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اخبار
دردانی وزیر بهداشت درمان و
آموزش پزشکی از طرح سالمت
سازمان انتقال خون

مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی طی نامه ای از مدیر عامل سازمان انتقال
خون وکلیه همکاران و مدیران ستادی و استانی
به خاطر طرح سالمت این سازمان قدر دانی کرد.
به گزارش امتیاز؛ پیشتر گزارش اقدامات
انجام یافته در طرح سالمت و امداد نوروزی سال
 98به سمع و نظر وزیر محترم بهداشت درمان
و آموزش پزشکی رسیده بود.

بازدید معاون فنی و فناوری های نوین
سازمان انتقال خون ایران از انتقال
خون قزوین

در روز یکشنبه  ،دکتر شمس معاون فنی و
فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران از
روند کار و انجام امور در اداره کل انتقال خون
قزوین  ،بازدید به عمل آورد.
به گزارش امتیاز؛ در این بازدید که با
همراهی دکتر برادران مدیرکل انتقال خون
قزوین انجام شد  ،گزارشی از رشد فعالیت ها و
افزایش آمار اهدای خون به میزان  4و نیم درصد
در سال  97نسبت به سال  96ارائه گردید و
تمامی بخش های فنی و آزمایشگاهی این اداره
کل از نزدیک بازدید و مورد بررسی ایشان قرار
گرفت.

شهردار منطقه یک از طریق
1888پاسخگوی شهروندان می شود

مهندس سید حمید موسوی شهردار
منطقه یک با حضور در اولین جلسه ارتباط
مستقيم شهروندان با مديران ارشد شهرداري
تهران در سال جاری  ،پاسخگوی شهروندان
خواهد بود.
به گزارش امتیاز ،سینا فرنوس رییس
سامانه نظارت همگاني  1888شهرداری این
منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت :در این
جلسه که روز سه شنبه  27فروردین ماه از
ساعت  9الی  11در مرکز این سامانه برگزار می
شود مهندس سید حمید موسوی شهردار منطقه
پاسخگوی درخواست های شهروندان از طریق
سامانه نظارت همگانی  1888خواهد بود .
وی افزود :دراین برنامه شهردار و دیگر
مدیران شهرداری منطقه یک به تماس های
تلفنی شهروندان با این سامانه ،پاسخ می دهند
و دستورات الزم را جهت پی گیری و اجرای
درخواست ها به مسئولین زیربط اعالم می
نمایند.
فرنوس با اشاره به بازخورد برنامه گفت:
بررسی بازخوردها محور سوم فعالیت است که
پس از ارسال لیست تماس ها از مرکز به منطقه،
اجرای دستورات با تماس با شهروندان پی گیری
می شود.

افزایش  ۲,۵برابری اعتبارات اشتغال
مددجویان در سال ۹۸

رئیس کمیته امداد از افزایش  ۲,۵برابری
اعتبارات اشتغال مددجویان در سال  ۹۸خبر داد
و گفت :سهم شبکه بانکی در پرداخت تسهیالت
اشتغال به مددجویان امداد به  ۳۵۰۰میلیارد
تومان در سالجاری رسیده است.
سیدپرویز فتاح در حاشیه بازدید از
نمایشگاه توانمندیهای مددجویان امداد،
اظهار کرد :در سالی که از سوی مقام معظم
رهبری به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری
شده است ،پرداخت وام اشتغال به مددجویان
کمیته امداد از سوی بانکها میتواند به
اهداف شعار سال کمک کند.وی به امضای
تفاهمنامه با بانک صادرات اشاره کرد و گفت:
این تفاهمنامه در ادامه توافقات پیشین و به
منظور گسترش همکاریها به ویژه در حوزه
حمایت از توانمندسازی و خودکفایی مددجویان
کمیته امداد تنظیم شده است.رئیس کمیته
امداد از افزایش  ۲,۵برابری اعتبارات وام اشتغال
مددجویان کمیته امداد در سال  ۹۸نسبت به
سال گذشته خبر داد و تأکید کرد :اعتبار وام
اشتغال مددجویان سال گذشته  ۱۴۰۰میلیارد
تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود که این
رقم امسال به  ۳۵۰۰میلیارد تومان افزایش یافته
است .فتاح خاطرنشان کرد :سهم بانک صادرات
از تسهیالت اشتغال مددجویان امداد در سال
 ۹۷رقم  ۱۰۰میلیارد تومان بود که تمامی آن
به طرحهای اشتغال خانوادههای تحت حمایت
پرداخت شد.وی خودکفایی و اشتغال مددجویان
را هدف اصلی کمیته امداد اعالم کرد و افزود:
در سال  ۹۷بیش از  ۱۰۵هزار خانواده تحت
حمایت ،با ارائه وامهای خرد  ۱۵تا  ۲۰میلیون
تومانی از محل تسهیالت شبکه بانکی و اعتبارات
صندوق قرضالحسنه امداد والیت به خودکفایی
رسیدند.رئیس کمیته امداد ،رقم پرداختی برای
وام اشتغال مددجویان در سال گذشته را  ۲هزار
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت :برنامه کمیته
امداد این است که ساالنه حدود  ۱۰درصد
مددجویان این نهاد به خودکفایی رسیده و به
تدریج از چرخه حمایت خارج شوند.
فتاح با بیان اینکه مددجویان امداد
خوش حسابترین مشتریان بانکها به اذعان
بانک مرکزی هستند ،تأکید کرد :معوقات
مددجویان کمیته امداد کمتر از  ۲درصد است
که نشاندهنده موفقیت طرحهای اشتغال است.
وی همچنین در بازدید از نمایشگاه دستاوردها
و تولیدات خودکفایی مددجویان که با استفاده
از تسهیالت بانک صادرات انجام شده است،
خاطرنشان کرد :با اطمینان میگویم که پرداخت
وامهای اشتغال موثر است و میتوانیم با ارائه وام
بیشتر ،ساالنه تعداد بیشتری از مددجویان را به
خودکفایی برسانیم.
فتاح افزود :این نمایشگاه نمونه کوچکی
از دستاوردهای بزرگ مددجویان در طرحهای
اشتغال است و کمیته امداد و شبکه بانکی
مصمم است این روند را با سرعت بیشتر ادامه
دهد.
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دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

نگرانی نسبت به بازگشت معتادان متجاهر بعد از ساماندهی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
قدرت ماده مخدر « ُگل» در توهمزایی و بروز سایر
آسیبها چند برابر بقیه مواد مانند حشیش است.
اسکندر مؤمنی در حاشیه دومین کنگره
بینالمللی و سی و چهارمین همایش ملی
مددکاری اجتماعی با موضوع مددکاری اجتماعی و
تابآوری اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت :رشد
مصرف مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و کراک
کاهش پیدا کرده اما مصرف برخی انواع مواد مخدر
جدید مانند ُگل شیوع بیشتری یافته است.
وی اضافه کرد :علت شیوع زیاد مصرف ُگل
این است که بسیاری از افراد تصور میکنند این
ماده زیانآور نیست چون ریشه گیاهی دارد اما باید
گفت قدرت این ماده مخدر در توهمزایی و بقیه
آسیبها چند برابر سایر مواد مانند حشیش است
زیرا دستکاری شده است.
مؤمنی تاکید کرد :دستکاری روی این گیاه و
بوته حشیش صورت گرفته و واقعاً مضر است؛ حتی
یک بار آزمون و مصرف هم نباید صورت بگیرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از خانوادهها
خواست فرزندان خود را کنترل کنند و آنها را رها
نکنند که در دام اعتیاد به موادی مانند ُگل بیفتند.
مؤمنی خاطرنشان کرد :آمارها ،آزمونها
و پژوهشها نشان داده است که تمایل افراد به
مصرف مواد مخدر جدید مانند ُگل دو علت دارد؛
یکی اینکه تصور میکنند این مواد بی ضرر است
و علت دوم کنجکاوی و اصرار همساالن و دوستان
است.
وی اضافه کرد :مصرف کنندگان در این
پژوهشها میگفتند که اصرار دوستان موجب شد
در رودربایستی قرار بگیریم و مواد مصرف کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :باید
نه گفتن را به فرزندان به ویژه نوجوانان و جوانان
بیاموزیم و الزم است خانوادهها و مسئوالن آموزش
و پرورش و رسانههای جمعی به ویژه صدا و سیما
مضر بودن و مخدر بودن این مواد و اینکه راه بی

بازگشتی است را به جامعه آموزش دهند.
مؤمنی تاکید کرد :در دسترس بودن مواد
نیز مهم است .هم مقابله با ورود و هم مقابله با
تقاضا مهم است و هیچکدام به تنهایی به نتیجه
نمیرسند.
نگرانی نسبت به بازگشت معتادان
متجاهر بعد از ساماندهی
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
اختالف در زمینه موضوع ساماندهی معتادان
متجاهر بین سازمانها وجود ندارد و در سال ۹۷
تقسیم کار بین سازمانها صورت گرفته است.
مؤمنی افزود :بین سازمانها هماهنگی الزم
به عمل آمد و جمعآوری معتادان متجاهر صورت
گرفت؛ در مناطق شوش ،هرندی و محیط مرکزی
شهر پاکسازی الزم صورت گرفت تا معتادان
متجاهر به مراکز نگهداری منتقل شوند.
وی تصریح کرد :تعداد معتادان متجاهر تا
حد زیادی کاهش پیدا کرده است اما دغدغه و
نگرانی وجود از اینکه ممکن است آنان مجددا ً
بازگردند.

ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر
افزایش یافت
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :اراده
و هماهنگی الزم برای ساماندهی معتادان متجاهر
ایجاد شده اما اینکه یک مورد معتاد متجاهر در
شهر پیدا نمیشود ،غلو و اغراقآمیز است.
مؤمنی خاطرنشان کرد :اگر طرحی  ۷۰تا
 ۹۰درصد اجرا شود ،به آن معناست که آن طرح
موفقیتآمیز بوده است .طرح جمعآوری معتادان
متجاهر بیش از  ۸۰درصد اجرایی شده است و در
منطقه مرکزی شهر بیش از  ۶هزار معتاد متجاهر
ساماندهی و به مراکز نگهداری و درمانی منتقل شدند.
وی تصریح کرد :ظرفیتهای جدیدی برای
نگهداری معتادان متجاهر توسط سازمان زندانها
ایجاد شد؛ سازمان زندانها عالوه بر ظرفیتهای
موجود ،حدود سه هزار و  ۲۰۰ظرفیت جدید ایجاد
کرده است.
مؤمنی افزود :نیروی انتظامی نیز حدود  ۲هزار
ظرفیت ایجاد کرد و این ظرفیت در حال افزایش
است و بسیج و سپاه نیز وارد میدان شده اند و

ظرفیتهای موجود برای نگهداری این افراد افزایش
پیدا کرد .در کنار نگهداری و درمان ،مهارت آموزی
نیز صورت میگیرد.
آموزش پیشگیری از اعتیاد به ۵میلیون نفر
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :در
حوزه مواد مخدر یکی از اقداماتی که ستاد انجام
میدهد موضوع پیشگیری اجتماعی در کنار
موضوع مقابله و درمان است؛ اگر این مؤلفهها
هماهنگ با هم پیش برود ،مبارزه با مواد مخدر
نتیجه میدهد.
مؤمنی افزود :ستاد مبارزه با مواد مخدر در
زمینه پیشگیری اقدامات گستردهای انجام داد
که یکی از آنها آموزش حدود پنج میلیون نفر از
خانوادهها است که نقش بسیار مؤثری در این زمینه
دارد.
وی تاکید کرد :موضوع مواد مخدر در رأس
آسیبهای اجتماعی قرار دارد .ضروری است که در
کنار مقابله و درمان با اعتیاد به موضوع اجتماعی
شدن مساله اعتیاد و پیشگیری از آنها توجه کنیم
و یکی از اولویتهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در
سال  ،۹۸پیشگیری از اعتیاد است.
آهنگ رشد حوزه مواد مخدر کاهش یافت
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار
داشت :همه کشور باید برای مقابله با اعتیاد بسیج
شوند .به طور قطع با توجه به اثرات نامطلوب
اعتیاد بر فرد ،خانواده و جامعه ،نقش مددکاران در
مبارزه با آن ،بیبدیل است و باید زمینه الزم برای
گسترش فعالیت آنان فراهم شود.
مؤمنی افزود :در حوزه مواد مخدر میتوان
گفت که از همه ظرفیتهای پیشگیری در سالهای
اخیر استفاده نشده و کمی مغفول مانده است .در
کنار مقابله و درمان باید به موضوع پیشگیری توجه
بیشتری شده و از ظرفیتهای موجود در کشور
استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد :آمارها نشان میدهد
آهنگ رشد در حوزه مواد مخدر کاهش یافته است.

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران خبر داد:

اجرای طرح گذرگاههای عابران در پایتخت

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بااشاره به طرح گذرگاههای
عابر پیاده ،گفت :در این طرح پلیس در تقاطعهای مهم و میادین
مستقر خواهد شد تا نظارتی بر نحوه عبور و مرور داشته باشد.
سرهنگ سعید رضایی افزود :از ظرفیتهای موجود باید استفاده
کنیم که یکی از این ظرفیتها پلیس افتخاری است.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم
که یکی از این ظرفیتها پلیس افتخاری است ،گفت :پس از اخذ
اطالعات دقیق از عالقهمندان برای فعالیت به عنوان پلیس افتخاری،
همکاری با آنان را تا حدودی آغاز کردهایم تا بتوانیم با شیوه و روشی
جدید رانندگان را رصد کنیم چرا که ارتقای ایمنی رفت و آمد یکی
از وظایف پلیس است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت :با کمک
سازمانهای مرتبط توانستیم رانندگانی که در حال تخلف هستند را
در همان زمان رصد کنیم و به آنها بگوییم که در حال رصد شدن
هستند و با آنها برخورد میکنیم .در حال حاضر تیمهای گشت زنی
در سطح بزرگراهها و خیابانها بهصورت محسوس و نامحسوس حضور
دارند و در راستای رصد متخلفان ما را یاری میکنند.
رضایی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثهساز

در بزرگراهها همچون البیکشیدن ،در عین حال گفت که کلیه
دوربینهای ترافیکی سطح شهر فعال هستند و پلیس از طریق آن
نظارت و رصد ترافیکی می کند.
معاون ترافیکی پلیس راهور تهران ادامه داد :در حال حاضر
رانندگان را از طریق دوربینها کنترل میکنیم و اگر تخلفی انجام
دهند تخلف آنان را به گشتها اعالم میکنیم تا با متوقف کردن این
افراد تخلف آنها را پیگیری کنند .ارتباط ما در مرکز کنترل هوشمند
پلیس تهران نیز فعال شده است و از طریق آن با تمام ادارات از جمله
شهرداری ،آتشنشانی و دیگر امدادی متصل هستیم.
وی با بیان اینکه هماهنگیهای الزم با مقامات قضایی نیز انجام
میشود ،گفت :برخی از تخلفات با جریمه جبران نمیشود بنابراین اگر
میزان تخلف یک راننده باال باشد خودروی او به مدت ۲۱روز متوقف
میشود و پس از هماهنگی با مقام قضایی دستورات الزم اجرا خواهد شد.
رضایی در یک برنامه تلویزیونی افزود :اگر تخلفی توسط یک
راننده چندین بار تکرار شود با رصد مشخصات راننده ،خودرو و مالک
خودرو او را احضار و با وی برخورد خواهیم کرد.
معاون ترافیکی پلیس راهور تهران در پایان با اشاره به طرحهای
گذرگاه عابر پیاده ،افزایش ایمنی عبور و مرور موتور سیکلت و طرح

برخورد با پوشش پالکهای مخدوش یا دستکاری پالک گفت :در
طرح گذرگاههای عابر پیاده ،پلیس در تقاطعهای مهم و میادین
مستقر خواهد شد تا نظارتی بر نحوه عبور و مرور داشته باشد .در
حال حاضر در  ۱۰نقطه از سطح شهر تهران این طرح اجرا میشود.
افزایش ایمنی عبور و مرور موتورسیکلت سواران در سال  ۹۸به تالش
بیشتری نیاز دارد .طرح برخورد با پوشش پالک ،پالکهای مخدوش
و دستکاری در پالک از دیگر برنامههای پلیس است.

برگزاری  ۴۰۰۰کارگاه آموزشی ازدواج در  ۹ماهه اول سال ۹۷

نیز قرار داده و این دورهها را در شهرستانهای
کوچک نیز برگزار کردهایم .تاکنون نیز ۴۲۹
کارگاه مهارتهای ازدواج و خانواده در شهرها و
شهرستانهای کشور برگزار شده است.

کریمی ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ازدواج
و خانواده را برنامه هرساله این معاونت خواند و
بیان کرد :امسال نیز این برنامه به صورت ویژه و با
رویدادهای خاص برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی
جوانان از همکاری با سازمان اجتماعی وزارت
کشور برای بیمه مشاورهها سخن گفت و تصریح
کرد :بر اساس این همکاری از افراد بی بضاعت برای
استفاده از خدمات مشاوره حمایت میشود و از
صندوق تسهیالت امید نیز برای ارتقا مراکز مشاوره
استفاده شده است.
کریمی افزود :مراکز تخصصی مشاوره ازدواج
نیز افزایش یافته تا شرایط استفاده از خدمات آنها
برای همه جوانان تسهیل شود .در سال  ۹۸نیز از
محصوالت رسانهای با موضوع ازدواج ،کاهش طالق

و آسیبهای اجتماعی حمایت خواهیم کرد و برای
آن اعتبار در نظر گرفتهایم.
وی از انعقاد تفاهم نامهای با وزارت کشور
تحت عنوان کاهش کاهش آسیبهای اجتماعی و
طالق خبر داد و اظهار داشت :شیوه نامه عملیاتی
این تفاهم نامه برای اجرا در  ۱۴استان کشور ابالغ
شده و در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و
طالق اقدام خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی
خاطرنشان کرد :تولید محتوا در حوزه خانواده و
ازدواج و نشر در فضای مجازی ازجمله برنامههای
پیش رو در حوزه ازدواج جوانان است .به عالوه
حمایت از مجامع خیرین ازدواج و تقویت آنها نیز
از اقداماتی است که در سال جدید در این حوزه
انجام خواهد شد.

رییس سامانه مدیریت شهری  137شهرداری منطقه چهار خبر داد:

شناسایی و رفع  34نقطه آبگیر در شمال شرق تهران
رییس سامانه مدیریت شهری  137شهرداری منطقه چهار از
شناسایی  34نقطه آبگیر در معابر این منطقه با استفاده از داده های
سامانه تحلیل اطالعات  137خبر داد.
به گزارش امتیاز« ،شایان یوسفی» با بیان این خبر و با
اشاره به بارندگی های اخیر در سطح شهر تهران گفت :به منظور
ضرورت انجام اقدامات موثر برای تسریع تخلیه آبگرفتگی در معابر
و شریان های منطقه هنگام بارندگی و رفع مشکالت احتمالی
زمان بارش برای شهروندان ،سامانه مدیریت شهری  137منطقه،
اقدام به شناسایی  34نقطه آبگیر در معابر سطح منطقه با استفاده
از داده های سامانه تحلیل اطالعات  137کرده است.

وی با اشاره به اجرای تدابیر مدیریت ارشد منطقه،
در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات واحدهای اجرایی و
افزایش سطح رضایتمندی شهروندان گفت :دقت بررسی
پیامها ،رویکرد کاهش ورودی پیام را در سال جاری با استفاده
از فرآیند آسیب شناسی مبتنی بر تحلیل داده های پیرامونی و
نیز بررسی های میدانی با تغییر نگرش شهروندان از مشارکت
مطالبه گرایانه به مشارکت داوطلبانه ،توازن مناسب بین
فراوانی پیامهای حوزه نگهداشت و پیامهای توسعه ای شهر
در موضوعات مختلف در راستای تحقق رویکرد نوین -تهران،
شهری برای همه اجرایی کرد.

یوسفی در پایان با اشاره به اینکه با وجود حجم بارش نزوالت
جوی در فروردین ماه ،در تعداد درخواست های شهروندان از
سامانه مدیریت شهری در خصوص رفع آبگرفتگی افزایش چندانی
را شاهد نبوده ایم ،خاطرنشان کرد :هدف از این اقدام کاهش
فراوانی پیام و رفع معضالت ناشی از آبگرفتگی با اقدامات عملیاتی
نظیر اصالح شیب معابر و مرمت انهار ،پاکسازی و الیروبی جوی
های آب از تجمع زباله و نخاله های ساختمانی  ،پیش بینی
تجهیزات مورد نیاز و استقرار اکیپ های اجرایی در نقاط حساس
و بحرانی و مقابله با مشکالت ناشی از بارندگی در مقاطع سه گانه
قبل ،بعد و حین بارش ها است.

شهردار منطقه  20خبر داد:

پیشرفت  95درصدی پایانه و پارک سوار جوانمرد قصاب

شهردار منطقه  20از مراحل تکمیل پروژه
پایانه جوانمرد قصاب بازدید کرد و از پیشرفت 95
درصدی این پایانه خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ فرهاد افشار در جریان
بازدید از این پروژه که در ساعات اولیه صبح امروز
انجام شد ،با بیان این مطلب گفت :پروژه پایانه
و پارک سوار جوانمرد قصاب یکی از پروژه های
فرامنطقه ای و مهم است که در این منطقه در حال

اجراست و با مساحت  5هکتار ،بزرگ ترین پایانه
پهنه جنوب شهر تهران محسوب می شود.
افشار با اشاره به اینکه پروژه پایانه و پارک
سوار جوانمرد قصاب بیش از  95درصد پیشرفت
دارد و به زودی به بهره برداری می رسد ،افزود:
با بهره برداری کامل این پروژه ،شهروندان در
مجاورت ایستگاه مترو جوانمرد قصاب به مدهای
حمل ونقلی تاکسی ،اتوبوس و  BRTدسترسی

ستقرار اتوبوس دیابت در غرب تهران

شهروندان و پرسنل شهرداری از خدمات
رایگان اتوبوس دیابت مستقر شده جنب ساختمان
مرکزی شهرداری منطقه  5بهره مند می شوند .
به گزارش امتیاز ،به منظور ارتقای آگاهی افراد
درباره بیماری دیابت ،به حداقل رساندن آسيب ها و
ترغيب شهروندان به خصوص ميانساالن و سالمندان
به الگوی زندگی سالم ،اتوبوس دیابت از  24تا 28
فروردین از ساعت 9الی  16جنب ساختمان مرکزی
شهرداری منطقه  5در خیابان آیت اهلل کاشانی
خیابان الهی مستقر شده و شهروندان می توانند
از خدمات غربالگري ،آموزش پيشگيري از ديابت،
مشاوره فردی و گروهی ،تست رایگان قند خون،
توزیع بروشورآموزشی ،تست غربالگری قند و فشار
خون با حضور پزشک عمومی ،کنترل وزن  ،ثبت
موارد مبتال به دیابت ومعرفی برای آزمایش های
تخصصی بهره مند شوند.شهرزاد بدخش رئیس
اداره سالمت منطقه ،خدمت رسانی سالمت محور به
شهروندان منطقه را ارزشمند دانست و گفت  :توسعه
شهرنشینی ،تغییر الگوی غذایی و کاهش تحرک،
شرایط مساعدی برای شیوع بیماری دیابت درتمام
سنین را فراهم کرده است و این امکان در منطقه
ایجاد شده تا همزمان با هفته دیابت ،شهروندان از
این خدمات استفاده کنند.

کاروان کمک های اهدایی منطقه 13
به مناطق سیل زده اعزام شد

در راستای ابراز همدری و امداد رسانی به
مناطق سیل زده استان خوزستان ،دومین کاروان
کمک های اهدایی این منطقه در قالب کاروان
اعزامی توسط معاونت خدمات شهری و محیط
زیست اعزام شد.
به گزارش امتیاز ،مرتضی رحمان زاده،
شهردار منطقه با اشاره به ارسال دومین محموله
کمک های مردمی در روز دوشنبه  26فروردین
ماه گفت :کمک های مردمی شامل پوشاک ،مواد
غذایی ،لوازم گرمایشی و بهداشتی از سرای محالت
و مراکز فرهنگی و اجتماعی و ..از سرای محالت
جمع آوری شده و دریافت کمک ها ادامه دارد .وی
در خصوص خدمت رسانی در حوزه خدمات شهری
و محیط زیست افزود :با توجه به دستور شهردار
تهران مبنی بر خدمت رسانی مطلوب به شهروندان
در این مناطق در مرحله اول نیروی کارگری به
همراه ادوات و تجهیزات شامل موتور برق  ،پمپ
کف کش و چندین چشمه سرویس بهداشتی
پرتابل و ..اعزام شد.

ارسال دو محموله کمک های مردمی
منطقه  10به مناطق سیل زده کشور

مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان:

مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی
جوانان گفت :طی  ۹ماه اول سال  ۹۷بیش از ۴
هزار کارگاه آموزشی ازدواج برای جوانان برگزار
شده که  ۱۳۷هزار نفر نیز در آن شرکت کرده اند.
اعظم کریمی ، ،در خصوص ازدواج جوانان و
اقدامات انجام شده توسط معاونت جوانان گفت:
تاکنون کارگاههای آموزشی ازدواج متعدد در این
زمینه برگزار شده و شاهد تأثیری گذاری خوب
این کارگاهها و استقبال جوانان مجرد و متأهل از
دورهها بودهایم .طی  ۹ماه اول سال  ۹۷بیش از
 ۴هزار کارگاه آموزشی ازدواج برای جوانان برگزار
شده که  ۱۳۷هزار نفر نیز در آن شرکت کرده اند.
وی افزود :برگزاری کارگاههای مهارت زندگی
نیز جزو اقدامات معاونت جوانان بوده که تمرکز
خود را عالوه بر مرکز استانها بر روی شهرستانها

خبر کوتاه

پیدا می کنند.
وی اظهار داشت :پایانه و پارک سوار
جوانمردقصاب با ظرفیت  16دستگاه اتوبوس
 60،BRTدستگاه اتوبوس40 ،دستگاه تاکسی و
پارک سوار شامل  570واحد پارکینگ در حال
تکمیل است .
افشار گفت :در حال حاضر روزانه بیش از 25
هزار نفر از ایستگاه جوانمرد قصاب در حال تردد

هستند و با افتتاح پایانه و پارک سوار  ،کلیه خطوط
شهرهای اقماری اطراف این منطقه به این پایانه
منتقل و از ترافیک متراکم اطراف ایستگاه مترو
شهرری و معابر و میادین اصلی کاسته می شود.
این بازدید با همراهی معاونان حمل و نقل و
ترافیک و خدمات شهری ،رئیس اداره فضای سبز
،رئيس اداره توسعه و نگهداشت فني و مدیر روابط
عمومی منطقه در ساعات اولیه صبح امروز انجام شد.

دو محموله کمک های مردمی از مجموعه
شهید حبیب غنی پور با تالش شهرداری منطقه
 10و با مشارکت شورایاری ها ،گروه های مردم
نهاد و شهروندان منطقه پس از بسته بندی و
آماده سازی به مناطق سیل زده ارسال شد.
به گزارش امتیاز ،به دستور شهردار
منطقه در راستای دستگیری به هموطنان
آسیب دیده و جبران بخشی از خسارات در سیل
اخیر ،پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی
در سرای محالت ،ساختمان های ستادی نواحی
و معاونت ها ،بوستان های منتخب و ایستگاه
های مترو ،پایانه های تاکسی و اتوبوس رانی راه
اندازی شده و مردم نوع دوست نسبت به تحویل
کاالهای خود به صورت غیرنقدی اقدام کردند.
گفتنی است این دو محموله پس از بارگیری
به مناطق سیل زده خوزستان گسیل شد.

برپایی دوشنبه های ورزشی در 50
ایستگاه تندرستی منطقه 15

معاون امور اجتماعی فرهنگی منطقه15
گفت :دومین دوشنبه ورزشی در  50ایستگاه
تندرستی منطقه برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری معاون امور
اجتماعی فرهنگی منطقه با اعالم این خبر گفت:
این پویش ورزشی با تأکید بر احترام متقابل و ایجاد
روحیه فعالیت گروهی به صورت هفتگی در 50
ایستگاه تندرستی بانوان و آقایان به اجرا درمی آید.
وی با اشاره به اینکه نخستین پویش دوشنبه های
ورزشی با حضور محمدی شهردار منطقه همزمان با
روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه هفته گذشته
برگزار شد افزود :شهروندان به اجرای حرکات
کششی و پیاده روی پرداختند که این برنامه با
استقبال خوب شهروندان و ورزشکاران منطقه روبرو
شد و  100نفر از شهروندان به این پویش پیوستند.
معاون امور اجتماعی فرهنگی منطقه در ادامه به
ویژه برنامه های ورزشی همزمان با اعیاد خجسته
شعبانیه در مدارس ،سرای محله و بوستان اشاره کرد
و افزود :برگزاری مسابقه های ورزشی در ایستگاه
های تندرستی و برپایی همایش بازی های بومی
محلی در سه رشته طناب کشی ،هفت سنگ و دوز
در ورزشگاه بعثت از جمله این برنامه هاست.مختاری
در ادامه اضافه کرد :دوره های آموزشی مربیان
ایستگاه های فعالیت بدنی توسط اساتید مجرب به
منظور برپایی ایستگاه های تخصصی الغری و چاقی
و سالمندی از ابتدای اردیبهشت آغاز می شود.

رونمایی از  ۲۰پروژه شهری در قلب پایتخت

روز سه شنبه  ۲۷فروردین با حضور شهردار
تهران از  ۲۰پروژه عمرانی ،خدماتی ،ترافیکی،
فضای سبز و اجتماعی و فرهنگی در قلب پایتخت
رونمایی می شود.
به گزارش امتیاز؛ این پروژه ها با هدف بهبود
کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سرانه های
فرهنگی و اجتماعی قلب پایتخت ،با تالش شبانه
روزی به سرانجام رسید .پایگاه پشتیبانی مدیریت
بحران و مجموعه ورزشی شهدای کردستان،
مسجد فاطمه الزهرا(س) و سرای محله فاطمی
به عنوان نخستین مسجدسرای شهر تهران ،مرکز
مکانیزه پردازش پسماند خشک و ساختمان اسکان
کارگری ،احداث میادین میوه و تره بار ،اصالح
هندسی معابر و خیابان ها و میادین ،بهسازی
بوستان ها و فضای سبز ،اجرای شبکه توزیع آب
مکانیزه و همچنین توسعه مسیرهای دوچرخه
سواری از جمله پروژه هایی است که در منطقه
شش تهران به افتتاح می رسد.

