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مشموالن غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند

معــاون احضار و اعزام ســازمان وظیفه عمومی
ناجا گفت :مشموالن غایب هرچه سریعتر برای
تعییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی خــود اقدام
کنند.
ســرهنگ نجف حمیــدزاده در این باره اظهار
کــرد :مشــموالن غایــب منتظــر تمدیــد قانــون
جریمــه نباشــند و هرچــه ســریعتر بــرای تعیین
تکلیــف وضعیت خدمتی خــود از طریــق دفاتر
خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )۱۰+اقدام
کنند.

بــه گــزارش ســایت پلیــس وی افــزود:
مشــموالن غایــب متأهلــی که خــود را معرفی
کنند ،در صورت امکان در اســتان یا شهرســتان
محــل ســکونت همسرشــان بــه کارگیــری
میشــوند ،همچنیــن در صــورت امــکان
مشــموالن مجــرد نیز تا شــعاع  ۳۰۰کیلومتری
محل سکونتشان سازماندهی میشوند.
معــاون احضــار و اعــزام ســازمان وظیفــه
عمومی ناجــا تصریح کرد :مشــموالن غایبی که
وضعیــت خدمتی خود را مشــخص نکنند برابر

مــواد  ۵۸و  ۶۲قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی
بــا تشــدید محدودیتهــا و محرومیتهــای
اجتماعی ،عدم برخورداری از هرگونه تسهیالت
دولتــی و اشــتغال در ســازمانها و کارگاههــای
دولتی و خصوصی مواجه میشوند.
ســرهنگ حمیــدزاده افــزود :براســاس ماده
 ۱۰قانــون وظیفــه عمومــی هرگونــه اســتفاده از
تســهیالت دولتــی ماننــد دریافــت وام ،کســب
پروانه کار ،کاندیدا شــدن برای انتخابات مجلس
شورای اسالمی ،استخدام به هرصورت (رسمی،

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

مجوز وزارت بهداشت به بیمارستانها
برای ورود به گردشگری سالمت

پیمانــی ،قــراردادی ،روزمــزد) بــه شــرط تعیین
تکلیف وضعیت خدمتی مشموالن است.
وی همچنیــن گفــت :در صورت بــه کارگیری
مشموالن غایب توسط کارفرمایان ،کارخانجات،
کارگاههــا ،شــرکتها ،آموزشــگاهها ،بنگاههــا،
مغازههــا ،تعمیرگاههــای دولتــی و خصوصــی
برابــر ماده  ۶۳قانون خدمــت وظیفه عمومی با
آنان برخورد و برابر ماده  ۶۳مکرر همین قانون،
برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاههای
قضایی معرفی میشوند.

گزارش «ایران» از دالیل افزایش نزاع و کاهش شادی در جامعه

سیلی خشونت بر چهره نشاط اجتماعی
مهسا قوی قلب
خبرنگار

شــادی و نشــاط اجتماعی یکی از شــاخصهای
افزایش امید به زندگی در هر جامعهای به شمار
میآیــد .بــه اعتقاد بســیاری از جامعه شناســان
بقــای یــک جامعــه بــا پررنگ بــودن نشــاط آن
جامعه گره خورده است این در حالی است که بر
اساس آمارهای پزشکی قانونی ،در سال گذشته
تعداد ارجاعات نزاع به این ســازمان ،نسبت به
مدت مشابه سال قبل از آن  7درصد رشد داشته
اســت و پایتخت در صــدر مراجعــات معاینات
نــزاع در پزشــکی قانونی قــرار دارد .از آنجا که به
نظر میرســد ،بحث نشــاط اجتماعی بــا میزان
نزاع و همچنین افســردگی رابطه مستقیم دارد،
نگاهــی بــه آمارهای نزاع نشــان میدهد نشــاط
اجتماعی در حال کاهش یافتن است.
مدیرکل دفتــر مشــارکتهای اجتماعی جوانان
وزارت ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه اینکــه بین
مفهوم شــادی و نشاط باید تفکیک قائل باشیم
بــه «ایــران» میگویــد :وزارت ورزش و جوانــان
برنامههــای مختلفــی در دســتگاهها در جهــت

شادی آفرینی اجرا میکند اما مهم این است که
این برنامهها ممکن اســت نتوانند اثرات نشــاط
آوری در درازمدت داشته باشند ،زیرا برنامههای
شــادی آفریــن کوتاه مــدت و مقطعی هســتند.
ممکــن اســت با حضــور در یــک جنگ شــادی،
افــراد در آن مقطــع زمانی احســاس شــادمانی
کننــد ،امــا ضمیــر و درون آنها به صــورت پایدار
بانشــاط نمیشود.به گفته ســجاد سالک ،نشاط
مفهومی عمیــق دارد که با متغیرهای مختلفی
گــره خــورده اســت .بهعنــوان نمونه اگــر جوانی
مشــکل بیکاری و دغدغه ازدواج داشــته باشــد،
اساســاً بــا مفهوم نشــاط میانــهای نــدارد ،قطعاً
ایــن فــرد بــا رفتــن بــه اســتادیوم میتواند شــاد
شــود ولی این شادی طوالنی مدت نخواهد بود.
نشــاط آفرینی با یــک برنامه و یک پروژه شــکل
نمیگیــرد ،بلکه مجموعه عوامــل و متغیرهای
اجتماعــی و اقتصادی میتوانــد در این امر مؤثر
باشــد و چنانچه تأثیر آن منفی باشد ،هم میزان
امید کاهش مییابد و هم مردم با مفهوم نشاط
بیگانه میشوند.
وی در ادامــه میافزاید :وقتی منع و محدودیت
در جامعــه گســترش پیــدا میکنــد ،جــوی از

ناامیــدی و ســرخوردگی و نارضایتــی در جامعه
پدیــد میآیــد .نبایــد صدایــی کــه دســتگاههای
دولتــی و حکومتــی منعکــس میکننــد دال بــر
افزایــش خــط قرمزها باشــد ،هر چنــد در برخی
ســطوح رگههایی از ایــن اظهارنظرها و اقدامات
محدودکننده و ناامیدکننده دیده میشود.
ëëتهــران ،مشــهد و اصفهان در صــدر آمار نزاع
در کشور
«یکی از مهمترین هیجانات ســاده فردی خشم
اســت .متأســفانه ما نتوانســتهایم این هیجان را
مدیریت کنیم به نحوی که آمار حاکی اســت در
تهــران بهطور مثــال روزانــه  ۲۲۳نــزاع خیابانی
رخ میدهد».عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون
اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ،بــا بیــان
اظهــارات فــوق بــه «ایــران» توضیــح میدهــد:
بعــد از تهــران ،مشــهد و اصفهان در صــدر آمار
نزاع در کشــور هســتند .در اصفهــان 9 ،ماهه اول
ســال  ۹۶تعــداد  ۲۹هــزار نفر بهدلیــل صدمات
ناشــی از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی مراجعه
کردهانــد؛ ایــن خشــم البتــه تنهــا در قالــب نزاع
خیابانــی خود را نشــان نمیدهد بلکه به شــکل
وندالیسم و وندالیسم اینترنتی نیز خود را نشان

ارتباط نرخ تورم با افزایش نزاع
نمیتــوان به طــور قطعی گفت
یادداشت کــه افزایــش نــزاع در جامعــه با
کاهش نشــاط اجتماعــی ارتباط
مســتقیمی دارد ،زیرا کشورهایی
در دنیــا وجــود دارنــد کــه خیلی
هم بانشاط هســتند ،ولی نزاع و
دعــوا هم در آن کشــورها ممکن
عباسعبدی
پژوهشگر اجتماعی اســت آمار قابل توجهی داشــته
باشند.
به عبارتی می توان گفت :بیشتر مشکالت جامعه
و بحث ،بیشــتر بــه اختالفاتــی باز میگــردد که از
مجــاری قانونی قابل حل نیســتند یا ســخت حل
میشــوند یا حتــی پرهزینه هســتند .در ایــن گونه

در حــال حاضر شــرایط جامعه به
یادداشت گونــهای اســت کــه مــردم فرصت
فکــر کــردن بــه بانشــاط بــودن را
ندارند.مهمتریــن مســأله در ایــن
حوزه این است که با همین شرایط
فعلی که مردم با مشکالت زیادی
مریم  یوسفی در حــال دســت و پنجه نــرم کردن
جامعه شناس هستند ،بتوان شرایطی فراهم کرد
تا نشاط اجتماعی را گسترش داد.
البتــه در زمینــه راههــای افزایــش نشــاط بیــن مردم
راهکارهــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه اجــرای
برنامههــای شــاد ماننــد برگــزاری موســیقیهای
خیابانــی یا اجرای مســابقات رقابتی بــا ایجاد انگیزه

افزایشنشاطاجتماعیدرنبودرفتارهایخشن

مــوارد ،افراد جامعه به روشهای فردی متوســل
میشوند.
آمارهــای منتشرشــده در خصــوص افزایش آمار
نزاع در ســال  1397بیشتر تحت تأثیر نرخ تورم و
مشکالت اقتصادی بوده است.
اینکه بخواهیم نشــاط اجتماعــی را مقصر اصلی
بدانیــم اشــتباه اســت ،البته نــرخ تــورم و افزایش
مشــکالت اقتصادی نیز به خودی خود در کاهش
نشــاط مؤثر اســت ،اما خــود کمبود نشــاط عامل
درگیری و نزاع نمیتواند باشد.
موضــوع مورد نظر باید مــورد مطالعات جدیتر
و بررســیهای دقیقتــری قــرار بگیرد تــا بتوان به
صورت ریشهای مشکالت را از میان برداشت.

پاداش اجتماعی را افزایش دهیم

میدهــد .در حــال حاضــر بــه گفته کارشناســان
میزان پرخاشــگری در دختران بیشــتر از پســران
دیده میشود.
ناهیــد تاج الدیــن ،یکی از راههای کنترل خشــم
و در نتیجــه آن کاهــش نزاعهــای خیابانــی را
افزایش نشــاط اجتماعــی میدانــد و میافزاید:
متأسفانه رتبه ایران در میان کشورهای شاد دنیا
رتبه مطلوبی نیست .شبکه توسعه راه حلهای
پایدارســازمان ملل با انتشار گزارش ساالنه خود
از وضعیــت شــادی در میــان  155کشــور مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه جهــان ،رتبــه ایــران را در
جایگاه  108جدول قرار داده اســت و این نشــانه
ی است.
نامطلوب بودن رتبه شاد 
ایــن نماینــده مجلــس معتقــد اســت کــه بین
شــادی اجتماعــی و نشــاط اجتماعــی تفــاوت
فاحشــی وجود دارد ،شادی کم دوامتر ،موقت
و زودگذرتر و دفعیتر و فردیتر است در حالی
که نشــاط بادوامتر ،پایدارتر و جمعیتر است،
ما نیازمند افزایش نشاط اجتماعی هستیم.
او میافزایــد :بایــد به جای افــراد ،نهادها درگیر
شــوند و به جای شادی ،نشاط ایجاد کنند ،از این
لحــاظ مجلس هــم ورود کرده و تــاش میکند

تا بهعنوان یک نهاد تأثیرگذار ،بســترهای نشاط
اجتماعی را فراهم کند.
یکــی از بســترهای نشــاط اجتماعــی همیــن دو
روزه شــدن تعطیالت آخر هفته اســت که کمک
میکنــد ،افراد خانــواده ارتباط بیشــتری بگیرند
و زمــان تفریح باالتــر برود و بالطبــع این تفریح
مقرون با نشــاط اجتماعی اســت.در کنار آن هم
باید امید به آینده و امنیت را چه امنیت شــغلی
و چــه امنیــت اجتماعــی در جامعــه بــاال بــرد تا
میزان نشــاط نیز افزایش پیــدا کند .تاجالدین به
لــزوم ورود وزارت ورزش و جوانان به این مقوله
تأکیــده کــرده و اضافــه میکند :در انگلســتان به
تازگی وزارتی به نام وزارت تنهایی درســت شده
یعنــی این وزارتخانــه به طور ویژه بــرای افرادی
که تنها زندگی میکنند و از تنهایی رنج میبرند،
برنامهریــزی میکنــد ،چــون مشــکل  ۹میلیــون
انگلیســی ،تنهایــی اســت و ضرر اقتصــادی ۳۲
میلیــارد پونــدی به ایــن کشــور وارد میکند .چه
اشــکالی دارد ما با رویکرد حل مســأله خشونت
االن ســاز و کار اداری درســت کنیــم و یکــی از
وظایف ایــن کارگروه بسترســازی بــرای افزایش
نشاط اجتماعی باشد؟

و در نظــر گرفتــن جایزه بویــژه در مــدارس میتواند
کمککننــده باشــد .عــدم رضایتمنــدی پــدر و مــادر
بــه فرزندان هــم منتقل میشــود .در ایــن خصوص
مدارس وظیفه سنگینی به عهده دارند.
البته تهدید و مجازات توســط دولتها و مســئوالن
از ســوی جامعــه عملــی منفــی دانســته شــده بــه
همین دلیــل برخوردهای ضربتی باید قطع شــوند
و بــه جــای تنبیــه اجتماعــی ،پــاداش اجتماعی در
نظــر گرفته شــود .بهتر اســت که در هر ســازمانی از
ادارات گرفته تا دانشــگاهها و مــدارس ،برنامههای
تشــویقی برگــزار شــود .اعطــای جوایز و پــاداش به
بهانههــای مختلف میتواند در همه ســطوح ایجاد
انگیزه کند.

بحــث نشــاط اجتماعــی ماننــد
یادداشت تمامی پدیدههــای اجتماعی دارای
یک ســری شــرایط الزم و یک سری
شــرایط کافــی اســت .شــرایط الزم
همان شــرایط سلبی هســتند یعنی
آنهایی که نباید وجود داشــته باشند
احمدبخارایی و شــرایط کافی هم شرایطی هستند
جامعه شناس که ایجابی هستند یعنی عواملی که
باید مدیریت و ایجاد شوند تا نشاط
اجتماعی افزایش پیدا کند.
یکی از عوامل ســلبی این اســت که در یک جامعه
خشونت و نزاع وجود نداشته باشد ،چنین جامعهای
مهیــا اســت کــه بــرای افزایش نشــاط مدیریت شــود.
متأســفانه در جامعه ما خشــونت موجود است .آنچه
اهمیــت دارد ،این اســت کــه صلــح در درون ،مقدمه
صلــح بــا بیــرون اســت .اولیــن گام صلــح بــا درون،
گفتوگو با خود اســت یعنی آدمها به آرامش درونی
و روحی برسند .وقتی در جامعهای دو جنس مخالف
بتوانند در رابطهای سالم و در صلح باشند میتوانیم
بگوییــم که آن جامعــه در صلح درونی اســت .اما در
جامعــه ما عــاوه بر خشــونتها و نزاعهای ســطحی
در جامعــه ،در ســطوح دیگــر هــم شــاهد خشــونت
هســتیم .انواع خشــونتهای اقتصــادی ،اجتماعی و
سیاســی را میتــوان از جملــه خشــونتهای کالن نام
بــرد ،همیــن بــاال و پاییــن آمدنهــای نــرخ ارز نوعــی
خشــونت اقتصادی اســت .یکــی از شــرایط الزم برای
افزایــش نشــاط اجتماعی نبــود خشــونت و رفتارهای
خشــن از ســطح خــرد تــا کالن اســت .تا وقتــی چنین
خشــونتهایی وجود داشته باشد نمیتوانیم از نشاط
اجتماعی صحبت کنیم.

شــاید در سطح جامعه شــاهد شــادیهایی مانند
خندیــدن در پارکهــا ،رفتــن بــه ُجنگهــای شــادی،
پیک نیک رفتن ،دورهمی و خوردن شام در فضاهای
بیــرون از خانه باشــیم اما بایــد بدانیم کــه چقدر این
خندیدنها ریشــهای و درونی هســتند؟ برخی نگاهی
سرســری به رفتارهای مــردم در جامعه دارند ،الگوی
مصرف ،نوع غذا خوردن ،شــلوغی جادههای شــمال
و موارد دیگر ســبب میشود فکر کنند جامعه بانشاط
است ،چنین نگاهی حتی در برخی سیاستگذاران هم
وجود دارد که قطعاً باید اصالح شود.
وقتی در جامعه میزان خشــونت به حدی معقول
و منطقی برســد میتوانیــم از عوامل ایجابی صحبت
کنیم .عوامل ایجابی یعنی مثالً نورپردازی خیابانها،
ســاخت ســریالهای خنــده دار ،رفتــن بــه تئاترهــای
شــاد ،وجود شادی در مدارس و ...وجود تمامی موارد
یــاد شــده میتواند نشــاط اجتماعــی را باال ببــرد ولی
فقــط نهایت تا  10درصد و همیشــه خــأ  90درصدی
احساس میشود .اینجا است که پخش موسیقیهایی
مانند موســیقی ساسی مانکن ناگهان به یک شاخص
تبدیل میشــود .ســؤال اینجا اســت چرا یک موسیقی
کــه در کالیفرنیــا جایــی کــه از آنجــا برخاســته آن قدر
بازتــاب نــدارد ولــی در کشــوری کــه نظــام آمــوزش و
پــرورش آن پخــش چنیــن موســیقیهایی را خــاف
قوانیــن میدانــد ،تا این حد آن هم در کلیه ســطوح و
ســنین جامعه بازتاب پیدا میکند؟ یک علت این امر
این است که آدمها در معرض بینشاطی هستند و با
یک ریتم و یک شــعر حتی بیمفهوم احساس نشاط
میکنند .به نوعی با بحران بینشاطی مواجه هستیم
و یک شــعر بیمحتــوا میتواند همچــون قطرهای در
کام تشنهای باشد.

جوالن مرگ در جادههای سیستان و بلوچستان
ایران زمین

شیما جهانبخش
خبرنگار

آمــار منتشــر شــده از ســوی ســازمان پزشــکی
قانونــی سیســتان و بلوچســتان نشــان میدهد
که این اســتان در صدر جدول آمار تصادفات و
تلفات جادهای کشور قرار دارد.
نکته مهم این تصادفات میزان باالی تلفات
انسانی اســت که نه تنها توجه مســئوالن استان
بلکه توجه مسئوالن کشوری را نیز به خود جلب
کــرده و زمینــه نگرانــی مــردم و حتــی برخــی از
مسافران این دیار را نیز فراهم کرده است.
آمار مســتند اعالم شــده از ســوی مســئوالن
اســتان نشــان میدهــد کــه بیــش از  30درصد
تصادفــات مربــوط بــه خودروهایــی بــوده کــه
سرعت غیرمجاز داشته و بسیار باالتر از سرعت
قانونــی تــردد میکردهانــد .نکتــه اصلــی ایــن
تصادفــات که زمینه نگرانیهــا را بیش از پیش
مهیــا کرده این اســت که اغلــب مصدومین در
لحظات اولیه حادثه جان سپردهاند.
سهم اندک از بزرگراه ،نبود زیر ساختهای

مناســب راههــا ،حضورکاروانهــای قاچــاق
ســوخت و انســان ،برخورد با شــتر ،کاهش دید
افقی در اغلب روزهای ســال و چند دلیل دیگر
از مهمتریــن علــل این حجم بــاالی تصادفات
جادهای در سیستان و بلوچستان است.
ëëخودروهــای حمــل ســوخت یکــی از دالیــل
اصلی تصادفات
«احمدعلی موهبتی» ،اســتاندار سیســتان و
بلوچســتان در این زمینه اظهارداشــت :درست
اســت که آمار حــوادث رانندگی در اســتان زیاد
اســت ،اما چیزی که بیشــتر اهمیت دارد میزان
باالی تلفات دراین تصادفات است.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان مناســب
نبــودن زیرســاختهای جــادهای را تنهــا یکی
از علــل ایــن حــوادث دانســت و افــزود :علتی
کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه این اســت
کــه در اســتان حمل ســوخت قاچاق عــاوه بر
تبعات زیادی که داشــته به افزایش تصادفات
جادهای نیز دامن زده است.
موهبتــی در این زمینه توضیح داد :افرادی
کــه اقــدام بــه قاچاق ســوخت میکننــد از یک

ســو برای فرار از چنگال قانون و از ســوی دیگر
بــرای زودتــر رســیدن بــه مقصــد ،بــا ســرعت
هرچــه باالتــر کــه در اصطالح به آن «شــوتی»
میگوینــد ،رانندگــی میکننــد .همیــن مســأله
موجــب افزایــش تصادفاتــی شــده کــه در
اغلــب مــوارد بهدلیــل وجود ســوخت ،شــاهد
آتشســوزی و حوادث بســیار دلخــراش در آن
هستیم.

علــی اصغــر مونســان ،رئیس ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشــگری در مراســم رونمایی و امضای مشــترک آییننامه
اخبار تأســیس و بهرهبرداری از شرکتهای تسهیلگر ارائه خدمات
تخصصی درمانی به بیماران بینالملل با بیان این نکته که فرصت بینظیری
بــا کمک وزارت بهداشــت برای ســاماندهی گردشــگری ســامت فراهم شــده
است ،گفت :یکی از بخشهای پردرآمد گردشگری توریست سالمت است و به
ازای هر گردشگر  2400دالر درآمد درنظر گرفته شده است.
به گزارش ایســنا ،او تصریح کرد :داللها باعث شــدند تا ذهنیت نامناســبی
برای توریست سالمت ایجاد شود و کمکاریها منجر به عدم دریافت سرویس
مناسب شد .باید در زمینه گردشگری سالمت و ترکیبی از ورود داللها جلوگیری
کنیم زیرا باعث ایجاد ذهنیت نادرست برای گردشگر خارجی میشود.
وی با اشــاره به راهکار درنظر گرفته شــده برای ممانعت از فعالیت داللها
افزود :در حال طراحی ســامانهای هســتیم که بیماران بینالمللــی از بدو ورود
به کشــور رصد شــوند و میزان خدمات بهداشــتی و درمانی و افرادی که به آنها
خدماترســانی میکنند ،مشخص شــود .دراین تفاهمنامه وظایف دو دستگاه
مشــخص و شــرکتهای تســهیلگر در حوزه خدمات و درمان قــرار میگیرند و
شــرکتهای خدمات گردشگری فرآیند ورود گردشــگر تا ورود به بیمارستان را
بر عهده خواهند گرفت.
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در این مراسم گفت :بیمارستانها میتوانند
 ۱۰درصد تختهایشــان را به صورت  VIPبرای گردشگران سالمت اختصاص
دهند .در همین راســتا ،پزشکانی را بهعنوان متولی و مسئول فنی در این زمینه
خواهیم گذاشــت ،اما اگر این پزشــکان در پروســه درمان گردشــگر سالمت او را
ســرگردان کرده یا هزینهای را به او تحمیــل کردند ،با آنها برخورد جدی کرده و
پروانه مسئول فنی آن پزشک را لغو میکنیم.
ëëحضور دالالن در عرصه گردشگری سالمت
وزیر بهداشــت ادامه داد :ســاز و کار مناســبی برای رفت و برگشت توریست
طراحی نشــده و گاهی توریســت با ورود به کشــور با افراد غیرحرفهای و دالالن
مواجــه میشــود که این اتفاق عواقب بیشــتری داشــته و میتواند دیــد بیمار را
نسبت به کشور تغییر دهد .به همین دلیل است که گاهی بهعنوان یک جامعه
صادق بین خارجیان شناخته نشدهایم.
ëëوضعیت تعرفههای خدمات پزشکی برای گردشگران سالمت
وی درباره تعرفههای حوزه گردشــگری ســامت نیز گفــت :ضرورتی ندارد
که عین تعرفههای داخلی را به گردشــگران ســامت هم بدهیم .قرار نیســت
دارویــی را که با ارز  ۴۲۰۰تومانی و یارانهدار برای مردم ســرزمینمان میآوریم
آن را بــا همان قیمت به توریســم ســامت بدهیم .بنابراین بــرای این موضوع
تعرفههــای جدیــدی مطــرح کردهایم .بــه گونهای که هم توریســم ســامت را
در کشــورمان نگــه داریم و خودمــان را در رقابت بینالمللــی حفظ کنیم و هم
درآمدمان در جیب گردشگر سالمت نرود و بتوانیم کسب درآمد داشته باشیم.

قرار نبود «پل گیشا» برداشته شود

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی جمعآوری پل
گیشا گفت :در ابتدا قرار نبود این پل جمعآوری شود اما با توجه به اینکه انجام
عملیــات زیرگــذر و تردد در پل ،ممکن بود ایجاد خطر کند ،برای پیشــگیری،
این پل جمعآوری میشود.
به گزارش مهر ،محســن هاشمی پس از پایان جلســه شورای شهر تهران،
در جمــع خبرنگاران گفت :به نظر میرســد معاونت فنــی ،تمهیدات الزم را
برای عملیات اجرایی زیرگذر به این نحو دنبال میکند که در کارهای عمرانی
و تخصصی ،استفاده از روشهای مختلف معمول است.
وی در خصــوص زمــان برگــزاری انتخابــات شــورایاریها اظهــار داشــت:
 ۳۱خرداد ماه این انتخابات برگزار میشود.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا نرخ
کرایههای تاکســی بــا رقمهای واقعی کــه رانندگان تاکســی دریافت میکنند،
متفاوت اســت؟ تصریح کرد :من به طور جدی از این موضوع اطالع دارم اما
سؤاالت تخصصی را باید رؤسای کمیسیونها پاسخ دهند.
وی درباره بررسی طرح مدیریت شهری در مجلس با وجود اینکه الیحهای
بــا همین عنــوان از ســوی دولت در حــال پیگیری اســت ،گفــت :اینکه برخی
موضوعات به شــکل طرح و الیحه مورد بررســی قرار گیرد ،از قدیم هم وجود
داشته و موضوع تازهای نیست.

 ۲۰کشته در جادهها به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر

رئیــس ســازمان اورژانس کشــور از آمار  20کشــته بــه ازای هر  100هــزار نفر در
جادههای کشور خبر داد.
توگــو با خبرگــزاری صدا و ســیما گفــت :ایران
پیرحســینکولیونــد در گف 
توانســت از آمار  34و نیم کشــته به ازای هر  100هزار نفر به آمار  20کشــته به
ازای هر  100هزار نفر در جادههای کشور دست یابد اما همچنان باید بکوشیم
تا از این آمار کاسته شود.
وی افــزود :هماکنــون  42اورژانس هوایی (بالگرد) و  5هزار و  500دســتگاه
آمبوالنــس در جادههــای کشــور فعال هســتند و زمــان رســیدن امدادگران به
مصدومــان متناســب بــا میانگین جهانی اســت اما میکوشــیم ایــن زمان به
کوتاهترین زمان ممکن برسد.
کولیونــد بــا اشــاره به برگــزاری پنجمین هفتــه جهانی ایمنــی راهها گفت:
امســال بــا هماهنگــی خوب بیــن دســتگاهها بــه موفقیتهای خوبی دســت
یافتهایم.وی با اشــاره به اینکه در گذشــته ایران در گروه هشتم ایمنی جادهها
از نظر ســازمان جهانی بهداشت قرار داشــت ،گفت :امسال با تالش سازمان
اورژانس کشــور و ارائه آمارهای دقیق به ســازمان جهانی بهداشت توانستیم
در گروه الف قرار گیریم اما میکوشیم شرایط کشور در این زمینه ارتقا یابد.

کشفبخشیازجمجمهانسانهوشمند

ëëیــک درصــد آزادراههــای کشــور ســهم
پهناورترین استان
باالترین مقام اجرایی سیســتان و بلوچســتان
افــزود :البتــه نمیخواهیــم بگوییــم تنهــا علــت
تصادفــات حضــور قاچاقچیــان اســت و دیگــر
عوامــل در ایــن موضوع دخیل نیســتند اما نباید
فراموش کنیم که این اســتان با وجود  11.5درصد
از کل جادههای کشــور تنها صاحب یک درصد از

آزادراهها است.وی ادامه داد :از سوی دیگر ،شرایط
توپوگرافی به گونهای اســت که فاصله شــهرها با
یکدیگر بسیار زیاد است .بهطور مثال منتهیالیه
جنوب تا مرکز استان 950کیلومتر فاصله دارد ،اما
متأسفانهدربینراهامکاناتکافیبرایاستراحت
رانندگان از قبیل مجتمعهــای اقامتی رفاهی و...
وجود ندارد.موهبتی خاطرنشــان کرد :براســاس
آمارها،بیشترینتصادفاتدرجادههایزاهدان-
خاش ،ایرانشهر -بمپور ،ایرانشهر-بزمان ،خاش
 ایرانشــهر ،زابل  -زاهدان ،ایرانشهر  -نیکشهر وچابهار  -جکیگور رخ میدهد و میتوان این راهها
را پر حادثهترین جادههای استان دانست.
ëëراننــدگان خــود را موظف به رعایــت قوانین
بدانند
اســتاندار سیستانوبلوچســتان بر لزوم توجه
به توســعه فرهنگ رانندگــی تأکید کــرد و افزود:
درســت اســت که امکانات و زیرساختها در این
استان کم است ،اما باید باور کنیم حتی اگر تمام
نقایص برطرف شــود تا زمانی که رانندگان خود
را موظــف بهرعایــت قوانیــن و رانندگی صحیح
ندانند ،بازهم شاهد تصادفات خواهیم بود.

فصل سوم کاوش باستان شناختی غار کلدر خرمآباد لرستان ب ه کشف بخشی
از جمجمه انسان هموساپینس (هوشمند) ختم شد.
بهگــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری ،بهروز
بازگیر سرپرســت سومین فصل کاوش باستان شناختی غار کلدر با اعالم این
خبر گفت :با توجه به قدمت باالی شواهد فرهنگی به دست آمده از الیههای
پارینــه ســنگی جدیــد غار کلــدر کــه هماکنــون عنــوان قدیمیتریــن محوطه
پارینــه ســنگی جدید ایران را به خود اختصاص داده اســت ایــن داده که یکی
از نادرترین کشــفیات در غرب قاره آســیا محسوب میشود میتواند بخشی از
حلقه مفقوده زنجیره تکامل بشر و مسیرهای مهاجرتی انسانهای هوشمند
از قاره آفریقا به آســیا ،جنوب غرب آســیا ،منطقه اوراســیا و در نهایت رسیدن
نخســتین گونهها به قــاره اروپا را پوشــش داده و بهعنوان یک کشــف مهم در
مطالعات پارینه سنگی دنیا قلمداد شود.
او افزود :گونه شناســی مقدماتی این تکه اســتخوان توســط دیرین شناس
سرشــناس هلندی ،پروفســور جان وندرماد انجام گرفت و مطالعات دقیق و
جزئیات بیشــتر در این خصوص پس از انجام تاریخ نگاری مطلق و مطالعه
ایــن داده توســط متخصصــان آناتومی انســان ،علــوم ژنتیکی اطالعرســانی
خواهد شد.
بازگیر با اشاره به اینکه فصل سوم کاوش باستان شناختی غار کلدر با مجوز
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده است ،تصریح کرد :کاوش
باستان شناختی این فصل غار کلدر هماکنون به اتمام رسیده و اعضای هیأت
در حال انجام امور تاریخ نگاری الیههای پارینه سنگی جدید و میانه این غار با
استفاده از روشهای ترمولومینسانس و او .اس.ال هستند.

