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چهارشنبه  23مرداد  12 1398ذی الحجه  14 1440آگوست 2019

اخبار
اجرای «ویژه برنامه دورهمی
توانیابان» در منطقه 10

برنامه دورهمی توان یابان در بوستان
22بهمن منطقه  10برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،سعید شرف دوست
سرپرست معاون امور اجتماعی و فرهنگی با
اعالم این خبر افزود :اجرای طرح فرصتی برای
یک دورهمی دوستانه و صمیمی به منظور
تقویت استعدادها و روحیه توان یابان می باشد
که حضور توان یابان در این محافل و نشست
ها عالوه بر حضور اجتماعی عاملی برای افزایش
احساس تعلق خاطر آن ها به عنوان گروهی از
شهروندان به شهر تهران می باشد.
شرف دوست با اشاره به ضرورت شناسایی
و هدایت صحیح استعدادهای توان یابان بیان
داشت :تبیین جایگاه توان یابان و تکریم ایشان
در اولویت کاری قرار دارد و در این راستا
تمام توان خویش را به منظور افزایش نشاط
اجتماعی ،سالمت روحی و جسمی ،استفاده
بهینه از فعالیت ها و استعدادهای توان یابان به
کار خواهیم بست.
گفتنی است حضور در این نشست صمیمانه
برای تمامی توان یابان آزاد است و مسابقات
متنوعی از قبیل دارت زنی ،طنابکشی،
تنگهتوپی ،آرپیله ،مچاندازی و شطرنج در روز
چهارشنبه  23مرداد ماه سال جاری در بوستان
مناسب سازی شده توان یابان  22بهمن برگزار
می شود.

همایش روز جهانی ووشو در میدان
آزادی با استقبال شهروندان برگزار شد

همزمان با عید سعید قربان؛منطقه۹
شهری میزبان همایش روز جهانی ووشو با
حضور احمدی معاون وزير ورزش و جوانان،
علي نژاد رييس فدراسيون ووشو ،مفاخریان
شهردار منطقه  ،۹روساي هيات ها و كميته هاي
ورزشي و ورزشكاران رشته هاي مختلف ووشو و
شهروندان در ميدان آزادي بود.
به گزارش امتیاز ،به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،9سید علی مفاخریان شهردار
منطقه ضمن تبریک دهه امامت و والیت بیان
داشت :برپایی گردهمایی هایی نظیر همایش روز
جهانی ووشو باعث می شود که عالوه بر شناخت
شهروندان از رشته ورزشی ووشو و استعدادیابی
موجب ایجاد انگیزه در میان شهروندان و توسعه
اين رشته ورزشي شود .وی افزود :شهرداری
تهران همواره در تالش است تا با حمایت از
ورزش های همگانی روحیه نشاط و تعالی را
در میان جوانان و شهروندان افزایش دهد.
شایان ذکر است «همایش روز جهانی ووشو»
با همکاری فدراسیون ووشو ،سازمان ورزش
شهرداری تهران و اداره ورزش معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی منطقه ۹با استقبال پرشور
شهروندان در میدان آزادی انجام شد.گفتنی
است به تمامی شرکت کنندگان در «همایش
روز جهانی ووشو» گواهینامه رسمی حضور که
معادل یک دوره کارگاه عملی به صورت رایگان
می باشد از سوی فدراسیون ووشوی ایران اعطا
می شود.

رئیس پلیس راه ناجا با اشاره به توقف تولید
یکی از خودروهای داخل در سال آینده ،گفت :انواع
آزمایش ها بر غیر ایمن بودن این وسیله نقلیه
صحه گذاشته و قطعاً من به عنوان یک مسئول نه
تنها موافق عدم تولید این خودرو هستم ،بلکه اصرار
نیز داشتم تا در آینده شاهد تردد آن نیز نباشیم.
سردار سیدتیمور حسینی ،با اشاره به توقف
تولید یکی از خودروهای داخل در سال آینده،
عنوان کرد :شرایط خاصی حاکم است ،از طرفی
ملزم به حمایت از تولید داخلی بوده و از طرفی باید
حمایت مان را از ایمنی نیز حذف نکنیم.
رئیس پلیس راه ناجا با بیان این که رویکرد
پلیس ارتقاء ایمنی و امنیت است ،گفت :توصیه
ما این است که کیفیت تولید خودروهای ساخت
داخل باید افزایش یابد ،پلیس تنها تصمیم گیرنده
و تصمیم ساز نیست و به عنوان مدعی العموم در
حوزه امنیت ترافیکی می تواند مواردی را تذکر
دهد.
سردار حسینی با بیان این که یکی از مکان
هایی که در اختیار پلیس است ،محل شماره گذاری
خودروها است ،تصریح کرد :باید این محل به عنوان

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار خبر داد:

رفع مزاحمت های شغلی در معابر
شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه چهار تهران گفت :با رفع
مزاحمت های صنفی و ساماندهی شغل های
خیابانی  ،معابر شمال شرق تهران ساماندهی
می شود.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» با
اعالم این خبر گفت :ازدیاد مشاغل مزاحم صنفی
یکی از مشکالت و دغدغه های شهرنشینی است
که سر و سامان بخشیدن به این معضل از اولویت
های مدیریت شهری به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف این
طرح برقراری نظم عمومی در شهر است ،گفت:
ایجاد نظم عمومی در خیابان ها و کوچه ها،
رفع مزاحمت برای رهگذران ،رعایت نکات
بهداشتی و کاهش آلودگی های زیست محیطی
و جانبداری از حقوق تضییع شده افراد قانونمند
از اهداف مهم این طرح است.
فرخی در ادامه خاطرنشان کرد :با افزایش
اکیپ های اجرایی در نواحی و محالت بیست
گانه منطقه چهار در چند هفته گذشته برای 16
واحد تجاری متخلف تشکیل پرونده و ابالغ رای
و  27مورد اجرای رای شده است.
معاون خدمات شهری منطقه چهار در
پایان گفت :با هرگونه شغلی که به هر نحوی در
آسایش و آرامش زندگی شهروندان خللی ایجاد
کند ،برخورد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد
شد و در صورت نادیده گرفتن اخطاریه ها این
واحدهای صنفی پلمپ خواهند شد.
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رییس پلیس راه کشور تاکید کرد:

توقف تولید خودروهای ناایمن

یک گلوگاه تلقی شده تا خودروهای ناایمن نتوانند
از این دروازه عبور کنند.
رئیس پلیس راه ناجا با بیان این که انواع
آزمایش ها بر غیر ایمن بودن این وسیله نقلیه
صحه گذاشته اند ،گفت :قطعا من به عنوان یک

مسئول نه تنها موافق عدم تولید این خودرو بلکه
اصرار نیز داشته تا این که در آینده شاهد تردد
آن نباشیم.
سردار حسینی ،جداسازی مسیرهای رفت و
برگشت در جاده ها را در کاهش سوانح رانندگی

خبر کوتاه
مهم ارزیابی کرد و افزود :البته این امر دارای
ایراداتی چون واژگونی ،خروج از جاده و تصادف با
ابنیه راه ها است بنابراین نمی توان یک نسخه کلی
برای جداسازی راه ها تبیین کرد.
وی عدم توجه به جلو حین رانندگی را دلیل
عمده بسیاری از تصادفات برشمرد و اظهار کرد :در
 4ماهه نخست امسال ،بیش از  43درصد حوادث
رانندگی مربوط به واژگونی خودروها ،به دلیل عدم
توجه به جلو بوده است.
وی تاکید کرد :یکی از آیتم هایی که می تواند
عدم توجه به جلو را ایجاد کند ،استفاده از تلفن
همراه حین رانندگی است که متاسفانه نقش پر
رنگی در ایجاد و وقوع تصادفات دارد.
سردار حسینی ،در ادامه نقش رانندگان حمل
و نقل عمومی و رانندگان خودروهای شخصی را در
پیشگیری از تصادفات مهم ارزیابی کرد.
رئیس پلیس راه ناجا به کاهش جزئی
تصادفات طی سال جاری در کشور اشاره کرد و
گفت :این کاهش جزئی با انتظارات ما فاصله داشته
و ان شاءاهلل بتوانیم در ماه های باقی مانده از سال،
این وضعیت را بهبود ببخشیم.

بازدید مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران از انتقال خون استان آذربایجان غربی
مدیر عامل سازمان انتقال خون و هیات همراه صبح امروز از اداره
کل انتقال خون استان آذربایجان غربی بازدید کردند.
به گزارش امتیاز ،روز سه شنبه  22مرداد ماه دکتر پورفتح اله
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران به همراه دکتر شمس مشاور
فنی سازمان با حضور در اداره کل انتقال خون استان آذربایجان غربی
،سالن توسعه یافته و بهسازی شده اهداکننده گان خون را افتتاح
کردند.
مدیر عامل سازمان انتقال خون در این بازدید ضمن تقدیر
از تالش مدیر کل استان برای دریافت گواهی ارسال پالسما
در دو مرکز استانی واقع در مرکز استان و مهاباد بر اهمیت
خدمت رسانی به اهدا کنندگان درمراکز جامع اهدا تاکید کرد
و افزود :مراکز اهدای خون باید درشان اهدا کننده باشد وتمام
خدمات از جمله اهدای خون کامل ،پالکت فرزیس و پالسما
فرزیس در یک فضای مناسب انجام شود .دکتر پور فتح اله بر

اهدای مستقیم فرآورده های خون تاکید کرد و گفت :دنیا به
سمت فرزیس پیش می رود و ما نیز باید همگام با این روند
ارتقا پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به اهمیت چرخه انتقال خون و مدیریت
مصرف خون در از رگ اهدا کننده تا رگ بیمار گفت :با استقرار کامل
هموویژالنس در بیمارستانها این مهم محقق خواهد شد.
وی در بازدید ازبخش فرآورده این اداره کل با تاکید بر رعایت
استاندارهای باال گفت :درپی پاالیش قراردادی پالسما مراکز انتقال
خون یک به یک با استقرار استانداردهای بین المللی در سطح اروپا با
کیفیت ترین خون و فرآورده را برای بیماران تولید می کنند.
گفتنی است پایگاه مهاباد از سال  95مجوز ارسال پالسما را از
ممیزان اروپا دریافت کرده و اولین پایگاه اقماری کشوراست که دارای
این سطح از استاندارد است.
بنا براین گزارش دکتر پور فتح اله و هیات همراه ضمن بازدید

از بخشهای مختلف این اداره کل از نزدیک با همکاران انتقال خون
استان دیدار و گفت و گو کردند.

همزمان با «دهه والیت» در منطقه 21برپا می شود؛

استیج شبانه «جشنواره بزرگ تابستانی شادستان» با شعار «تابستانی برای همه»

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21از
برگزاری «جشنواره بزرگ تابستانی شادستان» در
راستای تحقق شعار «تهران شهری برای همه»؛ با
محوریت محله های 13گانه ورودی غربی پایتخت
همزمان با خجسته اعیاد قربان تا غدیر و دهه
والیت در این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حسین معینی کربکندی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه با
بیان خبر فوق گفت« :جشنواره بزرگ تابستانی

شادستان» با شعار «تابستانی برای همه» به همت
اداره فرهنگی این معاونت از 20الی 28مرداد ماه به
مدت هشت شب از ساعت  19الی  21در بوستان
نیلوفر میزبان شهروندان است.
معینی در ادامه با اشاره به برنامه های متنوع این
جشنواره افزود :برپایی استیج ،گریم کودک ،نمایش
طنز عروسکی ،استندآپ کمدی ،موسیقی زنده و
سنتی ،تقلید صدا و اجرای نمایش های کودکانه از
جمله برنامه های گنجانده شده در این جشنواره است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه21
همچنین یادآور شد :اجرای تئاترهای میدانی با
موضوعات اخالق ،سالمت ،آموزش شهروندی،
غرفه های فرهنگی ،آموزشی ،تفریحی ،بازی و
ورزش از دیگر بخش های این جشنواره تابستانی
برای شهروندان است.
این مقام مسئول در همین راستا تصریح
کرد :این برنامه ها با رویکردهای اخالق مداری،
محله گرایی ،خانواده محوری ،توجه به گروه

های اجتماعی و مشارکت جویی در فعالیت ها
در راستای توسعه آگاهی و تقویت ظرفیت های
اجتماعی شهر ،مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی و
موازین غنی اسالمی و توسعه تفریحات سالم در
شهر برگزار می شود .الزم به ذکر است؛ «جشنواره
بزرگ تابستانی شادستان» با شعار «تابستانی برای
همه» در بوستان نیلوفر واقع در محله تهرانسر
غربی منطقه ،21از مورخ 20الی28مرداد ماه 98
پذیرای شهروندان خواهد بود.

فاز دوم عملیات اجرایی بزرگترین پروژه فرهنگی پایتخت آغاز شد

بوستان های قلب پایتخت گفت وگو
در شهر را زمزمه می کنند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه شش از برگزاری سلسله برنامه های گفت
و گو در شهر در بوستان های قلب پایتخت خبر
داد.
به گزارش امتیاز ،فرزاد هنرور گفت :این
برنامه ها با هدف افزایش ارتباطات و تعامالت
اجتماعی میان شهروندان برگزار می شود.
هنرور توضیح داد :فراهم کردن بستری
برای گفت و گو سبب می شود افراد غریبه با
یکدیگر آشنا شده و دایره ارتباطی شهروندان
گسترده تر شود.معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه شش گفت :در سلسله برنامه
های گفت و گو در شهر ،بازی های گروهی،
کالس های فرهنگی و اجتماعی و همچنین
مشاوره های اجتماعی با حضور جامعه شناسان
و روانشناسان خوب مورد توجه قرار گرفته است.
هنرور تصریح کرد :گفت و گو و محاوره نیاز
امروز افراد بوده تا از افسردگی های شایع در
جوامع شهری جلوگیری کند.

اجتماعی

اجرای طرح « سنگ فرش پیاده راه شهریار»
شهردار منطقه  11تهران از آغاز فاز دوم احیای پهنه رودکی
با اجرای طرح «سنگ فرش پیاده راه شهریار»که از سوی سازمان
زیبا سازی شهر تهران و با مشارکت شهرداری منطقه  11در دست
اجراست؛ خبر داد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان در این باره گفت :فاز دوم
احیای پهنه فرهنگی رودکی با عنوان طرح «سنگ فرش پیاده راه
شهریار» از ضلع جنوبی این خیابان به سمت تاالر وحدت آغاز شده
است.
آبادیان با اشاره به اهمیت پهنه رودکی به عنوان بزرگترین پروژه
فرهنگی پایتخت ،افزود :فاز اول احیای این پهنه از مرمت ۷خانه و
مکان قدیمی در محدوده توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران

با مشارکت و همکاری منطقه ۱۱انجام شد و فاز دوم نیز با مرمت و
جداره سازی پاساژ کاشانی ها در حال انجام است.
به گفته شهردار منطقه  11طرح» سنگ فرش ضلع جنوبی
خیابان شهریار» باهدف پیاده راه سازی این مسیر معرفی شده است
وعملیات اجرایی آن از روز سه شنبه۲۲مرداد ماه آغاز شد.
او با اشاره به اهمیت طرح به دلیل ماهیت بخشی به هویت
تاریخی و اصالت این محدوده عنوان کرد :پهنه فرهنگی رودکی در
محدوده فرهنگی محله های مرکزی پایتخت واقع شده است که از
شمال به خیابان انقالب ،جنوب به خیابان نوفل لوشاتو ،شرق به
خیابان حافظ و غرب به خیابان ولی عصر(عج) میرسد.
آبادیان خاطر نشان کرد :پهنه فرهنگی رودکی توسط سازمان

زیباسازی شهر تهران با همکاری شهرداری منطقه  ،۱۱شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهرتهران
به عنوان یک گذر فرهنگی -هنری در تهران راهاندازی خواهد شد و
بخشهایی از پهنه رودکی به پیاده راه تبدیل و کارهای فرهنگی و
هنری نیز در آن تقویت می شود تا عمال این پهنه به پالزای فرهنگی
 هنری شهر تهران تبدیل شود.بر اساس این گزارش به منظور رفاه حال ساکنین در پهنه
فرهنگی رودکی و سازمان ها و نهادهای مستقر در این محدوده ،
پیش از این عالوه بر انجام تبلیغات محیطی ،اطالع رسانی چهره به
چهره از طریق مراجعه به منازل شهروندان وگفتگو با آنان برای تردد
از ضلع شمال خیابان شهریار انجام شده است.

شهردار منطقه یک در نشست صمیمی با اصحاب رسانه :

کارگاه عملیاتی پروژه اتصال پل تقاطع غیر
همسطح بزرگراه شهید چمران به خیابان رشید
الدین فضل اله طی چند روز آینده تجهیز خواهد
شد و همزمان با پایدارسازی گود ،دیواره نمایشگاه
نیز برداشته میشود تا این پروژه در هفته دولت به
بهرهبرداری برسد.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی در
نشست خبری که با اصحاب رسانه در شهرداری
منطقه یک تهران برگزار شد به مجموعه اقدامات
شهرداری منطقه یک در  ۶ماه اخیر پرداخت و
گفت :عملیات اجرای پل چمران با سرعت باال طی
سه ماه به اتمام رسید و با تکمیل چپگرد چمران
به خیابان رشیدالدین این پل در هفته دولت
(شهریورماه)به بهرهبرداری خواهد رسید.
موسوی در خصوص جزئیات این پروژه نیز

پل چمران در هفته دولت افتتاح می شود

اظهارداشت :در گذشته نمایشگاه بینالمللی پنج
هزار و  ۷۰۰مترمربع را بدون درخواست مابهازا در
اختیار شهرداری گذشته بود که پل در این میزان
زمین با هزینه  ۵۰میلیارد تومان احداث شد.
وی ادامه داد :زمانی که برای ساخت ورودی پل
درخواست  ۴۵۰متر زمین کردیم با مشکل هزاران
متر زمینی که طی سال های متمادی و حتی زمان
احداث پروژه یادگار نیز گرفته شده بود روبهرو
شدیم که خوشبختانه با ورود شهردار تهران و وزیر
کشور و تنظیم صورت جلسه موضوع حل شد.
رای نهایی پاالدیوم صادر نشده است
شهردار منطقه یک در ادامه در مورد سرانجام
پروژه مرکز خرید پاالدیوم که نسبت به احداث زیرگذر
و تونل هوایی اقدام کرده بود ،گفت  :کمیسیون ماده
 ۱۰۰رای خود را صادر کرده اما مالک به این رای

اعتراض کرده و مساله همچنان در حال رسیدگی
است .وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور
پیشنهاد داده است که عالوه بر ارسال پرونده به
کمیسیون ماده  ۱۰۰نسبت به معرفی افراد متخلف به
محاکم اداری و انضباطی اقدام شود ،اظهار کرد :آنچه
ن است که برخی افراد در شهرداری
که اتفاق افتاده ای 
بدون رعایت صرفه و صالح مردم اجازه ساخت پل
هوایی و زیرگذر را دادهاند که این افراد را به محاکم
اداری و انضباطی معرفی میکنیم.
 ۸۹گود در شمال پایتخت
شهردار منطقه یک تهران ادامه داد ۸۹ :گود
در منطقه یک وجود دارد که  ۴۵مورد آنها رها شده
است و این گودها به صورت مستمر توسط کمیته
ایمنی رصد میشوند.
وی گفت :پروژه ساخت و ساخت سازمان

تامین اجتماعی واقع در نیاوران (شمال پایتخت )
که اواخر خرداد امسال به دلیل بروز خطرهای
گودبرداری آن متوقف شد ،یکی از  ۶۲پرونده
ن تأمین اجتماعی تا زمان
برج -باغ است وسازما 
مرمت ،پایدارسازی گود و حل مشکالت آن موظف
به پرداخت ماهانه  ۱۰میلیون تومان به مالکان
واحدهای اطراف برای اجاره بها شده است.
به گفته وی قنات این مسیر نیز ایمنسازی و
خطر از حالت بحران خارج و با هماهنگی شهردار
تهران باوجود نیلینگ ،پایدارسازی گود نیز آغاز
شده است.
وی عنوان کرد :در گذشته روالی وجود داشت
که برای تسریع در امور کار گودبرداری و تجهیز
کارگاه قبل از صدور پروانه انجام میشد که در حال
حاضر این موضوع برچیده شده است.

تکذیب اختصاص  ۶۰درصد سهمیه به ایثارگران برای ورود به دانشگاهها

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گفت :خبر منتشر شده از
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص اختصاص ۶۰
درصد از سهمیههای ورود به دانشگاه به ایثارگران کذب است.
ی راد پس از اعالم نتایج اولیه
حجتاالسالم محمد حسن کاویان 
آزمون سراسری در خصوص وضعیت علمی داوطلبان شاهد و ایثارگر
در مقایسه با سایر داوطلبان طی سالهای گذشته ،گفت :وضعیت
علمی و تحصیلی داوطلبان شاهد و ایثارگر در مقایسه با سایر داوطلبان
ی که در سه سال گذشته تعداد زیادی از
بسیار مطلوب است ب ه نحو 
فرزندان شاهد و ایثارگر بدون استفاده از سهمیه ،حائز رتبههای زیر
 ۱۰۰کشوری شدهاند و در برخی موارد حتی رتبههای تک رقمی
کسب کردهاند و از نفرات برتر آزمون سراسری در مراسم ویژهای با
حضور حجتاالسال م و المسلمین شهیدی رییس بنیاد شهید و امور
ایثارگران و رییس سازمان سنجش تجلیل به عمل آمده است.
وی با تأکید بر اینکه با وجود تبلیغات منفی و نامناسب در

خصوص استفاده از سهمیه ،ایثارگران از بنیه علمی باالیی برخوردار
غ بر ۵۸
هستند ،تصریح کرد :بهطور متوسط در سه سال گذشته بال 
درصد از داوطلبان شاهد و ایثارگر آزمون سراسری به دانشگاههای
روزانه دولتی راه پیدا کردهاند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد در مورد میزان سهمیه ایثارگران
جهت ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خاطرنشان کرد :به
استناد ماده  ۷۰قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصالحیه
بعدی آن «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( »)۲سهمیه ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
برای ایثارگران  ۲۵درصد تعیینشده و کسب حداقل  ۷۰درصد حد
نصاب شرایط علمی آخرین فرد پذیرفتهشده برای رشتهها و مقاطع
تحصیلی مرتبط با وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
علوم تحقیقات و فناوری است.
حجتاالسالم کاویانی راد در واکنش به خبر منتشر شده از قائم

مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص اختصاص  ۶۰درصد از
سهمیههای ورود به دانشگاه به ایثارگران ،خاطرنشان کرد :مطابق قانون
 ۳۰درصد ظرفیت دانشگاهها به ایثارگران اختصاص پیدا کرده که در
عمل کمتر از این میزان توسط ایثارگران تکمیل میشود ،به نظر میرسد
نحوه تنظیم خبر مورد اشاره چنین شبههای را ایجاد کرده است ،بر این
اساس به رسانهها و مسئوالن توصیه میکنم در بیان نقطه نظرات خود
به حساسیتهای موجود در جامعه و جایگاه رفیع ایثارگران توجه جدی
داشته باشند و از هرگونه مطلبی که به اعتماد مردم به قشر فرهیخته و
ایثارگر که حق عظیمی بر گردن ملت بزرگ ایران دارند و منبع مهم
سرمایه اجتماعی کشور هستند خدشه وارد میکند پرهیز کنند ،انتظار
میرود قائممقام معاون آموزشی وزارت بهداشت این سوءبرداشت را در
اعالم اختصاص  ۶۰درصد سهمیه ورود به دانشگاه به ایثارگران را در
مصاحبههای آینده و یا به هر طریقی که صالح میدانند برای تنویر افکار
جامعه و ایثارگران عزیز اصالح کند.

بوستان بزرگ والیت میزبان جشن
های عید دهه والیت می شود

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه  19از
برگزاری جشن بزرگ عید دهه والیت در ادامه
برنامه های شادستان به مناسبت اعیاد قربان تا
غدیر از 21تا  1شهریور از ساعت  21تا  24مقابل
درب شماره دو بوستان بزرگ والیت خبر داد.
به گزارش امتیاز ،در راستای غنی سازی
اوقات فراغت اعضای خانواده ها ویژه برنامه هایی
به مناسبت دهه والیت با حضور هنرمندان،
بازیگران ،ورزشکاران و چهره های شاخص ملی
برگزار می شود .وی با اشاره به تنوع بخش های
مختلف جشن های دهه والیت افزود :برنامه های
مختلف فرهنگی از قبیل شعر ،اجرای موسیقی
و سرود فاخر ،اجرای تئاتر ،برگزاری مسابقه،
تجلیل از خانواده های معظم شهداء و ایثارگر
 ،یادمان شهدای حادثه مناء و تجلیل از خانواده
های آنها در این ده روز پیش بینی شده است.
بهرامی در تشریح برنامه های تدارک دیده شده
در این دهه به اجرای برنامه های ویژه کودکان،
موسیقی ،سرود ،هنرهای نمایشی،نقاشی بزرگ
دیواری با حضور خطاطان و نقاشان ،خیمه شب
بازی ،حرکات نمایشی ورزشی و ...اشاره کرد.
در نوزدهمین سه شنبه بدون خودرو:

شهردار منطقه ۱۳با دوچرخه پیگیر امور
محالت بود

صبحگاه دیروز مورخ ۲۲مردادماه ،گشت
صبحگاهی شهردار منطقه ۱۳از ناحیه چهار به منظور
بررسی وضعیت ارائه خدمات و احصا نقاط قوت و
ضعف جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان در
نوزدهمین سهشنبه بدون خودرو برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،با هدف ترویج فرهنگ
استفاده از دوچرخه به عنوان مدل حمل و نقل پاک
 ،صبحگاه امروز  ،بازدید میدانی مرتضی رحمان
زاده شهردار منطقه ،به همراه جمعی از معاونین و
مدیران با دوچرخه از ناحیه  ۴برگزار شد.این بازدید
از خیابان دماوند آغاز و با پیمودن معابر محالت این
ناحیه به سمت ساختمان اداری شهرداری ناحیه ۴
پایان یافت  .همزمان با رکاب زنی ،شهردار منطقه
با توقف در برخی از نقاط  ،وضعیت شهری محالت
ناحیه چهار را بررسی کرد.پس از بازدید میدانی از
ناحیه چهار با دوچرخه ،شهردار منطقه  ۱۳با حضور
در ساختمان شهرداری ناحیه  ،۴در جلسه ای با
مدیران شهری این ناحیه ،ضمن جمع بندی مسائل
مشاهده شده در بازدید صبحگاهی  ،نقطه نظرات
خود را برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان ارائه
کرد.شهردار منطقه  ۱۳در نوزدهمین جلسه سه
شنبه های بدون خودرو بر لزوم اقدامات تشویقی
برای استفاده کارمندان از دوچرخه تاکید کرد.
مرتضی رحمان زاده در این جلسه که صبح دیروز
با حضور معاونین و مدیران شهری منطقه در ناحیه
 ۴برگزار شد ،با بیان اینکه دکتر حناچی شهردار
محترم شهر تهران توجه ویژه به سالمت کارمندان
مجموعه شهرداری دارند ،تصریح کرد :استفاده از
دوچرخه به عنوان یکی از راههای افزایش فعالیت و
تحرک بدنی نقش مهمی در حفظ سالمت کارکنان
شهرداری دارد ،از این رو الزم است اقداماتی در
جهت تشویق کارمندان به استفاده از دوچرخه
صورت گیرد.

تاریخ اعزام به خدمت مشموالن
مجاز به انتخاب رشته در آزمون ۹۸
تمدید میشود

متقاضیان به همراه برگ اعالم نتایج آزمون
سراسری به یکی از دفاتر پلیس ۱۰+مراجعه نمایند
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی
انتظامی ،از تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشموالن
غیرغایبی خبر داد که مجاز به انتخاب رشته در
آزمون ورودی سال  ۹۸دانشگاهها شده اند .سرهنگ
نجف حمیدزاده در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه
خبری پلیس گفت :مشموالنی که برگ آماده به
خدمت بدون غیبت به تاریخ یکم و نوزدهم شهریور
را دارند و در آزمون ورودی سال  ۹۸دانشگاهها و
موسسههای آموزش عالی شرکت کرده و مجاز به
انتخاب رشته شده اند ،در صورت تمایل میتوانند
یک دوره تاریخ اعزام به خدمت خود را تمدید کنند.
وی افزود :متقاضیان میبایستی به همراه برگ اعالم
نتایج آزمون سراسری دانشگاه ها ،از طریق یکی
از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس)۱۰+
برای ثبت درخواست خود اقدام کنند .احضار
و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد:
درخواستهای مشموالن در سازمان وظیفه عمومی
بررسی میشود و در صورت احراز شرایط ،تاریخ
اعزام آنان به مدت یک دوره تمدید خواهد شد و
متقاضیان بایستی برگ جدید آماده به خدمت را از
این دفاتر دریافت کنند.

ساالنه  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰کارگر ساختمانی
در ایران میمیرند

اگر هر روز سری به صفحات حوادث
خبرگزاریها بزنید خبرهایی از آسیب دیدن کارگران
در محل کار به ویژه کارگران ساختمانی میبینید.
اکبر شوکت ،رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور
و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی،
معتقد است  ۵۰درصد آسیبهای کارگران در محل
کارشان مربوط به کارگران ساختمانی است.شوکت
در گفتوگو با خبرآنالین ،با بیان اینکه  ۶۰درصد
فوتیها در میان کارگران ایران مربوط به کارگران
ساختمانی است ،میگوید« :سال  ۹۲رکورد مرگ و
میر کارگران ساختمانی بود که در آن سال ۱۳۰۰
نفر فوت شدند ،اما میانگین مرگ و میر کارگران
ساختمانی سالیانه  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰نفر است .حدود
 ۱میلیون نفر از کارگران ساختمانی بیمه تامین
اجتماعی شدهاند ۱۰ .تا  ۱۵درصد این کارگران،
کارگرانی هستند که سرچهارراهها میایستند و
استادکاران ماهر در میدانها نمیایستند .بخشی
از این کارگران روستاییانی هستند که برای کار به
داخل شهرها میروند و خودشان بیمه روستایی
دارند ،بخشی از آنها کسانی هستند که بیکار شدهاند
و به صورت موقت بر سر چهارراهها میایستند و کار
کارگری عمومی انجام میدهند .اگر بخواهند جزو
آمارگیری تامین اجتماعی محسوب شوند ،باید بر
سر ساختمانها بروند».

