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دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی تازههای قلب و عروق:

احتمال دیابتی شدن یک
سوم ایرانیان تا  ۱۰سال آینده

دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی تازههای
قلب و عروق گفت :با توجه به وجود فاکتورهای پرخطر در
کشور پیش بینی میشود تا  ۱۰سال آینده یک سوم مردم
ایران به دیابت مبتال شوند.
مسعود اسالمی در حاشیه نوزدهمین کنگره تازههای
قلب و عروق افزود :تعویض دریچههای قلب بسته از طریق
رگ پا یکی از کارهایی است که در سالهای اخیر توسط
متخصصین ایرانی با موفقیت انجام و در این کنگره به آن
نیز پرداخته شده است.
وی گفت :رشته قلب و عروق در سالهای اخیر در
تالش است از اعمال روشهای جراحی باز و پر خطر برای بیماران اجتناب کند و به سمت
روشهای کم تهاجمی و بدون جراحی پیش میرود.
دبیر علمی نوزدهمین کنگره تازههای قلب و عروق با اشاره به اینکه شایعترین علت
مرگ و میر در کشور بیماریهای قلبی و عروقی به ویژه سکتههای قلبی است ادامه داد:
متاسفانه فاکتورهای خطرساز در کشور ما روز به روز افزایش مییابد و ممکن است تا ۱۰
سال آینده یک سوم مردم ایران دیابت داشته باشند.اسالمی گفت ۵۰ :درصد افراد باالی
 ۶۵سال فشار خون دارند که بیشتر این افراد فشار خون خود را کنترل نمیکنند یا به
درستی از درمان دارویی استفاده نمیکنند .وی با بیان اینکه استعمال دخانیات و چاقی در
کشور افزایش داشته است افزود :استرسهای روحی در کشور بسیار باالست و اگر در کشور
برنامهای جدی برای کنترل این عوامل خطر نداشته باشیم بیماریهای قلبی از شرایط
فعلی بیشتر خواهد شد.
اسالمی با اشاره به اینکه عوامل ژنتیکی در بروز مشکالت قلبی در کشور ما مشابه
سایر جهان است و این عوامل محیطی و اکتسابی است که شیوع بیماریهای قلبی در
ایران را بیش از سایر نقاط جهان کرده است ،افزود :سبک زندگی ایرانیها در گذشته خوب
بوده است؛ تحرک کافی ،مصرف میوه و سبزیجات زیاد وجود داشته است ،اما امروز همه
چیز با ماشین انجام میشود و تغذیهها غلط شده به همین علت شیوع سکتههای قلبی
افزایش داشته است.
وی در پایان تاکید کرد :گرایش تنها به سمت درمان از توان کشور خارج است.

خبر
تهران ميزبان بزرگترين رويداد
سال در مدیریت آلودگی هوا و
صدا ميشود

سرویس شهری -ششمین
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
كه بزرگترين رويداد سال كشور در اين
عرصه است 3 ،و  4بهمن امسال در مركز
همايشهاي بين المللي صدا و سيماي
تهران برگزار مي شود .
به گزارش امتیاز؛ وحید حسینی دبیر
همایش و استاد دانشگاه صنعتی شریف در
اين باره گفت :آلودگی هوا و صدا معضل
اساسی زندگی در کالن شهرهای ماست.
جامعه علمی هر کشوری عالوه بر تولیدات
علمی در زمینه های پیشرو دنیا ،بايد بر
اساس نیازهای واقعی و روزمره کشور جهت
گیری كرده و به تولید محتوی علمی در
این زمینه بپردازد .از این رو همایش ملی
مدیریت آلودگی هوا و صدا برنامه ریزی
شده و برای ششمین سال پیاپی در کشور
اجرا می شود.
به گفته مدير عامل شركت كنترل
كيفيت هواي تهران ،ششمین همایش
ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا به 10
محور ميپردازد كه شامل اندازه گیری و
پایش آالینده های هوا ،منابع آلودگی هوا
و مطالعات انتشار ،مدلسازی آلودگی هوا،
مطالعات شیمی و فیزیک اتمسفر ،سنجش،
مدلسازی و مطالعات انتشار آلودگی صوتی،
اثرات بهداشتی و سالمتی آلودگی هوا و
صدا ،اثرات اجتماعی و اقتصادی آلودگی
هوا و صدا ،قوانین ،مقررات ،سیاست
گذاری و مدیریت در آلودگی هوا و صدا،
آلودگی هوا در محیط های بسته ،فن آوری
های نوین در پایش و کاهش آلودگی هوا و
انرژی و آلودگی هوا ميشود.
حسيني افزود :همه اساتید،
دانشجویان ،متخصصین و دست
اندرکاران مرتبط با مقوله های آلودگی
هوا و صدا ميتوانند براي ارسال مقاله،
حضور و برگزاری کارگاه های آموزشی
و شرکت در همایش اقدام كنند .امید
است که همایش ملی مدیریت آلودگی
هوا و صدا بتواند جایگاهی باشد برای
ارائه فعالیت های پژوهشی مرتبط و
بسیار مورد نیاز در آلودگی هوا و صدا
و زمینه را برای تبادل نظر کارشناسان
برای جهت گیری در ارائه راهکارهای
مبتنی بر اصول علمی آماده كند.
شركت كنترل كيفيت هواي تهران،
انجمن علمي هواي پاك و دانشگاه
صنعتي شريف از حمله برگزاركنندگان
اين همايش هستند .عالقمندان به
شركت در اين همايش مي توانند
براي اطالعات بيشتر تا  15مهر 96به
وب سایت aqm.sharif.ir :مراجعه
كنند يا با تلفن دبیرخانه به شماره 5
 021-66028963-تماس حاصل كنند.

با اعالم اتمام طرح  ۲۴ساعته موسوم به رعد؛

شناسایی و دستگیری سارقان ،مالخران،
زورگیران و سارقان خرده
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رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس خبر داد:

صدور  93حکم قطعی از  117پرونده حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات

رئیس کمیته دیوان محاسبات
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی صدور  93حکم
قطعی از  117پرونده حقوق های نجومی
در دیوان گفت 4 :درصد از مدیران حقوق
های نجومی دریافت می کردند که با
پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24
میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.
محمد خدابخشی روز چهارشنبه در
تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات
کمیسیون بودجه با فیاض شجاعی با ذکر
این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده
ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله
است ،افزود :در مرحله نخست پرونده ها
توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که
زیر نظر رئیس دیوان محاسبات است،
بررسی میشود.
رئیس کمیته دیوان محاسبات
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ادامه داد :در صورتی که تخلفی
مشاهده شود پرونده به دادسرای دیوان

محاسبات ارسال می شود که دادسرا نیز
زیرنظر دادستان دیوان محاسبات پرونده
را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف
دادخواست تنظیم شده و برای صدور
رأی پرونده به هیات مستشاری ارسال
میشود.
خدابخشی با اشاره به اینکه اعضای

هیات مستشاری منتخب کمیسیون برنامه
بودجه و محاسبات مجلس هستند ،اظهار
داشت :روند کار به این صورت بوده که
هیات مستشاری برای صدور رای اقدام
میکند و اگر محکومین نسبت به رای
صادره اعتراض داشته باشند ،پرونده در
مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال

میشود که محکمه تجدیدنظر زیرنظر
حاکم شرع منصوب رئیس قوه قضائیه
است.
میزان ریالی  117پرونده بالغ بر
هزارو 4٠٠میلیارد تومان است
رئیس کمیته دیوان محاسبات
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس با بیان اینکه با توجه به حساسیت
جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی
دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی
قرار داد ،ادامه داد :در مرحله نخست
مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت
کرده بودند ،شناسایی شده که شامل 397
نفر از مدیران می شود و معادل  4درصد
از مدیران است که با پیگیری های دیوان
محاسبات بیش از  24میلیارد تومان به
خزانه کشور بازگشت.
وی یادآور شد :در مرحله بعد دیوان
محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را
براساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر
دستگاهها در سطح استانها و ملی مورد

بررسی قرار داد که  1١٧پرونده تشکیل
شد و از این  ١١٧پرونده تاکنون برای ٩٣
پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا
درآمده است که میزان ریالی این 117
پرونده بالغ بر هزارو 4٠٠میلیارد تومان
بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی
صدور نهایی است.
رئیس کمیته دیوان محاسبات
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی اضافه کرد:
کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت
به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را
پیگیری می کند.
خدابخشی تصریح کرد :قطعا با
توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها
در دیوان محاسبات به گونه ای بوده که
استقالل دیوان حفظ میشود ،تحت تاثیر
فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد
و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای
اسالمی وظایفی که قانونگذار بر عهده
دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.

محسن هاشمی :سینماهای خاطرهانگیز مصادره شده باید احیا شوند

رئیس شورای شهر تهران گفت :برخی سینماهای قدیمی در اختیار
نهادهای انقالبی هستند و از این نهادهای انقالبی خواهش میکنیم اگر
امکان دارد بهرهبرداری از این سینماها را در اختیار شهرداری قرار دهند.
محسن هاشمی در روز سینما ،در سینما آزادی حاضر شد و ضمن
بازدید از قسمتهای مختلف این سینما که توسط شهرداری تهران
بازسازی شده ،بازدید کرد.
در ابتدا رضا سعیدیپور مدیرعامل سینما آزادی با اشاره به اینکه
سینمای آزادی با دارا بودن تنها پنج سالن رتبه دوم جذب تماشاگر را دارد،
گفت :یک میلیون و  200هزار نفر ساالنه سینمای آزادی را برای تماشای
فیلم انتخاب میکنند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت اصلی سینمای آزادی نبود پارکینگ
مناسب است ،گفت :قطعه زمینی در مجاورت سینما آزادی قرار دارد که
متعلق به بانک سپه است و تنها  90ظرفیت دارد که امکان ارائه خدمت
به رانندگان خودروها در همه ایام سال وجود ندارد و اگر این زمین توسط
شهرداری تملک و به پارکینگ بدل شود بسیاری از مشکالت مرتفع
میشود.
مدیرعامل سینمای آزادی با بیان اینکه شهرداری تهران کمکهای
زیادی برای احیای صنعت سینما انجام داده است ،بیان کرد :یکی از
مشکالت سینما آزادی نبود پارکینگ است که با کمک شهرداری میتوان
این مشکل بزرگ را رفع کرد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر پس از استماع سخنان مدیرعامل
سینما آزادی با بیان اینکه بررسیها نشان داده که اختالفی در مالکیت
قطعه زمین مجاور سینما آزادی وجود دارد ،گفت :اگر شهرداری این زمین
را خریداری کند میتوانیم در آن خروجی مترو را ایجاد کرده و مجتمع
پارکینگ بر روی آن احداث کنیم.
وی با بیان اینکه قبل از انقالب صنعت سینمایی به سمت ابتذال
کشیده شده بود و سرمایهگذاران سینمایی نیز از نوع طاغوتی بودند ،گفت:
بعد از انقالب عمده سینماها یا مصادره شد و یا تعطیل شدند.
هاشمی با بیان اینکه پس از انقالب بالفاصله کشور دچار جنگ شد و
شاهد بودیم که وضعیت سینماها دچار رکود شد و سینما به کاری ضررده
بدل شده بود ،گفت :در یک دهه اول انقالب رکود جدی در صنعت سینما
دیده شد و بسیاری از سینماها تغییر کاربری گرفتند اما پس از مدتی
نیروهای اصیل انقالب وارد صنعت سینما شدند و موضوع سینما و تئاتر رو
به درآمدزایی حرکت کرد و این صنعت رشد و پویا شد و سرمایهگذاران کم
کم آثار ارزشمندی را ساختند و فعالیت سینمایی توجیه فنی و اقتصادی
پیدا کرد.
وی با بیان اینکه برای کمک به سینما آمدهایم ،گفت :با این حال
هنوز برخی سینماهای قدیمی در اختیار نهادهای انقالبی هستند بخصوصا
سینماهایی که مصادره شدند و از این نهادهای انقالبی خواهش میکنیم
اگر امکان دارد بهرهبرداری از این سینماها را در اختیار شهرداری قرار

دهند .رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه سینماهای خاطرهانگیز باید
احیا شود ،گفت :به همین دلیل رئیس کمیسیون فرهنگی را مامور کردهایم
تا نسبت به پیگیری وضعیت سینماها اقدام کند.
 ،هاشمی که در جمع مردم سخن میگفت در واکنش به اعتراض
یکی از شهروندان مبنی بر گران بودن قیمت بلیت سینما گفت :ارگانها و
دستگاهها میتوانند به مناسبتهای فرهنگی بن سینما تهیه کرده و آن را
در اختیار کارمندانشان قرار دهند و شهرداری تهران نیز میتواند همانگونه
که در موضوعات مختلف فرهنگی یارانه میدهد بر روی یارانه بلیت سینما
برای عموم شهروندان نیز مطالعاتی انجام دهد.

هشدار شریعتمداری نسبت به استفاده خودروسازان از تایرهای خارجی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره استفاده خودروسازان از تایرهای
خارجی گفت :در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد بنا بر
درخواست انجمن تولیدکنندگان تایر تعرفه واردات تایر باال خواهد رفت.
محمد شریعتمداری در حاشیه مجمع عادی ساالنه سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که در وزارت صنعت معدن
و تجارت برگزار شد ،با بیان اینکه اولویت تولید با محصوالت داخلی

است ،اظهار کرد :در صورتی که گزارشات استفاده خودروسازان از
تایرهای خارجی روی خودروهایی که وارد بازار میکنند ،درست باشد
و تولیدکنندگان داخلی تایر تحت فشار کاالهای وارداتی قرار بگیرند،
انجمنهای تولیدکننده تایر میتوانند درخواست خود را به کمیسیون
ماده یک ارائه کنند تا بعد از بررسی ،افزایش تعرفه واردات تایر در
دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد :اولویت بر این است که تولیدکننده داخلی بتواند با
تنوع محصول و کیفیت مناسب در یک بازار رقابتی محصوالت خود را به
بازار ارائه کند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :افزایش تعرفه و جلوگیری
از واردات راهحل اول ما نیست اما اگر تولید داخلی تحت فشار قرار گیرد،
محدودیتهایی ایجاد میشود.

سرمقاله
شایعاتی که رواج می دهیم

هومن جعفری

 .1اینکه در جامعه چه شایعاتی رواج
پیدا می کند به این بستگی دارد که جامعه
چه چیزهایی را باور دارد .وقتی جامعه باور
می کند که وزرا و کارمندان عالی رتبه دولتی
 ،همه در کار پر کردن جیب خود هستند ،
طبیعی است که یک « محمد جواد ظریف
تقلبی» هم پیدا شود که در فضای مجازی
از مردم زیرمیزی بگیرد تا کارشان را برای
ویزای خارج پیش بیندازد!! طبیعی است
وقتی شما بانوان را به ورزشگاه راه نمی
دهید  ،خبرش بیاید که پیمان یوسفی به
خاطر اظهار آرزوی برای حضور بانوان ایرانی
در ورزشگاه آزادی  ،ممنوع التصویر شود!
خبر البته صحت ندارد اما ذکاری کرده
ایم که مردم اخباری از این دست را به
راحتی باور کنند!  .2خبری که دیروز توسط
فرمانده سپاه شهرستان شهریار منتشر شد
 ،خیلی زود در فضای مجازی دیده شد.
خبر بازداشت یک عنصر داعشی که برای
استخدام تروریست به تهران آمده بود و با
هوشیاری نیروهای امنیتی بازداشت شد ،
یکی از خبرهای بسیار دیده شده دیروز بود.
از اینکه نیروهای امنیتی از سپاه و اطالعات
تا نیروی انتظامی و ارتش  ،حواسشان به
تهدید های امنیتی هست خوشحالیم .با
هر گرایش سیاسی و با هر سلیقه انتخاباتی
 ،همه مان مملکت مان را امن و ارام می
خواهیم .محرم نزدیک است و هر کوچه و
هر مسجد و هر تکیه یک تهدید امنیتی
است .محرم سختی در انتظار حافظان
امنیت کشور قرار دارد .پیشاپیش برای آنها
آرزوی موفقیت داریم .3.انتخاب نخستین
رییس جمهور محجبه در سنگاپور هم از
آن دست خبرهایی است که در دنیای
امروز شنیدنش امکان پذیر است« .حلیمه
یعقوب» رئیس سابق پارلمان سنگاپور
دیروز به عنوان نخستین رئیس جمهور زن
این کشور انتخاب شد .هر چند این سمت
تشریفاتی است و امور اداری این کشور در
دستان نخست وزیر است اما آنچه رخ داده
اصال اتفاق کوچکی نیست .در جنوب شرقی
اسیا و در همسایگی این کشور  ،مردم به
جرم مسلمان بودن کشته می شوند .تفاوت
کشور پیشرفته و موفقی مثل سنگاپور با
کشوری مثل میانمار در همین دادن فرصت
پیشرفت به شهروندان بدون توجه به تفاوت
هاست .4 .پیروزی چشم گیر پرسپولیس
مقابل االهلی عربستان و همچنین مولفقیت
خیره کننده والیبال ایران در شکست دادن
آمریکا روزنهای خوبی را برای ورزش ایران
رقم زده .مردم بدون تعارف خوشحالند و در
فضای جامعه این شادی قابل لمس است.
ورزش یکی از حوزه هایی است که به خوبی
در تلطیف جامعه و شاد کردن مردم ایفای
نقش می کند.از این حوزه باید بهتر استفاده
کنیم.

