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گردوغبار بیتدبیری ،استانهای غرب ،مرکزی ،جنوب و جنوب غربی را فرا گرفت

آسفالت راه روستايي التين تخماق
به سيمينشهر پايان يافت

آلودگی  ۴برابر حد مجاز هوا در استان لرستان

مديريت ساخت و توس��عه راههاي اداره كل
راهوشهرسازي گلستان از پايان يافتن و بهرهبرداري
ازآخرينمرحلهآسفالتراهروستاييالتينتخماق
به سيمينشهر به طول  4كيلومتر كه از آرزوهاي
ديرينه مردم منطقه بود در روز گذشته خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عموم��ي اداره كل
راهوشهرس��ازي اس��تان گلس��تان «علياكب��ر
ش��اهيني» گف��ت  :ط��ول كل اين مح��ور 12
كيلومت��ر با اعتب��ار  10ميليارد ري��ال بوده كه
 8كيلومت��ر از عمليات اجرايي آن در س��الهاي
گذشته انجام ش��د و مرحله پاياني اين پروژه به
طول  4كيلومتر نيز در س��ال ج��اري به پايان
رسيد .مديريت س��اخت و توسعه راههاي استان
گلس��تان عملي��ات اجرايي اين پروژه را ش��امل
ترميم ،زيرس��ازي ،بيس و آسفالت عنوان کرد و
اف��زود :اعتبار اين پ��روژه  4800ميليون ريال از
محل منابع استاني اس��ت كه تاكنون هيچگونه
تخصيصي به اين پروژه اختصاص نيافته است.

مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت لرستان گفت:
هوای اس��تان لرس��تان به لحاظ کیفی در ش��رایط
ناسالم قرار گرفته و آلودگی  ۴برابر حد مجاز است.
مه��رداد فتحی بیرانوند در گفتوگو با تس��نیم در
خرمآباد اظهار داش��ت :ب��ا ورود موجی از ریزگردها
به استان لرس��تان هوای استان به لحاظ کیفی در
ش��رایط ناسالم قرارگرفته اس��ت .وی با بیان اینکه
براس��اس ش��اخص اس��تاندارد آلودگ��ی ،وضعیت
کیفی برخی شهرستانهای اس��تان لرستان آلوده
اس��ت ،افزود :آلودگی هوا در شهرستان خرمآباد 4
برابر حد مجاز و میزان آلودگی در شهرس��تانهای
کوهدش��ت ،پلدختر و رومش��کان بیش��تر اس��ت.
مدی��رکل حفاظ��ت محیطزیس��ت لرس��تان ب��ا
اش��اره به اینک��ه می��زان ذرات «  80 »2/5 pmو
« 100 »pm10اعال م ش��ده اس��ت ،عن��وان کرد:
آلودگی هوای استان لرستان روز شنبه هفته جاری
نی��ز  4برابر حد مجاز بود .در آلودگی هوا کودکان و
افراد س��المند بیشتر از افراد دیگر آسیب میبینند.
وی بیان کرد :باید مراقب کودکان و سالمندان بود،
شهروندان در صورت عدم ضرورت از تردد در هوای
آزاد خ��ودداری کنن��د و در موارد ض��روری الزامات
بهداشتی رعایت ش��ود .افراد مبتال به بیماریهای
قلبی یا ریوی ،س��المندان و کودکان باید از هرگونه
فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.

کرمانشاه

تجهیز جادههای کرمانشاه
به  ۳۵۰۰شعله روشنایی

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان
کرمانشاه ،از مجهز بودن  ۱۲۴کیلومتر از جادههای
اس��تان به  ۳۵۰۰شعله سیس��تم روشنایی خبر
داد .بهمن خس��روانی در گفتوگو با مهر ،با بیان
اینکه هماکنون  ۱۲۴کیلومتر از جادههای استان
کرمانشاه مجهز به سیس��تمهای روشنایی است،
گفت :هماکنون  ۳۵۰۰شعله روشنایی جادهها را
پوشش میدهد .وی تصریح کرد :تامین رفاهیات و
خدماتدهی جادهای برعهده اداره کل راهداری و
حملونقل جادهای استان کرمانشاه است و در این
راستا کار تجهیز  ۱۲۴کیلومتر از جادههای استان
به سیستم روشنایی را انجام داده است .وی افزود:
س��االنه  ۲میلیارد تومان هزین��ه صرف نگهداری
از این خدمات میش��ود .وی س��رقت و تصادفات
جادهای را از جمله خسارات احتمالی به روشنایی
جادههای استان برشمرد و گفت :به طور میانگین
س��االنه  1/5میلیارد تومان هزینه رفع خس��ارات
احتمالی به این سیس��تمها در معابر برونشهری
استان میشود .خسروانی از انجام اقدامات دیگری
چون نصب عالئ��م رانندگی ،تابلوه��ای اخطار و
خطکشی جادهها توسط این اداره کل خبر داد.

هش��دار قرار گرفته اس��ت .وی با بیان اینکه هوای
شهرس��تانهای مرزی دهلران و مهران در وضعیت
هش��دار قرار دارد ،افزود :میزان غلظت ریزگردها در
آسمان مهران و دهلران بیش از  250میکروگرم بر
مترمکعب گزارش شده است .معاون محیط زیست
استان ایالم عنوان کرد :غلظت ریزگردهای عربی که
از سمت بیابانهای عراق و سوریه شکل گرفته است
در سطح استان ایالم پایدار است.
■■ کاه�ش دید موقت در نواح�ی جنوب و مرکز
مرزی خوزستان

■■ هوای ایالم در وضعیت هشدار

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان نیز گفت :در
جنوب خوزستان به دلیل وزش بادهای نسبتا شدید
روی کشور عراق انتظار کاهش دید موقت در نواحی
جن��وب و مرکز مرزی وج��ود دارد .کورش بهادری
اظهار داشت :تا فردا (دوشنبه) در شمال خوزستان

معاون محیط زیس��ت اس��تان ای�لام نیزگفت:
ریزگردهای عربی هوای ایالم را در وضعیت هشدار
ق��رار داد .علیطاهر س��ارایی اظهار داش��ت :در پی
ورود توده گرد و خاک به آسمان استان ایالم هوای
برخی مناطق بویژه مناطق مرزی استان در وضعیت
نشس��ت تقوی��ت روابط تج��اری بین ای��ران و
اوکراین دوشنبه گذش��ته با حضور سفیر اوکراین و
نمایندگان تجاری ایران و اوکراین برگزار شد .سرگئی
بوردیلیاک ،سفیر اوکراین در ایران در این نشست با
مهم خواندن سال  2016در تاریخ روابط تجاری ایران
و اوکراین اظهار داشت :راهاندازی برنامه پرداخت بین
بانکها به مهمترین دس��تاورد  2کشور تبدیل شده
که به عملکرد فع��ال تبادالت تجاری کمک خواهد
کرد .وی افزود :امیدواریم س��ال  ،۲۰۱۷فرصتهای

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
این همان نکتهای است
ک��ه اتاق فکر آقای روحانی در انتخابات روی آن
دست گذاش��ت و با تکیه بر آن انتخابات را برد:
«ترس از پیروزی رقیب»! این راهبرد شاید برای
پی��روزی در انتخابات موثر بود و توانس��ت افراد
زی��ادی را «مردد» یا «مجاب» ب��ه رای دادن به
روحانی کند اما برای اداره کش��ور مضر اس��ت.
تمام کسانی که حتی چند روز قبل از انتخابات
پای ح��رف رایدهن��دگان به جن��اب روحانی
نشستهاند اذعان دارند درصد باالیی از افراد «نه
برای روحانی» بلکه «از ت��رس رقبای روحانی»
وی را انتخابکردند .این مس��اله حاوی مسائل
گوناگونی است ،از جمله عملیات روانی سنگین
ستاد کاندیدای پیروز در روزهای انتخابات و طرح
مسائل غیرواقعی علیه رقبا.

جدید ،موجب افزایش حجم مبادالت تجاری و ادامه
همکاریه��ای طوالنیم��دت در حوزههای کلیدی
اقتصادی و س��رمایهگذاریهای مشترک شود .بنا بر
این اعالم در س��ال  ۲۰۱۶حج��م معامالت تجاری
ایران و اوکراین  32درص��د افزایش یافت که ارزش
ای��ن معامالت ،مع��ادل بی��ش از  745میلیون دالر

آیا «ژس��ت» و «توانایی بالقوه» تیم دولت آینده
روشنی را تصویر میکند؟ متاسفانه نه!
دولت اگر مس��یر قبلی در حل مش��کالت را
طی کند ،بعید اس��ت «رقیب هراسی» افراطی
و «قطبیتسازی» فرهنگی و سیاسی در آینده
جواب بدهد ،این بار بس��یاری از رایدهندگان با
این عقیده که دولت مس��تقر حق دارد  8س��ال
زمان برای اجرای ایدههایش داشته باشد فرصت
مج��ددی به روحان��ی دادند ام��ا در قرن بعدی
ش��رایط فرق خواهد کرد .دولت کارآمد ش��اید
هوادار ایدئولوژیک و «پا به رکاب» نداشته باشد
اما حداقل «طرفدار عملک��ردی» دارد .روحانی
مثل  4سال پیش از سبد اصالحطلبان «هوادار»
برداشت و به جای دفاع از عملکرد  4ساله موضوع
انتخابات را به «کی ترسناکتره؟» تغییر داد .اما
این مدل عمل سیاسی چقدر قابل تکرار است؟

دولت دوازدهم و مسأله منتقدان منسجم
ادامه از صفحه اول
روزنه
 ...وع��ده تحقق س��االنه
 955هزار شغل داد و یکشبه از سامانه کارورزی
رونمای��ی ک��رد -بگذریم از اینکه ی��ک روز بعد از
انتخابات از این سامانه خبری نبود -و از ریشهکن
شدن کارتنخوابی در دولت آینده گفت و ...و همه
اینها در حالی صورت گرفت که حسن روحانی و یار
ضربهگیرش همزمان وعدههای انتخابات قبلی را از
بیخ و بن تکذیب میکردند.
با این حس��اب دولت دوازدهم در شروع خود با
 2مساله اصلی روبهرو است؛ اول «منتقدان متکثر

و منس��جمی که پایگاه اجتماعی قابل قبولی هم
دارند» و دوم «وعدههای فراوانی که داده ش��ده».
دولت در مقابل مساله اول  2راه پیشرو دارد؛ اول
اینکه به سیاق عقال منتقدان را به گفتوگو ،تفاهم،
همگرایی و همافزایی بر س��ر منافع ملی بخواند یا
همچون دولت یازدهم با ادبیات ناس��زا با منتقدان
برخورد کند و به جهنم حواله کند .به نظر میرسد
بهرغم اینکه در برخی مشاورهها روش اول به جناب
روحانی پیش��نهاد ش��ده ولی در نخس��تین نطق
پساانتخاباتی روش دیگری در پیش گرفته شده و
جن��اب روحانی پیروزی خفیف خود را پیروزی بر

■■هوای ناسالم در اراک

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی
نیز گفت :هوای ش��هر اراک روز  ۳۱اردیبهشتماه
ب��ه علت غلظت فراتر از حد مجاز ذرات معلق کمتر

افزایش  32درصدی تجارت ایران و اوکراین

ضعیفترین منتخب دور دومی
در جریان انتخابات این راهبرد «بترس��ان و
حکومت کن» س��تاد روحان��ی برخی «خطوط
قرم��ز» تاریخ انق�لاب را درنوردی��د! یعنی اگر
ت��ا پیش از ای��ن در رقابتهای سیاس��ی برخی
افراد به مس��ائل ملی ورود میکردند و اصطالحا
«بگمبگم» میکردند این بار طرف پیروز بسیاری
از رکوردهای «مگوها» را جابهجا کرد!
این مدل رفتار سیاس��ی ش��دیدا «س��لبی»
موجب ی��ک س��بد رای «آبکی» ب��رای دولت
دوازدهم ش��ده است که براحتی قابل «تبخیر»
است.
نکت��ه آخر درباره علت ضعی��ف بودن دولت
روحانی عملکرد دولت وی اس��ت ،روحانی برای
جبران ضعفهای شدید قبلی در حوزه کارآمدی
که در جریان رقابتهای انتخاباتی دولتیها را با
مش��کل مواجه کرده بود  4س��ال وقت دارد اما

و مرکز احتمال افزایش ابر و بارشهای خفیف وجود
دارد .وی با بیان اینکه در جنوب خوزستان به دلیل
وزش بادهای نس��بتا شدید روی کشور عراق انتظار
کاهش دید موق��ت در نواحی جنوب و مرکز مرزی
وجود دارد ،گفت :این گرد و خاک شدید نیست و از
روز دوشنبه تا آخر هفته نیز جو نسبتا پایداری را در
خوزستان خواهیم داشت .بنا به این گزارش با توجه
به گزارشهای روزانه سازمان هواشناسی خوزستان،
سرعت باد  15تا  30کیلومتر در ساعت ،ارتفاع موج
 20تا  45و گاهی  120س��انتیمتر و جهت باد نیز
شمال غربی تا غربی گزارش شده است.

خشونتطلباندانستهاند!
در م��ورد وعدهها ه��م راه��کار نزدیکتر این
اس��ت که صادقان��ه به مردم اعالم ش��ود برخی از
ای��ن وعدهها انتخاباتی ب��وده و ب��رای رای جمع
ک��ردن گفتهای��م و برای تحقق س��ایر آنها تالش
شود ،تالش��ی که حتما با کابینهای شبیه کابینه
یازدهم ممکن نیس��ت و باید تغیی��رات جدی در
دولت صورت گیرد اما روش دوم هم این است که
به س��یاق دولت یازدهم با طرح مسائل حاشیهای
و درجه چن��دم این وعدهها را به حاش��یه برد ،تا
 4سال بعد هم که خدا بزرگ است!
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آمریکاس��ت و ام��روز نیز در حال افزایش اس��ت به
طوریکه در حال حاضر شرکتهای صنعتی مطرح
اوکراینی مانند اینترپایپ که در حوزه ماشینآالت،
تولید انرژی و فلزات فعال هستند ،روابط تجاری خود
را با شرکای ایرانی گسترش میدهند .دنیس موروزو،
مدیر مالی ش��رکت اینترپایپ در اینباره با اشاره به

از  2/5میک��رون ،در وضعیت ناس��الم ق��رار گرفت.
س��عید محمودی در گفتوگو با مهر اظهار داشت:
ش��اخص کیفیت هوای شهر اراک در روز شنبه 30
اردیبهشتماه  ۹۸بود که بیانگر وضعیت هوای سالم
اما نزدیک به مرز ناس��الم اس��ت .وی افزود :میزان
غلظت ذرات معلق کمت��ر از  2/5میکرون در هوای
اراک ،یکشنبه  31اردیبهشتماه نیز  ۴۱میکروگرم بر
مترمکعب اندازهگیری شد که فراتر از حد مجاز است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان
کرد :حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر
از 2/5میکرون در ه��وا ۳۵میکروگرم بر مترمکعب
است ،بنابراین طی دیروز وضعیت هوای ناسالم برای
گروههای حساس در شهر اراک اعالم شد .محمودی
گفت :ش��هر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷
روز را با وضعیت هوای س��الم س��پری ک��رده و در
روزهای  ۲۶فروردین و  ۲۶ ،6و  ۲۷اردیبهشتماه نیز
هوای این شهر در وضعیت ناسالم قرار داشته است.
محمودی خاطرنش��ان کرد :کیفیت نامناسب هوا و
وضعیت ناس��الم برای گروههای حساس ،شرایطی
اس��ت که برای کودکان ،زنان باردار ،بیماران قلبی
و تنفسی و س��المندان زیانبار بوده و این افراد جز
موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط ش��هری
و مناطق پرتردد خودداری کنند .مدیرکل حفاظت
محیط زیس��ت اس��تان مرکزی با اش��اره به شمار
روزهای ناسالم هوای شهر اراک در سال  ۹۵تصریح
کرد :ش��هر اراک طی سال گذشته ۱۰۵روز آلودگی
و هوای ناس��الم را پشت سر گذاشت که از مجموع
این روزها ،یکصد روز در وضعیت هوای ناسالم برای
گروههای حساس و  5روز نیز در شرایط ناسالم برای
تمام گروههای جمعیتی قرار داشته است.
تالشهای صورت گرفته برای همکاریهای اقتصادی
بی��ن ایران و اوکراین تصریح ک��رد :اینترپایپ بر آن
است از سیاستهای اقتصادی اوکراین در خاورمیانه
حمایت کند .وی با تأکید بر اینکه ایران در چند سال
آینده قابلیت رشد بسیار باالیی دارد ،ادامه داد :با توجه
به این ظرفیتها ما بهعنوان تولیدکننده محصوالت
با فناوری پیشرفته در صنعت انرژی ،حملونقل ریلی
و س��اختمان ،آمادهایم تا راهکارهای پیشرفته برای
نیازهای رو به رشد اقتصاد ایران را فراهم آوریم.

شماره 5 2166
سمنان

معامالت  ۱۶میلیاردی سهام
در بورس سمنان

مدیر بورس منطقهای سمنان گفت :در هفته
گذش��ته که آمار تحلیلی آن منتشر شده است،
بیش از  9/1میلیون سهم با ارزش بیش از 16/3
میلیارد ریال در بورس منطقه سمنان معامله شد.
غالمحسین گلارضی در گفتوگو با تسنیم در
سمنان ،با اش��اره به ارزش معامالت هفتگی در
بورس سمنان که آمار آن دیروز جمعبندی شد،
اظهار داش��ت :در معامالت هفته گذشته بورس
سمنان  9میلیون و  188هزار و  603سهم مورد
معامله قرار گرفت .وی با اش��اره به ارزش ریالی
این تعداد سهام در معامالت هفته گذشته توسط
کارگزاران بورس سمنان افزود :ارزش ریالی این
تعداد سهام بیش از  16میلیارد و  359میلیون و
 207هزار ریال بوده اس��ت .وی بیان کرد :از این
تع��داد 4 ،میلیون و  506هزار و  116س��هم به
خرید اختصاص داشته است .گلارضی با اشاره
به ارزش ریالی س��هام خریداریشده در بورس
س��منان در هفته گذش��ته تصریح کرد :ارزش
سهام خریداریشده به بیش از  8میلیارد و 314
میلیون و  558هزار ریال رسیده است.
اردبیل

اتوبوسهای فرسوده اردبیل
بازسازی میشود

مدیرعامل اتوبوسرانی شهرداری اردبیل گفت:
تمام اتوبوسهای فرسوده اردبیل تا پایان شهریور
ماه امس��ال به صورت فازبندی بازسازی میشود.
به گزارش تس��نیم از اردبیل ،جمشید مظاهری
اظهار داش��ت :تمام اتوبوسهای فرسوده اردبیل
تا پایان ش��هریورماه امس��ال به صورت فازبندی
بازسازی میشود و در حال حاضر تمام تمهیدات
و هماهنگیهای الزم در این زمینه اندیشیده شده
است .وی افزود :بازسازی اتوبوسهای فرسوده از
جمله مهمترین اقداماتی است که در دستور کار
قرار داده شده تا از این طریق به بسیاری از اهداف
خود از جمله جلوگیری از آلودگی هوا و برطرف
شدن مطالبات و خواستههای مردم دست یابیم
که نباید در این راس��تا از هیچ تالشی دریغ شود،
چرا ک��ه جلب رضایت مردم ب��رای ما از اهمیت
بسزایی برخوردار است .وی گفت :با توجه به اینکه
اتوبوسهای فرس��وده از نظر آلودگی هوا و ایمنی
خطرآفرین هستند ،بنابراین بازسازی و نوسازی
آنها امری الزم و ضروری است.

