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اخبار
مدیرعامل سازمان انتقال خون روز
پرستار را تبریک گفت

مدیر عامل سازمان انتقال خون در پیامی
میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار را به
جامعه پرستاران خصوصا پرستاران شاغل
درسازمان انتقال خون تبریک گفت.
به گزارش امتیاز؛ مدیر دکتر پور فتح اله
ضمن تقدیر از مقام شامخ پرستار در این پیام
آورده است :روز پرستار را به این عزیزان که با
اقتدا به پرستار کربال بانو زینب کبرا (س) با صبر
و شکیبایی مرهمی بر زخم بیماران می نهند
تبریک می گویم و بدینوسیله زحماتشان را ارج
می نهم.

اتوبوس دیابت در میدان تجریش
مستقر شد

به منظور اطالع رسانی و افزایش آگاهی
شهروندان در خصوص بیماری دیابت و ارتقاء
سطح سالمت جامعه ،اتوبوس دیابت در میدان
تجریش مستقر شد.
به گزارش امتیاز؛ سودابه سوداگر مدیر
اداره سالمت شهرداری این منطقه با بیان مطلب
فوق اظهار داشت  :برای جلوگیری از پیشرفت
بیماری دیابت به عنوان بیماری خاموش و به
حداقل رساندن آسیب آن به اعضای بدن و
ترغیب شهروندان به خصوص میانساالن و
سالمندان به چکاپ و معاینه مداوم و انجام تست
دوره ای قند خون ،اتوبوس دیابت در میدان
تجریش مستقر شد.
سوداگر با بیان اینکه این طرح از روز شنبه
 22دی ماه آغاز و تا روز چهارشنبه  26دی
ماه از ساعت  8الي  16ادامه دارد خاطر نشان
ساخت :این اتوبوس در پایانه ی اتوبوس رانی
میدان تجریش با هدف ارتقاء سطح سالمت
شهروندان مستقر شده است.
مدیر اداره سالمت شهرداری این منطقه
در خصوص خدمات این اتوبوس افزود :مشاوره
تغذیه ،تست رایگان قند خون،مشاوره پزشکی
و توزیع بروشور از جمله خدمات بهداشتی
و مشاوره ای اتوبوس دیابت است و مراجعه
کنندگانی که پس از معاینه مشخص شد در
معرض بیماری دیابت و یا مبتال به آن قرار دارند
به مراکز ویژه دیابت معرفی می شوند.

طرح آموزش دوچرخه سواری به
بانوان منطقه 15

شهرداری منطقه  15برای نخستین بار
دوچرخه سواری را به بانوان آموزش می دهد تا
حمل و نقل پاک توسعه یابد.
به گزارش امتیاز ،وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه با اعالم خبر فوق گفت :این طرح
در بوستان آموزش ترافیک منطقه توسط مربی
فدراسیون دوچرخه سواری برگزار می شود.
وی با اعالم اینکه این طرح شامل مهارتهای
تخصصی نیز هست ،گفت :روزهای یکشنبه
و سه شنبه هر هفته در دو نوبت یک ساعته
(ساعت  )12-10همراه با ورزش صبحگاهی به
اجرا درمی آید.
به گفته محمدی این طرح برای پرسنل
منطقه نیز به اجرا درمی آید و بانوان همکار می
توانند از این دوره ها بهره مند شوند.

سردترین روزهای زمستان با یخبندان
در بیشتر مناطق ایران در راه است

بنابر پیشبینی برخی منابع غیررسمی،
سردترین روزهای زمستان همراه با سرما و
یخبندان در بیشتر مناطق ایران در راه است.
بنابر اعالم منابع غیررسمی پیشبینی
هوا ،سردترین روزهای زمستان  97و سرما و
یخبندان در بیشتر مناطق ایران در راه است.
آنگونه که هوارام پیشبینی کرده،
دمای هوا در مناطق سردسیر از 20ــ درجه
سانتیگراد سردتر و در بسیاری از شهرهای ایران
کمتر از 10ــ درجه سانتیگراد خواهد بود.
البته این سرما یک اتفاق بیسابقه نیست؛
در یک زمستان نرمال چنین سرمایی کام ً
ال
طبیعی است؛ دمای هوا نسبت به نرمال تا 10
درجه سردتر و نسبت به روزهای گذشته تا 15
درجه سردتر خواهد بود.
شدت سرما از اواخر وقت پنجشنبه
 97/10/27پس از برف سراسری در کوهپایههای
البرز خواهد بود.

تهران برفی میشود

احد وظیفه با بیان اینکه امروز سامانه بارشی
جدیدی از غرب وارد کشور میشود ،اظهارکرد:
بعدازظهر فعالیت این سامانه بارشی در کل نوار
غربی و دامنههای جنوبی البرز گسترش مییابد.
بر این اساس برای استانهای آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،
ل و بختیاری و کهگیلویه و
لرستان ،چهارمحا 
بویراحمد  ،شمال خوزستان ،جنوب همدان ،زنجان،
قزوین و تهران بارش باران و وزش باد و در مناطق
سردسیر بارش برف پیشبینی میشود.
مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی با تاکید بر اینکه امروز شاهد بارش
پراکنده در استانهای اردبیل ،گیالن و غرب
مازندران خواهیم بود ،گفت :فردا با تقویت سامانه
بارشی عالوه بر این مناطق برای استانهای
گلستان ،شرق مازندران ،خراسان شمالی ،خراسان
رضوی  ،سمنان ،همدان ،مرکزی  ،قم ،غرب
اصفهان ،خوزستان ،شمال بوشهر و غرب فارس هم
شاهد بارش باران  ،وزش باد و در مناطق سردسیر
شاهد بارش برف خواهیم بود.
وظیفه در مورد شرایط آب و هوای تهران طی
دو روز آینده،اظهارکرد :امروز آسمان پایتخت نیمه
ابری همراه با غبار صبحگاهی و در بعدازظهر همراه
با افزایش ابر ،گاهی بارش باران و برف و وزش باد
خواهد بود .بیشترین و کمترین دمای تهران در
این روز  ۷و  ۱درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
همچنین فردا آسمان پایتخت ابری ،همراه با بارش
باران و برف با بیشینه و کمینه دمای  ۹و  ۳درجه
سانتیگراد خواهد بود.
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قاضیعسکر مطرح کرد:

احتمال از سرگیری سفر سوریه تقویت شد

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از
تقویت احتمال از سرگیری اعزام ایرانیها به سوریه
خبر داد.
سفر رسمی زائران ایرانی به سوریه همزمان
با تشدید جنگ در این کشور از سوی دولت ایران
متوقف شد .در سال  ۱۳۹۴پس از آزادسازی
بخشهایی از این کشور ،وزارت گردشگری
سوریه از ایران درخواست کرد اعزام زائران را از
سر بگیرد که ایران اجرای این خواسته را به ارائه
طرح پیش نویس امنیتی از سوی سوریه منوط
کرد .با وجود انکه دولت سوریه چنین طرحی
را تا کنون ارائه نکرده اما از همان موقع و تقریبا
هر سال ،پرونده سوریه در سازمان حج و زیارت
ایران باز میشود.
حمید محمدی ـ رییس پیشین سازمان حج و
زیارت ـ آخرین بار تابستان گذشته در یک نشست
خبری درباره برگزاری دوباره سفرهای سوریه گفت:
مدتی است این موضوع مطرح شده ما هم مترصد
فرصتی هستیم .اما مبنای اعزام تامین امنیت است،
باید در این زمینه اطمینان کامل پیدا کنیم .هر
وقت اعتماد نسبت به تامین امنیت ایجاد شد ،این
شرایط را برقرار میکنیم .علیرضا رشیدیان ،رییس
کنونی این سازمان نیز اخیرا از بررسی سازوکارهای
اعزام دوباره زائران ایرانی به سوریه سخن گفته
است.
حجت االسالم والمسلمین سیدعلی

قاضیعسکر ـ نماینده ولی فقیه در امور حج
و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی ـ در جلسه
هماندیشی مسئوالن مناطق  ۱۹گانه بعثه مقام
معظم رهبری که امروز ۲۲ ،دیماه در شهر قم
برگزار شد ،از قوی شدن احتمال ازسرگیری زائران
به سوریه خبر داد.
او گفت :هیأتی ازسوی سازمان حج وزیارت
و بعثه مقام معظم رهبری در آینده نزدیک برای
بررسی شرایط به سوریه خواهند رفت و در صورتی
که شرایط اعزام فراهم باشد و مراجع رسمی مجوز

الزم را صادر کنند این اقدام انجام خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در
بخش دیگر سخنانش به موضوع حج  ۹۸پرداخت
و اقدامات صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و
افزود :امسال با دقت و نظارت بیشتری کارها دنبال
خواهد شد.
وی بر استفاده بهینه از توان عوامل و
کارگزاران و روحانیون حج  ۹۸تاکید کرد و گفت:
اسامی روحانیان حج آینده آماده شده و پس از
نهایی شدن قیمت ارز حجاج و معرفی کاروانها

اعالم خواهد شد.
قاضیعسکر همچنین با اشاره به لزوم
سطحبندی زائران در کاروانها تاکید کرد :روحانی
و مدیر کاروان باید زائران را از شرایط جدید آگاه و
تالش کنند تا مشکالت کمتر شود.
سرپرست حجاج ایرانی با مهم خواندن تشکیل
سریعتر کاروانها و معرفی روحانی ،معین و معینهها
در برنامهریزیهای آینده ،اظهار کرد :درحج گذشته
مدت زمان حضور زائران درعربستان بین  ۲۹تا ۴۲
روز بود و این مسأله به دلیل اسلتهای طوالنی
پرواز بود که توسط هواپیمایی سعودی اعالم شد و
نارضایتیهایی را در برداشت ،با توجه به مذاکراتی
که ریاست محترم سازمان حج وزیارت با وزیر حج
عربستان داشتهاند امیدواریم این مسأله امسال
حل شود واین فاصله به حداقل ممکن برسد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با
بیان اینکه راهاندازی سفر عمره امسال با وجود
تالشهای اینجانب امکانپذیر نشد ،افزود :شش
میلیون نفر برای عمره ثبت نام کردهاند که
امیدواریم با پیگیریهای بعدی و طرح موضوع در
شورای عالی حج ،سال آینده عمره راهاندازی شود.
قاضیعسکر گفت :موضوع شهدای
مسجدالحرام و منا را مرتب پیگیری و تالش
میکنیم آن را به نتیجه نهایی برسانیم ،متاسفانه
طرف مقابل با وجود قولهایی که در این زمینه
داده است هنوز به وعده خود وفا نکرده است.

اختصاص اعتبار 7هزار میلیاردتومانی در بودجه 98؛

گام بزرگ دولت برای رفع فقر مطلق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی از
حضور وزیر نفت ،رییس سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی
در جلسه دیروز کمیسیون خبر داد و گفت :دولت اعتبار  7هزار
میلیارد تومانی برای رفع فقر مطلق ،در بودجه سال  98در نظر
گرفته است.
«محمدمهدی مفتح» ،سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ،در
تشریح نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال  98با حضور
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه ،عبدالناصر همتی
رییس بانک مرکزی و بیژن زنگنه وزیر نفت ،اظهار کرد :در نشست
امروز نوبخت درخصوص کلیات بودجه توضیحاتی ارائه داد ،بر اساس
این گزارش مشخص شد که بودجه دو سقفی خواهد بود.
وی ادامه داد :براساس درآمد و هزینه های پیش بینی شده
در الیحه بودجه سال  98اهداف کالنی دنبال می شود ،در بخش
اشتغال ،تمرکز دولت در الیحه بودجه بر اشتغالزایی در حوزه مسکن
است که در بافت های فرسوده شهر و مسکن اجتماعی این هدف
دنبال می شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره

به هدف ارتقا معیشت مردم ،بیان داشت 14 :میلیارد دالر برای تامین
کاالهای اساسی با ارز  4هزار و  200تومانی در نظر گرفته شده،
همچنین بودجه ای برای رفع فقر مطلق در الیحه بودجه پیش بینی
شده است.
مفتح توضیح داد :بودجه رفع فقر مطلق به افرادی تعلق می گیرد
که درآمد آنها از حداقل مستمری که کمیته امداد امام خمینی(ره)
پرداخت می کند کمتر است ،در واقع دولت به دنبال آن است که همه
اقشار برابر حداقل مستمری کمیته امداد ،دریافتی داشته باشند ،برای
این هدف  7هزار میلیارد تومان اعتبار دیده شده است.
مفتح در ادامه با اشاره به صحبت های رئیس بانک مرکزی
در نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال  ،98اظهار کرد :همتی در
خصوص مسائلی که بر سر ارز در سال  97افتاد توضیحاتی ارائه کرد و
برای شرایط ارزی در سال  98پیش بینی صورت گرفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد :بیژن زنگنه وزیر نفت از شرایط
درآمد و صادرات نفت در سال  98گزارشی ارائه کرد ،وزیر از میزان
صادرات و درآمد نفتی پیش بینی هایی را ارائه کرد و بیان شد با فرض
اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران ،اعداد و ارقامی که برای

نوسازی بافت های فرسوده محالت کن،
حصارک و باغ فیض با اقدامات ستاد بازآفرینی
پایدار منطقه  5به طور جدی در حال پی گیری
است.
به گزارش امتیاز ،حاجی علیاکبری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با حضور
درمنطقه ،به اهمیت مدیریت هماهنگ در نوسازی
و حل مسائل بافتهای فرسوده اشاره کرد و درباره
ساختار و دستورالعمل ستاد بازآفرینی مناطق

این بخش در الیحه بودجه پیش بینی شده ،مطابق با واقعیت ها است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  98با بیان اینکه این
کمیسیون در نوبت عصر نیز نشست دارد ،اظهار کرد :زنگنه در گزارش
خود به ظرفیت چاه های نفت و مصرف داخلی پرداخت و درخصوص
قیمت نفت در بازار جهانی برای نمایندگان عضو کمیسیون توضیحاتی
ارائه کرد.

کارگروه ها در جلسات ستاد بازآفرینی ،مطرح و
تصویب می شود .
شهردار منطقه افزود  :مواردی نظیر لزوم
تشکیل کارگروه ثبتی برای تعیین تکلیف امالک
فاقد سند محالت کن و حصارک ،ضرورت بازبینی
و دقت نظر در ضوابط ویژه ساخت و ساز مالک
عمل در محالت دارای بافت فرسوده ،بررسی
برنامههای پیشروی کارگروههای منطقه و مشاوره
های حقوقی برای تشکیل پرونده ثبتی انجام شده،
در نشست های ستاد بازآفرینی بررسی می شود.
وظیفه نماینده سازمان نوسازی و کارشناس
ستاد بازآفرینی منطقه نیز ،ارتباط بین کارگروه ها
و اعضای ستاد بوده و مقرر شده برای حصول نتیجه
مناسب ،جلسات هم اندیشی ستاد و کارگروه های
بازآفرینی پایدار منطقه ،هر ماه تشکیل شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه چهار خبر داد:

نصب هشتمین پله برقی در شمال شرق تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه چهار گفت :به
منظور تسهیل و امنیت بیشتر تردد عابران پیاده هشتمین پله برقی
در منطقه نصب می شود.
به گزارش امتیاز« ،مهدی اناری» با اشاره به جزییات این پل
عابر پیاده مکانیزه در بزرگراه رسالت  -کرمان افزود :این عملیات با
اجرای فونداسیون ها و بتن ریزی در مرحله اول در دو نقطه در ضلع
شمال و یک نقطه در ضلع وسط و یک نقطه در ضلع جنوب انجام شد.
وی در ادامه گفت :در مرحله آغازین این عملیات جابه جایی پایه
و پله های میانی ثابت پل هوایی عابر پیاده و نصب پایه های پله های
برقی اجرایی شد.
اناری با اشاره به لزوم مکانیزه بودن پل های عابر پیاده در شهر
گفت :اكثر مردم باال رفتن از پل های عابر پیاده به حالت معمولي را
مشكل دانسته و مسير مستقيم را ترجيح مي دهند و تمايل چنداني

مسیر غرب به شرق جنب رمپ ورودی خیابان پاسداران و بزرگراه
شهید بابایی مسیر غرب به شرق بعد از خروجی بلوار دانش ( محله
حکیمیه )احداث شد.
وی ادامه داد :در چنین عملیات هایی با اصالحات هندسی ،با کاهش
قابلیت استفاده از عرض پیادهروها و پوشاندن برخی از نهرها و احداث
پهلوگاههایی برای توقف خودروها در مواقع ضروری از بستهشدن یک باند
عبوری جلوگیری شده و ایمنی شبکه معابر ارتقاء می یابد.
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  4با اشاره به دیگر اقدامات
این حوزه افزود :با عنایت به پس زدگی طول صف در مسیر شرق به
غرب بزرگراه شهید همت مقطع ورودی به خیابان پاسداران و ایجاد
صف طوالنی در بزرگراه مذکور ،با اصالحات هندسی و تعریض مقطع
رمپ خروجی  ،کاهش طول صف وسایل نقلیه ،کاهش آلودگی هوا و
سهولت تخلیه ترافیکی را شاهد خواهیم بود.

انجمن روانپزشکان 20 :درصد افراد جامعه دچار اختالل های روانی هستند

«  20درصد افراد جامعه دچار یکی از انواع بیماری یا اختالل
های روانی خفیف تا شدید هستند .این آمار مختص ایران نیست و
یک آمار متوسط جهانی است .برخی از این اختالالت مانند بیماری
دوقطبی ممکن است از والدین به فرزندان منتقل شود« .
فربد فدایی  -عضو انجمن روانپزشکان ایران  -افزود :نه تنها
سالمت روان بلکه سالمت جسمی افراد جامعه هم مورد غفلت قرار
گرفته است .برای نمونه در زمانی که دولت به دنبال افزایش تولید
سیگار و کسب سود بیشتر است به همان اندازه آمار بیماری های
قلبی و عروقی ریوی و باالخره سرطان هم باال می رود و این تهدیدی
برای سالمت جسمی و به دنبال آن سالمت روان جامعه خواهد بود.
وی ادامه داد :خیلی از این مسائل و مشکالت به سیاست های
کالن کشور ارتباط دارد .در این رابطه خیلی از بیماری های جسمی
هم مورد غفلت واقع شده مانند دیابت ،فشار خون ،بیماری های روانی
هم جزو همین مسائل است و باید به آنها رسیدگی کرد.
عوارض درمان نشدن بیماری های روانی
متخصص اعصاب و روان گفت :بیماری های روانی بسیار شایع
هستند و از هر پنج عضو یک جامعه یک نفر دچار اختالل روانی است
یعنی  20درصد افراد جامعه دچار عوارض روانی هستند.
این روانپزشک افزود :البته نکته مثبت این است که اکثریت این

افراد بیماری های خفیف روانی دارند برای نمونه می توان از اضطراب
خفیف ،افسردگی خفیف و ترس های بیمارگونه توان نام برد .تعداد
بیماری های شدید روانی که به بستری شدن نیازدارند در حدود 2
درصد جامعه را دربر می گیرد اما اگر این بیماری ها درمان نشود برای
بیماران و جامعه مخاطراتی به دنبال خواهد داشت و بنابراین کیفیت و
کمیت زندگی آنها نیز کاهش پیدا می کند.
مبتالیان به اسکیزوفرنی
فدایی گفت :یکی از بیماری های روان که سالمت جامعه را با
ن گسیختگی) است که احتمال
خطرمواجه کرده اسکیزوفرنی (روا 
درمان آن بسیار پایین است و خطر خودکشی و مرگ ناگهانی در این
دسته افراد بسیار باال است .در بین بیماران مبتال به اسکیزوفرنی سوء
تغذیه و مصرف مواد اعتیاد آور به ویژه مواد مخدر به شدت باال است.
بیماران دوقطبی
عضو انجمن علمی روانپزشکان در مورد بیماران دو قطبی گفت:
این دسته از بیماران که در حالت شیدایی هستند ممکن است.
تصمیم گیری های نادرستی انجام دهند و ممکن است سرمایه گذاری
های غلطی انجام دهند یا روابط نادرستی را در پیش گیرند و در دوره
افسردگی این دسته از بیماران خطر خودکشی آنها باال است.
فدای اظهارداشت :بنابراین توجه به بیماری های شدید روانی

اداره ورزش معاونت امور اجتماعی و
فرهنگی منطقه  21از برگزاری یک روزه
«خیابان ورزش» در شهرک شهرداری این
منطقه واقع در ناحیه سه ورودی غربی پایتخت
و با حضور پرشور شهروندان ورزش دوست و
ورزشکاران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حسین معینی
کربکندی معاون امور اجتماعی و فرهنگی این
منطقه با اعالم خبر فوق گفت :در راستای اجرای
سیاست های سازمان ورزش شهرداری تهران
و با هدف توسعه تفریحات ورزشی و با توجه
به نیاز شهروندان تهرانی به انجام فعالیت های
بدنی بیشتر؛ اداره ورزش و تربیت بدنی معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21اقدام به
برپایی «خیابان ورزش» و اجرای «ویژه برنامه
های تفریحی-ورزشی» با حضور ورزشکاران
و هنرمندان شاخص در روز پنج شنبه مورخ
بیستم دی ماه کرد.
وی در ادامه و در تعریف «خیابان
ورزش» افزود« :خیابان ورزش» مکانی است
که شهروندان بدون توجه به قومیت ،طبقه
اقتصادی-اجتماعی و تنها به خاطر یک هدف
مشترک در تمام رده های سنی گرد هم می آیند
و آن هدف مشترک؛ «ورزش ،تفریح و تندرستی؛
همه جا ،برای همه» است.
معینی کربکندی در خاتمه هدف از برپایی
«خیابان ورزش» را هویت بخشی به محالت با
مشارکت شهروندان در بازی های بومی و محلی،
مشارکت کلیه اعضای خانواده در انجام فعالیت
های ورزشی با هدف تحکیم بنیان خانواده،
توسعه و ترویج تفریحات ورزشی کم هزینه و
در دسترس ،احیای بازی های بومی و محلی در
میان کودکان و نوجوانان بیان کرد.
مدير اداره بانوان شهرداری منطقه شش:

شامل این طرح می شود.
رجبعلی خسروآبادی شهردار و رئیس ستاد
بازآفرینی پایدار منطقه  5در تشریح ساختار
ستاد گفت  4 :کارگروه در این طرح فعال بوده که
کارگروه اجرایی در نواحی ،از طریق شهردار ناحیه
اقدام به احصای موارد مهم در محالت کرده و
تسهیلگران دفاتر توسعه محالت در کن و حصارک
نیز نیازهای محالت را بررسی و به کارگروه های
تخصصی انتقال می دهند .در مرحله بعدی سه
کارگروه تخصصی شامل کارگروه ضوابط و مقررات
به ریاست معاونت شهرسازی و معماری منطقه،
کارگروه خدمات و زیر ساخت به ریاست معاون فنی
و عمرانی منطقه و کارگروه اجتماعی و فرهنگی به
ریاست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه تشکیل
شده که مصوبات ستاد باز آفرینی با مشارکت این

به باال رفتن تعداد زیادی پله براي استفاده از پل عابر پياده را ندارند
و تنها در بزرگراه ها و آزاد راه هاي شهر كه سرعت وسايل نقليه بيش
از  120كيلومتر در ساعت است ،به خاطر حفظ جانشان ناچار از پل
عابر پياده استفاده مي كنند .
معاون حمل و نقل ترافیک منطقه ادامه داد :به همين دليل
براي تشويق و ايجاد انگيزه در شهروندان قرار شد پل هاي هوايي عابر
پياده كه به  6پله برقي باال رونده و پايين آورنده مجهز است ،در محل
مذکور نصب شود .
اناری همچنین با اشاره به احداث پهلوگاه های اضطراری در
شهر گفت :به منظور ایجاد حاشیه امن برای توقف های موقت
اضطراری وسایل نقلیه  ،توقف وسایل نقلیه امداد  ،پلیس راهور و
توقف کوتاه مدت سایر وسایل نقلیه بدون ایجاد تداخل ترافیکی با
سایر خودروهای عبوری دو پهلوگاه اضطراری در بزرگراه شهید همت

برپایی «خیابان ورزش منطقه »21با
شعار «ورزش ،تفریح و تندرستی؛ همه
جا ،برای همه»

برپایی جشنواره خالقیت های هنری
بانوان در قلب پایتخت

تعیین تکلیف بافت های فرسوده در منطقه  5پایتخت

و کارگروه ها گفت  :به فراخور موضوعات قابل
بررسی ،امکان تغییر در ساختار اعضای کارگروهها
وجود دارد و ستاد بازآفرینی فقط مختص
شهرداری های مناطق نیست ،بلکه ارگان های
دیگر نظیر اداره ثبت اسناد و امالک ،شرکت آب
و فاضالب ،برق و گاز و آموزش و پرورش منطقه،
اداره کل میراث فرهنگی ،نیروی انتظامی مستقر
در محالت هدف ،اداره کار و رفاه اجتماعی ،مرکز
بهداشت و کمیته امداد شمال غرب تهران ،ادارات
بهزیستی ،اوقاف و سرپرستی بانک مسکن در این
مهم یاری رسان هستند .
وی به محالت هدف بازآفرینی در منطقه 5
(محله کن با  73هکتار و حصارک با  3هکتار بافت
فرسوده) اشاره کرد وگفت  :بازآفرینی این محالت
در اولویت بوده و البته بخشی از محله باغ فیض نیز

خبر کوتاه

باعث می شود که کیفیت زندگی افراد باال رود .این افراد می توانند
از زندگی خود لذت ببرند یعنی تعداد روزهای سالم زندگی آنها باالتر
رود .وی گفت :ابتالی بیماری های روانی باعث می شود کارایی فرد
کم شود بنابراین در اقتصاد نقش مثبتی ندارند و کار نمی کنند خیلی
از کسانی که دچار بیماری اعصاب و روان هستند مرتب مرخصی می
روند سرکار نمی روند و کارایی این دسته افراد در محیط کاری کاهش
پیدا می کند .وی افزود :پدر و مادری که دچار بیماری روانی باشد
نمی تواند برای فرزندان خود والد خوبی باشد و به همین دلیل است
که توجه به بهداشت روان بسیار مهم است.
بی سوادی و سوء تغذیه عامل بیماری های روانی
فدایی افزود :یکی دیگر از عوامل رشد سالمت روان جامعه رفع
سوء تغذیه و باال بردن سطح سواد است .خانواده ای که دچار سوء
تغذیه باشد این احتمال وجود دارد که فرزند آنها هم دچار عقب
ماندگی ذهنی شود.
در این راستا اکثر پدر و مادران بی سواد با توجه به فقدان
پاسخگویی به نیازهای بچه ها نمی توانند فرزندان سالم پرورش و به
جامعه تحویل دهند .این دسته از والدین رفتار درست با فرزند خود
را نمی داند .بنابراین باال بردن سطح سواد مردم خود از جمله عواملی
است که از بروز بیمارهای اعصاب و روان در جامعه پیشگیری می کند.

مدير اداره بانوان شهرداری منطقه شش
از برپایی جشنواره خالقیت های هنری بانوان
در قلب پایتخت خبر داد و گفت :این جشنواره
در قالب برپایی دوره های آموزشی هدفمند با
رویکرد مهارت آموزی و نوآوری برگزار شده و
هنرجویان ،عالوه بر دریافت رایگان خدمات،
امکان حضور در نمایشگاه های هنری و کسب
گواهی معتبر آموزشی را دارند.
به گزارش امتیاز ،شرفخانی ادامه داد:
مجموعه کارگاه های آموزشی جشنواره خالقیت
های هنری زنان در قالب  ٧رشته هنری چاپ
روي پارچه،نقاشي روي پارچه،تريكوبافي ،ساخت
جعبه كادويي ،ساخت زيورآالت ،دوخت سنتي
با نخ دمسه و ويتراي در سراي محالت منطقه
برگزار می شود.
مدیر اداره بانوان شهرداری منطقه شش
بیان کرد :کالس ها در سرای محله وليعصر (عج)
 ،نظامي ،اميرآباد،بهجت آباد ،فاطمي ،مجموعه
شهردخت و شهربانو آغاز شده است.
شرفخاني با اشاره به اینکه پیش از این
نیز کارگاه های آموزش رشته های هنری برای
شهروندان برگزار شده است ،افزود :آموزش های
مدنظر در طرح جشنواره خالقیت به صورت
هدفمند ارائه می شود و در نهایت اثرات هنری
آموزش پذیران در نمایشگاه های هنری که
امکان فروش خواهند داشت ،ارائه می شود.
در جلسه هم اندیشی شهردار منطقه 20
وشورایاران محالت:

تدوین برنامه توسعه محالت منطقه 20
کلید خورد

شهردار منطقه  20از آغاز تدوین برنامه
توسعه محالت این منطقه با مشارکت و استفاده
از ظرفیت نخبگان محلی خبرداد و گفت :به
عنوان اولین منطقه در شهر تهران ،به دنبال
اثربخشی ریال به ریال هزینه کرد اعتبارات در
فعالیت های مدیریت شهری این منطقه هستیم.
به گزارش امتیاز؛ فرهاد افشار در جلسه
هم اندیشی با شورایاران محالت رویکرد
مدیریت شهری این منطقه را بر اساس طرح
حکمروایی خوب شهری برشمرد و افزود:
شفافیت ،جلب مشارکت مردمی و پاسخگویی
مدیران شهری از مهمترین مولفه های
حکمروایی خوب شهری به شمار می آید که
تالش می کنیم این مهم در مجموعه مدیریت
شهری محقق شود.
افشار ادامه داد :به عنوان اولین منطقه
در شهر تهران ،با تکیه بر مشارکت نخبگان
محلی به دنبال اثر بخشی ریال به ریال هزینه
کرد اعتبارات در فعالیت های مدیریت شهری
هستیم.
وی افزود :همانطور که از شهروندان
مسئولیت پذیری و مشارکت طلب می کنیم
مجموعه مدیریتی نیز در ارتباط با هزینه هر
ریال از اعتبارات مسئول است و بابت این مورد
آمادگی پاسخگویی به شورایاران و جامعه محلی
را داریم.
افشار در خصوص ماموریت دفاتر توسعه
محلی و تدوین سند توسعه محالت گفت :این
برنامه مالک عمل و پروژه های شهری محالت
خواهد بود که با نقطه نظرات نخبگان محلی
تدوین می شود تا پروژه های شهری طبق نظر و
خواسته های شهروندان برنامه ریزی و اجرا شود.
شهردار منطقه خواستار مشارکت شورایاران
در خصوص تدوین سند توسعه محلی و همکاری
نخبگان محلی با دفاتر توسعه محلی به عنوان
متولیان اجرای این طرح شد.
نماینده دفاتر توسعه محلی منطقه  20در
ادامه جلسه به تشریح نحوه تدوین برنامه توسعه
محلی پرداخت و بازدیدهای میدانی ،جلسات
حضوری و گفتگوهای چهره به چهره با معتمدان
محلی ،شورایاران و نخبگان محلی که در محالت
انجام می شود را پایه تدوین این سند محلی
برشمرد.

