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اخبار
پیام تبریک مدیر عامل سازمان انتقال خون به
مناسبت روز جهانی ارتباطات

در جامعه شبکه ای و انفجار اطالعات
روابط عمومی تنها مرجع تشخیص
اخبار درست از نادرست است

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران روز
جهانی ارتباطات را به تمامی دست اندرکاران
ارتباطات کشورخصوصا کارکنان روابط عمومی
سازمان تبریک گفت.
به گزارش امتیاز ،دکتر علی اکبر پور
فتح اله در این پیام تبریک ،ارتباطات را محور
اصلی تعامالت در جهان امروز دانست و افزود :با
وجود فراگیر شدن مهارتها و ابزارهای پیشرفته
ارتباطات و بروز پدیده هایی چون جامعه شبکه
ای و شهروند خبرنگاران ،همچنان کانال رسمی
و معتبر و مقیاس درست از نادرست رسانه های
رسمی و منابع اطالعاتی روابط عمومی ها هستند
و امروز ارتباطات و روابط عمومی رگ حیاتی هر
سازمان به شمار می رود که اگر جایگاه واقعی
خود را بیابد آن سازمان از نظر آوازه برند ،اعتبار
نزد مخاطبان ،روابط با ذی نفعان ،مشتری
مداری ،ارتباطات درون سازمانی و روابط برون
سازمانی و همکاری با افکار عمومی موفق خواهد
شد .زیرا امروزه ادبیات حاکم بر جهان ادبیات
اقناعی است و روابط عمومی ساختار اصلی این
فرایند است .امروزه در روابط انسانی برای اینکه
به سازمانی اهمیت بدهیم دیگر دنبال پاداش و
کیفر از سوی آن نیستیم بلکه باید قانع شویم
و این قانع شدن در اثر تعامل مثبت و سازنده
رسانه ها ،شبکه های اجتماعی ،نفوذگران افکار
عمومی و فعالیت مناسب و برنامه ریزی شده در
کمپین های اطالع رسانی صورت می گیرد که
هنر خالق روابط عمومی ها به شمار می رود.
وی تالش های ارتباطی را در عرصه انتقال
خون حیات بخش و مهم توصیف کرد و افزود:
اگر امروز اهدا کنندگان انتقال خون  100درصد
خون مورد نیاز کشور را تأمین می کنند و
نزدیک به نیمی از خون های اهدایی توسط اهدا
کنندگان مستمر صورت می گیرد یکی از علل
مهم آن تالش روابط عمومی های ادارات کل
انتقال خون سراسر کشور و گسترش ارتباطات
است.
وی افزود :اطالع رسانی دقیق و به موقع از
کانالهای رسمی و سایتهای سازمانی در زمانی که
اخبار جعلی عمدی و غیر عمدی از کانالهای غیر
معتبر در شبکه های مجازی دست به دست می
چرخند ،وظیفه خطیری را بردوش روابط عمومی
ها می گذاردکه با ورود به هزاره سوم روابط
عمومی های نسل نو نیز باید در همین راستا
متحول شوند.
دکتر پور فتح اله روابط عمومی امروز را
نیازمند تخصص ،مجهز بودن به دانش روز،
خالق ،آماده برای مدیریت بحران ،دارای سرعت
عمل ،محقق و هشدار دهنده دانست که با رصد
افکار عمومی از طرق مختلف باید پیوسته از
دیده بانی خود بطور کامل محافظت کند.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در
پایان ضمن تشکر و قدردانی از تمامی مدیران و
کارکنان زحمتکش روابط عمومی که پنجره ای
باز از سازمان به سوی مردم به حساب می آیند،
برای تمامی این عزیزان آرزوی موفقیت کرد.
صالحی اعالم کرد

جزئیات همسان سازی حقوق
بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در
صفحه خود در فضای مجازی به تشریح جزئیات
بیشتر از افزایش حقوق بازنشستگان کشوری
پرداخت.
سید میعاد صالحی در صفحه اینستاگرام
خود با اعالم اینکه طی هفتههای گذشته،
بازنشستگان عزیز و همچنین کانونهای
بازنشستگی خواستار اعالم جزئیات همسانسازی
حقوقها شدند ،نوشته است :همانگونه که قب ً
ال
هم گفتم ،مشی ما صداقت و شفافیت بوده و
مطلبی برای پنهان کردن نداریم .ارقامی که
در ادامه ذکر میشود ،بر اساس اعتبار ابالغی
سازمان برنامه و بودجه است .امیدواریم آنچه
مصوب شده ،توسط سازمان برنامه و بودجه نیز
تخصیص یابد.
وی افزود :البته میدانم که خرج و مخارج
بازنشستگان عزیز باالست و شرایط اخیر
اقتصادی نیز مشکالت بیشتری برای آنان ایجاد
کرده است .ما تمام سعی خود را انجام داده و
میدهیم تا بتوانیم از مشکالت این عزیزان
بکاهیم.
صالحی با اشاره به اینکه تعداد کل
بازنشستگان تا پایان سال  ۹۷برابر با یک
میلیون و  ۴۱۶هزار و  ۷۴۲نفر بوده است،
یادآور شد :بودجه مصوب سازمان برنامه برای
افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان عزیز در
سال  ۹ ،۱۳۹۸هزار میلیارد تومان است .افزایش
سنواتی حقوقها برابر با  ۱۸درصد میباشد.
البته این افزایش به نحوی است که از  ۴۴۰هزار
تومان کمتر نباشد .وی همچنین گفته است:
بودجه طرح همسان سازی بازنشستگان کشوری
و لشکری ،مجموعاً مبلغ  ۵هزار میلیارد تومان
است .از این مقدار ۶۵ ،درصد معادل ۳۲۵۰
میلیارد تومان ،سهم بازنشستگان کشوری است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
همچنین اشاره کرده است که  ۸۳درصد
بازنشستگان کشوری که برابر با یک میلیون
و  ۱۸۶هزار و  ۵۸۰نفر بوده ،مشمول طرح
همسانسازی هستند .این افراد دارای کمترین
حقوق دریافتی هستند ۱۷ .درصد باقی مانده
بازنشستگان عزیز ،فقط از افزایش  ۱۸درصد
سنواتی برخوردار میشوند.
وی ادامه داد :از بابت همسان سازی،
حقوقها حداقل به میزان  ۳۱هزار تومان (گروه
شغلی یک) و حداکثر  ۲۴۹هزار تومان (گروه
شغلی  )۲۰افزایش مییابد .حداقل حقوق امسال
برای پایینترین گروههای شغلی با  ۳۰سال
خدمت برابر  ۲میلیون و  ۹۸هزار و  ۵۸۸تومان
است.

اجتماعی

شماره 2726

WWW.EMTIAZDAILY.IR

رئیس سازمان زندان ها:

سرانه غذای هر زندانی  ۷هزار و  ۳۰۰تومان شد

رئیس سازمان زندانها گفت :سرانه غذای
روزانه زندانیان در سال گذشته پنج هزار تومان
بود که تقاضا دادیم این مبلغ به  ۱۱هزار و ۵۰۰
تومان افزایش یابد اما نهایتاً حدود هفت هزار و
 ۳۰۰تومان مصوب شد.
اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران درباره
درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای
بازدید از زندان زنان شهرری و عدم پاسخ سازمان
زندانها به این درخواست گفت :برای بازدید
نمایندگان مجلس از زندان زنان مشکلی نداریم و
آماده هستیم که نمایندگان مجلس از زندان بازدید
کنند.
وی در خصوص آخرین وضعیت تکمیل زندان
تهران بزرگ گفت :اگر بودجه الزم را اختصاص
دهند ،تکمیل میکنیم .برای اینکه بتوانیم کل
پروژههای خود را تکمیل کنیم ،بیش از یک هزار
میلیارد تومان نیاز داریم .به عنوان مثال برای
تکمیل زندان تهران بزرگ ۷۰ ،میلیارد تومان نیاز
است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
کسری بودجه سازمان زندانها حل شد؟ اظهار
داشت :با توجه به آنچه درخواست کردهایم و
آنچه اختصاص دادند ،چیزی حدود  ۲۰۰الی ۳۰۰

میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
رئیس سازمان زندانها در پاسخ به این سوال
که آیا پیشنهاد سازمان زندانها در افزایش سرانه
غذا و بهداشت زندانیان مورد موافقت قرار گرفت؟
گفت :با یک بخشی از پیشنهاد سازمان زندانها
برای افزایش سرانه موافقت شد؛ سرانه غذای روزانه
زندانیان در سال گذشته پنج هزار تومان بود که

تقاضا دادیم این مبلغ به  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان
افزایش یابد اما نهایتاً حدود هفت هزار و ۳۰۰
تومان مصوب شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا این
مبلغ برای تأمین غذای زندانیان کفایت میکند یا
خیر بیان کرد :باید ببینم چه میشود اما به نظر
میرسد کسری خواهیم داشت.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی همچنین درباره تعداد زندانیان و محکومانی
که مشمول عفو چهل سالگی انقالب شدند توضیح
داد :در مجموع  ۱۷۰هزار نفر مشمول عفو شدند
که از این تعداد ۱۰۰ ،هزار نفر در زندانها و ۷۰
هزار نفر هم که محکومیت قطعی دریافت کرده
بودند ،قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند.
جهانگیر در توضیح  ۷۰هزار نفری که قبل از
ورود به زندان مشمول عفو شدند ،گفت :کسانی
که تا یک میلیون تومان جریمه نقدی قطعی ،تا ۶
ماه حبس قطعی و محکومیت قطعی تعزیری مثل
شالق داشتند ،پیش از اجرای حکم عفو شدند که
تعدادشان حدود  ۷۰هزار نفر بود.
رئیس سازمان زندانها همچنین در پاسخ به
سوال دیگری درباره وضعیت کفخواب در زندانها
با توجه به عفوهای اعطا شده ،گفت :ظرفیت
زندانها حدود  ۸۵هزار نفر است اما جمعیت حاضر
در زندانها ،دو برابر و نیم ظرفیت است که این
جمعیت قبل از اعطای عفو اخیر ،سه برابر و نیم
ظرفیت و گنجایش زندانها بود .بنابراین با توجه
به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت ،جمعیت
کفخواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت
محدود وجود دارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد؛

لزوم بازنگری در مدت زمان نگهداری از معتادان

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :باید در مدت زمان
نگهداری از معتادان متجاهر تجدید نظر شود ،به صورتی که از  ۳ماه
این نگهداری فراتر باشد.
اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بازدید از
مرکز بازپروری شهید زیادیان اظهار کرد :ایران در زمینه مبارزه با
تولید ،توزیع و ورود مواد مخدر به کشور و همچنین درمان اعتیاد
اهتمام بسیاری کرده ،این در حالی است که برخی از کشورهای
اروپایی دارای جمعیت و مساحت کم از این امر باز ماندهاند.
وی افزود :در راستای کشف محمولههای قاچاق مواد مخدر که به
سوی اروپا برده میشوند ،پس از کشف ،تنها به آدرس و مکان توزیع
اکتفا میشود و برخورد جدی با قاچاقچیان صورت نمیگیرد.
مؤمنی گفت :بر اساس گزارشات آمار زندانیان مواد مخدر در
کشور آمریکا  ۵۰درصد بیشتر از جهان و زندانهای آنها  ۲۰درصد
بیشتر از کل جهان است.
وی بیان کرد :در کشور آمریکا حدود  ۷۰هزار نفر بر اثر مصرف
مواد مخدر میمیرند ،این در صورتی است که در ایران تنها  ۴هزار نفر

مبتال به اعتیاد هستند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :نگاه ایران به موضوع
معتادان متجاهر انسان دوستانه ،حقوق بشری و اسالمی است ،بر
همین اساس اولویت ما نگاه انسان محورانه است.
وی افزود :ظرفیت ،مدت زمان نگهداری و مهارت آموزی بعد از
درمان از چالشهای ستاد است.
مؤمنی با اشاره به اینکه ایجاد ظرفیت برای نگهداری از معتادان
متجاهر وظیفه ذاتی و قانونی نیروهای مسلح نیست ،تصریح کرد:
ایجاد ظرفیتها و مراکز نگهداری و درمانی برعهده سازمان بهزیستی
و وزارت بهداشت است .وی با بیان اینکه در استان تهران ظرفیتهایی
توسط نهادها ایجاد شده است ،افزود :در تهران حدود  ۳هزار و ۲۰۰
ظرفیت توسط سازمان زندانها ۶۰۰ ،ظرفیت توسط نیروی انتظامی
و  ۵هزار ظرفیت در کل کشور توسط سپاه پاسداران ایجاد شده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :خوشبختانه در کیفیت
نگهداری و درمان معتادان متجاهر تغییراتی ایجاد شده است ،به
گونهای که ارتباط با خانواده این افراد نیز در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد :همچنین برای خانواده این افراد سبد کاالیی در
نظر گرفته شده است تا با این کار بتوانند با خانوادههای خود ارتباط
برقرار کنند .مؤمنی گفت :باید در مدت زمان نگهداری از معتادان
متجاهر در مرکز تجدید نظر شود ،به صورتی که از  ۳ماه این نگهداری
فراتر باشد.

در جلسه نظارت ستادی ارزیابی نواحی سه گانه منطقه 21مطرح شد؛

هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری این منطقه «رضایتمندی شهروندان» است

دور دوم نظارت ستادی ارزیابی نواحی سه
گانه منطقه 21با انجام بازدید میدانی از پروژه ها،
بررسی وضعیت کلی نگهداشت شهر و جلسه جمع
بندی نهایی انجام شد.
به گزارش امتیاز« ،دور دوم نظارت ستادی
ارزیابی نواحی سه گانه ورودی غربی پایتخت» در
قالب دو بازدید میدانی گروهی با محوریت مسائل
شهرسازی و موارد نگهداشت شهر و همچنین
جلسات ارزیابی وضعیت مالی و جمع بندی نهایی
برگزار شد.
سید مصطفی موسوی مدیر کل امور مناطق
شهرداری تهران طی این جلسه با بیان اینکه هر
منطقه و ناحیه نسبت به خودش و در شرایط زمانی
قبلی (بازه زمانی 6ماهه و یکساله) مورد بررسی
قرار می گیرد ،گفت :هدف نهایی از انجام دوره
های اول و دوم نظارت ستادی مناطق ،تنها بهبود

عملکرد کلی و افزایش سطح رضایتمندی عمومی
شهروندان است.
وی در ادامه افزود :انجام و بهره برداری از
پروژه های مشارکتی منطقه 21در قالب ایفای
مسئولیت های اجتماعی CSR؛ عالوه بر استفاده
مطلوب از ظرفیت صنایع و کارخانجات موجود در
محدوده این منطقه ،می تواند الگویی نوین در
راستای کاهش هزینه ها برای سایر مناطق شهر
تهران نیز باشد.
بنا بر این گزارش و طی این نشست جمع
بندی؛ آمار دور قبلی نظارت ستادی و 35مصوبه آن
نیز که تمامی به انجام رسیده مطرح شد ،همچنین
از روند پیشرفت عالی مخازن بتنی با هدف مدیریت
منابع آب جهت آبیاری فضای سبز ،مدیریت صحیح
پسماند و دفع بهداشتی و اصولی زباله ،ارتقای
محسوس وضعیت نگهداشت شهر و انجام چشمگیر

و بهره برداری از پروژه های مشارکتی عام المنفعه
مانند بوستان های جنگلی التیام و خوارزمی و
میزبان تقدیر شد.
در ادامه این جلسه رحمانی شهردار منطقه21
نیز گفت :این منطقه از نظر وسعت چهارمین رتبه
را در بین مناطق 22گانه دارد و با توجه به حجم
باالی تردد در محورهای بزرگراهی آن که طولی
معادل 38کیلومتر را داراست وظیفه مرمت و
نگهداشت این معابر عبوری را بیش از پیش مهم
می سازد.
وی همچنین یادآور شد :بدون مشارکت فعال
شهروندان هیچ کاری محقق نخواهد شد ،همچنین
با وجود استقرار صنایع در محدوده شهری
منطقه 21از این ظرفیت در قالب انجام پروژه های
مشارکتی با هدف ایجاد و تقویت حس تعلق مکانی
بهره بردیم تا در سایه این مشارکت دوجانبه بتوان

تدبیری برای انجام پروژه های شهری با حداقل
بودجه و بیشتر با جنبه نظارتی اندیشید.
شهردار منطقه 21در پایان تاکید کرد :دو
موضوع اصلی فاضالب و خطوط حمل ونقل عمومی
(متروLRT،و  )BRTجزء موارد درخواستی اصلی
شهروندان ساکن در این منطقه از شهر تهران
است که امیدوارم با تالش جمعی ،برنامه ریزی
دقیق و زمان بندی شده و در سایه انجام پروژه
های مشارکتی محقق شود؛ که صدالبته ،هدف
نهایی مجموعه مدیریت شهری منطقه 21کسب
رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان است.
الزم به ذکر است؛ در پایان جلسه نظارت
ستادی ارزیابی نواحی سه گانه منطقه ،21هر یک
از معاونین و شهرداران نواحی این منطقه به بیان
نظرات و پیشنهادات خود در حوزه های تخصصی
کاری خویش پرداختند.

هفت هکتار از اراضی باغات پیرامون روستای سولقان در حریم
منطقه  5با مشارکت اداره حریم شهرداری منطقه ،جهاد کشاورزی،
نیروی انتظامی و نیروهای امداد پلیس امنیت عمومی ناجا آزاد سازی
شد.
به گزارش امتیاز ،تعدادی از باغداران متخلف  ،بدون اخذ مجوز
قانونی از جهاد کشاورزی و کمیته فنی حریم ،اقدام به تفکیک ،دیوار
کشی و احداث اتاقک در باغات حوالی روستای سولقان کرده بودند که
با دقت نظر اداره حریم شهرداری منطقه و همکاری جهاد کشاورزی،
با اخذ دستور قضایی ،محدثاتشان تخریب شد.
شهین شفیعی معاون شهرسازی و معماری منطقه در تشریح
و تفکیک مسئولیت سازمان ها در حریم منطقه گفت :مطابق قانون

باید دنبال شود و در آخر هر نوع تصرف ،در اراضی ومنابع طبیعی نیز
بر عهده اداره منابع طبیعی شهرستان تهران است .
وی در تبیین وظایف اداره حریم منطقه افزود  :اداره حریم
منطقه ،با استناد به تبصره ذیل ماده دوم قانون نظارت بر گسترش
شهر تهران ،به صورت کلی ،متولی کنترل و نظارت بر ساخت و
سازهای غیر مجاز در محدوده حریم و خارج از روستا های دارای
طرح هادی( حوزه داخلی استحفاظی دهیاری و بخشداری ) را دارد.
قانون تبصره ذیل ماده دوم نظارت بر گسترش شهر تهران به این
مطلب اشاره دارد که شهرداری تهران مکلف است ،از ساخت ابنیه و
تاسیساتی که در حریم شهر تهران ،بدون اخذ مجوز احداث می شود
جلوگیری کرده و آن ها را تخریب کند.

تندگویان تشریح کرد؛

معاون ساماندهی امور جوانان
وزارت ورزش آخرین وضعیت تفکیک
و استقالل این معاونت را تشریح کرد.
محمد مهدی تندگویان معاون
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان ،در خصوص علل تغییر بازه
سن جوانی گفت :پس از بررسیهایی
که با همکاری برخی دستگاهها ازجمله
هالل احمر ،وزارت بهداشت و وزارت
کار انجام دادیم ،همگی به یک نتیجه
واحد رسیدیم که برای ارائه تسهیالت
در حوزههای مختلف ازجمله ازدواج،
اشتغال و غیره باید این بازه را تغییر
دهیم تا بتوانیم طیف خدمات خود را به
افراد بیشتری گسترش دهیم.
تندگویان افزود :پیش تر بازه سن
جوانی  ۱۵تا  ۲۹بود اما به دلیل پایین
بودن این بازه نمیتوانستیم خدمات خود
را به جوانان ارائه دهیم .زیرا افراد  ۱۵ساله
امکان فعالیت اقتصادی و حقوقی ندارند
در نتیجه نمیتوان برای آنها خدمات
مختص جوانان را اجرا کرد.
وی با بیان اینکه به همین منظور

آخرین وضعیت تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش

درخواست افزایش کف سن جوانی به
 ۱۸سال را مطرح کردیم ،عنوان کرد:
افراد از  ۱۸سالگی میتوانند وارد بازار
کار شوند در نتیجه ما میتوانیم در
حوزه اشتغال برای آنها تسهیالت الزم
را در نظر گرفته و طرحهای خود در این
زمینه را اجرا کنیم .به طور طبیعی یک
جوان پس از پایان تحصیل و سربازی
حدود سن  ۲۶الی  ۲۷وارد بازار کار
میشود و وقتی سن جوانی تا  ۲۹باشد،
بسیاری از امتیازات حمایتی از جوانان
شامل حال وی نشده و فرصت استفاده

از آن را پیدا نمیکند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش
تصریح کرد :با تغییر بازه جوانی به ۱۸
تا  ،۳۵تعداد افراد در گستره جوانی
بیشتر نشده و از لحاظ جمعیتی در
تعداد جوانان تغییری نخواهیم داشت.
تنها با افزایش سن ما میتوانیم خدمات
خود را بهتر و به افرادی که بتوانند از آن
استفاده کنند ارائه کنیم.
تندگویان با بیان اینکه تغییر سن
جوانی در شورای عالی جوانان مصوب
شد ،اظهار داشت :با توجه به سن

امید به زندگی در کشور و سن آغاز به
اشتغال ،افزایش این بازه زمانی میتواند
موجب بهبود وضعیت شغلی جوانان و
دریافت تسهیالت ازدواج شود .زیرا با
این تغییر امکان بهکارگیری جوانان
در دستگاههای اجرایی افزایش مییابد
و ما نیز تسهیالت ازدواج را به کسانی
که در سن جوانی هستند میتوانیم
ارائه دهیم .اما پیش تر برای افراد ۱۵
ساله که نوجوانان محسوب میشوند
نمیتوانستیم خدمات شغلی و ازدواج
ارائه دهیم.
تندگویان از امکان حضور مؤثر
جوانان در سمنها بر اثر افزایش بازه
سنی جوانان سخن گفت و بیان کرد:
یکی از مشکالتی که در حوزه جوانان
داشتیم ،این بود که جوانان پس از
چندین سال فعالیت در سمنها و
هنگام رونق بخشیدن به آن ،از دایره
سن جوانی خارج شده و در دریافت
مجوز دچار مشکل میشدند.
وی ادامه داد :اما با افزایش این
بازه ،یک فرصت بیشتر و مضاعف به

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه یک:

اجرای  20کیلومتر مسیر دوچرخه
سواری در شمال تهران
به منظور اشاعه و توسعه فرهنگ دو
چرخه سواری و ترغیب شهروندان به استفاده
و بهره گیری ازروش های حمل ونقل پاک در
برنامه پنج ساله  20کیلومتر مسیر دوچرخه
در منطقه یک اجرایی خوهد شد.
به گزارش امتیاز؛ محمد خردمند
معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری این
منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت :
منطقه یک به علت وجود معابر باریک و پر
ترافیک تا کنون نتوانسته در زمینه احداث
مسیرهای دوچرخه سواری اقدامات اساسی
را به انجام برساند اما با توجه به اهمیت
این طرح در شهرداری تهران ،مطالعات الزم
آغاز و مسیرهای پیشنهادی اعالم شد.
 .وی گفت :در سال جاری احداث 5
کیلومتر مسیر دو چرخه سواری در شمال
تهران در محور خیابان شهید اندرزگو در
دست اقدام است.
خردمند افزود :برای اجرای شبکه
دوچرخه سواری در منطقه یک مطابق
برنامه پنج ساله از بین مسیرهای مختلف،
 5مسیر در خیابان های ولیعصر(عج)
و شهید باهنر ،شهید اندرزگو ،شهید
موحددانش ،شریعتی  ،شهید لواسانی در
اولویت قرار گرفت تا اقدامات بعدی در
راستای اجرای مسیر دوچرخه در آنها به
انجام برسد .
معاون شهردار منطقه یک خاطر
نشان ساخت :پس از انجام مطالعات و
امکان سنجی های الزم ،این مسیرها
مطابق برنامه آماده سازی می شوند تا
شهروندان عالقمند بتوانند با استفاده
از وسیله حمل و نقل پاک( دوچرخه
شخصی) ،درون منطقه تردد کنند .
به گفته وی آنچه که اجرایی شدن این
طرح را در اولویت قرار می دهد ،تشویق
شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای
کوتاه درون شهری است و در فاز های بعدی
این طرح عالوه بر معابرمذکور  ،در سایر معابر
نیز راهاندازی می شود.
آرزوی ایران درودی برای راه
اندازی موزه محقق می شود

شهردار منطقه شش از به سرانجام رسیدن
وضعیت موزه ایران درودی نقاش مشهور کشور
خبر داد و گفت :روز جمعه پس از چند سال
وقفه و با رفع موانع حقوقی و قانونی از سند
واگذاری زمین رو نمایی و مراحل ساخت موزه
این هنرمند نامی کشور با حضور شهردار تهران
آغاز می شود.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا دهداری پور
با بیان اینکه محل این موزه در خیابان یوسف
آباد و در جنب بوستان پرستو است ،گفت :طراح
این موزه آقای جهانگیر درویش از معمارهای
برتر جهان است و طراحی ساختمان موزه به
انتها رسیده است.
دهداری پور تصریح کرد :این موزه یک
مرکز فرهنگی برای آموزش نقاشی ،برپایی
همایشهای تاریخ هنر و ارتباط با کشورهای
مختلف خواهد بود.
قرار است در این موزه ۱۹۵ ،عدد از بهترین
آثار ایران درودی نمایش داده شود.
به مناسبت روز جهانی خانواده در منطقه 10
صورت می گیرد؛

دورهمی خانوادگی در فضای دلنشین
موزه هفت چنار

آزادسازی هفت هکتاری حریم منطقه  5با استناد به قانون
توزیع عادالنه آب ،اگر بنایی در بستر رودخانه ساخته شود ،متولی
امر ،اداره آب منطقه ای است و هرگونه ساخت و ساز در باغات می
بایست ،در ابتدا با مجوز کمیسیون تبصره یک اداره امور اراضی جهاد
کشاورزی صورت گیرد و مسئولیت ساخت و ساز و تغییر کاربری در
باغات با اداره جهاد کشاورزی است .
متولی اصلی باغداری نیز  ،جهاد کشاورزی است و اداره منابع
طبیعی ،مسکن و شهرسازی و امور آب منطقه  ،در جایگاه نظارتی در
کنار این ارگان ها در امر جلوگیری از ساخت وساز فعالیت می کنند.
وی افزود  :همچنین هر ساخت و سازی در حریم راه ها با رعایت
نکردن فاصله قانونی از وسط جاده ،به متولی امر ،اداره راه و شهرسازی
شهرستان تهران بر می گردد که پی گیری های قانونی از این ارگان

خبر کوتاه

جوانان فعال در سمنها داده میشود
و میتوانند به راحتی مجوز فعالیت
دریافت کنند .به عالوه با این تغییر
جوانان بیشتری میتوانند در انتخابات
سمنها فعالیت کنند.
وی در پایان افزایش بازه سن
جوانی را عاملی برای بهبود شرایط
اشتغال جوانان و مشمول شدن آنها در
طرحهای حمایتی خواند.
تندگویان در خصوص آخرین
وضعیت تفکیک معاونت جوانان از
وزارت ورزش توضیح داد :این طرح
در کمیسیون بودجه که کمیسیون
فرعی این طرح محسوب میشود ،رأی
آورد و حال باید منتظر تصویب آن در
کمیسیون اصلی و سپس راهیابی آن به
صحن مجلس باشیم.
وی اظهار داشت :این بازه حدود
 ۴الی  ۵ماه طول خواهد کشید و
امیدواریم به نتیجه برسد .بر اساس آنچه
به ما منعکس میشود ،حدود  ۶۰الی
 ۷۰درصد نمایندگان با این طرح موافق
هستند و امیدواریم این طرح رأی آورد.

به مناسبت روز جهانی خانواده ،برنامه
دورهمی در موزه هفت چنار برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،هر ساله  15ماه مه
به عنوان روز جهانی خانواده نامیده می شود
بر همین اساس با هدف ایجاد همبستگی و
تحکیم بنیان نهاد ارزشمند و پر اهمیت
خانواده ،برنامه دورهمی در موزه هفت چنار
برگزار می شود .گفتنی است تمامی خانواده
های محترم می توانند افطاری خودشان را در
تاریخ  25اردیبهشت از ساعت  19الی  21در
موزه هفت چنار صرف کنند.
الزم به ذکر است که این برنامه با
برنامههای متنوع (تواشیح و  )...نیز همراه
می باشد.

آموزش فرهنگ ترافیک در پیاده راه
فرهنگی «شهر رمضان» منطقه 15
مفاهیم ترافیکی به شهروندان و بازدید
کنندگان پیاده راه فرهنگی» شهر رمضان»
منطقه  15آموزش داده می شود.
به گزارش امتیاز ،مسعود لواف
زاده معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات
شهروندان گفت :غرفه آموزش ترافیک با
شعار «آسمان آبی ،زمین پاک»و «خط
سفید» برای ارتقای فرهنگ ترافیک و
آشنایی خردساالن و کودکان با قوانین،
عالئم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی
هرشب از ساعت  20در بوستان خلیج
فارس پذیرای شهروندان است.
به گفته وی ،فرهنگ و رفتار ترافیک به
کودکان و شهروندان منطقه در قالب بازی
های متنوع همراه با توزیع بروشور و بسته
های آموزشی توسط کارشناسان ترافیکی به
شهروندان ارائه می شود.
لواف زاده ادامه داد :غرفه ترافیک در این
شبها با استقبال بی نظیر شهروندان مواجهه
بوده است.
شایان ذکر است؛ پیاده راه فرهنگی شهر
رمضان در بوستان خلیج فارس واقع در شهرک
مشیریه ،خیابان بوعلی قرار دارد.

