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ستون

واکنش محیط زیست تهران به انتشار بوی نامطبوع
در پایتخت

معاون نظارت و پایش محیط زیســت اســتان تهران در جلسه کارگروه کاهش
آلودگی هوای تهران درباره انتشار بوی نامطبوع در پایتخت گفت :در حال بررسی
برای یافتن منشا این بو هستیم .قطعا اگر نوع آلودگی را تشخیص دهیم در مورد
مشخص کردن منشــا آن نیز میتوانیم گام موثری برداریم.به گزارش ایسنا در
جریان برگزاری ســومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران که
بعد از ظهر دیروز به ریاست انوشیروان محسنی بندپی  -استاندار تهران  -برگزار
شد پس از ارائه گزارشی در خصوص آلودگی هوای استان تهران از سوی محمد
رستگاری  -معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران  -استاندار تهران
در خصوص انتشــار بوی نامطبوع در سطح شهر تهران بهویژه در مناطق  ۱۰و
 ۱۱و  - ۲که از بعد از ظهر دیروز گزارشهای آن منتشــر شده است  -پرسید
و رستگاری گفت :همکاران ما در حال آنالیز این موضوع هستند تا منشا این بو
را پیدا کنند قطعا اگر نوع آلودگی را تشــخیص دهیم در مورد تشخیص منشا
آن نیز میتوانیم گام موثری برداریم.در ادامه جلسه محسنی بندپی در خصوص
مرکاپتانها از نماینده اداره گاز اســتان پرســید که علی فارسیجانی  -رییس
ایمنی و آتشنشــانی شرکت گاز استان تهران  -در پاسخ گفت :مرکاپتانها در
ایســتگاههای ورودی شهر به شبکه گاز تزریق میشوند و اقدامات کنترلی روی
آنها براساس دستورالعملها و ضوابط اعمال میشود.وی ادامه داد :گاز بهصورت
طبیعــی هنگامی که از طریق خطوط انتقال به ورودیهای تهران میرســد به
خــودی خود بویی نــدارد و هنگام ورود به دروازههای شــهر به دلیل ایمنی و
ضرورت اطالع شهروندان هنگام نشتی مرکاپتانهای مایع با نظارتهای کامل
براســاس حجم گاز مصرفی به گاز تزریق میشود تا بودار شود و هنگام نشتی
شهروندان بوی گاز را تشخیص دهند.

مناسب سازی اماکن فرهنگی و تفریحی منطقه 2برای
استفاده توان یابان

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  2گفت :در راستای تامین رفاه وتسهیل
در بهره مندی توان یابان از خدمات شهری ،اماکن فرهنگی ،تفریحی ،خدماتی
و معابر منطقه مناسب سازی میشود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،2محمد رضا کرمی ،با اعالم این خبرگفت :بخشــی از نقاط و اماکن شــهری
متناسب با شــرایط افراد کم توان طراحی نشده بود و با توجه به سیاستهای
مدیریت شــهری در فراهم کردن فضای مناسب و تسهیل در تردد این افراد ،با
اجرای طرحهای عمرانی بوســتانها،اماکن فرهنگی ،اداری و معابر شهری برای
تردد افراد توان یاب و سالمندان همسطح سازی و مناسب سازی میشود.

راهاندازی بانک اطالعاتی نامگذاری معابر به نام شهدا

کاویانــی راد گفت :با راهاندازی یک بانک اطالعاتی ،نام شــهدایی که بر امکنه
وجود دارد ثبت میشــود و از تکرار بســیاری از خطاها جلوگیری میشــود.به
گزارش میزان ،حذف عنوان «شهید» از برخی تابلوهای شهری در سطح کشور،
مســئلهای بود که حاشیههای بسیاری را به همراه داشت .مسئولین شهری این
خطــا را به گردن پیمانکارها انداختند و مردم نیز در برخی شــهرها به صورت
خودجــوش به تعویض تابلوها دســت زدند .در این میان بنیاد شــهید و امور
ایثارگران نیز به عنوان نهاد حمایتی از ایثارگران پیگیر اصالح تابلوها و بازگشت
عنوان شهید بود.حجت السالم محمد حسن کاویانی راد معاون فرهنگی آموزشی
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در گفتگو با میزان درباره ساماندهی نام شهدا در
معابر شهری گفت :برای ثبت مشــخصات اماکن و معابری که در سطح کشور
با نام شــهدا نامگذاری شــده اند ،یک بانک اطالعاتی جدید در حال راهاندازی
است.وی درباره ضرورت ایجاد این ســامانه اظهار کرد :در آینده نیازمندیم که
این ســامانه در کشور توسعه یابد و از نام همه شهدا برای اماکن استفاده شود.
همچنین از تعدد و تکرار نامگذاری نام شهید در چند معبر نیز جلوگیری شود.
تلنگر

عادت به رفتارهای اشتباه در رانندگی
علی البرزی

این روزها رفتارهای اشــتباه رانندگی را از طرف پزشکان ،مهندسان ،اساتید
دانشگاه ،نظامیها ،مقامات ومدیران هم مشاهده میکنیم .این بخشی از گالیه
رئیس پلیس راه کشور درباره عادت به رفتارهای اشتباه در بین اقشار گوناگون
جامعه حتی مدیران است! سردار تیمور حسینی که سابقه طوالنی فعالیت در
پلیس راهور دارد ،در گپ وگفتنی کوتاه با «مردم ســاالری» با اشــاره به این
مطلــب به تحلیل رفتار این روزهای برخی از افــراد جامعه در زمان رانندگی
و همچنین بررســی انجام تست های ســامت اخالق و روان برای رانندگان
پرداخته است.
ســردار! کارشناسان سازمان نظام روانشناســی همیشه این گالیه را از پلیس
راهور داشــته و دارند که چرا برخالف کشور های دیگر ،آزمایش های مربوط
به سالمت روان واخالق یک راننده در کشور ما تنها در مرحله اخذ گواهینامه
است و پس از آن در هیچ مرحله دیگر این تست ها انجام نمیشود ،مگر اینکه
شاهد تخلف از راننده باشیم؟!
از یک نگاه پاســخ به این پرسش «بله» اســت ،شما درست اشاره کردید این
موضوع ازگذشــته بوده و ســرانجام باید برطرف شــود اما اگر بخواهیم یک
مقدارموضوع را تحلیل و واکاوی کنیم ،باید اول تعریف درستی ازاین موضوع
داشته باشد که رفتارترافیکی ،آیا یک رفتارجزیرهای مستقل است یا خیر؟
سرمقاله

ضرورت آمادگی در مواجهه با تهدیدات سایبری
ادامه از صفحه 1
از ســویی دیگر ،در فضای تبــادل اطالعات کنونی کــه در آن مهاجمین در
شــبکههای تاریــک( )Dark-netبا یکدیگر در ارتباط بــوده و مهارتها و
دانش خود را جهت ســوء استفاده هرچه بیشــتر از آسیبپذیریهای کشف
شــده و دستیابی به کدهای مخرب روز صفر ( )Zero Day Attackافزایش
میدهنــد ،تعامالت موثر میان مراکز امنیتی و مراکز واکنش به رخداد ملی و
بینالمللی در یک زیرساخت امن و مبتنی بر اعتماد به منظور اشتراکگذاری
شــاخصهای مرتبط با تهدیدات شناسایی شــده و راهکارهای مقابله با این
تهدیدات و در نتیجه آمادگی پیشدســتانه در مواجهه با تهدیدات بالقوه آتی،
امری حیاتی به شمار آمده و یکی دیگر از مولفهها و خدمات قابل توجه مراکز
واکنش به رخداد در نظر گرفته میشود.
در گام بعدی توســعه ظرفیتهای مقابله با رخــداد بصورت اتوماتیک ،هوش
مصنوعی نیز به کمک تجربه و تخصص انســانی آمده و روشهای اکتشــاف
( ،)Heuristicرفتــار شناســی( ،)Behavioral Analysisفراگیــری
ماشین( )Machine Learningو داده کاوی ( ،)Data Miningمنجر به
ظهور مکانیزمها و ظرفیتهای شــکار تهدید( )Threat Huntingو هوش
تهدید ( )Cyber Threat intelligenceشده و قابلیتهای تشخیص بموقع
و پیش بینی تهدیدات بالقوه و همچنین روشهای مقابله موثر و سریع بصورت
اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک را برای مراکز امنیتی سازمان فراهم میآورد .ارتقای
سطح آگاهی و آمادگی امنیتی سازمان در مواجهه با تهدیدات سایبری در کنار رشد
و بلوغ تکنولوژیک و نیروی متخصص مراکز امنیتی بویژه مرکز واکنش به رخداد ،در
کنار بهرهگیری از تعامالت تخصصی با سایر مراکز امنیتی ملی و بینالمللی در یک
فضای تبادل اطالعات امن و قابل اعتماد ،تنها نقطه اتکای سازمان برای کنترل و
مقابله با رخدادهای بوقوع پیوسته و آمادگی پیشدستانه در مواجهه با تهدیدات آتی
خواهد بود.
در این مسیر بکارگیری تجهیزات و مکانیزمهای واکنش به رخداد نوین از جمله
قابلیتهای هوش مصنوعی و اشــتراک گذاری تهدیــدات و بهرهگیری از دانش
متخصصان فعال و مستعد ،منجر به نتیجه مطلوب و موثر خواهد بود .به این ترتیب
مراکز امنیتی پیشرفته در مدیریت رخداد که تحت عنوان مراکز عملیات امنیت
( )SOCو مراکــز امداد و واکنش بــه رخدادهای امنیتی ( ،)CERTبه عنوان یک
ضرورت نقش خود را در تداوم کســب و کار سازمانها و حفظ امنیت داراییهای
اطالعاتی و الکترونیکی و زیرســاختهای حیاتی کشــور ایفا نموده و یک دیوار
مقابلهای پس از شکســت کلیه دیوارهای دفاعی جهت واکنش به موقع و کنترل
شرایط و بازگرداندن سرویس دهی به وضعیت مطلوب و امن ایجاد خواهد نمود.

*کارشناس ارشد امنیت اطالعات
مدیر فنی طراحی و پیادهسازی مراکز واکنش به رخدادهای
امنیتی()CERT/CSIRT

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

 ۴۰۰۰نفر مبتال به آنفلوانزا در کشور بستری شدند

علیرضا رئیســی گفت :تاکنون بیش از  ۴۰۰۰نفر در سطح
کشــور به دلیل ابتالء به بیماری آنفلوانزا در بیمارستانها
بستری شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
علیرضا رئیســی معاون بهداشت وزیر بهداشت صبح دیروز
در جمع خبرنگاران با بیــان اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰۰
نفر در سطح کشــور به دلیل ابتالء به بیماری آنفلوآنزا در
بیمارستانها بســتری و تعدادی نیز متاسفانه جان خود را
از دســت داده اند،گفت :در حال حاضر بویژه طی دو هفته
گذشته این فراگیری بیشتر شده است و پیشبینی ما این
اســت که تا دو یا ســه هفته آینده این بیماری ادامه پیدا
خواهد کرد ،ضمن آنکــه در مرگ و میرهای اتفاق افتاده
ناشــی از ابتالء به آنفلوانزا ،فرد دارای سابقه بیماری قبلی
همچون بیماریهای قلبی ،کلیوی ،سرطان یا ضعف ایمنی
بوده است.
او اظهار کرد :به هیچ وجه توصیه نمیکنیم فردی واکسن
آنفلوانزا بزنــد مگر اینکه جزء گروههــای پرخطر (مادران
باردار ،افراد باالی  ۶۵ســال ،بیماران ریوی ،قلبی ،کلیوی،
ســرطانی و  )...باشــند ،همچنین افراد از خود درمانی نیز
پرهیز کنند و نکات بهداشــت فردی را و همچنین شستن
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :ما
زورمان به خودروســازها نمی رسد .اگر قرار بر
تولید استاندارد موتورسیکلت و خودروها باشد
باید کارخانجات را تعطیل کنیم و در این صورت
میلیونها نفر بیکار میشــوند.به گزارش ایسنا
عیســی کالنتری در ارتباط تلفنی با یک برنامه
رادیویی اظهار کرد :جالب است که خودروسازان
تقاضا کرده بودند که فیلترهای دوده را به دلیل
تحریمها از کامیونها بردارند درحالیکه  ۱۰سال
قبل که تحریم نبودیم آقایان فیلتر در کامیونها
اســتفاده نمیکردند و االن به بهانه سال رونق
تولید همه جور سوء اســتفاده میکنند.معاون
رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبتهای
خود گفت :تهران و خیلی از شــهرهای بزرگ
جهان امروز گرفتار هوای ساکن و سرد هستند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران بر سه اقدام
اساســی کنترل آالیندهها ،تقویت سیســتم
حمل ونقل عمومی و اصالح الگوی توســعه
شهر به  TODدر جهت کاهش آلودگی هوا
تاکیــد کرد.به گزارش مهر ،محسنهاشــمی
رئیس شورای اســامی شهر تهران با حضور
در برنامه عصرانه در شــبکه افق ضمن اشاره
به سه اقدام اساسی کنترل آالیندهها ،تقویت
سیســتم حمل ونقل عمومی و اصالح الگوی
توســعه شــهر به  TODدر جهــت کاهش
آلودگــی هوا بــر محورهای زیر نیــز تاکید
کرد :مســاله آلودگی هوا ،یک مساله فصلی
یا مقطعی نیســت ،اما در کشــور همین ایام
ســال که بدلیل وارونگی هوا آلودگی به اوج
میرســد و موجب تعطیلی مدارس و ادارات
میشــود ،همگان به یاد مســاله آلودگی هوا
میافتنــد و بعد از یکماه و با تغییر شــرایط
جوی هم موضوع فراموش میشود.وی گفت:
ما در کشــور قوانین متعــددی برای موضوع
کنترل آلودگــی هوا داریم کــه یکی از آنها
قانون نحوه کنترل آلودگی هوا مصوب ســال
 ۱۳۷۴مجلس شورای اسالمی و قانون هوای
پاک مصوب  ۱۳۹۶یعنی ۲۲سال بعد است،

مرتب دستها و اســتفاده از ماسکهای مناسب را رعایت
کنند.معاون بهداشــت وزارت بهداشــت افزود :همچنین

تاکید داریم افرادی که بدن درد خیلی شــدید داشــته یا
ســرماخوردگی آنها طوالنی مدت بوده ،حتما به پزشک

رئیس سازمان محیط زیست:

زورمان به خودروسازان نمیرسد

وی با بیان اینکه مصرف ســوختهای فسیلی
در ایران بسیار باالست ،گفت :ماشینآالتی که
این ســوختها را میســوزانند قدیمی و از کار
افتادهاند .به عنوان مثال دو میلیون و  ۷۰۰هزار
موتورسیکلت کاربراتوری در سطح شهر تهران
داریم کــه هر کدام به اندازه هشــت خودروی
بنزین ســوز آالینده تولید میکند ضمن اینکه
اکثر این موتورسیکلتها اسقاطی و از رده خارج
هستند.کالنتری با تأکید بر لزوم نوسازی و تولید
موتورســیکلتهای برقی و یا حداقل انژکتوری
اظهارکرد :بیش از  ۸۰درصد موتورســیکلتها

وسیله معیشــت مردم هســتند اما متاسفانه
کارخانجات موتورســازی اقدامات الزم را انجام
ندادهاند.
وی افزود ۷۰ :هزار کامیون شــبها وارد تهران
میشدند و گازوئیل میسوزاندند این کار در کنار
زباله ســوزیها آالیندههای اصلی شهر را تولید
میکننــد .ما بیش از حد ظرفیت کالنشــهرها
سوخت فســیلی مصرف میکنیم بهطوریکه
سرانه مصرف سوخت فســیلی در ایران شش
برابر کشور ترکیه است .رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست ضمن ابراز تشــکر و قدردانی از

وزارت نفت گفت :در حــال حاضر بیش از ۸۵
درصد بنزین تولیدی کشور استاندارد یورو  ۴و
یورو ۵اســت درصورتیکه قبال حتی زیر یورو۲
بود .وی مشکل اصلی را استاندارد نبودن قوای
محرکه کشور (صنعت خودرو و موتورسیکلت)
دانســت و اظهارکــرد :تمــام ذرات آالینده در
شرایط هوای سرد در سطح پایین شهر میمانند
و جابجــا نمیشــوند و از طرفی با ســاخت و
ســازها و برج ســازیها هوا رد و بدل نمیشود
بنابراین وزش بادهای کم ســرعت اثری ندارند.
کالنتری سیستم اتوبوسرانی را «فشل» توصیف

رئیس شورای اسالمی شهر تهران مطرح کرد

سه راهکار اساسی کاهش آلودگی هوا
البته در هــر دو این قوانین دســتگاه اصلی
مسئول مدیریت شهری نیست بلکه سازمان
محیط زیســت اما سایر دســتگاهها از جمله
شهرداریها وظایفی برعهده دارند.
به گفته وی ،این قوانین عمدتا جنبه مجازات
محور و واکنشــی دارند و بــه همین دلیل با
تصویــب این قوانیــن ما شــاهد تغییر روند
محسوســی در موضوع آلودگــی هوا نبودیم
و تنهــا تغییرات جوی موجب میشــود که
آلودگــی هوا در مواقع اضطــرار کاهش یابد.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد :بسیاری
از کالنشــهرهای جهان مانند تهران درگیر با
معضل آلودگی هوا بوده اند و توانسته اند آن
را مدیریــت کنند اما شــیوه مواجهه آنان با
موضوع برخورد فعال بوده است نه منفعالنه و
واکنشی ،در واقع آنان بجای تعیین مجازات و
ممنوعیت ،سبک زندگی و مسیر توسعه شهر
را تغییــر داده اند.وی افزود :لندن یک تجربه
موفــق در کنترل آلودگی هوا را در دهه اخیر

داشــته است اما اگر ما به لندن استناد کنیم،
مدیران اجرایی میگویند ما بودجه وامکانات
نداریم ،پس به تجربه موفق مکزیکو سیتی که
از نظر جمعیتی با  ۲۱میلیون نفر ساکن بیش
از دوبرابــر تهران و از نظر منابع مالی ،فقیرتر
از تهران است اشــاره میکنم.هاشمی گفت:
تقریبا همزمان با تصویب با قانون آلودگی هوا
در ایران در اوائل دهه هفتاد ،مکزیکوســیتی
بعنوان آلوده ترین شهر جهان شناخته میشد
اما این شهر توانســت طی  ۲۰سال آلودگی
هــوای خود را کنترل و به نصف کاهش دهد.
وی افزود :اقدامات مکزیکوســیتی عمدتا در
محور توســعه حمل ونقل عمومی بوده است،
یعنی ایجــاد خطوط مترو وتجهیــز ناوگان
اتوبوس رانی ،تســهیل ســفر با حمل ونقل
عمومی برای شــهروندان وکاهش استفاده از
خودروی شــخصی.رئیس شورای شهر تهران
اظهار داشــت :یکی از مشــکالت عدم حل
معضل آلودگی هوا ،این اســت که مسئولیت

 ۱۲بسته تعهدی برای بیمه تکمیلی فرهنگیان
معــاون برنامهریزی و توســعه منابــع وزارت آموزش و
پرورش با اشــاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان
در پایــان آذر مــاه و رایزنی برای انعقاد قــرارداد جدید
گفت :با انعقاد قرارداد جدید ،شــرایط بهتر از ســال ۹۸
خواهــد بــود .تاکید ما روی  ۱۲بســته تعهدی اســت؛
ســعی میکنیم آن دســته از خدمات که سقف دارند را
بدون ســقف اعالم و موارد جدیدی را بــه قرارداد اضافه
کنیم.
علی الهیــار ترکمن در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه
قرارداد فعلی بیمه تکمیلی فرهنگیان اول دی ماه به اتمام
میرســد اظهار کرد :جلساتی را با بیمه مرکزی و سازمان
سخنگوی ســازمان انتقال خون با بیان اینکه
اســتانهای تهران ،فارس ،اصفهان ،مشهد و
مازندران بیشترین مصرف خون را دارند ،گفت:
ایران ساالنه به  ۲.۵میلیون واحد خون اهدایی
نیاز دارد .دکتر بشیر حاجیبیگی در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان اینکه  ۱۷درصد اهداکنندگان
خون در تهران هســتند ،گفت :در عین حال
 ۲۵درصد خون مصرفی کل کشــور در تهران
مصرف میشود .زیرا مراکز درمانی و جراحیها
در تهران گسترش یافته است و همین موضوع
مصرف خون و فرآوردههای خونی را باال برده
است.وی افزود :سازمان انتقال خون برای کمک
به شبکه خونرسانی کشور ،فراخوانی عمومی را

مراجعه کنند ضمن آنکه تاکید میکنیم ما هیچ نوع کمبود
دارویی در کشــور نداریم و هر بیمارستان اعم از خصوصی
و دولتی اگر بیمار آنفلوآنزایی داشــته باشند ،دارو به اندازه
کافی در اختیار آنها قرار میدهیم.
او در زمینه وضعیت آنفلوانزا در کشــور گفت :هر ســاله با
ســرد شدن هوا موج آنفلوانزا در کشور شیوع پیدا میکند،
اما تفاوت ویروس امســال با سالهای قبل در این است که
امســال موج آنفلوانزا حدود ســه هفته زودتر آغاز شد (هر
ســال در اواخر آبــان و اوایل آذر این بیماری شــیوع پیدا
میکرد) و همچنین نوع ویروسی که امسال شایع شده یک
ویروس مهاجمتر و تغییر ژنتیک یافتهتر نســبت به ســال
قبل اســت لذا فراگیری آن بیشتر شده است.او با بیان این
مطلب که دانشگاه علوم پزشکی سیرجان در شاخصهای
حیاتی و اصلی حوزه سالمت وضعیت مطلوبی دارد ،تصریح
کرد :شاخصهای حوزه سالمت این دانشگاه علوم پزشکی از
میانگین کشوری باالتر است و در حوزه مرگ و میر نوزادان
و کودکان ،مرگ و میر مادران باردار ،مدیریت بیماریهای
غیــر واگیر و کنترل بیماریهای واگیردار روند قابل قبولی
در این دانشگاه ارزیابی شده است.

محوری اجرای قانون بعهده ســازمان محیط
زیســت است اما این ســازمان جنبه نظارتی
دارد و اهرم اجرایی در اختیار آن نیست .اگر
ما بدنبال حل مســاله آلودگی هوا در تهران
هســتیم باید این ســه اقدام اساسی صورت
گیرد مانند کنترل آالیندهها ،تقویت سیستم
حمل ونقل عمومی و اصالح الگوی توســعه
شهر به.TOD
وی با اشــاره به اینکه در موضوع آالیندهها،
تنها خودروها آالینده نیســتند ،گفت :تقریبا
نیمی از آالیندگی تهران مربوط به وســایل
ســاکن بخصوص گرمایشی اســت که باید
وزارت نفت ،وزارت نیرو و مدیریت شهری به
جمع بندی واحدی در مورد آن برســند.وی
افزود :سیســتم حمل ونقل عمومی تهران در
شــرایط بحرانی قرار دارد ،تعداد اتوبوسهای
تهران قرار بوده طی شــش سال گذشته از ۷
هزار به  ۹هزار برســد اما به جای  ۳۰درصد
افزایش  ۲۰ ،درصد کاهــش پیدا کرده و به

کمتر از  ۶هزار رســیده وعمر اتوبوسها نیز
از  ۵ســال به  ۱۱سال رسیده است ،وضعیت
مترو نیز به همین شــکل است وسرانه قطار
از  ۱.۱برای هرکیلومتر مترو به  ۰.۸رســیده
اســت یعنی خطوط جدید افتتاح شــده اما
قطاری برای آن تامین نشــده است.هاشمی
تاکید کرد :اگر ما سیستم حمل ونقل عمومی
را اصالح نکنیم ،قطعا سیاســتهای کنترلی،
جریمه و طرح ترافیک یا ارتقای اســتاندارد
خودروها  ،تاثیر کافی را نخواهند گذاشــت،
چون بدلیل تحریم خودروسازی و ارزان بودن
ســوخت و مشــکالت دیگر مردم ناگزیر به
استفاده از خودروی معیوب شخصی خواهند
شد.وی ادامه داد :باید سیاستهای شهرسازی
مــا بجای گســترش کــور براســاس منافع
سازندگان ،به توســعه پایدار مبتنی برحمل
ونقل عمومی یعنی بارگذاری تجاری واداری
و مســکونی ،اطراف کریدورهــای پرظرفیت
حمل ونقل عمومی تغییر یابد .اگر اراده ملی
برای حل معضل آلودگی هوا وجود دارد باید
اختیــارات الزم به مدیریت شــهری تفویض
شــود تا یکدســتگاه با توان اجرایی مسئول
موضوع گردد.

جزئیات صدور گواهینام ه رانندگی برای معلوالن

بیمه سالمت برگزار کردیم و در صددیم تا خدمات بهتری
برای فرهنگیان ارائه شــود .معاون برنامه ریزی و توسعه
منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قطعا از ابتدای
دی مــاه جاری و با انعقاد قرارداد جدید ،شــرایط بهتر از
سال  ۹۸خواهد بود گفت :تاکید ما روی  ۱۲بسته تعهدی
است؛ سعی میکنیم آن دسته از خدمات که سقف دارند
را بدون ســقف اعالم و موارد جدیدی را به قرارداد اضافه
کنیم .آتیه ســازان حافظ هم یکی از گزینههای ماســت،
ولــی هنوز بــه جمعبندی نرســیدهایم .هــر بیمه گری
بهترین خدمت را متنســاب با شرایط ما ارائه کند با او به
توافق میرسیم.

رییس مرکز صدور گواهینامــه پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا جزئیات دریافت گواهینامه رانندگی برای معلوالن دارای
شرایط رانندگی را تشریح کرد .سرهنگ احمد کرمی اسد در
گفتوگو با ایســنا ،درباره دریافت گواهینامه رانندگی برای
معلوالن گفت :در پلیس راهنمایی و رانندگی برای احترام به
جانبازان و معلوالن ،آموزشگاههای رانندگی انتخاب شده که
اقدام به آموزش رانندگی به معلوالن واجد شــرایط میکند.
وی در مورد چگونگی دریافت گواهینامه رانندگی از ســوی
معلوالن نیز گفت :پس از انجام یکســری معاینات ســاده
پزشکی از سوی پزشــکان معاین تایید میشود که آیا فرد
معلول میتواند رانندگی کند یا خیر؟ در صورت تأیید و دارا

بودن شــرایط از سوی افراد دارای معلولیت ،آنان با توجه به
نوع معلولیت به یکی از آموزشهای رانندگی رفته و در آنجا
مفاهیم نظری و عملی رانندگی را فرا میگیرند.رییس مرکز
صدور گواهینامه پلیــس راهنمایی و رانندگی ناجا در مورد
اینکه آیا آموزشــگاههای رانندگی مناسب برای معلوالن نیز
وجود دارد ،گفت :آموزشگاههایی که در سراسر کشور در این
خصوص مشخص شده برای معموالن ،مناسبسازی شدهاند.
همچنین بسته به نوع معلولیت آموزشهای متناسب نیز به
این افراد ارائه خواهد شد.وی در مورد گواهینامه صادر شده
برای این افراد نیز گفت :هر فردی بر اساس نوع معلولیتی که
دارد ،گواهینامه با شرایط خاص رانندگی دریافت خواهد کرد.

سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد

کاهش سطح ذخایر خونی در کشور

جهت اهدای خون ارائه داد .البته چه بســا در
برخی اســتانها با اهدای خون مردم ،نیاز به
خون و فرآوردههای خونی برطرف میشــود،
اما در برخی اســتانهای بزرگ مانند تهران از
طریق شبکه خونرســانی میزان مورد نیازمان
را تامین میکنیم.حاجیبیگــی ادامه داد :به
طور کلی در کشــور  ۹۳۰بیمارستان و مرکز
درمانــی وجود دارد کــه  ۸۰۰موردش دارای
بانک خــون بوده و خون و فرآوردههای خونی

کرد و گفت :بیش از نیمی از اتوبوسهای شهر
تهران اسقاطی هستند و نباید وارد شهر شوند
و از طرفی میگویند مردم در خیابان میمانند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان
اینکه شهرداری تهران توان نوسازی شهر و مردم
هم توان نوسازی کامیونها را ندارند،اظهارکرد:
اقتصــاد کشــور به قــدری قوی نیســت که
خواســتههای اجتماعی مردم برآورده شود.به
گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان حفاظت
محیط زیســت ،کالنتری در پایــان اظهارکرد:
خوشبختانه فرهنگ و انتظارات جامعه در سطح
بسیار باالیی است اما ثروت بالفعلی نداریم .برای
از رده خارج کردن  ۱۰میلیون خودروی فرسوده
 ۱۰۰میلیارد دالر الزم اســت و متاسفانه کشور
چنین توان اقتصادی ندارد.

مورد نیازشــان را از ادارهکلهای انتقال خون
دریافت میکنند .تهران با  ۱۶۰بیمارســتان
و مرکز درمانی ،شــیراز بــا  ۶۳مرکز درمانی
و بیمارســتان ،اصفهان بــا  ۶۲مرکز درمانی
و بیمارســتان ،مشــهد با  ۶۰مرکز درمانی و
بیمارستان ،مازنداران با  ۴۷بیمارستان و تبریز
با  ۴۲بیمارستان اســتانهای پرمصرف خون
ما هســتند.وی تاکید کرد :در عین حال ۱۶
تــا  ۱۷درصد خون اهدایی کشــور در تهران

افتتاح نخستین مرکز فناوریهای نوین منطقه چهار در هفته شهر هوشمند

اهدا میشود ،درحالیکه مصرف خون در تهران
 ۲۵درصد است که این میزان از طریق شبکه
خونرسانی کشــور تامین میشود.سخنگوی
سازمان انتقال خون با بیان اینکه میزان اهدای
خون با سرد شدن هوا ،کاهش مییابد ،گفت:
در فصل ســرما میزان تردد کاهش مییابد و
بــر روی اهدای خون نیز تاثیر دارد .باید توجه
کرد که ما برای اهــدای خون فراخوان دادیم
و به تمامــی گروههای خونی نیــاز داریم .به

ویژه در اســتانهای تهران ،فــارس ،اصفهان،
مشــهد ،مازندران و ...که بیشــترین مصرف
خــون را دارند.حاجیبیگی اظهار کرد :نگرانی
ما تامین خون نیســت؛ چراکه مردم همچنان
برای اهدای خون مراجعه میکنند و به صورت
روزانــه خون را تامین میکنیم ،اما نگرانیمان
کاهش سطح ذخایر خون در کشور است .باید
توجه کرد که ایران ساالنه به  ۲.۵میلیون واحد
خون اهدایی نیاز دارد.گفتنی اســت که مراکز
جامع اهدای خون در تهران هر روز از ســاعت
هشت صبح تا هشت شب فعال هستند .مراکز
اســتانی نیز از صبح تا بعــد از ظهر باز بوده و
اقدام به خونگیری میکنند.

شرایط استفاده از مرخصی استعالجی برای سربازان

شهردار منطقه چهار تهران در هفته شهر هوشمند از افتتاح
نخستین مرکز فناوریهای نوین خبر داد.به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه چهار« ،محمد محمددوست» با
اعالم این خبر گفت :برنامه تهران هوشــمند ،بر اســاس
مصوبات شــورای راهبردی تهران هوشــمند به ریاست
شــهردار محترم تهران مشــخص کننده مسیر مدیریت
جدید شهری در راستای تحقق شهر هوشمند در پایتخت
ایران اسالمی اســت و در راستای تحقق این مهم منطقه
چهــار در تعامل و همکاری کامل با دبیرخانه هوشــمند
ســازی ســازمان فناوری اطالعات طرحهای نوینی را در
دست دارد.وی با اشاره به این طرحها گفت :افتتاح مرکز
فناوریهــای نوین در ماه جاری و اختصاص ســاختمان
 5طبقه به منظور تشــکیل مرکز رشد و نوآوری  ،ضمن

تعامل و همکاری با دبیرخانه هوشــمند ســازی سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری تهران و دانشگاه
علم و صنعت از جمله طرحهای در دســت اقدام اســت.
محمددوست با اشــاره به شهر هوشمند خاطرنشان کرد:
تهران هوشــمند در نگاه نخســت  ،شهری است با سطح
باالتری از کیفیت زندگی ،بر مبنای توسعه مشارکتهای
شــهروندی و خصوصی که از مدیریت شــهری کارآمد و
اقتصادی پویا بهره برده است  .وی با اشاره به راهبردهای
کلیدی در اجرای برنامه تهران هوشــمند گفت :توســعه
شهری پایدار ،هدایت نوآوری شهری ،رضایت شهروندان،
ارتقای مشارکت و شفافیت و نظامهای مدیریت و خدمات
کارآمد در امور شــهری از ارکان مهم و کلیدی این برنامه
است.

درباره شرایط استفاده از مرخصی استعالجی برای سربازان
بیشــتر بدانیم .به گزارش خبرنگار حوزه نظام وظیفه گروه
اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســربازان زیادی طی
انجام دوران خدمت مقدس ســربازی دچار مصدومیت و یا
جانبازی شده و برای مقطعی قادر به انجام امورات مربوط به
حین خدمت سربازی نیستند ،این افراد در چنین شرایطی
از مرخصی اســتعالجی سربازی در یگانهای خدمتی خود
استفاده میکنند.مرخصی استعالجی به این شکل است که
حداکثر تا یکماه ســربازان میتوانند از آن بهرهمند باشند،
روش استفاده از مرخصی استعالجی اینگونه است که سربازان
از طریق بهداری یگانهای خدمتی خود به بیمارستانهای
طرف قرارداد با ستادکل نیروهای مسلح رفته و با اخذ گواهی
پزشکی اقدام به درمان بیماری و مصدومیت خود میکنند.

در مرخصی اســتعالجی ،سربازان خود نمیتوانند برای اخذ
گواهی پزشــکی به صورت خودسرانه به هر بیمارستانی که
در سطح شهرهای کشور مستقر است بروند ،چرا که ممکن
است در این خصوص سوءاستفادههایی به وجود بیاید؛ افرادی
که حین خدمت جانباز و یا مصدوم میشوند ،میتوانند برای
اخذ گواهی و دریافت مرخصی استعالجی اقدام کنند.دوره
یک ماهه مرخصی استعالجی جزو ماههای خدمت سربازان
محســوب میشــود ،اما در صورتی که هنگام سپری شدن
مرخصی استعالجی درمانهای الزم بر فرد مصدوم و بیمار
در موعد مقرر انجام نشود و زمان مرخصی استعالجی بیشتر
از یک ماه به طول بیانجامد ،این مدت اضافه به خدمت افراد
اضافه خواهد شــد و در واقع اضافه خدمت شامل حال این
سربازان خواهد شد.

دبیــر انجمــن متخصصیــن پوســت ایران
درخصوص پیامدهای زیانبــار آلودگی هوا بر
سالمت هموطنان هشدار داد .دکتر محمدعلی
نیلفروش زاده با بیان اینکه آلودگی هوا واقعیت
دنیای ماشــینی و صنعتی است که میتواند بر
ارگانهای مختلف بدن آثار مخرب و زیانباری
ایجاد کند ،گفت :پوست اولین و گستردهترین
ســد دفاعی بدن در برابر آالیندههای زیست
محیطی ،دود ،ذرات معلق و مواد شــیمیایی

ضرورت استفاده از شویندههای غیرصابونی در آلودگی هوا

ضروری است .دبیر انجمن متخصصین پوست
ایران ،کاهش مصرف مواد آرایشــی و عطر در
روزهای آلوده ســال ،استفاده از دستکشهای
نخی سفید ،همچنین شویندههای غیر صابونی
(سیندت بار  -متناســب با اسیدیته پوست)،
کرمهای مرطوب کننده و ضد آفتاب مناسب
را نیز بســیار مهم ارزیابی کــرد و گفت :این
روزها در هنگام تماس با کودکان که حساس
تر هستند باید بیشتر دقت کرد.

موجود در هوا محســوب میشــود که اثرات
مســتقیم و غیر مســتقیم ،کوتاه مدت و دراز
مدت مخربی را طی ســالهای زندگی متحمل
میشــود .رئیــس مرکز تحقیقات پوســت و
ســلولهای بنیادی دانشــگاه علوم پزشکی
تهران با تاکید بر اینکه فرمالدئید از مهمترین
مــواد آالینده اســت و تماس بــا آن موجب

تحریک و آلودگی چشــم ،پوســت ،مخاط و
بــروز عالئمی چون تهوع ،ســرگیجه ،التهاب
و ســوزش میشــود ،افزود :در مطالعه سال
 ۲۰۱۰روی  ۴۰۰نفــر در آمریکا ،اثبات شــد
کــه آلودگی هوا باعث چین چــروک ،پیری،
تالنژکتازی(عروق برجســته همراه با رنگدانه
قهوهای) ،خــارش ،کهیر ،اگزمــا و زخمهای

سطحی پوست میشود .دکتر نیلفروش زاده،
ریزش غیر طبیعی مو ،گودی و کبودی اطراف
چشم ،ضایعات و برخی بدخیمیهای پوستی
را بخشــی از عوارض بلند مدت آلودگی هوا بر
بدن دانست و گفت :شستشوی مکرر دست و
صورت ،استحمام روزانه با شامپوهای معمولی
و اجتنــاب از حضور در هوای آلــوده اقدامی

