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همدلی راهاندازی کانالهایی با موضوع خشونت را از دید اجتماعی و حقوقی بررسی میکند؛

یادداشت

شرارت در شبکههای اجتماعی

بودجه آموزش و پرورش و
دل نگرانیهای کهنه!
محمدرضا نیک نژاد

نعمت احمدی :گردانندگان کانال شرارت از حقوق و آزادی فردی برخوردارند            قرائی مقدم :کانال شرارت به جامعه شلیک میکند

آموزگار

الیحه بودجه سال  95برای بررسی و تصویب
به مجلس داده شد .بنابر پیشبینی تورم 12
درصدی ،دســتمزد کارمنــدان دولت و از آن
میان فرهنگیان 12 ،درصــد افزایش خواهد
داشــت .به گفته مرکز پژوهشهای مجلس،
میانگین دســتمزد حقوق بگیران آموزش و
پرورش در ســال  1875000 ،94تومان بوده
است که همین منبع تاکیدمیکند که کمتر
از میانگین هزینههای یک خانوار شــهری با
 1957000است  -تازه در سال  .93بی گمان
با گرفتاریهای اقتصادی ســال  94و تورم آن
و همچنین در نظر گرفتن این که دســت کم
 250تا  300هزار تومان از  1875000صرف
مالیات،صندوقبازنشستگی،بیمهطالیی،بیمه
خدمات درمانی و  ...میشود ،میتوان دریافت
که فاصله دستمزد فرهنگیان تا خط فقر رسمی
بســیار بیش از آن چیزی اســت که برآورد
میشود .افزون بر این مرکز پژوهشهای مجلس
در همین تحلیل که به بررسی بودجه آموزش
و پرورش در برنامه پنجم توســعه میپردازند،
آورده است که «:علیرغم افزایش نسبی حقوق
و مزایا(ی فرهنگیان)از آنجا که کارکنان آموزش
و پرورش مانند کارکنان ســایر وزارتخانهها از
مزایایی چون ماموریــت ،کارانه ،اضافهکاری و
...بهرهمند نیستند بی تردید میانگین حقوق
و مزایــای آنها از میانگین هزینه زندگی یک
خانواده شهری کمتر است ،در نتیجه کاهش
جاذبه شغل معلمی و نارضایتی فرهنگیان از
اولین نتایج این اختالف است« .از این گذشته
کمی حقوق و مزایای فرهنگیان نسبت به دیگر
ِ
کارمندان دولت سبب میشود که درصد رشد
هر ساله دستمزدها ،هر سال بیش از سال پیش
اختــاف دریافتها را بیشــتر نموده و حس
تبعیض که سالهاست تن و جان فرهنگیان
را میآزارد ،با گذشت زمان بیشتر نیز خواهد
شــد .با این همه با بررسی بودجه  95و میزان
افزایش آن ،باز هم شاهد بی توجهی دولت به
آموزش و پرورش هستیم و شوربختانه چشم
انداز امیدوار کنندهای که با اجرای رتبهبندی -با
همه نقدها -برای افزایش گام به گام دستمزدها
پدید آمده بود در خطر نا امیدی قرار میگیرد.
اما این گونه نگاه به جایگاه معیشــتی معلم
تا چه اندازه در راســتای کیفی سازی آموزش
است!؟ در ساختار تهیه بودجه آموزشی ،معلم تا
چه اندازه به بازی گرفته شده و دلنگرانیهایش
دیده میشــود!؟ نگاه جهانی به این بخش از
وظیفه دولتها چیست و آرمان ها چه سمت و
سویی دارد!؟ و ...
در همین راستا در بیانیهای که شانزده نهاد
مدنی -آموزشــی جهان در ده بند و به بهانه
گردهمایی سران کشورها در مجمع عمومی
ســازمان ملــل در مهرمــاه  92و خطاب به
سران نوشتند ،آمده است«:معلمان در کانون
آموزش کیفیاند .برنامه توسعه جهانی برای
آمــوزش ،باید معلمــان را در کانون تالشها
برای دســتیابی بــه کیفیت آموزشــی قرار
دهد .این کار ،اولویــت دادن به تربیت معلم
به هــدف پرورش حرفهای در همه ســطوح
آموزش و پرورش مانند آموزش و سوادآموزی
بزرگساالن ،کاهش شمار دانشآموزان کالس،
فراهم نمودن منابع یاددهی -یادگیری ،بهبود
دســتمزدها و شــرایط عمومی کار را در بر
میگیرد .حقوق معلم باید تحقق یابد ،هم به
عنوان یک اصل و هم به عنوان شــرطی برای
برآوردن حق برخورداری از آموزش کودکان،
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن .افزون بر این به
معلمان در همه سطوح آموزش باید در رفتار
آموزشیشان به عنوان حرفه ای های با کیفیت
دانش تخصصی ،اختیار و آزادی
و برخوردار از ِ
آکادمیک داده شود .معلمان را باید کنشگرانه
با نقشی پیشرو در فرایند معناسازی در پیوند
با کیفیت آموزشی ،در گیر گفتوگو و تصمیم
گیری و سیاســت گذاری نمــود .و به عنوان
واپسین و ارجمند ترین راهکار ،ارزشیابی معلم
باید در فضایی ســازنده و یادگیری -محور و
با دخالت موثر آنها ،انجام پذیرد .هرگز نباید
ارزشیابی معلم با وارســی عملکر ِد آموزشی
دانش آموزنشــان یا برای تنبیه یا پاداش آنها
بر پایه معیار قرار دادن پول بیشتر یا شکلهای
دیگر امتیاز دادن ،مورد استفاده قرار گیرد .این
کار رقابت بازیگران آموزشی را که روابط شان
پیش شــرط همکاری برای دستیابی به حق
آموزش است را تحریک میکند»* .
گمانی نیســت که بی توجهــی به جایگاه
اقتصادی معلم در بودجه  95نه تنها شفارش
های بــاال را برآورده نمیکنــد بلکه بیش از
گذشته شــکاف میان دســتمزد فرهنگیان
و خط فقر رســمی را افزایش میدهد و این
بیتوجهی سر راست کیفیت آموزش و پرورش
بهینه نســلهای گوناگون کشور را به چالش
میکشد .امید است نمایندگان مجلس بتوانند
دگرگونیهای شایســتهای را در بودجه پدید
آورند!
*دوماهنامه چشــم انداز ایران ،فروردین و
اردیبهشت  ،94برگردان :محمدرضا نیک نژاد

آساره کیانی :آنهایی که از نرمافزار تلگرام بر
روی گوشیهای هوشمند خود استفاده میکنند
ممکن است روزانه با کانالهای عجیب و غریبی
که با عناوین یا اهداف متفاوت ،باز شدهاند،روبرو
شوند؛ یکی از آنها که در نگاه اول تنها نامش
میتواند جذب کننده هر بینندهای اعم از زن
و مرد و کودک باشــد ،کانال «شرارت» است؛
کانالی که مردان اغلب جوانی را نشان میدهد
با تیپهای متعلق به یک قشر خاص؛ بدنهای
خالکوبیشده ،ژســتهای خاص ،استفاده از
زیورآالت و ابزار ویژه این قشــرآن ها خود را
خوبان محلههای خود در تهران و سایر شهرها
معرفی کردهاند و ضمن ذکر نام و نشانی  و محل
خود،از افــراد دیگر دعوت کرده اند که خوبان
محله خود را به کانال دعوت کنند.
از بسیاری آدمهای دور و برتان اگر بپرسید

1

نظرشان راجع به این گروه چیست ،پس از دیدن
تصاویر ،اگر نگویند کاش نمیدیدم،میگویند که
رعب و وحشت ایجاد می کنند؛ خانمهایی که
دارای فرزند هســتند ،بیشتر نگران میشوند
که مبادا فرزندان پسرشان با دیدن این تصاویر
و عضو شــدن در این کانال ،به تدریج به آنها
گرایش پیــدا کنند .نظرات امــا در این باره
متفاوت اســت؛ عدهای که از منظر حقوقی به
موضوع نگاه میکنند ،میگویند که همانطور
که پســر و دخترهای زیبارو برای خود کانال و
گروه درســت میکنند ،این عده هم از چنین
حقی برخوردارند؛جامعهشــناسها اما دیدی
متفاوتدارند؛ آنها میگویند در این قضیه تنها
بحث حقوق فردی مطرح نیست؛ مسئله حقوق
اجتماعی است که با این کار مورد تعرض قرار
میگیرد.

نعمــت احمدی در اینباره به همدلی می گوید :تــرس افراد و بینندههای
کانال شــرارت ،دلیل نمیشــود که صاحبان این عکسهــا از نمایش خود
جلوگیری کنند .این حقوقدان توضیح میدهد که گردانندگان کانال شرارت
به شــرطی که شــاکیان خصوصی و عمومی داشته باشــند ،میتوانند مورد
پیگــرد قرار بگیرنــد .او به کانالها و عکسهای مختلفی که توســط افراد و
گروههای متفاوت در تلگرام گذاشــته میشــود و حق این افراد برای انجام
این عمل اشــاره میکند و میگوید :شاکی خصوصی کسی است که از عمل
متضرر شــده باشد و شاکی عمومی وقتی معنا پیدا میکند که
عملی مجرمانهای انجام شــده باشــد به نحوی که باعث
تهییج و تشــویق به شرارت شده باشــد و در هر دوی
این موارد ،گردانندگان کانال شــرارت مبرا هســتند.
احمدی گمان نمیکند روح و روان کسی از دیدن این
عکسها آســیب ببیند و از نظــر حقوقی ایرادی بر آن
وارد نیست .او توضیح میدهد که تا کسی نخواهد
اجتماع مجرمانهای تشــکیل دهد و اهداف
مجرمانهای داشته باشد نمیتوان به او انگ
مجرم زد.

نظرات متفاوتی که در این زمینه وجود دارد .اما
آنچه مهم اســت توجه به این نکته است که در
حال حاضر اســتفاده عامه مردم از فضای مجازی
در حد باالیی افزایــش یافته؛ تلگرام هم در راس
چنین فضاهایی قرار گرفته؛ دیدن تصاویر نابهنجار
اگر موجب ایجاد ترس و وحشــت نشود ،میتواند

ســبب آشــنا شــدن افراد از اقصینقاط کشور و
گســترش ارتباط میــان آنها شــود؛ اینچنین
میشــود که اعضای یک کانال از شــماره خارج
میشــود؛ اطالعاتی میان آنها رد و بدل شده و
اگر اعضای کانال های تلگرامی گرایشهای خاصی
داشته باشند ،میتواند سبب ترویج آن گرایشها

جای خالی «کودکان و نوجوانان» در برنامه ششم
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
عنوان کرد :برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی
در کشور غیر از سرمایهگذاری بهروی «کودکان و
نوجوانان» هیچ راه میانبری وجود ندارد به همین
دلیل نیاز اســت در برنامه کالنــی چون برنامه
ششــم توســعه حداقل یک بند به این موضوع
اختصاص داده میشــد .حبیباهلل مســعودی
فرید ،در خصوص فقدان ســرفصل و مادهای با
موضوع «کودکان و نوجوانان» در برنامه ششــم
توسعه ،گفت :توافقنامه ایران با کشورهای 5+1
نشان داد که محیط گفتمان بین کشورها مبتنی
بر اندیشــه ،فکر و تفاهم بوده پس اگر بپذیریم
جبهه و نقطه تعامل مابا دنیای پیرامون از طریق
اندیشه اســت ،باید برای کودکان این سرزمین
سرمایه گذاریهای هنگفتی داشته باشیم .معاون
امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه
تصریح کرد :این در حالی است که در حال حاضر
عمده سرمایهگذاری های کشور برای کودکان بر
ابعاد جســمی تاکید داشته و در بهترین شرایط
برای زیر هفت سال بوده و در آموزش و پرورش
نیز تنها بر بعد آموزش تاکید میشود.
به گزارش ایســنا ،او در خصوص تاکید صرف
آموزش و پرورش کشــور بر بعد آموزشی اظهار
ش در آموزش و پرورش قوی و
کرد :ارائه آمــوز 
کارآمد نیستند چرا که توجه زیاد والدین و دانش
آمــوزان به کالسهای متعدد خــارج از محیط
مدرسه نشان دهنده آن است که مردم به نظام
آموزشی مطمئن نیستند و آن را کافی نمیدانند.
او ادامــه داد :در حال حاضــر هیچ رد پایی از

توجه به کودکان و نوجوانان و حتی در یک گام
جلوتر در ارتباط با تکلــف دولت برای توجه به
این قشــر با هدفگذاری خاص ،در برنامه ششم
توسعه دیده نمیشود و تمام اینها در حالی است
که در تدوین برنامه ششــم توسعه پیشنهاد آن
را داده بودیــم که یک درصــد از تولید ناخالص
داخلی کشور به این امر اختصاص داده شود.
فرید در ادامه ضمن بیــان آنکه اگر بخواهیم
اقتصــاد مقاومتی را تحقق بخشــیم باید منابع
انســانی را ارتقاء دهیم گفت :برای ارتقای منابع
انســانی راهی جز توجه به کودکان و نوجوانان
طی یک برنامه بلندمدت ،نداریم .او افزود :برای
رشد و توســعه کشــور نباید فقط مالیاتها را
افزایش داد زیرا برای افزایش مالیاتها هم باید
تولید به حد کافی در کشــور وجود داشته باشد
و حتی در صورت وجود تولید کافی نیز مردم تا
حدی تحمل خواهند کرد.
فرید در ادامه با طرح این ســوال که چرا نباید
در برنامههای کالن کشــور چون برنامه ششــم
توســعه جایی برای این قشــر اختصاص داده
شــود؟ گفت :میزان توجه دولتمردان به قشــر
کودک و نوجوان و مســائل اینچنینی نشــان
دهنده آن است که چقدر در راستای چشمانداز
بیســت ساله کشور که قرار اســت در آن ایران
به رتبه اول منطقه برســد گام برداشتهایم و یا
چقدر بــه رهنمودها و فرمایشــات مقام معظم
رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی که رسیدن
بــه آن راهی جز تاکید بر منابع انســانی ندارد،
عمل میکنیم.
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اما یک جامعه شناس ،نظر خالف نعمت احمدی را دارد و معتقد است که راهاندازی چنین
کانالی آسیبهای اجتماعی فراوانی به همراه دارد .اماناهلل قرائی مقدم ،میگوید :قرار دادن
چنین عکسهایی میتواند بدآموزی داشته باشد .او توضیح میدهد :در مکتب شیکاگو بحثی
ب از راه یادگیری صورت میگیرد؛ اگر فرد در محلی قرار بگیرد
وجود دارد مبنی بر اینکه آسی 
که همه مواد مخدر مصرف میکنند ،ممکن است ناخودآگاه به سمت مصرف ،پیش برود یا
هر آسیب دیگری .ین جامعهشناس میگوید :ممکن است این عمل به لحاظ حقوقی و آزادی
فردی مشکلی نداشته باشد اما مردمی که در اجتماعی زندگی میکنند ،از حقوق اجتماعی
هم باید برخوردار باشند؛ ما به عنوان افرادی که در جامعه زندگی میکنیم
حق داریم حقوق جمعی را رعایت کنیم و در قبال جامعه مسئولیم؛
نمیتوان بدون پوشش در خیابان ظاهر شد و گفت که من آزادم! او
ادامه میدهد :اگر اینطور باشد ،معتادان متجاهر هم باید بگوبند
که در مصرف مواد مخدر آزاد هستند .قرائی مقدم به این نکته
تاکید میکند که در معرض نمایش گذاشتن چنین
تصاویری برای جوانا مضر است و ضررش به مراتب
بیشتر از اسلحه است چرا که اسحله یک نفر را
میکشد اما چنین بدآموزیهایی یک جامعه را
تیررس قرار میدهد.

شود .نوع و شیوه زندگی آدمها با توجه به سالیق و
خواستههایشان از زندگی با یکدیگر متفاوت است
اما اگر این خواســتهها و تمایالت و سبک زندگی
در معرض تماشای عموم قرا بگیرد چه بسا اثرات
زیانباری هم به دنبال داشته باشد .نکته دیگر که
نمیتوان از آن چشمپوشی کرد،گردانندگان کانال

و اهداف آنها از راهاندازی آن اســت؛ با توجه به
عدم تمایل بسیاری از افرادی با تیپ و شخصیت
مذکور برای نمایش داده شــدن اینچنین ممکن
اســت این ســوال هم در ذهن پدید بیاید که آیا
راهاندازی چنین کانالهایی برای شناسایی چنین
افرادی در هر محله  -به هر بهانهای -نیست؟

الیحه محیط زیستی در انتظار تصویب مجلس
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست به 6
الیحه بســیار مهم اشاره کرد و گفت :این لوایح
هنوز در انتظار طرح شــدن در مجلس هستند
و امیدواریم که مجلــس آنها را به قانون تبدیل
کند .محمد مجابی با اشــاره به اصل  50قانون
اساســی که به طور مشــخص به حوزه محیط
زیســت پرداخته اســت ،گفت :اگر این اصل را
به عنوان فلســفه محیط زیست بشناسیم برای
رسیدن این سرفلسفه نیاز به دکترین داریم که
نتیجه آن توسعه پایدار است .او با اشاره به ابالغ
سیاســتهای کلی محیط زیست از سوی رهبر
معظم انقالب افزود :این سیاســتها بلندمدت
بــوده و به دور از صالحیــت دولتها و مجالس
به کار گرفته میشــود .حال این سیاستها در
حوزه محیط زیســت نیز ابالغ شد و محورهای
اصلی برای رسیدن به توســعه پایدار را تبیین
کردهانــد .معاون ســازمان حفاظــت از محیط
زیست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری
گفت :ایشان موارد متعددی را در حوزه محیط
زیســت مطرح کردند و اشــاره کردند که باید
در اســرع وقت ســندهای ملی را در این زمینه
داشته باشیم ،حال با ابالغ این سیاستها مسیر
راه مشخص میشــود .مجابی با بیان اینکه در
حــوزه محیط زیســت باید به عناصــر حیاتی
یعنی آب ،خاک ،هوا و تنوع زیستی توجه کرد،
گفت :ظرفیت محیط زیســت محــدود بوده و
بهرهبــرداری از این ظرفیت را ردپای اکولوژیک
میخوانیم .باید بدانیم که بهرهبرداری از طبیعت
دو اثر دارد .اولین اثر برداشــتی اســت که روی

میدهد و دوم پذیرش آلودگیهایی اســت که
اتفاق میافتند .اگر این دو تاثیر در حد کشــش
و پذیرش طبیعت باشند به سمت توسعه پایدار
میرویم و در غیراین صورت به ســمت تخریب
حرکت میکنیــم .معاون ســازمان حفاظت از
محیط زیســت به عدم وجود نگاه سیستمی در
حوزه محیط زیست در گذشــته اشاره و اظهار
کرد :به همیــن دلیل یکی از موارد 15گانه این
سیاستها مدیریت یکپارچه محیط زیست است.
برای مثال در احداث یک ســد یا جاده باید به
مسائل مختلف توجه شود و ارزیابیهای زیست
محیطی صــورت گیرد تا طرح قابل اجرا بوده و
بتواند اثرات توسعه پایداری داشته باشد .معاون
ســازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه
بسیاری از مسائل محیط زیست اثر مستقیمی بر
کشــور و مردم ما دارد ،گفت :به عنوان مثال در
زمینه آب باید دانست که ما در کشوری خشک و
نیمه خشک زندگی میکنیم که در طول مدتی
کوتاه میزان متوسط بارندگی از  250میلیمتر
به  205میلیمتر رســیده و خشکســالیهای
متعدد شرایط را به جایی رسانده که نتوانستیم
میزان مصرف آب را تنظیــم کنیم و در نهایت
از آبهای تجدیدشــونده بیشترین بهرهبرداری
را کردهایــم .حق آب طبیعــت را ندادهایم و از
آبهای فصلی و زیرزمینی اســتفاده کردهایم.
در نتیجه این آســیبها ایجاد شدهاند .بنابراین
ما باید با برنامهریزی این مســیر را احیاء کنیم
چراکه بسیاری از مشکالت محیط زیستی قابل
بازگشت است.

درمان سرطان خون کشف شد
محققــان مرکز تحقیقات پزشــکی «والتر اند
الیزا» اســترالیا با متوقف کــردن یک پروتئین
موفق به درمان سرطان لوســمی میلوئید حاد
شدند.
بدن انســان دارای سیســتمهای کنترلی در
قســمتهای مختلف برای به نظــم در آوردن
رشد ســلولها و تکثیر آنها اســت که مکانیزم
بسیار ارزشــمندی برای پیشگیری از بیماریها
به حساب میآید.
زمانیکــه شــخصی مبتــا بــه ســرطان
خون(لوسمی) میشود ،این سیستمهای کنترلی

خنثی ،موجب تکثیر آزادانه سلولهای سرطانی
در بدن و رشد غیر قابل کنترل آنها میشوند.
در همیــن حــال محققان مرکــز تحقیقات
پزشکی «والتر اند الیزا» استرالیا موفق به کشف
پروتئینــی در بدن با نام  Hhexشــده اند که
موجب فرآیند تکثیر سلولهای سرطان خون از
نوع لوســمی میلوئید حاد در بدن می شوند و با
متوقف کردن فعالیت آن می توان از تکثیر این
سلول های مرگبار جلوگیری کرد.
همچنین سرطان خون از نوع لوسمی میلوئید
حاد ،سریعترین رشد سلولهای سرطانی خون

را دارد و امید زنده ماندن شخص در  ۲۴درصد
موارد  ۵سال است ضمن اینکه شیمی درمانی به
عنوان تنها گزینه درمان برای این نوع از سرطان
است که همراه با عوارض جانبی از قبیل حالت
تهوع ،ریزش مو ،اســهال و مشــکالت باروری
همراه است .در همین حال با این روش منحصر
به فرد می توان پروتئین  Hhexرا متوقف کرد
تا آســیبی به سلولهای ســالم خون نرساند و
همچنیــن عوارض جانبی شــیمی درمانی را از
بین برد.
بر همین اســاس با متوقف کــردن پروتئین

 Hhexمــی توان تمام ســلولهای ســرطانی
لوسمی میلوئید حاد را از بین برد.
نتیجه این تحقیق در نشریه   �Genes & De
 velopmentچاپ شده است.
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ضرورت اعمال رویکرد عدالت جنسیتی
دربودجه 95
ایسنا -یک فعال حوزه زنان با اشاره به افزایش
 800میلیــون تومانی بودجه معاونت امور زنان و
خانواده در سال  95گفت :مأموریت این معاونت،
ستادی است .بنابراین به بودجه زیادی نیاز ندارد و
باید تالش کند بودجه امور زنان و خانواده از طریق
وزارتخانهها تخصیص یابد .زهرا نژاد بهرام  ،افزود:
الزم است معاونت امور زنان ضمن پیگیری برای
تخصیص بودجه از سوی دستگاهها به امورزنان و
خانــواده بر نحوه مصرف آن نیز نظارت کند .او با
تاکید بر ضرورت توجه به بودجه نهادهای ستادی
از جملــه معاونت امور زنان بــرای نظارت گفت:
عملیاتی شدن ردیفهای بودجه برای دستگاهها
با تاکید بر توجه تخصصی به حوزه زنان و خانواده
از اهمیت زیادی برخوردار است.
این فعال حوزه زنان با اشــاره به انقباضی بودن
بودجه ســال  95گفــت :بودجه ســال آینده با
احتساب قیمت  40دالری هر بشکه نفت بسته
نشده است ،چرا که هنوز مزایای برجام در حوزه
اقتصاد شامل حال ما نشده اســت .نژاد بهرام با
تاکید بر ضرورت هدفمند شدن بودجه و اعمال
رویکرد عدالت جنسیتی در آن اظهارکرد :به نظر
میرسد بودجه سال  95به رغم محدودیتهای
جدی قادر است در این زمینه حرفی برای گفتن
داشته باشد.
تمدید مهلت ثبت نام
طرح ترافیک 95
مهر -مدیر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک
از تمدید مجدد مهلت ثبت نام آرم طرح ترافیک
 95خبرداد .مصطفی قنبرنژاد با اشاره به اینکه تا
نهم بهمن ماه ثبت نام تمدید شده است ،تصریح
کرد :این مهلت آخرین زمان ثبت نام طرح ترافیک
است .او ادامه داد :دو هفته پس از این تاریخ اسامی
واجدین شــرایط دریافت آرم اعالم می شود .به
گفته قنبرنژاد مهلت تحویل مدارک خودروهای
واجد شرایط به دفاتر خدمات الکترونیک شهر پس
از اعالم واجدین شرایط بر روی سایت tehran.ir
متعاقبا اعالم می شود.
چراغ راهنمائی این بار برای
خوراکی ها
ایرنا  -ســال هاســت که مردم با دیدن سه
رنگ چراغ راهنمائی و رانندگی نسبت به ایمنی
خود در عبور از خیابان مطلع می شــوند و حاال
ســازمان غذا و دارو از رنگ های چراغ راهنمائی
روی محصوالت غذایی استفاده می کند تا مردم
از عوامل خطرزای موجود در این محصوالت آگاه
شوند .ضابطه جدید برچسب گذاری فرآوردههای
غذائــی با عنوان نشــانگرهای تغذیه ای بیش از
یک ســال است که در سازمان غذا و دارو ،مطرح
اســت و در زمان حاضر این برچسب روی برخی
محصوالت غذائی قابل مشــاهده است .مردم بر
اســاس رنگ های قرمز ،زرد یا نارنجی و سبز که
روی برچسب های انواع محصوالت غذائی نصب
شده است ،می توانند برای سالمت خود تصمیم
گیری کنند.رنگهای مشخص شده روی برچسب
های محصوالت غذائی ،میزان شکر ،نمک ،چربی و
اسید چرب ترانس خوراکی را برای مردم مشخص
می کند .رنگ قرمز نشان دهنده آن است که فرد
باید در مصرف آن فــرآورده یا خوراکی مراقبت
کند .رنگ زرد یا نارنجی نشانه هشدار است و رنگ
سبز هم یعنی اینکه این خوراکی مطلوب است و
نگرانی از بابت مصــرف آن وجود ندارد .به گفته
رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو  ،در زمان
حاضر فقط  15درصد فرآورده های غذائی دارای
نشانگرهای تغذیه ای هســتند اما تا پایان سال
نصب این برچسب ها ،اجباری می شود.
استفاده از شومینه گازسوز
درمنازل ممنوع شد
ایسنا -ممنوعیت استفاده از شومینه گازسوز و
زغال سوز با حضور معاونت شهرسازی و معماری،
مرکز مطالعات و برنامه ریزی و ســایر حوزه های
مربوطه در اداره کل تدوین قوانین و امور شــورا
بررســی شــد .در دویســت و پنجاه و پنجمین
جلســه کارگروه تخصصی کمیســیون بررسی
طرح ها و لوایح ،مصوبه « ممنوعیت اســتفاده از
شومینه گازسوز و زغال سوز به عنوان یک وسیله
گرمایشی در ساختمان ها » مورد بحث و بررسی
کارشناســانه قرار گرفت و با توجه به عدم ایراد و
اعتراض نمایندگان حوزه های تخصصی ،پیشنهاد
شــد ،در صورت عدم اعتراض فرمانداری تهران،
مصوبه ابالغ شود.
سن ازدواج درقلب پایتخت به  40رسید
ایسنا -مهدی عابدی ،پژوهشگر معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی منطقه  6در جلسه شورای
اجتماعی و فرهنگی منطقــه  6با بیان این خبر
گفت :در زمینه میانگین ســن ازدواج در مناطق
مختلف شهر تهران الگو و یافتههای متفاوتی وجود
دارد .هر چند گفته میشود میانگین سن ازدواج
در پایتخت بین  30تا  35سال است ،اما یافتههای
پژوهشــگران معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
منطقه  6نشان میدهد ،میانگین سن ازدواج در
منطقه ما چند سال باالتر است یعنی بین  35تا
 40ســال ،حتی استثناهایی در این زمینه وجود
دارد که در مناطق دیگر شــهر تهران کمتر دیده
میشود.

