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اخبار
نگاهی به ویژه برنامه های هفته ملی سرطان در
منطقه : 13

از برپایی میز خدمت تا برگزاری کارگاه
های آموزشی در محالت سیزده گانه

با توجه به نامگذاری اول تا هفتم بهمن ماه
به عنوان هفته ملی سرطان  ،اداره سالمت معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  13اقدام
به اجرای ویژه برنامه های مختلف با هدف افزایش
آگاهی شهروندان در مورد بیماری های سرطان و
راه های تشخیص به موقع و زود هنگام این بیماری
کرده است .
به گزارش امتیاز ،سبحانی  ،معاون امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  ،هفته ملی
سالمت را فرصتی برای راهکار های کنترل سرطان
برشمرد و افزود :اداره سالمت معاونت امور اجتماعی
و فرهنگی شهرداری منطقه  13با توجه به شیوه
نامه اداره کل سالمت شهرداری تهران و به منظور
تالش در راستای آگاه سازی و حساس سازی جامعه
 ،ویژه برنامه های مختلفی را در محالت منطقه 13
تدارک دیده و به مرحله اجرا گذاشته است  .وی
با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح
محله افزود :این کارگاه ها با حضور شهروندان در
محالت سیزده گانه توسط اداره سالمت منطقه و با
همکاری خانه های سالمت برگزار می شود .معاون
امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ، 13برگزاری
همایش علمی ویژه بانوان را از دیگر برنامه های این
هفته برشمرد و اظهار داشت  :این همایش پیرامون
دسترسی به خدمات بهداشتی مربوط به تشخیص
زود رس سرطان برگزار و افراد بهبود یافته این
بیماری معرفی می شوند .معاون امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه  13ادامه داد  :میز های
خدمت سالمت در بوستان پیروزی و ایستگاه های
مترو میزبان شهروندان است.
شهردار منطقه  19در همایش کمپین نما هویت
شهر ما:

ایجاد انگیزه و تعهد شهروندی الزمه تحقق
هویت ایرانی اسالمی در بناها است

همایش تخصصی «کمپین نما هویت شهر
ما« امروز به میزبانی شهرداری منطقه  19در تاالر
اندیشه دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه دکتر
شریعتی برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،در این همایش علی توکلی
شهردار منطقه از مشارکت شهروندان در اجرای
سیاستهای معماری ایرانی اسالمی سخن گفت و
تصریح کرد :ایجاد انگیزه در بین شهروندان ،تعهد
شهروندی و هم سو کردن آنان با سیاست ها و
برنامه های شهرداری موضوعی بنیادی در بازیابی
هویت شهری و تغییر معماری و بنای ساختمان ها
محسوب می شود .وی با بیان اینکه منطقه  19از
مناطق پایلوت در اجرای این طرح است خاطرنشان
کرد :طی برگزاری جلسات متعدد دراین خصوص،
هویت خاصی در ابعاد مختلف برای نواحی  5گانه
تدوین شده است که می تواند سند مطلوبی برای
استفاده طراحان محسوب شود .توکلی اظهار کرد:
بینش کمیته نما در مناطق  22گانه و معماری
ایرانی اسالمی موضوعی فراتر از وابستگی به طرحی
خاص است چراکه این نوع معماری برگرفته از
تاریخ و فرهنگ ایرانی اسالمی است و هویت ایرانی
را تعریف می کند .به گفته شهردار منطقه مقیاس
انسانی و مردم ساالری و نیز ابزار تعاون و تعادل
ریتم ،الگوهای طراحی نما را ساخته و چارچوب
آن را مشخص می کند.براساس این گزارش در
این همایش مهندس صالحی مدیرکل معماری
و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران،
مهندس سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان ،مهندس نبی ئی عضو هیأت مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان ،رئیس واساتید
دانشگاه شریعتی معاونین شهرسازی منطقه و سایر
مناطق ،اعضا کمیته های نمای مناطق 22گانه،
دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه شریعتی و
نیز طراحان و سازندگان حوزه شهرسازی منطقه
حضور داشتند .همچنین سخنرانی رئیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان و مدیرکل معماری و
ساختمان شهرداری تهران ،تقدیر از طراحان و
سازندگان برتر منطقه و برگزاری کارگاه های
آموزشی تخصصی ویژه طراحان و سازندگان منطقه
از دیگر برنامه های همایش بود

طرح خشونتزدایی از مدارس
ابتدایی تدوین شد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش
از تدوین طرح خشونتزدایی از مدارس ابتدایی
خبر داد و گفت :اعتباربخشی این طرح انجام
شده و در مرحله انجام اصالحات آن هستیم.
رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی وزیر
آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت
طرح خشونتزدایی از مدارس ابتدایی ،اظهار
کرد :تدوین این طرح تمام شده است و کار
اعتباربخشی آن را به پژوهشگاه مطالعات آموزش
و پرورش سپردیم و تعدادی از متخصصان بررسی
کردند و باخوردی را ارائه دادند .وی ادامه داد :در
حال حاضر این طرح یک اصالحات جزئی دارد
و در حال انجام هستیم؛ از سوی دیگر با وزیر
آموزش و پرورش هم صحبت کردیم که بتوانیم
برنامه اجرایی آن را پیگیری کنیم .حکیمزاده در
پاسخ به این پرسش که «فکر میکنید چه زمانی
این طرح را اجرا کنید؟» ،گفت :مد نظر ما این بود
که زودتر اتفاق بیفتد و به محض اینکه نهایی شد،
اخبارش را اعالم میکنیم .وی تصریح کرد :اعتقاد
داریم محیط مدرسه عالوه بر فضای فیزیکی ،یک
فضای عاطفی ،روانی و اجتماعی هم دارد که به
شدت در رشد شخصیت کودکان موثر هست و
با توجه به اینکه داشتن امنیت روانی ،عاطفی و
امنیت اجتماعی در فضای مدرسه هم به تربیت
بهتر و هم به یادگیری بهتر کمک میکند ،دنبال
این هستیم تا از طریق توانمندسازی کادر مدرسه
شامل مدیران ،معلمان ،والدین ،دانشآموزان و
همه ذینفعانی که با کودکان سر و کار دارند ،این
آگاهی را ایجاد کنیم و این آموزشها را ارائه دهیم
که همه نسبت به انواع خشونت حساسیت داشته
باشند؛ بایدها و نبایدها را در این زمینه ببینند و به
خصوص مرکز آن در این طرح ،روی خشونتهای
غیرفیزیکی است.
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خطیب موقت نماز جمعه تهران:

حدود  ٨٠درصد قوانین مجلس استحکام علمی ندارد

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت :حدود
 ٨٠درصد از قوانینی که در مجلس تصویب میشود
یا اصالحیه است یا استفساریه ،یعنی قانون
تصویب شده از استحکام علمی برخوردار نبوده و
باید مجددا اصالح شود البته قطعا از شفافیت و
روشنی الزم هم برخوردار نبوده و به تفسیر نیاز
داشته است.
«حجتاالسالم سید محمدحسن ابوترابیفرد»،
خطیب موقت نماز جمعه تهران ،در آغاز خطبههای
نماز جمعه این هفته تهران گفت :میعادگاه نماز
جمعه ،نماد وحدت ،شور،شعور و صبر همچنین
ایستادگی و عزت و اقتدار ملت ایران شد.
او ادامه داد :ملت بزرگ ایران بار دیگر با
حضور به یادماندنی در این میعادگاه پیوند استوار
و مستحکمش را با رهبیر معظم انقالب آرمانهای
بلند امام و شهدا را فریاد کرد .این ملت با دلهایی
لبریز از شوق و نشاط و قدرت با خلق دو یوم اهلل
اقتدار آفرین و دیدگانی اشکبار در سوگ شهدا و
جان باختگان سانحه هوایی و برادران و خواهرانی
که در حضور مردم شریف کرمان مال اعلی پرواز
کردند.
او ادامه داد :رهبر انقالب در آن جمعه ملت
ایران و ملل مقاوم دنیای اسالم را با دو خصیصه
صبار وشکور یاد کردند .همچنین این دستاورد
ایمان و معرفت و صبر با شکوه و عزت آفرین در
کنار این ارزشها همچنین دستاورد فهم نعم و
شکر و سپاس آن نعمتهاست.
خطیب موقت نماز جمعه تهران خاطرنشان
کرد:شما امت اسالم اهل ایمان برای حضور در سه
ساحت کلیدی و اقتدار آفرین دعوت شده اید.گواه
روشنی بر شناخت راه است ،اما با شناخت راه و
گام برداشتن در مسیر هیچ ملتی مگر با صبر و
استقامت در راه خدا به پیروزی نمیرسد.
حجت االسالم ابوترابیفرد گفت :بدون
استقامت و صبر و پایداری ،انسان نمیتواند به
قلههای موفقیت برسد .استقامت و پایداری یعنی
باید همه ما اهل صبر بوده و استقامت کنیم .در
برابر سختیها بایستیم .تجربه ایرانیان پیروزی در
پرتو ایمان و صبر است .خانوادههای معزز شهدا و
جانبازان بر این مصائب صبر و ایستادگی کردند
و توفیق داشتم خدمت بعضی از خانوادههای
محترمی که بستگان و فرزندانشان در سانحه
هوایی شهید شدند برسم و در این دیدار ها دنیایی
از صبر را دیدم.
او ادامه داد :صبر آنها دستاورد ارزشمندی را

در دنیا و آخرت دارد .اما با صبر فردی پیروزی برای
جامعه به دست نمیآید .پیروزی جامعه اسالمی
مرهون صبر جمعی است .خانوادهای از سعادت
بهرهمند است که اعضایش صبار و شکور باشند.
آنگاه حتما به موفقیت میرسد .جامعه قدرتمند،
آن است که صبار و شکور باشد .واژه صابروا در قرآن
بر صبر جمعی تأکید دارد.
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران
افزود :مطلع شدیم که بسیاری از خواهران کم
حجاب به احترام شهید سلیمانی با چادر مشکی در
تشییع او حضور یافتند .به این خواهران عرض می
کنم که شما قدر شناسی کردید و حجاب ضامن
سعادت دنیا و آخرت شماست .اما قدر شناسی
باالتر آن است که با آراستگی به حجاب چهره
تهران را تغییر دهید .ملت ایران باید با هم صابر
باشند .ایران و همه ملت مسلمان منطقه باید در
کنار هم در راه حق صبار و شکور باشند چرا که
ما به صبر جمعی نیاز داریم .هنر سردار سلیمانی
هم این بود که سه دهه در تالش برای خلق صبر
جمعی بود و دغدغه داشت که ایرانیان در کنار ملت
عراق و کشورهای منطقه ایستاده و صابر باشند.
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران عنوان
کرد :همچنین همه ملتها در کنار هم صف واحد را
تشکیل دهند .جامعه صبار و شکور صبر جمعی در
دستور کارش است .رهبر انقالب به دو یوم اهلل اشاره
کردند .یوم اهلل سوم یوم اللهی است که ملت عراق
خلق کرده است .آنها در راهپیمایی عظیم در کنار ملل
مسلمان منطقه فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.
او ادامه داد :این معنای روشن صبر جمعی

است .تردیدی ندارم که اگر کارشناسان سیاسی و
نظامی آمریکا میتوانستند حوادث پس از شهادت
سپهبد سلیمانی را تحلیل کنند ،هرگز چنین
کاری نمیکردند.
حجت االسالم ابوترابی فرد گفت :این اقدام
آنها آغازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه است.
ستون اصلی سیاست آمریکا در منطقه از دیر باز
فرو ریخته بود و امروز هم هم پیمانان آمریکا خود
را در معرض فرو پاشی میبینند.
او ادامه داد :ساختار قدرت در دست ملت
مسلمان قرار گرفته است .ملتهای مسلمان منطقه
در کنار هم جبهه متحدی را در برابر زیاده خواهی
ایاالت متحده تشکیل داده اند و مشروعیت دست
نشاندگان غرب کامل فرو ریخته است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت :با
عملیاتی که انجام شد قدرت نظامی آمریکا در
منطقه فرو ریخت .صبر جمعی این قدرت را آفریده
است .برای آن دو حوزه وجود دارد ،ملل مسلمان در
کنار هم باشید .جبهه متحد شما اقتدار میآفریند.
شعار نه غزه نه لبنان یعنی با اقتدار ایران اسالمی
سر نزاع داریم.
او گفت:عراق منهای ایران به معنای کاهش
قدرت این کشور بوده و لبنان بدون عراق هم
کاهش قدرت بیروت را به همراه داشت .در نتیجه
امروز اسالم رمز وحدت ملل منطقه است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران عنوان
کرد:دومین حوزه صبر جمعی ایستادگی در برابر
دشمن است.تاکید می کنم که مبادا صبرتان از
آمریکا و تروریست های دست نشانده غرب کمتر

باشد.
حجت االسالم ابوترابی فرد گفت :دانش
هستهای سل ولهای بنیادی ،نانو و  ...دستاورد نظام
اسالمی در تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی
علم است .این راه عزت و نگاه رهبری نظام است.
خلق ملتی مقتدر به نور اسالم و دانش و جبهه
مقاومت همیشه پیروز است.
او در ادامه اظهار کرد :در آستانه شکل گیری
مجلس یازدهم قرار داریم ،نخست ملت عزیز را به
حضور یکپارچه در این انتخابات اقتدار آمیز دعوت
توصیه میکنم ،در ادامه هم با مروری در حوصله
وقت به سیاستهای کلی قانون گذاری ابالغی رهبر
معظم انقالب اسالمی که در  ٦مهرماه سال جاری
در  ١٧بند به قوای  ٣گانه ابالغ کردند ،میپردازم.
خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود :با
تجربهای که در نهادهای قانون گذاری دارم ،عرض
میکنم که قانون عدالت محور ،شفاف ،معطوف به
نیازهای واقعی و اصلی ،الهام گرفته از مشارکت
ذی نفعان نهادهای قانونی و همچنین قابل اجرا
و سنجش ،پایههای اصلی و رکن اساسی پیشرفت
کشور است.
حجت االسالم ابوترابی فرد تصریح کرد:
هرگاه نهاد قانون گزاری در اندازهای قرار گرفت
که توانست با پرهیز از تصویب انبوهی از قوانین که
فاقد عقبه الزم است در مسیر تحقق سیاستهای
کلی ابالغی قدم بردارد ،مطمئن باشید توسعه و
پیشرفت کشور کلید خورده است و این راه ،راه
دشواری است .این مسیر نیازمند وجود جمع
قابل توجه از نمایندگانی است که در کنار تعهد،
شجاعت ،انگیزه ،حرکت و اقدام از فهم الزم برای
مسائل اصلی کشور و ارائه نقشه راه برای برون رفت
از تنگنا بهرهمند باشند.
امام جمعه موقت تهران گفت :ما باید دست
به انتخابی آگاهانه بزنیم همچنین نمایندگان
راهی دشوار در پیش رو دارند زیرا این اهداف
بلند نیازمند به عقالنیت ،علم و عزم و اراده است.
در همین راستا نگاهی کوتاه و گذرا به عملکرد
ادوار گذشته مجلس ،ضرورت این تحول را قطعی
میکند.
او بیان کرد :حدود  ٨٠درصد از قوانینی که
در مجلس تصویب میشود یا اصالحیه است یا
استفساریه ،یعنی قانون تصویب شده از استحکام
علمی برخوردار نبوده و باید مجددا اصالح شود
البته قطعا از شفافیت و روشنی الزم هم برخوردار
نبوده و به تفسیر نیاز داشته است.

رئیس پلیس راهور ناجا:

تصادف هر ساعت  2قربانی میگیرد

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه هر نیم ساعت یک نفر بر
اثر تصادفات در کشور فوت میکند ،بیان کرد :متاسفانه روزانه در
کشور  ۴۵الی  ۶۰نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند.
سردار سیدکمال هادیانفر در سمینار حوادث ترافیکی در شیراز با
بیان اینکه در طول سال خسارت مالی ناشی از هر فوتی در تصادفات
رانندگی ۵.۲ ،میلیارد تومان است ،گفت :اگر هزینههایی که از بدو
تولد صرف رشد و آموزش یک فرد میشود را بررسی کنیم میتوانیم
بگوییم ساالنه  ۳۴میلیارد دالر ناشی از تصادفات به کشور متحمل
میشود.
سردار هادیانفر افزود :در ۹ماهه اول سال  ،۹۸حدود ۳۶درصد
تصادفات فوتی ناشی از تخلف نداشتن توجه به جلو بوده که یکی از
مصادیق مهم آن ،استفاده از تلفن همراه است که میزان بروز خطر
تصادف را تا  ۴برابر افزایش می دهد.
ایشان با بیان اینکه مدیریت ،قوانین و مقررات ،راه و جاده ،انسان
و وسایل نقلیه ،مولفههای اصلی در ایمنی ترافیک و تسهیل در عبور
و مرور هستند ،گفت :ایمن سازی محل تصادف ،درخواست کمک
از نیروهای امدادی ،سازماندهی افراد و تجهیزات در راستای کنترل
و روان سازی ترافیک و ساماندهی موارد درگیر در تصادف به عهده
پلیس می باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه در ۹
ماهه اول سال جاری حدود  ۱۳هزار و  ۷۱۱نفر از شهروندان بر اثر
تصادفات جان خود را از دست دادهاند ،خاطر نشان کرد :متاسفانه
آمار نشان می دهد که  ۱.۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش داشته است.
سردار هادیانفر افزود :بار سوانح ترافیکی کاهش نمی یابد مگر
اینکه عوامل خطرساز را به درستی بشناسیم و به جامعه معرفی کنیم
و با برنامه ،جلب مشارکت عمومی ،عزم ملی و آموزش همگانی از
عوامل خطرساز اجتناب کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۵۱درصد از افرادی که دچار تصادفات می
شوند در صحنه جان خود را از دست می دهند ،عنوان داشت :حدود
۶درصد در حین انتقال و  ۴۳درصد در بیمارستان نیز فوت می کنند.
رئیس پلیس راهور کشور اظهار داشت :نقش خانواده در نهادینه
کردن فرهنگ ترافیک از همان اوایل کودکی از طریق کارکردهای
آموزشی و فرهنگ سازی بسیار موثر است.
 ۱۲درصد از جان باختگان حوادث جادهای ،کودکان هستند

سردار هادیانفر در شورای هماهنگی ترافیک و راهبردی
تصادفات استان فارس نیز با بیان اینکه  ۱۲درصد از تصادفات در
کشور مربوط به راه های روستایی است ،گفت :این مسیرها به دلیل
تردد موتورسیکلت ،تراکتور و دیگر وسایل نقلیه کشاورزی ،زمینه بروز

خطر تصادف در آنها به شدت باالست.
وی افزود۸۲ :درصد از تصادفات در کشور تحت تاثیر سرعت
غیر مجاز ،سبقت غیر مجاز ،نداشتن توجه به جلو و خستگی و خواب
آلودگی است.
وی ۱۵ ،درصد از تصادفات کشور به دلیل سرعت غیر مجاز
است ،گفت :متاسفانه در استان فارس این میانگین به  ۱۶درصد
رسیده است.
سردار هادیانفر با اشاره به اینکه طول جادههای کشور ۲۱۷هزار
کیلومتر است ،گفت۳۰ :درصد از تصادفاتی که رخ می دهد مربوط به
نقاط حادثه خیز است.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه کاهش تلفات و جان
باختگان حوادث رانندگی یک اصل مهم و هدف اصلی پلیس است،
گفت :طرح نامحسوس با وسایل کنترلی نظیر پهباد و نظایر آن را در
دستور کار خود قرار دادهایم ،استفاده از گشتهای نامحسوس به
منظور برخورد با تخلفات از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز و علی
الخصوص صحبت کردن با تلفن همراه میباشد.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه بستن کمربند ایمنی در
جادههای برون شهری برای همه سرنشینان الزامی است ،عنوان کرد:
 ۱۲درصد از جان باختگان حوادث جادهای ،کودکان هستند که هیچ
نقشی در تصادف نداشتهاند.
رییس پلیس راهور ناجا در ادامه این سفر که هفته گذشته
صورت گرفت ،در جلسه قرارگاه کاهش تصادفات فرماندهی انتظامی
استان فارس نیز با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی در کشور به اندازه
نیروی انتظامی با مردم ارتباط ندارد ،اظهار داشت :امروز حدود ۸۵
میلیون شهروند داریم که یا راننده ،یا سرنشین و یا عابر پیاده هستند،
بنابراین به نحوی با پلیس راهنمایی و رانندگی ارتباط دارند.
وی با بیان اینکه امروز نیروی انتظامی با گذشته بسیار
متفاوت شده است ،افزود :تنها با نگاه سلبی نمی توان کارها را
پیش برد ،بلکه باید با مهربانی ،درایت و مدیریت قوی اقدامات
الزم را انجام داد.
رییس پلیس راهور ناجا چهار وظیفه اصلی پلیس راهنمایی
و رانندگی را مدیریت ترافیک ،تأثیر در ترددها ،ایمنی در تردد و
خدمات راهور عنوان کرد و گفت :در بخش ایمنی ترددها ۳۳ ،سازمان
در کشور نقش دارند که سهم پلیس  ۲۰درصد است.
سردار هادیانفر تأکید کرد :یکی از نشانه های توسعه یافتگی
کشورها نظم و انضباط ترافیکی است و در کشور ما نیز پیشرفت های
زیادی در این خصوص حاصل شده است.
وی به نقش ۱۸درصدی همیاران پلیس در کاهش تخلفات
رانندگی اشاره کرد و افزود :این طرح که از چند سال پیش آغاز شد،

بسیار تأثیر گذار بود به نحوی که کودکان آن زمان ،امروز در جامعه
تأثیر گذار هستند.
رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه سال گذشته۱۷ ،هزار و
۱۸۳نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جاده های کشور کشته شده
اند ،گفت۳ :هزار راننده از این آمار عامل مرگ افراد و مقصر حادثه
بوده اند.
سردار هادیانفر با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی ۷درصد به
تولید ناخالص ملی زیان وارد می کنند ،خاطر نشان کرد :از مجموع
تصادفات رانندگی۵۱ ،درصد در صحنه۶ ،درصد در طول انتقال و
۴۳درصد نیز در مراکز درمانی و یا بعد از ترخیص جان خود را از
دست می دهند.
وی تصریح کرد ۹۲ :درصد علت وقوع حوادث رانندگی عامل
انسانی است که نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است.
رییس پلیس راهور ناجا چهارعامل سرعت غیر مجاز ،سبقت
غیر مجاز ( به ویژه در جاده های دوطرفه) ،عدم توجه به جلو ( با
محوریت استفاده از تلفن همراه) و خستگی و خواب آلودگی را عامل
وقوع ۸۲درصد تصادفات رانندگی در کشور اعالم کرد و گفت :متوسط
سرعت در جاده های کشور  ۵/۷۸کیلومتر و در استان فارس ۵/۸۲
کیلومتر در ساعت است که در این خصوص باید در سطح استان فارس
سرعت کنترل گردد.
سردار هادیانفر بر لزوم استفاده کلیه سرنشینان خودرو از کمربند
ایمنی تأکید کرد و گفت :استفاده از کمربند برای کلیه سرنشینان
خودرو الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می پذیرد.
براساس گزارش سایت پلیس راهور  ،وی با اشاره به وجود
۱۵هزار اتوبوس و ۶۰۰هزار کامیون در کشور ،افزود :رانندگان اتوبوس
نباید بیشتر از  ۹ساعت رانندگی کنند ،ولی به دلیل در آمد پایین و
مشکالت اقتصادی مجبور به کار اضافی می شوند که در عین حال این
موضوع تخلف محسوب می شود و به شدت با آن برخورد خواهد شد.
رییس پلیس راهور ناجا در پایان گفت :کلیه مسئوالن در بخش
های مختلف استان فارس باید برای کاهش و پیشگیری از تصادفات
رانندگی اقدامات الزم را انجام دهند تا همچنان استان فارس را در
کاهش تصادفات رانندگی در کشور سرآمد ببینیم.

دختران بیش از پسران بدنبال دوستیابی در فضای مجازی

کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه بر اساس
پژوهشهای انجام شده دختران بیش از پسران در
فضای مجازی به دنبال دوستیابی هستند ،گفت:
براساس نتایج این پژوهشها  ۶۹درصد دختران و ۴۹
درصد از پسران تمایل دارند تا از طریق فضای مجازی
دوستیابی کنند.
محمد قنبری نیز ضمن تشریح دلیل گرایش
دختران و پسران نوجوان به فضای مجازی ،اظهار کرد:
وقتی از کودکان و نوجوانان سوال میکنیم که چرا
زمان خود را در فضای مجازی یا با تبلت میگذرانند،
نخستین پاسخی که از آنها دریافت میکنیم این است
که با اعضای خانواده از لحاظ کالمی ارتباط خوبی
برقرار نمیکنند ،یعنی با وجود اینکه در کنار هم
هستند ،اما فرسنگها از هم دورند .برای مثال پدر
خانواده به جای هم صحبتی با همسر و فرزندش ،با
دوست خود در یک کشور خارجی چت میکند .به
دلیل همین خالء ،بچهها به استفاده بیرویه از فضای

مجازی رو میآورند .در گذشته به دلیل گسترده
نبودن رسانه ،ارتباط میان پدر و مادر بیشتر بود و
کودکان از آنها نحوه ارتباط را میآموختند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس پژوهشهای
انجام شده دختران بیش از پسران در فضای مجازی
به دنبال دوستیابی هستند ،گفت :نزدیک به ۶۹
درصد از دختران دانشآموز که در فضای مجازی فعال
هستند ،ترجیح میدهند دوست خود را به صورت
مجازی و از طریق شبکههای اجتماعی انتخاب کنند.
همچنین  ۴۹درصد از پسران تمایل دارند دوستانی
که قرار است با آنها اوقات فراغت خود را سپری کنند
را از اتاقهای چت و شبکههای اجتماعی انتخاب کنند.
این کارشناس فضای مجازی در خصوص
راهکارهای کاهش آسیب در فضای مجازی نیز توضیح
داد :باید یک قانون زمان طالیی در خانواده داشته
باشیم .براساس این اصل باید نیم ساعت یا  ۴۵دقیقه
تمام رسانهها و امواج از جمله مودم ،تلویزیون ،رادیو،

تلفن ثابت و همراه در خانه قطع شود و همه اعضای
خانواده کنار هم بنشینند و با یکدیگر گفتوگو کنند
و اگر حرفی برای گفتن ندارند یک موضوع سرگرم
کننده و جالب را مطرح و در خصوص آن صحبت
کنند .این کار سبب میشود روابط عاطفی به هم گره
بخورد و محبت و الفت میان اعضای خانواده خطرات و
صدمات فضای مجازی را کاهش دهد.
معصومه نصیری ،قائم مقام انجمن سواد رسانهای
ایران نیز با اشاره به اینکه برخورد والدین در خصوص
تکنولوژی و فضای مجازی به چه عواملی وابسته است،
افزود :موضع گیری والدین نسبت به این واقعیت به
میزان سواد و اطالعات آنها در خصوص تکنولوژی
بستگی دارد ،این درحالیست که در حوزه آگاه سازی
خانوادهها از مختصات این فضا و خطراتی که میتواند
بر سر راه خود و فرزندانشان باشد کار جدی صورت
نگرفته است .وی در ادامه توضیح داد :مشکل اینجاست
که نه خود والدین حس کردهاند اتفاق جدیدی رخ

داده و به توجه بیشتر نیاز است ،نه دستگاههای متولی
به این موضوع توجه دارند .به این ترتیب میتوان
گفت میزان خسارتها و تاثیرگذاری این مسائل برای
خانوادهها درک نشده است .ما نمیخواهیم برای این
حوزه به صورت پیوسته سرمایهگذاری کنیم و قصد
داریم به صورت یکباره و دفعتا آن را حل کنیم که
ممکن نیست.قائم مقام انجمن سواد رسانه ای ایران
افزود :واقعیت این است که مدل و ذات فضای مجازی
با خود سردرگمی به همراه دارد .بر اساس پیشبینیها
این فضا قرار است سبک زندگی ما را تغییر دهد .با
توجه به ویژگی ذاتی این فضا باید روان شناسان،
جامعه شناسان ،اساتید و اهالی رسانه در این حوزه به
صورت جدی وارد شوند .در حال حاضر سواد رسانهای
و توانمندسازی مخاطب در حوزه رسانه حالت ویترینی
و شعاری پیدا کرده است و تا از این مرحله عبور نکنیم
و نگاهمان به این موضوع استراتژیک نباشد ،مشکالت
برطرف نخواهد شد.

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک :

مدیریت شهری نیازمند تقویت سرمایه
اجتماعی است

مدیریت شهری نیازمند تقویت سرمایه
اجتماعی است و باید تالش کنیم با خالقیت
نسبت به ایجاد فضاهای جدید در شهر برای
حضور موثر شهروندان و جلب مشارکت آنها گام
های بیشتری برداریم .
به گزارش امتیاز؛ ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در جلسه شورای معاونین این
منطقه که با حضور علی مرادخانی مشاور هنری
شهردار تهران تشکیل شده بود با بیان مطلب
فوق اظهار داشت :رویکرد منطقه جلب سرمایه
گذاران از بخش مسکن به سمت گردشگری
است و باید در ایجاد بسترهای الزم برای
مشارکت بیشتر سرمایه گذاران تالش کنیم.
شهردار منطقه یک ضمن تقدیر از تالشها و
اقدامات مجتبی توسلی در زمان تصدی معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه
تاکید کرد :تغییرات مدیریتی الزمه سازمان
پویا و برای تزریق فکر  ،ایده و روحیه جدید
به سازمان است و از توان ایشان در مسئولیتی
جدید بهره مند خواهیم شد .
در ادامه سید عباس سجادی بعنوان
سرپرست جدید معاونت امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه یک معرفی شد .
گفتنی است سجادی پیش از این
مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری و رییس
فرهنگسرای نیاوران بوده و از سال  ۷۴بصورت
مستمر مسئولیتهایی در حوزه های هنری ،
فرهنگی و اجتماعی داشته است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه شش
خبر داد؛

مناسب سازی معابر برای افراد دارای
معلولیت بر مبنای مقررات ملی ساختمان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری
منطقه شش گفت:معاونت شهرسازی و معماری
به دنبال آن است به صورت جدی مباحث
مقررات ملی ساختمان را در ساختمان ها ،معابر،
بوستان ها و پروژه های شهری منطقه محقق
کند.
به گزارش امتیاز ،شراره معدنیان با بیان
اینکه سعی در مناسب سازی معابر در تمامی
شریان های اصلی و فرعی داریم ،گفت :بر همین
اساس پروانه خانه های تازه سازی که مناسب
سازی معابر جلوی خانه را در نظر نگرفته اند
صادر نمی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری
منطقه شش گفت :هنگام صدور پروانه مالک
موظف به رعایت مناسب سازی گذر جهت
سهولت و ایمنی در تردد افراد دارای معلولیت و
نابینا است و مدیریت شهری هنگام صدور گواهی
به این موضوع رسیدگی و نظارت کامل می کند.
معدنیان با اشاره به تردد باالی شهروندان
سالمند و افراد دارای معلولیت در منطقه شش
تهران به عنوان منطقه مرکزی پایتخت گفت:
مناسب سازی معابر و خیابان ها از اهمیت واالیی
برخوردار است و بر مبنای زمان بندی مناسب
این هدف را دنبال می کنیم.
وی خاطر نشان کرد :افزایش انواع کالبدها،
سخت افزارهای شهری ،کدهای ارتفاعی و
توپوگرافی خاص منطقه باعث وجود مشکالتی
برای جانبازان ،توانیابان و روشندالن شده است.
گفتنی است شراره معدنیان معاون
شهرسازی و معماری منطقه شش در نشستی
با مدیران فنی عمران ،حمل و نقل و ترافيك
و خدمات شهري و محيط زيست منطقه 6
در راستای اصالح و مناسب سازی معابر سطح
منطقه ،با توجه به تحقق شعار تهران شهری
برای همه به مشکالت معابر و راهکارهای مناسب
جهت بهبود تردد جانبازان ،توانیابان و سالمندان
اشاره کرد و درخواست همکاری همه جانبه و
همدلی همه مسئولین دست اندر کار در این
موضوع را خواستار شد.
همزمان با هفته ملی سرطان انجام می شود؛

برگزاری پویش ملی مبارزه با سرطان
در منطقه 15

ویژه برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی
با موضوع مبارزه با سرطان و راه های درمان آن
همزمان با هفته ملی سرطان از اول بهمن در
محله های منطقه  15آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری معاون
امور اجتماعی فرهنگی منطقه با اعالم این
خبر گفت :این برنامه به همت اداره سالمت با
شعار «سرطان قابل پیشگیری و درمان است،
با خودمراقبتی و امید» آغاز شده است و تا 7
بهمن ادامه دارد.
مختاری به تشریح این ویژه برنامه ها
پرداخت و افزود :سراهای محله با برپایی کارگاه
های آموزشی با عناوین «پیشگیری از سرطان
و زندگی اجتماعی و معنوی سالم»« ،سرطان
و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده » و
«سرطان و نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی »
و برگزاری همایش هایی با محوریت پیشگیری،
درمان و تشخیص زود هنگام سرطان میزبان
شهروندان است .وی با اشاره به برپایی نمایشگاه
هنری و محصوالت دست ساز از بهبود یافتگان
گفت :به منظور ارتقای نشاط و افزایش روحیه
افراد مبتال به بیماری سرطان ،اردوهای تفریحی
و گردشگری نیز برای آنها برپا می شود .مختاری
ادامه داد :اجرای برنامه های فرهنگی هنری
توسط گروه «همسرایان امید» بهبود یافتگان
سرطان برای شهروندان و برپایی میزهای خدمت
با همکاری مراکز بهداشت و دانشگاه های علوم
پزشکی تهران ،ایران و شهید بهشتی در سراهای
محله و میادین میوه وتره بار با هدف افزایش
آگاهی شهروندان در جهت پیشگیری از سرطان
از دیگر برنامه های این هفته است.شایان ذکر
است؛ اداره سالمت به پاس خدمات و اقدامات
سازمان های غیردولتی در حوزه سرطان همزمان
با فرارسیدن روز جهانی سرطان با ارسال لوح
سپاس و هدیه از فعالیت های آنان قدردانی کرد.

