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دریچه خبر

مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان 
در خرداد پرداخت می شود

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش 
حقوق فروردین مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: در خرداد مابه التفاوت فروردین 
پرداخت می شود.رحیم اردالن به پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران در سال های 
گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۹۲، مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت در 
تیر پرداخت شده است. مستمری بگیران در سال ۹۳ در ماه فروردین تفاوت افزایش فروردین 

و افزایش حقوق اردیبهشت را در مرداد دریافت کردند.وی گفت:  درسال ۹۴ مابه التفاوت 
افزایش حقوق فروردین در تیر و افزایش حقوق اردیبهشت در مرداد پرداخت و در سال ۹۵در 
مردادماه مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت واریز شده است.اردالن ادامه داد: در سال 
۹۶ مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت به ترتیب در تیر و اردیبهشت پرداخت 
شده است.معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته مابه التفاوت 
افزایش مستمری فروردین حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح مهر پرداخت و تفاوت 
افزایش حقوق اردیبهشت حداقل بگیران در خرداد و سایر سطوح مرداد پرداخت شده است.

اردالن در خصوص زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین مستمری بگیران 
تامین اجتماعی اظهار داشت: در خرداد مابه التفاوت فروردین پرداخت می شود.وی با بیان 

اینکه سازمان تامین اجتماعی دو گروه مستمری بگیر شامل حداقل بگیران و سایر سطوح 
دارد که در سال ۹۷ درصد افزایش مستمری سایر سطوح 1۳ درصد بوده است، گفت: در 
سال ۹۸ این رقم به 1۳ درصد و ۲۶1 هزار تومان رسیده است.اردالن با اشاره به اینکه میزان 
حداقل دستمزد از یک میلیون و 111هزار و ۲۶۹ تومان در سال ۹۷ به یک میلیون و ۵1۶ 
هزار و ۸۸1 تومان در سال ۹۸ رسیده است، افزود:  میزان درصد افزایش مستمری در سال 
۹۷ حدود 1۹.۵ درصد و این رقم به ۳۶.۵ درصد در سال ۹۸ رسید.وی ادامه داد: همچنین 
حق همسر از ۴۴ هزار و ۴۹1 تومان سال ۹۷ به رقم بیش از۵۰ هزار و ۲۷۵ تومان، حق اوالد 
از حدود ۸ هزار و ۹۸۵ تومان به 1۰ هزار و 1۵۳ تومان، بن از ۴۳ هزار به ۴۸ هزار تومان و 

حق مسکن از 1۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۲ هزار تومان رسید.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری جزئیاتی 
بازنشستگان  افزایش حقوق و همسان سازی  از 

کشوری را اعالم کرد.
اینستاگرام  صفحه  در  صالحی  میعاد  سید 
گذشته،  هفته های  طی  اینکه  به  اشاره  با  خود 
بازنشستگان و همچنین کانون های بازنشستگی 
حقوق ها  همسان سازی  جزییات  اعالم  خواستار 
شدند، تاکید کرد: همانگونه که قباًل هم گفتم، 
مشی ما صداقت و #شفافیت بوده و مطلبی برای 
ذکر  ادامه  در  که  ارقامی  نداریم.  کردن  پنهان 
می شود، بر اساس اعتبار ابالغی سازمان برنامه و 
بودجه است. امیدواریم آنچه مصوب شده، توسط 

سازمان برنامه و بودجه تخصیص نیز یابد.
مخارج  و  خرج  که  می دانم  البته  افزود:  وی 
بازنشستگان باالست و شرایط اخیر اقتصادی نیز 
مشکالت بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. ما 
تمام سعی خود را انجام داده و می دهیم تا بتوانیم 

از مشکالت این افراد بکاهیم.
کل  تعداد  است:  نوشته  ادامه  در  صالحی 
بازنشستگان تا پایان سال ۹۷ برابر با 1 میلیون 
و ۴1۶ هزار و ۷۴۲ نفر بوده است.بودجه مصوب 
حقوق  سنواتی  افزایش  برای  برنامه  سازمان 
بازنشستگان در سال 1۳۹۸، ۹ هزار میلیارد تومان 
است. افزایش سنواتی حقوق ها برابر با 1۸ درصد 

می باشد. البته این افزایش به نحوی است که از 
۴۴۰ هزار تومان کمتر نباشد.

بودجه طرح همسان سازی بازنشستگان کشوری 
و لشکری، مجموعاً مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان 
است. از این مقدار، ۶۵ درصد معادل ۳۲۵۰ میلیارد 

تومان، سهم بازنشستگان کشوری است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین 

با اشاره به اینکه ۸۳ درصد بازنشستگان کشوری 
که برابر با یک میلیون و 1۸۶ هزار و ۵۸۰ نفر 
بوده، مشمول طرح همسان سازی هستند گفته 
دریافتی  حقوق  کمترین  دارای  افراد  این  است: 
هستند. 1۷ درصد باقی مانده بازنشستگان، فقط 

از افزایش 1۸ درصد سنواتی برخوردار می شوند.
از بابت همسان سازی، حقوق ها حداقل به میزان 
۳1 هزار تومان )گروه شغلی 1( و حداکثر ۲۴۹ 
هزار تومان )گروه شغلی ۲۰( افزایش می یابد. 
حداقل حقوق امسال برای پایین ترین گروه های 
شغلی با ۳۰ سال خدمت برابر ۲ میلیون و ۹۸ 
هزار و ۵۸۸ تومان است.صالحی همچنین نوشته 
است که حداقل حقوق امسال برای کمتر از ۳۰ 
سال خدمت، برابر با 1 میلیون و ۵۷۸ هزار ۵۰۰ 
تومان است که سال گذشته 1 میلیون و 11۳ هزار 
و ۵۰۰ بوده است. در مجموع، حقوق ها حداقل به 

میزان ۴۷1 هزار تومان افزایش یافته است.

کدام بازنشستگان مشمول »همسان سازی حقوق« می شوند؟

بیماری  یا  جنین  ناهنجاری  دلیل  به  درمانی،  سقط 
صعب العالج و همچنین در مواردی که ادامه بارداری 
جان مادر را به خطر می اندازد، با تشخیص پزشک و 
مجوز توسط پزشکی قانونی برای نجات جان مادر 
انجام می شود.سارا مادر ۳۵ ساله ای است که اولین 
بارداری خود را تجربه می کند، قبل از بارداری خیلی 
نگران بود که جنین سالمی را پرورش دهد و بعد هم 
فرزندی سالمی را در آغوش بگیرد و تمام آرزوهایش 
را در وجود فرزندش بیابد و آرام، آرام قدکشیدنش را 
ببیند، برایش چه ها که نکرده، از همان روزهای اول 
که با خبرشد باردار است، شروع کرد به خرید لباس 
و اسباب بازی و خداوند حس مادری را در وجودش 
را درک  زنده کرد، حسی که شاید فقط مادران آن 
برین که  ارج آن هم می شود، بهشت  می کنند و 
زیرپای مادران است، این حس ها که سراغش می 
آمد، شاد شاد می شد و از اینکه موجودی در وجودش 
شکل می گیرد که پاره تنش است، بسیار خشنود بود.

اما به ناگاه در سونوگرافی هایی که انجام داده بود، 
دنیا  کرد،  جنین  نبودن  سالم  متوجه  را  هایی  شک 
برای او سیاه شد و تمام آرزوهایش نقش بر آب شد، 
اما متاسفانه چندین دوره آزمایش های تخصصی و 
سونوگرافی و ویزیت این دکتر و آن دکتر ظن ها را 
تبدیل به یقین کرد، که جنین مشکل و ناهنجاری دارد 
و متاسفانه این ناهنجاری هم از ناهنجارهایی است 
که در فهرست سقط درمانی قرار دارد و بهتر است 
این جنین که دنیا با او سرلجبازی دارد، به دنیا نیاید.

اما پذیرفتن آن برای سارا، همسر و خانواده هایشان 
بسیار مشکل است و چند هفته است که با افکار درهم 
و برهم مبارزه می کند، از نظر احساسی و حس مادری 
که قویترین حس انسانی است، قادر به سقط جنین 
نیست، اما از نظر منطقی و علمی باید این موضوع را 
بپذیرد و کودک دلبندش را سقط کند، دنیایش سیاه 
شده و تنگ و آزاردهنده، افکار ضد و نقیض روحش را 

دچار دوگانگی کرده از سویی دیگر مادر است و مرگ 
فرزندی که حتی رویش را ندیده و قرار است با یک 
مجوز به حیاتش پایان دهد، برایش سخت است و 
غیرممکن و از سوی دیگر با کودکی که ناهنجاری 
مادرزادی عمده ای دارد و زندگی فردا برایش خیلی 
سخت و دشوار است و باید در عین حال در حیات، 
مرگ تدریجی را تجربه کند، نمی داند چه کند مثل 
کالف سردرگم شده است و شب و روزش شده گریه 
و شیون، با خود در حال جنگ است، جنگ با احساس 
و عقل، اما ظاهرا در این جنگ عقل برنده خواهد بود، 
چاره ای جز سقط درمانی نیست.مریم هم مادری دیگر 
است که برعکس سارا جنینش سالم است، اما ادامه 
رشد جنین جان او را به خطر انداخته است و هرچه 
از سن جنین بیشتر بگذرد، بیشتر خطر تهدیدش می 
کند، مریم بارها با خود فکر کرده که از بین خودش و 
جنین، زندگی فرزندش را انتخاب کند، چیزی که حس 
امکان رشد و نگهداری  اما  او می گوید،  به  مادری 
جنین را تا ۹ ماهگی ندارد و هرچه زودتر تا قبل از 1۹ 
هفتگی و ولوج روح باید با نظر و مجوز پزشکی قانونی 
جنین را سقط کند، کاری که به قول خودش اگر می 
مرد، بهتر بود تا اینکه این کار را انجام نمی داد، اما مثل 
اینکه مریم هم مثل سارا باید تن به تصمیمی سخت 

دهد و سقط درمانی را بپذیرد. 
بیماری  یا  جنین  ناهنجاری  دلیل  به  درمانی،  سقط 
صعب العالج و گاهی ادامه بارداری که جان مادر را 
به خطر می اندازد، با تشخیص پزشک و مجوز توسط 

پزشکی قانونی راهی برای نجات جان مادر است.
* قانون سقط درمانی 

در ماده واحده سقط درمانی آمده است، سقط درمانی 
تایید  و  متخصص  پزشک  سه  قطعی  تشخیص  با 
پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت 
عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر 
است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، 

قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضایت زن مجاز است 
و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد 
قانون به مجازات  این  از اجرای مفاد  بود. متخلفان 
های مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند 
شد. این قانون مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی 
دهم خرداد ماه سال 1۳۸۴ مجلس شورای اسالمی 
تصویب و در ۲۵ خرداد ماه همان سال به تایید شورای 
نگهبان رسید.شاید هم یکی ازعلل این سوءتفاهم ها 
آمدن کلمه »سقط« در عبارت »سقط درمانی« باشد 
و به دلیل همین سوءتفاهم هاست که برخی از رسانه 
ها تیترهایی استفاده می کنند که موجب می شود، 
مخاطب، سقط درمانی را معادل سقط غیرقانونی تلقی 
کند. در حالی که این چنین نیست و سقط  درمانی با 

سقط های غیرقانونی تفاوت دارد. 
* صدور مجوز سقط درمانی، بدون نیاز به 

نامه مرجع قضایی 
تنها خدمتی که در سازمان پزشکی قانونی بدون نامه 
مرجع قضایی ارائه می شود، صدور مجوز سقط درمانی 
است. صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده 
قانون سقط جنین درمانی مصوب سال 1۳۸۴ مجلس 
شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب 
سازمان  عهده  بر  رسیده ،  قانونی  پزشکی  سازمان 
خاص  مرجع  سازمان  این  و  است  قانونی  پزشکی 
رسیدگی کننده به این موضوع است، بر همین اساس 
همه ساله تعدادی از متقاضیان سقط درمانی به مراکز 
پزشکی قانونی در کشور مراجعه می کنند که ضمن 
بررسی شرایط و مدارک پزشکی در صورت داشتن 
شرایط الزم و سن بارداری کمتر از 1۹ هفته برای 
تعداد قابل توجهی از آنان مجوز سقط صادر می شود. 

* سقط درمانی با مجوز قانونی انجام 
می شود

پزشک  سه  قطعی  تشخیص  با  جنین  سقط  مجوز 
بیماری  بر  مبنی  قانونی  پزشکی  تائید  و  متخصص 
جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن 
موجب حرج مادر یا بیماری مادر که با تهدید جانی 
مادر توام باشد قبل از ولوج روح ) چهارماه( با رضایت 
زن در سازمان پزشکی قانونی صادر می شود، ولی 
بیمارستانی صورت می گیرد.در  انجام آن در مراکز 
حالی که در سقط های غیرقانونی هیچگونه مجوز یا 
تاییدیه از مرجعی خاص وجود ندارد، ضمن آنکه تهدید 
جانی مادر یا مشکالت جنینی نیز مطرح نیست، این 
نوع سقط، اغلب به دالیل شخصی آن هم در مراکز 

غیراستاندارد انجام می شود.
* هزار و 471 نفر برای معاینات سقط 

درمانی مراجعه کردند
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرده است که در سال 
گذشته در کشور 1۲ هزار و ۴۷1 نفر برای معاینات 
سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور 
مراجعه کردند که در مجموع در کشور ۹ هزار و 1۴۳ 
مجوز برای سقط درمانی صادر شد و همچنین ۲ هزار 
و ۳۲۵مراجعه منجر به صدور مجوز برای انجام سقط 
درمانی نشد و هزار و ۳ نفر هم تا قبل از 1۹ هفتگی 
جنین پیگری الزم را انجام ندادند. بر اساس گزارش 
در  گذشته  سال  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
مجموع هزار و ۹۹۲ زن برای معاینات سقط درمانی 
به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند 
که از این شمار مراجعه کننده برای هزار و 1۷1 مجوز 
برای انجام سقط درمانی صادر شد و ۶۷۷ مورد نیز 

منجر به صادر نشدن مجوز برای سقط درمانی شد و 
همچنین 1۴۴ مورد مراجعه نیز پیگیری نکردن تا 1۹ 
هفتگی جنین بود.پزشکی قانونی در خصوص سقط 
درمانی در سال گذشته تاکید کرده است که استان 
تهران در بین دیگر استان ها بیشترین مراجعه کننده 
برای انجام معاینات سقط درمانی و همچنین دارای 
است.  این خصوص  در  شده  صادر  مجوز  بیشترین 
همچنین ۹ هزار و ۳۹۴ مجوز سقط درمانی در سال 
۹۶ برای مراجعه کنندگان معاینات سقط درمانی در 
کشور صادر شد که با توجه به اینکه در سال گذشته 
۹ هزار و 1۴۳ مجوز برای انجام سقط درمانی صادر 
شد، شاهد کاهش ۲،۷ درصدی این مجوز در سال 
۹۷ بودیم.همچنین در استان تهران هم با توجه به 
اینکه در سال ۹۶ شمار مجوزهای صادر شده برای 
انجام سقط درمانی هزار و ۲۷۵ مورد بود و در سال ۹۷ 
هم هزار و 1۷1 مجوز سقط درمانی صادر شد، شاهد 
کاهش ۸،۲ درصدی مجوز سقط درمانی در سال ۹۶ 

نسبت به سال ۹۷ بودیم.
*علت سقط درمانی

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی 
در خصوص مواردی که شامل سقط درمانی می شوند، 
گفت: این موارد شامل موارد جنینی و موارد مادری 
است.آسیه جعفری خاطرنشان کرد: موارد جنینی شامل 
کلیه ناهنجاری هایی است که موجب حرج مادر است. 
موارد مادری نیز شامل کلیه بیماری هایی است که 
ادامه بارداری خطر جانی مادر را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه صدور مجوز سقط جنین شامل 
هر نوع عقب افتادگی یا نواقص خلقتی جنینی نمی 
از  برای آن دسته  این مجوز فقط  تاکید کرد:  شود، 
اختالالت جنینی صادر می شود که موجب حرج مادر 
شود.جعفری ادامه داد: مصرف دارو، تماس با اشعه یا 
ابتال به بیماری های عفونی واگیر در دوران بارداری، 
درمانی  سقط  مجوز  صدور  برای  دلیلی  تنهایی  به 

محسوب نمی شود.
* زمان صدور مجور برای سقط درمانی

این کارشناس معاینات بالینی پزشکی قانونی گفت: 
 LMP ( چنانچه بیش از 1۹ هفته از سن حاملگی
( بگذرد، حتی با وجود اختالالت جنینی موجب حرج 
مادر، امکان صدور مجوز به هیچ عنوان وجود نخواهد 

داشت.
* داشتن اسناد هویتی و آزمایش ژنتیک 

توسط مادر
وی خاطرنشان کرد: در صورت انجام آزمایش های 
ژنتیک الزم است اصل گزارش آزمایشگاه که دارای 
مهر و امضای پزشک متخصص ژنتیک باشد و تاریخ 
انجام آزمایش در آن درج شده باشد و همچنین مدارک 
هویتی مادر در زمان مراجعه به پزشکی قانونی ارائه 

شود.
* برای سقط درمانی نیازی به دستور 

قضایی نیست
به  نیازی  جعفری گفت: صدور مجوز سقط درمانی 
دستور مرجع قضایی ندارد، این مجوز توسط مراکز 
درمانی  مراکز  توسط  و سقط  قانونی صادر  پزشکی 

انجام می شود.

پایان قانونی زندگی

اماکن مذهبی سازمان  و  متبرکه  بقاع  مدیرکل 
تایید  صورت  در  گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف 
کارشناسان این سازمان مبنی برجعلی بودن برخی 
بقاع فاقد سند و شناسنامه معتبر، پس از انجام 
مراحل قانونی این اماکن تخریب یا تغییر کاربری 
نوروزپور  محمد  االسالم  شوند.حجت  می  داده 
افزود: اماکن مذهبی دارای سندیت و شناسنامه 
معتبر درقالب بقاع متبرکه شامل پیامبران، امام 

زادگان، علما، بزرگان و مشاهیرهستند.
*هشت هزاربقاع متبرکه در سراسر 

کشور وجود دارد
اماکن مذهبی سازمان  و  متبرکه  بقاع  مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه گفت: بیشترین بقاع متبرکه 
کشور در استان های مازنداران، فارس و گیالن 
وجود دارد.وی ادامه داد: هم اکنون هشت هزار 
بقاع متبرکه معتبر و دارای سند و شناسنامه مورد 
دارد. وجود  کشور  سطح  در  سازمان  این   تایید 

اشتیاق  داشت:  اظهار  نوروزپور  االسالم  حجت 
مردم برای فراگیری معارف قرآنی از سوی امام 
جور  و  ظلم  دلیل  به  هجرت  یا  وقت  زادگان 
بنی عباس  امیه و  بنی  فضای حاکم در دوران 
نیزاز مهمترین دالیل نقل مکان امام زادگان به 
این گونه نقاط کشور است.مدیر کل بقاع متبرکه 
و  شیعیان  بیشتر  تجمع  گفت:  اوقاف  سازمان 
دوستداران علوی در این گونه از نقاط کشور و 
تمایل مردم برای فراگیری تعالیم مذهبی از دیگر 

دالیل وجود بقاع متبرکه در این مناطق است.
وی در خصوص ساخت برخی بقاع جعلی توسط 
کسب  برای  طلب  فرصت  و  سودجو  ای  عده 
درآمد، گفت: در طول تاریخ ۴۰ ساله جمهوری 
اسالمی بقعه های مختلفی که فاقد سندیت و 
فرد  یک  خواب،  واسطه  به  مثال  یا  بوده  اعتبار 
اقدام به ساخت بقاع کرده اند پس ازعدم تایید، 
قانونا با آن ها برخورد شده و آن اماکن تخریب 
شده است.حجت االسالم نوروزپور تصریح کرد: 

سازمان اوقاف به جدیت با این گونه اماکن برخورد 
کرده و آن ها را پس از طی مراحل قانونی تخریب 
خواهد کرد یا اینکه ضریح ساخته شده جمع آوری 
و آن مکان در صورت دارا بودن شرایط الزم به 
این  به  پاسخ  تبدیل شده است.وی در  حسینیه 
واریزی  مردمی  نذورات  و  ها  کمک  که  سوال 
به بقاع متبرکه معتبر صرف چه کارهایی خواهد 
شد، گفت: در حال حاضر اطالعات و آماری در 
خصوص کمک های مردمی در قالب نذورات و 
غیره در اماکن مذهبی ندارم اما هزینه های جمع 
آوری شده در هر استان و برای توسعه و گسترش 
اماکن مذهبی هزینه خواهد شد.به  خود همان 
گفته وی، بخشی از هزینه های جمع آوری شده 
این گونه اماکن مذهبی، صرف انجام امور مراسم 
های مذهبی، عمرانی، فرهنگی، مدیریتی، مرمت 
و بازسازی و دیگر هزینه جاری آب، برق ، گاز و 

غیره خواهد شد.

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف :

بقاع جعلی تخریب می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
امکان انتقال آب از دریاچه وان به 

دریاچه ارومیه وجود دارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با سفیر ترکیه 
در ایران درباره انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه و 
کمک ترکیه به ایران برای ساخت فیلتر خودروهای دیزلی 
صحبت کرد.عیسی کالنتری در این دیدار با سفیر ترکیه در 
ایران به گام های موثر و مفیدی که دو کشور می توانند در 
زمینه محیط زیست و بهبود آن در منطقه بردارند اشاره کرد.

با اشاره به عملیات احداث دیوار مرزی از جانب دولت  وی 
ترکیه گفت: این دیوار از بعد تروریسم و امنیت به نفع هر دو 
کشور است اما باید راهکارهایی در نظر گرفته شود تا باعث 
عدم تردد، ایجاد مشکل آبشخور و قطع ارتباط ژنتیک حیات 
وحش در دو کشور نشود چرا که جبران این اتفاقات امکان پذیر 
نیست. معاون رییس جمهوری درباره دریاچه ارومیه و انتقال 
آب از دریاچه وان به ارومیه گفت: امکان این وجود دارد که 
آب اضافی از دریاچه وان وارد دریاچه ارومیه شود چون خشک 
شدن دریاچه ارومیه تهدیدی جدی برای منطقه است.کالنتری 
درباره خشکسالی در ایران اظهار کرد: متاسفانه کشور ایران از 
سال 1۳۷۸ تاکنون شاهد خشکسالی بوده و در این بازه فقط 
سه سال پر بارش را تجربه کردیم که امسال نیز جزو همان 
سه سال است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به توانمندی ترکیه برای تولید فیلتر خودروهای دیزلی تصریح 
کرد: آلودگی هوا در کالنشهرها یکی از موضوعات مهم کشور 
ما است و یکی از دالیل آن خودروهای دیزلی است. از کشور 
ترکیه درخواست می کنیم تا در زمینه ساخت این فیلترها به 
ایران کمک کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، 
دریا اورس - سفیر جمهوری ترکیه در ایران - نیز در این 
دیدار گفت: تهران یکی از زیباترین شهرهایی است که دیده ام 
همچنین کشور ایران دوست و متحد ما در شرایط مختلف 
است. کشور ترکیه مثل همیشه آماده همکاری های محیط 

زیستی و تکنولوژیک با ایران است.

زندان بودن والدین معتاد 
اثرات منفی کمتری بر زندگی 

فرزندان دارد
عضو انجمن علمی روانپزشکان گفت: والدین معتاد اگر در 
زندان باشند تاثیر منفی کمتری بر زندگی فرزندان خواهند 
باشند،  خود  فرزندان  کنار  و  خانه  در  اگر  که  چرا   گذاشت 
اصطالح خانواده بدسرپرست به آن ها اطالق می شود.ثریا 
علوی نژاد افزود: تاثیر مثبت زندان بودن افراد این است که 
درست است کانون خانواده متالشی می شود و خانواده به 
خانواده  داشتن  از  فرزندان  اما  شود  می  بی سرپرست  نوعی 
بدسرپرست نجات می یابد چرا که دیده شده که والدین معتاد 
برای تامین مواد مخدر فرزند خود را فروخته اند.وی اضافه کرد: 
پدر و مادر پشتوانه فرزندان محسوب می شوند و کودکان و 
نوجوانان دارای والدین معتاد، با خال حضور پدر و مادر به عنوان 
منبع قدرت روبرو هستند، به همین علت فرزندان این افراد در 
اغلب موارد احساس ناامنی دارند و حتی از داشتن چنین پدر 
و مادری احساس شرمساری می کنند.علوی نژاد اضافه کرد: 
این کودکان وقتی در گروه همساالن خود قرار می گیرند به 
خاطر احساس شرمساری، اعتماد به نفس  شان تحت تاثیر قرار 
می گیرد و در مدتی کوتاه انزوا طلب و گوشنه نشین می شوند، 
همین مسائل اثرات درونی و روانی مخربی روی ذهن  آنان 
خواهد گذاشت و به مرور مستعد انواع آسیب  های اجتماعی از 
جمله مصرف مواد مخدر می شوند.علوی نژاد افزود: البته کودک 
و نوجوانان استثنایی نیز در این گونه خانواده ها داریم که بدترین 
شرایط زندگی را تجربه کرده اما از فضای درون خانواده درس 
می گیرند و زندگی ایده آل و خوبی را برای خود رقم می زنند. 
وی افزود: این دست فرزندان سعی می کنند الگوی مناسبی 
به جز پدر و مادرشان برای رسیدن به اهداف خود انتخاب 
کنند که اغلب شاهد هستیم در زندگی انسان های موفق و با 
پشتکاری شده اند.عضو انجمن علمی روانپزشکان گفت: یکی 
از آسیب های اجتماعی پدر و مادر معتاد به مواد مخدر، داشتن 
فرزندان با اعتماد به نفس پائین، انزواطلب و گوشه نشین است.

علوی نژاد اضافه کرد: والدین معتاد عزت نفس فرزندان خود را 
کاهش می دهند، اعتیاد والدین به هرنوع از مواد مخدر نه تنها 
موجب می شود امنیت و عزت نفس فرزندان خانواده کاهش 
یابد بلکه باعث بروز اثرات روانی مخربی بر روی ذهن آن ها 
می شود که به مرور به سمت آسیب های اجتماعی از جمله 
مواد مخدر در  تاثیرات  بروند.وی گفت:  مواد مخدر  مصرف 
برخی مواقع موجب می شود که حضور پدر و مادر معتاد در 
خانه مشاهده نشود و متاسفانه ادامه این رویه در حکم نبود آنان 
به شمار می رود و از این رو کانون گرم خانواده برای فرزندان 
به خودی خود از بین خواهد رفت.این متخصص روانشناس 
بالینی افزود: نهاد خانواده و نوع رابطه والدین با فرزندان کامال 
تأثیرگذار بر رفتار و سالمت فرزندان است. والدین معتاد به 
هیچ وجه نمی توانند الگوی خوبی برای فرزندان باشند و شرایط 
و امکانات خوبی را برای آنان آماده و مهیا کنند.علوی نژاد 
ادامه داد: خود اعتیاد هم برای فرد یک مساله است؛ کسی که 
معتاد است توجه به محیط بیرونی زندگی  ندارد و فقط به فکر 
تامین مواد و نئشگی پس از آن است و اصال متوجه نیست در 
محیط بیرون و اطراف خود چه می گذرد و در برخی مواقع در 
اخبار می شنویم که فرد معتاد پدر یا مادر یا حتی خانواده معتاد 
گاهی آنچنان غرق در مواد مخدر می شود که فرزند خود را به 
خاطر مواد می فروشد.وی گفت: هر چه برای پیشگیری هزینه 
کنیم قطعا کمتر از هزینه های درمان و ضررهایی است که 
جامعه با مواد مخدر متحمل می شود، با فرهنگ سازی فضایی 
را برای افرادی  که دارای پدر و مادر معتاد هستند فراهم کنیم 
تا حداقل این خانواده ها برنامه های درمانی و آموزشی مناسبی 
را در دسترس داشته و همچنین فرزندان آنان از سایه شوم 

اعتیاد در امان باشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن 
در سایت های خرید و فروش توضیحاتی داد.پس از التهابات به وجود 
آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن ها در 
فضای مجازی و سایت های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان ها و 
نهاد های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت های 
خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب 
به وجود آمده در بازار کمک کند.پس از اعالم این تصمیم قیمت 
گذاری این خودرو و مسکن در سایت های خرید و فروش متوقف شد، 
اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن ها در سایت ها 
تعزیرات حکومتی  سازمان  رایگانی سخنگوی  یاسر  هستیم.سید 
کشور در واکنش به بازگشت مجدد قیمت های خودرو و مسکن به 

سایت های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری 
این دو محصول در فضای مجازی و سایت های خرید و فروش در 
حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در 
فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.اما در ادامه 
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا  در خصوص 
موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت های خرید و فروش، 
گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئوالن مربوطه داشته ایم، پیگیری 
قیمت گذاری مسکن در سایت های خرید وفروش جزء بررسی های 
ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی 
و سایت های خرید و فروش بودیم.وی افزود: قیمت مسکن با توجه 

به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید 
صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می شود.سرهنگ پاشایی 
در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت های خرید و فروش نیز 
بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و 
سایت های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش 
این محصول در کارخانه های خودروساز قیمت گذاری شود.معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه 
خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می شود؛ قیمت 
گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت 
به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت های خرید 

و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

واکنش پلیس فتا به بازگشت آگهی های قیمت دار فروش خودرو و مسکن 
به فضای مجازی

آخرین آمار مبتالیان به ایدز 
در کشور

این  به  مبتالیان  آمار  آخرین  ایران  ایدز  تحقیقات  مرکز  رئیس 
بیماری را اعالم کرد.مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در 
نشست خبری اظهار داشت: از اول اپیدمی بیش از سی سال قبل 
بیماران اچ آی وی را مراقبت و درمان کردیم و اینجا مرکز مراقبت 
و درمان و بازوی قوی ایدز برای وزارت بهداشت است.وی گفت: 
در کلینیک ما برای بیماران درمان ایدز رایگان است و در این مرکز 
ماهانه ۲۰۰ بیمار ویزیت می شوند. در این مرکز تحقیقات کشوری 
در زمینه ایدز صورت می گیرد و آموزش فلوشیپ اچ آی وی از ۴ 
سال قبل آغاز شده است و در سراسر کشور برنامه پیگیری و درمان 
ایدز را انجام می دهند.محرز تصریح کرد: موفق شدیم اولین پیوند 
مغز استخوان در بیمار مبتال به اچ آی وی را انجام دهیم و حال 
وی مناسب است، در کشور دو مدل آمار در خصوص بیماران ایدز 
داریم که آمار گزارش شده حدود ۴۰ هزار نفر در کشور ما است در 
آمار تخمینی آمار دو برابر است و تنها یک سوم بیماران را کشف 
کرده ایم.وی ادامه داد: باالی ۲۰۰ مرکز در کشور وجود دارد که 
مراقبت و درمان بیماران را بر عهده دارد و بهترین کار در مناطق 
سیل زده در عرض مدت کوتاهی ۲۰۴۰ بیماری که گم شده بودند 
از طریق وبسایت پیدا شدند و خدمات درمانی دریافت کردند. در 
ایران بیشترین راه ابتال تماس جنسی است و در سنین مختلف 
شاهد این بیماری هستیم.محرز افزود: درمان هایی که به صورت 
ایمنوتراپی است در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام می شود و 
در این روش درمانی دارو ویروس خفته را از بین می برد و گزارشات 

اولیه درمانی از این کشورها امیدوارکننده است.


