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محسن هاشمی
ابقا شد

ایلنا -محسن هاشمی با  21رای مجدد به عنوان رئیس شورای شهر ابقا شد .در جریان هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران انتخابات هیئت رئیسه شورا برای
سال دوم برگزار شد .در این جلسه محسن هاشمی تنها نامزد رئیس شورای شهر بود و با  21رای به عنوان رئیس شورای شهر ابقا شد .همچنین ترکیب هیئت رئیسه
شورای شهر نیز ثابت ماند.
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نتایجآزمایشهایتحقیقاتی نشانداد:

موبایلها 10برابرآلودهترازتوالتها!
محققان با انتشار تصاویری از باکتریهای موجود روی بدنه
ن دادند که گوشیهای هوشمند  ۱۰برابر
تلفن همراه نشا 
آلودهتر از سرویسهای بهداشتی هستند .به گزارش ایسنا،
دراینتحقیق،محققانازگوشیهای"آیفون"،"۶سامسونگ
گلکسی"۸و"گوگلپیکسل"نمونهباکتریگرفتندتاسطح
باکتری ،مخمر و کپکهای آنها را بررسی کنند.مطالعات
جدیدنشانمیدهدمیزانقابلتوجهیازباکتریها،کپکها
ومخمرهادرتلفنهمراهماوجوددارندکهصفحهموبایلنیز
آلودهترینقسمتآناست.طبق اینگزارش ،پسازصفحه
موبایل،پشتگوشیودکمهقفلصفحهبهترتیبآلودهترین
بخشهایگوشیهستند.اینمحققانبهایننتیجهرسیدند
کهدرهرسانتیمترمربعازصفحهگوشیسامسونگ۱۰۰
"واحد تشکیل کلنی"( )CFUباکتری ،در آیفون  CFU ۴۰و
در گوشی پیکسل گوگل  CFU ۱۲مخمر و باکتری وجود
داشت.این میزان در کیبورد و موس یک دفتر اداری ۵واحد
تشکیلکلنیبودودرسرویسبهداشتینیز۲۴واحدتشکیل
کلنی باکتری بــود .دکتر "شیرین لخانی" از متخصصان
مرکز مراقبت پوست نی" "Elite Aestheticsگفت :میزان
آلودگیهای موجود در سطح گوشی موجب بروز مشکالت
پوستینیزمیشود.

به گفته وی  ،گوشی همراه ما منبع بزرگی از آلودگیها و
مشکالت پوستی یعنی آکنههاست.وی افزود :میزان باالی
باکتریهایمیکروسکوپیصفحهموبایلباموادآرایشیروی
سطحپوستترکیبمیشوند.گرمایگوشینیزموجبرشد
بیشتر باکتریها میشود .این باکتری ها میتوانند سطح
پوسترامسدودکنندوموجبالتهابوآکنهدرپوستشوند.
دراینپژوهش،بیشازیکسوممردمانگلیساذعانکردهاند
که تاکنون گوشی همراه خود را تمیز نکرده اند.همچنین هر
یکنفراز ۲۰نفرنیزگوشیهمراهخودراهر ۶ماهیکبارتمیز
می کند.وی توصیه کرد :کاربران برای حل این مسئله بهتر
است از هدست استفاده کنند و گوشی همراه خود را به طور
مرتبباالکلتمیزکنند.

راهاندازیگروههایدانشجوییدراینستاگرام
شبکهاجتماعیاینستاگراممشغولآزمایشویژگیجدیدی
استکهدانشجویانیکدانشگاهراعضویکگروهمجازیمی
کند.به گزارش مهر ،این شبکه اجتماعی برخی از کاربران را
انتخاب و از آن ها درخواست می کند به گروه های دوستان
دانشگاهیخودبپیوندند.ایندرخواستهاباتوجهبهحساب
های کاربری که افراد دنبال می کنند ،ارتباطات و پست های
عمومی افراد برای آن ها ارسال می شود.اگر فردی بخواهد
عضوچنینگروهیشود،بایددانشگاهوسالفارغالتحصیلی
خود را در تنظیماتی از پیش تعیین شده ،مشخص کند.پس
از این مرحله کاربر می تواند فهرست هایی از دانشجویان
دوره های مختلف را ببیند ،به این ترتیب او قادر خواهد بود
دانشجویاندیگریرابیابدکهدرهمانسالتحصیلکردهاند.
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ادامه عرضه بلیت های چارتری
فقط تا پایان شهریور

ازمیانخبرها

به دلیل افزایش قیمت شدید

تمایل به مصرف شیشه
به صفر نزدیک شد
دانش پور -سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر الگوی
مصرف مواد در کشور اظهار کرد :با افزایش قیمت شیشه و مواد پیش ساز
تولید آن ،تمایل به مصرف شیشه به صفر نزدیک شده است .پرویز افشار
روز گذشته در نشستی خبری ادامه داد :هم اکنون مصرف شیشه به 7/8
درصد رسیده و بیشتر به سمت مصرف گل و ماری جوانا رفته است .وی
همچنین از شناسایی  ۷۰۰نوع مواد مخدر جدید صنعتی و محرک در دنیا
طی سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد :سن اعتیاد در کشور پایین
نیامده و همچنان بین  ۲۱تا  ۲۴سال است اما سن شروع تجربه مصرف
برخی از مواد مخدر همچون گل پایین آمده است.
▪تولید  9هزار تن مواد مخدر در افغانستان

افشار افزود :گزارش رسمی سازمان ملل از توسعه مواد مخدر در دنیا
حکایت دارد از جمله این که تولید مــواد مخدر در افغانستان در سال
گذشته ،چهار هزار و  600تن بود و امسال به بیش از  9هزار تن خواهد
رسید.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که درباره شیوع اعتیاد
در مدارس ،آمارهای متفاوتی ارائه می شود خاطرنشان کرد :زمانی که
آمار اعتیاد در مدارس اعالم میشود نباید به عنوان اعتیاد دانشآموز
تلقی شود ،اگر چه سن شروع تجربه مصرف درباره برخی موارد مانند گل
پایین آمده است که باید در این زمینه اطالع رسانی شود و آموزشهای
بیشتری برای نوجوانان مدنظر قرار گیرد .وی همچنین خاطرنشان کرد:
درحالی که در گذشته تولید مواد مخدر در کشور افغانستان محدود به نوع
سنتی بود اما گزارشها نشان میدهد تولید گل و ماری جوانا و همچنین
آمفتامینها در این کشور در حال توسعه است .
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صنایع دستی
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محمد جواد رنجبر /درحالی که ارزیابی ها حاکی از اقبال مسافران به
استفادهازبلیتهایچارتریهواپیماست،برخیمسئوالندرصددهستند
این بلیت ها را از چرخه مسافرت های هوایی حذف کنند و پایان شهریور به
عنوان موعد حذف پروازهای چارتری اعالم شده است.
به گــزارش خــراســان ،رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و
جهانگردی ایــران سه شنبه  22اسفند سال گذشته در نشستی خبری
اعالم کرد که بلیت پروازهای چارتری در ایران تا  ۱۰۰روز دیگر به طور
کامل برچیده میشود.
رفیعی در این نشست درباره محدودیت و ممنوعیت فروش چارتری گفت:
برای عدالت در مولفه های سفر برای مردم از اول اسفند چهار مسیر در ایران
از جمله تبریز ،مشهد ،بندرعباس و  ...فروش بلیت چارتر ممنوع شد و از اول
تابستان  97فروش بلیت سفرهای داخلی به صورت چارتر به طور کامل
ممنوع میشود .به گفته وی ،فروش بلیت های چارتری فقط در مسیرهای
خارجی دچار محدودیت و ممنوعیت نخواهد شد.
▪بلیت های چارتری فقط برای چند مسیر

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی روز گذشته در گفت و گو با خراسان در
این باره اظهار کرد :فروش بلیت پروازهای چارتری تا پایان شهریور امسال
ادامه دارد.
مقصود اسعدی سامانی افــزود :مقرر شده پس از آن بلیت هواپیما در
مسیرهای زیارتی و سیاحتی شامل مشهد ،کیش و قشم به صورت چارتری
به فروش رسد؛ زیرا این امر به نفع مسافران است .زیرا بیشتر مسافران تک
بلیت خریداری می کنند و تجربه نشان داده نرخ بلیت پروازهای چارتر در
بیشتر مواقع پایین تر از نرخی است که مردم بخواهند در قالب تور و پکیج
سفر ،خریداری کنند.

نیش و نوش
دکتر رحمت ا ...فتاحی
نیش و نوش به رفتار های مطلوب و نامطلوب اجتماعی می پردازد

این گونه بهتر می شود ،اگر...
وزارت ارتباطات اعالم کرد:

رونماییازسامانهآنالین
انداز هگیریتشعشعاترادیویی
در ۲شهر
وزارت ارتباطات از رونمایی از سامانه آنالین انــدازه گیری تشعشعات
رادیویی در دوشهر تهران و شیراز خبرداد .به گزارش مهر؛ سازمان تنظیم
مقررات رادیویی با راه اندازی دو وب سایت به صورت آنالین اثر تجمعی
تشعشعات امواج رادیویی را در شهرهای تهران و شیراز اندازه گیری می
کند.با راه اندازی سامانه اندازه گیری تشعشعات رادیویی از روز گذشته
؛ خروجی انــدازه گیری برخط اثر تجمعی تشعشعات امواج رادیویی در
شهرهای تهران و شیراز در دسترس مردم قرار گرفت .بر اساس قانون
حفاظت در برابر تشعشعات برعهده سازمان انرژی اتمی و وظیفه اندازه
گیری سطح تجمعی تشعشعات رادیویی به عهده سازمان تنظیم مقررات
رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است.
▪وعده نظارت بر رعایت استانداردها

به دنبال ابراز نگرانی شهروندان در خصوص تشعشعات رادیویی دکلهای
اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس  ،وزیرارتباطات مدتی قبل وعده راه
اندازی سامانه ای برای اندازهگیری سطح تَجمعی این تشعشعات را اعالم
کرد تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد.
همچنین طبق اعــام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ؛
شهروندان درصورت نگرانی از نصب دکلهای اپراتورهای تلفن همراه
و وایمکس میتوانند شکایت خود را در پایگاه اطال عرسانی سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس  www.cra.irثبت کنند
و با گرفتن کد رهگیری مراحل اقدامات انجام شده در آن مورد را پیگیری
کنند.
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کمیته امداد

محصوالت  31استان درسیامین
نمایشگاه ملی صنایعدستی

آغاز جشن عاطفهها
از  ۱۵شهریور

دانش پور -سیامین نمایشگاه ملی صنایعدستی
دیروز عصر با حضور مونسان معاون رئیسجمهور
و رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ،صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ،
شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و معصومه
ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در
محل نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.
ایننمایشگاهکههمزمانبانمایشگاهفرشدستباف
ایران برگزار می شود با عرضه محصوالت ۳۱استان
دربیشاز ۵۰۰غرفهازسومتا نهمشهریور درسالن
های ۱۰-۹-۸ومجموعهسالنهای 25نمایشگاه
بینالمللیتهرانمیزبانعالقهمنداناست.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام
خمینی (ره) از آغاز جشن عاطفه ها از  ۱۵شهریور
خبر داد و گفت :این جشن در روزهای  ۱۵و ۱۶
شهریور در شهرها و  ۱۱مهرماه در مدارس برگزار
می شود .به گزارش مهر ،علیرضا عسگریان افزود:
پیش بینی میشود در جشن عاطفههای امسال
نسبت به سال گذشته  ۳۰درصد افزایش کمک
های مردمی داشته باشیم .جشن عاطفه ها به
طور متمرکز در روز  ۱۵شهریور در شهرها آغاز
می شود و در روز  ۱۶شهریور نیز در مصالهای
نماز جمعه و  ۱۱مهر نیز این جشن در مدارس
برگزار خواهد شد.



...
پایتخت
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بهداشت

ورود  5000دوچرخه اشتراکی از
سه شنبه در پایتخت

"سل" در کانون توجه نشست ماه
آینده سازمان ملل

معاون حمل و نقل شهرداری تهران از توزیع هزار
دوچرخهاشتراکیازسهشنبهدرپایتختخبرداد.
به گزارش ایسنا ،پورسیدآقایی افزود :این ها نسل
جدیدی از دوچرخهها هستند که افراد میتوانند
از این دوچرخهها استفاده کنند و بعد از اتمام سفر
دوچرخه را در هر خیابانی رها کنند.وی با بیان
اینکهاکنونمسیرهایشرقیوغربیتهرانبرای
دوچرخهسواریدرنظرگرفتهشدهاست،ادامهداد:
بعدا دوچرخههای برقی که با رکاب زدن سیستم
موتور فعال میشود نیز برای مسیرهای شمالی،
جنوبیواردبازارمیشودکههمبهسالمتیمردمو
همبهکاهشآلودگیهواکمکمیکند.

ماه آینده و همزمان با حضور رهبران جهان در
نشست سازمان ملل از آنان درخواست خواهد
شد تا راجــع به ریشهکن کــردن بیماری سل تا
 ۲۰۳۰و اختصاص  ۱۳میلیارد دالر در سال
برای تحقق این هدف متعهد شوند و روند کنونی
را تغییر دهند .به گزارش ژاپن تودی ،سال گذشته
سازمان بهداشت جهانی زنگ هشدار را به صدا
درآورد و اعالم کرد :سل اولین بیماری عفونی
کشنده در جهان و نهمین عامل مرگ و میر است.
همچنین در سال  ۲۰۱۶حدود  1.7میلیون نفر
از  10.4میلیون فرد مبتال به این بیماری مزمن
ریوی جان خود را از دست دادند.

بسیاری از ما در زندگی اجتماعی و در تعامل با افراد
جامعه ،به دالیل گوناگون ،گفته ها یا رفتارهایی را از خود
بروز می دهیم که موجب رنجش دیگران و فاصله گرفتن
آن ها از ما می شود.
به بیان دیگر ،این گفته ها یا رفتارها همچون «نیش» بر
روح و روان دیگران می نشیند و آن ها را آزرده می سازد.
بسیاری از گفتارها و رفتارهای ما ناشی از ناآگاهی از
واقعیت های بیرونی یا ذهنیت منفی خود ماست ،یعنی
ناآگاهانه مطالبی می گوییم یا رفتارهایی بروز می دهیم که
نمی دانیم پیامدهای آن ها چه خواهد شد .جالب آن که،
هیچ نفعی از آن ها نمی بریم ،چه بسا خودمان هم آسیب
می بینیم و آزرده خاطر می شویم.
اجــازه دهید چند نمونه را بیان کنم :بدخلقی با ارباب
رجوع یا بی احترامی به مراجعان ،بحث کردن و برخورد
تند با مردم ،غیبت کردن یا اتهام و افترا زدن ،بگومگوهای
خانوادگی و زناشویی ،فروکاستن شخصیت دیگران،
بلند صحبت کردن با تلفن همراه در تاکسی یا مکان های
عمومی ،بوق زدن های بیجا در خیابان ،رانندگی مخاطره
آمیز مانند سبقت غیرمجاز و نیز حرکت مارپیچی برای
سبقت ،استفاده نکردن از چراغ راهنما در گردش به چپ
یا راست و...
لحن گفته ها یا رفتارهای نامطلوب بسیار ساده و
تغییر ِ
حتی لذت بخش است .یعنی ،به راحتی می توان نیش
را به نوش تبدیل کــرد .می توانیم به جای آزرده خاطر
کردن و آزرده خاطر شدن ،طوری رفتار کنیم که از زندگی
خانوادگی یا اجتماعی خود لذت ببریم و حتی دیگران را
شاد کنیم .مثال ،از این که حق تقدم دیگران را در رانندگی
رعایت کنیم ،لذت ببریم؛ پشت خط کشی عابر پیاده توقف
کنیم تا عابران با امنیت خاطر عبور کنند و از رفتار ما به
عنوان یک شهروند منضبط لذت ببرند؛ با ارباب رجوع با
احترام رفتار کنیم ،خود را خادم آن ها بدانیم و از این کار
لذت ببریم؛ به جای قیافه عبوس در ارتباطات اجتماعی،
همواره متبسم و اهل تعامل باشیم تا احساس خوشایندی
در مخاطب خود ایجاد کنیم؛ ایرادگیر و منفی باف نباشیم،
بلکه مشوق و مثبت اندیش باشیم؛ اگر این گونه باشیم،
شاهد این همه اختالف ،تنش روانی ،جرم و جنایت ،که
گوشه هایی از آن ها را همه روزه در صفحه حوادث روزنامه
ها می بینیم ،نخواهیم بود.
زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران ،به ویژه در شرایط
دشوار اقتصادی ،نیازمند صبوری ،گذشت و ایثار است.
گاهی وقت ها باید از حق مسلم خود بگذریم ،سطح توقع
خود را پایین بیاوریم و آستانه تحمل خود را باال ببریم تا
اجازه دهیم واکنش منطقی ما و گذشت زمان ،مشکالت را
حل کند؛ بخشنده باشیم تا به دیگران بخشش را یاد دهیم؛
این رویکرد همواره در کالم پیامبران ،ائمه ،حکیمان ،ادبا و
اندیشمندان تاکید شده است .عقالنیت نیز حکم می کند
این گونه باشیم تا زندگی اجتماعی سازنده و شادی داشته
باشیم .هر یک از ما وظیفه داریم نیش را به نوش تبدیل
کنیم ،این گونه زندگی بهتر می شود.

بطحایی :با چنگ و دندان چراغ مدارس را روشن نگه داشتیم
وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به اقدامات جدید این
وزارتخانه در یک سال گذشته برای توجه به محتوای
کیفی در مدارس ،گفت :همکاران من با تمام کسریها
با چنگ و دندان چراغ مدارس را روشن نگه داشتند.
به گزارش تسنیم ،بطحایی دیروز در نمایشگاه عملکرد
یک ساله وزارت آموزش و پرورش ،گفت :اولین مسیری
که بــرای تحول در یک سال پیش شــروع کردیم تحول
در محتوا و برنامههای آموزشی و تربیتی است که ناظر
بر اثربخشی نظام تعلیم و تربیت اســت و در ایــن باره
تالشهای خوبی انجام شده است و حذف آزمونها یکی
از مهم ترین اقداماتی بود که آغاز کردیم.یکی از مهم
ترین موانع در حوزه کیفیت آموزش و پرورش این است
که سیطره آموزش ،فعالیتهای تربیتی و پرورشی را به
حاشیه برده است و باید این موارد را کنار بزنیم بنابراین
حذف آزمونها مدنظر قرار گرفت و فشارهای زیادی را
تحمل کردیم که همچنان مسئوالن آموزش و پرورش را
مورد آزار قرار میدهد اما باید طاقت بیاوریم.وی بیان
کرد :حذف کتابهای کمک آموزشی به ویژه در دوره
ابتدایی از دیگر برنامههاست .این کتا بها زحمات
برنامهریزان درسی را به باد میدهد و در دوره ابتدایی
هم رواج یافته است که باید از دبستا نها خارج شود؛
تنها کتاب معتبر کتاب درسی است و به کتاب دیگری
نیاز نداریم.بطحایی ادامه داد :تحول در محتوا و کیفیت
نظام آموزش و پرورش مهم ترین هدف است و از مهر ماه
ضمن اجرای برنامههای گذشته ،برنامههای جدیدی
را در این زمینه اجرا خواهیم کرد .بخش دوم برنامهها
تحول در مدیریت و روش اداره آموزش و پرورش است و
در این زمینه مهم ترین راهبرد ما مدرسه محوری است.
وزیر آموزش و پرورش گفت :روزی نیست با پیامی مواجه

نشوم که یک معلم براساس شایعاتی که پخش شده به هم
ریخته است مثال میگویند آیا درست است که میخواهید
حقوق تابستانی را قطع کنید بخش عمده نگرانیها این
است که جامعه ذینفعان ما بسیار گسترده است و ارتباط
مناسبی با آن ها نداریم و از تمام مسئوالن میخواهم
که برای صحبت کردن با جامعه ذینفعان و توضیحات
به مردم و معلمان و شنیدن سخنان آن ها اقدام کنند.
بطحایی مطرح کــرد :یکی از برنامهها این است که از
مدیران مدارس خواستهایم با مدیران سطوح مختلف
آموزش و پرورش صحبت کنند و مدیر مدرسه به عنوان
خط مقدم در مدرسه پشت تریبون قرار گیرد و مخاطب او
وزیر ،معاون وزیر و رئیس منطقه است و مدیر از مشکالت
مدرسه و اختیارات مورد نیازش گفته است و در هر جلسه
شــورای معاونان یکی از این فیلمها را پخش خواهیم
کرد و از مدیران کل استانها میخواهیم که حرفهای
معلمان را بشنوند.وی گفت :با تمام کسریها در آموزش و
پرورش و مدارس با چنگ و دندان چراغ مدارس را روشن
نگه داشتیم و امیدواریم سال دوم دولت دوازدهم سال
پررونقی برای آموزش و پرورش باشد.
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