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اخبار
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
تشریح کرد

مقایسه مسافران اتوبوس در ابتدای
تابستان  ۹۸و ابتدای تابستان ۹۹

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
گفت:خط یک که غرب وشرق تهران را به هم
وصل میکند و خط  ۷که شمال و جنوب تهران
را به هم متصل میکند،دو خطی هستند که
بیشترین تعداد مسافران را جابهجا میکنند.
محمود ترفع با تاکید بر اینکه تعداد
مسافران اتوبوس بعد از اعالم بازگشت شرایط به
وضعیت عادی و نسبت به دوره قرنطینه افزایش
یافته است ،افزود :با این وجود ،در حال حاضر
تعداد مسافران اتوبوس نسبت به سال گذشته
حداقل یک میلیون نفر کاهش داشته و به یک
سوم همین ایام در سال  ۹۸رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ،ناوگان
اتوبوسرانی تهران روزانه یک میلیون و ۶۰۰
هزار تا دو میلیون مسافر را جابهجا میکرد،
اظهار کرد :این میزان در حال حاضر به ۶۲۰
هزار مسافر رسیده است که  ۳۰تا  ۴۰درصد
آمار جابهجایی اتوبوس در مدت زمان مشابه
سال گذشته است و نشاندهنده کاهش  ۶۰تا
 ۷۰درصدی مسافران اتوبوس است .مدیرعامل
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعالم اینکه در
حال حاضر ،تعداد مسافران در برخی خطوط
آنقدر کاهش داشته است که فعالیت در این
خطوط برای شرکتهای بخش خصوصی مقرون
به صرفه نیست ،خاطرنشان کرد :اگر دولت به
هر علت نمیتواند به تعهدات خود برای تامین
اتوبوس مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی تهران عمل
کند ،انتظار داریم حداقل نسبت به کمک مادی
به شرکت واحد برای جبران بخشی از ضرر و
زیان این شرکت اقدام کند
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح کرد

تایید مجامع بین المللی بر نقش ایران
در خط اول مبارزه با مواد مخدر

اسکندر مومنی گفت :سالهای متعددی
است که نقش و جایگاه منحصر بفرد جمهوری
اسالمی ایران در جهان بهعنوان موثرترین
کشور در خط اول مبارزه با موادمخدر مورد
تایید و مجامع بین المللی است.اسکندر
مؤمنی در هفته مبارزه با مواد مخدر ،در
نشست تخصصی با نمایندگان سیاسی مقیم و
وابستگان نظامی مستقر در تهران گفت :اگرچه
شرایط و محدودیتهای ناشی از شیوع جهانی
بیماری کووید  ۱۹موجب اعمال محدودیتهای
گستردهای در تمام مناسبات اجتماعی در
سراسر جهان شده است ،لیکن مشارکت فعال
شما عالیمقامان در نشست امروز ،خود بیانگر
میزان اهمیتدهی ،نگرانی و دغدغهای خاطر
شما نسبت به معضل چند وجهی و بینالمللی
موادمخدر است .وی افزود :روز جهانی مبارزه
با موادمخدر میتواند در جهت گسترش آگاهی
عمومی ،تقویت و ترغیب کشورهای عضو سازمان
ملل متحد در زمینه ارتقا همکاریهای منطقهای
و بینالمللی در عرصههای مختلف مقابله با تولید،
عرضه و کاهش تقاضا و آسیب؛ اعم از پیشگیری،
درمان و بازتوانی معتادان سهم بسزایی داشته
باشد.دبیرکل ستاد بیان داشت :امروز مسئله
موادمخدر دیگر یک ناهنجاری اجتماعی و
بهداشتی محدود یک جامعه یا منطقه نیست؛
بلکه از محدودیتهای جغرافیایی فراتر رفته
و ضمن پیوند با جرایم سازمان یافته ،فساد و
پولشویی تقریباً تمام مرزهای جهانی را درنوردیده
است و نکته دردناک این است که جوانان که
نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده جوامع به
شمار میآیند ،جزو اولین قربانیان این سوداگری
مرگ و نیستی محسوب میشوند .مؤمنی افزود:
منطقه آسیای غربی بنا بر علل مختلف داخلی
و خارجی در معرض بیشتر خسارات انسانی و
گستردهترین عواقب مخرب ناشی از قاچاق و
سو مصرف مواد مخدر قرار دارند ،از سوی دیگر
بازارهای مطمئن با سودهای اغواکننده حاصل
از قاچاق کشورهای مقصد باعث افزایش کشت
و در نتیجه تسهیل دسترسی به موادمخدر
کشور مبدأ و نیز کشورهای مسیر میباشد.
وی اظهار کرد :در چنین شرایطی کشورهای
منطقه تالشهای خستگیناپذیر و اقدامات
بیوقفهای را برای مهار این پدیده شوم در دست
اجرا دارند و چنانچه این اقدامات اثربخش در
منشأ و کشورهای ترانزیت نمیبود ،وضعیت
جهان به لحاظ شیوع اعتیاد به موادمخدر بسیار
وخیمتر میشد ،برای نمونه جمهوری اسالمی
ایران بهواسطه همجواری با منشأ عمده تولید
افغانستان -و به عنوان نزدیکترین مسیر تااروپا که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان
است ،با تقدیم بیش از  ۳۸۰۰شهید و  ۱۲هزار
جانباز و تحمیل هزینه یک میلیارد دالری در هر
سال برای انسداد مرزها در شرق و غرب کشور
که با هدف جلوگیری از قاچاق مواد به کشور و
عبور آن به سایر کشورها انجام میشود ،توانسته
است بیش از  ۱۲هزار انواع موادمخدر را طی
سه دهه کشف نماید .دبیرکل ستاد با اشاره به
کشفیات موادمخدر در سال  ،۹۸گفت :در سال
گذشته ایران با کشف  ۹۵۰تن از انواع مواد
مخدر به رکورد بیسابقه کشفیات مواد افیونی در
جهان دست یافت که یقیناً این موفقیت عظیم
با تالش شبانه روزی نیروهای مقابلهای کشور
حاصل شده است ،البته در این اقدام بشردوستانه
متأسفانه تعدادی از نیروهای کشور به شهادت و
یا به درجه جانبازی نائل آمدهاند .مؤمنی افزود:
سالهای متعددی است که نقش و جایگاه
منحصر بفرد جمهوری اسالمی ایران در جهان
بهعنوان مؤثرترین کشور در خط اول مبارزه با
موادمخدر مورد تأیید و اذعان مجامع بینالمللی
قرار میگیرد؛ لیکن ماحصل این تمجید و
تقدیرهای بینالمللی موجب اقدام عملی جامعه
جهانی به منظور تقویت ،توسعه و ارتقای فنی و
تجهیزاتی نیروهای مقابلهای ایران برای مبارزه
اثربخش با مافیای جهانی و شبکههای کام ً
ال
مجهز بینالمللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در
منطقه نشده است.

اجتماعی

شماره 2989
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وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

ابالغ برنامه چگونگی فعالیت مدارس از شهریور

حاجیمیرزایی گفت :برای آغاز مدارس
در شهریور ،متناسب با شرایط کرونا ،تعطیلی
پنجشنبهها لغو شد.
حسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش
در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیمهای اتخاذ
شده برای بازگشایی زودتر از موعد مدارس بیان
کرد :با توجه به اینکه  ۴۰درصد مدارس در
مناطق کم جمعیت روستایی و شهری هستند
و با رعایت پروتکلهای بهداشتی میتوانیم
دانشآموزان را در هر کالس تحت آموزش
داشته باشیم و روال همیشگی برقرار است اما در
مناطقی با تعداد باالی دانش آموزان ناگزیر به
تغییر برنامهها هستیم.
او ادامه داد :زمان آموزش را به دو بخش
سه روزه تقسیم میکنیم به این ترتیب که ۳
روز حضوری و  ۳روز آموزش غیرحضوری باشد
همچنین تعطیلی پنجشنبه مدارس را لغو کردیم تا
 ۶روز آموزشی داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جزییات
برنامه آموزشی تدوین و هفته آینده به تمام

مدارس کشور ابالغ میشود ،گفت :متناسب با
وضعیت زرد ،سفید و قرمز در استانهای مختلف
کشور عمل میکنیم همچنین ساعات دروسی که
باید حضوری یا غیرحضوری باشد از سوی سازمان

پژوهش و برنامهریزی آموزشی بررسی شده است.
آزمون آموزشیاران براساس مصوبات قانونی
است
حاجیمیرزایی درباره وضعیت استخدام

معلمان حقالتدریس و نهضتیها و گالیه آنها
نسبت به شرکت در آزمون ورودی گفت :قانونی در
سال  ۸۸تصویب و  ۱۱بار اصالح شد و اکنون دایره
افرادی مشمول استخدام به طور قانونی تعیین شده
است.
او ادامه داد :براساس قانون باید آموزشیاران را
در یک آزمون شرکت دهیم که این آزمون تصمیم
وزارت آموزش و پرورش نیست بلکه تاکید قانون
مجلس است و زمان برگزاری آن  ۲۰تیر خواهد
بود و امسال  ۲۵هزار ردیف استخدامی داریم
که طبق امتیاز کسب شده استخدام میشوند و
استخدام مابقی به سالهای بعد موکول خواهد
شد.
وزیر آموزش و پرورش درباره فاصله حقوقی
میان معلمان شاغل و بازنشسته اظهار کرد:
مسئولیت حقوق بازنشستگان با سازمان بازنشستگی
و وزارت رفاه است که البته پیگیریهای قانونی
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن
انجام شد و امسال ردیفی برای این کار اختصاص
داده شده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون در گفتگو با روزنامه امتیاز؛

جزییات عملکرد سه ماه اول سال99سازمان انتقال خون کشور

سازمان انتقال خون در گفت و گو روزنامه امتیاز گزارشی از
خدمات این سازمان در سه ماه اول سال  1399ارائه کرد که متن این
گفت و گو به شرح زیر است:
اهدای خون در دنیای امروز یک ضرورت است و سازمان
انتقال خون تنها مرجع تصمیمگیری در زمینه تأمین و توزیع خون
و فرآوردههای خونی سالم در ایران است.خون سالم ،نجات دهنده
زندگی است .همه روزه ،در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و
فرآورده های خونی نیاز دارند ،به طوری که از هر سه نفر مردم دنیا،
یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده های خونی
پیدا می کند .بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در آن نیاز مبرم
به خون پیدا می شود شامل :زمان بروز حوادث و سوانح گوناگونی
نظیر تصادفات رانندگی ،سوختگی ها و اعمال جراحی ،خانم های
باردار در حین زایمان ،نوزادان و بخصوص نوزادان نارس است.
از طرفی بیماران مبتال به سرطان که تحت شیمی درمانی یا
اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و فرآورده های
خون هستند .بسیاری از بیماران ،مانند بیماران تاالسمی و هموفیلی
نیز ناگزیرند برای بهره مندی از یک زندگی طبیعی به شکل منظم
خون یا فرآورده های خون دریافت کنند.
اگر چه دالیل نیاز برای انتقال خون متفاوت است  ،اما نیاز به
خون و فرآورده های خون به صورت مداوم وجود دارد ،در حال حاضر،
با وجود پیشرفت های چشم گیر در زمینه علم پزشکی هنوز هیچ
گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی
که توسط انسان های نیکو کار اهدا می شود ،می تواند جان انسان
های دیگر را از مرگ نجات بخشد .در چنین شرایطی ،تنها اهدای
خون توسط یک داوطلب سالم و تزریق خون او می تواند در لحظات
مرگ و زندگی ،نجات بخش یک انسان نیازمند باشد.
از این رو فعالیت سازمان انتقال خون در زمینه تامین و توزیع
خون و فرآورده های آن و همچنین آموزش و پژوهش های الزم در
این زمینه بسیار ضروری است و نیازمند برنامه ریزی و تامین اعتبارات

الزم است تا همواره بخش سالمت جامعه با تامین خون در سالمت
کامل به سر ببرد.
اهدای فرآوردههای خونی در سه ماهه اول سال99

در سه ماهه نخست سال  1399حدود  755378واحد خون
و فرآورده های آن شامل گلبول قرمز فشرده شده پالکت و پالسما
به مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده است .که نزدیک به
21درصد آن در بیماستان های استان تهران مصرف شده است.
همچنین در همین سه ماهه اول امسال  562100نفر جهت
اهدای خون به مراکز انتقال خون در سراسر کشور مراجعه کردهاند
که در این تعداد  444000واحد خون کامل اهدا شده است و
 118100نفر از اهدای خون معاف شدهاند و  67399نفر برای بار اول
جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کردهاند.
همچنین در این سه ماه  22807نفر از بانوان یعنی 5/2درصد
اهدای خون کردهاند در این سه ماه بانوان استانهای خراسان جنوبی با
 8/9درصد سیستان بلوچستان با 8/6درصد و بانوان خراسان شمالی
با 8درصد اقبال بیشتری نسبت به اهدای خون در کشور نشان دادهاند.
همچنین در این سه ماه شاخص اهدای خون مستمر درکشور میانگین
56/6درصد بوده است.
میزان اهدای خون در استانهای کشور

استانهای سمنان 75درصد ،همدان 70درصد ،یزد 66درصد
بیشترین میزان اهدای خون مستمر در کشور را داشتهاند.
همچنین در این سه ماه استانهای قم ،تهران ،البرز و استان
مرکزی بیشترین مشارکت را در شبکه ملی خونرسانی کشور داشتهاند
(ارسال خون به سایر استانهای نیازمند کشور) و  34درصد از خونهای
اهدایی در کشور دارای گروه های خونی Oمثبت بوده است.
شاخص اهدای خون بانوان در سه ماه اول سال99

شاخص اهدای خون بانوان در این سه ماه نسبت به مدت مشابه
سال قبل یک درصد رشد داشته است و از 4/1درصد درسال  98به
5/2درصد در سه ماه اول امسال رسیده است.

در ا ین مدت (سه ماه اول سال )99در استانهای خراسان شمالی
وبوشهر شاهد رشد اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده
ایم همچنین اهدای خون مستمر در استانهای گیالن با 10درصد رشد
و آذربایجان شرقی با 4درصد رشد روبرو بوده است.
اهدای پالسما برای بهبودیافتگان کویید19

در حال حاضر 2350نفر از بهبود یافتگان از کویید 19جهت
اهدای پالسما به مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند .که از این تعداد
 1880واحد پالسما تهیه شده است.
مردم استانهای تهران ،خوزستان ،اصفهان ،خراسان رضوی،
گیالن ،فارس و کرمانشاه اقبال بیشتری جهت اهدای پالسما نشان
داده اند .بیشترین میزان اهدای پالسما در استانهای تهران ،خوزستان
و خراسان رضوی بوده است.
بیشترین و کمترین سن اهداکننده خون

50درصد اهداکنندگان خون در کشور بین سنین  31-45سال
هستند و 24درصد اهداکنندگان خون در کشور بین سنین 46-60
سال هستند و 3درصد اهداکنندگان خون در کشور بین سنین
 18-20سال هستند و 23درصد اهداکنندگان خون در کشور بین
سنین21-30سال هستند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرد؛

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره
به این که نهایت تخفیف را برای فراریان از سربازی
قائل خواهیم شد گفت :در این سالها فرار از
سربازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
حجت االسالم والمسلمین شکراهلل بهرامی در
پاسخ به سوالی در تشریح طرح بازگشت به سنگر
سربازان و دستاوردهای آن افزود :سربازان وقتی
فرار از خدمت میکنند وحشت به آنها دست
میدهد که اگر به سازمان قضایی نیروهای مسلح
بیایند چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد.
وی گفت :ما بارها در مصاحبه هایمان اعالم
کرده ایم که این سربازان فراری اگر بیایند و مشغول
به خدمت شوند نهایت تخفیف را برای آنها قائل
خواهیم شد و گاهی اگر خدمت خوبی داشته باشند
به طور کامل میتوانیم آنها را از کیفر معاف کنیم
و قانون به ما این اجازه را داده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود:
آنها که از خدمت فرار کرده اند برای این که
زندگی راحتی داشته باشند و بتوانند شغل مناسبی
انتخاب کنند حتما خدمتشان را انجام دهند ،چون
اگر سنشان باال برود بدون گذراندن دوران خدمت
در مشاغل دولتی مشغول به کار نمیتوانند شوند.
حجت االسالم بهرامی اضافه کرد :در طرح
بازگشت به سنگر سربازان عده زیادی از افراد

کاهش چشمگیر فرار از سربازی

مراجعه کرده اند و در حال خدمت هستند و قطعا
آمار سربازان فراری بسیار کاهش و مراجعت به
سربازی هم بسیار افزایش یافته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که این
سازمان چه برنامهای برای برخورد با باندهای جعل
کارتهای معافیت غیرقانونی پزشکی دارد؟ گفت:
ما پروندههای متعددی در تهران ،کرمان ،اردبیل و
استانهای دیگر داریم که عدهای از مردم فریب
کالهبرداران را خورده اند و  ۴۰تا  ۵۰میلیون
تومان پول داده اند به امید این که سربازی نروند و
وقتی لو رفته اند کارتشان ابطال شده است و باید
به خدمت اعزام شوند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به
این که با این باندها بدون اغماض برخورد شده است
افزود :برخی از افراد نظامی هم احیانا در این تخلفات
نقش داشته اند که با آنها هم برخورد شده است.
حجت االسالم بهرامی در پاسخ به سوالی
درباره مکانیسم رسیدگی به شکایات مردم از
نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح
گفت :بحث رسیدگی به شکایات و کرامت مردم
برای ما یک اصل است.
وی افزود :ما نیروهای مسلح را خادم مردم
میدانیم و در این بین احیانا کسانی هستند که
رابطه صحیحی شاید با مردم نداشته باشند که

قطعا با آنها برخورد میشود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه
کرد :مقام معظم رهبری توجه اکیدی به برخورد
مناسب نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی با
مردم همیشه دارند و با توجه به این که نیروی
انتظامی ارتباط بسیار مستقیمی در همه جا با
مردم دارد قطعا اگر برخورد نامناسبی صورت گیرد
دست مردم برای شکایت باز است و سازمان قضایی
نیروهای مسلح رسیدگی میکند.
حجت االسالم بهرامی گفت :البته بسیاری از
شکایات بی دلیل است و موجه نیست و اگر برخی
اوقات از صحنههایی فیلمبرداری و در فضای مجازی
منتشر میکنند فقط بخشی از این برخوردها بوده
است ،اما اگر واقعا ظلمی به کسی شده باشد سازمان
قضایی بدون مالحظه رسیدگی خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا
شکایت مردم از نیروهای مسلح در این سالها
افزایش داشته یا کاهش؟ افزود :قطعا کاهش پیدا
کرده است و بیشترین شکایات از تماس مستقیم
نیروهای مسلح با مردم است و مثال از اداره آگاهی
شکایت میکنند که ما مالباخته شده ایم و مثال
خودرویمان سرقت رفته است که پلیس رسیدگی
نمیکند ،اما وقتی موضوع را پیگیری میکنیم
میبینیم که واقعا پیگیری کرده اند و در حال

جستجو هستند ،اما برخی شکایات هم وارد است
که برخورد صورت میگیرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که این سازمان چه حمایت
قانونی از ماموران نیروی انتظامی در برخورد با
اشرار و سارقان مسلح به ویژه در بحث بکارگیری
سالح میکند؟ گفت :ما در خصوص این موضوع
قانونی به نام قانون بکارگیری سالح در مواقع
ضروری داریم که نحوه برخورد ،زمان تیراندازی
و چگونگی تیراندازی در این قانون به طور دقیق
آمده است.
حجت االسالم بهرامی افزود :ما قطعا خود را
حامی نیروهای مسلح میدانیم و سازمان قضایی
نیروهای مسلح نیامده است که کاری کند نیروی
مسلح ،دستش روی ماشه بلرزد و برعکس موارد
بسیار متعددی بوده که از مامور شکایت شده است،
اما مامور تبرئه میشود
وی ادامه داد :ما پروندههایی داشته ایم که با
وجود این که در حکم بدوی به نفع مامور حکمی
صادر نشده است ،اما در مقام تجدیدنظر حق را به
مامور داده ایم و از نظر ما اگر ماموران در بکارگیری
سالح و برخورد با افراد خاطی ،مقررات قانونی را
رعایت کنند نباید نگران هیچ چیزی باشند چرا که
قانون بکارگیری سالح کامال مشخص و روشن است

سامانه گزارشگران فساد راهاندازی میشود

از اولویتها محسوب میشود.
وی افزود :هر خبرنگار میتواند یک بازرس سازمان بازرسی کل
باشد .ما باید از ظرفیت نظارت همگانی استفاده کنیم که در این میان
میتوان از ظرفیت رسانهها هم استفاده کرد .عالوه بر اینکه سامانه
رسیدگی به شکایات را داریم که بیش از  ۸۰درصد شکایات اعالم
شده به سازمان از این طریق است ،تصمیم داریم سامانه گزارشگران
فساد هم تأسیس کنیم.
درویشیان گفت :موضوعاتی که اعالم میشود باید در حوزه
صالحیت سازمان بازرسی باشد.

بوستان های شمال تهران آماده
میزبانی تابستان شد

بوستان های شمال تهران با نصب برج
های نوری ،بازپیرایی ،ساماندهی ،تکمیل شبکه
آبرسانی آماده میزبانی فصل تابستان شد.
به گزارش امتیاز؛ مانی جعفریان معاون
امور شهری و محیط زیست شهرداری این
منطقه با بیان مطلب فوق گفت :در آستانه فصل
تابستان و آغاز حضور شهروندان در بوستان ها
برای گذران اوقات فراغت ،ساماندهی بوستان ها
در دستور کار مدیریت شهری منطقه یک قرار
گرفت و طی آن بیش از  50برج نوری با نصب
چراغ و پایه چراغ و  200پروژکتور برای تامین
روشنایی در بوستانهای زمزم ،شاهد ،هشترودی،
والیت ،جنگلی سوم و رفیوژ میانی خیابان
شریعتی در منطقه یک اجرا شد.
وی با اشاره به تکمیل شبکه آبرسانی فضای
سبز منطقه یک افزود ۹ :طرح آبرسانی از
اسفندماه  ۹۸لغایت خرداد  ۹۹در سطح منطقه
یک اجرا شده است که می توان به آبرسانی در
بوستان ایرانیان و رفیوژ میانی بزرگراه شهید
چمران ،بوستان نسیم ،لچکی خیابان نور در
شهرک شهید محالتی ،موزه دارآباد ،بوستان
جمشیدیه ،حدفاصل خیابان احمدزمانی تا رفیوژ
میانی شریعتی و نصب و راه اندازی آبنما در این
رفیوژ و...اشاره کرد.
جعفریان بازسازی بوستان های ساحلی
دارآباد ،نیلوفرو گالبدره را از دیگر اقدامات
اجرایی دانست و گفت :احداث مسیر تندرستی،
بازسازی معابر ،اجرای درپوش و ترمیم بندکشی
دیوارهای حایل بوستان ،بازسازی آبنما ،آالچیق
های بوستان ،بازسازی و مناسب سازی معبرفرعی
ساختمان انرژی ،بهینه سازی و گسترش فضای
محوطه بازی کودکان و فضای محوطه طنابی
بوستان ،نوسازی معبر اصلی محدوده سورتمه،
اجرای دیوار سنگی و  ....نیز بر اساس نیاز هر
بوستان انجام شده است.

جهیز  7بوستان جنوب شهر به ست
ورزشی ویژه معلولین

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه  19از تجهیز بوستان بزرگ والیت و 6
بوستان دیگر به ست های ورزشی معلولین خبر
داد.
به گزارش امتیاز ،سعید صالح محمود
رباطی با اعالم این خبر گفت :به منظور ایجاد
تسهیالت ورزشی برای معلولین منطقه ،بوستان
های والیت ،شقایق ،گلریز ،نرگس ،بهار ،شریعتی
و جانباز مجهز به ست های ورزشی ویژه شدند.
او بیان کرد :در راستای نگهداشت بوستان
ها و تسهیل تردد شهروندان در این فضاهای
عمومی ،روشنایی زمین چمن بوستان باران و
محوطه اطراف آن در محله دولتخواه جنوبی
تأمین شد.
رباطی در ادامه با اشاره به آغاز عملیات
اجرایی مناسب سازی بوستان بهار در محدوده
ناحیه  2برای بهره برداری معلولین ،ادامه داد:
طی فعالیتهای اخیر اداره فضای سبز این حوزه
ضمن نصب دو آبخوری در بوستان شهدای
نعمت آباد ،بوستان نسترن محله نعمت آباد نیز
مجهز به  10نیمکت و  5سطل زباله شد.
این مسئول همچنین از احداث سرویس
بهداشتی در بوستان امام علی (ع) در محدوده
ناحیه یک خبر داد و افزود :این سرویس
بهداشتی به منظور رفاه حال شهروندان با
بروزترین طراحی و ساخت آماده بهره برداری
شده است

از بانوان شرکت کننده در دو دوره «طرح
کار ویژه هنری» منطقه 21تقدیر شد

مراسمی با هدف تقدیر از بانوان فعال
و دوستدار زیبایی که در انجام طرح کار ویژه
هنری (دو دوره) مشارکتی فعال داشتند و آثار
هنری جذابی از خود به جای گذاشتند ،تقدیر
شد.
به گزارش امتیاز ،فاطمه ترک سرپرست
اداره امور بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی
این منطقه با بیان مطلب فوق گفت :نظر به
اجرای «طرح کار ویژه هنری» با هدف زیباسازی
بوستان بانوان از بانوان شرکت کننده در این
طرح در زمینه رنگ آمیزی نیمکت های بوستان،
تهیه المان ها با استفاده از مواد دور ریز و غیره
با حضور معاون و جانشین معاونت امور اجتماعی
و فرهنگی منطقه 21طی مراسمی تقدیر شد.
در این مراسم که با حضور تمامی بانوان
شرکت کننده در اجرای این دو دوره از طرح کار
ویژه هنری برگزار شد ،از برگزیدگان نهایی هر
دو مرحله تجلیل به عمل آمد.
طی شب گذشته؛

کارت بازرگانی بایدحذف شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت :عالوه بر سامانه رسیدگی
به شکایات که بیش از  ۸۰درصد شکایات اعالم شده به سازمان از
این طریق است ،تصمیم داریم سامانه گزارشگران فساد را هم تأسیس
کنیم.
حجتاالسالم حسن درویشیان گفت :دهه کرامت که همزمان با
هفته قوه قضائیه شده است را تبریک عرض میکنم.
وی افزود :هفته قوه قضائیه فرصتی برای ارج نهادن تالشهای
قوه قضائیه در عرصه عدالتگستری و رسیدگی به تظلمات و همچنین
در حوزه نظارت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دوره تحول قوه
قضائیه گفت :در دوره جدید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری
تاکید شده که این دوره ،دوره تحول قوه قضائیه باشد.
درویشیان ادامه داد :رویکردهای تحولی قوه قضائیه در سازمان
بازرسی بر اساس سند تحول است و در حال پیگیری و اجرای آن
هستیم .در دوره تحولی سازمان بازرسی هستیم.
وی تصریح کرد :یکی از رویکردهای دوره جدید توجه به همه
ظرفیتهای قانونی موجود برای اعمال نظارت سازمان بازرسی در
دستگاههای اجرایی است بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای
قوانین و حسن انجام امور از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد :در حوزه مبارزه با
فساد که از جمله اولویتهای دستگاه قضا است ،سازمان بازرسی هم

خبر کوتاه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد :پیگیری اقداماتی
که باید انجام میشده و نشده و یا نمیشود ،از دیگر برنامههای سازمان
بازرسی است .اگر به این موضوع توجه کافی کنیم چه نظارت درون
دستگاهها و چه بیرون دستگاهها بسیاری از مشکالت مطرح نمیشود.
درویشیان به سیل سال گذشته اشاره کرد و گفت :اگر برخی
پیشگیریها در این رابطه انجام میشد شاهد خسارتهای وارده
نبودیم .فرصتهای زیادی داشتیم که از دست دادیم با این حال
فرصتهای داریم که باید آن را مغتنم شمرد.
وی با بیان اینکه تحریم اگر چه ظالمانه است اما یک فرصت
است گفت :در شرایط کرونا دیدیم که اقدامات غیر قابل تصور در
حوزه تولید کیتها و اقالم بهداشتی انجام شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ضرورت تحقق شعار سال
اشاره و تصریح کرد :بخشی از اقداماتی که پیش بینی کردیم در جهت
رفع موانع تولید است که بخشی از آن در حوزه بهبود فضای کسب
و کار است.
وی افزود :بحث قاچاق کاال سم مهلک تولید است .بیش از ۲۵۰
برنامه نظارتی برای رفع موانع تولید و در راستای تحقق شعار سال
تدوین شده است.
وی ادامهداد :موضوعاتی که در جامعه مطرح میشود مثل تخریب
آلونک پیرزن کرمانشاهی و آب غیزانیه مسائل است که بازرسی کل با
قید فوریت به آنها ورود میکند.

عملیات خاکبرداری مرکز اورژانس ۱۱۵
محالت دارآباد و کاشانک انجام شد

به گزارش امتیاز ،مجید صالحی سرپرست
ناحیه  ۵این منطقه گفت :عملیات خاکبرداری
مرکز اورژانس محالت دارآباد و کاشانک شب
گذشته آغاز و صبح امروز (جمعه  5تیرماه )99
به پایان رسید.
شهردار ناحیه  ۵اظهار داشت :در این
عملیات بالغ بر  ۹۰متر مکعب خاکبرداری انجام
و با  ۱۰دستگاه کامیون نخاله ها از محل تخلیه
شد.
صالحی بیان داشت :پس از اهدای زمین از
سوی شهرداری منطقه یک ،با مشارکت اهالی
محالت دارآباد و کاشانک ،خیرین و شهروندان
نیکوکار و سازندگان محلی ،این مرکز ساخته
خواهد شد و هیچگونه هزینه ای از اعتبارات
شهرداری صرف نخواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد با تامین منابع
الزم ،این مرکز امدادی در پاییز سالجاری به
بهره برداری برسد.
گفتنی است آیین کلنگ زنی این مرکز
شنبه هفته جاری با حضور رییس و اعضای
شورای شهر ،شهردار منطقه یک و رییس
اورژانس تهران برگزار شده بود.

