دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

نباید ساختار باغ وحشی در کشور وجود داشته باشد

شهاب الدین منتظمی گفت :باید به این سمت رفت که دیگر ساختار
باغ وحشی در کشور وجود نداشته باشد همچنین در سالهای اخیر
هیچ حیوانی از طبیعت برای انتقال به باغ وحش زندهگیری نش��ده
اس��ت.به گزارش برنا؛ هر از گاهی در رسانهها اخباری مبنیبر تلف
شدن یک گونه در باغ وحشها منتشر میشود .این در حالی است
که در بس��یاری از کشورها زیر ساختهای نگهداری از حیوانات در
پناهگاهها فراهم اس��ت .برای مثال در کش��وری همچون تایلند به
ج��ای باغ وحش پناهگاه برای حیوانات در نظر گرفته ش��ده و افراد

برای بازدید س��وار خودرو شده و به این ترتیب انسان
به حریم حیوان وارد نمیشود .شهاب الدین منتظمی،
مدی��رکل دفت��ر حفاظ��ت و مدیری��ت حیاتوحش
س��ازمان حفاظت محیط زیست به برنا گفت :تاکنون
هیچ حیوانی از محیط زیس��ت گرفته نشده که به باغ
وحش منتقل ش��ود .او در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه
باغ وحش محیطی برای حیوان آزاری است ،افزود :با توجه به سابقه
باغ وحشهای کش��ور باید به این امر اذعان کرد که زیرساختهای
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اجتماعی

غل��ط وجود دارد .اگرچه چقدر خوب اس��ت که به رفاه
حیوان توجه ش��ود .درضمن باید به این سمت رفت که
دیگر س��اختار باغ وحشی در کشور وجود نداشته باشد.
منتظمی ادامه داد :در س��الهای اخیر هیچ حیوانی از
طبیعت برای انتقال به باغ وحش زندهگیری نشده است
بلکه اغلب گونههای غیر بومی خارجی هستند و گونههای بومی که
به هر دلیل از طبیعت جدا شده یا آسیب دیده ،درمان شده و امکان
بازگشت به طبیعت وجود نداشت در باغ وحشها نگهداری میشوند.

آفتاب یزد بررسی کرد

تبعات حقوقی بازنشر تبلیغات تلویزیون در شبکههای ماهوارهای
آفت�اب یزد _ یگانه شوقالش�عرا :این روزه��ا غالب تبلیغات در
ش��بکههای ماهوارهای س��طح پایین و زرد برگرفته از قس��متهای
تقطیع شدهای است که در گذشته در صدا و سیما تبلیغ شده و روی
آنتن رفته است .در این تبلیغات مجریهای مطرح تلویزیون و حتی
آرم شبکههای صدا و سیما هم مشاهده میشود که در آنها بازار یاب
محص��ول مورد نظر توضیحاتی را بیان میکند و مجری هم آنها را
تایید مینماید .با توجه به اینکه فروش اغلب این محصوالت به نحوی
کالهبرداری محسوب میشوند و نه تنها مفید نیستند بلکه عوارض
زی��ادی هم برای مصرفکنندگان در پی دارند آیا بازنش��ر مدام این
تبلیغات در ش��بکههای مختلف ماهوارهای تبعات حقوقی برای صدا
وسیما به دنبال دارد؟ آیا نباید در خصوص تبلیغ چنین محصوالتی
علیالخصوص در صدا و س��یما نظارتی صورت گیرد تا هر شخص و
هر شرکتی اقدام به فروش هر نوع محصول بیکیفیت و گاها مضری
ننمای��د؟ افرادی که با اعتماد به تبلی��غ این محصوالت که روزی در
صدا وسیما انجام ش��ده و اکنون در شبکههای ماهوارهای بازپخش
میشود و از این بابت خسارت و آسیبی متوجه آنها شده است باید از
چه کسانی مطالبه خسارت کنند؟
> تبلیغاتی که به معجزه شباهت دارند

نکتهای که در ابتدا باید به آن پرداخت کیفیت این محصوالت است
که در گذش��ته نه چندان دور در صدا و س��یما تبلیغ شده و حاال در
ش��بکههای ماهواره بازپخش میش��ود .در خصوص عوارض این نوع
کاالها دکتر حامد باطنی ،فوق تخصص جراحی پالس��تیک و رئیس
انجمن جراحان پالستیک و زیبایی به آفتاب یزد گفت « :در سالهای
اخیر به دلیل تغییراتی که در معیارهای فرهنگی اجتماعی پیش آمده
و در دس��ترس قرار گرفتن روشهای زیبای��ی و کم خطر بودن این
روشها به نسبت گذش��ته و همچنین به دلیل ارتباط بیشتر مردم
با یکدیگر از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،یک عالقه
و رویکردی در مداخالت زیبایی بین مردم کش��ورهای مختلف دیده
میش��ود .آمارها نش��ان میدهد که تمایل مردم در همه کش��ورها
صرف نظر از وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی و جغرافیایی آنها
رو به افزایش است .این اقبال و رویکرد عمومی به مداخالت زیبایی
سبب شده است که گردش مالی قابل توجهی در این زمینهها به وجود
بیاید .طبیعتا زمانی که چنین وضعیتی ایجاد میشود ،افراد سودجو
و مداخل��ه گر به مداخله در این زمینهها اق��دام میکنند .در کمال
تاس��ف نظارت کافی بر فضای تبلیغاتی در زمینه مداخالت زیبایی
در کشور ما مشاهده نمیشود .االن در شبکههای اجتماعی از قبیل
اینس��تاگرام و تلگرام ،کاناله��ای ماهوارهای و مج�لات زرد که در
داخل کش��ور منتشر میش��وند و یا حتی در صدا و سیما تبلیغات و
اطالع رسانیهای گمراهکننده به چشم میخورد .مثال درباره مشکالت
مبتالوشایعجامعهدرزمینهزیباییمانندوضعیتپوستی،شرایطموها،
ش��اخص بدنی ( چاقی و الغری ) و غیره ادعاهای تعجب برانگیزی
میشود .اغلب این ادعاها نادرست هستند و معموال اگر عارضهای هم
برای بیمار ایجاد نکنند ،دست کم فاید های هم برای او نخواهند داشت
و تنه��ا اتالف وقت و هزین��ه را در پی دارند .انجمن جراحان زیبایی
ایران غالبا به بیماران توصیه میکند که به جای اینکه اطالعات مورد
نیاز خود را از صفحات ش��خصی یا تبلیغ��ات فراهم کنند به پایگاه
دادهها و وبس��ایتهای مجاز قانونی از قبیل وبسایت وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،وبسایت انجمن جراحان پالستیک و زیبایی
ایران یا سایتهای قابل اعتماد مراجعه کنند .بعضی از این مداخالت
اگر منجر به عارضه در بیمار شوند اصالح آن عارضه نسبت به مشکل
اولیه برای بیمار بس��یار سختتر خواهد بود و اگر قابل اصالح باشد

=حام��د باطن��ی :در کمال تاس��ف نظارت
کافی بر فضای تبلیغاتی در زمینه مداخالت
زیبایی در کشور ما مش��اهده نمیشود .االن
در شبکههای اجتماعی از قبیل اینستاگرام و
تلگرام ،کاناله��ای ماهوارهای و مجالت زرد
که در داخل کشور منتشر میشوند و یا حتی در صدا و سیما
تبلیغات و اطالع رسانیهای گمراهکننده به چشم میخورد
=جاللالدین شیرژیان :س��ال  ۱۳۹7طرح
یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصوالت
و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سالمت
در فضاهای مجازی و ش��بکههای ماهوارهای
که به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود
تحت عنوان قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی
محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سالمت
در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای
مجازی به تصویب رس��ید ک��ه برای متخلف��ان ضمانت
اجراهای الزم حقوقی در نظر گرفته است
غالبا هزینه بر و زمان بر هس��تند .درب��اره مداخالت زیبایی در همه
کشورها سخت گیریهای تبلیغاتی وجود دارد در حالی که در کشور
ما در این جنبه ضعف مشخصی وجود دارد .در زمینه زیبایی گاهی
اوقات تبلیغاتی درباره کارکرد بعضی از مواد یا بعضی از تکنیکهای
جراحی دیدهام که از نظر علمی بیشتر به معجزه شبیه است و وقوع
آن از نظ��ر علمی غیرممکن اس��ت .اما به راحتی مالحظه میش��ود
که اینچنین ادعاهایی وجود دارد .در زمینه جراحیهای زیبایی هم
ای��ن دس��ت از ادعاها زیاد صورت میگی��رد .جراحی زیبایی اگر به
درس��تی انجام ش��ود غالبا یک تجربه خوشایند اس��ت در حالی که
شنیده میشود برخی از جراحیها به صورت نادرست انجام شدهاند و
منجر به ایجاد عوارض غیر قابل جبرانی میشوند» .
> قانون چه میگوید؟

اما همانطور که گفته ش��د آیا این تبلیغات برای صدا وسیما تبعات
حقوقی دارد؟ اگرچه اکنون این تبلیغات در شبکههای ماهوارهای زرد
انجام میشود اما منشا اصلی آنها صدا وسیما و مجریهای تلویزیونی
هس��تند .در ای��ن رابطه جاللالدین ش��یرژیان حقوق��دان و وکیل
دادگستری به آفتاب یزد گفت « :همان طور که میدانیم اصل آزادی
بیان و جری��ان آزاد اطالعات  -ارتباطات در نظا م حقوقی بینالملل
پذیرفته شده است .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون
مطبوعات نیز به وضوح بر اصل آزادی بیان مهر تایید زده شده است.
لیکن نظم عمومی ،اخالق حسنه و امنیت ملی از مواردی است که بر
این اصل حقوق بشری محدودیتهایی وارد میکند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا:

آمارها نشان میدهند که کشوری در جهان وجود ندارد که تبلیغات
بازرگان��ی را به ط��ور کامل و مطلق ممنوع اعالم کرده باش��د اما به
جهت ت��داوم زندگی اجتماعی مانند هر موض��وع دیگری مطابق با
قواع��د و مقررات حقوقی برای آن حدود و ثغور تعیین کردهاند .این
محدودیته��ا نیز متوجه حق و تکلیف مخاطبان و مصرفکنندگان
اس��ت .به نحوی که پیامهای تبلیغاتی نباید فریبنده و گمراهکننده
باشند و الزم است حتما حقوق مصرفکنندگان در انتخاب صحیح و
واقعی کاال و خدمات محترم شناخته شود».
وی در ادام��ه گف��ت « :یک��ی از اصلیتری��ن قوانی��ن مرتبط قانون
"ممنوعی��ت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" اس��ت که در
س��ال  1373تصویب ش��د که در آن اش��ارهای به ممنوعیت تبلیغ
در ش��بکههای ماهوارهای نش��ده ،لیکن در تبصره ماده  10آن نشر
آگهیهای تبلیغاتی از طرق مختلف توس��ط مطبوعات ،صدا و سیما
یا تبلیغات شهری که متضمن جواز اس��تفاده از برنامههای ماهواره
میباش��د ممنوع اعالم شده است .واضح اس��ت که چنین مقررهای
اساس��ا قادر نبود تا برای ممنوعیت تبلیغ در ش��بکههای ماهوارهای
مورد اس��تناد قرار گیرد و فقط در خص��وص تبلیغاتی که در داخل
کشور برای بازاریابی یا ترویج تجهیزات و ابزارهای ماهوارهای صورت
میپذیرد ،کاربرد داشت .در سال بعد دولت وقت آییننامهی مرتبط
با قانون ممنوعیت اس��تفاده از ماهواره را تصویب کرد که به موجب
ماده  13آن ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیمای
جمهوری اس�لامی ایران در اجرای تبصره ماده  10صدرالذکر مجاز
ش��دند تا متناسب با مسئولیتهای محوله دستورالعملهای الزم را
برای تعیین آگهیهای تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و به واحدهای تابع
خود ابالغ کنند».
وی در ادامه تصریح کرد « :به لحاظ رفع مش��کالت موجود در این
حوزه در سال  1385معاون اول رئیسجمهور وقت با صدور بخشنامه
صراحت��ا اعالم نمود که "فعالیتهای تمامی ش��بکههای تلویزیونی
فارسیزبان مستقر در خارج از کشور که در فضای کشور برنامه پخش
میکنند بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران غیرمجاز
اس��ت لذا انجام هر نوع مصاحبه ،ارسال خبر و «سفارش آگهی» به
شبکههای یادش��ده ،ممنوع بوده و الزم است از انجام هرگونه اقدام
در این زمینه خودداری ش��ود ".درس��ت اس��ت که وجود آئین نامه
فوقاالشعار به همراه بخشنامهی مزبور اختیاراتی را برای دستگاههای
مرتبط فراهم نمود و برای حل مش��کل به طور مقطعی بکار گرفته
شده ،لیکن به لحاظ محدودیتهای موجود درآئین نامه و بخشنامه
در قی��اس ب��ا قان��ون ،ه��م چنان خ�لاء وج��ود قانون خ��اص در
جرم انگاری موضوع مشهود بود تا این که باالخره در سال  ۱۳۹7طرح
یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و
آسیب رسان به سالمت در فضاهای مجازی و شبکههای ماهوارهای
که به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم ش��ده بود تحت عنوان قانون
ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب
رسان به سالمت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و
فضاهای مجازی به تصویب رسید که برای متخلفان ضمانت اجراهای
الزم حقوقی در نظر گرفته است».
> سکوت صدا وسیما

نکته جالب توجه آن اس��ت که صدا وس��یما تاکنون در مورد بازنشر
این تبلیغات در ش��بکههای ماهوارهای اطالعرس��انی خاصی نکرده
و کال س��کوت نموده است .شاید بجاس��ت حداقل این رسانه در این
زمینه اطالعرسانی نماید تا سالمت مردم از طریق استمرار پخش این
تبلیغات در شبکههای زرد ماهوارهای به خطر نیفتد.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با اش��اره به ارتباط خاموش��ی
معابر و بزرگراهها طی هفتههای اخیر با افزایش س��رقت گفت :دی
ماه امس��ال در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته سرقتها ۱۸
درصد افزایش داشته در حالیکه در  ۱۰ماه گذشته سرقتها افزایش
 ۹درصدی داش��ته اس��ت.به گزارش ایرنا به نق��ل از پایگاه خبری
پلیس ،سردار محمد قنبری در تشریح این خبر افزود :هر چند که
خاموشی معابر و بزرگراهها در افزایش سرقتها به ویژه سرقتهای
خرد تاثیر دارد ،اما از زمان اعمال محدودیتهای کرونایی و با دستور
فرمانده نیروی انتظامی تردد اکیپهای گشت آگاهی و انتظامی در
س��طح شهرها به ویژه از ساعت  ۲۱به بعد افزایش داشته است.وی
با اشاره به سهم  ۹۲.۳درصدی سرقتها از کل جرایم گفت :از این
س��هم اشاره شده ۹۸ ،درصد س��رقت عادی محسوب میشود و از
این  ۹۸درصد سرقت ها ،سهم سرقتهای خرد  ۴۸درصد و سهم
س��رقتهای مهم اعم از س��رقت منزل ،خودرو و مغازه  ۴۲درصد
است.قنبری ادامه داد :پیشتر اشاره کردم که  ۹۲.۳از مجموع کل

جرایم ،سهم سرقت هاس��ت ،در میان جرایم ،جعل و کالهبرداری
سهم ۷.۳درصدی دارد ( ۵درصد کالهبرداری و  ۲.۳درصد جعل)،
جرایم جنایی نیز شامل سرقتهای مسلحانه ،قتل عمد ،آدم ربایی،
تجاوز به عنف در میان کل جرایم سهم ۴دهم درصدی دارند.وی در
توضیح روند کشفیات پلیس گفت :در حوزه سرقتها حدود ۷۱.۱
درصد کشفیات داشتهایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
میزان کشفیات در حوزه سرقت افزایش داشته است ،سهم کشفیات
س��رقت خرد بیش از  ۷۳.۵درصد اس��ت ،همچنین سرقتهای به
عنف با س��هم  ۷۵درصدی و سرقتهای مس��لحانه با سهم ۷۶.۲
درص��دی را به خود اختصاص داده اند.س��ردار قنبری با بیان اینکه
طی  ۱۰ماهه سال جاری در مجموع کل سرقتها  ۹درصد افزایش
وق��وع داش��ته ایم ،تاکید ک��رد :البته باید بگوی��م علیرغم افزایش
سرقت ها ،کشفیات پلیس نیز  ۱۶.۲درصد افزایش داشته است.این
مقام ارش��د انتظامی با اش��اره به راهاندازی قرارگاه مبارزه با سرقت
عن��وان کرد :راهان��دازی این ق��رارگاه به معنای تمرک��ز پلیس در

پیش��گیری از وقوع سرقت ،افزایش کشفیات و تعیین سهم و نقش
سازمانهای برون سازمانی و غیرپلیسی در وقوع برخی جرایم چون
س��رقت اس��ت.رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه با شیوههای
علمی و بهره وری از تجهیزات نوین و به روز در صددیم که جرایم
را کشف کنیم ،خاطرنش��ان کرد :در  ۱۰ماهه گذشته سال جاری
میزان کشفیات قتلها  ۹۷.۴درصد و آدم ربایی  ۱۰۰درصد بوده و
به طور کلی باید بگویم در مجموع جرایم جنایی  ۹۶.۹درصد کشف
جرم داش��ته ایم.قنبری در مورد روند اس��ترداد اموال مکش��وفه به
مال باختگان گفت :این موض��وع یکی از رویکردهای جدی پلیس
آگاهی ناجاس��ت و در اثبات این ادعا با راهاندازی س��امانه «نما» در
تالشیم که فرآیند اس��ترداد اموال به مال باختگان هر چه سریعتر
اتفاق بیفتد ،البته با تعیین سازوکارهایی به دنبال به روزرسانی این
سامانه هستیم.وی تاکید کرد :مبنای عمل ما در پلیس آگاهی ناجا
افزایش س��رعت کش��ف (کاهش زمانی فاصله وقوع جرم تا کشف)
اس��ت ،یعنی درصددیم ضمن کاهش زمان کش��ف ،کش��فیات به
ص��ورت کامل اتفاق بیفتد؛ یعنی اموال مکش��وفه به مال باختگان
مسترد شود ،الزم است که در همین جا بگویم که نیازمند مشارکت
مردم هستیم.

چندمیگیری سیلی بخوری؟

باحواله کردن چندس��یلی برص��ورت محکوم علی��ه در چارچوب
اس��لوبهای تعیین شده بر خش��م مرموز خود غلبه کرده و نفس
عمیقی بکشندوشمانیک میدانیداین عمل به مصداق نشانه گرفتن
چندهدف بایک تیراس��ت.کاهش هزینه نگ��ه داری زندانی،نجات
هوش��مندانه قربانیان نات��وان و بیدفاعی که اغل��ب مورد اصابت
سیلی توسط افراد ش��رور قرار میگیرندو ...از آثار ارزنده این طرح
به شمار میآید.
ب)درهریک از مراکز اس��تانها مکانی خارج از محدوده مسکونی
ت��دارک دیده ش��ود دراین مح��ل ماکت یک فرد س��یلی خورده
مفلوک وبدکردار فرضی نصب شده وافرادحریص درامر سیلی زدن
هرازگاه��ی برای رفع نیاز روانی خود به س��هولت بتوانندبامراجعه
ب��ه آن جایگاه اختصاصی،ش��یء موردنظر را بط��ور مجانی وبدون
پروا داش��تن از بازخواس��ت اجتماعی و قانونی با مش��ت وس��یلی
مورد هدف قرار داده وهرچه دل تنگش��ان بخواهدنثار آن جس��م
بیجان نمایند.واگرچنانچه اشتیاق درونیشان به مرحله ارضا واقناع
نرسد،باشرکت درمسابقه«سیلی زدن»مقابل حریف خود بایستند
وآنچن��ان برصورت یکدیگر س��یلی زنند که برق از چشمانش��ان
بی��رون جهد.ویااینکه دربخشهای مش��خص ش��ده این محل به
افراد داوطلب س��یلی خور نیز اجازه حضور داده ش��ود تا درمقابل
اخذ وجه به اس��تقبال س��یلی زنان قهار و پولدار بروند و با گفتن
جمله«:ارباب،لطفا به من س��یلی بزن »...آمادگی جس��مانی خود
را ب��ه رخ ط��رف بکش��ند.البته نباید حق انتخاب فرد س��یلی زن
مخدوش شود لذا فردموصوف میتواند دربین حاضرین سیلی خور
دلخواه خود را انتخاب کرده ومش��ارالیه را باعبارت «چندمیگیری

س��یلی بخوری؟»مورد خطاب قرار داده ومذاکره کنند.صدالبته در
این وادی قیمت س��یلی براس��اس عرضه وتقاض��ا وبصورت توافق
طرفین تعیین میش��ود بنابراین دراین محلها ضرورتی برحضور
پرش��ور دستگاههای نظارتی وکنترل قیمت نبوده وآنان فارغ ازاین
هیاهوها باش��گردهای خاص واعجاب انگیز قیمت مرغ وتخم مرغ
را هوش��مندانه رصد نم��وده وهمچنان درعرصه اقتصادی کش��ور
افتخار آفرینی خواهندکرد(.فاعتبرو یا اولو االلباب)
از رهگ��ذر اجرای ای��ن طرح برای اف��راد کثیری بطور مس��تقیم
وغیرمستقیم ایجادشغل شده و آمار بیماری کاهش مییابد.
عالیجنابان؛توجه داشته باشید دوره ارباب رعیتی به تاریخ پیوسته
اس��ت بنابراین تحقیر سرباز و سایر ش��هروندان هرگز نبایدبعنوان
مس��ئله پیش پا افتاده وعادی تلقی ش��ودبلکه زنگ خطریس��ت
که امنی��ت روانی ش��هروندان را تهدی��د کرده وزی��اده خواهی و
برت��ری طلبی طیف خاصی را در اذه��ان تداعی مینماید.ازطرفی
درشرایط جانفرسای اقتصادی طبقه فرودست ومحروم جامعه اعم
از کارگر،کارمند و حتی س��رباز صورت خود را باسیلی،س��رخ نگه
داشتهاند وروزگاربسیارسختی راسپری مینمایند.این افرادقربانیان و
س��یلی خوردگان واقعی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور هستند....
بنابراین مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند باوضع قوانین کارآمد
اقشار آس��یب پذیر ومحروم جامعه را از مهلکه فقر وفالکت رهایی
بخشند وسیلی خود را براختالس گران،رانت خواران و...بزنند ونگذارند
آنان قسر دربروند.همچنین درعرصه تکریم وقداست بخشی به جایگاه
س��ربازان درجامعه باتدوین حقوق شهروندی سرباز گامهای عملی
بردارند.

خاموشی معابر با افزایش سرقت ارتباط دارد

ادامه از صفحه اول:
الف)درش��رایط فعل��ی فش��ار روان��ی حاکم در الیهه��ای مختلف
اجتماعی از یک س��یر صع��ودی برخوردار ب��وده و بلحاظ پررنگ
ب��ودن قانون حمایت از خان��واده از جمله م��واد قانونی مربوط به
همس��ر آزاری و کودک آزاری،برجسته بودن صبغه زن ساالری و
فرزندس��االری درجامعه وبه تبع آن باال بودن هزینه ارتکاب رفتار
خشونت آمیز در کانون گرم خانواده،اغلب آقایان نمیتوانند خشم
خود را بطورمس��المت آمی��ز ودرقالب یک گفتمان س��ازنده مهار
نم��وده و عقدهه��ای روانی و هیجانات منفی خود را بنحواحس��ن
تخلیه نمایند.الجرم وشایدهم بنابه توصیههای مشاوران حوزههای
روان درمانی محیط استرس زا را ترک میکنند.
دراین صورت احتم��ال بروز هرگونه رفتار تنش زا درمحیط کاری
و در س��طح م��راودات اجتماعی ازس��وی این اف��راد دور از انتظار
نیست.مع الوصف پیش��نهاد مینماید قانونگذار از راه وضع قانون
مناس��ب واصالح قانون مجازات جایگزین زندان بمنظور کمک به
این افراد وکاه��ش آالم جامعه ورود نماید.بدین طریق که ترتیبی
اتخاذ گردد درصورت تمایل محکوم علیه به ازاء نواختن یک سیلی
آب��دار برصورت��ش ده روز از م��دت حبساش کاه��ش یابد دراین
صورت طی دس��تورالعمل خاص وش��فاف اش��خاصی که به شرح
مذک��ور و به دالیل متعدد عقده دیگرآزاری مانند س��یلی زدن و...
در وجودش��ان نهفته ویاغلیان میکند،باپرداختن بخشی از جرایم
ج��زای نقدی محکوم علیه به صحنه اجرای حکم دعوت ش��وند و
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ادامه روند کاهشی تلفات تصادفات در نه ماهه امسال
آمار تلفات حوادث رانندگی طی سالهای اخیر روندی کاهشی در پیش گرفته است .بطوری که
این کاهش در آمار تلفات تصادفات  ۱۰سال گذشته ( ۱۳۸۹تا  )۱۳۹۸به استثنای سالهای  ۹۶و
 ۹۷به چشم میخورد.به گزارش ایسنا ،قربانیان تصادفات که مدتها بیش از  ۲۰هزار نفر بود از
سال  ۱۳۹۱به کمتر از این رقم رسیده و این کاهش آمار در سالهای متوالی تکرار شده است.در
سال جاری نیز آمار تلفات حوادث رانندگی با کاهشی قابل توجه مواجه بوده که به نظر میرسد
یکی از دالیل آن کمتر شدن تعداد سفرها بوده است.

کرونا خبر
جهان

=تعداد مبتالیان ۱۰۰ :میلیون و  ۲۸۶هزار
و  ۷۷۲نفر
=تع�داد فوتی ها :دو میلیون و  ۱۴۹هزار
و  ۵۰۷نفر
=تعداد بهب�ود یافت�گان ۷۲ :میلیون و
 ۳۱۳هزار و  ۶۲۵نفر
ایران

=تع�داد مبتالیان :یک میلی�ون و ۳۸۵
هزار و  ۷۰۶نفر
=تعداد فوتی ها ۵۷ :هزار و  ۵۶۰نفر
=تعداد مبتالیان دیروز۶ :هزار و  ۴۲۰نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 79 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان ۲۵ :میلیون و  ۸۶۱هزار
و  ۵۹۷نفر
=تعداد فوتی ها ۴۳۱ :هزار و  ۳۹۲نفر

وزارت بهداشت

جایگاههای سوخت
ازاماکنپرخطرابتالبهکروناست

س��خنگوی وزارت بهداش��ت ب��ا بی��ان اینکه
جایگاهه��ای س��وخت یک��ی از اماکن پرخطر
ابتال به کرونا اس��ت اقدام به تش��ریح جزئیات
سوختگیری بهداشتی کرد.
به گزارش ایس��نا ،سیما س��ادات الری ،گفت:
پم��پ بنزینه��او ایس��تگاههای  CNGاز
اماکن پ��ر خطر ابتال به کووید ۱۹هس��تند و
لزوم رعایت نکات بهداش��تی در این اماکن از
اهمیت ویژه برخوردار اس��ت .توصیه میکنیم
در مراجعه به جایگاه س��وخت باک خودروی
خ��ود را به طور کامل پر کنید تا کمتر مجبور
به مراجعه به این مراکز شوید.
وی اف��زود :قب��ل از مراجعه ب��ه جایگاههای
س��وخت با خودتان دستکش یکبار مصرف به
همراه داش��ته باشید و برای استفاده از کارت
سوخت و وارد کردن رمز آن حتما از دستکش
استفاده کنید.

بازنشسته

جزئیاتمبلغعیدی
بازنشستگانمشخصشد

دهق��ان کیا گف��ت :هنوز برای امس��ال دولت
اع�لام نکرده ک��ه مبلغ عیدی بازنشس��تگان
چه قدر اس��ت.علی دهقانکی��ا رئیس کانون
بازنشس��تگان تأمین اجتماعی شهر تهران در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره
عی��دی بازنشس��تگان تامی��ن اجتماعی برای
س��ال  ،۱۴۰۰اظهار کرد :عیدی بازنشستگان
ب��ه احتمال زی��اد اواخر بهمن م��اه پرداخت
میش��ود و هفته آینده دول��ت مبلغ عیدی را
مشخص میکند.
وی با اش��اره به اینکه هر مبلغی که دولت به
عنوان عیدی بازنشستگان کشوری و لشکری
مش��خص کند س��ازمان تامین اجتماعی هم
همان مبل��غ را پرداخت خواه��د کرد ،گفت:
فعال مشخص نش��ده که مبلغ عیدی چه قدر
است ،سال گذش��ته یک میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان بود و هنوز برای امس��ال دولت چیزی
اعالم نکرده است.

نظام وظیفه
رئیسسازمانوظیفهعمومیناجاتشریحکرد

تبعاتغیبتاولیه
مشموالنغایب

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
گفت :مشموالن غایبی که تاکنون برای تعیین
تکلیف وضعیت خدمت خود اقدام نکردهاند با
محرومیتهای اجتماعی از جمله نبود امکان
ادام��ه تحصی��ل در مقاطع تحصیل��ی باالتر،
ع��دم برخورداری از معافیت کفالت و ...مواجه
میشوند .به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری
اظهار کرد :برابر ماده  ۵۸قانون خدمت وظیفه
عمومی مش��موالن در صورت عدم ارس��ال به
موقع مدارک ب��رای تعیی��ن تکلیف وضعیت
خدمت��ی و یا عدم مراجعه ب��ه موقع در تاریخ
اعزام مشخص شده غایب محسوب میشوند.
وی ادامه داد :مشموالنی که مدت غیبت اولیه
آنان از یک روز تا سه ماه باشد ،سه ماه اضافه
خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر
از سه ماه باشد با شش ماه اضافه خدمت تنبیه
میشوند .مشموالنی نیز که مدت غیبت اولیه
آنان بیش از یک س��ال باش��د عالوه بر شش
ماه اضافه خدمت ،سرباز فراری نیز محسوب و
ب��ه مراجع قضائ��ی معرفی میش��وند.مهری
اضافه کرد :مش��موالن غایبی که تاکنون برای
تعیین تکلی��ف وضعیت خدمتی خ��ود اقدام
نکرده اند ،ع�لاوه بر محرومیتهای اجتماعی
ماده  ۱۰قانون خدمت وظیفه عمومی از جمله
در زمینه دریافت تس��هیالت بانکی ،استخدام
به هر صورت (رسمی ،پیمانی ،روزمزد و خرید
خدمت) ،اخذ پروانه کسب ،با محرومیتهایی
از جمل��ه عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع
تحصیل��ی باالتر،عدم برخ��ورداری از معافیت
کفالت ،کس��ر خدمت ایثارگ��ری ،ممنوعیت
خروج از کشور و ...مواجه میشوند.

گزارش کوتاه

پای لنگ قانون
برای حمایت از معلوالن

معاون امور توانبخش��ی س��ازمان بهزیستی
کش��ور با اشاره به اقدام س��ازمان بهزیستی
ب��رای اصالحات قانون��ی قان��ون حمایت از
حقوق معلوالن ،به برخی از مواد قانونی این
قانون که نیازمند اصالح اس��ت اش��اره کرد.
محمد نفریه در گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره
به اقدام س��ازمان بهزیس��تی برای اصالحات
قانون��ی میگوید :در س��ال جاری و همزمان
ب��ا روز جهانی معل��والن دبیرخانه نظارت بر
قانون در س��ازمان بهزیس��تی راهاندازی شد.
نظرس��نجی و دریاف��ت گروهه��ای مختلف
از جمله گروههای معلوالن از جمله کارهایی
اس��ت که این دبیرخانه در دس��تور کار خود
قرار داده است .وی در ادامه به برخی از مواد
قانونی قانون حمای��ت از حقوق معلوالن که
نیازمند اصالح اس��ت اشاره دارد و میگوید:
هر قانونی نکات مثبتی دارد و ممکن اس��ت
دارای نقاط ضعف هم باش��د و قانون حمایت
از حقوق معلوالن نیز از این موضوع مستثنی
نیس��ت .قان��ون جام��ع حمای��ت از حقوق
معلوالن حدود  ۱۴س��ال پی��ش به تصویب
رس��ید و بعد از گذش��ت چند س��ال مجدد
م��ورد بازنگری قرار گرفت و در اواخر س��ال
 ۱۳۹۶تصویب و در س��ال  ۱۳۹۷ابالغ شد.
وی گفت :قانون فعلی نس��بت به قانون قبلی
پیچیدهتر است .برای قانون فعلی حمایت از
حقوق معلوالن بودجه در نظر گرفته شده و
همچنین دربندی از قانون ضمانت اجرایی در
نظر گرفته شده است.معاون امور توانبخشی
سازمان بهزیستی کشور به برخی از ایرادات
قانون فعلی حمایت از حقوق معلوالن اشاره
و میافزاید :قانون مذکور در ابتدا حدود  ۷۰ماده
داش��ت ،اما حدود  ۳۵م��اده آن به تصویب
رس��ید و برخی از مواد بعد از تصویب حذف
شدند ،به طور مثال بعد از تصویب قانون ماده
مربوط به تجهیزات پزش��کی و توانبخش��ی
حذف ش��د و لذا ما نی��ز موافق اصالح قانون
هستیم .قانون به برخی از گروههای معلوالن
مانند ناش��نوایان نگاه کمتری داش��ته است.
در قان��ون حمایت از حق��وق معلوالن برای
والدینی که دارای فرزند معلول هس��تند ۵۰
درصد معافی��ت مالی در نظر گرفته ش��ده،
این درحالیس��ت که برای معلولی که دارای
ش��غل است این معافیت مالی در نظر گرفته
نش��ده است اما بسیاری از معلوالن معتقدند
که هزینههایش��ان به دلیل معلولیتشان به
صورت تصاعدی باالتر میرود.وی با اش��اره
به اینکه در برخی از م��واد قانون حمایت از
حقوق معلوالن ضمانت اجرایی دیده نش��ده
اس��ت ،به دیگر ایرادات قانون اش��اره دارد و
تصریح میکند :در یکی از مواد قانون مذکور
به اختصاص  ۳۰درصد از پستهای سازمانی
تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاهها ،شرکتهای
دولت��ی و نهادهای عمومی به اف��راد نابینا و
کمبین��ا و اف��راد دارای معلولیتجس��می،
حرکتی اشاره شده ،اما میدانیم که در حال
حاضر تمامی اپراتورها دیجیتالی شده است و
لذا این بخش از ماده باید اصالح شود.
معاون امور توانبخش��ی س��ازمان بهزیستی
کش��ور اظهار میکند :از س��وی دیگر نیز در
م��اده  ،۶قان��ون وزارت بهداش��ت را مکلف
کرده ت��ا تمامی معلوالن را بیم��ه پایه کند
و همچنی��ن تمام��ی خدم��ات توانبخش��ی
مانن��د گفتاردرمان��ی ،تربیت ش��نیداری و
معلوالن تحت پوش��ش
کاردرمان��ی را برای
ِ
سازمان بهزیس��تی ،تحت پوشش بیمه قرار
دهد .در س��ال  ۹۹برای ای��ن موضوع ۳۰۰
میلیاردتومان بودجه درنظر گرفته ش��د که
 ۱۰۰میلیاردتوم��ان آن به تازگی تخصیص
داده ش��د و مع��اون اول رئی��س جمهور در
روز جهانی معلوالن بر تخصیص این بودجه
به وزارت بهداش��ت تاکید داشت تا خدمات
پایه به معلوالن ارائه ش��ود؛ بعد از دو س��ال
از تصویب قانون ،هنوز این بخش اجرا نشده
اس��ت و ما امید داریم ک��ه در این چند ماه
بخش��ی از آن اج��را ش��ود و از اینکه تمامی
خدم��ات توانبخش��ی تحت پوش��ش بیمه
قرار گیرد ،فاصله داری��م .نفریه در ادامه به
ماده  ۲۷قانون که در آن دولت را مکلف کرده
تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت
بسیار ش��دید و یا شدید فاقد شغل و درآمد
را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و
اعتب��ارات الزم را در قوانین بودجه س��نواتی
کش��ور منظور کند اش��اره دارد و میگوید:
برای ماده  ۲۷قان��ون برای بر قراری حداقل
دستمزد  ۸۰۰۰میلیارد تومان بودجه احتیاج
اس��ت که در حال حاضر در بودجه امس��ال
فق��ط  ۳۰۰میلیارد تومان پیش بینی ش��ده
ک پایین درآمدی ماهیانه
و در ماه به سه ده 
مبلغ  ۱۶۰هزار تومان پرداخت می شود.

