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 اعالم اسامی 
واجدان شرایط دریافت طرح ترافیک سالیانه

مدیر مرکز صدور آرم  طرح ترافیک ش��هرداری تهران گفت: 
اسامی واجدان شرایط دریافت طرح ترافیک سالیانه 96 شنبه 30 

بهمن ماه سال جاری اعالم خواهد شد.
مصطفی قنبرنژاد اظهار داش��ت: دوره ثبت نام طرح ترافیک 

س��الیانه 96 ک��ه از 18 آذرماه آغاز ش��د و در 15 دی ماه پایان 
پذیرفت، 57 ه��زار متقاضی ثبت نام کردند. وی افزود: اس��امی 
واجدان ش��رایط دریافت طرح ترافیک س��الیانه 96 ش��نبه 30 
بهمن ماه س��ال جاری اعالم خواهد ش��د. قنبرن��ژاد تصریح کرد:  

آن دس��ته از متقاضیانی که حائز دریافت طرح ترافیک س��الیانه 
هس��تند از طریق پیامک مطلع خواهند شد. وی در پایان گفت: 
زمان تحویل آرم طرح ترافیک به واجدان ش��رایط دریافت طرح 

ترافیک سالیانه 96 طی ماه های آینده اعالم خواهد شد.

فراخوان ارزيابي کيفي مشاوران (٣٩-٩٥-٣)

شرکت سهامي آب منطقه اي سمنان در نظر دارد آماربرداري از منابع و مصارف آب سطحي و زيرزميني محدوده هاي مطالعاتي استان سمنان را به 

مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد لذا از کليه مشاورين داراي گواهينامه تاييد صالحيت حداقل پايه ٣ رشته سدسازي يا پايه ٣ رشته آبياري 

 و زهکشي دعوت مي شود جهت دريافت اسناد ارزيابي کيفي به آدرس سايت شرکت آب منطقه اي سمنان (www.smrw.ir) قسمت مناقصات و 

مزايده ها مراجعه نمايند. 
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آگهي مزايده عمومي نوبت دوم

 شهرداري اروميه درنظر دارد به استناد ماده ٣٠ آئين نامه معامالتي شهرداري اروميه نسبت به اجاره مغازه شماره هاي ٧و٩ فدک واقع درمجموعه 

پل هاي شهيد بهشتي پروژه فدک را از طريق مزايده عمومي به شرح ذيل به مدت يکسال واگذار نمايد. از اشخاص حقيقي يا حقوقي که مايل به شرکت در 

مزايده هستند درخواست مي شود جهت کسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده همه روزه تا آخر وقت اداري سه شنبه مورخ٣ /٩٥/١٢ به سازمان 

بهسازي و نوسازي شهرداري اروميه واقع در خيابان شهيد منتظري خيابان اقبال روبروي مسجد جامع ، ساختمان تجاري و اداري نارون و يا به سايت 

شهرداري به آدرس www.urmia.ir  مراجعه فرمايند.

  تاريخ انتشار نوبت اول: ٩٥/١١/٢٣

تاريخ انتشار نوبت دوم : ٩٥/١١/٢٨
حضرت پور- شهردار اروميه

چگونگی توزیع »شیر رایگان« در مدارس 
مدی��رکل دفت��ر برنام��ه و بودج��ه وزارت آموزش و 
پرورش، آخرین وضعیت اعتبارات و چگونگی توزیع شیر 

رایگان در مدارس کشور را تشریح کرد.
منصور مجاوری در پاسخ به این پرسش که »اعتبارات 
ش��یر رایگان مدارس چقدر است و در چه مقاطعی و چه 
تعدادی از مدارس، شیر دریافت کرده اند؟«، اظهار داشت: 
کل اعتبار مصوب شیر رایگان مدارس، 200 میلیارد تومان 
اس��ت. وی افزود: از مجموع اعتبارات مصوب شیر رایگان 

مدارس، تاکنون اعتباری تخصیص داده نشده است.
مجاوری درخص��وص تأمین اعتبارات ش��یر مدارس، 
خاطرنش��ان کرد: از محل هدفمن��دی یارانه ها فقط 300 
میلیارد تومان پرداخت ش��ده است که بخشی بابت تسویه 
حس��اب سال گذشته و بخشی هم که حدود 100 میلیارد 
تومان است بابت تأمین اعتبار شیر در سال جاری اختصاص 
داده شده است. وی تصریح کرد: همچنین مبلغ 60 میلیارد 

تومان نیز از محل اوراق بدهی پرداخت شده است.
مجاوری با اش��اره به جامعه هدف توزیع شیر رایگان 
در م��دارس عنوان کرد: هدف توزیع ش��یر، تمام مدارس 

کشور و تمام دانش آموزان مقاطع تحصیلی هستند.

 پایگاه های اورژانس هوایی 
تا نوروز افزایش می یابد

سرپرست اورژانس کش��ور تعداد پایگاه های اورژانس 
هوایی کش��ور را 30 پایگاه برش��مرد و اظه��ار کرد: این 

پایگاه ها تا عید نوروز افزایش می یابند.
به گ��زارش ایرنا،  پیرحس��ین کولیوند در شش��مین 
گردهمایی بین المللی ایمنی راه ها و س��ومین گردهمایی 
نورو )مغز( تروما در عین حال به این مطلب اش��اره نکرد 
که دقیقا چه تعداد پایگاه اورژانس هوایی تا عید نوروز به 
ناوگان این اورژانس اضافه می ش��ود. وی گفت: با افزایش 
تع��داد اورژانس هوایی و پایگاه  ه��ای اورژانس در جاده ها 
میزان تلفات و مصدومان رانندگی کاهش می یابد؛ چراکه 
در زمان حاضر نیمی از فوت های ناشی از سوانح رانندگی 

پس از وقوع حادثه رخ می دهد.
این مقام مسئول اورژانس کشور همچنین یکی از موارد 
مه��م در کاهش تلفات رانندگ��ی را توجه به طب اورژانس 
عنوان کرد. کولیوند با تاکید بر آموزش همگانی و پیشگیری 
از ح��وادث نی��ز گفت: آموزش افراد به خص��وص در دوران 
کودکی بس��یار ضروری است و می توان با ارایه آموزش های 
همگانی از میزان تلفات و مصدومان رانندگی کاست که این 

نیازمند آموزش افراد از سنین کودکی است.
سرپرس��ت اورژانس کش��ور افزوده ش��دن واحدهای 
درس��ی با موضوع آموزش ه��ای همگانی ب��ه کتاب های 
دانش��جویان و دانش��گاهیان را به افزایش آگاهی و دانش 

آموزش همگانی موثر دانست.

افتتاح فاز اول خط ۷ متروی تهران تا پایان سال
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از افتتاح 

فاز اول خط 7 متروی تهران تا پایان سال خبر داد.
مازیار حس��ینی در جریان بازدید خبرنگاران از روند 
آماده سازی خط 7 متروی تهران اظهار داشت: فاز اول خط 
7 متروی تهران با 5 ایستگاه مسافربر، شامل ایستگاه های 
می��دان محمدیه، بریانک، کمی��ل، رودکی و نواب صفوی 
و همچنین دو ایس��تگاه عبوری )ایستگاه های هالل احمر 
و تقاط��ع مولوی - ولیعصر( که هنوز آماده مس��افرگیری 

نیست به بهره برداری می رسد.
حسینی با اعالم اینکه خط هفت متروی تهران به طور 
کامل در نیمه سال 96 به بهره برداری خواهد رسید، گفت: 
با افتتاح خط هفت متروی تهران روزانه یک میلیون و 306 
مس��افر جابجا می شوند. در حال حاضر در روز سه میلیون 
مسافر توسط مترو جابه جا می شوند که این عدد برای خط 
هفت متروی تهران عدد قابل مالحظه ای اس��ت. وی ادامه 
داد: پس از آماده شدن فاز نخست خط هفت به مدت یک 
هفته تحویل بهره برداری مترو می شود و ابتدا تست سرد و 

پس از آن تست گرم در این خطوط انجام می شود.
مع��اون حمل و نقل ترافیک ش��هرداری تهران ضمن 
اش��اره ب��ه اینکه کارگ��ران در خط هفت به صورت س��ه 
ش��یفت در حال کار هستند، گفت: در مجموع شش هزار 

نفر در کل خط هفت مشغول به کار هستند.
حس��ینی با بیان ای��ن مطلب که ش��روع خط هفت 
متروی تهران، ورزشگاه تختی و پایان خط، میدان صنعت 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در مجموع امسال و سال آینده 

رکورد 30 کیلومتر بهره برداری در سال را خواهیم زد.

عرضه محصوالت ایرانی با نشان استاندارد حالل
مس��ئول ح��وزه نمایندگ��ی ولی فقی��ه در س��ازمان 
دامپزشکی گفت: به زودی تمام محصوالت ایرانی با نشان 

استاندارد حالل عرضه می شوند.
به گزارش فارس، حجت االسالم حمزه کالنتری در ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اس��تان کرمان و اعطای نش��ان 
اس��تاندارد حالل به چهار کشتارگاه در استان کرمان اظهار 
داش��ت: مبحث تجارت حالل در دنیا رونق دارد و جمهوری 
اس��المی با داش��تن چهار تا پنج درصد مس��لمانان جهان، 

تاکنون تالش های زیادی در این زمینه نداشته است.
این مقام مس��ئول بیان داشت: بسیاری از کشورهای 
کوچک اس��المی در زمینه تجارت حالل بخش مهمی را 
در دست دارند، اما جایگاه ایران به عنوان کشوری دارای 

جمهوری اسالمی باید ویژه باشد.

کار در ح��وزه زن��ان واض��ح و 
مطــالبـــه

مائده شیرپور
مش��خص اس��ت، هم شرع به 
زنان احترام می گذارد و هم بر 
خالف تصور برخی ها قانون مترقی جمهوری اسالمی 
ایران زنان را تکریم می کند اما انگار عده ای خوششان 
می آید خواس��ته یا ناخواسته آب بر آسیاب دشمنان 
بریزند و اینطور به نهادهای به اصطالح حقوق بشری 
و رس��انه های معاند خ��ط بدهند که زن��ان در ایران 
نادیده گرفته می ش��وند، نمی گوییم همه چیز کامل 
اس��ت اما اگر آنطوری اس��ت که به زن بها نمی دهند 
باید از معاونان رئیس جمهور و زنانی که در پست های 
مختلف هستند پرسید با این دیدگاه چرا شما در آن 

جایگاه نشسته اید؟! 
اینها را گفتیم تا برسیم به جدیدترین مصاحبه و 
توئیت جنجالی معاون امور زنان ریاست جمهوری که 
در آن نوش��ته شده »در بحث قوانین، به طور قطع و 
یقین بدون این تعامل و این اقناع، نمی توانیم قدم از 
قدم برداریم و اولین حرکتی که انجام شود، در نطفه 

خفه می شود.« 
این توئیت را نمی توانی هضم کنی وقتی می فهمی 
مهمترین دغدغه زنان کشورت نداشتن بیمه، نرسیدن 
به تحقق کامل مرخصی زایمان، از هم پاشیدن بنیان 
خانواده و مس��ایلی است که برایشان پیش می آید تا 
نهایتا آنها را به س��مت بزه و یا آسیب های اجتماعی 
بکش��اند، دلت به درد می آید از اینکه ندانسته آنقدر 
بی انصافی می ش��ود و با بیان حرفی کلی همه قصور 
را ب��ه گ��ردن اف��رادی می اندازند که کارش��ان چیز 
دیگری است. از خانم موالوردی باید پرسید شما چه 
زمانی خواس��تید صحبت از همگانی شدن بیمه زنان 
خانواده کنید و مانع تان ش��دند، چه زمانی خواستید 
صنایع دستی گوناگون زنان این سرزمین را بیمه کنید 
و بافندگان را ارج نهید و نگذاش��تند؟! کی خواستید 
طرحی برای ترویج سبک زندگی ایالمی ایرانی و راه 
حلی برای کاهش طالق و تبعات پس از آن ارائه کنید 

و منع تان کردند؟! 
دوچرخ��ه س��واری و اس��تادیوم رفت��ن را اگر 
می گویی��د که اینها مطالبات اصل��ی و دارای اولویت 
زنان کشور نیست. اگر قبول ندارید نگاهی به آمارها 
بیندازید، جامعه به سمت میانسالی می رود و بیش از 
اینکه زنان نیازمند استادیوم رفتن باشند می خواهند 
دوران پیری هراسی نداشته باشند، اصال چند درصد 
زن��ان جامعه در صورت اجازه حضور به اس��تادیوم با 
توجه ب��ه قیمت بلیت و اوضاع نابس��امان آن حاضر 
می ش��وند در این ج��و حضور یابند. چن��د درصد از 
زنان استادیومی در شهر یا شهرستانشان هستند که 
بخواهند بروند فوتبال ببینند؟! به نظر می رسد خانم 
موالوردی بعد از س��ه س��ال و نیم فعالیت در حوزه 
زنان هنوز نمی تواند یا نمی خواهد اولویتهای اصلی و 

نیازهای واجب زنان کشور را درک کند.

مصاحبه ای که معاون روحان��ی اخیرا با یکی از 
رس��انه ها درباره بس��ط دادن توئیت اخیرش داشته 
گویای همه چیز اس��ت. موالوردی در این گفت و گو 
عنوان ک��رده که »در بحث قوانین، ب��ه طور قطع و 
یقین بدون این تعامل و این اقناع، نمی توانیم قدم از 
قدم برداریم و اولین حرکتی که انجام شود، در نطفه 
خفه می ش��ود. او که یک��ی از برنامه های اصلی اش را 
دیدارهای ماهانه و ارسال منظم گزارش ها و مستندات 
آم��اده به بیوت مراجع و علما می داند، اذعان می کند 

که فرصت آن در این دوره فراهم نشد.
نمونه اش اظهارنظری است که در مورد اصالح و 
ن��ه تغییر قانون گذرنامه، ماده 18 ش��د که اصاًل این 
فرص��ت را پیدا نکردیم که موض��وع را باز کنیم. هر 
چند که پس از آن توضیحاتی داده شد که ضرورت ها 
ایجاب می کند در این شرایط استثنائاتی بر این اصل 
کلی وارد شود چراکه در زمان تصویب این قانون، ما 

خانمی نداشتیم که عضو هیأت علمی باشد، خانمی 
نداشتیم که ورزش��کار باشد و در میادین بین المللی 
حضور پیدا کند یا پزش��ک باشد و در کنفرانس های 
جهانی ش��رکت کن��د. امروز همه این اف��راد، نیاز به 
خروج از کشور دارند و در شرایطی قرار می گیرند که 
باید استثنایی برای آنها قائل شد؛ مانند شرایطی که 
برای خانمی که می خواهد به حج برود و اگر موافقت 
و رضایت همسر را نداشته باشد، دادستان وارد عمل 
می شود. ما می خواستیم چنین کاری انجام شود، اما 
متأسفانه دیدید که چه کردند و نگذاشتند بحث را تا 
جایی پیش ببریم که حداقل به مجلس برس��د، حال 

اینکه تصویب بشود یا نشود بماند.«
ای��ن در حالی اس��ت که اولویت ح��وزه زنان در 
جامعه ما مش��کل س��فر بدون رضایت همسر نیست 
و تقریبا براس��اس آمار می توان ادعا کرد در ش��رایط 
عادی به ندرت شاهد این عدم اجازه ها بودیم. دوست 

داری��م خانم م��والوردی اول بگوید چند درصد زنان 
ای��ران پاس��پورت دارن��د و چند درصدش��ان ممکن 
اس��ت برای اجازه خروج دچار مش��کل شوند و این 
درصدها را در آمار درصد اعتیاد زنان، مشکالت زنان 
بی سرپرست و بدسرپرست بگذارد و بعد ببیند کدام 
اولی تر است. اصال بگذاریم طرح هایتان را که در چند 

وقت اخیر پیشنهاد دادید مرور کنیم.

عقیم سازی  در کجای دنیا پذیرفته است؟!
یک��ی از طرح هایی که معاون روحانی اخیرا ارائه 
ک��رد و از ه��م طیفی های خ��ود با اس��تقبال روبه رو 
ش��د طرح عقیم کردن زنان و م��ردان کارتن خواب و 
گورخواب بود، ش��هیندخت م��والوردی، معاون امور 
زنان ریاست جمهوری چندی پیش اعالم کرد که باید 
زنان کارتن خواب »عقیم« شوند تا از میزان هزینه ها 
و خطرات آنها کاس��ته شود! جالب است که همین به 

اصطالح روشنفکران، وقتی قرار است برای عقیم سازی 
گربه های شهر، از سوی دیگران اظهارنظری شود فریاد 
واأس��فا و وامصیبتا س��ر می دهند اما به راحتی برای 
طرح عقیم س��ازی انسان هایی که حق زندگی دارند و 
باید برای زندگی سالم آنها برنامه ریزی و تالش کنند، 

کف می زنند و هورا می کشند!!
اگر شرع و قانون را هم کنار بگذاریم سلب داشتن 
فرزند از فردی که هر لحظه ممکن اس��ت تغییر کند 
و به زندگی عادی برگردد در کدام مرام پذیرفته شده 
اس��ت؟! آیا به صرف وجود مشکل و بیماری می توان 

حق طبیعی افراد را نادیده گرفت؟!

دوچرخه سواری با چاشنی دود
وقت��ی اوضاع ش��هرهای پرجمعیت ب��ه قدری 
اسفناک اس��ت که باید با ذره بین روزی پاک و بدور 
از آلودگی بیابی و در شهرستانها هم اغلب ریزگردها 
با حیات مردم در س��تیز است، طرح دوچرخه سواری 
بانوان در این هوا چقدر منطقی اس��ت. جدای از نظر 
علم��ا و دین و مراجع و اینکه این موضوع در اولویت 
چن��دم زنان ایرانی اس��ت باید گفت ش��هرهایی که 
دوچرخه خریدن در آن س��هل الوصول است مشکل 
آلودگی داش��ته و بیرون از ش��هر هم ک��ه یا قدرت 
خری��د نیس��ت و ی��ا از حیوانات س��واری می گیرند. 
به س��ختی می ت��وان باور کرد که این پیش��نهاد جز 
جنجال سازی و پوش��اندن ضعفهای معاونت زنان در 
ارائه خدمات به این قشر رسالت دیگری داشته باشد 
و در بدبینانه ترین حال��ت می توان فکر کرد که دارد 
به کسی یا جاهایی خط می دهد! ضمن اینکه مراکز 
بانوان ب��رای این کار وجود دارد و چه نیازی اس��ت 

حتما در مالء عام وسط شهر این اتفاق ثبت شود؟!
به نظر می رسد اگر این معاونت به دنبال برطرف 
کردن مشکالت اصلی و نیازهای واقعی زنان باشد هم 
پرونده کاری خود را نزد مردم قبول ش��ده می بیند و 

هم با مراجع و قانون در تعارض قرار نمی گیرد.
اگ��ر م��والوردی می خواه��د زنان ایران��ی با او 
احس��اس راحتی کرده و به این باور برسند که واقعا  
قصد حل کردن مشکالتشان را دارد به نظر می رسد 
بای��د در اولویت ه��ای نیازهای جامعه زن��ان تغییر 
دیدگاه داده و به زنان بد سرپرس��ت، بی سرپرس��ت 
توج��ه ویژه داش��ته و در عین ح��ال ضمن آموزش 
مهارت های زندگ��ی و کاهش طالق با پایین آوردن 
تبع��ات طالق ب��رای زنان جامعه ب��ه پیگیری بیمه 
همگان��ی، مرخصی زایمان و کمک به طرح همگانی 
س��المت زنان خانه دار دس��ت زده و مواردی از این 
دست را در دس��تور کار خود قرار دهد، اما اگر قرار 
اس��ت که با جنجال آفرینی و حاشیه تراشی قصورها 
را بپوشاند می توان گفت رویه مناسبی را اتخاذ کرده 

و می تواند این رویه را ادامه دهد.

بحران خوزستان را از دور کنترل می کنند!
عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی گفت: متأس��فانه این 
دولت، دولت توانمندی نیست و رئیس جمهور می خواهد از 
دور شرایط را کنترل کند در حالی که در موضوع خوزستان 

باید عملیاتی برای حل مشکل اقدام شود.
جواد کریمی قدوس��ی گفت: اس��تان خوزستان استانی 
فقی��ری و مح��روم ذاتی نیس��ت، آب و زمی��ن و موقعیت 
راهبردی بسیار خوبی دارد همه این ها در کنار مردم انقالبی 
دس��ت به دس��ت هم می دهد تا این اس��تان بتواند کانون 

اشتغال و پیشرفت باشد و یک مجموعه کم نظیر است.
وی افزود: انتظار این است که دولت به طور ویژه حضور 
فوق العاده عملیاتی داش��ته باش��د، نیازی به بردن پول هم 
به آنجا نیس��ت چون خودش مرکز ثروت ملت است با یک 
مدیریت بسیار خوب می شود آنجا به لحاظ رشد جمعیت و 
ایجاد اش��تغال فرصت ها و ظرفیت های خوبی برای آینده را 
به وجود بیاورد، متأسفانه دولت منفعل است اگر سیلی بیاید 
یا اتفاق و حوادثی مانند بحران قطع آب و برق در خوزستان 

اتفاق بیفتد یکدفعه وزرا سراسیمه به آنجا می روند.
کریمی قدوس��ی گفت: بن��ده بارها گفت��ه ام این دولت 
را بن��ده دولت توانمندی نمی بینم ب��ه لحاظ عملیاتی آقای 
روحانی یک دیپلمات بوده و در تمام عمرش فقط کار مذاکره 
و گفت و گو داش��ته اصال کار اجرایی، رهبری و هدایت یک 
مجموعه را نداشته لذا برای اداره دولت توانایی الزم را ندارد 
و نمی توان��د به خوبی از نیروها و امکاناتی که در اختیار دارد 
اس��تفاده کند. وی افزود: رئیس جمهور باید کسی باشد که 
بتواند بقیه را هدایت کند اما رئیس جمهور از دور می خواهد 

همه را کنترل کند و وقت کافی را برای امور نمی گذارد.

300 درمان موفق سکته مغزی حاد 
رئی��س انجمن س��کته مغزی ایران با اش��اره به اینکه 
هن��وز تا درمان اس��تاندارد بین المللی س��کته مغزی حاد 
فاصله داریم، گفت: 300 درمان موفق در 55 بیمارس��تان 

طی 6 ماه گذشته انجام گرفته است.
 بابک زمانی افزود: سکته مغزی دومین علت مرگ و میر 
در ایران به شمار می رود و می توان گفت که در درمان سکته 
مغزی حاد بس��یار عقب هس��تیم و باید اقدامات زیادی در 
این راستا صورت بگیرد. هر چند که در موضوع »پیشگیری 
مهمتر از درمان اس��ت« تردیدی برای کس��ی وجود ندارد 
ولی در زمینه درمان س��کته مغزی حاد عقب هستیم و باید 

اولویت درمانی دراین زمینه را مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: از دو سال پیش این مساله جزء برنامه های 
ملی وزارت بهداشت قرار گرفت و با همکاری انجمن سکته 

مغزی اقدامات الزم در دست انجام است.
زمانی گفت: از اواس��ط تابس��تان 300 درمان س��کته 
مغ��زی حاد موفق انجام گرفت��ه و 1500 ثبت بیماری در 
این مدت داش��ته ایم و این آمار بسیار شگفت انگیزی است 
چراکه در حدود 2 س��ال پیش به ش��دت در حوزه درمان 
حاد س��کته مغزی عقب بوده ایم. وی به نش��انه های سکته 
مغزی اش��اره کرد و گفت: اختالل تکلم، کج شدن صورت 
و ضعف در دس��ت به صورت ناگهانی از عالئم و نشانه های 
س��کته مغزی اس��ت که باید بس��یار جدی گرفته شود و 

خانواده ها بالفاصله با 115 تماس بگیرند.
زمانی گفت: 3 س��اعت ابتدای بروز سکته مغزی یک 
زمان طالیی محس��وب می ش��ود و در موارد ي حداکثر تا 

4.5ساعت هم ممکن است.

۴00 هزار تومان جریمه رانندگان مست
رئی��س پلیس راه��ور ناجا بیش��ترین جریمه تخلفات 
رانندگی را مربوط به رانندگان الکلی دانست و گفت: 400 

هزار تومان، رقم جریمه رانندگان مست است.
 س��ردار تقی اف��زود: در ح��ال حاضر، پلی��س به هیچ 
عن��وان خودروهای بدون ترمز ضد قفل و کیس��ه ایمنی هوا 
را شماره گذاری نمی کند. وی با اشاره به مهمترین موضوعات 
در ب��روز حوادث ترافیکی گفت: بس��تن کمربند ایمنی برای 
رانندگان، کنترل سرعت خودروها در جاده ها، استفاده از تلفن 
همراه در حین رانندگی، س��وء مصرف الکل و مواد روانگردان، 
ج��زء مهمترین موضوعات و تخلفات حادثه س��از در حوادث 
ترافیکی کشور تلقی می شود که پلیس آنها را مورد توجه قرار 
داده است به طوری که بیشترین جریمه مربوط به استفاده از 

الکل در رانندگی است که رقم آن 400 هزار تومان است.
مهری درخصوص موضوع اس��تفاده از صندلی کودک 
در خودروها اظهار کرد: ما این مسئله را به عنوان پیشنهاد 
به دولت ارائه دادیم و تالش می کنیم مثل س��ایر تخلفات 

رانندگی تلقی شود.
رئیس پلیس راهور ناجا با اعالم اینکه در 9ماهه امسال، 
8 درص��د از آمار فوتی ه��ای تصادفات رانندگ��ی مربوط به 
کودکان زیر 10 س��ال بوده است، افزود: 11.6درصد فوتی ها 
مربوط به س��نین 11 تا 20 سال، 8.8 درصد مربوط به افراد 
61 تا 70 س��ال و 9.2 درصد فوتی ها مربوط به سنین باالی 
71 سال بوده است. وی با اعالم اینکه 78 درصد کشته های 
ح��وادث ترافیک��ی را م��ردان و 22 درصد را زنان تش��کیل 
داده اند، اف��زود: 51 درصد فوتی ها مربوط به س��نین 21 تا 

50 سال بوده است.

آثاری از دوران پارینه سنگی در ایالم کشف شد
در نتیجه کاوش های باستان شناختی نجات بخشی در 
محوطه ارزش��مند 100هکتاری َکلگ��ه از بخش صالح آباد 
شهرس��تان ایالم، آث��اری از دوران پارینه س��نگی، مفرغ، 

اشکانی، ساسانی و اسالمی به دست آمد.
سرپرست کاوش در محوطه باستانی َکلگه، گفت: محوطه 
کلگه ازجمله آثار تاریخی شهرستان سیروان در استان ایالم 
اس��ت که به دلیل قرارگیری در حاش��یه رودخانه سیمره با 

آبگیری سد سیمره در دریاچه سد مدفون می شود.
سیدمحمود میراسکندری افزود: محوطه کلگه، به دلیل 
ش��رایط محیطی مناس��ب و مس��اعد، از دیرباز موردتوجه 
انس��ان ها بوده است. وی گفت: با توجه به اهمیت و قدمت 
محوطه کلگه و نیز خطر ناش��ی از آبگیری س��د برای این 
محوطه، کاوش نجات بخشی آن در دستور کار پژوهشکده 

باستان شناسی قرار گرفت.
به گفته وی، مطالعات اصولی و دقیق به منظور معرفی و 
پی بردن به ارزش های واال و جایگاه این محوطه در مطالعات 
باستان شناختی منطقه )با توجه به گاه نگاری و ادوار فرهنگی 
و گستردگی محوطه( و لزوم برنامه ریزی برای مطالعات بعدی 
پیش از آبگیری سد ازجمله اهدافی بودند که طی اجرای طرح 

کاوش نجات بخشی محوطه باستانی به آن ها پرداخته شد.
ای��ن باستان ش��ناس اظهار ک��رد: بررس��ی های اولیه 
نش��ان داد ک��ه محوطه کلگ��ه با وس��عتی در حدود 100 
هکت��ار دربردارن��ده آثار مختلف��ی ازجمله غار باس��تانی، 
اس��تقرارگاه های دایمی و موقت، و گورس��تان است. طی 
این دوره ها محوطه کلگه به ش��دت تحت تأثیر رخدادهای 

طبیعی و تغییرات محیطی منطقه بوده است.

موالوردیتوضیحدهدمراجعدربارهتحققبیمهزنانخانهدار
ومرخصیزایمانچهنظریدارند؟!

 تالش برای زنان کشور
یا خط دادن به...؟!

نمای نزدیک
ه��ر چند یک هفته از س��الگرد پی��روزی انقالب 
اس��المی در 22 بهمن 1357 می گذرد اما زمان برای 
برشمردن دس��تاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران 
سپری نش��ده چراکه این دس��تاوردها چنان بی شمار 
اس��ت که برای پ��ردازش آنها جای کار بس��یار وجود 
دارد. آنچ��ه در می��ان ای��ن دس��تاوردها می توان در 
نقش و جایگاه زنان در انقالب اسالمی و نیز جایگاهی 

که نظام اسالمی برای زن ایجاد کرده مشاهده کرد. 
ام��ری ب��س مهم و گس��ترده که ش��اید به دلیل 
غفلت ها و ش��اید فضاس��ازی های مغرضانه دش��منان 
ای��ن مرز و ب��وم که هم��واره بر آن بوده ان��د تا زنان 
ایران��ی کوچ��ک و حقیر و قوانین اس��المی را مغایر با 
حقوق زن معرفی و آنچ��ه ولنگاری فرهنگی در غرب 
و سرنوش��ت نامعلوم زنان در این جوامع است را به 
عنوان حقوق زن و ترقی و پیشرفت زنان القا سازند، 

به چشم نیامده است. 
آنچ��ه از حق��وق و آزادی زن و حض��ور فعال در 

سیاس��ت و اجتم��اع از منظر غربی به عین��ه می توان 
دید وضعیت اس��فناک هزاران زن در گروهکی چون 
منافقین اس��ت که با پش��توانه و حمایت غرب ادعای 
حقوق برتر زن را س��ر می داد ح��ال آنکه حقیقت امر 
نابودس��ازی تمام موجودیت و زنیت زنان بوده است. 
در مقابل این حقوق غربی، نگاه انقالب اسالمی به زنان 
و جای��گاه آنان را داریم زنانی ک��ه در آن نام افرادی 
همچ��ون مرح��وم مرضیه دباغ به چش��م می خورد که 
در عی��ن حفظ جایگاه زنی��ت و مادری اش، در رده های 
شایس��ته ای همچون محافظ امام خمینی)ره( بودن را 

کسب می کند. 
ش��یر زنانی ک��ه در ط��ول 8 س��ال دفاع مقدس 
فرزن��دان و ش��وهران خود را راه��ی جبهه ها کردند 
و خ��ود نیز پا به پای آنها وارد میدان ش��دند. امروز 
زنان بس��یاری داریم که در مقام پرستار از جانبازان 

و  می کنن��د  پرس��تاری  وط��ن  راه  در  ایثارگ��ران  و 
بس��یار زنانی که خ��ود در خیل جانبازان هس��تند اما 
ل��ب به ش��کایت نمی گش��ایند. زنان ای��ران زمین از 
افرادی همچون خانم ش��هیندخت م��والوردی معاون 
رئیس جمه��وری در ام��ور زنان و خان��واده که خود را 
مسئول توجه و ارتقای حقوق و جایگاه زنان می دانند 
انتظار دارند که حقوقشان را در حد دوچرخه سواری 
و ورود ب��ه ورزش��گاه و درس خواندن در دانش��گاه 
تقلیل ندهند و به جای آن برای انتش��ار و آگاه سازی 
نس��ل جوان و جهانیان از رشادت ها و ایثارهای زنان 
این سرزمین تالش نمایند تا جهان بدانند زنان ایران 
زمین الگویی برای جهان هستند و نه نیازمند قوانین 
ساده انگارانه که در دنیای امروز به عنوان حقوق زن 
مطرح می شوند که زمینه ساز تقلیل جایگاه حقوق زن 
در حد دوچرخه س��واری و... می ش��ود. زنان ایران از 
اف��رادی مانند خان��م م��والوردی می خواهند آدرس 

درست بدهند نه آدرس غلط. 

لطفاآدرسدرستبدهید


