2

روزنامهصبحايران

سهشنبه  14اسفند  27 1397جمادی الثانی  5 1440مارس 2019

اخبار
با حضور شهردار کالنشهر تهران صورت می پذیرد؛

افتتاح بوستان بهمن و کلنگ زنی
بوستان خوارزمی در منطقه21

دو بوستان مشارکتی در منطقه 21با حضور
شهردار و مسئولین ارشد شهری پایتخت در
آستانه «هفته درختکاری و منابع طبیعی» مورد
افتتاح و کلنگ زنی قرار می گیرد.
به گزارش امتیاز ،رحمانی شهردار این
منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت :کلنگ زنی و
انعقاد قرارداد واگذاری 5ساله بوستان مشارکتی
بهمن که در مجاورت گروه خودروسازی بهمن
قرار دارد در خرداد ماه سالجاری با حضور رئیس
شورای اسالمی شهر تهران و جمعی از مدیران
شهری پایتخت با هدف ارتقای سطح مسئولیت
های اجتماعی صنایع انجام گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه حدود 400اصله
نهال در آینده ای نزدیک به مجموع درختان
این بوستان اضافه خواهد شد ،افزود :گروه
خودروسازی بهمن تا کنون حدود 600متر
روکش آسفالت در معبر اصلی این بوستان،زمین
بازی کودکان ،شن ریزی در معابر فرعی،
جانمایی نیمکت و سطل های زباله ،برج نوری
و در آینده ای نزدیک ساخت دو زمین ورزش
جداگانه ویژه بانوان و آقایان و زمین تنیس را در
دستورکار خود قرار داده است.
رحمانی ضمن اشاره به «کلنگ زنی
بوستان مشارکتی خوارزمی» در آستانه «هفته
درختکاری و منابع طبیعی» یاداور شد :مراسم
کلنگ زنی این بوستان با حدود 1.5هکتار
وسعت و مجموع 407درخت با سن تقریبی
20سال؛ با هدف برون سپاری مبحث کاشت،
نگهداشت و حفاظت از فضای سبز؛ و به منظور
افزایش سطح مسئولیت های اجتماعی صنایع
در منطقه 21و همچنین ایجاد تعلق مکانی از
طریق نامگذاری بوستان به نام صنایع و کاشت
300درخت شناسنامه دار به نام کارکنان انجام
خواهد گرفت.

ترمیم نقاط آبگیر معابر منطقه شش

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  6از
ترمیم نقاط آبگیر موجود در سطح معابر قلب
پایتخت خبر داد و گفت :لکه گیری و اصالح
هندسی  ،پیاده روسازی و جدول گذاری جهت
رفع نقاط آبگیر معابر در سطح منطقه در سال
جاری صورت گرفت.
به گزارش امتیاز ،سید مجید غمخوار
گفت :ترمیم نقاط آبگیر نقش موثری در
نگهداشت آسفالت و کفپوش پیاده روها دارد و
در کنار مرمت خرابی های موجود باید اقدامات
پیشگیرانه جهت نگهداری از معابر شهری صورت
پذیرد.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش
اضافه کرد :تا پایان دی ماه  1500متر مربع از
معابر لکه گیر 647 ،متر اجرای عملیات نهر و
جدول گذاری و  800متر مربع ترمیم پیاده رو
های سطح منطقه صورت گرفته است.
غمخوار اضافه کرد :یکی از مطالبات
شهروندان بهبود وضعیت تردد در معابر شهری
و زیباسازی محیط شهری بوده و ترمیم و مرمت
آسفالت معابر بر اساس اولویت بندی صورت
میگیرد.
در راستای رونق گردشگری منطقه و معرفی بخشی از
جاذبه های گردشگری پایتخت صورت می گیرد؛

برپایی جشن های استقبال از نوروز در
موزه هفت چنار منطقه 10

شهردار منطقه  10از اجرای جشن های
پررونق استقبال از نوروز از دهه سوم اسفندماه
در موزه هفت چنار خبر داد و گفت :با مشارکت
برای فعال سازی پتانسیل های موجود می توانیم
تهران را به مقصد سفرهای نوروزی تبدیل کنیم.
به گزارش امتیاز ،حسین بحیرائی با
اشاره به برنامه های پایانی سال گفت :برای
تامین اوقات فرغت شهروندان به ویژه اهالی
منطقه برنامه های استقبال از نوروز به صورت
کیفی در دو برهه زمانی روزهای پایانی سال و
ایام عید برگزار خواهد شد.
وی افزود :از دهه سوم اسفندماه جشن
های پررونقی با هدف مشارکت در معرفی
پایتخت به عنوان مقصد سفرهای نوروزی و
افزایش شادابی و نشاط شهروندان در موزه هفت
چنار به عنوان قطب گردشگری منطقه و باغ
گلستان آغاز خواهد شدو در ایام عید نیز ادامه
خواهد داشت.
وی افزود :با استقرار ایستگاه اطالع رسانی و
فعال سازی تورهای گردشگری در منطقه سعی
در پررنگ کردن جاذبه های گردشگری منطقه
برای مهمانان نوروزی داریم.

برگزاری جلسه کارگروه تبلیغات سامانه
نظارت همگانی  1888شهرداری تهران
در منطقه 2

جلسه کارگروه تبلیغات سامانه نظارت
همگانی  1888شهرداری تهران با هدف
ساماندهی نحوه تبلیغات این سامانه در سطح
شهر و آگاه سازی شهروندان به میزبانی منطقه
 2برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،در آستانه سال جدید و
آغاز فعالیتهای تبلیغاتی در استقبال از بهار ،98
کارگروه تبلیغات سامانه نظارت همگانی 1888
با حضور موسوی معاف معاون اطالع رسانی و
بهره دهی  ،1888محمدی رئیس اداره بازرسی
منطقه دو ،مسئولین سامانه های  137و 1888
مناطق  22گانه و روسای ادارت  137نواحی نه
گانه برگزار شد.
در این جلسه در خصوص آگاه سازی
شهروندان در خصوص تفکیک وظایف سامانه
های  137و ،1888جانمایی مناسب برای
تبلیغات  1888در سطح شهر ،معرفی بیشتر
فعالیتهای  1888به شهروندان و تهیه تیزرهای
تبلیغاتی در سطح شهر از بیلبوردها و عرشه
پل های عابر پیاده ،تلوزیون های شهری ،
بیلبوردهای مترو و ایستگاه ههای BRT
اسنفاده گردد.

اجتماعی

شماره 2690
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شریعتمداری در جمع کارفرمایان مطرح کرد؛

لزوم حمایت از اشتغال ،کارآفرینان و کارفرمایان

وزیر تعاون بر حمایت از اشتغال ،کارآفرینی و
کارفرمایی تاکید کرد
به گزارش امتیاز به نقل از مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،محمد شریعتمداری روز دوشنبه
سیزدهم اسفند در دیدار با اعضای کانون عالی
کارفرمایی کشور با ابراز خرسندی از حضور در
جمع کارفرمایان با تاکید بر حمایت از اشتغال،
کارآفرینی و کارفرمایی گفت :کارفرمایان خود مولد
کارآفرینی و تولید کار هستند بنابراین خود نیز باید
کارآفرین باشند.
افزود :همواره در این جمع از تجربیات شما
میآموزم.
شریعتمداری گفت :در حال حاضر شرایط
کشور ،شرایط خطیری است بنابراین همه اجزای
گوناگون به خصوص در حوزههای اقتصادی از
جمله نظام بانکی ،نظام مالیاتی و .باید کمک کنند
تا بتوانیم به اهداف نظام دست یابیم.
وی با بیان این که مردم ایران ،مردم عزتمندی
هستند که پا بر روی خواستههای خود نمیگذارند،
افزود :همواره کشور ما منادی صلح است و در
سیاست خارجی نیز به دنبال دستیابی به این هدف
هستیم.
شریعتمداری در ادامه با اشاره به ضرورت
صیانت از اشتغال موجود گفت :در شرایط موجود
گسترش نظام مالیاتی از مودیان جدید و شناسایی
مودیان جدید ،صیانت از واحدهای تولیدی ،کاهش
نرخ سود تسهیالت به صیانت از اشتغال موجود
کمک میکند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه
با تاکید بر این که هیچ گاه با کانون کارفرمایان
احساس جدایی نداریم ،افزود :این کانون در
بسیاری از مسائل کمک کرده ،حتی در مجامع

بین المللی میتواند به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و کشور کمک و از اقدامات ما در این
حوزه دفاع کنند.
شریعتمداری با اشاره به مشکالت موجود
اقتصادی گفت :متاسفانه مشکالت به صورت
زنجیرهای سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است
بنابراین باید برای ایجاد انسجام بهتر و بازگشت
سرمایههای اجتماعی تالش کنیم و شرایط موجود
را برای اقشار مختلف مردم توضیح دهیم.
وی با تاکید بر شفافیت در همه عرصهها افزود:
ما باید شفاف سازی اطالعات را مدنظر قرار دهیم
بنابراین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با ایجاد
سامانههایی در حوزههای بهزیستی ،کار و اشتغال،
کارآفرینی ،وام اشتغال روستایی و هزینه کردهای
شرکتهای دولتی بر این موضوع تاکید دارد.
شریعتمداری همچنین موضوع جوان گرایی
و بهره بردن از پتانسیل اقوام گوناگون کشور را

مورد تاکید قرار داد و گفت :جوانان همواره با
ایجاد نشاط ،خالقیت و نوآوری میتوانند به ارتقای
سرمایههای اجتماعی کمک کنند.
وی با اشاره ضرورت استفاده از ظرفیت
گردشگری در کشور تاکید کرد :صنعت گردشگری
فرصت مهمی است که دولت تدبیر و امید نیز به آن
تاکید دارد و بوم گردی که در روستاها شکل گرفته
در این زمینه بسیار میتواند مفید باشد.
پیش از سخنان وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی هر یک از اعضای کانون عالی کارفرمایان
به بیان خواستهها و انتظارات خود پرداختند و
پیشنهاداتی را اعالم کردند.
محمد عطاردیان رئیس هیأت مدیره کانون
عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در ابتدای
این نشست گفت :موضوع بیکاری و اشتغال همواره
ما را نگران میکند بنا براین میتوانیم در کنار
دولت به مشکالت رسیدگی کنیم.

خلیلی عضو دیگر این کانون گفت :قبول
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در شرایط کنونی
و تحریم ،کار بسیار سختی است.
وی افزود :کارفرمایان در شرایط کنونی
عاشقانه میخواهند به کشور خدمت کنند و قطعا
میتوانند در این زمینه موثر باشند و دلمان برای
کشور شور میزند.
خلیلی با بیان این که خوشبختانه با کارگران
رابطه خوبی داریم ،گفت :کارگران عضوی از خانواده ما
هستند و نگران آنها نیز هستیم و میخواهیم به آنها
کمک کنیم و همیشه با آنها تفاهم داشته و داریم.
فالح عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در
این نشست گفت :هدف تحریمها در واقع کارفرمایان و
کارخانه داران و کارآفرینان هستند چرا که کشورهایی
که همواره بر تحریم تاکید دارند نمیخواهند رقیبی
همچون ایران داشته باشند بنابراین دفاع دولت از
کارفرمایان میتواند راهگشا باشد و کارفرما و کارآفرین
با خاطری آسوده از کشور و اقداماتش در مجامع بین
المللی دفاع میکند.
مرتضی رجبی عضو هیات مدیره کانون عالی
کارفرمایان نیز گفت :کارفرمایان در موضوعاتی که
جنیه تصدی گری دارد میتوانند کمک و شرایط
را ساماندهی کنند.
محمد حسین محتاج اله عضو هیات مدیره کانون
کارفرمایی نیز در این نشست بر نقش گردشگری و
توریست دررونق اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی گفت :ما همواره به دنبال امنیت اقتصادی
هستیم بنابراین الزم است در ابتدا مشکل مردم و
کارگران را رفع کنیم تا آنان نیز از آسودگی خیال
برخوردار شوند.
آرام فاتحی دیگر عضو هیات مدیره کانون
کارفرمایان نیز در این نشست خواستار حمایت از
کارفرمایان شد.

نماینده کمیسیون کنترل تب برفکی اتحادیه اروپا اعالم کرد:

تمایل اتحادیهاروپا به همکاری با ایران برای کنترل تب برفکی

نماینده کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا با اشاره به نمونه
موفق استرالیا در جلوگیری از ورود بیماری تب برفکی و خسارت 50
میلیارد دالری به این کشور ،از تمایل اتحادیه اروپا به همکاری با ایران
برای کنترل انتقال این بیماری از کریدور این منطقه به اتحادیه اروپا
و خسارات دهها میلیارد دالری آن به دامداران تمام جهان از جمله
منطقه اوراسیا شد.
به گزارش امتیاز ،فابریزیو روسو ،نماینده کمیسیون تب
برفکی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه درحاشیه افتتاح هشتمین نشست
منطقهای نقشهراه اوراسیای غربی درباره بیماری تب برفکی که در
شیراز گشایش یافت ،به خبرنگاران گفت :کمیسیون مبارزه با تب
برفکی در اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از ورود این بیماری به
کشورهای عضو این اتحادیه در سازمان بهداشت جهانی دام تشکیل
شده است.
روسو در مورد وظایف کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا ،یکی
از وظایف این کمیسیون را کمک به تحقق استراتژی جهانی کنترل
بیماری تب برفکی برشمرد و گفت 10 :سال پیش روسای سازمانهای
دامپزشکی کشورهای این منطقه و نمایندگان کشورهای مختلف در
شیراز گردهم آمدند تا با همکاری یکدیگر برنامهای برای هماهنگی
و همکاری بین کشورها برای کنترل بیماری تب برفکی شکل گیرد.
نماینده کمیسیون مبارزه با بیماری تب برفکی در اتحادیه اروپا
گفت :تب برفکی یکی از بیماریهایی است که ساالنه خسارت زیادی
به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشورهای جهان وارد
میکند که پیشگیری از کاهش تولید و وارد شدن زیان به دامداران
از جمله این موارد است.
وی با بیان اینکه بیماری تب برفکی خسارات غیرمستقیمی

نیز به بار میآورد که میزان این زیانها نیز بسیار باالست ،گفت:
به نظر میرسد الزم است زمانی که کشوری موفق به کنترل این
بیماری می شود ،تجارب خود را در این مسیر در اختیار سایر
کشورها قرار دهد تا منافع تجارت دام در تمام جهان با خطر
کمتری مواجه شود.
روسو در اشاره به نمونه ای از تاثیرات مهلک و خسارتزای
بیماری تب برفکی استرالیا را کشوری عاری از بیماری تب برفکی
عنوان کرد و افزود :در اهمیت ممانعت از ورود این بیماری می توان به
جلوگیری اخیر استرالیا از ورود محموله گوشتی مبتال به بیماری تب
برفکی از یکی از بنادر این کشور اشاره کرد که براساس محاسبه انجام
شده ،اگر این محموله در بندری در استرالیا کشف و مهار نمیشد،
میتوانست در مدت  10سال معادل  50میلیارد دالر خسارت به
اقتصاد استرالیا وارد کند.
وی به نبود آمار اطالعاتی جامع و دقیق درباره خسارات وارده از
بروز بیماری تب برفکی در بسیاری از کشورهای اوراسیا اشاره کرد و
افزود :متاسفانه مطالعاتی درباره خسارتهای این حوزه در میان اغلب
کشورهای منطقه اوراسیا انجام نشده و باید کشورها سود و زیان ناشی
از این بیماری را که در مسیر کنترل بیماری تب برفکی اهمیت زیادی
دارد ،محاسبه کنند .در این رابطه به نظر می رسد ایجاد یک بانک
اطالعاتی کامل و موثر ضروری به نظر می رسد.
روسو با بیان اینکه محاسبه سود و زیان و خسارت اقتصادی
ناشی از بیماری در کشورها در برنامه ریزیهای آینده گنجانده شده،
اشاره کرد :هم اکنون هدف نخست ریشه کنی بیماری تب برفکی
نیست ،بلکه کنترل این بیماری مدنظر قرار دارد.
نماینده کمیسیون مبارزه با بیماری تب برفکی اتحادیه اروپا

اضافه کرد :از آنجا که ایران کریدور ورود تب برفکی به کشورهای
اروپایی نیز است ،بنابراین کمیسیون تببرفکی اتحادیه اروپا مایل
است که با کشورهای مانند ایران ،پاکستان و افغانستان در خصوص
مهار بیماری تب برفکی همکاریهای گسترده ای ازجمله همکاری
اطالعاتی داشته باشد تا این بیماری به طور کامل دراین کشورها
کنترل شود.
هشتمین نشست منطقه ای نقشه راه اوراسیای غربی در زمینه
بیماری تب برفکی دوشنبه  13اسفندماه  97با حضور روسای
ی
دامپزشکی کشورهای ایران ،پاکستان ،ترکیه ،ارمنستان ،جمهور 
آذربایجان ،گرجستان ،عراق ،سوریه ،قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،روسیه و نمایندگان سازمان
بهداشت جهانی دام و همچنین نمایندگان سازمان خواروبار جهانی
ملل متحد ( فائو) در شیراز آغاز شده است که تا  15اسفند ادامه
مییابد/.

معاون وزارت بهداشت مطرح کرد:

هر نیم ساعت یک کشته در حوادث ترافیکی
معاون وزارت بهداشت :هر نیم ساعت یک کشته
در حوادث ترافیکی و چندین برابر دچار جراحت و
محرومیت میشوند
ایرج حریرچی در مراسم اختتامیه دومین
جشنواره حوادث و سوانح ترافیکی که با محوریت -۶۰
 ۶۰( ۳۰درصد تصادفات در  ۳۰کیلومتری مبادی
ورودی شهرها رخ میدهد) گفت :در ده ماهه امسال

 ۱۴هزار و  ۶۸۰کشته در حوادث ترافیکی داشتیم.
وی افزود :تصادفات ،دومین علت سالهای
از دست رفته عمر و سومین عامل مرگ و میر
ایرانیها پس از بیماریهای قلبی عروقی و سرطان
هاست .حریرچی با تاکید بر فرهنگسازی بیشتر برای
کاهش حوادث گفت :با کمک فرهنگ سازی نهادهای
فرهنگی و افزایش تعداد آمبوالنسهای هوایی در ۱۲

تا  ۱۳سال گذشته با وجود دو و نیم برابر شدن وسایل
نقلیه و افزایش سفرها ،کاهش معنی داری در مرگ و
میر داشته ایم.
وی با ابراز تاسف از اینکه در دو سال اخیر هشت
دهم درصد مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی
افزایش داشته است گفت :علت این حوادث ترافیکی
نقاط حادثه خیز نیست وقتی از لحاظ درصد مرگ و

میر حوادث را بررسی میکنیم ،حوادث در همان ۳۰
کیلومتری ورودی شهرها که شما نشانه گیری کردید
رخ میدهد.
حریرچی تاکید کرد :تا زمانی که حمل و نقل
عمده کشور به صورت جادهای و راننده سواری است
موفقیت عظیم حاصل نمیشود؛ حمل و نقل ایمن
یعنی حمل و نقلی ریلی را افزایش دهیم.

به منظور رفع دغدغه ساکنان پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم (ع) :

طرح ساماندهی محله نفرآباد نهایی شد

شهردار منطقه  20از تهیه طرح موضعی ساماندهی محله نفرآباد
با رویکرد حفظ بافت مسکونی و هویت بخشی به این محله به عنوان
قدیمی ترین محله شهر تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ فرهاد افشار با بیان این مطلب گفت :برای
تعیین تکلیف طرح  20ساله توسعه پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) ،طرح بازنگری آن در حال انجام است که در این راستا
طرح موضعی ساماندهی محله نفرآباد نهایی شده و برای بررسی و
طی مراحل قانونی به معاونت شهرسازی شهرداری تهران ارسال شده
است.
افشار رفع مشکل ساکنان محله نفرآباد را از مهمترین دغدغه
های مدیریت شهری منطقه برشمرد و افزود :با اجرای طرح ساماندهی
محله نفرآباد عالوه بر ارزش افزوده ساکنان پیرامون حرم ،بافت قدیمی
این محله نیز حفظ خواهد شد.
وی رونق کسب و کار و جریان یافتن زندگی در محله نفرآباد
را از مهمترین پیامدهای اجرای طرح ساماندهی این محله برشمرد و
ادامه داد:محدوده محله نفرآباد  14هکتار مساحت دارد که ایجاد بدنه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
تهران از مطرح شدن مشکالت  ۱۲۰۰واحد بدون
مجوز فعالیت در هیئت دولت خبر داد
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری
تهران ،محمد امامی امین دیروز در حاشیه جلسه
ستاد رفع موانع سرمایهگذاری با اشاره به بیست
و چهارمین جلسه رفع موانع سرمایهگذاری
استان تهران اظهار داشت:با توجه به نامه استاندار

مختلط مسکونی -تجاری – خدماتی ،حفظ بناهای ارزشمند میراث
فرهنگی نظیر تکیه نفرآباد با قدمت 400سال و احداث پارکینگ
عمومی طبقاتی در طرح موضعی این محله لحاظ شده است.
شهردار منطقه  20یادآور شد :هنوز  260پالک از این محله
تملک نشده است و با توجه به ساختار های اصلی محله قابلیت احیا
برای این امالک قدیمی وجود دارد.
حميدرضا آخوندي مدیر کل شهرسازي و طرحهاي شهري
شهرداری تهران ،در حاشیه جلسه بررسی طرح ساماندهی نفرآباد،
محله نفرآباد را قدیمی ترین محله شهر تهران معرفی کرد و گفت:
این محله به واسطه مجاورت با حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
در طرح توسعه پیرامون حرم قرار گرفته است که عدم تحقق پذیری
کامل آن در طول مقاطع مختلف زمانی ،مشکالتی را به وجود آورده
است که بالتکفیلی مالکین امالک باقیمانده در طرح از مهمترین
مشکالت در این محدوده به شمار می رود.
آخوندی به طرح بازنگری محله نفرآباد با رویکرد توسعه و احیای
هویت محله که از سوی شهرداری منطقه  20تهیه شده است اشاره

کرد و افزود :رویکرد قبلی بر اساس مداخله حداکثری مدیریت شهری
بود که این مهم در طرح بازنگری شده به مشارکت شهروندان در
توسعه محله تغییر یافت.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح ،هویت و جایگاه اصلی
محله نفرآباد حفظ می شود،گفت :این طرح پس از طی فرایند قانونی
و تصویب مراجع ذی صالح  ،تعیین تکلیف و با ابالغ به منطقه ،
شهروندان از مزایای آن بهره مند می شوند.
آخوندی طرح بازنگری محله نفرآباد را بخشی از طرح توسعه
پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برشمرد و یادآور شد :طرح
بازنگری توسعه پیرامون حرم نیز در دستور کار منطقه قرار داردکه
پس از نهایی شدن و ارسال به معاونت شهرسازی شهرداری تهران
،فرایند بررسی آن آغاز خواهد شد.
جلسه بررسی طرح ساماندهی محله نفرآباد با حضور شهردار و
معاون شهرسازی و معماری منطقه ،20مشاوران طرح بازنگری محله
نفرآباد و مدیر کل شهرسازي و طرحهاي شهري شهرداری تهران در
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد.

مشکالت  ۱۲۰۰واحد بدون مجوز فعالیت

مشکالت  ۱۲۰۰واحد که لکه صنعتی بوده و بدون
مجوز فعالیت داشتند در هیئت دولت مطرح
میشود چرا که استمرار فعالیت آنها منوط به اخذ
مجوز است
وی افزود:این جلسه با محوریت بررسی
مشکالت شهرکهای صنعتی خاوران ،تپه زنک،
قرچک ،زریندشت و زاگرس برگزار شد.
وی عمده مشکالت شهرکها را در حوزه

زیرساختی بیان کرد و افزود :در مورد شهرک
صنعتی خاوران با توجه به مشکل شهرداری و
حریم منطقه  ۱۵قرار شد هفته آینده جلسهای
برگزار و مشکالت برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران
همچنین عنوان کرد :در مورد شهرک صنعتی
قرچک که در حوزه گاز ،آب و برق مشکالتی
داشتند قرار شد با مشارکت شهرکهای صنعتی

به شکل  ۵۰درصدی ریلگذاری و لولهگذاری از
ورامین به قرچک تا پایان خردادماه انجام شود.
امامی امین ادامه داد :موضوع شهرک صنعتی
جاجرود نیز چهارشنبه در هیئت دولت مطرح
میشود و با توجه به نامه استاندار مشکالت ۱۲۰۰
واحد مرتفع میشود چرا که لکه صنعتی بوده و
بدون مجوز فعالیت داشتند که استمرار فعالیت
آنها منوط به اخذ مجوز است.

خبر کوتاه
جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه
چهار خبر داد:

تمهیدات ویژه کاهش حوادث
احتمالی درساختمانهای بلندمرتبه
شمال شرق تهران

جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران
منطقه چهار از شناسایی ساختمان های بلندمرتبه
و پرخطر این منطقه خبر داد و گفت :به منظور
امدادسرانی و مقابله با حریقهای احتمالی در
ساختمانهای بلندمرتبه مانور تخصصی آبرسانی،
اطفاء حریق و تخلیه امن اضطراری در این
ساختمانها تمرین شد.
به گزارش امتیاز« ،محمد علی فیاض «با
بیان این مطلب گفت :آمادگی جسمانی ،سنجش
عملیاتی نیروها ،فرماندهی واحد ،سازماندهی و
هماهنگی نیروهای اعزامی ،پشتیبانی خودروهای
عملیاتی ،فرماندهی نیروها ،نجات مصدوم و اطفای
حریق از جمله اهداف برگزاری این مانور عملیاتی
بوده است .وی در ادامه افزود :از نکات حائز اهمیت
این مانور چادرزنی  ،حمل و تریاژ مصدوم با
راپل با توجه به امکان انتقال در ارتفاع ساختمان
های بلند مرتبه بود که توسط اعضای گروه دوام
محالت  20گانه به اجرا درآمد .جانشین شهردار
در ستاد مدیریت بحران منطقه چهار با اشاره به
مجتمع های تجاری پرخطر منطقه گفت :در حال
حاضر  10مجتمع تجاری پرخطر در منطقه چهار
شناسایی شده است و با توجه به موقعیت مکانی
آنها  ،چک کردن تجهیزات و امکانات این ساختمان
ها با آموزش های الزم به مالکان و ساکنان در
دستور کار قرار گرفته است .فیاض در ادامه به
فعالیت گروه های دوام محالت منطقه چهار اشاره
کرد و گفت :گروه های دوام (پایدارسازی داوطلبان
واکنش اضطراری محالت) منطقه چهار با هدف
ارتقای سطح آموزشی داوطلبان ،بازآموزی مباحث
امداد و نجات در محالت  20گانه فعال هستند و
در سالجاری بیش از  100نفر از اعضای این گروه
کالس های امداد و نجات ،اطفاء حریق ،چادرزنی و
کمک های اولیه و  ..را آموزش دیدند.
همزمان با سه شنبه های بیدود برگزار می شود

همایش بانوان بهبود یافته بیماری
سرطان منطقه 15

معاون امور اجتماعی فرهنگی منطقه 15
از برپایی همایش پیاده روی بانوان بهبود یافته
بیماری سرطان سینه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری معاون امور
اجتماعی فرهنگی منطقه با اعالم این خبر گفت :این
برنامه در راستای حمایت از پویش سه شنبه های
بیدود سه شنبه  14اسفند ساعت  8از بیمارستان
مهدیه آغاز و تا بوستان وفا ادامه خواهد داشت .وی
ادامه داد :این همایش راهپیمایی به همت اداره
سالمت و با مشارکت بیمارستان مهدیه تهران و با
حضور  100بانوی بهیود یافته از بیماری سرطان
سینه برپا می شود.مختاری اضافه کرد :به منظور
فرهنگسازی شهروندان در حفظ محیط زیست،
شرکت کنندگان مسیر پیاده روی را پاکسازی
خواهند کرد .معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه
گفت :انجام ورزش صبحگاهی ،صرف صبحانه سالم،
کاشت نهال و قرائت بیانیه این همایش از جمله
برنامه های این روز است.

میزبانی از گردشگران نوروزی در پردیس
فرهنگی نوروزگاه میدان تاریخی راه آهن

شهردار منطقه 11از آغاز به کار پردیس
فرهنگی نوروزگاه در ایام تعطیالت نوروز ویژه
خدمات رسانی به شهروندان و مسافران در میدان
راه آهن و منیریه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با بیان این
که پیشخوان میدان راه آهن با توجه به تعامالت
خوب این میدان و استفاده روزانه 7هزار نفر از این
ایستگاه ،مکان مناسبی برای اجرای طرح نوروزگاه
است؛ گفت :لچکی ضلع شمال شرقی میدان راه
آهن برای راه اندازی نوروزگاه جانمایی شده است
که در این راستا تمهیدات الزم از جمله جابه جایی
ایستگاه بی آر تی و ایجاد فضای سبز مناسب ،بتن
ریزی و کف سازی و  ...انجام شده است.وی با ذکر
این نکته که نوروز فرصت دید و بازدید خیابان است
؛ افزود :در راستای ترویج فرهنگ استفاده از حمل و
نقل پاک محور خیابان امام خمینی برای دوجرخه
سواری در نظر گرفته شده و ایستگاه اطالع رسانی
گردشگری نیز در همین خیابان در نظر گرفته شده
است.
محور خیابان ولی عصر (عج) مسیر
ویژه گردشگری در مرکز پایتخت
شهردار منطقه  11محور خیابان ولی عصر
(عج) را که طوالنی ترین خیابان خاور میانه و یکی
از قدیمی ترین خیابان های شهر تهران است؛ به
عنوان خیابانی زیبا با جاذبه های گردشگری و خانه
های تاریخی و چنارهای قدیمی از ارزشمندترین
مسیرهای گردشگری نوروزی یاد کرد و ادامه داد:
در برنامه نوروزی محور خیابان ولی عصر (عج) از
میدان راه آهن تا چهارراه ولی عصر چند مکان
تاریخی از جمله مسجد مشیرالسلطنه ،خانه انیس
الدوله ،خانه امیر بهادر ،خانه مینایی ،خانه علی
سهیلی ،خانه پروفسور عدل ،موزه قرآن ،موزه مقدم
و ...در ذیل مسیر گردشگری وجود دارد که سال
گذشته با استقبال شهروندان و گردشگران روبه رو
شد و امسال نیز در نظر داریم مسیر گردشگری
دوچرخه را نیز در این خیابان داشته باشیم.
آبادیان همچنین گفت :محور خیابان ولی
عصر (عج) برنامه مشترک بین معاونت اجتماعی
و فرهنگی شهرداری منطقه  ، 11سازمان زیبا
سازی و معاونت خدمات شهری و محیط زیست
برای اجرای برنامه های نوروزگاه است که با رویکرد
محتوای برنامه های شاد و تفریحی و نمایش اقوام و
صنایع دستی اجرایی خواهد شد.
به گفته شهردار منطقه  11مسیر پیاده
روی خیابان ولی عصر (عج) در حاشیه تئاتر
شهر تا خیابان رازی  ،اجرای برنامه های نمایشی
و تجسمی برای کودکان و سالمندان  ،خیابان
ورزش ،برگزاری تورهای گردشگری روزانه با
دوچرخه و خودروهای برقی از دیگر برنامه های
نوروزی در محله های تاریخی طهران قدیم و
مرکز پایتخت است.

