
فرمانده نیروی انتظامی: 

پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی 
تشکیل می شود

ش�هروند| پلیس مبارزه با جرای��م اقتصادی در 
آینده  نزدیک تشکیل می شود. 

 س��ردار اس��ماعیل احمدی مق��دم، فرمان��ده 
نیروی انتظامی دیروز با اعالم این مطلب گفت:  ما در 
حوزه پیشگیری پلیس پیشگیری را تأسیس کردیم 
و پلیس های تخصصی دیگر مانند فتا و پلیس مبارزه 

با موادمخدر را نیز داریم.
او با اشاره به این که پیشگیری از وقوع جرم از همان 
تأس��یس نیروی انتظامی یکی از وظایف اصلی این 
نیرو بود، اضافه کرد:  در قانون اساسی پیشگیری از 
جرم وظیفه ای است که برعهده دستگاه قضا گذاشته 
شده اما با توجه به این که نیروی انتظامی یک دستگاه 
میان بخشی است، می توان گفت این وظیفه پلیس 
منافاتی ب��ا قانون ن��دارد. به عالوه این ک��ه هدف از 
پیشگیری ارتقای امنیت شهروندان است و ما باید 
فضایی را ایجاد کنیم تا زمینه های وقوع جرم از بین 

رفته و جرمی نیز اتفاق نیفتد.
فرمان��ده ناجا ک��ه در همایش ملی پیش��گیری 
انتظامی از وقوع جرم س��خن می گف��ت با تأکید بر 
ضرورت پرداختن به موضوع پیش��گیری از ارتکاب 
جرم در کش��ور گفت: طبق قانون اساس��ی موضوع 
پیش��گیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است و 
نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی و س��ازمانی 
که وظیفه میان بخش��ی مابین نیروهای مس��لح و 
قوه قضائیه را برعهده دارد در موضوع پیش��گیری از 

وقوع جرم فعالیت کرده و وظایفی را برعهده دارد.
فرمانده ناجا با اعالم اس��تقالل عم��ل پلیس در 
برخورد ب��ا جرایم اف��زود: ما باید فض��ای جامعه را 
به گونه ای ساماندهی کنیم که بستر برای وقوع جرم 
فراهم نباش��د و در صورت ارت��کاب جرم نیز زمینه 
ش��یوع آن به وجود نیاید.او با اش��اره به ب��اال بودن 
هزینه ارتکاب جرم هم در ح��وزه انتظامی و هم در 
حوزه قضایی گفت: با این کار می توان به پیشگیری 
از وقوع جرم در تمام س��طوح جامع��ه کمک کرد.
فرمانده ناجا در ادامه گفت:  پیش از این پیشگیری از 
وقوع جرم مبتنی بر اقدامات انتظامی همانند افزایش 
گش��ت های پلیس، افزایش دوربین ه��ای نظارتی 
بود، اما امروز بخش مهمی از مس��أله پیشگیری از 
وقوع جرم به موضوعات اجتماع��ی برمی گردد که 
آگاه سازی مردم در برابر مجرمان و جرایمی که انجام 

می دهند، بخشی از آن برشمرده می شود.

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران:  

80 تا 90 درصد مراکز درمانی کشور 
فرسوده هستند

ف�ارس| مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان 
تهران گفت:  »80تا 90 درصد مراکز درمانی کشور 
فرس��وده هس��تند و تمام تجهیزات آنها باید به روز 
شود.« محمدتقی خسروانی مقدم در حاشیه جشن 
روز پرستاران اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان 
تهران ادامه داد:  »با دستور مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی مبلغ 200 هزار تومان به تمامی پرستاران 
این س��ازمان پرداخت می ش��ود.« خسروانی مقدم 
درباره کمب��ود نیروی پرس��تاری در مراکز درمانی 
ملکی تأمین اجتماعی افزود: »تامین نیروهای انسانی 
در بخش درمان از معضالت تمام کشورهاست و این 
مشکل در مناطق محروم بیشتر به چشم می خورد، 
بنابراین برای حل این مش��کل باید از بومی های آن 
منطقه به عنوان پرس��تار اس��تفاده کرد.« مدیرکل 
درمان تأمین اجتماعی استان تهران درباره کمبود 
مراکز درمانی در کش��ور گفت: »متول��ی درمان در 
کشور، وزارت بهداشت است و ما مکمل و متمم آنها 
هستیم.« او ادامه داد: »تامین اجتماعی دارای درمان 
مستقیم و غیرمستقیم است که در  سال گذشته در 
درمان غیرمستقیم 1500 میلیارد تومان و در درمان 

مستقیم 500 میلیارد تومان هزینه کرده ایم.«

پرآب ترین رودخانه کشور شورتر و کم رمق تر شد

کارون در محاصره بحران های زیست محیطی جان می دهد
  آب رودخانه کارون طی 10 سال از 4 میلیارد مترمکعب به یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب رسید

سرانجام سگ های ولگرد پایتخت در گفت وگو با مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران

سگ کشی ممنوع 
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ش�هروند| لودرها و بیل مکانیکی ه��ا در کارند. به 
حریمش تجاوز شده. تابلوی پروژه می گوید، قرار است 
پارکینگ و س��رویس بهداشتی در س��احل غربی اش 
س��اخته ش��ود. لودرها آن قدر نزدیک به حریمش کار 
می کنند که تصور می کنی درحال حمل خاک به داخل 

رودخانه  هستند. 
جای نخاله های ساختمانی هم در حاشیه اش خالی 
نیست. زیر سایه تابلویی که از ممنوعیت تخلیه هر گونه 
ضایعات س��اختمانی حکای��ت دارد و می گوید که این 
عمل پیگرد قانونی خواهد داشت، کامیون های حامل 
نخاله های ساختمانی، آجر، گچ و ... را با خود به ساحل 
گرمش آورده اند. لوله های قطور تخلیه فاضالب هم در 
مسیر جریانش دیده می شوند. فاضالب و پساب ها بدون 
هیچ نگرانی خود را به آب گل آلودش می رسانند و باری 
می شوند بر آلودگی هایش. داستان زوال کارون، داستان 
جدیدی نیس��ت. سال هاس��ت هر بالیی که می تواند 
بر س��ر هر رودخانه ای بیاید بر س��ر کارون آمده. آبش 
منتقل می شود. زورش به سیراب کردن تاالب هایی که 
چشمشان به کارون دوخته ش��ده، نمی رسد. فاضالب 
و پس��اب داخل رودخانه تخلیه می ش��ود، نخاله های 

ساختمانی هم که می آید. 
کاهش 3 میلیارد و 200 میلیون متر مکعبی نیاز 

زیستی کارون 
نگرانی از آینده کارون، نگرانی س��ال های دور و دراز 
است. خوزس��تانی ها نگرانند، نگران فعالیت هایی که 
کارشناسی و غیرکارشناس��ی، عمدی یا سهوی، باعث 
شده اند تا کارون با عظمت گذشته خود فاصله بگیرد و 
حتی در آینده جز رودی کوچک و باریک چیز زیادی از 
کارون باقی نماند. این نگرانی را احمدرضا الهیجان زاده 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان با عدد 
و رقم به نمایش می گذارد. او در کنفرانس ملی فرصت ها 
و پتانس��یل های رودخانه کارون در توس��عه ش��هرها 
 و حومه هم مس��یر می گوی��د: »نیاز زیس��تی رودخانه

 کارون4 مترمکعب آب است که طی 10 سال گذشته 
به 2 میلی��ارد و 900 میلیون مترمکعب رس��یده و در 
6 سال اخیر نیز این میزان به یک میلیارد و 800 میلیون 
مترمکعب کاهش یاف��ت.«  الهیجان زاده با اش��اره به 
اجرای طرح های انتقال آب از سرش��اخه های کارون به 
فالت مرکزی ایران هم می گوید:  »ساالنه یک میلیارد 
مترمکعب آب از سرشاخه های کارون منتقل می شود 
که شورایعالی آب نیز با انتقال یک میلیارد مترمکعب از 
سرش��اخه های کارون موافقت کرد اما با تالش مدیران 
اس��تانی این میزان به 538 میلیون متر مکعب کاهش 
یافت. 22 دلیل علمی و مس��تند برای متوقف ش��دن 
طرح انتق��ال آب بهش��ت آباد در اس��تان چهارمحال 
وبختیاری ارایه شده است که ثابت می کند طرح انتقال 
آب کارشناسی نیست.« او در ادامه درباره آالینده های 
 رودخانه کارون هم ی��ادآوری می کند که »در مجموع
 65 مترمکع��ب در ثانی��ه زه آب های کش��اورزی، 11 
مترمکع��ب فاضالب ش��هری و هف��ت مترمکعب زه 
آب های صنعتی ب��ه رودخانه کارون وارد می ش��ود.« 
 ش��وری آب کارون، زیر س��ایه س��د گتوند، به نگرانی

 جدی ای  برای سرنوش��ت این رودخانه تبدیل ش��ده 
اس��ت، مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت خوزس��تان 

دراین باره هم با اش��اره ب��ه اهمی��ت کارون در تأمین 
نی��از کش��اورزی و آب ش��رب خوزس��تان می گوید:  
»مدت هاس��ت ک��ه ش��وری آب رودخانه ب��ه یکی از 
مش��کالت و تهدیدات جدی تبدیل شده که متاسفانه 

شوری آب کارون رو به افزایش است.« 
حل تدریجی 100 میلیون تن نمک در آب سد 

گتوند
او در ادامه با اش��اره به این ک��ه حداقل 100میلیون 
تن نمک در گنبد نمکی پشت س��د گتوند وجود دارد، 
می گوید: »پیش بینی می ش��ود بیش از 500 میلیون 
مترمکعب از ذخیره آب این سد به علت حل شدن نمک 
سازند گچس��اران، شور شده باش��د. هدایت الکتریکی 
)EC( آب در محل خروجی سد تنظیمی سد گتوند از 
700 تا 800 میکروموس در سال گذشته به یک هزار و 
400 تا یک هزار و 700 میکروموس افزایش یافته است. 
همچنی��نEC  رودخانه کارون از س��ال 90 تاکنون از 
یک هزار و 700 به بیش از سه هزار میکروموس رسیده 

که بخشی از این شوری به دلیل سد گتوند است.« 
الهیجان زاده تأکید می کند که »اگر مشکل گنبدهای 
نمکی در سد گتوند وجود نداشت، این سد می توانست 
به یک��ی از فرصت ها و پتانس��یل های مهم در اس��تان 
تبدیل شود.«  مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان 
خوزستان، با تأکید بر تکالیف دس��تگاه ها و پروژه های 
گوناگون اس��تان خوزس��تان، ادامه داد:  »باید در طرح 
جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون بازنگری ش��ود. 
بر همین اساس اجرای پروژه های پیشنهادی در طرح 
جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون، بازنگری طرح به 
شکل مستقیم، غیرمستقیم و پشتیبانی در دست کار 

است.«

سایه شوری آب کارون بر سر تمامی مشکالت 
چند س��الی می ش��ود، انتقال آب از سرشاخه های 
کارون به اصفهان و سیرآب کردن زاینده رود، به یکی 
از گله های خوزستانی ها تبدیل شده است. آنها بسیاری 
از مشکالتی را که برای کارون و تاالب های خوزستان 
به وجود آمده، ناش��ی از انتقال آب و کافی نبودن آبی 
که به خوزستان می آید برای سیراب کردن تاالب های 
استان می دانند. این در حالی است که مشاور استاندار 
خوزستان، معتقد اس��ت که انتقال آب، تنها مشکل 

کارون نیست. 
جاس��م مرمضی، می گوید: »باال رفتن ش��وري آب 
و افزای��ش EC رودخان��ه کارون ازجمله مش��کالتي 
است که همه مسائل را تحت تأثیر قرار داده، بنابراین 
انتظار مي رفت مسئوالني که نقش کلیدي در تصمیم 

گیري دارند، در این نشست ها شرکت کنند. در بحث 
 کارون مشکل تنها انتقال آب یا کاهش آب نیست بلکه 
زنجیره اي از مس��ائل اقتصادي، اجتماعي و زیس��ت 
محیطي است که مش��کالت عدیده اي را ایجاد کرده 
است. ضروري است پس از کنفرانس ملي کارون، آگاه 

س��ازي جامعي درباره نتایج آن و مش��کالت رودخانه 
کارون صورت گیرد که مس��ئوالن نسبت به موضوع 
حساس شوند تا این حساس��یت ها منجر به تصمیم 

گیري هاي واقع بینانه مبتني بر نظارت کارشناسي و 
علمي شود.«  مشاور استاندار خوزستان در امور شیالت 
و محیط زیست، ادامه می دهد:  »بیان مسائل و مشکالت 
ضروري است و با بیان درس��ت و دقیق مساله، نیمي 
 از مسأله حل مي ش��ود اما در کنار بیان مشکالت باید

 راه حل، راهکارها و پیش��نهادات علمي و برنامه هاي 
مبتني بر واقعیت ارایه شود.« 

 انقراض گونه های آبزیان
 با سدسازی های پی درپی 

و  کرخ��ه  کارون،  روی  پیاپ��ی  ک��ه  س��دهایی 
سرچشمه های آنها زده می ش��وند، همچون سدهای 
خرسان 3، گاماس��یاب، داریان و سیمره، باعث افزایش 
مش��کل کم آبی در رودخانه های خوزستان و خشکی 
تاالب هایی شده اند که به واسطه این رودخانه ها سیراب 
می ش��وند. س��دهایی که به گفته مدیرکل ش��یالت 
اس��تان خوزس��تان، باعث انقراض برخ��ی گونه های 
ماهی در خوزستان هم ش��ده اند.  رحیم مغینمی هم 
در این همایش با بیان این که س��اخت س��دها در این 
اس��تان، انقراض برخ��ی گونه های ماه��ی را به همراه 
داش��ته، می گوید: »ساخت این س��دها مانع مهاجرت 
آزادان��ه و تخم ریزی ماهیان ش��ده اس��ت. همچنین 
برخی ماهیگیران نی��ز با اس��تفاده از روش هایی نظیر 
ش��وک الکتریکی، اقدام به صید می کنن��د که با وجود 
پیگیری های محیط زیست و شیالت استان این تخلفات 
ادام��ه دارد.« او ادام��ه می دهد: »کم ش��دن میزان آب 
رودخانه ها و تاالب های استان یکی از علل انقراض برخی 

گونه های کمیاب آبزیان در استان خوزستان است.« 
کارون زیر سایه مجموعه ای از اتفاقات ناخوشایندی 
که برایش افتاده است، حال و روز خوبی ندارد. آبش هر 
روز شورتر می ش��ود، زندگی ساکنانش در خطر است، 
دیگر نمی تواند تاالب هایش را س��یراب کن��د، لودرها 
 و بیل های مکانیک��ی حریمش را شکس��ته اند و حاال

 زیر س��ایه مجموعه ای از مش��کالت، برای سرنوشت 
کارون، زوال پیش بین��ی می ش��ود. سرنوش��تی ک��ه 
خوزس��تانی ها نمی خواهند هیچ گاه شاهد آن باشند و 

روزی برسد که این پیش بینی واقعیت پیدا کند. 

درس�ا مومنی خواه| سگ های ولگرد تهران چه 
سرانجامی پیدا می کنند؟ محل زندگی این سگ ها 
کجاس��ت؟ با س��گ های ولگرد چگونه باید برخورد 
کرد، آیا باید کشت شان یا به جایی دیگر منتقل شان 
کرد؟ چگون��ه می توان فهمید که یک س��گ ولگرد 
ناقل بیماری است؟ درباره سگ های ولگرد تهران با 
رضا قدیمی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و 
مشاغل شهر تهران گفت وگویی صورت دادیم که در 

پی می آید.
*برخی م�ردم از باال بودن تعداد س�گ ها 
گالیه مي کنند و معتقدند سگ ها امانشان را 

بریده اند، نظر شما دراین باره چیست؟
جای س��گ ها در کوهستان هاست. البته سگ ها 
نیس��تند که امان مردم را بریده ان��د، بلکه این مردم 
هستند که به حریم این سگ ها وارد شده و می شوند، 
تالش ما برای این است که سگ ها به خاطر تهیه غذا 
به معابر شهری نروند. حتی تالش می کنیم سگ های 

درون شهرها  هم به کوهستان ها بازگردانده شوند.
ما متهم به کشتار سگ با اس��لحه بودیم، اما حاال 
فرآیند عملیات زنده گیری جایگزین شده است. باید 
در محیط طبیعی شان حضور پیدا کنیم، درواقع کار 

اصلی را دوستان NGO انجام می دهند.
*علت اصلی زیاد شدن سگ ها در شهرها 

را در چه چیزی می بینید؟
تقریب��ا 20 درصد س��گ هایی را که در ش��هرها 
می گیریم، نژاددار هس��تند، یعنی ولگرد نیس��تند. 
بعضی خانواده ها به صورت احساس��ی یک س��گ 
خریداری می کنند و بعد به علت این که بلد نیستند 
از آن نگهداری کنند، پس از مدتی آنها را در پارک ها 
یا معابر رها می کنند. در فاز بعد اگر امکانش باش��د 
می خواهیم به م��ردم آموزش بدهیم ک��ه چطور از 
سگ هایشان نگهداری کنند، باید هدفمان این باشد 
که درخصوص نوع غذا، نوع درم��ان و نوع نگهداری 
حیوانات خانگی به م��ردم آموزش ه��ای الزم داده 
شود. در تمام کشورها کسانی که حیوان خانگی نگه 

می دارند ملزم به رعایت حریم دیگران هستند.
*ساز و کار زنده گیری سگ ها به چه صورت 

است؟

گروه هایی در ورودی ش��هرها و دامنه ها مس��تقر 
هس��تند و ما به کمک آنه��ا س��گ ها را زنده گیری 
می کنیم، س��پس آنهایی را که نژاد مناسب ندارند، 
عقیم کرده و عملیات واکسیناسیون روی آنها انجام 
می ش��ود. همچنین س��گ های وحش��ی را از دیگر 
سگ ها جدا می کنیم. ما سگ کشی را در سطح تهران 
 ممنوع کردیم، مگر این که کس��ی خ��ارج از مناطق

 22 گانه این کار را انج��ام دهد. همان طور که گفتم 
جای سگ در کوهستان هاست و این مردم هستند که 

به حریم آنها وارد می شوند.
*هم اکنون واکسینه کردن سگ ها در چه 
مناطقی درحال انجام اس�ت و برنامه  شما 

برای آینده چیست؟
در محدوده درکه تا پلنگ چال در یک هفته بالغ بر 
دویست سگ واکسینه شده اند. فاز بعدی هفته آینده 

در منطقه دربند انجام می شود.
 *چه آماری در این زمین�ه می توانید به ما 

ارایه دهید؟
از ابتدای امس��ال با یازده گروه که در ورودی های 
شهر مستقر هستند زنده گیری کردیم. حدود 3000 
سگ گرفته ایم که به وس��یله قالده هایشان ردیابی 
می شوند. به این صورت یک برآورد اولیه از تعداد آنها 
داریم. البته اگر بعدا سگی را بدون قالده ببینیم به این 

معنی است که یا هنوز گرفته نشده   یا ناشی از افزایش 
جمعیت  سگ هاست.

 *قالده های ردیاب؟
قالده هایی نارنج��ی رنگی تهیه کردی��م که آرم 
NGO دارند و دارای GPS هس��تند. جی پی اس 
به این علت که س��گ ها قابل سرش��ماری و ردیابی 
باش��ند تا اگر احتیاج بود برای درمان های بعدی به 

کلینیک ها   فرستاده شوند.
 *آیا می توانیم بگوییم این قالده ها نش�انه 

سالمت سگ ها هستند؟
بله، با این قالده ها می خواهیم به مردم نشان دهیم 
که این سگ ها به ش��ما آس��یبی نمی زنند، به آنها 

محبت کنید و غذا بدهید.
*اگر س�گ هایی که زنده گی�ری می کنید 

عقیم نشوند چه می شود؟
ما سگ ها را در زیستگاه طبیعی عقیم نمی کنیم. 
فقط درخصوص سگ های داخل شهرها در راستای 
کنترل جمعی��ت و کنترل ن��ژاد، ای��ن کار صورت 

می گیرد.
*چه فک�ری برای س�گ هایی کرده اید که 
به عنوان سگ های وحشی از دیگر سگ ها 

جدا می شوند؟
درصورت نیاز این سگ ها را به ادارات پلیس تحویل 

می دهیم، همچنین اگر برای سگ گله مناسب باشند 
به گله ها داده می شوند.

*طرح واکسیناس�یون این سگ ها چقدر 
زمان خواهد برد؟

طرح کوهستان در دور اول 6 ماه به طول انجامید و 
فعال ادامه دارد تا تمام سگ های دامنه ها زنده گیری و 

واکسینه  شوند.
*آیا تأمی�ن غذا برای س�گ ها ه�دف دار 

است؟
بله، اگر سگ ها غذا داشته باشند خصوصا در فصول 
سرد سال، دیگر به شهرها رجوع نمی کنند، این کار 
به اصطالح مهار از مبد اس��ت که موجب حمایت از 

حقوق حیوانات هم می شود.
*داروهای�ی که اس�تفاده می کنی�د برای 

سگ ها یا عابران ضرری ندارد؟
خیر، این داروه��ا درواقع داروی بیهوش��ی مورد 
تأیید دامپزشک های ماست، فقط یک ساعت سگ 
را بیحال می کند تا امکان انجام کار درمانی در مورد 

آنها  انجام شود. 
*انجام این عملیات چه مقدار هزینه داشته 

است؟
حدود 20 دامپزشک هستند که به صورت رایگان 
خدمت می کنند، ما ابزار و امکانات در اختیار آنها قرار 

می دهیم.
*آقای قدیمی، چه زمانی راجع به جمعیت 

گربه ها فکری خواهید کرد؟
به اعتقاد بنده گربه ها همین ق��در بودند و زیادتر 

نشده اند.
*برنامه شما برای نوروز ۹4 چیست؟

برای بهار 1394 یک آیتم استقبال از نوروز داریم 
که شامل بهس��ازی مناظر شهری مثل رنگ آمیزی 
کیوس��ک های کنار خیابان ها و جمع آوری ضایعات 
بصری اس��ت. به لطف خ��دا قرار اس��ت واحدهای 
صنفی که یا مزاحم هستند یا آالینده از سطح شهر 

جمع آوری شوند. 
همچنین در 22 بوستان ش��هر تهران، برای مردم 
آموزش مقابله با حیوانات مضر را خواهیم داش��ت و 

عملیات زنده گیری سگ ها را دنبال خواهیم کرد.

روي خط خبرخبر

رئیس مرکز تحقیقات سرطان هشدار داد

شناسایی ساالنه 10 هزار مبتال به 
سرطان سینه در ایران

ش�هروند| رئیس مرک��ز تحقیقات س��رطان 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی می گوید: 
»س��االنه 10 هزار مورد سرطان س��ینه در کشور 
شناس��ایی می ش��ود. هیچ جای دنیا چنین رشد 
سرطانی دیده نمی شود.« محمداسماعیل اکبری، 
دیروز در دهمین کنگره بین المللی سرطان سینه با 
اشاره به این موضوع تأکید می کند: »رشد سرطان 
سینه در کش��ور 6 درصد اس��ت که عواملی مانند 
افزایش سن، امید به زندگی در آن نقش دارند.« به 
گفته او، استرس، غذاهای هورمونی، افزایش چاقی 
و کمب��ود ویتامین D از جمله عوامل اصلی رش��د 
این بیماری در کشور است. »مهم ترین عامل خطر 
سرطان س��ینه در ایران، مسائل روانی، اجتماعی و 
معنوی است. استرس ها سهم بسزایی در ابتال به این 

سرطان به خود اختصاص داده اند.« 
به گ��زارش ف��ارس، اکب��ری افزای��ش وزن را 
یکی دیگر از عوامل خطر این س��رطان می داند و 
می گوید: »40 درص��د زنان و 15 درصد نوجوانان 
در کش��ور اضاف��ه وزن دارند. کمب��ود ویتامین 
D ه��م از عوامل موثر دیگر اس��ت، بررس��ی ها 
نش��ان می دهد 36 درصد جمعیت کشور کمبود 
ویتامین D دارند، در این میان بیش از 60 درصد 
زنان مبتال به سرطان سینه، کمبود این ویتامین 
را دارند.« او ادامه می ده��د: »بیش از 70 درصد 
بیماری ها ریشه در کودکی افراد دارد، 12 درصد 
مبتالیان به این س��رطان افراد کمتر از 40 سال 
هس��تند، اما این آمار در دنیا 6 درصد اس��ت.« او 
با بیان این که 36 درصد جمعیت کش��ور کمبود 
ویتامین D دارند، می گوی��د: »رژیم غذایی هم 
25 درصد عوامل خطر و مواد ش��یمیایی در هوا، 
خاک، آب و سموم 25 درصد دیگر را در بروز این 

سرطان به خود اختصاص می دهند.« 
در ادامه این کنگره، ای��رج حریرچی، معاون کل 
وزیر بهداشت، هم با اشاره به این که 23/8 درصد از 
سرطان ها در زنان به سرطان سینه اختصاص پیدا 
می کند، ادامه می دهد: »اگر س��رطان پوست را در 
نظر نگیریم، سرطان س��ینه در بین زنان و مردان 
حتی از س��رطان مری و معده هم بیش��تر اس��ت. 
همچنین اگر عامل تصادف��ات را که دومین دلیل 
مرگ ومیر اس��ت در نظر نگیریم، سرطان دومین 

عامل مرگ ومیر می شود.«

رئیس پنجمین سمینار کاهش بار حوادث ترافیکی: 

18 تا 49ساله ها نیمی از قربانیان 
تصادفات رانندگی را تشکیل می دهند

شهروند| 56 درصد از کل مرگ ومیرهای ناشی 
از ح��وادث ترافیکی مربوط به گروه س��نی 18 تا 

49 سال است.
کامران باقری لنکرانی، رئیس پنجمین سمینار 
کاهش بار حوادث ترافیکی ب��ا اعالم این مطلب 
گفت: واقعیت تلخ این اس��ت که روزانه 3 هزار نفر 
در دنیا ب��ر اثر حوادث ترافیک��ی فوت می کنند و 
80 درصد مرگ ومیر ناشی از حوادث رانندگی در 

کشورهای با درآمد کم و متوسط است.
او در پنجمی��ن س��مینار کاهش ب��ار حوادث 
ترافیکی ب��ا عنوان ایمنی در عاب��ران پیاده که در 
شیراز برگزار شد، گفت: روند پیش بینی شده برای 
کشورهای دارای درآمد باالتر برای 20 سال آینده 
کاهش 30 درصدی است اما روند در کشورهای با 
درآمد کم،  افزایشی پیش بینی شده است. سهم 
ایران 50 مرگ در روز و سهم استان فارس 5 مرگ 
در روز اس��ت که 10 درصد کل تلفات را ش��امل 

می شود.
رئیس مرکز تحقیقات س��المت دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��یراز با بیان این که 56 درصد از کل 
مرگ ومیرهای ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به 
گروه سنی 18 تا 49 سال است، گفت: هر تالشی 
برای کاهش این آمار، خداپسندانه و تأثیرگذار در 

سرنوشت کشور است.
او گفت: به لحاظ اقتصادی اگر 25 درصد از زیان 
ناشی از تصادفات کم شود، به اندازه نیمی از درآمد 

نفت کشور صرفه جویی می شود.
لنکرانی گفت: روند طی ش��ده در کشور حاکی 
از کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از حوادث است، 
البته در بحث مجروحین توفیق نداش��تیم اما در 
مرگ ومیر از رقم بیش از 30 هزار نفر در  سال 85 به 

حدود 17 هزار نفر در  سال 93 رسیده ایم.
او با اش��اره به تأثیرگذاری 32 ارگان در کاهش 
حوادث رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این حوادث 
خاطرنشان کرد: برای بعد از این احتیاج به نوآوری 

و برنامه جدید است.
لنکران��ی گف��ت: مقایس��ه آم��ار 92 ب��ه 91 
نش��ان دهنده کاهش حدود 5 درصدی است اما 
تحلیل آمارها نشان می دهد، روند کاهش در نقاط 
مختلف متفاوت و در داخل شهرها 6.3 درصد اما 
برون شهری 2.1 درصد است، یعنی در برون شهری 

توفیق کمتری داشته ایم.
رئیس مرکز تحقیقات س��المت دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز همچنین گفت: در مسیر کاهش 
آمار تلفات رانندگی در روس��تاها، شاهد جهش 
خوبی در  س��ال 92 بوده ایم به طوری که کاهش 
ح��دود 26.3 درص��دی در جاده های روس��تایی 
ثبت شده اس��ت. لنکرانی تالش برای هماهنگی 
بین دس��تگاهی را عاملی موثر در کاهش حوادث 
رانندگی دانست و ابراز امیدواری کرد که برگزاری 
این س��مینار، همان گونه که س��ال های گذشته 
تأثیرگ��ذار ب��وده، امس��ال و س��ال های آتی نیز 
تأثیرگذاری مطلوب را در سرعت بخشیدن به روند 

کاهشی داشته باشد.

    بانک دی در نخس��تین حضور خود در فرآیند 
ارزیابی مدل تعالی س��ازمانی موفق ب��ه دریافت 
 تقدیرنامه دو س��تاره ش��د. به گ��زارش اداره کل 
روابط عمومی بانک دی در دوازدهمین دوره جایزه 
ملی تعالی سازمانی که بر اساس مدل EFQM از 
سوی س��ازمان مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات 
بهره وری و منابع انس��انی و همچنین با مشارکت 
جمعی از نخبگان دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی 
برگزار شد، بانک دی موفق به دریافت »تقدیرنامه 
دو ستاره« شد. در این همایش که روز سوم اسفند 
م��اه 1393 در مرکز همایش های صدا و س��یما با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونان 
وی و تعدادی از مدیران  ارشد صنعتی برگزار شد، 
بان��ک دی در نخس��تین حضور خ��ود در فرآیند 
ارزیابی مدل تعالی سازمانی به این مهم نائل شد. 
امسال در بخش تقدیرنامه مدل EFQM حدود 
600 ش��رکت خود را نامزد دریافت ک��رده بودند 
که پس از ارزیابی س��ازمان مدیریت صنعتی تنها 
35 ش��رکت از جمله بانک دی موف��ق به دریافت 
تقدیرنامه ش��دند. جایزه ملی به��ره وری و تعالی 
س��ازمانی از معتبرترین و جامع ترین ارزیابی های 
ملی در کش��ور است و عملکرد س��ازمان هایی که 
 در فرآین��د دریافت این جایزه ش��رکت می کنند
 EFQM بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی 
 European Foundation for Quality یا

Management  ارزیابی می شود.

بانک دی موفق به دریافت 
تقدیرنامه دو ستاره تعالی 

سازمانی شد
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