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اخبار

«ابتکار» وضعیت تبلیغات کاغذی غیرمجاز در معابر را مرور کرد

توضیحات ناهید خداکرمی درباره تصادف با
اتومبیلشورا

دستور دادستان سنندج به پزشکی
قانونی برای بررسی
ادعای تعرض به دنیا ویسی
دادستان سنندج به پزشکی قانونی دستور داد
ادعای تعرض به دنیا ویسی را بررسی کند.
به گزارش تسنیم ،صبح روز دوشنبه  16مهر ،دنیا
ویسی دانشآموز پایه اول دبستان روستای گرماش
از توابع شهرستان سنندج به دلیل ریزش دیوار
فرسوده حیاط مدرسه جان خود را از دست داد.
طبق اعالم محمدسعید کنعانی مدیر آموزش
و پرورش ناحیه  2سنندج ،قبل از ظهر دوشنبه
 16مهر  97ریزش بخشی از دیوار حیاط مدرسه
روستایی بهعلت فرسوده بودن بنا ،یکی از
دانشآموزان پایه اول دبستان ب ه نام دنیا
ویسی مصدوم و توسط مدیرآموزگار و پدرش به
بیمارستان بعثت سنندج برده شد ،اما متأسفانه
براثر جراحات وارده این کودک فوت کرد.پس از
این حادثه ،برخی افراد مدعی شدند دنیا پیش از
اینکه فوت کند ،مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و
این احتمال وجود دارد که ریزش دیوار ،سناریویی
برای قتل دنیا و مخفی کردن تجاوز به او صورت
گرفته باشد .در همین زمینه اکبر جوهری
دادستان سنندج در گفتوگو با تسنیم ،اعالم
کرد :با توجه به این ادعا ،به پزشکی قانونی دستور
دادم بررسی و معاینات الزم برای تأیید یا رد این
ادعا را انجام دهد اما تا این لحظه هنوز نظریه
پزشکی قانونی اعالم نشده است اما ب ه محض
وصول گزارش ،به اطالع مردم خواهد رسید.

تبلیغات تلویزیونی همچنان با قیمتهای
میلیونی در جعبه جادویی به نمایش در میآید.
حال اینکه بسیاری از شرکتها هزین ه کافی برای
ورود به ثانیههای چند ده میلیونی تلویزیون
ندارند ،از این رو بیلبوردهای شهر جایگاه بعدی
است .هرچند در ماههای اخیر در شهری مانند
تهران بیشتر بیلبوردها با طرحهایی از شهرداری
تهران به اجاره میرفت و گویا شرکتهای داخلی
و خارج تمایل خود به تبلیغات از طریق بیلبوردها
را از دست دادهاند.
لکه ننگ تبلیغات بر ظاهر شهر
در این بین کاغذ هم نقش اساسی در تبلیغات
بازی میکند .تِراکتهایی که به میزان دهها
هزارتایی به چاپ میرسد و در سطح شهر پخش
یا روی دیوارها نصب میشود از جمله راههای
است که بیشتر شرکتهای ایرانی برای کاهش
هزین ه تبلیغات انتخاب کردهاند .اگر در پیادهرو
شهر خود ،ب ه خصوص مناطق شلوغ قدم بزنید،
خواهید دید دیوارها و کف خیابانهای شهر را
تبلیغات برداشته .کالنشهرها بیش از شهرهای
کوچک با این مشکل مواجه هستند .برایشان
فرقی نمیکند ،با چسب نواری باشد یا سیریش
یا انواع چسبهای مایع؛ آنها وظیفهشان این
است که این کاغذها را روی دیوار یا کف خیابان
بچسبانند .به عنوان نمونه در شهری مانند تهران،
در مسیر میدان انقالب به هر سویی که بروید،
تبلیغات حرف اول را میزند و کف پیادهرو و
دیوارها نقش اساسی را دراینباره بازی میکنند.
تبلیغاتی که در قالب کاغذهای  A4و A3
با چسب و سیریش بر دیوارها ،کف خیابان و
پیادهرو ،تیرهای چراغ برق و هرجایی که قابلیت
نصب را داشتهباشند ،مینشینند تنها برای دیده
شدن .این نوع از تبلیغات نه تنها هزینههای
بسیاری را برای صاحبانشان به همراه دارد ،بلکه
موجب زشتی ظاهری شهرها میشوند.
از سوی دیگر در شبانهروز ماموران شهرداریها
زمان زیادی را برای جمعآوری آنها صرف
میکنند .برخی از این برچسبها و پوسترها
د که نیاز است
به گونهای چنگ بر زمین زدهان 
ماموران شهرداری با کاردک و ابزارهای اینچنینی
آنها را از سطح شهر جمعآوری کنند .اتفاقی که
بسیار هزینهبر خواهد بود .حال اینکه ممکن است
آن تبلیغات کاغذی به طور کامل پاک نشود؛
مانند لکه ننگی از تبلیغات بر قامت دیوارها و
پیادهروهای شهر!
قانونی که میتواند اصالح شود
در حالی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر
تهران از کاهش معنادار آلودگی بصری ناشی
از تبلیغات غیرمجاز در پیادهروها ،طی سالهای
اخیر خبر میدهد که هنوز چهره پایتخت از
تبلیغات کاغذی رهایی نیافته است .یکی از
اصلیترین راههای جلوگیری از نصب تبلیغات
در سطح شهر به صورت کاغذی مبنای قانونی آن
است.
براساس ماده  92قانون شهرداریها« :نوشتن
هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای بر روی
دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن

پویانخوشحال

یک روانشناس بالینی با بیان اینکه مصرف مواد اعتیادآور فرد را
مستعد خودکشی میکند ،گفت :احتمال انجام خودکشی موفق در
بین این افراد ۲۰،برابر افراد عادی است و حدود  ۱۲تا  ۱۵درصد مبتالیان
به سوءمصرف مواد اقدام به خودکشی میکنند.
به گزارش ایسنا ،پروانه محمدخانی بیان کرد :اعتیاد اختالل
روانپزشکی پیچیدهای است و همانند سایر اختالالت روانپزشکی عوامل
زیستی و عوامل محیطی در پیدایش آن اهمیت دارند.
وی افزود :گفته میشود که اعتیاد بیماری مغز است ،یعنی فرآیند
حیاتی که رفتار اختیاری مصرف مواد را به مصرف جبری مواد تبدیل
میکند و ریشه در تغییراتی در ساختمان و شیمی اعصاب مغز
مصرفکننده دارد.
متخصص روانشناس بالینی ادامه داد :همانند سایر بیماریهای
مغزی و روانپزشکی نقش عوامل ژنتیک در ایجاد بیماری اعتیاد
مشخص شده است؛ همچنین مصرف مجدد مواد میتواند از طریق رفع
حالتهای آزاردهنده و یا ناخوشایند نظیر درد ،اضطراب و افسردگی به
شکل رفتاری شرطیسازی و تقویت شود .این عوامل ژنتیکی ،مغزی،
روانی و رفتاری وجوه مشترک زیادی با سببشناسی بیماری افسردگی
دارند.
عضو بورد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت افزود :در بین مبتالیان
به سوء مصرف و وابستگی به مواد ،افسردگی بسیار شایع است .در
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براساس ماده
 92قانون
یها:
شهردار 
«نوشتن هر نوع
مطلبی یا الصاق
هر نوشتهای بر
روی دیوارهای
شهر که مخالف
مقرراتانجمن
شهر باشد
ممنوع است»
شهر باشد ممنوع است ،مگر در محلهایی
کهشهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین
میکند و در این محلها فقط باید به نصب
و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز
ممنوع است .متخلف عالوه بر تأدیه خسارت
ک میلیون ریال
مالکین به پرداخت پانصد هزار تا ی 
جریمه محکوم خواهد شد».
حال اینکه گویا هنوز ضعفهایی در قانون دیده
میشود .برزین ضرغامی ،مدیرعامل سازمان
زیباسازی شهر تهران در اینباره گفته است:
«به دلیل نارسایی موجود در مقررات قانونی و
فقدان اصالحات الزم در آن ،سازمان زیباسازی
با تهیه پیشنویس الیحه اصالح ماده  ۹۲قانون
شهرداریها و ارسال آن به مرجع ذیصالح
درصدد رفع کمبود و نارسایی قانونی است.
البته سازمان زیباسازی شهرداری تهران علیرغم
ضعفهای قانونی ،تالش میکند تا با اختصاص
برخی از سازههای تبلیغاتی به موضوعات
آموزشی ،شهروندان را نسبت به عواقب این نوع
از آلودگی بصری آگاه کند».
گفتنی است ،در سالهای اخیر تبصرههایی قرار

بسیاری موارد فرد جهت تخفیف هر چند موقت عالئم آزاردهنده
افسردگی و ایجاد احساس لذت و سرخوشی به شکل خود درمانی رو
به مصرف مواد اعتیاد آور میبرد و با مصرف مکرر جهت رهایی از
غم و ناراحتی مصرف اختیاری مواد به مصرف جبری تبدیل میشود و
یزا بوده و
بیماری اعتیاد آغاز میشود که خود در طوالنی مدت افسردگ 
مشکالت قبلی را تشدید میکند.
محمدخانی یادآور شد :اغلب مواد اعتیادآور در مصرف طوالنی مدت
موجب تاثیر منفی بر عملکرد مغزی و ایجاد اختالالت روانی ثانویه
مختلف از جمله اختالالت خلقی و افسردگی میشوند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر وی بیان کرد :به
علت اینکه مصرف مواد اعتیادآور از طریق مراکز مغزی و عملکردهای
نوروشیمیایی که خود در بروز افسردگی دخیل هستند ،اثر میکنند،
مسلما ً مصرف همزمان آنها در بیماران مبتال به افسردگی پس از مدتی
موجب آسیب مناطق و سیستمهای پاداش و لذت مغز و نهایتا ً تشدید
افسردگی میشوند.
این روانشناس بالینی در پایان با بیان اینکه مصرف مواد اعتیادآور فرد
را به خودکشی مستعد میکند ،گفت :احتمال انجام خودکشی موفق
در بین این افراد ۲۰ ،برابر افراد عادی است و حدود  ۱۲تا  ۱۵درصد
مبتالیان به سوءمصرف مواد اقدام به خودکشی میکنند که این میزان
در افراد با سابقه افسردگی بیشتر است.

بیش از  ۶هزار دانشآموز تهرانی تحت پوشش بهزیستی
سیاستهای سازمان حمایت به موقع از افرادی
که نیاز به ورود به چرخه حمایتی بهزیستی
دارند است که در همین زمینه تالش میشود
با تخصیص اعتبارات این افراد تحت پوشش قرار
بگیرند .معاون امور توانبخشی بهزیستی استان
تهران در ادامه با اشاره اینکه هم اکنون پشت
نوبتی درخصوص دریافت سمعک در استان
وجود ندارد ،گفت :تالش برای کاشت حلزون و
به صفر رساندن معلوالن یکی دیگر از اقداماتی
است که در سازمان انجام شده است.

بعید است تعطیالت زمستانی امسال
اجرا شود

فقط کافی است برای دقایقی در پیادهروهای شهرتان قدم بزنید .برچسبهایی بر کف سنگفرشها نقش بسته است که گاهی باعث میشود
د اما اینها فقط یک تبلیغات است .تبلیغات در طول تاریخ یکی از مهمترین عوامل فروش محصوالت بوده
گامهایتان را بلندتر بردارید تا کثیف نشون 
ت و از سوی دیگر خالء قانونی باعث شده تا سطح پیادهروها و دیوارها به ظاهری زننده تبدیل
ت شیوه تبلیغا 
و همچنان خواهد بود .حال اینکه پیشرف 
شوند.

احتمال خودکشی موفق بین معتادان ۲۰برابر افراد عادی است

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران
با اشاره به اینکه بیش از  ۶هزاردانشآموز تهرانی
تحت پوشش بهزیستی استان هستند ،گفت:
پشت نوبت دریافت سمعک نداریم.
به گزارش مهر ،منصوی معاون امور توانبخشی
بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه  ۶هزار
 ۲۴۳دانشآموز تخت پوشش بهزیستی استان
قرار دارند ،اظهار کرد :این افراد از خدمات در
بخشهای مختلف از جمله تحصیلی و حمایتی
استفاده میکنند .وی تصریح کرد :یکی از

وزیر آموزش و پرورش:

وصلههای ناجور به تن خیابان!

تصادف حین انجام وظیفه بوده است

به دنبال انتشار خبری درباره تصادف اتومبیل
ناهید خداکرمی در شمال کشور که منجر به
ایجاد بحثهایی در فضای مجازی شده است،
این عضو شورا گفت که تصادف در حین
ماموریت رخ داده است.
به گزارش ایلنا ،ناهید خداکرمی ،عضو
کمیسیون سالمت شورای شهر تهران در توضیح
حادثه تصادف اتومبیل شورای شهر تهران در
جاده شمال کشور نوشت:
«ضمن احترام به افکار عمومی و ستایش
روحیه پرسشگری و دیدهبانى مردم الزم میدانم
تا توضیحات ذیل را به عرض برسانم .تصادف
مذکور در ۳۰شهریور ماه و حین انجام وظیفه
راننده که برادرم هستند در یکى از محورهاى
مواصالتى جنوب تهران و نه در جاده شمال
حادث شده است .خوشبختانه این تصادف
خسارات جانی در پی نداشته است و از این نظر
شاکر خداوند منان هستم .همواره حساس به
منابع عمومى شهر و کشور بوده و هستم و خود
را در برابر جبران هزینههای پیشآمده مسئول
میدانم .مجددا ً از توجه روزنامهنگاران محترم
و مردم به بیتالمال و موشکافی آنها درباره
اقدامات خود نیز سپاسگزارم ».گفتنی است در
فضای مجازی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه
تصادف اتومبیلی که در اختیار یکی از اعضای
شورای شهر تهران رخ داده ،در شمال کشور و
خارج از زمان و ماموریت اداری بوده است.

اخبار

منصوری بیان کرد :باید شرایطی فراهم شود
تا معلوالن در کنار سایر افراد جامعه حضور
داشتند و نباید محدویتی را برای آنها ایجاد کرد
و در همین ابطه از مسئوالن شهری درخواست
میشود تا در بحث مناسب سازی معابر ورود
جدی را داشته باشند .وی افزود :در حال حاضر
یارانه مراکز نگهداری معلوالن در استان تهران بر
اساس تعهد سازمان بهزیستی به موقع پرداخت
میشود و تالش میشود این روند در ماههای
آتی نیز ادامه داشته باشد.

بود به این قانون افزوده شود که هنوز وضعیت آن
نامشخص است ،علیرقم کاهش تبلیغات کاغذی
و چسبی در سطح شهرها همچنان شرکتها برای
تبلیغات اقدام میکنند .بیشترین مکانهایی که
در کالنشهرها تبلیغات چسبی روی آن نصب
میشود ،شامل دیوارها ،نماها ،جدارهها ،کف
پیادهروها و پیاد هراهها ،درختها ،انواع مبلمان
شهری نصب شده ،کافوهای پست ،کیوسکهای
تلفنی ،پایه چراغ ها ،تیرهای برق و ایستگاههای
اتوبوس میشود.
آمارها خبر از کاهش تبلیغات غیرمجاز میدهند
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان
زیباسازی شهر تهران ،در سال  93حدود 843
پرونده در ارتباط با تخلفات تبلیغات غیرمجاز در
سطح شهر راهی شورای حل اختالف تهران شد و
نتیجه این پروندهها  137فقره صدور رای قطعی
بود.
همچنین در سال  94با کاهش بیش از 40
درصد تعداد شکایتها به  466مورد رسید که
تعداد  109فقره به صدور حکم منتهی شد و
 44فقره با مراجعه مستقیم متخلف به سازمان

زیباسازی شهرداری تهران و پرداخت خسارت
قانونی مختومه اعالم شد.
این آمار در ابتدا خبر از کاهش قابل توجه
شکایت میدهد اما به طور دقیق نمیتوان آن را
مبنایی برای کاهش این نوع از تبلیغات دانست.
هرچند عواملی چون افزایش قیمت کاغذ و
محصوالت اولیه تهیه تبلیغات اینچنینی نیز در
کاهش تبلیغات تاثیر داشته است.
با این وجود هنوز هم پوسترهایی بر سطح
پیادهروها و به طور کلی معابر عالوه بر ظاهر
ناپسندی که به شهر میدهند ،باعث بروز
مشکالت محیط زیستی و البته اصراف نیز در
کشور شده است.
انتظار میرود ،نهادهای قانونگذار در کنار
پرداخت به دغدغههای سیاسی و اقتصادی
کشور توجه بیشتری به قوانین ریز و درشت در
جامعه نیز داشته باشند؛ تا با وضع قوانین شهرها
د چرا که نمایی از یک شهر
رنگ آرامش را ببینن 
شلوغ از نظر ظاهری در ابتدا موجب برهم زدن
آرامش ساکنینش میشود ،یعنی هم مردم و هم
مسئوالن!

وزیر آموزش و پرورش احتمال اجرای طرح
تعطیالت زمستانی مدارس در زمستان امسال
را عملی ندانست.
به گزارش مهر ،سیدمحمد بطحایی درباره
س گفت:
پرونده طرح تعطیالت زمستانی مدار 
بعید است این طرح امسال اجرایی شود.
او همچنین درباره جلسه کمیسیون آموزش،
تحقیقات و فناوری مجلس گفت :پیرو سواالتی
که نمایندگان از اینجانب داشتند خدمت
نمایندگان رسیدم و توضیحات الزم را پیرامون
سواالت ارائه دادم .پرداخت مطالبات معوق
فرهنگیان یکی از مواردی بود که نمایندگان
به آن تاکید کردند ،اقداماتی که برای پرداخت
مطالبات فرهنگیان به تفکیک موارد مختلف
مانند حقالتدریس ،حقالزحمه امتحانات،
خدمات اداری و حقوق سرباز معلمان انجام
شده است به اطالع نمایندگان رسید.
وزیر آموزش و پرورش افزود :نمایندگان
از پاسخ برخی سواالت قانع شدند و برای
سایر موارد فرصتی یک ماهه تا دو ماهه در
نظر گرفتند تا در این مدت اطالعات الزم در
اختیارشان قرار گیرد و اقدامات الزم در زمینه
اصالح امور انجام شود.

قطعات  ۲۱دستگاه واگن مترو در
انتظار ترخیص از گمرک
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و
حومه گفت :قطعات ساخت  ۲۱دستگاه واگن
مترو خریداری شده در گمرک است که به
محض ترخیص وارد مدار تولید خواهد شد.
به گزارش مهر ،علی امام با اشاره به انعقاد
قرداد ساخت  ۷۰دستگاه واگن آلومینیومی
با شرکت واگن سازی ،اظهار کرد :قطعات
ساخت  ۲۱دستگاه واگن وارد کشور شده اما
به دلیل تغییر قوانین ترخیص کاال ،هنوز در
گمرک است که امیدواریم با کمک بانک مرکزی
و وزارت کشور ،با سرعت بیشتری ترخیص و
در مدار تولید قرار گیرد.
وی افزود :قطعات  ۴۹دستگاه واگن دیگر
نیز خریداری شده و در حال انتقال به کشور
است .پیشبینی میشود تا  ۱۵مهرماه به
گمرک برسد که امیدواریم با توجه بانک مرکزی
با سرعت بیشتری ترخیص شود.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و
حومه با اشاره به پیشرفت کند خطوط  ۶و
 ۷مترو ،توضیح داد :منابع مالی خط  ۶هنوز
تخصیص نیافته است و  ۱۰کیلومتری که قرار
بود از این خط افتتاح شود به دلیل محدودیت
های شهرداری در تامین منابع مالی به کندی
پیش میرود .وی با اشاره به تخصیص ۷۰۰
میلیارد تومانی منابع مالی مترو براساس فروش
اوراق بهادا ر گفت :مراحل اداری انتقال این
اعتبار به حساب مترو طوالنی شده است که
برای تخصیص سریعتر آن ،در حال رایزنی با
بانک مرکزی هستیم تا سرعت اجرایی خط ۷
افزایش یابد.

