
ماجراي تعرفه گذاري خدمات پزشكي و مزد 
درمان هر س�ال ب�ا حاش�يه ها و چالش هايي 
همراه اس�ت. امس�ال ه�م رئيس ت�ازه نفس 
سازمان نظام پزش�كي در دفاع از هم صنفان 
پزشكش سنگ تمام گذاشته و ضمن پافشاري 
بر تصويب شدن رشد 60 درصدي تعرفه هاي 
درمان، در صفحه اينس�تاگرامش پس�تي را 
به اش�تراك گذاش�ته كه تحت عنوان جدول 
بهاي تمام شده، خدمات پزشكان قيمت هايي 
عجيب و غريب را ارائه كرده است. به طور نمونه 
طبق اين ج�دول هزينه تمام ش�ده خدمات 
يك پزشك متخصص براي سال 1401 چيزي 
حدود 124 درصد  رش�د خواهد داشت و اين 
پزشك براي جبران هزينه هايش بايد ويزيتي 
294 ه�زار تومان�ي از بيم�اران دريافت كند! 
مطابق جدول منتشر ش�ده از سوي سازمان 
نظام پزش�كي ش�ما براي مراجعه به پزشك 
عموم�ي ب�راي درمان ي�ك س�رماخوردگي 
س�اده طبق برآورد اي�ن س�ازمان بايد 184 
هزار توم�ان ويزيت پرداخت كني�د تا هزينه 
تمام ش�ده براي اين پزش�ك جبران ش�ود! 

 علي ساالريان، معاون فني و نظارت سازمان نظام 
پزشكي در توضيح درباره جدول منتشر شده در 

فضاي مجازي درباره »بهاي تمام ش��ده خدمات 
تشخيصي درماني در سال ۱۴۰۱« مي گويد: »اين 
جدول كار كارشناس��ي و ارزيابي مجامع علمي، 
انجمن هاي مختلف پزشكي و اداره اقتصاد سالمت 
سازمان نظامي پزشكي از ارقام واقعي و تمام شده 
خدمات پزشكي در سال آينده است كه در قالب 
يك جدول به صورت محرمانه به سازمان برنامه 
و بودجه ارسال شد تا در جريان قيمت تمام شده 

خدمات قرار بگيرند.«
به گفته وي ابتدا قرار نبوده اين ارقام منتشر شود و 
ارقام پيشنهادي، رقم نهايي خدمات پزشكي سال 
آينده نيست، بلكه بهاي واقعي و تمام شده خدمات 
پزشكي است. معاون فني و نظارت سازمان نظام 
پزشكي گفته اس��ت: به هر حال مس��ئوالن بايد 
بدانند قيمت خدماتي كه در كشور ارائه مي شود، 
چقدر براي جامعه پزش��كي، بيمارس��تان هاي 
خصوصي و درمانگاه ها تمام مي ش��ود تا منابع و 
مصارف بودجه اي را ب��راي بيمه ها بهتر ببينند و 

بتوانند حمايت كنند. 
رئيس كل س��ازمان نظام پزش��كي با پيشنهاد 
افزايش تعرفه گلوبال ب��ه ميزان 6۰ درصد اصرار 
دارد. وي در توجي��ه اين پيش��نهاد مي گويد: »با 
توجه به شرايط اقتصادي جامعه عدد پيشنهادي 
ما ب��راي افزايش تعرفه اين اس��ت ك��ه بايد 6۰ 

درصد تعرفه پزش��كي را افزايش دهي��م! زيرا در 
برخي اقالم مورد نياز و مصرفي پزشكي تا 2۰۰ 
درصد رشد قيمتي داشته ايم، بنابراين نياز است 
تعرفه ها افزايش يابد! ما نگران سالمت مردميم و 
سازمان های بيمه گر بايد اين اعداد را لحاظ كنند. 
با توجه به ش��رايط اقتصادي جامعه اين عدد را 
پيشنهاد داديم كه بتواند تضمين كننده خدمات با 
كيفيت در سال آينده باشد و اعالم كرديم اگر اين 
عدد از حدي پايين تر آيد،  سازمان نظام پزشكي 

مخالف است.«
جداول منتشر شده نظام پزشكي و طرح ويزيت 
29۴ هزار توماني براي ويزيت يك پزش��ك فوق 
تخصص و حتي همان پيشنهاد رشد 6۰ درصدي 

تعرفه ها واكنش منفي مردم و برخي چهره ها را در 
پي داشته است. 

علي باباي��ي، نايب رئيس كميس��يون اجتماعي 
مجل��س ش��وراي اس��المي در اين ب��اره معتقد 
اس��ت: »افزايش تعرف��ه 6۰ درص��دي خدمات 
پزشكي نه متناسب با توان شركت هاي بيمه اي 
و نه متناسب با توان اقتصادي جامعه است؛ اين 
يعني محروم كردن قش��ر كم درآمد از خدمات 

پزشكي.«
اين عضو خانه ملت همچني��ن در توئيتي با ربط 
دادن عدد و رقم پيش��نهادي نظام پزشكي براي 
رشد تعرفه ها نوشت: »افزايش تعرفه 6۰ درصدي 
خدمات پزشكي نه متناسب با توان شركت هاي 
بيمه اي اس��ت و نه متناس��ب با توان اقتصادي 
جامعه، اين يعني محروم كردن قش��ر كم درآمد 
از خدمات پزشكي. دوستان بابت افزايش ظرفيت 

پزشكي از مردم انتقام نگيرند!«
از س��وي ديگر دبير ش��وراي عالي بيم��ه هم از 
پيش��نهاد افزايش 2۸ درصدي تعرفه ها از سوي 
اين شورا خبر داده اس��ت. حاال بايد ديد سازمان 
برنامه و بودج��ه و هيئت دولت چ��ه تصميمي 
درباره مزد درمان در سال ۱۴۰۱ خواهند گرفت و 
آيا صنف پزشكان پيش مي برد يا دولت در تصويب 

تعرفه هاي سال آينده هواي مردم را هم دارد. 
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عضو شوراي شهر: شهرداري به وظيفه قانوني اش در جمع آوري متكديان عمل كند

آويزان شدن متكدي نماها از شهر وشهروندان

به مرگ گرفتن سازمان نظام پزشكي  
با طرح ويزيت 300 هزار توماني!

ه�واي ش�هر رو به 

بیژن یانچشمه
س�ردي گذاش�ته   گزارش  2

اس�ت. در ساعات 
اوليه صب�ح و در معابر پ�ر تردد ش�اهد حضور 
متكدياني هستيم كه با روش هاي گوناگون دست 
به تكدي گ�ري زده اند. حضور اي�ن افراد جلوي 
ايستگاه هاي مترو، اتوبوس، بيمارستان ها و ساير 
مراكز خدماتي و حتي اغذيه فروشي ها، مغازه هاي 
خوار بار فروش�ي و فروش�گاه هاي زنجيره اي با 
لباس هاي مندرس و چهره هاي غمگين، صحنه 
تكراري است كه عملكرد متوليان دستگاه هاي 
مي گ�ذارد.  نماي�ش  ب�ه  را  ش�هري 
برخي كودكان كم سن وسال هم با زبان كودكي 
و با دنبال كردن شهروندان و حتي آويزان شدن 
به آنان در خواس��ت كمك مي كنند. اين معضل 
در بسياري از نقاط پر تردد شهري قابل مشاهده 
است. البته برخي از اين افراد از اتباع ساير كشورها 
هستند كه بعضاً با بغل كردن كودكي يا با همراه 
كردن نوجواني كه نقص��ي در بدن دارد،  گدايي 

می كنند. 
در اين خصوص عضو شوراي شهر تهران گفت: 
اين روزها تكثر و تعدد متكدي��ان در خيابان ها 
و معاب��ر پايتخت، نم��ودي آزاردهن��ده به خود 
گرفته است. شهرداري تهران در قبال اين موضوع 

مسئوليت مستقيم و قانوني دارد. 
زهرا شمس احس��ان افزود: از طرفي نيز با توجه 
به آسيب هاي مخرب تكدي گري در جنبه هاي 
مختلف زندگي شهري، مواد 7۱2 و 7۱3 قانون 
مجازات اسالمي مصوب سال 92 اين فعل را در 
زمره جرائم واجد مجازات درج كرده و به عبارتي 
پيش بيني هاي قانوني الزم در اين زمينه صورت 

گرفته است. 
فارغ از عوامل اقتصادي و مواد قانوني در برخورد 
با اين معضل اجتماعي، حاال متكدي نماها به شهر 
آويزان شده اند و بعضاً با تشكيل باند هاي مافيايي 
و با حضور چندين ك��ودك در يك نقطه يا چند 
مكان ديگر شهر   تكدي گري می كنند. افراد اين 
باند ها از صبح زود تا پاسي از شب در معابر حضور 

دارن��د.  گردانندگان اين باندها، س��ر زمان های  
خاص سري به اعضاي باند زده و وعده هاي غذايي 
را بين آنان توزيع مي كنند. برخي از اين افراد در 
معابر مختلف در پوشش فروش كاال و اجناس در 
معابر شهري به تكدي گري خود ادامه مي دهند تا 

گير مأموران نيفتند. 
 همدستي متكدي ها با مغازه دارها

بيشتر اجناس��ي كه توس��ط اين افراد به فروش 
مي رس��د، از كارگاه ه��اي تولي��دي زير زميني 
تأمين ش��ده يا اجناس بي كيفي��ت و رده خارج 
كارگاهي هستند كه بدون پروانه و مجوز توليد 
ش��ده و با قيمت هاي كم به اين باند ها فروخته 

مي شود. 
در ميان افراد متكدي نما، كودكاني هم هستند كه 
با التماس و آويزان شدن به عابران و برانگيختن 
احساسات آنان ديگر درخواست پول نمي كنند 
و از عابران مي خواهند به عن��وان مثال مقداري 
حبوبات برايشان بخرند. اين كودكان با دريافت 
كاال و مواد غذايي خام در فرصت مناسبي همان 
جنس را به مغ��ازه داري كه در هم��ان نزديكي 
است، مي فروشند. گويا ميان اعضاي اين باند ها 

و تع��دادي از كس��به يك رابطه پنه��ان صوري 
وجود دارد!

 اينگونه ش��گرد ها چند س��الي اس��ت در ميان 
متكدي نما ه��ا رواج يافته اس��ت. مي توان گفت 
ديگر اين متكدي نما ها پ��ول نمي خواهند، بلكه 
در خواس��ت كاال يا موادغذاي��ي و بليت اتوبوس 
مي كنند تا پول بيشتري به دست بياورند. در اين 
ميان برخي نيازمندان واقعي كه از س��ر ناچاري 
دست به تكدي گري زده اند در هياهوي شهري و 

باندهاي مافيايي گم شده اند. 
 عضو ش��وراي ش��هر در خصوص برخورد با اين 
اف��راد بيان داش��ت: ه��ر چند نمي ت��وان نقش 
مشكالت اقتصادي ناش��ي از تورم و ركود را در 
پررنگ تر ش��دن اين پديده نادي��ده گرفت، اما 
غفل��ت و بي توجهي مديريت ش��هري در ايفاي 
نقش و مسئوليت خود در اين زمينه، عماًل زمينه 
تشديد اين پديده نابهنجار و شكل گيري باندهاي 
مجرمانه پيرامون اين مسئله را پديد آورده است. 
بعضاً متكديان و مافياي پشت پرده تكدي گري  
با بهره كشي از كودكان و توسل به انواع و اقسام 
ش��يوه هاي غير اخالقي و غير اسالمي، سعي در 

جلب ترحم عابران و رهگذران داش��ته و به  اين 
وسيله عماًل ترويج كس��ب درآمد بدون تالش را 

سبب مي شوند. 
 شهرداري به وظيفه قانوني عمل كند

شمس احسان گفت: ش��هرداري در اسرع وقت 
نسبت به انجام تعهدات قانوني در جمع آوري و 
ساماندهي متكديان، دستورات الزم را صادر كند 
تا ضمن تفكيك متكديان حرفه اي و مجرم از افراد 
بي خانمان و بي سرپناه، بستر الزم جهت معرفي 
نيازمندان واقع��ي به دس��تگاه هاي ارائه دهنده 
خدمات به اقش��ار آس��يب ديده فراهم شده و با 
بهره گيري از انجمن هاي خيريه و سازمان هاي 
مردم نهاد، زمينه توانمند س��ازي و بازگشت اين 
قبيل افراد به چرخه اقتصاد مولد ايجاد ش��ود و 
از س��ويي نيز با عوامل بهره كش��ي بي رحمانه از 
كودكان بي پناه و مافياي پشت پرده تكدي گري، 
برخورد قضايي الزم در هم��كاري همه جانبه با 

مرجع قضايي  صورت گيرد. 
 رفتار ش�هروندان متكدي�ان را محدود 

مي كند
فارغ از مواردي كه اين عضو ش��ورا به آنها اشاره 
كرده اس��ت، ش��هروندان و نوع رفتار آنان است 
كه مي تواند در كن��ار برخورد هاي قانوني حضور 
و فعالي��ت بان��دي تكدي گري را مح��دود كند. 
در خص��وص اف��راد نيازمند واقع��ي، بخش ها و 
سازمان ها و نهادهايي هستند كه وظيفه قانوني 
در اين حوزه را برعهد دارند ك��ه حمايت از اين 
مراكز كمك به رفع نياز نيازمندان واقعي است. 

در حال حاضر در كشور خيرين زيادي با عناوين 
مختلف هم كار خدمت رس��اني به نيازمندان را 
با روش هاي مورد پس��ند جامعه دنبال مي كنند 
كه الزم اس��ت در اين بخش ها حمايت ش��وند. 
جم��ع آوري متكدي نماه��ا نيازمن��د بس��يج 
دستگا ه هاي مسئول است كه در كنار جمع آوري، 

بحث ساماندهي را نيز دنبال كنند. 
وجود اين همه متكدي زيبنده ش��هر نيس��ت. 
دستگاه هايي مانند قوه قضائيه هم بايد به كمك 

نهادهاي شهري بيايند. 

حسین سروقامت

سؤال خوب عالوه بر آنكه نيمي از جواب است، به توسعه علمي 
انجاميده، نشان از خردورزي آدمي دارد. 

از يك�ي از برندگان نوبل پرس�يدند از كجا به اين مقام دس�ت 
يافتي؟ گفت در آغازين سال ورود به مدرسه، پدرم هر روز به 

من مي گفت امروز از آموزگارت چه پرسيدي؟
من مشق»پرسش« كردم و به نوبل رسيدم!

»آرونا روي« فعال اجتماعي هند مي گويد عالمت عقالنيت يك 
جامعه توانايي آن در طرح سؤال است!

غرض از اين مقدمات چيست؟ اينكه شما را از يك »پرسش و 
پاسخ« خوب آگاه كنم. 

 شاگردي از استادش پرسيد مفهوم زندگي چيست؟
ج�واب داد جايي كه ظلمت اس�ت، نور ببريم. جاي�ي كه اميد 
نيست، اميد ببريم. جايي كه دروغ است، راستي ببريم. جايي 
كه ظلم است، عدالت ببريم. جايي كه كدورت است، مهر ببريم 

و جايي كه جنگ است، صلح ببريم!
. . . و اين ساده ترين مفهوم زندگي است!
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پايتخت در مسير خدمت عادالنه

زاكاني: با گران كردن تهران مخالفيم
مديريت قبلي ش�هر بر گ�ران كردن ته�ران اصرار داش�ت و آن 
را بر زبان ه�م مي آورد. ش�هردار جديد پايتخت ام�ا تأكيد كرده 
با گران ك�ردن تهران مخالف اس�ت و ب�راي آن برنامه ه�م دارد. 
شهردار تهران گفته است در مجموعه ش��هري 2 هزار و ۱۰۰ ميليارد 

تومان براي طرح هاي خدمت رساني به مردم در نظرگرفته شده است. 
زاكاني با بي��ان اينكه تالش مي كنيم به عنوان ي��ك نقش آفرين فعال 
خدمت به مردم را در دس��تور كار داش��ته باش��يم با گريزي به حوزه 
كاركرد هاي شهروندي بيان داشت: هزينه سبد زندگي مردم را كاهش 
خواهيم داد.  نبود حمايت هاي مالي ازس��وي دولت از يكسو و شرايط 
اقتصادي حاكم بر كشور از سوي ديگر، سكاندار شهر را در اداره ابر شهر 
تهران با مسائل و مش��كالت متعدد روبه رو ساخته است. وجود تعداد 
زيادي پروژه نيمه تمام ش��هري در كنار بدهي باالي شهرداري، فشار 

مضاعفي را به شورا و شهرداري وارد كرده است. 
سياس��ت گران كردن هزينه هاي شهر تهران از س��وي برخي اعضا در 
شوراي پنجم و مديران منصوب شهرداري با اين هدف صورت مي گرفت 
كه فقط طبقه متمول بتوانند در تهران زندگي كنند. مديران قبلي شهر 
معتقد بودند هر كس كه پول ندارد بايد از تهران مهاجرت كند! به اذعان 
اعضاي شوراي شهر س��ابق، بحث دريافت عوارض عبور از بزرگراه ها و 
موارد اينچنيني هدفي جز گران كردن شهر براي مهاجرت اجباري طبقه 
متوسط نداشت.   در دوره قبل شهروندان منتظر تحول درشهر بودند، 
اما شوراي پنجم جز تغيير چند نام خيابان و افتتاح چند پروژه كه آن هم 

بيشتر از قبل بنا گذاشته شده بود، عملكرد درخور ديگري نداشت. 
حاال عليرضا زاكاني، شهردار تهران تصريح كرده است با گران كردن شهر 

مخالف است و براي ارزان كردن تهران برنامه دارد. 
ش��هردار تهران در بحث بودجه س��ال آتي توجه به مسائل اجتماعي 
را مطرح كرده و تالش براي س��اخت »مسكن اس��تطاعت پذير« براي 
محرومان و جمع آوري افراد آسيب ديده اجتماعي را وظيفه اولويت دار 

مديريت شهري عنوان كرده است. 
توجه همزمان به حقوق شهر و شهروندان و بهره گيري از ظرفيت هاي 
شهري براي افزايش رضايتمندي، گامي است كه مديريت شهري در 

»قرارهاي خدمت« آن را دنبال مي كند. 
حضور در جمع مردم و بس��يج امكانات حوزه شهرداري براي بي پاسخ 
نماندن نامه ها و درخواست هاي شهروندان و ارجاع نامه ها به مناطق، 

بخشي از نگاه شهردار است كه بايد درطول زمان شاهد نتايج آن بود. 
گام بعدي براي تحول در خدمت رساني اين است كه شهروندان بايد به 

صورت شفاف در جريان تمامي فعاليت هاي شهرداري قرار بگيرند. 
مسير خدمت رساني بر ريل عدالت مي طلبد كه شهرداري و شورا، در 
دريافت عوارض ها ي شهري از شهروندان به گونه اي عمل كنند كه هر 
شهروندي بيشتر از امكانات ش��هري بهره مند مي شود، سهم بيشتري 
هم براي توسعه شهر بپردازد.  شهرداري ها در پيشاني خدمت رساني 
به مردم قرار دارند و بايد با تالش مضاعف مطالبات ش��هروندان و شهر 
را پيگيري كنند. تقويت مديريت ش��هري و به تب��ع آن ارائه خدمات 
مناسب به شهروندان مي تواند از بار كالن مشكالت دولت هم بكاهد. به 
عنوان مثال وقتي شهرداري قيمت ميوه را در ميادين ميوه و تره بار تا 
3۰درصد كمتر از بازار به شهروندان عرضه مي كند يا ساز و كار توزيع 
مواد پروتئيني را فراهم آورده اس��ت، اين اقدمات ب��ه نوعي كمك به 
دستگا ه هاي دولتي است.  در مثالي ديگر در بحث سالمت شهروندان 
هم شهرداري پايتخت با بس��يج امكانات واكسينه كردن شهروندان را 
دنبال و در كاهش همه گيري كرونا نق��ش مؤثري را ايفا كرد.  حاال كه 
شهردار پاي كار آمده است، ضروري است شورا  در اين مسير با تصويب 
مصوبات و ارائه راهكارهاي مؤثر، اين مديريت را در خدمت رس��اني به 
شهروندان ياری كند.  مديريت جهادي، جلوگيري از شكل گيري فساد 
سيستمي و هم افزايي و استفاده از پتانسيل عظيم نيرو هاي با تجربه بدنه 
شهرداري مسير خدمت رساني را هموار مي سازد. شرط ماندگاري در 

اين مسير پر تالطم ثابت قدم ماندن بر خدمت رساني صادقانه است. 

بیژن سوراني

رونمايي از 50 طرح فناورانه 
در نمايشگاه »ايران ساخت«

 با حضور معاون علم�ي و فن�اوري رئيس جمهوري و دبير س�تاد 
توسعه فناوري نانو از 55 محصول در حوزه هاي دارويي، سالمت، 
ساختمان و عمران، خودرو، انرژي، محيط زيست و نانو رونمايي شد. 

سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري و سعيد سركار، 
دبير ستاد توسعه فناوري نانو با بازديد از 2۰۰ طرح فناورانه حوزه نانو 
از 55 محصول اين حوزه در نمايشگاه بين المللي تهران رونمايي كردند. 
اين محصوالت در حوزه هاي دارويي، س��المت، س��اختمان و عمران، 

خودرو، انرژي و محيط زيست بوده اند. 
 كيت تشخيص مواد مخدر 

شناس�ايي و بررس���ي پودره�ا و محموله هاي مش�كوك در مناط�ق 
مرزي، پايانه ه��اي فرودگاه���ي و گمرك ه���ا از پ���ر چالش تري�ن 
فرآيندهاي بازرس�ي به ش�مار مي رود. امكان شناس�ايي مواد مخ�در 
در محموله هاي صادرات�ي و وارداتي ب�ا امكان�ات حداقل�ي مس�تقر در 
اي�ن مكان ه�ا موجب ش�ده ت�ا كيت هاي تش�خيصي مختلف�ي با اي�ن 
كاراي�ي توليد و روان�ه ب�ازار ش�وند، ام�ا شناس�ايي ن�وع مخ�در و حت�ي 
مي�زان ناخالص�ي آن موضوع�ي نيس���ت كه ب�ه س���ادگي در فضاي 

آزمايش�گاه هاي س�يار م�ورد بررس�ي ق�رار گيرد. 
بر اين اساس يك ش�ركت فناور ب�ا بهره گيري از نان�وذرات فلزي گرانبها 
موفق به توليد مجموعه كيت هاي تش���خيصي پودرهاي مش���كوك 
بر مبناي كمپلك�س نانوذرات فلزي گرانبه��ا مانن�د طال، نقره ، مس و 

آپتامرها ش�ده اس�ت. 
 جعبه سياه حمل و نقل

محص�والت زيادي وج�ود دارن�د ك�ه در ط�ول زنجي�ره تأمين ش�ان 
باي�د از نظ�ر دماي�ي ب�ه ط�ور مس�تمر و ب�ا دق�ت بااليي پايش ش�وند. 
ب�راي مث�ال برخ�ي از محص�والت غذايي و داروي�ي مانن�د ش�ير خ�ام، 
فرآورده هاي خون�ي و تنوع�ي از س�رم ها و واكس�ن ها هس�تند ك�ه اگ�ر 
در فرآين�د حمل و نق�ل محي�ط آنه�ا تاب�ع ش�رايط دماي�ي وي�ژه اي 
نباش�د، مي توانن�د ب�ه س�رعت فاس�د ش�وند ي�ا خواصش�ان را از دس�ت 
دهند. براي جلوگيري از وقوع چنين خسارت هايي باي�د ب�ا استفاده از 
اب�زار نظارت�ي قدرتمن�د، در كن�ار پاي�ش دقي�ق فرآيند جابه جاي�ي 
محص�والت حس��اس، از رعاي�ت كام�ل پروتكل ه�ا و اس�تانداردهاي 

دماي�ي ني�ز اطمين�ان حاص�ل شود. 
بر اين اساس يك شركت قطع�ه گ�مش���ده از اي�ن پ�ازل نظارت�ي را 
عرضه كرده اس�ت ك�ه مي توان�د ب�ر حف�ظ ش�رايط محيط�ي اي�ده آل 
ب�راي محص�والت حس�اس ب�ه دما مؤثر باشد و عالوه ب�ر آن، امكان�ات 
متن�وع و كاربردي بس���يار زي�ادي را در اختي���ار كارب�ر ق�رار ده�د. 
محصول اين شركت نوعي برچس�ب الكترونيكي هوش�مند اس�ت ك�ه 
ابع�ادي معادل نص�ف ي�ك كارت بانك�ي دارد و مي توان�د گزارش هاي 

كاماًل اختصاصي ش�ده اي ب�ه كارب�ر ارائ�ه ده�د. 
 گندزدايي از آب مصرفي در منازل

در خصوص آب ش���هري يك��ي از رايج ترين ش���يوه هاي گندزدايي 
اس�تفاده از كلر اس�ت. با توجه به مضرات و خطراتي كه گاز كلر به همراه 
دارد، اي�ن روش در س�ال هاي اخير بس���يار محدود ش�ده اس�ت. در 
فرآين�د گندزدايي آب ه�اي صنعتي ني�ز به دليل خطراتي ك�ه انتش�ار 
گاز كل�ر مي تواند در يك محيط صنعتي به همراه داش�ته باش�د، معموالً 

از كپس�ول كلر اس�تفاده نمي ش�ود. 
الكتروكلريناس�يون فن�اوري جدي�دي ب�ر پاي�ه پوش�ش هاي نانوفل�زي 
اس�ت ك�ه به عن�وان مؤثرتري�ن روش ب�راي جايگزين�ي كپس�ول هاي 
ح�اوي گاز كل�ر در فرآيند گندزداي�ي آب مطرح اس�ت. در اين روش 
عمليات الكتروليزاس�يون ك�ه توس���ط الكترواليزره�ا و ب�ا اس�تفاده 
از جري�ان الكتريس���يته ص�ورت مي گي�رد، باع�ث به وج�ود آم�دن 
نوعي گن�دزدا از درون لوله هاي آب ورودي ب�ه تأسيس���ات ش�يرين 
تجزي�ه نم�ك موج�ود در آب مي ش�ود ك�ه مي ت�وان آن را مس�تقيماً 

تزري�ق ك�رد. 
 حذف فلزات سنگين با نانو 

آلودگ�ي آب آش�اميدني ب�ا آرس�نيك مش���كلي جهان�ي اس�ت 
ك�ه س���اكنان كش���ورهايي از ه�ر پن�ج ق�اره جه���ان را تح�ت 
تأثي�ر ق�رار داده اس���ت. ب�ر اس���اس تحقيق�ات انج�ام ش�ده در 
اي�ران، ش�واهد موج�ود نش���ان مي ده�د ك�ه در برخ�ي مناط�ق 
ش�هري و روس�تايي كش�ور مانن�د اس�تان هاي قزوي�ن، كرم�ان، 
آذربايج�ان ش�رقي، آذربايج�ان غرب�ي، اردبي�ل مش�كل آلودگ�ي 
آب ب�ا آرس���نيك از ديرب�از وج�ود داش�ته و هم اكن�ون در ح�ال 

افزاي�ش اس�ت. 
يك ش��ركت ب��ا طراح��ي خ��اص راكت��ور »الكتروكواگوالس��يون« 
و تركي��ب آن ب��ا روش الكتروش��يميايي ب��ه ش��كل غيرورق�ه اي، 
عملك�رد پيوس�ته سيس�تم را ممك�ن م�ي كند. اي�ن روش ب�ه عن�وان 
فرآين�دي مؤث�ر جه���ت ح��ذف آلودگي ه����اي آل��ي و غيرآل��ي 
از آب آش��اميدني و همچني��ن پس����اب ه��اي صنعت��ي مط��رح 

ش��ده اس��ت. 
برخي ديگ��ر از محصوالتي كه رونمايي شده اس��ت، عبارتند از تزريق 
گاز ازن در تصفيه خانه آب به منظور گندزدايي دستگاه تصفيه آب به 
واسطه نانو حباب، طرح هاي بخش انرژي، حذف گوگرد از مازوت، رنگ 
مقاوم به خوردگي با انتقال ح��رارت باال، فيلتر هواي مقاوم به حرارت، 
دستگاه توليد نانو اكسيژن در گلخانه هاي  هيدروپونيك، بهبود كيفيت 
و ماندگاري جنين گندم با فناوري پالسما، كيسه فريزر براي ماندگاري 
مواد غذايي، كاتاليست هاي ديزلي ،  كاتاليست سه گانه خودرو، ، چسب 
لنت ترمز، ساخت قطعات مصرفي انواع موتور هواپيما و پوشش دهي 

پره هاي كمپرسور هوا. 
اين نمايش��گاه تا 3۰ دي ماه از س��اعت 9 تا ۱6 در محل نمايش��گاه 

بين المللي تهران برپاست. 

الزام استفاده از مصالح استاندارد
 در ساخت و ساز هاي پايتخت

معاون شهرس�ازي و معماري ش�هرداري تهران اقدام�ات انجام 
ش�ده براي ايمني س�اختمان ها در برابر حوادث را تش�ريح كرد 
و گفت: اس�تفاده از مصالح اس�تاندارد در پروژه هاي س�اختماني 
ش�هر تهران الزامي اس�ت و به ص�ورت مرتب كنترل مي ش�ود. 
حميدرضا صارمي با بيان اينكه موضوع ايمني شهر ها در برابر مخاطرات 
طبيعي يكي از اهداف اصلي برنامه ريزي ش��هري اس��ت، گفت: زلزله 
به عنوان پديده اي طبيعي، زماني مخاطره آميز و بحران آفرين اس��ت؛ 
تجربه زلزله هاي روي داده در كشور نشان مي دهد كه كشور ما بايد براي 
مواجهه با پديده هاي طبيعي آمادگي بيشتري داشته باشد تا در زمان 
وقوع چنين حوادثي، خسارت ها به حداقل برسد.  وي تصريح كرد: اگر 
چه نمي توان از وقوع زلزله جلوگيري كرد، اما با مديريت، برنامه ريزي و 
انجام اقدامات مناسب، مي توان آسيب هاي ناشي از اين پديده را كاهش 
داد. آنچه از زلزله يك فاجعه مي سازد، آمادگي نداشتن به منظور مقابله 

با آن و پيشگيري از عواقب زيانباري است كه به بار مي آورد. 
صارمي ادامه داد: براي كاهش خطرات و آس��يب هاي ناش��ي از زلزله 
بايد براي كل شهر، طرح و برنامه داشت. ش��ناخت نحوه عمل و رفتار 
زلزله در مناطق شهري و به كارگيري استراتژي هاي مناسب در زمينه 
برنامه ريزي، طراحي شهري، طراحي ساختمان و استفاده از روش هاي 
مناسب ساخت و ساز مي تواند سبب كاهش آسيب هاي بالقوه شود، تا به 

اين ترتيب مخاطرات زمين لرزه در مناطق شهري به حداقل برسد. 
معاون شهردار تهران با بيان اينكه طي چند دهه گذشته استاندارد هايي 
براي ساخت بنا ها در نظر گرفته ش��د تا مقاومت آنها را در برابر نيروي 
امواج زمين لرزه افزايش دهد، اظهار داش��ت: ارتق��ای كيفيت مصالح 
ساختماني، استفاده از مصالح سبك، تغيير تكنولوژي ساخت، استفاده 
از روش هايي براي افزايش ايمني ساختمان و طراحي بنا ها به شيوه اي 
كه از انعطاف پذيري الزم براي جذب ارتعاش ها برخوردار باشند، از جمله 
اين روش ها به شمار مي رود.  صارمي با تأكيد بر اينكه ايمني در ساخت 
و ساز ها و برخورداري از مسكن ايمن و با كيفيت از حقوق شهروندان 
است، بيان كرد: شهرداري تهران بر اين اساس تمام تالش خود را جهت 
افزايش كيفيت ساخت و ساز به كار بسته است، از اين رو شهرداري تهران 
براي رسيدن به اين هدف و رعايت هر چه بيشتر مقررات ملي ساختمان 
و بهره گيري از استاندارد هاي موجود و همچنين رعايت ايمني، الزاماتي 

را براي ساخت و ساز در شهر تهران تعيين كرده است. 
وي در خص��وص الزام��ات مقاوم س��ازي و ايمن س��ازي پروژه هاي 
س��اختماني  گفت: بر اس��اس بازديد هاي انجام ش��ده از پروژه هاي 
ساختماني سطح شهر تهران، مشخص شد كه در برخي از ساختمان ها 
بلوك هاي س��اختماني و تيرچه بلوك هاي مورد استفاده، از كيفيت 
و اس��تاندارد مطلوبي برخوردار نيس��تند؛ بنابراين طي دو بخشنامه 
جداگانه الزام به اس��تفاده از بلوك ها و تيرچه بلوك هاي اس��تاندارد 
مورد تأكيد قرار گرفت.  صارمي ادامه داد: با توجه به اينكه بتن آماده 
يكي از اركان اساسي ساختمان را تش��كيل مي دهد و داراي اهميت 
زيادي در مقاومت س��اختمان است، بخش��نامه الزام استفاده از بتن 
آماده متعلق به شركت هاي داراي مجوز استاندارد به مناطق بيست 

و دو گانه ابالغ شد. 

هرسال سازمان نظام پزشكی 
تعرفه های پزشكی را آن قدر 
باال می بن�دد  كه حت�ی اگر 
نصف آن هم تصويب ش�ود، 
بازهم گران اس�ت! نهادهای 
نظارت�ی باي�د بي�ن دوگانه 
افزاي�ش درآمد پزش�كان 
و وضعي�ت ب�د اقتص�ادی 
م�ردم برابری برق�رار كنند

زهرا چیذري 
  گزارش  یک


