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روزنگار
 63درصد بیمهشدگان


دارای دفترچه بیمه سالمت هستند
معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی سازمان بیمه
سالمت ایران با بیان اینکه در حال حاضر  63درصد افراد
بیمه شده کشور از دفترچه بیمه سالمت بهرهمند هستند،
گفت :از آغ��از طرح ثبت نام بیمه همگانی س�لامت 10
میلیون نفر از افراد آسیب پذیر و فاقد پوشش بیمهای ،در
قالب طرح بیمه س�لامت همگانی به صورت رایگان تحت
پوشش قرار گرفتهاند.
به گزارش سازمان بیمه سالمت ،غالمرضا عباس پاشا
با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت با  40میلیون نفر عضو،
بزرگترین نهاد موثر در س�لامت کشور است؛ تصریح کرد:
این سازمان با  16هزار دستگاه بیمه گذار و  43هزار پزشک
و موسس��ه درمان اعم از داروخانه ،رادیولوژی ،آزمایشگاه و
بیمارستان طرف قرارداد همکاری دارد.
وی از پالکبندی افراد بیمه شده خبر داد و خاطرنشان
کرد :با اجرای این طرح روند مراجعه بیمار به پزشک ،تهیه
دارو ،بستری و دیگر موارد مربوط مورد رصد قرار میگیرد.
انتقال اولین کاروان از مدینه به مکه
معاون سازمان حج و زیارت از اعزام  12هزار و 500
زائر به سرزمین وحی تاکنون خبر داد و گفت :یک هزار و
 500نف��ز از زائران ایرانی امروز برای اعمال حج وارد مکه
مکرمه میشوند.
به گزارش میزان ،حمید محمدی درباره آخرین وضعیت
اعزامی زائران به سرزمین وحی اظهار کرد 12 :هزار و  500نفر
تا صبح ديروز از طریق  548پرواز وارد مدینه منوره شدهاند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که اولین زائران بعد از ظهر
ديروز وارد مکه مکرمه خواهند شد ،افزود :ی 
ک هزار و  500نفز
از زائران ایرانی امروز برای اعمال حج وارد مکه میشوند.
معاون سازمان حج و زیارت به وضعیت اسکان و تغذیه
حجاج اشاره کرد و گفت :وضعیت اسکان زائران در مدینه
در شرایط خوبی اس��ت و زائران در هتلهای نزدیک حرم
نبوی(ص) در مدینه منوره اسکان داده شدهاند .همچنین
براس��اس تجربهای که در ارائه خدمات ب��ه زائران در حج
گذشته داشتیم ،ب ه منظور رفاه حال زائران ،تنوع در برنامه
غذایی آنها را افزایش دادیم.
گفتنی است پروازهای زائران ایرانی از اول شهریورماه آغاز
شده و تا  26شهریورماه ادامه دارد و  64هزار ایرانی امسال در
قالب  455پرواز و  255کاروان به حج اعزام میشوند.
تهران مقام اول درگیرهای خیابانی
در چهار ماهه نخس��ت سالجاری  ۲۰۸هزار و ۵۰۲
نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكی قانونی
كش��ور مراجعه كردند ،اين رقم در مقايسه با مدت مشابه
سال قبل  ۷.۲درصد كاهش يافته است.
به گزارش مهر ،در چهار ماهه ابتدايی س��الجاري از
كل مراجعين نزاع در كش��ور  ۱۴۴هزار و  ۳۰۹نفر مرد و
 ۶۴هزار و  ۱۹۳نفر زن بودند.
براس��اس اي��ن گ��زارش در چه��ار ماهه اول امس��ال
استانهای تهران با  ۳۶هزار و  ،۳۴۳خراسان رضوی با ۱۸
ه��زار و  ۳۶۵و اصفه��ان با  ۱۴هزار و  ۹۰۵نفر بيش��ترين
و اس��تانهاي ايالم ب��ا يكهزار و  ،۲۲۲خراس��ان جنوبی با
يكهزار و  ۳۰۵و س��منان با يكه��زار و  ۶۸۶نفر كمترين
مراجعين نزاع را داش��تهاند .در تيرماه س��الجاری نيز آمار
مراجعين نزاع با كاهش  ۹.۴درصدي مواجه بود؛اين رقم از
 ۶۳هزار و  ۸۷مراجعه در تيرماه سال گذشته به  ۵۷هزار و
 ۱۲۷مورد در تيرماه سالجاری كاهش يافت.
سرقت از طریق غیرفعال کردن

کلید  enterعابربانک
رئیس پلیس فتای اس��تان الب��رز درخصوص آخرین
ش��یوه کالهبرداری از عابربانک گفت :در صورت اس��تفاده
از دس��تگاههای کارتخوان و غیرفعال بودن کلید enter
دستگاه را تا زمان عودت کارت عابربانک رها نکنید.
سرهنگ یزدان نیکنام به جدیدترین شگرد کالهبرداری
از دس��تگاههاي عابربانک اشاره کرد و گفت :افراد کالهبردار
در زمان پایانی وقت اداری بانکها اغلب س��اعت  ۱۳:۵۰که
درب بانکها بسته میشود و فقط به مشتریان داخل بانک
سرویس داده میشود در کنار عابربانک و یا نزدیک آن مستقر
میشوند سپس در یک فرصت مناسب به دستگاه خودپرداز
مراجعه و با ریختن چس��ب روی کلیدهاي تايید و انصراف
( )enter & cancelمنتظر مشتریان بانک میشوند.
وی اف��زود :پس از اینک��ه کاربر ،کارت خ��ود را وارد
دستگاه خودپرداز کرد و با عدم کارکرد کلید  enterمواجه
شد ،فرد کالهبردار با نزدیک شدن به کاربر ،رمز ورود را که
مجددا ً توسط صاحب کارت برای فعال کردن کلید enter
وارد میکند دریافت و ب��ا وانمود به این موضوع که کارت
وی نیز به همین نحو وارد دستگاه  ATMشده و با همین
مشکل مواجه شده ،دارنده کارت را با خود همراه میکند تا
به بانک که درب ورود آن از داخل قفل است مراجعه کرده
و از متصدیان بانک پیگیر کارت خود شوند.
رئیس پلیس فتا اس��تان البرز گفت :در این لحظه و در
غیاب صاحب کارت ،همدس��ت فرد کالهب��ردار کارت را از
دستگاه کارتخوان که به علت عدم وارد کردن هیچ کلیدی،
کارت را عودت داده ،با در اختیار داش��تن رمز ورود اقدام به
خالی کردن حساب مشتریان میکند.
سرهنگ نیکنام در پایان از دارندگان کارتهای عابربانک
خواست هنگام استفاده از دستگاه  ATMو مواجه شدن با
چنین مواردی دستگاه را ترک نکنند زیرا دستگاه به صورت
خودکار پس از  ۲دقیقه کارت شما را عودت خواهد داد.

آزمون ورودی برای استخدام شهربان
نیروهای مورد نیاز در حوزه شهربان و معبربان پس از
موفقیت در آزمون ورودی تخصصی و انجام گزینشهاي
الزم بکار گرفته ميشوند.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هربان ،مهندس
چیذری مدیرعامل ش��رکت ضمن بیان مطلب فوق اظهار
داشت :در جلسه نظارت ستادی که با حضور دکتر قالیباف
در ش��رکت برگزار ش��د ،ایش��ان توجه و اهتمام ویژهاي را
درخصوص آم��وزش و بکارگی��ری نیروهایی ک��ه فعالیت
ميکنند را داشتند.
چيذري گفت :بر همین اس��اس اولین دوره آموزش
ش��رکت را در دو قالب تئوری و میدان��ی (عملی) برگزار
نمودی��م و در پایان دوره نیز از ش��رکتکنندگان آزمون
کتبی به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت ش��هربان خاطرنشان کرد :موفقیت
در آزمون و اخذ تائیدیه از سوی دستگاههای نظارتی برای
هر فردی که قرار اس��ت در ش��رکت بکار گرفته شود یک
امر مسلم است.

خیلی کوتاه
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نتایج آزمون ارشد امروز اعالم میشود
مشاور عالی سازمان س��نجش آموزش کشور از اعالم نتایج
نهایی آزمون ورودی دوره کارشناس��ی ارشد ناپیوسته  94امروز

مائده شيرپور دومين سال اس��ت كه اهالي
پايتخت به جز مشكل ترافيك
د ر شــــهر
و آلودگي هوا و ...با موجودي
ريز روبرو ميش��وند كه تابس��تان را برايشان سخت
ميكند .موجودي به نام مگس سفيد.
كافي اس��ت تصميم بگيري مسيري را قدم بزني
و ش��ايد از بعدازظهر تابستاني لذت ببري اگر از دود
ماشينها و گرد و غبار خبري نباشد حتي اگر پايتخت
خلوت شده و آسمان آبي را ببيني باز هم چيزي وجود
دارد كه اذيتت كند .همواره اين موجودات ريز سفيد
هستند كه به سمتت هجوم ميآورند تا نتواني نفسي
راحت بكش��ي و با فراق بال از هوا لذت ببري .اما اين
موجودات س��فيد كه دو سال است ميهمان ناخوانده
تهرانيها هستند از كجا آمدهاند و چه ميخواهند؟!
بايد گفت از یکسو رئیس سازمان پارکها و فضای
سبز ش��هرداری تهران از کاهش جمعیت این حشره و
بیخطر بودنش در شهر خبر میدهد و از سویی دیگر
م��درس دانش��گاه هوهنهایم آلمان معتقد اس��ت که
جمعیت این حش��ره کاهش نخواهد یافت و س��بب از
بین رفتن گیاهان سطح شهر میشود! اما معلوم نيست
كداميك درست است.

مگس سفيد چيست؟!
«سفید بالک» ،يا همان مگس سفيد و يا عسلك
نام حش��رهای اس��ت که این روزها ص��دای اعتراض
شهروندان تهرانی را درآورده است .در خیابان که قدم
میزنی خواه ناخواه متوجه اعتراض افرادی میشوی
که به گفته آنان س��فید بالک را از چشم و دهانشان
بیرون میکشند.
كافي است در ميان قدم زدنت كمي گوش خود
را تيز كني تا اعتراض مردم را بشنوي همه از موجود
ري��زي كه بيمهابا به س��ر و كلهش��ان هجوم ميبرد
گاليه دارند و گرمي هوا را در ازدياد اين حشرات موثر
ميدانند .اما عدهاي اعتراضش��ان فراتر ميرود و دايم
ميگويند چرا شهرداري سمپاشي نميكند؟!
شهروندان تهراني بر این باور هستند كه جمعیت
س��فید بالک هر س��ال بیشتر از س��ال قبل میشود و
اگر وجود این حش��ره به بیماری انس��ان منجر نشود،

ق��رار گرفته اس��ت .وی با بیان اینکه آزمون مذک��ور برای پذیرش
دانشجو در  143کد رشته امتحانی و  6گروه آزمایشی برگزار شده
افزود :از تعداد  143کد رش��ته امتحانی ،ثبتنام و برگزاری آزمون
داوطلبان در هفت کد رش��ته امتحانی به صورت جداگانه و توسط

دوشنبه نهم شهریورماه خبر داد.
حس��ین توکلیگفت :اسامی پذیرفتهش��دگان نهایی آزمون
ورودی دوره کارشناس��ی ارش��د ناپیوس��ته  94امروز روی سایت
سازمان سنجش آموزش کشور به نش��انی www.sanjesh.org

حشرهای منحصر به فرد به نام مگس سفید ایرانی

ريزگردهاي سفيد در پايتخت
حداقلاش این است که به شدت مزاحمت ایجاد کرده و
فرد را عصبی میکند و کسی هم انگار نمیتواند راهکار
موثری برای از بین بردن این حشره در شهر پيدا كند.

جمعیت سفیدبالک افزایش نیافته است
اما در اين زمينه رئیس سازمان پارکها و فضای
سبز ش��هرداری تهران که مسئول رس��یدگی به این
موضوع در شهر اس��ت ميگوید :جمعیت این حشره
به هیچوجه افزایش نیافته و بررس��ی کارشناس��ان ما
نشان میدهد که امسال هجوم سفید بالکها به تهران
یکچهارم سال گذشته است که این خود نشاندهنده
کاهش جمعیت این حشره در پایتخت است.
محم��د مختاری تاکی��د میکند :با اس��تفاده از
روشهایی که برای کنترل این حشره در نظر گرفته
ش��ده اس��ت ،به احتمال زیاد س��ال آینده دیگر این
حشره را در شهر نخواهیم دید زیرا سال گذشته در ۸
منطقه از شهر تهران سفید بالک طغیان کرده بود اما
امسال تنها در دو منطقه  ۱۲و  ۶این حشره مشاهده
ش��ده و بازرسی هر روزه بازرس��ان ما نشان میدهد
جمعیت سفید بالک رو به کاهش است.
او در ادامه یادآور میش��ود :ب��ا توجه به طغیان
آفت سفید بالک در سال گذشته واحد گیا ه پزشکی
س��ازمان فض��ای س��بز و پارکها اقدام��ات کنترلی
خ��ود را در قال��ب مدیریت تلفیقی آف��ات ()IPM
با اج��رای فعالیتهایی از قبیل جم��عآوری بقایای
گیاهی به ویژه برگه��ای درختان توت که احتمال
فرم زمس��تانگذران آفت بر روی آنها وجود داش��ته
اس��ت ،روغنپاش��ی درختان و کانونه��ای آلوده به
ن گ��ذران آفت با
منظ��ور از بین بردن فرم زمس��تا 
روغنه��ای پارافینی ک��ه جزو ترکیبات ش��یمیایی
خطرناک محسوب نمیشوند ،پایش مستمر جمعیت

آفت در مناطق مختلف ش��هری توسط کارشناسان
گیاهپزشکی ،تهیه دستورالعمل کنترل تلفیقی و ابالغ
آن به تمامی مناطق ش��هرداری تهران ،آبشوییهای
مس��تمر و منظم درختان به منظور کاهش جمعیت
آفت ،نصب تلههای چس��بنده (نوار و کارتهای زرد
رنگ) جه��ت جلب و جذب آف��ت و تعویض آنها به
صورت دورهای به نحوی که ش��هروندان با مش��اهده
نزدیک سطوح کارتها و نوارهای زرد رنگ چسبنده
قادر به مش��اهده هزاران س��فید بالک چس��بیده به
آنها هس��تند که بدون استفاده از سموم شیمیایی از
چرخه فضای سبز شهری خارج شدهاند.
مختاری گفت :از بهار س��الجاری نیز کمیتهای
مش��ترک از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی ،مرکز
تحقیقات گیاهپزش��کی کش��ور ،اس��اتید دانشگاهی،
س��ازمان محیطزیست و س��ازمان بوستانها و فضای
سبز ش��هر تهران به منظور کنترل آفت تشکیل و به
طور مس��تمر بازدیدهای میدانی و جلسات مشترک
برای ارائه راهکارهای الزم برگزار میش��ود .همچنین
برپایی جلسات هماندیشی گیاهپزشکی به منظور ایجاد
تعام��ل و هماهنگی بین مناطق مختلف ش��هرداری
ته��ران برای کنت��رل آفت مذکور بص��ورت منظم در
جریان اس��ت و به منظور حفظ س�لامتی شهروندان
و همچنین پیش��گیری از مخاطرات زیس��تمحیطی
هیچگونه سمپاشی با سموم شیمیایی خطرناک انجام
نمیشود.
به گفته رئیس س��ازمان پارکها و فضای س��بز
ش��هرداری تهران ،سیکل زندگی این آفت به صورتی
اس��ت که شکل بالغ آن از اواسط مردادماه به بعد (تا
زمان سرد ش��دن هوا) به صورت حشرات پروازی در
میآید و به همین دلیل اس��ت که شهروندان متوجه
حضور آفت میشوند.

وزیر بهداشت:

س��خنگوی ش��ورای اسالمی
ش��هر تهران ضمن اش��اره به
پايتخــــت
برگ��زاری انتخاب��ات هی��أت
رئیس��ه ش��ورا در  ۱۰ش��هریورماه گفت :طبق روال
گذش��ته ،حراس��ت و مدیریت جلس��ه از ورود افراد
غیرمسئول در جلسه جلوگیری خواهد کرد.
ب��ه گزارش ف��ارس ،رضا تقیپور پ��س از پایان
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران
در جم��ع خبرنگاران اظهار داش��ت :در این جلس��ه
بابک نگاهداری رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهرداری تهران گزارشی را از این مرکز ارائه کرد.
تقیپ��ور در ادام��ه درخص��وص انتخابات هیأت
رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران گفت :انتخابات هیأت
رئیسه شورا ساالنه و قبل از  12شهریور برگزار خواهد
شد و انتخابات هیأت رئیس��ه شورای شهر تهران در
س��ومین سال از فعالیت ش��ورای چهارم نیز در دهم
شهریور و با حضور خبرنگاران برگزار میشود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا شما در این
دوره کاندیدای سخنگویی شورای شهر تهران خواهید
ش��د یا خیر ،گفت :بنده کاندید نیس��تم ،اما اگر نظر
جم��ع بر این قرار گیرد که در این مس��ئولیت حاضر
شوم ،به طور قطع آن را خواهم پذیرفت.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران عنوان کرد:
بنده طی مسئولیتم به عنوان سخنگوی شورای شهر
تهران بارها و باره��ا به این موضوع تأکید کردهام که
نبایس��تی نگاه به شورا سیاسی باش��د و بنابراین من
نقش فراکسیونها و جناحها را در این موضوع کمتر
میبینم و خوشبختانه در مورد بررسی طرحها و لوایح
در صحن شورا نیز به این موضوع رسیدهایم.
تقیپور درخصوص اسامی کاندیداهای اصولگرایان

حوزه علم ،طبیعی است که موفق نمیشویم.
وزیر بهداش��ت با اش��اره به س��خنان ام��ام(ره) و مقام معظم
رهبری گفت :علیرغم همه صحبتهایی که درباره نقش دانشگاه
و دانش��گاهیان ش��ده ،عمال س��اخت پل ،جاده ،کارخانه و ...ارزش
بیش��تری دارد و افتخار هر مدیری در این اس��ت که بعد از پایان
دورهاش تعداد اتوبانها ،کارخانجات و نیروگاههایی که س��اخته در
کشور زیاد باش��د .اما به حوزه تحقیقات و فناوری توجه نمیشود؛
چراك��ه تاثیرات آن زودبازده و ملموس نیس��ت .فاصله بین ادعا تا
عمل با نگاه به دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور مشخص میشود.
هاشمی با اش��اره به اقدامات خوبی که در حوزه سالمت در
قالب طرح تحول برای کمک به مردم شده است ،گفت :با وجود
طرح تحول سالمت از دو حوزه آموزشی و پژوهشی غافل نشدیم
و کار در این دو حوزه را با دور اندیشی و برنامهریزی آغاز کردیم
و از آنها غافل نبودیم .وی افزود :با اینکه به شدت درگیر کارهای
اجرایی هستیم و این کارها منجر به رضایتمندی مردم شده ،اما
دو ح��وزه آموزش و پژوهش را فراموش نکردیم و نتیجه اقدامات
در این دو حوزه را در دو دهه آینده خواهیم دید.
وزیر بهداش��ت در ادامه خطاب به دانشگاههای علوم پزشکی
گفت :فکر میکنم اگر بخواهید دانشگاه نسل سوم باشید باید نظام
ارتقاء را تغییر دهید و میتوان این کار را از همینجا شروع کرد .به
این شکل که به سمتی رویم که از اساتید جوان و حتی از افرادی
که در خارج از دانشگاه یا خارج از مرزها هستند ،استفاده کنید.
هاش��می ادامه داد :فکر میکنم یکی از اشتباهات بزرگ ما
در پزش��کی ،آزمونها و نظام ارتقا است .باید آزمونها را درست
ک��رده و نظام ارتقا را نیز تغییر داده و دوباره تعریف کنیم .نیازی
نیست که رتبه اول داشته باشیم.

س��خنگوی کمیسیون بهداش��ت از اعتیاد
برخی جوانان از طریق تنباکوی میوهای در
سبك زندگي
قلیانخانهها خب��ر داد و گفت :قلیانخانهها
جهت پیشگیری از اعتیاد جمعآوری شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر سلیمان
عباس��ی اظهار کرد :اعتیاد از مسائل مهمی است که میتواند به
یک کش��ور آسیب رساند .لذا دش��من همیشه از این روش برای
ضربه به میهن اسالمی ما استفاده کرده و قصد توطئه از این راه
را داشته است .آسیب به نیروهای جوان ،خالق و توانمند جامعه
سبب شده این افراد احساس خدمترسانی به جامعه را از دست
داده و سربار جامعه شوند.
وی به ضربههای اقتصادی و آثار ش��وم اعتیاد در جامعه اشاره
کرد و افزود :میلیاردها ریال پول کشور توسط معتادان جهت خرید
مواد از قاچاقچیان و خرده فروش��ان ،از ایران خارج ش��ده در حالی
که این س��رمایه را میتوان جهت بهبود امر معیشتی و گردش در
معامالت صحیح و رونق اقتصادی استفاده کرد.
این نماینده مجلس در ادامه به آثار روحی ناشی از اعتیاد بین
خانوادههای گرفتار به این بلیه شوم اشاره کرد و گفت :آثار روحی
اعتیاد نیز س��الها در ذهن افراد باقی میماند و بیشتر مواقع افراد
معتاد برای تامین منابع ناشی از اعتیاد دست به ناهنجاری و دزدی
و قتل و جنایت میزند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت با اش��اره به اینکه مراکز ارائه
قلیان باید جمعآوری شوند ،گفت :مگر  10سال پیش این تعداد
قلیانخان ه وجود داشت؟! متاسفانه در حال حاضر آمار قلیانخانهها
افزایش یافته و در بس��یاری از این مراکز به اسم تنباکوی میوهای
جوانان را به آسیبهای مختلفی سوق میدهند.

جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول

کودکان تهرانی
باالترین آمارپوسیدگی دندان را دارند
رئی��س هیات مدی��ره انجمن دندانپزش��کان
عموم��ی ای��ران ،باالتری��ن آمار پوس��یدگی
زندگ�ي ك�ن
دندانهای کودکان باالی  ۴سال در کشورمان
را مربوط به تهران دانست و گفت :هر ایرانی به طور میانگین  ۶دندان
پوسیده ،پُرشده و کشیده دارد.
به گزارش روابط عمومی انجمن داندانپزشکان عمومی ایران ،دکتر
باقر شهنیزاده در آستانه برگزاری دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان

ضرر مگس سفيد براي انسان!
در همين زمينه اما رئیس کمیته محیطزیست
شورای شهر تهران معتقد است كه مگسهای سفید
به دنبال میزبانهای جدیدی هس��تند که بتوانند به
حیات خود ادامه دهند.
جوانمحم��د حقان��ی گفت :مگس س��فید نیز
در داخ��ل جالیزها و گلخانهه��ا و اطراف آن زندگی
ميکنند ام��ا به دلی��ل تغییرات اقلیم��ی به دنبال
میزبان های جدیدی هستند.
وی ادامه داد :به دلیل کم آب و خشکسالیهای
اخیر این مگسها به داخل ش��هر هجوم آوردهاند اما
مدیریت ش��هری با یکس��ری اقدام��ات مانند نصب
برچسبهای زرد بر دور درختان مانع ورود تخمهای
آنها به بدنه درختان ش��ده و بیش��تر تخمگذاریها
ب��ر روی زمین انجام ميش��ود .حقان��ی تأکید کرد:
این مگسه��ا تأثیری بر س��بزینه درختان ندارند و
تنها برای ش��هروندان ایجاد مزاحمت ميکنند که با
آبشویی و سمپاشی نیز این مشکل حل ميشود.
رئیس کمیته محیطزیس��ت شورای شهر تهران
گفت :بهترین جای زندگی برای این س��فیدبالکان بر
روی برگ درختان اس��ت چراكه روی هر برگ حدود
 20مگس س��فید بالک قرار گرفته و روی آن حرکت
ميکنند .اما هنوز راه مبارزه با آنها ظاهرا پيدا نش��ده
است.

قلیانخانهها جهت پیشگیری از اعتیاد جمعآوری شود

جزئیات انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر

در س��ومین سال از فعالیت شورای چهارم گفت :بنده
اطالع دقیقی از این اسامی ندارم و هنوز اصولگرایان به
جمعبندی در این زمینه نرسیدهاند.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران درخصوص
برنامهریزی هیأت رئیسه ش��ورای شهر تهران جهت
بررسی انتخاباتی سالم و بدون شائبه گفت :قطعاً ورود
افراد به صحن علنی ش��ورای ش��هر ته��ران از طریق
حراست و مدیریت جلسات پیگیری و دنبال میشود
تا شائبهای درخصوص برگزاری انتخابات ایجاد نشود.
تقیپ��ور اضافه ک��رد :اینک��ه برخیه��ا اذعان
میکنند که آرای ش��ورا از بیرون از ش��ورا مشخص
میشود ،توهین به شورا است.
وی در ادامه درخصوص اظهارنظر یکی از اعضای

مگس سفيد جهاني است
یک حشرهش��ناس و عض��و هیات علم��ی موزه
تاریخ طبیعی اش��توتگارت آلمان ام��ا با رد گفتههای
رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران
درخصوص مبارزه با سفید بالک و احتمال از بین رفتن
صد درصدی آن در کش��ور میگوید :ن��ام التین این
حشره « »Bemisia tabaciاست .تنوع باالی درون
گونهای این حش��ره سبب ش��ده تا تیپهای زیستی
(بیوتای��پ) مختلف��ی از آن در نق��اط مختلف جهان
شناس��ایی ش��ود و در ایران ما تیپ «ب» این گونه را
داریم که در واقع یکی از مضرترین تیپهای آن است.
به این دلی��ل که رژیم غذای��ی آن عمدتا محصوالت
کشاورزی و به ویژه صیفیجات و گل و گیاهان پارکی
اس��ت .اساسا منشا این تیپ هم غرب خاورمیانه بوده
که در حال حاضر پراکنش جهانی است.
حسین رجایی میگوید :جمعیت این گونه اخیرا
به حالت شکوفایی درآمده است و علت افزایش تعداد
آن این اس��ت که اساس��ا جمعیتها ،رشد تصاعدی
دارند؛ به این معنی که اگر سیس��تمی (مثال دشمن
طبیعی آن) برای کنترل جمعیت وجود نداشته باشد
در عرض چند نسل یک جمعیت کوچک به جمعیتی
عظیم تبدیل میشود .این اتفاق اخیرا در ایران برای
سفید بالک افتاده است.
او یادآور میشود که این حشره به طور مستقیم
برای انسان خطرناک نیست یعنی نه بیماری انسانی
منتق��ل میکن��د و نه نی��ش میزند اما متاس��فانه
خطرات غیر مس��تقیم آن بسیار بیشتر است چراكه
با تغذیه از گیاهان و ترش��ح مادهای چس��بناک بنام
عس��لک بر روی برگ ،سبب رشد کپکهای سیاه بر
روی برگ ش��ده و در نتیجه سطح فتوسنتز گیاه را
به حداقل میرس��اند و در نهایت س��بب مرگ گیاه
میش��ود .بنابراین تا همین ج��ای کار ،از بین رفتن
گیاه��ان (آن ه��م گیاهانی که در این خشکس��الی
آبیاری شدهاند) خسارتی غیر قابل جبران است.
رجایی بر این باور است که بدتر از آن کشاورزان
با سمپاشی شدید و بیوقفه باعث پراکنش آالیندهها
و سموم در طبیعت شده و خاک و آب و هوا را آلوده
میکنند ک��ه این اقدام به جز بیماریهای انس��انی

س��بب مرگ جان��وران دیگ��ر (مثل پس��تانداران و
پرندگان و ماهیها و حشرات) در منطقه میشود.
م��درس دانش��گاه هوهنهایم آلم��ان همچنین
درخص��وص روشه��ای مب��ارزه با این حش��ره نیز
میگوی��د« :متاس��فانه روشهای معم��ول مبارزه با
این حش��ره و البته بیشتر آفات در ایران ،استفاده از
سموم کش��اورزی است و هیچ کنترلی هم بر میزان
مصرف سموم نیس��ت .روشهای مدرن دیگر (مثل
روشهای تلفیقی یا اس��تفاده از دش��منان طبیعی)
نیازمند دانش پایه اس��ت.اما از آنجا که ما دشمنان
طبیع��ی و نی��ز بس��یاری از خصوصی��ات رفتاری و
بیولوژیک آفات ایران را نمیدانیم ،مطالعات در این
حوزه ،در ایران هنوز در ابتدای راه است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت:

نظام ارتقا و آزمونهای پزشکی تغییر کند

وزیر بهداش��ت تاکی��د بر ل��زوم بازتعریف
آزمونها و نظام ارتقاء در پزش��کی خطاب
سالمت باشيد
به روسای دانشگاههای علوم پزشکی گفت:
باید به س��متی رویم که از اس��اتید جوان و حتی از افرادی که در
خارج از دانشگاه یا خارج از مرزها هستند ،استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم افتتاح
بزرگتری��ن اتاقهای تمیز دانش��گاههای کش��ور ک��ه امروز در
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد ،گفت :در حوزه
تحقیقات و فناوری همیشه در حق وزارت بهداشت ظلم میشود
و ما همیشه از قلم میافتیم.
وی با اشاره به جلسه اخیر هیئت دولت با مقام معظم رهبری
گفت :حتی در جلسه اخیر با مقام معظم رهبری اولین عرضم این
بود که وزارت بهداش��ت بیش از  30درصد تولید علم را داش��ته
اس��ت و نقش حوزه سالمت در این زمینه کامال مشهود است .به
طوری که هر کجا که سیاستمداران از فناوری صحبت میکنند
از حوزه دارویی نیز س��خن میگوین��د .در حال حاضر ما بیش از
 95درصد از داروهای کش��ور را خودمان تولید میکنیم و به طور
خالص تولید داروی ما نزدیک به  50درصد است.
وی اف��زود :بخش عمدهای از حوزه س�لامت ،دانش ،پژوهش
و فناوری اس��ت و اگر بیشتر از حوزه تحقیقات در بخش بهداشت
و درمان حمایت ش��ود ،نقش بیش��تری را ایفا خواهند کرد و فکر
میکنم توجه به این حوزه در وزارت بهداش��ت بسیار سریع بازده
داشته و مقرون به صرفه باشد.
هاشمی ادامه داد :کشوری مقتدر است که علم بیشتری داشته
باشد ،امروزه کش��ورهایی که در علم اقتدار بیشتری دارند ،جهان
را اداره میکنند .ما هرچقدر شعار بدهیم بدون سرمایهگذاری در

دستگاههاي اجرایی ذیربط با هماهنگی و نظارت سازمان سنجش
آموزش کش��ور انجام ش��د .ثبتنام برای شرکت در  136کد رشته
امتحانی دیگر از طریق ش��بکه اینترنتی سازمان سنجش از ساعت
 20روز شنبه  17آبان  93آغاز شد.

ش��ورای ش��هر تهران مبنی بر تحقی��ق و تفحص از
سازمان امالک و مستغالت ش��هرداری تهران گفت:
ما همیش��ه این توصیه را به همکاران خود داشتهایم
و االن نی��ز از رس��انهها درخواس��ت میکنی��م که تا
بحثهای اینچنینی در مسیر کارشناسی قرار نگرفته
اس��ت از رسانهای کردن آن بپرهیزیم ،چراكه تحقیق
و تفحص از سازمان یا نهادی روال خود را دارد و اگر
اعضا درخواست دارند بایستی در مسیر شورا پیگیری
و بعد از رسیدن به حدنصاب ،اجرا شود.
تقیپور گفت :هر  31عضو ش��ورای شهر تهران
میتوانند نظرات و پیش��نهادات خود را بیان کنند،
اما بیان برخی از مسائل و موضوعات باعث تشویش
اذه��ان عموم��ی میش��ود و این به صالح ش��هر و

عمومی ای��ران با هدف آموزش ،پیش��گیری و مان��دگاری درمان در
دندانپزش��کی که قرار است از  ۱۰تا  ۱۳شهریور در برج میالد برگزار
ش��ود ،اظهار داشت :افراد  ۳۳تا  ۴۸س��ال در کشور باالی  ۱۳درصد
پوسیدگی دندان دارند و همچنین بیشترین پوسیدگی دندانها مربوط
ن و بلوچستان ،بندرعباس و بندر بوشهر است.
به استان سیستا 
وی ب��ا اعالم اینکه کودکان باالی  ۴س��ال در تهران باالترین
آمار پوسیدگی دندان را دارند ،افزود :هر ایرانی به طور متوسط ۶
دندان پوسیده ،پرشده و کشیده دارد.
وی در ادامه به اهمیت مس��واکزدن اشاره کرد و گفت:مسواک
خوب ،مس��واکی است که بعد از استفاده ،موهای برس آن به حالت
اولیه برگردد و اگر غیر از این بود ،نباید از آن مسواک استفاده شود.

عباسی با تاکید بر لزوم تغییر کاربری قلیانخانه ،تصریح کرد:
ج��واز این مکانها باید برای مش��اغل دیگر تغییر یابد که نه تنها
مشکل اعتیاد و این درد اجتماعی را تسکین دهد بلکه باعث رشد
فکری و ارتقاي علمی جوانان شود.
وی با بیان اینکه اگر کس��ی دس��ت به قاچاق موادمخدر بزند،
باید به اش��د مجازات محکوم ش��ود ،گفت :ابتدای پیروزی انقالب
اقدام مناسبی جهت مبارزه با اعتیاد انجام گرفت .در آن زمان کسی
جرات فروش و قاچاق موادمخدر نداشت .به نظرم فروش حتی چند
گرم مواد نیز باید محکومیت سنگین داشته باشد و حتی با پول و
سند این افراد آزاد نشوند .قاچاقچیان آنقدر از لحاظ دارایی قدرتمند
شدهاند که گذاشتن وثیقه برای رهایی آنها بسیار سهل است.
عباس��ی در ادامه با تاکید بر تکمیل انسداد مرزهای کشور،
تصریح کرد :در صورتی که مانع از رشد اعتیاد شویم .دستگاههای
عمرانی تقویت و به میزان قابل توجهی اش��تغال در کشور ایجاد
میشود و به تولید و ثروت ملی میانجامد.
این نماینده مجلس اضافه کرد :جهت مبارزه فراگیر با اعتیاد،
باید وزارت بهداشت و درمان بیشتر پای کار آید و قوه قضائیه نیز
با اجرای مجازاتهای سخت در مبارزه با اعتیاد قدم گذارد .وزارت
صنعت و معدن نیز با جدیت وارد عمل ش��ود و اش��تغال بیشتری
برای جوانان فراهم کند همچنین در مدارس و دانشگاهها آموزش
و برخورد جدی انجام گیرد.
س��خنگوی کمیس��یون بهداش��ت با تاکید بر تقویت نیروی
انتظامی جهت مبارزه با سوداگران تصریح کرد :وضعیت معیشتی
مرزنش��ینان الزم اس��ت تقویت ش��ود و در کنار این مس��اله که
مجازاتها باید س��نگین باشد زمینه اش��تغال برای افراد فراهم تا
بتوان با قاچاق و خردهفروشی مقابله کرد.

شهروندان نیست.
وی ادام��ه داد :امالکی که عنوان ش��ده که فاقد
سند رسمی هستند مربوط به سالهای گذشته است
و باید در این خصوص مطالعات دقیقی صورت گیرد.
وی در ادام��ه درخص��وص حس��ابرس ش��ورای
ش��هر تهران گفت :ما برای شهرداری و حسابرسی از
سازمانهای مختلف ،از حسابرسهای خبره و معتمد
اس��تفاده میکنیم که این افراد از طریق کمیس��یون
برنامه و بودجه شورای شهر تهران به اعضا معرفی و در
نهایت انتخاب میشوند و گزارش این حسابرسها تا به
امروز مالک عمل شورای شهر تهران بوده است و اگر
در این فرایند اش��کاالتی است ،بایستی قانون مربوطه
را اصالح کنیم ،چراكه نمیتوانیم تفسیر سلیقهای از
قانون داشته باشیم.
س��خنگوی شورای اسالمی ش��هر تهران گفت:
مرک��ز مطالعات ش��هرداری ته��ران از قدیمیترین
نهادهایی است که در شهرداری ایجاد شده است.
وی گفت :متاسفانه در مقاطعی مرکز در مسیر
خ��ود قرار نگرفته بود اما در این دوره تصمیم گرفته
ش��د که این مرکز در مس��یر اصلی خود و پرداختن
به مطالعات کارب��ردی و پیگیری طرحها قرار بگیرد
و ب��ه همین منظور طرحها و پروژهها کالن مدیریت
شهری چه برای حال و چه برای آینده در این مرکز
مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد :طی دو س��ال گذش��ته این مرکز
توانس��ته تعامل خوبی را با مدیریت شهری و هدایت
موضوعات مختلف دنبال کند.
تقیپ��ور اف��زود :در پایان گ��زارش رئیس مرکز
مطالعات و برنامهریزی ش��هرداری ته��ران 15 ،نفر از
اعضای شورای شهر تهران نظرات و پیشنهادات خود

ش��هنیزاده با تاکید بر اینکه اگر یک دندان هم داش��ته باشیم
مس��واک زدن الزم اس��ت ،اف��زود :مس��واک زبر برای اف��رادی که
دندانهای پوس��یده دارند بیشتر کارآیی دارد ،زیرا بیشترین میزان
پوسیدگی بین دندانها مشاهده میشود.
وی در ادامه به اهمیت اس��تفاده از نخدندان اشاره کرد و گفت:
نخدندان یک کار تفننی نیست ،بلکه یکی از راههای حفظ سالمت
دهان و دندان استفاده از نخدندان است .رئیس هیات مدیره انجمن
دندانپزش��کان عمومی ای��ران بر ضرورت جویدن غ��ذا برای حفظ
سالمت دندانها تاکید کرد و گفت :کسانی که رژیم غذایی نرم دارند،
زمینه پوسیدگی دندانها در این قبیل افراد باالتر است.
ش��هنیزاده همچنین بر استفاده از مس��واکزدن بدون خیس

را درخصوص این مرکز مطرح نمودند.
عضو شورای اسالمی ش��هر تهران تاکید کرد :از
جمعبندی نظ��رات اعضاء میتوان به چند موضوع از
جمل��ه از عدم پرداخت مرک��ز مطالعات به پروژهها و
همچنین ایجاد س��امانه یکپارچه برای ثبت و ضبط
نتایج تحقیقات اشاره کرد .وی گفت :اعضای شورای
شهر تهران اعتقاد دارند که نتایج تحقیقات و مطالعات
بایس��تی در یک س��امانهای ثبت و ضبط شود و این
اطالعات در اختیار نهادهای شهری در سایر استانها
و سازمانهای دولتی قرار بگیرد.

چمران دوره بعد هم
رئیس شورای شهر خواهد بود
همچنين نایبرئیس ش��ورای شهر تهران گفت:
برآورد بنده این است که چمران به عنوان رئیس سال
آینده شورا برگزیده خواهد شد.
به گزارش تسنیم ،مرتضی طالیی در حاشیه جلسه
ديروز شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران
درباره انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران اظهار
داش��ت :برآورده بنده این اس��ت که چم��ران از طیف
اصولگرایان شورا به عنوان رئیس آتی این نهاد برگزیده
خواهد ش��د .وی همچنین درباره کاندیدا شدن خود به
عنوان نایبرئیس شورای شهر نیز گفت :هر مسئولیتی
که به بنده واگذار شود و بدانم در آن تاثیرگذار خواهم بود
میپذیرم اما بنا ندارم برای ریاست شورا کاندیدا شوم.
نایب رئیس ش��ورای ش��هر تهران تصریح کرد:
مذاک��رات دو گ��روه اصالحطلب و اصولگرای ش��ورا
در جریان اس��ت؛ اگرچه این انتخابات به صورت دو
طی��ف برگزار میش��ود اما باید بعد از آن به س��مت
یکدلی و یکپارچگی پیش برویم.

کردن آن توصیه کرد و گفت :خیس ش��دن مسواک باعث میشود
که خمیردندان در همان مرحله اول از دهان خارج شود.
وی در ارتب��اط با اس��تفاده از خالل دندان نی��ز گفت :هر نوع
وسیلهای که به بافت دندان فرد آسیب میرساند نباید مورد استفاده
قرار گیرد ،ضمن اینکه معلوم نیست خالل دندان که از آن استفاده
میکنیم بهداشتی باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به موضوع
جرمگیری دندانها اش��اره کرد و گفت :جرم عبارت است از تجمع
مواد رسوبی داخل دهان با مجموعهای از میکروبها که باعث میشود
سالمت دندانها از بین برود .بر همین اساس میزان خسارت جرم به
دندانها به هیچوجه قابل مقایسه با خسارت جرمگیری نیست.

