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اخبار
وزیر بهداشت:

اجرای نسخه الکترونیکی منجر به
شفافیت میشود

وزیر بهداشت گفت :اجرای پرونده
الکترونیک سالمت و الزامات آن از جمله برنامه
نسخه الکترونیکی قطعا منجر به شفافیت
میشود ،زیرا راهی به جز این مسیر نیست که
گردش دارو و اقتصاد سالمت را بهینه و شفاف
سازد.
سعید نمکی وزری بهداشت گفت :اجرای
پرونده الکترونیک سالمت و الزامات آن از جمله
برنامه نسخه الکترونیکی قطعا منجر به شفافیت
میشود ،زیرا راهی به جز این مسیر نیست که
گردش دارو و اقتصاد سالمت را بهینه و شفاف
سازد.
نمکی درباره اجرای برنامه نسخه الکترونیکی
افزود :بعد از این که پرونده الکترونیکی سالمت
تکمیل شد ،به صورت جدی و هفتگی در حال
پرداختن به برنامه نسخه پیچی الکترونیک و
نسخه نویسی الکترونیک هستیم.
وی ادامه داد :این کار با کمک سازمان بیمه
سالمت ،سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام
پزشکی در حال انجام است و کار را بر اساس
برنامه زمان بندی پیش میبریم.
وزیر بهداشت بیان کرد :تغییر همیشه با
مقاومت همراه است ،یکی از دالیل بر زمین
ماندن پرونده الکترونیک سالمت این بود که
احتماال برخی تمایلی به شفاف سازی در این
حد ندارند و قطعا مقاومتهایی در زمینه نسخه
الکترونیکی هم وجود دارد ،اما وزارت بهداشت
برای اجرای برنامه نسخه الکترونیکی ایستاده
است و این برنامه اجرایی میشود.
نمکی اظهار داشت :هوشمند کردن نظام
سالمت و به کارگیری افراد سالم برای کنترل
سامانههای الکترونیک ،تنها راه برچیدن مراکزی
مانند ناصرخسرو و قاچاق دارو است.
شهردار منطقه یک در بازدید از تکایای تجریش

عزاداری های ساالر شهیدان برگرفته
از اعتقادات اصیل مردمی است

عزاداری های ساالر شهیدان برگرفته از
اعتقادات اصیل مردمی است و شهرداری در
حفظ اصالت این عزاداریها مسئوالنه تالش
میکند.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک در بازدید از تکایای قدیم
تجریش ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری
سیدالشهداء -امام حسین (ع) -و تاسوعا و
عاشورای حسینی در جمع متولیان هیئات و ائمه
جماعت و خانواده شهیدان اسماعیلی با اعالم
مطلب فوق اظهار داشت :عزاداری در ایام محرم
و شور حسینی در شهر برگرفته از باورهای دینی
اصیل و راستین مردم است و ما در مجموعه
شهرداری منطقه یک تالش می کنیم اصالت این
مراسم در مساجد ،هیئات و مراکز مذهبی سطح
منطقه حفظ و تقویت شود.
وی گفت :در حوزه اجتماعی و فرهنگی بر
این باوریم تا مراسمی که فرهنگ عاشورایی را
با همه جوانب آن به شهروندان و به خصوص
جوانان و آینده سازان نشان می دهد ،اجرا و
مورد حمایت قرار دهیم ،در حوزه خدمات
شهری  ،حمل و نقل و ترافیک نیز کلیه امکانات
در جهت به حداقل رساندن مشکالت ترافیکی،
نظافت  ،رفت و روب شهرو حفظ آراستگی
محیط زیست به خصوص در نقاط پرجمعیت
در دهه محرم بسیج خواهد شد .موسوی افزود:
مخازنی در اختیار کلیه مساجد ،تکایا و هیاتهای
عزاداری فعال قرار داده می شود تا جمع آوری
پسماندهایشان و حفظ نظافت محیط شهری به
نحو مطلوب و به سهولت صورت پذیرد .گفتنی
است دو تکیه باال و پایین محله تجریش با قدمت
بیش از صد سال از قدیمی ترین تکایای شهر
تهران محسوب می شوند که تکیه باال همجوار
امام زاده صالح (ع) و در ابتدای ورودی بازار
بزرگ تجریش و تکیه پاین نیز در کنار مسجد
اعظم تجریش واقع شده است.
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معاون کل وزارت بهداشت:

 ۸۰درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند

معاون کل وزارت بهداشت گفت ۸۰ :درصد
مردم توان مراجعه به بیمارستان خصوصی را
ندارند؛  ۱۵تا  ۱۷درصد مردم با استفاده از بیمه
تکمیلی و  ۳تا  ۵درصد مردم با خرج خودشان به
بیمارستانهای خصوصی مراجعه میکنند.
ایرانیخواه که به مدت  ۶سال ریاست دانشگاه
علوم پزشکی قم را برعهده داشت ،عنوان کرد :از
بدو تاسیس بیمارستان دولتی در قم تا قبل از روی
کار آمدن دکتر ایرانیخواه ،استان قم حدود ۱۴۰۰
تخت بیمارستانی داشته است ،بعد از اینکه دکتر
ایرانیخواه ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم را بر
عهده گرفتند تا به امروز این آمار به حدود ۱۹۰۰
تخت رسیده است .در استان قم شاهد پیشرفتهای
بسیار خوبی بودهایم اما هنوز وضعیت رضایت بخش
نیست و هنوز استان قم حدود  ۹درصد از میانگین
کشوری پایینتر است.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه
هنوز بیماران برای درمان از قم خارج میشوند ،افزود:
حدود ۱۱درصد بیماران استان قم برای درمان از قم
خارج میشوند .باید برای این مسئله برنامهریزی شود
و با هماهنگی بین علوم پزشکی و بیمه سالمت و بیمه
تامین اجتماعی این مشکل حل شود.
وی بیان کرد :بیش از ۷۰درصد
بیمارستانهای خصوصی تهران امکانات و کیفیت
بیمارستان فرقانی قم را ندارند ،هیئت علمی که

در قم حضور دارند همگی از پزشکان برجستهای
هستند که فارغالتحصیل بهترین دانشگاههای علوم
پزشکی کشور و دوره دیده در بهترین دانشگاههای
علوم پزشکی اروپا و آمریکای شمالی هستند .باید
به این افراد اعتماد کرد.
حریرچی اظهار کرد۸۰ :درصد مردم توان
مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند ۱۵ ،الی
 ۱۷درصد مردم با استفاده از بیمه تکمیلی و ۳
الی ۵درصد مردم با خیال راحت و خرج خودشان

به بیمارستانهای خصوصی مراجعه میکنند .پس
جامعه هدف برای ما ،اکثر مردم خصوصا فقرا و
تهیدستان هستند .اولین برنامه باید این باشد که
فقرا در بهترین شرایط تحت درمان قرار بگیرند.
صدای فقیر ،ضعیف است پس اول باید صدای آنها
را شنید و در اولویت قرار گیرند.
وی یادآور شد :در شهر قم باید واقع بینانه
به همه مسائل توجه کرد .شهر قم ،شهر علم و
اجتهاد است ،اما در کنار آن باید به مشکالت و

آسیبهای اجتماعی نظیر طالق ،بیکاری ،اعتیاد و
فقر هم توجه کرد.
وی ادامه داد :دانشگاه علوم پزشکی قم با این
امکانات ،اعضای هیئت علمی و پرسنل در حال حاضر،
زمینه و استعداد برای رشد سریع را دارد .دانشگاه علوم
پزشکی باید خود را برای یک رشد باالتر و رسیدن
به دانشگاههای تراز اول کشور آماده کند .تاکید
میکنم که دانشگاه علوم پزشکی باید مستقل عمل
کند ،دانشگاه محل سیاسی بازی و خط بازی نیست،
اما اوضاع سیاسی کشور به شدت میتواند وضعیت
سالمت را تحت تاثیر قرار دهد .حریرچی تاکید کرد:
قم احتیاج به بیمارستان خیریه به معنای دقیق کلمه
دارد .در قم و بسیاری از شهرهای دیگر تعداد زیادی
از مردم هستند که توان پرداخت ویزیت پزشک
متخصص را ندارند ،طبق محاسبات ۵.۵درصد مردم
ایران با یک ریال هزینه سالمت در یک سال دچار
هزینه کمرشکن میشوند و برخی حتی این یک ریال
را هم نمیتوانند پرداخت کنند.
وی در آخر افزود :طب سنتی ایرانی بسیار
مورد استقبال ما است و باید این طب گسترش
پیدا کند؛ اما با مسائلی که موجب وهن علم پزشکی
میشود ،باید مقابله کرد .همچنین تاکید میکنم
که مسئله گردشگری سالمت در قم باید گستررش
پیدا کند ،اما این مسئله نباید موجب شود که مردم
خودمان از امکانات دور شوند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد:

جان مردم از فساد به لبشان رسیده

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت :امروز اگر
بیمارهای اخالقی و سیاسی در جامعه رواج دارد ،منشاء این بیماریها
سوء مدیریت مدیران است زیرا وقتی مسئوالن فاسد باشند ،جامعه
هم به فساد کشیده میشود.
حجتاالسالم کاظم صدیقی در گردهمایی فعاالن حوزه امر
به معروف و نهی از منکر که در مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید
بهشتی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد ،آمران به معروف و
ناهیان از منکر را پرچمداران جذب دلها خواند و خطاب به آنها اظهار
کرد :شما پرچمداران حمایت از خوبان و برجسته کردن خوبیها و
مبارزان و مجاهدان در برابر شرک ،کفر ،الحاد ،ظلم ،فساد و هرزگی و
برگزیدگان و مجاهدان در عرصه مبارزه با فساد هستید.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود :امر به معروف و
نهی از منکر کار خدا و رسول خدا و همه امامان ما است؛ الزمه متدین
بودن است که مسئله تواصی به حق و دعوت به خدا را در دستور کار
قرار دهیم و معصیت خدا را تحمل نکنیم.
وی ادامه داد :اگر معصیت مرض است و جفا ،تنبلی ،بیعرضهگی،
بیاحساسی و بیتعهدی جزو امور ویروسی است که جامعه را
زمینگیر میکند و باید معالجه شود و معالجه روش و متد دارد؛
امروز اگر بیمارهای اخالقی و سیاسی در جامعه رواج دارد ،منشاء این
بیماریها سوء مدیریت مدیران است زیرا وقتی مئسوالن فاسد باشند،
جامعه هم به فساد کشیده میشود.
صدیقی اضافه کرد :خیلیها دلسوز و انقالبی هستند اما برخی

کارها ممکن است در جای خود انجام نشود؛ به عنوان مثال آن زمانی
که باید فریاد بزنیم و جلوی فساد را بگیریم ،نزدیم و نگرفتیم و حاال
سیل همه چیز را برده و یک موجی در رسانهها ایجاد شده و این مایه
سرافکندگی است؛ چرا کار باید به اینجا برسد؟
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر بحث اخالق
عمومی گفت :آمران به معروف و ناهیان از منکر باید مثل آب حرکت
کنند و حرکتشان مستمر باشد؛ حضرت سیدالشهدا (ع) مسیر
حرکت امر به معروف و نهی از منکر را بیان کردهاند اما رها بودن
خیلی از امور ،وضعیت را مانند چهارراهی کرده که چراغ قرمز ندارد و
خطرات جانی و ایمنی ایجاد کرده است؛ متاسفانه امروز تابلوی دین و
اخالق و فقه از یاد رفته است و باید تابلوی دین و اخالق را در مدارس
و کانونهای تربیتی بزنیم و از این مکانها شروع کنیم.
صدیقی افزود :فساد در حال توسعه است و مختص یک شهر
و دو شهر نیست و هر جا بروید مردم از فساد جانشان به لب شان
رسیده و فریادشان بلند است؛ خیلیها اگر پول و پارتی نداشته باشند
هیچجا آغوشی برایشان باز نمیشود؛ متاسفانه امروز حدود الهی
تعطیل شده است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه از رئیس
قوهقضائیه خواست تا شعب ویژهای برای رسیدگی به پروندههای
ضرب و جرح و توهین به آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکیل
شود و قضات آموزش دیده در این شعب حضور داشته باشند و از
آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت و با خالف شرع ،وجدان،

اخالق و قانون مبارزه کنند.
صدیقی از آمران به معروف و ناهیان منکر نیز خواست نه به
عنوان مدعیالعموم بلکه به عنوان آحاد جامعه اسالمی در برابر
گناه ،بیتفاوت نباشند و عالوه بر تذکر لسانی ،گزارشهای خود
را به مراجع ذی صالح مانند دادستانی ارسال کنند تا دادستانها
به عنوان مدعیالعموم وارد میدان شوند؛ باید کاری کرد تا فضا
برای گناه ،فساد و بیعفتی ناامن شود و خوبیها اهمیت خود را
پیدا کند.
وی تاکید کرد :امروز بزرگترین معروف ،حمایت از حکومت
اسالمی و بزرگترین منکر ،تضعیف آن است و بدانید که خبرهای
خوبی در پیش است.

مهم نیز آمادگی الزم را دارد.
سید محمدحسین حجازی نیز در ادامه این
جلسه ضمن تاکید بر ادامه همکاری های دو
شرکت ،به لزوم رفع برخی چالش های مشترک
بویژه در مجموعه باغ کتاب اشاره کرد و گفت:
عضویت شرکت نوسازی اراضی عباس آباد در
سازمان جهانی گردشگری فرصتی برای همکاری
های بین المللی نیز فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
همچنین افزود :اجرای طرح موزه اسباب بازی
توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری
تهران نقش مهمی نیز در پیشبرد این روابط ملی و
بین المللی خواهد داشت.
وی گفت :در این راستا آماده همکاری با شرکت
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در خصوص

احیا و تقویت حوزه گردشگری ملی و بین المللی در
مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد هستیم.
در پایان این نشست مقرر شد طرفین نسبت
به بررسی و رفع مشکالت فعلی باغ کتاب اقدامات
الزم را بطور هماهنگ انجام دهند .همچنین برخی
از طرح های مطالعاتی از جمله گذر سرو ،تاالر شهر
تهران و تهران سرای قرآن که توسط شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی شهرداری تهران انجام گرفته اما
بدالیلی اجرا نشده است نیز مورد بحث و تبادل
نظر واقع و توافق شد طرح های گذر سرو تاالر شهر
تهران در دست بررسی مجدد قرار گیرد.
گفتنی ست در این جلسه میترا جلوداری،
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل و ایمان
محمودی ،مدیر پروژه باغ کتاب  ،نیز حضور
داشتند.

هشدار پلیس فتا:

ثبتنام زوار اربعین حسینی ،ترفند
جدید برای کالهبرداری

رئیس پلیس فتا اصفهان در خصوص
کالهبرداریهای اینترنتی به بهانه ثبت نام
زوار اربعین حسینی از طریق سایتهای جعلی
هشدار داد.
سرهنگ مرتضوی ،رئیس پلیس فتا استان
اصفهان ،با اعالم این خبر گفت :مجرمان با
طراحی سایتهای جعلی (فیشینگ) و اخذ
اطالعات کارت بانکی کاربران را به درگاههای
جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت
و اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب آنها
میکنند.این مقام انتظامی بیان داشت :زائران
گرامی برای ثبت نام حتما در سامانه سماح به
نشانی  https://samah.haj.irاقدام به درج
اطالعات کرده و از مراجعه به سایتهای متفرقه
پرهیز کنند .وی افزود :شهروندان باید مراقب
باشند تا در دام فیشرها و سایتهای جعلی که
فقط برای سرقت اطالعات بانکی افراد راه اندازی
شده اند ،نیافتند و در هنگام ثبت نام اینترنتی
نکات امنیتی را حتما لحاظ کرده و ارزهای مورد
نیاز خود را از مبادی اعالم شده از سوی ستاد
مرکزی اربعین و بانک مرکزی تهیه و بلیت سفر
را نیز از دفاتر هواپیمایی مجاز تهیه کنند.
سرهنگ مرتضوی توصیه کرد :شهروندان
عزیز اخبار و اطالعات مربوط به اربعین حسینی
را از مراجع رسمی کشور پیگیری کنند و از توجه
به شایعات بی پایه و اساس که بعضاً در فضای
مجازی منتشر میگردد اجتناب کنند ،همچنین
برروی گوشی و سایر تجهیزات هوشمند نیز
برنامههای کاربردی و مفید ضد سرقت نصب
کنند تا در صورت گم شدن امکان ردیابی گوشی
وجود داشته باشد از طرفی توصیه میشود که
از نگهداری اطالعات محرمانه از قبیل عکس و
فیلمهای خصوصی در این تجهیزات جدا ً اجتناب
شود.

نشست تخصصی «صنعت و سکونت؛ هم نشینی پنجاه ساله» در منطقه 21برپا شد
نشست تخصصی «صنعت و سکونت؛ هم نشینی پنجاه ساله» در
منطقه 21با حضور بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر
تهران و رحمانی شهردار ورودی غربی پایتخت برپا شد.
به گزارش امتیاز ،رحمانی شهردار این منطقه در ابتدای
نشست تخصصی «صنعت و سکونت؛ هم نشینی پنجاه ساله» با اشاره
به این نکته که منطقه 21پیشگام تشکیل «شورای پژو هش» در بین
مناطق 22گانه است ،گفت :دیگر نمی توان کالنشهری مانند تهران را
به روش سنتی اداره کرد ،به همین علت یکی از عمده دالیل تشکیل
این شورا ،مبحث نوآوری و خالقیت است تا بتوان با بهره گیری از
روش های نوین گره از سر راه مشکالت برداشت.
وی همچنین با بیان اینکه اجرای تمامی طرح های نوآورانه در
منطقه 21حاصل خروجی های اتاق فکر هستند ،افزود :منطقه21
چهارمین منطقه شهر تهران به لحاظ وسعت است و در این پهنه،
تلفیقی از صنعت و سکونت در مجاورت یکدیگر مشاهده می شود؛
همچنین از نقطه نظر انجام پروژه های عمرانی و تحقق درآمد در

منطقه 21موفقیت های چشمگیری حاصل شده است.
شهردار منطقه 21در ادامه صحبت های خود در زمینه اجرای
طرح های نوین در این منطقه ،به مواردی از جمله تعامل مطلوب با
صنایع در راستای تحقق بحث مسئولیت های اجتماعی آنها(،)CSR
تعیین دانش آموزان به عنوان سفیران مدیریت شهری و آموزش
رباتیک با محوریت تفکیک پسماند از مبدا در مدارس ،آغاز پروژه
پژوهشی طراحی و اجرای «ربات هوشمند تفکیک پسماند» با
همکاری دانشگاه شهید رجایی ،طراحی و بهره برداری از خودروی
مخزن شوی با آب گرم با استفاده از نیروی حرارتی مازاد موتور
خودرو ،انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف جهت
پیشبرد کارها و  ...اشاره کرد.
بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ادامه
این نشست تخصصی با تاکید بر این نکته که 13کمیته پژوهشی در
تهران داریم ،گفت :پیرو تاکیدات شهردار محترم کالنشهر تهران ،برای
نخستین بار تشکیل کمیته های پژوهشی در مناطق 22گانه را برپایه

هشت رویکرد اصلی در دستورکار ویژه قرار داده ایم.
وی در همین خصوص تصریح کرد :منطقه 21به عنوان یک
فرصت جدی برای آینده شهر تهران مطرح است به واسطه اینکه در
محدوده این پهنه شهری تلفیقی از صنعت و سکونت دیده می شود
و با بهره گیری مطلوب از بستر فعلی این منطقه می تواند نمایشگاه
دستاوردهای صنعت در تهران را راهبری کرده و به معرض نمایش
همگان بگذارد.
بوچانی همچنین تاکید کرد :نوآوری ،صرفا استفاده از تکنولوژی
نیست؛ کار اصلی ما در «کمیته های پژو هش» شنیدن و به کاربستن
روش های نوآورانه از مجموعه هایی است که به صورت تخصصی
این کارها را انجام می دهند و نوآوری ثمره تالش های شبانه روزی
آنهاست.
الزم به ذکر است؛ در پایان نشست تخصصی «صنعت و سکونت؛
هم نشینی پنجاه ساله» در منطقه ،21احکام اعضای «شورای پژوهش
و نوآوری» ورودی غربی پایتخت اهدا شد.

پرداخت  ۱۲۰۰میلیارد تومان از بدهی بیمه سالمت به داروخانهها و پزشکان

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از پرداخت
 ۱۲۰۰میلیارد تومان از معوقات سال  ۹۸این سازمان
به ارائه دهندگان خدمات خبر داد.
مهندس طاهر موهبتی در جلسه ماهانه شورای
اطالع رسانی سازمان بیمه سالمت ،ضمن تسلیت ایام
سوگواری امام حسین (ع) ،گفت :با پرداخت ۱۲۰۰
میلیارد تومانی که ظرف هفته جاری و هفته آینده به
ارائه دهندگان خدمت صورت میگیرد ،پرداختهای
سازمان بیمه سالمت به داروخانهها به تیرماه رسید.
همچنین در بخش خصوصی به خرداد ماه رسیدیم
و برای دانشگاهها خوشبختانه  ۷۹درصد از معوقات
خرداد ماه پرداخت شده است.وی در خصوص بدهی
سازمان بیمت سالمت به مراکز ارایه خدمات مربوط
به سال  ،۹۷افزود :از سال گذشته ،دو ماه و نیم به

داروخانهها ،سه ماه و نیم به بخش دولتی و دو ماه
به پزشکان بدهکار هستیم که دوستان و شخص
وزارت بهداشت در صدد کمک رسانی به ما هستند.
خوشبختانه نسبت به سالیان گذشته میزان معوقات ما
در موارد مشابه بسیار کاهش یافته است ،اما شرایط
اقتصادی کنونی ایجاب میکند که همین میزان اندک
هم معوقات نداشته باشیم .مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت با اشاره به اینکه ۴هزار و  ۳۰۰مورد راهنمای
بالینی مصوب وزارت بهداشت در کشور در حال اجرا
است ،افزود :بر همین اساس و با توجه به راهنماهای
بالینی ،هزینه سونوگرافی جنین برای بیمه سالمت به
رتبه ششم نزول کرد .باید توجه کرد که این دیدگاه
برای کاهش ارائه خدمات توسط بیمهها نیست بلکه به
جهت صیانت از جان بیمار و جلوگیری از ضرر رساندن

پایش هوشمند رفتارهای ترافیکی رانندگان
در سطح منطقه  5با نصب دوربین های نظارت
تصویری و ثبت تخلف سرعت امکان پذیر شد.
به گزارش امتیاز ،محمدباقر اسدی
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ،از افزایش
دوربینهای ثبت تخلف و نظارت تصویری با
هدف کاهش تصادفات در سطح منطقه خبر داد.
وی گفت  :با توجه به گزارش پلیس راهور
این منطقه و استناد به گزارش سیستم ثبت پیام
مرکز کنترل ترافیک  ،نصب دوربینهای مذکور
 ،موجب نظارت دقیق و کامل تر محورهای تحت
پوشش ،کاهش تخلفات و تصادف و متعاقب آن
روان سازی ترافیک محورهای مورد نظر شده
است .
اسدی افزود  :منطقه 5که در سال 1397
رتبه برتر را در کاهش تصادفات در بین
مناطق22گانه شهرداری تهران کسب کرده
 ،به منظور کاهش هرچه بیشتر تصادفات،
نسبت به نصب دوربینهای ثبت تخلف سرعت
و دوربینهای نظارت تصویری ،از طریق شرکت
کنترل ترافیک شهرداری تهران اقدام کرده تا
شهروندان از امنیت تردد مناسبی در معابر
منطقه برخوردار باشند .
وی به آدرس نصب دوربینهای ثبت تخلف
درمنطقه اشاره کرد و گفت:
تقاطع خیابان عدل -میرزابابایی  ،تقاطع
اتوبان ستاری  -مخبری از معابری است که
مجهز به دوربین ثبت تخلف شده و در میدان
آزادی(زیرگذر غربی) ،تقاطع خیابان عدل-
میرزابابایی و انتهای کوهسار ،دوربین های
نظارت تصویری در حال کار است.

افتتاح مرکز خیریه ویژه کودکان
اوتیسم در سرای محله شاهد

طراحی و اجرای موزه اسباب بازی در مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد

در دیدار مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی شهرداری تهران با مدیرعامل شرکت
نوسازی اراضی عباس آباد در خصوص بررسی
تخصیص بخشی از فضای موجود در اراضی عباس
آباد جهت اجرای موزه اسباب بازی توافق شد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا آقایی مدیرعامل
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در نشست
مشترک با سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل
شرکت نوسازی اراضی عباس آباد که در خصوص
بررسی مسائل و چالش های مشترک برگزار شد ،بر
ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه در راستای
یکپارچگی فضای کالبدی و محتوایی اراضی عباس
آباد تاکید کرد.
آقایی ضمن اشاره به اهمیت اراضی عباس
آباد و نقش این مجموعه فرهنگی گردشگری

نصب دور بین های هوشمند ترافیکی
در منطقه 5

در منطقه  7صورت گرفت؛

طی نشست مشترک مدیران عامل دو شرکت مطرح شد؛

در هویت شهری پایتخت گفت :لزوم یکپارچگی
فضای کالبدی و محتوایی این اراضی در معرفی
الگوی معماری فضاهای فرهنگی پایتخت و دوری
از چند سلیقگی و بی نظمی بصری در این مجموعه
فرهنگی بسیار حایز اهمیت است.
وی بر سهم بسزایی که تاکنون شرکت توسعه
در ساخت فضاهای فرهنگی واقع در اراضی عباس آباد
از جمله باغ کتاب،باغ موزه دفاع مقدس،سراسرنمای
مقاومت و ...داشته است،تاکید کرد و افزود :با توجه
به طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی و ظرفیت
های چندگانه این شرکت در حوزه های مختلف
طراحی ،ساخت و بهره برداری اکنون و در راستای
اصل مدیریت یکپارچه مجموعه های فرهنگی در شهر
تهران نسبت به ساخت موزه اسباب بازی و همچنین
بهره برداری از باغ کتاب و درآمدزایی از این مجموعه

خبر کوتاه

به سالمت مادر و جنین است .همچمین تصویربرداری
 ۶/۴درصد هزینههای مارا تشکیل میداد که حدود
 ۶۵۶میلیاد تومان را شامل میشد و در بخش
سونوگرافی شکم و لگن  ۶۷۲هزاربار مراجعه داشتیم.
وی در ادامه صحبتهایش به هزینههای
بیمه سالمت در بخش دارو و همچنین معضل بازار
ناصرخسرو اشاره کرد و افزود:در سال  ۹۷حدود
۳۵درصد بار مراجعات در حوزه دارو و  ۲۵درصد
هزینهها جهت تامین دارو بوده است .همچنین معضل
ناصرخسرو و فروش داروی قاچاق موضوع تازهای
نیست ،نباید فضای عمومی را با اطالع رسانی یک
طرفه متشنج کنیم .اشخاص باید اجازه توضیح در
خصوص ماوقع را داشته باشند .در حال حاضر ۸۰
درصد هزینههای خود را به صورت آنالین کنترل

میکنیم و به واسطه تبادل اطالعات از سامانه تیتک
سال گذشته ۵میلیون و  ۱۸۳هزار بار از این سامانه
استعالم کردیم و  ۵۹۰هزاربار این سامانه اجازه تحویل
دارو را توسط داروخانه نداد؛ چراکه به هر طریقی
تخلف صورت گرفته است .البته این سامانه در گذر
زمان نیاز به بلوغ دارد .اکنون  ۴۹۰دارو دراین سامانه
ثبت شده که باید به ثبت  ۲۴۵۰دارو برسیم.
وی در ادامه در خصوص ابالغ آییننامه وسع
به سازمان بیمه سالمت تصریح کرد :به موجب این
آییننامه تمام آحاد ایرانیان ظرف مدت  ۶ماه پس
از ابالغ آییننامه باید دارای پوشش بیمهای باشند .در
حال حاضر قریب به هفت میلیون نفر فاقد پوشش
بیمهای هستند .البته این مدت قید شده از زمان ابالغ
دستورالعملهای داخلی سازمان بیمهسالمت است.

مرکز خیریه ویژه کودکان اوتیسم در سرای
محله شاهد واقع در منطقه  7طی مراسمی به
همت ناحیه یک و با حضور معاون امور اجتماعی
و فرهنگی و جمعی از مدیران و شورایاران این
منطقه افتتاح شد.
به گزارش امتیاز ،در جریان این مراسم
فائزه دولتی معاون امور اجتماعی و فرهنگی
منطقه ضمن عرض تسلیت به مناسبت
فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان
امام حسین (ع) ،گفت :با همکاری و مشارکت
شورایاران اقدامات خوبی در محله شاهد رخ
داده که حضور موسسه ارمغان حیات شکوفه ها
در سرای محله و ارائه خدمات ویژه به کودکان
اوتیسم یکی از این رویدادهای فرخنده است .وی
با اشاره به اینکه خانواده هایی که فرزندانشان با
اختالل اوتیسم روبرو هستند مسائل و مشکالت
زیادی را پیش روی خود دارند ،تصریح کرد:
یکی از بزرگترین مشکالتی که در خصوص این
بیماری وجود دارد اطالع رسانی نامناسب در این
زمینه است .معاون شهردار منطقه  7خاطرنشان
کرد :فعالیت حداکثری موسسات از این دست
امری بسیار ضروری است تا خانواده هایی که
نیازمند کمک یا آموزش هستند به این مراکز
مراجعه کنند .وی عنوان کرد :دو طبقه از سرای
محله شاهد را در اختیار موسسه ارمغان حیات
شکوفه ها قرار داده ایم تا این موسسه دوره هایی
از قبیل کاردرمانی ،گفتار درمانی ،اتاق شن ،اتاق
تاریک و  ...را به صورت رایگان به متقاضیان ارائه
کند.دولتی در پایان تاکید کرد :امید است با
افتتاح مراکز بیشتر خدماتی در منطقه و شهر
تهران شاهد افزایش آگاهی شهروندان باشیم و
همچنین با ارائه خدمات به خانواده ها و افراد
دارای اختالل اوتیسم بتوانیم کمک هرچند
کوچکی به این افراد کرده باشیم.
به مناسبت ایام ماه محرم الحرام؛

اجرای گسترده ویژه برنامه های
فرهنگی و مذهبی در منطقه 10

شهردار منطقه  10از اجرای گسترده ویژه
برنامه های فرهنگی و مذهبی همزمان با فرا
رسیدن ایام سوگواری شهادت سرور و ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم
و خاندان پاک و مطهر ایشان در سطح منطقه
خبر داد.
به گزارش امتیاز،حسین بحیرائی شهردار
منطقه ضمن اعالم این خبر تشریح کرد :به
منظور هويت بخشي سيماي شهری ،ساختمان
های ستادی ،میادین و معابر اصلی با نصب کتیبه
مشکی ،بنر و پرچم های مزین به نام اباعبداهلل
الحسین و پیام های عاشورایی سیاه پوش شد و با
بهره مندی از امکانات و ظرفیت های موجود ،بيرق
مشکي ،پرچم ريسه ای ،کتيبه و  ...به مسئولین
هیآت اهدا شد تا با فضاسازی مناسب ،تبليغات
محيطي برای اجرای بهینه برنامه های عزاداری
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) صورت گیرد.
وی با تاکید بر زنده نگه داشتن واقعه کربال،
انتقال مفاهیم و پیام های ناب و نجات بخش
قیام امام حسین علیه السالم یادآور شد :با
مشارکت مدیریت محالت ،مساجد و هیئت های
مذهبی آئین تعزیه خوانی ،همایش شیرخوارگان
حسینی ،نمایشگاه کتاب عاشورا و پاسخ به
شبهات ،شب شعر عاشورایی ،برپايي نمايشگاه
عکس و نقاشی عاشورايي ،نمایش فيلم کوتاه
عاشورایی ،برپايي ايستگاه هاي صلواتي ،مراسم
چهل شب چهل روضه ،اقامه نماز ظهر عاشورا،
برپايي خيمه هاي معرفت حسيني در روز
تاسوعا و عاشورا ،سخنرانی و مراسم مذهبی در
ساختمان های ستادی و نواحی منطقه از جمله
برنامه هايي است که در اين ايام اجرا می شود.
شهردار منطقه با اشاره به تمهیدات منطقه
برای اجرای بهینه برنامه های عزاداری جضرت
اباعبداهلل الحسین (ع) افزود :فعالیت مستمر و شبانه
روزی عوامل و کارگران خدوم ،جمع آوری زباله در
نظافت و پاکسازی ظروف یکبار مصرف و سایر زباله
ها در حین و پس از برگزاری مراسم اهداء کیسه
زباله به هیئت های مذهبی و تکایا از دیگر برنامه
های این ایام در نظر گفته شده است.

