
تا همين 40 سال پيش اغلب مردم كشورمان 
بيش�تر از 50 س�ال عمر نمي كردند، اما طي 
سال هاي بعد از انقالب هر س�ال شش ماه به 
اميد به زندگي مردم اضافه ش�ده اس�ت؛ به 
گونه اي كه حاال و در 40 س�الگي انقالب طبق 
آمار ارائه ش�ده از س�وي مع�اون كل وزارت 
بهداشت چيزي نزديك ربع قرن به سن اميد 
به زندگي ايرانيان اضافه شده، اما اين افزايش 
اميد به زندگ�ي و به عبارت بهت�ر طول عمر 
بيش�تر ايرانيان، بار بيماري هاي غيرواگير و 
دفعات مراجعه س�المندان به نظام سالمت را 
هم افزايش مي دهد چراكه اغلب بيماري  هاي 
غيرواگير س�راغ س�المندان مي رود. از اين 
رو ب�ا افزايش 25س�اله اميد ب�ه زندگي الزم 
است با اصالح س�بك زندگي، عالوه بر طول 
عمر و اميد ب�ه زندگي، ع�رض و كيفيت عمر 
مردم را ه�م بهبود بخش�يد ت�ا بيماري هاي 
غيرواگي�ر از كيفي�ت عم�ر اف�راد نكاه�د. 

طبق آمارهاي موجود، هر ايراني به طور متوسط 
10/3بار در طول س��ال با نظام سالمت مواجهه 
است و ساالنه حدود ۸۵3 ميليون بار مردم ايران 
به سيستم س��المت، مراجعه مي كنند و از هزار 
نفر ايراني، ساالنه 1۴0 نفر بستري مي شوند. با 
وجود اين ارتقاي ش��رايط بهداشتي و درماني از 
يك سو و باال رفتن دانش و آگاهي مردم نسبت به 
سالميت خودشان از سوي ديگر موجب شده تا 
در مجموع مردم زندگي سالم تري را تجربه كنند 
و در نتيجه با افزايش اميد به زندگي يا همان طول 
عمر مردم كشورمان مواجه باشيم. بر اين اساس 
اگر تا ۴0 سال پيش افراد ۵0- 60 ساله در گروه 
سالمندان جاي مي گرفتند و مرگ يك فرد ۵0 
ساله هم چندان چيز غريبي نبود، اما حاال اميد به 
زندگي به ٧۵ سال رسيده و حتي افراد ۸0 ساله 
مي توانند زندگي همراه با سالمتي را تجربه كنند. 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت درباره 
وضعيت اميد به زندگي در كشور مي گويد:»در 

۴0 سال گذشته ۲۵ سال به اميد زندگي اضافه 
كرديم، يعني هر سال، شش ماه به اميد به زندگي 
ايرانيان هم در طول و هم در عرض زندگي آنان 

افزوده شده است.«
 اهداف چهارگانه نظام سالمت 

آن طور كه معاون كل وزير بهداش��ت مي گويد، 
نظام س��المت چهار هدف اصل��ي دارد؛ افزايش 
سالمت مردم و اميد به زندگي سالم، محافظت 
از مردم در براب��ر مخاطرات مال��ي بيماري ها و 
پيش��گيري از فق��ر در حوزه س��المت، افزايش 
رضايتمندي مردم و همچني��ن ارتقاي كارايي 
و ارائه خدمات س��المت بيش��تر با منابع كمتر، 
اهداف نظام سالمت هستند. حاال نظام سالمت 
ما توانسته است هدف نخست را به ثمر برساند و 
با افزايش اميد به زندگي مواجه هستيم، اما بنا به 
تأكيد حريرچي هدف دوم نظام س��المت يعني 
محافظت مال��ي از مخاطرات ناش��ي از بيماري 
كمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در حالي كه 

عرض هدف اول ق��رار دارد. اين هدف هم به اين 
دليل حائز اهميت اس��ت كه مردم دچار هزينه 

كمرشكن سالمت نشوند. 
هدف سوم و چهارم هم اگرچه مورد توجه نظام 
س��المت بوده، اما به نظر مي رسد كمتر محقق 
شده باش��د. تحقق هدف نخس��ت يعني همان 
افزاي��ش اميد به زندگ��ي هم با تبعات��ي همراه 
بوده كه نيازمند تدابير ويژه اس��ت كه مهم ترين 
تبعات ناش��ي از افزايش اميد به زندگي و پيري 
جمعيت هم افزاي��ش باربيماري هاي غيرواگير 
اس��ت.  به گفته افشين اس��توار، مديركل دفتر 
مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت، 
۸۵ درصد عل��ت مرگ در كش��ور، بيماري هاي 
غيرواگير اس��ت و اين گ��روه از بيماري ها بيش 
از ٧0 درصد ب��ار بيماري هاي كش��ور را به خود 

اختصاص مي دهند. 
وي تصريح مي كند: »بيماري هاي قلبي- عروقي، 
س��رطان، بيماري هاي مزمن تنفسي و ديابت از 
عوامل فزاين��ده مرگ و مير هس��تند كه در اين 
بين بيماري هاي قلبي- عروقي و سرطان شيوع 
بيش��تري دارند و حجم باالتري از مرگ و مير را 
به خ��ود اختصاص داده اند كه ناش��ي از افزايش 
س��ن و اميد به زندگ��ي و بهب��ود وضعيت ثبت 
بيماري هاست و همين عوامل علت اصلي افزايش 
عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير و به خصوص 

سرطان هاست.«
بنا به تأكيد استوار، از حدود 3۸0 هزار مرگ در 
سال، تعداد 300 هزار مرگ به علت بيماري هاي 

غيرواگير رخ مي دهد. 
دبير كميته س��رطان وزارت بهداشت مهم ترين 
عامل افزايش س��رطان را باال بودن عوامل خطر 
وقوع اين بيماري مي داند و خاطر نشان مي كند: 
»در صورتي كه اين عوامل خطر كنترل نشوند، 
شاهد س��االنه ۴00 هزار مرگ در سال هاي آتي 

خواهيم بود.«
به گفته مدي��ركل دفتر مديري��ت بيماري هاي 
غيرواگير وزارت بهداشت، كاهش ۲۵ درصدي 
مرگ هاي ناشي از بيماري هاي غيرواگير، كاهش 
30درصدي شيوع مصرف دخانيات، كاهش ۲۵ 
درصدي شيوع فشار خون باال و ثابت نگهداشتن 
ميزان بيماري ديابت و چاقي تا س��ال ۲0۲۵، از 
جمله اهداف اين وزارتخانه است كه در قالب سند 
ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير 

تدوين و براي آن برنامه ريزي شده است. 
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برخي فعاليت هاي آنالين با كمك اينترنت ملي فراهم شده، هرچند كه اين شبكه بومي هنوز كامالً راه اندازي نشده است

جاي خالي شبكه ملي اطالعات 

عمر ايراني ها ربع قرن بيشتر شده است
معاون وزير: هر سال6 ماه به اميد به زندگي ايرانيان اضافه مي شود و كيفيت زندگي هم بهتر شده است

مل�ي  ش�بكه 

عليرضا سزاوار
اطالعات هنوز به   گزارش  2

مرحله دسترسي 
كامل نرسيده، اما ظرفيت الزم براي نگهداري 
و تبادل ام�ن اطالع�ات داخلي در كش�ور و 
دسترس�ي به اينترنت از طري�ق پهناي باند 
سراسري براي كاربران خانگي، كسب وكارها 
و دستگاه هاي اجرايي را دارد؛ اكنون 9 سال 
مي گ�ذرد.  تأسيس�ش  از  ك�ه  اس�ت 
با توجه به الزامات سند چش��م انداز ۲0ساله در 
سال 13۸9 موضوع ش��بكه ملي اينترنت با نام 
جديد »شبكه ملي اطالعات« به صورت جدي تر 
مطرح شد. به طوري كه كليات موضوع در ماده 

۴6 برنامه پنجم توسعه مطرح و تصويب شد. 
اين شبكه يا همان اينترنت ملي منطبق با سند 
»ضرورت تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات« 
كه به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده، 
شبكه اي متشكل از زيرس��اخت هاي ارتباطي با 
مديريت مستقل كاماًل بومي، شبكه اي حفاظت 
ش��ده نس��بت به خطرات موجود در اينترنت و 
ش��بكه اي با امكان عرضه انواع محتوا و خدمات 

ارتباطي سراسري براي آحاد مردم است. 
در اين سند بر ايجاد شبكه اي با قابليت برقراري 
ارتباطات امن و پايدار ميان دس��تگاه ها و مراكز 
حياتي كش��ور و ميزباني داخلي در صورت نبود 

شبكه جهاني اينترنت تأكيد شده است. 
با توجه به اختالل شركت هاي خارجي اينترنت 
در مواقع حساس، استفاده از مزاياي شبكه ملي 
اطالعات بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و 
شواهد نشان مي دهد، سرويس هايي كه بر بستر 
شبكه ملي اطالعات ش��كل گرفته اند، طي چند 
روزگذش��ته بدون اختالل در دسترس كاربران 

قرار گرفتند. 
به ط��ور كل��ي ام��كان اس��تفاده از موتورهاي 
جست وجوي بومي كه زيرس��اختي مستقل از 
گوگل دارند، براي كاربران وجود دارد. دسترسي 
به اغلب س��ايت هاي ايراني كه در داخل كشور 
ميزباني مي ش��وند و پيام رس��ان هاي بومي نيز 
فراهم اس��ت. حتي برخي آمار هم حاكي از آن 
است كه ميزان مراجعات به پيام رسان هاي بومي 

افزايش يافته است. 
در همين حال بررسي ها نشان مي دهد عالوه بر 
سرويس هاي داخلي همچون سرويس هاي حمل 
و نقل اينترنتي و فروش��گاه هاي آنالين داخلي، 
ش��بكه ش��تاب بانكي و ش��بكه خدمات رساني 
بانك ها نيز بدون اختالل به فعاليت خود بر بستر 

شبكه امن اينترنت ملي ادامه مي دهند. 

 افزايش سرعت اينترنت
اين گفته را هم نبايد نانوش��ته گذاشت، برخي 
از منتقدان تصور مي كنند ك��ه اينترنت ملي به 
منظور محدوديت دسترسي خارجي به اينترنت 
و گسترش فيلترينگ ايجاد مي شود. اين در حالي 
است كه كره جنوبي پرسرعت ترين اينترنت جهان 
را در اختيار كاربرانش قرار مي دهد و اينترنت ملي 
يكي از داليل اصلي س��رعت پيشرفت كسب و 

كارها در اين كشور بوده است. 
كره جنوبي از نظر آمادگ��ي الكترونيك و پهناي 
باند رتبه نخست را در دنيا دارد و ۸0درصد پهناي 
باندش داخلي اس��ت؛ يعني ش��بكه  اي دارد كه 
بي نياز از ارتباطات خارجي، ۸0درصد ارتباطات 
و انتقاالت ديتاي آن در داخل شبكه به گردش 

در مي آيد. 

 ارزان ترشدن اينترنت
از فوايد مهم شبكه ملي اطالعات به خصوص در 
شرايط اقتصادي فعلي بدون شك هزينه بسيار 
كمتر آن نسبت به اينترنت وارداتي است چراكه 
با اين كار ديتاه��اي پرطرفدار مس��تقيماً روي 
ش��بكه داخلي به گردش مي آيند و الزم نيست 
ديگر يك بار به خارج و س��پس به داخل كش��ور 
برنگردد؛ اين موضوع مي تواند به كاهش هزينه ها 
و ارزاني اينترنت منجر شود.  همچنين با استفاده 
از اين س��رويس اين امكان مهيا مي شود كه در 
بخش هايي مثل آموزش هاي الكترونيكي، ارائه 
خدمات به صورت آفالين صورت پذيرد و نيازي 
به وصل بودن اينترنت نباش��د. اين موضوع هم 
باعث مي شود ش��كل خدمات گسترده تر شود و 

محصول ارزان تري به شهروندان ارائه شود. 
 افزايش امنيت مجازي در كشور

افزايش امني��ت اطالعات كارب��ران مي تواند از 
مهم ترين فوايد ش��بكه ملي اطالعات به ش��مار 
بيايد. ضرورت امنيت شبكه اي باعث شد كه در 
جهان بعد از افشاگري هاي »اسنودن« بيشتر به 
اهميت امنيت مجازي پي برده شود و كشورهايي 
چون آلمان، روسيه، برزيل و چين در اين راستا 

اقدامات مهمي را انجام بدهند. 
تاكنون سه فاز اول شبكه ملي اطالعات به مرحله 
عملياتي رسيده و اپراتورها و بسياري از ISP ها 
هم اكن��ون به تفكي��ك دو نوع حج��م داخلي و 
خارج��ي پرداخته اند و بس��ياري از س��رورها و 
CDN )سرويس هاي توزيع محتوا( وارد پهناي 
باند داخلي ش��ده اند كه نتيجه آن را در سرعت 
بارگذاري سريع تر و كيفيت بهتر استفاده از آنها 
مي بينيم، اما هنوز به مرحله اي نرس��يده ايم كه 

بتوانيم اينترنت جهاني را كنار بگذاريم. 

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. 
-----------------------------------------------------

 علي پيرلو با انتش�ار اين اسكرين ش�ات نوش�ت: نامه نگاري 
مي كنند فالن اپليكيش��ن كه به كار رفاه و اشتغال مردم مي آيد، بسته 
شود. بعد نرم افزار ارسال اخبار تظاهرات آفالين طراحي... بوي كثافت 
از سر تا پاي اين جماعت مي بارد. دغدغه شان نه معيشت مردم است و 

نه كوچك ترين مشكلي با استبداد دارند. 
-----------------------------------------------------

 عبداهلل گنجي توئيت زد: رهبر ضمن تأكيد و تأييد تصميم سران 
قوا، راه رفع نگراني هاي مردم را باز گذاشتند. كانون اصلي اعتراض به 
سهميه ماهانه است كه مشكل را حل نمي كند و اكثراً بايد در ماه سراغ 
3هزار توماني هم برون��د، تجديدنظر در س��هميه، محوري ترين رفع 

نگراني عمومي است. 
-----------------------------------------------------

  محم�د فراهاني با انتش�ار اين تصوير توئي�ت زد: خيلي 
عجيبه كه گوگل مپ ميگه تهران مسدوده، اما از هر كي تو سطح 
شهر ميپرسي ميگه خلوته و ترافيك نيست. از رئيس پليس راهور 
هم جويا شديم، گفت: هيچ گونه موانع ترافيكي وجود نداره و تمام 
دوربين هاي مركز كنترل از روان بودن ترافيك در س��طح ش��هر 

حكايت دارند. 
-----------------------------------------------------

 فرشاد مهدي پور با انتش�ار اين اسكرين شات نوشت: آقاي 
صادقي چهار س��ال اس��ت كه در مجلس نماينده ش��ده و حاال يادش 
افتاده كه از حقوق مردم دفاع بكن��د. نماينده اميدي تهران! االن وقت 

پاسخگويي است از مسئوليت فرار نكنيد. 
-----------------------------------------------------

 احسان تقدسي توئيت زد: سفير مفت خور آلمان كه در دو سال 
گذش��ته فقط ديزي مي خورد و ش��عر حافظ مي خوند و موتورسواري 
مي كرد، از ديشب اخبار اغتشاشات را ريتوئيت مي كند. اينم مال اونها 

كه فكر مي كردند طرف عشق حافظ و سعدي داره. 
-----------------------------------------------------

 محمدصادق عبداللهي با انتش�ار اين تصوي�ر توئيت زد: باز 
مي خواهند بازي خس و خاشاك را در ايران علم كنند! سربازان ملكه! 
منظور حضرت آقا از اشرار دقيقاً خود خود خود شما هستيد؛ بي خود 
فرافكني نكنيد. فرمايش رهبري: »يقيناً برخ��ي مردم از اين تصميم 
نگران و ناراحت مي شوند يا به ضرر آنهاست، اما تخريب و آتش زدن كار 

مردم نيست، كار اشرار است.
-----------------------------------------------------

 سيروس محمدي با انتشار اين عكس نوشت: اين عزيزاني 
كه االن ميخوان عصبانيت از تصميمات دولت رو روي سرش��ون 
خراب كني خودشون يه سري جوون ساده اند، كه نه باباي كلفت 
داشته اند، نه پول حرامي تو جيبشون رفته و نه وضع اقتصاديشون 
چيزي بهتر از اكثر ماست، اگر اعتراضي هست بايد عين آدم انجام 

داده بشه. 
-----------------------------------------------------

 محمد صافي اين اسكرين شات را منتشر كرد و توئيت كرد: از 
قابليت هاي نرم افزار اسرائيلي ويز waze ! هدايت اغتشاشات. 

كبري فرشچي 

  با توجه به برودت هوا و بارش برف در تهران و برخي از استان هاي كشور 
و به جهت پيوستگي برگزاري آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد در 
سراسر كشور، اين آزمون با يك هفته تأخير برگزار مي شود؛ بنابراين اين 

آزمون در سراسر كشور از دوم تا چهاردهم آذر برگزار خواهد شد. 
  وزير آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه در س��ال هاي اخير فضاهاي 
عمومي را توس��عه داديم، گفت: اما امروز ديگر وقت آن رس��يده تا از 
توجه صرف و مطلق به فضاهاي علمي دس��ت برداش��ته و به مس��ئله 
مهارت آموزي و توس��عه آموزش هاي فني و حرفه اي نيز توجه كنيم و 
بسياري از امكانات و توانمان را در اين زمينه بسيج كنيم چراكه هرچه 

جامعه ماهرتري داشته باشيم مشكالت نيز بهتر حل خواهد شد. 

همه مقصران بروز مقاومت آنتي بيوتيكي !
خود درماني هاي رايج گاهي دردسرهاي بزرگي را موجب مي شود! حاال 
با يك معضل جدي در س��طح بين المللي مواجه هستيم؛ اين دردسر 
بزرگ چيزي نيس��ت جز مقاومت آنتي بيوتيكي. اين مقاومت دارويي 
هشدار رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت را هم 
در پي داشته و وي ضمن هشدار نسبت به روند رو به رشد بيماري هاي 
آميزشي مقاوم به درمان و برخي مقاومت هاي آنتي بيوتيكي، بر لزوم 
پرهيز از خوددرماني و مصرف خودسرانه دارو و به ويژه آنتي بيوتيك ها 
تأكيد مي كند، اما معضل مقاومت دارويي تنها تقصير بيماراني نيست 
كه خودسرانه دارو مصرف مي كنند، ريشه اين ماجرا را بايد در تجويز 
نادرست آنتي بيوتيك ها در بيمارس��تان ها و مراكز درماني پيگير شد. 
تجويز نادرستي كه خيلي وقت ها دام ها را هم گرفتار مي كند و باقيمانده 
اين آنتي بيوتيك ها در گوش��ت دام مي تواند افراد س��المي كه از اين 

گوشت ها مصرف مي كنند را هم گرفتار چالش مقاومت دارويي كند!
مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها معضلي جدي در نظام سالمت اكثر 
جهان است. اين در حالي است كه بنا به تأكيد محمدمهدي گويا، رئيس 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، مصرف آنتي بيوتيك ها 
بايد با تجويز پزشك در دوز مناسب و در طول مدت زمان استانداردش 
مصرف شود و در صورت قطع مصرف ناگهاني دارو يا عدم استفاده صحيح 

از آن مي توانيم شاهد ايجاد مقاومت ميكروبي باشيم. 
 يك مقاومت بد!

گويا با اشاره به تأثير ش��گرف آنتي بيوتيك ها در مبارزه با بيماري هاي 
مرگبار تأكيد مي كند:»امروزه با مصرف غلط يا خودسرانه اين دارو شاهد 

هستيم كه اثرات مثبت آن در حال محو شدن است.«
اين مقاومت آنتي بيوتيكي به جز مصرف خودسرانه دارو، گاهي هم زير 
سر پزشكان و تجويز غلط دارو از سوي آنان است. بنا به تأكيد رئيس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت نظارت ناكافي بر مؤسسات 
دارويي، آموزش نامناسب به مردم و رفتار غيرحرفه اي برخي از پزشكان 
هنگام تجويز آنتي بيوتيك همگي از عوامل مؤثر در مقاوم شدن ميكروب 
است. به گفته گويا، بخشي از مقاوم شدن ميكروب ها نسبت به آنتي بيوتيك 
به مراكز درماني و بيمارستان ها وابسته است؛ يكي از وظايف مهم مراكز 
بهداشتي و درماني، كنترل عوامل ميكروبي است تا به صورت نابه جا رشد 
نكنند و بيماري از بيمار به پزشك، مالقات كننده به بيمار، پزشك به بيمار 
و... منتقل نشود. در صورتي كه مراكز ارائه كننده خدمات سالمت به شكل 
صحيح با اين موضوع برخورد مي كردند، قطعاً موضوع مقاومت ميكروبي 
در جهان به شكل فعلي ديده نمي شد.  وي با بيان اينكه آنتي بيوتيك ها 
در صنايع دامپروري نيز استفاده دارند، خاطر نشان مي كند:»از آنجا كه 
آنتي بيوتيك ها تنها براي انس��ان ها مصرف ندارند و دام ها و حيوانات نيز 
مي توانند از آن مصرف كنند، موضوع انتقال آن از طريق مصرف گوشت 
حيوانات به بدن ما وج��ود دارد كه همين موضوع ني��ز مي تواند به طور 

ناخواسته باعث ورود آنتي بيوتيك به بدن انسان ها شود.«
 افزايش بيماري هاي مقاربتي مقاوم به درمان

گويا در ادامه با اشاره به اينكه برخي بيماري هاي آميزشي نيز كه به دليل 
مصرف غلط آنتي بيوتيك ها كمتر به درمان پاسخ مي دهند، مي افزايد:»به 
عنوان مثال افرادي كه بيماري سوزاك مي گيرند، به داليل مختلفي از 
مراجعه به پزش��ك خودداري كرده و اقدام به مصرف خودس��رانه دارو 
مي كنند كه همين باعث طوالني ش��دن عفونت و ايجاد زمينه مثبت 
براي ساير بيماري هاي آميزشي مي شود. بايد خط اول مراجعه بيماران 
مقاربتي دكتر زنان، متخصص اورولوژي يا متخصص بيماري هاي عفوني 
باشد.« دكتر مسعود مرداني متخصص بيماري هاي عفوني هم با بيان 
اينكه طي چهار سال گذش��ته به دليل وجود مقاومت ميكروبي ميزان 
بروز بيماري سفليس در دنيا دو برابر شده است، مي افزايد:»عالوه براين 
ميزان بروز بيماري سوزاك ٧6 درصد و بيماري كالميديا تا ٧0 درصد 
افزايش يافته است. اين نوع بيماري هاي آميزشي عالوه بر اينكه در ايران 
به شكل شديدي رو به افزايش است، معضلي جهاني نيز تلقي مي شود.« 
وي با اشاره به افزايش موارد بروز HIV به دنبال تماس جنسي محافظت  
نشده، تصريح مي كند:»اين بدان دليل است كه در تمام دنيا بيماري هاي 
عفوني مقاربتي با روندي افزايشي ادامه دارند و با شيوع ساير بيماري هاي 
مقاربتي احتمال ابتال به اي��دز و HIV افزايش خواهد يافت و مقاومت 

ميكروبي درمان اين بيماري ها را سخت تر كرده است.«

زهرا چيذري
  گزارش  یک

عزل برفي شهردار ناحيه
 برف روزش�نبه و س�رگرداني م�ردم در ترافيك و معابر ش�هري 
پايتخت و مش�كالت پيش رو س�بب شد تا ش�هردار منطقه يك، 
ش�هردار ناحيه4 منطقه را به دلي�ل عدم انجام وظاي�ف در زمان 
بارش برف عزل كند. در جلسه روزگذشته شوراي شهر هم اعضا 
خواس�تار رس�يدگي به افراد خاطي در انجام وظايف خود شدند. 
مجيد صالحي فيروزآبادي، مدير روابط عمومي شهرداري منطقه يك 
تهران درباره حواش��ي برف روزگذش��ته در تهران و انتقادات وارده به 
شهرداري منطقه يك اظهار داشت: محمود كجوري شهردار ناحيه۴ 
منطقه يك تهران با حكم س��يدحميد موسوي ش��هردار منطقه يك 
به دليل كوتاه��ي در انجام وظايف محوله در زم��ان بارش برف عزل و 
ابوالفضل پاشانژاد به عنوان شهردار ناحيه ۴ منطقه يك منصوب شد. 
علي عطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در حاشيه جلسه روزگذشته 
شورا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هم انديشي با شهردار 
تهران از وي درخواست كرديم كه با مديران خاطي برخورد و آنها را عزل 
كند. گفته مي شود عزل تعداد ديگري از مديران نيز در دستور كار قرار 

گرفته و خبر آن به زودي منتشر خواهد شد. 
روزگذشته همچنين شوراهاي ش��هر پيش��نهاد دادند، اگر نياز است 
مسئوالن خاطي در روز هاي برفي عزل شده تا اين رويه در آينده تكرار 
نشود. در اين خصوص حجت نظري، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
درخصوص اينكه گفته مي ش��ود بايد با قصور و تقصيرها برخورد شود، 
گفت: آن چيزي كه براي ما در شوراي اسالمي شهر تهران به عنوان ناظر 
عملكرد شهرداري تهران مشخص شده، اين است كه اقدامات شهرداري 
در برخي جاها به خصوص مناطق يك و دو، كافي نبوده است.  وي گفت: 
شهرداري تهران به اذعان خودش از دو هفته پيش مي دانسته كه ابتداي 
اين هفته با بارش برف و باران شديد مواجه است و همين علم و آگاهي 
مي طلبيده كه ش��هرداري يك اقدام جدي در اين خصوص انجام دهد.  
نظري گفت: حال بايد پرسيد، آيا اقدامات شهرداري براي مقابله با اين 
موضوع كافي بوده كه به نظر ما و شواهدي كه من در مركز كنترل ترافيك 
ديدم، كافي نبوده است.  اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: از 
اين رو ما از شهردار تهران توقع داريم كه با قصور و تقصيرها در هر رده اي 

از مسئوليت  هاي شهري مواجه شدند، برخورد قاطعي انجام دهند. 

بخشنامه  دادستان كل كشور براي كنترل قيمت ها 
 دادس�تان كل كش�ور ط�ي بخش�نامه اي ب�ه دادس�تان هاي عموم�ي و انق�الب مراك�ز 
اس�تان ها ب�ر ل�زوم مراقب�ت كام�ل مس�ئوالن از افزاي�ش قيم�ت كااله�ا ب�ه بهان�ه 
اجراي ط�رح مديري�ت مصرف س�وخت و ب�ه منظور كاهش مش�كالت م�ردم تأكي�د كرد. 
به گزارش ميزان، در بخشنامه اي كه محمدجعفر منتظري خطاب به دادستان هاي مراكز استان ها در 
راستاي جلوگيري از افزايش قيمت ها به بهانه گران شدن بنزين صادر كرده، آمده است: نظر به تأكيد مقام 
معظم رهبري مدظله العالي مبني بر لزوم مراقبت كامل مسئوالن از افزايش قيمت كاالها به بهانه اجراي 
طرح مديريت مصرف سوخت و به منظور كاهش مشكالت مردم، مقتضي است اوالً: با سازمان هاي متولي 
از قبيل مجامع صنفي، سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي تعامل و 
همكاري الزم به عمل آورده و از هرگونه افزايش قيمت به بهانه افزايش بهاي بنزين جلوگيري شود. ثانياً: 
از  كساني كه در اثر شرارت اش��رار و تعدي به اموال آنان، دچار خسارت و زيان شده  اند، خواسته شود با 

مراجعه به دادستان ها و حوزه هاي قضايي مربوط، نسبت به طرح شكايت اقدام كنند.

توليد ۲۰ داروي  هاي تك در كشور
قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداش�ت گفت: 20 داروي بيوتكنولوژي  هاي تك كه 
عمدتًا در درمان س�رطان و بيماري هاي روماتولوژي كاربرد دارند، در كش�ور توليد مي ش�ود. 
شاهين آخوندزاده در حاشيه نشست هم انديشي رؤساي مراكز تحقيقاتي، مراكز رشد و ذي نفعان حوزه 
علوم دارويي كشور اظهار داشت: ايران در دو سال گذشته از نظر توليد علم در منطقه اول بوده و با فاصله 
نسبت به كشور تركيه از نظر تعداد مقاالت و ارجاعات قرار داشته است.  آخوندزاده افزود: همچنين ۲0 
داروي بيوتكنولوژي  هاي تك را كه عمدتاً در درمان سرطان و بيماري هاي روماتولوژي كاربرد دارند، 
توليد مي كنيم كه از اين نظر رتبه بااليي در منطقه داريم.  وي افزود: در توليد علم داروسازي رتبه هفت 
دنيا از نظر استنادات و هشت دنيا از نظر تعداد مقاالت را داريم و پتانسيل توليد علم ما بايد به محصول 
تبديل شود كه خوشبختانه صنعت داروسازي از اين نظر نمونه است كه در اوج تحريم روي پاي خود 
هس��تيم.  وي با بيان اينكه حدود 96 درصد داروهاي مصرفي و ٧0 درصد مواد اوليه دارويي را توليد 

مي كنيم كه نشان مي دهد علم توليدشده در دانشكده هاي داروسازي به خوبي استفاده مي شود. 

  خبر

جوان


