
رتبه بن�دي  معتب�ر  پاي�گاه  براس�اس 
سايمگو)SCIMGO RANKING( كشورمان 
موفق به كسب رتبه نخس�ت خاورميانه و رتبه 
هفتم جهان در حوزه مهندس�ي انرژي ش�ده 
است. اين مقام از اين جهت بسيار معتبر است 
كه در ح�وزه علم س�نجي، پاي�گاه اطالعاتي 
س�ايمگو يك مرج�ع مهم به ش�مار م�ي رود. 
پايگاه اطالعاتي سايمگو در سال ۲۰۰۸ تأسيس و با 
همكاري چندين مؤسسه اروپايي و دانشگاه گرانادا 
در اسپانيا شكل گرفته است. به دليل اينكه سايمگو 
خدمات خود را رايگان در اختيار پژوهشگران قرار 
مي دهد بس��يار محبوب محققان است. سايمگو 
هم اكنون امكان بررسي وضعيت علمي كشورها و 

نشريات را هم در اختيار كاربران قرار مي دهد. 
  استناد از معتبرترين نشريات علمي

نظام رتبه بندي سايمگو شاخصي به نام SJR دارد 
كه فقط تعداد استنادات به م��دارك يك مجله را 
محاسبه نمي كند؛ بلكه رتبه مجله اي را كه مقاالت 
استناد دهنده در آن به چاپ رسيده اند نيز در نظر 
مي گيرد. در واقع استناد از مج��الت معتبرتر و با 

كيفيت تر، رتبه يك كشور را ارتقا مي دهد. 
پايگاه اطالعات��ي سايمگ��و اطالعات خ��ود را از 
اسكوپوس )نشريات الزوير( مي گي��رد و به نوعي 
مي توان گفت كه برخ��ي از اطالعات اسكوپوس را 
به رايگان در اختيار عموم قرار مي دهد. همچنين 
سايمگو به طور روزانه آپديت مي شود كه اين امر 

يكي از نقاط قوت آن است. 
  رتبه هاي بعدي در خاورميانه

رتبه بندي اين مؤسس��ه نشان مي دهد كه ايران با 
نشر ۲۰۰6مقاله در حوزه مهندسي انرژي و با كسب 
استناد هزار و 6۰۰ مقام نخست را بين كشورهاي 
خاورميانه از آن خود كرده است. بعد از كشورمان، 
تركيه با انتشار775 مقاله و شاخص استناد 5۰۰ در 

رده دوم قرار گرفته است. 
مقام سوم توسعه مهندسي انرژي در اين رتبه بندي 
به عربستان سعودي با تعداد 5۲۲ مقاله و شاخص 
استناد 5۰9 تعلق گرفته اس��ت. رتبه هاي بعدي 
هم به ترتي��ب شامل مص��ر، امارات متحده عربي، 
رژيم صهيونيستي و بحرين است كه نسبت به ديگر 
كشورها شاخص استناد و انتشار باالتري داشته اند. 

مهندسي سيستم هاي انرژي، مجموعه اي از تركيب 
برخي از مهارت ه��اي مهندسي ب��رق و مكانيك 
براي طراحي، توسعه، مديري��ت و بهره برداري از 
سيس��تم هاي استخراج، انتق��ال، توزيع و مصرف 

انرژي است. 
  پايه ريزي از شريف

نخستين بار در سال ۱۳76 ضرورت راه اندازي رشته 
مهندسي انرژي در شوراي تحصيالت تكميلي و در 
شوراي دانشگاه صنعتي شريف تصويب و مجوز آن 

در سال ۱۳7۸ از وزارت علوم دريافت شد. 
 پذي��رش دانشج��و در دوره كارشناس��ي ارشد، 
مهندسي سيستم هاي انرژي در دانشگاه صنعتي 
شريف از مهر سال ۱۳7۸ آغاز شد و از سال ۱۳۸۱ 
هم دانشگاه شري��ف اقدام به ج��ذب دانشجويان 
دكت��ري در دانشك��ده مهندسي مكاني��ك كرد.  
دانشگاه تهران هم با توجه به نياز روزافزون كشور 
ب��ه مهندسين اي��ن رشته و همچني��ن اهميت و 
جايگاه باالي اين رشته در جهان، در سال ۱۳۸7 

شروع به جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد 
در سه گرايش تكنولوژي، سيس��تم هاي انرژي و 

محيط زيست كرد. 
 چين، صدرنشين جهاني

طبق آخرين رتبه بندي پايگاه سايمگو كه براساس 
داده ه��اي س��ال ۲۰۱7 انج��ام شده ب��ا بررسي 
۱5۳كشور جهان در رشته مهندسي انرژي، ايران 
در رده هفتم دنيا قرار گرفته اس��ت. در رده بندي 
برترين كشورهاي دنيا در حوزه مهندسي انرژي، 
چين با ۱۸هزار و ۳۰5 مقال��ه و استناد ۱۰هزار و 
۱۰۲ و شاخص اچ ايندكس ۱76 در مقام نخست 
قرار گرفته است.  بعد از چين، اياالت متحده امريكا 
با ۱۰ه��زار و ۳67 مقاله، استناد ۱۰ه��زار و ۸7 و 
شاخص اچ ايندكس ۲7۸ در رده دوم جهان ايستاد. 
هندوستان هم با 4 هزار و ۲۲۱مقاله، استناد هزار و 
5۰۸ و شاخص اچ ايندكس ۱4۱ به عنوان سومين 

كشور برتر شناخته شده است. 
 هر سال بهتر از پارسال

در رده هاي بعدي هم انگلس��تان، ژاپن و آلمان از 
چهارم تا ششم قرار گرفته اند. در همين رتبه بندي، 
ايران با انتشار ۲هزار و 6 مقاله رتبه هفتم را به خود 
اختصاص داده است. در رتبه بن��دي سال ۲۰۱6 
ايران در رده نهم جه��ان در حوزه مهندسي انرژي 
قرار گرفته بود كه در مقايسه با سال ۲۰۱7 دو پله 

صعود نشان مي دهد. 
  ايران، مدافع عنوان قهرماني

جالب اينكه طبق آمار يك سال قبل هم يعني سال 
۲۰۱6، كشورمان با هزار و 7۰9 مقاله منتشر شده 
و شاخص استناد 6 هزار و 5۲۸ در رتبه نخس��ت 
خاورميانه قرار گرفته بود. در واقع ايران با اين رتبه 
در حوزه مهندسي انرژي مدافع عنوان قهرماني بود.  
در رده بندي سال ۲۰۱6 هم تركيه با 696 مقاله، 
عربستان با 544، مصر با 4۳6 و رژيم صهيونيستي 
هم با ۳9۰مقاله به ترتيب در رتبه هاي دوم تا پنجم 
قرار گرفته اند. آمار سال قبل از آن يعني سال ۲۰۱5 

هم به همين ترتيب است. 
 با اين تفاوت كه عربستان سعودي با يك پله باالتر 
نسبت به تركيه در مقام دوم منطقه حضور و ايران 
همچنان با اقتدار و با ارائه هزار و ۳۸9 مقاله در رده 

نخست قرار داشت. 
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به رغم اثبات سرطانزايي پودر بچه امريكايي محصوالت اين برند همچنان در ايران عرضه مي شود

رهاشدن بازار47ميليارد توماني لوازم آرايشي بهداشتي

درمان خانگي سوختگي، شدت آسيب را بيشتر مي كند

مهندسي انرژي ايران
اول در منطقه، هفتم در جهان

»مديريت و استخراج انرژي« در ايران با تلفيقي از رشته هاي مهندسي برق و مكانيك زبانزد محافل علمي و صنعتي جهان شده است

حاش�يه هاي بازار 

زهرا چيذري 
ل�وازم آرايش�ي   گزارش  2

بهداشتي تنها به 
ركوردداري ايرانيان در مصرف اين مواد منتهي 
نمي شود. همين چند روز پيش بود كه واردات 
ل�وازم آراي�ش ب�ا ارز 4ه�زار و 200 تومان�ي 
حاشيه ساز شد؛ خبري كه با تكذيب اتحاديه 
واردكنندگان لوازم آرايشي بهداشتي و سازمان 
غذا و دارو همراه بود. درس�ت چند روز پس از 
اين ماج�را عبدالعظيم بهفر، رئي�س كل امور 
فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي سازمان غذا 
و دارو در مراسم افتتاحيه نخستين نمايشگاه 
بين المللي فرآورده هاي بهداشتي وآرايشي، از 
ت�الش اي�ن اداره ب�راي فعال ك�ردن پس�ت 
ماركتينگ ب�راي برخي محصوالت آرايش�ي 
بهداشتي و در نهايت براي تمام محصوالت در 
برخي استان ها خبر داد. اين در حالي است كه 
با گشتي كوتاه در بازار لوازم آرايش در مي يابيد 
اين بازار كه بنا بر آمارهاي رسمي سازمان غذا 
و دارو ارزش ريالي اش بالغ بر 47هزارميليارد 
تومان است، بيش�تر در اختيار اقالم قاچاق و 
تقلبي است به گونه اي كه تاكنون شنيده نشده 
ي�ك ف�رآورده آرايش�ي بهداش�تي از بازار 
جمع آوري ش�ود؛ نمون�ه اش پودره�اي بچه  
جانسون اند جانسون امريكايي كه به رغم اثبات 
س�رطانزايي و محكوم ش�دن اي�ن كمپاني به 
پرداخت غرامت در امريكا ،  هنوز هم مي توان در 
بازار كشور اين محصول و ساير محصوالت برند 
جانس�ون  ان�د جانس�ون را پي�دا ك�رد. 
خبر ريكال برخ��ي داروها موضوع��ي است كه 
هر از چند گاهي رسانه اي مي ش��ود و جداي از 
حس��اسيت برانگيزي در فضاي عمومي جامعه 

حكايت از وجود نظارت بر كيفيت اين محصوالت 
دارد. به گون��ه اي كه اگر كيفي��ت دارويي دچار 
مشكل باشد با فرمان جم��ع آوري آن مواجهيم. 
در حوزه لوازم آرايشي بهداشتي به رغم مصرف 
عمومي تر آن هيچ گاه پيش نيامده تا محصولي 
از ب��ازار جمع آوري شود يا نس��بت ب��ه كيفيت 
آن به عم��وم هشدار داده ش��ود؛ چراكه با توجه 
به فرآين��د متف��اوت توزي��ع دارو از محصوالت 
آرايش��ي بهداشت��ي بي ترديد جم��ع آوري آن 
از بازار كار ساده اي نيس��ت، ام��ا درست شبيه 
فهرست كااله��اي مضري كه ه��ر از چند گاه از 
سوي سازمان غ��ذا و دارو در رسانه هاي جمعي 
منتشر مي شود. در اينجا نيز سازمان غذا و دارو 
مي تواند با چنين هشدارهايي مردم را از عوارض 
محصوالت آرايشي مشكل دار آگ��اه كند، اما به 

رغم سهم 4/5درصدي لوازم آرايشي بهداشتي 
در سبد خانوار كه چيزي حدود 47هزار ميليارد 
تومان از درآمد ايرانيان را شامل مي شود، اين بازار 

به طور كامل به حال خود رها شده است. 
 ركوردداري در واردات لوازم آرايش

 بازار 4ميليارد دالري مصرف لوازم آرايش در ايران 
كشورمان را به يك��ي از ۱۰كشور پرمصرف لوازم 
آرايشي در دنيا تبديل كرده است. رشد اين بازار 
با توجه به آناليز جمعيت زنان بين ۱5تا ۲4سال 
تا هشت سال آينده ادامه خواهد داشت. در سال 
۲۰۱7، حجم واردات لوازم آرايشي در ايران ۲/۱ 
ميليارد دالر ب��وده است. اين حج��م واردات در 
مقايسه با حجم 7/۲ميليارد دالري واردات لوازم 
آرايش در خاورميانه اي��ران را در رتبه دوم بعد از 

عربستان سعودي قرار مي دهد. 

 اختصاص 30درصد درآمد زنان 
نتايج نظرسنج��ي از زنان شاغل ب��االي ۱5سال 
در سال ۲۰۱5 ك��ه از سوي مؤسس��ه تحقيقي 
گالوپ درباره ايران منتش��ر شده، نشان مي دهد 
زنان ايراني۳۰درصد درآمد ماهانه خود را صرف 
خريد لوازم آرايش��ي، بهداشتي و مراقبت پوست 
مي كنند. اين آمار در آلمان ۱/5 درصد، فرانس��ه 
و انگلي��س ۱/7 درصد و در ايتالي��ا ۸ درصد را به 
خود اختصاص مي دهد. با اين حس��اب ايران دو 
برابر بيشتر از كشورهايي مانند ايتاليا و سه برابر 
كشوره��اي انگليس لوازم آراي��ش مي خرند.  در 
چنين شرايطي ب��ازار لوازم آراي��ش در كشور از 
فقدان نظارت رنج مي برد و همين مسئله موجب 
شده تا بنا بر آمار رسمي وزارت بهداشت بيش از 
4۰ درصد بازار لوازم آرايشي بهداشتي در دست 

اجناس تقلبي و قاچاق باشد. 
 عرضه برند ممنوعه در ايران

با وجود اين حت��ي واردات رسمي ل��وازم آرايشي 
بهداشتي هم انگار چندان نظارت شده نيست. نمونه 
اين ماجرا را مي توان در جريان فروش محصوالت 
آرايشي بهداشتي كمپاني جانس��ون اند جانسون 
مشاهده كرد؛ كمپاني امريكايي كه از سوي دادگاه به 
دليل سرطانزا بودن محصوالتش به پرداخت مبلغ 
4/7 ميليارد دالر جريمه محكوم شده است.  شركت 
»جانس��ون اند جانس��ون« با حدود 9هزار پرونده 
شكايت دست ب��ه گريبان اس��ت و وكالي برخي 
از شاكيان مدعي هس��تند كه اين كمپاني از دهه 
7۰ميالدي مي دانسته است، برخي از محصوالتش 
از جمله پودرهاي تالك آلوده به آزبست )پنبه نسوز( 
هستند، اما به مشتريانش درباره خطرات آنها هشدار 
نداده اس��ت، اما در ايران محص��والت اين كمپاني 

بي هيچ محدوديتي عرضه مي شوند. 

چهارشنبه سوري، آتش و سوختگي سال هاست 
مت�رادف يكديگر ش�ده اند. در اي�ن ميان در 
مواجهه ب�ا فردي كه دچار س�وختگي ش�ده 
بدترين روش اس�تفاده از درمان هاي مرسوم 
خانگي مانند خمير دندان، سيب زميني رنده 
شده، گوش�ت قرمز و روش هايي از اين دست 
نه فقط هيچ تأثير مثبتي در درمان سوختگي 
ندارد بلكه باعث مي شود، محل سوختگي بدتر 
و وسعت آن بيش�تر و عميق تر شود. در عوض 
بهترين گزينه ممكن براي مواجهه با سوختگي 
شست وشوي آن با آب يا سرم شست وشو است. 
س��ال گذشت��ه ۲ه��زار و ۸۲ نف��ر در ح��وادث 
مرتبط ب��ا چهارشنبه سوري س��ال 96 در كشور 

مص��دوم و چهار نفر ني��ز در اين ح��وادث كشته 
شدن��د. از مجموع مصدومان ني��ز ۱5۸نفر دچار 
سوختگي شديد و متوسط شدند، اما در مواجهه 
با سوختگي هاي چهارشنبه سوري بهترين اقدام 
ممكن چيست؟ اين سؤالي است كه اميرهوشنگ 
احساني، متخصص پوست، مو و زيبايي در پاسخ 
به آن مي گويد:»هنگ��ام سوختگي در درجه اول 
بهترين كار شست و شوي محل سوختگي با آب 
ولرم يا سرم شس��ت وشو است چراكه دوركردن 
مواد آتش زا از سطح پوست باعث مي شود وسعت 
سوختگي بيشتر نش��ود، اما در رابط��ه با صدمه 
ديدن مناطق حس��اسي چون چشم و گوش فرد 
بايد فوراً ب��ه بيمارستان منتقل ش��ود و توصيه 

اكيد مي شود به هيچ عنوان اطرافيان خودسرانه 
اقدامي انج��ام ندهند.« اي��ن پزشك متخصص 
با تقس��يم بندي سوختگي ها ب��ه سوختگي هاي 
حرارتي و شيميايي تصري��ح مي كند:»با نزديك 
شدن به چهارشنبه سوري معموالً با مواد آتش زا 
و ترقه ها، سوختگي هاي حرارتي بيشتر براي افراد 
ايجاد مي شود.« به گفت��ه وي باورهاي غلطي كه 
امروزه بس��يار شنيده مي شود، حاكي بر آن است 
كه در محل سوختگي خميردندان، سيب زميني 
رنده شده و گوشت قرمز ق��رار دهيد. هيچ اثبات 
علمي براي اي��ن موضوع وجود ن��دارد و در واقع 
باعث مي شود كه محل سوختگي بدتر و وسعت آن 
بيشتر و عميق تر شود. استفاده از پماد هاي سيلور 

سولفاتديازين و نيتروف��ورازون بهترين گزينه ها 
براي سوختگي هاي جزئي و درمان هاي خانگي 
است.  اين متخصص با تأكي��د بر اينكه تاول هاي 
ايجاد شده در محل سوختگي از بافت هاي زيرين 
پوس��ت در برابر صدمه بيشت��ر مراقبت مي كند، 

 توصيه كرد: » به هيچ وجه تاول ها را نتركانيد.«
وي با اشاره به اينكه معموالً عفونت ها در روز دوم و 
سوم بعد از سوختگي اتفاق مي افتد بر شست و شوي 
زياد براي جلوگي��ري از عفونت تأكيد كرد.  بنا به 
تأكيد احساني، اگر مايع زرد رنگ يا مايل به سبز از 
زخم بيرون بيايد يا اينكه پوست اطراف زخم قرمز 
رنگ، گرم، متورم و دردناك شود، نشان مي دهد 
زخم عفونت كرده و نياز به مراقبت پزشكي دارد. 

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. 
-----------------------------------------------------
 حجت اهلل عبدالملكي توئيت ك�رد: مهم ترين مظلوميت مردم 
ايران و انقالب اسالم��ي اينه كه اقتصادشون بي��ش از ۳5سال دست 
ليبرال ها و سكوالرها بوده، بعد هزين��ش رو اقتصاد اسالمي و اقتصاد 

مقاومتي بايد بده. . . 
-----------------------------------------------------

  يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: چه كسي جلودار 
وقاحت افسارگسيخته در بازار است؟ »پسته اجاره اي« اگر مصداقي از 
مشوش كردن اذهان عمومي نيس��ت، پس چيست؟ اداره اماكن و قوه 
قضائيه با اين زالو صفت��ان جز كه در تنورگراني ب��ه كثيف ترين شكل 

مي دمدند، چرا برخورد قاطع نمي كند؟ 
-----------------------------------------------------
  عليرضا وهاب زاده توئيت كرد: جالبه بدوني��د با ارز تجهيزات 
پزشكي. اقالمي نظير در اتوماتيك، شيرآالت، ماساژور، مركب، بالشت 
و تردميل وارد شده. فقط امس��ال براي واردات تردميل 4/ ۲۳۲/ 7۳۳ 
دالر ارز دولتي پرداخت شده. يعني االن يكي داره روي ارز بيمارهاي 

بدبخت نيازمند جراحي. ميدوه تا خوش هيكل بشه. 
-----------------------------------------------------

  احمد خسروي با انتشار اين عكس توئيت كرد: طلبه هاي شهر 
شيروان ۲۰ نفر از پاكبان ها را اعزام كردند، مشهد مقدس؛ طي اين مدت 
وظايف آنها را طالب به صورت جهادي انجام خواهند داد. درد و بالتون 

بخوره تو سر برخي ها.
-----------------------------------------------------
  نوري توئيت كرد: جاي بس��ي تأسف. ۸۰درص��د ايراني ها حتي 
يك بار هم سينما نرفته اند و 9۰ درصد حت��ي يك بار به تماشاي تئاتر 
نرفته اند! ۳۲درصد ايراني ها مي گوين��د در يك سال اخير به موسيقي 

گوش نكرده اند و 4۰ درصد هيچ كتاب غيردرسي نخوانده اند!
-----------------------------------------------------

  مهدي توئيت كرد: اگر تا حاال فقط پزشكاني ديده ايد كه كارتخوان 
نداشتند، بگم، ام��روز دكتري رفتم ك��ه پول ويزي��ت را هم خودش 
مي گرفت، درست بعد از معاين��ه، با اين عبارت ثاب��ت »ويزيت رو به 
خودم بده«! اگر تراول بود، انگشت مي كشيد امنيتش را چك كند و اگر 

اسكناس شصتش را تر مي كرد و مي شمرد!
-----------------------------------------------------

  آسيه باكري)دختر شهيد باكري(  با انتشار اين عكس توئيت 
كرد: گاه اسمت را جا مي گذاري و برمي گردي. گاه اسمت بر مي گردد 
و خودت مي ماني. حاال در اين ميدان بزرگ مين  انتخاب كن؛ گمنام 

يا مفقوداالثر؟
-----------------------------------------------------

  مجيد قرباني با انتشار اين عكس توئيت كرد: خسارت محض 
يعني همون ۱4۰هواپيمايي كه )به عنوان شكالت برا نابودي صنعت 
هسته ايمون( قرار بود تو برجام بهمون بدن و آخر هم نفروختن به دليل 
سقوط زياد پروازشون ممنوع شده!)البت��ه خدا رو شكر بهمون ندادن 

وگرنه اينجوري باز چوب حراج ميزدن به آبرومون!(

 معاون وزي��ر كشور بيان ك��رد: رويكرد وزارت كش��ور اين است كه 
هموطنان در تمامي شهرها و روستاها يعني ۳7هزار دهياري و هزار و 

۲79شهرداري نوروز متفاوتي را تجربه كنند. 
 رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران، از تهيه 

شناسنامه براي 6هزار و 5۰۰ باغ پراكنده در پايتخت خبر داد. 
 وزير كشور اعالم كرد: بايد با متخلفان رانندگي شديد برخورد شود 
و به هيچ عنوان به آنها رحم نشود. بايد با اف��رادي كه از قانون تخطي 

مي كنند برخورد جدي تري شود. 
 رئيس گروه آبزيان آب هاي داخلي سازمان محيط زيس��ت با اشاره 
به اينكه »زبرا« يك ماهي گوشت خوار است، نس��بت به رهاسازي آن 
در آب هاي آزاد كشور هش��دار داد و گفت: »زبرا« ي��ك گونه مهاجم 

سلطه طلب است كه از تخم و الرو ساير آبزيان تغذيه مي كند. 
 مركز ملي پرورش استعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان، 
طي اطالعيه اي به خانواده ها توصيه كرد: به جز المپيادها و مس��ابقات 
رسمي اين مركز، از ثبت نام و اعزام دانش آموزان به مسابقات بين المللي 

پرهيز كنند. 
 وزي��ر آموزش وپرورش اظهار ك��رد: متأسفانه بخش��ي از مأموريت 
آموزش عالي به آموزش وپرورش منتقل شده است و برخي نيز به اين 
روند مي بالند، اما اين نادرست است زيرا آموزش و پرورش عمومي را با 

تهديد مواجه كرده و باعث انحراف از مسير اصلي اش شده است. 
  معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، معافيت ۲۰ درصدي از 
پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني را كه در كارگاه ها از نيروي كار زنان 

سرپرست خانوار استفاده مي كنند به دولت پيشنهاد كرده است. 
 رئيس سازمان امداد و نجات هالل احم��ر از انجام ۱۰۸مأموريت و 
امدادرساني به 5۰5 نفر در نخس��تين روز از طرح نوروزي هالل احمر 

خبر داد. 
 معاون مشاركت هاي اجتماع��ي سازمان ام��ور اجتماعي كشور با 
اشاره به فعالي��ت سازمان هاي مردم نهاد در ايام عي��د و در حوزه هاي 
محيط زيس��ت و ميراث و گردشگري، بر افزايش فعاليت سازمان هاي 
مردم نهاد در راست��اي افزايش فرهنگ عمومي م��ردم در رانندگي و 

رعايت قوانين رانندگي به منظور كاهش تصادفات تأكيد كرد. 
 استاندار تهران با اشاره به مشكالت زيست محيطي در شهرستان ري 
گفت: متأسفانه در برخي حوزه ها شاهد وضعيت بحراني در اين منطقه 
هس��تيم به عنوان نمونه بالغ بر ۳5ميليون مترمكعب پساب از سمت 
سرخه حصار و فيروزآباد به سمت شهرست��ان ري سرريز مي شود كه 

همين مسئله مشكالتي را براي مردم منطقه به وجود آورده است. 
 معاون مركز سالمت محيط و ك��ار وزارت بهداشت، گفت: براساس 
گزارش تيم هاي سيار بازرسي بهداشت محيطي سراسر كشور حدود 
۲۰۰ هزار و 975كيلوگ��رم موادغذايي و آشاميدن��ي غيربهداشتي و 

تاريخ گذشته توسط بازرسان بهداشت محيط معدوم شده است. 

اجراي حكم 150محكوم اقتصادي 
در 8ماه با 7قاضي

دادستان تهران با اعالم آمار هشت ماهه از شعب ويژه در دادستاني 
گفت: 181بازداش�تي، 849ممنوع الخروجي و 244كيفرخواست 
صادره از جمله دستاوردهاي اين دادگاه هاست. همچنين تا امروز 
حكم محكوميت 150نفر هم اجرا شده كه چنين عملكردي در هشت 
ماه كار بزرگي است كه فقط توس�ط هفت قاضي انجام شده است. 
عب��اس جعفري دولت آبادي با اش��اره به فعاليت شع��ب ويژه نوروزي 
در دادستاني ته��ران از فعاليت شع��ب كشيك خب��ر داد و گفت: اگر 

پرونده هاي خاصي در اين ايام وارد شود، رسيدگي مي كنيم. 
دادستان تهران همچنين با اع��الم آمار در اين زمين��ه اظهار داشت: 
پس از استج��ازه مقام معظم رهبري، شعب وي��ژه در دادستاني ايجاد 
شد كه سرعت، دقت، شفافيت و قاطعيت در رسيدگي از ويژگي هاي 
اين دادگاه هاس��ت. در اين ماه ها اقدامات بس��يار خوب��ي انجام شد، 
۱۸۱بازداشتي، ۸49ممنوع الخروج��ي و ۲44كيفرخواست صادره از 
جمله دستاورده��اي اين دادگاه هاست.  جعف��ري دولت آبادي تأكيد 
كرد: 56۳پرونده به دادگاه هاي ويژه در حوزه هاي مختلف از جمله ارز، 
سكه، خودرو، الستيك، گوشت، موبايل و صرافي ارسال شده است كه 
تا به امروز حكم محكوميت ۱5۰نفر هم اجرا شده. چنين عملكردي در 
هشت ماه كار بزرگي است كه فقط توسط هفت قاضي انجام شده است.  
وي همچنين در بخش ديگري اظهار كرد: امسال به  لحاظ رسيدگي هاي 
بزرگ در پرونده هاي قضاي��ي، سال پرتالشي ب��ود. پرونده هاي بانك 
سرمايه، پتروشيمي، تعاوني هاي اعتبار، زحمات زيادي براي قوه قضائيه 
داشت. مردم بدانند كه اين قضات واقعاً شب و روز نداشتند تا پرونده ها 

را به سرانجام برسانند. 
 خدادادي پرونده هاي مختومه متعددي داشته است

وي درباره پرونده سلمان خدادادي با اشاره به ارسال يك گزارش مبسوط 
براي هيئت نظارت گفت: اين فرد پرونده هاي مختومه متعددي داشته 
است. اين پرونده به دادگاه رفت و بخشي را انكار كرد. مس��ائل اخالقي 
اعالم آن اشكال دارد. دادگاه بخشي از ادعاها را نپذيرفته است و بايد بعد 
از اظهارنظر ديوان عالي اظهارنظر كرد. هرچن��د گزارشي را درباره اين 
پرونده به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان ه��م ارائه كرده ايم كه حكم 
صادره دو بخش دارد؛ يك بخ��ش رد شده و بخش ديگ��ر آن را دادگاه 
پذيرفته و حكم صادر كرده است كه فعاًل نمي توان درباره آن اظهارنظر 
كرد.  دادستان تهران درباره احتمال قطعيت حكم و تأثير آن بر مصونيت 
نمايندگان گفت: مصونيت نمايندگان صرفاً درباره نطق هاي آنهاست و 
همه افراد در برابر قانون يكسان هستند. اينكه كسي جرمي مرتكب شود، 
هيچ مصونيتي ندارد.  محمدجواد جمالي نوبندگاني نيز در اين باره اظهار 
داشت: قاضي پرونده علت حكم را مبتني بر ارتباط دانسته نه تجاوز! طبق 
آنچه كه سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان گفته است، هنوز 
اين حكم قطعي نشده و زماني قطعي مي شود كه خدادادي اعتراضي بكند 

و مجدد دادگاه تجديدنظر اعالم نظر و حكم كند. 
 رانت خواري در نابساماني هاي بازار 

دادستان تهران درباره نابساماني هاي بازار اظهار داشت: نابساماني بازار 
جز با تشديد نظارت درماني ندارد. دستگاه ه��اي دولتي بايد پاي اين 
تصميم بايستند و با متخلفان برخورد كنند؛ رانت خواري و فساد در اين 
بخش كاماًل قابل مشاهده است.  جعفري دولت آبادي با اشاره به ضرورت 
برگزاري جلسه با پليس براي پيشگيري از سرقت هم گفت: سرپرستان 
دادسرا اقدامات و تمهيدات پيش  بيني شده از سوي پليس در اين زمينه 
را بررسي و توصيه هاي الزم را ارائه كنند و همچنين از اعطاي مرخصي 
به سارقان حرفه اي خودداري شود.  جعف��ري دولت آبادي در رابطه با 
وضعيت متهمان بازداشتي  تأكيد كرد: جز در موارد ضروري از بازداشت 
افراد جلوگيري شود و تا جايي كه امكان دارد زمينه آزادي متهمان از 

طريق صدور قرارهاي تأمين مناسب فراهم شود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

  از شهر

 فعاليت عمراني در ميدان هفت تير
حس�يني، تهران: فعاليت عمراني در ميدان هف��ت تير تهران جان 
بسياري از عابران پياده را به خطر انداخته است. مدتي است كه به علت 
عمليات عمران��ي در اين محل بخشي از پل مكاني��زه عابر پياده جمع 
آوري شده و عابراني كه قصد رسيدن به ضل��ع جنوبي ميدان را دارند 
به سمت پل موقت ايجاد شده هدايت مي شوند. در اين بين هس��تند 
بسياري از كساني كه به دليل مشكالت حركتي و يا سالخوردگي توان 
باالرفتن از پله هاي انبوه را ندارند و شهرداري به جاي ايجاد محل گذر 
امن براي عبور اين افراد از عرض خيابان اقدام ب��ه ايجاد موانع در اين 
محل كرده است. ايجاد موانع هم سبب شده افرادي كه تواناني استفاده 
از پل عابرايجاد شده را ندارند براي دسترسي به جنوب ميدان مسافت 
طوالني را در طول بزرگراه طي كنند تا به معبري براي دسترسي به ضلع 
جنوبي دست پيدا كنند كه امكان وقوع تص��ادف آن ها با خودروهاي 

عبوري دور از انتظار نيست. 

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.


