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اخبار
وزیرآموزشوپرورش:

تربیت کودک را از «صفرسالگی» به
ما بدهید

به عنوان زیربنای عدالت در جامعه شناخته
می شود و فرصت برابر در اختیار افراد قرار دادن
می تواند زمینه ساز موقعیت ها و منزلت های
برابر باشد و باید این کار را از سنگ بنای اول
خوب انجام دهیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت :در شورای
عالی انقالب فرهنگی این موضوع در دستورکار
است که تربیت اوان کودکی را هم به آموزش و
پرورش بدهند و آموزش و پرورش از صفر سالگی
مسؤولیت داشته باشد.
محسن حاجی میرزایی در نشست هم
اندیشی با مدیران زن آموزش و پرورش با بیان
اینکه ما یک داشته هایی داریم و یک نداشته
هایی گفت :همه انسان ها همینطور هستند.
وقتی درباره زنان هم صحبت میشود بحث
دارایی ها و نداشته ها می تواند مورد توجه قرار
بگیرد.
وی افزود :در تجربه مدیریتی ام برایم
روشن شده که تمرکز بر نداشته ها آنقدر ذهن را
تسخیر می کند که از داشته ها غافل می شویم.
اصوال عدالت در برخورداری ها بویژه آموزش ،به
عنوان زیربنای عدالت در جامعه شناخته می
شود و فرصت برابر در اختیار افراد قرار دادن می
تواند زمینه ساز موقعیت ها و منزلت های برابر
باشد و باید این کار را از سنگ بنای اول خوب
انجام دهیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه گام
های خوبی در این زمینه برداشته شده و فرصت
یادگرفتن و آموزش باکیفیت را در اختیار بخش
عظیمی از کسانی که در سن آموختن هستند
قرار دادیم عنوان کرد :تالش ما این است که
دسترسی همگان را به آموزش باکیفیت فراهم
کنیم .بنابراین تاکید ،سفارش و در خواست می
کنم همکاران هر تالشی می توانند به کار ببندند
تا فاصله های ایجاد شده طی زمان های طوالنی
برطرف شود و از ظرفیت بانوان برای پیشبرد
امور استفاده موثرتری کنیم.

ابتکار :حذف هرگونه امکان ازدواج
زیر  ۱۳سال اولویت دولت است

ابتکار :حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳
سال اولویت دولت استمعاون رئیس جمهوری
در امور زنان و خانواده در رشته توئیت هایی
به اقدامات دولت در جهت جلوگیری از کودک
همسری اشاره کرد و یادآور شد :تنظیم سند
پشتیبان و الیحه برای اصالح قانون و حذف
هرگونه امکان ازدواج زیر  ۱۳سال و اصالح
سیاستهای سن اعطای وام ازدواج بخشی از این
اقدامات است.
معصومه ابتکار در صفحه توئیتر خود نوشت:
همکاری برای کاهش بازماندگی و ترک تحصیل
در بین دختران ،اجرای سند ارتقا وضعیت زنان
و خانواده هر استان که فصلی برای ازدواج سالم
دارد و حمایت و توسعه فعالیتهای اورژانس
اجتماعی (تلفن  )۱۲۳در تقابل با کودک
همسری از جمله اقدامات دولت در جهت کاهش
کودک همسری است.
معاون رئیس جمهوری در توئیتی دیگر
متذکر شد :تالشهای فرهنگی ،ترویجی،
رسانهای ،انجام مطالعات ،برگزاری نشستهای
تخصیص فقهی و حقوقی در زمینه سن ازدواج،
تنظیم سند پشتیبان و الیحه برای اصالح قانون
و حذف هرگونه امکان ازدواج زیر  ۱۳سال و
اصالح سیاستهای سن اعطای وام ازدواج و
حذف امکان دریافت وام زیر  ۱۵سال را می توان
از دیگر اقدامات دولت در جهت کاهش کودک
همسری نام برد.
بر اساس آمار منتشر شده «گزارش وضعیت
اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار
ایران ،در بهار سال جاری بالغ بر هفت هزار
ازدواج دختر بچه  ۱۰تا  ۱۴ساله و یک ازدواج
دختر بچه کمتر از  ۱۰سال به ثبت رسیده است،
این در حالیست که «الیحه منع ازدواج کودکان
زیر  ۱۳سال» چند سالی است که از سوی
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به
کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار
تصویب است.

دو خیابان در تهران به نام پیشکسوتان
استقالل و پرسپولیس شد

رییس کمیته ورزش شورای شهر تهران
از نامگذاری دو خیابان در پایتخت به نام دو
تن از پیشکسوتان تیمهای فوتبال استقالل و
پرسپولیس خبر داد .حجت نظری در حاشیه
جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت :با تصویب
اعضای شورای شهر تهران ،خیابان روشنایی در
منطقه یک شهرداری تهران که در مجاورت منزل
زندهیاد منصور پورحیدری از بزرگان ملیپوش و
پیشکسوت باشگاه استقالل قرار دارد ،تغییر نام
یافت .وی ادامه داد :همچنین اعضای شورای
شهر ،با تغییر نام بلوار گلستان در منطقه هشت
شهرداری تهران ،به نام زندهیاد جعفر کاشانی
دیگر ملیپوش خوشنام و از پیشکسوتان
باشگاه پرسپولیس نیز موافقت کردند .دلیل این
نامگذاری دلیل قرار گرفتن باشگاه شاهین در
این خیابان است که مرحوم کاشانی زحمت های
زیادی برای آن متحمل شدند .نظری از نصب
تندیس این دو پیشکسوت نیز خبر داد و گفت:
هر دو نامگذاری با توافق و تعامل با دو خانواده
صورت گرفت و بهزودی تندیس این دو عزیز نیز
در محل دو خیابان نامگذاری شده نصب خواهد
شد.عضو شورای شهر تهران با اشاره به رویه
نامگذاریها در تهران عنوان کرد :شورای شهر
فرای رنگها و تیمها در تالش است تا مردم
بزرگان و افتخارآفرینان ملی ،ورزشی ،فرهنگی،
هنری و  ...را بیشتر بشناسند و به مرور از یاد
نبرند .در همین راستا نیز در این دوره بیش
از نیمی از نامگذاریهای انجام شده مربوط به
شهدا و ایثارگران بوده و تالش کردیم تا برای
حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر ،نام دیگر
مفاخر را نیز بر معابر قرار دهیم.
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احتمال آماده شدن واکسن ایرانی کرونا تا پیش از نوروز

وزیر بهداشت :از کوواکس واکسن کرونا میخریم

وزیر بهداشت ،در ارتباط با تامین دستگاههای
اکسیژن ساز برای بیمارستان های درگیر بیماران
کرونایی ،توضیحاتی ارائه داد.
سعید نمکی ،در جلسه قرارگاه تامین دارو
و تجهیزات پزشکی ،به اقدامات انجام شده جهت
تامین واکسن ،اشاره کرد و گفت :دستورات الزم
برای واردات و خرید واکسن از کشورهای دیگر و
اتحادیه کوواکس ،داده شده و پیگیریها در حال
انجام است.
وی افزود :مردم نگران نباشند ،اگر قرار باشد
واکسنی وارد شود ،از مطمئنترین منابع که در
بیرون از این سرزمین ریسک خود را طی کرده،
انجام خواهد شد.
نمکی در ادامه به قیمت خرید تجهیزات
پزشکی اشاره کرد و گفت :باید قیمت پایه بر مبنای
ارز تخصیصی تعیین شود تا با پدیده گران فروشی
و انحصار کاال مواجه نشویم و همزمان حمایت الزم
و هدفمند از تولید داخل در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر تسهیل تامین دستگاه
اکسیژن ساز از سوی دستگاههای ذیربط از جمله
وزارت صمت و ضرورت تامین آن برای مراکز
درمانی درگیر بیماران کرونایی تاکید کرد و افزود:
واردات مواد اولیه مرغوب و با کیفیت برای تولید
دارو ،باید مورد توجه قرار گیرد.
احتمال آماده شدن واکسن ایرانی کرونا تا
پیش از نوروز

متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به آغاز
مرحله نخست کارآزمایی انسانی واکسن کرونای
ایرانی از ابتدای دی گفت :امیدواریم تا پیش از
سال جدید این واکسن آماده شود.
مینو محرز متخصص بیماریهای عفونی

در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران با اشاره به
آغاز مرحله تست انسانی واکسن کرونای انسانی
از ابتدای دیماه گفت :بر اساس اظهارات مسئوالن
ساخت این واکسن ،مرحله تست انسانی از اول دی
ماه بر روی  ۵۶تا  ۶۰نفر انجام می شود .این افراد
در محدوده سنی  ۱۸تا  ۵۰سال بوده و پس از
تزریق در قرنطینه می مانند تا مواجهه با ویروس
نداشته باشند .به افراد داوطلب پاداش مختصری
داده می شود.این واکسن عوارضی ندارد چون از
واکسن ضعیف شده تهیه می شود.
وی افزود :این واکسن در سازمان غذا و
دارو سازمان بهداشت جهانی ثبت شده و مراحل
آزمایشی آن هم به صورت مکرر ثبت می شود.
پس از موفقیت آمیزبودن مرحله اول تست انسانی،
تعداد بیشتری از این واکسن در مرحله دوم استفاده

خواهند کرد .اگر پس از تزریق مرحله دوم حدود
 ۲تا  ۳هفته نتایج خوبی به دست بیاید بالفاصله
تزریق برای عموم مردم قابل انجام خواهد بود .در
تولید انبوه واکسن مشکلی نداریم.
محرز در ادامه با اشاره به شرایط داوطلبان
گفت :افراد داوطلب که در محدوده سنی  ۱۸تا
 ۵۰سال قراردارند فراخوان شده اند و پس از انجام
آزمایشات متعدد و اینکه این افراد قبال به این
بیماری مبتال نشده باشند پس از طی کردن مرحله
اول به سرعت به مرحله دوم تست این واکسن می
رویم و سپس واکسیناسیون انبوه انجام می شود.
نتایج این واکسن در مرحله فاز حیوانی بسیار خوب
بوده است.
وی افزود :من اطالع ندارم گروه هدف مشخص
شده یا نه .انتخاب توسط شرکت انجام می شود.این

افراد در وهله اول آزمایش و معاینه شده و به صورت
روزانه باید چک شوند .پس از مرحله اول و دوم،
واکسیناسیون تعداد بیشتری از مردم انجام می شود
و ان شاء اهلل در سال جدید باید انتظار داشته باشیم
تا واکسن در دسترس عموم قرار بگیرد .تکنولوژی
واکسن کرونای ایرانی ویروس ضعیف شده است .این
روش معموال مشکل خاصی ندارد و از بقیه روش ها
کم خطرتر است فقط باید از مصون بودن آن در انسان
مطمئن شویم .من به اتفاق دکتر صالحی و دکتر
طبرسی مسؤولیت این کار را پذیرفته ایم تا با خیال
راحت از مردم بخواهیم از آن استفاده کنند.
محرز با تاکید بر اینکه کودکان و زنان باردار
هنوز نمی توانند از این واکسن استفاده کنند گفت:
اکثر بیماران بدحال ما کسانی هستند که بیماری
ریوی ،قلبی و دیابت دارند .افراد باالی  ۷۰سال،
بیماران با ریسک باال ،افراد چاق و کادر درمان در
اولویت اول تزریق این واکسن هستند.
وی در واکنش به اظهارات دکتر قانعی رئیس
کمیته علمی ستاد کرونا مبنی بر انصراف از پذیرش
واکسن به دلیل عدم نگهداری واکسن گفت :واکسن
های کرونای فایزر و مدرنا به دمای  ۷۰و  ۲۰درجه زیر
صفر نیازدارند و ما امکانات نگهداری آن را نداریم .فقط
کشورهایی مثل آمریکا ،انگلیس و فرانسه وآلمان می
توانند از این واکسن ها استفاده کنند.
دبیر انجمن متخصصان بیماری های عفونی
با اشاره به عوارض واکسن فایزر گفت :این واکسن
ها جدید است و عوارض آن در درازمدت نمایان
می شود .دو نفر به دلیل داشتن زمینه حساسیتی
واکنش شدید آلرژی نشان داده اند ولی گزارشی
مبنی بر فلج صورت ندیده ام .بسیاری از این
واکسن ها به صورت اضطراری تایید شدهاند.

واکاوی وضعیت گردشگری خارجی ایران در ایام کرونا
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی و معاون کنسولی ،امور مجلس و ایرانیان وزارت امور
خارجه درباره وضعیت کنونی گردشگری خارجی کشور در شرایط
بحران کرونا به تبادل نظر پرداختند.
«ولی تیموری» معاون گردشگری کشور در دیدار با «سید کاظم
سجادی» معاون جدید کنسولی ،امور مجلس و ایرانیان وزارت امور
خارجه ،بر ارتباط تنگاتنگ حوزه گردشگری با کنسولگریها از دو
جهت صدور ویزا و امور مربوطه و نیز ایرانیان خارج از کشور به عنوان
سرمایه ،مخاطب و بخشی از جامعه هدف حوزه گردشگری خارجی
کشور تاکید کرد.
معاون گردشگری وضعیت کنونی صنعت گردشگری کشور در
شرایط بحران کرونا و پساکرونا در ابعاد بینالمللی را نیز مطرح و بر
ترسیم چشمانداز و راهکارهای برونرفت از این موضوع در راستای
حمایت از فعالین بخش خصوصی حوزه گردشگری اشاره کرد.
او با بیان اینکه پروتکل ورود گردشگران خارجی به کشور در

شرایط کرونا با همکاری نهادهای فرابخشی مرتبط از جمله وزارت
بهداشت ،وزارت امور خارجه ،وزارت راه و سایر بخشها تهیه شده و
هماکنون از سوی ستاد ملی کرونا در حال بررسی است؛ بر ضرورت
بازگشایی تدریجی مرزها برای ورود گردشگران خارجی به صورت
محدود ،ضابطهمند و مدیریتشده در قالب ساختار پروتکل مذکور
تاکید کرد.معاون گردشگری در این دیدار وزارت امور خارجه را
اصلیترین نهاد فرابخشی مرتبط در ورود گردشگران و حامی توسعه
گردشگری خارجی خواند و آمادگی برای تقویت صنعت گردشگری در
شرایط پساکرونا و فراهم آوردن بسترهای الزم در این زمینه را ضروری
ارزیابی کرد .همچنین در این نشست موضوع راهکارهای معرفی
ظرفیتهای گردشگری کشور به خارجیان نیز مطرح و بر ضرورت
همکاری بیشتر میان معاونت گردشگری وزارت و و سرکنسولگریهای
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای هدف تاکید شد.
بر این اساس معاون گردشگری پیشنهاد برگزاری کارگاههای
آموزشی مشترک ویژه پرسنل شاغل در کنسولگریها با هدف افزایش

شناخت و دانش آنها در آگاهی از ظرفیتهای گردشگری کشور
و ارسال اقالم تبلیغاتی و بازاریابی به منظور استفاده در نشستها،
دیدارها و همچنین توزیع میان مخاطبان هر یک از سرکنسولگریهای
ایران را مطرح کرد.

ویژه برنامه های آخرین یلدای قرن در شمال تهران برگزار می شود

ویژه برنامه های فرهنگی _ ورزشی
آخرین یلدای قرن با همکاری سراهای محالت
و مشارکت شهروندان ،در شمال تهران برگزار
می شود.
به گزارش امتیاز؛ سیدعباس سجادی معاون
فرهنگی و اجتماعی شهرداری این منطقه با بیان
خبر فوق اظهار داشت :همزمان با فرارسیدن
طوالنی ترین شب سال ،ویژه برنامه های یلدایی
با هدف زنده نگهداشتن آداب و سنن ملی در شب
یلدا در شمال تهران اجرا خواهد شد.
وی گفت :با همکاری اداره فرهنگی این
معاونت برنامه های متنوعی شامل مسابقات مجازی

یلدایی ،شب شعر و شاهنامه خوانی مجازی ،اهدای
بسته های یلدایی به نیازمندان ،بازدید از شیر
خوارگاه رفیده به مناسبت والدت حضرت زینب
(س) و شب یلدا و....در سطح محالت منطقه یک
از  ۲۵لغایت  ۳۰آذر ماه به دو صورت مجازی و
حضوری با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی اجرا
خواهد شد.
وی برگزاری مسابقه عکاسی آخرین یلدای
قرن در قرنطینه را از دیگر برنامه های فرهنگی
دانست و گفت :این مسابقه عکاسی با هدف به
تصویر کشیدن یلدای خانواده با هدف خاطره
سازی و ایجاد نشاط در خانواده ها در آخرین یلدای

سده  ۱۳۰۰در محالت شمال تهران در دو بخش
عکاسی از سفره شب یلدا و عکس سلفی با نمادهای
شب یلدا اجرا می شود.
وی افزود :عالقمندان می توانند جهت شرکت
در این مسابقه آثار خود را در قالب فایل  jpgاز
تاریخ  ۳۰آذر ماه لغایت  ۲دی ماه از طریق پیام
رسان واتساپ به شماره  ۰۹۱۲۷۳۰۰۶۷۰ارسال
نمایند تا به برگزیدگان این مسابقه هدایایی به رسم
یادبود تقدیم شود.
سجادی جشنواره رقابتی یلدا به میزبانی
منطقه یک را از برنامه های ورزشی مناسبتی
دانست و گفت :جشنواره ورزشی و رقابتی یلدا

با حضور مناطق  ۲۲گانه شهر تهران به میزبانی
شهرداری منطقه یک برگزار می شود.
وی خاطر نشان کرد :محور این جشنواره
بازی های تفریحی و رقابتی شامل یه قل دوقل
(ویژه بانوان) ،بهکاپ (ویژه بانوان) ،گردو بازی
(پسران و دختران) و بازی های خالقانه و نمایشی
(ویژه تمامی افراد خانواده) به صورت مجازی است.
معاون شهردار از شهروندان خواست فیلم های
یک دقیقه ای خود را از  ۲۵آذرماه الی  ۲دی
ماه از طریق پیام رسان واتساپ به شماره تلفن
 ۰۹۳۵۴۷۲۹۳۳۶ارسال نمایند تا به بهترین فیلم
در هر بخش جوایز نفیسی اهدا شود.

شهردار قلب طهران خبر داد:

حضور پرندگان مهاجر در دریاچه بوستان زندگی منطقه 12
علیمحمد سعادتی از حضور  40قطعه پرنده کاکایی سرسیاه در
دریاچه بوستان زندگی محله هرندی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علیمحمد سعادتی شهردار منطقه ،ضمن
اعالم این خبر گفت :در حال حاضر این پرنده در ساحل دریاچه
این بوستان حضور دارد و گردشگران میتوانند بدون نیاز به دوربین،
کاکایی سرسیاه را مشاهده کنند.
وی با بیان این مطلب که گسترش شهرنشینی و پیشرفت
بیوقفه زندگی مدرن و صنعتی با خود دگرگونیهای فراوانی را به
همراه داشته ،اظهار داشت :نابودی بخشهای بسیاری از طبیعت و
بهرهبرداری از آن برای هدفهای دیگر ،بدون درنظرگرفتن سازگاری
آن با محیط زیست ،چالشهای بنیادی و تهدیدکنندهای را برای
زیستبوم جانوران به همراه داشته است.

شهردار قلب طهران با اشاره به احداث و افتتاح بوستان زندگی
در محله هرندی در مهرماه سال جاری تصریح کرد :امیدواریم با
توجه به پوشش گیاهی درنظرگرفتهشده برای این بوستان و توسعه
فضای سبز در این محله توسط این دوره از مدیریت شهری ،در جذب
گونههای مختلفی از پرندگان موفق باشیم.
وی با تأکید بر اهمیت تنوع زیستی در زیستگاههای شهری ادامه
داد :اکنون که زمان زیادی از آبگیری دریاچه نگذشته ،حضور کاکایی
سرسیاه به عنوان یک پرنده مهاجر در دریاچه بوستان زندگی واقع در
منطقه مرکزی شهر ،نویدبخش ارتقای وضعیت زیستمحیطی در این
منطقه است که دیدن این پرندگان برای طبیعتگردان و عالقهمندان
به محیط زیست خالی از لطف نیست.
بوستان  ۲۴هکتاری زندگی واقع در محله شهید هرندی با

امکاناتی نظیر دریاچه ،کتابخانه ،سالن آمفی تئاتر رو باز ،میدانگاه
توقف و تعامل فرهنگی و نیز امکانات ورزشی و بازی کودکان در 28
مهرماه سال جاری با حضور پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد.
به گفته متخصصان پوشش گیاهی بوستان زندگی بهگونهای انتخاب
شده که میتواند مأمن و محل زندگی گونههایی از پرندگان باشد و
مطابق با اکولوژی و محیط زیست منطقه است.
کاکایی سرسیاه یک مرغ نوروزی کوچک است که بیشتر در اروپا
و آسیا و در سواحل دریا یا کنار رودخانهها و باتالقها یافت میشود.
این پرنده همچنین در کانادا نیز وجود دارد و بیشتر گونههای این
گروه جزو پرندگان مهاجر هستند .با توجه به این ویژگیها حضور
این پرنده در یک دریاچه مصنوعی تازهتأسیس در مرکز شهر ،اتفاقی
درخور توجه است.

این همه هزینه برای حضور بازیگران مشهور در تبلیغات ،فایدهای هم دارد؟
برایند نظرخواهی درباره حضور بازیگران در
تبلیغات تلویزیونی نشان از این دارد که آنها
تاثیری بر تصمیم مردم برای خرید ندارند ،گرچه
برخی معتقد هستند هدف از حضور آنها چیز
دیگری است.
به گزارش خبرآنالین ،از کاربران خبرگزاری
پرسیدیم که «حضور بازیگران در تبلیغات
تلویزیونی چقدر بر خرید مردم موثر است؟» و
بخشی از آنها آرایشان را با ما در میان گذاشتند.
پاسخ شرکتکنندگان در این نظرخواهی را
میتوان در مجموع به زیان حضور بازیگران در این
تبلیغات دانست .در مجموع اکثر شرکتکنندگان
در این نظرسنجی نگاه مثبتی به پدیده حضور
بازیگران در تبلیغات ندارند و باور دارند هزینه
کردن برای حضور بازیگران مشهور در آگهیها
سودی در پی ندارد .اغلب آنها بر این باور هستند
که حضور یک بازیگر سرشناس در آگهی بازرگانی
باعث خرید کردنشان نخواهد شد.
کاربری به نام نیما در این راستا نوشته است:
«اصوال کار حرفهای باعث فروش کاال میشه.

جوالن چهرهها در آگهیهای بازرگانی

اینکه هنرمند بیاری با هزینه باال صرفا برای
پوشوندن ضعف در کار حرفهای تبلیغاتیه .وگرنه
در تمام جهان بهترین و تاثیرگذارترین تبلیغات
آنهایی است که خالقانه و بدون حضور چهرههای
سرشناس ساخته میشوند .در این صورت میتوان
پول زیادی که صرف حضور بیهوده آنها میشود
را صرف ساخت و پرداخت حرفهای آگهی کرد».
در همین رابطه کاربر دیگری نوشته است:
«من اصال به تبلیغات اهمیتی نمیدهم .بهترین
تبلیغ برای هر محصولی کیفیت آنست .مشک
آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید .اصال به
تبلیغات مخصوصا اگه هنرمندان باشند اهمیتی
نمیدهم».
وقتی تبلیغات منفی میشود

در این میان برخی از کاربران باور دارند که
هزینه تبلیغات با حضور چهرههای سرشناس
سنگین میشود و در نتیجه آنها باید پول بیشتری
برای محصول نهایی بپردازند.
از کاربران در این باره گفته است« :صاحبان
این تبلیغات وقتی از یه آدم معروف استفاده میکنن

یعنی کاالشون رو به چند برابر قیمت به مردم قالب
میکنن .باالخره دستمزد مدیری و انصاری و دهقان
و ..رو باید از یه جایی تامین کنن دیگه».
در نظری مشابه میخوانیم« :واسه من اثر
عکس داره .سعی میکنم اون رو نخرم چون پول
تبلیغ غیرمستقیم از جیب من پرداخت میشه».
البته این تاثیر منفی انگار فقط به محصول
تبلیغ شده محدود نمیشود و برخی کاربران بر این
باور هستند که بازیگران با حضور در آگهیهای
بازرگانی چوب حراج به اعتبار و محبوبیتشان
میزنند.
کاربری با عنوان اهری در این باره نوشته
است« :من قطعا خرید نمی کنم جنس با کیفیت
نیاز به طبل وهیاهو ندارد  .سلبریتی بیکار را به
تبلیغات اوردن هم توهین به بازیگریست».
در نظری مشابه در این باره میخوانیم« :تنها
اثری که داره این است که آن بازیگر هم از چشم
مردم میافتد».
هدف چیز دیگری است

بیشک شرکتهای بزرگ بیهوده پولشان

را خرج حضور بازیگران سرشناس در آگهی
محصوالت خود نمیکنند و احتماال سودی در این
کار برایشان وجود دارد.
یکی از شرکتکنندگان در نظرخواهی در این
باره نوشته است« :استفاده از افراد مشهور در تبلیغ
یک کاال یا یک برند برای این نیست که مردم به
خاطر آن فرد مشهور کاالی تبلیغ شده را بخرند
بلکه فقط به جهت جلب توجه مردم به اسم آن برند
یا کاالست که از این افراد در این تبلیغ استفاده
می شود به عنوان مثال عکس کریم باقری روی
بیلبوردهای تبلیغ نوعی خمیردندان آن هم بدون
اینکه دندان های وی معلوم باشد فقط به این خاطر
بود که اسم آن برند را به خاطر بسپاریم در سایر
موارد هم هدف همین است و بس».
در همین رابطه میخوانیم« :شاید رو خرید ما
تاثیر زیادی نذاره ولی رو دیده شدن آگهی موثره».
کاربر دیگری گفته است« :موضوع حضور
بازیگر نیست بلکه موضوع این است که بازیگر با
بازی خود تا چه حد می تواند بر افکار عمومی تاثیر
بگذارد».

خبر کوتاه
نام دو شهید دفاع مقدس زینت بخش
کوچه های جنوب شهر شد

تابلوی نام دو شهید معزز دوران دفاع
مقدس طی آیینی با حضور خانواده معظم این
شهیدان بر سر کوچه های منطقه  19نصب شد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه با اشاره به اهمیت زنده نگهداشتن یاد
شهدا و انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل
جدید گفت :نامگذاری معابر به نام شهدا گام
مهمی در راستای حفظ نام و یاد این عزیزان
محسوب می شود و در همین راستا نیز دو کوچه
دیگر در این منطقه شهید پرور به نام شهیدان
محمدرضا هنرمند و ناصر سوادی مزین شد.
به گفته او نامگذاری کوچه ها به نام این
دو شهید معزز در راستای تکریم شهدا و ترویج
فرهنگ شهادت صورت گرفته و در همین
زمینه کوچه نهم خیابان میعاد شمالی به نام
شهید محمد رضا هنرمند و کوچه  58خیابان
صمدی به نام شهید ناصر سوادی نامگذاری و
طی مراسمی نیز تابلوی نام این شهیدان دفاع
مقدس بر سر این کوچه ها نصب شد.
براساس این گزارش شهید محمدرضا
هنرمند در سال  63عازم جبهه شده و طی سال
 66در شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل شد.
همچنین شهید ناصر سوادی در سال  65به
جبهه اعزام و پس از یک سال حضور در جبهه،
طی عملیات کربالی  5به شهادت رسید.
در آستانه «روز ملی حمل ونقل»؛

«پیمایش محله فرهنگیان-آزادی»
منطقه 21با دوچرخه

شهردار و مدیران شهری ورودی غربی
پایتخت در آستانه 26آذر»روز ملی حمل ونقل»
و با هدف فرهنگسازی هرچه بیشتر درخصوص
ترویج استفاده از دوچرخه به عنوان تنها وسیله
حمل ونقل پاک ،پا به رکاب شدند و مسائل
مرتبط با حوزه نگهداشت شهر محله فرهنگیان-
آزادی را بررسی کردند.
به گزارش امتیاز ،بامداد 25آذرماه99؛
رضا رجب زاده شهردار این منطقه با همراهی
معاونین ،مدیران ،شهردار و روسای ادارات ناحیه
دو ورودی غربی پایتخت با حضور در محله
فرهنگیان-آزادی نسبت به بررسی موارد مرتبط
با حوزه نگهداشت شهر ،پروژه های کوچک
مقیاس ،نقاط بی دفاع شهری ،وضعیت بوستان
ها و ایستگاه های حمل ونقل عمومی پرداختند.
در این بازدید میدانی و رکاب زنی
صبحگاهی که نزدیک به دو ساعت به طول
انجامید ،رجب زاده شهردار منطقه 21با بیان
اینکه مطالبات به حق شهروندان براساس
اولویت های اجرایی مورد بررسی و انجام قرار
می گیرد ،افزود :تمامی تالش مجموعه مدیریت
شهری ورودی غربی پایتخت ،افزایش سطح
رضایتمندی شهروندی در حوزه رسیدگی به
مواردیست که بیشترین تعداد درخواست ها را
در زمینه رسیدگی دارند.
در حین این گشت زنی صبحگاهی که با
همراهی مدیر و شورایاری محله فرهنگیان-
آزادی صورت پذیرفت ،شهردار و مدیران
منطقه 21از نزدیک در جریان کم و کیف
وضعیت فعلی محله از حیث مسائل مرتبط با
حوزه شهر قرار گرفتند و با شهروندان ساکن نیز
صحبت کردند.
الزم به ذکر است؛ 26آذر ،روز ملی حمل
و نقل است که تعیین این روز به این مناسبت
در سال  ۱۳۷۶به پیشنهاد وزارت راه و ترابری
و برای آگاهسازی جامعه با نقش و جایگاه بخش
حمل ونقل در اقتصاد ایران ،از سوی شورای
فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت.
شهردار منطقه  4در جلسه آنالین ارتباط مستقیم
سامانه :1888

حاکم شدن تفکر سیستمی ،جلب رضایتمندی
شهروندان را به دنبال داشته است

شهردار منطقه  4در جلسه ارتباط
تلفنی سامانه  1888با شهروندان گفت :جلب
رضایتمندی شهروندان و تالش برای رفع
مشکالت شهروندان نیاز به حاکم شدن یک تفکر
سیستمی در بین مدیران و کارکنان شهرداری
است.
به گزارش امتیاز« ،محمد محمددوست»
با بیان این مطلب و با اشاره به نقش مهم سامانه
های  1888و  137در بهبود عملکرد شهرداری
تهران گفت :راه اندازی سامانه های مردمی
 1888و  137و به بلوغ رسیدن این  2سامانه
مردمی در این سال ها توانسته است بسیاری از
کاستی ها و مشکالتی که گاهاً برخی از مدیران
شهری از آن ها غافل شده اند را شناسایی و
یادآوری کند .او ضمن تاکید بر رسیدگی کیفی و
سرعت در پاسخگویی به پیام های  137و 1888
گفت :تعداد پیام های ثبت شده توسط شهروندان
در سامانه نظارت همگانی  1888در هشت ماهه
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته کاهش  17درصدی و در سامانه
مدیریت شهری  137کاهش  15درصدی داشته
است و با در نظر گرفتن رویکرد فرآیند محور در
پاسخگویی به پیام ها در سامانه  1888رشد 21
درصدی شاخص کیفیت رسیدگی و در سامانه
 137رشد  3/5درصدی شاخص رضایتمندی
شهروندان و میانگین زمان پاسخگویی به پیام
ها  22ساعت کاهش داشته است.همچنین
همکاران ما چه در نواحی و چه در معاونت ها
بر این باورند که باید به موضوع درخواست ها و
مشکالت مردمی جدی تر پرداخته شود .شهردار
منطقه  4اضافه کرد :مستمرا ً عملکرد معاونت ها
 ،ادارات ونواحی به منظور اصالح و بهبود روش
ها رصد می شود .محمددوست تصریح کرد :با
توجه به تنوع و حجم موضوعاتی که شهروندان
منطقه  4از مدیریت شهری مطالبه می کنند به
روش های سنتی کارساز نیست و باید به دنبال
یک تفکر سیستمی بود و هم اکنون نیز با این
روش اتفاقات خوبی در این منطقه به عنوان
وسیعترین و پرجمعیت ترین منطقه پایتخت رخ
داده است.

