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مشاهده یک قالده «پلنگ» در پارک ملی توران

لزوم پاسخگویی به شبهههای فضای مجازی

سمنان -نسلفردا « :عباســعلی دامنگیر» مدیــرکل محیطزیست استان
ســمنان از ثبت تصویر یک قالده پلنگ در پارک ملی توران شاهرود خبر داد و
گفت :مأموران اجرایی این پارک هنگام گشــت و کنترل روزانه خود از محیط،
متوجه یک قالده پلنگ شدند که به صورت ماهرانهای خود را استتار کرده بود.
وی با اشاره به اینکه پارک ملی توران در شاهرود یکی از مهمترین زیستگاههای
پلنگهای آسیایی اســت ،افزود :پلنگها و یوزپلنگها از نوع حیوانات در حال
انقراض هســتند که حفاظت ازاینگونههای جانوری در اولویت قرار دارد.وی
اذعان کرد :مشارکت عموم مردم برای حفاظت ازاینگونههای جانوری نادر الزم
است.

خرمآباد -نسلفردا :نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید برلزوم پاسخگویی
به شبهههای فضای مجازی توسط کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت :باید
هستههای مقاومت انقالبی شکل بگیرد .آیتاله «سید احمد میرعمادی» درجمع
اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به اینکه کانونهای
فرهنگی هنری مساجد یکی از نهادهای جوشیده در انقالب اسالمی ایران است
اظهار داشت :کانونهای فرهنگی هنری مساجد یک معنویت خاصی دارند و پایگاه
معنویت هستند ،به دلیل اینکه مرکز آنها مسجد است و کار دینی و انقالبی انجام
میدهند .وی گفت :انتقال ارزشهای انقالبی به نسل جوان یکی از کارکردهای
کانونهای فرهنگی هنری مساجد است.

اخبارکوتاه


آموزش

به مناسبت روز زن؛

بانوان شاغل در شهرداری
اراک تجلیل شدند
اراک -نسل فردا
News.arak93@gmail.com

مهندس تاجران ،شهردار اراک در این آیین با اشاره
به نقش زنان در پیشبرد اهداف یک جامعه گفت:
زنان در عرصههای مختلفی مانند پیروزی انقالب
اسالمی ایران و دوران دفاع مقدس نقش و سهم
بســزایی را ایفا کردهاند .وی با اشاره به ایثارگری
و صبوری مادران و همسران رزمندگان و شهدای
دفاع مقدس اظهار کرد :بانــوان جامعه از ابتدای
پیروزی انقالب تاکنون ســهم و نقش خود را در
عرصههایمختلفبهخوبیایفاکردهاند.ویعنوان
کرد :قرار است مباحث و موضوعات فرهنگی در
حوزه مدیریت شهری با جدیت بیشتری دنبال و
اجرا شوند ،همچنین در حوزه مشارکت مردمی نیز
برنامههای جدی در دستور کار است که از نوروز
 97آغاز میشوند .مهندس تاجران با قدردانی از
خدمات و تالشهای بانوان شاغل در شهرداری
و شورای شــهر گفت :بانوان شاغل هم در سنگر
خانواده و هم در سنگر کار و کوشش در محیطهای
اداری ،نقش خود را به شایســتگی ایفا کردهاند
و خدمات قابل تقدیری را به جامعــه خود ارائه
دادهاند .شهردار کالنشهر اراک ،سپس از بانوان
شاغل در این نهاد خواســت که طرح و ایدههای
خود را در حوزههــای مختلف به صورت مکتوب
ارائه دهند ،تا امکان استفاده از ایدههای خالقانه و
کارآمد بانوان نیز فراهم آید .وی بر استفاده هر چه
بیشتر از ظرفیت فعال در بدنه شهرداری تأکید و
بیان کرد :در هر حوزه و عرصهای که بانوان پای کار
آمده و مشارکت فعال و جدی داشتهاند ،موفقیت
به دست آمده است .در ادامه این مراسم سورانه،
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شــهر نیز ضمن تقدیر از کلیه زحمات بانوان ،به
ایراد سخنانی پیرامون مقام زن در جامعه پرداخت
و از پرسنل شاغل در شهرداری خواست که طرح
و ایدههای خود در زمینه مدیریت شــهری را به
شورای شهر اعالم دارند .گفتنی است در ادامه این
مراسم ضمن برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی،
با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی از بانوان شاغل
در شهرداری قدردانی و تجلیل شد .الزم به ذکر
است این مراسم با همکاری اداره ارتباطات و امور
بینالملل شــهرداری اراک و سازمان فرهنگی و
اجتماعی و ورزشی برگزار شد.

ثبت ملی نخستین بافت تاریخی
استان سمنان
سمنان -نسلفردا
news@ naslefarda.net

مسئول ثبت و تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی
استان سمنان گفت :در جلسه شورای عالی ثبت
آثار غیر منقول کشور ،ثبت ســه اثر فرهنگی-
تاریخی غیر منقول استان سمنان مورد موافقت
اعضای شورا قرار گرفت« .هانی رستگاران» با اعالم
این خبر ،افزود :در این جلسه «خانه امیر اعظم» در
شاهرود« ،خانه چنگیز مرادعلیان» در مهدیشهر
و «بافت تاریخی روستای بیابانک» ،در فهرست
ثبت آثار ملی کشور قرار گرفتند .وی گفت :تاریخ
ساخت خانه امیر اعظم شاهرود به دوره قاجاریه
برمیگردد و آرامگاه خاندان نصرتاله امیر اعظم،
والی ایالت قومس در دوران مظفرالدین شاه قاجار
در آن قرار دارد .رســتگاران افزود :خانه چنگیز
مرادعلیان در شهر مهدیشهر نیز یکی از بناهای
باقی مانده تاریخی در شــهر مهدی شهر است
که مربوط به اوایل پهلوی اســت و از ویژگیهای
معماری کوهستانی دوران پهلوی پیروی میکند.

تراز دریاچه ارومیه مثبت شد

ارومیه – نســلفردا :رئیس دفتر استانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه در
آذربایجانغربی گفت :تراز این دریاچه  21اســفند به یکهزار و  270متر و 68
سانتیمتر رسید که چهار سانتیمتر بیشــتر از زمان مشابه سال گذشته و 37
سانتیمتر بیشتر از ابتدای ســال آبی جاری اول مهر است« .فرهاد سرخوش»
افزود :درحالحاضر وسعت دریاچه ارومیه به دو هزار و  208کیلومتر مربع رسیده
درحالیکه این میزان در زمان مشابه سال گذشته دو هزار و  162کیلومترمربع
بود .وی حجم آب دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال گذشته را یک میلیارد و770
میلیون مترمکعب اعالم کرد و ادامه داد :این حجم به یک میلیارد و  860میلیون
مترمکعب رسیده است که افزایش 90میلیون مترمکعبی را نشان میدهد.
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رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی

هتکحیثیتونشراکاذیب
در صدر جرایم اینترنتی

اسد فالح -نسلفردا
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی آذربایجانشــرقی گفت :پلیس
tabrizborna@gmail.com
فضای تبادل و تولید اطالعات ناجای اســتان بهتازگی و تحت تدابیر و
حمایتهای سردار فرماندهی انتظامی استان آذربایجانشرقی درموفقیتی جدید توانست درراستای مأموریتهای محوله،
توسعه زیرساختها ،ایجاد انگیزه و ارتقای مهارتهای سایبری موفق به احراز رتبه ارزنده سوم کشوری شود .سرهنگ
«محسن محمودی» افزود :علیرغم میزان جرایم که از این حیث جزو استانهای پروقوع محسوب میشویم ،با ثبت آمار
کشفیات  101/5درصدی در بین استانهای دارای بیشترین پرونده سایبری پلیس فتای آذربایجانشرقی مقام اول را در
اختیار دارد.

با وجود رشد جرایم سایبری شاهد
کاهشآماراستانیهستیم
وی اظهار داشــت :با وجود پیچیدگی و رشد
روزافزون جرایم ســایبری ،شاهد کاهش آمار
استانی درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته
هســتیم که بیانگر اهتمام خادمان و حافظان
امنیت فضای سایبری است .این مقام انتظامی
افزود :بازه زمانی کشــف پروندههای سایبری
در اســتان آذربایجانشــرقی زیر ده روز بوده
که  63درصد کمتر از مقیــاس زمانی مدنظر
کشوریاست؛اینامرافتخاردیگریبرایپلیس
فتای استان و صد البته نشانگر تالش همکاران
خستگیناپذیر و همیشه آگاه در عرصه مبارزه
و عملیات پیشگیرانه است .سرهنگ محمودی
درخصوصمهمترینجرائمسایبریاستاناظهار
داشت :هتک حیثیت و نشر اکاذیب ،کماکان
درصدرجرائیماینترنتیاستوبرداشتاینترنتی
غیرمجاز در رتبه دوم و مزاحمتهای اینترنتی
نیز در رتبه بعدی قرار دارند.
ویافزود:ازعمومشهروندانعزیزاستانبهعنوان
یک خدمتگزار تقاضــا دارم به آنچه در فضای
مجازینشروپخشیابهاصطالحبارگذاریکرده

و دانلود یا آپلود میکنند ،توجه داشته باشند؛
چراکه بازار شایعات در این فضا داغ است.
کاربرانازشبکههایاجتماعیوفضای
مجازیهوشیارانهتراستفادهکنند
وی اضافه کرد :دشمنان قسم خورده این مرزو
بوم از فضای مجازی در راســتای فریب افکار
عمومی اســتفاده و اخبار کذب و متنوعی به
دروغ تولید و محتواسازی میکنند تا بتوانند به
الیههای مختلف اجتماعی ما رسوخ و نفوذ یافته
و ارزشها و فرهنگ ما را نقطه هدف قرار دهند
تا از این مسیر به ایجاد دلسردی مردم در فضای
مجازی موفق شوند؛ لذا تقاضا دارم همشهریان
و هماستانهای عزیز هوشیارانهتر از همیشه از
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی استفاده
کنند .این مقام موفق انتظامی خاطرنشان کرد:
وظیفه پلیس ایجاد امنیت برای کاربران است
و پلیس فتا استان آذربایجانشرقی با دکترین
پیش روی خود ،این فضا را فرصت مغتنمی برای
همکاریدرحوزهتوسعهخدماتالکترونیکیبه
یداند.
شهروندان در همه زمینهها م 
دستقانوندیریازودیقهمتخلفان
سایبریراخواهدگرفت

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان
آذربایجانشرقی با تأکید براینکه دست قانون
دیریازودیقهمتخلفانسایبریراخواهدگرفت،
گفت :افرادی که در این فضا با سودجویی سعی
در بزهکاری سایبری دارند و انواع مزاحمتها
و جرایــم را مرتکب میشــوند ،بدانند و آگاه
باشند که پلیس فتای اســتان دارای کارکنان
قسم خورده ،والیی ،آماده ،پرتوان ،متخصص
و همیشه بیدار است و بهعنوان چشمان بیدار
سایبری در رصد و برخورد با کسانی است که
قصد ایجاد مزاحمت به خانوادههای شــریف،
نجیب ،زحمتکش و آبرومند دارند .سرهنگ
محسن محمودی با اشاره به تخلفات صورت
گرفته در بخش کســب و کار اینترنتی،گفت:
در فضای مجازی به افرادی که در زمینه اقال ِم
ممنوعه فعالیت دارند ،بهخصوص در این ایام و
«چهارشنبهسوری» پیش رو ،با عرضه و فروش
اقالم نامناسب اقدام به کالهبرداری میکنند با
جدیت کامل هشدار میدهم مراقب اعمال و
رفتار غیرقانونی خود باشند.وی افزود :فضای
مجازی قابلیتهای زیادی برای ایجاد شغل و
کارآفرینی ،حتی سرمایهگذاری دارد؛ توصیه ما

 فعالیت  ۵۰ایستگاه انتظامی و راهور نوروز
 ۹۷در همدان

قم-نســلفردا :معاون وزیر راه و شهرسازی با
اشــاره به برنامه بازآفرینی  ۲۷۰محله در ســطح
کشور از احیا و بازآفرینی ۲۳محله شهر قم در برنامه
ششم توسعه خبر داد« .هوشــنگ عشایری» در
هشتمین جلسه ســتاد بازآفرینی شهری استان
قم که در سالن جلســات امام جواد (ع) استانداری
قم برگزار شد ،اظهار کرد :در استان قم نشان داده
شده است که ظرفیت باالیی وجود دارد و همت اساسی در راســتای بازآفرینی شهری وجود
دارد .وی با تأکید بر برنامه ملی بازآفرینی شــهری که درکشور قرار اســت اتفاق بیفتد ،افزود:
پیرو تکلیفی که در قانون برنامه ششم توســط نمایندگان تدوین شده است ،محالت هدف باز
آفرینی شهری قرارگرفته شدهاند که قم هم در این زمینه یکی از شهرهای مهم است .بهگفته
معاون وزیر راه و شهرسازی ســاالنه  ۲۷۰محله مورد بازآفرینی و احیا قرار خواهندگرفت و در
این زمینه ،شــهرداریها ،دولت و بخش خصوصی ورود خواهند کرد ،سازمان برنامه و بودجه
منابع ساالنه دستگاههای دولتی و شــهرداری را درقالب بودجه سنواتی دیده و آن را عملیاتی
کند .وی با اشــاره به اینکه ۱۹وزیر و رؤسای سازمانها درستاد مرکزی بازآفرینی شهری فعال
هســتند ،تصریحکرد :رویکرد اصلی بازآفرینی محالت در  ۹بعد طراحی شده است ۶ ،بعد این
برنامه غیرکاربری است که اعم از مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ظرفیت سازی و ترویجی
است وسه بعد دیگر که کالبدی است شامل توســعه زیربنایی ،خدمات ومسکن وشهرسازی
است.

مریم متینخواه -نسلفردا :فرمانده انتظامی
اســتان همدان بــا بیــان اینکه هنجارشــکنان
چهارشنبهســوری تا آخــر تعطیالت نــوروز در
بازداشتگاهها خواهند ماند ،گفت :این حوادث انواع
آســیبهای روحی و روانی را بــرای خانوادهها به
همراه داشــت که امیدواریم با توجه بیش از پیش
خانوادههاامسالشاهدحوادثوتلفاتنباشیم.سردار
«بخشعلی کامرانیصالح» درنشست خبری افزود :دربرخی معابر و مناطق برحسب نیاز همانند
سالهای گذشته اعمال محدودیت انجام شده و حضور پلیس در کنار مردم به منظور برخورد با
هنجارشکنان است و افرادی که در این راستا دستگیر میشوند ،تا پایان ایام نوروز در بازداشتگاهها
میمانند .وی با تأکید بر اینکه طرح اولیه نوروزی حوزه پلیس در سراسر کشور از 24اسفندماه آغاز
میشود ،تصریح کرد :در ایام نوروز بیش از 50ایستگاه انتظامی و راهور در راه و تفرجگاههای استان
خدماترسانی را داشته و ایجاد آرامش میکنند .فرمانده انتظامی استان همدان گفت :بیش از
 405گشتهای خودرویی و موتوری در ایام نوروز درمحورها و محالت استان برای ایجاد امنیت
فعالیت میکنند .کامرانیصالح ،با بیان اینکه شمارهتماس  110همواره موردتوجه مردم بوده و
استابرازکرد:شمارهتماس 197پلیسنیزبهصورت 24ساعتهآمادهدریافتگزارشات،شکایات
و پیشنهادها شهروندان است .فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون
بیش از شش هزار و 300کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با موادمخدر استان کشف
شده ضمن اینکه تمام این میزان موادمخدر مربوط به همدان نبوده و از سایر استانها نیز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد :

دانشآموزان درصدر آسیبدیدگان «چهارشنبهسوری»

کرمان -نسلفردا
news@ naslefarda.net

نظریراد -نسلفردا
Naslefarda466@gmail.com

همایش «پیشگیری از وقوع و مواجهه با حوادث
چهارشنبه آخر سال» ،به همت مرکز تحقیقات
«تروما» جادهای گیالن ،با همکاری ســازمان
آموزش و پرورش و آتشنشانی در بیمارستان
الزهرای (س) رشت برگزار شد .رئیس دانشگاه
علومپزشــکی گیالن تأکید کــرد ۶۸ :درصد

آســیبهای چهارشنبه آخر ســال گذشته،
دانشآموزان بودند.
دکتر «شاهرخ یوسفزادهچابک» اظهار داشت:
 75درصدمراحلاثرگذاربرسالمتجامعهخارج
از مدیریت وزارت بهداشــت درمان و آموزش
پزشکی است .وی با بیان اینکه برای پیشگیری
ازحوادث ناگوار ،باید از پتانسیلهای اجتماعی
کمک بگیریم ،افزود :از جمله این پتانسیلها،
مجمع مراقبان ســامت استان اســت که با

این است که کاربران از این فضا در مسیر کسب و
کار بهطور صحیح استفاده کنند.وی با دعوت از
شهروندان برای همکاری با پلیس فتای استان
و اطالعرسانی مردمی از طریق خط ارتباطی به
شماره  ،2188756پیشاپیش حلول سال نو را
به هماستانیهای عزیز تبریک گفت و افزود :از
مردم عزیز میخواهم مواظب کالهبرداریهای
اینترنتی درقالب و عناوین مختلفی چون :خرید
و فروش برخی از کاالهای دم عید ،لینکهای
شــارژ رایگان تلفنهمراه ،اقالم مورد استفاده
در چهارشنبهسوری ،هدایای نوروزی و ...باشند
تا گوشــیهای آنان به انواع ویروسها آلوده
نشــود .وی اضافه کرد :نباید به کسانی که در
فضای مجازی به شما پیشنهادات اغواکننده
و طمعآلود میدهند پاســخی بدهید .نباید
هر تصویر و فیلمی را در آســتانه عید نوروز و
تحت عناوین مختلف کلیــک و دانلود کنید،
باید مواظب ویروسهای جدید احتمالی نیز در
شبکههای اجتماعی باشید.
بهپویشامربهمعروفونهیازمنکر
بپیوندید
ســرهنگ محمودی با اشــاره به پویش امر به

معاون وزیر راه و شهرسازی :بازآفرینی  ۲۳محله
در قم

رفع تصرف  7هکتار از اراضی
ملی در رفسنجان

«مسعود حیدریپور» رئیس اداره منابعطبیعی
و آبخیزداری شهرســتان رفسنجان ،اظهار کرد:
یکی از روزهای هفتــه منابع طبیعی اختصاص
به پایش در عرصههای ملی است به این معنی که
مأموران یگان حفاظت این اداره اقدام به گشتزنی
در عرصههای منابع طبیعی میکنند تا اگرتصرف
عدوانی و غیرمجازی صورت گرفته باشد نسبت
به رفع تصرف آن اقدام کننــد .وی افزود :طی دو
روز گذشته ،مأموران در راستای پایش حفاظت
حدود هفت هکتار از اراضی منابع ملی پالک دئفه
رضوی و لولهگذاریهای انجام شده در این اراضی
را رفع تصرف کردند .حیدریپور خاطرنشان کرد:
متصرفان بدون مجوز قانونی مبادرت به کرتبندی
و لولهگذاری در اراضی ملی کرده بودند.

شهری

همکاری آنان و آگاهسازی خانوادهها میتوانیم
کاری بزرگ انجام دهیم که سیستم بهداشت
و درمان به تنهایی قادر به انجام این مهم نیست.
حوادث بهویژه حــوادث ترافیکی ،از
مهمترینمعضالتاست
دکتر یوســفزاده اظهار داشت :حوادث بهویژه
حوادث ترافیکی ،از مهمترین معضالت اســت
که کشور با آن روبهروســت .در این خصوص،
با اقدامات انجام شــده در طی ایام نوروز سال

 96دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن با کمک
پلیس راهور استان توانســت  8درصد میزان
آن را در گیالن کاهش دهد .رئیس دانشــگاه
علومپزشکی گیالن با اشاره به شناسایی نواحی
حادثهخیز درگیالن از جمله شهرســتانهای
رشت ،الهیجان ،آستارا ،تالش و محور آستارا به
اردبیل ،بیشترین آمار تلفات تصادفات جادهای
در سالجاری را مربوط به موتورسیکلتسوران و
عابران پیاده عنوان کرد .وی آمار تلفات جادهای
در طی سال  96در گیالن را  504تن اعالم کرد
و افزود :با توجه به گردشپذیربودن استان ،این
آمار رقم قابل توجهای اســت .بهعلت موقعیت
جغرافیایی اســتان ،گیالن جزو اســتانهای
حادثهخیز بعد از استانهای «قم» و «قزوین»
در کشور است.
دکتر یوسفزاده با اشاره به فرارسیدن سال نو،
رعایت موارد و توصیههــای ایمنی و همکاری
شــهروندان گیالنی را با پلیس راهور ،دانشگاه
علومپزشکیگیالنومراکزدرمانیخواستارشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،خاطرنشان
کرد :شــهروندان گیالنی میتوانند درصورت
بروز مسائل و مشکالتی درحوزههای دارویی،
رسیدگی به بیماران و حتی رستورانها با سامانه
 190شکایاتتماسبگیرند.
 ۶۸درصد آسیبهای چهارشنبه آخر
سالگذشتهدانشآموزانبودند

معروف و نهی از منکر که به ابتکار پلیس فتای
آذربایجانشرقی در بستر فضای مجازی ،فعال
و به کاهش 1درصدی جرائم ســایبری نیز در
همین مدت کوتاه منجر شده ،گفت :با توجه به
استقبال چشمگیر خانوادهها ،کاربران ،جوانان و
مردم ،قصد داریم این پویش را در سال آینده نیز
تداومببخشیم.
رئیس پلیس فضای تبــادل و تولید اطالعات
ناجای اســتان افــزود :عدمارائــه و اعالم رمز
کارتهای بانکی به دیگران ،نیز حذف محتویات
موجود در گوشیها و گروهها یا حذف کانالهایی
که محتوای مجرمانه دارند ،دو پویش جدیدی
هستند که در سال 97آنها را عملیاتی خواهیم
گرفت .وی گفــت :همکارانم در پلیس فتا طی
سالجاری ،با صبوری ،تمام وقت و توأم با دقت
کافی و تعهد مثالزدنی ،در خدمت مردم عزیز
در اقصی نقاط استان بودند که شایسته میدانم
از طریق رسانه وزین شــما به خانوادههای این
عزیزان درود بفرستم که چنین مردان پاکی را
تربیتکردهاند.پدرانومادرانیکهدردامانخود،
چنین انسانهای پاک و متخصصی را به جامعه
معرفی کردهاند و این نعمت الهی – امنیت – را

اینان با دستان پاکشان به مردم هدیه و تقدیم
میکنند .به همســران صبور این دلیرمردان
هم بهنوبه درود میفرستم و قدردان هستم .از
تعامل سازنده دستگاه قضایی ،دادستان محترم،
مسئوالنسیاسیوامنیتیوانتظامیاستان،نیز
سایر نیروهای مسلح عزیز ،سپاه عزیز و ارتش
عزیز که انصافاً در بحث مبارزه با جرایم سایبری،
آگاهســازیهای عمومی و مأموریتهایی که
فراخور شــرایط همان مأموریت بود ،همکاری
خوبی با پلیس فتا داشته و دارند ،صداوسیما با
تولید برنامههایی کــه از پلیس فتا صورت داد،
شهرداری تبریز که در بحث ارتقای اطالعات و
سواد سایبری شهروندان با پلیس فتا در تمام
مناطقچندگانهشهریهمکاریکرد،ازآموزش
و پرورش که در بخش کوا (کودک و اینترنت)
تعامل و همکاری تنگاتنگی اعمال کرد ،در بحث
مسایلمربوطبهپدافندسایبرازمدیرکلپدافند
سایبری استان و کارکنان این مجموعه که نقش
سازندهای داشتند بهواسطه تعامالت فیمابین،
از همکاری پلیس افتای اســتان و درنهایت از
عموم مردم همیشه در صحنه استان و رسانهها
واصحابمطبوعاتتشکروقدردانیمیکنم.

پلیس مخالف شادی و سرور مردم
نیست

کردستان-نسلفردا:معاون فرهنگی اجتماعی
فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان با اشاره به
اینکه حضور پلیس در مراسم و مناسبت ها به خاطر
ایجاد امنیت اســت ،گفت :پلیس مخالف شادی و
سرورمردمنیست.سرهنگ«عبدالهفاتحی»درجمع
خبرنگاران رسانههای گروهی استان اظهار کرد :با
مخالن امنیت در چهارشنبه آخر سال و کسانی که
امنیت مردم را برهم بزنند برخورد قانونی می شود.وی با اشاره به اینکه کلمه سرور و شادی 21بار
در آیات قرآن تکرار شده است ،افزود :منظور شادی و سروری که در قرآن بیان شده ،شادی که برای
دیگران آسیب زا باشد ،نیست .فاتحی با اشاره به اینکه حضور پلیس در مراسم و مناسبتهای آخر
سال برای ایجاد امنیت درجامعه است ،عنوان کرد :پلیس مخالف شادی و سرور مردم نیست.وی با
اشارهبهاینکهمادرآیینورسومگذشتهخودچهارشنبهآخرسالرانداشتیم،عنوانکرد:درگذشته
بیشترمراسمهایمامحلهمحوروبزرگمحوربود.
فاتحیعنوانکرد:درمراسم چهارشنبهآخرسالونوروزامسال 86نفرمصدومداشتیمکه 70نفر
از این تعداد را مردان و 16نفر را بانوان تشکیل می دادند .وی با اشاره به اینکه14درصد سوختگی
بینمصدومانداشتیم،اعالمکرد 59 :نفرازمصدومانآخرسالاستفادهکنندگانازموادمحترقه
و 26نفر رهگذر بودند .معاون فرهنگی اجتماعی فرمانده انتظامی استان کردستان افزود :رسانه
ها با قلم فرسایی خود رسومات اصیل کردی را احیا کنند تا آسیب های این ایام را کاهش دهیم و
دیگرشاهدوقایعاینایامنباشیم.

ویباتأکیدبراینکه«چهارشنبهسوری»میتواند
آبســتن حوادث جبرانناپذیری باشد ،یادآور
شد ۶۸ :درصد آســیبها درگیالن طی سال
گذشته مربوط به گروه دانشآموزان بود که از
ناحیه چشم ،دست ،سرو صورت دچار آسیب
شده بودند .دکتر یوســفزاده افزود :بهمنظور
بهرهمندی از توصیهها ،نکات ایمنی و ...به سایت
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن مراجعه شود.
درادامه کارشناس مرکز تحقیقات تروما جادهای
دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز با اشاره به نقش
گسترده حوادث و تروما در جامعه ،یادآورشد:
سیستم «تروما» تالشــی هماهنگ و سازمان
یافته در یک منطقه جغرافیایی تعریف شــده
است که طیف گستردهای از مراقبتها را برای
همه بیماران مجروح ارائه میکند .سیســتم
تروما نفس کارگروهی و شبکهای است .دکتر
«حمید حیدری» رعایت قوانین ،ایمنی راهها و
زیرساخت ارتباطی و شبکه بهداشت را از نقاط
بهبود پیش از آسیب عنوان کرد و انتخاب استان
گیالنبهعنواننخستینپایلوتسیستمترومادر
کشور و تشکیل شورای راهبردی ترومای استان
را،مهمتریندستاوردهایسال 95دانشگاهعلوم
پزشــکی گیالن اعالم کرد و از تروما ،به عنوان
ســومین عامل مرگومیر جوانان در کشور یاد
کرد .وی در ادامه هدف از برگزاری مناسبتهای
آیینی نظیر چهارشنبهســوری را ،همبستگی

اجتماعی دانست و اظهار داشت :باید با همکاری
هم از بروز رفتار پرخطر و هدایت آن به ســمت
رفتاری ایمنتر تالش کنیم تا این آیین کهن ،به
یک اتفاق خوشایند تبدیل شود .در این خصوص
نقش آموزش و پرورش بــرای همکاری مداوم
بسیارمثمرثمرخواهدبود.
همچنین مدیر آمــوزش همگانــی معاونت
اجتماعی نیروی انتظامی اســتان گیالن نیز
با اشــاره به این مطلب که مسائل و مشکالت
اجتماعی را میتوان بــا رویکرد اجتماعی رفع
کرد ،چهارشنبه آخر سال (چهارشنبهسوری)
را یک میراث فرهنگی بزرگ دانســت و افزود:
درمراســم آیینی چهارشنبهسوری بیشترین
اتفاقات ناگوار و نقص عضو در کودکان و نوجوانان
مشــاهده میشــود که دانشآموزان نیازمند
آموزش همگانی هستند .سرهنگ رجبی افزود:
باید نقش نهادهای اجتماعی ،خانواده ،رسانه و
مدرسه درحوزه جام ع پذیری افراد بزرگ شود.
تا هزینه مقابله پلیس و نیروی انتظامی کاهش
یابد .گفتنی است :دکتر «عنایتالههماییراد»
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی،
«شفیعزاده» رئیس اداره آموزش و تربیتبدنی
آتشنشانی رشــت« ،لیال ذرشین» کارشناس
مرکز حوادث و ســوختگی والیت رشــت نیز
از آمار حوادث چهارشنبهســوری و مدیریت
آنسخنگفتند.

