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اخبار
اهدای بیش از  48هزار واحد خون در
ایام نوروز

طی تعطیالت نوروز سال جاری  48هزار و
 549واحد خون اهدا شد.
به گزارش امتیاز؛ دکتر بشیر حاجی بیگی
سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد در این
روزها بیشترین میزان اهدای خون در استانهای
تهران  ،خراسان رضوی ،مازندران و فارس صورت
گرفته است.
وی از افزایش  3درصدی اهدای خون مردم
کشورمان در روزهای ابتدایی سال  98نسبت
به مدت مشابه سال  97خبرداد و افزود :طی
دوهفته ابتدایی سال جاری  83هزار واحد خون
و فرآورده های آن درمراکز درمانی و بیمارستانی
کشور توزیع شد.
مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی
سازمان انتقال خون همچنین از مراجعه بیش
از  2میلیون  664هزار نفر از مردم نوعدوست
کشورمان به مراکز انتقال خون سطح کشوردر
سال  97خبر داد که از این میان نزدیک به
دو میلیون و 100هزار نفر موفق به اهدای خون
شده اند.
سخنگوی سازمان افزود :در سال  ، 97سی
و چهار درصد از اهدا کنندگان خون درکشور
دارای گروه خون +Oبودند که فراوان ترین
گروه خون در کشور است و تنها یک درصد از
اهدا کنندگان خون در کشور دارای گروه خون
-ABبودند .وی تاکید کرد این گروه خونی کم
یابترین گروه خون در کشور است.

حل مشکل کمبود خون در سیستان و
بلوچستان با همکاری شبکه ملی خونرسانی

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت:
بخشی از محمولههای خون به کمک شبکه ملی
خونرسانی امروز تحویل داده شده است.
حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون
ایران با اشارهکاهش ذخایز خونی در سیستان و
بلوچستان و تامین نیاز استان به کمک شبکه
ملی خون رسانی اظهار کرد :با توجه به کاهش
مراجعه داوطلبان اهدای خون در استان سیستان
و بلوچستان در ایام تعطیالت نوروز و ثابت ماندن
و حتی افزایش مصرف خون در بخش های تروما
و تاالسمی در سطح استان ،از روز گذشته فقط
در گروه خون  +Oدرصد پاسخگویی به بخش
تاالسمی برخی شهرهای استان به  ۶۰درصد کل
درخواست روزانه کاهش یافته بود.
وی ادامه داد :برای جبران این کمبود
عالوه بر فراخوان عمومی با پیامک  ،با شبکه
استانی مکاتبات الزم برای اطالع رسانی و دعوت
مردم شریف استان به اهدای خون و همزمان
با هماهنگی های انجام شده با شبکه ملی
خونرسانی کشور از استان های معین  ،محموله
های خون با اولویت گروه خونی  +Oدرخواست
و تعدادی از محموله ها امروز تحویل داده شده
است .
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت:
ضمن تشکر از همکاری شبکه ملی خون رسانی
کشور از امروز کمبودهای برخی گروه های خونی
برای شهرستانهای استان ارسال شده است .

قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل
کشور با همراهی یزدانی معاون خدمات شهری
شهرداری تهران ،عطایی مدیرکل امور خدمات
شهری شهرداری تهران ،عبدلی مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند و رحمانی شهردار
منطقه 21از «روددره قوری چای» واقع در
ناحیه سه ورودی غربی پایتخت در پی شروع
موج جدید بارشهای بهاری بازدید کرد.
به گزارش امتیاز ،قاضی سراج رئیس
سازمان بازرسی کل کشور در پی شروع موج
جدید بارشهای بهاری سال 98با حضور در
منطقه 21و بازدید از روددره قوری چای ،از
نزدیک در جریان اقدامات پیشگیرانه شهرداری
این منطقه برای جلوگیری از وقوع سیل احتمالی
قرار گرفت.
بنا بر این گزارش و با توجه به اهمیت
باالی منطقه 21از جهت وجود روددره قوری
چای در این منطقه و امکان سیالبی شدن آن و
همچنین پایش اصولی وضعیت معابر و کانالها،
قاضی سراج با هدف بررسی وضع موجود و ارائه
راهکارهای الزم از این رود دره در ناحیه سه
ورودی غربی پایتخت بازدید کرد.
شهردار منطقه  13خبر داد:

اجرای طرح های ترافیکی –عمرانی
در بوستان جنگلی سرخه حصار

شهردارمنطقه  13از اجرای طرح های
ترافیکی –عمرانی با هدف تامین آسایش و رفاه
شهروندان در محدوده بوستان جنگلی سرخه
حصار خبر داد .
به گزارش امتیاز ،مرتضی رحمان زاده،
شهردار منطقه با اشاره به تمهیدات منطقه
برای تبدیل بوستان جنگلی سرخه حصار به
قطب گردشگری شرق تهران افزود :با نیاز
سنجی صورت گرفته و با هدف تامین رفاه و
آسایش شهروندان  ،فضای پارک خودرو جهت
توقف شهروندان در  24نقطه این بوستان با
ظرفیت پارک  615دستگاه خودرو ،طراحی
و اجرا شد.
وی اظهار داشت  :با تعیین فضای پارک
خودرو ها  ،نسبت به پخش آسفالت و در مرحله
ی بعدی ترسیم خط کشی مناسب پارک خودرو
اقدام می شود.
شهردارمنطقه در خصوص اقدامات ترافیکی
صورت گرفته افزود  :با هدف تسهیل در رفت و
آمد شهروندان و کاهش تصادفات ،رمپ جهت
خروج ایمن شهروندان در درب اول بوستان
جنگلی سرخه حصار احداث و با نصب عالئم
ترافیکی ایمن سازی الزم صورت گرفت.
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 ۲۰هزار خرده فروش از اطرف مدارس دستگیر شدند؛

شناسایی  ۷۰سایت و کانال فروش مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف
 ۶٨۵تن مواد مخدر و جمع آوری  ۲۵هزار معتاد
متجاهر در سال گذشته در کشور خبر داد.
سردار مسعود زاهدیان اظهار کرد :در سال
گذشته فراز و نشیب های زیادی داشتیم که نتیجه
اقدامات کشف  ۶٨۵تنی مواد مخدر و افزایش سه
درصدی دستگیری معتادین متجاهر شد.
وی درباره برخورد با معتادین متجاهر و جمع
آوری آنها نیز گفت :حدود  ٢۵هزار معتاد متجاهر
در سطح کشور جمع آوری و به مراکز تامین شده از
سوی ستاد هدایت شدند که از این تعداد  ۱۲هزار
نفر از سطح تهران جمع آوری شدند.
به گفته وی ،در پی اقدامات و طرحهای
انجام شده شاهدیم در مناطقی که شرایط بحرانی
بود خصوصا محله هرندی تهران ،اوضاع تغییرات
مثبتی داشته و امنیت نسبی و مناسبی را فراهم
شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره
اینکه مرکز سروش برای جمع آوری معتادان
متجاهر  ۶۵۰نفر ظرفیت دارد گفت :این مرکز با
هدف جمع آوری معتادان متجاهر راه اندازی شده
و قرار است که ظرفیت این مرکز است به ۲۰۰۰
نفر برسد البته امروز میتوانیم همین دو هزار نفر
را در آن مرکز نگهداری کنیم ،ولی ما میخواهیم
مرکز ما مجهز تر شود تا با استانداردهای جهانی از
معتادان نگهداری کنیم.
دستگیری  ۲۰هزار خرده فروش مواد
مخدر در پیرامون  ۲۰۰۰مدرسه
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد:
پلیس دو هزار مدرسه را به عنوان اولویت حضور
مشخص کرده است که اغلب این مدارس بیشتر
در مناطق پرخطر بود که خردهفروشان مواد مخدر
میتوانستند در این مکان فعالیت داشته باشند و
در اطراف مدارس فعالیت کنند که حدود  ۳تن
مواد مخدر در این دو هزار نقطه تا پایان سال ۹۷
کشف شده است.
زاهدیان با بیان اینکه هر منطقهای در پایتخت
شرایط خاص خود را دارد ،گفت :به عنوان مثال در
محله هرندی یک اوضاع را در حوزه مواد مخدر
داریم و در میدان تجریش هم اوضاع دیگری را،
برنامهها را نسبت به محلهها تنظیم و اولویت بندی
می کنیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه
همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات
بسیار با ارزشی را در اطراف مدارس به انجام دادند
 ،گفت :امروز به جرأت میگوییم که اکثر مدارس ما
به صورت هوشمندانه پاکسازی شده است و خطر
تهدید مواد مخدر برای دانش آموزان به شدت
کاهش یافته است و بالغ بر  ۲۰هزار نفر پیرامون
در این دو هزار نقطه تعیین شده ،خرده فروشان
دستگیر شده اند.
زاهدیان با اشاره به طرحهای انجام شده در
محله هرندی مولوی و شوش گفت :بعد از حضور
سردار مومنی در ستاد مبارزه با مواد مخدر و

هماهنگی که بین دستگاهها ایجاد شد و اولویت
بندی هایی که با حمایت دادستانی تهران همراه
بود ،بسیار موثر بود ،به نحوی که ظرف  ۷۲ساعت
تمامی آن مناطق را پاکسازی کردیم و تا امروز هم
آن مناطق پاک شده باقی مانده اند و از تمامی
افراد به ویژه در این زمینه از دستگاه قضائی تشکر
میکنم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان
اینکه تولید شیشه در کشور افغانستان افزایش پیدا
کرده است گفت :با افزایش کشت گیاه «فدرال»
تولید مواد مخدر شیشه در این کشور افزایش
پیدا کرده است و ما در سال گذشته محموله های
بسیاری از شیشه را در مرز شرقی کشور کشف و
ضبط کردیم از جمله این که در ماههای پایانی سال
 ۴۲۰کیلوگرم شیشه در یک محموله کشف شد.
زاهدیان با بیان اینکه افزایش تولید شیشه در
کشور افغانستان یک تهدید جدی برای ما است
گفت :افزایش تولید در این کشور باعث کاهش
قیمت شیشه شده است که برای جلوگیری از ورود
آن به کشور ،کنترلها را در مرز بیشتر کردیم و با
توجه به این امر در سال گذشته کشفیات شیشه در
مرزها دو برابر شده است.
افزایش مصرف گل در میان دانشجویان
و دبیرستانی ها
وی در خصوص پخش کلیپی از مصرف
مواد مخدر توسط دانشجویان در شیراز که پس
از مصرف مواد دچار حالتهای عجیبی شده بودند،
گفت :دستور بررسی این فیلم داده شده و منتظر
نتیجه آن هستیم.
زاهدیان با بیان اینکه  ۱۹تا  ۲۵سالگی سن
مصرف مواد مخدر است گفت :البته مصرف مواد
در محیط های مختلف متفاوت است گاهی اوقات
در یک نقطه ای یک کودک دوساله مصرف کننده
مواد است اما نمیتوانیم بگوییم که سن مصرف
مواد کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه مصرف گل در میان
دانشجویان ،دبیرستانی ها و جوانان افزایش پیدا
کرده است که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر

این موضوع در حال بررسی است درباره فعالیت
پلیس مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی گفت:
در بخش فضای مجازی نیز استانداردهای الزم را
ایجاد کردیم و فعالیت مان را در این راستا افزایش
داده ایم تا بتوانیم در این فضا نیز جلوی قاچاق مواد
مخدر را بگیریم.
شناسایی  ۷۰سایت و کانال فروش مواد
مخدر
وی ادامه داد :در این زمینه نیز مواردی را
شناسایی کردیم که در آپارتمان اقدام به کشت
آپارتمانی مواد مخدر می کردند و همچنین برخی
شبکه های مالی که در دارک وب()Dark Web
فعالیت داشتند نیز شناسایی کردیم .در حال حاضر
نیز بالغ بر  ۷۰سایت و کانال شناسایی و رصد
شدهاند که برخی از این افراد توسط دستگاه قضایی
مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و برخی افراد دیگر
نیز توصیه و ارشاد شدهاند.
وی درباره کشفیات مواد مخدر در سال جاری
گفت :از ابتدای سال تاکنون  ۳۲تن انواع مواد
مخدر کشف شده است که بیشترین کشفیات در
شهر و حاشیه شرق کشور بوده است .در روزهای
گذشته نیز کشفیاتی داشتیم از جمله در استان
مرکزی که یک تن و  ۲۰۰کیلوگرم مرفین  ،در
استان اصفهان یک تن و  ۲۰۰کیلوگرم تریاک و در
استان هرمزگان یک تن و  ۲۰۰کیلوگرم انواع مواد
مخدر کشف و ضبط شده است.
شهادت  15مامور پلیس در درگیری با
قاچاقچیان مواد مخدر در سال گذشته
زاهدیان با بیان اینکه در سال گذشته  ۱۵نفر
از نیروهای پلیس در درگیری با قاچاقچیان مواد
مخدر به شهادت رسیدهاند افزوذ :پلیس سعی
میکنند دانش محور باشد و بر اساس تجهیزات
روز کار خود را دنبال کند ،امروز پلیس مبارزه با
مواد مخدر تجهیزات مناسبی را در اختیار دارد ،اما
برخی از این تجهیزات باید از خارج تأمین شود
که برخی از آنها مانند دستگاه ایکسری از نوع
تجهیزات تحریمی است و ما تالش میکنیم این
کمبودها را از طریق دیگری را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات ایمنی در
داخل کشور تولید و بخش نیز وارداتی است ،گفت:
آن بخش از تجهیزات ایمنی که داخلی است بطور
کامل تامین شده است مانند جلیقه ضد گلوله ،اما
وقتی تیر به پیشانی و صورت مامور میخورد کاری
نمیتوانم انجام دهیم ،البته در سال  ۹۷نسبت به
سالهای گذشته با کاهش شهدا مواجه بودیم و
امیدواریم امسال نیز هیچ شهیدی نداشته باشیم.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود:
بیش از  ۷۰درصد دستگیری ها و کشفیات از
طریق کار اطالعاتی صورت میگیرد و با پیگیری
و نفوذ در بانکها آنها را شناسایی و دستگیر می
کنیم  ،هر چه بخش اطالعاتی ما بیشتر شود
خسارات وارد شده به پرسنل نیز کاهش پیدا
میکند.
به گفته وی ۷۲ ،درصد از کشفیات در حاشیه
شرق و شرق کشور و بیشترین کشفیات نیز در
استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان هرمزگان
بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از  ۱۰۰باند اصلی
در این دستگیریها ضربه خوردند و عناصر آن
یا دستگیر شده یا معدوم شدند گفت :در این
عملیاتها به گروههای انتقال دهنده مواد مخدر
نیز ضربات سهمگینی وارد شده است یکی از این
موارد نیز کشف یک تن و  ۳۲۰کیلوگرم مرفین
در خراسان جنوبی بود که طی آن هفت قاچاقچی
دستگیر و بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان از اموال آنها
توقیف شد.
وی درباره وضعیت قاچاقچیان دستگیر شده
توسط این پلیس نیز ادامه داد« :نصیر بامری»
که همراه باند «قورباغه مکران» در سیستان و
بلوچستان دستگیر شده در حال حاضر در زندان
است و هنوز حکمش اجرا نشده است و ما از
دستگاه قضایی پیگیر آن هستیم تا این است فرد
تعیین تکلیف شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره
آموزش های این پلیس در باره پیشگیری از
مصرف مواد مخدر نیز گفت :تاکنون یک میلیون
و  ۷۰۰هزار آموزش چهره به چهره در محل های
آموزشی  ،کار و محالت انجام شده است و قرار
است نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در چندین
استان برگزار شود.
سردار زاهدیان درباره هزینه نگهداری معتادان
متجاهر نیز گفت :ستاد مبارزه با مواد مخدر هزینه
نگهداری معتادان متجاهر در مراکز بازپروری را
می پردازد ،این ستاد روزانه  ۱۵هزار تومان برای
هر معتاد هزینه می کنند که در ماه  450هزار
تومان برای هر معتاد میشود .البته باید هزینه
های ساختمانی و انسانی را نیز در این خصوص
در نظر بگیریم که در نهایت هزینه نگهداری این
افراد سرسام آور می شود اما از نظر ما سالمت
جامعه بیش از اینها اهمیت دارد امیدواریم برنامه
پیشگیری آینده به شیوه ای رقم بخورد که تولید
معتاد نداشته باشیم.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ضمن
اشاره به برخی بایدها و نبایدها برای جبران خسارتهای ناشی از سیل
نسبت به ایجاد کانونهای جدید گرد و غبار در خوزستان به علت
تهنشین شدن گلهای ناشی از سیل هشدار جدی داد.
علی مریدی تاکید کرد :مهمترین اقدام بعد از وقوع بحران،
جبران خسارتها و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی است.
عملکرد دستگاههای متولی از جمله ستاد مدیریت بحران ،هالل
احمر و وزارت نیرو در این زمینهها به نسبت مناسب است البته
پس از بحران ،مجموعهای از بایدها و نبایدها حتماً باید مد نظر
قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برنامهریزی الزم برای تدوین درسآموختهها و
بازنگری در برنامههای کنترل سیالب بسیار اهمیت دارد،اظهارکرد:
از آنجا که برنامه مدونی برای کنترل سیل در کشور ما وجود
ندارد ابتداییترین و مهمترین درسآموخته سیل اخیر تدوین این
برنامهها است .در این راستا انجام مطالعات یکپارچه مدیریت سیالب
( )Integrated Flood Managementدر کلیه حوضههای
آبریز کشور (و البته با اولویت مناطق با خطرپذیری باال) از ضروریات
است .یکی از خروجی این مطالعات میبایستی برنامه عمل (Action
 )planمقابله با سیالب باشد.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با
اشاره به این نکته که متاسفانه معموالً بعد از بحران تمام تمرکز به
سمت اقدامات انجام نشده برای کنترل سیل میرود ،گفت :این در
حالی است که بحران سیل گذشته و بسیاری از اقدامات که به خطا
مورد توجه قرار میگیرد برای بلندمدت است و در کوتاهمدت جواب
نمیدهد.
احتمال ایجاد کانونهای گرد و غبار در خوزستان
مریدی که تخصص منابع آب دارد ،در پاسخ به این پرسش
که در شرایط کنونی برای مناطق سیلزده ،کدام اقدامات باید
مورد توجه و اولویت قرار گیرد،تصریح کرد :یکی از خطرات بزرگ
ناشی از سیلهای اخیر ایجاد کانونهای گرد و غبار است .رسوباتی

تاالبها انجام میدهیم؛ در کنترل سیالب هم نقش تاثیرگذاری
دارد .اقداماتی همچون الیروبی مصب رودخانهها در محل ورودی به
تاالبها (که در سیل آق قال مهم بود) ،آزادسازی حریم رودخانهها،
کنترل کشت دیم در باالدست و آبخیزداری هم در احیای تاالبها
موثرند و هم به مدیریت سیالب کمک میکنند.
خطری در کمین تاالبهای کشور
مریدی با تاکید بر این نکته که پر شدن تاالبها در شرایط
حاضر ما را نباید از برنامهریزی برای احیای آنها غافل کند ،گفت :اگر
از حالت برای جلوگیری از خشک شدن تاالبها ،برنامهریزی نکنیم ،با
توجه به حجم رسوبات ورودی و تهنشین شدن آنها در کف تاالبها،
در آینده نه چندان دور ،با خشک شدن این رسوبات پدیده گرد و
غبار را با شدت بیشتری خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاههای متولی از جمله سازمان
محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی باید مدیریت گلهای تهنشین
شده در مناطق مختلف و تاالبها را در اولویت تخصیصها و اقدامات
قرار دهند،اظهار کرد :اگر میخواستیم برای مدیریت سیالب کار
اصولی انجام دهیم ،باید از  ۱۰سال پیش شروع میکردیم بنابراین
در حال حاضر باید برای جلوگیری از بحران آتی گرد و غبار به فکر
چاره و برنامه باشیم.

در نوروز امسال:

 350هزار گردشگر از اماکن تاریخی منطقه  20بازدید کردند

شهردار منطقه  20گفت :در ایام نوروز 98
بیش از  350هزار نفر از اماکن گردشگری و
تاریخی شهرری بازدید کردند.
به گزارش امتیاز؛ فرهاد افشار با بیان این
مطلب افزود :خدمت رسانی به گردشگران و
مسافران نوروزی از روزهای پایانی سال  97آغاز
و تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه داشت که بر
اساس آخرین آمار ستاد خدمات سفر شهرری،
بیش از  350هزار گردشگر از مهمترین اماکن
گردشگری و تاریخی شهرری از جمله برج طغرل،
چشمه علی ،آتشکده ری ،نقاره خانه و دژ رشکان
دیدن کردند.
افشار که از ابتدای سکانداری مدیریت
شهری منطقه  20شعار «ری؛ شهر ایرانی اسالمی
پیشرو» را به عنوان مهمترین رویکرد مدیریت

شهری معرفی کرده بود ،گفت :با احتساب اینکه
در سال گذشته 235 ،هزار گردشگر از اماکن مهم
تاریخی و باستانی شهرری بازدید کردند ،استقبال
گردشگران نوروزی از شهرری در سال  98حدود
 49درصد رشد داشته است.
عضو ستاد خدمات سفر شهرری با اشاره به
اینکه شهرری دارای بیش از  168اثر تاریخی
است ،گفت 4200 :نفر از بازدیدکنندگان از
طریق ثبت نام در تورهای ری گردی ،تهران
گردی و طرح پرسه در شهر؛ از ویژه برنامه
های نوروزی مدیریت شهری بهره مند شدند
که نسبت به سال گذشته استقبال شهروندان
قابل توجه بوده است.
افشار به فعالیت  7ایستگاه اطالع رسانی در
میادین مهم و یک مورد در فرودگاه بین المللی

ساماندهی روان آب های رود دره
فرحزاد و حریم منطقه 5

سرپرست فنی و عمرانی منطقه  : 5وضعیت
زیر ساخت های حریم و رود دره فرحزاد در
منطقه  5مناسب است .
به گزارش امتیاز ،سید عبدالمهدی
حسینی سرپرست فنی و عمرانی منطقه در
بازدید از رود دره فرحزاد و حریم ناحیه ،کنترل
وضعیت روان آب ها و آمادگی در پی بارش های
مخرب احتمالی را بررسی کرد.
حسینی افزود  :با ساماندهی مسیل های
منطقه منظر شهری ،محدوده گردشگاهی و
تفریحی ،چشم انداز و توسعه پایدار شهر تحقق
می یابد و هدف از این بازدید ایجاد تمهیداتی
نظیر تعمیر زیر ساخت ها ،مرمت دیوار حائل و
پاکسازی رودخانه برای جلوگیری از خرابی های
احتمالی ناشی از سیالب است.
فرحزاد یکی از هفت رود دره ای است که
در باال دست شهر تهران قرار گرفته که احتمال
رخداد سیالب در آن وجود دارد و بخشی از رود
دره فرحزاد که در منطقه  5واقع است ،از پل
خوشمرام تا بلوار سیمین بولیوار امتداد دارد.
شهردار منطقه شش:

جشنواره جهانی فیلم فجر به منطقه
شش می آید

شهردار منطقه شش با بیان اینکه جشنواره
جهانی فیلم فجر در منطقه شش و در فضای
عمومی برگزار می شود گفت :خیابان برادران
مظفر به این منظور آماده سازی شده تا
مخاطبین سینما فلسطین بعد از تماشای فیلم،
با حضور در این فضا از برنامه های هنری پیش
بینی شده بهره ببرند.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا دهداری پور
گفت :اجرای زنده موسیقی فیلم های سینمایی،
بازپخش فیلم های معروف ایران و جهان،
برگزاری گذر عکس و فیلمنامه خوانی از برنامه
های تدارک دیده شده در خیابان برادران مظفر
است.
شهردار منطقه شش با بیان اینکه به دنبال
آن هستیم تا خیابان برادران مظفر به عنوان
یک گذر فرهنگی شناخته شود گفت :برگزاری
نوروزگاه و چنین جشنواره هایی به این مهم
کمک می کند.
دهداری پور با بیان اینکه حیات شبانه
منطقه نیز با اجرای ویژه برنامه های فرهنگی
زنده می شود گفت :منطقه شش روزانه با تردد
میلیونی شهروندان رو به رو است که این میزان
در شب کاهش می یابد و منطقه با نوعی شب
مردگی رو به رو می شود که به دنبال بهبود
آن هستیم.
شهردار منطقه شش اضافه کرد :با توجه به
برنامه ریزی های صورت گرفته ،در گذر فرهنگ
و هنر برادران مظفر فرصت مناسبی برای حضور
خانواده ها در جشنواره جهانی فیلم فجر مهیا
شده است.

شهدا بهترین جلوه مشارکت مردمی را
در دوران جنگ خلق کردند

خطر در کمین تاالبهای کشور
که همراه سیل آمده است در دشتهای خوزستان تهنشین و با
خشک شدن آب تبدیل به منشاء گرد و غبار در استان خوزستان
خواهد شد.
وی ادامه داد :یکی از بحرانهای آتی که بایستی خودمان را آماده
و از همین روزها برای آن برنامهریزی کنیم ،مقابله با گرد و غبارهای
احتمالی است که در آینده نزدیک و پس از فروکش سیالب و خشک
شدن زمین با آن مواجه خواهیم شد.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در
ادامه در مورد سدسازی که برخی این گزینه را به عنوان راهکار
میانمدت و بلندمدت برای مقابله با سیل مطرح میکنند ،گفت:
احداث سد ،همیشه باید به عنوان یک راهکار سازهای اثربخش مدنظر
باشد اما واضح است که سدسازی یک اقدام پرهزینه و زمانبر است و
در تصمیمات حتماً باید این موضوع لحاظ شود.
مریدی با اشاره به اینکه نباید در مورد سدسازی به شکل
صفر و صدی حرف زد ،اظهارکرد :سد یک فناوری است ،نه آنقدر
که در زمان خشکسالیها و بروز گرد و غبار که میگفتند ،بد است
و نه آنقدر که االن در زمان سیل میگویند ،خوب است .سدسازی
تنها راه چاره برای مقابله با سیل نیست.
این فناوری باید مثل هر تکنولوژی دیگری ،با برنامهریزی
و مدنظر قرار دادن جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و محیط
زیستی مورد استفاده قرار گیرد .ضمن اینکه مهمتر از ساخت
سد بهرهبرداری از آن است که هم در زمان سیل و هم در زمان
خشکسالی اهمیت دارد.
وی تاکید کرد :صیانت از جنگلها ،مراتع و آبخیزها همچنین حفظ
حریم رودخانهها باید به عنوان یک اقدام مستمر در دستور کار وزارت نیرو،
وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مسئول قرار گیرد.
کنترل سیالبها از طریق احیای تاالبها
این کارشناس منابع آب همچنین با بیان اینکه احیای تاالبها
هم به عنوان یک المان کنترلکننده سیالب و بعد مهار ریزگرد
اهمیت بسیاری دارد ،گفت :بسیاری از اقداماتی که برای احیای

خبر کوتاه

شهردار منطقه یک در یادواره شهدای محله
امامزاده قاسم(ع) :

هشدار جدی درباره پساسیل خوزستان

در پی شروع موج جدید بارشهای بهاری
سال 98انجام گرفت؛

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل
کشور و مدیران ارشد شهری پایتخت
از «روددره قوری چای» منطقه21

اجتماعی

امام خمینی(ره) در ایام نوروز اشاره کرد و گفت:
ایستگاه های اطالع رسانی و راهنمای مسافران
نوروزی در محدوده منطقه  20بیش از 7300
نفر و ایستگاه بدرقه و استقبال مستقر در فرودگاه
نیز بیش از  6هزار نفر مراجعه کننده داشته اند.
وی به آماده باش مدیریت شهری منطقه 20
به مناسبت ایام نوروز و همچنین بارندگی های
فصلی اشاره کرد و افزود :فعالیت های نگهداشتی
در مسیرهای منتهی به اماکن متبرکه ،تاریخی
و باستانی به صورت شبانه روزی انجام شد و 50
خانوار از مسافرانی که به علت بارش های فصلی
در راه مانده بودند نیز در سوله های ورزشی
اسکان داده شدند.
افشار ادامه داد :با همکاری آموزش و پرورش
نواحی یک و دو شهرری 4 ،هزار نفر از فرهنگیان

نیز از امکانات اسکان موقت بهره مند شدند که
آماده سازی و اطالع رسانی محل های اسکان و
مسیرهای منتهی به آنها برای خدمت رسانی به
مسافران از سوی مدیریت شهری منطقه  20انجام
شد.
شهردار منطقه  20ایام نوروز را بهترین
فرصت برای شناساندن ظرفیت های شهرری با
هدف توسعه صنعت گردشگری و تحول اقتصادی
برشمرد و اجرای ویژه برنامه های فرهنگی،
هنری ،نمایشی ،گردشگری ،استقرار ایستگاه های
اطالع رسانی ،بسترسازی اسکان موقت مسافران و
همچنین تعامل وهم افزایی ارگان ها و نهادهای
مختلف درون شهررری در قالب ستاد خدمات
سفر ،را از جمله دالیل استقبال گردشگران
دانست.

جوانان ما در دوران دفاع مقدس به واسطه
نفوذ معنوی امام خمینی (ره) و ایجاد شور و
شوق و اعتماد به نفس در آنها ،بهترین جلوه
مشارکت مردمی را در اداره کشور به منصه ظهور
گذاشتند.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در مراسم یادواره شهدای
محله امامزاده قاسم(ع) که به مناسبت والدت
حضرت سید الشهدا امام حسین (ع) و حضرت
ابالفضل عباس (ع) با حضور رضا جاللی مدیر
کل امور ایثارگران شهرداری تهران ،معاونان و
مدیران شهری این منطقه  ،خانواده های معظم
شهدا و جانبازان  ،برگزار شد ضمن بیان مطلب
فوق اظهار داشت :شهدا و جانبازان با الگو گرفتن
از سید الشهدا (ع) و ماه منیر بنی هاشم(ع) اوج
عشق و وفاداری به اهداف و آرمانهای جامعه
اسالمی را  ،به تصویر کشیدند که ما در عصر
کنونی بسیار نیازمند این روحیه عشق ورزی
هستیم .موسوی همچنین خاطر نشان ساخت :
خانواده معظم شهدا و جانبازان سرافراز ،گنجینه
های بی بدیلی هستند که ما خود را خدمتگزار
آنها می دانیم و شرمنده جانبازان هستیم که
معابر منطقه یک به دلیل وضعیت شیب مسیرها
برای تردد بسیاری از این عزیزان مناسب سازی
نشده است و امیدواریم بتوانیم این اقدام را در
سال جدید به انجام برسانیم و در این راستا از
رهنمودها و راهکارهای پیشنهادی آنان در اداره
شهر بهره مند شویم.
به مناسبت سال نو و همزمان با اعیاد شعبانیه
صورت می گیرد؛
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همزمان با اعیاد شعبانیه و به مناسبت سال
نو ،جشن عید دیدنی  3هزار توان یاب پایتخت با
مشارکت انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران در
بوستان  22بهمن برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،ویژه برنامه عیدانه
توان یابان شهر تهران به مناسبت سال نو و
اعیاد شعبانیه ،همزمان با والدت سیدالساجدین
حضرت امام زین العابدین علیه السالم با همکاری
و مشارکت انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران،
برگزار می شود.
گفتنی است این مراسم در راستای تحقق
تهران شهری برای همه با هدف ضرورت ایجاد
بسترهای مناسب برای بهره مندی این عزیزان از
فضاهای شهری و تالش برای ایجاد روحیه شادابی
و نشاط و تکریم خانواده های آنان برگزار می شود
و طی آن ضمن اجرای برنامه های شاد و متنوع و
برپایی ایستگاه های “ :پایش سالمت ،آموزش حفظ
محیط زیست و تفریحات ورزشی” ،جشنواره سفره
هفت سین برپا و با انتخاب بهترین آثار ،به تمامی
شرکت کنندگان جوایزی اهدا می شود.

