اجتماعی

پنج شنبه  8آذر 21. 1397ربیع االول .1440شماره 19973

مومنی ۵۵ :درصد طالقها
ب ه دلیل اعتیاد به مواد مخدر است

فارس-اسکندرمؤمنیدبیرکلستادمبارزهباموادمخدرمنشأبسیاریازآسیبهاوجرایمراموادمخدردانستوگفت:حدود 70درصدزندانیان
کشور بهواسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر میبرند ،همچنین  40درصد جرایم به صورت مستقیم به دلیل مواد مخدر است و 55
درصد طالقها به دلیل اعتیاد به موادمخدر رخ میدهد ،بنابراین باید برای رسیدن به اهداف ستاد تالش بیشتری کرد و کارهای بزرگی انجام داد.

...

علمیوفناوری
تاکید معاون وزیر ارتباطات :

تلگرام طالیی وهاتگرام باید
تا آخر آذر از تلگرام جدا شوند
حاجیان -معاونوزیرارتباطاتگفت:تلگرام
طالیی وهاتگرام تا پایان آذرماه فرصت دارند
از تلگرام جدا شوند.به گزارش مهر ،حمید
فتاحی شامگاه سه شنبه در نشست خبری
امروز که در بنیاد ملی نخبگان برگزار شد ،با
بیان این که در صورت تبدیل هاتگرام وتلگرام
طالیی به نرم افزارهای بومی ،این دو پیام
رسان در زمره پیام رسانهای داخلی قرار
می گیرند ،خاطر نشان کرد :اگر این اتفاق
رخ ندهد و تاییدیههای الزم را دریافت نکنند
فعالیت آن ها غیر قانونی خواهد بــود.وی با
اشــاره به توسعه پیام رسانهای هاتگرام و
تلگرامطالییگفت:ایندوپیامرسانازسوی
شرکتهای دانش بنیان با توسعه نسخه ای
از تلگرام پیاده سازی شده است و هم اکنون
 35میلیون نفر آن ها را نصب کردهاند.وی
تصریح کرد :در سند مصوب شــورای عالی
فضای مجازی همه ابعاد پیام رسان ها شامل
ابعادفنی،اجتماعی،کسبوکارها،حقوقیو
حریم خصوصی دیده شده است و توجه به این
شاخصهامیتوانداغنایکاربرانرابهدنبال
داشته باشد .وی با بیان این که امروزه پیام
رسان ها بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده اند،
به برگزاری رویداد پیام آورد با هدف بررسی
و حل مشکالت پیام رسانهای داخلی در
آینده نزدیک اشاره کرد وافزود :در این رویداد
تالش میشود با استفاده از ظرفیت نخبگانی
کشور ،راهکارهایی بــرای توسعه فنی پیام
رسانهای داخلی ارائــه شــود .همچنین با
توجه به اهمیت موضوع امنیت در پیام رسان
ها ،در این رویداد ،حوزه امنیت داخلی پیام
رسان ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دریافت کارت سوخت و یارانه
کاال با کد دستوری *۴#

وزیــر ارتــبــاطــات از انتخاب کــد دستوری
 *۴#بــرای دریافت خدمات دولــت همراه
و دولــت الکترونیک خبر داد.ب ــه گــزارش
مهر ،محمدجواد آذری جهرمی با اشــاره
به شیو ههای مختلف تهیه کــارت سوخت
در توئیتر نوشت :در تهیهکــارت سوخت،
انتخابهای متعدد برای دارندگان خودرو
فراهم اســت .در شیوه سنتی ،حضور در
مــراکــز پــلــیــس ۱۰+و ارائــــه اصـــل سند
وکپی،اصل کارت خودرو وکپی،اصل کارت
ملی وکپی ،پرداخت وجه و انتظار دریافت
پستی الزامی اســت.در شیوه نوین ،باید
از طریق مراجعه به سایت دولــت همراه یا
کد دستوری  *۴#بدون مــدارک ،هزینه و
انتظار ،کارت سوخت تهیه شود.
در این باره امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات
و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران
نیز اعالم کرد که کد دستوری  *۴#به طور
انحصاری برای دولت الکترونیک تعریف
شــده و از ایــن پس تمام خدمات دولتی با
همین کد دستوری خواهد بود.وی گفت :دو
خدمت تهیه کارت سوخت و استعالمیارانه
کاالیی به عنوان دوخدمت اصلی دولت از
طریق این کد دستوری قابل دریافت است.

دبیر ستاد نقشه علمی خبر داد:

ارتقای  15رتبه ای زبان فارسی
به عنوان زبان علم در جهان
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت :در
گذشته در زمینه فناوری فضایی رشد خوبی
داشتیم و به مسئوالن مربوط تذکر دادیم تا
حمایت الزم صورت بگیرد و رکود علمی در
این حوزه نداشته باشیم.به گزارش ایسنا،
منصور کبگانیان گفت :آمارها نشان می
دهدرتبه زبان فارسی به عنوان زبان علم در
سالهای اخیر ارتقا یافته است به طوری
که از سال ۲۰۰۱تا ۱۵،۲۰۱۷رتبه در این
حوزهارتقاداشتیم.برایناساسراهکارهایی
ارائه شد که این ارتقا تداوم یابد و مقاالتی با
زبان فارسی تولید شود.
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حکم حناچی برای شهرداری تهران به تایید رسید

اخبار

حناچی شهردار سوم شورای پنجم!
«پیروز حناچی» با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیــر کشور به عنوان شهردار تهران منصوب
شد.به گزارش خراسان از پایگاه اطالع رسانی
وزارت کشور ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر
کشور روز چهارشنبه در حکمی پیروز حناچی را
بهعنوانشهردارتهرانمنصوبکرد.سیدسلمان
سامانی سخنگوی وزارت کشور در این باره گفت:
در پی وصول تاییده مراجع ذی صالح ،حکم آقای
پیروز حناچی شهردار منتخب تهران از سوی وزیر
کشور صادر شد.سامانی افــزود :امروز(دیروز
چهارشنبه) نظر صریح وزارت اطالعات مبنی
بر تایید صالحیت آقای پیروز حناچی به وزارت

کشور رسید.وی افزود :بدین ترتیب با توجه به
تکمیل مستندات قانونی الزم برای صدور حکم
شهردار تهران ،حکم انتصاب آقای حناچی امروز
(دیروز چهارشنبه) از سوی وزیر محترم کشور
صادر شد.سامانی تاکید کرد :در این حکم ضمن
اشــاره به مشکالت مبتالبه شهرداری تهران،
انتظارات وزیر کشور از شهردار جدید از جمله در
عرصه انضباط دقیق مالی ،ایجاد محیط سالم
شهری ،تسریع در تصمیم گیریهای به موقع و
کارشناسی شده و استفاده از توان افراد مجرب
و شایسته تصریح شده است .این خبر حاکی
است ،پیروز حناچی  22آبان امسال در رقابت با

عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی11 ،
رای اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران را
برای تصدی سمت چهاردهمین شهردار تهران
پــس از انــقــاب اســامــی کسب کرد.حناچی
دانشآموخته معماری دانشگاه تهران و دکترای
تخصصی مرمت شهری و باززنده سازی شهرهای
تاریخی در دوران شهرداری محمد علی نجفی
(شهریور سال  96تا اریبهشت  )97به عنوان
معاون فنی و عمران شهرداری تهران انتخاب
شد و با روی کار آمدن سید محمد علی افشانی
به معاونت شهرسازی و معماری این نهاد رفت.
حناچی پیش از این دبیر شورای عالی شهرسازی

تذکر مجدد آیت ا ...مکارم به
مجلس و قوه قضاییه درباره
زندانیان مهریه

و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی
وزیر راه در دولت یازدهم بود.

بطحایی:بعید است امسال تعطیالت زمستانی برقرار شود
هادی محمدی -بطحایی وزیرآموزش و پرورش
روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت در
خصوص تعطیالت زمستانی مدارس با بیان این
که این طرح جدول زمانی آموزشی را امسال
برهم می زند ،اظهار کرد :در این باره یک نظر
این بود که طرح در مجلس به تصویب برسد و
دیدگاه دیگر این بود که بر اساس اختیارات و

قانون شوراهای استانها ،تعطیالت زمستانی
به تصویب شــورای آمــوزش و پــرورش استانها
موکولشودامادراینصورتایننگرانیبهوجود
میآید که میان شوراهای استانها ناهماهنگی
ایجاد شــود.وی افزود  :شواهد نشان می دهد
احتمالبرقراریتعطیالتزمستانیطیامسال
بسیارضعیفاستومنبعیدمیدانمکهاجرایی

شــود .وی همچنین در خصوص توزیع نشدن
شیر در مــدارس نیز گفت :انجام نشدن این
برنامه ارتباط به تخصیص اعتبارات دارد زیرا تا
امروز هنوز اعتباراتی نیافته است .البته برخی
می گویند قــرارداد منعقد و شیر توزیع شود اما
ما نگران هستیم تا برای پرداخت هزینه تولید
کنندگان به مشکل بخوریم.

از میان خبرها
ایرانیها روزانه یک ساعت و  ٤دقیقه در شبکههای اجتماعی

تبلیغ پایان نامه فروشی توسط اپراتورهای موبایل ممنوع شد

طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار یکی از طرحهای آماری جدید مرکز آمار ایران است که با
هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به فعالیتهای فرهنگی و رفتارهای خانوارهای کشور و استفاده
از نتایج آن در برنامهریزیهای فرهنگی کشور در سال ،96در نقاط شهری و روستایی برای افراد
 15ساله و بیشتر اجرا شد.به گزارش ایلنا ،طبق نتایج حاصل از این طرح که در سال  96اجرا شده،
سرانهحضورافراد 15سالهوبیشتردرشبکههایاجتماعی ،یکساعتو ٤دقیقه درروزبودهاست.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ،اقدامات این وزارتخانه درباره مقابله با تقلب علمی را
تشریحکردوگفت:تبلیغپایاننامهفروشیتوسطاپراتورهایموبایلممنوعشد.بهگزارشمهر،
حسین سیمایی گفت :به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری
کرده و به آن ها اطالع داده ایم که تبلیغ موسسات و دیگر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در
تهیه آثار علمی دامن بزند ،جرم است و قانون برای آن ها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.

موافقت مجلس با تبدیل سازمان میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی به وزارتخانه
دانش پور -بعد از حدود یک سال از جدی شدن
طــرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری به وزارتخانه و اصــاح دو
ایراد شورای نگهبان به این طرح ،سرانجام دیروز
مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی اعالم
کرد طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث مجدد
برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده می شود
و در صورت تایید توسط رئیس جمهور برای اجرا
ابالغ می شود.
بر این اساس مدت زیــادی تا پیوستن سازمان
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به
جمع 18وزارتخانه دیگر باقی نمانده است.بیش
از یک دهه کشمکش بین موافقان و مخالفان
طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری به وزارتخانه در مجلس،
باالخرهدرمردادماهامسال 137نمایندهمجلس
به این اتفاق رای مثبت دادند تا بر اساس یک ماده
واحــده و سه تبصره ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به جمع وزارتخانه
ها بپیوندند .اما موافقت مجلس پایان راه نبود و
این طرح برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان

ارســال شد .مدیرکل حقوقی سازمان میراث
فرهنگی دو ایــراد مطرح شده از سوی شورای
نگهبان بعد از تایید مجلس در مرداد امسال را
تحمیل نشدن «بــار مالی به دولــت» و «افزایش
نداشتن تعداد پرسنل» این سازمان دانست و
گفت :بر اساس راهکار ارائه شده از سوی مجلس
به شورای نگهبان ،اعتبارات این تبدیل از همان
محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی هزینه
میشود و هیچ بار مالی جدیدی به دولت تحمیل
نمیشود .بودج ه جدیدی نیز به عنوان وزارتخانه
شدن تصویب نمیشود ،در واقع از همان محل
بودجهها ،ساختارها تعریف میشوند .ابراهیم
شقاقی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد :هم اکنون
دو ایــراد مطرح شــده از ســوی شــورای نگهبان
برطرف شــده اســت و اگــر شــورای نگهبان این
اصالحات را تایید و قبول کند که این اتفاق بیفتد،
بحث وزارتخانه را دنبال میکنیم.
▪موافقان و مخالفان چه می گویند؟!

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به
عنوان یکی از مخالفان این طرح اظهار کرد :به

هــادی محمدی – اصغر مونسان معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری،
صنایع دستی و میراث فرهنگی ،در حاشیه
نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران
دربــاره وضعیت صنایع دستی در کشور با
بیان این که اتفاقات خوبی در این حوزه
صــورت گرفته ،اظــهــار کــرد :در روزهــای
گذشته دو شهر و یک روستای ایــران را در
حوزه صنایع دستی ثبت جهانی کردیم و در
این زمینه با پشت سرگذاشتن چین ،رتبه
اول شهرهای با ثبت جهانی صنایع دستی را
به دست آوردیم .وی افزود :امروز رونق بسیار
خوبی در صنایع دستی داریم و در بودجه98
نیز این حوزه مورد توجه قرار گرفته تا نقش
اشتغال زایی بیشتری داشته باشیم.

احقاق حقوق  22میلیون کودک
کشور نیازمند حمایت حاکمیت است
نظر من مشکل سازمان بودن یا وزارتخانه بودن
نیست و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری با همین ترکیب و تشکیالت می تواند
به خوبی کار کند.
شــکــور پــورحــســیــن شــقــان افــــزود :بــه نظرم
با تشکیل وزارتخانه مشکل گردشگری حل
نخواهد شد ،اتفاقا فکر می کنم سازمان چابک
تر از وزارتخانه است .با تغییر سازمان به وزارتخانه
چیزی تغییر نمی کند«.طیبه سیاوشی» هم از
موافقان تبدیل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع

دستی وگردشگری به وزارتخانه است .به اعتقاد
سیاوشی ،عمارت خیابان آزادی آن قدر آمد و
شد مدیران را به خود دیده که بهارستانی ها را به
این نتیجه رسانده رأی به تبدیل آن به وزارتخانه
بدهند .او اعتقاد دارد این آمد و شدهای مدیریتی
و حزبی به سازمان میراث فرهنگی آسیب زده
و اجــازه نــداده که در حوزههای تحت مدیریت
خویش ،مؤثر واقع شود .سیاوشی تبدیل این
سازمان به وزارتخانه را باعث فربه شدن دولت
نمیداند.

فعالیت مراکزغیرمجازسلول درمانی ممنوع می شود
حاجیان  -رئیس مرکز مدیریت پیوندوامور
بیماریهای وزارت بهداشت ازابالغ آیین نامه
ارائه خدمات سلول درمانی از سوی سازمان
غذا وداروی وزارت بهداشت خبر داد و افزود :در
گام اول اجرای این آیین نامه از فعالیت مراکز غیر
مجاز سلول درمانی جلوگیری خواهد شد.دکتر
شــادنــوش در سومین جشنواره سلو لهای
بنیادی وطب بازساختی با اشاره به ابالغ آیین
نامه   ارائــه خدمات سلول درمانی در کشور
گفت  :با ابالغ این آیین نامه عالوه بر به رسمیت
شناخته شدن فعالیت ها در حوزه سلول درمانی
و تدوین دستورالعملهای درمانی برای درمان
بیمار یهای مختلف ،ارائ ــه خــدمــات سلول
درمــانــی در کشور سامان دهــی خواهد شد.
وی با بیان این که در گام اول اجرای این آیین

مونسان  :رتبه اول ثبت جهانی
شهرهای صنایع دستی را به دست
آوردیم

وزیر دادگستری:

رئیس مرکزمدیریت پیوند وامور بیماریهای وزارت بهداشت:

نامه از فعالیت مراکز غیر مجاز سلول درمانی
جلوگیری خواهد شــد ،افــزود  :در سا لهای
گذشته  ،برخی مراکز غیر مجاز با استفاده از نام
سلولهای بنیادی ،مدعی انجام درمانهای
مختلفی می شدند که بعضا بسیاری از آن ها
از بنیه علمی الزم برخوردار نبودند و این مسئله
عــاوه بر بی اعتبار کــردن دانــش سلو لهای
بنیادی  ،تهدیدی برای سالمت جامعه به شمار
می رفت اما با وجــود آیین نامه ارائــه خدمات
سلول درمانی ،از فعالیت سوداگران و سود
جویان در این عرصه جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در زمینه
سلول در مانی برای درمان بیماری هایی مانند
تاالسمی یا برخی سرطان ها در کشور خاطر
نشان کرد  :هم اکنون  13مرکز پذیره نویسی و

آیت ا ...مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید
صبح دیــروز در درس خارج فقه در مسجد
اعظم قم مجدد به موضوع مهریه اشاره کردو
گفت :سابقا تذکراتی درباره زندانیان مهریه
داده شد که اقداماتی انجام دادند و جای
تشکر دارد ،اما به تازگی در جراید دیدیم که
هنوز قریببهچهار هزارنفردر زندانهستند
و دولت ماهیانه  700میلیون تومان خرج
آنان می کند.به گزارش «شیعه نیوز» ،این
مرجع تقلید گفت :اکثریت قریب به اتفاق
این زندانیان بی گناه اند و نباید این همه
بی گناه در زندان باشند؛ آن هم در زندان
جمهوری اسالمی که نباید این طور باشد.
وی ابــراز کرد :برای آزادی این زندانیان،
راههــای شرعی خوبی وجود دارد که باید
از این راه ها وارد شد و با این ورود ،اکثریت
قریب به اتفاق آنان آزاد می شوند .آیت ا...
مکارم گفت :زندان عوارض زیادی دارد که
زندانی و خانواده او را با مشکالت بسیاری
مواجه می کند؛ خوب است این مسئله به
صــورت جدی بررسی شود و بنده اطالع
دارم که مجلس شورای اسالمی آماده است
قوانین دست و پا گیر درباره مهریه را اصالح
کند تا زندانیان مهریه از زنــدان خالص
شوند.

 18مرکز پیوند مغز استخوان در نقاط مختلف
کشور راه اندازی شده است که به صورت شبکه
ای فعالیتهای خود را انجام می دهند .وی
تصریح کرد :فعالیت این مراکز بیانگر آن است
که در آینده نه چندان دورتحوالت بزرگی در
حوزه درمان در عرصه سلولهای بنیادی اتفاق
خواهد افتاد.دکتر اصغری رئیس سازمان غذا
وداروی وزارت بهداشت نیز درایــن جشنواره
با اشــاره به این که ارائــه تاییدیه به محصوالت
حوزه سلولهای بنیادی در کشورهای مختلف
هــمــواره بــا چالش هایی مــواجــه بــوده اســت،
افزود :خوشبختانه در سالهای اخیر با توجه
به دستاوردهای قابل توجه محققان کشورمان
در به کار گیری سلو لهای بنیادی در درمان
بیمار یهای مختلف؛ اکنون هفت محصول

سلولهای بنیادی در سازمان غذا و دارو برای
دریافت تاییدیه در دست بررسی قرار دارد .سه
محصول موفق به دریافت تاییدیه شده است.
دومحصول دیگر نیز مراحل بالینی را طی می
کند و در مجموع بیش از  10محصول حوزه
سلولهای بنیادی در حال طی مراحل نهایی
برای ورود به عرصه خدمات درمانی قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد  :سازمان غذا ودارو تالش
می کند تا به عنوان یک سازمان متولی در حوزه
کیفیت محصوالت دارویــی و خدمات درمانی
عالوه بر اعمال نظارت  ،حامی دانشمندان نیز
باشد.درحاشیه این مراسم همچنین تفاهم نامه
«تولید پوست »با استفاده از سلولهای بنیادی
در کشور بین شرکت دانش بنیان همانندساز
بافت کیش ودانشگاه شریف به امضا رسید   .

وزیـــر دادگــســتــری بــا اشـــاره بــه جمعیت
 22میلیون نفری کودکان ایــران که 30
درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد
خاطرنشان کرد :اگر چه وظیفه سرپرستی
و حمایت از کودکان به عهده والدین است
اما کودکان برای بهره مندی از حقوق خود
به حمایت ویژه از سوی حاکمیت نیازدارند.
سید علیرضا آوایی روز گذشته در کنفرانس
بینالمللی منطقه ای حقوق کــودک که
با شعار «عــدالــت بــرای کــودکــان» برگزار
شد ضمن بیان این مطلب افزود :کودکان
بــرای مقابله با بهره کشی ،سوءاستفاده
جنسی ،آسیبهای مواد مخدر و مخاصمات
مسلحانه به حمایت بزرگ ساالن نیاز دارند.
وی ادامه داد :ایران در چشم انداز ۱۴۰۴
کشوری توسعه یافته با هویت انقالبی و
اسالمی خواهد بود و دست یابی به این چشم
انداز مستلزم رشد همه جانبه کودکان امروز
است .آوایی گفت :دست یابی به این چشم
انداز نیازمند اجرای همه جانبه کنوانسیون
حقوق کودک است و ما وظیفه رصد و پایش
اجرای این کنوانسیون را برعهده داریم تا
برنامه جامع عمل حقوق کودک به درستی
اجرا شود .وی تصریح کرد :این برنامه جامع
مبتنی بر برابری و نبود تبعیض میان همه
کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال است و هیچ
کودک و نوجوانی نباید به دلیل سن  ،جنس ،
تابعیت  ،قوم  ،دارایی و مکنت دچار تبعیض و
درگیر بهره کشی شود.
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