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اخبار
افتتاح «بوستان داروسازی خوارزمی» در منطقه21

داروسازان با احداث بوستان های
عمومی« ،هفته درختکاری و منابع
طبیعی» را پاس داشتند

«شرکت های داروسازی» به جای کرایه
بیلبوردهای گران قیمت ،باید به سمت سرمایه
گذاری برای احداث بوستان های عمومی گام
برداند.
به گزارش امتیاز ،دکتر رهبر مژده ای
آذر؛ پیشکسوت داروسازان و رئیس پیشین
انجمن داروسازان ایران در مراسمی که به
مناسبت «هفته درختکاری و منابع طبیعی»
و افتتاح بوستان داروسازی خوارزمی برگزار
شد گفت :داروسازان همواره نسبت به وضعیت
زیست محیطی که بر سالمت افراد و جامعه
اثرگذار است ،حساس بوده اند و خوشبختانه
شاهد هستیم که این موضوع در شرایطی فعلی
در کشورمان پررنگ تر شده است تا جایی که
داروسازان ،برای راه اندازی بوستان های عمومی
سرمایه گذار کرده اند و در این روزها شاهد
افتتاح آن ها هستیم.
وی ادامه داد :متاسفانه شرایط آلودگی
هوا در تهران و سایر شهرهای بزرگ و صنعتی
به گونه ای شده که سالمت افراد را به طور
محسوسی تحت شعاع قرار داده و مقابله با آن،
نباید محدود به یک صنف یا گروه شود ،بلکه
همه اقشار جامعه باید با تمام توان در خصوص
بهینه سازی شرایط زندگی و بهبود وضعیت هوا
دست همکاری به یکدیگر بدهند و بر خود می
بالم که داروسازان در این رابطه پیشرو و پیش
قدم هستند.
این پیشکسوت داروسازی تاکید کرد:
درختکاری یک سنت حسنه است که قدمت
تاریخی نزد ایرانیان دارد و باید با قدرت و شدت
بیشتری مورد توجه مسئولین و سیاستگزاران
قرار گیرد و کاری که امروز انجام شد ،بخشی
از مسئولیت اجتماعی داروسازی خوارزمی بود و
در این رابطه باید به مدیران این شرکت خسته
نباشید عرض کنیم.
به گفته مژده ای ،باید بوستان های
بیشتری از طریق سرمایه گذاری شرکت های
داروسازی توسعه پیدا کند و این موضوع یک
رسالت تاریخی است که شرکت های داروسازی
باید به جای شعارهای تبلیغاتی و تبلیغات
محیطی ،به صورت عملیاتی برای بهبود وضعیت
مردم اقدام کنند
مژده ای ضمن تاکید بر ضرورت گسترش
فرهنگ درختکاری ،افزود :شرکت های داروسازی
باید در مسیر ایفای مسئولیت اجتماعی خود،
به سمت فعالیت های حامی محیط زیست گام
برداشته و با ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه
بوستان های شهری ،به صورت ساختارمند تضمین
کننده بهینه سازی محیط زیست شوند .وی ضمن
تقدیر از شهرداران و به خصوص شهردار منطقه
21تهران ،تاکید کرد :اینکه شهرداری ها ،زمین
های مناسب برای راه اندازی بوستان های شهری
را به شرکت ها معرفی کنند و اقدامات اولیه و
حمایت های مقتضی را به عمل بیاورند ،خودش
بخش مهمی از کار است و طبیعتا ادامه این فرایند
برعهده شرکت ها خواهد بود .در ادامه این مراسم،
دکتر پیمان ترحمی ،مدیرعامل داروسازی خوارزمی
نیز با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت های
داروسازی اظهار داشت :داروسازان ایرانی در حوزه
های مختلف ،اعم از صنعت ،دانشگاه ،داروخانه و
 ...خود را وقف ارتقای سالمت جامعه کرده اند و
این موضوع در خصوص مباحث مرتبط با آلودگی
هوا ،ریزگردها ،بهداشت اجتماعی ،بهداشت روحی
و روانی و ده ها مولفه دیگر که در نهایت به بهبود
کیفیت زندگی افراد منجر شده و جنبه پیشگیرانه
دارد ،کامال مشهود و محسوس است .به گفته
مدیرعامل داروسازی خوارزمی ،اگر درختکاری
به فرهنگ عمومی تبدیل شود ،می توانیم شاهد
کاهش بسیاری از هزینه های حوزه بهداشت و
درمان باشیم .ضمن اینکه بار بسیاری از بیماری
ها نیز به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد
کرد .وی در پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه
های خود را همچون سایر داروسازی ها ،به کرایه
بیلبردهای تبلیغاتی اختصاص نداده اید ،تصریح
کرد :صرف هزینه از سوی شرکت های داروسازی
برای احداث بوستان های عمومی ،مصداق واقعی
عمل به همانجمله معروف» پیشگیری ،بهتر از
درمان» است .چرا که از این طریق می توانیم تالش
کنیم تا بهبود شرایط زندگی مردم ،نه فقط با تولید
فراورده های دارویی و نه فقط با شعار و تبلیغات،
بلکه با بسترسازی برای کاهش تنش های زندگی
شهری ،ارتقای سطح آرامش روحی و روانی مردم،
مقابله با آلودگی هوا و حمایت از مولفه های محیط
زیست محقق شود.
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بوق زدن برای سالم و خداحافظی  ۳۰هزار تومان جریمه دارد؛

سرعت و سبقت غیرمجاز خط قرمز پلیس در نوروز 98

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور ناجا با اعالم این که خودروها با جریمه باالی
یک میلیون تومان متوقف نمی شوند ،گفت :سرعت
و سبقت غیرمجاز خط قرمز پلیس بدون اغماض
است.
سرهنگ عین اهلل جهانی ،گفت :طرح ترافیک
نوروزی از  25اسفند آغاز می شود و تا 17
فروردین سال آینده ادامه دارد و حضور مستمر
ماموران راهور در مسیرهای جاده ای را در ایام
نوروز خواهیم داشت.
وی افزود :بنرهایی با لوگوی همه دستگاه
های عضو ستاد چاپ شده است که در تمام استان
ها پخش می شود ،این بنرها محتوای فرهنگی و
آموزشی دارند ،همچنین بروشورهایی برای آموزش
رانندگان در ورودی و خروجی شهرها به مسافران
ارائه می شود.
سرهنگ جهانی ادامه داد :در ایام تعطیالت
نوروزی خودروهایی که جریمه باالی یک میلیون
تومان دارند توقیف نمی شود ،اما با توجه به
علل تصادفات سال گذشته که به دلیل سرعت و

سبقت های غیرمجاز و رانندگی با حالت خستگی
بود ،هموطنان به این موضوعات توجه کنند ،خط
قرمزهای پلیس ،امسال جلوگیری از سرعت و
سبقت غیرمجاز است.

وی افزود :اقداماتی که باعث به خطر افتادن
جان مردم شود بدون اغماض رسیدگی می شود
و خودروی رانندگانی که اینگونه اقدامات را انجام
دهند تا پایان تعطیالت توقیف می شود.

بوق زدن برای سالم و خداحافظی ۳۰
هزار تومان جریمه دارد
همچنین جانشین معاونت اجتماعی پلیس
راهور تهران بزرگ گفت :بوق زدن غیرضروری برای
سالم و خداحافظی  ۳۰هزار تومان جریمه دارد.
سرهنگ علیاصغر شریفی از اعمال جریمه ۳۰
هزار تومانی برای کسانی که به بوق زدن غیرضروری
میپردازند ،خبر داد.وی افزود :مطابق قانون و کد
تخلفی  ،۲۱۲۴بوق زدن در محلهای ممنوعه و یا
بوق زدن غیرضروری جریمه  ۳۰هزار تومانی دارد.
جانشین معاونت اجتماعی پلیس راهور
تهران بزرگ در پاسخ به این سوال که بوق زدن
غیرضروری چگونه تعریف میشود؟ گفت :به طور
مثال بوق زدن پشت چراغ قرمز یا ترافیک ،بوق
زدن غیرضروری است .همچنین بوق زدن برخی
افراد به جای سالم و خداحافظی هم از این جمله
محسوب میشود و جریمه  ۳۰هزار تومانی دارد.
سرهنگ شریفی در پایان گفت :البته پلیس
سختگیری نسبت به اعمال جریمه بوق زدن
غیرضروری ندارد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون مطرح کرد؛

رتبه نخست کیفیت و سالمت خون ایران در بین کشورهای منطقه

مدیرعامل سازمان انتقال خون ،گفت :کیفیت و سالمت خون
ایرانی ها ،رتبه نخست را در بین کشورهای منطقه دارد.
به گزارش امتیاز ،علی اکبر پورفتح اله ،بر ضرورت اهدای خون
در روزهای پایانی سال تاکید کرد و افزود :سازمان انتقال خون که
سالیان درازی را صرف تهیه خون سالم و کافی برای بیماران نیازمند
به این گوهر ارزشمند کرده است ،اکنون افتخار دارد که به عنوان
مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت دستاوردهای علمی پژوهشی
خود را در زمینه طب انتقال خون به کشورهای منطقه امرو (مدیترانه
شرقی) آموزش میدهد و پروژههای پژوهشی فراملی را در همین
زمینه مدیریت میکند.
وی گفت :سازمان انتقال خون با ورود به پنجمین دهه عمر خود،
دغدغه میزان اهدای خون را پشت سر گذاشته و در حال حاضر به
ظرایف بیشتری چون استمرار اهدا و کیفیت خون و رسیدن به خطر
صفر انتقال خون میاندیشد.
پورفتح اله ادامه داد :در سالی که پشت سر گذاشتیم گسترش
صنعت ملی انتقال خون ،سالمت هرچه بیشتر خون و اهدا کننده
آن ،مدیریت خون بیمار ،هموویژالنس (نظام مراقبت و نظارت بر
مصرف خون و فرآوردهها) و واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر
خون از برنامههایی بود که در همین راستا دنبال شد .وی با اشاره
به افتتاح چهار مرکز جامع انتقال خون در سطح استان تهران،
افزود :بهره برداری از این مراکز ،در راستای افزایش کیفیت محیط
و استانداردسازی خدمات ارائه شده به اهداکنندگان و از طرحهای
اجرا شده در سال  ۹۷بود .پورفتح اله تاکید کرد :مراکز جامع انتقال
خون میتوانند پذیرای اهداکنندگان خون ،پالکت و پالسما باشند و
ظرفیت جذب اهداکنندگان بیشتری را دارند.
به زودی همه مراکز درمانی کشور وارد طرح هموویژالنس
میشوند
وی به گسترش طرح هموویژالنس در راستای بهینه سازی
مصرف خون و فرآوردههای خونی اشاره کرد و گفت :این طرح مراحل
تکمیلی خود را پشت سر میگذارد و امسال نیز چون سال گذشته
بیمارستانهای بیشتری به این طرح پیوستند و به زودی همه مراکز
درمانی کشور در این طرح وارد میشوند.
پورفتح اله افزود :چرخه انتقال خون در ایران سالها چرخه
معیوبی بود که سبب میشد وضعیت خون اهدایی بعد از خروج از
سازمان انتقال خون پایش نشود و از نحوه تزریق آن به بیمار و اثرات
پس از تزریق بی خبر بمانیم اما با برقراری سیستم هموویژالنس پایش
سالمت خون به چرخهای کامل بدل شد که همه ساله بیمارستانهای
بیشتری به این طرح میپیوندند .این پایش سبب کاهش فزاینده
خطاهای حین انتقال خون شده است و با جمع آوری بازخوردها و
آموزشهای الزم این عوارض به حداقل نزدیک میشود.
وی ادامه داد :عالوه بر سالمت مصرف کننده خون ،سالمت اهدا
کننده خون نیز از اولویتهای سازمان است که در سال  ۹۷با طرح
واکسیناسیون هپاتیت برای اهدا کنندگان مستمر به اجرا در آمد.
پورفتح اله تاکید کرد :مدیریت خون بیمار طرح دیگری است

نخستین مرکز مشاوره ویژه ایثارگران با نام «
شمیم ایثار» با حضور معاون توسعه منابع انسانی
شهرداری افتتاح شد.
به گزارش امتیاز ،این مرکز با هدف ارائه
خدمات مشاوره ای از قبیل مشاوره های فردی،
خانواده و سالمت به جانبازان و ایثارگران معظم به
همت اداره کل امور ایثارگران راه اندازی شده است.
ابراهیم شیخ در حاشیه افتتاح این مرکز
گفت :امروز یکی دیگر از آرزوهای ما در شهرداری
تهران برآورده شد و من کمال سپاس را از دست
اندرکاران ایجاد این مرکز دارم که توانسته اند
تحوالت مثبتی را در حوزه ارائه خدمات به عزیزان

که با توجه به هزینههای عوارض انتقال خون و اهمیت انتقال خون
محافظه کارانه در پی دستور العمل های سازمان جهانی بهداشت
برای کمک به اقتصاد سالمت به همراه آموزشهای گسترده در
بیمارستانها اجرا شد .در این طرح کادر درمانی بیمارستانها آموزش
میبینند که چگونه با روشهای پیشگیرانه قبل از عمل ،حین عمل
و پس از آن مصرف بی دلیل و قابل پیشگیری خون و فرآوردههای
آن را کاهش دهند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ،گفت :برای به صفر رساندن
خطر انتقال خون باید جمعیت اهدا کننده سالم باشد .به همین دلیل
برای کاهش انتقال عفونتها از طریق خون واکسن هپاتیت  Bبه
اهداکنندگان مستمر تزریق شد و طرح غربالگری اهداکنندگان از
نظر ابتالء به بیماریهای هپاتیت  Bو  Cو  HIVدر دستور کار
قرار گرفت.
امکان به دست آوردن بازار کیسه خون کشورهای منطقه فراهم شد
وی به گسترش صنعت پالسما با هدف تولید دارو از پالسمای
ایرانی اشاره کرد و افزود :تولید دارو با پالسمای ایرانی ،میزان ابتالء
به بیماریهای ناشی از تغییر جغرافیا و داروهای تولید شده با
پالسمای بیگانه را کاهش میدهد .همچنین با تأسیس کارخانه تولید
کیسه خون ،با انتقال تکنولوژی زمینه افزایش حجم سرمایهگذاری
خارجی در ایران بیشتر شد و امکان به دست آوردن بازار کیسه خون
کشورهای منطقه فراهم شد.
پورفتح اله تاکید کرد :سازمان انتقال خون امروز به کیفیت و
بهینه سازی مصرف خون و کمک به چرخه اقتصاد سالمت میاندیشد
و با تالش کارکنان و متخصصان و همت اهدا کنندگان ،خطر صفر
انتقال خون و مصرف بهینه آن را در چشم انداز خود دارد.
اهدای  50میلیون واحد خون در کشور
مدیرعامل انتقال خون ایران با اشاره به اینکه از بدو تأسیس
سازمان انتقال خون تا خرداد سال آینده آمار تجمیع اهدای خون در
کشور به  50میلیون واحد میرسد ،گفت :هیچ فوتی ناشی از کمبود
خون در کشور نداشتهایم.
علیاکبر پورفتحاهلل در ارتباط با سالمت خون ،اظهار داشت :بر
اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ساالنه  150هزار مرگ مادر
باردار به دلیل عدم دسترسی به خون و فرآوردههای خونی در جهان
داریم و این در حالی است که در کشور ما هیچ پدیده مرگ مادر و
فرزند به دلیل کمبود خون وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه سالمت خونهای تزریقی به دلیل اینکه یک
فرآورده بیولوژیک پیچیده است بسیار حائز اهمیت به شمار میرود،
گفت :ایران از لحاظ سالمت و کیفیت خون جایگاه بسیار خوبی در
سازمان بهداشت جهانی برای منطقه امرو دارد.
مدیرعامل انتقال خون ایران با بیان اینکه اهدای خون در کشور
ما داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی صورت میگیرد ،گفت :این
مسأله باعث میشود تا افراد نسبت به سالمت خونشان احساس
مسئولیت کنند و بیش از ده سال است که به شاخص صد درصدی
اهدای خون داوطلبانه رسیدهایم.

وی بیان داشت :میزان اهدای خون در کشور ما  27واحد به ازای
هر هزار نفر جمعیت است و این رقم در کشورهای پیشرفته و صنعتی
 33واحد و در کشورهای شاخص رشد متوسط  13واحد به ازای هر
هزار نفر جمعیت است .بنابراین ما دو برابر نرم کشورهای شاخص
متوسط اهدای خون داریم .پورفتحاهلل گفت :از بدو تأسیس سازمان
انتقال خون تا خرداد سال آینده آمار تجمیع اهدای خون در کشور
به  50میلیون واحد میرسد که این میزان اهدای خونهای فرآوری
شده و تبدیل آن به فرآوردههای خونی است.
مدیرعامل انتقال خون ایران خاطرنشان کرد :این مسأله در
منطقه قابل مقایسه نیست و ما از طرف بهداشت جهانی ژنو مرکز
همکار سازمان بهداشت جهانی برای منطقه امرو در زمینه سالمت و
کیفیت خون انتخاب شدهایم.
وی گفت :برای کشورهای دیگر اهدای خون نداریم چرا که
حفظ زنجیره سرد مشکل است بنابراین جابهجایی صورت نمیگیرد از
طرفی نیازی به خونهای خارج از کشور نداریم و دو سوم از داروهای
مشتق از پالسما با پالسمای ایرانی تهیه میشود.
راه اندازی پویش چهارشنبه آخر سال
پورفتحاهلل در ادامه به کاهش مراجعه به پایگاههای اهدای خون
در اسفند ماه اشاره کرد و گفت :متأسفانه علیرغم افزایش حجم
جراحیها در سه هفته اول اسفند میزان اهدا کاهش یافته که ضرورت
دارد این مسأله مورد توجه مردم قرار گیرد .البته ما این موضوع را
مدیریت کردیم ولی ایام نوروز نگرانی داریم چرا که در تعطیالت عید
به دلیل افزایش سفر و حجم حوادث جادهای نیاز به مصرف خون
بیشتر میشود.
مدیرعامل انتقال خون ایران به پویش چهارشنبهسوری با عنوان
سرخی تو از من توسط اهداکنندگان خون اشاره کرد و گفت :مردم
میتوانند در این زمان جهت اهدای خون به پایگاههای اهدای خون
مراجعه کرده و به این پویش بپیوندند.
وی خاطرنشان کرد :حجم زیادی از اهداکنندگان خون در کشور
را کسانی تشکیل میدهند که از زمان جنگ تحمیلی نسبت به این
مسأله اقدام کرده و اکنون به دوران معافیت از اهدا به دلیل افزایش
سن قرار گرفتند بنابراین ضرورت دارد جوانان بیشتری جهت اهدای
خون مستمر اقدام کنند.

رضا جاللی مدیر کل امور ایثارگران شهرداری
تهران نیز در این مراسم ضمن تبریک حلول ماه
مبارک رجب ،با بیان این که دیدار با خانواده شهدا
همواره در دستور کار اداره کل امور ایثارگران بوده
است ،بازدید از  206خانواده شهید دفاع مقدس،
 170شهید شهرداری تهران و  42شهید خدمت
آتش نشانی در سال  97را یادآور شد و افزود:
برگزاری  31جلسه کمیته معیشت به منظور
بررسی مطالبات خانواده شهدا و ایثارگران یکی
دیگر از اقدامات به انجام رسیده است که درآن به
بخش وسیعی از مطالبات پاسخ داده شد.
وی عملکرد مرکز مشاوره شمیم ایثار را در دو

بخش کلینیک تخصصی ریه ویژه جانبازان شیمیایی
و روان شناسی و روان پزشکی جهت ارائه خدمات
به  4500نفر از جامعه ایثارگری شهرداری تهران و
حوزه شهروندی عنوان کرد و گفت :کاهش مسائل و
مشکالت این افراد به خصوص جانبازان اعصاب و روان
مهمترین دغدغه ماست که امیدواریم بتوانیم بخشی
از آن را کاهش دهیم.گفتنی است مراسم افتتاحیه
این مجموعه عصر روز شنبه  18اسفند ماه با حضور
نظری قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری
تهران ،نصیری مدیر کل بنیاد شهید استان تهران و
چوبینه مدیرعامل شرکت شهرسالم در سالن جلسات
این مرکز برگزار شد.

قلب پایتخت به استقبال نوروز  98رفت

شهردار منطقه شش از تمهیدات صورت
گرفته برای استقبال از نوروز  98در قلب پایتخت
خبر داد و گفت :راه اندازی نوروزگاه های منطقه ای،
رنگ آمیزی دیواره ها و المان های شهری ،ترمیم
پایه چراغ ها و برج های نوری در سطح بوستان
ها و معابر ،پاکیزه سازی و نوسازی مخازن زباله،
اجرای برنامه های شاد محلی در سرتاسر منطقه و
فعالیت اتوبوس گردشگری از جمله برنامه های در
نظر گرفته شده است.
به گزارش امتیاز ،محمد رضا دهداری پور
با بیان اینکه منطقه شش به عنوان منطقه مرکزی
پایتخت مورد توجه تمام شهروندان قرار دارد گفت:
شهروندان نوروز را هنگامی احساس می کنند که
مناطق مرکزی پایتخت به استقبال نوروز رفته
باشند .او با اشاره به حجم فعالیت صورت گرفته
در سطح منطقه گفت :تمامی معاونت ها به صورت
شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا شهروندان در
نخستین روزهای سال جدید چهره جدیدی از شهر
را مشاهده کنند .شهردار منطقه شش با بیان اینکه
ویژه برنامه های نوروزی خاصی در پالزای میدان
ولیعصر ،خیابان برادران مظفر و محدوده توانیر در
نظر گرفته شده است گفت :خیابان ولیعصر (عج)
یکی از مقاصد اصلی گردشگری شهر تهران در ایام
نوروز خواهد بود.

شهردار منطقه  10در همایش دوچرخه سواری شهروندی؛

راه اندازی  2کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در سال 98

صبح دیروز در مراسم همایش دوچرخه سواری شهروندی،
حسین بحیرائی شهردار منطقه  ،10مجید رباطی سرپرست سازمان
ورزش ،پیشکسوتان ورزشی ،اعضای فدراسیون دوچرخه سواری،
معاونان و مدیران به همراه جمع کثیری از شهروندان سرای محله
هاشمی تا پارک آموزش ترافیک را رکاب زدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10شهردار منطقه
در این مراسم که به مناسبت «سه شنبه بدون خودرو» برگزار شد
آلودگی هوا و ترافیک را دو دغدغه مهم مدیریت شهری پایتخت در
نظرسنجی صورت گرفته از شهروندان عنوان کرد و راهکار آن را
توسعه زیرساخت ها ،فرهنگ سازی مناسب و آموزش با محوریت

باغ راه امید منطقه  15در آستانه فرا رسیدن
ایام نوروز میزبان تخم مرغ های رنگی نوروزی می
شود.
به گزارش امتیاز ،وحیدرضا محمدی شهردار
منطقه با اعالم مطلب فوق گفت :از فردا 40
تخم مرغ سفید در این باغ راه نصب می شود تا

کودکان برشمرد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از دوچرخه در سفرهای درون
منطقه ای از اجرای چندین همایش دوچرخه سواری در سال آینده
خبر داد و افزود :در نظر داریم در سال  98و در فاز اول  2کیلومتر
مسیر دوچرخه سواری در منطقه راه اندازی کنیم.
شهردار منطقه با تاکید بر حسایست زایی شهروندان نسبت به
مسائل زیست محیطی و ترافیک یادآور شد :می بایست با مشارکت
فعال شهروندان شهر را به تسخیر پیاده روها و دوچرخه سوارها
دربیاوریم و منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهیم که این
موضوع زمینه ساز تبدیل «تهران شهری برای همه» خواهد بود.

شایان ذکر است در این برنامه که با مشارکت معاونت حمل
و نقل و ترافیک و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه اجرا
شد شرکت کنندگان مسیر سرای محله هاشمی واقع در خیابان
امام خمینی (ره) را تا پارک آموزش ترافیک رکاب زدند و در
خاتمه به قید قرعه و با اهدای جوایز از  12شرکت کننده تجلیل
به عمل آمد.
شهردار منطقه در خاتمه این برنامه دیداری نیز با دانش آموزان
حاضر در پارک آموزش ترافیک داشت و از آنان خواست تا نماینده
شهردار منطقه در خانواده باشند و ضمن رعایت آموزش های ترافیکی،
دیگران را نیز به این مهم تشویق کنند.

جشنواره تخم مرغ های رنگی در منطقه 15

هنرمندان منتخبی که از طریق فراخوان انتخاب
شده اند طی دو روز متوالی در ورک شاپ آنها را
رنگ آمیزی کنند.
شهردار منطقه در ادامه به زیبا سازی شهر
در آستانه نوروز اشاره کرد و افزود :به منظور
ایجاد زیبایی منظر شهری و نشاط شهروندان و

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
چهار تهران خبر داد:

ارائه برنامه های شاد نوروزی
درنوروزگاه بوستان پلیس

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه چهار تهران از برگزاری جشنواره نوروزگاه
در نوروز  98خبر داد و گفت :بوستان پلیس منطقه
چهار با برگزاری دهها برنامه شاد فرهنگی  ،ورزشی
در جشنواره نوروزگاه میزبان شهروندان و مسافران
نوروزی خواهد بود.
به گزارش امتیاز؛ « معصومه سادات عمارتی
« با بیان این خبر افزود :در آستانه سال نو ،جشنواره
نوروزگاه منطقه چهار با برگزاری برنامه های شاد
و متنوع فرهنگی ،هنری و آموزشی ویژه خانواده
ها از  3تا  10فروردین و از ساعت  20تا  23در
بوستان پلیس برگزار می شود .وی به برنامه ریزی
ها و هماهنگی های انجام شده در ارائه هرچه بهتر
خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی اشاره
کرد و گفت :جشنواره نوروزگاه با برپایی غرفه های
مختلف شامل صنایع دستی  ،حجاب و عفاف ،
گردشگری و برپایی استیج با برگزاری نمایش های
عروسکی ،استند آپ کمدی ،نمایش های آیینی
و اجرای موسیقی و  ..میزبان شهروندان تهران و
مسافران خواهد بود .معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه چهار تهران در ادامه به اجرای
طرح پیاده راه فرهنگی در بوستان پلیس اشاره کرد
و گفت :طرح پیاده راه فرهنگی به منظور ترغیب
خانواده ها به ورزش های جمعی و بازی های
خالقانه گروهی در کنار برگزاری غرفه های سالمت
 ،هنری و در مهمترین بخش پیاده روی دسته
جمعی از  3تا  10فروردین از ساعت  15 / 30تا 20
اجرایی می شود.عمارتی در پایان اظهار امیدواری
کرد و گفت :امید است با اجرای این برنامه ها و
تالشهای همه جانبه مدیریت شهری منطقه چهار
بتوانیم اوقات خوشی را برای شهروندان ،خانواده ها
و مسافران نوروزی منطقه چهار رقم بزنیم .
شهردار منطقه یک:

افتتاح نخستین مرکز مشاوره ایثارگران در کشور
ایثارگرمان ارائه دهند.
وی افزود :داشتن یک برنامه خوب ،منسجم و
مبتنی بر نیازهای مخاطبان برای توسعه روز افزون
این مرکز و مراکزی که در آینده افتتاح خواهند شد
بسیار مهم است.
معاون شهردار تهران در پایان تصریح کرد:
امید دارم این مجموعه را به برترین مرکز مشاوره
حوزه ایثارگران در کشور تبدیل کنیم تا بعنوان
یک الگو در سایر وزارتخانه ها ،مراکز و سازمان ها
توسعه یابد و ما هدفمان این است که با یک نگاه
متعالی ،این گونه مراکز تخصصی در سراسر کشور
ایجاد شود.

خبر کوتاه

مسافران نوروزی المان های شهری رنگ آمیزی
می شود.
به گفته وی در این راستا  28500متر مربع
نرده در خیابان خاوران تا بزرگراه امام علی ع،
خیابان  17شهریور حدفاصل رستگار مقدم تا قاسم
مهاجر و نیز میدان بسیج تا شهرک رضویه با رنگ

های جدید ،نونوار می شود.
وی با اشاره به رنگ آمیزی  400میله پرچم
در پل های سواره رو منطقه در این ایام گفت13 :
دستگاه پل عابر پیاده و  8000منر طول جداول
و المان های شهری ترمینال خاوران نیز طی این
مدت رنگ آمیزی خواهد شد.

آماده اجاره باغات شمال تهران و تبدیل
آن ها به فضاهای عمومی هستیم

شهرداری منطقه یک آماده است باغات در
اختیار بخشهای دولتی  ،نهادها ،سازمانها و بنیادها
را در قالب اجاره های بلند مدت در اختیار بگیرد تا
هم از فضای سبز منطقه صیانت شود و هم با تبدیل
آن ها به بوستان  ،امکان استفاده عموم شهروندان
فراهم شود.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی شهردار
این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت :از آنجا
که مقام معظم رهبری تاکید بر صیانت و حفاظت از
عرصه های فضای سبز را داشتند شهرداری منطقه
یک با مذاکره و مکاتبه با مالکان و متولیان باغات
در بخشهای دولتی  ،نهادها و سازمانها و بنیادها
که سهم قابل توجهی از فضاهای سبز منطقه را
در اختیار دارند پیشنهاد کرده است که باغات را با
شرایطی که مطابق قانون به سرمایه گذاران و بهره
برداران در قالب اجاره های بلند مدت واگذار می
کنند به شهرداری واگذار کنند تا هم از فضای سبز
منطقه صیانت شود و هم سرانه های فضای سبز
عمومی منطقه توسعه یابد .وی باغ اراج را از جمله
باغات در اختیارنهاد ها دانست و گفت :در ابتدای
امسال حسب تصمیم و توافق مدیریت شهری وقت
منطقه با مالک و سرمایه گذار باغ موسوم به اراج
در فرایندی ،شهرداری منطقه یک از قریب به
۲۹هزار متر مربع از عرصه این باغ  ،بالغ بر  ۲۰هزار
مترمربع آنرا در اختیار می گیرد و اقدامات اجرایی
برای احداث بوستان با پیشرفت  50درصدی را در
آن به انجام می رساند  .موسوی افزود :پس از
آن بهره بردار این باغ در بخش  ۳۰درصدی در
اختیار خود  ،اقدام به آغاز عملیات گود برداری می
کند که با تذکر شورای شهر تهران و حسب دستور
صریح شهردار تهران عملیات گوبرداری در همان
زمان بطور کامل متوقف و در حال حاضر هیچ
اقدامی در هر یک از بخشها نیافتاده است و این باغ
و سایر باغات مشابه بطور مستمر تحت نظارت قرار
دارد .وی گفت :پرونده تخلفات آن در حذف و قطع
درختان در کمیسیون ماده  ۷و سازمان بوستانها و
فضای سبز شهرداری تهران مفتوح و بالغ بر ۸۵
میلیارد تومان جریمه برای مالک آن در نظر گرفته
شده و پرونده همچنان مفتوح است .
در منطقه  7صورت می گیرد؛

اجرای طرح ویژه نوروزی در کوچه
سبزیکاری

شهردار منطقه  7گفت :به پاس همکاری
اهالی کوچه سبزیکاری در طرح تفکیک پسماند از
مبدا به مناسبت فرا رسیدن سال نو ،خدمات ویژه
به شهروندان ساکن در این معبر ارائه خواهد شد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با اعالم این
مطلب افزود :شهرداری منطقه  7قصد دارد خدمات
مختلف و ویژه ای را به صورت رایگان در روز پنج
شنبه مورخه بیست و سوم اسفند ماه در این کوچه
در اختیار شهروندان قرار دهد .
وی در راستای تشریح چگونگی اجرای این
طرح تاکید کرد :در روز تعیین شده خودرو های
ملودی طرح تفکیک پسماند از مبداء نسبت به
تحویل پسماند های حجیم مانند مبل  ،میز  ،وسایل
چوبی مستعمل و دور ریختنی بصورت رایگان اقدام
خواهند کرد .به گفته شهردار منطقه  7رنگ آمیزی
دیوارها با پوشاننده ،گلکاری در بوستان مربوطه،
کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان ،رفع زوائد
شهری از قبیل پوستر و برچسب از دیوار ها و درب
منازل ،گلکاری ،کوددهی و کند کوب در باغچه های
کوچه تنها بخشی از خدماتی است که به شهروندان
کوچه سبزیکاری ارائه خواهد شد .وی تاکید کرد:
شستشوی نهر ،پاکسازی کامل کوچه ،جمع آوری
پسماند های خشک و پسماند های حجیم و
الکترونیک از درب منازل و تحویل رایگان کیسه
زیست تخریب پذیر ،شستشوی دیواره ها با واتر جت،
طعمه گذاری بر علیه حیوانات مضرشهری در صورت
نیاز هر یک از واحدها ،توزیع کیسه های پارچه ای به
واحد های که در طرح تفکیک مشارکت می کنند و
آموزش نحوه جداسازی و تفکیک پسماند خشک از
تر و الکترونیک از دیگر خدماتی است که به صورت
رایگان به شهروندان این کوچه ارائه خواهد شد.

