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اخبار
همزمان با «روز جهانی صنایع دستی» برپا شد؛

«نمایشگاه صنایع دستی» و دست
ساختههای بانوان در بوستان شهربانوی
منطقه21

ب ه همت اداره بانوان و با مشارکت واحد
رفاه منطقه« ،21نمایشگاه صنایع دستی و دست
ساخته های بانوان شهروند و سرپرست خانوار»
و یژه همکاران شاغل در بوستان شهربانوی
ورودی غربی پایتخت برگزار شد.
ب ه گزارش امتیاز ،حسین معینی
ک ربکندی معاون امور اجتماعی و فرهنگی این
منطقه ضمن اعالم مطلب فوق گفت 10 :ژوئن؛
« روز جهانی صنایع دستی» ،فرصتی مغتنم را
ایجاد کرد تا دست ساخته های بانوان شهروند و
سرپرست خانوار در قالب برپایی نمایشگاه عرضه
مستقیم و با هدف حمایت ویژه از تولیدات آنان
برگزار شود.
وی در ادامه افزود« :صنایع دستی» نوعی
ک ار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی
تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته
م یشود؛ در همین راستا این نمایشگاه به
م نظور حمایت از بانوانی که از این طریق به
ا مرار معاش و کمک به اقتصاد خانواده می
پردازند ،برپا شده است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه21
د ر همین راستا یادآور شد« :نمایشگاه صنایع
د ستی» و دست ساخته های بانوان با هدف
توانمندسازی این بانوان کارآفرین ،جهت خرید
ه مکاران با تخفیفات ویژه همزمان با «روز
ج هانی صنایع دستی» در بوستان شهربانوی
منطقه 21برگزار شد.
م عینی کربکندی در خاتمه تاکید کرد:
« نمایشگاه صنایع دستی منطقه »21جهت
ارائه انواع محصوالت و کارهای سنتی ،زینتی و
پ وشاک در بیستم خرداد ماه از ساعت9الی13
ویژه خرید حضوری بانوان همکار (بهره مندی
از تخفيف  20درصدي با ارئه كارت پرسنلی) و
شهروندان برپا بود.

نیروگاه های خورشیدی درشمال
تهران نصب و راه اندازی شد

نیروگاه های خورشیدی با هدف اصالح الگو
و کاهش مصرف برق در  5ساختمان شهرداری
منطقه یک نصب و راه اندازی شد.
ب ه گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
ش هردار این منطقه به مناسبت هفته محیط
ز یست(  ۱۸لغايت ۲۲خرداد ماه ) با اعالم
ع ملکرد اداره محیط زیست وتوسعه پایدار
م نطقه اظهار داشت :نصب و راه اندازی ۳۵
کیلووات نیروگاه ها خورشیدی متصل به شبکه
در ساختمان ناحیه  ۲این منطقه ،موزه حیات
و حش دارآباد،ساختمان ستاد بحران منطقه
 ،بوستان نیلوفرو مرکز تحقیقات انرژی های
تجدیدپذیر بصورت Offgridاز جمله اقدامات
اجرایی در راستای حفظ محیط زیست در منطقه
یک بوده است .
وی همچنین تجهیز و تعمیر  18آبگرمکن
خ ورشیدی در بوستان های منطقه،اصالح
ا لگوی مصرف انرژی در  34ساختمان در
ر استای کاهش مصرف آب ،برق و گاز،
هوشمندسازی 14موتورخانه درساختمان های
تحت پوشش منطقه برای بهینه سازی مصرف
ا نرژی ،معاینه فنی  30موتورخانه درسطح
م نطقه جهت تنظیم مشعل موتورخانه ها به
م نظور کاهش آلودگی هوا،بازدید و صدور
ب یش از  ۱۰۰مورد اخطاریه و معرفی موارد
د فع غیر اصولی فاضالب به مرکز بهداشت
ش میرانات و مرکز مدیریت محیط زیست و
ت وسعه پایدار شهرداری تهران و پیاده سازی
و یرایش  ۲۰۱۵استاندارد ایزو 14001را از
دیگر اقدامات اجرایی در منطقه دانست.
م وسوی آموزش را مهمترین اقدام
د رراستای فرهنگ سازی مصرف بهینه
ا نرژی دانست و گفت :ساالنه بطور متوسط
۱۵هزارنفرساعت برای کودکان ،بانوان ،اصناف
،هیئت های مذهبی ،مساجد و دانش آموزان با
سرفصل های تنوع زیستی ،آلودگی آب ،خاک
و هوا ،زمین پاک و آشنایی با انرژی های پاک
کارگاه های آموزشی زیست محیطی اجرا می
شود.
شهردار منطقه یک تصریح کرد :در هفته
م حیط زیست آموزش رایگان انرژی های
ت جدید پذیر به منظور آگاهي بخشي عمومي
با شعار جهاني « با هم براي مقابله با آلودگي
ه وا»درمركز تحقيقات و نمايشگاه دائمي
انرژي هاي تجديد پذير شهرداری منطقه یک
در بوستان رحمان آباد به کارکنان شهرداری
تهران،دانش آموزان مدارس ،نهادهاي علمي و
آموزشي و  ...ارایه شد.

همایش دوچرخه سواری همگانی در
منطقه 10

همایش دوچرخه سواری همگانی با هدف
ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل
پ اک و ایجاد نشاط و حفظ سالمت روحی و
جسمی شهروندان در روز جمعه مصادف با 24
خرداد برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،رضا زلفی معاون حمل
و نقل و ترافیک منطقه ضمن اعالم این خبر
گ فت :برگزاری همایش دوچرخه سواری و
حضور جوانان و خانوادهها در این رویداد ورزشی
از جمله اقدامات برای کاهش آلودگی هوا ،ترویج
ف رهنگ استفاده از حمل و نقل پاک و توسعه
ورزش است.
و ی افزود :در این همایش که با حضور
م دیران شهری و چهره های محبوب هنری و
ورزشی برگزار خواهد شد دوچرخه سوران مسیر
خیایان آزادی تا پارک آموزش ترافیک را رکاب
خواهند زد.
ا ین گزارش می افزاید همایش دوچرخه
سواری در ساعت  9صبح روز جمعه 24خرداد
برگزار خواهد شد و عالقمندان می توانند با ارائه
کارت شناسایی معتبر نسبت به دریافت دوچرخه
در روز همایش اقدام کنند.
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وزیر بهداشت در نشست فراکسیون امید مجلس:

هیچ دارو که مشابه آن تولید داخل ،اجازه واردات ندارد

وزیر بهداشت با بیان اینکه وضعیت سازمان
غ ذا و دارو و هیات امنای ارزی ،چندان مناسب
نبود ،گفت ۳ :درصد داروی وارداتی به کشور ۱.۳
میلیارد دالر و  ۹۷درصد داروی تولید داخلی۵۵۰ ،
میلیون دالر ارزبری داشت و به همین دلیل اولین
اقدام بنده ،تغییر در وضعیت سازمان غذا و دارو و
هیات امنای ارزی بود.
د کتر سعید نمکی اظهار داشت :از همان
ر وزهای اول مسئولیتم در وزارت بهداشت ،ابالغ
کردم که هیچ دارو و تجهیزات پزشکی که مشابه
آن در کشور تولید می شود ،اجازه واردات ندارد و
به شدت بر روی این موضع ،ایستادم و اعالم کردیم
ک ه هر شرکت داروسازی اقدام به تولید داروهای
وارداتی کند ،از آن حمایت می کنیم.
وی تصریح کرد :اخیرا احساس کردم که در
سازمان غذا و دارو ،ساز و کار مناسبی برای مقابله
با هجمه های اقتصادی و شرایط جدید ،مهیا نیست
و این سازمان را تبدیل به قرارگاه کردم و خود نیز
مسئولیت آن را پذیرفتم و دیروز نیز نشست ۵ -۶
ساعته ای در این سازمان با اعضای هیات اجرایی
قرارگاه سازمان غذا و دارو داشتم.
و زیر بهداشت اضافه کرد :علیرغم تمام
م حدودیت ها از جمله نقل و انتقال پول ،امروز
ک مبودهای داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی
م هم در کشور ،کمتر از روزهای مشابه سال قبل
است .البته ممکن است فردی عنوان کند که یک
دارو در کشور وجود ندارد که آن هم داروی خارجی
است که تا دیروز با هر شیوه ای به کشور وارد می
ش د .برخی از همکاران ما نیز متاسفانه به شدت
ب یماران را به سوی داروهای خارجی هدایت می
کنند اما واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی
دارند ،به شدت کاهش یافته تا تولید دارو ،تقویت
شود.
جفا و ظلم است که بگوییم داروی ایرانی
فاقد کیفیت است
دکتر نمکی با اشاره به ارتقای استانداردهای
داروهای ایرانی ،گفت :جفا و ظلم است که بگوییم
داروی ایرانی فاقد کیفیت است چون استانداردها
ا رتقا یافته است  .به عنوان نمونه صافی دیالیز
خ ارجی را با  ۳۰درصد قیمت ایرانی می توانیم
وارد کنیم ،اما این کار را نکرده ایم تا تولید تقویت
شود و از تولیدکنندگان نیز خواسته ایم که قیمت
م حصوالت خود را با کاهش هزینه های سربار و
پ یدا کردن بازارهای صادراتی و رقابتی ،کاهش
دهند.
وی یادآور شد :در ماه های اول پس از رای
ا عتماد نمایندگان ،در وزارت بهداشت با پدیده
س یل های گسترده در کشور روبرو شدیم و در
آن شرایط ،مطالبات زیادی هم از سازمان تامین
اجتماعی و هم از خزانه داشتیم .در ابتدای سال
 ۹۷حدود  ۱۶۵۰میلیارد تومان بابت سال  ۹۶به
د کتر هاشمی بدهکار بودیم که  ۵فروردین آن
منابع را پرداخت کردیم ،اما امسال حدود  ۵هزار
م یلیارد تومان از اعتبارات وزارت بهداشت بابت
سال گذشته پرداخت نشده بود و بیش از  ۷هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان نیز از سازمان تامین اجتماعی
مطالبه داشتیم و با کسری حدود  ۱۳هزار میلیارد
تومانی ،وارد سال جدید شدیم.
حیرت دبیرکل سازمان جهانی بهداشت

و زیر بهداشت به  ۹سفر خود در ایام نوروز
ب ه مناطق سیل زده کشور اشاره کرد و افزود :با
و جود کسری بودجه  ۱۳هزار میلیارد تومانی،
د ر ایام تعطیالت عید نوروز با سیل گسترده در
کشور و حوادث جاده ای روبرو بودیم ،اما با تالش
همکاران مان توانستیم عملکرد بسیار درخشانی در
سیل های ابتدای سال داشته باشیم و حتی یک
مورد اپیدمی نیز در کشور وجود نداشت و همین
مساله موجب حیرت دکتر تدروس دبیرکل سازمان
ج هانی بهداشت شد .البته سیل را با بی پولی
مدیریت کردیم.
ترمز بخش های هزینه ای طرح تحول
سالمت را کشیدیم
د کتر نمکی در بخش دیگری از سخنان
خ ود درخصوص طرح تحول نظام سالمت ،گفت:
این طرح ،اثرات بسیار موفقی به همراه داشت ،اما
چند پیش فرض اصلی آن شامل پرونده الکترونیک
سالمت ،نظام ارجاع و پزشکی خانواده که از تکالیف
برنامه های پنجم و ششم توسعه نیز بود ،بر زمین
م انده بود .البته طرح تحول نظام سالمت از نظر
اقتصادی برای کشور ،پر هزینه شد و کاری که ما
کردیم این بود که ترمز بخش های هزینه ای این
طرح را کشیدیم و سه بسته اصلی آن یعنی کاهش
پرداخت از جیب بیماران ،حمایت از بیماران خاص
و صعب العالج و ماندگاری پزشکان و تیم پزشکی
د ر مناطق محروم را با قدرت و شدت ادامه می
دهیم.
پرونده الکترونیک سالمت به نتیجه
رسید
و ی از پرونده الکترونیک سالمت به عنوان
اولین اولویت وزارت بهداشت و ریلی برای رسیدن
به نظام ارجاع و پزشکی خانواده یاد کرد و افزود:
متاسفانه کار مهمی تا پیش از این برای راه اندازی
پرونده الکترونیک سالمت انجام نشده بود و از ۳
ماه قبل برای راه اندازی آن اقداماتی انجام دادیم
و خوشبختانه امروز این پروژه به نتیجه رسیده
و حتما از نمایندگان برای رونمایی از پرونده
الکترونیک سالمت دعوت خواهیم کرد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :بعد از پرونده
ا لکترونیک سالمت ،راه اندازی سیستم ارجاع و
پ زشکی خانواده را در دستور کار داریم ،البته بر
ر وی راهنماهای بالینی هم توجه و تمرکز داریم
ک ه این راهنماها باید از مسیر پرونده الکترونیک

سالمت و نظام ارجاع به کار گرفته شوند.
دکتر نمکی با اشاره به تغییر الگوی بیماری ها
از واگیر به غیر واگیر ،گفت :امروز ،وزارت بهداشت
د ر پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر
م انند سرطان ها ،بیماری ها و سکته های قلبی
و عروقی ،دیابت و فشار خون و همچنین حوادث
جاده ای ،کمترین نقش و تاثیر را دارد و نیازمند
یک مشارکت بین بخشی قوی هستیم.
و ی تاکید کرد :در سیل های ابتدای سال
حدود  ۷۰نفر جان خود را از دست دادند که البته
مرگ یک نفر هم برای ما زیاد و سخت است ،اما در
سال  ۹۶که حدود  ۳۸۰هزار مورد مرگ در کشور
رخ داد ۳۱۳ ،هزار مورد یعنی معادل  ۸۲درصد،
م ربوط به بیماری های غیر واگیر بود که از این
تعداد  ۹۷هزار مورد مستقیما به دلیل فشار خون
باال و  ۱۱هزار مورد نیز به دلیل فشار خون باال و
بیماری های ناشی از آن مانند سکته های قلبی و
مغزی ،بیماری های قلبی و عروقی و نارسایی های
کلیوی بوده است.
به گفته وزیر بهداشت ،طرح بسیج ملی کنترل
ف شار خون با توجه به مرگ سالیانه حدود ۱۰۰
ه زار نفر به دلیل فشار خون باال و عدم آگاهی
حداقل  ۴۰درصد از بیماران مبتال به این بیماری
از ابتال به فشار خون ،در کشور اجرایی شد و تا ۱۵
تیرماه نیز ادامه دارد.
هدف گذاری شناسایی حداقل  ۲میلیون
بیمار جدید مبتال به فشار خون باال
د کتر نمکی افزود :هدف ما از اجرای بسیج
م لی کنترل فشار خون این بود که تعداد موارد
مرگ و عوارض ناشی از فشار خون باال که هزینه
ه ای زیادی را به مردم و نظام سالمت وارد می
کند ،کاهش یابد .البته در این طرح هدف گذاری
کرده ایم که حداقل  ۲میلیون بیمار جدید پرفشار
خون را در کشور شناسایی کنیم و در این صورت،
بیماران در مراحل پیشرفته این بیماری که قاتل
خاموش نیز نام دارد ،به بخش های ویژه مراجعه
نمی کنند و نیاز زیادی هم به توسعه این بخش ها
در کشور وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه سالمت دهان و دندان در
کشور تا حدی فراموش شده بود ،یادآور شد :برای
ی ک میلیون و  ۲۰۰هزار دانش آموز پایه ششم،
ط رح عاری از پوسیدگی دندان را آغاز کردیم و
اجرای آزمایشی آن در اردبیل انجام شد .همچنین

 ۳ ۲۰۰یونیت دندانپزشکی و  ۳۶۰۰دندانپزشک
ش اغل در بخش دولتی در دو نوبت صبح و
بعدازظهر ،در خدمت مردم با اولویت اقشار هدف
یعنی مادران باردار و مادرانی که با شیر خود کودک
شان را تغذیه می کنند و دانش آموزان قرار دارند.
و زیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان
خ ود ضمن تاکید بر اهمیت توجه به سالمت
س المندان ،خاطرنشان کرد :برنامه های جدی
در وزارت بهداشت برای سالمت سالمندان داریم
چون جمعیت سالمندان در کشور ما و جهان رو
به افزایش است و تفاوت سالمندان کشور با دیگر
ک شورها این است که آنها اغلب افسرده هستند
و جوانی نکرده پیر شده اند و این سالمندان ،پر
هزینه و افسرده هستند و عالوه بر اینکه داروهای
خودشان را به طور منظم مصرف نمی کنند ،تحرک
ک افی ندارند ،بنابراین توجه به سالمت سالمندان
بسیار مهم است.
یکی از مشکالت دانشگاه ها ،دوره های
طوالنی مدت آموزشی است
دکتر نمکی به مشکالت آموزشی و پژوهشی
دانشگاه های علوم پزشکی کشور اشاره کرد و گفت:
ی کی از مشکالت دانشگاه های علوم پزشکی این
است که برای تربیت دانشجویان ،دوره های طوالنی
مدت آموزشی داریم و فارغ التحصیالنی که تربیت
می کنیم تناسبی با نظام ارائه خدمت ندارند و طرح
تحول آموزش پزشکی در دست اجرا است و باید
بدانیم چه فردی را توسط چه کسی ،با چه هزینه
ای ،در چه مدتی و برای کدام جایگاه نظام ارائه
خ دمت ،تربیت می کنیم که البته هنوز پاسخی
برای این سوال نداریم.
وی با بیان اینکه کادر پزشکی ،جامعه محور
ت ربیت نمی شوند ،بیان داشت :دانشجویان ما
د انشمندان خارجی را به خوبی می شناسند اما
ش ناخت کاملی از ابن سینا یا طب ایرانی ندارند
و برنامه هایی برای ادغام طب سنتی در نظام
آموزشی داریم.
توسعه خدمات را منطقی می کنیم
وزیر بهداشت افزود :سهم نه بیست و هفتم
سازمان تامین اجتماعی در سال  ،۹۲حدود ۱۷۰۰
میلیارد تومان مثبت بوده که امسال  ۴۳۰۰میلیارد
تومان منفی است ،بنابراین باید منابع را در نظام
سالمت مدیریت کرده و توسعه خدمات را منطقی
کنیم.
دکتر نمکی خاطرنشان کرد :عدالت در توزیع
نیروی انسانی وجود ندارد و می بینیم که در یک
منطقه ،از نظر تخت بیمارستانی و تعداد پزشک ،با
مشکالت زیادی روبرو هستیم و در نقطه ای دیگر،
ض ریب اشغال تخت بیمارستانی  ۳۰درصد است
که عادالنه نیست و خوشبختانه برای تربیت نیروی
انسانی در مناطق محروم ۳۰ ،درصد ظرفیت بومی
در نظر گرفته ایم که در آینده ای نزدیک ،مشکالت
نیروی انسانی برطرف شود و از این به بعد ،نیروی
ا نسانی و امکانات ،به صورت نشان دار و کامال
مشخص برای مناطق محروم ،توزیع می شوند.
وی در پایان از تحویل  ۱۰۰۰دستگاه دیالیز
تولید داخلی در آینده ای نزدیک به وزارت بهداشت
خ بر داد و گفت :این دستگاه ها کیفیت بسیار
باالیی دارند و در مناطقی که نیازمند هستند ،آنها
را توزیع می کنیم.

استاندار تهران ابراز گالیه کرد؛

البی خودروسازان مقابل استانداردسازی خودروها

استاندار تهران گفت :بیش از  ۱۷درصد آمار مرگ و میر به سوانح
و حوادث در کشور باز میگردد که در این بین ،وسائل نقلیه موتوری،
نقش قابل توجهی را در این آسیب ایفا کرده است .باید در کیفیت،
ایمنی و استانداردهای اجباری در حوزه تولید موتورسیکلت ،جدیت
بیشتری داشته باشیم
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری
ت هران ،انوشیر وان محسنیبندپی ،استاندار تهران در نخستین
ج لسه شورای اس تاندارد استان در سال  ۹۸گفت :این جلسه برای
ارتقابخشی سطح کیفیت زندگی مردم و اجرای قانون برگزار شده و
غیبت مسئولین دستگاههای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در این
نشست ،پذیرفتنی نیست.
وی افزود :حجم اقدامات سازمان استاندارد ،نشانگر اهتمام این
دستگاه بوده و گاهاً از هدفگذاری خود نیز پیش رفتهایم .بیش از ۱۷
درصد آمار مرگ و میر به سوانح و حوادث در کشور باز میگردد که در
این بین ،وسایل نقلیه موتوری ،نقش قابل توجهی را در این آسیب ایفا

کرده است .باید در کیفیت ،ایمنی و استانداردهای اجباری در حوزه
تولید موتورسیکلت ،جدیت بیشتری داشته باشیم.
م قام عالی دول ت در استان تهران ،یادآور شد :استاندارد برای
ا یمنسازی و ا ستانداردسازی وسایل نقلیه اقدام جدی داشت و
م تأسفانه در م واردی ،البی سنگین تولیدکنندگان خودرو از انجام
برنامههای این سازمان به صورت نهایی جلوگیری کرد.
محسنیبندپی ،خاطرنشان کرد :بازرسی فنی صنایع انرژیبَر از
امور مهمی است که با توجه به کمبود انرژی در استان ،نسبت به
آن جدیت بیشتری داشته باشیم .بالغ بر  ۵۵درصد از آسانسورهای
کشور در استان تهران ،مورد بازرسی سازمان استاندارد قرار میگیرند
و اقدامات اداره کل استاندارد استان در حوزههای مختلف ،شایسته
تقدیر است.
استاندار تهران تصریح کرد :اطالعات مورد نیاز سازمانهایی نظیر
بهزیستی از نظر مناسبات قانونی و ایمنسازی مهدهای کودک و سایر
مراکز باید از سوی سازمان ملی استاندارد در اختیار این سازمانها

قرار بگیرد تا نسبت به استانداردسازی مراکز خود اقدام کنند.
بندپی ادامه داد :با توجه به نیازمندیهایی که در حوزه اعتبارات
استانداردسازی وجود دارد ،درآمدهای اختصاصی استان باید برگردد
تا شاهد ارتقا سطح کیفیت و استاندارد کالن در استان تهران باشیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

کشورهای هدف قاچاق مواد مخدر نباید تماشاگر باشند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر :کشورهای
خارجی باید سهم خودشان را ادا کنند و آنها هم
نبایدتماشاگر باشند اسکندر مومنی افزود :در این
مدت  ۴۱هزار مورد عملیات مبارزه با مواد مخدر
صورت گرفته است.
وی گفت :آمریکا  ۵درصد جمعیت جهان را
دارد که حدود یک و نیم میلیون نفر از زندانیان
آن مربوط به مواد مخدر است و  ۲۰میلیون نفر از
جمعیت باالی  ۱۲سال آن از مواد مخدر استفاده
کرده اند.
و ی افزود :براساس اعالم یکی از موسسات
آمار آمریکایی در سال  ۲۰۱۷هفتاد هزار و ۲۳۷
نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر یعنی روزانه
 ۱۹۲نفر جان خود را از دست دادند ،اما در ایران
در سال  ۱۳۹۷سه هزار و  ۶۷۲نفر در این زمینه
فوت کردند.
م ومنی اضافه کرد :از کشورهای خارجی
ن یاز تشویق و تشکر نداریم بلکه باید آنها سهم
خ ودشان را ادا کنند و آمارها مبین آن است که
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه پیشتاز است
و آنها هم نبایدتماشاگر باشند.
دبیر کل ستاد کل مبارزه با مواد مخدر گفت:
جمهوری اسالمی ایران مقابله میکند ،اما این
ت حریمهای ظالمانه نمیگذارد و بدون تجهیزات
روز مقابله؛ سخت است.
وی افزود :در سال  ۲۰۰۰و  ۲۰۰۱کل کشت

م واد مخدر در افغانستان ۲۰۰تن بوداما با حضور
آ مریکا این میزان به  ۹تا ۱۰هزار تن افزایش
ی افته است .مومنی افزود :میزان کشفیات هم در
ا فغانستان کمتر از  ۳۰۰تن است در صورتی که
کشت افزایش پیدا کرده بود در حالی که در ایران
این آمار کشفیات به  ۸۰۰تن در سال رسیده است.
و ی گفت :بارها به اروپاییها در خصوص
قاچاق مواد مخدر اطالع داده ایم که این مواد مخدر
به کدام مقصد درحال حرکت است و در فالن شهر
توزیع میشود ،اما هیچ اتفاقی صورت نگرفت ،اما
اگر یک محموله از ایران عبور کند و آنان کشف
کنند تبلیغات به راه میاندازند.
آغاز «طرح یاریگران» در ستاد مبارزه
با مواد مخدر
د بیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
«طرح یاریگران» ،طرحی راهبردی و بنیادی است
که در ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابعاد گستردهای
آغاز شده است.
ا سکندر مومنی با بیان اینکه شعار «یاریگر
هم باشیم» از شعار ستاد در حوزه درمان ،مقابله
و پیشگیری است ،افزود :تا مردم سر صحنه نیایند
م شکل حل نخواهد شد .بایستی در این طرح
ت مامی مردم ،نهادها و سازمانهای دست اندرکار
فعال شوند و طرح یاریگران هم پنج ساله است که
باید گسترش پیدا کند تا بتوانیم با این ابرآسیب
برخورد کنیم.

و ی گفت :وظیفه دستگاههای مسئول؛
آموزش ،پیشگیری ،درمان و کاهش آسیب است و
باید آن را گسترش دهیم تا شاهد کاهش عرضه و
تقاضا در بخش مواد مخدر باشیم.
م ومنی در خصوص اقدامات مقابلهای در دو
م اه گذشته گفت :تالشهای بسیار جدی تمام
دستگاهها کرده اند به طوری که در این دو ماه ۱۴۳
تن مواد مخدر کشف شد که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته شاهد افزایش  ۴درصدی بوده ایم.
کشف بیش از  ۱۴۳تن انواع مواد مخدر
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :بر
اساس آمارهای سازمان ملل ۷۵ ،درصد از کشفیات
ت ریاک جهان مربوط به ایران است ۶۱ ،درصد
مرفین جهان و  ۱۷درصد از هروئین جهان را ایران
ک شف میکند«.اسکندر مومنی» دبیر کل ستاد
مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در آستانه روز
جهانی مبارزه با مواد مخدر هستیم ،اظهار داشت:
برای این روز برنامههای مختلفی در تهران و ۳۱
استان در نظر گرفته است.
وی ادامه داد :در مناطقی که پاکسازی شده
ا ست ،برنامههای مختلفی داریم و از خانوادههای
شهدا و جانبازان که در این راه جان خود را تقدیم
نظام کردند ،تقدیر خواهیم کرد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان
ک رد :یک اراده و یک خواست عمومی در حوزه
مبارزه با مواد مخدر در حال شکلگیری است که

به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود :در
دو ماه گذشته بیش از  ۱۴۳تن مواد مخدر کشف
ش د که این مقدار ،چهار درصد نسبت به مدت
م شابه در گذشته افزایش داشته است؛ همچنین
 ۵۴۵عملیات و درگیری رخ داده که  ۱۰۷درصد
افزایش داشته و یک شهید نیز تقدیم کردیم.
مومنی با بیان اینکه در  ۳۰سال گذشته که
ستاد تشکیل شده ۴۱ ،هزار عملیات صورت گرفته
ا ست ،گفت :در این عملیاتها  ۱۲هزار تن مواد
مخدر کشف شده است و سه هزار و  ۸۱۴شهید و
 ۱۲هزار جانباز و مجروح تقدیم شده است.
وی گفت :در این  ۳۰سال بیش از دو هزار
کیلومتر از مرزهای شرقی مسدود شده است.
 ۷۵درصد کشفیات تریاک جهان در ایران
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :سهم
ایران از کشفیات تریاک جهان به  ۷۵درصد میرسد.
ا سکندر مؤمنی در نشست خبری افزود :بر
اساس آمارهای سازمان ملل  %۶۱کشفایت مرفین
جهان هم در ایران کشف میشود و سال  ۲۰۱۷در
ایران  ۲۱تن هروئین کشف شد ،اما در کل اروپا با
بیش از  ۵۰کشور حدود  ۴تن هروئین کشف شد.
م ومنی افزود :ایران به تنهایی  ۷۵درصد
کشفیات جهانی تریاک ۶۱ ،درصد کشفیات جهانی
مرفین و  ۱۷درصد از کشفیات جهانی هروئین را به
خود اختصاص داده است.

خبر کوتاه
ایجاد مسیر های آتش بر در بوستان
جنگلی سرخه حصار

ش هردار منطقه  13از ساخت مسیر های
دسترسی و آتش بر در بوستان جنگلی سرخه
حصار خبر داد .
به گزارش امتیاز ،مرتضی رحمان زاده ،
شهردار منطقه با اشاره به آتش سوزی در برخی
نقاط جنگلی با توجه به گرمای هوا و رشد گیاه
و علف در پی بارندگی های اخیر گفت  :ایجاد
م سیر های دسترسی و آتش بر در بوستان
ج نگلی سرخه حصار با هدف ارسال تجهیزات
و امکانات به محل آتش سوزی و اطفای حریق
ضروری است.
وی افزود  :با اجرای طرح فوریتی و فعالیت
ده ها کار گر و عوامل اجرائی در روز های متوالی
 ،عملیات ایجاد آتش بر در نقاط حساس و پر
خطر و حریم اجرا شد.
ش هردار منطقه  13اظهار داشت:همچنین
د ر جهت رفع یکی از علل آتش سوزی های
ا حتمالی ،که ازدیاد علف در پی بارندگی های
ا خیر یکی از این علت هاست ،علف تراشی و
جمع آوری علف های خشکیده اجرایی شد.
و ی همچنین آمادگی این منطقه را
ب رای همکاری و تعامل با سازمان های مرتبط
برای جلوگیری از وقوع بحران آتش سوزی در
محدوده حریم اعالم کرد و افزود :جلسه بررسی
ح ریق های محدوده حریم با حضور مدیر کل
س تاد مدیریت بحران استان تهران  ،مدیر کل
م نابع طبیعی استان تهران و هیئت همراه ،
ف رماندهان ایستگاه های آتشنشانی منطقه به
میزبانی منطقه  13در سالن کنفرانس ساختمان
ستادی برگزار شد.
رحمان زاده افزود :در این جلسه با اشاره
به افزایش نزوالت آسمانی در ابتدای سال 98
ن سبت به سنوات گذشته و به تبع آن رشد
فضای سبز از یک سو و گرمای روز افزون هوا
از سوی دیگر و با توجه به بحران آتشسوزی که
محدوده حریم را تهدید می کند  ،راهکار هایی
برای مقابله با این بحران اتخاذ و هماهنگی های
الزم برای همکاری سازمان های مرتبط در این
زمینه انجام شد.

روز جهانی مقابله با کار کودک

همایش روز جهانی مقابله با کار کودک
برگزار خواهد شد.
به گزارش امتیاز ،سازمان بینالمللی کار،
از سال  2002بر گستره جهانی کار کودک و
اقدامات و تالشهای مورد نیاز برای محو آن
تمرکز کرد .بر همین اساس روز  12ژوئن از
همان سال به عنوان روز جهانی مقابله با کار
کودک اعالم شد که مستلزم همکاری دولتها،
کارفرمایان و سازمانهای کار ،جامعه مدنی و
میلیونها انسان از سراسر جهان است تا بتوان
اقدام مؤثری را برای کمک به کارگران کودک
انتظار داشت.
در این راستا سازمان رفاه خدمات و
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در
نظر دارد ،همایشی با حضور فعاالن و صاحب
نظران حوزه کودکان در معرض آسیب اجتماعی
شهرمان برگزار نماید.
این همایش یکشنبه  2تیرماه از ساعت 9
الی  16در تاالر ایوان شمس برپا خواهد شد.
شهردار منطقه شش در آیین بزرگداشت روز
جهانی صنایع دستی :

خیابان شهید نجات الهی قطب
گردشگری فرهنگی پایتخت می شود

شهردار منطقه شش در مراسم روز جهانی
صنایع دستی و پرده برداری از تابلوی گذر صنایع
دستی تهران در خیابان شهید نجات الهی گفت:
خوشحالم همزمان با هفته صنایع دستی و روز
جهانی صنایع دستی یکی از خیابان های مهم و
قدیمی تهران و منطقه شش به عنوان گذر صنایع
دستی خوانده می شود و از این پس این خیابان
از قطب های گردشگری فرهنگی تهران شناخته
خواهد شد.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا دهداری پور
گفت :با توجه به استقرار تعداد قابل توجهی از
صنوف فروش صنایع دستی در خیابان نجات الهی،
این خیابان به لحاظ عرفی و اجتماعی به عنوان
راسته ی اصلی فروش صنایع دستی شناخته می
علی
شود .دهداری پور بیان کرد:
رغم شناخت عرفی شهروندان از این گذر ،به
دلیل فقدان و یا کمبود نشانه های آگاهی رسان
وهمچنین نبود زیبایی های بصری الزم جهت
جذب گردشگر ،این معبر هیچگاه نتوانسته جایگاه
خود را به عنوان یک راسته ی گردشگر پذیر پیدا
کند .شهردار منطقه شش تصریح کرد :با توجه به
پتانسیل خیابان نجات الهی و وجود بسیاری از خانه
های واجد ارزش تاریخی در این محور و همجواری
بسیاری از مراکز اداری و تجاری با آن ،بهره گیری
از هویت تاریخی ،اجتماعی این محور مورد توجه
مدیریت شهری منطقه قرار داشته است .شهردار
منطقه شش با بیان اینکه آرام سازی کیفی خیابان
به نفع تقویت حضور عابران پیاده ،تقویت فضاهای
خدمات پشتیبان گردشگر ،ایجاد پارکینگ ،تقویت
عالئم و نشانه های آگهی دهنده در مسیرهای
منتهی به این گذر در حال انجام است ،ادامه داد:
ارتقای کیفی فضاهای شهری ،بهسازی محیط نما و
منظر نیز در دستور کار قرار گرفته تا تا این خیابان
به شایستگی به عنوان گذر صنایع دستی ایران
شناخته شود.دهداری پور بیان کرد :در این میان
دریافت حداکثری دیدگاه ها ی ذی نفعان از جمله
صاحبان صنوف صنایع دستی ،کسبه ،ساکنین و
شاغلین در محدوده مورد توجه و حائز اهمیت قرار
داشت.شهردار منطقه شش تصریح کرد:مهم ترین
هدف ما در ایجاد گذر صنایع دستی تقویت فرهنگ
پیاده روی ،تقویت زندگی شبانه ،باال بردن نشاط و
پویایی اجتماعی و تقویت کسب و کار محلی در این
محدوده است.
در این مراسم از هنر سنتی سنگاب اثر امیر
فخرایی منقش به آیات کالماهلل مجید رونمایی شد.
این اثر قرار است به موزه آستان قدس رضوی اهدا
شود.

