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ايران و جهان

حمايت مجدد 8 كشور اروپايى
 از برجام

  هشــت كشور اروپايى در بيانيه اى مشترك ضمن تعيين تكليف 
مجدد بر لزوم ادامه اجراى برجام نســبت به فعاليت هاى منطقه اى و 

برنامه  موشكى ايران ابراز نگرانى كردند.
به  گزارش  ايسنا، هشت كشور اروپايى شامل بلژيك، فرانسه، آلمان، 
ايتاليا، هلند، لهســتان، ســوئد و انگليس پس از برگزارى نشســت 
شوراى امنيت سازمان ملل براى بررســى پايبندى ايران به قطعنامه 

2231 يك بيانيه مشترك منتشر كردند.
همان طور كه مورد تاييد قرار گرفته اســت ايــران به اجراى كامل 
تعهدات مرتبط هســته اى اش ادامه مى دهد. برجام به شــكلى موثر 
برنامه هســته اى ايــران را محدود و تضمين مى كند كه اين كشــور 
به سالح هســته اى دست نمى يابد. اين يك امر كليدى براى امنيت 

اروپا است.
اين كشــورهاى اروپايى در ادامه  تصريح كردند: هر چند برجام پس 
از خروج آمريكا و بازگرداندن تحريم هاى اين كشــور عليه ايران با 
چالش هايى بزرگ روبرو اســت و ما باز هم تاســف خود را از اين 

مساله ابراز مى كنيم.

استعفاى نمايندگان فشار بر تصميم گيران 
حوزه آب است

 نماينده مردم شهرستان هاى شهركرد، بن و سامان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت : استعفاى نمايندگان استان اصفهان، عدول از يافتن يك 

راه حل ملى و فشار براى تصميم گيران حوزه آبى كشور است.
اردشــير نوريان در گفت وگو با ايرنا افزود: حل معضل آب شرب 
در يــك منطقه نبايد منوط به تحميل همين مشــكل به منطقه ديگر 
باشــد و تشخيص معضل ملى مى طلبد اين مساله با نگاه ملى و ادله 

كارشناسى و راه كار ملى حل شود.
وى تصريــح كرد: در اين زمينــه، نامه اى از ســوى نماينده مردم 
شهرســتان هاى شــهركرد، بن و ســامان به رئيس مجلس شوراى 

اسالمى تقديم شده است.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: نكته دوم اين اســت كه در بين مردم نبايد تبعيض 
قائل شد و همانگونه كه مردم اصفهان حق دارند از آب شرب سالم 
برخوردار باشــند، مردم چهارمحال و بختيارى و تمامى مردم ايران 

نيز اين حق را دارند.

آمريكا هنوز به قطعنامه هاى لغو شده 
استناد مى كند

 رئيس دســتگاه ديپلماســى تصريح كرد: «پامپئو» تأييد كرد كه 
آمريكا و متحدانش درباره موشــك هاى ايران به قطعنامه ملغى شده 

1929تكيه دارند.
به گــزارش مهر، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه نســبت به 
سخنان «مايك پامپئو» در نشست شوراى امنيت سازمان ملل درباره 

اجراى قطعنامه 2231 واكنش نشان داد و در توئيتر خود نوشت:
پامپئو، در جديدترين سوءاستفاده مضحك از شوراى امنيت سازمان 

ملل متحد؛
دربــاره نقض قطعنامه 2231 شــوراى امنيــت رجزخوانى كرده و 

برنامه هايش براى نقض بيشتر [اين قطعنامه را] مشخص كرد؛
 تأييد كرد كــه آمريكا و متحدانش درباره موشــك ها[ى ايران] به 

قطعنامه ملغى شده 1929تكيه دارند؛
آمريكاى منزوى شــده را به اولين عضو دائم شــوراى امنيت تبديل 
كرد كه كشورهاى ديگر را بابت پايبندى به قطعنامه ها تنبيه مى كند.

فشارها براى انصراف از استيضاح وزرا 
پذيرفتنى نيست

 عضو كميســيون آمــوزش و تحقيقــات مجلس با اشــاره به 
درخواســت نمايندگان ملت درباره اســتيضاح منصور غالمى وزير 
علوم گفت: نمايندگان بايد بدون فشار بتوانند به وظايف خود عمل 
كنند ضمن اينكه وزرا هم به بايد به سؤاالت و ابهامات پاسخ دهند.

داود محمــدى عضــو كميســيون آمــوزش و تحقيقــات مجلس 
شــوراى اســالمى در گفت وگو با فارس، درباره فشارهاى وارده به 
درخواســت كنندگان استيضاح وزير علوم گفت:  نمايندگان براساس 
حق قانونى خود و وظايف محوله مى توانند از تمام اقدامات قانونى 
براى رفع مشكالت كشور اســتفاده كنند چراكه آنها در برابر مردم، 

نظام و خداوند مسئول هستند. 

افزايش سهميه زنان در انتخابات مجلس 
به كارگروه ويژه ارجاع شده است

 عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى مجلس بــا بيان اينكه 
اعطاى سهميه 30درصدى به زنان براى كارشناسى بيشتر به كارگروه 
ويژه اين كار ارجاع شده است گفت: پس از اعالم نظر اين كارگروه 

تصميم گيرى در اين خصوص انجام مى شود.
 به گــزارش فارس،ابوالفضل ابوترابــى گفت: اين موضوع در 
كميســيون شوراهاى مجلس به ســرانجام نرسيده و فعًال براى 
كارشناسى بيشــتر به كارگروه ويژه اين كار ارجاع شده و پس 
از اعــالم نظر اين كارگــروه تصميم گيــرى در اين خصوص 

مى شود.  انجام 
وى دربــاره كاهش ســن كانديداهاى انتخابات به 28 ســال افزود: 
اين موضوع براى انتخابات شــوراها پيشــنهاد شده است و فعًال به 
جمع بندى خاصى در اين خصوص به منظور رأى گيرى در كميسيون 

صورت نگرفته است.

در جامعه هستند ولى با جامعه نيستند
 در سال هاى اخير تعداد قابل توجهى از جوانان ژاپنى به سنت هايكى 
كومورى توجه نشان داده اند. آنان ماه ها خود را در اتاق خانه شان حبس؛ و 
ارتباطشان را با جامعه قطع مى كنند. اتاق بهم ريخته و رفتن به دنياى درون؛ 
بدون هيچ هدف مشخصى؛ يكى از ويژگى هاى اين جوانان است. برخى 
از جامعه شناسان بر اين نظر هستند كه انتظار شديد وُ كشندة جامعه ژاپنى 
از آنان براى موفقيت شــغلى، مالى و يا تحصيلى باعث شده است تا آنان 
به دليل هراس از كابوس ناكامى ها و مواجهه با تحقيرهاى اطرافيان، گوشه 

عزلت برگزينند و به اصطالح؛ هايكى كومورى كنند.
شــايد بتوان گفت كه در مطالعــات اجتماعى، رابرت مرتــون از اولين 
 retreatism «جامعه شناســانى بود كه به موضوع « انزوا يا انزوا گزينى
توجه نشان داد و به توصيف افرادى پرداخت كه به تعبير او گوشة عزلت 
برمى گزينند و خويش را در قرنطينه اى خودخواسته قرار مى دهند، حصارى 
به دورِ خود مى كشند و به تدريج از جامعه فاصله مى گيرند. نوعى تبعيد يا 

ُبريدن خودخواسته از جامعه به ناكجاآباد.
مرتون معتقد است كه عموماً در هر جامعه اى اهداف و ارزش هايى حاكم 
است و از فرد انتظار مى رود تا به سمت آن اهداف حركت كند. براى مثال 
موفقيت مادى مى تواند هدفى باشــد كه نهادهاى اجتماعى مانند خانواده 
يا رســانه ها در معرض افراد قرار مى دهند. معموالً وضعيت نرمال در يك 
جامعه آن است كه امكان رسيدن به اين اهداف براى افراد امكان پذير باشد. 
مشكل زمانى بروز مى كند كه چنين امكانى وجود نداشته باشد. مثًال شرايط 
خوِب مادى يك ارزِش موردقبول جامعه باشــد ولى جامعه نتواند شغل 
مناســب براى دسترســى به اين هدف را در اختيار افراد قرار دهد، و يا 
تشكيل خانواده  يك ارزش باشــد ولى افراد؛ شرايط مالى مناسب براى 
تشكيل خانواده را نداشته باشند. از شما شديداً انتظار مى رود كه اسب سوار 
شــويد و اين در حالى است كه اســبى وجود ندارد! جامعه از اعضايش 
انتظــار دارد تا روزبه روز ازنظر مادى موفق تر شــوند ولى در عمل؛ راه 

پذيرفته شده اى پيش روى آن ها قرار ندارد تا ازنظر مادى پيشرفت كنند. 
پرسش مرتون آن است كه افراد در اين وضعيت چه واكنشى از خود نشان 
مى دهند؟ نظرية مرتون« نظرية فشار يا تقّال» نام دارد. منظور، فشارى است 
كه فرد در موقعيتى نظير آنچه در مثال هاى باال گفتيم تجربه مى كند و همين 

فشار او را به بيراهه ها يا ميان برها سوق مى دهد. 
انزوا و يا گوشــه گيرى يكى از پاســخ هاى ممكن به شرايِط توأم با فشار 
است. در اين وضعيت، افراد به تدريج خود را از جامعه دور مى كنند. ازنظر 
مرتون برخى از آن ها به الكل و يا مواد مخدر پناه مى برند، مى نوشــند تا 
ازنظر ذهنى خود را از جامعه دور كنند. مرتون معتقد بود كه اين افراد در 
ابتدا تالش كرده اند تا با انتظارات جامعه همراه و همگام شوند ولى دچار 
ســرخوردگى، ناكامى و احساس تحقير شــده اند و به همين داليل انزوا 
را برگزيده اند. هرچند جامعه ژاپن بــا جامعه ايران تفاوت دارد ولى اين 
روزها در بين دانشــجويان قديمى ام كه هنوز شغلى نيافته اند نشانه هايى 
از عزلت گزينى، انزوا و گوشــه گيرى مى بينم. همكاران روان شناسم نيز از 
مراجعه والدينى خبر مى دهند كه فرزندانشان به شكل خودخواسته خويش 
را در اتاق هايشــان حبس كرده اند و عالقه اى ندارند تا با جامعه در ارتباط 
باشــند. برخى از دانشجويان قديمى ام به تنهايى در خانه هاى جنگلى و يا 
در حاشــيه روستاها زندگى مى كنند و دليل آنرا نه دوستى با طبيعت بلكه 
دور شــدن از نگاه سرزنش آميز و تحقيرآميز اطرافيان ذكر مى كنند. مسئله 
آنان انتظار شديد جامعه براى موفقيت هاى مادى، شغلى و تشكيل خانواده 
ازيك طرف و از طرف ديگر، فقدان هرگونه فرصت مناســب براى تحقق 

اين انتظارات توسط آنهاست.
با توجه به وخيم تر شــدن بحران اقتصادى در ايران و بيكارى گســترده، 
مى توان انتظار داشت كه بر تعداد جوانان منزوى و گوشه گير افزوده شود. 
جوانانى كه در جامعه هســتند ولى با جامعه نيستند. بايد توجه داشت كه 
انزوا فقط به شــكل جسمى و فيزيكى ظهور نمى يابد. مرتون پناه بردن به 
دامان الكل يا مواد مخدر را نيز نوعى انزوا گزينى ذهنى و دور شــدن از 

جامعه مى داند.
* فردين عليخواه- جامعه شناس و مفّسر اجتماعى

پروين سليمى  »
 حضور موئسسات علمى و آموزشى 
در هجدهمين نمايشگاه كودك و نوجوان 
نقطه مثبتى بود كه خانواده ها از آن بيشتر 

استقبال مى كنند . 
هجدهمين نمايشــگاه كودك و نوجوان 
در حالــي كار خــود را ادامه مي دهد كه 
از 19 آذر مــاه 100 نفر توليدكننده انواع 
محصوالت مربوط به كودك و نوجوان در 
فضايي بالغ بر 500 مترمربع در سالن هاي 
ابن ســينا، الونــد و هگمتانه بــا  عرضه 
امكانات  كودك،  سيسموني  اسباب بازي، 
ســرگرمي تفريحي، ورزشــي، لوازم  و 
تجهيزات آموزشي حال و هواى  خاصي 
بين خانواده ها ايجــاد كرده اند . در اين 
نمايشگاه همچنين فعاالن حوزه كودك از 
استان هاي قم، كرمانشا، آذربايجان شرقي، 

تهران و اصفهان نيز حضور دارند.
حضــور مردم همــدان و اســتقبال آنان 
از نمايشــگاه پررنــگ اســت ولــي در 
كه  فهميــد  مي شــود  صحبت هايشــان 
قيمت ها در شــأن اجناس نيستند، مادري 
كه در حال خريد عروسك و ماشين برقي 
براي فرزندانش بود تنوع اســباب بازي ها 
در نمايشگاه امسال را كم رنگ بيان كرد 
و گفت: نمايشگاه سال گذشته هم از نظر 
تنوع وهم كيفيت بهتر از امســال بود وي 
صحبــت هايش را اينگونــه ادامه داد كه 
شــايد اين كم رنگي به دليل تورم بازار 
اســت زيرا كه از توليد كننده ها حمايت 
نمي شــود و آنها هم تــوان پرداختن به 
كيفيــت و تنوع اجناس خــود را ندارند 
عرضــه كننــدگان نيز با همين مشــكل 

روبه رو هستند.
در كنار غرفه عروســك و لوازم التحرير 
پدري براي خريد دفتر و عروســك در 
حال قيمت كردن اجناس بود و مي گفت 
من به اميد تخفيف قيمت ها به نمايشگاه 
آمده ام ولي اينجا با بازار تفاوت چنداني 

ندارد تخفيف هم نمي شود گرفت.
درمحوطه نمايشــگاه پسر بچه اي ماشين 
خــود را با كنترل هدايــت مي كرد از او 
پرســيدم نمايشگاه برايش چطور است و 
چــه چيزهايي از غرفه هــا برايش جالب 
اســت. گفت بادكنك ها چــون من اينجا 
بيشتر از هر چيز بادكنك مي بينم و خودم 
هم دوست دارم سقف اتاقم پر از بادكنك 

و بادبادك هاي كوچك باشد.
غرفه داران هــم در اين بين صحبت هايي 
داشــتند گويا نمايشگاه امســال از نظر 
علمي و آموزشي پر بارتر از سال گذشته 
بود زيــرا كه آموزشــگاه هايي مثل خانه 

رياضي، خانــه زبان و چرتكــه و... در 
اين فضــا پررنگ تر بودند.كه يكى از آنها 
شــركت توان ديد آتي فروشي اينترنت 
آســياتك براي اولين بار در  نمايشــگاه 
حضور داشــت. مديرعامل اين  شركت 
درباره كارش اينگونــه گفت كه من 20 
ســال پيش به دليل مشــكالت كاري از 
اســتان خارج شدم و دو ســال است به 
شهر  خودم برگشــته و كارم را با انگيزه 
شروع كردم و همين روحيه كارى و تعهد 

خدمت به مردم استانم 
باعث شــده براي 10 
و  كرده  تحصيــل  نفر 
متخصص حوزه آي تي 

شغل ايجاد كنم .
اميد رحيميــان افزود: 
مــا در نمايندگي خود 
در  معروف  برند  چند 
ويروس  آنتــي  حوزه 
ارائــه مي دهيم  را هم 
اسپانسرى  درباره  وي 
ايــن شــركت در تيم 
تاالر وحــدت مريانج 
هــم توضيحاتــي داد 
وافزود : من و گروهم 
اسپانســر تيم اين تيم 
در  توانسته  كه  هستيم 

استان قهرمان شود و جواز صعود به ليگ 
كشوري را به دست آورد و اين موضوع 
براي استان  همدان امتياز خوبي است زيرا 
كه اتيم دو تا بــازي مانده به پايان فصل 
قهرمان شده است چون باختي نداشته و 

ما به اين موضوع افتخار مي كنيم.
از مســئولين و استاندر درخواست داريم 

اين تيم را حمايت كنند.
 در اين نمايشــگاه نيروهاي شركت شير 
پگاه همــدان هم حضورپرنــگ دارد و 
برنامه هاي  متنوعى  براي بازديدكنندگان 
اجــرا مي كننــد و در صحبت هايــي كه 
با فاطمــه رجبيان مديــر روابط عمومي 
شــير پگاه داشــتم هدف از حضور در 
نمايشــگاه را فرهنگ ســازي، افزايــش 
مصرف لبنيات در بين خانواده ها دانست 
و گفــت: با حضور عمــو حميد و گروه 
نمايشي موضوع فرهنگ 
ســازى  مزاياي استفاده 
را  لبني  محصــوالت  از 
خود  كاري  مجموعه  در 
قرار داده ايــم و هر روز 
كودكان،  به  هم  هدايايي 
زوج هاي  و  خانواده هــا 
تا  مي وشــد  داده  جوان 
براي  تشــويقي  شــايد 
لبنيات  پررنــگ  حضور 
در سبد غذايي خانواده ها 

باشد.
در ضمــن شــعار توليد 
ملي بين اسباب بازي هاي 
حضوري  نمايشگاه  اين 
بيانگر  و  داشت  كم رنگ 
اين بود كه هنوز مديران 
اســتاني همدان و دســتاندركاران حوزه 
كودك و نوجوان به اين مقوله توليد ملي 
و اشــتغال بومي نپرداخته اند اين موضوع 
را از زبان كارشــناس حــوزه كودك و 
نوجوان جويا شديم تا اين امر مهم را به 

صورت علمي و واقع گرايانه مطرح كند.
فاطمــه چلوئيان كارشــناس كودك و 

نوجوان كانون پرورشــى فكرى  استان 
همدان  صحبت هايش را اينگونه شروع 
كرد با توجه بــه اينكه خانواده ها زمان 
كافي براي پرداختن به بازي و سرگرمي 
با كودكان خود را ندارند اين نمايشگاه 
فرصت خوبي است تا در كنار فرزندان 
خود در اين فضــاي فرهنگي تفريحي 
حضور پيدا كنند ولي متأســفانه در اين 
مرحله از نمايشگاه تنوع اسباب بازي ها 
و ايرانــي بودنشــان كم رنگ اســت 
اندركاران مقولــه كودك و  دســت  و 
ملي  توليد  موضوع  به  اســتان  نوجوان 
محمدتقي  بــاره  اين  در  نپرداخته انــد 
اســباب بازي  شــوراي  ناظر  توكلــي 
نيز  اسباب بازي  نمايشــگاه  هجدهمين 
گفــت: يكــي از مولفه هــاي مهم اين 
مرحلــه از نمايشــگاه اجنــاس ايراني 
است كه اين اســباب بازي ها از متريال 
و مواد خاصي براي ســاخت اســتفاده 
شــده باشــد  ولي در اين نمايشگاه به 
چنيــن موضوعاتي كم پرداخته شــده 
اســت و جا داشــت در مقوله آداب و 
رسوم ايراني اسالمي كتاب ،محصوالت 

شنيداري توليد و عرضه مي شد.
موسســه ذهني نو هــم كه تنهــا مركز 
ذهني  محاســبات  آموزشــي  تخصصي 
چرتكه در كشــور اســت حضورجزابى  
در نمايشگاه داشت سيما مروتي نماينده 
حقوقي ذهــن نو در اســتان از آموزش 
450 كودك و نوجــوان همدانى در اين 
موسسه خبر داد و گفت: يكي از اهداف 
اين موسســه بهره مند كردن دانش آموزان 
از حداكثر ظرفيت  هوشــي و رسيدن به 

خالقيت آنان است.

بار علمى نمايشگاه ها
غنى تر ازگذشته شده است

 موجود زنده اى كه مظلوم واقع شده است. 
اما زبان اعتراض ندارد.!!! 

تپه ى ابوذر يك نعمت است، كه به دست فراموشى 
سپرده شده است.

اين مجموعه، آب نما نمى خواهد، طرح هاى متعدد 
نوين نمى خواهد، تله كابين نمى خواهد، رستوران 
و اقداماتى كه باعث تخريب بيشــتر آن مى شود، 

نمى خواهد. 
او آب و مراقبت براى زنده ماندن مى خواهد. 

اين پتانســيل ارزشــمند، به عنوان يك كليماكس 
ســاخته شــده با فاكتورهاى طبيعى است. كه اگر 
در هر نقطه از جهان قرار مى گرفت، از آن به نحو 

مطلوب قدردانى و بهره بردارى مى شد. 
و اگر شايســته به آن رســيدگى شود، اين نعمت 
و پتانســيل مظلوم در نهاوند مكانى مناسب براى 
همه  فعاليت هاى تفرجگاهى، اشتغال، فضاى سبز 
و حتى يك منبع عظيم توريستى باز و قابل توجه 

در سطح كشور خواهد بود.
برادر و خواهر گرانقدر مدت  زمان زيادى اســت، 
كه دغدغه  حفظ محيط زيســت و منابع طبيعى به 
شكل آشكار و متوالى در كل كشور، استان و حتى 
شهرستان نهاوند مطرح مى شود، اما متأسفانه عمًال 
هيچ گونه فعاليتى كه به ســمت حفظ و احياى اين 

مهم پيش برود، انجام نپذيرفته است! 

ايــن حقير بر خــود واجب مى دانم، بــا توجه به 
شــرايط خاص بحرانى به وجود آمــده براى تپه 
ابوذر (بــام نهاوند) طــرح ايجــاد كمپين حفظ 
محيط زيســت و منابع آب وخاك را در شهرستان 
نهاوند پيشنهاد نمايم. لذا چنانچه اين مطروحه از 
حمايت شما بزرگواران برخوردار شود، مطمئنًا به 

نتيجه خواهد رسيد.
اين فرزند و شــاگرد كوچكتان به عنوان كارشناس 
در اين حوزه و همچنين به واسطه ديونى كه بر ذمه  
خود مى بينم، جبراً و به  ناچار اعالم نظر مى نماييم.
بنابراين نظر خود را در قالب همين مقاله   علمى- 
پژوهشــى كه جنبه اجتماعى به خود گرفته است، 

را درباره زيست بوم هاى جنگلى مطرح مى كنم.
مزاياى پوشش گياهى و جنگل در يك منطقه: 

1- پوشــش گياهى در ارتفاعات يك منطقه مانند، 
اســفنج عمل كــرده و باعث مى شــود، آب هاى 
حاصل از نزوالت جوى را در فصول بارش (سال 
آبى) از طريق ريشــه هاى گياه به سطوح مختلف 

زمين و افق هاى خاك هدايت كند.
2-آب هدايت شــده به ســطوح زمين به آب هاى 
تحت االرضــى اضافه مى شــود و باعث باال رفتن 
سطح ايستابى (سطح آب زيرزمينى) در يك منطقه 

مى شود.
3- پوشــش گياهــى باعث لطافــت فضاى يك 

شده  منطقه 
فصول  در  و 

مختلــف 
يط  ا شــر
درجه   تعادل 
يى  آب وهوا

را در يك منطقه فراهم مى سازد.
4- از ديگر مزاياى پوشش گياهى در يك منطقه؛ 
به وجــود آوردن شــرايط مطلوب بــراى ايجاد 
جبهه هاى بارش در فصول مختلف است(به دليل 
شــرايط تعرق، پس  ازآن تبخير و جابجايى هواى 
سرد و گرم، محرك ابرهاى باردار  براى بارش در 

يك منطقه مى شود.)
5- مانــع از بيــن رفتن بافت و ســاختمان خاك 
مى شــود. و از  فرســايش خاك به طرق مختلف 

جلوگيرى مى كند.
6- اندام هــاى هوايــى درختــان و درختچه ها از 
جارى شــدن آب هاى حاصل از بارش جلوگيرى 
كرده و به عنوان يك مانع عمل نموده و در صورت 
جارى شــدن آب ســرعت آن را كنترل مى نمايد. 
پس مى تــوان گفت خطر ســيالب را كه ممكن 
اســت، براثر رگبارها  در فصول مختلف در يك 

منطقه به وجود مى آيد را از بين ببرد.
7- پوشــش گياهــى و جنگل، مأمنــى امن براى 

حيات وحش و ژنتيك هاى جانورى و 
گياهى مى باشــد. كه باعث حفظ ارقام 
محيط زيســت  مختلف  گونه هــاى  و 

مى شود.
8- مى تــوان بــا فنــاورى و فرآورى 
گونه هــاى مختلف گياهى در رشــد 
و تعالــى صنايع چوب و داروســازى 
اثرگذار بود. و شــايد؛ صدها مزاياى 
ديگر كه جاى بحث و بررســى دارد. 
شــايان ذكر است، كه جنگل بام نهاوند 

نيز از اين مزايا مستثنى نيست.
باشد كه حضور شــما گران مايگان و 
مسئوالن دلسوز ياريگر جنگلى باشد، 

كه در شهر ما تقريبًا روبه زوال است.
و اما شرايط فعلى-آتى بام و پيامدهاى 

آن: 
1- به دليل خشكى پوشش كف جنگل و درختانى 
كه به واســطه عدم آبيارى به موقع خشك  شده اند، 
خطر حريق چه به صورت طبيعى و چه با دخالت 

عوامل انسانى بسيار جدى است.
2- چنانچه به هر دليلى اين شــرايط ادامه داشته 
باشد وخشــكى مفرط صورت بگيرد، پيامدهايى 

چون:
الف- بوجود آمدن بيابان.
ب- فرسايش بادى خاك.

ج- فرسايش آبى خاك.
كه بنــد ب و ج مى تواند، اثر تخريــب كننده بر 

مناطق مختلف شــهر از جمله كــوى فرماندارى، 
شــهرك طالقانى، كوى امام حسن، مهديه و دكتر 

حسابى داشته باشد.
د- خطر سيالب در حوضه هاى مختلف به هنگام 

رگبارها در فصول مختلف.
ه- باال رفتن دماى نسبى منطقه در فصل گرما.

و- مســتعد شدن اين زيســت بوم براى به وجود 
آمدن يــك  كانون بحران ريزگــرد داخلى و... كه 

نيازمند توجه جدى مى  باشد.
بنابراين هرچه زودتر بايستى به فكر چاره و راه و 

حل هاى مناسب بود.

اليحه بودجه 98 يكشنبه به مجلس ارائه نمى شود
 مجلس شوراى اسالمى هفته آينده روزهاى يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنى دارد و قرار 
بود كه اليحه بودجه سال 98 يكشنبه هفته آينده به مجلس ارائه شود و در اين روزها، وزيران فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى و اطالعات به سواالت نمايندگان پاسخ دهند و رئيس ديوان محاسبات گزارشى را 

درباره الزام هاى بودجه سال آينده به نمايندگان ارائه كند 
ســخنگوى هيئت رئيسه مجلس گفت:نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى قرار است اليحه اهداف، 
وظايــف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، اليحه مديريت حوادث غير مترقبه كشــور و اليحه 
تشــكيل وزارت خانه هاى رفاه و تامين اجتماعى و كار و تعاون و بررســى اليحه نحوه اســتفاده، 

نگهدارى و نظارت بر پايانه فروشگاهى، طرح اصالح قانون حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى 
در تامين نيازهاى كشــور و تقويت آن ها در صادرات و طرح يك فوريتى ساماندهى بازار خودرو را 

مورد بررسى قرار دهند. كه به دليل اعمال اصالحاتى به زمان ديگرى موكول شد.
بهروز نعمتى در گفتگو با مهر، درباره زمان ارائه اليحه بودجه 98 به مجلس شــوراى اسالمى، گفت: 
قرار بر اين بود كه روز يكشنبه 25 آذر ماه اليحه بودجه سال آينده از سوى رئيس جمهور به مجلس 
ارائه شود اما پس از آخرين نشست سران سه قوه دولت تصميم گرفت تا اصالحاتى در اليحه بودجه 

سال 98 اعمال كند و به همين جهت اليحه بودجه در اين روز به مجلس ارائه نمى شود.
 وى تصريح كرد: هنوز زمان دقيق ارائه اليحه بودجه 98 به مجلس مشــخص نيســت و به محض 

تصميم گيرى در اين باره اعالم مى شود.

تپه ابوذر نهاوند، تشنه بى تدبيرى

سعادت حنيفيان

از  امسال  نمايشگاه  گويا 
پر  آموزشي  و  علمي  نظر 
بود  گذشته  سال  از  بارتر 
زيرا كه آموزشــگاه هايي 
مثل خانــه رياضي، خانه 
زبان و چرتكه و... در اين 

فضا پررنگ تر بودند

يادداشت ميهمان 
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