
راه اندازي مركز نظارت تصويري در فرودگاه مهرآباد و هاشمي نژاد
14 طرح فرودگاهي با حضور معاون گردشگری روحانی 

افتتاح شد
با حضور مســعود ســلطاني فر 
معاون رئيس جمهوري و رحمت اهلل 
مه آبادي مدير شركت فرودگاه هاي 
كشور رسمًا از 14 طرح فرودگاهي به 
ارزش 40 ميليارد تومان بهره برداري 
شد. در اين مراســم كه عصر ديروز 
24 اســفند ماه و در ترمينال شماره 

2 فــرودگاه مهرآباد برگزار شــد طرح هايي چون مركــز كنترل دوربين هاي 
مداربســته، طرح ساماندهي محوطه هاي ترمينال يك و دو فرودگاه مهرآباد، 
بهره برداري از ايستگاه مترو اين فرودگاه و طرح بهسازي ترمينال هاي داخلي 
فرودگاه مشــهد به بهره برداري رسيد و همچنين طرح هايي در فرودگاه هاي 

تبريز، زاهدان، كرمان، شيراز و اصفهان رسمًا آغاز به كار كردند. 
در اين مراسم مسعود سلطاني فر معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينكه ستاد هماهنگي 
خدمات ســفرهاي نوروزي از 4 ماه پيش كار خود را آغاز كرده است، گفت: 
براي خوب سپري شدن سفر يك گردشگر خارجي در ايران بايد 27 سازمان، 
نهاد و دســتگاه با هم هماهنگ باشــند. وي ادامه داد: در حال حاضر از نظر 
تعداد مسافر خارجي كه به ايران مي آيند جايگاه ايران با ارتقايي كه پيدا كرده 
به چهل و هفتم جهان رسيده است. ما اميدواريم اين رقم كه در حال حاضر 
حدود 5 ميليون مسافر در سال را شامل مي شود تا افق 1404 با رشد ساالنه 

10 تا 12 درصدي به حدود 20 ميليون گردشگر برسد. 
معاون رئيس جمهوري با بيان اينكه يكي از اصلي ترين حوزه هاي برنامه ريزي 
در حوزه گردشگري بايد به افزايش درآمد ايران از اين محل اختصاص پيدا كند 
عنوان كرد: در حال حاضر ما با كسب درآمد 8 ميليارد دالر در سال در رتبه 36 
جهان قرار داريم. ما قصد داريم با برنامه ريزي هاي انجام گرفته اين سهم كه حدود 
نيم درصد از كل گردشگري جهان به حساب مي آيد را به حدود 2 درصد افزايش 
دهيم. ايران چه از نظر گردشــگران طبيعي و تاريخي و چه از نظر گردشــگران 
مذهبي و زيارتي جايگاه مناسبي دارد و ما بايد اين جايگاه را ارتقاء بخشيم. وی با 
اشاره به دخيل بودن حدود 27 دستگاه در حوزه گردشگري تصريح كرد: اگر كه 
ايران قصد دارد جايگاه خود را در اين عرصه بهبود ببخشد، بايد تمام اين دستگاه ها 
از فرودگاِه ورودي مســافر تا آخرين مقصد وي به شكلي يكپارچه عمل كنند و 

شرايط را براي افزايش تمايل براي سفر به ايران فراهم آورند.

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي خبر داد
 مشهد و اللجين 

نامزد شهر جهاني صنايع دستي شدند
از  معاون صنايع دســتي کشور 
دستي  صنايع  نمايشــگاه  برگزاري 
در کشــور اتريش همزمان با ســفر 
رئيــس  روحانــي«  دکتر»حســن 
جمهــوري در ســال 95 خبر داد. 
بهمــن نامور مطلق گفت: امســال 
نمايشــگاه هاي خوبي برگزار کرديم 

که يکي از آنها اکسپو بود و ما مقام دوم را از آن خود کرديم. در سفر رياست 
جمهوري به فرانســه صنايع دستي پيشاني فرهنگي کشور ما در پاريس شد 
و قرار اســت همراه رئيس جمهوري در سفر به اتريش نيز پيشاني فرهنگي 
ايران باشيم.« به گزارش روزنامه ايران، وی از معرفي دو شهر مشهد و اللجين 
همدان به شوراي جهاني صنايع دستي به عنوان شهرهاي جهاني خبر داد و 
گفت:» ما مشهد را به عنوان شهر جهاني صنايع دستي در زمينه سنگ هاي 
قيمتي، بويژه فيروزه و اللجين همدان را به عنوان شهر جهاني سفال معرفي 
کرده ايم.«  از ايران نخستين بار اصفهان  به عنوان شهر جهاني صنايع دستي 
بعد از جيپور هند ثبت شد. بعد از آن تبريز در اين فهرست ثبت جهاني شد. 

به گفته او  اين نويد خوبي است که ما را به صنايع دستي جهاني برگرداند.
نامور مطلق همچنين به انتخاب سه شهر به عنوان شهر ملي صنايع دستي 
اشاره کرد و گفت: ســيرجان به عنوان شهر گلين، ميبد شهر زيلو و مريوان 
به عنوان شــهر ملي گيوه به ثبت مي رســند.« وي در ادامه افزود:»قرار شده 
است که هر سال يکي از حوزه هاي مغفول صنايع دستي را زنده کنيم. امسال 
نساجي راه افتاد. براي مثال نساجي يزد کاماًل از دست رفته بود و تنها مقداري 
»دارايي«  داشــتيم. »ترمه« سنتي کاماًل فراموش شــده بود. االن يزد شهر 
نساجي شده است.« او البته شرايط امروز يزد را ايده آل ندانست و گفت: »سال 
آينده عالوه بر حمايت بيشتر از نساجي، احيا و ارتقا صنعت سنگ قيمتي را در 
برنامه داريم.« معاون صنايع دستي کشور، گردش مالي سنگ هاي قيمتي در 
دنيا را برابر با ۵۰۰ ميليون دالر دانست و گفت: ما سال ۹۵ را سال سنگ هاي 
قيمتي نامگذاري و مشــهد را به عنوان شهر جهاني صنايع دستي به شوراي 

جهاني معرفي کرده ايم تا سهمي، از اين گردش مالي داشته باشيم.

 رئيس سازمان بهزيستي ازپرداخت عيدي 
به چند قلوها خبرداد

رئيس ســازمان بهزيســتي از پرداخــت عيدي براي نخســتين بار به 
خانواده هاي داراي ســه قلو به باال خبر داد.به گــزارش خبرنگار »ايران«، 
انوشــيروان محسني بندپي در نشســت خبري که ديروز با اصحاب رسانه 
داشت، گفت: اين عيدي مشمول 10 هزار خانوار باالی سه قلو مي شود که 
در سامانه بهزيستي ثبت شــده اند.وي با بيان اينکه 10ميليارد ريال براي 
اجراي اين طرح در نظر گرفته شــده است، اظهارکرد: به ازاي هر خانواده 
داراي ســه قلو به باال يک ميليون ريال عيدي تعلق و تا پايان اين هفته به 

حساب آنان واريز خواهد شد.
رئيس ســازمان بهزيستي درادامه ازتشديد نظارت ها برفعاليت خيريه ها 
درسال 95 خبرداد و گفت: نحوه تعامل و هماهنگي ها با خيريه ها براساس 
عملکرد خواهد بود و اين مســأله در دســتور کار قرار گرفته است. وي با 
اشــاره به اينکه اعمال نظارت دقيق برخيريه ها کاري زمانبراســت، افزود: 
درسه ماهه اول سال 95 ساز و کار صدور مجوز خيريه ها تدوين مي شود. 

رئيس كميته امداد امام خميني )ره( خبر داد
ايجاد ۵۰ صندوق قرض الحسنه امداد در سال آينده

رئيس كميتــه امداد امام خميني)ره( از راه اندازي ۵۰ شــعبه صندوق 
قرض الحسنه امداد در سال آينده خبر داد و گفت: با راه اندازي اين صندوق 
عالوه بر ۱۶۰۰ ميليارد توماني كه از منابع قرض الحســنه كميته امداد به 
آن واريز مي شود، كمك هاي مردمي نيز به اين صندوق ريخته خواهد شد. 
سيد پرويز فتاح در نشستي خبري با اشاره به اينكه ۶۰ درصد جامعه هدف 
كميته امداد، زنان سرپرســت خانوار هستند، گفت: از يك ميليون و ۸۰۰ 
هزار خانواده زير پوشــش، يك ميليون خانواده زن سرپرست هستند كه به 
علت طالق، فوت، زنداني شــدن، متواري شدن و اعتياد همسر، سرپرستي 
خانــواده به عهده آنها قرار گرفته و بر همين اســاس كميته امداد بســته 
تشــويقي ازدواج را عالوه بر ارائه مشاوره در دستور كار دارد، به طوري كه 
در سال جاري كمتر از ۱۰ هزار خانواده ازدواج مجدد كرده اند. وي با اشاره 
به اينكه ســاالنه ۷ هزار خانواده از چرخه حمايت امداد خارج مي شــوند، 
افزود: در سال جاري يك ميليون و ۸۰۰ هزار خانواده زير پوشش ما بودند، 
در حالي كه آمار آنها هم اكنون به يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر رســيده و 

خروجي بيشتر از ورودي ها بوده است. 

رئيــس کميتــه محيط زيســت 
شوراي شهر از ســايه سنگين برج ها 
بر ســر درختان خيابان وليعصر)عج( 
گاليه کرد. محمــد حقاني با انتقاد از 
وضعيت بلندمرتبه ســازي در خيابان 
تاريخــي وليعصر بر ضــرورت اجراي 
طرح موضعي براي نجات اين خيابان 
تأکيد کرد و گفــت: اگر بخواهيم که 
درختان اين خيابان حفظ شــود بايد 
چراکه  شود،  متوقف  بلندمرتبه سازي 
در آينده نــه چندان دور خواهيد ديد 
که برج هــاي اين خيابان چه باليي بر 

سر درختان خواهند آورد. 
وي با بيــان اينکه بــه علت بلند 
مرتبه سازي، ريشــه عميق درختان 
ايــن خيابان بــا ســيمان و نيلينگ 
)حفاری افقی( خفه شده است، گفت: 
مقاوم سازي ساختمان هاي بلند مرتبه 
موجب شده تا ريشه درختان محبوس 
شــده و پــس از مدتي آنهــا پژمرده 
و ناتوان و در نتيجه خشــک شــوند. 
حقاني با بيان اينکه کميسيون محيط 
زيست شوراي شــهر بارها نسبت به 
بلندمرتبه سازي در اين خيابان هشدار 
داده است، گفت: بارها تذکر دادم، اما 
نمي دانيم با اين تصميمات چه کنيم؟

وي درباره  کاشت گونه هاي گياهي 
ترون و شمشاد در خيابان وليعصر)ع( 
گفت: کاشــت اين گونه گياهي در زير 
درختان بالمانع اســت، اما بايد بگويم 
کــه به علت ســنگفرش کردن جوي 
کاشــت  امکان  وليعصر)عج(،  خيابان 
گونه گياهي وجود نــدارد مگر اينکه 
در پياده روها که محل نامناسبي است؛ 

درختي بکارند. 
وي درباره اينکه شــوراي شهر بر 
کاشــت گونه هاي گياهي در خيابان 
وليعصر)عــج( نظارتي نــدارد، گفت: 
صالبت خيابان وليعصر)عج(، تکيه بر 
تاريخ و وضعيت طبيعي آن دارد و بايد 
مديريت شهري نســبت به حفظ آن 

اهتمام ويژه داشته باشد. 

مرکز تحقيقات علوم 
زيستي با همکاري 
آلمان راه اندازي 
مي شود
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وزير علوم از راه اندازي مرکز تحقيقات بين المللي در حوزه علوم زيســتي و 
مهندسي زيستي با همکاري ايران و آلمان خبر داد. 

دکتر محمد فرهادي در مراســم تجليــل از دکتر فتح اهلل مضطرزاده، رئيس 
سازمان پژوهشــهاي علمي و صنعتي ايران و افتتاح ساختمان سبز پژوهشگاه 
مواد و انرژي با اشــاره به فعاليت هاي علمي اين پژوهشــگاه افزود: بسياري از 
کشــورها سوخت هاي تجديد پذير را جايگزين ســوخت هاي فسيلي کرده اند و 

کشــور ما بايد به اين عرصه وارد شــود که اين پژوهشگاه در اين حوزه پيشرو 
بوده است.

وی همچنين با تأکيد بر ضرورت همکاري مراکز پژوهشي و پژوهشگاه ها با 
دستگاه هاي اجرايي گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازي همکاري خود را 
با سه دانشگاه شروع کرده؛ به گونه اي که مقرر شده است تا اين صنعت از ابتدا 

تا انتهاي ساخت خودرو را با همکاري دانشگاه ها انجام دهد.

  صنعت مونتاژ خودرو: آقاي حســين حســين پور اظهار کرده اند با هدف 
جلوگيري از عقب افتادگي صنعت خودروســازي و توليد خودروهاي بي کيفيت 
باقيمت باال و فروش آن در بازار انحصــاري داخلي اميدوارم هر گونه حمايتي 
از صنعــت مونتاژ قطع شــود و به صنعت خودروســاز واقعي تبديل شــويم و 

خودروهايي توليد کنيم که قابل رقابت با خودروسازان جهان باشند.
   انتقال آلودگي به نانوايي ها: خانم معصومه مونسي- کارشناس بهداشت 
محيــط- فرموده انــد برخي از نانوايي هــا در نزديکي ميادين تــره بار تجميع 
شــده اند. يکي ازمضرات آن اين اســت که افرادي که از تره بار خريد مي کنند 
اجناس خريداري شده خود را که بعضًا هم آلوده است بر روي ميزهاي نانوايي 

مي گذارند که موجب آلودگي و انتقال بيماري مي شود.
  رفع سوء تغذيه: هموطن محترمي در پيام ارسالي عنوان کرده اند که در 
خبرها اعالم شده به فضل الهي مبارزه با سوء تغذيه در حاشيه شهر از سال آينده 
آغاز مي شــود. به طور قطع اين حرکت جهادي و قابــل قدرداني از برنامه هاي 

حاکميت عدالت در نظام اسالمي است.
  مبارزه با فساد: مخاطب محترمي در پيامک ارسالي نوشته اند دسترسي 
آزاد مردم به اطالعات راهکارهاي مبارزه با انواع فســاد است اين قانون بيشتر 
در وزارتخانه ها، ادارات دولتي و بانک ها مؤثر اســت. حق آگاهي از اطالعات و 
نحوه اجراي قانون باعث اظهار نظر و دخالت هموطنان شده و مي تواند از تکرار 

فسادها در آينده جلوگيري کند.
   سرمايه داري مشارکتي: شهروند محترمــي پيشــنهاد داده اند با تبديل 
ســرمايه داري فردي به سرمايه داري مشارکتي مي توان به طور همزمان تبعات 
منفي ســرمايه داري خرد و کالن در ســطح ملي و حتــي جهاني را تضعيف و 

تبعات آن راتقويت کرد.

تلفن تماس:  88769075 سالم ايران

رئيس صندوق رفــاه وزارت علوم 
گفت: از ســال آينده همه دانشجويان 
دکتري از وام دانشجويي ويژه دکتري 

بهره مند مي شوند.
ذوالفقار يزدان مهــر  با اعالم اين 
مطلب افزود: در سال جاري بر اساس 

مصوبه هيأت امنا به همه دانشجويان 
واجد شــرايط کــه آزمــون جامع را 
گذرانده بودند، ماهانه مبلغ 500 هزار 
تومان و به افراد پژوهش محور ماهانه 
600 هزار تومان تســهيالت پرداخت 
کرديم.وي  با بيان اينکه ســال آينده 

از  مي توانند  دکتري  دانشجويان  همه 
وام بهره مند شــوند، گفــت: با برنامه 
و ظرفيت ســازي کــه صورت  ريزي 
گرفته اســت در سال آينده مي توانيم 
به همه دانشــجويان دکتــري ماهانه 
به طور متوســط 600 هــزار تومان و 

به پژوهــش محورها 700 هزار تومان 
پرداخــت کنيم.يــزدان مهــر درباره 
بازپرداخــت وام دکتــري افزود: يک 
سال بعد از فارغ التحصيلي، بازپرداخت 
ايــن وام در اقســاط 46 ماهه انجام 

خواهد گرفت.

اعطاي وام دانشجويي به همه دانشجويان دکتري در سال آينده

گزارش خبری
سخنگوي وزارت بهداشت:

5 تا 19 ساله ها  بيشترين آسيب ديدگان حوادث 
چهارشنبه سوري

سخنگوي وزارت بهداشت از ۱۰ مورد فوتي در اثر حوادث چهارشنبه سوري 
سال گذشته در کشــور خبر داد و درباره رده سني آسيب ديدگان گفت: در 
ميان آسيب ديدگان گروه سني 5 تا 19 سال 42/9 و گروه سني 20 تا 29 سال 
26/5 درصد را به خود اختصاص داده اند، همچنين 33 درصد آسيب ديدگان 
دانش آموزان بوده اند که  50 درصد مبتاليان دچار ســوختگي و 43/3 درصد 

دچار بريدگي شده بودند.
دکتر ايرج حريرچي ديروز در نشست خبري هفتگي با خبرنگاران به آمار 
حوادث چهارشنبه ســوري سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲ 
هزار و ۵۰۲ مورد مراجعه به اورژانس بيمارستان هاي سراسر کشور داشته ايم 

که گروه سني نوجوان و جوان بيشترين آسيب ديدگان بودند. 
وي همچنين از انتقال ۴۵۹ مورد مصدوم حوادث چهارشنبه سوري توسط 
اورژانس پيش بيمارستاني خبر داد و گفت: ۹۳ درصد حوادث چهارشنبه آخر 
سال در مناطق شهري رخ داده است، در اين حوادث بيشترين آسيب ها با ۳۶ 

درصد مربوط به دست و ۲۳ درصد چشم بوده است.
وي همچنيــن در ادامه به فعاليت صددرصدي اورژانس و بخش هاي ويژه 
بيمارســتان ها در نوروز اشــاره کرد. به گفته حريرچي همچنين،  ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تکنيسين اورژانس ۱۱۵در ۲ هزار و ۱۵۸ پايگاه شهري و جاده اي آماده 

خدمت به هموطنان و مسافران نوروزي هستند.
قائم مقام وزير بهداشت در همين رابطه به آماده باش ۴ هزار و ۹۷۰ دستگاه 
آمبوالنس ۱۱۵ به همراه ۵۷ دستگاه اتوبوس آمبوالنس در تعطيالت نوروزي 
اشاره  و تصريح کرد: ۲۰ پايگاه اورژانس هوايي و ۲ فروند آمبوالنس دريايي در 

تعطيالت نوروزي به هموطنان خدمت رساني خواهند کرد.

اخبار

بلند مرتبه سازي عامل اصلي خشک شدن 
درختان خيابان وليعصر

با تأييد شوراي نگهبان قانوني شد

برابري ديه زن و مرد در بيمه شخص ثالث
برابــري ديه زن و مرد كه در اليحه 
بيمه شخص ثالث مطرح شده بود روز 
گذشته به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 
پيش از اين نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در 26 آبان 94 مصوب كردند 
كه پرداخــت خســارت وارده به زيان 
ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين 
در حوادث رانندگي تا ســقف تعهدات 
بيمه نامــه پرداخت كننــد. آنطور كه 
اقتصادي مجلس  سخنگوي كميسيون 
شــوراي اســالمي به خبرگزاري صدا 
و ســيما گفته، برابري ديــه زن و مرد 
پيش تــر در اليحه بيمه شــخص ثالث 
مطرح شــده بود و خوشبختانه شوراي 
نگهبان ايــن اليحه را تأييــد كرد؛ به 
عبارتي، شوراي نگهبان برابري ديه زن 

و مرد را تأييد كرده است. 
رحيم زارع گفت: توجيه نمايندگان 
مجلــس درباره برابــري ديه زن و مرد 
اين بود كه برخي از بانوان سرپرســت 
خانواده هستند و زماني كه دچار حادثه 
مي شوند و از بين مي روند، بازماندگان 
آنها به مشــكل برمي خورند. وي تأكيد 
كرد :  پس از اجراي قانون بيمه شخص 
ثالــث و با نظر شــوراي نگهبــان، اين 
موضوع به دولت ابالغ مي شــود و 15 

روز پس از ابالغ قابل اجرا است. 
حقوقدان  زادگان  گرامي  اشــرف 
و مشــاور معاونت امورزنان رياســت 
جمهــوري در اين باره بــه »ايران« 

شــوراي  مجلس  »بحث  مي گويــد: 
بيمه  اســالمي در خصوص اليحــه 
اجباري، مســئوليت مدني دارندگان 
وســايل نقليــه موتــوري زميني در 
مقابل شخص ثالث بوده است. چون 
در قراردادهاي بين شركت هاي بيمه 
با افــراد دارنده وســايل نقليه، حق 
بيمه براي زن و مرد يكسان پرداخت 
مي شود پس شــخص ثالث چه مرد 
باشد چه زن بايد از بيمه يكسان نيز 

برخوردار مي شد. 
با تأييد شوراي نگهبان خوشبختانه 
مجلس شــوراي اســالمي ايــن را در 
قراردادهاي بيمه لحاظ كرده و موضوع 

حل شده است. 
درباره  نيز  ليال حيدري حقوقــدان 

اين موضوع به خبرنگار »ايران« گفت: 
روز گذشــته شــوراي نگهبان از تأييد 
قانون برابري ديــه زن و مرد در اليحه 
بيمه شــخص ثالث خبــر داد كه اين 
اقدام بسيار اميدوار كننده بود. با توجه 
به تأييد شــوراي نگهبان در خصوص 
برابري ديه زن و مــرد در اليحه بيمه 
مي توان به پر شدن فاصله حقوقي زن و 
مرد در زمينه هاي متعدد و به روز شدن 
قوانين بر اساس احكام شرع و حكومت 
اميد داشت. تصويب اين قوانين نشانگر 
تالش قانونگذاران بــراي به روز كردن 
احكام شــرعي مطابق مقتضيات زمان 
اســت. تغيير و اصالح قوانين مي تواند 
باعث پوياتر شــدن و به روز شدن آنها 
شــود. اميدواريم در موضوعات ديگري 

غيــر از حــوادث رانندگي نيــز مانند 
قتل عمد شــاهد برابــري حقوق زن و 
باشــيم. همچنين مي خواهيم در  مرد 
عرصه هــاي ديگر نيز بــه حقوق زنان 
توجه ويژه شــود چراكــه ديگر مانند 
گذشــته زنان فقط خانه دار نيســتند 
و اغلب شــاغل و حتي نــان آور خانه 
هســتند. موضــوع برابري ديــه زن و 
مرد همواره محل مناقشــه بوده است. 
در تير ماه 86 هم برخي تشــكل هاي 
فعال درحوزه حقوق زنــان در نامه اي 
سرگشــاده به مناسبت روز زن خطاب 
اسالمي،  مجلس شوراي  نمايندگان  به 
پايان دادن بــه نابرابري ديه زن و مرد 
را خواســتار شــده بودند. اين نامه از 
سوي جمعيت زنان مسلمان نوانديش، 
جمعيت حمايت از حقوق بشــر زنان، 
كميتــه امور زنان خانــه احزاب ايران، 
جامعــه زنان انقالب اســالمي، انجمن 
روزنامه نگاران زنان ايران )رزا(، انجمن 
زنان پژوهشــگر علوم اسالمي، جامعه 
اســالمي زنان و زنان فعــال در احزاب 
اصالح طلــب خطــاب بــه نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي نوشته شده بود. 
با تأييد شــوراي نگهبان ديه زن و مرد 
از سال آينده يكسان پرداخت مي شود 
و مراجع قضايي موظف خواهند بود، در 
انشاي حكم پرداخت ديه مبلغ مازاد بر 
ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه 

حوادث درج كنند.

هوشمندنام صفحه آرا
تصحیحصفحه آرايی
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