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اخبار
فرمانده انتظامی تهران بزرگ هشدار داد:

برخورد پلیس با شبکهها و سرشبکههای
کودکان کار

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد
پلیس با شبکهها و سرشبکههای بهکارگیری
کودکان کار و خیابان خبرداد.
سردار حسین رحیمی ،درباره نوع مواجهه
پلیس با کودکان کار اظهارکرد :الزم است که
دو موضوع را از هم جدا کنیم ،یک موضوع
کودکان کار است که این افراد باید مورد حمایت
همهجانبه دستگاهها و بخشهای مختلف باشند
و همه وظیفه داریم که از آنها مراقبت کنیم.
وی ادامه داد :موضوع دوم افرادی است که
اقدام به سوءاستفاده و بکارگیری این کودکان
کردهاند .اینکه هر صبح دهنفر توسط فردی در
سر یک چهارراه پیاده شد و غروب آنها را جمع
آوری کنند موضوعی که باید نوع مواجهه با آن
نیز متفاوت باشد و نگاه دستگاههای مسئول،
سمنها و  ...باید نسبت به این موارد تفاوت داشته
باشد .ما هم به عنوان پلیس اجازه نمیدهیم تا
افراد سودجو اینطور از این کودکان سوءاستفاده
کنند .رحیمی ادامه داد :در مورد کودکان کار
ما در خدمت دستگاههای حمایتی و مراقبتی
هستیم ،اما در مورد گروه دوم اجازه را نمیدهیم
که افراد چنین رفتاری با کودکان داشته باشند و
به همین دلیل نیز قطعا با شبکهها و سرشبکهها
و کسانی که چنین اقداماتی را انجام دهند،
برخورد میکنیم .فرمانده انتظامی تهران بزرگ
در مورد اینکه آیا تشدید برخورد با سرشبکهها
و شبکهها انجام خواهد شد ،گفت :این موضوعی
است که پلیس همیشه به آن توجه داشته؛ در
گذشته هم مواردی بوده که برخورد کردیم و
مواردی هم هست که در حال انجام تحقیقات و
کار کردن روی آنها هستیم .رحیمی تاکید کرد
که تمرکز پلیس در این مورد برخورد با شبکهها
و سرشبکههای به کارگیری کودکان کار است.

 ۶۰درصد سرقتها مربوط به پراید است

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت۶۰ :
درصد از سرقت های خودرو مربوط به پراید است
که البته به خودروسازان تذکرات الزم در مورد
افزایش امنیت این خودرو را دادهایم.
سردار کیوان ظهیری با اعالم خبر بازداشت
سارقان خودروهای پراید ،درباره جزئیات این
خبر اظهار کرد :باندی به صورت خانوادگی برای
عدم جلب توجه اقدام به سرقت خودروهای پراید
و لوازم داخل آن میکردند که توسط مأموران
کالنتری  ۱۰۷فلسطین بازداشت شدند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان
اینکه اعضای این باند معموالً اقدام به سرقت
خودروهای مدل پایین میکردند ،متذکر شد:
شهروندان اموال خود را داخل خودرو نگذارند.
وی با تأکید بر اینکه طبق بررسیهای
صورتگرفته ،حدود  ۶۰درصد سرقتها مربوط
به خودروی پراید است ،تصریح کرد :این اتفاق
جز دغدغههای پلیس است و خود خودروسازها
نیز در این رابطه بررسیهای الزم را انجام
میدهند تا بتوانند ایمنی خودرو را ارتقا دهند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه با شرکتهای
خودروساز در این رابطه مکاتباتی داشتیم ،گفت:
پیگیری توسط پلیس انجام میشود و ان شاء اهلل
سایر ارگانها نیز در این رابطه همکاری الزم را
داشته باشند تا به نتیجه مثبت برسیم و اموال
مردم به راحتی سرقت نشود.

کشف  ۱۵۰میلیارد پارچه قاچاق در
پایتخت

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس
امنیت عمومی پایتخت از کشف  ۶هزار و ۴۲۰
طاقه انواع پارچه خارجی قاچاق به ارزش ۱۵۰
میلیارد ریال در مرکز پایتخت خبر داد .سرهنگ
نادر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد :در
پی دریافت خبری مبنی بر دپو مقادیری پارچه
خارجی در چند انباری در مرکز پایتخت ،بررسی
موضوع در دستور کار مأموران معاونت نظارت بر
اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار
گرفت.وی با اشاره به شناسایی محل و هویت
مالکان انبارها افزود :با هماهنگیهای قضائی در
بازرسی از این انبارها  ۶هزار و  ۴۲۰طاقه انواع
پارچه خارجی قاچاق که فاقد مدارک گمرکی
الزم بودند ،کشف شد .معاون نظارت بر اماکن
عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت با اشاره
به اینکه با دستور قضائی کلیه کاالهای مکشوفه
به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
تهران انتقال یافت تصریح کرد :ارزش ریالی
کاالی مکشوفه بنا به نظر کارشناسان بیش از
 ۱۵۰میلیارد ریال برآورد شده است.به گفته
سرهنگ مرادی در این رابطه یک متهم دستگیر
و تحویل مراجع قضائی شد که تحقیقات پلیس
در این زمینه کماکان ادامه دارد.
هیچکدام به کرونا مبتال نیستند

جمع آوری۷۰معتاد متجاهر زن
در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت
گفت :در مرحله اول طرح جمع آوری معتادان
متجاهر زن در پایتخت ۷۰ ،زن معتاد متجاهر
جمع آوری و تحویل مراکز غربالگری داده شدند.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند اظهار کرد:
طرح جمع آوری معتادان متجاهر زن در پایتخت
آغاز شده است و در مرحله اول  ۷۰نفر از معتادان
متجاهر زن جمع آوری شدند .وی افزود :این ۷۰
نفر تحویل مراکز غربالگری بهزیستی داده شدند
تا بعد از انجام آزمایشات الزم در مرکزی که
برای نگهداری این زنان در نظر گرفته شده است،
نگهداری شوند.به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد
مخدر پایتخت از بین زنان معتاد متجاهر جمع
آوری شده هیچکدام از آنها به بیماری کرونا مبتال
نبوده اند.سرهنگ حسنوند پیش تر با این رسانه
گفته بودند در پایتخت حدود  ۲۵۰معتاد متجاهر
خانم داریم که سعی داریم تمامی این افراد را جمع
کنیم و در محلی که از سوی سازمان بهزیستی در
اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت قرار داده
شده است ،نگهداری کنیم.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

متاسفانه شاید پاییز سخت تری در پیش داشته باشیم

وزیر بهداشت گفت :شورای آموزش پزشکی
و تخصصی ،یکی از بزرگترین ،مهمترین و اساسی
ترین شوراهای آموزشی کشور در گروه علوم
پزشکی و مجموعه ای سیاستگذار و تصمیم گیر
عالی است که از این شورا ،انتظاراتی دارم.
دکتر سعید نمکی در نود و دومین نشست
شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار
داشت :سوالی که باید به مردم ،دولت ،حکومت،
دانشجویان و داوطلبان تحصیل در علوم پزشکی
پاسخ دهیم این است که چه کسی را با چه سطحی
از مهارت ،در طول چه دوره ای ،با چه هزینه ای،
توسط چه کسی ،در کجا و برای کدام جایگاه نظام
ارائه خدمت ،قرار است تربیت کنیم؟ و هنوز پاسخ
این سواالت را در آموزش عالی علوم پزشکی کشور
نگرفته ایم.
وی افزود :باید یکبار دیگر چشم های خودمان
را بشوییم و جور دیگری ببینیم و نیازهای واقعی
نظام ارائه خدمت در بخش های بهداشت ،درمان،
آموزش و پژوهش را واکاوی و ارزیابی کنیم .اگر

روز اول در پذیرش رزیدنت پزشک خانواده و حتی
پزشکی اجتماعی ،با این عینک به مسائل ملی نگاه
می کردیم ،شاید تصمیمات دیگری می گرفتیم.

وزیر بهداشت گفت :شورای آموزش پزشکی
و تخصصی ،یکی از بزرگترین ،مهمترین و اساسی
ترین شوراهای آموزشی کشور در گروه علوم

پزشکی و مجموعه ای سیاستگذار و تصمیم گیر
عالی است که از این شورا ،انتظاراتی دارم.
دکتر سعید نمکی در نود و دومین نشست
شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار
داشت :سوالی که باید به مردم ،دولت ،حکومت،
دانشجویان و داوطلبان تحصیل در علوم پزشکی
پاسخ دهیم این است که چه کسی را با چه سطحی
از مهارت ،در طول چه دوره ای ،با چه هزینه ای،
توسط چه کسی ،در کجا و برای کدام جایگاه نظام
ارائه خدمت ،قرار است تربیت کنیم؟ و هنوز پاسخ
این سواالت را در آموزش عالی علوم پزشکی کشور
نگرفته ایم.
وی افزود :باید یکبار دیگر چشم های خودمان
را بشوییم و جور دیگری ببینیم و نیازهای واقعی
نظام ارائه خدمت در بخش های بهداشت ،درمان،
آموزش و پژوهش را واکاوی و ارزیابی کنیم .اگر
روز اول در پذیرش رزیدنت پزشک خانواده و حتی
پزشکی اجتماعی ،با این عینک به مسائل ملی نگاه
می کردیم ،شاید تصمیمات دیگری می گرفتیم.

دبیرکل خانه پرستار ایران خبر داد:

بیکاری  ۵۰هزار پرستار

دبیرکل خانه پرستار ایران گفت :حدود  ۵۰هزار پرستار بیکار
در کشور داریم .محمد شریفیمقدم ،دبیرکل خانه پرستار ایران اظهار
ک دوم حداقل استانداردهای
داشت :تعداد جمعیت پرستار در کشور ،ی 
دنیا است.
جامعه پرستاری از مسئوالن حوزه سالمت انتظار دارد گامهای
عملی جهت رفع موانع جذب پرستاران برداشته شود .حدود ۵۰
هزار پرستار بیکار در کشور داریم .جهت جذب این تعداد پرستار،
بودجهای حدود دو هزار میلیارد تومان الزم داریم .این پول در نظام
سالمت ،رقم زیادی محسوب نمیشود.
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران با اشاره به
وضعیت شغلی پرستاران در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور اظهار
کرد :در حال حاضر یکی از مشکالت جدی پرستاران اجرا نشدن
تعرفه گذاری خدمات پرستاری و کمبود نیروی کار در بیمارستانها
و مراکز درمانی سراسر کشور است.
او ادامه داد :تجربه موفق کشورهای پیشرفته در دنیا نشان می
دهد که موفقیت در نظام سالمت به دلیل انجام کارهای شایسته
توسط پرستاران در بیمارستان ها و مراکز درمانی است ،باید از این

تجربه در حوزه بهداشت ،درمان و به خصوص موضوع مراقبت از
بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی استفاده کنیم.
انجام مکاتبات مختلف برای زمینه جذب  ۲۰هزار پرستار

دبیرکل خانه پرستار ایران تاکید کرد :در حال حاضر تعداد
جمعیت پرستار در کشور یک دوم حداقل استانداردهای دنیا است
و جامعه پرستاری از مسئوالن حوزه سالمت انتظار دارد که گامهای
عملی در جهت رفع موانع جذب پرستاران برداشته شود.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود  ۵۰هزار پرستار بیکار
در کشور داریم ،ادامه داد :مکاتبات مختلفی در زمینه جذب ۲۰
هزار پرستار با مسئوالن مربوطه داشتهایم و امیدواریم که هر چه
سریع تر این نیروها استخدام شوند تا تغییر و تحول در نظام سالمت
کشور شود.
شریفی مقدم بیان کرد :جهت جذب این تعداد پرستار بودجه
ای در حدود دو هزار میلیارد تومان الزم داریم که در نظام سالمت
این پول رقم زیادی محسوب نمی شود.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه جامعه پرستاری در بیماری
کرونا اقدامات درخشانی را انجام داد ،گفت :مسئوالن باید از حرفهای

شعاری دست بردارند و جهت رفاه حال پرستاران و ایجاد انگیزههای
عملی گام های موثری بردارند.
دبیرکل خانه پرستار ایران یاد آوری کرد :پرستاران ارتباط
نزدیکی با بیماران دارند که این کار به نوعی سختی شغلی آنها در
نظام سالمت است و مسئوالن باید به صورت واقع بینانه و در جهت
رفع موانع خدمتی پرستاران و ایجاد انگیزه های مالی تالش بیشتری
انجام دهند.
او گفت :معتقدم زمانی مشکالت پرستاران برطرف می شود که
دیدگاه مسئوالن نسبت به این گروه ایثارگر و زحمت کش تغییر
پیدا کند.

توضیحات رییس کمیته امداد درباره واریز  ۵۰میلیون تومان به حساب مددجویان

رئیس کمیته امداد اما م خمینی (ره) هرگونه
ارتباط واریز مبلغ  ۵۰میلیون تومان به حساب
مددجویان منطقه قلعه گنج با کمیته امداد را رد
کرد.
سید مرتضی بختیاری در حاشیه مراسم افتتاح
اولین مرکز نیکوکاری سازمان آتش نشانی با حضور
در جمع خبرنگاران گفت :چهارشنبه گذشته قرار
بود تا به کارت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
ک دولت بسته غذایی واریز شود.
با کم 
وی افزود :اما اتفاقی مبنی بر واریز مبالغی به
حساب مددجویان این منطقه رخ داد که بالفاصله
بانک مرکزی جلوی آن را مسدود کرد.
رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه االن هم
کارشناسان بانک مرکزی در حال ریشه یابی قضیه
هستند تصریح کرد :این موضوع هیچ ارتباطی با
کمیته امداد ندارد .البته تعداد این موارد باال نبوده
اما نفس قضیه مهم است و حساسیت بانکمرکزی

هم روی نفس این عمل است که چرا این اتفاق
افتاده است.
همچنین رئیس کمیته امداد اما م خمینی در
این مراسم از فعالیت  ۳۹۰۰مرکز نیکوکاری در
کشور خبر داد و گفت :کمیته امداد آمادگی دارد
تا این تعداد را تا پایان سال به  ۸۰۰۰مرکز برساند.
بختیاری گفت :مراکز نیکوکاری با رویکرد
ن مردمقرار دارند وخود مردم
مسجدمحوری در بط 
اداره کننده آنها هستند.
وی با اشاره به اینکه در این مراکز
نیازمندیهای مردم توسط خود آنها برطرف
میشود ،افزود :تا کنون بیش از ۳۹۰۰مرکز
نیکوکاری در سراسر کشور افتتاحشده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به
اینکه در تالش هستیم با کمک همه خیران تا
پایان امسال برای مساجد و سایر مراکز تا سقف
 ۸۰۰۰مرکز نیکوکاری احداث کنیم ،اظهار کرد:

مراکز نیکوکاری مساجد با کمک هیئت امنا و
امامجماعت آنها به مردم خدمت رسانی می کنند
چرا که شناخت بیشتری از مردم و نیازمندان
منطقه دارند.
بختیاری با تاکید بر اینکه این مراکز فقط به
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
کمک رسانی نمی کنند تصریح کرد :این مراکز
به کلیه نیازمندان کمک می کنند و چون کار به
مردم واگذار شده صندوق صدقات آن منطقه نیز در
اختیار مراکز نیکوکاری قرار میگیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این مراکز
نیز گفت :مراکز نیکوکاری به دنبال رفع نیازهای
مردممحله ،اشتغال و کارآفرینی و  ...فعال هستند.
امروز سازمان آتش نشانی با فعالیتشان ایثارگرانه
در کنار مردم هستند .در حادثه پالسکو  ۱۶نفر
از این افراد شهید شدند و مردم به آنها عشق
میورزند .این افراد می توانند امروز به نیازمندانی

که شناسایی می کنند نیز کمک کنند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی افزود :این
نیازمندان ممکن است در بخش درمان ،اشتغال،
بازسازی و تجهیز منازل و  ...باشند .در سال
 ۹۸بیش از  1013میلیارد تومان از سوی مراکز
نیکوکاری به نیازمندان کمک شد .این مراکز در ماه
رمضان بیش از  ۶میلیون غذای گرم به نیازمندان
رساندند.
بختیاری افزود :در سه ماه آخر سال  ۹۸با
ریاست بانک مرکزی مکاتبه کردیم و موافقت شد
که به تمام بانکهای عامل ابالغ شد تا کسانیکه
 ۱۰مددجو یتیم را شاغل کنند به ازای هر نفر
 ۵۰میلیون تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شود.
در بسیاری ازمواقع بیش از این تعداد افراد را به
اشتغال گرفته اند .این تسهیالت نیز قرض الحسنه
است.

فرماندار شمیرانات :تعامل مطلوب روابط عمومی با رسانه ها ،حاشیه ها را کم می کند
خبرنگاران مشاورین امین مدیریت شهری هستند و با تعامل
مطلوب روابط عمومی با رسانه ها مشکالت حاشیه ای کمتری خواهیم
داشت.
به گزارش امتیاز ،سید مهدی ساداتی فرماندار شمیرانات در
نخستین نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان که با
حضور سید حمید موسوی شهردار منطقه یک ،مدیران روابط عمومی
دستگاه های اجرایی و ...برگزار شد با بیان مطلب فوق بیان داشت:
روابط عمومی مغز متفکر ،گوش شنوا ،چشم بینا ،زبان گویا ،دست
اجرا ،قلب پویا و موتور حرکت و شخصیت یک سازمان است.
وی گفت:روابط عمومی سازمانها و ادارات بایستی با
پاسخگویی شفاف و صریح در قبال مردم که وظیفه اصلی این

واحد تلقی میشود ،منجر به افزایش اعتماد عمومی مردم به
حاکمیت شوند .
فرماندار شمیرانات ضمن بیان اینکه شهرداری منطقه یک
پیشانی عمران و آبادانی پایتخت است ،خاطرنشان کرد :نگاه جهادی
شهرداری منطقه یک در ایام کرونا میتواند الگوی موفقی برای کشور
باشد.
ساداتی گفت :شهرداری با تالش ،تعامل و همراهی مردم و نهادها
توانست کرونا را در اوج تعطیالت فروردین مدیریت کند.
شهردار منطقه یک :ارتقاء رضایتمندی و توسعه سرمایه های
اجتماعی از وظایف روابط عمومی است

شهردار منطقه یک نیز گفت :رسیدن به مدیریت مشارکتی در

شهر با حضور همه ساکنین حاصل می شود و روابط عمومی یکی از
ارکانی است که می تواند این حضور حداکثری را رقم بزند.
موسوی افزود :یکی از وظایف اصلی روابط عمومی ها ارتقاء
رضایتمندی و توسعه سرمایه های اجتماعی یک جامعه است چرا
که بدون مشارکت مردم نمی توان به اهداف سازمان دست پیدا کرد.
وی تصریح کرد :یک روابط عمومی پویا بایداز دستاوردهای روز
استفاده کند و عملکرد و توانایی سازمان را به مردم نشان دهد ،از
عملکرد معاونت ها آگاهی کامل داشته باشد ،برندینگ شهری را
سرلوحه اقدامات قرار دهد ،با صداقت و راستگویی حتی نواقص را بیان
و سرمایه های انسانی را حامی سازمان کند و به عنوان پل ارتباطی،
درک مناسبی از ذینفعان بیرونی و درونی سازمان داشته باشد

جزئیات آموزش دانشآموزان استثنایی در ایام کرونا

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
به تشریح جزئیات آموزش دانشآموزان با نیازهای
ویژه در ایام کرونا پرداخت.
سیدجواد حسینی رئیس سازمان آموزش و
پرورش استثنایی کشور در برنامه تلویزیونی پرسشگر
با موضوع «عملکرد مدارس استثنایی در تعطیلی
ناشی از کرونا» ،درباره نحوه شناسایی کودکان با
نیازهای ویژه ،اظهار کرد :در سازمان آموزش و پرورش
استثنایی کشور ،بر اساس اساسنامه سال ، 1370
هفت گروه را تحت پوشش داریم که کودکان با آسیب
بینایی ،آسیب شنوایی ،آسیب جسمی  -حرکتی،
ناتوانیهای ذهنی ،مشکالت ویژه یادگیری ،طیف
اوتیسم و چندمعلولیتیها از این جمل ه هستند.
وی افزود :برنامهای تحت عنوان سنجش سالمت
نوآموزان بدو ورود به دبستان از سال  1372و با 1.5
درصد پوشش آغاز شد که در سال  98به 97.6
درصد نرخ پوشش رسید؛ چند سالی است که پیش
دبستانیها را نیز تحت پوشش قرار دادهایم؛ سال
گذشته  50درصد کودکان پیش دبستانی غربال شدند
و هدفگذاری امسال ما پوشش  55درصدی کودکان
پیش دبستانی است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونا ،سنجش سالمت
را از  15تیر آغاز میکنیم ،گفت :هدفگذاری امسال ما
افزایش نرخ پوشش به  99درصد است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که
«دانشآموزان استثنایی در هفت گروه یادشده ،تقریبا

طراحی بسته طالیی مداخالت بهنگام

چند نفر هستند؟» ،گفت :اکنون  82هزار دانشآموز
استثنایی داریم که در  1600مدرسه خاص مشغول
به تحصیل هستند؛  70هزار دانشآموز نیز در مدارس
عادی درس میخوانند که ما این مدارس عادی را
تحت عنوان مدارس پذیرا نامگذاری میکنیم.
وی افزود 20 :هزار مدرسه پذیرا در سطح کشور
داریم که دانشآموزانی را که به عنوان مثال آسیب
دیدگی شنوایی ،بینایی و یا جسمی دارند ولی از
ضریب هوشی خوبی برخوردار هستند تحت پوشش
قرار میدهند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه
داد :بیشترین آمار ما مربوط به ناتوانان ذهنی است؛
 60هزار و  170دانشآموز کمتوان ذهنی ،هشت هزار
و  51دانشآموز چندمعلولیتی 5671 ،آسیبدیده
شنوایی 2524 ،دانشآموز در طیف اوتیسم2156 ،
دانشآموز آسیب دیده بینایی 1970 ،دانشآموز
آسیبدیده جسمی  -حرکتی داریم.
حسینی در پاسخ به این پرسش که «در طرح
سنجش سالمت چند نفر را ارزیابی میکنید؟» ،گفت:
در سال گذشته یک میلیون و  50هزار کودک بدو
ورود به دبستان و  380هزار کودک پیش دبستانی
تحت سنجش قرار گرفتند.
وی در پاسخ به این پرسش که «در شرایط کرونا
سنجش سالمت این تعداد از دانشآموزان را چگونه
انجام میدهید؟» ،گفت :اگر سنجش انجام نشود
کودک در کالس اول ابتدایی ثبت نام نمیشود؛ در
حال حاضر با توجه به شرایط کرونا ،تعداد پایگاههای

سنجش را افزایش دادهایم ،تعداد افرادی که در هر
پایگاه باید سنجیده شوند از  40تا  42نفر به  20نفر
کاهش یافته است؛ امسال اتاق انتظار ایجاد کردهایم
که خانوادهها با رعایت پروتکلهای بهداشتی از آن
استفاده میکنند.
حسینی با بیان اینکه  60هزار مدرسه که از
بچهها ثبتنام میکنند از حاال برای نوبتگیری اقدام
میکنند ،گفت :زمان انجام تستها برای هر نفر در
سال گذشته  15دقیقه بود که امسال به  30دقیقه
افزایش یافته است .تمهیدات بهداشتی نیز رعایت
میشود و خانوادهها مطمئن باشند که فرزندشان
آسیبی نخواهد دید.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره
وجود برخی مشکالت نظیر عدم شناسایی برخی
دانشآموزان مانند گروه کم توجه و جنبش افزونی
در طرح سنجش سالمت ،گفت :کاستی هایی وجود
دارد ولی باید بپذیریم که سازمان آموزش و پرورش
استثنایی مولود انقالب اسالمی است و از زمان تأسیس
تا کنون ،نرخ دانشآموزان تحت پوشش را به 17.5
درصد رسیده است؛ همچنین اعتباراتش رشد هشت
برابری پیدا کرده و اعتبارات ایاب و ذهاب تا  42برابر
افزایش یافته است.
وی ادامه داد :امسال به عنوان یک اولویت کاری،
«بسته طالیی مداخالت بهنگام» را طراحی کردهایم
که در قالب آن قصد پاسخ به چهار سوال مهم را داریم؛
نخست آنکه آیا همه کودکان استثنایی را شناسایی
میکنیم؟ که معتقدیم کامل شناسایی نمیشوند و

آنچه اتفاق نظر روی آن وجود دارد حدود  ۲درصد
دانش آموزان هستند.
حسینی اضافه کرد :دوم آنکه آیا بعد از شناسایی،
به طور کامل تحت پوشش قرار میگیرند؟ سوم آنکه
اگر تحت پوشش هم قرار گرفتند آیا این پوشش
بموقع و بهنگام است؟ چهارم اینکه اگر مداخله بهنگام
میکنیم آیا این مداخله استاندارد و حرفهای است؟
معتقدیم در هر چهار قلمرو نمیتوانیم جواب کامل و
قانع کنندهای داشته باشیم.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
درباره اقدامات این سازمان در ایام تعطیلی مدارس،
گفت :ما به فضای کرونا پرتاب شدیم و هیچکس
آمادگی مقابله با شرایط کرونایی را نداشت؛ در حالی
که اول مهر آتی دیگر نمیتوانیم چنین ادعایی کنیم
و باید سناریوهای مختلفی برای آموزش داشته باشیم
که در دست انجام است.
وی افزود :چه باید می کردیم؟ اولین کاری که
انجام شد آغاز فعالیت مدرسه تلویزیونی بود ،سپس
مدارس با خالقیتهایی که داشتند از طریق فضای
مجازی آموزش را ادامه دادند و همچنین در این
ایام  320هزارساعت فعالیت آموزشی منزل محور
و فرد به فرد انجام شده است؛ همچنین  10هزار
گروه مجازی با  22هزار معلم در  22هزار مدرسه
تشکیل شده است؛ پایگاه جامع مدرسه مجازی را
ایجاد کردیم .کار در  13استان انجام شد و برای
سال تحصیلی جدید در هر استان یک پایگاه جامع
خواهیم داشت.

خبر کوتاه
در راستای کمک های مومنانه انجام شد؛

اهدای خون کارکنان شهرداری
منطقه 15

کارکنان شهرداری منطقه  15به منظور
افزایش ذخایر بانک خون کشور همزمان با
بحران کرونا در اقدامی خداپسندانه خون خود
را اهدا کردند.
به گزارش امتیاز ،حجت االسالم رسولی
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرداري منطقه
با اعالم مطلب فوق افزود :در این راستا  85نفر
از مدیران و کارکنان نواحی و ستاد شهرداری
منطقه  15به منظور اشاعه فرهنگ ایثار و نوع
دوستی و یاری رساندان به بیماران نیازمند
به خون و فرآوردههای خونی در این برنامه
خداپسندانه شرکت کردند.
او با اشاره به اینکه این اقدام با همکاری
سازمان انتقال خون انجام شد ،افزود :اکیپ
سیار سازمان انتقال خون با برپایی  6تخت
در نمازخانه شهرداری منطقه ،اقدام به خون
گیری از کارکنان داوطلب این منطقه کردکه با
استقبال خوب کارکنان مواجه شد.
رسولی ضمن قدردانی از همراهی پرشور
همکاران با توجه به شرایط کرونا گفت :این
طرح خداپسندانه با توجه به اطالعیه سازمان
انتقال خون مبنی بر نیاز شدید بیماران به
تمامی گروههای خونی و کمبود ذخیره خون
انجام شد.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرداري
منطقه افزود :به دلیل استقبال پرشور
اهداکنندگان در تالش هستیم مجددا اکیپ سیار
خون گیری را به منطقه بیاوریم تا همکارانی که
به دلیل کمبود زمان موفق به شرکت در این
امر خداپسندانه نشده اند بتوانند خون خود را
اهدا کنند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
چهار تهران:

محافظت از درختان شمال شرق تهران
مقابل آفات تابستانی

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه چهار تهران از اجرای
عملیات باندینگ درختان نارون ،صنوبر و
بید خبر داد و گفت :با اجرای این طرح
مقاومت درختان در مقابله با آفت های
تابستانی افزایش می یابد.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی»
با اعالم این مطلب گفت :فضاها و پهنه های
سبز شهری یکی از مهمترین عناصر در لطافت
و پاکی هوا و تصفیه کننده مناسبی برای
آالینده های مختلف کالنشهر تهران است ،از
این رو رسیدگی به درختان و فضاهای سبز
شهری از اولویت های مدیریت شهری به
حساب می آید.
وی افزود :هدف از اجرای این عملیات
عالوه بر حفاظت درختان نارون ،بید و صنوبر در
برابر خسارت انواع آفات برگخوار و چوب خوار و
پوست خوار؛ کنترل و پیشگیری از شیوع و ازدیاد
این آفات بیماری زا در سال آینده است ،در این
خصوص با استفاده از قارچکش سیستمیک و
پودر مل تنه درخت به فاصله یک متر از طوقه به
محلول مورد نظرآغشته شده تا از شیوع آفات در
فصول گرم سال جلوگیری به عمل آید.
فرخی با اشاره به جزییات این عملیات گفت:
در این راستا ٢٨٦٥اصله درخت از فضاهای سبز
شهری منطقه چهار در متراژ حدود  ١٦٠٢٦متر
در طرح باندینگ محافظت می شود.
معاون خدمات شهری ومحیط زیست
منطقه چهار در پایان خاطرنشان کرد :این
عملیات طی چندسال متوالی در منطقه چهار
با نظارت کارشناسان مرکز تحقیقات ،آموزش
و مشاوره فضای سبز اجرا می شود که به طور
چشمگیری تاثیر مناسبی در کاهش آفات نباتی
این درختان داشته است.

قدردانی از مشارکت حداکثری
شورایاران در شناسایی پروژه های
خرد محله ای

شهردار منطقه در نشست با اعضای هیئت
رئیسه شورایاری ها از مشارکت حداکثری در
شناسایی پروژه های خرد محله ای قدر دانی
کرد.
به گزارش امتیاز ،در این نشست علی
توکلی شهردار منطقه ضمن تبریک دهه کرامت
از مشارکت و همراهی شورایاران در جمع بندی
پروژه های کوچک مقیاس در محالت قدردانی
کرد.
او با اشاره به در نظر گرفتن اعتبار برای
پروژه های کوچک مقیاس محالت مناطق 22
گانه از سوی شهرداری تهران افزود :امیدواریم
اعتبار پروژه ها هرچه زودتر تأمین و پروژه ها
اجرایی شود.
توکلی بر اهمیت نظرات شورایاران در تهیه
و پیشنهاد پروژه های خرد محلی تأکید کرد و
گفت :استراتژی شهرداری تهران اولویت دادن
به اجرای پروژه های کوچک مقیاس در محالت
است زیرا در پروژه بزرگ مقیاس کل بودجه
هزینه و از پروژه های محلی کوچک غفلت می
شود.
توکلی در ادامه درخصوص وضعیت
نگهداشت زمین چمن های مصنوعی در بوستان
ها بر پیگیری و در دستورکار قرار دادن آنها
تأکید کرد.
شهردار منطقه با اشاره به اینکه پروژه
های متعددی در آستانه افتتاحیه قرار دارند
از تخریب پاساژ توحید و رفع گره ترافیکی معبر
شکوفه طی روزهای آینده با مشارکت سرمایه
گذار خبر داد و بر پیگیری اجرای پروژه های
پاییزان ،فاز دوم و سوم پل باقر شهر تأکیدکرد.
در این نشست اعضای هیئت رئیسه
شورایاری ها ضمن تشکر از شهردار منطقه و
معاونین در خصوص اهمیت دادن به پروژه های
خرد محلی خواستار تکمیل مساجد نیمه تمام،
اختصاص کد نوسازی ،بازنگری و بررسی مجدد
انشعابات سراهای محالت و سایر موارد شدند.

