
براساس جديدترين رتبه بندي سايمگو اسپانيا، 
كشورمان در سال 2018 به مقام نخست توليدات 
علمي در رش�ته مهندس�ي هوا فضا در س�طح 
كش�ورهاي غرب آسيا رس�يد. جالب اينكه در 
س�ال 2017كش�ورمان در آس�يا رتبه هفتم را 
داشت و اكنون به جايگاه پنجم دست يافته است. 
 SCImago« بررسي هاي منتشرش��ده در مجله
Journal & Country Rank« نش��ان مي ده��د 
كه ايران با تعداد 486 مقاله در زمينه مهندس��ي 
هوا فض��اي خاورميانه در رتبه نخس��ت و تركيه با 
يك اختالف چش��مگير فقط با 283مقاله در رتبه 
دوم قرار گرفته است.  براساس آنچه اين رتبه بندي 
منتشر كرده، رژيم صهيونيستي، عربستان سعودي، 
مصر، عراق، ام��ارات متحده عرب��ي، اردن،  عمان، 
لبنان، قطر و كويت در جايگاه هاي بع��د از ايران و 

تركيه قرار گرفته اند. 
 بازگشت ايران به دوران قدرقدرتي

در رتبه بندي سال 2017 كه همين نشريه منتشر 
كرده بود، هوافضاي ايران در غرب آسيا در جايگاه 
دوم قرار داشت، اما امسال هم مانند سال 2016 به 
جايگاه نخس��ت توليدات علمي هوافضا بازگشته 
است.  آمارهاي منتشرشده نش��ان مي دهد كه از 
ميان 486 مقاله منتشرشده محققان ايراني، 441 
مقاله قابل استناد بوده و به آنها استناد شده است. 
در حالي كه تركيه به عنوان كشوري كه مقام دوم 
را كسب كرده، در اين زمينه تنها 283 مقاله توليد 
كرده كه از اين تعداد تنها 259 مقاله قابل اس��تناد 
بوده است. همين وضعيت براي كشورهايي كه بعد از 

ايران در جدول قرار گرفته اند نيز صدق مي كند. 
 سقوط امريكا و صعود چين

آمارها بيانگر آن است كه توليدات علمي كشورهاي 
خاورميانه با فاصله چشمگيري از ايران عقب تر است. 
محققان مستقر در رژيم صهيونيستي 210مقاله، 
عربستان س��عودي 127مقاله، مص��ر 121مقاله، 
عراق 59 مقاله، امارات متحده عربي 43مقاله، اردن 
37مقاله، عمان 14 مقاله، لبنان 12 مقاله، قطر 11 
مقاله،  كويت پنج مقاله در زمينه مهندسي هوا فضا 
توليد و منتشر كرده اند.  ايران در يك بررسي كلي تر 

ميان 155 كشور جهان، جايگاه سيزدهم جهان را 
هم به خود اختصاص داده و صدرنشين كشورهاي 
جهان نيز دانشمندان چيني هستند. سال گذشته 
از نظر تحقيقات علمي كشور امريكا رتبه نخست را 
در اختيار داشت كه امسال اين مقام را به چيني ها 
باخته اس��ت.  دانش��مندان چيني با توليد و ارائه 
9 هزار و 310 مقاله در زمينه مهندس��ي هوا فضا 

مقام نخس��ت جهان را در ميان 155كشور به خود 
اختصاص داده اند؛ از تمام مقاالتي كه توسط چين 
در رشته مهندسي هوا فضا توليدشده 8 هزار و 870 

مقاله قابل استناد بوده است. 
 ايران باالتر از بزرگان هوافضا

براساس جدولي كه سايمگو منتشر كرده، كشورهاي 
امريكا و هند مقام هاي دوم و س��وم جهان را كسب 

كرده اند. كشورهاي انگليس، آلمان، ايتاليا و فرانسه 
هم مقام هاي چه��ارم تا هفتم را به  دس��ت آوردند.  
كشور روس��يه از نظر تحقيقات هوافضا جايگاهي 
باالتر از ژاپن، كانادا و كره جنوبي را به دس��ت آورده 
و اين كشورها به ترتيب مقام هشتم تا يازدهم را به 

خود اختصاص داده اند. 
رتبه دوازدهم و سيزدهم جهان هم به كشورهاي 
استراليا و ايران رسيده است. رشد توليدات مهندسي 
هوافضا در كشورمان به حدي بوده كه كشورهاي 
مهمي در اين زمينه يعن��ي برزيل، اوكراين، هلند 
و اس��پانيا در رتبه هاي پس از ايران قرار گرفته اند.  
جالب اينكه كمپاني هوافض��اي »امبرائر«برزيل 
در زمينه تحقيقات علمي ش��هرتي جهاني دارد و 
در سال 1969 توس��ط دولت برزيل تأسيس شده 
است.  كشور اوكراين هم از بزرگان هوافضاي جهان 
است كه در س��ال 2018پس از ايران قرار گرفته 
اس��ت. كمپاني هوافضاي آنتونوف در سال 1951 
توس��ط اولگ آنتونوف، در جمهوري اوكراين كه 
بخشي از اتحاد ش��وروي بود، بنيان گذاشته شد و 
امروزه داراي تجربه طوالن��ي در زمينه تحقيقات 

علوم هوافضاست. 
 كشورهايي كه جا گذاشتيم

توليدات علمي هوافضاي لهس��تان، تركيه، سوئد، 
بلژيك، پاكس��تان، س��نگاپور، رژيم صهيونيستي 
و كش��ورهاي تايوان، هنگ كن��گ، مالزي، تونس، 
مجارستان، جمهوري چك، سوئيس، ويتنام، فنالند، 
عربستان سعودي، مصر، پرتغال، دانمارك، روماني، 
نروژ، نيوزلند و ايرلند هم به ترتي��ب در رتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند. 
 پايگاه اطالعاتي س��ايمگو در سال 2008 تأسيس 
و با همكاري چندين مؤسس��ه اروپايي و دانشگاه 
گرانادا در اسپانيا شكل گرفته است. نظام رتبه بندي 
سايمگو شاخصي به نام SJR دارد كه فقط تعداد 
استنادات به مدارك يك مجله را محاسبه نمي كند 
بلكه رتبه مجله اي را كه مقاالت اس��تناددهنده در 
آن به چاپ رسيده اند نيز در نظر مي گيرد. در واقع 
استناد از مجالت معتبرتر و باكيفيت تر، رتبه يك 

كشور را ارتقا مي دهد. 
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وزير بهداشت: نيمه دوم امسال از نظام ارجاع و پزشكي خانواده با حضور رئيس جمهور رونمايي مي شود

پرونده الكترونيك سالمت پرونده طرح تحول را بست!

نمايندگان از نماد تبعيض آموزشي تقدير كردند!
تعدادي از اعضاي كميسيون آموزش از مدرسه ايران زمين كه در ماه هاي اخير به نماد فاصله طبقاتي در ميان افكار عمومي تبديل شده بود، تقدير كردند 

ايران قدرت اول هوافضاي غرب آسيا
به استناد رتبه بندي سايمگو اسپانيا جايگاه هوافضاي ايران در آسيا پنجم و در جهان سيزدهم است

يک پايگاه علمي اسپانيايی اعالم كرد

در شرايطي كه طرح 

زهرا چيذري 
س�المت   گزارش  2 تح�ول 

مي رف�ت ت�ا وارد 
ششمين سال اجراي خود شود، دولت در مسير 
بازگش�ت از طرحي كه به تعبير وزير بهداش�ت 
كنوني »منطق اقتصادي نداشت«، افتتاح »پرونده 
الكترونيک سالمت« را كليد زد تا به سمت اجراي 
»پزش�ک خانواده« و اس�تقرار نظام ارجاع گام 
بردارد. روزگذشته در مراسم رونمايي از پرونده 
الكترونيک سالمت اگرچه رئيس جمهور همچنان 
از طرح تحول دف�اع مي كرد، ام�ا كليدش قفل 
چندين س�اله پرونده الكترونيک سالمت را به 
عنوان يكي از زيربناهاي پزشک خانواده باز كرد 
و وزير بهداش�ت جديد دول�ت دوازدهم وعده 
اجرايي شدن طرح قديمي پزشک خانواده را براي 
نيمه دوم س�ال داد تا به طور رس�مي ب�ا افتتاح 
پرونده الكترونيک سالمت، پرونده طرح تحول 

سالمت بسته شود. 
مديريت هزينه، دسترسي به اطالعات سالمت افراد 
تنها با واردكردن كدملي و پيشگيري از آزمايش ها و 
خدمات پاراكلينيكي پرهزينه و تكراري مزايايي است 
كه از سال ها پيش براي پرونده الكترونيكي سالمت 
برمي شمردند، اما اين بار فشار هزينه ها يا الزام قانون 
برنامه ششم و شايد اراده اي براي اجراي اين قانون 
موجب شد تا باالخره »پرونده الكترونيك سالمت« 
افتتاح ش��ود. اگرچه طبق اظهارات دبير ش��وراي 
اجرايي فناوري اطالعات پرونده الكترونيك سالمت 
در مرحله آغاز فاز اول ورود و تكميل اطالعات است، 
اما رضا باق��ري اصل تأكي��د مي كند:»ريل گذاري 

درستي در پروژه سالمت الكترونيك شده است.« وي 
بزرگ ترين چالش براي اجراي سالمت الكترونيك 
را مديريت تغيير در نظام س��المت مي داند و تأكيد 
مي كند، ذي نفعان با نگراني از شفاف س��ازي مانع 

اجراي اين تحول مي شوند. 
 طرحي كه نمايشي نيست

به گفت��ه دبيرش��وراي اجرايي فن��اوري اطالعات 
در حقيقت پرون��ده الكترونيك س��المت حاصل 
اجراي باقي پروژه هاست؛ بنابراين وقتي پروژه هاي 
»استحقاق س��نجي«، »نس��خه الكتروني��ك« و 
»رسيدگي الكترونيكي به اسناد پزشكي« تكميل 
شد، آن موقع شاهد ريزش اطالعات و تكميل پروژه 
»پرونده الكترونيك س��المت« خواهي��م بود. وزير 

بهداش��ت تأكيد دارد پرونده الكترونيك سالمت، 
حركت نمايشي نيست. سعيد نمكي مي افزايد:»تعداد 
افرادي كه خ��ارج از محدوده پرون��ده الكترونيك 
سالمت هستند، مربوط به افرادي مي شود كه هنوز 

به نظام سالمت، مراجعه نكرده اند.«
   تشكيل پرونده براي 75 ميليون ايراني

وزير بهداش��ت در مراس��م آغ��از اس��تقرار پرونده 
الكترونيك س��المت كه با حض��ور رئيس جمهور 
در رصدخانه س��المت وزارت بهداشت برگزار شد، 
استقرار پرونده الكترونيك س��المت را انقالبي در 
نظام ارائه خدمت دانس��ت و تأكي��د كرد:»حداقل 
75ميليون ايراني با كدملي قابليت تشكيل پرونده 
الكترونيك س��المت دارند.« به گفته نمكي از اين 

پس براي هر فرد بدون پرونده الكترونيك سالمت 
در زمان مراجعه به مراكز بهداش��تي و درماني، اين 
پرونده تشكيل و سابقه مراجعات و بيماري هاي وي 
نيز به آن منتقل مي شود.  پرونده الكترونيك سالمت 
از بسياري هزينه هاي غيرضروري، جلوگيري مي كند 
و راهنماهاي باليني به عنوان فيلتري براي تقاضاهاي 
القايي خدمات عمل كرده و از تكرار خدمات كه در 
نهايت به هدررفت منابع منجر مي شود، جلوگيري 

مي كند. 
 ارتباط بيش از ۴2 هزار مركز درماني

حجت االسالم حس��ن روحاني، رئيس جمهور هم 
در اين مراس��م ضمن تأكيد بر جلوگيري از فس��اد 
گفت: »هزينه هاي غيرضروري برداش��ته ش��ود و 
سالمت مردم بهتر تأمين مي ش��ود.« وي با اشاره 
به آثار سوء سيستم هاي تشخيصي بر سالمت فرد و 
خطرات تكرار اين روش ها گفت: آنجايي كه ضروري 
است دولت و بيمه بايد هزينه ها راپرداخت كنند، اما 
آنجايي كه براساس سليقه خود بيمار يا پزشك است 
و ما از لحاظ علمي آن را ضروري نمي دانيم، پول آن 
را خود بيمار بايد پرداخت كند و دولت نبايد در اينجا 
مكلف باشد. بنا به تأكيد رئيس جمهور اصل مسئله 

بهداشت و درمان يك موضوع حاكميتي است. 
به گفته رئيس جمهور در ابتداي اس��تقرار پرونده 
الكترونيك 11هزار داروخانه در كشور به هم متصل 
و هزار داروخانه باقيمانده نيز به زودي به اين سيستم 
وصل مي ش��وند و با اتصال 25 هزار مراكز خدمات 
بهداشتي و در مجموع ارتباط بيش از 42هزار بخش 
و مركز درماني برقرارشده كه كار پزشكان و بيماران 

را آسان مي كند. 

مدرس�ه ايران زمي�ن در ته�ران را ك�ه يادتان 
هست؛  مدرس�ه اي كه به نماد طبقه بندي هاي 
اجتماع�ي در نظ�ام آموزش�ي تبديل ش�ده؛ 
مدرس�ه اي ك�ه فعاليت هاي�ش از حماي�ت 
س�فارتخانه هاي فرانس�ه، بلژيک و س�وئيس 
برخوردار اس�ت و كنكور فرانكوفوني برگزاري 
مي كند؛ كنكوري كه به نقل از س�ايت س�فارت 
فرانس�ه به منظ�ور آشنا س�ازي دانش آموزان 
ايراني با گفت وگوي فرهنگ ها انجام مي ش�ود. 
البته اين مدرس��ه فقط به خاطر خدمات آموزشي 
منحصر به فردش به طبقه خاص اجتماعي معروف 
نيست. شهرت آن از جايي بيشتر و فراگيرتر شد كه 
خدمات آن با خدمات مدارس سيستان و بلوچستان 
مقايسه شد. استاني كه اتفاقاً آن هم نماد يك طبقه 
اجتماع��ي در بهره مندي و دسترس��ي به خدمات 

آموزشي است. 
حاال اين مدرسه   به عنوان موفق ترين و اثرگذارترين 
مجموعه آموزشي و تربيتي سطح كشور و پيشرو در 

اجراي سند 1404 ازس��وي تعدادي از نمايندگان 
مجل��س  مورد تقدي��ر ق��رار گرف��ت. بيرانوندي، 
ميرزايي، دهم��رده و جمال��ي نوبندگاني تعدادي 
از اعضاي كميس��يون آموزش مجلس هستند كه 
از الكچري ترين مدرسه كش��ور تقدير كردند.  در 
بين اس��امي نمايندگان مجلس حض��ور دهمرده 
نماينده سيس��تان و بلوچس��تان از همه بيشتر به 
چش��م مي آيد؛ نماينده اي كه اس��تانش پيشاني 
محروميت در دسترس��ي به امكانات آموزشي در 
كشور است. هفته اي نيست كه شبكه هاي اجتماعي 
در فض��اي مج��ازي گزارش��ي از محروميت هاي 
دانش آموزان سيستان و بلوچستاني منتشر نكنند. 
از دانش آموزاني كه پشت وانت نيسان در كوره راهي 
بدون آسفالت راهي مدرسه مي شوند و هر روز براي 
رفتن به مدرسه با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند 
تا گزارش دانش آموزان س��ال اول و چهارم ابتدايي 
در استان سيس��تان و بلوچس��تان در يك كالس 
بدون داشتن ميز و نيمكت كه جايي براي گذاشتن 

دفتر و كتاب روي زمي��ن ندارند.  دهمرده نماينده 
استاني است كه در بس��ياري از مدارس آن نه تنها 
آب آشاميدني ندارند بلكه سرويس بهداشتي، آب، 
 در و پنجره، ميز و نيمكت هم ندارند. از دانش آموزان 
مدارس مختلط كه به خاطر نداش��تن س��رويس 
بهداشتي پشت درختان رفع قضاي حاجت مي كنند 
يا به خانه هايشان مي روند و برمي گردند.  اگر براي 
آن دانش آموزان اقدامي نمي كنيد يا نمي توانيد تمام 
محروميت ها را پوشش دهيد، دست كم با تقدير از 
نماد رفاه زدگي در سيس��تم آموزشي كه بخشي از 
شهرتش را مديون مقايس��ه امكاناتش با امكانات 
مناطق محروم استان شماست، دل مردمي را كه به 

شما رأي داده اند، خون نكنيد. 
برگزاري جش��ن هالووين در مدرس��ه ي��ا برپايي 
 Delf آزمون هاي بين المللي دانش��گاه كمبريج يا
Prim منطبق ب��ر كدام هدف چش��م انداز 1404 
است كه اين مدرسه را شايسته تقدير كرده است. 
دسترسي به خدمات آموزشي كه نمايندگان مردم 

را به جلسه تقدير از اين مدرسه كشانده براي كدام 
قشر امكان پذير اس��ت.  ارتباط سفارت ها از جمله 
سفارت فرانسه در تهران فقط به مدرسه ايران زمين 
محدود نمي شود و متأس��فانه بخش فرهنگي اين 
سفارت با مدارس متعدد در تهران ارتباط داشته و 
به اسم آموزش زبان فرانسه محتواي ضدفرهنگي 
را آموزش مي دهند.  حدود ش��ش س��ال است كه 
خصوصي سازي به سياست اول آموزش و پرورش 

تبديل شده است. 
در طول اين سال ها مديران اين وزارتخانه از انكار و 
تكذيب تا سكوت و تغييرنام را براي پاسخ به انتقادات 
در مورد خصوصي س��ازي پيش گرفتند و كجدار 
و مريز سياس��ت خود را دنبال كردند. در 1/5 سال 
اخير و با شدت گرفتن شتاب خصوصي سازي تعليم 
و تربيت، مسئوالن آموزش و پرورش مجبور شدند  
موضوعات ديگري را برجسته كنند و با انحراف افكار 
عمومي از واگذاري مدارس ب��ه بخش خصوصي، 

توسعه فعاليت اين بخش را دنبال كنند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 حميدرضا با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: همه مي آييم تا 
ثابت كنيم تا ابد مديون همين جواناني هس��تيم كه جواني نكردند تا 

جواني كنيم. 
-----------------------------------------------------
 پيروز حناچي توئيت كرد: پل موقت گيش��ا كه براي بازي هاي 
آسيايي1974تهران سفارش داده و در دهه 60 نصب شده بود، مقاومت 
الزم را نداشت. بنابراين ناچار به برداشتن اين پل فرسوده بوديم. طرح 
جايگزين زيرگذر كوي نصر به صورت همزمان در حال اجراست. از مردم 
شريف تهران بابت مشكالت ترافيكي ايجاد شده عذرخواهي مي كنم. 
-----------------------------------------------------

 حسين حميديه با انتش�ار اين عكس نوشت: خانواده 63نفره 
س��لطنتي پهلوي بين 5 تا 20 ميليارد دالر س��رمايه داشتند كه برابر 
يك پنجم دارايي هاي خصوصي ايران بوده اس��ت. دارايي هايي شامل 
سهام 270 كمپاني كشاورزي، ساختمان س��ازي، هتل داري، خودرو 
سازي، بيمه، انتشارات و نساجي. تشكيالت پهلوي هنوز از محل همان 

دزدي ها برپاست. 
-----------------------------------------------------
 عليرضا وهاب زاده توئيت كرد: ما گفتيم بساط آنتن فروشي به 
پزشكان رو جمع كنيد! رفتن شكس��ته بند آوردن برامون، بعد استاد 
مكتب شكسته بندي! احتماالً قاضي زاده شونه ديگه. 1/5ميليون پا رو 
در عرض دو س��ال جا انداخته... دقيقاً صدا و سيما تا كي ميخواد روي 

سالمت مردم معامله كنه؟!
-----------------------------------------------------

 مريم حاج رحيمي نوش�ت: بيمه درماني تأمين اجتماعي به چه 
درد مي خوره؟ ماهانه اين همه هم پول مي گيره. رفتم بيمارستان براي 
چش��مم 70هزار تومن پول ويزيت دكتر و اپتومتر شد. خانمه با بيمه 
صدا و سيما 14هزار تومن داد. دارو گرفتم 23هزار تومن كه آزاد بود و 

بيمه نمي داد. يه بازنشستگيه كه اونم معلوم نيست زنده باشيم. 
-----------------------------------------------------

 عليرضا ملودي با انتشار اين عكس توئيت كرد: به نام خداي 
مس��تضعفان با عنايت خدا و لطف اهل بيت)ع( پ��س از تأمين هزينه 
از س��وي نيكوكاران محترم، مرحله س��وم توزيع گوش��ت مرغ، براي 
خانواده هاي مستضعف، سه شب پيش در دو منطقه محروم كهنك و 

قيام شهر پيشواي ورامين انجام شد. 
-----------------------------------------------------

 ش�بنم رحمت�ي توئيت ك�رد: يك��ي از مهم تري��ن چالش هاي 
شهرداري تهران مسئله استفاده غيرقانوني پيمانكاران از كودكان زير 
18سال براي زباله گردي و كارهايي از اين قبيل است. شخصاً خوش بين 

نيستم به اين زودي ها تحولي در اين حوزه ببينيم. 
-----------------------------------------------------

 يک كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: لحظه ديدار پدر، 
همسر و خانواده شهيد س��ربلند علي آقايي بعد از چهار سال در شهر 

مشهد مقدس.
-----------------------------------------------------

 كمپين معلوالن با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: بزرگ ترين 
چالش معلوالن جسمي حركتي در نبود ناوگان و سامانه هاي حمل و 
نقل عمومي دسترس پذير و ويژه، سوار و پياده كردن فرد و جابه جايي 
ويلچر است و به همين دليل اغلب خودروهاي مسافربر از سوار كردن 

آنان امتناع مي كنند. 
-----------------------------------------------------
 حميد بوالي پس�ر رئيس شبكه خبر س�يما، طي اظهاراتي 
عجيب و در دفاع از مدارس غيرانتفاعي حزب اللهي و مدرسه 
فرهنگ فريدالدين حداد عادل در اينس�تاگرام نوشت: تربيت 
شدگان مدارس دولتي عموماً خموده، بي انگيزه، متنفر از وطن، بي اعتنا 

به اصول اخالقي هستند. 

بيژن يانچشمه

 معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در سال جاري، 40 بيمارستان 
در سطح كشور افتتاح خواهد شد كه اكثر اين بيمارستان ها به منظور 
تس��هيل دسترس��ي مردم، در مناطق كمتر برخوردار و مرزي كشور 

احداث و به بهره برداري خواهد رسيد. 
 مديرعامل سازمان مديريت پسماند ش��هرداري تهران گفت: طرح 
جامع مديريت پسماند شهر تهران پس از 100 سال تهيه خواهد شد. 

  رئيس قوه قضائيه از جذب 7 هزار نفر در اين دستگاه از طريق آزمون 
استخدامي خبر داد و گفت: كار آزمون اين افراد انجام شده البته با كندي 

مواجه است، ولي با اين حال برنامه آغاز جذب آنها را داريم. 
  سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني ش��هر تهران اعالم كرد: با 
مالكان و راكبان تاكسي هايي كه داراي پروانه هوشمند معتبر نباشند، 

برخورد قانوني مي شود. 
  سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي از آمادگي اين سازمان براي 
برخورد با ش��ركت هاي لبني در قيمت گذاري برخالف ضوابط س��تاد 

تنظيم بازار خبر داد. 
  معاون نظارت و هماهنگي امور دادسراها و ضابطين دادستاني كل 
كشور با بيان اينكه بيش از 700 شكايت به اين معاونت نظارت ارسال 

شده است، گفت: اطاله دادرسي در صدر شكايات مردمي قرار دارد. 
 مديركل امور تربيتي آموزش و پرورش درباره اس��تقرار »اورژانس 
اجتماعي« و ارائه خدمات فوريت هاي اجتماعي در مدارس گفت: اين 
طرح شبيه به همان اورژانس اجتماعي است؛ منتها ويژه و اختصاصي 

آموزش و پرورش. 
 مشاور انجمن تغذيه ايران ضمن اشاره به مضرات نمك دريا و برخي 
تبليغات گمراه كننده درباره توصيه به مصرف اين نوع نمك، در عين 
حال گفت: يكي از عوارض ج��دي مصرف نمك زي��اد، پوكي و نرمي 

استخوان است. 
 معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد از جمع آوري 165 
ميليارد تومان فطريه توسط دفاتر، پايگاه ها و مراكز نيكوكاري كميته 

امداد تا امروز خبر داد. 

 با مصوبه شوراي پايتخت 
شوراياري ها فقط نظر مي دهند 

 س�رانجام پس از حرف و حديث ه�اي فراوان و س�نگ اندازي ها، 
ثبت نام از اعضاي ش�وراياري در ش�هر تهران در 352 محله آغاز 
ش�د تا نمايندگان مردم در مح�الت بتوانن�د در اداره امور محله 
زندگي خود نقش آفريني كنند.  روزگذش�ته رئيس ستاد اجرايي 
انتخابات شوراياري ها گفت: شوراياران به هيچ وجه اجازه دخالت 
در امور مالي، اجرايي، معامالتي اداري مديريت ش�هري را ندارند 
و تنها ناظ�ر هس�تند. كمرنگ كردن نق�ش ش�وراياري در حالي 
صورت گرفت�ه كه به دليل كم تعدادبودن اعضاي ش�وراي ش�هر، 
خأل ها و مشكالت بس�ياري در محالت شهري وجود دارد كه طبق 
آن نياز است تا ش�وراها تقويت ش�وند؛ حضور فعال شوراياري ها 
سبب خواهد ش�د تا شهروندان براي رفع مش�كالت محالت پاي 
كار بيايند نه اينكه مش�اركت شهروندان به حاش�يه رانده شود. 
تجربه چها ر دوره شوراياري ها در محالت سبب شده  در كنار حاشيه هاي 
ايجاد شده براي حضور شوراياري ها در محالت، شهروندان بتوانند در اداره 
محله زندگي خود بيش از گذشته نقش آفرين باشند. متأسفانه اين نهاد 
مدني نوپا حاال در دوره پنجم خود به جاي كسب اختيارات در امر نظارت 
بر عملكرد دستگاه شهري به نهادي صرفاً ناظر و پيشنهاددهنده تبديل 
شده است تا فقط حضور داشته باشد، ولي كاري نتواند انجام دهد. در اين 
خصوص روزگذشته رئيس ستاد اجرايي شوراياري ها از برگزاري انتخابات 
شوراياري محالت در 4مرداد سال جاري خبر داد.  محمدرضا جوادي 
يگانه،  در نشست خبري كه به منظور تش��ريح اقدامات پنجمين دوره 
انتخابات شوراياري برگزار شد با بيان اينكه از روز دوشنبه فرآيند ثبت نام 
 انتخابات آغاز شده اس��ت، گفت: كانديدا مي توانند با مراجعه به سايت

 http://shorayari. tehran. ir نس��بت ب��ه بارگذاري اطالعات خود 
اقدام كنند. 

 ۴ مرداد زمان انتخابات شوراياري ها 
يگانه با بيان اينكه انتخابات در 352محله در 4مردادماه  اجرايي مي شود، 
گفت: در اين دوره با مصوبه شوراي شهر دو تبصره به آيين نامه شوراياران 
اضافه شده است؛ به گونه اي كه براي اولين بار شهرداري و شوراي شهر 
تهران ملزم شدند از نظر و تجربه شوراياران در تصميم گيري هاي محلي 
بهره گيرند و همچنين ش��وراياران به هيچ وجه اج��ازه دخالت در امور 
مالي، اجرايي، معامالتي اداري و غيره مديريت ش��هري را ندارند و تنها 

ناظر هستند. 
وي با اشاره به اينكه تصميم گيري در سطح محالت حالت مطلوب مديريت 
شهري است، اظهار داشت: اميدواريم شوراياري ها فرصت تصميم گيري در 

سطح محالت را فراهم كنند. 
 اين سخنان در حالي بيان مي شود كه شوراياري ها در دوره هاي گذشته 
گزارش هاي مبسوطي  از عملكرد و نواقص و ناكارآمدي هاي مديران شهري 
در محالت را در صحن شورا ارائه مي كردند كه  ارائه اين دست گزارشات 
سبب حساس شدن مديريت شهري و رصد مشكالت پنهان محالت مي شد. 
حال اين انتظار مي رفت كه در اين دوره شوراياري ها تقويت شوند نه اينكه 
فقط در حد ناظر و پيشنهاددهنده حاضر شوند. در اين خصوص جوادي 
يگانه با بيان اين نكته كه در معاونت اجتماعي شهرداري تهران در تدارك 
دستورالعمل اجرايي هستيم، افزود: در اين دستورالعمل مشخص مي شود 
تصميم در سطح محلي چيست و شهرداري موظف به اخذ نظرات مي شود. 
اگرچه در وظايف و اختيارات اجبار وجود ندارد، اما اينكه شهرداري موظف 
به اخذ نظر شوراياران به عنوان تنها نماينده قانوني محالت شود و هنگام 

تصميم گيري به نظر مردم توجه كند، مهم است. 
جوادي يگانه در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره حضور احزاب سياسي 
در اين انتخابات اظهار كرد: يكي از كارهاي احزاب حضور در جريان هاي 
اجتماعي جامعه است و ما احزاب را تش��ويق مي كنيم در صحنه حضور 
داشته باشند. نمي توانيم براي يك حزب خاص محدوديت ايجاد كنيم و 
به نظر نمي رسد نقش و ديدگاه سياسي افراد در عمران و آباداني محالت 

تغييري ايجاد كند. 
  راه اندازي سامانه محله يار در پايتخت

عضو شوراي شهر تهران در اين نشست از راه اندازي سامانه محله يار براي 
افزايش احساس تعلق محله اي ميان شهروندان خبر داد و گفت:  اين سامانه 

بعد از انتخابات شوراياري ها فعال مي شود. 
آرش ميالني اظهار داش��ت: در محالت مشكالتي وجود دارد كه برخي از 
نهادها متولي رفع آن هستند. تأمين امنيت محله و پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي نمونه اي از اين مواردي است كه شوراياري ها مي توانند اقدامات 

مؤثري در كنار ساير نهادها انجام دهند. 
وي افزود: ش��وراياري ها در 350 محله پايتخت مي توانند در امر هشدار و 
كمك رساني قبل از وقوع حوادث نيز مؤثر باشند. به طور مثال در صورتي 
كه مشكلي در يك محله وجود دارد، آن را به پليس اطالع يا در مورد عوارض 

اجتماعي شهرداري و نهادهاي ديگر را اطالع رساني كنند. 
اين عضو شوراي شهر تهران بيان داشت:  شوراياري ها بر همين اساس با 
نهادهاي ديگر همچون پليس راه��ور و اداره برق تفاهمنامه هايي دارند و 
مرز اقدامات آنها مشخص است. البته شفاف ش��دن مرز اجرا و نظارت در 
محالت ضرورت دارد. ميالني گفت: طبق مصوبه ها در شوراياري ها هيئت 
امنايي تشكيل مي شود و قانوني است كه هيئت امنا مي تواند مدير محله را 
انتخاب كند و همچنين در طرح ها و پروژه ها شهرداري موظف است نظر 

شوراياري ها را اخذ كند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
   مدرسه
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