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اخبار
شاخص اهدای خون مستمر در کشور
به  ۶۰درصد رسید

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت:
در  ۸ماه گذشته ،شاخص اهدای خون مستمر در
کشور به حدود  ۶۰درصد رسیده است.
دکتر بشیر حاجیبیگی با اعالم «رسیدن
شاخص اهدای خون در کشور به حدود 60
درصد در  8ماه گذشته» ،اظهار کرد :استانهای
سمنان با  80درصد ،بوشهر با  75درصد و
خراسان شمالی با  73درصد ،رکورد دار اهدای
خون مستمر در کشور در طول  8ماه گذشته
بودهاند.
وی با بیان اینکه ضریب امنیت و سالمت
خون اهداکنندگان مستمر  8برابر اهداکنندگان
بار اول است ،افزود :اهداکننده مستمر ،شخصی
است که در سال حداقل دو بار موفق به اهدای
خون شده است؛ در همین راستا از ابتدای
سال تا پایان آبان ماه ،بانوان استانهای لرستان،
خراسان جنوبی ،کردستان و مرکزی در صدر
اهداکنندگان خانم و استان های تهران ،فارس
و خراسان رضوی در صدر اهداکنندگان خون
در کشور بوده اند و  30درصد از خون مورد نیاز
کشور از این سه استان تامین شده است.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران
بیشترین میزان رشد اهدای خون در  8ماه
گذشته نسبت به سال  96را مربوط به استان
های خراسان شمالی ،ایالم ،کردستان و خراسان
رضوی دانست و گفت :در طول این مدت2 ،
میلیون و  347هزار واحد خون و فرآوردههای
خونی شامل گلبول قرمز فشرده شده ،پالسما
و پالکت در مراکز بیمارستانی و درمانی کشور
توزیع شده است.
حاجی بیگی یادآور شد :در 8ماه گذشته
یک میلیون و  787هزار نفر جهت اهدای خون
به مراکز انتقال خون در سراسر کشور مراجعه
کرده اند که از این تعداد ،یک میلیون و 405هزار
نفر موفق به اهدای خون شدند و باید از مردم
تشکر و قدردانی کنیم که این سنت حسنه را
در دستور کار خود قرار داده و به همنوعان خود
کمک می کنند.
همزمان با هفته گرامیداشت معلوالن انجام می شود؛

حضور  22بانوی ورزشکار منطقه 15
درمسابقات پارا المپیاد شهر تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  15از حضور  22بانوی ورزشکار منطقه
در مسابقات پارا المپیاد شهر تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری با اعالم
این خبر افزود :در نهمین دوره مسابقات پارا
المپیاد شهر تهران که تا پایان آذرماه ادامه دارد؛
تیم منطقه  15متشکل از  22بانوی ورزشکار به
مصاف رقبای خود می روند.
وی با اشاره به اینکه این مسابقات در دو
بخش معلوالن و نابینایان برگزار می شود،
اظهار کرد :معلوالن در رشته های تنیس روی
میز ،دارت ،ویلچررانی ،تیراندازی با سالح ،شنا
و بوچیا؛ روشندالن ورزشکار نیز در رشته های
دو و میدانی ،شطرنج و شنا به رقابت با دیگر
ورزشکاران خواهند پرداخت.
مختاری در تشریح تیم اعزامی منطقه 15
به حضور  14ورزشکار در بخش معلوالن و 8
ورزشکار در بخش نابینایان اشاره کرد و یادآور
شد :در بخش معلوالن؛ دو ورزشکار در رشته
تنیس روی میز ،دو ورزشکار در رشته دارت ،
یک ورزشکار در رشته ویلچررانی  ،دو ورزشکار
در رشته تیراندازی با سالح ،دو ورزشکار در
رشته شنا ،پنج ورزشکار در رشته بوچیا و در
بخش مسابقات نابینایان؛ سه ورزشکار در رشته
دو و میدانی ،دو ورزشکار در رشته شطرنج و سه
ورزشکار در رشته شنا در این دوره از مسابقات
حضور دارند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
 15در پایان خاطرنشان کرد  :تیم منطقه 15
در هشتمین دوره از این مسابقات که در سال
گذشته برگزار شد؛ موفق به کسب عنوان سومی
در میان مناطق  22گانه شهر تهران شد.
همزمان با انعقاد تفاهم نامه مشترک شهرداری
منطقه  2و ناحیه بسیج شهید باهنر:

پیوند هم افزایی
شهرداری منطقه  2و بسیج

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری منطقه
 2و ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر سپاه
محمد رسول ا ...در  3محور و  10بند و باهدف
هم افزایی و بهره مندی از ظرفیتهای موثر
نیروهای بسیجی منعقد شد.
به گزارش امتیاز ،رسول کشت پور
شهردار منطقه  2در این جلسه ضمن اشاره
به رویکرد محتوانگر و نتیجه گرای مدیریت
شهری منطقه  2به امور و روابط بین سازمان
اظهار داشت :حفظ ارزشهای موثر بسیج و بهره
مندی از ظرفیتهای بالقوه توسط نهادهای دیگر
 ،گام بلندی در راستای تحقق منویات مقام
معظم رهبری و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به
شهروندان است.
شهردار منطقه  2همچنین گفت:
خوشبختانه روحیه تعاون و هم افزایی بسیج
ناحیه مقاومت شهید باهنر دراین منطقه به
عنوان ظرفیت موثر مورد توجه قرار گرفته
است.
رسول کشت پور همچنین با تشریح
محتوای تفاهم نامه تدوین شده خاطر نشان
کرد :همکاری درحوزه اجتماعی و فرهنگی
با عناوین متعدد آموزش و ترویج موضوعات
شهروندی  ،ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری
وکاهش آسیبهای اجتماعی منطقه  ،همکاری
باحوزه بحران با عناوین موضوعی برگزاری دوره
های آموزشی بحران و پدافند غیر عامل برای
بسیجیان منطقه و حضور مشترک در مانورهای
حفاظتی  ،امداد و نجات وهمچنین بهره مندی
از ظرفیتهای منابع انسانی و امکاناتی ناحیه
مقاومت بسیج شهید باهنر در مواقع بحرانی
در جهت خدمت رسانی به شهروندان منطقه از
جمله محتوای این تفاهم نامه است.
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مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس خبر داد:

ثبت ساالنه  4هزار ازدواج زیر  14سال

مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش
های مجلس گفت :هر ساله حدود  4هزار ازدواج
زیر  14سال در کشور ثبت می شود که استان
های زنجان ،آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به
ترتیب رتبه های نخست تا سوم این آمار را از آن
خود کرده اند.
به گزارش ایرنا ،سینا کلهر در نشست بررسی
«ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید یا سن ازدواج»
در دانشگاه مذاهب اسالمی افزود :در گروه سنی زیر
 14سال تاکنون در بین  4000ازدواج  1000مورد
طالق گزارش شده است .بیشترین مورد طالق برای
گروه سنی  25تا  29سال است.
وی با بیان اینکه بنیاد زندگی مشترک تفاهم
است و بیشترین دلیل طالق عالقه افراد بدون فکر
و سازش با یکدیگر است ،افزود :افزود :در سن
پایین فرصت سازش و تفاهم وجود دارد بنابراین
ایده سازش تحقق پیدا می کند.
مدیرکل مطالعات فرهنگی پژوهش های
مجلس با اشاره به ماده  1041قانون مدنی ،گفت:
براین اساس دختران قبل از سن  13و پسر قبل از
 15سال با اذن والدین حق ازدواج دارد.
وی در ادامه با اشاره به طرح تحدید اظهار
کرد :این طرح در کمیسیون زنان مجلس مطرح
و در آذرماه  95کمیسیونی در خصوص افزایش
سن ازدواج تشکیل شد که شرط ازدواج با رعایت
مصلحت و تشخیص دادگاه جایز است.
کلهر با بیان اینکه سن اساسا معیار غلطی بوده
و شرایط حائز اهمیت است ،تصریح کرد :مناسب
ترین سن ازدواج از نگاه عموم جامعه  15تا 19
سال است .ه
وی این توضیح را نیز داد که هدف اصلی
اصالح قانون مدنی ماده  1041و طرح تحدید ،
گروه سنی  13تا  16سال است.

مدیرکل مطالعات فرهنگی پژوهش های
مجلس در رابطه با خصوصیات مثبت ازدواج در این
سنین گفت :در موضوع محرومیت از تحصیل نقش
ازدواج کمتر از یک درصد بوده و مهمترین عامل
فقدان امکانات آموزشی است.
وی با اشاره به اینکه میزان نارضایتی جنسی
در این گروه برخالف باور عموم کمتر از سایر گروه
های سنی است ،ادامه داد :میزان مرگ و میر بر
اثر زایمان در این گروه کاهش یافته و در حد صفر
است.
کلهر همچنین اظهار کرد :این گروه سنی
دارای کمترین خشونت در روابط زناشویی و
توانمند در اداره زندگی است.
مدیرکل مطالعات فرهنگی پژوهش های
مجلس معتقد است :طبق آمار افرادی که در سنین
پایین ازدواج می کنند دارای حداقل مشکالت
هستند و از نظر جنسی و عقلی به بلوغ کامل

رسیده اند بنابراین آسیبی به جامعه وارد نمی شود.
کلهر تصریح کرد :باید شرایط برای ازدواج
آسان شود .اما این طرح موجب سختی ازدواج و
کاهش جمعیت می شود.
طرح تحدید مغایر با زندگی مردم است
در بخش دیگر این مراسم عضو هیات علمی
دانشگاه مذاهب اسالمی اظهار کرد :طرح تحدید
با هدف ممنوعیت ازدواج دختران زیر  18سال با
حمایت معاون زنان ریاست جمهوری تایید شد.
شورای نگهبان این طرح را رد کرد و این ماده را
مغایر با قوانین کشور دانست.
حامد رستمی افزود :تعیین حداقل سن شرعی
در فقه و منابع شرعی خارج از مصلحت سنجی
مسبوق نیست.
وی با بیان اینکه این طرح با فقه مغایرت دارد،
گفت :طبق نظر فقها بلوغ عقلی شرط ازدواج نیست
و با وجود بلوغ شرعی و اذن ولی و مصلحت ازدواج

مشکلی ندارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 1041
قانون مدنی که  13سال را سن مناسب ازدواج می
داند ،اظهار کرد :برخی از فقها بلوغ جنسی را مالک
ازدواج می دانند و بر اساس روایتی سن ازدواج 13
سال بیان شده است.
وی اظهار کرد :در فقه امامیه ازدواج بعد از
بلوغ جنسی در دختران و پسران مطلقا جایز است
و اگر ازدواج زیر  15سال ممنوع شود ،غیر شرعی
است.
رستمی افزود :شاید در جامعه امروز دختران
زودتر به بلوغ دهنی و فکری برسند که باعث بروز
ازدواج های زیر  18سال می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب تصریح کرد:
مصادیق زیادی وجود دارد که ازدواج در سن کم
باعث استحکام خانوادا شده و به مصلحت است.
وی تاکید کرد :نباید از طرحی که با زندگی
قومی ،قبیله ای و عشایری مردم در اکثر نقاط
کشور در تعارض آشکار است  ،حمایت شود.
رستمی همچنین در بخش دیگر با اشاره
به اینکه این طرح با سیاست افزایش جمعت
مغایرت دارد ،افزود :طرح تحدید نقطه مقابل
اصل دهم قانون اساسی که موضوع تسهیل و
ترویج ازدواج آسان و رفع موانع را مطرح می
کند ،است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :نباید بر تثبیت
طرحی که مغایر با قانون اساسی ،سیاست های کلی
نظام و به نوعی غیر قانونی بوده پافشاری کرد.
رستمی با بیان اینکه این طرح موجب زیان
های اجتماعی می شود ،گفت :به احتمال زیاد
شورای نگهبان نیز طرح را رد کرده و برای تصمیم
گیری به مجمع تشخیص مصلحت واگذاری می
کند.

ساالنه  90هزار نفر از خدمت سربازی معاف می شوند

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت:
ساالنه  90هزار نفر در بخش های پزشکی ،کفالت و موارد خاص از
انجام خدمت سربازی معاف می شوند.
سردار ابراهیم کریمی در پاسخ به اینکه آیا شرایط معافیت با
توجه به بروز بیماری های نوپدید جسمی و روانی تغییر کرده است؟
افزود :شرایط معافیت هیچ گونه تغییری نکرده است و در قانون فعلی
همه این موارد پیش بینی شده است.
وی ادامه داد :در قانون معافیت ،بیماری ها دسته بندی شده
است ،چنانچه بیماری باشد که در قانون ذکر نشده باشد در زمره سایر
بیماری هایی قرار می گیرد که در قانون به عنوان سایر آمده است.
سردار کریمی در توضیح این مطلب افزود :یکی از مواد قانونی
در بحث معافیت ،سایر بیماری هایی است که به مرور زمان شناخته
می شوند که در این شرایط متخصصان جلسه ای می گذارند ،شرایط
و موضوعات بیماری را استخراج می کنند و براساس آن فرد را معاف
کرده یا به انجام خدمت سربازی دعوت می کنند.
وی گفت :بر این اساس معافیت هیچ فردی به دلیل اینکه
بیماریش در قانون ذکر نشده باشد ،به تاخیر نمی افتد بلکه بر اساس
روال ذکر شده بیماری فرد مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت
لزوم معاف می شود.

چشم ،خودش بوده یا از ابتدا دچار این عارضه بوده است.
وی در توصیه به جوانان گفت :از آن جایی که ممکن است
برخی اقدامات خطراتی برای جوانان در پی داشته باشد که مجبور
شوند تا پایان عمر این عارضه را با خود به یدک بکشند ،توصیه می
کنیم چنین اقداماتی انجام ندهند زیرا خدمت سربازی آن قدر سخت
نیست که بخواهند برای خودشان مشکالتی ایجاد کنند .اگر برخی
واقعا بیمار هستند ،بیایند و روال عادی کار را انجام دهند .فرد بیمار را
به سربازی نمی بریم بر اساس قانون افراد سالم باید به سربازی بروند.

شهردار منطقه  4تهران خبر داد:

نیاز جدی شمال شرق تهران به احداث سرویس های بهداشتی عمومی

شهردار منطقه چهار با اشاره دور دوم بازدید
های میدانی از محالت منطقه چهار گفت :احداث
سرویس های بهداشتی از نیازهای اساسی محالت
منطقه است که با مشارکت بخش خصوصی به
دنبال رفع این نقیصه هستیم.
به گزارش امتیاز ،سید علیرضا حسینی با
اعالم این خبر و با تاکید بر مشارکت شهروندان
در تبدیل شهر تهران برای عموم مردم گفت:
از مهمترین اهداف مدیریت جدید شهر تهران
تبدیل پایتخت به محیطی امن و ایمن برای عموم
شهروندان با مشارکت خود شهروندان و افراد تاثیر
گذار محلی به ویژه شورایاران است که بازدید
میدانی از سطح محالت می تواند بسیاری از این
سیاست ها را محقق کند.
وی توسعه نامتوازن منطقه چهار طی سال

های گذشته را یکی از مشکالت شهروندان
این منطقه عنوان کرد و گفت :وجود محالتی
چون گلشن(خاک سفید) شمیران نو ،جوادیه و
تهرانپارس شرقی و عدم توجه به نیازهای ضروری
شهروندان این محالت عمده ترین مشکالت منطقه
 4در این دوره است.
شهردار منطقه چهار نقش شورایاران و افراد
تاثیر گذار را در توسعه متوازن محالت مؤثر دانست
و گفت :در دور دوم بازدید از محالت منطقه 4
تمامی مصوبات با استفاده از نقطه نظرات شورایاران
و بر اساس نیازهای ضروری شهروندان اجرایی
خواهد شد.
حسینی تصریح کرد :با توجه به نزدیک شدن
به فصول سرد سال و بارش های پاییزی و زمستانی،
یکی از مهمترین اولویت های محالت منطقه  4رفع

مشکالت انهار و اصالح شیب معابر برای جلوگیری از
آبگرفتگی هاست که خوشبختانه بیش از  1500معبر
فرعی و اصلی بازدید و مشکالت احتمالی رفع شد.
وی افزایش ایمنی تردد عابران پیاده را یکی
از مهمترین اهداف بازدیدهای میدانی عنوان کرد
و گفت :ایمن سازی اطراف مدارس و مساجد،
مناسب سازی پیاده روها برای تردد افراد کم توان
و کهنسال به ویژه معلوالن و تسریع در آمد و شد
خودروها از دیگر مصوبات دور دوم بازدید از سطح
محالت منطقه  4است.
شهردار منطقه چهار با اشاره به بهسازی و
توسعه سرویس های بهداشتی بوستان ها گفت :در
دور دوم بازدید میدانی از سطح محالت بازپیرایی
فضای سبز ،بهسازی و توسعه سرویس های
بهداشتی ،پیاده روسازی ،احداث و ایمن سازی

زمین بازی کودکان و نوسازی وسایل بدنسازی در
بوستان ها با اولویت محالت کم برخوردار در دستور
کار قرار دارد.
حسینی افزود :رفع مشکالت سرای محالت
به عنوان مرکز برنامه ریزی های فرهنگی اجتماعی
محالت و ایجاد بستر الزم برای اجرای برنامه های
مناسب با هزینه های متناسب با درآمد خانواده ها
از دیگر برنامه های پیش بینی شده در بازدیدهای
میدانی است.
وی خاطر نشان کرد :طی هشت هفته بازدید
میدانی از محالت ،ضرابخانه پاسداران ،کاظم آباد،
اوقاف ،قنات کوثر ،شهرک ولیعصر(عج) شیان و
لویزان ،نارمک ،جوادیه و مهران یکصد و پنجاه
مصوبه تصویب و بازدید از  12محله دیگر نیز در
دستور کار قرار دارد.

ویژه برنامههای اجتماعی-فرهنگی منطقه  21به مناسبت «روز جهانی معلولین»

ویژه برنامه های فرهنگی ،آموزشی و سالمت-محور به مناسبت
«روز جهانی معلولین» در خانه های سالمت سرای محالت سطح
منطقه 21برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،حسین معینی کربکندی معاون امور اجتماعی
و فرهنگی این منطقه با بیان اینکه اجرای برنامههای اجتماعی،
فرهنگی و آموزشی ویژه معلوالن و فراهم سازی زمینه حضور فعال
آنان در جامعه حائز اهمیت است ،گفت :یکی از رویکردهای مدیریت
شهری منطقه  21رسیدگی به دغدغهها ،مشکالت و مسائل معلوالن
است که بر این اساس با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و تشکیل
«کانون معلوالن» نسبت به شناسایی نیازهای این قشر از جامعه اقدام
شده است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21فراهم کردن

زمینه خودباوری و بالندگی معلولین در اجتماع ،حمایت همه
جانبه از جامعه معلولین ،افزایش آگاهی جامعه و شناخت هر چه
بهتر مسائل و حقوق معلوالن را از جمله اهداف برگزاری برنامهها
اعالم کرد و افزود :کارگاه های آموزشی به همراه توزیع بروشور با
عناوین مهارت های زندگی ،انواع معلولیت ،توانمندسازی ،آشنایی
با شاخص های مناسب سازی محیط ،مهارت های جهت یابی
ویژه معلولین ،دوره کارآفرینی و اشتغال زایی ،برپایی نمایشگاه
کارآفرینی از دستاوردهای اعضای کانون معلولین ،اجرای تئاتر
در مدارس منتخب؛ اجرای چهارشنبه های معلولین در خانههای
سالمت سطح منطقه 21برگزار خواهد شد.
معینی کربکندی در خاتمه تصریح کرد :ویزیت رایگان پزشک
عمومی توسط کانون پزشکان ،مشاوره گروهی ،تست قندخون و

اندازهگیری فشارخون و مشاوره فردی ویژه والدین معلولین ،ویزیت و
مشاوره مامایی ،مشاوره فردی روانشناسی ،برپایی نمایشگاه توانمندی
های معلوالن ،برگزاری تور گردشگری ویژه معلولین محالت 13گانه
به بوستان ها و اماکن مذهبی و زیارتی در سطح شهر تهران،
تقدیر از معلوالن فعال و مراسم جشن و تقدیر و تشکر از دبیران
کانون معلوالن از مهمترین برنامههای پیشبینی شده اداره سالمت
منطقه 21به مناسبت «روز و هفته جهانی معلوالن» به شمار میرود.
شایان ذکر است؛ جشنی در تاریخ  15آذر روز پنج شنبه از
ساعت  10الی  12با حضور اعضای کانون معلولین و خانواده هایشان
در سالن آمفی تئاتر محله پاسداران برگزار خواهد شد که طی این
مراسم از معلولین موفق و دبیران کانون های معلولین تقدیر خواهد
شد.

شهردار منطقه شش خبر داد؛

روانسازی بار ترافیکی میدان هفتم تیر با جمع آوری کارگاه مترو
شهردار منطقه شش با اشاره به اینکه
ساماندهی میدان هفتم تیر به دستور دکتر حناچی،
شهردار تهران در حال انجام است ،گفت :با تالش
شبانه روزی و به منظور تامین رضایت شهروندان،
کارگاه مترو واقع در میدان هفتم تیر در حال جمع
آوری ست و اصالح هندسی و زیباسازی میدان در
دستور کار قرار گرفته که تاثیر بسزایی در روانسازی
بار ترافیک دارد.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا دهداری پور

با اشاره به حمایت یزدانی ،معاون خدمات شهری
شهرداری تهران برای پیشرفت هرچه سریعتر کار
گفت:میدان هفتم تیر حدود  4سال کارگاه عمرانی
خط  6مترو بود و کارهای بتن سازی در آن انجام
می شد و با توجه به اتمام کار کارگاه و به منظور
ساماندهی منظر شهری و تامین رضایت شهروندان
جمع آوری آن در دستور کار قرار گرفت.
دهداری پور به فعالیت بیش از  ۴۰۰سرویس
برای خروج بالغ بر  ۷۰تن نخاله ساختمانی کارگاه

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران:

توانمندی های بانوان کارآفرین
معلول شناسایی و ارتقاء می یابد

توانمندی های بانوان کارآفرین،هنرمند و
معلول با هدف حمایت و معرفی دستاوردهای
آنها شناسایی می شود تا انها با تکیه بر ظرفیت
های وجودی خویش بتوانند توانایی های خود
را ارتقاء دهند.
به گزارش امتیاز؛ فاطمه راکعی مدیر کل
امور بانوان شهرداری تهران در اولین نمایشگاه
تخصصی بانوان معلول کارآفرین هنرمند مناطق
 22گانه شهر تهران که با حضور مجتبی توسلی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه یک ،مدیران امور بانوان مناطق  22گانه
و  ...به میزبانی شهرداری منطقه یک در مترو
تجریش برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار
بهانه ای است
داشت :روز و هفته معلولین
تا بتوان در راستای ارتقاء توانمندی های این
قشر از جامعه برنامه ریزی کرد و آنها با اطالع
از حقوق فردی ،خانوادگی و اجتماعی خود بیش
از پیش از ظرفیت های وجودی خود استفاده
کنند و جامعه نیز با قابلیت های آنها بیشتر آشنا
شود .وی گفت :حضور بانوان معلول هنرمند
و کارآفرین در این نمایشگاه نشانگر این است
که معلولیت محدودیت و ناتوانی نیست چرا که
این عزیزان با وجود مشکالت جسمی و حرکتی
هنر آفرین بوده و برای جامعه و خانواده خود
مثمر ثمر هستند .سودابه هاشم نژاد مدیر
امور بانوان شهرداری منطقه یک نیز در این
نشست تصریح کرد :اولین نمایشگاه تخصصی
بانوان معلول کارآفرین هنرمند با هدف حمایت
از دستاوردهای آنها برگزار شد تا آغازی برای
عرضه دستاوردهای هنری آنها در نمایشگاه های
منطقه ای که با همین هدف در ماه های پایانی
سال برپا خواهد شد باشد.

تیم های مردمی داوطلب برفروبی در
منطقه  10تشکیل می شود

جانشین سازمان نظام وظیفه:

جانشین نظام وظیفه عمومی نانجا گفت :معافیت ها در سه بخش
پزشکی ،کفالت و موارد خاص انجام می شود ،موارد خاص نیز شامل
مواردی است که معافیت مربوط به ماده  44یا پزشکی نمی گنجد.
سردار کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده ای از جوانان
برای نرفتن به سربازی دست به کارهایی می زنند که به آسیب هایی
به جسم خودشان منجر می شود ،آیا چنین اقداماتی در کمیسیون
پزشکی قابل تشخیص است؟ گفت :شرایط فعلی مثل گذشته نیست
که برخی اقدامات جوانان تشخیص داده نشود که فالن بیماری یا
عارضه به خودی خود در فرد وجود داشته یا خودش باعث به وجود
آمدن آن عارضه شده است ،به عنوان مثال مثل گذشته فقط چاق
بودن افراد دلیلی بر معافیت وی از سربازی نمی شود.
وی اضافه کرد :یک زمانی در قانون معافیت چاقی یا الغری مفرط
افراد به معافیت آنها منجر می شد اما اکنون باید چاقی یا الغری مفرط
افراد به دلیل بیماری باشد در غیر این صورت فرد معاف نمی شود.
سردار کریمی تصریح کرد :البته اکنون معافیت از سربازی شامل
حال همه افرادی که دچار چاقی یا الغری مفرط به دلیل بیماری هستند
نیز نمی شود ،برخی معافیت دائم و برخی معافیت از رزم می گیرند.
وی ادامه داد :اگر فردی کاری انجام دهد که نمره چشمش باالتر
برود با تجهیزات پزشکی می توان تشخیص داد که عامل افزایش نمره

خبر کوتاه

مترو اشاره کرد و گفت :بحث اصالح هندسی میدان
و عریض کردن محور سواره رو در مرحله بعدی
فعالیت قرار داشته که کمک شایان توجهی به روان
سازی بار ترافیک دارد.
دهداری پور با بیان اینکه در ادامه کاشت گونه
های گیاهی متناسب با شرایط آبی تهران در دستور
کار قرار خواهد گرفت گفت :با توجه به مجموعه
تمهیدات اندیشیده میدان هفتم تیر به سرعت
آماده بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شهردار منطقه شش با بیان اینکه زیباسازی
میدان نیز در دستور کار قرار دارد ،گفت :تزیین
مبلمان شهری و بهره گیری از هنرهای تجسمی در
مرحله دوم طرح مورد توجه قرار دارد.
دهداری پور با بیان اینکه تمام نیروهای
اجرایی منطقه برای ساماندهی میدان هفتم تیر
بسیج شده اند گفت :پیش بینی شده در یک چهارم
زمان معمول عملیات جمع آوری کارگاه مترو و
ساماندهی میدان هفتم تیر به اتمام رسد.

شهردار منطقه  10در ستاد پیشگیری،
هماهنگی ،برنامه ریزی و کنترل نزوالت آسمانی
ضمن بررسی راهکارهای عملی ارائه خدمات
بهینه به شهروندان ،بر تشکیل تیم های مردمی
داوطلب برفروبی در منطقه  10تاکید کرد.
به گزارش امتیاز ،در این جلسه سهیال
صادق زاده شهردار منطقه نیز با اشاره به
کسب آمادگی های الزم و شناسایی عرصه
های عمومی پر چالش در زمان بارش نزوالت
آسمانی بر استفاده از ظرفیت های موجود و
جلب مشارکت شهروندان که مستلزم همکاری
اجتماعی شهروندان ،آموزش و پرورش و پلیس
راهور است تاکید کرد.
صادق زاده آموزش ،اطالع رسانی و آگاه
سازی شهروندان را از الزامات موفقیت در این
کار برشمرد و خواستار تشکیل تیم های مردمی
داوطلب برفروبی در سطح محالت با همکاری
شورایاری ها شد.
با هدف کاهش ترافیک در میدان راه آهن

خطوط بی،آر،تی پایانه میدان راه
آهن به خیابان معینی انتقال یافت

در راستای کاهش ترافیک در میدان راه
آهن و تسهیل تردد در این میدان کلیه خطوط
بی،آر،تی پایانه میدان راه آهن شامل خط راه
آهن-تجریش و پارک وی به خیابان معینی
انتقال یافت.
به گزارش امتیاز ،عبدالمطلب توجهی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه
 11ضمن اعالم این خبر گفت :از چندی پیش و
به منظور کاهش تراکم ترافیک میدان راه آهن،
تصمیم گرفته شد تا ایستگاه ابتدایی خط 7
تندروی شهری که مسیر میدان مذکور تا «پارک
وی» را طی می کند؛ به داخل پایانه «معین»
منتقل شود.
وی ادامه داد :پس از این انتقال ،اولین
ایستگاه خط مذکور در ابتدای خیابان شوش
غربی جانمایی و احداث شد و مقرر گردید
اتوبوس های این خط از داخل خیابان معینی
به این ایستگاه و سپس خیابان ولی عصر(عج)
وارد شوند.
وی همچنین تصریح کرد :پس از انجام
بررسی های الزم ،مشخص شد که آسفالت
خیابان معینی برای تردد حجم زیاد اتوبوس
های این خط مناسب نیست و باید نسبت به
اصالح زیرسازی آن اقدام شود اما از آنجایی که
زیر آسفالت با خاک دستی مواجه شدیم؛ ابتدا
حدود یک متر عملیات خاکبرداری تا رسیدن به
بستر مناسب در طول  150متر انجام شد و بعد
از انجام عملیات قلوه ریزی و تحکیم ،حدود40
سانتی متر تا سطح خیابان بتن ریزی صورت
گرفت که مجموع این عملیات حدود  600متر
مکعب بوده است.

خدمات سالمت محور به اقشار محالت
کم برخوردارجنوب شهرارائه می شود

در راستای برخورداری شهروندان محالت
کم برخوردار ناحیه  4از خدمات سالمت محور،
این خدمات  15و  16آذر از ساعت  9لغایت
 2بعدظهر در مدرسه شهید ذوالفقاری روستای
مرتضی گرد ارائه می شود.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه با اعالم این خبرگفت  :با هدف اجرای
خدمات مطلوب سالمت محور به شهروندان
به ويژه در محالت محروم و كم برخوردار با
مشارکت اداره سالمت منطقه،ستاد حرکت های
جهادی احیاء القلوب و دهیاری محله مرتضی
گرد این طرح اجرا می شود.توکلی با اشاره به
حضور پزشکان نیکوکار با تخصص های مختلف
دراجرای این طرح خداپسندانه افزود :شهروندان
می توانند ازخدمات سالمت محوری چون چشم
پزشکی ،فیزیوتراپی ،دندانپزشکی،مامایی ،طب
سنتی ،روانشناسی و مشاوره،گفتاردرمانی،
مشاوره تغذیه ،غربالگری قند خون و فشار خون
،کارشناس حقوقی و توزیع اقالم سالمت محور
بهره مند شوند.

