
در ادام�ه مخالفت ها با ط�رح جديد ترافيك 
شهرداري، كميسيون شوراهاي مجلس هم با 
اجراي اين طرح مخالفت كرده است. در همين 
راستا رئيس پليس راهور تهران معتقد است: 
نبايد هيچ طرحي كه به مردم فشار مضاعفي 
بياورد يا دغدغه اي را به دغدغه هاي آنها اضافه 
كند، اجرا ش�ود؛ همچنين برخ�ي از اعضاي 
شوراي شهر تهران خواس�تار اجراي پايلوت 
ط�رح و رفع نق�اط ضعف اين طرح ش�ده اند. 
اصغر سليمي ، نماينده مردم سميرم در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: شهرداري برقراري عدالت 
اجتماع��ي را عامل اصلي اج��راي طرح عوارض 
ترافي��ك مي داند تا در پ��ي آن افراد بر اس��اس 
ضرورت و نيازي كه دارند ب��ه اين محدوده وارد 
شوند و نرخ هايي از 13هزار تومان تا 38 هزارتومان 

نيز بر اساس ورود در ساعات اوج ترافيك و زمان 
خلوتي براي آن تعيين كرده است. 

عضو هيئت رئيس��ه كميسيون ش��وراها و امور 
داخلي مجلس افزود: ش��هرداري بر اين موضوع 
تأكيد دارد كه طرح كنوني را با الگوي بسياري از 
كشورهاي موفق در اين حوزه تطبيق داده است، 
اما اعضاي كميس��يون ش��وراها در پي استماع 
جزئيات اين طرح كه از سوي مسئوالن شهرداري 
تشريح شد، به دليل احتمال تداوم وجود ترافيك 
و آلودگي هوا قانع نشدند و قرار بر اين شد كه آنها 
روي اين طرح بيشتر كار كنند و بعد از بررسي در 
شوراي شهر مجدد نتايج حاصل  شده را در اين 

كميسيون مطرح كنند. 
وي افزود: ما همچن��ان نگران اين هس��تيم كه 
اجراي طرح عوارض ترافيك نيز تأثيري در كاهش 

بار ترافيك و ميزان آلودگي هوا نداش��ته باشد و 
نه تنها اين معضالت برطرف نشود، بلكه با امكان 
ورود تمام خودروها به اين محدوده بر تشديد بار 

ترافيك و ميزان آلودگي هوا منتهي شود. 
   هيچ تغييري در طرح زوج و فرد در سال 

آينده ايجاد نمي شود
به گفته پليس هم با تمهيدات��ي كه پيش بيني 
ش��ده هيچ تغييري در ميزان سهميه ها و ميزان 
فروش روزانه طرح ترافيك به وجود نخواهد آمد. 
سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهور 
تهران، درباره نح��وه اجراي ط��رح زوج و فرد و 
طرح ترافيك در س��ال 1397 اظهار داشت: اين 
اطمينان خاطر را به شهروندان مي دهم كه همه 
دستگاه هاي مس��ئول اعم از پليس، شهرداري، 
وزارت كش��ور، مهم ترين دغدغه ش��ان آسايش 

مردم است و نبايد هيچ طرحي كه به مردم فشار 
مضاعفي بياورد يا دغدغ��ه اي را به دغدغه هاي 
آنها اضافه كند، اجرا ش��ود؛ دلي��ل اين همه كار 
كارشناس��ي و طوالني ش��دن موضوع هم رفع 
همين نگراني ها و دغدغه هاست.  رئيس پليس 
راهور تهران بزرگ با بيان اينكه هنوز هيچ چيزي 
نهايي نش��ده اس��ت، گفت: روي اين طرح كار 
كارشناس��ي انجام مي دهيم. تاكنون اجراي اين 
طرح در حوزه زوج و فرد منتفي شده است و در 
سال 1397 هم مانند سال جاري طرح زوج و فرد 

بدون هيچگونه تغييري اجرا خواهد شد. 
   طرح جدي�د نبايد ترافي�ك را افزايش 

دهد 
سردار مهماندار درباره س��هميه اقشار مختلف 
براي ورود به طرح ترافيك اظهار داشت: در مورد 
طرح ترافيك سهميه هايي نيز وجود داشت كه 
به بعضي از اقش��اري كه ضرورت ايجاب مي كرد 
وارد طرح شوند داده مي ش��د؛ مانند خبرنگاران 
كه براي تهيه خبر و پزشكان كه براي مراجعه به 
بيمارستان نيازمند ورود به محدوده طرح ترافيك 

بودند و همچنين جانبازان. 
   ل�زوم اج�راي »پايلوت« ط�رح جديد 

ترافيكي پايتخت
رئيس كميته سالمت ش��وراي شهر تهران، ري 
و تجريش ه��م پيش��نهاد داد كه ط��رح جديد 
ترافيك��ي در ابتدا به صورت پايلوت اجرا ش��ود. 
ناهيد خداكرمي با بيان اينكه همگان به اصالح 
محدوده طرح ترافيك اذع��ان دارند و معتقدند 
كه طرح ترافي��ك فعلي كارآي��ي الزم را ندارد، 
گفت: با اين حال در ط��رح جديد ترافيك نبايد 
عجله كرد و براي شناس��ايي نقاط ضعف و قوت 
آن پيشنهاد مي شود اين طرح به صورت پايلوت 

اجرايي شود. 
وي با بي��ان اينكه عمده مراك��ز خريد در داخل 
محدوده طرح ترافيك اس��ت، اظه��ار كرد: اين 
موضوع تقاضاي سفر را افزايش داده و در نهايت 
موجب افزايش ترافيك و ايجاد گره هاي ترافيكي 
مي شود. بنابراين پيش��نهاد مي شود شهرداري 
با ارائه مش��وق هايي به اين مراكز، تمهيداتي را 
در نظر بگيرد كه برخي مراك��ز خريد به صورت 

داوطلبانه در ساعت غير پيك فعاليت كنند. 
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درياچه اروميه از نظر سه شاخص كلي افت محسوس داشته است
درياچه اروميه يك سوم شد

معاون امور بين الملل دبير س�تاد حقوق بشر 
گف�ت: دس�تور العمل رئي�س قوه قضائيه در 
اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه 
با مواد مخدر، گام مهم حقوق بش�ري اس�ت. 
كاظم غريب آبادي گفت: بع��د از تصويب قانون 
الحاق يك م��اده به قانون مبارزه ب��ا مواد مخدر، 
دس��تورالعمل رئيس قوه قضائيه در اجراي اين 
قانون و ابالغ توقف اج��راي تمامي احكام اعدام 
صادره در اين ح��وزه با هدف بررس��ي مجدد و 
تطبيق آن با تس��هيالت قانون جديد، گام مهم 

ديگري در حوزه حقوق بشر محسوب مي شود. 
غريب آبادي با اش��اره ب��ه اينكه اي��ران تاكنون 
هزينه هاي مالي و انساني بسياري را در راه مبارزه 
با مواد مخدر از جمله جلوگيري از ترانزيت آن به 

اروپا صرف كرده است، اذعان داشت: ايران بار اين 
مبارزه را به تنهايي متحمل ش��ده و كشور هاي 
اروپايي و س��ازوكار هاي بين المللي حقوق بشر 
نيز هم��واره به انتق��اد از مجازات اع��دام در اين 
حوزه عادت كرده اند و هيچ وقت سهم خود را در 
اين مبارزه ايفا نكرده اند. از اين رو، تصويب قانون 
جديد و بخشنامه اجرايي رئيس قوه قضائيه محكي 
براي مواضع، اقدامات و رفتار بعدي اين كشور ها 
و مكانيسم ها خواهد بود.  معاون دبير ستاد حقوق 
بش��ر همچنين ابراز اميدواري ك��رد كه تمامي 
دستگاه هاي ذيربط، تالش ها و ظرفيت هاي خود 
را بر مبارزه مؤثر و كارآمد با مواد مخدر و عامالن 
اصلي آن متمركز كنند تا جلوي سوءاس��تفاده 

قاچاقچيان از قانون جديد گرفته شود. 

نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر 
ساماندهي كودكان كار توسط وزارت كشور گفت: 
 عدم حصول نتايج مثبت در ساماندهي كودكان 
كار به دليل فعاليت بي ضابطه دس�تگاه ها است. 
مسعود رضايي، درباره بازنگري در آيين نامه ساماندهي 
كودكان كار و خياباني گفت:  دستگاه هاي بسياري در 
اي��ن خص��وص داراي وظيفه هس��تند و در مقاطع 
مختلف از وزارت كش��ور تا ش��هرداري و بهزيستي 
وارد عمل مي ش��وند، به طوري كه تاكنون طرح هاي 
بسياري با هدف س��اماندهي كودكان كار و خياباني 
اجرا شده اس��ت.  نماينده مردم ش��يراز در مجلس 
شوراي اس��المي با تأكيد بر ورود جدي وزارت امور 
خارجه به ساماندهي كودكان كار اتباع افزود:  چندگانه 
بودن نهادهاي ذيرب��ط در حوزه تصميم گيري براي 

ساماندهي كودكان كار تاكنون اجراي هر طرحي را با 
مشكل روبه رو كرده و متأسفانه خروجي هيچ سياست 
و تصميمي دراين ب��اره موفقيت آميز نبوده اس��ت؛ 
ساماندهي كودكان كار جز با ايجاد يك نهاد متولي و 
ويژه ميسر نخواهد شد.  وي با بيان اينكه دستگاه ها 
و ساختارهاي ديگر بايد به وظايف خود زير نظر وزير 
كشور در ساماندهي كودكان كار عمل كنند، تصريح 
كرد:  به طور حتم بهترين دستگاه و نهاد براي پايان 
دادن به مش��كالت و معضالت فعاليت كودكان كار 
در معابر شهر وزارت كشور است، زيرا يكي از وظايف 
ذاتي اين وزارتخانه ايج��اد امنيت داخلي با توجه به 
شرايط اجتماعي است؛ بنابراين نگاه مقطعي به حل 
مشكالت كودكان كار با پيگيري هاي وزارت كشور 

برداشته مي شود. 

پلیس:طرحجدیدترافیکمشکالتمردمرااضافهمیکند
كميسيون شوراها هم از توضيحات شهرداري براي طرح جديد ترافيك قانع نشد

به تازگي بررسي دوباره وضعيت درياچه اروميه 
از نظر سه شاخص »تراز س��طح آب«، »وسعت 
درياچه« و »حجم آب موجود« اعالم شده است. 
نتيجه بررس��ي ها حاكي از كاهش دوباره »تراز 
سطح آب، وسعت و حجم آب« موجود در درياچه 
اروميه در دي ماه س��ال جاري و بحراني تر شدن 
وضعيت اين درياچه است. تراز سطح آب درياچه 
در اين بررس��ي به حدود30 سانتي متر از سطح 
دريا رسيده كه نس��بت به روز مش��ابه در سال 
95 در حدود ۲۴سانتي متر و نسبت به ميانگين 
بلندمدت ۴/5 متر كاهش داش��ته است. وسعت 
درياچه اروميه نيز نسبت به سال قبل و بلند مدت 

با كاهش روبه رو شده است. 
وس��عت اين درياچه در اين بررسي اندكي بيش 
از۲3 كيلومتر مربع بوده كه نسبت به روز مشابه 
در سال گذشته 311/۲ كيلومتر مربع و نسبت 
به ميانگين درازم��دت۴7/۲767 كيلومترمربع 

كمتر شده است. 
حجم آب موجود در درياچه اروميه هم در تاريخ 
يادشده 1/10 ميليارد متر مكعب بوده كه نسبت 
به روز مشابه در سال گذش��ته 0/5 ميليارد متر 
مكعب و نس��بت به ميانگين درازمدت 15/17 

ميليارد مترمكعب كاهش يافته است. 
پيش تر نيز رئيس دفتر اس��تاني س��تاد احياي 
درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفته بود كه 
وسعت درياچه اروميه در آذر ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲۴۲ كيلومتر كاهش 

يافته است. 
   هشدار سازمان ملل 

به گفته فرهاد سرخوش، وسعت درياچه اروميه 
به هزار و 73۴ كيلومتر رس��يده كه يك س��وم 

مساحت درياچه در 15سال گذشته است. 
وضعي��ت درياچه اروميه خصوص��اً از اوايل دهه 

گذشته بسيار وخيم گزارش شده است. 
»برنامه توسعه س��ازمان ملل« طي گزارشي كه 
بهار امسال منتشر كرد، نسبت به خشك شدن 

اين درياچه به شدت هشدار داد. 
اين گ��زارش مي گويد كه ۲0س��ال قبل حدود 
30ميليارد مت��ر مكع��ب آب در درياچه اروميه 
وجود داش��ت، اما اكنون به حدود ۲/5 ميليارد 
متر مكعب رسيده است. اگر درياچه خشك شود، 
مي تواند مانند درياچه آرال در آسياي ميانه به يك 
فاجعه تمام عيار انساني و زيست محيطي تبديل 
شود.  به تازگي رئيس سازمان محيط زيست ايران 
و مدير س��تاد احياي درياچه اروميه تنها راهكار  

تأمين منابع مالي براي احياي درياچه اروميه را 
»استقراض خارجي« اعالم كرد. 

به گفته عيسي كالنتري، درياچه اروميه با بودجه 
»سنواتي« احيا نمي شود و دو مشكل »اصلي« 
درياچه اروميه »كمبود بودجه  و كاهش ش��ديد 
بارندگي« اس��ت.  مس��ئوالن آذربايجان غربي 
پيش تر اعالم كرده اند: بر اس��اس نظرسنجي ها، 
مهم ترين خواسته مردم اين استان نجات درياچه 
اروميه است.  محمداسماعيل سعيدي، نماينده 
تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسالمي 
10 آبان ماه در نطق پيش از دس��تور خود گفته 
بود: بحث درياچه اروميه متأسفانه امروز از متن 
به حاشيه رانده شده اس��ت، اكثر مصوبات ستاد 

احياي درياچه بال اقدام يا نيمه كاره مانده است.

به گفته وي امس��ال درياچه بدترين ش��رايط را 
پشت س��ر مي گذارد و مردم در مقابل چشمان 
خ��ود و به  رغ��م صحبت هاي مس��ئوالن حالت 

احتضار درياچه را مشاهده مي كنند.
   جديدترين بررسي مسئوالن

در تازه ترين بررسي مس��ئوالن درباره وضعيت 
درياچه، جلسه بررس��ي نحوه مشاركت مجلس 
شوراي اس��المي در طرح نجات درياچه اروميه 
روز آذر م��اه به رياس��ت رئيس مجلس ش��وراي 
اسالمي و حضور پنج نفر از اعضاي كارگروه ملي 
نجات درياچه اروميه در مجلس شوراي اسالمي 

برگزار شد. 
در اين جلس��ه دكتر الريجاني ضم��ن تأكيد بر 
اهميت موضوع و لزوم احي��اي درياچه اروميه، 
اس��تفاده حداكثري از روان آب هاي زمستانه و 
رهاسازي و هدايت آنها به مخزن درياچه را امري 
الزم دانسته و بر تأمين اعتبارات مورد نياز براي 

اجراي كامل برنامه هاي مصوب تأكيد كرد. 
 وي با بيان اينكه بار اصلي اج��راي طرح نجات 
درياچه اروميه بر دوش وزراي جهادكش��اورزي 
و نيرو اس��ت، خواس��تار هماهنگي بيشتر بين 
وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي در حصول 
نتيجه مطلوب تر در اجراي سيستم هاي آبياري 
نوين و صرفه جوي��ي در مص��رف آب در بخش 

كشاورزي و هدايت مازاد آن به درياچه شد. 
بر خالف اظهارات برخي مديران مبني بر خشك 
شدن درياچه اروميه به خاطر خشكسالي، گزارش 
برنامه توسعه س��ازمان ملل مي گويد كه عامل 
انساني، خصوصاً س��اخت غيراصولي وضعيت را 
بحراني كرده است. با اين شرايط درياچه اروميه 

در معرض خطر خشك شدن كامل است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

توييت سيد رضي:
اينجا س��رپل ذهاب، كوييك، دش��ت ذهاب، ثالث باباجاني است؛ از 
دولت به جز در بنرها خبري نيس��ت! زمين باز مي ل��رزد و روح مردم 
هنوز درد مي كند. نه خبري از ساخت روس��تايي توسط زيباكالم ها و 
توييت بازهاست، نه نشاني از ساخت مدرسه و حمام توسط علي دايي و 

سلبريتي ها! تمام بار زلزله روي دوش سپاه آوار شده.

توييت احمد دستاران:
اين مسكن مهر س��رپل ذهابه كه به گفته اهالي ديوارهاي نيمه اش رو 
ريختن تا دوباره ساختمون رو تقويت كنن و همين رو بسازن. اين يعني 
ساختمون اونقدري مقاوم بوده كه كف، سقف و ستون ها سالم مونده 
باشه. اين يعني آقاي جهانگيري، آقاي روحاني شرم بر شما كه تو اوج 

مشكالت به  مردم دروغ گفتيد. 

مهدي شيري از مناطق زلزله زده توييت كرد:
»به واهلل ما چيزي بيشتر از حقمون نميخوايم، چرا بايد براي يه چادر 
اينطور توهين بشنويم؟!« پيرمرد 60 ساله اي كه يه عمر با عزت زندگي 

كرده و االن.... 

 توييت محمد خجسته: 
فيش حقوقى يك كارمند بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي با 70 سال 

سن ۲6۴ هزار تومان دريافتي !

توييت سيد علي موسوي: 
طبق آمار رسمي س��ايفون، كاربران ايراني اين فيلترشكن به 8 تا 10 

ميليون رسيد. 
 بعد از ديوار با 1۲ميليون كاربر، سايفون مقام دوم ايران را دارد. 

واكنش هاي توييتي در كمپين تلگرام امن:
Limitless: تلگرام به دليل عدم وجود مش��ابه داخلي به زودي رفع 
فيلتر خواهد شد، اما بايد ديد دولت راهكاري اساسي براي كنترل اين 
فضاي بي  در و پيكر دارد؟ يا باز هم بعد از ايجاد بحران صرفاً دس��ت به 

فيلتر مقطعي مي زند؟
امين اسدي: مديران پيام رسان هاي داخلي به دولت پيغام داده اند كه 
آماده هزينه كرد دوبرابري سرورهاي خود هستند، چرا دولت نمي خواهد 

»تلگرام  بي نظارت« را از دست دهد؟
پاداش: بعضيا براشون ش��بهه ش��ده كه ما ميگيم تلگرام امن يعني 
حمايت از يك برنامه صهيونيس��تي/ نه عزيز من! م��ا براي جنگ نرم 
وارد فجازي شديم! اگر شما ميتوني دش��من رو هدايتش كني سمت 
پيام رسان بومي كه خيلي خوبه اونجا باهاش مي جنگيم، اگرم نميتوني 

پس مطالبه كن همين بستر امن بشه. 
دكتر سوكراتس: من به دليل حمايت از شبكه هاي اجتماعي داخلي، 
مخالف تلگرام امن هستم. )فيلتر شكن را روشن مي كند و توييت خود 
 share را ارس��ال مي كند و بعد توييت خود را به صد كان��ال تلگرامي

مي كند(.

نيره ساري

صادق محمودي
  گزارش  یک

   رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران گفت: انتش��ار اخبار »خوب« 
مي تواند اثربخشي، آرامش و نشاط بيشتري را به جامعه تزريق كند. 

    ا ستاد دانشگاه علوم پزش��كي اصفهان گفت: رفالكس، سندروم روده 
تحريك پذير و كوليت زخمي، ارتباط مس��تقيم با اس��ترس داشته و قرار 

گرفتن در معرض اخبار منفي اين بيماري ها را تشديد مي كند. 
    معاون س��اماندهي امور جوانان در خصوص فعاليت مراكز مش��اوره و 
ازدواج تحت نظارت اين معاونت اظهار داشت: ۲00 مركز مشاوره ازدواج طي 
سال هاي گذشته فعال شده اند كه بر اساس آمار باعث كاهش 10درصدي 

طالق بوده اند. 
    رئيس كميته ميراث فرهنگي ش��وراي اسالمي شهر تهران با اشاره به 
برگزاري نشست با مالكان فعلي خانه نيمايوشيج گفت: مي خواهيم جلوي 
صدمه بيش��تر به اين خانه گرفته شود و در تالش هس��تيم تا اين ملك به 

تملك شهرداري تهران درآيد. 
    رئيس انجمن نورويورولوژي ايران با اشاره به اينكه سرطان پروستات، 
جدي ترين بيماري اس��ت كه مردان بايد به آن توجه داشته باشند، گفت: 
انجام هر ساله آزمايش PSA جهت بررس��ي وجود سرطان پروستات در 

مردان باالي ۴0 سال ضرورت دارد. 
    سرپرست مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان با بيان اينكه بايد به 
جاي تربيت فرزند رتبه برتر كنكوري، فرزندي كارآمد تربيت كنيم، گفت: 
آزمون هاي سمپاد به سمت كيفي شدن و س��نجش برخي از هوش ها در 

حال حركت است. 
    رزيدنت پزشكي خانواده گفت: طبق برنامه ريزي هاي وزارت بهداشت، 
امسال در 10اس��تان ديگر نيز طرح پزش��ك خانواده شهري در شهرهاي 

زير جمعيت ۲0 هزار نفر آغاز به كار خواهد كرد. 
    معاون ساماندهي امور جوانان از توافق اين معاونت با ستاد كل نيروهاي 
مسلح براي كسر خدمت و كسب مهارت نخبگان اجتماعي جوان به خصوص 

سمن ها خبر داد. 
    مؤسس و مديرعامل انجمن صرع ايران با اشاره به اينكه علل مختلفي 
مي تواند س��بب بروز حمالت صرع در بيماران ش��ود، گف��ت: در برخي از 
تحقيقات مشخص شده برخي از بيماران با مطالعه كتاب هاي رياضي دچار 

حمالت صرع مي شوند. 
    عضو كميس��يون آموزش مجلس گفت: تعطيالت و جابه جاكردن آن 
در زمستان مشكل آموزش و پرورش نيست، بلكه مشكل آموزش و پرورش 

كمبود اعتبار است. 
    مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به توزيع 
در سنامه پيشگيري از اعتياد براي معلمان سراسر كشور و تدريس آن در 
كالس هاي درس گفت: بر خالف شيوع باالي مصرف شيشه در سال هاي 

قبل، اكنون مصرف گل در جوانان و نوجوانان باال رفته است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

  خبر

رونقسرکتاب،رماليواحضارارواح
درتلگرامفیلترشده!

در حالي كه اين روزها حاشيه هاي فيلتر پرطرفدارترين شبكه پيام رسان 
در ايران به تش��كيل كمپين هاي مختلف هم رس��يده است و كاربران 
ميليوني فيلترش��كن هاي مختلف به رقابت نزديك با اپليكيشن هاي 
پرطرفدار مي پردازند، كسب و كارهاي مجازي و البته مشاغل ممنوعه 
و عجيب در فضاي همين ش��بكه هاي پيام رس��ان به قوت قبل مانور 

مي دهند و بر شمار طرفداران آن هم افزوده مي شود. 
يكي از اين مشاغل مجازي ممنوعه و آسيب رسان كه بارها راجع به آن 
نقدهاي جدي شده است، فالگيرها و رمال ها هستند كه در تازه ترين نوع 

خدمات دهي خود به احضار روح و سؤال و جواب هم روي آورده اند. 
ورود ب��ه كانال همچنان فع��ال اين گروه ها نش��ان مي دهد كه به رغم 
فيلترينگ ظاهري حاكم بر فضاي مجازي تنها در يك ساعت با افزايش 
چند صد نفري كاربران روبه رو خواهيم ش��د. افزون بر اين بعد از درج 
پيشگويي با تاروت و فال قهوه، سركتاب، ورق، فال اوراكل ) فرشتگان(، 
فال مادام لنورماند! كار و كاس��بي راحت و بدون دردسر آنها به احضار 
روح هم رسيده است و در پكيج فال هاي خود احضار روح و جوابدهي 
به سؤاالت را درج كرده اند. جالب اينجاست كه در اين كانال ها با قيمت 
مشخص آموزش دعا نويسي به واسطه جلس��ات غير حضوري و البته 

تضميني هم به وفور ديده مي شود. 
سؤال اينجاست كه آيا منظور از به خطر افتادن كسب و كارهاي فضاي 
مجازي به ويژه در تلگرام، همين مشاغل معلوم الحال و معلوم النتيجه 
بوده است كه در سايه بي نظارتي همچنان جوالن مي دهند؟ آيا اكنون 
زمان آن نيس��ت كه حداقل به يك بهانه خاص، نظارت و كنترل را بر 
محتواهاي رد و بدل ش��ده در اين فضا جدي تر كرد و بخش اعظمي از 

تمركز را بر گروه هاي هدف متمركز ساخت؟ 
مگر نه آنكه يك زماني تيم هاي عملياتي خاص با بررس��ي دقيق مانع 
فعاليت كولي هاي دوره گرد و پيرمرد هاي��ي كه در اتاقي تاريك و رمل 
و گوي هاي س��فيد از مردم اخاذي مي كردند، شدند و يكي يكي آنها را 
شناسايي مي كردند، پس چگونه اس��ت كه بازار داغ اين فعاليت ها در 

فضاي مجازي حتي در زمان فيلترينگ اين شبكه ها ادامه دار است؟!
حال آنكه به حكم قانونگذار، فالگيري و طالع بيني اگر منجر به رد مال 
و پول شود، مصداق كالهبرداري محسوب مي شود و براي آن مجازات 
تعيين شده اس��ت و در مورد جرم بودن آن فرقي بين دنياي واقعي و 
فضاي مجازي وجود ندارد؛ كمااينكه پرواضح است همين فالگيري ها 
مي  تواند زمينه ساز جرائم ديگري نظير سرقت، تجاوز به عنف، قتل و... 
باشد. شايد اكنون بهترين بهانه باشد تا با آسيب شناسي جدي و فراهم 
ساختن ش��رايط جديد براي برون رفت از اين حجم آسيب هاي فضاي 
مجازي، در حداقل ترين اقدام با طيف گسترده مشاغل ممنوعه مبارزه 

جدي كرد!

با روش ابداعي محققان كشورمان ميسر شد

شناسایيیونرادیواکتیو
درمنابعآبباچشمغیرمسلح

پژوهش�گران كش�ورمان روش�ي را ارائ�ه كردن�د ك�ه ب�دون 
نياز ب�ه دس�تگاه هاي پيش�رفته آزمايش�گاهي و تنها با چش�م 
غير مس�لح نوع�ي از آاليندگي آب ه�ا را اندازه گي�ري مي كن�د. 
محمد بهبهاني از دانش��جويان نمونه علوم و فناوري كشورمان اظهار 
كرد: امروزه مهندس��ان محيط زيس��ت و صنايع غذاي��ي براي كنترل 
كيفيت و مجاز بودن غلظت فلزات سنگين و سموم در نمونه هاي غذايي 
و محيط زيستي، نياز به روش هاي جداسازي كارا و مؤثر براي استخراج 
يون ها و مواد در مقادير ك��م از ماتريكس هاي نمونه دارند. عالوه بر آن 
شركت هاي دارويي و كارشناسان علوم جنايي براي شناسايي داروها 
در نمونه هاي بيولوژيكي ب��دن مانند خون و ادرار ني��از به روش هاي 
جداس��ازي مؤثر دارند.  وي از ارائه روش هاي نوين در اين زمينه خبر 
داد و يادآور شد: در اين مطالعات كه با عنوان »شناسايي و اندازه گيري 
مقادير كم فلزات سنگين، سموم و داروها در نمونه هاي زيست محيطي 
با روش هاي نوين استخراج« اجرايي شد، راهكارهايي براي رفع چالش 
شناس��ايي مقادير كم س��موم ارائه داديم.  بهبهاني هدف از انجام اين 
تحقيقات را ارائه  حسگر چش��مي كه به كمك نانوذرات يون اورانيل را 
شناسايي مي كند، دانست و ادامه داد: با استفاده از نانوذره پليمري سنتز 
شده در اين طرح، مي توان به ساده ترين و سريع ترين شكل ممكن و با 
چشم غيرمسلح از وجود يون اورانيل در محلول آبي مطلع شد.  به گفته 
وي با بهره گيري از اين روش، هزينه  انجام آناليز كاهش مي يابد؛ ضمن 

آنكه نيازي به انتقال نمونه به آزمايشگاه نيست. 
وي يادآور ش��د: با اس��تفاده از اين نانومواد همچنين توانستيم براي 
ساخت نانوسنسورهاي مؤثر براي جداسازي گزينش پذير و شناسايي 
الكتروشيميايي نمونه هاي ياد شده در ماتريكس هاي پيچيده استفاده 
كنيم.  بهبهاني با اش��اره به يافته هاي اين تحقيقات خاطر نشان كرد: 
با اس��تفاده از روش ارائه  ش��ده ماده اي طراحي كردي��م كه به صورت 
گزينش پذير، يون »اورانيل« را از محيط  جداسازي كرده و با تغيير رنگ 
واضح آلودگي احتمالي اورانيل را در كمترين زمان ممكن مش��خص 
مي كند.  گفتني اس��ت اورانيوم يك عنصر راديواكتيو است كه به طور 
طبيعي در طبيعت موجود است. قرار گرفتن در معرض اورانيوم تأثيرات 
مخربي را بر سالمت انسان مي گذارد. اورانيوم يكي از منابع اصلي انرژي 

هسته اي است. 

 توقف اجراي اعدام در پرونده هاي مواد مخدر 
اقدام مهم حقوق بشري است

 شكست سياست هاي چند پاره 
در ساماندهي كودكان كار 

5درصدازبودجهکلکشور
دراختیارمدیریتبحران

رئيس سازمان مديريت بحران كشور با اشاره به اينكه از مجموع كل 
بودجه كشور 5درصد در اختيار مديريت بحران قرار دارد، گفت: از 
اين ميزان 3درصد مربوطه به پيشگيري و 2درصد براي مقابله است. 
اسماعيل نجار در نشست خبري اس��تانداران ادواري خراسان جنوبي 
در بيرجند با اش��اره به آيين نامه طراحي س��اختمان ها در برابر زلزله 
)آيين نام��ه ۲800( افزود: اي��ن آيين نامه در ساخت و س��ازها رعايت 

نمي شود. 
وي از خراسان جنوبي به عنوان استاني پرحادثه نام برد و افزود: مردم 
بايد در ساخت و س��ازها، آيين نامه ۲800 را مورد توجه قرار دهند، اما 
در حال حاضر آيين نامه ۲800 كه حاوي قوانين در ساخت و ساز است 

وجود دارد، اما رعايت نمي شود. 
رئيس سازمان مديريت بحران كش��ور ادامه داد: در زلزله غرب كشور 
س��اختمان هايي كه حداقل هاي آيين نامه ياد شده را رعايت كرده اند، 

كمتر آسيب ديده يا تخريب نشده اند. 
نجار بر توجه دس��تگاه هاي دولت��ي به رعايت قوانين ايمن س��ازي در 
ساخت و س��ازها تأكيد كرد و گفت: با توجه به تخريب ساختمان هاي 
دولتي و بيمارس��تان ها در زلزله غرب كش��ور بايد اي��ن اماكن داراي 

مقاومت بيشتري نسبت به ساير ساختمان ها باشند. 
نجار خاطر نشان كرد: ما مس��ئوالن دولت موظف هستيم نظارت ها را 

كامل و دقيق روي ساخت و سازها و رعايت قوانين داشته باشيم. 

جوان


