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استاندار تهران ابراز گالیه کرد؛

البی خودروسازان مقابل استانداردسازی
معاون فرهنگی شهرداری تهران:

یادداشت

 29/8درصد از مردم تمایل
به زندگی در خارج دارند

مگر پول فوتبال را دولت نمیپردازد؟!

آقای تاج؛ چرا
دولت باید دست
از سر فوتبال
بردارد؟!

معاون فرهنگی شهرداری تهران از تمایل 29
درصدی مردم به زندگی در کشوری به غیر از ایران
دارند.
به گزارش خبرآنالین؛ جوادی یگانه معاون
فرهنگی شهرداری تهران و استادجامعه شناسی
دانشگاه تهران در توئیتر نوشت :بر اساس پیمایش
وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی جامعه ایران
( ۴۲۶شهر مرکز شهرستان ۸۲۰۰۰ ،نمونه،)۱۳۹۵ ،
 ۲۹.۸درصد از مردم ،تمایل به زندگی در «کشوری
بجز ایران» دارند.

امید فراغت

پیش پرداخت قرارداد جدید پرداخت شد؛

برانکو در پرسپولیس ماند

باشگاه پرسپولیس با اعالم به سرمربی تیم ،ضمن تسویه
حساب فصل گذشته پیش پرداخت فصل جدید را نیز به وی
پرداخت کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس،
ایرج عرب افزود :باشگاه پرسپولیس طبق توافق با برانکو و با تأمین
اعتبار مورد نیاز پیش پرداخت فصل جدید را به وی پرداخت نمود
و مطالبات وی در فصل گذشت را نیز تسویه کرد.
باشگاه پرسپولیس در نامهای به ایوانکویچ ضمن اعالم
مطلب فوق از وی خواست برای دریافت این مبلغ ،شماره
حسابی معتبر که امکان انتقال پول به آن با توجه به شرایط
مالی کشور ،وجود داشته باشد را به باشگاه اعالم کند یا این که دوشنبه هفته آینده  27خرداد،
خود یا نماینده قانونی وی که معرفی میشود ،برای دریافت وجوه ،در باشگاه حضور پیدا کند.
به این ترتیب ،دیگر جایی برای نگرانی هواداران نیست که البته پیش از این نیز اعالم شده بود.

ایرانیها رکورددار مصرف در همه چیز!
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مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران:

خبر
نوبخت در البرز

افتتاح فاز اول آزادراه تهران
شمال تا  ۲ماه دیگر

معاون رئیس جمهور از تخصیص
اعتبار  ۳۰۰میلیارد تومانی به فاز اول
آزادراه تهران  -شمال خبر داد
محمد باقر نوبخت در جریان بازدید
از پروژه آزادراه تهران  -شمال ،از تخصیص
 ۳۰۰میلیارد تومان برای تکمیل فاز یک
این پروژه خبر داد و گفت :پس از تخصیص
اعتبار موردنظر ،انتظار داریم طی  ۲ماه ،
فاز یک این پروژه تکمیل و زیر بار ترافیک
برود.
اکنون این بخش  ۹۵.۳درصد
پیشرفت دارد و پیشرفت مورد نیاز برای
بهره برداری  ۹۷ ،درصد است که در صورت
تامین اعتبار زیر بار ترافیک می رود.
وی با اشاره به اینکه موظف هستیم
وضعیت تردد مردم در جادههای شمالی را
تسهیل کنیم افزود  :شایسته نیست مردم،
تعطیالت خود را در ترافیک سنگین مسیر
شمال کشور صرف کنند.
رئیس سازمان برنام ه و بودجه با تأکید
بر اینکه پنجه در پنجه نظام سلطه قرار
گرفتهایم و با برنامهریزی دقیق  ،درصدد
به نمایش گذاشتن اراده ملی برای مقاومت
هستیم ،گفت :روند رشد و توسعه کشور
توأم با مقابله با استکبار و باقدرت استمرار
خواهد داشت.
نوبخت گفت  :این تعهد را در
خود ایجاد کرده ایم و امسال عالوه بر
بهرهبرداری از قطعه اول آزادراه تهران -
شمال ،شاهد بهرهبرداری از  ۳۰۰کیلومتر
آزادراه جدید در کشور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در راستای اجرا و
تکمیل  ۳فاز دیگر این پروژه نیز تدابیر
الزم اندیشیده شده است ،افزود :بنیاد
مستضعفان نیز برای تکمیل فاز نخست
این پروژه  ۳۰۰ ،میلیارد تومان اختصاص
خواهد داد .شهبازی استاندار البرز هم در
قالب این بازدید با اشاره به اینکه سرعت
بخشی به تکمیل این پروژه ملی یک
مطالبه مردمی است ،گفت :این پروژه در
کنسرسیومی متشکل از بنیاد مستضعفان
و شرکت توسعه زیرساختهای راه کشور
دنبال میشود.
وی افزود :انتظار میرود با تدابیری
که امروز اتخاذ شد ،تابستان امسال طبق
وعده پیمانکار پروژه ،شاهد بهره برداری از
فاز یک پروژه آزادراه تهران شمال باشیم.
استاندار البرز اضافه کرد :بهره برداری
از این قطعه تاثیر بسزایی در کاهش
سوخت ،زمان سفر و افزایش ایمنی
مسافران دارد.
فاز یک آزادراه تهران  -شمال ۳۲
کیلومتر است که با بهره برداری از این طرح
 ۶۰ ،کیلومتر از مسیر تهران شمال برای
مسافران کاسته می شود .

هر  ۷دقیقه یک نفر در ایران مبتال به دمانس میشود

مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران از ابتالی
بیش از  ۷۰۰نفر در ایران به بیماری آلزایمر خبر داد
و گفت :در حال حاضر  ۵۰میلیون نفر در جهان مبتال
به دمانس هستند که بیش از  ۶۰درصد آنها را بیماران
مبتال به آلزایمر تشکیل می دهند.
معصومه صالحی گفت :هر سه ثانیه یک نفر در
جهان مبتال به دمانس یا بیماری آلزایمر می شود .در
حال حاضر  ۵۰میلیون نفر در جهان مبتال به دمانس
هستند که بیش از  ۶۰درصد آنها را افراد مبتال به
بیماری آلزایمر تشکیل می دهند .او افزود :بر اساس
آمار جمعیت سالمندان و آمار جهانی ،در ایران نیز بیش
از  ۷۰۰هزار نفر مبتال به دمانس هستند .بر اساس
تخمینی که زده شده است ،هرهفت دقیقه ،یک نفر در
ایران به مبتال این بیماری می شود.
وی با تاکید بر اینکه دمانس با بیماری آلزایمر
تفاوت دارد ،گفت :دمانس مجموعه ای از عالمت هایی
است که با ایجاد اختالل شناختی و عملکردی ،حافظه
فرد را دچار مشکل میکند .این عالیم ممکن است
قابل برگشت یا غیر قابل برگشت باشند .وی بیان کرد:
دمانس قابل برگشت ممکن است بر اثر افسردگی،
مشکالت کم کاری و پرکاری تیروئید یا ابتال به
تومورهای مغزی ،گرفتگی عروق و خون رسانی کم به
مغز و مصرف برخی از داروهای خواب آور یا داروهایی
که فرد مجبور به استفاده طوالنی مدت آن پس از
انجام عمل جراحی است ،ایجاد شود .این نوع دمانس
اگر شناخته بشود ،قابل درمان است و این نوع اختالل
ها نیز به مرور زمان از میان می رود.
وی ادامه داد :دمانس های غیر قابل برگشت
بیشتر بیماری آلزایمر را ایجاد می کنند .یک درصدی
از افراد هم ممکن است بر اثر فشار خون زیاد و مشکل
خونرسانی مغزی یا ابتال به بیماری دیابت ،مبتال به
دمانس غیر قابل برگشت بشوند .در این نوع دمانس،
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ناحیه هیپوکامپ مغز به مرور زمان بر اثر رسوب
آمیلوئید بتا تخریب می شود و فعالیت اصلی خود را
از دست میدهد .مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر
ایران خاطرنشان کرد :هرچند ابتال به این نوع دمانس
غیر قابل برگشت است اما تشخیص زودهنگام این
بیماری موجب می شود مشکالت ناشی از این بیماری
در فرد به تعویق بیافتد .طبق اعالم مجله ،Lancet
هر یک سال تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر
موجب می شود که  ۵سال معلولیت های ناشی از این
بیماری به عقب بیافتد .یعنی فردی که مبتال به این
بیماری شده است ،می تواند کیفیت زندگی بهتری
داشته باشد و برای آینده خود تصمیم گیری کند.
به گفته وی ،هم اکنون در جهان و ایران تاکید
بر تشخیص زود هنگام این بیماری است .کما اینکه
در حال حاضر ما با همکاری سازمان بهزیستی،

غربالگری در این زمینه انجام داده ایم که مقاله
آن به زودی در یکی از نشریات معتبر چاپ خواهد
شد .امیدواریم با کمک وزارت بهداشت و سازمان
بهزیستی کشور بتوانیم برای تشخیص زودهنگام
دمانس ،این غربالگری ها را انجام بدهیم .صالحی
یادآور شد :ما توصیه می کنیم ،افراد جامعه به
خصوص کسانی که میان سالی را گذرانده اند و در
عنفوان سالمندی هستند ،همانطور که از جسم شان
مراقبت می کنند و برای چکاپ به نزد پزشک می
روند و بیماری خودشان و بدنشان را کنترل می
کنند ،سالمت مغزشان را هم فراموش کنند.
وی گفت :افراد با انجام تستهای تشخیصی از
سالمت مغز ،زودتر می توانند از سالمت مغز خود
مطمئن شوند و نسبت به درمان آن اقدام کنند.
تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر می تواند روی

هشدار رئیس سازمان نقشهبرداری به شورای شهر تهران:

خطر فرو نشست تهران را جدی بگیرید

رئیس سازمان نقشهبرداری کشور طی نامهای به رئیس کمیسیون
عمران و حمل و نقل خواستار رسیدگی به معضل فرو نشست در مناطق
مختلف تهران شد.
مسعود شفیعی در نامهای خطاب به محمد علیخانی ،عضو شورای
شهر ،با اشاره به مسئله فرونشست تهران به لزوم توجه به گزارشات سازمان
نقشهبرداری تاکید کرد.
وی در این نامه عنوان کرده است :یکی از ماموریتهای مهم سازمان
نقشهبرداری کشور ،بررسی تغییرات هندسی سرزمینی از جمله پایش
تغییرات پوسته زمین ،اندازهگیری تغییرات ارتفاعی و میزان فرونشست
ساالنه تمامی مناطق کشور با روشهای علمی است.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور در ادامه متذکر شده است:
فرونشست اگر چه در کوتاه مدت ،کمتر منجر به بروز خطرهای ناگهانی و
فاجعه باری مانند فروچاله و تخریب های آشکار شود ،اما در آینده می تواند
سبب خسارت های ترمیم ناپذیری گردد.
شفیعی در ادامه این نامه بیان داشته است :براساس مطالعات انجام
شده در این سازمان ،در حال حاضر بیش از  50پهنه کشور با فرونشست
عمده رو به رو است که استان تهران یکی از مهم ترین آنهاست.

وی ضمن اشاره به محدودههای در معرض خطر پایتخت در این
نامه چنین هشدار داده است :بیشترین میزان فرونشست در این استان
مربوط به جنوب غربی آن ،حوالی اتوبان آزادگان و شهرستانهای شهریار و
ورامین است .نظر به آسیبی که این پدیده به زیر ساختهای شهری اعم از
خیابانها ،پلها ،بزرگراهها ،پی ساختمانها ،خطوط آبرسانی ،گاز و فاضالب
میرساند و فعالیتهای عمرانی و خدمت رسانی ارگانها و سازمانهای
دولتی و خصوصی را دستخوش تغییر می کند.
رئیس سازمان نقشهبرداری تاکید داشته است :مستدعی است وقت
مناسبی برای حضور مسئوالن این سازمان در کمیسیون عمران تعیین شود
تا ضمن ارائه اطلس فرونشست تهران و بیان توضیحات فنی و تحلیلهای
کارشناسی ،گزارشی از فعالیت های این سازمان در دیگر حوزه های
ماموریت آن نیز ارائه شود.
شفیعی در پایان این نامه خاطرنشان کرد :با توجه به مسئولیت ذاتی آن
کمیسیون محترم ،امید می رود گزارشات کارشناسی این سازمان در تصمیمات
آتی مدیریت پایتخت مورد توجه قرار گرفته و ضمن اخذ تدابیری برای ممانعت
از گسترش این عارضه ،توسعه شهری و طرح های عمرانی از جمله مترو،
فاضالب و ...در این استان نیز با آینده گری مقتضی ادامه یابد.

کیفیت زندگی این افراد تاثیرگذار است .اعضای
خانواده این افراد هم میتوانند در کنار بیمارشان با
مدیریت بهتر بیماری و مراقبت از این افراد زندگی
بهتری داشته باشند .وی به میزان شیوع این بیماری
اشاره کرد و افزود :بیماری آلزایمر از بیماری های
دوران سالمندی است اما دمانس های قابل برگشت
ممکن است در سنین پایین هم رخ دهد .مثال ممکن
است فرد در جوانی بر اثر ابتال به عفونت های مغزی،
آنسفالیت (التهاب مغز) ،مننژیت یا ضربه شدید به
ناحیه سر ،دچار دمانس قابل برگشت بشود.
مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران تصریح
کرد :اصوال بیماری آلزایمر از سنین  ۶۵سالگی به بعد
در میان سالمندان ایجاد می شود .میزان شیوع ابتال به
این بیماری نیز در هر شهر و کشوری متفاوت است.
قطعا هر شهر و کشوری که تعداد سالمندان بیشتری
دارد ،درصد ابتال به بیماری آلزایمر بیشتری نیز خواهد
داشت .وی خاطرنشان کرد :با پیشگیری زود هنگام
می توان مغز را سالم نگه داشت .لذا توصیه می شود
این افراد حداقل روزی نیم ساعت ،انجام پیاده روی را
در برنامه کاری خود داشته باشند .ذخایر مغزی شان
را تا آنجایی که امکان دارد با یادگیری زبان جدید،
حفظ قرآن یا حرفه جدید افزایش دهند .مغزشان را به
انجام فعالیت وادار کنند .جدول و سودوکو حل کنند.
روش زندگیشان را تغییر دهند و شیوه مناسب غذایی
داشته باشند .سعی کنند بیشتر از سبزی ها ،پروتئین
ها( به ویژه پروتئین سفید) ،روغن زیتون ،روغن های
با ترانس پایین و اشباع نشده استفاده کنند .صالحی در
پایان گفت :فعالیت های اجتماعی در سنین سالمندی
از جمله شرکت در فعالیت های خیریه و داوطلبانه نیز
در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد و کمک کند
تا این افراد دیرتر به بیماری های دوران سالمندی از
جمله بیماری آلزایمر مبتال شوند.

آقای تاج؛
زیر چتر حمایت چه اشخاص
و نهادهایی مسئول شده اید؟! و در
شرایط حال حاضر از چه نهادهایی
فرمان می برید؟! تحت تاثیر ضوابط
از نردبان فوتبال باال برده شده اید
یا روابط؟! وقتی تحت لوای آزادی
بیان می گویید دولت دست از سر
فوتبال بردارد! دوست دارید به
شما هم بگویند دست از سر فوتبال
بردارید؟!این درست که دولت به دلیل
مشکالت مختلف درونی و بیرونی در
معرض انتقادهای شدید است! اما
رابطه شما با دولت به مانند رابطه
ملت -دولت نیست! و صعودتان را
مرهون دولت احمدی نژاد و روحانی
هستید .گالیه تان از دولت بی انصافی
ست و تصویر نمک خوردن و نمکدان
شکستن می دهد!
آقای تاج؛
به عنوان مثال فکر اولیه حضور
ابراهیم شکوری در مسند سرپرست
دبیر کلی بر پایه و اساس توجه به جوان
گرایی ست و یا امنیت مورد نظر تیم
کاری تان؟! قاعدتا امنیت و حفظ وضع
موجود برای تان از درجه اهمیت بسزایی
برخوردار است اما صحبت هایی داشته
اید که سخت قابل باور است از جوان
گرایی صحبت داشته اید اما با انواع
و اقسام بند و تبصره ها با قانون منع
بکارگیری بازنشستگان مقابله کرده اید!
آقای تاج؛
برخی بیماری ها مسری ست
و نمی توانید خود را تافته جدا بافته
بدانید! وقتی سواره هستید لذت ببرید
اما کلمات و جمالت ارزشمند که بار
معنایی مثبت دارند را فدای امتداد
حضور نکنید!
آقای تاج؛
روزهای خوب و بد تاریخ پذیرفتنی
هستند و این فکر که برخی فقط
حافظ ارزش ها هستند باعث شده که
بسیاری از توانمندی ها منابع انسانی
جامعه ورزش نادیده گرفته شود .شاید
شما خوب متوجه نباشید اما به کمک
فن آوری و تکنولوژی که شبکه های
اجتماعی نیز محصول آن است مردم
به درستی متوجه شده اند! فعال آگاهی
جامعه در حال افزایش است و تفاوت
دوغ و دوشاب فهمیدنی شده است اما
وقتی تاریخ مطالعه می شود کمی از درد
و آالم ها فروکش می کند!
آقای تاج؛
آموخته اید که چطور و چگونه با
دولت های مختلف سر کنید! در چه
نقطه ای نزدیک و در چه نقطه ای اظهار
دوری کنید! اگر مردم گالیه ای دارند آن
گالیه ارتباط مستقیم با زیست شان دارد
اما اگر زیست اقتصادی تان در شرایط
عالی ست در کنار هوش اشتراکی تان
از صدقه سری چه کس و یا کسانی بوده
است و آن کسان در چه فضایی حشر و
نشر داشته اند؟!
آقای تاج؛
نوش جان و گوارای وجودتان! اما
به روند حرکت جامعه نیز توجه داشته
باشید و پیام این توجه آن است که
سکوت کنید! و راجع به موضوعاتی که
ارتباط مستقیم به باور و اعتماد عمومی
دارد اظهار نظر نکنید! به عنوان مثال به
برخی صاحب منصبان مجلس گفته اید
که حضور مربی خارجی تحرک اقتصادی
ایجاد می کند! و با چنین دیالوگ هایی
آشنایی دارم که برای تفهیم خواسته ها
و به عنوان مصلحت اندیشی ها چطور
و چگونه خواسته ها محقق می شود!
اگر ویلموتس تحرک اقتصادی ایجاد
می کند نسخه تان برای بهبود شرایط
اقتصادی کشور چیست؟! چرا که عنوان
داشته اید از برخی نهادهای دولتی
عملکرد بهتری داشته اید! آیا حضور
یک مدیر خارجی در راس فدراسیون
فوتبال این تحرک اقتصادی را دو چندان
نمیکند؟!

