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اخبار
« 110گلدان شمعدونی و اطلسی»
زینت بخش پیاده روی جنبی ساختمان
اصلی شهرداری منطقه 21شد

با هدف اجرای «جشنواره شمعدوني؛ نماي
زيبا» که طرح نوروزی سازمان زيباسازي شهر
تهران است ،پیاده روی جنبی ساختمان اصلی
شهرداری منطقه 21با «110گلدان شمعدونی و
اطلسی» آراسته شد.
به گزارش امتیاز ،سیاوش زابلی معاون
خدمات شهری و محیط زیست این منطقه ضمن
بیان خبر فوق گفت :اداره زیباسازی این معاونت با
هدف اجرای «جشنواره شمعدوني؛ نماي زيبا» که
طرح نوروزی سازمان زيباسازي شهر تهران است،
اقدام به نصب «110گلدان شمعدونی و اطلسی»
در پیاده روی جنبی ساختمان اصلی شهرداری
منطقه 21کرد .وی در همین خصوص افزود :این
اقدام زیباسازی منظر شهری؛ با عنایت به تاکید
شهردار محترم تهران در خصوص استفاده از رنگ
ها در محیط شهر و همچنین ایجاد فضای سبز
عمودی ،به منظور افزایش زیبایی بصری برای
استفاده شهروندان و اثرگذاری بر روحیه آنان
صورت گرفت.زابلی در خاتمه تاکید کرد :با عنايت
به فرا رسيدن روزهاي پاياني سال  1397و همگام
با زندگي مجدد طبيعت« ،جشنواره شمعدوني؛
نماي زيبا»؛ با هدف» زيباسازي نماي ساختمان ها،
مدارس و مساجد» و در راستاي رسالت اصلي خود
مبني بر ارتقاي كيفيت سيما و منظر شهري در
سطح مناطق 22گانه شهر تهران برگزار شده است.
در نشست مشترک مدیران شهری با نخبگان
دانشجویی مطرح شد؛

احترام شهر و شهروندان به یکدیگر به
صورت دوجانبه محقق می شود

در آخرین روزهای سال  ۹۷نشست مشترک
مدیران شهری با نخبگان دانشگاهی به میزبان
شهرداری منطقه شش و در ستاد مدیریت بحران
پارک الله برگزار شد.
به گزارش امتیاز؛ در این دیدار بیش از
 ۲۵۰نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران حضور
داشتند و سواالت خود را مدیران شهرداری تهران
پرسیده و جویای برنامه های پیش روی مدیریت
شهری برای پیشرفت تهران شدند .در این دیدار
کاظمی ،مدیرکل دفتر شهردار تهران خواستار
مشارکت دانشجویان در برنامه های مدیریت
شهری برای توسعه تهران شد .کاظمی در این
نشست با بیان اینکه باید به شهروندان آموزش
داده شود تا از ظرفیت های موجود در شهر
بهترین بهره را ببرند گفت :وقتی ما به شهروندان
احترام بگذاریم ،آنها نیز به قوانین شهری احترام
می گذارند .کاظمی با بیان اینکه شهروندان نخبه
نیز می توانند آموزش را در خانه های خود و در
میان خانواده خود آغاز کنند گفت :صرفه جویی
در مصرف آب ،تفکیک زباله و کاهش پالستیک
های تولیدی از خانه ها شروع می شود و همین
رفتارهای کوچک تبدیل به فرهنگ می شود.
مدیرکل دفتر شهردار تهران تصریح کرد :در شهر
تهران سامانه ای برای معرفی طرح ها راه اندازی
می شود تا اگر کسی توان اجرای آن را دارد بتواند
از این فرصت ها بهره ببرد .به گفته کاظمی تهران
تا حد زیادی ساخته شده و فضای خالی ندارد
و باید اولویت ها را تشخیص داده و ذره ذره به
سمتش حرکت کرد .در این جلسه مرادخانی،
مشاور هنری شهرداری تهران به نقش هنر در
شهر اشاره کرد و گفت:با استفاده از زبان هنر می
توان آلودگی های موجود در شهر را بیان کرد و
زیست مناسب در شهر را آموزش داد تا بتوانیم به
خوبی زندگی کنیم .به گفته مرادخانی فرهنگ
انسانی باالترین فضای مفید را برای ما ایجاد می
کند و باید بررسی کرد تا هنر نمود بیشتری در
شهر داشته باشد .مشاور هنری شهردار تصریح
کرد:هنرمند باید دغدغه مردم و جامعه را داشته
باشد تا حرفی برای گفتن داشته باشد و شناسنامه
ای از خود به یادگار بگذارد .محمدرضا دهداری
پور ،شهردار منطقه شش نیز در دیدار با نخبگان
دانشجویی گفت :هرکسی ایران را دوست دارد
دغدغه توسعه و پیشرفتش را دارد و با توجه
به اینکه در منطقه شش همه هموطنان ادیان
توحیدی سکونت دارند و از سرتاسر ایران برای
انجام کارهای اداری یا درمانی به اینجا می آیند،
این منطقه به عنوان قلب پایتخت و قلب قلب
ایران شناخته می شود .دهداری پور با بیان اینکه
ما در قلب پایتخت برای همه مردم ایران کار می
کنیم ،گفت :تمام تالش مدیریت شهری بهبود
زندگی تمام شهروندان ساکن یا ورودی به منطقه
است.دهداری پور اضافه کرد:حضور دانشگاه ها و
مراکز علمی مختلف شرایط منطقه را ویژه تر کرده
است و سیاست مدیریت شهری ارتباط مستقیم با
بدنه دانشجویی کشور است و برنامه های خوبی
برای همکاری با کارگروه های دانشجویی وجود
دارد .دهداری پور ارائه آموزش های شهروندی در
حوزه طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا ،آموزش
ترافیک و آسیب شناسی مسائل اجتماعی را از
جمله موضوعاتی دانست که می تواند در کارگروه
مشترک مدیریت شهری و مراکز علمی مطرح و
برای انجام آن ها توسط گروه های دانشجویی
برنامه ریزی شود.
معاون فنی و عمران منطقه  10خبر داد؛

اجرای عملیات شبانه تراش و روکش
آسفالت تقاطع های خیابان آزادی

در آستانه سال نو و به منظور رفع عیوب
جمع شدگی ،موج آسفالت و ایمن سازی نقاط
خطرساز عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت
در تقاطع های خیابان آزادی در حال اجراست.
به گزارش امتیاز ،عباس فراهی زاده
معاون فنی و عمران منطقه ضمن اعالم این خبر
با اشاره به مناسب سازی معابر برای تسهیل در
تردد شهروندان و وسایل نقلیه گفت :در راستای
ارائه و بهبود خدمات نگهداشتی عمرانی شهر
تهران ،معاونت فنی و عمرانی منطقه اقدام به
بهسازی ،تراش و روکش مکانیزه آسفالت در
تقاطع های خیابان آزادی کرده است.
وی افزود :این عملیات از  15اسفند ماه آغاز
شده و به صورت شبانه اجرا می شود.
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خبر خوش شریعتمداری؛ خانوادههای دارای  ۲معلول دارای مسکن میشوند

گالیه وزیر رفاه از ریختوپاشهای اداری
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :بحث
مسکن معلوالن که مورد تأکید مقام معظم رهبری
است باید مورد توجه قرار بگیرد تا خانهای که ۲
معلول در آن زندگی میکند ،بدون مسکن نباشد.
محمد شریعتمداری ظهر امروز در
هفدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران
حوزه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان
که در سالن جلسات بهزیستی لرستان استان
برگزار شد ،اظهار داشت :باید برای جلب
همکاری افرادی که به هر دلیلی از استان
لرستان بیرون رفتهاند برنامهریزی کنید.
وی افزود :بسیاری از نیروهای ارزشمند
لرستان خارج از این استان و کشور زندگی میکنند
و آنها تمایل دارند مشارکت و همراهی کنند،
باید از ظرفیت آنها برای تحولآفرینی در حوزه
خدمات اجتماعی استفاده کنیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:
بحث مسکن معلوالن که مورد تأکید مقام معظم
رهبری است باید مورد توجه قرار بگیرد تا خانهای
که  2معلول در آن زندگی میکند ،بدون مسکن
نباشد؛ آمایش اجتماعی نشان میدهد که رضایت
عمومی مردم پایین است و مردم به اصالح امور
امید ندارند.
شریعتمداری با بیان اینکه روزانه  360میلیون
مراجعهکننده به مجموعه وزارت کار داریم ،گفت:
باید فرهنگ برخورد خوب و خوشرویی همراه با
راهنمایی و مشورتدادن ،در همه بخشها محقق
شود ،چون این برخورد مناسب در روحیه افرادی
که به ما مراجعه میکنند تأثیر دارد.
وی با اشاره به لزوم ارائه خدمات الکترونیک،

افزود :کاهش خدمات حضوری به سالمت اداری و
اقتصادی کمک میکند.
برخورد با مدیران رشوهبگیر
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:
نباید از موضوع سالمت اداری بهراحتی عبور کنیم،
مدیری که رشوه میگیرد با این توجیه که مدیران
باالدست میلیاردی اختالس میکنند ما چرا به
خودمان سخت بگیریم ،یک خائن است و وجود این
افراد در سیستم اداری سم است ،چون به سالمت
اقتصادی ضربه میزنند.
وی تصریح کرد :چرا نباید کار مردم بدون
رشوه پیش برود؛ مسئوالن با مردم به مهربانی و
در برابر مدیران فاسد ،خشن و سختگیر برخورد
کنند؛ هر مدل رشوهای خالف است و حق ندارید

چهره نظام اسالمی را مخدوش کنید.
لزوم خدمت به مردم
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
ما در مرکز بهزودی در بررسی وضعیت مدیران،
شاخص برخورد با فساد را لحاظ میکنیم ،گفت:
در کنار این موضوع باید شفافیت نیز مورد توجه
قرار بگیرد.
وی افزود :پذیرفته نیست موضوعی که
میتوانیم شفاف به مردم بگوییم را پنهان کنیم ،ما
این بحث را در وزارتخانه در پیش خواهیم گرفت و
در استان نیز باید بهطور جدی به آن پرداخته شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
خدمت به مردم وقت نمیشناسد ،عنوان کرد:
همانطور که در خط مقدم جبهه زمان برای ما

معنی نداشت ،مدیران هم باید در تمام ایام سال
خدمت به مردم را محور فعالیت خود قرار دهند نه
اینکه فقط در ساعات اداری پاسخگو باشند؛ امروز
کشور به مدیریت اداری معمولی نیاز ندارد باید
جهادی کار کنیم ،اگر نمی توانید کنار بروید.
گالیه از ریختوپاشهای اداری
وی با بیان اینکه من از سفره صبحانه امروز
گالیه دارم ،تصریح کرد :در خانه خود هر مدلی
که تمایل داشتید استفاده کنید ،ما مخالف تکریم
مهمان نیستیم ،اما در بخش اداری نباید اسراف
کرد چون پول بیتالمال است.
شریعتمداری بیان کرد :جلسهای در
کشور مالزی داشتیم و من عطسه کردم ،اما
دستمال کاغذی روی میز نبود وقتی علت را
جویا شدیم گفتند در جهت صرفهجویی حذف
شد هاست.
وی با بیان اینکه قطرهقطره جمع گردد
وانگهی دریا شود ،افزود :توجه به همین نکات ریز
و جلوگیری از این قبیل ریختوپاشها میتواند در
طول سال ،صرفهجوییهای بزرگی را رقم بزند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:
البته به کارمندان خود برسید و حقوقشان را
پرداخت کنید؛ در بحث آموزش ،تأمین مسکن و
معیشت کارمند هر کاری از دستتان بر میآید را
انجام دهید ولی از ریختوپاشهای بیخود در این
مراسمات جلوگیری کنید.
وی تصریح کرد :در سفرهای خارجی روی
میز فقط بطری آب میگذارند ،اما وقتی به کشور
ما میآیند با پسته و شکالت از آنها پذیرایی
میکنیم.

 31هزار بازرسی از مراکز غذایی و اماکن عمومی و پلمب  ۹۸مکان متخلف
رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به آغاز به کار
بازرسیهای سالمت نوروزی بهداشت محیط ،گفت :این بازرسیها
از مراکز تهیه ،توزیع و طبخ با اولویت رستورانها ،قنادیها و اماکن
بین راهی و اماکن عمومی با اولویت هتلها ،مراکز اقامتی ،پایانههای
مسافربری و سرویسهای بهداشتی انجام میشود.
مهندس سید رضا غالمی ،رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و
بهسازی اماکن عمومی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت
گفت :در سومین روز ( ۲۲اسفند  )۹۷آغاز بکار بازرسیهای سالمت
نوروزی بهداشت محیط؛  ۳۱هزار و  ۴۹۴مورد بازرسی بهداشت
محیطی از مراکز تهیه ،توزیع و طبخ با اولویت رستورانها ،قنادیها
و اماکن بین راهی و همچنین اماکن عمومی با اولویت هتلها ،مراکز
اقامتی ،پایانههای مسافربری و سرویسهای بهداشتی انجام شد که

از این تعداد  ۶۹۰مورد از اماکن بین راهی بازرسی بهداشت محیطی
شده است.
وی گفت :همچنین در این بازرسیهای انجام شده  ۴۴۴محل
متخلف بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شدند و  ۹۸محل متخلف
بهداشتی پلمب شده است که از این تعداد  ۱۹مورد مربوط به
رستورانهای بین راهی بوده است.
غالمی اضافه کرد :در این بازرسیها تعداد  ۲۰هزار و  ۲۶۹مورد
سنجش پرتابل انجام شده و همچنین  ۲۱هزار و  ۱۷۶مورد کلرسنجی
از آب مصرفی انجام شده است.
رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت :براساس گزارش تیمهای
سیار بازرسی بهداشت محیطی سراسر کشور حدود  ۲۵هزار و ۴۴۷
کیلوگرم مواد غذایی و آشامیدنی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته از

چرخه مصرف انسانی توسط بازرسین بهداشت محیط خارج شده
است.

میشود ،محیطزیستمان را با خطر جدی مواجه
کرده است و با توجه به طبیعت استانهای شمالی
کشور این آثار مخرب ،مشهودتر است .خشکی دریاچه
ارومیه ،تاالب انزلی و تخریب بخش گستردهای
از جنگلهای شمال کشور از نمونههای این رویه
مخرب است که لزوم اهتمام جدی به این مسئله را
میطلبد .کافی است ساعاتی را در جنگلهای شمال
کشور بگذرانید تا صدای تکاندهنده ارهبرقی و بریده
شدن درختان و ...عمق فاجعه را بیشتر احساس
کنید .فعاالن محیطزیست نسبت به این رویه هشدار
میدهند .همزمان با سفر رئیسجمهوری به استان
گیالن ،موضوع تخریب منابع طبیعی در این استان
را موردبررسی قراردادیم .اسماعیل کهرم ،کارشناس
محیطزیست در این خصوص ضمن هشدار نسبت به
جنگل خواری در شمال کشور میگوید که در صورت
ادامه این وضعیت بین  ۷۵تا ۱۰۰سال دیگر چیزی
بهعنوان جنگلهای هیرکانی نخواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود وضعیت
تاالب انزلی را موردبررسی قرارداد و با اشاره به ورود
فاضالب کارخانهها به این تاالب بر ضرورت اصالح این
روندهای غلط تأکید کرد.
این کارشناس محیطزیست با اشاره به مشکالت
رودخانه زرجوب میگوید :گفته میشود این رودخانه
از آلودهترین و زشتترین رودخانههای جهان است و
امیدواریم تصمیمات الزم در جهت بهبود وضعیت این
رودخانه از سوی مسئولین اتخاذ شود .وی در ادامه
به طرح جاده کنارگذر انزلی اشاره کرد و افزود :طرح
جاده کنارگذر انزلی که درزمان احمدینژاد قرار بود دو
بانده شود این موضوع باعث ایجاد آسیبهایی به این
تاالب شد از همین رو ضروری است تا این طرح بهکل

ملغی شود به دلیل اینکه با ساختن این جاده آب کافی
به انزلی نخواهد رسید و انزلی بهکل خشک خواهد
شد همانطور که در حال حاضر هم شاهد هستیم که
وسعت این تاالب نصف شده است.
این کارشناس محیطزیست افزود :از مسئولین
می خواهیم تا نگذارند خانهها و تأسیسات و
کارخانههایی که در اطراف تاالب انزلی هستند اینها
فاضالب پساب و آشغالهای تولیدیشان را به تاالب
انزلی بریزند .وی میگوید :تأسیسات مانند کارخانهها
هرچه که تولید میکنند پساب و فاضالب آنها بهطور
مستقیم به تاالب انزلی ریخته میشود از همین رو
تاالب انزلی یکی از آلودهترین تاالبهای نهتنها
ایران بلکه منطقه و جهان است زیرا تبدیل به یک
آشغالدانی شده است.
وی در ادامه میگوید :یکزمانی ما حدود ۳۵
کیسهزباله از اطراف این تاالب جمعآوری کردیم و بعد
وقتیکه ازانزلی حرکت کردیم با ما تماس گرفتند و
گفتند که تمام این کیسههای زباله به تاالب انزلی
ریخته شده یعنی زبالههایی که از مکانهای مختلف
جمعآوری میشوند داخل این تاالب ریخته میشود.
کهرم به جاده کنارگذر انزلی که تبدیل به
میانگذر شده است اشاره کرد و میگوید :برای ساخت
این جاده پلهایی در اعماق آب تشکیل شد کهبرگها
به این پایهها چسبیدند و مانع از جریان آب شدند که
از نمونه آن میتوان به زرجوب و جواهر رود اشاره کرد
که مانع ورود آب این رودخانهها به داخل تاالب شد و
باعث خشک شدن رودخانه سیاهبیشه شد .وی بابیان
اینکه در این رودخانه هرساله  ۲هزار بال قو زمستان
گذرانی میکردند میگوید :در حال حاضر این مکان
کام ً
ال خشکشده است.

آغاز طرح نوروزی پلیس در جادهها
معاون عملیات پلیس راهور ناجا اعالم کرد :طرح پلیس راهور از ۲۵
اسفند ماه در سراسر کشور آغاز میشود و تا روز یکشنبه ۱۸فروردین
 ۹۸ادامه خواهد داشت.سرهنگ حسن خسروجردی در این باره اظهار
کرد :تعطیالت نوروزی از پرترافیکترین روزهای سال است و از همین
جهت پلیس راهور اهمیت ویژهای برای این روزها قائل است .بنابراین
پلیس راهور با بررسی مشکالت ترافیکی تعطیالت نوروز گذشته سعی
کرده است تا خدمات بهتری را برای نوروز  ۹۸درنظر بگیرد.وی در ادامه
با اشاره به اینکه مهار تصادفات و کاهش تلفات جادهای یکی از اهداف
اصلی طرح نوروزی  ۹۸است ،گفت :طرح پلیس راهور از روز ۲۵اسفند
ماه در سراسر کشور آغاز میشود و تا یکشنبه۱۸ ،فروردین  ۹۸ادامه

خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه شعار نوروزی پلیس راهور پرهیز از
خطر ،آرامش در سفر است ،گفت :شعار ناجا نیز نشاط بهاری ،نظم و
قانون مداری است که رعایت این مسائل باعث می شود در بعد انتظامی
و ترافیکی شاهد امنیت نوروزی باشیم.معاون عملیات پلیس راهور ناجا با
بیان اینکه هر ساله با افزایش میزان تولید خودرو داخل شهرها و جاده
ها ،حجم ترددها نیز افزایش پیدا میکند ،گفت :پیش بینی می کنیم تا
در نوروز  98نیز شاهد افزایش  ۸تا  ۱۰درصدی تردد در سطح محورهای
مواصالتی نسبت به سال گذشته باشیم .یکی از موارد مورد توجه در نوروز
نیز محدودیت و ممنوعیت ترافیکی است ،با توجه به اینکه ترافیک در این
ایام بیشتر می شود ،نیاز است تردد وسایل نقلیه تسهیل گردد بنابراین

به صورت به خصوص در مورد محورهای استان تهران به سمت شمال
کشور محدودیت هایی را برنامه ریزی کردهایم .وی با بیان اینکه در حاضر
هیچ یک از محورهای مواصالتی مسدود نیستند ،گفت :همکاران من در
پلیس راهور در بیش از  ۱۰۰گردنه برف گیر و کوهستانی به صورت شبانه
روزی مستقر هستند .معاون عملیات پلیس راهور ناجا با اشاره به نقاط
حادثه خیز راههای کشور ادامه داد :در حال حاضر در سطح کشور ۳۴۰۰
نقطه حادثه خیز وجود دارد که  ۱۵۸۵نقطه ،بحرانی هستند ،بنابراین
قبل از اسفند ماه با همکاری سازمان راهداری بازدید میدانی را اجرا و به
روز رسانی کرده ایم و در جهت آشکار سازی نقاط حادثه خیر قدمهای
کارآمدی برداشته شده است.

اجرای طرح دیوار دانایی در سرای محله سبالن
شهردار منطقه  7گفت :طرح دیوار دانایی با
امکان امانت دهی و تبادل کتاب برای اولین بار در
این منطقه در سرای محله سبالن اجرا می شود.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با اعالم این
مطلب افزود :بهره مندی بیشتر و بهتر مخاطبان و
جذب بیشتر کودکان  ،نوجوانان و جوانان به محیط
های مطالعاتی و آموزشی از جمله اهداف اجرای
طرح دیوار دانایی است.

وی اظهار داشت :دعوت از چهره های
سرشناس و محبوب در حوزه نویسندگی و نشر و
همچنین حضور اهالی قلم در بخش های شعر و
رمان و داستان ،برگزاری مسابقات قصه خوانی،
قصه گویی و شعر خوانی از دیگر بخش هایی
است که در این طرح اجرا می شود.
شهردارمنطقه  7عنوان کرد :تعامل با خیرین با
هدف تجهیز ،تکمیل و تقویت کتابخانه های دیواری

مواهب طبیعی و افراد فرهیخته دو
سرمایه اصلی شمال تهران است

مواهب طبیعی و اکولوژیکی و افراد
فرهیخته دو سرمایه اصلی در شمال تهران
محسوب می شود که منطقه یک را ازسایر
مناطق متمایز می کند.
به گزارش امتیاز؛ مهندس سید حمید
موسوی شهردار منطقه یک در جمع شورایاران
محالت  27گانه شمال تهران با بیان مطلب فوق
اظهار داشت:
هیچ منطقه ای در شهر تهران از نظر
معیشتی  ،دانش،شرایط فرهنگی باالتر از
منطقه یک نیست و این سرمایه انسانی اگر در
کنار مدیریت شهری قرار گیرد نتیجه آن رونق
منطقه است.
موسوی افزود :با ساختار سازی مناسب
شورایاری ها می توانیم آن ها را از طرح مسایل
و دغدغه های کوچک محلی به سمت ارایه طرح
های کاربردی در محله ها ارتقا دهیم .
وی افزود :شورایاران بعنوان دولت های
محلی باید طرح مناسب محله خود را بررسی
کنند و به مدیریت شهری منطقه اعالم نمایند
که چه طرح و پروژه هایی الزم است در محله
آنها اجرا شود تا بستر شهری برای زندگی
ساکنان آن مناسب سازی شود.
شهردار منطقه یک تصریح کرد:تقویت
شورایاری ها و نهادهای اجتماعی در راستای
توسعه پایدار باید اجرا شود چرا که توسعه
پایدار در شهر با توسعه اجتماعی رخ می دهد
که مهمترین شاخص این توسعه  ،حضور مردم،
سازمان های مردم نهاد و سرمایه های انسانی
است .
موسوی از شورایاران خواست بعنوان
اصلی ترین سرمایه های اجتماعی شهر تهران
با مشارکت خود در طرح های شهری مدیریت
منطقه را یاری کنند.

پخش بیش از 25هزار تن آسفالت در
معابر شمال شرق تهران

تخریب جنگلهای ایران طی  3دهه گذشته افزایش یافته است

مهدوی ،کارشناس محیط زیست گفت :بیش از
از  40هزار هکتار از جنگلهای شمال کشور دچار آفت
و شپپره شمشاد هستند
یک کارشناس محیط زیست با بیان اینکه طی
سه دهه گذشته روند تخریب جنگلهای در ایران
شدت گرفته است ،گفت اگر روند کنترل و نظارت
نداشتن بر جنگلها به همین شکل ادامه داشته باشد،
نمیتوان آینده مناسبی را برای جنگلها پیشبینی
کرد.
احمد مهدوی با اشاره به روز درختکاری و سنت
درختکاری در کشور اظهار کرد :روز درختکاری به
صورت نمادین هرساله در روز پانزدهم اسفندماه و در
اولین روز از هفته منابع طبیعی برگزار میشود .حفظ
درختان فقط با برگزاری یک روز به صورت نمادین
کافی نیست و این مشارکت باید در طول سال انجام
شود.
وی افزود :در این مسیر باید به فرهنگسازی
پرداخت تا مشارکت همگانی در کاشت درخت و
حفاظت از آنها صورت بگیرد و روز درختکاری میتواند
به عنوان یک نماد نقش مهمی در فرهنگسازی برای
کاشت و نگهداری از درختان داشته باشد.
این کارشناس حوزه محیط زیست با بیان اینکه
هماکنون در کشور با تخریب محیط زیست و جنگل
زدایی روبرو هستیم ،گفت :روند تخریب محیط زیست
نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها طی
دههای اخیر روندی صعودی داشته و تخریب جنگلها
تهدیدی برای زیستگاه انواع گونهها محسوب میشود.
عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه آزاد
با بیان اینکه بیش از از  40هزار هکتار از جنگلهای
شمال کشور دچار آفت و شب پره شمشاد هستند،

شهردار منطقه یک در جمع شورایاران محالت
شمال تهران:

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار  خبر داد:

هشدار به عواقب جنگلخواری در شمال و  نابودی جنگلهای هیرکانی تا  ۱۰۰سال؛
گفت :حیات بسیاری از حشرات و میکرو ارگانیسمها
به وجود گونههای متعدد شمشاد وابسته است و
زیستگاه بسیاری از حیوانات این عرصههای جنگلی
است اما متاسفانه در طول دهههای گذشته آزمون
و خطا در جنگلهای ایران به ویژه جنگلهای شمال
کشور بسیار زیاد بوده است و بهرهبرداری از جنگلها
روند افزایشی داشته است.
مهدوی درباره تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن
بر حیات جنگلهای کشور گفت :موضوع گرمایش
جهانی و تغییرات آب و هوایی نیز بر حیات جنگلها
تأثیرگذار است اما نباید فراموش کرد که پدیده
گرمایش جهانی به تنهایی عامل تخریب جنگلها
است بلکه بهرهبرداری بیرویه از ظرفیت اکولوژیک
جنگلها عاملی برای تخریب جنگلها است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به طرح تنفس
جنگلها و تاثیر آن بر روی حفظ جنگلهای کشور
گفت :در طرح تنفس که طی دو سه سال اخیر
مطرح شده است ،باید در موضوع حفاظت و توسعه
از درختان برنامهریزی درستی صورت بگیرد و در
غیراینصورت طرح تنفس جنگلها نیز مانند بسیاری
از پروژهها ناکام میماند.
هشدار به عواقب جنگلخواری در شمال و  
نابودی جنگلهای هیرکانی تا  ۱۰۰سال
همچنین یک کارشناس محیطزیست ضمن
هشدار نسبت به جنگل خواری در شمال کشور گفت:
در صورت ادامه این وضعیت بین  ۷۵تا  ۱۰۰سال
دیگر چیزی بهعنوان جنگلهای هیرکانی نخواهیم
داشت.
اتخاذ سیاستهای غلط و استفاده نادرست از
منابع طبیعی که جزء ثروتهای هر کشور محسوب

خبر کوتاه

 ،گسترش و توسعه فضاهای مطالعاتی ،ترویج
فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،جذب و جلب مخاطب
بیشتر در سرای محالت وایجاد فرصت های مفید
در حوزه های گفتگو محور از جمله اهدافی است
که در راستای اجرای این طرح دنبال خواهیم کرد.
شهردار منطقه  7یادآور شد :شناسایی و تعیین
مکان های مناسب در سراهای محالت جهت نصب
طراحی و ساخت
کتابخانه های دیواری،

کتابخانه ها با رعایت تناسب فیزیکی با مخاطبان
( کودکان – بزرگساالن) و تجهیز کتابخانه های
دیواری به کتاب های روز و مورد نیاز مخاطبان از
دیگر مواردی است که ما را در اجرای هرچه بهتر
این طرح کمک خواهد کرد.
وی در پایان از تمامی شهروندان خواست تا با
اهدای کتاب های خود به سرای محالت در راستای
ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی سهیم شوند.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار
تهران از اجرای عملیات تراش و روکش آسفالت
به میزان  25هزار تن در محدوده این منطقه در
سال  97خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ « مکاییل علیپور» با بیان
این خبر افزود :به منظور ارتقاء سطح خدمات به
شهروندان در قالب عملیات عمرانی و با افزايش
تردد در معابر اصلي منطقه عملیات های مختلف
عمرانی در سال  97در معابر منطقه اجرایی شد.
وی افزود :در همین راستا عملیات روکش
آسفالت به میزان 25هزار تن ،عملیات درزگیری
به میزان  123هزار مترطول در  33نقطه از
منطقه  ،لکه گیری هندسی بیش از  201هزار
تن آسفالت  ،اجرای نهرو جدول به میزان19
هزار متر طول در طول  11ماه سالجاری در معابر
منطقه چهار اجرایی شد.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار
تهران در ادامه افزود :اتمام و افتتاح پروژه های
شاخصی نظیر تکمیل ادامه خیابان احسان از بزرگراه
شهید زین الدین تا بلوار شهید عباسپور،بازسازی
 38چشمه آبخوری ها و سرویس های بهداشتی،
احداث 3مورد دیوار حائل سنگی،مرمت و بازسازی
ساختمان اسکان کارگری ناحیه،7ترمیم و احداث
معابر جنگل لویزان،تعریض و بهسازی بزرگراه
رسالت ،احداث اتاق بیسیم و بوستان مسافر ،احداث
نهرو جدول در خیابان نگارستان هفتم  ،بهسازی و
روسازی ایستگاههای اتوبوس تندرو با بتن مصلح
درسطح منطقه) (BRTو  ...از جمله اقدامات این
حوزه بوده است.
علیپور ادامه داد :پروژه هایی نظیر نگداشت
نواحی نه گانه ،احداث راستگرد بزرگراه شهید
زین الدین به بلوار بابائیان ،تکمیل احداث
سرویس بهداستی های سطح منطقه ،بازسازی
ساختمانهای اداری ،عملیات ساماندهی نقاط بی
دفاع شهری در بدنه بزرگراه شهید زین الدین و
تکمیل احداث آبنمای میدان پروین تا پایان سال
به بهره برداری می رسد.
وی در پایان به دیگر اقدامات اجرا شده
این حوزه اشاره کرد و گفت :حذف و کاهش
نیروهای مشاور از سیستم نیروی انسانی حوزه
در راستای کاهش هزینه و استفاده از نیروی
انسانی و پتانسیل شهرداری یکی از مهمترین
اقدامات این حوزه در سال  97بوده است.
در آستانه فرارسیدن  نوروز انجام می شود؛

جشن پایان سال کودکان کار در
منطقه ١٥

همزمان با فرار رسیدن سال جدید ،کودکان
کار منطقه  ١٥میهمان شهردار منطقه در جشن
پایان سال خواهند بود.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری معاون
امور اجتماعی منطقه گفت :این مراسم در تداوم
سنت دیرین منطقه  15در راستای برگزاری
باشکوه تر جشن های ایام نوروز و نگاه ویژه به
قشرهای محروم بخصوص کودکان کار انجام می
شود.
وی افزود :بیش از  ٢٠٠کودک کار از
کانون شکوفایی استعدادهای کودکان ،مجری
مدارس پرتو در محالت اتابک و رضویه میهمان
شهردار منطقه  ١٥و معاونین این منطقه در
جشن بزرگ پایان سال همراه با برنامه های شاد
و مفرح خواهند بود.
وی با تشربح برنامه های این جشن به
برگزاری موسیقی زنده ،نمایش های طنز،
مسابقات شاد و مفرح با جوائز متنوع همراه با
اهدای هدایا اشاره کرد و گفت :در پایان این
مراسم کودکان در محیطی صمیمانه به صرف
ناهار میهمان شهردار منطقه  ١٥می شوند.
معاون امور اجتماعی فرهنگی منطقه  ١٥در
پایان خاطرنشان کرد :این مراسم روز پنج شنبه
 ٢٣اسفندماه ساعت  ٩در محل سالن آمفی تئاتر
شهرداری منطقه  ١٥برگزار خواهد شد

