
درس خواندن در برخي دانش�گاه هاي خارج 
از كشور سودايي است كه بسياري از جوانان 
و خانواده هايش�ان در س�ر مي پرورانن�د كه 
همين س�ودا هم موجب ش�ده تا مؤسس�ات 
مهاجرتي بازارشان داغ شود و تحت عناوين 
مختلف هزاران دالر درآمد ب�ه جيب بزنند و 
در نهايت هم ن�ه مهاجرتي در كار باش�د و نه 
پذيرش دانش�گاه خارجي! تنها مبالغ كالني 
تحت عنوان ح�ق مش�اوره و هزينه خدمات 
از مراجعه كنن�دگان دريافت مي ش�ود كه در 
نهايت ه�م آنها دست ش�ان به هي�چ جا بند 
نيس�ت. حاال با رأي دي�وان عدال�ت اداري، 
مرك�ز وكالي قوه قضائي�ه متول�ي ثب�ت و 
نظ�ارت ب�ر عملك�رد مؤسس�ات حقوق�ي 
ش�د تا بر عملك�رد اي�ن مؤسس�ات نظارت 
ص�ورت گي�رد و بس�اط كالهبرداري ه�اي 
اينچنيني جمع ش�ود، اما عطف به ما س�بق 
نبودن قان�ون موجب ش�ده تا برخ�ي از اين 
مراك�ز همچنان ب�ه كارش�ان ادام�ه دهند. 
اخذ اقامت موقت و دائم در كمترين زمان ممكن، 
دريافت ويزا با تضمين ۱۰۰ درصد و فراهم كردن 
شغل مناسب با باالترين درآمد از طريق كارفرما 
نمونه هاي��ي از تبليغ��ات اغواگرانه مؤسس��ات 
مهاجرتي غيرمجاز در فضاي مجازي و در و ديوار 
شهر است كه افراد هم به دليل ناآگاهي از قوانين 
مهاجرتي كش��ور مقصد و نداش��تن زمان كافي 
براي كسب اطالعات در اين باره ترجيح مي دهند 

به اين مؤسس��ات اعتماد كنند و از مسير آنها به 
مهاجرت دست بزنند. به همين دليل، بسياري از 
افرادي كه به تنهايي و بدون بهره گيري از مشاوره 
كارشناسان رسمي مهاجرت، براي دريافت اقامت 
اقدام كرده اند، موفق به اخذ ويزا نمي شوند يا در 
پروس��ه هاي اداري، مكاتبات و ارس��ال مدارك، 
سردرگم مي ش��وند و وقت و س��رمايه خود را از 
دست مي دهند. اين در حالي است كه وزارت علوم 
همه ساله فهرست مؤسسات مهاجرتي رسمي و 
قانوني، تحت نظارتش را در س��ايت خود منتشر 
مي كند. اين مؤسسات تاريخ انقضاي اعتبار دارند 
كه آن هم از سوي وزارت علوم مشخص مي شود. 
همچنين با رأي اخير ديوان عدالت اداري بناست 
تا بساط مؤسسات حقوقي بدون مجوز از جمله 

مؤسسات مهاجرتي جمع شود. 
 400 هزار تومان حق مشاوره اوليه !

اگر به س��راغ برخي از اين مؤسس��ات مهاجرتي 
بروي��د، گ��ردش مالي كالن و ش��يوه كارش��ان 
دست تان مي آيد. براي مهاجرت و ادامه تحصيل 
در يك دانشگاه خارجي، بايد براي شهريه دانشگاه 
روي مبالغي حدود ۱۰ تا ۱۵هزار دالر حس��اب 
كنيد. شهريه دانشگاه جداي از هزينه هاي زندگي، 
خدمات مؤسسه و وكيل اس��ت. هزينه مؤسسه 
حداقل هزار و ۵۰۰ دالر است كه براي درخواست 

و خدمات ديگر نيز مبلغي اضافه مي شود. 
حتي اگر بخواهيد براي مشاوره به اين مؤسسات 
س��ري هم بزنيد، بايد چيزي حدود 3۰۰- 4۰۰ 

هزار تومان خرج كنيد و اين مشاوره اوليه رايگان 
نيست. 

 فعاليت غيرقانوني 
مؤسسات مهاجرتي در حالي همچنان به فعاليت 
خود ادامه مي دهند كه طب��ق رأي اخير ديوان 
عدالت اداري فعاليت اين مؤسسات بدون مجوز 
مرك��ز وكالي قوه قضائيه غيرقانوني اس��ت، اما 
آن طور كه عيس��ي اميني رئيس كانون وكالي 
دادگستري مركز چندي پيش در نشستي خبر 
تأكيد ك��رده بود:»فعاليت مؤسس��ات حقوقي 
غيرمجاز به بن بست رسيده، اما قدرت آنها زياد 
اس��ت و بايد بررسي كرد كه منش��أ قدرت آنها 
كجاس��ت.«  بنا به تأكيد وي توسعه مؤسسات 
حقوقي غيرمجاز ناقض ماده ۵۵ قانون وكالت و 
بدون هرگونه ساز و كار نظارت است و با سياست 
پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضائي��ه تعارض 

جدي دارد. 
عل��ي به��ادري جهرمي رئي��س مرك��ز وكال، 
كارشناسان رس��مي و مش��اوران خانواده قوه 
قضائيه هم با اشاره به مش��كل ثبت مؤسسات 
حقوقي در نظام ارائه خدمات حقوقي و قضايي 
مي گويد:»متأسفانه هيچ وكيل و شخص داراي 
پروانه وكال��ت در هيئت مديره اين مؤسس��ات 
وجود نداشت و يك عده بدون اينكه تحصيالت 
خاصي داشته باش��ند، اقدام به ثبت مؤسسات 

حقوقي مي كردند.«
وي در واكنش به اين سؤال كه تكليف مؤسسات 

بدون مج��وزي كه هم اكن��ون فعاليت مي كنند 
چيس��ت، تأكيد مي كند: »زماني كه مؤسسات 
حقوقي فاقد مجوز باشند دست به هرگونه تخلفي 
مي زنند و اين تخلفات به ن��ام قوه قضائيه و وكال 
ثبت مي شود. به همين خاطر هم بايد نسبت به 
نظارت روي مؤسساتي كه تا امروز ثبت شده اند، 
اما فاقد مجوز وكالت هستند راهكار قانوني پيدا 
كنيم و ما قصد داري��م از دي��وان عدالت اداري 
درخواس��ت كنيم كه رأي خود را از زمان صدور 
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور عطف 

به ماسبق كند.«
 مؤسسات غيرمجاز و غيرقانوني

مه��دي حجت��ي، وكي��ل دادگس��تري و عضو 
هيئت رئيس��ه كانون وكالي دادگس��تري مركز 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران با اش��اره به 
مصوبه س��ال ۹4 مبني ب��ر ممنوعيت همكاري 
وكال و كارآموزان با مؤسسات حقوقي و مهاجرتي 
غير مجاز مي گويد:»به طور كلي و از نظر اصولي، 
مؤسسات حقوقي ثبت شده از سوي افرادي غير 
از وكالي دادگستري، غير قانوني و فعاليت آنها 
در زمينه ارائه خدماتي مانند وكالت و مش��اوره 
حقوقي، ممنوع اس��ت و ماده ۵۵ قانون وكالت، 
دخالت در اين امور از س��وي اف��راد غيروكيل را 
جرم انگاري و ب��راي آن مج��ازات تعيين كرده 

است.«
بنا ب��ه تأكيد وي، مؤسس��ات مهاجرت��ي كه در 
واقع همان مؤسس��ات حقوقي با موض��وع ارائه 
خدمات مهاجرتي هستند، در صورتي كه غير از 
امور اجرايي، بخواهند مشاوره حقوقي در زمينه 
مهاجرت ارائه كنند، طبعاً بايد مورد تأييد مركز 
وكالي قوه قضائيه بوده و گردانندگان آن وكيل 
دادگستري باشند كه در غير اين صورت غيرمجاز 
محس��وب ش��ده و وكاليي هم كه با اين دسته 
مؤسسات همكاري مي كنند، متخلف محسوب 
مي شوند و تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرند. 
حجتي درمورد استفاده كردن برخي از مؤسسات 
مهاجرتي از وكاليي تحت عنوان وكيل مهاجرتي 
مي گويد:»م��ا در اي��ران مؤلفه اي ب��ه نام وكيل 
مهاجرت نداريم و اگر وكيل��ي هم در اين زمينه 
فعاليت عملي دارد، تخصص او عملي اس��ت نه 
مستند به مجوز يا پروانه تخصصي در اين زمينه و 
مؤسسه حقوقي و مهاجرتي بدون حضور وكالي 
دادگستري در هرم مديريتي خود، مجوز فعاليت 
براي ارائه خدمات مش��اوره اي و وكالتي ندارد و 

غيرمجاز محسوب مي شود.«
بنا به تأكيد وي با توجه به اينكه مؤسسات حقوقي 
ثبت شده از سوي افراد غيروكيل، قانوني نبوده و 
غيرمجاز هستند، طبعاً ضوابطي هم براي فعاليت 
آنها وجود ندارد و ب��ه تبع آن هيچ مرجعي حتي 
قوه قضائيه نيز نظارتي بر كار اين مؤسسات ندارد. 
مگر زماني كه جرمي از س��وي اين مؤسسات و 
مدي��ران آن صورت گيرد و ش��كايتي در مراجع 

قضايي مطرح شود. 
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نشريه »فايننشال تريبيون« از اختراعات و موفقيت هاي چشمگير دانش بنيان هاي ايراني در حوزه فوالد گزارش داده است

دانش بنيان هاي فوالدين

درآمد ميلياردي مؤسسات مهاجرتي غيرمجاز 
از سوداي تحصيل در خارج

رئيس كانون وكالي دادگستري: فعاليت مؤسسات حقوقي غيرمجاز به بن بست رسيده، اما قدرت آنها زياد است 
و بايد بررسي كرد كه منشأ قدرت آنها كجاست

نش�ريه علم�ي و 

عليرضا سزاوار
فناوري فايننشال   گزارش  2

ب�ه  تريبي�ون 
موفقي�ت متخصص�ان ايران�ي در س�اخت 
نخستين كوره الكترومغناطيسي ذوب آهن 
پرداخته است. اين نش�ريه روسي با توجه به 
تحريم هايي كه اخيراً در حوزه فوالد بر كشور 
تحميل شده به دستاوردهاي دانش بنيان هاي 
ايران�ي بخ�ش ف�والد پرداخت�ه اس�ت. 
فوالد از جمله صنايع اس��تراتژيك كشور است و 
ارتقاي توليد فوالد ايران از رتبه سيزدهم در سال 
2۰۱8 به رتبه دهم جهان در سال 2۰۱۹ بيانگر 
همت مضاعف متخصصان كش��ور در اين حوزه 
است؛ موفقيتي كه واكنش امريكا را با تحريم هاي 

اخير به دنبال داشت. 
 پيوند استارت آپ ها و صنايع باالدستي

به نوش��ته فايننش��ال تريبيون، در اواس��ط ماه 
سپتامبر مراس��مي علمي با حضور شركت هاي 
دانش  بنيان، اس��تارت  آپ ها، صنايع ذوب آهن 
و فوالدي ايران و متخصصان اين حوزه و س��اير 
س��ازمان ها مرتبط به منظور تبادل نظر و عرضه 

دستاوردهاي تخصصي برگزار شد. 
هدف از اين گردهماي��ي اين بود كه دولت ايران 
بتواند صنايع باالدستي را با استارت آپ ها پيوند 
دهد و اين شركت ها از پتانسيل يكديگر بهره مند 
ش��وند. صنايع بزرگ��ي همچون ف��والد مباركه 
اصفهان، فوالد اكسين خوزستان، فوالد مباركه 
اس��فراين، ذوب آهن اصفهان، شركت مهندسي 
فناوري معادن و فلزات و فوالد هرمزگان در اين 

گردهمايي حضور داشتند. 
 ركورد زني در غرب آسيا

در اين گردهمايي علمي حدود 4۰ ميليون دالر 
تفاهمنامه بين صنايع باالدس��تي فوالد و آهن 
منعقد شد كه با حمايت هاي دولت ايران حدود 
۱۰ميليون دالر از اي��ن تفاهمنامه ها به قرارداد 

بدل ش��د؛ قراردادهايي كه مي تواند به بهترين 
شكل بدنه علمي دانش بنيان هاي نوپا را تقويت 
كند.  اين نش��ريه در ادام��ه از موفقيت صنعت 
فوالد اصفهان با همكاري متخصصان دانش��گاه 
اصفهان پرده برداري كرده و از توليد دستگاهي 
كه س��االنه ده ها ميليون دالر صرفه جويي دارد، 

خبر داده است. 
ي��ك ش��ركت دانش بني��ان دانش��گاه اصفهان 
موفق ش��ده تا ك��وره الكترومغناطيس��ي ذوب 
آهن توليد كند كه ايران را از كوره هاي فس��يلي 
بي ني��از مي كند. اين كوره هاي مغناطيس��ي در 
صنايع فوالد، شمش فوالد، صنايع قطعه سازي، 
واحد هاي ريخته گ��ري و ديگر صنايع مش��ابه 
استفاده مي شوند. كشورهاي غرب آسيا آن را از 
بازار امريكا و اروپا تهيه مي كنند و از اين نظر هم 

ايران در منطقه خود ركورددار است. 
 قانون حداكثري استفاده از متخصصان

اين كوره ها در واقع دس��تگاه هايي هس��تند كه 

ميدان الكترومغناطي��س قدرتمندي توليد و از 
طرق س��يم پيچ هاي قدرتمندي كه دارند توان 
تولي��د فركانس و ش��دت جريان ب��اال را فراهم 
مي كنند كه  اين توانمندي موجب مي ش��ود تا 
دماي دستگاه به س��رعت باال رفته و توان ذوب 

را به دست آورد. 
اين دستگاه ها در صنايع مختلف به كار مي روند 
و جايگزيني عالي براي كوره هاي سوخت فسيلي 
هستند. اين دس��تگاه ها نه تنها از واردات ده ها 
ميلي��ون دالر قطعات جانب��ي كوره هاي عادي 
جلوگيري مي كنند بلكه ديگر نياز به سوختن گاز 

طبيعي)كه گران و باارزش است( هم نيست. 
فايننشال تريبيون يكي از داليل قدرت گرفتن 
دانش بنيان هاي حوزه ف��والد را وجود قوانيني 
مانند قانون حداكثري استفاده از توان متخصصان 
ايراني و مقابله با خريد خارجي دانسته اتفاقي كه 
منجر به رش��د توانمندي هاي استارت آپ هاي 

ايراني شده است. 

 ايران تنها رقيب چين در جهان
پودرهاي ويژه ريخته گري، پ��ودر قطع فلزات، 
مالت هاي نسوز پيشرفته، پوشش الكترودهاي 
گرافيكي از جمله محصوالتي هستند كه توليد 
يك��ي ديگ��ر از دان��ش بنيان هايي اس��ت كه با 
كسب دانش فني توانسته محصوالت مورد نياز 
صنعت فوالد را به توليد برساند و در گردهمايي 
ش��ركت  هاي  دانش بنيان صنع��ت فوالد حاضر 
شود.  محصولي كه با اسم سيمان نسوز در چند 
ش��ركت هاي دانش بنيان به توليد مي رس��د، با 
كمك فناوري نانو نسبت به نمونه هاي معمولي، 
نزديك به ۵۰ درصد عمر و اس��تحكام محصول 
نهايي را افزايش مي ده��د و همه اين موفقيت ها 
در س��ال هاي اخير رخ داده اس��ت.  تقريباً همه 
دانشگاه هايي كه در شهرشان صنعت فوالد و ذوب 
آهن وجود دارد، با تش��كيل دانش بنيان هايي به 
اين حوزه ورود كرده اند و دستاورد هم داشته اند و 
بخشي از توليدات اين صنايع را به دوش مي كشند 
كه همين مس��ئله موجب ش��ده تا قيمت فوالد 
ايران نسبت به ديگر كشور هاي جهان به شدت 
كاهش يابد.  به همين دليل امروز فوالد ايران جزو 
ارزان ترين فوالدهاي توليدي جهان است و فقط 

چيني ها قادر به رقابت قيمتي با ايران هستند. 
  فراتر از رشد جهاني

سال گذشته صنعت فوالد ايران نسبت به سال ۹6 
،7درصد رشد داشته است. اين آمارها در مقايسه 
با متوسط جهاني رشد توليد فوالد كه رقمي بين 
۵ تا 6 درصد است، چشم گير بوده و نشان دهنده 

توسعه اين صنعت است. 
قرار اس��ت تا افق ۱4۰4، توليد فوالد در كشور 
به ۵۵ميليون تن برس��د. هم اكن��ون نزديك به 
4۰ ش��ركت دانش بنيان در صنايع فوالد ايران 
حضور دارند و با توجه به تحريم ه��ا كه واردات 
برخي صنايع فوالدي و پتروشيمي سخت شده 

مي توانند نياز اين بخش را براورده سازند. 

-----------------------------------------------------

 محمد صدارت با انتش�ار اي�ن عكس توئي�ت زد: چيزي كه 
خستگيمو در كرد، اين بود كه رسيدم چابهار رفتم حسينيه يزدي ها 
ديدم روحانيون شيعه اس��تان سيستان و بلوچستان جمع شدن براي 

مردم اهل سنت استانشون اقالم بسته بندي و توزيع مي كنن. 
-----------------------------------------------------

 حسين كازروني با انتش�ار اين تصوير نوشت: ترامپ ملعون 
در بين هوادارنش ناسزاي زشتي به حاج قاسم گفته كه خودش اليق 
آن اس��ت. اين تصوير، اهدايي عجيب نخس��ت وزير كانادا به ترامپ 
اس��ت. تصوير فاحش��ه خانه اي اس��ت كه پدربزرگ ترامپ در كانادا 
راه اندازي كرده بود و مادر ترامپ در آن كار مي كرد . ترامپ شايس��ته 

اين اوصاف است. 
-----------------------------------------------------
 سيدمحمد لواس�اني توئيت زد:  پاس��خ جالب تهيه كننده فيلم 
سينمايي »مغز استخوان« به انصراف بابك حميديان از جشنواره فجر: 
»من هم به نشانه همدردي با مردم جگرسوخته  سيستان و بلوچستان، 

قسط آخر دستمزد شما را به سيل زدگان اهدا مي كنم.«
-----------------------------------------------------

 الميرا يزدانخواه با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
سيل در حال فرونشيني است. بارش سيل آسايي در روزهاي پيش رو 
براي منطقه پيش بيني نشده است، اما انتظار كاهش شديد دما مي رود. 
جنوب شرق ايران از نظر اقليمي كاماًل تحت تأثير تحوالت اقيانوس هند 
است. بخش هايي از شبه قاره هند هم اكنون در حال تجربه سردترين 
زمستان ۱۰۰ سال گذشته است. انتظار مي رود سيل زدگان سيستان 
و بلوچستان هم دچار موج اين سرما شوند. مسئله منطقه سيل زده از 

حاال به بعد فقط آب معدني و پتو نيست. 
-----------------------------------------------------

 مرتضي محمودي با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش از 
يك اتفاق خوب نوشت: مدت هاست كه در انتظار افتتاح ساختمان 
جديد دانشكده هوافضاي دانشگاه شريف هستيم. خوشبختانه كارهاي 
ساختمان جديد به مراحل آخر رس��يده. بحث فقط سر درس خوندن 
در يك محيط شيك و پيك نيس��ت. تجهيزات ساختمان قبلي كفاف 
پژوهش هاي بچه ها رو نمي داد. حاال بعد از مدت ها يه اتفاق خوب داره 
مي افته. نصب سيستم هاي تأسيساتي ساختمان جديد دانشكده هوافضا 

روي پشت بام اين ساختمان  به زودي افتتاح ميشه. 
-----------------------------------------------------
 مه�دي ف�رخ روز در اعت�راض ب�ه ط�رح خودگردان�ي 
بيمارس�تان هاي تأمين اجتماعي در اينستاگرامش نوشت: 
آيا آقاي مصطفي س��االري ميداند كه س��االنه فقط 8هزار ميليارد 
تومان از منابع تأمين اجتماعي صرف درمان مستقيم مي شود و ۱6 
هزار ميليارد تومان آن متعلق به بخش غير مس��تقيم است؟ همان 
جايي كه نه ايش��ان و نه طراحان طرح خودگرداني برايش برنامه اي 
ندارند؛ آقاياني كه براي پرداخت مطالبات وزارت بهداش��ت جلسه 
تشكيل مي دهند آيا خبر دارند كه مشكل اصلي همين جاست؟چرا 
براي اجراي نظام الكترونيك چنين جلس��ه اي برگزار نمي ش��ود ؟ 
جمعي بي اطالع از جزئيات پرونده ها چرا فقط دستور پرداخت امضا 
مي كنند؟ اين روش كار كه هنرمندي نيس��ت. حاال ديگر تحريم ها 
بهانه خوبي است تا كمر يك سازمان بيمه اي را خرد كنند و از زير بار 

بدهي خود خارج شوند. 
-----------------------------------------------------

 محمد ترابي با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
وضعيت پاركينگ مجموعه باغ كتاب كه س��ال ها قرار اس��ت ساخته 
شود  را شهرداري هر چه زودتر تعيين كند به نفع مردم و خود مجموعه 
شهرداري اس��ت. محل اين پاركينگ در مجاورت كتابخانه ملي و باغ 
كتاب قرار دارد و هم بازگشت سرمايه براي سرمايه گذار مناسب خواهد 

بود و هم مردم از آن استفاده مي كنند. 

 يك فعال محيط زيس��ت گفت: نزديك به 3۰ گون��ه جانوري بر اثر 
آتش سوزي جنگل هاي استراليا براي هميشه منقرض شده اند كه اين 

مسئله يك فاجعه بزرگ بين المللي محسوب مي شود. 
  مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي طي امروز و 
فردا از بارش در نوار غربي كشور، سواحل غربي درياي خزر، ارتفاعات 
و دامنه هاي جنوبي البرز مركزي، بخش هايي از مركز و جنوب كشور 
خبر داد. در همين رابطه هم رئيس مرك��ز اطالعات وكنترل ترافيك 
پليس راهور ناجا از بارش برف و باران در محورهاي مواصالتي ۱۱ استان 

كشور خبر داد. 
 مديرعامل بنياد علوي از مصوبه هيئت امناي بنياد مستضعفان براي 
تأمين س��يمان مورد نياز براي بازس��ازي مناطق سيل زده سيستان و 

بلوچستان به صورت رايگان خبر داد. 
 مديركل پزشكي قانوني استان تهران با اشاره به تحويل پيكر ۱۱۰ 
شهيد س��قوط هواپيمايي اوكرايني به خانواده هاي آنها گفت: تاكنون 
خانواده هاي ۱66شهيد اين سانحه به پزشكي قانوني مراجعه كرده اند. 
 وزيرآموزش وپرورش با بي��ان اينكه آموزش و پرورش آغازگر تحول 
پايدار در جامعه اس��ت، گفت: محصول نهايي آم��وزش و پرورش بايد 
پرورش و تربيت انسان هاي برجسته اي باش��د تا درآينده در توسعه و 

پيشرفت منطقه خود مشاركت كنند. 
 حق شناس عضو شوراي ش��هر تهران گفت: اقدام شهردار تهران در 

كمك 8 ميلياردي به جشنواره فيلم فجر فاقد مصوبه است. 
 معاون س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت گفت: ت��االب هامون از 

بارش هاي اخير در سيستان و بلوچستان آبگيري نشده است. 
 يك كارش��ناس آموزش و پرورش گفت: تغييرات مكرر كتاب هاي 

درسي سودهاي فراواني را براي گروه هاي تجاري رقم مي زند. 
 مديركل دفتر مديري��ت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس سند ملي كنترل و پيشگيري 
از بيماري هاي غيرواگير، ايران بايد تا سال ۱4۰4 تا ميزان 3۰ درصد از 

احتمال مرگ زودرس بر اثر اين بيماري ها را كاهش دهد. 
 ناهيد خداكرمي عضو شوراي شهر تهران در مورد جانمايي آرامستان 
جدي��د در پايتخت با بي��ان اينكه بح��ث دفن اموات در كالنش��هري 
مانند تهران كه جمعيتش در مرز ۱۰ ميليون نفر اس��ت يك ضرورت 
اس��ت، گفت: مديريت ش��هري به اين نتيجه رس��يده كه با توجه به 
ظرفيت باقيمانده در بهشت زهرا)س(، قبل از آنكه به وضعيت بحراني 
درخصوص محل دفن اموات برس��يم و مجبور نشويم در دقيقه ۹۰ در 
مورد دفن اموات تصميم گيري كنيم؛ بايد مطالعات براي مكان يابي يك 
گورستان جديد در تهران آغاز شود. به گفته خداكرمي يكي از ايده ها 
اين است كه با توجه به وسعت تهران يك گورستان كافي نيست و در 

مورد ايجاد چند آرامستان در تهران بحث شده است. 

از سوي سازمان داوطلبان هالل احمر اعالم شد

اسامي مؤسسات مجوزدار 
براي جمع آوري كمك ها به سيل زدگان

س�ازمان داوطلب�ان جمعي�ت هالل احم�ر ط�ي اطالعي�ه اي 
3۱ مؤسس�ه و انجم�ن خيري�ه هم�كار خ�ود در جري�ان 
امدادرس�اني ب�ه س�يل زدگان سيس�تان و بلوچس�تان و 
چن�د منطق�ه ديگ�ر در جن�وب ش�رق اي�ران را اع�الم ك�رد. 

در اطالعيه هالل احمر آمده است:
پس از دريافت درخواست از سوي 42 تشكل مردم نهاد، بدين وسيله 
اعالم مي ش��ود 3۱تش��كل مردم نهاد زي��ر به عنوان نخس��تين گروه 
مؤسسات تأييد شده و با مجوز جذب و توزيع مشاركت هاي مردمي از 

اين سازمان در اين حادثه هستند:
مؤسس��ه غيرانتفاعي غيرتجاري پ��در مهربان بقيع، مؤسس��ه خيريه 
مهرآفرين پناه عصر، مؤسسه فرهنگي هنري خادمين امام علي )ع( ابن 
ابيطالب، جمعيت طلوع بي نشان ها، مؤسسه كنشگران توسعه پارس، 
بنياد خيريه موج مهرباني، مؤسس��ه خيريه مهر گيتي، مؤسسه مردم 
نهاد دست ياري به دشت ياري، مجمع ياوران فرهنگ و انديشه مكران، 
انجمن حمايت از توسعه مناطق محروم ايفا، بنياد جهادي مهر الرضا )ع( 
عام المنفعه، مؤسسه خيريه نيكان ماموت، مؤسسه خيريه نيك گامان 
جمشيد تهران، كانون هموفيلي ايران، جمعيت نيكوكاري امام رضايي ها، 
انجمن خيريه ابرار گلهدار، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري خيريه بهشت 
امام رضا )ع(، مؤسسه خيريه پيام اميد، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري 
فاروق بندر سيريك، مؤسسه توسعه پايدار ارديبهشت زاهدان، مؤسسه 
غيردولتي عام المنفعه بنياد رشد، مؤسسه خيريه امام علي )ع( تهران، 
مؤسسه خيريه ايزد دوس��ت شمال، مؤسس��ه خيريه نداي محرومان 
روستايي، مؤسسه خيريه سپيد جامگان نيكوكار سنا، بنياد غيردولتي 
زينب كبري)س(، بنياد نيكوكاري فرشته هاي محمدي نيك، مؤسسه 
خيريه نيكوكاران شريف، انجمن توسعه و آموزش مهارت هاي زندگي 
دنياي بهتر، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري بنياد خيريه و غيرانتفاعي 

برين شميرانات، مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

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. 

اتوبوس واحد، اتوبوس سرويس و كاميون
بيشترين آلوده كننده هواي تهران

براس�اس اطالع�ات س�ياهه انتش�ار س�ال ۹۶ مناب�ع متحرك 
اع�م از خودروه�اي س�واري، تاكس�ي، موتورس�يكلت، وان�ت، 
ميني ب�وس، اتوبوس واح�د، اتوب�وس س�رويس و كامي�ون ب�ا 
تولي�د 82/۹ درص�د آالينده ه�اي گازي و ۶0/8 درص�د ذرات 
معل�ق بيش�ترين نق�ش را در آلودگي ه�واي تهران داش�ته اند. 
براس��اس اعالم ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران آنچ��ه به عنوان 
سياهه انتشار شناخته مي ش��ود، مجموعه اي از داده هاست كه انتشار 
آاليندگي هاي مختلف را از مناب��ع گوناگون به تفكيك مكاني و زماني 
بيان مي كند. سياهه انتشار مهم ترين ابزار علمي و مديريتي شناخت و 
كاهش آلودگي هواست كه بدون آن برنامه ريزي براي كاهش آلودگي 

هوا كاماًل بي هدف است. 
آخرين به روزرساني سياهه انتشار براي س��ال ۹6 انجام شده و در آن 
به نقش آالينده هاي گازي و ذرات معلق در آلودگي هوا پرداخته شده 

است. برخي از مهم ترين نكات اين سياهه به شرح زير است:
* منابع متحرك با 82/۹ درصد مهم ترين عامل در توليد آالينده هاي 

گازي بوده اند. 
* سهم منابع متحرك در توليد ذرات معلق 6۰/8 درصد بوده است. 

* از بين منابع متحرك خودروهاي ديزلي شامل ميني بوس، اتوبوس 
واحد، اتوبوس سرويس و كاميون بيش از 3۰ درصد ذرات معلق ناشي از 
منابع متحرك را توليد مي كنند كه سهم ميني بوس 4درصد، اتوبوس 
واحد ۵/7 درصد، اتوبوس سرويس 7/4 درصد و كاميون ۱۵/7 درصد 

است. 
* خودروهاي سواري ۱3/۹ درصد، تاكسي 2/۱ درصد، موتورسيكلت 
۱۰/۱درصد و وانت ۱/8درصد از ذرات معلق ناشي از منابع متحرك را 

توليد كرده اند. 
* فرودگاه ه��ا ۰/2 درصد، راه آه��ن ۰/2 درصد، پايانه ه��اي اتوبوس 
2/3 درصد، واحدهاي خانگي، تج��اري و اداري 2/3 درصد، نيروگاه ها 
۱2/۱درصد، پااليش��گاه ها 4/4 درصد و صنايع ۱7/8 درصد در توليد 

ذرات معلق در شهر تهران نقش داشته اند. 


