینی با  ۱۶کشور

دانش پور -معضالتی چون کمبود آب  ،فرسایش
خاک و همچنین هزینه های تمام شده کشاورزی
باعث شد تا اوای ــل ســال  95آییننامه کشت
فراسرزمینی به تصویب هیئت دولــت برسد و
توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارت نیرو
و وزارت جــهــادکــشــاورزی ابــاغ شــود .پــس از
گذشت یک سال از ابالغ این آیین نامه بود که
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که کشت های
فراسرزمینی آغاز شده است ،گفت :هم اکنون
حــدود یک میلیون هکتار زمین در کشورهای
دیگر زیر کشت محصوالت ایران است .محمود
حجتی تاکید کرد :چند کشور آفریقایی ،اوکراین
و تاجیکستان تحت کشت قرار گرفته اند که این
مهم توسط بخش خصوصی انجام می شود.
محصوالت این مــزارع در صــورت نیاز به کشور
منتقل می شــود یا ایــن که در همان منطقه به
فروش می رسد.
▪رئیس جمهوراز کشت فراسرزمینی گفت

دو روز قبل رئیس جمهور نیز در جمع وزیــر،
معاونان و مدیران وزارت نیرو به موضوع کشت
فراسرزمینی اشاره کرد و گفت :این مهم است
که آب مصرفی کــشــاورزی چه میزان باشد و
محاسبه کنیم که برای تولید میوه چه میزان آب
و برق مصرف شده و تولید میوه به چه قیمتی
تمام شده است .همچنین باید بررسی کنیم که
کشت میوه ،سبزی و صیفیجات در داخل کشور
به صرفهتر است یا باید به کشت فراسرزمینی
روی بیاوریم و در دیگر کشورها زمین اجاره کنیم
و محصوالتی را که نیاز به آب زیاد دارند در آن
کشورها که منابع آبی بهتری دارند ،تولید کنیم
و این می تواند آثار بسیار خوبی برای ما به همراه
داشته باشد .روحانی با اشاره به این که در سفر
به تایلند نخستوزیر این کشور پیشنهاد کشت

ایرالین معروف
به پرداخت جریمه
و عذرخواهی
محکوم شد

بتوانیم تناسبی بین این دو برقرار کنیم.
▪ ۴۳۰هکتار در ۱۶کــشــور تحت کشت
فراسرزمینی

برنج توسط ایران در زمینهای کشاورزی شان را
ارائه کرد ،گفت :در تایلند زمینهای کشت برنج
ساالنه سه تا چهار نوبت کشت میشود و باید
محاسبه کنیم که آیا کشت برنج در داخل کشور
به نفع ماست یا باید آن را به کشت فرا سرزمینی
تبدیل کنیم.
▪آب در کشور کم نیست

در عین حــال وزیــر جهاد کــشــاورزی دیــروز در
مراسم معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی
اظهار کرد :اگر از ظرفیتهای فراوان کشور در
حــوزه کشاورزی به خوبی استفاده کنیم هیچ
نیازی به واردات نخواهیم داشــت .به گزارش

فارس ،محمود حجتی با بیان این که نباید انتظار
داشته باشیم که دیگران غذای ما را تولید کنند،
افزود :برخی با محاسبات اشتباه میگویند آب
در کشور کم است ،ما اگر با علم و فناوری بتوانیم
از ظرفیتهای موجود آب کشور استفاده کنیم
تولید بسیار زیادی خواهیم داشت .آب در کشور
نه تنها کم نیست ،بلکه باید روز به روز با بهرهوری
باال از آن بیشتر استفاده کنیم.وی گفت :هدف
اصلی ما ایــن اســت که تا جایی که میتوانیم
نیاز مردم را از محصوالت داخلی تأمین کنیم
و البته باید طــوری ایــن کــار را انجام دهیم که
تولیدکنندگان ما هم متضرر نشوند بنابراین
همواره سیاستهای ما باید به گونه ای باشد که

حجتی:برخی با محاسبات اشتباه میگویند آب
در کشور کم است ،ما اگر با علم و فناوری بتوانیم از
ظرفیتهای موجود آب کشور استفاده کنیم تولید
بسیار زیادی خواهیم داشت
دادگاه تهران شرکت هواپیمایی ایرانی معروف را به
علت لغو پرواز و بالتکلیف گذاشتن یکی از مسافران
به پرداخت دو هــزار و  ۲۸۰یــورو جریمه نقدی و
عذرخواهی رسمی محکوم کرد.به گزارش ایرنا،
شاکی پرونده در تاریخ  24دی سال  96بلیت رفت
و برگشت از ارومیه به مقصد استانبول تهیه می کند
اما در هنگام برگشت پس از مراجعه به فرودگاه
استانبول با پرواز لغو شده مواجه می شود و تماس
های وی با شرکت به منظور تعیین تکلیف بی نتیجه

می ماند و از آن جا که ارز مکفی به همراه ندارد
نمیتواند از شرکت های هواپیمایی آن شهر بلیت
برگشت تهیه کند .در نهایت فردی ایرانی به شاکی
پروندهکهاستاددانشگاهاستمبلغیقرضمیدهد
و شاکی به منزل خود در ارومیه می رســد .وی به
لحاظ بحران روحی متحمل شده در ترکیه تقاضای
مطالبه خسارت معنوی و مادی می کند و نماینده
شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر میشود اما
دفاع موجهی از خود ارائه نمیکند و اعالم میکند

سخنگوی کمیسیون کــشــاورزی مجلس هم
دربــاره این موضوع اعــام کــرد :تاکنون 5/۱
میلیون هکتار تفاهم نامه کشت فراسرزمینی با
 ۱۶کشور منعقد شده که حدود  ۴۳۰هزارهکتار
زمین زیرکشت اســت .نورمحمد تربتی نژاد
گفت :هــدف از ایــن نــوع کشت ،بهرهبــرداری
از منابع،عوامل،ظرفیت ها و امکانات دیگر
کشورها برای تولید محصوالت کشاورزی مورد
نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولیدی و ارتقای
امنیت غذایی و دیگر نیازهای صنعتی کشور
اســت .وی ادامــه داد:شاخصهای مهم برای
انتخاب کشورهای هدف شامل امکان اجاره
و خرید زمین در این کشور با قیمت کم،وجود
زمین زیــاد ،آب زیــاد و روابــط حسنه سیاسی-
اقتصادی با این کشور هاست.
▪کشت فــراســرزمــیــنــی بــه قیمت نــابــودی
کشاورزان

کشت فراسرزمینی اگر چه می تواند راه حلی
برای برخی کمبودها و محدودیت های منابع
آبی کشور باشد اما به گفته عضو شورای مرکزی
خانه کشاورز همین موضوع ممکن است به قیمت
نابودی جامعه کشاورزی هم تمامشود .مسعود
اسدی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
اظهار کرد :با وجود آن که کشت فراسرزمینی
تــوســط بــســیــاری از کــشــورهــا بــه سبب بحث
تامین غذا مطرح است ،اما در کشور ما به دلیل
وابستگی  90درصد اقتصاد به بخش کشاورزی
و دامپروری و امنیت غذایی ،مانور دادن روی آن
بسیار خطرناک است.
که شرکت حاضر است وجه بلیت پرداخت شده را
مسترد کند.در این حکم آمده است :این دادگاه
شرکتخواندهرابهپرداخت 140هزارتومانهزینه
سفرازتبریزبهارومیهو 380یورو وجهبلیتبازگشت
به ایران و به عنوان خسارت معنوی وارد شده و صرف ًا
به منظور آرامش خاطر زیان دیده به پرداخت پنج
برابر وجه بلیت ذکر شده در حق خواهان محکوم و
همچنین شرکت خوانده را به عذرخواهی رسمی در
یکی از جراید کثیراالنتشار مکلف می کند.

از میان خبرها
راه اندازی اولین کیف پول مبتنی بر شبکه های اجتماعی
حاجیان  -نرم افزار کیف پول موبایلی مبتنی بر شبکه های اجتماعی(جیبی مو) دستاورد یک
پ ایرانی درحوزه ارائه خدمات مالی روز گذشته رونمایی شد.عرفان مرادیان مدیر این
استارتآ 
استارتآپبااشارهبهقابلیتهاینرمافزارجیبیموگفت:ایننرمافزارعالوهبرافرادحقیقی،به
کسبوکارهاینوپا،پلتفرمیوکسبوکارهایفعالدرشبکههایاجتماعینیزخدماتمتنوعی
را در زمینه مالی ارائه می دهد.وی انجام عملیات پرداخت ودریافت وجه بدون کارمزد ،پرداخت
و دریافت وجه تنها از طریق شماره تلفن یا نام کاربری ،امکان انتقال وجه تا سقف 100میلیون
ریال در روز و به اشتراک گذاری تراکنش های مالی با دیگران را از جمله قابلیت های اپلیکیشن
"جیبی مو" دانست .مرادیان افزود:از طریق این اپلیکیشن کهتوسط تعدادی از نخبگان ایرانی
نوشته شده است بدون نیاز به اطالعات حساب یا کارت بانکی ،تنها باداشتن شماره تلفن همراه
طرف مقابل ،میتوان از خدمات انتقال پول استفاده کر د.

بهرهگیری محققان ایرانی از روغن دانه انار برای جلوگیری از تکثیر
سلولهای سرطانی
محققان ایرانی از روغن دانه انار دارویی تولید کردند که در جلوگیری از تکثیر سلولهای
سرطانی موثر است.به گزارش فارس ،محققان ایرانی موفق شدند از روغن دانه انار که سرشار
از امگا ۵است دارویی برای بازسازی و جوان سازی سلولهای پوست تولید کنند .همچنین
این دارو که به شکل کپسول تولید شده ،بازدارنده تکثیر سلولهای سرطانی سینه  ،پروستات
و کولون در محیط کشت بافت است .این دارو به افزایش اپیدرم و بازسازی و جوان سازی
سلولهایپوستکمکمیکندوضدالتهاباست .همچنینبهعنوانآنتیاکسیدانقویعمل
می کند و کلسترول خون را کاهش میدهد .این دارو از بین برنده رادیکالهای آزاد است که
فرایند پیری را سرعت می بخشد و منجر به از دست رفتن انعطاف پوست میشود و سطح تحمل
گلوکز را ارتقا می دهد و التهاب مرتبط با چاقی را سرکوب میکند.

افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته  IPشبکه ملی اطالعات

جهرمی :تمامی محصوالت آمریکایی از شبکه ملیاطالعات حذف شد
وزیــر ارتباطات با بیان اینکه خدمات داخلی
باید از نظر کیفیت ،قیمت و امنیت برتری داشته
باشد ،خاطر نشان کرد :از مسئوالن میخواهیم
شبکه مــلــی اطــاعــات را بــا مــســائــل سیاسی
آمیخته نکنند و کلمه فیلترینگ را به شبکه ملی
اطالعات پیوند نزنند.به گــزارش ایسنا ،آیین
افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته  IPشبکه
ملی اطالعات با حضور آذری جهرمی  -وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات  -در این وزارتخانه
برگزار شد.محمدجواد آذری جهرمی دیروز در
این مراسم ،اظهار کرد :بنا بر ابالغ مرکز ملی
فضای مجازی ما کل تجهیزات آمریکایی را از
شبکه ملی اطالعات خــارج کردیم و با اجرای
این پروژهها ،دیگر هیچ تجهیزات آمریکایی در
شبکه ملی اطالعات نــداریــم.وی اظهار کرد:
در حال برقراری یک تفاهمنامه برای تشکیل
مرکز مشترک چهار جانبه میان ،ایران و روسیه
و ترکیه و آذربایجان جهت بهینهسازی ظرفیت
الزم برای به اشتراک گذاری بازارهای منطقهای
بــرای اســتــارت آپه ــا ،بــرگــزاری رویــدادهــای
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مشترک آموزشی و استفاده از ظرفیتهای
سرمایهگذاری خطرپذیر هستیم.وی با بیان
اینکه آثار کیفی اینترنت بر ظرفیت شبکه ملی
اطالعات تاثیر نخواهد داشــت ،افــزود :ما در
یک سال گذشته ،افزایش پایداری ارتباطات

بینالملل را داشتیم .پیش از این در صورت
قطع شدن ارتباطات بینالملل کاربر احساس
م ـیکــرد امــا اکــنــون ممکن اســت  ۴۰درصــد
ارتباطات بینالملل قطع باشد اما کاربر نهایی
این قطعی را احساس نمیکند.وی خاطرنشان

کرد :بنا بر ابالغ مرکز ملی فضای مجازی برای
حداقلسازی تهدیدهای تحریمی ،پیرینگ با
کشورهای همسایه را در دستور کار قرار دادیم.
طی یک ســال گذشته با ترکیه ،آذربایجان و
عمان این پیرینگ نهایی شده و در حال پیگیری
هستیم که این موضوع با روسیه ،عراق ،پاکستان
و امارات هم انجام شود تا بتوانیم بهجای این که
ارتباطات را به کشورهای اروپایی منتقل کنیم،
ارتباطات را بهصورت منطقهای تبادل کنیم.
آذری جهرمی دربــار ه اقدامات انجام شده در
حوز ه افزایش امنیت و سالم سازی فضای مجازی
بیان کرد :توسعه توان رصدی مرکز ماهر جهت
کشف حمالت ،آسیبپذیر یها و بدافزارها،
توسعه حفاظت زیرساخت فضای مجازی کشور،
در مقابل حمالت  ،ddosاجرای طرح حمایت
از کودکان در فضای مجازی و حمایت از تولید
محتوا برای کودکان ،توسعه ابزارهای بومی و
امنیت شبکه از جمله آنتی ویروس و ضدبدافزار
و توسعه خدمات ویدئویی  ottداخلی از جمله
این اقدامات است.

...
جامعه

واكنش تند علی نوبخت :

استعفای وزیر بهداشت
برای فرار از استیضاح است

علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت
مجلس در خصوص استعفای وزیر بهداشت
گــفــت :چــون در وزارت بهداشت قانون
رعایت نمی شود ،خرجشان زیاد میشود.
امروز فصل فرار کردن نیست .وزیر بهداشت
باید باشد و آشی را که پختهاند عمل بیاورد
به گزارش ایلنا ،وی افزود :هفته پیش ۳۵
نماینده،استیضاح قاضی زاده هاشمی
را امضا کردند؛ فــرار رو به جلوی ایشان
بههمین علت است.
▪سرپرستی وزارت را نپذیرفتم

نماینده تهران در مجلس و برادر محمدباقر
نوبخت رئیس ســازمــان برنامه و بودجه
همچنین از پیشنهاد دولت برای سرپرستی
وزارت بهداشت به وی خبر داد .بنابرخبر
تسنیم ،نوبخت افزود :به بنده نیز پیشنهاد
شد تا سرپرستی وزارت بهداشت را بپذیرم که
بندهاینموضوعرانپذیرفتم.عضوکمیسیون
بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد :با توجه
به اوضاعی که وزارت بهداشت دارد ،صالح
ندانستم ،سرپرستی آن را بپذیرم.
▪استعفا قطع ًا قبول نمیشود

در همین حال شیویاری عضو کمیسیون
بهداشت مجلس گفت :وزیــر بهداشت با
توجه به مسائلی که در حوزه سالمت وجود
داشته استعفا کرده ،ولی قطع ًا این استعفا
مورد پذیرش قرار نمیگیرد .این خبر حاکی
است ،در چند روز گذشته الیاس حضرتی،
نماینده تهران در مجلس و چند نماینده
دیگر ،از استعفای وزیر بهداشت به دلیل
اختالف با سازمان برنامه و بودجه و اعتراض
به کاهش بودجه بخش سالمت خبر داده
بودند .ضمن این که وزارت بهداشت هنوز
موضع رسمی در این باره اتخاذ نکرده است.

لغو یا کاهش قیمت روادید عتبات
در دستور کار وزارت خارجه
مدیرکلعتباتسازمانحجوزیارتازتالش
برای لغو یا کاهش قیمت روادید عراق خبر
داد و گفت :هرچند این موضوع امــری دو
سویه است ،اما تالش هایی از سوی وزارت
خارجه انجام شده و در دستور کار قرار دارد.
مرتضی آقایی در خصوص هزینه این دوره از
اعزام ها نیز به مهر گفت :هرچند در هفته
های اخیر شاهد کاهش قیمت دالر در بازار
بوده ایم اما باتوجه به ثابت بودن قیمت ارز
ثانویه یا نیمایی ،هزینه اعزام به عتبات بهمن
ماه نسبت به ماه پیش کاهشی نداشته و
همچنان ثــابــت اســت.مــدیــرکــل عتبات
سازمان حج اظهار کرد :لغو یا کاهش قیمت
روادید امری دو سویه بوده اما وزارت خارجه
تاکنون مذاکرات و تالش هایی را در این
زمینه انجام داده است .آقایی خبر داد :لغو
یا کاهش قیمت روادید در دستورکار وزارت
خارجه قرار دارد و امیدواریم مذاکرات در
این خصوص به نتیجه برسد.وی بیان کرد:
بــرای مراسم اربعین نیز مذاکرات زیادی
برای لغو روادید انجام شد اما متاسفانه به
نتیجه مدنظر نرسیدیم.مدیرکل عتبات با
بیان این که کاهش هزینه سفر به عتبات
عالیات در صورت کاهش قیمت روادیــد یا
هزینه های داخلی از جمله کاهش نرخ هتل
ها انجام پذیر است

