










اخبار كوتاه

شنبه 15 مهر 1391اجتماعياجتماعي وطن امروز  شماره 0986 4
در شهر

رتبه 9 ايران در فناورى نانوي دنيا
ــعه فناورى نانو از رتبه نهم  ــتاد توس دبير س
ــال 2012 در  ــاه اول س ــران در 9 م ــى اي جهان
حوزه نانو خبر داد و گفت: تعداد ثبت اختراعات 
ــال 2012 حدود 20 اختراع بوده كه  ايران در س
درصد كل ثبت اختراعات بين الملل در كشور   42
را شامل مى  شود.سعيد سركار در مراسم افتتاح 
پنجمين جشنواره و نمايشگاه فناورى نانو با اشاره 
ــوزه نانو افزود: ميزان  ــد علمى ايران در ح به رش
توليد علمى ايران در سال 2011 با انتشار 3 هزار 
مقاله علمى رتبه 11 جهانى را كسب كرد. دبير 
ستاد توسعه فناورى نانو اظهار داشت: ايران در 9 
ــال 2012 با رتبه نهم جزو 10 كشور  ماه اول س
ــر در حوزه نانو قرار گرفت.  وى ادامه داد: در  برت
اين رتبه بندى جهانى نام ايران به ترتيب پس از 
كشورهاى چين، آمريكا، آلمان، كره جنوبى، ژاپن، 
هند، فرانسه و انگليس ثبت شده و پس از ايران 
كشورهايى چون اسپانيا، تايوان، ايتاليا، روسيه، 
كانادا و استراليا قرار گرفته اند. سركار همچنين از 
رونمايى 7 فناورى با حضور رئيس جمهور در روز 

شنبه (امروز) خبر داد.

بهترين مركز علوم اعصاب دنيا 
در ايران بنا مى  شود

وطن امروز: رئيس سمپوزيوم 
ــز و  ــى مغ ــى جراح بين الملل
ــدوارى كرد  ــاب ابراز امي اعص
مركز جامع علوم اعصاب ايران 
ــال آينده راه اندازى  تا اواخر س
شود.  پروفسور مجيد سميعى در نشست خبرى 
ــى جراحى مغز  ــمپوزيوم بين الملل پنجمين س
ــد،  ــتان ميالد برگزار ش و اعصاب كه در بيمارس
ــت: در اين كنگره مى  خواهيم ببينيم  اظهار داش
در زمينه جراحى مغز و اعصاب در چه جايگاهى 
قرار داريم و به كجا بايد برويم. وى به تصادفاتى 
ــوند اشاره كرد و  كه موجب صدمه مغزى مى  ش
ــود گفت 9درصد مرگ و مير  افزود: تقريبا مى  ش
در سراسر دنيا مربوط به تصادفات است. پروفسور 
ــال بين 150  ــاره به اينكه در س ــميعى با اش س
ــان به دليل وقوع تصادف از  تا200 ميليون انس
ــى از  بين مى  روند، افزود: عمل هاى جراحى ناش
ــا400 ميليون دالر  اين تصادفات حدود 300 ت
ــت. وى در  ــور ها تحميل كرده اس هزينه به كش
ادامه به راه اندازى مركز جامع علوم اعصاب جهان 
در ايران اشاره كرد و افزود: اطمينان صددرصدى 
دارم با كمك ملت ايران، اين مركز بهترين مركز 

علوم اعصاب در دنيا مى  شود.

شهردار رى انتخاب شد
ــاره به  ــتاندارى تهران با اش معاون عمرانى اس
ــت، گفت:  ــده اس ــهردار رى انتخاب ش اينكه ش
شهردار رى يكى از شهرداران سابق مناطق تهران 
است و منتظر هستيم استاندارتهران حكم انتصاب 
ــد. محمدرضا محمودى  ــا و ابالغ كن وى را امض
درباره آخرين اقدامات در جداسازى رى از تهران 
به فارس گفت: در حال حاضر مقدمات جداسازى 
انجام شده است؛ شهردار رى انتخاب شده است و 

هفته  جاري معرفى مى شود.

راه اندازى ترمينال مركزى 
ويژه معلوالن در پايتخت

رئيس سازمان بهزيستى كشور از افتتاح ترمينال 
مركزى در شهر تهران با همكارى بخش خصوصى 
ــده اين ترمينال  ــر داد و گفت: طى 20 روز آين خب
ــود.  براى ارائه خدمات ويژه معلوالن راه اندازى مى ش
ــود موانع قانونى  ــاره به وج ــمى با اش همايون هاش
درتفاهمنامه شهردارى و بهزيستى درباره راه اندازى 
ــت:  ــافربرى معلوالن در تهران اظهار داش پايانه مس
ــزودى ترمينال مركزى در اطراف خيابان ميرداماد  ب
با همكارى بخش خصوصى افتتاح خواهد شد، ضمن 
اينكه بيش از 30 دستگاه ون مناسب سازى شده در 

اختيار اين مركز قرار خواهد گرفت.

ــجويى  ــى و دانش   صدر، معاون خدمات آموزش
ــگاه علمى كاربردى: فهرست اسامى حدود  دانش
118 هزار نفر پذيرفته شده در دوره هاى كاردانى 
ــته و ناپيوسته اين دانشگاه در سايت  ترمى پيوس

www.sanjesh.org اعالم شد.
  جمعيت هالل احمر اعالم كرد: همزمان با هفته 
كاهش اثرات بالياي طبيعي از 15 تا 21 مهر مانور 
ــتان  ــاي توانا و مانور امداد و نجات در كوهس تيم ه
ــود،همچنين فراخوان ويژه و گسترده  برگزار مي ش
جهت ثبت نام و شركت در دوره هاي آموزشي عمومي 

«امداد و كمك هاي اوليه» اعالم خواهد شد.
  مازيار حسينى، معاون فنى و عمرانى شهردارى 
ــراه امام على (ع)  ــران: خطوط BRT در بزرگ ته
همزمان با ساخت آن در حال طراحى است و قرار 

است معاونت فنى و عمرانى اين خط را بسازد.
  عباس ديلمى زاده، مديرعامل جمعيت خيريه تولد 
دوباره از افتتاح نخستين مركز TC ويژه درمان زنان 

وابسته به شيشه در تهران در هفته جارى خبر داد.
ــاركت هاي مردمي    سعيد ستاري، معاون مش
ــي (ره): پيش بيني  ــام خمين ــداد ام ــه ام كميت
ــاركت هاي مردمي جشن  ميليارد توماني مش  25

عاطفه ها در سال جاري محقق مي شود. 

گروه اجتماعى: وزير بهداشت با اشاره به بررسي هاي انجام 
ــت پرتوها و تاثير آن بر بدن انسان،  ــده درباره بهداش ش
گفت: در اين زمينه بررسي هاي مختلفى در مركز سالمت 
محيط و كار وزارت بهداشت صورت گرفت و به اين نتيجه 
رسيديم كه اشعه هاي حاصل از آنتن ها و دكل ها زيان رسان 
نيستند. با وجود آنكه مدتى است شايعاتى درباره ضرر و 
عوارض پرتوها، امواج دكل هاى مخابراتى و موبايل بر بدن 
ــان به گوش مى رسيد اما مرضيه وحيددستجردي،  انس
ــت در اين باره تاكيد كرد: اشعه هاي حاصل  وزير بهداش
از آنتن ها و دكل ها زيان رسان نيستند. وى به ايسنا گفت: 
آنتن ها و دكل ها بايد از فواصل استاندارد برخوردار باشند. 
بر اساس بررسي هاي انجام شده در مركز سالمت محيط 
و كار به اين نتيجه رسيديم كه هر چه فواصل اين آنتن ها 
طوالني و تعدادشان كم باشد، مي توانند زيان رسان باشند. 
ــتر باشد، اشعه حاصل از  اما اگر فواصل كم و تعداد بيش
ــان نيست.  اين آنتن ها و دكل ها به هيچ وجه آسيب رس
وزير بهداشت يادآور شد: در مجموع از آنجا كه در نصب 
ــتانداردها رعايت مي شود از نظر  اين آنتن ها و دكل ها اس
ــي درباره تخلف از اين  ــكلي ندارند. اما اگر گزارش ما مش
ــيدگي كرده و اقدامات  ــود، حتما رس موارد به ما ارائه ش
الزم صورت خواهد گرفت. «وطن امروز» نيز هفته گذشته  
ــتند از يافته هاى علمى سازمان بهداشت  ــى مس گزارش
جهانى و اظهار نظر كارشناسان منتشر كرد كه بر اساس 
نتايج آن از نظر علمى پارازيت و امواج دكل ها بر سالمتى 

انسان و ايجاد بيمارى ها نقش موثرى ندارند.
رونمايي از 20 ■ قلم دارو و تجهيزات پزشكي

ــت همچنين از رونمايي 10 قلم دارو و  وزير بهداش
تجهيزات پزشكي تا پايان امسال خبر داد. دستجردي كه 
براى افتتاحيه 9 اتاق عمل جراحي جديد به بيمارستان 
ــه امروز در  ــفا يحيائيان تهران رفته بود با بيان اينك ش
ــتاني قرار داريم كه 16 عضو هيات علمي و 33  بيمارس
ــتان  متخصص و فوق تخصص دارد، اظهار كرد: بيمارس
شفايحيائيان يك بيمارستان تك بخشي ارتوپدي است 

ــل جراحي در آن  ــزار و 400 عم ــه ماهانه بيش از ه ك
ــتان 150 تختي  انجام مي پذيرد. وي ادامه داد: بيمارس
ــفايحيائيان بيش از 11 هزار مراجعه سرپايي ساالنه  ش
دارد و ماهانه 700 بيمار در آن بستري مي شوند. امروز با 

تالشي كه صورت پذيرفته 4 اتاق عمل جراحي جديد به 
اين بيمارستان اضافه و 5 اتاق عمل جراحي نيز بازسازي 
شد. همچنين بخش توانبخشي و مركز تحقيقات ارتوپدي 
بيمارستان نوسازي شده اند. وزير بهداشت افزود: با وجود 

ــتم هاي پيشرفته ارتوپدي در دنيا، اكنون  استقرار سيس
ــيده ايم كه نه تنها اعزام بيمار به خارج از  به درجه اي رس
كشور نداريم  بلكه بيمارپذير نيز شده ايم. وزير بهداشت در 
ادامه با اشاره به اينكه 20 قلم تجهيزات پزشكي به عنوان 
ــت و  ــاي كالن ملي مورد حمايت وزارت بهداش طرح ه
معاونت تحقيقات و فناوري رياست جمهوري قرار گرفته 
ــي از اين تجهيزات  ــده اند، از رونمايي نيم و تصويب ش
ــال خبر داد و گفت: از جمله اين  ــكي تا پايان امس پزش
ــتاب دهنده خطي،  ــتگاه ش ــزات مي توان به دس تجهي
ــتگاه هاي ليزر و همچنين تجهيزاتي درباره  برخي دس
ــاره كرد. دستجردي افزود: اكنون  بيماري هاي قلبي اش
ــكي را در داخل  85 درصد ملزومات يكبار مصرف پزش
كشور توليد مي كنيم. در حال حاضر برخي شركت هاي 
ــرنگ و موادي از اين دست وارد فاز دوم  توليدكننده س
ــده  اند كه اميد است برخي شركت هاي  و سوم توليد ش
توليدكننده تجهيزات آندوسكوپي را بتوانيم تا دهه فجر 
ــن تاكيد بر اينكه در  ــانيم. وي ضم به بهره برداري برس
شرايط تحريمي فعلي، توليد داخلي به نفع ماست، اظهار 
كرد: برخي دستگاه هاي بيهوشي، تخت هاي اتاق عمل 
و مانيتورهاي اتاق عمل توسط توليدكنندگان خودمان 
توليد مي شوند. البته الزم است رشد بيشتري در زمينه 
تجهيزات پزشكي صورت پذيرد. وزير بهداشت از رونمايي 
ــال خبر داد و  ــم داروي جديد ديگر تا پايان امس 10 قل
گفت: اين 10 قلم دارو جداي از آن 58 قلم داروي مورد 
ــتند كه فراخوان شده و  حمايت و 320 قلم دارويي هس

وارد فاز چهارم و پنجم توليد شده اند.
پزشك خانواده در مسير صحيحي جريان دارد ■ 

ــت، درمان  ــتجردي، وزير بهداش مرضيه وحيددس
ــاره به اقدامات انجام شده براي  و آموزش پزشكي با اش
تربيت تخصص پزشك خانواده گفت: تمام دانشگاه ها بايد 
ــگاه علوم پزشكي تهران همكاري  در اين زمينه با دانش
كنند. برنامه پزشك خانواده برنامه كليدي وزارت بهداشت 

است كه اكنون در مسير صحيحي جريان دارد. 

رونمايى 20 قلم دارو و تجهيزات پزشكي تا پايان سال

وزير بهداشت: اشعه  آنتن  و دكل ها زيان  ندارد

بدون تيتر

نما
بيمه ها 1700 خدمت سالمت را پوشش نمى دهند

وزير بهداشت از بيمه ها به خاطر تاخير در پرداخت ها، شناسايى نكردن 1700 خدمت سالمت در فهرست خدمات 
بيمه اى و پوشـش ندادن 16 درصد جمعيت كشـور گاليه كرد. دسـتجردى در هفتاد و دومين اجالس روساي 
دانشـگاه هاي علوم پزشكي افزود: االن بيمه ها بسيارى از داروهاى گرانقيمت را كه فشار زيادى به مردم وارد 
مى كنند، پوشش نمى دهند؛  در عوض داروهاى ارزانقيمت را كه سهم زيادى در پرداخت از جيب مردم ندارند، 
پوشش مى دهند و انتظار ما اين است كه اين روند اصالح شود. وى اضافه كرد: حدود 1700 خدمت بهداشتى و 
درمانى داريم كه بيمه ها اصال آ نها را شناسايى نكرده و پوشش نمى دهند. اينها موجب افزايش پرداخت از جيب 
مردم مى شود، همچنين انتظار ما از بيمه ها اين است كه تعرفه ها را بر اساس قيمت تمام شده و واقعى زير پوشش 
ببرند. وى گفت: بيمه ها االن حدود 1400 ميليارد تومان به مراكز وزارت بهداشت بدهكار هستند كه 250 ميليارد 
تومان آن مربوط به تعهدات بيمه هاى تجارى و بيمه مركزى براى هزينه تصادفى هاست، وزارت بهداشت هنوز 

وارد فاز شكايت از بيمه ها نشده اما برخى دانشگاه هاى علوم پزشكى به اين فكر افتاده اند.

اعالم زمان ثبت نام كنكورهاارائه مشاوره پليس فتا در نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال
رئيس پليس فتا از ارائه خدمات مشاوره و آموزشى در 
غرفه پليس فتا در جشنواره رسانه هاى ديجيتال خبر داد. 
سردار سيدكمال هاديانفر گفت: طى برگزارى نمايشگاه 
ــانه هاى ديجيتال، مشاوره و ارائه  آموزش هاى مرتبط  رس
ــن پليس قرار گرفته  ــتوركار اي با فضاى مجازى در دس
است. وى ادامه داد: اين دوره ها براى همه اقشار بوده تا ما 
بتوانيم با استفاده از اين فضا تهديدات موجود را كه ناشى 

ــت به كمترين حد تقليل دهيم.  از ناآگاهى كاربران اس
هاديانفر اظهار داشت: در فضاى ايجاد شده در نمايشگاه 
برقرارى ارتباط بين مردم و پليس مدنظر است و در اينجا 
ــكايات مردم فراهم نشده است. وى  فضايى براى ارائه ش
گفت: افرادي كه شكايتى در زمينه تخلفات فضاى مجازى 
دارند، مى  توانند از طريق دادسرا و دريافت مرجوعه  قضايى 

و ارائه آن به پليس فتاي استان ها به آن رسيدگى كنند.

مشاور عالي سازمان سنجش از آغاز ثبت نام كنكور 
ــين توكلي با اشاره به  92 در 16 آذرماه خبر داد.حس
ــري 92 در روز پنجشنبه،  زمان ثبت نام كنكور سراس
ــري 92 تيرماه برگزار  16 آذرماه، گفت: آزمون سراس
ــام آزمون دكترا نيز  ــود.وي با بيان اينكه ثبت ن مي ش
ــازمان سنجش به  ــايت س 7 تا 12 آذرماه از طريق س
ــاني www.sanjesh.org انجام مي شود، اظهار  نش

ــود.  ــفندماه برگزار مي ش كرد: آزمون اين دوره 18 اس
ــركت در آزمون  وي تصريح كرد:  دفترچه راهنماي ش
دكترا نيز از روز چهارشنبه 24 آبان روي سايت سازمان 
ــاره به مهلت ثبت نام  قرار خواهد گرفت. توكلي با اش
ــد از نهم تا 16 آبان ماه به ايسنا  آزمون كارشناسي ارش
گفت: آزمون كارشناسي ارشد 92 در روزهاي 18 تا 20 

بهمن ماه برگزار خواهد شد.
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