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دوربین پلیس و ثبت 
تخلفات نجومی

فرهنگسازی برای اصالح خیلی از رفتارها 
و همچنین چگونگی اس��تفاده از فناوری های 
نوی��ن ک��ه معموال از طریق رس��انه ه��ا انجام 
می ش��ود از ضرورت های هر جامعه ای است؛ 
اکنون کشورهای پیشرفته با مدد گرفتن از این 
رویه، بخوبی توانستند با کمترین هزینه، شیوه 
درس��ت بهره گیری از ابزارها را به شهروندان 

خود تعلیم دهند.
اس��تفاده از ابزارهای جدید ضرورت هر 
جامعه ای است اما شیوه بهره گیری از آن، خود 
رس��م و آدابی دارد که اگر نسبت به آن غفلت 
کنی��م می تواند معضالت دیگری برای جامعه 
پدید آورد. جامعه ای که پیش تر با ابزار قدیمی، 
رس��م و عملکرد دیگری داش��ته حاال به طور 
طبیعی با تکنولوژی جدید، این ش��یوه با تغییر 
روبرو خواهد شد بنابراین باید مطابق این ابزار 
تازه، مقررات جدید تدوین و تصویب کرد تا 
 جامعه همچنان به نظم پایدار خود ادامه دهد. 
برای پذیرش این تغییر و تحوالت باید جامعه 
را آماده کرد و با استفاده از ابزار رسانه عمومی 
و ش��هری، این فرهنگس��ازی را آغاز کرد، اما 
این فرایند فرهنگسازی نمی تواند در بسیاری 
از موارد کوتاه مدت باشد از این رو نمی توان 
درمدت یک ش��ب، یک روز، یک ماه و حتی 
 یک سال فرهنگ یک جامعه را به کلی تغییر داد. 
ای��ن تغییر و تحوالت نیاز ب��ه فرصت دارد و 
هر چه گس��تردگی و دربرگیری یک موضوع 
و پدیده بیش��تر باش��د به همان نسبت فرایند 
فرهنگس��ازی  و  تاثیرپذی��ری  تاثیرگ��ذاری، 
 آن نی��ز بیش��تر ب��ه ط��ول خواه��د انجامید.
ای��ن مقدم��ه را گفتم ت��ا به موض��وع اصلی 
ک��ه نص��ب دوربین ه��ای پلی��س در معابر و 
گذرگاه های ش��هری اس��ت بپردازم. از زمان 
نصب این دوربین ها در خیابان ها، چندسالی 

سپری می شود. 
این دوربین ه��ا در جاده ها و اتوبان های 
ب��رون ش��هری س��رعت خودروه��ا را ثب��ت 
و ضب��ط م��ی کند و س��پس رانن��ده متخلف 
ب��ا جریم��ه روبرو می ش��ود و همی��ن عامل، 
بس��یاری از تصادف��ات را کاه��ش داده که از 
 این نظر یک اقدام ارزنده محس��وب می شود. 
تقریب��ا نصب این دوربین ها در نقاط ش��هری 
نیز چنین دس��تاورد و حس��نی داشته است اما 
نکت��ه ای که بای��د گفت نوع تخلفاتی اس��ت 
ک��ه در این دوربین ها ثبت می ش��ود، که باید 
پیش تر به صورت کافی و کامل به شهروندان 
اطالع رس��انی ش��ود. به بیان س��اده تر راننده 
بای��د بداند اگ��ر این تخلف خ��اص را انجام 
داده این مجازات ش��امل حال او می ش��ود تا 
 در صورت ارتکاب آن، با جریمه روبرو شود. 
هر چند پلیس ممکن است در همه موارد یاد شده 
اطالع رسانی کند اما این اطالع رسانی ها کافی 
نیس��ت در حالی که از پلیس نیز انتظار نیست 
که همه ی بار اطالع رسانی را به دوش بکشد. 
رادیو، تلویزی��ون، روزنامه ها، خبرگزاری ها و 
س��ایر س��ایت ها می توانند در این زمینه فعال 
ش��وند، اما مه��م تر از هم��ه اینها م��ی تواند 
تبلیغات ش��هری باشد که به نظر می رسد یک 
 غفلت عمده در این زمینه صورت گرفته است. 
تبلیغ��ات ش��هری که حتی می توان��د تا عمق 
کوچه ها، خیابان ها و حاش��یه های ش��هر نیز 
گس��ترش یابد از جمله و ظرفیت های اطالع 
رس��انی اس��ت که هم می توان��د در الیه های 
مختلف جامع��ه نفوذ کند و هم م��ی تواند با 
دوام تر و اثرگذارتر باش��د. این تبلیغات شهری 
از وظای��ف رس��انه ه��ا نیس��ت و در اصل به 
وظایف مدیریت ش��هری ش��امل ش��هرداری، 

پلیس و ... بر می گردد. 
ادامه در صفحه 2

یادداشت 

 بدهی دولت 
به شرکت آسمان 

تهاتر می شود
ب��ا تصویب هیئت وزی��ران، بدهی دولت 
به ش��رکت خدمات هوایی کش��ور )آس��مان( 
ب��ا بدهی های ش��رکت مذک��ور ب��ه دولت و 
ش��رکت های دولتی تا س��قف ده هزار میلیارد 

ریال تهاتر می شود.
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هشدار پلیس فتا درباره 
خرید از کانال های 
شبکه های اجتماعی

رئی��س مرکز تش��خیص و پیش��گیری از 
جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به نزدیک 
ش��دن به ایام پایانی سال و حراج های نوروزی 
گفت: شهروندانی که قصد خرید در حراج های 
اینترنتی نوروزی را دارند باید توجه داشته باشند 

تا در دام کالهبرداران سایبری نیفتند. 
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شغل 
هست ولی 
روحیه کار 
نیست!

فعاالن حوزه کار می گویند ایجاد شغل تنها 
به پول و نقدینگی نی��از ندارد و اگر فرهنگ کار 
و روحیه کار کردن تقویت شود دیگر کسی بیکار 
نمی ماند.به گزارش ایسنا، امروز بیکاری جوانان به 
دغدغه خاطری برای همه خانواده ها تبدیل شده 
اس��ت. دولت می خواهد ب��ازار کار را به تحرک 
درآورد و دنب��ال آن اس��ت که چاره ای اساس��ی 
برای اش��تغال جوانان و جویندگان کار بیندیشد. 
اش��تغال و ایجاد شغل موضوعی فرابخشی است 
که توجه به آن عزم و اهتمام جدی همه مسئوالن 
و دستگاه ها را می طلبد.برابر آمارها نزدیک به ۵.۶ 
میلیون دانش��جوی در حال تحصی��ل آماده ورود 
به بازار کار هس��تند و عالوه بر فارغ التحصیالن، 
س��االنه بیش از یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار نفر نیز 
وارد این بازار می شوند.کارشناس��ان می گویند در 
بسیاری از رشته های دانشگاهی که جوانان از آنها 
فارغ التحصیل می شوند، بازار کاری وجود ندارد 
و منطبق نبودن رشته های تحصیلی با نیاز بازار کار 
مشکلی است که گریبان بیشتر دانش آموختگان را 
گرفته  است.سال های سال است که دانشگاه ها با 
ایجاد و آموزش رشته های مختلف در حال تشویق 
جوانان برای ورود به عرصه های تحصیلی هستند 
بی  آنکه پژوهش��ی کاربردی در این خصوص که 
آیا تحصی��الت آکادمیک و تئوری��ک توان حل 

نیازهای بازار کار را دارند صورت داده باشند.علی 
اصالنی - عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
در این باره معتقد است: بیکاری تحصیل کردگان 
و دانش آموختگان اصلی ترین مشکل حال کشور 
است و بخش اعظمی از فارغ التحصیالن به دلیل 
آنکه آموزش��های الزم برای ورود به بازار کار را 
ندیده اند، نمی توانند متناس��ب با نی��از بازار برای 
خود ش��غلی پیدا کنند.او می گوید: این مساله در 
مورد افراد دیپلم دیده نمی شود، چون به سرعت 
با هر آگهی ش��غلی تحت عنوان کارگر کارخانه 
یا کارگر س��اختمانی مش��غول کار می شوند ولی 
ف��ارغ التحصیالن عمدتا دنب��ال کارهای اداری و 
اس��تخدام دولتی هستند به همین دلیل به سختی 
جذب بازار کار می شوند.این مقام مسئول کارگری 
تاکید دارد که ایجاد اشتغال تنها نیازمند نقدینگی 
نیست و فرهنگ کار مهمترین عامل ایجاد شغل 
اس��ت؛   به عبارتی ایجاد شغل قبل از وام روحیه 

کار می خواهد.
او می گوید: در بیش��تر س��ریال ها فرهنگ 
کار خیلی کمرنگ اس��ت. اکثر جوانان سوار بر 
خودروهای خارجی لوکس نشان داده می شوند 
ک��ه در آپارتمان ه��ای گ��ران قیمت باال ش��هر 
س��کونت دارند و داستان سریالی که کشاورز را 
قهرمان نش��ان بدهد، دیگر نوشته نمی شود،بنابر 

این جوانان وقتی چنین فرهنگی را الگو می گیرند 
طبیعی است که دیگر به سراغ شغل های قدیمی 
نمی رون��د لذا وزارت کار بای��د با جدیت روی 
این مس��اله کار کرده و ترویج فرهنگ کار را به 
شکل جدی تر دنبال کند.بر اساس این گزارش، 
در حال حاضر ذائقه فارغ التحصیالن دانشگاهی 
به دالیل مختلفی از قبیل داشتن تحصیالت باال، 
مدرک دانش��گاهی، ش��أن و منزلت و دس��تمزد 
بیشتر تغییر یافته به نحوی که از پذیرش و قبول 
هر نوع کاری س��رباز می زنند. از سوی دیگر به 
همان نس��بت واقعیت مش��اغل در بازار کار هم 
تغییر کرده اس��ت.نظام عرضه و تقاضا در تعادل 
با هم قرار ندارد و آموزشهای دانشگاهی منطبق 
ب��ا نیاز بازار کار نیس��ت؛ بر این اس��اس به نظر 
می رس��د که لزوم شناسایی ظرفیت ها و قابلیت 
های نیروی کار و انطباق آن با ایجاد فرصت های 
شغلی جدید امری ضروری است.وزارت کار با 
اجرای طرح" تکاپو" درصدد ایجاد فرصت های 
شغلی جدید برای کارجویان با تکیه بر ظرفیت 
ها و مزیت های هر منطقه اس��ت. تکاپو طرحی 
است که بر پایه مطالعات منطقه ای، مزیت های 
اش��تغال و ظرفیت های هر استان و تعداد فارغ 
التحصی��الن آن را به دقت شناس��ایی کرده و بر 

مبنای نیاز بازار جذب کار می کند.

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران در نشست خبری اعالم کرد

وجود یک میلیون و ٢٠٠ هزار 
بیمار نادر در کشور

تفاهم- گروه گزارش: هش��تمین همایش بین المللی روز جهان��ی بیماری های نادر با حضور 
دکترعلی داودیان، مدیر و بنیانگذار بنیاد بیماری های نادر- حمیدرضا ادراکی،عضو برجس��ته هیئت 
علمی بنیاد بیماری های نادر ایران و متخصص رادیو لوژی و س��عید دس��تگیری، متخصص ژنتیک 

جمعیت و اپیدمیولوژی در هتل استقالل برگزار شد. 
به گزارش خبرنگارما، در ابتدای این نشست دکترعلی داودیان،مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر 
ایران ضمن معرفی بنیاد و نحوه تاس��یس و ش��کل گیری این نهاد وبر شمردن فعالیت های داخلی و 
خارجی این بنیاد در طی سال های اخیر گفت: پیش بینی می شود در زمان حاضر یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار بیمار نادر در کشور بسر می برند که امیدواریم تمام این بیماران شناسایی شوند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن مطلب اف��زود: از این تع��داد بیمار، ۵۰ هزار تن که شناس��ایی ش��ده اند در 
بنی��اد بیماری های ن��ادر پرونده دارند واز خدمات رایگان این بنیاد بهره مند هس��تند. وی با اش��اره 
به این که در ایران، ۵٨ نوع بیماری نادر شناس��ایی ش��ده اس��ت گفت: بیمارانی که از بنیاد بیماری 
ه��ای ن��ادر ، کارت دریافت ک��رده اند خدمات رای��گان م��ی گیرند.داودیان  خاطرنش��ان کرد: در 
ای��ران ۲٨ انجمن درب��اره بیماری های نادر مانن��د ای ال اس، نقص ایمنی بدن و آلوپس��ی و دیگر 
 بیماری های نادر تش��کیل ش��ده اس��ت که هر یک از این انجمن ها چهار تا پنج ه��زار عضو دارد.
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران با بیان این مطلب افزود: در سال ٩۵ این بنیاد ١۲ میلیارد و ۵۲٤ 

میلیون ری��ال برای این بیماران هزینه کرد.داودیان 
در ادام��ه تاکید کرد: بنیاد بیماری های نادر ایران ، 
وابسته به هیچ حزب و جریانی نیست و بودجه ای 
ه��م از دولت دریافت نمی کند، فقط با کمک های 
مردمی خدم��ات ارایه می دهد.مدی��ر عامل بنیاد 
بیم��اری های نادر درب��اره بیمه ه��ای مربوط به 
بیم��اران نادر نیز اظهارک��رد: همه بیماران که بیمه 
پایه دارند و برای آنهایی که بضاعت مالی ندارند، 
قرار اس��ت با بیمه ایران ق��راردادی در این زمینه 
منعقد شود.وی به شناس��ایی ۶ هزار بیماری نادر 
در جهان اش��اره کرد و گفت: اگر در میان هر ١۰ 
هزار نفر ، یک تا پنج نفر، درگیر یک نوع بیماری 
باشند آن بیماری ، نادر است. دکترعلی داودیان از 
فعالیت ٩٤ کش��ور درحوزه بیماری های نادر و از 
برگزاری هشتمین همایش بین المللی روز جهانی 

بیماری های نادر از ساعت ١7 تا ١٩ امروز خبرداد و افزود: در این همایش هنرمندان، ورزشکاران و 
مس��ئوالن و خیران و تعدادی از بیماران نادر حضور دارند.وی تصریح کرد: بنیاد بیماری های نادر با 
نام امام رضا )ع( در هش��تم آبان ٨٨ آغاز به کار کرد. هرس��اله روز جهانی بیماری های نادر روز نهم 
اس��فند برگزار می ش��ود اما ما این همایش را امسال یک روز، زودتر برگزار می کنیم.وی اظهار کرد: 

امروزه ٩٤ کشور درباره بیماری های نادر فعالند.
در ادامه نشس��ت، عضو برجس��ته هیئ��ت علمی بنیاد بیم��اری های نادر ای��ران و متخصص 
رادیولوژی در زمینه تازه های تصویربرداری پزشکی نیز با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰۰ بیماری نادر 
در کل جهان وجود دارد، گفت: ۵٨ نوع از این بیماری ها تاکنون در ایران شناس��ایی ش��ده اند که 
جمع آوری این داده ها و اطالعات در مورد پراکندگی بیماری ها کمک ش��ایانی به کش��ف ریشه 
ای��ن بیماری ها می کن��د. حمیدرضا ادراکی اظهار کرد: بیماری های نادر که ریش��ه ژنتیکی دارند 
عموما تا ٤۰ درصد علت آنها قابل شناس��ایی اس��ت و ۶۰ درصد دیگر هنوز ناشناخته مانده است. 
وی ادامه داد: به طور میانگین از هر ۵ نفر ۲ نفر مبتال به بیماری های نادر هس��تند. این مس��ئول در 
پایان خاطر نش��ان کرد: ٨ درصد بیماری های نادر در یک س��ال اول زندگی بروز داده می ش��وند 
وتالش بنیاد بیماری های نادر براین است که با تشخیص به موقع از پیشرفت بیشتر این بیماری ها 

جلوگیری کند. 
در پایان این نشست متخصص ژنتیک جمعیت و اپیدمیولوژی نیز گفت: ساالنه ١۰۰ هزار مبتال به 
بیماری های نادر به جمعیت ایران افزوده می شود که بیشتر این تولدها در مناطق روستایی و به دلیل 
ازدواج های خویش��اوندی رخ می دهد. سعید دستگیری اظهار کرد: پیش بینی می شود بیماری های 
نادر در هفت درصد از تولدها رخ دهد، این درحالی اس��ت که این میزان در مناطق روس��تایی به ١٤ 
درصد می رسد. وی با بیان این که ۶۰ درصد از این بیماری ها ناشناخته هستند، افزود: از ٤۰ درصد 
دیگر بیماری های نادر، گروهی به واسطه زمینه ژنتیکی، گروهی در اثر عوامل محیطی مانند آلودگی 

هوا و گروهی نیز از ترکیب عوامل ژنتیکی و محیطی بروز می یابند.

      

بنیاد بیماری های نادر ایران 
وابسته به هیچ حزب و جریانی 
نیست و بودجه ای هم از دولت 

 دریافت نمی کند 
فقط با کمک های مردمی 

خدمات ارایه می دهد
      

جدیدترین آمارهای رس��می  گویای آن اس��ت که همچنان 
حدود 7۰۰ هزار نفر مالک سیم کارت های تالیا هستند، حال آنکه 
در ارائه خدمات به این مشترکان اما و اگرهای بسیاری وجود دارد.
به گزارش ایس��نا، طی س��ال های گذشته برای تعیین تکلیف 
تالی��ا وعده ه��ای متع��ددی از س��وی مس��ئوالن 
مخابراتی کش��ور داده شده اما همچنان بی تفاوتی 
نس��بت به سرنوشت افرادی که روزی برای خرید 
س��یم کارت های این اپراتور هزینه کرده و تا مدتها 
از ای��ن خط ها ب��رای انجام ام��ور مختلف کاری 
و ش��خصی خود اس��تفاده می کرده اند، احس��اس 
می شود.اکنون مشترکان این اپراتور در شرایطی که 
اپراتورهای مختلف ٤G را هم ارائه کرده اند حتی 
در دسترس��ی به ۳G ناکامند.این اتفاق در شرایطی 
رخ می دهد که طبق آمارهای اخیر ارائه شده تا پایان 
آذر ماه سال جاری حدود 7۰۰ هزار مشترک برای 
این اپراتور ثبت ش��ده که از این میان تنها ٤۵ هزار 
نفر همچنان به عنوان مش��ترک فعال از خدمات نه 
چندان گسترده این اپراتور استفاده می کنند. البته در 
آمارهای اخیر یک نکته جالب هم به چشم می خورد و آن اینکه طی 
یک دوره سه ماهه آماری تعداد مشترکان تالیا با افزایشی بالغ بر ١۰۰ 
هزار نفر همراه بوده است، بدین ترتیب در حالی که تا پایان شهریور 
١۳٩۵ تعداد مشترکان این اپراتور ۵٩۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعالم شده بود 
در آمارهای منتهی به آذر ماه ١۳٩۵ این تعداد به 7۰۰ هزار مشترک 

رسیده است.بنا بر اعالم، تعداد مشترکان فعال تالیا هم در این مدت از 
۵۰ هزار نفر به ٤۵ هزار نفر رسیده است.نکته قابل اشاره دیگر اینکه 
پیش از این و در بحث احراز هویت سیم کارت ها نیز معاون نظارت 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفته بود:تالیا هم حدود ٤٨ 
هزار سیم کارت فاقد هویت دارد که البته بخش عمده آنها غیرفعال 
بوده و اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.ش��رکت گس��ترش 
ارتباطات تالیا به عنوان اولین شبکه مستقل پیش پرداخت تلفن همراه 
)Pre-Paid( از سال ١۳٨۳ با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و 
نرم افزاری شرکت های زیمنس، آلکاتل و اریکسون و با مشاوره یکی 
از برجسته ترین مشاوران GSM در دنیا )شرکت TELE۲( آغاز به 
کار کرد.این شبکه به طور رسمی از سوم خرداد ١۳٨٤ ابتدا در تهران 
و به تدریج در سایر شهرها و مراکز استان ها سرویس دهی خود را 
آغاز کرد و در سال ١۳٩١ شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان، 
س��هامدار ٤۳ درصدی خود در اولین پیمانکار- اپراتور تلفن همراه 
اعتباری تالیا را فروخت. اما در ادامه و تاکنون تالیا به دالیل مختلف با 
فراز و فرودهایی مواجه شده و ظاهرا منتظر تصمیم گیری مسووالن 
اس��ت.در حال حاضر ٤۳ درصد سهام پروژه تالیا متعلق به شرکت 
گسترش ارتباطات تالیا و ۵7 درصد متعلق به شرکت مخابرات ایران 
اس��ت و پیش از این اینگونه عنوان شده بود که قرار بر آن است که 
همراه اول، س��هام گس��ترش ارتباطات تالیا را خریداری کرده و به 
این ترتیب سیم کارت های تالیا به همراه اول منتقل  شوند که البته با 
گذشت چندین ماه از طرح این موضع همچنان اتفاقی در این زمینه 

رخ نداده است.

7٠٠ هزار 
مشترک تالیا 

همچنان 
بالتکلیف

استان های 
کشور میزبان 
شهدای گمنام

عکس: روزنامه تفاهم-هانیه حسینی


