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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران:

پرداخت وام  40میلیونی شهرداری به رانندگان تاکسی آغاز شد

پیش بینی افزایش  ۳۰تا  ۵۰درصدی
زائران اربعین

رئیس پلیس راهور ناجا از آمادهباش مأموران
پلی��س راه و راهور ب��رای خدمت رسانی به
زائ��ران اربعین از  ۱۷تا  ۳۰مهر ماه خبر داد.
به گزارش فارس ،سردار سید کمال هادیانفر
رئیس پلیس راهور ناجا در کمیته هماهنگی
طرح های ترافیکی اربعین در مقر پلیس راهور
به حذف ویزا اشاره و اظهار داشت:پیشبینی
میش��ود افزای��ش  30ت��ا  50درصدی زوار
اربعین حس��ینی را داشت��ه باشیم.وی گفت:
از  ۱۷ت��ا  ۳۰مه��ر  20226مامور پلیس راه
برای تسهیل در تردد و مدیریت ترافیک در
مس��یرهای منتهی به مرزها و همچنین در
مرزها حضور فعال دارن��د.وی تصریح کرد:
متاسفانه مرز خس��روی تا این لحظه فقط تا
ساعت  ۱۴پذیرای زوار هس��ت و 10استان
به مرز خسروی نزدیک تر از مهران هستند
اگر تغییر ساعت پیدا کند از میزان تردد زوار
در مهران خواهد کاست.رئیس پلیس راهور
ناج��ا تصریح کرد :چهار هزار دستگاه خودرو
و موتورسیکل��ت در مح��دوده است��ان های
منتهی به مرزها مس��تقر هستند و  ۱۱هزار
و  ۴۴۰نیروی پیاده نیز آماده خدمت رسانی
به زوار اربعین حسینی هستند.وی گفت :در
مهران معاون اجرایی ،در مرز خسروی رئیس
پلیس راه ,در خوزستان معاون عملیات و در
خ��ود شهر مهران رئیس پلیس راهور تهران
مس��تقر هس��تند و ترافیک و ت��ردد زوار را
مدیری��ت خواهن��د کرد.س��ردار هادیانفر در
خصوص سیستم حمل و نقل عمومی اعالم
کرد ۱۲۰۰۰ :اتوبوس برای جابجایی زوار در
نظر گرفته شدهاند وبه پایانه اتوبوسها تاکید
کردهایم که اتوبوسه��ا ایمن باشند و حتما
باید معاینه فنی مجدد شوند؛ قیمت اتوبوس
ها در بازگش��ت از جمله مشکالتی بوده که
در سالهای گذشته داده ایم که امیدواریم در
این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.
«سربازان» به مرخصی تشویقی میروند

رئیس سازمان وظیفه عموم��ی ناجا در روز
بزرگداشت مقام «سرباز» ب��ه سربازان این
سازم��ان ،مرخصی تشویق��ی داد.به گزارش
فارس ،س��ردار تقی مه��ری رئیس سازمان
وظیفه عمومی ناج��ا در مراسم گرامیداشت
مق��ام سرب��از ب��ا اش��اره به اهمی��ت نقش
آن��ان در دفاع مقدس و امنی��ت ملی اظهار
داشت :سربازان در برق��راری نظم و امنیت
و امدادرسان��ی به م��ردم در بالیای طبیعی
نقش بی بدیلی دارند.وی با تاکید بر اهمیت
نقش جوانان در پیشرفت کشور عنوان کرد:
جوان��ان سرباز با بهره گیری از فرصت های
دوران مق��دس سربازی ،می توانند در جهت
اعت�لای انق�لاب اسالم��ی و تامین نظم و
امنیت کشور نقش بس��زایی ایفا کنند و پس
از خاتم��ه خدمت سرب��ازی ،در عرصه های
اجتماع��ی ،اقتص��ادی و سیاس��ی تاثیرگذار
باشند.گفتن��ی است ،در ای��ن مراسم سردار
تقی مه��ری ضمن تجلیل از سربازان نمونه
به همه سربازان سازمان وظیفه عمومی ناجا،
مرخصی تشویقی اعطا کرد.
حضور نمایندگان  ۲۱کشور
در نمایشگاه «ایپایس »۲۰۱۹

مدیرعام��ل شرک��ت ناجی پ��اس از حضور
 ۲۱۳شرکت داخل��ی و نمایندگان  ۲۱کشور
خارجی در نمایشگ��اه ایپاس  ۲۰۱۹خبر داد.
رضا اصغریان در آستانه برگزاری هجدهمین
نمایشگاه بینالمللی لوازم و تجهیزات پلیسی،
امنیتی و ایمنی (ایپ��اس  )2019اظهار کرد:
این نمایشگاه با شعار "پلیس ،امنیت و ایمنی
پشتوان��ه رونق تولی��د از هشتم ت��ا یازدهم
مهرم��اه در مصلی امام خمین��ی (ره) برگزار
میشود.مدیرعامل شرکت ناجی پاس ادامه
داد :بهروزرسانی توسعه و ارتقاء کمی و کیفی
تجهیزات پلیس��ی ،استفاده از فنآوریهای
روز جه��ان ،گس��ترش فرهنگ استف��اده از
تجهیزات ایمنی و امنی��ت در سطح جامعه،
حمای��ت از نخبگ��ان و مخترع��ان فعال در
زمین��ه تجهیزات مرتبط با ماموریت پلیس و
ساماندهی فعاالن حوزه تجهیزات پلیسی از
جمله اهداف برگ��زاری این نمایشگاه است.
وی ب��ا اشاره حض��ور  312شرکت داخلی و
نمایندگ��ان  21کشور خارج��ی در نمایشگاه
ایپاس  ،2019تصریح کرد 18 :رده تخصصی
در ای��ن نمایشگاه حاضر هس��تند.اصغریان،
امکان استعالم جرائم راهنمایی و رانندگی و
بررسی قبوض جریمه برای متقاضیان ،انجام
مانورهای پلیس��ی توس��ط پلیس پیشگیری
ناج��ا و نمایش تجهیزات پلیس��ی در فضای
ب��از و شبیهساز (سیمیالت��ور) تیراندازی را از
تسهیالت رفاهی پیشبینی شده در نمایشگاه
برای بازدیدکنندگان برشمرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران
از اختص��اص وام  40میلی��ون تومان��ی به
رانندگان تاکسی جهت نوسازی خودروهای
فرسوده خبر داد.علیرضا قنادان مدیرعامل
سازمان تاکس��یرانی تهران در گفتوگو با

فارس ،درباره نوسازی تاکسیهای فرسوده
و تمهی��دات اتخاذشده در این زمینه اظهار
داش��ت :این موض��وع خوشبختانه در حال
حاضر از بنبس��ت خارج شده و طی تفاهم
نامهای با شرکت ایرانخودرو جهت اجرای
ط��رح ملی نوس��ازی تاکس��یها اقدامات
مؤث��ری در ح��ال انجام اس��ت .وی افزود:
شه��رداری این آمادگ��ی را دارد که وام 40
میلی��ون تومانی ب��رای  10هزار تاکس��ی

اختصاص دهد ت��ا نوسازی این ناوگان هر
چه سریعتر انجام گیرد .مدیرعامل سازمان
تاکسیرانی تهران با اشاره به اینکه وامهای
 40میلی��ون تومان��ی از طری��ق صندوق
کارآفرین��ی امی��د برای تاکس��یها تأمین
میشود ،ادامه داد :تحویل تاکسیهای نو از
روز گذشته انجام شده هر چند تعداد اندک
ب��ود.وی در مورد نحوه ثب��ت نام رانندگان
تاکسی برای دریافت وام و تاکسی نو گفت:

ثبت نام از قبل انجام شده است و رانندگان
بس��یاری در صف انتظار هستند که اکنون
سازمان تاکسیرانی با اولویت ،تاکسیهای
ن��و را دراختیار آنها ق��رار میدهد.قنادان با
اش��اره به اینکه از روز سهشنبه پیشفاکتور
ب��رای خودروه��ای ن��و ص��ادر و تحویل
تاکسیها آغاز شده است ،خاطرنشان کرد:
مبلغ پیشفاکتورها  8میلیون تومان بوده و
طی توافقات انجام گرفته ب��ا ایرانخودرو،

قیمت تاکس��ی  64میلیون تومان میشود
ک��ه از این میزان  40میلی��ون تومان آن را
شهرداری تأمین میکند .مدیرعامل سازمان
تاکسیرانی شهر تهران گفت :تاکسیهای
ن��و در حال حاض��ر پژو 405ب��وده و ما در
تالش هستیم که طی تعهدات و تو افقاتی
با شرکت ایرانخودرو این موضوع را مطرح
کنیم که تحویل همه تاکسیهای نو تا آخر
سال انجام شود.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران انتقاد کرد؛

بیتوجهی شهرداری به مناسبسازی معابر برای معلوالن

گروه اجتماعی:عضو هیات رییس��ه ش��ورای شهر تهران
ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در بیتوجهی به
مناسب سازی معابر برای معلوالن گفت :ارزیابیها نشان
میدهد می��زان پیشرفت پروژههای تعریف شده مناسب
سازی به شدت کند و عقب است.
زهرانژاد به��رام در گفتوگو با ایس��نا ،در مورد وضعیت
مناسبسازی معاب��ر در مناطق ۲۲گان��ه گفت :در سال
 ۱۳۹۸ب��ا تشکی��ل کمیتههای مناسبس��ازی در سطح
مناطق ۲۲گان��ه ،اولویتهای پروژههای مناسبسازی با
حض��ور نمایندگان جامعه معلولین در هر منطقه تعیین و
ق��رار شد برای هر یک از مناط��ق ۲۲گانه ،هشت پروژه
مناسبسازی تعریف شود که برهمین اساس باید در هر
منطقه دو بوستان ،دو معبر و چهار ساختمان اداری متعلق
به شهرداری مناسبسازی شود.

افتتاح شده خط شش و هفت تهران بالغ بر  ۶۰۰۰میلیارد
تومان برآورد هزینه میشود که در صورت رعایت ضوابط
مناسبسازی در این ایستگاهها ،تنها حدود شش میلیارد
توم��ان به مجموع هزینهها اضافه میشد که در قیاس با
کل هزینههای احداث مترو بسیار ناچیز بود.
مناسب سازی معابر در گفت وگو و حرف مانده


رش�د ۳۲۵درصدی اعتبارات مناس�ب س�ازی معابر

برای معلوالن

وی با بیان اینکه مناسبسازی  ۶۰میدان میوه و ترهبار
تا پایان امسال به عنوان یکی از تکالیف معاونت خدمات
شه��ری مشخص شد ،اظهار ک��رد :تبصره  ۳۸در بودجه
 ۱۳۹۸مصوب شد ت��ا از طریق آن بتوانیم مناسبسازی
ایس��تگاههای مت��رو خط ی��ک تا چه��ار ،مناسبسازی
ی بهداشت��ی سط��ح شه��ر و
بوستانه��ا ،سرویسه��ا 
ساختمانهای شهرداری را با شدت و جدیت بیشتر دنبال
کنیم و به همین دلیل بودجه مناسبسازی نسبت به سال
قبلش  ۳۲۵درصد افزایش یافت.عضو هیات رییسه شورای
شه��ر تهران با بیان اینکه در کمیته مناسبسازی معابر
تاکید کردیم که تمام ایستگاههای خطوط جدیداالحداث
مناسبس��ازی ش��ود و هیچ ایس��تگاهی ب��دون رعایت
ضواب��ط مناسبسازی افتتاح نشود ،اظهار کرد :همچنین
مصوب کردیم که  ۱۵ایس��تگاه پرت��ردد مترو در خطوط

ی��ک تا چهار از جمله میدان آزادی ،شادمان ،انقالب و ...
مناسبسازی شود و ایستگاههای قدیمی مترو نیز در یک
بازه زمانی مشخص مناسبسازی شود و حتی با سازمان
نظ��ام مهندسی استان تهران تفاهمنامهای منعقد کردیم
تا تکمیل چکلیس��تها و نظارت بر امر مناسبسازی را
انجام دهد.
میزان پیشرفت پروژههای مناسب سازی کند است


نماینده شورای شهر در کمیته مناسب سازی معابر با بیان
اینک��ه به جرات میتوان گفت ک��ه شهرداری در شش
ماه��ه اول  ۱۳۹۸به تکالیف خود در بحث مناسبسازی
عم��ل نک��رده ،گف��ت :ارزیابیها نشان میده��د میزان
پیشرفت پروژههای تعریف شده مناسب سازی به شدت

کند و عقب است.وی با بی��ان اینکه بررسیهای انجام
ش��ده نشان میده��د که از مجموع  ۱۰ایس��تگاه افتتاح
شده در خط شش و هفت هیچ یک از ایستگاهها ضوابط
مناسبسازی را رعایت نکردند ،گفت :برآورد ریالی احداث
یک کیلومتر خط مترو با همه وسائل ،تجهیزات و ناوگان
آن ح��دود  ۵۵۰میلیارد تومان اس��ت و هزینههای ریالی
نص��ب و راهاندازی یک آسانس��ور برای ت��ردد معلوالن،
سالمندان و سایر اقشار آسیبپذیر که نیمی از شهروندان
تهران��ی را در بر میگیرند تنها  ۵۷۰میلیون تومان است
ن میدهد سهم مناسبسازی برای یک ایستگاه
که نشا 
از یک هزارم درصد هزینه احداث است و به عبارت دیگر
با احتس��اب قیمته��ای سال  ۱۳۹۸برای  ۱۰ایس��تگاه

بوی نامطبوع در فرودگاه امام ،گردشگران خارجی را فراری میدهد؛

ارتفاع زبالهها در آرادکوه به  ۶۰متر رسید

عضو کمیسیون فرهنگی،اجتماعی شورای شهر تهران
معتقد است؛ گره کور محل دفن زبالههای تهران باید با
ورود وزارت کشور باز شود.
به گزارش ایلنا ،حس��ن خلیل آبادی درخصوص محل
دفن زبالههای شهر تهران اظهار داشت :رئیس جمهور
دست��ور جانمایی و انتقال سایت دف��ن زباله آرادکوه از
اطراف فرودگاه امام را صادر کردهاند ،اما هنوز این اتفاق
نیفتاده اس��ت.وی با اشاره به مشکالتی که این سایت
ب��رای مردم منطقه ایجاد کرده است و همه از آن آگاه
هستند ،اظهار داشت :بوی نامطبوع سایت،شیرابههایی
که هنگام تردد خودروهای حمل زباله تا رسیدن به مرکز
دفن زباله از ماشینهای حمل نشت میکنند ،مشکالت
محیطزیستی بسیاری را سالیان زیادی است که در این
منطقه ایجاد کرده و دیگر الزم به توضیح دادن نیست.
عضو شورای شهر ته��ران با بیان اینکه بوی نامطبوع
این مرکز تنه��ا بر ساکنان اطراف ای��ن محل اثرگذار
ی محل دفن زبالههای
نیست ،گفت :با توجه به نزدیک 
شهر تهران ب��ه فرودگاه امام ،بوی نامطبوع این محل
گردشگران خارجی را نیز ف��راری میدهد .شما تصور
کنید وقتی اولین بار وارد کشوری میشوید و پای خود
را از هواپیما بیرون میگذارید ،بوی بس��یار نامطبوعی
استشمام کنید .خلیل آبادی در ادامه درخصوص اینکه

چرا شهرداری از زبالهسوز برای امحا زباله در این مکان
استفاده نمیکن��د ،تصریح کرد :به دلی��ل ارزان بودن
قیمت برق ،استفاده از زبالهسوز توجیه اقتصادی ندارد.
شاید یک بیستم زباله در این منطقه سوزانده میشود،
اما این رقم بسیار کم است.عضو شورای شهر تهران در
ادامه خاطرنشان کرد :هرچند تفکیک زباله و تولید کود
در این محل انجام میشود ،اما بیشتر زبالهها در مرکز
دف��ن زباله تهران از ن��وع تر است که در وسعتی حدود
 ۱۰۰هکتار به ارتفاع  ۶۰متر رسیده و دفن میشوند.
وی با بیان اینکه زبالههای پزشکی نیز همچنان در این
مجموعه دفن میشوند ،تصریح کرد :همه نوع زباله از
زباله پزشکی گرفته ،تا امعا و احشا حیوانات و زبالههای
خانگی و کارخانجات در ای��ن محل انباشته میشوند.
عضو کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شواری شهر تهران
ب��ا تاکید بر اینکه گره کور محل دفن زبالههای تهران
باید با ورود وزارت کشور باز شود ،افزود :مردم نیز باید
تالش کنند تا کمتر زباله تولید کنند و در منازل خود نیز
تفکیک از مبدا را انجام دهند ،زیرا پسماند خشک طالی
کثیف است و برای آن پول پرداخت میشود ،مردم اگر
بدانند با این زبالههای تفکیکی به پول میرسند ،شاید
برای تفکیک آنها وقت بیشتری بگذارند ،عالوه بر این
محیطزیست نیز حفظ میشود.

عضو هیات رییس��ه شورای شهر ته��ران با بیان اینکه
متاسفانه به نظ��ر میرسد دغدغه مدیریت شهری مبنی
بر اولویت مناسبسازی و همچنین شعار «تهران ،شهری
ب��رای همه» بیشتر در سطح شعار و گفتوگو باقی مانده
گف��ت :علیرغم تعه��دات مکرر معاونت حم��ل و نقل
شهرداری مبنی بر رعایت ضوابط مناسبسازی در مراحل
طراحی و ایس��تگاههای متروی خط��وط جدید ،اقدامی
حاص��ل نشده است.وی با تاکید بر اینکه قرار بود محور
انقالب از میدان انقالب تا میدان فردوسی به عنوان محور
پایلوت و نمونه مناسبسازی شود ،گفت :بیش از دو سال
اس��ت که در مرحل ه انتخاب مشاور و طراحی مانده است.
وی افزود :همچنین قرار ب��ود شهرداری نقشه راهنمای
مکانهای مناسبس��ازی را تهی��ه و در قالب تابلوهای
زردرنگ به اطالع شهروندان برساند که تاکنون توفیقی
حاصل نشده است.
شهرداری از برنامه مناسب سازی عقب است


نژادبه��رام با بی��ان اینکه طب��ق برنامه مص��وب شده
شهرداری باید تا پایان سال جاری ،برنامه جامع عملیاتی
مناسبسازی اماکن ،فضاهای عمومی و ایس��تگاههای
حمل و نقل درونشه��ری را به تفکیک مناطق ۲۲گانه
ارائ��ه دهد ،اظه��ار کرد :ه��م در برنامه س��وم و هم در
بودج��ه سال  ۱۳۹۸تکالیفی به شهرداری تهران در مورد
مناسبسازی معابر محول شده است که متاسفانه به نظر
میرسد شهرداری تهران از برنامه بسیار عقب است.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران:

تشکیل خزانه داری مستقل در استان تهران

رییس سازم��ان مدیری��ت و برنامهریزی استان
تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر خزانه داری
استان تهران مس��تقل نیست و پیگیر هستیم که
خزانه داری مس��تقل نه تنه��ا در تهران بلکه در
تمامی استانها ش��کل بگیرد.نعمت اهلل ترکی در
گفتوگو با ایس��نا ،در تشریح تشکیل خزانهداری
مس��تقل در استان تهران گف��ت :در جهت ایجاد
شفافیت و دق��ت در هزینه کردها پیگیر تشکیل
خزانه داری مس��تقل برای استان تهران هستیم
موضوعی که در سایر استانهای کشور نیز شکل
خواه��د گرفت؛ در حقیقت خزان��ه استان به طور
رسمی در استانها ایجاد شده و کمیته تخصیص
آن به ریاست استاندار خواه��د بود.وی افزود :در
ح��ال حاضر مشغول تدوین الیح��ه بودجه سال
 ۱۳۹۹از است��ان تهران هس��تیم این بودجه ابتدا
به سازم��ان برنامه و بودجه ارس��ال و از آنجا به
مجلس ارسال خواهد شد .بودجه سال آینده برای
اولی��ن بار بر اساس درآمد هزینهها تدوین خواهد
شد .ضریب بازگشت بودجه استان تهران حدود ۷
درصد است یعنی از  ۶۸هزار میلیارد تومان درآمد
است��ان ،حدود  ۲هزار میلیارد ب��ه خود استان باز
می گردد به این ترتیب توزیع اعتبارات در استان

تهران دقیق ،متوازن و منطقی نیس��ت.وی ادامه
داد :بر اساس پیشنهادات��ی که ارائه کردیم مقرر
شد بودجه سال آینده را بر اساس درآمد و هزینه
تدوی��ن کنیم .در شرایط فعلی ،ساختار بودجه ای
کش��ور ،سنتی و در برخی بخشها معیوب است،
چون بحث نظام درآمد و هزینه در استانها نیست،
درآم��د از است��ان ه��ا تجمیع و ب��ه خزانه کشور
واریز میشود و دستگ��اه ملی است که برای آن
بخ��ش از درآمد تصمیم می گی��رد لذا در چنین
شرایطی اعتب��ارات در استانها به صورت متوازن
ب��ر اساس درآمدها داده نمی شود.وی تاکید کرد:
با پیگیریهای استان ته��ران و ارائه پیشنهادات
ب��ه سازمان برنامه و بودجه ،این سازمان پذیرفت
ت��ا تغییراتی در نظام درآم��د و هزینه استانها به
نفع استانهایی که بیشترین درآمد را برای کشور
فراهم می کند اتفاق بیفتد .مقرر شد تا از سال ،۹۹
تهیه الیحه بودجه و نظام درآمد و هزینه استانها
ارائه شود و این امر به استانهایی که درآمد خوبی
دارند ،کمک موثری می کند؛ به تعبیری دیگر هر
استان به تناسب ظرفیت و هزینه کردی که ارائه
می ده��د ،می تواند از بودجه استف��اده کند .این
موضوع باید حتما مصوب و قانونی شود.

نوید ادهم  :به دنبال تربیت جنسی پیش از ازدواج هستیم نه آموزش جنسی

تائید طرح «تربیت جنسی دانشآموزان» در کمیسیونهای شورای عالی انقالب فرهنگی

دبیر کل ش��ورای عالی آموزش و پرورش درباره هدف طرح «تربیت جنس��ی
دانشآم��وزان» گفت :تربیت جنس��ی به معنای هوشیار ک��ردن بچههاست تا
آسیبپذیری آنها به حداقل برسد ،در حقیقت تربیت جنس��ی کمک میکند تا
اجازه ندهیم ،از کودکان سوءاستفاده شود .مهدی نوید ادهم در گفتوگو با ایلنا،
درباره سرانجام طرح «تربیت جنس��ی دانشآم��وزان» گفت :این طرح در حال
حاضر در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی است و در کمیس��یونهای
ذیربط بررسی و تایید شده و در دستور کار صحن شورای عالی انقالب فرهنگی
ق��رار گرفته است ،امیدواریم هرچه زودتر این ط��رح مورد بررسی قرار بگیرد و
تصویب شود.بر اساس آن که یک سیاست کلی برای تربیت جنسی در کشور در
نظر گرفته شده ،همه دستگاهها از جمله آموزش و پرورش باید برنامههای اجرایی
و عملیاتی خودشان را تنظیم کنند ،ما هم آمادگی داریم که کار خودمان را آغاز
کنیم.نوید ادهم در ادامه افزود :اجرای این طرح به جلسات شورای عالی انقالب
فرهنگی بستگی دارد ،زیرا مساله تربیت جنسی بسیار چالشی است و طبیعتا یک
سری موافق و مخالف دارد .آمار موافقان بیشتر است و مخالفان دل نگرانیهایی
دارن��د که این دل نگرانیها قاب��ل تامل است .شرایط فرهنگی جامعه ،فضایی
که در دنیای مجازی وجود دارد و همچنین تبلیغات منفی برخی از سایتهای
ضدارزشی و ضداخالقی از جمله نگرانیهای مخالفان طرح تربیت جنسی است
که میتواند این طرح را به ضد خودش تبدیل کند.دبیر کل شورای عالی آموزش
و پرورش با تاکید بر تربیت جنسی قبل از ازدواج گفت :تاکید ما بر تربیت جنسی
پیش از ازدواج است نه آموزش جنسی .به این معنا که بچهها فهم درستی از این
پدیده داشته باشند نه اینکه بخواهیم مانند کشورهای دیگر آموزشهای جنسی
ب��ه دانش آموزانمان ارائه دهیم .نوع آموزشهای جنس��ی در کشورهای غربی

متفاوت است و ما با آن شیوه مخالفیم ،زیرا شرایط فرهنگی و اعتقادی ما به هیچ
وجه اجازه نمیدهد یک سری آموزشها در سنین قبل از بلوغ ارائه شود.
نباید اجازه دهیم از بچههایمان سوءاستفاده شود


دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت :تربیت جنسی به معنای هوشیار
کردن بچهها است تا آسیبپذیری آنها به حداقل برسد .تربیت جنس��ی کمک
میکند تا ما اجازه ندهیم از بچههایمان سوءاستفاده شود و این نکته تقریبا مورد
تایید همه است.نوید ادهم درباره جایگاه تربیت جنس��ی در سند تحول بنیادین
گفت :این سند اصل تربیت دانشآموزان را مصونسازی آنها از آسیب میداند و
به طور کل اصل را بر مصونسازی بچهها قرار داده است .فرآیند تعلیم و تربیت
باید به گونهای رقم بخورد که بچهها توانایی و مهارتهای زندگی در هر فضایی
را داشته باشند .مانند مهارت نه گفتن که کمک میکند ،تربیت جنسی درسی
اتفاق بیافتد .وی افزود :در تربیت جنسی بچهها باید خود و بدن خود را به خوبی
بشناسند و همچنین راههای مراقبت از آن را بدانند .همچنین در تربیت جنسی
به این پرداخته میشود که بچهها با هر دوستی معاشرت نکرده و به هر سایتی
مراجعه نکنند .این بحثها موضوعات تربیتی و اخالقی است که ردپای کالن آن
در سند تحول بنیادین هست و برنامههای اجراییاش را باید در برنامهای درسی و
دیگر برنامهها تدوین کنیم.
«گشتن کیف دانشآموزان» برای جلوگیری از آسیبها اولویت نیست


دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره جلوگیری ورود برخی آسیبها به
مدارس گفت :ما در آموزش و پرورش اصل را بر مصونسازی قرار دادهایم نه بر
محدودیتسازی .مصونسازی یعنی دانشآموزان با آگاهی و اختیار خودشان به
سمت آسیبها نروند .محدود کردن در انتهای طیف مصونسازی دانشآموزان

از آسیبه��ا قرار دارد .به هیچ وجه گشتن کی��ف دانشآموزان اولویت ما برای
جلوگیری از آسیبها نیس��ت ،بلکه در وهله اول اعتم��اد به دانشآموزان برای
م��ا مهم است.نویدادهم تصریح کرد :باید ای��ن حس به دانشآموز القا شود که
ما حرفهای او را میپذیریم و به تصمیمش احترام میگذاریم ،مگر در اتفاقات
نادری که مدیر و معلمی رفت��اری از دانشآموزان ببینند و متوجه آسیب در آن
دانشآم��وز ش��ده باشند .در مجموع اصل بر مصونس��ازی است و این مهم با
آموزش و تربیت صورت میگیرد.
مشاوران باید از دوره ابتدایی در مدارس مستقر شوند


وی در واکن��ش ب��ه انتقاد معاون ساماندهی امور جوان��ان از روند کار آموزش و
پ��رورش در زمینه تربیت وهمچنین ضعف ارتباط با خانوادهها گفت :ایشان اگر
ط��رح و برنامهای دارند به ما اعالم کنند ،ما هم حتما استقبال میکنیم .با این
صحب��ت ایشان که مشاوران مدارس باید روی خانوادهها کار کنند ،موافقم .اگر
شرایط کشور اقتضا کند و دستگاههای ذیربط مثل سازمان امور اداری استخدامی،
مشاورانی را در اختیار ما بگذارند و اعتبار و هزینه آن را هم تامین کنند ما به شدت
استقبال میکنیم .اگر این حمایتها صورت بگیرد ما نه تنها در دبیرستان بلکه
در دوره ابتدایی هم میتوانیم مشاور داشته باشیم.دبیر کل شورای عالی آموزش
و پرورش درباره تاکید سند تحول بنیادین بر مشاوره دانشآموزان و خانواده آنها
گفت :در سند تحول بنیادین به صراحت درباره این موضوع تاکید شده که باید
نظام جامعه مشاوره و هدایت تربیتی و تحصیلی طراحی شود که ما نیز در حال
حاضر مشغول آن هستیم .طی این مدت ما به این نتیجه رسیدیم که باید از دوره
دبستان ،مشاوران را در مدارس مستقر کنیم ،اما متاسفانه شرایط اقتصادی کشور
اجازه نداد ،این کار انجام شود ،وگرنه همه این انتقادها درست است.
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اخبار حوادث
دستگیری  ۱۵۴سارق
در دومین مرحله طرح صاعقه

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از اجرای دومین
مرحله طرح صاعقه مب��ارزه با سارقان کیف
ق��اپ در تاری��خ دوم مه��ر خبردادبه گزارش
میزان،س��ردار علیرض��ا لطفی گف��ت :طرح
صاعقه ب��ا هماهنگی مق��ام محترم قضایی
و کلی��ه پلیسهای تخصص��ی تهران بزرگ
و بکارگی��ری  ۳۰۰دستگ��اه موتورسیکل��ت
تی��زرو ،از ساع��ت اولیه روز س��ه شنبه پس
از توجی��ه نیروها ،در سراسر شه��ر تهران با
محوری��ت برخ��ورد در نقاط آل��وده آغاز و تا
ساعات پایانی شب ادام��ه داشت.اجرای این
طرح به دستگی��ری  ۱۵۴نفر سارق مظنون
ب��ه کیف قاپی ،کش��ف و توقیف  ۸۱دستگاه
موتورسیکل��ت ۴۵ ،دستگ��اه گوشی موبایل
هوشمن��د به همراه آالت و ادوات جرم (قمه،
چاق��و ف اسپ��ری افشانه) منج��ر گردید.در
تحقیقات اولی��ه از دستگیرشدگان تا به این
لحظ��ه ب��ه  ۵۶۰فقره سرقت کی��ف قاپی و
گوشی قاپی اعتراف کردند .
مرگ پسر نوجوان در تصادف تریلر و
 ۲خودروی سواری

سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از مرگ
یک نوج��وان و مصدومیت  ۶نفر در تصادف
تریلر با دو خودروی سواری خبر داد.سیدجالل
ملکی در گفتوگو با تس��نیم ب��ا اعالم خبر
وقوع تصادف در اتوبان امام علی اظهار کرد:
ساع��ت  22:37سه شنبه  ،حادثه تصادف در
مح��ور جنوب به شمال اتوبان امام علی پس
از جاده معدن ،به آتشنشانی گزارش شد که
مأموران  2ایستگاه به محل اعزا م شدند.وی
ادامه داد :در محل حادثه ،یک دستگاه تریلر
کفی با یک پیکان برخورد کرده بود که باعث
انح��راف پیکان و برخ��ورد آن با سواری پژو
 206ش��ده بود که از  5نفر سرنشینان پیکان
تعداد  4نفر ( 2م��رد و  3زن) مصدوم و یک
پسر  15ساله فوت شد.
 ۲۵تیر پرتصادفترین روز تابستان

رئی��س پلی��س راه راهنمای��ی و رانندگی ناجا
گف��ت  25 :تیر با  ۵۲کشت��ه پرتصادفترین
روز در فصل تابس��تان بود.ب��ه گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،سردار حسینی رئیس پلیس
راه راهنمای��ی و رانندگی ناجا در مراسم کمیته
هماهنگی طرحهای ترافیکی که امروز۳مهرماه
برگزار شد ،اظهار کرد :در طول طرح تابس��تان
 ۶۵درصد جانباختگ��ان در صحنه تصادف۵ ،
درصد حین انتقال به مراکز درمانی و  ۳۰درصد
هم در بیمارستان جان خود را از دست دادهاند.
رئی��س پلیس راه راهنمای��ی و رانندگی ناجا با
بی��ان اینکه بیشترین تصادف��ات در حریم ۳۰
کیلومتری شهرها اتف��اق افتاد ،افزود :جمعهها
بیشترین و شنبهها کم تصادفترین روزها در
طرح تابستانه بودند.او با بیان اینکه  ۲۵تیر با ۵۲
کشته پرتصادفترین روز در فصل تابستان بود،
اظهار کرد :سهم بومیهای منطقه در تصادفات
 ۶۸درص��د و غیر بومیها  ۳۲درصد بود.سردار
حسینی ادامه داد :استان فارس با  ۱۸۱کشته
شده بیشترین آمار جانباختگان تصادفات را به
خود اختصاص داد و اصفهان با  ۱۴۰و خراسان
رضوی با  ۱۱۳کشته در رتبه های دوم و سوم
قرار دارند.رئیس پلیس راه راهنمایی و رانندگی
ناج��ا گفت :اردبیل ،چهارمح��ال و بختیاری و
تهران غرب به ترتیب کمترین آمار کشتهها در
طرح تابستانی  ۹۸را به خود اختصاص داده اند.
وی بی��ان کرد :استان همدان با  ۲۲نفر کشته
معادل  ۴۵درصد رتبه اول افزایش جانباختگان
حوادث رانندگی را در طرح تابس��تان داشته و
کهکیلوی��ه و بویراحمد و کرم��ان در ردههای
بعدی قرار دارند.سردار حسینی افزود :او با اشاره
به استانهای کاهشی تصادفات در طول طرح
تابستان گفت :استان آذربایجان شرقی با  ۳۳نفر
کشته و کردستان و اصفهان هم رتبههای بعدی
قرار دارند.رئیس پلیس راه راهنمایی و رانندگی
ناجا اظهار کرد :در طول طرح تابستان برابر آمار
دوربینهای تردد شمار در سطح کشور هر روز
بالغ بر  ۳۰۰میلیون کیلومتر پیمایش داشتهایم
و در هر پیمایش به طور متوسط  ۱۵۰کیلومتر
انجام شد.وی تاکید ک��رد :تصادفات فوتی در
طرح تابس��تانه  ۴درصد کاه��ش و تصادفات
جرحی  ۶۵۱فقره افزایش داشته است ،اما باید
گف��ت هم در تعداد آم��ار متوفیها و هم تعداد
مجروحان شاهد افزایش بودیم.

