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تعطیلیجلساتعلنی
شورای شهر تهران به
مدت دو هفته
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خبر

چرا بدسرپرست ،تنهاتر است؟

اختصاص  20درصدخون اهدایی در
کشور به درمان بیماران تاالسمی

ایــران در کمربند تاالســمی قرار دارد
و ایــن امر حکایــت از وظیقه خطیر این
ســازمان در تامین خون ســالم و کافی
برای بیماران تاالســمی را دارد و ساالنه
 20درصدخون اهدایی در کشور به درمان
این بیماران اختصاص می یابد.
مدیر عامل ســازمان انتقــال خون با
بیان ایــن مطلب در پیامی به مناســبت
روز جهانی تاالســمی (8می ،برابر با 18
اردیبهشت ماه ) افزود :این میزان مصرف
خون برای گروه دریافت کننده مســتمر
خون در هیچ کشور دیگری در دنیا دیده
نشده است.
علی اکبر پور فتح اهلل خاطر نشــان کرد :در همــان دوران پر التهاب جنگ تحمیلی
ســازمان انتقال خون تهیه خون شســته شــده را نیز به خدمات خود افــزود تا بتواند
پاســخگوی نیاز روز مبتالیان به تالسمی باشــد .پور فتح اهلل گفت :پس از جنگ نیز
تعهد سازمان به ارتقای دسترسی افراد تاالسمی به خون سالم همچنان پا بر جا ماند و
در طول ســال های گذشته با حذف خون جانشین و کاهش لکوسیت خون ،تالش شد
درمان تاالسمی در کشور منطبق با اصول علمی و به روز گردد.
وی تصریح کرد :در ســال گذشته تالش ســازمان انتقال خون برای افزایش کیفیت
خون وارد مرحله جدیدی شد ،با حذف خون اهداکنندگان بار اول از چرخه انتقال خون
در برخی از اســتان های کشــور و تکیه بر خون اهدا کنندگان مستمر(باسابقه حداقل
2بار اهدا در ســال ) واهدا کنندگان با سابقه امید آن می رود که در سال های پیش رو
ضریب امنیت خون در ایران به باالترین سطح جهانی ارتقا یابد.
مدیر عامل ســازمان انتقال خون اضافه کرد :به رغم عدم احاطه سازمان انتقال خون
بر مراکز انتقال خون بیمارســتان ها ،این مجموعه خدماتی  -بهداشــتی تالش کرد با
پایش منظم طب انتقال خون در بیمارستان های کشور و آموزش منظم کارکنان درگیر
در طب انتقال خون در بخش درمان ،تزریق خون به بیماران تاالســمی را تابع اصول
و قواعد علمی کند.
وی افزود :همچنین امسال امید آن را داریم که بخشی از غربالگری گروه های فرعی
خون را در انتقال خون برای بیماران تاالسمی به اجرا درآورده و قدم موثری در کیفیت
زندگی افراد تاالسمی برداریم.
در حال حاضر 20هزار بیمار تاالســمی در کشــور وجود دارد و ســاالنه 2میلیون و
100هزارنفر هم به صورت کامال داوطلبانه خون اهدا می کنند.

راهاندازی  140اورژانس اجتماعی
در کشور

رئیس ســازمان بهزیســتی از راهانــدازی 140
اورژانس اجتماعی طی سالجاری در کشور خبر داد.
انوشیروان محسنیبندپی ،با اشاره به برنامههای
غربالگری ،اظهار کرد :سیاستهای دولت تدبیر و
امید ورود جدی به بحث پیشــگیری است ،اولویت
برنامهریزیهــای ما شناســایی بهموقع ،بهنگام و
درست است.
وی ادامــه داد :یکی از مســائلی که امروز با آن
مواجهایم اختالالت طیف اوتیسم است که براساس
اطالعات انجام شــده نرم جهانی این اختالالت به
ازای هر صد تولد یک نفر در معرض این اختالل قرار دارد.
وی گفت :اگر بتوانیم در همان ســن زیر دو و سه ســال افراد را بهموقع شناسایی
کنیم ،با توجه به اینکه اوتیسم را عدم تکامل رشد سلولهای عصبی و مغزی میدانیم
و این ســلولها تا سن هشت سالگی میتوانند تکامل پیدا کنند قطع ًا میتوانیم از این
بیماری جلوگیری کنیم.
وی یادآور شد :چنانچه مداخالتمان علمی ،استاندارد ،بهنگام و باکیفیت باشد شدت
بیماری که بعدا افراد را دچار میکند کنترل خواهد شد.
محسنی بندپی اضافه کرد :سیاست سازمان بهزیستی کشور گسترش مراکز روزانه
اســت که در دو یا سه اســتان مراکز مراقبتهای شــبانهروزی ایجاد خواهد شد تا
خانوادهها هنگامی که میخواهند به مســافرت و یا مراســمی بروند با فراغ بیشتری
حضور پیدا کنند.
معــاون وزیر کار و رفــاه اجتماعی گفت :در بحث آلزایمر اگر شناســایی بهنگام و
استاندارد باشد قطعا از شدت بیماری کاسته خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشــور تصریح کرد 2800 :نفر در  70مرکز مراقبتهای
روزانه اوتیسم تحت مراقبت و آموزش هستند تا رشد سلولهای عصبی آنها ارتقاء یابد
و قطع ًا امسال درصدد افزایش این تعداد مراکز هستیم.
وی خاطرنشان کرد :همچنین در سال جاری 140 ،اورژانس اجتماعی افتتاح خواهد
شد که سهم لرستان  4مورد است .

تمرکز آموزش و پرورش بر توزیع شیر
در مناطق کمبرخوردار

توزیع شیر در مدارس در سال تحصیلی
اخیــر با چالشهایی همراه بــود و وزارت
آموزش و پرورش موفق نشــد  70نوبت
شیر در مدارس کشور توزیع کند.
علی رغم تالش مسئوالن برای تامین
اعتبار  600میلیاردی شیر مدارس ،آموزش
و پرورش توانست میانگین توزیع شیر در
مدارس کشــور تا اواخر اسفندماه را به 25
نوبت برســاند و بخشــی از بدهی خود را
باشرکت های تولید کننده شیر تسویه کند.
حســین فرزانه درباره توزیع شیر در مدارس کشور توضیحاتی ارائه و به ایسنا گفت:
ســال گذشته شــیر در دو ماه ابتدایی سال تحصیلی توزیع نشــد و دلیل آن بدهی و
معوقاتی بود که از قبل به شــرکت ها ایجاد شده بود.وی افزود :در همان سال تامین
اعتبار برای پرداخت مطالبات شــرکت ها انجام شد و موفق شدیم بدهی های دوسال
گذشته آنها را تسویه کنیم و اکنون یک رقم جزئی از بدهیها باقی مانده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مسئولیت
عقد قرارداد با شــرکت ها و تامین شیر به استان ها تفویض اختیار شد عنوان کرد :در
کمیته توزیع شیر نمایندگان وزارت بهداشت نیز حضور دارند و بر کیفیت شیر نظارت
می کنند .با تمهیدات فراهم شده در سال تحصیلی اخیر استان ها به طور میانگین تا
 25نوبت شیر در مدارس توزیع کردند ،اما باز هم به شرکت های شیر بدهکار شدند.
فرزانــه افزود :این میزان تا کنون بیش از  150میلیارد تومان اســت .برای ســال
تحصیلی آینده هم منتظر تخصیص اعتبارات هستیم و برنامه مان این است که بیشتر
روی مناطق کم برخوردار متمرکز شــویم.معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزش و پرورش درباره احتمال فسادپذیری در شیر مدارس گفت :پاکتهای شیری که
در مناطق شهری توزیع می شود معموال تا سه روز مهلت انقضاء دارند اما پاکت های
شــیر که به مناطق محروم و دور دست می روند تا  10روز هم مهلت انقضاء دارند و
قیمت های این دو با یکدیگر متفاوت است.

ظهر دیروز در مصوبهای که شورای شهر تهران داشت ،مقرر شد جلسات دو هفته آتی شورای شهر تهران
تعطیل شود.
با رأی اکثریت آراء در سیصدوچهلوپنجمین جلسه شورای شهر تهران مقرر شد جلسات روز  19و  24و 26
اردیبهشتماه جاری شورای شهر تهران برای انتخابات شورای شهر تعطیل شود.

شهال منصوریه

خبر آنالین نوشــت :اعضای کمیســیون قضایی مجلس
شورای اســامی در دیدار با مهناز افشار ،سخنگوی پویش
«بدسرپرست تنهاتر اســت» ،برای تصویب سریعتر الیحه
حمایت از کودکان و نوجوانان قول مساعد دادند.
همین چند روز پیش بــود كه خبری از «رقیه» به گوش
رسید ،كودك پنجسالهای كه با ضربات سنگین ناپدریاش،
به كما رفت .دیدن عكسهایی كه از او منتشــر شــد ،كار
هركسی نیست ،نوشتن از او هم .رقیه دیگر نتوانست چشم
به زندگی باز كند ،شــاید هم نخواست .رقی ه تنها بود ،مثل
خیلی از بدسرپرســتهای دیگری كه تنها هستند؛ آنقدر كه
میتوان دربارهشان گفت «بدسرپرست تنهاتر است».
داســتان رقیه و محمدطاها و امیرعلی و خیلیهای دیگر
شــبیه هم اســت .در خانه كتك میخورند و كسی صدای
گریههایشان را نمیشــنود ،مورد بیمهری قرار میگیرند و
كسی بغضشــان را نمیفهمد ،كودكانی كه دیده نمیشوند،
نــه در خانه ،نه در خیابان ،نه در بین شــعارها و وعدههای
مسئوالن.
الیحــه حمایــت از حقوق كودك و نوجوان متشــكل از
چهار فصل اســت كه از تعریف كلیات ،تشكیالت و جرایم
و مجازاتهــا تا تحقیق ،رســیدگی و تدابیر حمایتی در آن
مطرح شده است .ســخن كودك در این الیحه اعتبار دارد،
نهادهای مسئول اجازه مداخله مســتقیم در حوزه كودكان
را دارند ،سیســتم مددكاری فعال و ارزشمند قلمداد شده و
حمایت از كودكان در دو اصطالح «كودك آزاری» و «آزار و
اذیت كودكان و نوجوانان» مورد توجه قرار گرفته .همه اینها
باعث میشود درصورت تصویب ،بخش زیادی از مشكالت
این آسیب اجتماعی برطرفشود؛ هرچند بعد از گذشت این
همه ســال كه این الیحه در نوبــت تصویب مانده ،نیازمند
بهروزرسانی است.
در هفته گذشــته برای بررســی الیحه حمایت از حقوق
كودكان كه منتظر نظر نمایندگان مجلس اســت ،میزگردی
با ســه نفر از اعضای كمیســیون قضایــی مجلس برگزار
شــد .محمدجواد فتحي ،یحیی كمالیپور و محمد كاظمي،
ســه نماینده مجلس بودند كه در گفتوگو با مهناز افشــار،
سخنگوی پویش «بدسرپرســت تنهاتر است» حاضر شدند
و درخواست این پویش را برای تصویب سریعتر این الیحه
شنیدند.
همانطور كه حتما شما هم در صفحه حوادث روزنامهها و
سایتها با آنها مواجه بودهاید ،اخبار ناگواری از آزار كودكان،
فرزندفروشی ،بهرهكشیهای مختلف از كودكان و نوجوانان
و موارد ناگواری از این قبیل به چشــم میخورد .این قضیه
باعث شــد عدهای پویشــی در حمایت از این كودكان راه
بیندازنــد ،در ادامه هم خانم افشــار به عنوان ســخنگو به
این گروه اضافه شــدند چون جامعه هنری میتواند صدای
رساتری داشته باشــد كه فرهنگسازی كند و از مسئوالن
برای انجام اقدامات قانونی الزم كمك بخواهد.

افشار :بله اتفاقات عجیبی از كودكآزاری به گوش مان
میخورد كه واقعا تاسفبار است .وقتی پویش «بدسرپرست
تنهاتر اســت» در اعتراض به این آزار كودكان شروع به كار
كرد ،خواســتم به عنوان داوطلب در كنار این افراد باشم تا
در فرهنگسازی و تصویب قوانینی برای حمایت از كودكان
و نوجوانــان ،گام برداریم .اینجا میخواهــم از اتفاقاتی كه
دیدهام بگویم .متاسفانه با این كه قاعدتا باید با مرور زمان،
بحرانهای كمتری را شــاهد باشــیم ،چون فرهنگ سازی
انجام نشده ،بحرانها شدیدتر هم میشود.
آقای كاظمی ،نظر شما درباره این اتفاقهای تلخ
كه برای كودكان میافتد چیست؟ به عنوان كسی
كه ســوابق قضایی و حضور در محاكم را دارید،
مهمتریــن دلیلی كه باعث ایــن كودكآزاریها
میشود كدام است؟
كاظمی :اگر در گذشــته نه چندان دور مهمترین آسیب
اجتماعی ما بحث اعتیاد بود ،حاال متاســفانه آســیبهای
اجتماعی متعدد شدهاند كه كودكان كار ،كودكان بدسرپرست
و  ...هم از مصادیق آن است .فكر میكنم ریشه این مسائل
بیشتر اقتصادی اســت ،تجربهای كه در محاكم داشتهام و
بیش از  25ســال قضاوت كردهایــم این را به من میگوید
كه ریشه بیشتر مشكالت اجتماعی ،مسائل اقتصادی است.
اگر امروز میبینیم كه بسیاری از موارد دیگر مذموم نیست،
به اقتصاد برمیگردد كه وقتی نتوانستهایم رفاه نسبی جامعه
را تامیــن كنیم ،اخالق و اعتقادات دینی در پی آن ســقوط
میكند.
نقش قوانین بازدارنده در این زمینه چیست؟
كاظمی :بســیاری از موارد وجود نداشــته كه به قانون
نیاز داشته باشــد ،مثال ما شــاهد فرزندفروشی نبودیم كه
الزم باشــد قانون داشته باشــیم ،اما حاال كه با این موارد
مواجهیم ،الزم است قوانین هم داشته باشیم و ما به عنوان
نماینــدگان مجلس حتما به این مســاله ورود پیدا خواهیم
كرد .خوشــحالیم كه هنرمندان به این عرصه ورود كردهاند
و ما هم امیدواریم بتوانیم آنچــه در حیطه كار قانونگذاری
است انجام دهیم.
افشــار :اجازه بدهید تا از بحث اقتصاد دور نشــدهایم
موضوعــی را بگویم .موافقم كه مســاله اقتصادی ریشــه
بســیاری از بحرانهاســت اما خانوادههایــی را هم دیدهام
كه در رفاه مالی هســتند و باز هم فرزندانشان را مورد آزار
جسمی قرار میدهند یا به آنها بیتوجهی میكنند و او را در
فقر عاطفی میگذارند.
كمالیپور :بله من هم در كنار تمام حرفهایی كه آقای
كاظمــی در حوزه اقتصاد گفتنــد ،باید این را هم بگویم كه
كشور ما به عنوان كشوری كه زیربنای فرهنگی قوی داشته
و دارد و مهر ،عاطفه ،خورشــید و نور و روشــنایی از اركان
اساسی آن بوده ،حاال دچار انحطاط فرهنگی شده و در كنار
این كه برای اقتصاد باید كاری كنیم ،نباید از مساله فرهنگ
و از بین رفتــن بنیادهای فرهنگی مثل عطوفت و مهربانی
مخصوصا در خانواده غافل شویم.
من هم به عنوان كســی كه ســابقه  20سال تجربه كار
قضایی دارم ،باید این هشــدار را بدهم كه باید نســبت به

فرهنگسازی اقدام كرد.
افشــار :همینطور است .صداوسیما در این زمینه كمكاری
كرده اســت .چرا به خانوادهها آموزش داده نمیشود كه به
بچههایشان ابراز محبت كنند؟ چرا خانوادهها نمیتوانند در
یك محیط صمیمی به همدیگر ابراز احساســات كنند و با
همدیگر حرف بزنند؟
در كدام فیلــم و برنامه تلویزیونی آموزش این
موضوعات داده میشود؟
كاظمی :متولیان امور فرهنگی ما متعدد و غیرمســئول
هستند .نهادهای متعدد بودجه میگیرند ولی وقتی مشكلی
پیش میآید نمیدانیم باید از چه كســی پاســخ بخواهیم؟
ردیفهای بودجه برای مســائل فرهنگی به قدری است كه
كشــور با آنها گلستان میشــود اما وضعیت اینطور نیست،
هنگامــی كه بحث اعتیاد كــودكان و آزار آنها در خانواده و
مشكالت اجتماعی و خانوادگی پیش میآید نمیدانیم باید
از چه كسی جواب بخواهیم.
فتحی :به عقیده من در عین حال كه هم فرهنگ و هم
اقتصاد مهم هستند ،این كه موضوع كودكآزاری را فقط به
اقتصاد یا فرهنگ تقلیل دهیم سادهانگارانه است.
عوامل بسیار زیادی هســتند كه باید به آنها توجه كنیم.
اگــر بخواهیم عوامل موثر را در كــودك آزاری احصا كنیم
یكی از آنها عوامل اقتصادی و فقر اســت اما چرا بســیاری
از خانوادههای فقیر نســبت به فرزندانشــان نگاههای پر از
مالطفت دارند؟ اما در بســیاری از ماشینهای گرانقیمت
میبینیم كه فضای داخل ماشــین متشنج است و الفتی كه
الزم است خانواده داشته باشد دیده نمیشود.
كاظمیپور :بله اگر صداوسیما ،وزارت ارشاد ،بهزیستی،
كمیته امداد ،آموزش و پرورش و  ...هر كدام به وظایف ذاتی
خودشان عمل میكردند این همه بحران نداشتیم.
به نقش مجلس اشــاره شــد .الیحه حمایت
از كودكان مدتهاســت در مجلــس وجود دارد
و متاســفانه هنوز تصویب نشده .چرا این اتفاق
نیفتاده؟
كمالیپور :این كه چرا در گذشــته این اتفاق نیفتاده را
نمیدانم ،شاید آنچه باعث شده این الیحه تاكنون تصویب

اجتماعی

نشود عدم شــناخت اعضای كمیسیون بوده اما در وضعیت
فعلــی ،اغلب اعضای كمیســیون قضایی مجلس را قضات
و اســاتید دانشــگاه تشــكیل دادهاند كه به قوانین آشنایی
كامــل دارند .میتوانم بگویم موانعی ســد راه تصویب این
الیحه نیست ،مخصوصا این كه االن دیگر الیههای زیرین
جامعه پیدا شــده و ضرورت دارد كه به آن رسیدگی كنیم.
در كمیسیون فرعی این موضوع در دست بررسی است و در
هفتههای آینده كه مجلس شروع كار رسمی داشته باشد آن
را در دســتور كار قرار میدهیم و با نگاه كارشناسانه به این
موضوع میپردازیم.
كاظمی :این الیحه جامع اســت و بعضی عناوینی را به
كار گرفته مانند ســوءرفتار ،بهره كشی ،هرزهنگاری ،خطر
شــدید و قریبالوقوع و موارد دیگری كه نشان میدهد كار
كارشناســی درباره آن انجام شده و مجازاتهای الزم برای
این آسیبها تعیین شده .امیدوارم در یك فرصت نه چندان
طوالنی یعنی در همین شش ماه اول سال ،این اتفاق بیفتد
و این الیحه تصویب شود.
با نگاهی انتقادی ،گفته میشود چون كودكان و نوجوانان
رای ندارند ،مســئوالن هم به آنها توجهی نمیكنند و حتی
وعدهای را نمیدهند كه بعدا از آنها پیگیری شود.
مــرگ تلخ احد و صمد ،دو كودك زبالهگرد ،با واكنشــی
جدی از طــرف نمایندگان مجلس مواجه نشــد یا مواردی
از كودكآزاری كه اعتراضی نســبت به آنها در صحن علنی
مجلس یا تذكری از نمایندگان دیده نمیشود.
فتحی :ما نمایندگان مجلس ،نماینده تمام مردم اعم از
كودك و بزرگسال هستیم.
ما نماینده كودكان هم هســتیم و معتقــدم اگر امروز به
وضعیت كودكان توجه نكنیم ،فردا به پدر و مادرهایی تبدیل
میشوند كه خودشان این چرخه خشونت را تكرار میكنند.
من خودم تاكنون چند بار از رییس سازمان بهزیستی سوال
كردم و خواســتم به وضعیت كودكانی كه ســر چهارراهها
هستند رسیدگی كنند.
به نظرم آنها خطرشــان از بمب اتم هم بیشتر است ،این
كــودكان بمبهای متحركی هســتند كه هر لحظه ممكن
است بیتوجهی به وضعیت آنها باعث انفجارشان شود.

اجرایی شدن مرخصی دوره مراقبت برای مادران دارای فرزندخوانده زیر  3سال

مرخصــی دوره مراقبت برای مــادران دارای فرزند خوانده
زیر سه سال که از سازمان بهزیستی کشور پذیرفته شده اند،
اجرایی می شود.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور
با بیان این مطلب گفت :مطابق ماده  21قانون فرزندخواندگی
جدید و ضوابط مندرج در بخشــنامه تامیــن اجتماعی ،زنان
شاغلی که سرپرستی کودک زیر سه سال را برابر حکم دادگاه
میپذیرند ،میتوانند از مزایای مرخصی دوره مراقبت بهرهمند
شوند.
محمد نفریه خاطرنشــان کرد :میزان این مرخصی ،معادل

مرخصی دوره زایمان است .یعنی مادران فرزندپذیر میتوانند
ضمن استفاده از مرخصی و ترک کار ،حقوق خود را دریافت
کنند .وی ادامه داد :شروع این مرخصی از تاریخ صدور حکم
سرپرستی آزمایشی شــش ماهه از مرجع قضایی است .باید
توجه داشت در این قانون فرض بر این است که مادر خوانده
قرار اســت در دوران مرخصی از نوزاد خود مراقبت کند و به
طور کلی این برنامه برای حمایت از خانوادهها و حفظ سالمت
جسمی و روانی کودک و والدین فرزندپذیر است.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور،
اضافــه کرد :برابر این بخشــنامه ســازمان تامین اجتماعی
مرخصی  84روز «دوره مراقبت» ویژه زنان شاغل که فرزندی
را از بهزیســتی به حضانت میگیرند ،اعمال خواهد شد .این
بخشنامه از یک ماه گذشته ابالغ شده و قابل اجرا است.
نفریه گفت :بیمه شــده زنی که براساس قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان بیسرپرســت یا بدسرپرست کودک زیر
ســه سال را به فرزندخواندگی قبول میکند ،با ارائه مدارک و
مســتندات مربوطه از جمله قرار سرپرستی آزمایشی از مرجع
ذیصالح قضایی به همراه نامه اداره بهزیستی مربوطه میتواند

از  84روز مرخصی بابت مراقبت از کودک استفاده کند.
وی تصریح کرد :تاریخ صدور قرار سرپرســتی آزمایشــی
مبنای شــروع مدت خدمت دوره مراقبــت و همچنین احراز
شرایط مقرر در ماده  67قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
وی افــزود :همچنین با توجه به اینکه قانونگذار اســتفاده
از مزایای حمایتی حــق اوالد و مرخصی دوره مراقبت برای
سرپرست را تا ســن سه ســالگی درنظر گرفته است ،نباید
مجموع ســن کودک و میزان مرخصی استفاده شده از سن
کودک (حداکثر  3سالگی) تجاوز کند.
نفریه گفت :نکته قابل توجه آن است که مبنای تعیین سن
فرزندخوانده ،از جمله مســتنداتی است که باید به اداره بیمه
ارائه شــود .چنانچه سن کودک در مدارک ارائه شده به بیمه
عنوان نشده باشــد ،اداره بیمه مربوطه باید سن کودک را از
اداره بهزیستی مربوطه استعالم کند.
وی یــادآور شــد :در ســال  1392قانــون حمایــت از
فرزندخواندگــی مورد بازنگری قــرار گرفت که هدف اصلی
تغییرات این قانون ،برخورداری خانوادهها و کودکان فرزندپذیر
از حمایتهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری است.

توقف تولید برخی خودروها در سال آینده

فرداد دلیری معاون توسعه ســرمایهگذاریهای صنعتی ایدرو در پاسخ به اینکه
ســال گذشته صحبتهای مختلفی درباره توقف خط تولید پراید و پژو  405مطرح
شد اما در نهایت این مساله عملی نشد و مسئوالن تصمیم گرفتند تا دیماه سال
 ۱۳۹۷این فرصت را در اختیار خودروسازان قرار دهند تا در صورت تغییر پلتفرم و
افزایش اســتانداردها از  ۵۲مورد به  ۸۳مورد ،خودروهای مدنظر به حیاتشان ادامه
دهند ،عنوان کرد :اینکه بتوان ســطح اســتانداردها را چه در بخش آالیندگیها،
مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی افزایش داد مسالهای که توسط سازمان ملی
اســتاندارد تدوین شده است و وزارت صنعت ،معدن و تجارت بخش دیگری از این

فریاد زدن انسان را قویتر میکند

محققان دریافتند فریاد زدن انسان را قویتر میکند.
به گزارش ساینس ،محققان دانشگاه کیلی برای درک بهتر این موضوع دو آزمایش
انجام دادند.
در آزمایش اول  ۲۹شــرکتکننده با دوچرخه ورزشی در هر  ۳۰ثانیه پدال قبل از
فریاد و بعد از فریاد زدن بررسی شدند.
در آزمایش دوم نیز  ۵۲شرکتکننده تحت آزمایش فشردن دستگیره قرار گرفتند.
نتایج نشان داد بعد از فریاد زدن ،افراد قدرت بیشتری در مقایسه با قبل از آن داشتند.
دکتر ریچ استفنز اظهار کرد :در زمان فریاد زدن میزان ضربان قلب افزایش نمییابد
و با فریاد زدن بدن را راحت کرده و در نتیجه بدن تحت کنترل قرار میگیرد.

سیاســتها را تعیین میکند.دلیری در پاسخ به اینکه کدام کشورها پس از برجام
بیشــترین درخواست را با ایرانیها داشــتهاند ،اعالم کرد :کشورهای زیادی پس از
برجام مراجعه کردند که در این راستا میتوان به ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،کره جنوبی و
نیز کشورهایی شمال اروپا از جمله فنالند و سوئد اشاره کرد اما بهطور کلی سه کشور
ایتالیا ،فرانســه ،آلمان سه کشوری بودند که پس از برجام بیشترین تقاضا را نسبت
بــه همکاریهای مختلف با ایران ارائه دادند .ایتالیاییها در مباحث صنایع فلزی و
صنایع سنگین ،آلمانیها در حوزه صنایع تکنولوژی و نرمافزاری و نیز فرانسویها در
صنعت خودروسازی و صنایع نفت و گاز ورود کردند.

وی ادامه داد :تدوینکنندگان قانون در ماده  21مقرر داشتند
«شخصیکه سرپرســتی افراد تحت حمایت این قانون را بر
عهــده میگیرد از مزایای حمایتی حق اوالد و مرخصی دوره
مراقبت برای کودکان زیر ســ ه ســال (معادل مرخصی دوره
زایمان) بهرهمند است.
کودک یا نوجوان تحت سرپرســتی نیز از مجموعه مزایای
بیمــه و بیمههای تکمیلی و حق مقــررات قانونی برخوردار
خواهد شد».
نفریه افــزود :این در حالی بود که برابر اعالم مســئولین
سازمان تامین اجتماعی اعطای مرخصی دوره مراقبت به مادر
خوانده به همراه حقوق و مزایا برای آن سازمان امکانپذیر نبود.
بنابرایــن به منظور رفع موانع و مشــکالت اجرایی قانون
در این خصوص ،جلســات مستمری کارشناسی بین سازمان
تامین اجتماعی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان
بهزیســتی صورت گرفت .مدیرکل امور کودکان و نوجوانان
سازمان بهزیستی کشور گفت :خوشبختانه ،این تالشها مثمر
ثمر واقع شد و در نهایت بخشنامه ای در این زمینه به ادارات
کل تامین اجتماعی استانها ابالغ شد.

اعطایتسهیالت
 100میلیون
ریالی به تمامی
دهیاران کشور
تســهیالت بانکی  100میلیون ریالی به تمامی دهیاران کشور ،اعم از پاره وقت و
تمام وقت اعطا می شود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان خبر فوق
گفت :با توجه به تفاهمنامه همکاری مشــترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشــور با پست بانک ایران در اردیبهشت ماه ســال گذشته با موضوع همکاری فی
مابین در خصوص ارائه خدمات مالی و بانکی و در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و توســعه اشتغال در روستاهای کشور ،از ســال گذشته تاکنون مبلغ 210
میلیارد ریال تســهیالت بانکی به دهیاریهای کشور تخصیص یافته است.سعیدرضا
جندقیان در ادامه افزود :پیرو تفاهمنامه موصوف مقرر شــد در این مرحله به شخص
دهیاران سراسر کشــور ،اعم از پاره وقت و تمام وقت ،تسهیالت بانکی تعلق بگیرد.
جندقیان اضافه کرد :ســقف تسهیالت اعطایی پست بانک به هر دهیار  100میلیون
ریال با نرخ  12درصد سالیانه و بازپرداخت حداکثر  36ماهه میباشد.بر اساس گزارش
روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،وی یادآور شد :نوع حساب
افتتاح شــده برای دهیاران به منظور دریافت این تسهیالت ،قرض الحسنه جاری یا
پس انداز با کارت می باشد.

