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اخبار

تشکیل جلسه فوقالعاده
برای تصمیمگیری درباره تغییر
ساعات کاری ادارات استان تهران
استاندار تهران از تشکیل جلسه فوقالعاده
برای تصمیمگیری درخصوص تغییر ساعات
کاری ادارات استان تهران خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی درباره تغییر
ساعات کاری ادارات در استان تهران همزمان
با افزایش گرمای هوا در این استان گفت :در
استان تهران هم ادارات استانی مستقر هستند
و هم ادارات کشوری و به همین دلیل در
پی این هستیم که تصمیماتی که برای تغییر
ساعت ادارات اتخاذ میشود ،برای تمام ادارات
استانی و کشوری قابل اجرا باشد .وی افزود:
به همین دلیل قرار شد جلسه فوقالعادهای با
حضور دستگاههای مربوط در تهران تشکیل
شود .به گزارش روابط عمومی استانداری
تهران ،بندپی تاکید کرد :زمان این تصمیمگیری
نهایتا ًتا نیمه تیرماه خواهد بود و زمانی که این
موضوع تعیین تکلیف شد همه ادارات موظف
به اجرای آن هستند.

اخبار

خواص فراوانی که برای «قهوه گانودرما» عنوان میشود ،چقدر واقعی است؟

رونمایی از پزشک خانواده
در نیمه دوم سال
وزیر بهداشت گفت :پرونده الکترونیک
سالمت یکی از ریلگذاریهای اصلی نظام
سالمت است که در قوانین باالدستی و به ویژه
برنامه پنجم و ششم توسعه به عنوان تکلیف
برای ما تعیین شده بود.
سعید نمکی در مراسم آغاز استقرار پرونده
الکترونیک سالمت که با حضور رئیسجمهوری
در رصدخانه سالمت وزارت بهداشت برگزار
شد ،اظهار کرد :اگرچه همکاران ما در سالهای
گذشته زحمات بسیاری در حوزه سالمت و به
ویژه اجرای طرح تحول نظام سالمت که یکی
از ارزشمندترین دستاوردهای دولت است،
متحمل شدند اما پرونده الکترونیک سالمت،
نظام ارجاع ،پزشکی خانواده و راهنماهای
بالینی به عنوان چهار اصل مقدماتی ،بر جای
مانده بود .وی با بیان اینکه زمان مسئولیتم
در سازمان برنامه و بودجه تالشهایی برای
استقرار پرونده الکترونیک داشتم ،افزود :در
دوران گذشته در این زمینه قدمهایی برداشته و
حرکتهای منفصلی انجام شده بود که نیازمند
تالش بیشتری بود .استقرار پرونده الکترونیک
سالمت ،اقدام بسیار عظیمی است که میتواند
به عنوان انقالبی در نظام ارائه خدمت تلقی
شود و خوشبختانه این طرح در مدت کوتاه و
با تالش شبانهروزی همکاران ما به نتیجه رسید
به گونهای که حداقل  ۷۵میلیون ایرانی با کد
ملی قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک سالمت
دارند .نمکی خاطرنشان کرد :پروسه ایجاد
پرونده الکترونیک سالمت در وزارت بهداشت
بسیار پیچیده بود ،اما از این پس برای هر
فرد بدون پرونده الکترونیک سالمت در زمان
مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی ،این پرونده
تشکیل و سابقه مراجعات و بیماریهای وی نیز
به آن منتقل میشود .وی به تشریح مزایای
پرونده الکترونیک سالمت پرداخت و گفت:
پرونده الکترونیک سالمت از بسیاری هزینههای
غیرضرور ،جلوگیری میکند و راهنماهای بالینی
به عنوان فیلتری برای تقاضاهای القایی خدمات
عمل کرده و از تکرار خدمات که در نهایت
به هدررفت منابع منجر میشود ،جلوگیری
میکند .بنابر اعالم وبدا ،وزیر بهداشت با
بیان اینکه پرونده الکترونیک سالمت ،حرکت
نمایشی نیست ،افزود :از امروز کار ما آغاز
میشود؛ چون اعتقاد داریم که دستیابی به
نظام ارجاع و پزشکی خانواده ،بدون پرونده
الکترونیک سالمت ،محقق نمیشود و اولویت
خودمان را بر تکمیل پرونده الکترونیک سالمت
قرار داریم و برای استقرار نظام ارجاع و پزشکی
خانواده مهیا میشویم تا در نیمه دوم سال نیز
برای رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی خانواده،
شاهد حضور آقای روحانی باشیم.
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طرح  WHOبرای مقابله
با یک همهگیری نامحسوس جهانی

درمان قهوهای

هر چند در سالهای اخیر و پس از دورهای از
فترت ،رویکرد مردم به استفاده از طب سنتی و
گیاهان دارویی و حتی داروهای با منشا گیاهی بیشتر
شده است ،اما همچنان نمیتوان آن را گسترده
دانست .آگاهی و استفاده مردم از این حوزه اغلب
به تعداد محدودی عرق و عصاره ،دمنوش ،جوشانده
ی نسبت به
و...خالصه میشود و شناخت تخصص 
این حوزه کمتر در میان مردم وجود دارد .با این حال،
متخصصان تغذیه و نیز طب سنتی ،در سالهای
اخیر تالش دارند که رویکردهای منطقی و نه مبتنی
بر افراط و تفریط را دراینباره در جامعه شکل دهند.
در طول این سالها ،هر ازچند گاهی شیوههای
کنترل سالمت یا درمان و نیز برخی گیاهان دارویی
به دالیل گوناگون بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
مثال گسترش آشنایی با فرهنگ جنوب شرق آسیا
به دلیل پخش سریالهای تلویزیونی موجب شد
که گیاه جنسینگ مورد توجه قرار گیرد .هرچند برای
جنسینگ خواص فراوانی مطرح شد ،اما گاه تبلیغات
درباره این گیاه ،اغراقآمیز میشد .این روزها ،با
مرور شبکههای مجازی متوجه میشوید که یکی از
محصوالت گیاهی که طی ماههای گذشته تبلیغات
فراوانی روی آن صورت گرفته ،گیاه «گانودرما» یا
به طور خاصتر «قهوه گانودرما» است؛ گیاهی که
برای آن خواص بسیاری معرفی شده و البته به نظر
میرسد مورد اقبال و استقبال هم قرار گرفته است.
پادشاه گیاهان
قدمت گانودرما به حدود  4هزار سال پیش
برمیگردد که در کره جنوبی بسیار استفاده میشده
و خواص درمانی زیادی دارد و به «پادشاه گیاهان»
معروف است .بافت این گیاه به صورت کائوچویی
و الیه الیه است .مریم حسینی ،کارشناس تغذیه
توگو با «ابتکار» با بیان اینکه
و بهداشت در گف 
«این گیاه به دلیل برتری خواص نسبت به سایر
گیاهان به پادشاه گیاهان معروف شده» ،میگوید:
«گانودرما به هیچ عنوان به تنهایی در بدن قابل هضم
نیست و برای استفاده حتما باید از یک کاتالیزگر
مثال قهوه یا کوکوا که به نوبه خود خواص درمانی
دارند ترکیب شود تا بافتش تجزیه شده و قابل
هضم شود .قهوه به تنهایی خواص خودش را دارد
و کوکوا نیز در تجذیه بافت و باز شدن آنزیمهای
درمانی این گیاه تاثیر بسزایی دارد .ادعاهایی شده
مبنی بر اینکه به تنهایی میشود از این گیاه استفاده
کرد اما هرگز چنین ادعاهایی قابل قبول نیست.
از جمله منابعی که در گانودرما وجود دارد «آنتی
اکسیدان» است .همچنین پروتوئن و ویتامین زیادی
در این گیاه وجود دارد .گانودرما دارای مولفههایی
از جمله «پلیساکاریتها»« ،تریترپنها» که دارای
ترکیبات تلخ هستند« ،ژرمنیوم اورگانیک» و «سوپر
اکسید دیسهاتها» است که در درمان و پیشگیری
حدود  30نوع بیماری ریشهای از جمله سرطان،

گروه جامعه  -نیما غالمرضایی :بیماری و بیمار شدن یکی از دغدغههای همیشگی اجتماعی است .از یک سو نگرانی از بیمار شدن ،ایجاد خلل در
روند فعالیت طبیعی ،احساس ناراحتی تا زمان بهبود و نیز چالش هزینههای درمان از جمله دالیلی است که باعث میشود سالمت برای افراد اهمیت
داشته باشد و از سوی دیگر ،در هنگام بیماری ،این شرایط نامطلوب و گاه سخت و دشوار ،به طور عینی و عملی باعث احساس بدی در افراد میشود.
در این میان ،برخی با انتخاب روشهای گوناگون برای جلوگیری از بیمار شدن و یا درمان بیماریها ،سعی میکنند این فرآیند را آسانتر و کم هزینهتر
کنند .یکی از این روشها استفاده از طب سنتی ،گیاهان دارویی و داروهای گیاهی است.

گانودرما به هیچ
عنوان به تنهایی
در بدن قابل
هضم نیست و
برای استفاده
حتما باید از یک
کاتالیزگرمثال
قهوه یا کوکوا
که به نوبه خود
خواص درمانی
دارند ترکیب
شود
بیماریهای کبد ،فشار خون ،میگرن ،پارکینسون
و ...تاثیرگذار است ».حسینی در ادامه میافزاید:
«خواص این گیاه همچنین باعث افزایش انعقاد
خون ،سمزدایی کبد ،جلوگیری از آلرژی ،شادابی
پوست ،بهبود عملکرد گوارش ،اکسیژنرسانی باال به
خون ،جلوگیری از پیری زودرس و نیز پیشگیری از
افسردگی میشود و سه برابر بیشتر از اسفناج دارای
آهن است».
استقبال کم به دلیل عدم فرهنگ استفاده
از گیاهان دارویی
این کارشناس بهداشت و تغذیه ،با اشاره به
فرهنگ کم استفاده از گیاهان دارویی میگوید« :در
گذشته و در ایران درمورد نحوه کشت و اینکه خاک
ایران هم قابلیت کشت این گیاه را دارد ،اطالعاتی
وجود نداشت و مردم شناختی از آن نداشتند .در
حال حاضر هنوز هم به صورت گسترده و فراگیر در
ایران شناخته نشده است و تعداد کمی از شرکتهای
توزیع این محصول که البته مجوز وزارت بهداشت،
سیب سالمت و حالل را دارا هستند ،آن هم به
صورت قهوه آن را عرضه و معرفی میکنند .طی یک
سال گذشته شناخت مردم رو به افزایش است ولی
عرضههای غیراستاندارد و بدون مجوز باعث تاثیر
منفی در شناخت گیاه گانودرما و خواص درمانی

واقعی آن توسط مردم شده است .از دیگر دالیل
استقبال کم از این محصول ،نداشتن پوشش بیمهای
و البته کم بودن فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی در
بین مردم است».
درمان قهوهای
حسینی درباره شناخت جهانی گانودرما و مقایسه
نحوه توزیع آن در ایران و جهان به «ابتکار» میگوید:
«شناخت جهانی این محصول هم قابل توجه است.
در نقاط مختلف به صورتهای مختلف مانند قرص،
شربت ،عصاره ،کپسول و ...ارائه میشود اما نوع
ترکیبی این محصول با قهوه منحصرا در ایران عرضه
میشود .از دالیل ایده ترکیب این محصول با قهوه ،از
بین بردن مزه بد این گیاه به صورت تکی و نیز ایجاد
انگیزه بین بیماران جهت استفاده از گیاهان دارویی
و همچنین خستگی بیماران از استفاده از داروهای
شیمیایی اجباری است .نحوه استفاده برای موارد غیر
خاص بیشتر به صورت ترکیب ساده قهوه گانودرما و
آب است و با خرید محصول فرآوری شده و ترکیبی،
به راحتی قابل استفاده است ».این کارشناس
تغذیه و مشاور استفاده از محصول گانودرما ،در
ادامه عنوان کرد« :اما نکتهای که درمورد تاثیرگذاری
خیلی از گیاهان دارویی از جمله گانودرما قابل ذکر
است اینکه مصرف منظم و مداوم و نیز صبوری در

ارتقای شفافیت ،استقرار انضباط مالی و تشکیالتی ،ماموریت ویژه وزیر رفاه برای مصطفی ساالری
پس از گذشت حدود هشت ماه از فوت مرحوم نوربخش،
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ،سرانجام مصطفی ساالری،
از میان گزینههای متفاوتی که نامشان در دو ماه اخیر به گوش
میرسید ،با حکم محمد شریعتمداری ،وزیر رفاه به عنوان مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس (سال  )۱۳۲۹تا کنون
 ۳۴مدیرعامل و سرپرست را به خود دیده است .پس از پیروزی
انقالب اسالمی مرحوم محمد زاوش با مدرک مهندسی معدن اولین
مدیرعامل بعد از پیروزی انقالب اسالمی شد؛ این سازمان در  ۴۰سال
گذشته  ۱۵مدیرعامل را تجربه کرده است .به این ترتیب مصطفی
ساالری شانزدهمین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است که پس
از فوت مرحوم نوربخش در آبان ماه سال  ۹۷و سرپرستی چند ماهه
انوشیروان محسنی بندپی و محمدحسن زدا ،حکم مدیر عاملی خود
را پس از تصویب هیئت امنای سازمان ،از محمد شریعتمداری ،وزیر
رفاه دریافت کرد .این در حالی بود که در روزهای اخیر جریانهایی
در مخالفت با انتخاب وی و برای ممانعت از انتصاب وی به این
سمت در فضای شبکههای اجتماعی فعال شده بودند .مصطفی
ساالری ،متولد  ۱۳۵۵و زاده بوشهر است .وی از مهر ماه ۹۶

تاثیرپذیری خواص درمانی گیاه قابل توجه است».
حسینی ایجاد فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی
و حمایتهای بیشتر دولت و وزارت بهداشت و
نهادهای بیمهای را الزمه شناخت بیشتر مردم و
گرایش به سمت عدم استفاده از داروهای شیمیایی
عنوان کرد و گفت« :عدم حمایت بیمهای و گاهی
هزینههای باال و همچنین پرداخت کمتر به ترویج
استفاده از گیاهان دارویی باعث گرایش کمتر به
سمت این فرهنگ شده است ».استفاده از گیاهان
دارویی در جامعه امروزی که مدام در حال پیشرفت
و کشفیات جدید شیمیایی است ،مطمئنا احتیاج به
فرهنگسازی و تبلیغات گستردهتری دارد اما نباید
فراموش کرد که طبیبانی همچون ابنسینا و حتی
فراتر از ایران ،در سالهای دور در زمان خود بهرههای
فراوانی از خواص گیاهان دارویی برای درمان بیماران
برده و با توصیههای گیاهی زمینه تولید داروهای
شیمیایی را برای آیندگان خود فراهم کردهاند .با
این حال ،استفاده از این گیاهان دارویی نیازمند
استفاده از توصیه و راهنماییهای متخصصان است
و استفاده سرخود یا بیش از حد از برخی این گیاه
داروها میتواند حتی موجب آسیب رساندن به بدن
شود .در نتیجه پیش از استفاده از هر نوع از این
گیاهان دارویی بهتر است با متخصص مشورت کنید.

شانزدهمین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کیست؟

استاندار گیالن شد و تا کنون در این سمت بود .ساالری را به عنوان
جوانترین استاندار دولت تدبیر و امید میشناسند .وی پیش از این
و طی سالهای  ۹۲تا  ۹۶استاندار بوشهر بود و عضو کمیته بازنگری
قراردادهای نفتی ایران ()۱۳۹۵-۱۳۹۲؛ رئیس پژوهشکده حقوق،
محیطزیست و توسعه پایدار مؤسسه مطالعات وزارت نفت (مرداد
 ۹۱تا آذر )۹۲؛ عضو هیئت رئیسه شورای پژوهشی مؤسسه مطالعات
نفت (مرداد  ۹۱تا آذر )۹۲؛ قائممقام مدیرعامل سازمان منطقه ویژه
ت مدیره سازمان
اقتصادی انرژی پارس ()۱۳۸۸-۱۳۸۴؛ عضو هیئ 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ()۱۳۸۷-۱۳۸۵؛ مدیر منطقه
پارس( ۲پارس جنوبی) با حفظ سمت قائممقامی مدیرعامل سازمان
منطقه ویژه ()۱۳۸۶-۱۳۸۴؛ مدیر منطقه پارس شمالی با حفظ سمت
قائممقامی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه ()۱۳۸۸-۱۳۸۶؛ رئیس امور
ثبتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ()۱۳۸۲-۱۳۸۰؛ رئیس امور
حقوقی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ()۱۳۸۴-۱۳۸۲؛ نماینده
تاماالختیار سازمان مذکور در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی
کشور ( )۱۳۸۵-۱۳۸۱در کارنامه کاری او دیده میشود .وی دارای
مدرک دکتری حقوق عمومی ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران (رساله
در مرحله نهایی با موضوع قراردادهای نفتی)؛ فارغالتحصیل دوره

دکتری مدیریت اجرایی با گرایش قراردادهای نفت و گاز از دانشگاه
بوردو فرانسه؛ کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران با
کسب رتبه اول و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه بوردو
فرانسه است و مدرس دانشگاه در رشته حقوق اداری ،اساسی و
حقوق بیمه نیز در رزومه او به چشم میخورد .در حکم شریعتمداری
وزیر رفاه برای ساالری آمده است که «توجه ویژه به سیاستها و
تدابیر دولت تدبیر و امید و هیئت امنای محترم سازمان و این
وزارتخانه از اولویتها و وظایف جنابعالی است .لذا انتظار میرود با
تالش و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان و مستعد و روشهای
عالمانه جهت نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد حوزههای مختلف
اجتماعی و اقتصادی آن سازمان ،خصوصا ً اطمینان از کفایت
کنترلهای داخلی ،بهروز رسانی حسابها و انجام حسابرسی به
موقع از فعالیتهای مالی ،حداکثر تا پایان سال جاری ضمن ارتقای
شفافیت و استقرار انضباط مالی و تشکیالتی ،بستری مناسب جهت
افزایش بهرهوری سازمان را فراهم آورید».
باید دید آیا ساالری میتواند چالشهای فراوان حوزه تامین اجتماعی
را که از جمله دربرگیرندهترین حوزههای اجتماعی و اقتصادی دولت
است را مدیریت کند.

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاز راهاندازی
کمپینی بینالمللی به منظور کنترل شیوع
میکروبهای مقاوم به آنتیبیوتیکها از طریق
مصرف داروهای ایمن و موثرتر خبر داد.
بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت سیستمی
طراحی شده که در آن داروهای آنتیبیوتیک
مورد استفاده برای درمان شایعترین عفونتها،
داروهایی که وجود همیشگی آنها ضروری است
و داروهایی که میتوان از آنها تنها به عنوان
آخرین گزینه نام برد ،طبقهبندی شدهاند .هدف
از این طرح پیشگیری از مقاومت آنتیبیوتیکی
است که بر اثر آن ،میکروبها در برابر داروهای
موجود مصون شده و موجب میشود عفونتها
و آسیبهای جزئی حتی کشنده و مرگبار شوند.
به گفته کارشناسان اینگونه از مقاومتهای
آنتیبیوتیکی به شکل طبیعی اتفاق میافتند اما
استفاده نادرست از دارو میتواند این فرآیند را
تسریع کند .داروهای آنتیبیوتیک از دهه ۱۹۲۰
ن دهها میلیون انسان
کشف شدند و تاکنون جا 
را در برابر بیماریهایی از قبیل ذاتالریه ،سل و
مننژیت نجات دادهاند .هرچند با گذشت چندین
دهه ،باکتریها در برابر داروهایی که سالها قبل
قابلیت از بین بردن میکروبها را داشتند مقاوم
شدند .در این کمپین به آمار سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی اشاره شده که برآورد کرده طی
 ۳۰سال آینده در اروپا ،آمریکای شمالی و استرالیا
حدود  ۲.۴میلیون نفر بر اثر عفونتهای مقاوم
به دارو جان خود را از دست میدهند .به گزارش
روزنامه ژاپن تودی ،بررسیها نشان میدهد بیش
از  ۵۰درصد از داروهای آنتیبیوتیک در بسیاری
از کشورها به درستی استفاده نمیشوند و بخش
عمدهای از آن به دلیل تجویز این نوع داروها برای
مقابله با بیماریهای ویروسی است.

برگزاری بازار خیریه «محک»
به نفع کودکان مبتال به سرطان در
محله قدیمی تهران

بازار خیریه «محک» روز جمعه  ۱۴تیر ماه در
محله عودالجان تهران میزبان نیکوکاران خواهد
بود .این بازار خیریه با محوریت عرضه خوراک
و نوشیدنیهای سنتی ایرانی روز جمعه ۱۴
تیر و در دو سانس  ۱۰تا  ۱۵و  ۱۶تا  ۲۱برگزار
میشود .برپایی «محک در عطر و طعم قدیم»
در خانه دبیرالملک ،بنای  ۱۴۰ساله منطقه ۱۲
تهران ،موجب شده تا نیکوکاران ضمن خرید
غذاهای سنتی ایرانی و صنایعدستی ،امکان
بازدید از موزه عمارت کاظمی ،امامزاده یحیی،
حمام نواب و بازارچه نواب را نیز داشته باشند
تا عالوه بر حمایت از کودکان مبتال به سرطان
و خانوادههایشان ،ساعات خاطرهانگیزی را در
محله عودالجان تهران سپری کنند .عالقهمندان
به شرکت در بازار «محک در عطر و طعم قدیم»
میتوانند از طریق مراجعه به سایت تیوال از
تاریخ  ۴تیر ماه به صورت آنالین بلیط این بازار
خیریه را تهیه کنند .الزم به ذکر است کلیه
هزینههای مرتبط با برگزاری این مراسم توسط
حامی مالی و داوطلبان مؤسسه خیریه محک
پرداخت و تمامی عواید حاصل از فروش بلیط و
غرفههای این بازار خیریه صرف تأمین هزینه دارو
و درمان کودکان مبتال به سرطان محک خواهد
شد .روابط عمومی موسسه خیریه محک اعالم
کرد که قدردان تمامی نیکوکارانی است که با
مشارکت در بازارهای خیریه محک ،کودکان مبتال
به سرطان را برای داشتن امید و انگیزه بیشتری
نسبت آینده همراهی میکنند.

دعوت از احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات شورایاریها
رئیس ستاد پنجمین انتخابات شورایاری ها تهران از برگزاری این انتخابات
در  ۴مرداد خبر داد.
محمدرضا جوادی یگانه در نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات
پنجمین دوره انتخابات شورایاری برگزار شد با بیان اینکه از روز دوشنبه فرآیند
ثبت نام انتخابات آغاز شده است ،گفت :کاندیدا از روز دوشنبه میتوانند با
مراجعه به سایت http://shorayari.tehran.irنسبت به بارگذاری
اطالعات خود اقدام کنند .وی با بیان اینکه انتخابات در  ٣۵٢محله در  ۴مرداد
اجرایی می شود ،اظهار کرد :در این دوره با مصوبه شورای شهر دو تبصره به
آییننامه شورایاران اضافه شده است بهگونهای که برای اولین بار شهرداری و
شورای شهر تهران ملزم شدند از نظر و تجربه شورایاران در تصمیمگیریهای
محلی بهره گیرند همچنین شورایاران به هیچ وجه اجازه دخالت در امور مالی،
اجرایی ،معامالتی اداری و ...مدیریت شهری را ندارند و تنها ناظر هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه ستاد هماهنگی شورایاریها و هیئت نظارت بر
انتخابات با حضور هفت نفر از اعضای شورای شهر تشکیل شده است ،گفت:
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری نیز به عنوان رئیس هیئت اجرایی مرکزی
انتخاب شده است و شهرداران مناطق نیز به عنوان هیئت اجرایی انتخابات
در مناطق انتخاب شدهاند .جوادی یگانه با اشاره به اینکه ثبتنام امسال
تمام مکانیزه است ،اظهار کرد :الزم است که در انتخابات شورایاریها ،زنان

و جوانان نقش مؤثری داشته باشند چراکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل
میدهند اما تنها حضور  ۱۱درصدی در شورایاریها دارند.باید سهم جوانان
نیز افزایش یابد .وی از همه خیریهها ،احزاب ،سمنها و… دعوت کرد که در
انتخابات شورایاری شرکت کنند و گفت :اشتغال یا سکونت حداقل یک سال
در محله ،نداشتن سوءسابقه ،داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت و نداشتن
سابقه محکومیت از جمله شرایط احراز صالحیت است.
جوادی یگانه با اشاره به اینکه  ۸۰۰۰صندوق رأی در  ۱۸۰۰شعبه اخذ رأی در
 ۳۵۲محله در نظر گرفته شده است ،در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه
اقدامی در راستای ممنوعیت و جلوگیری از رأی دادن اتوبوسی در محالت در
نظر گرفتهاید ،اظهار کرد :شما ساکن تهران هستید و میتوانید در انتخابات
شهر تهران مشارکت کنید و اینکه برخی افراد در محالت دیگر رأی میدهند
تخلف نیست.
سیدحمید طهایی دبیر هیئت اجرایی برگزاری پنجمین دوره انتخابات
شورایاریها نیز در این نشست خبری با اشاره به برگزاری انتخابات شورایاریها
در چهارم مردادماه سال جاری با بیان اینکه تعداد اعضای شورای محله در
این دوره برگزاری انتخابات از  ۷به  ۹نفر رسیده است ،گفت :ثبت نام از روز
گذشته آغاز و تا دهم تیرماه ادامه خواهد داشت .وی با بیان اینکه از روز
دوشنبه تاکنون  ۳۵۷نفر برای شرکت در انتخابات شورایاری ثبتنام کردهاند،

گفت :برای اولین بار انتخابات به صورت مکانیزه خواهد بود.
وی با بیان اینکه رأیدهندگان به انتخابات شورایاریها به صورت مکانیزه
رأی خود را ثبت خواهند کرد ،گفت :هنگامی که شهروندان کد هر کاندیدا را
در سامانه ثبت کنند اسم ،اطالعات و عکس کاندیدای مورد نظرشان بر روی
صفحه مانیتور نقش میبندد و افراد پس از تأیید ،رأی خود را ثبت میکنند و
در آخر وقت نیز مسئوالن صندوق و ناظران آمار را از سیستم دریافت کرده
و آرا را در اختیار هیئت اجرایی قرار میدهند که طبیعتا ً پس از چند ساعت
هیئت اجرایی میتواند آرا را ارائه دهد .وی با بیان اینکه سن رأیدهندگان
 ۱۸سال به باال تعیین شده است ،گفت :سن کاندیدا  ۲۲تا  ۷۵سال در نظر
گرفته شده است .طهایی با بیان اینکه براساس زمانبندی انجام شده تبلیغات
از  ۲۸تیرماه و تا دوم مردادماه ادامه خواهد داشت ،گفت :تسهیالتی برای
تبلیغات کاندیدا نداریم .دبیر هیئت اجرایی برگزاری پنجمین دوره انتخابات
شورایاریها در پاسخ به سوالی مبنی بر سیاسی شدن انتخابات شورایاریها با
بیان اینکه اتفاقا ًتشویق کنید تا احزاب به صحنه بیایند و نقشآفرینی کنند،
گفت :جامعه باید همه جریانها را ارزیابی کند تا ببیند این افراد به قول خود
عمل میکنند یا نه و ما نمیتوانیم برای حزب خاصی محدودیت قائل شویم
و در همه انتخابات همه احزاب فعال هستند و دنبال کرسی میگردند .وی با
بیان اینکه کوچکترین مجموعه اجتماعی که در محله شکل میگیرد شورایاری

است ،گفت :دیدگاه سیاسی فرد در عمران و آبادانی محله نقشی ندارد و در
جریان انتخابات از همه گروههای فعال اعم از نظام مهندسی ،نظام پزشکی،
نظام کارگری ،صنفی و… دعوت میکنیم تا در این انتخابات شرکت کنند.
وی درباره رد صالحیتها نیز با بیان اینکه هیئت نظارت منطقهای از طریق
پیامک تأیید یا رد صالحیت کاندیدا را به آنها اعالم میکند ،گفت :افراد رد
صالحیت شده میتوانند از طریق هیئت نظارت منطقهای یا مرکزی نسبت به
ثبت اعتراضات خود اقدام کنند.

