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سخنگوی کمیسیون قضایی در گفت وگو با خراسان خبر داد:

مسئوالن می گویند

الیحه حبسزدایی مهریه
دردستورکار مجلس

وزیر بهداشت:

تاکنون داروی خارجی مصرف
نکردهام

وزیر بهداشت با تاکید بر این که به عنوان وزیر تا
این لحظه داروی خارجی مصرف نکردهام ،گفت:
ما از پزشکان خواهش کردیم با توجه به این که
داروی داخلی کیفیت کافی دارد ،داروی خارجی
تجویز نکنند .با توجه به این که بنده به عنوان وزیر
تا این لحظه هیچ داروی خارجی مصرف نکردهام
به همکاران و هموطنانم توصیه میکنم برای
حمایت از تولید داخــل ،داروی خارجی نسخه
نکنند و بیماران نیز دنبال آن نروند.سعید نمکی
به خانه ملت گفت :کمبود داروهای اساسی در
کشور به طور تقریبی به حداقل یک سوم میزان
کمبود دارو در مدت مشابه سال گذشته رسیده و
از سویی به هیچ وجه به برخی داروهای برند که از
خارج وارد میشدند و حدود پنج تا 10قلم مشابه
داخلی دارند اجازه ورود نمیدهیم.

 27درصد مردم تهران گرفتار
اختالالت روان هستند

عضو شــورای شهر تهران با اشــاره به این که 27
درصد مردم تهران از اختالالت روان رنج میبرند،
گفت :به زودی مدیریت شهری در سه فاز ،برنامه
ارتقای سالمت روان شهروندان را اجرایی میکند.
ناهید خداکرمی درباره راهاندازی پویش سالمت
روان به همت شهرداری و شورای شهر ،به فارس
گفت :در شهر عالوه بر توجه به موضوعات مختلف
تــوجــه بــه ســامــت شــهــرونــدان هــم جــزو وظایف
مدیریت شهری به شمار میرود .بر همین اساس،
راهاندازی پویش سالمت روان کلید خورده است.
وی افزود :این موضوع به مناسبت هفته سالمت
روان مورد توجه قرار گرفته و یک سال است که
تیمی از روان پزشکان ،روان شناسان و متخصصان
سالمت عمومی و  ...گرد هم آمده اند تا برنامههای
منسجمیدراینزمینهدرنظرگیرندکهمردمتهران
بیشتر احساس آرامش در شهر داشته باشند.

افزایش بحران گرسنگی در جهان
آمــار نشان میدهد شمار کسانی که در جهان از
دسترسینداشتنبهتغذیهمناسبرنجمیبرندبهدو
میلیاردنفررسیدهاست.بهگزارشایسنا،دویچهوله
در گزارشی در این زمینه آورده است :در حالی که
تولید مواد خوراکی افزایش چشمگیری داشته اما
ساالنه میلیونها نفر بر اثر گرسنگی جان خود را
از دست میدهند.بر اساس گزارشی که از سوی
سازمانخوارباروکشاورزیمللمتحدمنتشرشده،
تعداد کسانی که از دسترسی به خوراک مناسب و
تغذیهمرتبمحرومهستند۳۱۷،میلیوننفرافزایش
یافته و به دو میلیارد نفر در جهان رسیده است .به
این ترتیب ،حدود یکچهارم کل جمعیت جهان به
خوراکمناسبدسترسیندارند.همینآمارحکایت
ازآنداردکهساالنهبین ۹تا ۳۶میلیوننفردردنیابر
اثرگرسنگیجانخودراازدستمیدهند.

اما و اگرهای طرح مجلس
برای شکستن انحصار زبان انگلیسی
گـــروه اجــتــمــاعــی -نــمــایــنــدگــان مجلس
طرحی را برای رفع انحصار زبان انگلیسی
در مــدارس ارائــه کــردهانــد ،طرحی که به
اعتقاد آن ها راه را برای آموزش زبانهای
دیگر هموار میکند اما برخی کارشناسان
و معلمان معتقدند ایــن طــرح ادامــه مسیر
خصوصیسازی آموزش است .درباره این
طرح یک فوریتی که بخشی از آن را در ادامه
میخوانید ،چند ابهام مطرح است؛ طرحی
که به منظور شکستن انحصار آموزش زبان
انگلیسی در مدارس تدوین شده تا چه اندازه
باعث هموارشدن مسیر خصوصیسازی
آمــوزش میشود؟ و تا چه میزان به عدالت
آموزشی و وضعیت دان ـشآمــوزان مناطق
محروم کشور توجه دارد؟
در بخشی از این طرح یک فوریتی آمده است:
«با تصویب این قانون ،آموزش زبان انگلیسی
درنظامآموزشهمگانیکشورجنبهاختیاری
خواهد داشت و وزارت آموزشو پرورش مکلف
اســت امکان آمــوزش دیگر زبــانهــای مهم
بینالمللی و منطقهای را به صورت اختیاری
فراهم آورد و دانشآموزانی که گرایش نظری
را بــرای تحصیل انتخاب کــرده یا میکنند
الزم است حداقل مهارت مکفی در یکی از
زبانهای تایید شده را کسب کنند».
▪رفع انحصار نه حذف  

سلیمی عضو کمیسیون آموزشوتحقیقات
مجلس درباره چرایی ارائه طرح یک فوریتی
برای رفع انحصار از زبان انگلیسی به تسنیم
می گوید :این طرح ارائه شد تا آموزش زبان
منحصر به مدارس دولتی نباشد و به معنای
حذف زبان انگلیسی از مدارس نیست.این
طرح هنوز مصوب نشده و فع ً
ال فقط در حد

یک ایــده است.ابطحی ،عضو کمیسیون
آموز ش نیز به تسنیم میگوید :طــرح این
اســت که زبــان انگلیسی از انحصار خارج
شود مث ً
ال امکان فراگیری زبان فرانسوی،
روســی یا آلمانی هم وجــود داشته باشد.
نمایندگان مجلس این طرح را ارائه کردند تا
اگر دانشآموزان تمایل داشتند در کنار زبان
انگلیسی ،زبان دیگری را بیاموزند.
وی افــزود :به نظر میرسد ایــن طــرح رأی
نیاورد.در کنار نظرات نمایندگان مجلس،
برخی معلمان بر این باورند که این طرح در
نهایت به حذف زبــان انگلیسی از مدارس
و واگــذاری آن به آموزشگاههای خصوصی
ختم خواهد شــد.عــادل برکم  ،معلمی که
در بحث نفی خصوصیسازی آمــوزش تا
ام ــروز تــاشهــای بسیاری ک ــرده ،بــه این
موضوع چند ایراد وارد دانسته ،از جمله این
که گفته اســت:از اشکاالت طرح این است
که گفتهاند ،دانشآموزان محروم بورسیه
شوند و این که براساس مراودات فرهنگی که
انجام میشود ،برخی کشورها برای آشنایی
با زبــان کشورشان کال سهایی را برگزار
خواهند کرد اما باید گفت ضمانت اجرایی
این موضوع چقدر اســت؟ کشور ما داعیه
عدالت دارد اما برای روستاها معلم کافی
و کیفی نداریم ،آن وقت چه تضمینی است
که برای آموزش زبان در مناطق محروم نیرو
اعزام شود؟ با این کار فرصت یادگیری زبان
انگلیسی را از مناطق محروم هم می گیریم.
این معلم در پایان خاطرنشان کرد :شاید هم
نمایندگان مجلس میخواهند با این طرح
برای آموزشوپرورش درآمدزایی کنند! چون
این وزارتخانه مجوز تأسیس آموزشگاههای
زبان را میدهد.

پایاننامههاتاسال ۹۹الکترونیکیمیشوند
معاون اداری و مالی وزارت علوم از الکترونیکی
شــدن پــایــاننــامـههــا تــا ســال  ۹۹خبر داد.ب ــه
گزارش   ایلنا ،نظر پور گفت :از جمله اقدامات ما
این است که از سال  ۹۶ردیف متمرکزی با عنوان
مدیریت سبز در نظر گرفته شد تا اجرای مدیریت
سبزرادرپیداشتهباشد.همچنینارتباطمستمر
با دانشگاه ،تشکیل جلسات تخصصی برای
ارزیابی مدیریت سبز ،ارائه راهکارها و طراحی

سامانه در این حــوزه جزو دیگر اقدامات ما در
راستای مدیریت سبز بــوده است .بیش ۱۸۰
میلیاردسرمایهگذاریملیواختصاصیبرایاین
کار اختصاص پیدا کرده و بیش از  100طرح مهم
در این زمینه انجام شده است .همچنین تشکیل
شورای مدیریت راهبردی مدیریت سبز در بیش
از  ۱۵۰دانشگاه و  ۴۰پارک و پژوهشگاه علم و
فناوری تشکیل شده است.

محمد اکبری -سخنگوی کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس با اعــام این که مجلس با
دستگاه قضایی درزمینه کاهش جمعیت
زندانیان کامال هم عقیده اســت ،از بررسی
قریب الوقوع الیحه حبس زدایــی زندانیان
مهریه در صحن مجلس خبرداد و یادآورشد:
سوءاستفاده از مهریه بعضا به قدری افزایش
یافته که از آن به عنوان یک اهرم فشار برای
طالق گرفتن استفاده می شود.حسن نوروزی
در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خراسان با
تاکید براین که باید جمعیت زندان ها به صورت
قانونی کاهش یابد اظهارکرد :براین اساس
الیحه حبس زدایی در دستور کار مجلس قرار
داده شد.وی با بیان این که برای کاهش
تراکم زندانیان و حبسزدایی عزم
سه قوه مقننه ،قضاییه و مجریه
ضروری است ،افزود :رشد بیش
از اندازه قیمت طال و سکه عالوه
برآن که باعث تورم چند برابری
در جامعه شده ،موجب رشد آسیب
های اجتماعی از جمله افزایش زندانیان به
خصوص زندانیان مهریه نیز شده است.وی
افــزود :طبق تصمیمات گرفته شــده ،برای
حبس زدایی مهریه  این موضوع در کمیسیون
قضایی مجلس بررسی و طی روزهای آینده
در صحن علنی مجلس تایید می شــود.وی
یادآورشد :البته برخی عقیده دارند تصویب
حبس زدایی زندانیان مهریه به ضرر بانوان
است؛ چون مردان می توانند زنان را مجاب به
زندگی«بسوزوبساز»کنند.برایناساسبندی
به ماده  1130قانون مدنی اضافه شد که طبق
آن زوجه میتواند در مواردی که ادامه زندگی

زناشویی وی را در وضعیت عسر و حرج قرار
می دهد ،از همسر خود طالق بگیرد .بر مبنای
بند الحاقی اگر زندگی زوج ها با اکراه باشد
و دوطرف تمایلی برای زندگی باهم نداشته
باشند،دادگاه حکم جدایی دوطرف را صادر
میکند.وی تاکید کرد :رشد زندانیان مهریه
هزینه مالی زیادی برای دولت دارد و زمانی
که انسانی به حبس محکوم می شود می تواند
عواقب جبران ناپذیری برای زندگی شخصی
و اجتماعی وی داشته باشد.
▪آزادی  1300زندانی مهریه به دستور
رئیس قوه قضاییه

نــــوروزی اظــهــارکــرد :در کمیته حقوقی
و قضایی کمیسیون قضایی مجلس
به این نتیجه رسیدیم که زنــدان راه
حل مناسبی بــرای دریافت مهریه
نیست و براین اساس حدود 1300
زندانی مهریه به دستور رئیس قوه
قضاییه آزاد خــواهــنــد ش ــد.ن ــوروزی
تصریح کـــرد :اگــر قــانــون حبس از مهریه
برداشته شود پیش بینی می شــود ،ازدواج
هایی با مهریه پایین صورت بگیرد و زندگی
هایی با مهریه های هزار و دو هزار سکه ای
کــه بیشتر بــراســاس احساسات شکل می
گیرد کاهش یابد ،با توجه به این طرح حتما
طالق در جامعه سیر نزولی خواهد داشت.
بــه گـــزارش خــراســان ،الیــحــه حبسزدایی
مهریه نتیجه همکاری های مشترک مجلس
با دستگاه قضایی و اجرایی است که از سال
 92با اقداماتی در قالب تهیه گزارش «اصالح
قانون حبس» آغاز شده است.

5
جامعه

کالنتری :خودروسازان
از تحریم سوءاستفاده میکنند
رئیس سازمان محیط زیست گفت:خودروسازان
می گویند به دلیل تحریم ما را از نصب فیلتر معاف
کنید؛ شش سال تحریم نبودیم این کار را انجام
ندادید ،حاال یک سال است که تحریم هستیم،
میگویید ما را معاف کنید.
به گــزارش مــهــر ،عیسی کالنتری در سومین
نمایشگاه دستاوردهای اجرایی در حوزه مدیریت
سبز ،اظهار کرد :خودروسازان در این شرایط می
گویند ما را معاف کنید در حالی که بیش از ۶۰
درصد آلودگی هوای تهران به خاطر خودروهای
دیزلی است .سوءاستفاده این چنینی از موقعیت
کشور برای تخریب محیط زیست عجیب است.
وی افزود :مدیران ما منافع شرکتی و شخصی را
به دلیل ندیدن آموزش ،بر منافع عمومی ترجیح
میدهند؛ انتظار داریم آموزش محیط زیست در
دانشگاهها اجباری شود.

خبر خوش برای دوستداران
دریاچه ارومیه

تراز آب دریاچه ارومیه به میزان  75سانتی متر
در مهر امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته
افزایش یافته است .به گزارش جماران ،بررسی
تغییرات تــراز دریاچه ارومیه از سوی مدیریت
آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشهبرداری
کشور حاکی از آن است که طی امسال نسبت
به سال گذشته حداکثر تراز این دریاچه نسبت
به زمان مشابه در بهار سال گذشته حدود یک
متر افزایش داشته است .نرخ کاهشی تراز این
دریاچه از بهمن سال  97با توجه به افزایش حجم
آبهای ورودی روند صعودی به خود گرفته و این
روند با توجه به بار شهای مناسب در ما ههای
آینده تا بهار  98همچنان ادامه داشته  ،به طوری
که در خرداد امسال حداکثر مقدار خود را در 10
سال گذشته تجربه کرده است.

