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افزايش 3 درصدي تلفات غرق شدگي در کشور
سازمان پزشکي قانوني کشور از افزايش 3.3 درصدي تلفات غرق شدگي 
از ابتداي فروردين تا پايان آبان ماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته در کشور خبر داد. به گزارش سازمان پزشکي قانوني در هشت 
ماهه امسال، 753 تن بر اثر غرق شدگي در کشور جان خود را از دست 
دادند، اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته )1394( با رشد 3.3 
درصدي مواجه بوده اس��ت. از کل تلفات غرق ش��دگي، 663 تن مرد و 
90 تن هم زن بودند. براس��اس اين گزارش در هش��ت ماهه امس��ال از 
کل تلفات غرق ش��دگي 226 تن در رودخانه ها و 156 تن در دريا جان 
باختند. از غرق شدگان در دريا 149 تن در مناطق خارج از طرح و هفت 
تن در محدوده هاي مجاز و ايمن س��ازي ش��ده جان خود را از دس��ت 
دادند. همچنين در اين مدت 109 تن در استخر، 60 تن در درياچه هاي 
مصنوعي و سد، 56 تن در کانال ها، 26 تن در چاه، 24 تن در درياچه هاي 

طبيعي و 96 تن در ساير مکان ها بر اثر غرق شدگي جان باختند.

فرصتي براي همگامي دانش
 و تجربه براي کيفي سازي پروژه هاي اتاف

سبحان يحيائي، مدير مطالعات و برنامه ريزي اموراجتماعي و فرهنگي 
ضمن اش��اره به لزوم بررس��ي ابعاد مختلف پيوس��ت هاي اجتماعي و 
فرهنگي که تاکنون براي پروژه هاي ش��هري تدوين ش��ده به سابقه 8 
ساله اجراي اتاف در شهرداري تهران افزود: برآنيم تا اين تجربه نو در 
مديريت شهري و پيامدهاي آن در عرصه هاي مختلف را مورد واکاوي 
قرار دهيم و اميدواريم که اينگونه برنامه ها در ارتقاي کيفي و بهبود اين 
پيوست ها در آينده مؤثر واقع شود. يحيائي خاطرنشان کرد: شهرداري 
تهران نسبت به ساير دستگاه هاي اجرايي در ارزيابي تأثيرات اجتماعي 
فرهنگي پروژه هاي خود پيشگام بوده و مرکز مطالعات براي ارتقاء کيفي 
اين گزارش ها، تعيين معيارهاي کيفيت سنجي و استاندارسازي نحوه 
واگذاري اين پروژه ها دست ياري خود را به سوي دانشگاه گشوده است. 
يحيائ��ي اج��راي پروژه هاي ات��اف را آغاز يک رويه علمي براي ارزيابي 
پروژه هاي ش��هري دانس��ت و گفت: چش��م انداز اوليه اتاف در يک افق 
10 ساله ترسيم شده و نگاه برنامه ريزان بر اين بود که در آينده نزديک 
شهرداري تهران به عنوان الگويي در اجراي پروژه هاي ارزيابي تأثيرات 
اجتماعي و فرهنگي براي ساير دستگاه هاي اجرايي و شهرداري هاي 

ديگر کالن شهر ها مطرح گردد.

توسعه طرح ترافيک
 در کاهش آلودگي هوا تاثيري ندارد

جانش��ين رئيس پليس راهور تهران بزرگ گفت: در زمان آلودگي هوا 
توسعه طرح ترافيک به محدوده زوج و فرد نقش بسزايي ندارد. سرهنگ 
حسن عابدي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: هواي 
شهر تهران در شرايط ناسالم قرار دارد و بزودي کميته اضطرار آلودگي 
هواي تهران تش��کيل خواهد ش��د و درخصوص افزايش محدوديت ها 
تصميم گيري مي شود. وي در ادامه افزود: توسعه محدوده طرح ترافيک 
به محدوده طرح زوج و فرد در زمان آلودگي هوا تاثيري چنداني در کاهش 
آلودگي نداشته است. عابدي تصريح کرد: طرح شبانه پليس با تخلفات 
حادثه ساز همچنان به قوت خود باقي است و در تعطيالت طرح نيز تشديد 
مي شود و با متخلفان برخورد و عالوه بر جريمه، خودروهاي متخلفاني 

که همزمان مرتکب 2 تخلف حادثه ساز شوند توقيف مي شود.

بازديد مدير عامل شرکت تله کابين ايران 
به اتفاق کارشناسان شهرداري گرگان

مدير عامل شرکت تله کابين ايران، به همراه کميته فني اداره 
کل منابع طبيعي گلس��تان، همچنين مش��اور س��رمايه گذاري 
ش��هرداري گ��رگان و گروه��ي از خبرنگاران از مس��ير زميني 
محوري که قرار اس��ت تله کابين گرگان در آن احداث ش��ود 

بازديد کردند. 
مدي��ر عام��ل ش��رکت تله کابين ايران ني��ز در خصوص ميزان 
تولي��د ارزش اف��زوده حاصل از اجراي اين طرح گفت: ظرفيت 
جنگل در پذيرش گردش��گر براورد ش��ده اس��ت و بر اساس در 
نظر گرفتن اس��تفاده از 85 درصد اين ظرفيت، س��االنه 400 
هزار گردش��گر براي اس��تفاده از اين سيس��تم ديده شده است. 
بليتي که براي هر نفر پيش بيني ش��ده اس��ت 15 هزار تومان 
اس��ت و اين وراي اس��تفاده از س��اير امکان هاي گردشگري در 
اين تفرجگاه و شهر گرگان خواهد بود. البته اين نرخ براي سال 
نخست در نظر گرفته شده است و در سال هاي بعد با توجه به 
افزاي��ش ت��ورم و قيمت ها، بدون ش��ک تعييراتي هم در قيمت 

بليت وجود خواهد داشت.
علي اکبرزاده درمورد اشتغال زايي اين طرح گفت: در بيست تا 
24 ماهي که براي اجراي طرح پيش بيني ش��ده اس��ت اشتغال 
زايي بيش��تر انجام مي ش��ود و پيش بيني مي کنيم روزانه بين 
150 تا 200 نيروي کار در اين محل مشغول به کار باشند. اما 
بعد از راه اندازي خط، پرسنلي در حدود 30 نفر در بخش هاي، 

تعميرات، نگهداري و بهره برداري مشغول خواهند بود. 
اکب��رزاده ادام��ه داد: با توجه به موازين محيط زيس��ت و منابع 
طبيع��ي، ارتف��اع دکل ه��اي در نظ��ر گرفته تا حدي اس��ت که 
از ب��االي درخت ه��ا عب��ور مي کن��د و نيازي ب��ه قطع درختان 
نيس��ت، مگر درختاني که درس��ت در نقاط احداث دکل باشند. 
با توجه به برداش��ت ها و نقش��ه برداري هاي دقيقي که انجام 
 ش��ده تع��داد اي��ن درخت��ان هم به تعداد انگش��تان دو دس��ت

 نمي رسد.
 از س��وي ديگ��ر بع��د از اي��ن بازديد يک بار ديگر طرح نقش��ه 
ب��رداري و مطالعات��ي مورد بازبين��ي قرار مي گيرد تا همه موارد 

در آن ديده شود. 
بع��د از بازدي��د اي��ن گروه از محل اح��داث 14 دکل، از مجموع 
17 دکل در طول 3 کيلومتر، خط کابلي تله کابين، شرکت تله 
کابين ايران، مختصات دقيق انواع گونه هاي موجود، به همراه 
رش��د ميزان رش��د ارتفاعي گونه هاي درختي در مسير، را براي 

بازبيني مجدد طرح درخواست کرد. 
ط��رح اولي��ه مطالعاتي، با برداش��ت دقيق از موقعيت اس��تقرار 
درخت��ان در پهن��اي کمين��ه 10 و بيش��ينه 30 متر در دو طرف 
مس��ير کابل��ي براي بررس��ي مجدد در اختي��ار اداره کل منابع 
طبيعي قرار گرفت.اين طرح در حالي رو به انجام است بسياري 
از کارشناسان توسعه پايدار، بر اين باورند که تله کابين از جمله 
طرح هايي است که پيامد و هدف بنياني آن، ايجاد گردشگري 
انبوه در منطقه اس��ت و ناهار خوران با توجه به ش��رايط فعلي و 
حضور حداکثري بوميان و گردشگران در آن به عنوان شناخته 
شده ترين محور تفرجي در گلستان، توان تاب اوري گردشگري 

انبوه را ندارد. 
معاون فني اداره کل منابع طبيعي گلستان دراين باره گفت: در 
مطالعات صورت گرفته براي احداث تله کابين همه مطالعاتي 
که منطبق بر طبيعت است و بر اساس کتابچه اي که اخيرا در 
منابع طبيعي مصوب ش��ده اس��ت ، اجرايي مي شود. در حقيقت 
در قرار دادي که با ش��هرداري منعقد مي ش��ود، لزوم و ضرورت 

اجراي بندهاي کتابچه قيد خواهد شد. 

پيشخوان

پيشخوان

اجتماعی

گروه اجتماعي: ازدواج کودکان پديده اي اس��ت که اين روزها 
بحث هاي زيادي پيرامون آن مطرح مي ش��ود. آمارها حکايت 
از افزايش اين پديده در س��ال هاي اخير دارد، چند هفته پيش 
ب��ود ک��ه زهرا کهرام، دبير س��مينار ازدواج کودکان اعالم کرد 
ک��ه 17  درص��د از ازدواج هاي کش��ور مربوط به ازدواج دختران 
زير 18 س��ال بوده و در  س��ال 94 بيش از 5  درصد ازدواج ها در 
سنين کمتر از 15سالگي ثبت شده است. اين آمار تنها مربوط 
به ازدواج هاي ثبت ش��ده در دوران کودکي اس��ت. در اين ميان 
هرچند با پيشرفت تکنولوژي و تغيير نگاه والدين به اين موضوع 
بايد انتظار کاهش ازدواج کودکان را داش��ته باش��يم اما آمارها 
نشان از واقعيت ديگري دارند و خبر از افزايش ازدواج کودکان 

در سال هاي اخير دارند. 
کاف��ي ب��ودن وج��ود اذن پ��در براي ازدواج کودکان و ش��رعي 
بودن ازدواج دختران باالي 9 س��ال دس��ت قانون گذار را براي 
سروس��امان دادن به مش��کالت ايجادشده بس��ته بود تا اينکه 
طي ماه هاي گذشته نمايندگان زن مجلس دهم با اتکا بر فقه 
پويا توانستند نخستين اقدام مهم، براي ارايه طرحي کار آمد در 

مجلس را کليد بزنند.
زنان پارلمان به دنبال حل مشكل ازدواج كودكان ���

در همي��ن حال پروانه سلحش��وري ب��ا تأکيد بر پيگيري جدي 
اصالح در قوانين سن ازدواج دختران با اشاره به اينکه کميته اي 
در فراکسيون زنان مجلس به دنبال اصالح سن ازدواج دختران 

است. 
همچنين به دنبال رايزني هاي نمايندگان با مراجع عظام، فاطمه 
ذوالقدر از آيت اهلل العظمي مکارم ش��يرازي درخصوص ازدواج 
دختران زير 13 سال که با اذن ولي و مجوز دادگاه انجام مي شود، 
اذعان کرد: ممکن اس��ت در گذش��ته ها نيز جايز بوده باش��د، اما 

االن به دليل مفاس��دي که دارد جايز نيس��ت و تا دختر به بلوغ 
عقلي نرسد اجازه ازدواج ندارد.

 از طرف ديگر طيبه سياووشي شاه عنايتي عضو فراکسيون زنان 
مجلس مي گويد: با توجه به مشکالت زيادي که ازدواج کودکان 
به همراه داش��ته قرار اس��ت سن بلوغ عقلي مبناي ازدواج افراد 
قرار گيرد، البته موضوع اذن پدر که در قانون حمايت از خانواده 
الزم و ضروري دانسته شد همچنان پابرجاست و نمي توان اين 

شرط را ناديده گرفت.

چراغ سبز قوه قضائيه براي حل موضوع ���
در همين حال روز گذشته يکي از مسئوالن قوه قضائيه نيز در 
آخرين صحبت هاي خود مس��ائلي را مطرح کرده که به نوعي 
مي توان آن را چراغ سبز قوه قضائيه براي حل موضوع ازدواج 

کودکان دانست.
 مدي��رکل ام��ور اس��ناد و مترجمان قوه قضايي��ه مي گويد: بايد 
ضمانت اجرا به قدري محکم باش��د که کس��ي خارج از فرآيند 
قانوني ازدواج نکند و با اين مشکل که فرد 70 ساله با فرد 15 

ساله ازدواج مي کند؛ مواجه نشويم يا فردي که اختالل پدوفليا 
دارد با يک کودک ازدواج نکند. 

علي کاظمي در گفتگو با ايلنا درباره ضرورت تغيير قانون س��ن 
ازدواج در اي��ران گف��ت: متعه��د به رعايت موازين ش��رعي در 
قانونگذاري هس��تيم و براس��اس قانون اساس��ي بايد قوانين و 
مقررات ما براساس موازين اسالمي باشد. ضروري است بررسي 
ش��ود که در چارچوب اس��المي چقدر در اين حوزه دس��تمان باز 

است، لذا بررسي هاي فقهي نياز است.
کاظمي ب��ا تاکي��د ب��ر عدم توازن مقررات کش��ور در اين زمينه ، 
عن��وان ک��رد: در قانون خانواده حضور کودک زير 15 س��ال در 
دادگاه خان��واده ممن��وع ش��ده، اما در ج��اي ديگر يک کودک 
10 س��اله مي توان��د ازدواج کن��د که اين دو م��اده با يکديگر در 

تعارض هستند. 
اين حقوقدان اضافه کرد: براس��اس مقررات استخدامي کودک 
زي��ر 15 س��ال نمي توان��د؛ در جاي��ي اس��تخدام ش��ود، ح��اال 
چگون��ه ي��ک پس��ر 15 س��اله مي تواند درآمد داش��ته و هزينه 
خان��واده را بپ��ردازد. وي اضاف��ه کرد: براي تعيين س��ن ازدواج 
مي ت��وان چن��د ش��اخص در نظ��ر گرفت از جمل��ه آنکه ازدواج 
در س��ني ص��ورت پذي��رد که کودک به رش��د عقل��ي، روحي و 
 روان��ي الزم رس��يده و ت��وان کارک��ردن در جامع��ه را داش��ته 

باشد.
 اين قاضي دادگستري با اشاره به اينکه ماده 1041 قانون مدني 
هيچ حداقل سني را براي ازدواج مشخص نکرده، تصريح کرد: 
براساس اين ماده قانوني زير سن 13 سال با رعايت سه شرط 
مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدين مي تواند در 
هر سني ازدواج کند. کاظمي گفت: سن بلوغ جنسي به تنهايي 

براي ازدواج کافي نيست.

دفاع مدیرکل امور اسناد و قوه قضائیه از تغییر در قوانین ازدواج کودکان:

یک پسر پانزده ساله چگونه می تواند خانواده ای را اداره کند؟

تحقق ۴میلیارد تومان زکات در سال ۹۵  تعرض شهرداري به روستاهاي اطراف پایتخت  افزایش غلظت آالینده ها در هواي تهران  
مديرکل محيط زيس��ت اس��تان تهران 
با اش��اره به پيش بيني هاي هواشناس��ي 
مبن��ي ب��ر ادامه پاي��داري هوا و احتمال 
تشديد آالينده ها در هواي تهران گفت: 
نشس��ت کميته مواق��ع اضطرار آلودگي 

هوا براي اتخاذ تصميمات پيش��گيرانه تش��کيل مي ش��ود. ناصر 
مهردادي گفت: با توجه به پيش بيني هاي س��ازمان هواشناس��ي 
مبني بر تداوم پايداري هوا در روزهاي آينده و احتمال افزايش 
غلظت آالينده ها به احتمال زياد قرار است تا کميته مواقع اضطرار 
الودگي هوا تشکيل شود تا بتوانيم اقدامات پيشگيرانه اي را براي 
جلوگيري از تشديد الودگي هوا اتخاذ کنيم. وي افزود: همانطور 
که در هفته گذش��ته نيز قبل از تش��ديد آلودگي هوا اين کميته 

تشکيل و تصميمات پيشگيرانه اي را اتخاذ کرد.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 
کش��ور با اش��اره به تعرض ش��هرداري 
تهران به روس��تاهاي اطراف پايتخت 
تصريح کرد: ش��هرداري با اين اقدام به 
دنبال س��رمايه اندوزي است. ابوالفضل 

رض��وي همچني��ن با بيان اينکه ش��هرداري تهران بايد با ارائه 
طرح هاي جديد براي جمعيت مس��تقر خود مس��ائل را حل کند 
نه اينکه به س��طح ش��هر بيفزايد، عنوان کرد: شهرداري تهران 
اراضي روس��تايي را ارزان قيمت به نام طرح جديد ش��هرداري 
تملک کرده و به اين کار اقدام به سرمايه اندوزي مي کند. معاونت 
مناط��ق مح��روم همچنين اظهار کرد: با تملک اراضي توس��ط 
شهرداري قيمت زمين هاي مذکور افزايش يافته و در اين بين 

آن افرادي که ضرر مي بيند؛ روستاييان هستند.

اس��تاندار تهران با بي��ان اينکه حرکت 
خوب��ي در تهران در زمين��ه زکات آغاز 
ش��ده، گف��ت: امس��ال پيش بيني ها بر 
جمع آوري 9 ميليارد تومان زکات داللت 
داشت که تاکنون 4 ميليارد تومان طي 

هشت ماهه امس��ال محقق شده است. سيدحسين هاشمي اظهار 
کرد: براس��اس سياس��ت تشويق زکات معادلي براي کساني که 
زکات پرداخت مي کنند در زمينه پروژه هاي عمراني در نظر گرفته 
شود. براساس تصميم گيري شورا مقرر شد مبلغ يک ميليارد و 500 
ميليون تومان براي طرح هاي تشويقي زکات در نظر گرفته شود. 
براي تشکيل شوراي زکات در روستاها، بخشداري ها و دهياري ها، 
تشکيل شوراي زکات توسط ائمه جمعه و فرمانداران و سرکشي 

به واحدهاي توليدي و کشاورزي تصميماتي اتخاذ شد.

اخــبار شـهرستان

روزانه ۹ ميليون ليتر نسبت به سال ۹۳ نفت وگاز صرفه جويي مي شود
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

غرفه هاي بازيافت شهر بوشهر افزايش يافت

صرف روزانه 1۳ ميليون مترمكعب گاز طبيعي در استان كرمانشاه

مديرعامل شركت توزيع برق ايالم:تلفات انرژي بعد فرهنگي نيز دارد

حضور 4 ورزشكار اراكي در بين نفرات برتر رنكينگ ملي تنيس روي ميز كشور

بوش��هر- خبرنگارتج��ارت : با راه اندازي 
دو غرفه جديد بازيافت در ش��هر بوش��هر 
ش��مار غرفه ه��اي بازيافت اين ش��هر به 
ش��ش غرف��ه افزايش ياف��ت.  به گزارش 
روابط عمومي س��ازمان مديريت پسماند 
شهرداري بندر بوشهر مديرعامل سازمان 
مديريت پس��ماند شهرداري بندر بوشهر 
گف��ت: پيش از اين چه��ار غرفه بازيافت 
در س��طح خيايان ه��اي لي��ان غرب��ي، 

جانبازان،باهنر و کنار ميدان رفاه ش��هر بوش��هر فعاليت داشتند 
و هم اکنون دو غرفه جديد نيزدر خيابان ش��هيد عاش��وري و 

خيابان امامزاده بوشهر استقرار يافتند.
 مسعود غالمزاده فرد افزود: راه اندازي غرفه جديد در راستاي 
پاس��خ به درخواس��ت فراوان ش��هروندان در دو خيابان ش��هيد 

عاشوري وخيابان امامزاده صورت گرفته است.
غالمزاده فرد با اش��اره به س��اعت کاري غرفه هاي بازيافت در 
ش��هر بوش��هر عنوان کرد: غرفه هاي بازيافت در نوبت صبح از 
س��اعت 8تا 12 و در نوبت بعدظهر از س��اعت 16تا18 خدمات 

خود را به شهروندان ارائه مي دهند.
وي در ارتب��اط ب��ا مح��ور فعاليت غرفه هاي بازيافت در ش��هر 
بوشهر نيز افزود: غرفه هاي ياد شده با جمع آوري مواد بازيافتي 

مانند پالس��تيک، شيش��ه، انواع فلزات از 
ش��هروندان هدايايي از قبيل مواد شوينده 
، دستمال کاغذي ، کيسه زباله و... به آنها 

اهداء مي کنند.
مديرعام��ل س��ازمان مديريت پس��ماند 
ش��هرداري بندر بوش��هر گف��ت: فعاليت 
مستمر خودروهاي اين سازمان در سطح 
ش��هر بوش��هر که با آرم سازمان مديريت 
پسماند در سطح شهر اقدام به جمع آوري 
مواد بازيافتي مي کنند براساس زمان بندي هاي صورت گرفته 
به درب منازل تمامي شهروندان مراجعه و پسماند هاي بازيافتي 
کيس��ه هاي آب��ي رنگ وي��ژه بازيافت را به ش��هروندان اهداء 
مي کنند . وي يادآور شد: با تدابير پيش بيني شده پسماندهاي 
الکترونيکي در شهر بوشهر شامل قطعات تلفن همراه، باتري 
و المپ نيز در راس��تاي جمع آوري مواد بازيافتي خطرناک از 
سطح شهر جمع آوري خواهند شد که در اين زمينه نيز انتظار 
داريم شهروندان بوشهري همچون گذشته ياري رسان سازمان 

مديريت پسماند براي گسترش فرهنگ بازيافت باشند.
غالم��زاده ف��رد تاکيد ک��رد: هم اکنون نزديک به پنج درصد از 
پس��ماندهاي ش��هر بوشهر بازيافت مي ش��وند که افزايش اين 

ميزان بازيافت را در اولويت هاي اصلي خود قرار داده ايم.

 در ح��ال حاض��ر روزان��ه 13 ميليون متر مکعب گاز 
طبيعي در س��طح اس��تان به مصرف مي رس��د که از 
اي��ن مي��زان بيش از 70 درص��د مربوط به مصارف 
بخ��ش خانگ��ي و تجاري و مابقي در بخش صنعتي 

به مصرف مي رسد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي ش��رکت گاز اس��تان 
کرمانش��اه، امي��ر مرادي با بي��ان اين مطلب اظهار 
کرد: با تالشها و اقداماتي که همکاران ما در شرکت 
گاز استان کرمانشاه داشته اند و نيز با همراهي خوب 
مردم اس��تان تاکنون هيچ مش��کلي در تامين گاز 
مش��ترکين در هيچ نقطه اي از اس��تان نداشته ايم و 
جريان پايدار گازرساني در گستره استان به صورت 

مطلوب برقرار بوده است.
وي ضم��ن تاکي��د بر اهمي��ت مديريت مصرف گاز 
طبيعي توسط مشترکين، مصرف بهينه گاز را از دو 

جهت حائز اهميت عنوان کرد و گفت: از يک طرف 
بايد به اين نکته واقف باش��يم که ذخائر ارزش��مند 
گاز طبيعي س��رمايه هاي بين نسلي هستند که بايد 
با مصرف بهينه س��هم نس��ل هاي آينده را محفوظ 

نگه داريم.
م��رادي اف��زود: عالوه بر اين با توجه به محاس��به 
گازبه��اء بص��ورت پلکاني مش��ترکين گاز طبيعي 
مي توانن��د با مقداري صرف��ه جويي به ميزان قابل 
توجه��ي هزينه گاز به��اء مصرفي را کاهش دهند.

مديرروابط عمومي ش��رکت گاز اس��تان کرمانشاه 
تصري��ح ک��رد: معموال در مص��ارف باال 10 درصد 
صرفه جويي در مصرف گاز به ميزان 30 درصد مبلغ 
گاز بهاء را کاهش مي دهد فلذا مديريت مصرف گاز 
طبيعي از حيث اقتصادي هم مي تواند کمک مؤثري 

به اقتصاد خانواده باشد.

مديرعامل ش��رکت توزي��ع برق ايالم در 
آيي��ن افتتاحي��ه کارگاه فن��ي بازآموزي 
سرويس��کاران و نصاب��ان ل��وازم خانگي 
گفت: در تقسيم بندي نعمت هاي موجود 
ب��راي بش��ر برق بعد از امني��ت به عنوان 
يکي از مهمترين موهبت هاي انس��ان به 
شمار مي آيد ولي متاسفانه در کشور ما به 
دليل قيمت پايين اين انرژي مهم با رفتار 
ناشايست مصرف گرايي و بد اخالقي هاي 

اجتماعي رو بروس��ت.مهندس هادي ش��يرخاني افزود:س��هم 
بس��يار کم��ي از تلفات ان��رژي الکتريکي در حال حاضر مربوط 
به مشکالت فني شبکه است اين در حالي است که ما با رشد 

معظالت فرهنگي که باعث تلفات مي شوند مواجهيم.
وي از جمل��ه اي��ن بد اخالقي ه��اي اجتماعي را عدم مديريت 
مصرف صحيح انرژي و پديده ش��وم س��رقت انرژي برشمرد و 
تصريح کرد: برق دزدي از چند جنبه مورد نکوهش اس��ت چرا 
که در وهله اول تعدي و دست درازي به بيت المال است و در 
وهله دوم تجاوز به حقوق اجتماعي و ملي اس��ت چرا که تمام 
کساني که به قانون احترام گذاشته و برق بهاي مصرفي خو را 

پرداخت مي نمايند به اين صورت متضرر مي شوند.
رئيس هيئت مديره شرکت توزيع برق ايالم خاطر نشان کرد: 

انتظار مي رود با برگزاري اين کارگاه هاي 
آموزش��ي ن��گاه تمامي تولي��د کنندگان و 
از س��ويي نصاب��ان و سرويس��کاران ب��ه 
 مقول��ه مديريت مص��رف انرژي مطوف 

شود.
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت توزيع 
برق ايالم نيز هدف از برگزاري اين کارگاه 
يک روزه را که با حضور مهندس زربخش 
مدير دفتر آموزش شرکت )سابا(، مهندس 
ش��راره کامران��ي معاون انجمن ل��وازم خانگي ايران، مهندس 
خوب خصلت مدرس س��ازمان فني و حرفه اي کش��ور و جمع 
کثيري از نصابان و سرويسکاران لوازم خانگي استان برپا شد، 
کاه��ش تلف��ات انرژي اکتريکي و آش��نايي ش��کت کندگان با 
آموزه هاي مديريت مصرف برق در هنگام خريد و نصب لوازم 

برقي عنوان کرد.
مهندس جمشيد درويشي ادامه داد: دفتر مدييت مصرف برق 
اين شرکت در حال تدوين يک تقويم آموزشي به عنوان حلقه 
موثر در کاهش مصرف براي اقشار مردم است که اين کارگاه 
بر اس��اس همين تقويم برگزار ش��د و با اس��تقبال خوب شرکت 
کنن��دگان انتظ��ار مي رود ب��ه زودي کارگاه هاي ديگري نيز در 

سطح استان برگزار گردد.

رئيس اداره ورزش و جوانان اراک از حضور چهار 
ورزشکار اراکي در بين نفرات برتر رنکينگ ملي 

تنيس روي ميز خبر داد.
علي اوس��ط کرمي اظهار داش��ت: در جديدترين 
رنکين��گ مل��ي تنيس روي مي��ز ايرانپس از تور 
حرف��ه اي ج��ام اميرکبير در اراک نام چهار نفر از 

ورزشکاران اراکي به چشم مي خورد.
وي تصريح کرد: در اين فهرس��ت که از س��وي 
فدراسيون تنيس روي ميز منتشر شده است، نام 
مرتضي رضايي در جايگاه 50، عليرضا آبايي در 

جايگاه 58، محمد حس��ين صمدي در جايگاه 70 و س��ينا ملکي در جايگاه 
71 افراد داراي رنکينگ به چشم مي خورد.

رئيس اداره ورزش و جوانان اراک گفت: همچنين نيما عالميان با قهرماني 
در تور اراک همچنان در صدر رنکينگ قرار دارد و افش��ين نوروزي دوم 
اس��ت.  کرمي همچنين از حضور س��ه نفر از کش��تي گيران اراکي در چهل و 

س��ومين دوره مسابقات قهرماني کشتي فرنگي 
ناش��نوايان کش��ور خبر داد و بيان داشت: چهل و 
س��ومين دوره مسابقات قهرماني کشتي فرنگي 
ناش��نوايان کش��ور با شرکت 16 تيم در اصفهان 
برگزار شد که سه نفر از کشتي گيران اراکي پس 
از مدت ها تمرين و شرکت در اردوهاي مختلف 
توانستند به اين دوره از مسابقات راه پيدا کنند.

وي گفت: علي فراهاني در وزن 66 کيلوگرم مقام 
اول، اکبر صابري در وزن 98 کيلوگرم مقام اول 
و ابوذر روحي در وزن 130 کيلوگرم مقام پنجم 

اين رقابت ها را از آن خود کردند.
به گفته وي اين قهرمانان در اردوهاي تيم ملي کشتي فرنگي ناشنوايان 
کش��ور به منظور آماده س��ازي براي حضور در مس��ابقات المپيک جهاني 
ناش��نوايان که تير ماه س��ال آينده در سامس��ون ترکيه برگزار مي ش��ود، 

فراخوانده شدند.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
اي��ران، طرح پيمايش را يک اقدام درخش��ان در 
سطح شرکت متبوع عنوان کرد و گفت: در حال 
حاضر روزانه 9 ميليون ليتر نس��بت به س��ال 93 
نفتگاز صرفه جويي مي ش��ود. منصور رياحي در 
جلسه هيات مديره اين شرکت با پرسنل منطقه 
کرمانش��اه اظه��ار کرد: با اج��راي طرح پيمايش 
و صرف��ه جوي��ي در مصرف نفتگاز، ظرفيت هاي 
صادراتي اين بخش نيز فعال تر ش��ده اس��ت. به 
گفت��ه وي، در ح��ال حاضر روزانه حدود 60 تا 64 

ميليون ليتر انواع فرآورده توس��ط ش��رکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران صادر مي ش��ود.
وي همچنين در خصوص سوخترس��اني در ايام 
اربعي��ن، گف��ت: اس��تان هاي م��رزي و معين ما 
در اي��ن اي��ام نقش عظيمي بر عهده داش��تند که 
افتخار بزرگي بود که بر مجموعه شرکت پخش 
متبلور شد.رياحي با بيان اينکه، مجموعه منطقه 
کرمانش��اه از مجموعه هاي قديمي ش��رکت ملي 
پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي ايران اس��ت، افزود: 
در اي��ن منطق��ه هم��ه چيز اع��م از تجهيزات و .. 

قديمي است ولي با اين تهديدات و اين سيستم و 
تجهي��زات قديمي هيچ کوتاهي در انجام وظايف 
نش��ده است.سيدرمضان هاش��مي، مصرف سي 

ان جي در 8 ماهه نخس��ت امس��ال 8 ميليون و 
706 ه��زار و 739 کيلوگ��رم معادل 12 ميليون و 
276 ه��زار و 502 ليت��ر در مص��رف بنزين صرفه 
جويي داش��ته که نس��بت به سال گذشته 8 درصد 
افزايش داشته است. هاشمي فروش جايگاه هاي 
سيار مرز پرويزخان از تاريخ 14 دي 93 تا پايان 
آبان ماه امسال را 15 ميليون و 251 هزار و 913 
ليت��ر مع��ادل 179 ميلي��ارد و 805 ميليون ريال 
عن��وان کرد.وي ب��ا بيان اينکه اجراي طرح باک 
پ��ر جه��ت نفتکش��هاي عراق��ي و ايراني در خط 

ترانزي��ت خروجي از مرزپرويز خان يکي ديگر از 
فعاليت هاي ش��رکت متبوع است، افزود: فروش 
در باک از تاريخ 15 مهر 93 تا پايان آبان امسال 
را 82 ميلي��ون و 364 ه��زار و 129 ليت��ر مع��ادل 
765 ميليارد و 259 ميليون ريال بوده است.نماز 
خانه منطقه، آزمايش��گاه انبار نفت و س��اختمان 
دفاتر شرکت هاي حمل و نقل در محل پارکينگ 
نفتکش ه��ا پروژه هاي��ي بود که توس��ط رياحي، 
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

ايران افتتاح شد. 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: مجبور کردن پزشکان 
ب��ه کار ک��ردن در بخ��ش دولتي يا خصوصي، موجب خالي ش��دن 
بيمارستان هاي دولتي از پزشکان حاذق شده و به ضرر مردم تمام 
مي شود. سيدحسن هاشمي افزود: نمايندگان مردم در مجلس مراقب 
باشند قوانيني تصويب نکنند که به ضرر مردم به خصوص در مناطق 
محروم تمام شود در هيچ جاي دنيا نيز نتوانسته اند با زور و اجبار پزشکان 
را در بخش دولتي نگهدارند، اگر چنين قانوني در مجلس تصويب 

شود به هر حال پزشکان مختار هستند و بخش خصوصي را انتخاب 
مي کنند و نتيجه آن اين است که بيماران براي درمان مجبور مي شوند 
به بخش خصوصي بروند و هزينه سنگيني به آنان تحميل مي شود. 
وي ادامه داد: راه حل ها بايد علمي و کارشناسي باشد نه احساسي، 
هيچ جاي دنيا نيز چنين قانوني ندارند. خدمات رساني به مردم فقط 
در صورتي امکان پذير است که با پزشکان با زبان اين صحبت کنيم 

و امکان رقابت و حق انتخاب را براي آنان در نظر بگيريم.

هشدار وزير بهداشت درباره کوچ پزشكان به بخش خصوصي
ش��هردار تهران گفت: آلودگي هوا را اولين و س��پس آلودگي آب و 
خاک را چالش شهر تهران مي دانيم. به گزارش فارس،  محمدباقر 
قاليباف ادامه داد: چندين سال است که اولويت شهرداري تهران 
حل اين چالش ها است و از جوانب مختلف به آن توجه کرده ايم و 
نيازمند اين بوده ايم که گره هاي ترافيکي را برطرف و احداث هاي 
زيرساختي را انجام دهيم. وي افزود: وظيفه داشته ايم که به حمل 
و نقل عمومي با تأکيد ريلي براي مترو اقداماتي را انجام دهيم. وي 

يادآور شد:  اقدامات ما قطعاً کفايت شهر تهران را ندارد ولي اگر توسعه 
شهرمان را با ديگر شهرهاي داخلي و خارجي مقايسه کنيم رشد و 
پيشرفت تهران کم نظير است. وي افزود: در طول عمر 25 ساله 
مترو 35 ايستگاه مترو احداث شده و در طول 10 سال گذشته 106 
ايستگاه به بهره برداري و افتتاح رسيده و در چند ماه آينده از 120 
ايستگاه عبور خواهيم کرد. قاليباف گفت: شهرداري تهران براساس 

اولويت ها و ضرورت ها کار خود را انجام داده است.

چالش امروز تهران آلودگي هوا،  آب و خاک است


