
ثبت يزد، ثبت تفكر و فرهنگ حاكم بر اين شهر است
ميراث آريا| اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان ايران در مجلس، درباره ثبت شهر يزد در فهرست ميراث  جهاني يونسكو با اشاره به اينكه سه دين اسالم، يهود و زرتشت در اين شهر در كنار هم زندگي مي كنند، 
گفت: »فرهنگ يزد برگرفته از فرهنگ ايراني است كه شامل تعامل، همزيستي مسالمت آميز، احترام به تفاوت ها و افتخار به اشتراكات است. بالطبع بخشي از فرهنگ يزد را مي توان در سازه هاي قديمي اين شهر 
ديد؛ سازه هاي منحصربه فردي كه از دل كوير مفاهيم فرهنگي،  اجتماعي عميقي را بازتاب مي دهند. ثبت يزد ثبت تفكر، نوع نگاه و نوع فرهنگ حاكم بر اين شهر است و شيوه زيست مردم يزد را بيان مي كند. «
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100 هزار خانوار تحت پوشش 
كميته امداد بدون مسكن

ديدار الياس حضرتي با خانواده مديركل دفتر تامين مسكن و امور مهندسي كميته امداد بيان كرد: 
عزادار »مريم ميرزاخاني«

وزارت كشور ادعاي عدم 
حمايت دولت از متروي 

تهران را رد كرد

  مع�اون  مدارس خارج از كش�ور وزارت آموزش و 
پرورش: امسال دانش آموزان اتباع مي توانند همانند 
ساير دانش آموزان انتخاب رشته كرده و وارد دوره 

متوسطه دوم شوند. ايسنا
  مديرعامل سازمان تامين اجتماعي: در سال ٩٦ 
ماهيانه ٤٢٠٠ ميليارد تومان مس�تمري ماهيانه 
بازنشستگان و مقرري بيمه بيكاري است. فارس

  س�خنگوي هيات مرك�زي نظارت ب�ر انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا، از اعالم نتيجه نهايي بررسي 
صحت انتخابات حداكثر تا هفته آينده خبر داد. مهر
  رييس شوراي ش�هر: فرماندار تهران از بازشماري 
1٠درصد از صندوق هاي راي امتناع مي كنددر صورتي 
كه اين بازشماري صورت نگيرد ما نيز به اعتبارنامه 

اعضاي شوراي پنجم اعتراض خواهيم كرد. مهر
  هيات وزي�ران، اجراي برنامه كاهش خطرپذيري 
فروريزش زمين در شهر تهران را تصويب كرد. مهر

ايسنا| درحالي كه چند روز قبل سخنگوي ناجا اعالم 
كرده بود كه اين نهاد انتظامي تمايل چنداني براي ورود 
به مقوله بدحجابي ندارد و تنها به وظيفه قانوني اش عمل 
مي كند، ديروز، جانشين رييس بازرسي ستاد مركزي 
صيان��ت از حريم امنيت عمومي و حقوق ش��هروندي 
وزارت كشور نيز رسما اعالم كرد كه اين وزارتخانه نيز 
مسوول پاسخگويي عفاف و حجاب دستگاه ها نيست. 
علي مالزاده گفت: از بين تكاليف مشخص ش��ده براي 
دس��تگاه ها در حوزه عفاف و حجاب، صداوسيما با 34 
بند مصوب ازجمله دس��تگاه هايي به شمار مي رود كه 

بيشترين رسالت را در اين حوزه دارد. 

خانه ملت| علي كرد، نماينده مردم خاش و ميرجاوه 
گفت: س��رباز اس��ير ش��ده به دست اش��رار مسلح در 
ارديبهش��ت ماه زنده بوده و در س��المتي كامل به سر 
مي برد. رايزني هايي در آن س��وي مرز، توسط علماي 
كرام و معتمدين و سران طوايف و اقوام دلسوز نسبت به 
نظام جمهوري اسالمي ايران انجام شده است و ضمن 
اينكه پرسنل سپاه، وزارت اطالعات و نيروي انتظامي 
به آنچه وظايف ذاتي آنها بوده است در برقراري امنيت و 
آرامش و اقتدار مرز و هم كوتاه كردن دست تجاوز اشرار 
مس��لح عمل كرده و تالش كردند كه ام��روز مرزهاي 
جنوب شرقي كش��ور را با وجود شرايط نامساعد آب و 
هوايي و جغرافيايي، امن نگه دارند. آنچه بنده با اطالع 
اعالم مي كنم اين است كه سرباز رشيد اسالم در سالمت 
كامل به سر مي برد و حتي جراحتي كه در آن درگيري 
ديده بود برطرف شده است و شاهد اين هستيم كه به 
زودي با سالمت كامل توسط عوامل انقالبي و كساني كه 
تاكنون در برابر دشمن سرخم نكرده و با اقتدار، بازگشت 
اين سرباز را از دولت پاكستان خواستار بودند، به ايران 
اسالمي بازگردد تا نگراني خانواده وي و مردم استان و 

ايران سربلند تبديل به شادي و سرور شود. 

ايسنا| ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت درباره 
لزوم آموزش هاي جنس��ي گفت: »ماج��راي آتنا زنگ 
خطري را به صدا درآورد و نشان داد كه بايد آموزش هاي 
مختلفي را در سطح خانواده ها ارايه دهيم. آنچه كه ما 
بر آن تاكيد داريم اين است كه آموزش هايي متناسب با 
مباني فرهنگي و ديني در دوره هاي مختلف سني ارايه 
شود و با تاييد مراجع قانوني دنبال شود. بايد توجه كرد 
كه تعداد قابل توجه��ي از مهارت هاي زندگي پيش از 
دوره مهد كودك و ابتدايي بايد شروع شود و افرادي كه 
از دانشگاه ها فارغ التحصيل مي شوند بايد اين مهارت ها 
را آموزش ديده باشند. ما نمي توانيم صورت مساله برخي 
از مسائل را پاك كنيم. بايد توجه كرد كه در كشورهاي 
اروپ��اي غربي ك��ه آزادي عمل و ارتباط وج��ود دارد، 
25 درصد كودكان دختر در معرض سوءاستفاده هاي 
جنس��ي قرار مي گيرند. در كش��ور ما وزارت بهداشت 
آماري در اين زمين��ه ندارد، اما مواردي مانند آتنا زنگ 

خطري را در جامعه به صدا در مي آورد.«

خبر كوتاه

وزارت كشور مسوول 
پاسخگويي عفاف و حجاب 

دستگاه ها نيست

سرباز اسير شده به دست 
اشرار مسلح در هنگ مرزي 

ميرجاوه زنده است

وزارت بهداشت: حادثه 
»آتنا« زنگ خطري براي ارايه 

آموزش  به خانواده ها بود

سرخط خبرها خبر آسيب اجتماعي

الي��اس حضرت��ي، نماينده ته��ران در 
مجلس شوراي اسالمي با خانواده عزادار 
مريم ميرزاخاني،نابغه درگذشته رياضي ايران ديدار كرد 
و به خان��واده او گفت: »امروز همه ايران عزادار نخبه اي 
هستند كه نامش تا ابد ماندگار خواهد بود.« همچنين 
روز گذشته انجمن دوستي ايران و امريكاي شمالي در 
بيانيه اي درگذشت مريم ميرزاخاني را تسليت گفت. در 
اين پيام آمده است: »درگذشت اين دانشمند بزرگ و 
پرآوازه موجب غم و اندوه فراوان شد و خسارتي بزرگ 
براي عرصه علم، پژوهش و فن��اوري پديد آورد. مريم 
ميرزاخاني به عنوان نخستين زن دريافت كننده جايزه 
مهم »فيلدز« نقش مهمي در مطرح كردن نام ايران در 
عرصه هاي علمي در جهان ايفا كرد و نام خودش را براي 
هميشه در تاريخ علم در جهان ثبت و ضبط كرد و بدون 
ترديد ميراث علمي آن ش��خصيت نخبه و با استعداد 
براي نس��ل هاي بعد باقي خواهد ماند. ما بر اين باوريم 
كه درخشش علمي ايشان و تالش خستگي ناپذيرش 
در اين عرص��ه گامي مهم براي نزديك كردن و تعميق 
دوستي بين ملت ها از گذرگاه علم و انديشه برداشته و 

نقشي مهم و قابل تقدير ايفا كرده است...«

و  اطالع رس��اني  مرك��ز  اعتم�اد| 
اموربين المل��ل وزارت كش��ور در يك 
يادداشت رس��انه اي با رد برخي اخبار منتشر شده در 
برخي رسانه هاي خاص با تيتر »دولت مترو را ورشكسته 
كرد« با مضمون عدم حمايت دولت از متروي تهران با 
رد ادعاي عدم حمايت دولت از متروي تهران اعالم كرد: 
از ابتداي شروع طرح احداث متروي تهران تاكنون و بر 
اس��اس مبالغ مصوب در بودجه هاي سنواتي با عنوان 
طرح هاي تملك دارايي س��رمايه اي، دولت به تعهدات 
خود عمل كرده و مبلغ 19/092 ميليارد ريال به متروي 
تهران پرداخت كرده است. همچنين شهرداري تهران 
مبلغ 10000 ميليارد ريال اوراق مش��اركت منتش��ر 
ك��رده كه تضمين بازپرداخت 50 درصد اصل و س��ود 
آن بر عهده دولت است. به عالوه تامين مالي خط چهار 
متروي تهران از طريق فاينانس و به مبلغ 965 ميليون 
دالر انجام شد كه دولت در حال بازپرداخت 50درصد 
اصل و هزينه هاي باالسري است. در خصوص كمك به 
شركت بهره برداري، در حال حاضر اقدامات الزم براي 
تامين و خريد 630 دستگاه واگن مترويي به ارزش 630 
ميليون يورو توسط دولت در حال انجام است. همچنين 
طبق مصوبه اخير شوراي اقتصاد به شماره 1193526 
مورخ 8-3-96 مبلغ 8/9 سنت براي هر سفر مترويي و 
در كل مبلغ 1/421/500/000 دالر سهم متروي تهران 
در نظر گرفته شده كه طي سال هاي بهره برداري از طرف 

دولت پرداخت خواهد شد.

آخرين 
وضعيت مسكن 

مددجويان 
كميته امداد

»8٠ درصد از مجموع يك 
ميليون و 5٠٠ هزار خانوار 
تحت پوشش مستمري، 
ال�ي  خانواره�اي ي�ك 
نفره و اغلب س�المند  دو 
و روس�تايي و س�اكن در 
مناط�ق مح�روم و زنان 
سرپرست خانوار هستند. 
از كل اين تع�داد خانوار، 
1٠٠ ه�زار خان�وار فاق�د 
مس�كن هس�تند. يعني 
ملكيت مسكن متعلق به 
خودشان نيست ياساكن 
در مكان هايي هستند كه 
به هيچ وجه نام خانه بر آن 
مكان نمي توان گذاشت.«

بنا بر آمار رسمي كه ابتداي 
امسال توس��ط وزارت راه و 
شهرسازي ارايه شد، 30 درصد از جمعيت 
شهري كش��ور معادل 20ميليون نفر، در 
س��كونتگاه هاي غيررس��مي و بافت هاي 
فرسوده زندگي مي كنند. سكونتگاه هايي 
كه تع��داد آنها 974 منطقه برآورد ش��ده 
اس��ت. همچنين گ��زارش رس��مي بنياد 
مسكن هم نش��ان مي دهد كه از مجموع 5 
ميليون و 300 هزار واحد مسكن روستايي 
فرس��وده و نامساعد در كش��ور، تاكنون 2 
ميليون و 300 هزار واحد آن مقاوم س��ازي 
ش��ده و هنوز بي��ش از نيم��ي از خانه هاي 
روس��تاييان، مسكن فرس��وده تلقي شده 
يا در مكان هاي نامناس��ب زيست انساني 
واقع است كه بايد براي بازسازي و بهسازي 
شرايط محل سكونت اقدام شود. در حالي 
كه بنا بر نظر مسووالن هر دو نهاد عمراني، 
فق��ر، عامل مه��م در اجب��ار خانواده ها به 
زندگي در چنين خانه هايي بوده و اين نحوه 
زندگي، مي تواند فقر را هم تشديد كرده و 
حتي آسيب زا باشد، از مجموع يك ميليون 
و 500 ه��زار خانواري كه تحت پوش��ش 
حمايت هاي مستمري كميته امداد بوده و 
در واقع، پايين ترين دهك اقتصادي درآمد 
خانوار كشور را شامل مي شوند، 100 هزار 
خانوار، بنا بر شاخص هاي اين نهاد حمايتي، 
به عنوان افراد »فاقد مس��كن« شناسايي 
ش��ده اند كه ابراهيم بازيان؛ مديركل دفتر 
تامين مسكن و امور مهندسي كميته امداد 
در تعريف اين گروه اف��راد مي گويد: »80 
درصد از مجم��وع يك ميليون و 500 هزار 
خانوار تحت پوشش مستمري، خانوارهاي 
يك الي دو نفره و س��المند و روس��تايي و 
س��اكن در مناطق محروم، زنان سرپرست 
خانوار هس��تند. از كل اين تع��داد خانوار، 

100 هزار خانوار فاقد مس��كن هس��تند. 
يعني ملكيت مس��كن متعلق به خودشان 
نيست و به صورت رايگان در محلي زندگي 
مي كنند يا نزد اقوام ساكن هستند و برخي 
هم مس��تاجر يا وديعه نش��ين يا ساكن در 
مكان هايي هستند كه به هيچ وجه نام خانه 
بر آن مكان نمي توان گذاشت. از اين تعداد 
خانوار فاقد مسكن، 65 درصد شهري و 35 
درصد روستايي هس��تند و در عين حال، 
ما ب��ا 300 هزار واحد مس��كن خودمالكي 
مددجويان در شهر و روستا مواجهيم كه اين 
خانه ها هم نيازمند مقاوم سازي و بهسازي 
بوده و البته بخش عم��ده اي از اين خانه ها 
به دليل آنكه به طور كلي فاقد ويژگي هاي 
يك خانه اس��ت، بايد تخريب و بازس��ازي 
شود. 70 درصد خانه هاي نيازمند تخريب 
و مقاوم سازي و بهسازي، در روستاهاست 
و 30 درص��د، در ش��هرها.«بنا بر تاكيدات 
مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي و بنياد 
مسكن، برنامه شش��م توسعه كشور توجه 
بيش��تري به س��كونتگاه هاي غيررسمي 
داشته و اين مكان ها كه اغلب در كالنشهرها 
و مراكز استان ها به عنوان بافت حاشيه نشين 
شكل گرفته اند، عمدتا جمعيتي از مهاجران 
روستايي و اقش��ار آسيب پذير و كم درآمد 
ش��هري را در خود جاي داده اند كه نقش��ه 
ش��هري، اين مراكز تجمع جمعيتي را در 
تعاري��ف رس��مي، غيرقانوني و خ��ارج از 
ضوابط توسعه ش��هري دانسته و به همين 
دليل، اي��ن مناطق مش��مول بهره مندي 
از س��اختارهاي بهداش��تي و اقتص��ادي و 
حمايتي قابل ارايه در ش��هرها نمي شوند و 
در نتيجه، محروميت ساكنان اين مناطق 
كه به اميد ش��رايط بهتر به حاشيه شهرها 
پناه آورده اند، تشديد شده است. بازيان در 
تاييد اينكه نوع محل سكونت مددجويان، 
مي تواند در توانمند س��ازي يا تشديد فقر 
آنها موثر باشد مي گويد: »كميته امداد طي 

دو سال اخير، تمام ماموريت هاي خود را بر 
مبناي توانمند س��ازي خانواده هاي تحت 
پوشش در يك دوره زماني مشخص ترسيم 
مي كند اما توانمند س��ازي اتفاق نمي افتد 
مگر آنكه خانواده تحت پوشش مستمري، 
به حدي از درآمد برس��د كه قادر به تامين 
هزينه هاي خود باشد. توانمند سازي ارتباط 
تنگاتنگي با اش��تغال دارد و اش��تغالزايي 
مي توان��د درآمد خان��واده را افزايش دهد 
اما يك مددجوي مس��تاجر، بايد بخشي از 
زحمتش را براي اج��اره پرداخت كند. بنا 
بر اعالم مرك��ز آمار هم، ام��روز 67 درصد 
خانوارها، مالك مس��كن و 33 درصد، فاقد 
مسكن و مس��تاجر هستند كه بايد 30 الي 
60 درصد درآمدش��ان را براي اجاره بهاي 
مس��كن هزينه كنند. تامين مسكن براي 
مددجويان ما مي تواند با كاهش هزينه ها در 
توانمند سازي اوليه و با ارتقاي شاخص هاي 
اجتماعي خانوار در توانمند س��ازي ثانويه 
موثر باشد و به همين سبب، تامين مسكن 
مددجويان حتي از ارتقاي معيشتي خانوار 
هم مهم تر اس��ت.«بنياد مسكن، در حالي 
مقاوم سازي 75 درصد خانه هاي روستايي 
تا س��ال 1405 را در دس��تور كار خود قرار 
داده كه تعداد اندكي از س��ه ميليون واحد 
روستايي نيازمند بازسازي و مقاوم سازي، 
ب��ه دليل محروميت بيش از حد س��اكنان 
خانه، مشمول وام بالعوض شده اما درصد 
قابل توجهي موظف به بازپرداخت اقساط 
وام ها هس��تند ك��ه البت��ه در برخي نقاط 
كشور همچون خراس��ان جنوبي و جنوب 
استان كرمان، روس��تاييان دريافت كننده 
وام به دليل ناتواني از پرداخت اين اقساط، 
ترجي��ح داده اند س��ازه هاي نيم��ه كاره و 
بدقواره اي را در كنار محل سكونت ش��ان، 
مانند كابوسي آزار دهنده حفظ كنند تا فقر 
و محروميت شان، هر روز يادآوري شود. در 
برخي ديگر نقاط هم روس��تاييان به دليل 

ناتواني معيش��تي، از دريافت وام صرفنظر 
كرده ان��د و ب��ا توجه ب��ه اينك��ه اغلب اين 
روستاها هم در مناطق در معرض حوادث 
و بالياي طبيعي همچون س��يل و زلزله و 
رانش زمين ش��كل گرفته، روستانشينان 
همچنان در بافت هاي غيرمقاوم و فرسوده 
و ناامن در مقابل ح��وادث به زندگي خود 

ادامه مي دهند.
 بازيان در اثن��اي برگزاري تور رس��انه اي 
كميته امداد ب��راي بازديد خبرن��گاران از 
محروميت هاي شهرستان هاي نهبندان، 
سربيش��ه، درميان و خوس��ف و مشاهده 
وضعيت نامناسب خانه هاي روستانشينان 
در بيابان هاي خشكيده و فاقد حداقل هاي 
اوليه، در توضيح چگونگي تامين مس��كن 
ب��راي مددجويان امداد مي گوي��د: »بنا بر 
سياس��ت هاي امداد، بايد الگوي اسالمي 
ايراني و تناس��ب با محي��ط جغرافيايي و 
س��طح فرهنگي اجتماع��ي خانواده ها در 
مناط��ق مختلف در تامين مس��كن لحاظ 
شده و تعميرات، بهس��ازي و مقاوم سازي 
مسكن شهري و روس��تايي در اولويت قرار 
بگيرد. قطع��ا خريد و احداث مس��كن در 
كالنشهرها و مراكز استان ها براي ما مقدور 
نيس��ت اما طبق آنچه امس��ال مقرر شده، 
مي توانيم مشكل مددجويان فاقد مسكن 
و از جمل��ه س��المندان و زنان سرپرس��ت 
خان��وار را ب��ا پرداخت وديعه ح��ل كرده و 
حت��ي كمك كني��م كه منطقه س��كونت 
مددجويان حاشيه نش��ين هم از آن بافت 
آسيب زاي حاشيه، يك الي دو منطقه ارتقا 
پيدا كند.«به گفته بازيان، تامين مس��كن 
مددجويان س��اكن در مناطق روس��تايي، 
مناطق محروم، مناطق مرزي و شهرهاي 
كمت��ر از 100 هزار نفر جمعيت در اولويت 
برنامه هاي كميت��ه امداد اس��ت و بازيان 
پس از اشاره به نحوه ارايه تسهيالت بانكي 
بهسازي و نوس��ازي و مقاوم سازي مسكن 
روس��تايي، در پاس��خ به »اعتماد« درباره 
ناتواني روستانشينان از بازپرداخت اقساط 
اين وام ها به دليل اندك بودن مستمري ها 
و رسوب اقساط معوق مددجويان مي گويد: 
»علت اصلي اين بود كه به برخي خانواده ها 
گفته شد اين وام ها بالعوض است و نيازي به 
بازگشت ندارد. در هر برنامه 5 ساله توسعه، 
دولت متعهد مي شود كه از محل تسهيالت 
بانكي كم بهره براي مناسب س��ازي 200 
هزار واحد مسكن شهري و 150 هزار واحد 
مسكن روستايي كمك كند. بخش عمده 
بافت روستايي ما فرس��وده است و بالياي 
طبيعي مانند زلزله و س��يل و توفان هم هر 
س��ال باعث تخريب اين خانه ها مي شود. 
تا س��ال گذش��ته رقم اين تس��هيالت 15 
ميليون تومان بود و امس��ال به 20 ميليون 
تومان افزايش يافته و ما هم براي بهسازي 
20 هزار واحد مسكوني مددجويان، طبق 
تفاهم مش��ترك، اف��راد را ب��راي دريافت 
اي��ن تس��هيالت معرفي مي كني��م. طبق 
محاسبات ما، بهس��ازي و مقاوم سازي 50 
متر مربع واحد مسكوني روستايي، حدود 
30 ميليون تومان هزينه دارد و خانواده ها 
هم بايد سهمي از مشاركت داشته باشند اما 
امداد هم در پرداخت اقساط كمك مي كند. 
وقت��ي اين اف��راد از نظر اش��تغال توانمند 
ش��دند، درآمدش��ان هم افزايش مي يابد 
و ق��درت بازپرداخ��ت اقس��اط را خواهند 
داش��ت.«با وجود اين زمينه مساعدي كه 
از س��وي دولت و كميته امداد براي ترميم 

مح��ل زندگي مددجويان فراهم ش��ده اما 
واقعي��ت غير قاب��ل ان��كار، ناتواني محض 
مددجويان از بازپرداخت اقساط وام است. 
بازيان از انباشت حدود 400 ميليارد تومان 
اقساط معوقه وام مددجويان خبر مي دهد و 
مي گويد به دليل پرداخت نشدن حجم قابل 
توجهي اقساط معوقه وام هاي مددجويي 
كه قطعا مشمول جريمه و افزايش تعهدات 
هم ش��ده، بانك ها هم مسير سهل و آسان 
پرداخت وام را مسدود كرده اند و در صورت 
ادامه چنين شرايطي، اهداف كميته امداد 
براي بهسازي مسكن مددجويان با مشكل 
مواجه مي ش��ود زيرا اعتب��ارات عمراني و 
سهم مش��اركت هاي مردمي هميار با اين 
نه��اد حمايتي در آن حد نيس��ت كه براي 
بهسازي محل سكونت مددجويان هزينه 
ش��ود. بازيان از ارايه امتيازهاي تش��ويقي 
خبر مي دهد. امتيازهايي كه احتماال توافق 
و تفاهمي با هدفگذاري جلوگيري از خالي 
شدن روس��تاها از س��كنه، از دست رفتن 
اقتصاد روستا با نابودي تدريجي كشاورزي 
و دامپروري بر اثر خشكس��الي و همچنين 
جلوگيري از رشد بي رويه شهرها و مشكالت 
ناگزير همچون تراكم آسيب هاي اجتماعي 
و فقر معيشتي است. بنا بر تفاهم هايي كه 
به نظر مي رسد در بدنه دولت منعقد شده، 
مهاجرت معك��وس مددجويان ام��داد، از 
امتيازهاي تش��ويقي از جمله تس��هيالت 
بالعوض اح��داث در روس��تاها برخوردار 
مي شود. در عين حال، بازيان تاكيد مي كند 
كه هدف كميته امداد، مهاجرت معكوس به 
مناطقي است كه امكان اشتغال و تحصيل 
و زندگي و س��رزندگي داش��ته باشد كه با 
چنين تاكيدي، به نظر مي رس��د بسياري 
از روستاهاي تابعه مناطق محروم با ضريب 
9 كه دچار شديدترين نوع محروميت هاي 
اقتصادي، بهداشتي، معيشتي و ساختاري 
هستند و طي دهه گذشته، به دليل هجوم 
خشكسالي به استان هاي مركزي، شرقي 
و جنوب شرق كش��ور گرفتار خشكسالي 
مزمن ش��ده اند، احتماال به مرگ و نابودي 
تدريج��ي محك��وم خواهند ش��د. بازيان 
ضمن آنكه در پاس��خ به »اعتماد« بدترين 
وضعيت مس��كن مددجويان را مربوط به 
مناطق مرزي، مناطق محروم، استان هاي 
دچار خشكسالي در جنوب و شمال كشور 
مي داند، مي افزايد: »براي محروميت زدايي 
بايد اقدامات چند وجهي باشد اما محروميت 
زدايي ه��م ب��دون اش��تغال زايي ممكن 
نمي ش��ود. بايد براي مديريت منابع مهيا 
شويم تا اقتصادمان درگير تحريم و تنبلي 
و هزينه ه��اي زايد نش��ود. چ��ه بخواهيم 
چ��ه نخواهيم، با كاهش نس��بت جمعيت 
روستايي در مقابل شهرها مواجه خواهيم 
شد و مهاجرت از روستا به شهر افزايش پيدا 
مي كند. چرا ؟ چون روستاهاي ما امروز فاقد 
امكانات اوليه هس��تند. در استان خراسان 
جنوبي، به ه��ر نقطه رفتيم س��راغ آب را 
گرفتيم. براي روس��تاها جاده كشيده ايم 
و پاي روس��تاييان را به شهرها باز كرده ايم 
و به روس��تاها برق و مدرس��ه و بهداش��ت 
داده ايم غافل از اينك��ه مديريت منابع آب 
چه وضعيتي داشته. وقتي آب نيست يعني 
هيچ چيزي نيس��ت. بر اث��ر بي آبي، حوزه 
كشاورزي و دامداري تعطيل شده و تازه بعد 
از 37 سال، طرح جامع توسعه روستايي در 
مجلس تصويب شده كه قرار است در دولت 

دوازدهم اجرا شود.«

اعتماد

نام پرطرفدارترين ش��بكه 
پيام رس��ان در اي��ران يك 
هفته اي مي ش��ود كه دوباره بر صدر خبرها 
نشس��ته و متوليان حوزه فناوري اطالعات 
را وادار به واكنش كرده اس��ت. روز گذشته 
دادستان كل كشور هم نسبت به اظهارات 
اخير دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه و وزير ارتباطات ك��ه در روزهاي 
پيش با حاش��يه هايي همراه ب��ود، واكنش 
نش��ان داد و گفت: »وزير محترم ارتباطات 
اعالم كرده است معاون دادستان كل كشور 
در امور فضاي مجازي نظرات شخصي خود 
را اع��الم مي كند كه قطعا چنين نيس��ت و 
حتي يك مورد ه��م نمي توانند ارايه دهند 
كه دستور ش��خصي آقاي خرم آبادي بوده 
اس��ت. گله ما از وزارت ارتباطات اين است 
كه برخ��ي كانال ها و س��ايت هايي را كه بر 
اس��اس دس��تور قضايي يا اعالم و تصويب 
كارگروه بايد بسته و فيلتر شوند، نمي بندد 
و مسدود نمي كند. مسووالن اين وزارتخانه 
اع��الم كرده اند دس��تورات و منويات مقام 
معظم رهب��ري را اجرا مي كنن��د در حالي 

كه مقام معظم رهبري چند س��الي اس��ت 
كه نس��بت به ايجاد ش��بكه ملي در كشور 
تاكيد كرده اند. البته اقداماتي شده است اما 
انتظار اين اس��ت كه تالش ها در اين زمينه 
بيشتر شود چون جامعه را نبايد در اختيار 
كانال ها و سايت هايي قرار دهيم كه از سوي 
دشمنان تغذيه مي شود زيرا داراي محتواي 
ضد اخالقي، ضد ديني و ضد شرافت انساني 
است. سخن ما با وزارت ارتباطات اين است 

كه تسليم قانون باشد.«
روز ش��نبه عبدالصم��د خرم آب��ادي، دبير 
كارگ��روه تعيين مصادي��ق مجرمانه اعالم 
كرد: »حدود 8 هزار كانال تلگرامي مجرمانه 
مشغول فعاليت هستند كه شناسايي شده و 
فهرست اين كانال ها، بارها با دستور قضايي 
جهت فيلتر ش��دن براي وزارت ارتباطات 
ارسال شده ولي تاكنون فيلتر نشده اند. بيش 
از دوسوم فضاي مجازي در اشغال بيگانگان 
است، كنترل بسياري از پايگاه هاي فضاي 
مجازي در اختيار ما نيست. اين هشت هزار 
كانال در جهت اقدام عليه امنيت ملي، عليه 
عفت و اخالق عمومي و عليه مقدسات نظام 

در حال فعاليت هس��تند. وزارت ارتباطات 
به عنوان مرزبان فضاي مجازي كشور بايد 
حساسيت بيش��تري در خصوص مسدود 
ك��ردن كانال ه��اي مجرمان��ه اي كه عليه 
امنيت كش��ور، عليه مقدس��ات و فرهنگ 
كشور فعاليت دارند داشته باشد ولي عمال 
تاكنون در اين خصوص تسليم تصميم مدير 

تلگرام شده است.«
محم��ود واعظي در پاس��خ اي��ن اظهارات 
با انتق��اد از سياس��ت هاي دبي��ر كارگروه 
فيلترين��گ محت��واي مجرمان��ه گف��ت: 
»اظهاراتي كه ايشان در خصوص فيلترينگ 
اعالم مي كنند نظر ش��خصي است و مرتب 
در سخنراني هاي خود نظرات شخصي در 
مورد سياس��ت فيلترينگ اعالم مي كنند 
اما يك كش��ور را نمي توان بر اس��اس نظر 
يك فرد اداره كرد. آنچه سياس��ت دولت و 
رهنمودهاي رهبر معظم در حوزه فيلترينگ 
است اس��تفاده مي ش��ود و ما نمي توانيم از 
طرز تفكر ايشان براي مسدود كردن تمامي 
سايت ها استفاده كنيم. برخي نمي دانند كه 
امروزه در دنيا كارايي ش��بكه هاي فناوري 

اطالعات تغيير كرده و ذهنيت شان ذهنيت 
20 سال پيش است، نگاه ما به توليد فاخر و 
اپليكيشن هاي مفيد در اين شبكه است.« 
واعظي يك روز بعد از اين اظهارات هم اعالم 
كرد: »به طور متوس��ط در هفته س��ه هزار 
كانال غيراخالقي در شبكه اجتماعي تلگرام 
مسدود مي شود. با اقدامات صورت گرفته و 
جلوگيري از فعاليت كانال هاي غيراخالقي 
و خشن براي جوانان و نوجوانان، اين فضا را 
سالم س��ازي كرده تا اين قشر در مواجهه با 
فضاي مجازي با فضايي سالم و بدون مشكل 
روبه رو شوند. معتقديم عالوه بر كانال هاي 
غيراخالقي در تلگرام، كانال هاي خشن هم 
براي جوانان و نوجوانان مضر اس��ت و بايد 

مسدود شود.«
از زماني كه شبكه پيام رسان تلگرام در ايران 
شروع به فعاليت كرده همواره حاشيه هايي 
به همراه داش��ته. وزارت ارتباطات بارها با 
مدي��ران تلگرام در خص��وص خارج كردن 
برخي امكانات ي��ا كانال هاي اين ش��بكه 
پيام رس��ان مكاتب��ه كرده اند. يك��ي از اين 
موارد مربوط به تماس صوتي تلگرام است 

كه روز گذشته محمود واعظي در مورد آن 
توضيحات��ي ارايه كرد و گف��ت: »برنامه اي 
براي رفع فيلتر تماس صوتي تلگرام نداريم. 
چرا اصرار داريد سرويسي براي شركت هاي 
خارجي ايجاد كنيم در حالي كه مخابرات 
و اپراتورهاي موبايل مي توانند اين سرويس 
را ارايه دهند. قرار نيس��ت اين ش��ركت ها 

ورشكسته شوند.«

دادستانكلكشور:فيلترسايتهابادستورشخصيانجامنميشود
فضاي مجازي

غالمرضا ارباب��ي، مديركل 
مديري��ت بح��ران اس��تان 
سيس��تان و بلوچس��تان از بحران��ي بودن 
وضعيت هوا در اين استان خبر داد و گفت: 
6 هزار و 200 عدد ماس��ك تنفس��ي از روز 
گذشته تاكنون با توجه به تشديد توفان گرد 
و خاك ميان مردم شهرس��تان هاي شمال 
اس��تان )سيستان( توزيع ش��ده است. 96 
نفر به دليل مشكالت تنفسي، بيماري هاي 
قلبي، ريوي و چشمي ناشي از توفان گرد و 
خاك به مراكز درماني و بيمارس��تان هاي 
منطقه سيس��تان مراجعه كرده اند. 77 نفر 

از مراجعه كنن��دگان ب��ه مراك��ز درماني و 
بيمارستان ها در اين مدت سرپايي درمان و 
19 نفر نيز بستري شدند.« اربابي همچنين 
اعالم كرد: »غلظ��ت ذرات معلق در هواي 
سيس��تان امروز به هزار و 187 ميكروگرم 
بر مترمكعب رسيده كه معادل هشت برابر 
ش��رايط عادي است. س��رعت وزش باد در 
برخي مناطق اين اس��تان به 90 كيلومتر 
در ساعت رسيده است. وزش باد در برخي 
مناطق به 90 كيلومتر در س��اعت رسيده 
است. اوج اين بحران طي امروز و فردا است و 
اين وضعيت تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. 

اين شرايط در شهرستان زهك شعاع ديد را 
به 800 متر رسانده است. با توجه به شرايط 
بحراني هواي اس��تان مقرر شد كارمنداني 
كه داراي مشكالت تنفس��ي، ريوي، قلبي 
و چشمي هس��تند با هماهنگي مسووالن 
اداره خود ام��روز و فردا در محل كار حضور 
پيدا نكنند. با توجه به وزش توفان ش��ديد 
و غلظ��ت آلودگي ه��وا طي اي��ن دو روز از 
رانندگان مي خواهيم با رعايت كامل نكات 

ايمني در جاده ها تردد كنند. 
شدت گرفتن ميزان ريزگردها و گرد و غبار 
در استان سيستان و بلوچستان، مردم اين 

استان را به ش��دت دچار مشكالت تنفسي 
كرده است و عالوه بر اين تردد در اين استان 
با مشكل جدي مواجه است، روز گذشته نيز 
ش��ركت هواپيمايي ماهان اعالم كرد پرواز 
1085 اين ش��ركت نتوانس��ته در زابل به 
زمين بنشيند. پرواز اين شركت هواپيمايي 
كه فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد زابل 
ترك كرده بود، به دليل مشكالت به وجود 
آمده در آب و هواي شهر مقصد نتوانست در 
زابل فرود بيايد و در زاهدان به زمين نشسته 
و در زمان بهبود شرايط آب و هوايي به سمت 

زابل حركت مي كند. 

ريزگردها ٩٦ نفر از اهالي سيستان و بلوچستان را راهي بيمارستان كرد
آب و هوا

آگهيتجديدمناقصهعمومييكمرحلهاي
شمارهگ96/10/35

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ايالم 
موضوع مناقصه: پروژه خط تغذيه گاز از روستاي دشت عباس تا روستاي استقالل و شبكه و توزيع روستاهاي بدر، خيبر، وليعصر و شاخ در شهرستان دهلران 

مبلغ كل برآورد )اجرا+ كاالي عهده پيمانكار(: 11.555.8٢٤.٢7٢ ريال
مبلغ تضمين: 577.7٩٢.٠٠٠ ريال 

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريزي به حساب سيباي ٢17٤53٠٦٢1٠٠٤ بانك ملي شعبه ميدان امام)ره( ايالم و يا ساير ضمانتنامه هاي معتبر و يا تركيبي از آنها 
كه در جدول شماره ٤ آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره 1٢3٤٠٢/ت 5٠٦5٩ ه� مورخه ٩٤/٩/٢٢ قيد گرديده اند. 

مدت زمان اجراي پروژه: ٢٤٠ روز 
محل تامين اعتبار: بند )ق( تبصره )٢( قانون بودجه سال ٩3

آخرين مهلت فروش اسناد: 13٩٦/٠5/1٤ تا پايان وقت اداري 
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: 13٩٦/٠5/٢8 تا پايان وقت اداري

زمان گشايش پاكات: 13٩٦/٠5/٢٩ ساعت ٩ صبح
محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم 

*استفاده از بخشنامه شماره ٩٤/1587٦٤ مورخ 13٩٤/7/13 سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تعيين برنده به اختيار و صالحديد كارفرما مي باشد. 
شرايط متقاضيان: 

1- داشتن شخصيت حقوقي 
٢- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات 

3- ارائه گواهينامه صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اساس مواد 85 و ٩1 قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب 8٩/3/5 وزير كار و امور اجتماعي. 
٤- داشتن امكانات، ماشين آالت و نيروي متخصص 

5- داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي در رشته تأسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با حداقل رتبه 5
٦- داشتن تجربه كافي معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه. 

محل تحويل و ارايه پيشنهادات )پاكات تكميل شده مناقصه(: دبيرخانه حراست شركت گاز استان ايالم 
هزينه خريد اسناد: ٦٠٠/٠٠٠ ريال در وجه شركت گاز استان ايالم به حساب سيباي مذكور به نام شركت پرداخت كننده و ذكر عنوان مناقصه در فيش پرداختي. هزينه دو نوبت آگهي به عهده 

برنده مناقصه مي باشد. 
هزينه چاپ و تكثير كتابچه هاي پيمان به مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال به عهده برنده مناقصه مي باشد و مي بايست به حساب سيباي ٢17٤53٠٦٢1٠٠٤ شركت گاز استان ايالم واريز گردد. 

آدرس: ايالم- چهارراه پيام نور- بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار 
شركت گاز استان ايالم سايت WWW.Shana.ir و http://iets.mporg.ir و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن ٢٢358٢٤-٠8٤3 

- كد فراخوان جهت آگهي مذكور 1.٤٩3.٢1٤ مي باشد. 

روابط عمومي شركت گاز استان ايالم 

نوبت اول
شماره مجوز: 178٦/13٩٦

شركت گاز استان ايالم

نوبت دوم چاپ: ٩٦/5/٢نوبت اول چاپ: ٩٦/٤/٢7

زوج هاي بدون فرزند، كودك 
معلول را به فرزندخواندگي 

نمي پذيرند
ايرنا| اصغر باقري؛ مديركل بهزيستي 
اس��تان تهران گف��ت: »زوج هاي بدون 
فرزند، متاسفانه فرزندان بيمار و معلول مراكز بهزيستي 
را ب��ه فرزندخواندگي نمي پذيرن��د و ترجيح مي دهند 
كودك سالم را فرزند خوانده كنند. اين در حالي است 
كه در كش��ورهاي پيش��رفته كه زوج هاي بدون فرزند 
براي پذيرفتن سرپرس��تي كودك ثبت نام مي كنند، 
هر كودكي را ب��ه فرزندخواندگ��ي مي پذيرند. برخي 
مهمانان اروپاي��ي ما از اينكه فرزند ش��يرخوار بيمار و 
معل��ول در ش��يرخوارگاه هاي ما باقي مان��ده اما براي 
فرزندخواندگي، بسياري از زوج ها پشت نوبت هستند، 
اظهار تعجب مي كنند كه مردم ما فقط فرزندان زيبا و 

سالم مي خواهند. «

اعتماد


