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اخبار
وزیر بهداشت تشریح کرد؛

تازهترین اخبار از دسترسی به واکسن کرونا

وزیر بهداشت با تشریح تازهترین نتایج
دسترسی به واکسن کرونا در کشور  ،از مردم
خواست از قبول اخبار متفرقه در خصوص
واکسن پرهیز کنند.
سعید نمکی در حاشیه بازدید از رصدخانه
وزارت بهداشت به ارزیابی وضعیت بیماری کرونا
در کشور پرداخت و گفت :متاسفانه در حال
حاضر شاهد  ۴نقطه قرمز در استان مازندران
هستیم که با تالش استانداری و دانشگاه علوم
پزشکی منطقه امیدواریم هرچه زودتر با تدابیری
که به کار گرفته میشود این نقاط به مناطق
نارنجی و نهایتاً زرد تبدیل شود.
وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه با اقدامات
انجام شده و همکاری مردم آمار فوتیهای کرونا
در کشور به دو رقمی نزدیک شده است .وی
در ارتباط با وضعیت دسترسی به واکسن افزود:
دسترسی به واکسن را از راههای مختلف در
حال پیگیری هستیم و از مردم تقاضا میکنم
از خبرهای متفرقه دوری کنند و خبر درست
را از وزیر بهداشت بشنوند .نمکی ادامه داد :ما
تیمی را مامور اولویتهای عالمانه تزریق واکسن
کردهایم و در حال حاضر این اقدامات انجام شده
و میدانیم که اولویت تزریق واکسن با کدام یک
از گروهها در جامعه است .از همین رو در اولین
فرصت که واکسن به دست ما برسد از گروههای
پرخطر برای تزریق واکسن کرونا دعوت خواهیم
کرد.وی در خصوص وضعیت واکسن ایرانی کرونا
نیز گفت :خوشبختانه کارها در زمینه ساخت
واکسن تولید داخل به خوبی پیش میرود به
طوری که توانستهایم از موفقترین شیوههای
تزریقی و آزمایشهای بالینی برای دست یافتن
به نتایج مثبت تولید واکسن استفاده کنیم.وزیر
بهداشت همچنین به مذاکره با یکی از کشورها
برای تولید واکسن مشترک اشاره کرد و گفت:
این واکسن نیز که توسط انستیتو پاستور دنبال
میشود فاز سوم انسانی آن در بهمن ماه انجام
خواهد شد و از همین رو این واکسن دو فاز
از واکسن دیگری که در کشور در حال ساخت
است جلوتر است.

ويژه برنامه اولين سالگرد سردار شهيد
حاج قاسم سليماني در منطقه 7

شهردار منطقه  7ويژه برنامه اولين سالگرد
سردار شهيد حاج قاسم سليماني در سطح این
منطقه را تشریح کرد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با اشاره به
جايگاه ويژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در
دفاع از انسانيت و نجات مردم بي پناه و مظلوم فارغ
از مرزهاي جغرافيايي و اعتقادي ،عنوان كرد :برپايي
موكب ويژه شهادت سردار در ميدان سپاه ،محفل
انس با قرآن توسط نخبگان قرآني و مشاركت با
شوراي عالي و جامعه قرآني ،كاروان خودرويي عزا
ويژه سالگرد سردار دلها در سطح محالت ،مشاركت
با هیئات مذهبي ،كاروان دوچرخه سواري با پرچم
ايران و شهيدحاج قاسم سليماني ،آماده سازی کارت
پستال (عکس سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی
بهمراه وصیت نامه با مهر و امضای سردار دلها)
جهت توزیع بین شهروندان ،نصب و تعویض پرچم
ویژه سالروز شهادت و برپايي غرفه هاي فرهنگي
در معابر پرتردد يادبود مرد ميدان تنها بخشی از
اقدامات این منطقه در سالگرد شهادت سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی است.شهردار منطقه  7یادآور
شد :مشاركت خادمياران آستان قدس رضوي
منطقه ۷و سپاه ناحيه شهيد مطهري در اجراي
برنامه ها ،برپايي نمايشگاه يادبود مرد ميدان شهيد
حاج قاسم سليماني مقابل ساختمان شهرداري
منطقه  7و برپایی ايستگاه های فرهنگی در ميادين
و پخش برنامه با همكاري حوزه هاي مقاومت بسيج
و خادمیاران آستان قدس و شوراياران از دیگر برنامه
هایی است که با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و
بصورت مجازي برگزار می شود.
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح کرد؛

امیدواریم خرید و انتقال واکسن کرونا هفتههای آینده انجام شود

رییس جمهوری گفت :دولت امیدوار است با
اقدامات انجام گرفته در هفتههای آینده با خرید
واکسن و انتقال آن به داخل کشور ،واکسیناسیون
بر اساس اولویتبندی و جدول آماده شده از جامعه
هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان
آغاز شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از از پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،در جلسه روز یکشنبه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی برگزار
شد ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
بانک مرکزی از فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در
تامین منابع و خرید واکسن کرونا از تولیدکنندگان
مختلف در خارج از کشور ،گزارشهایی ارائه کردند.
رییس جمهوری با تاکید بر لزوم تسریع در
اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته در این زمینه
تصریح کرد :بانک مرکزی ،وزارت امور خارجه و
سازمان برنامه و بودجه باید در کنار وزارت بهداشت
که مسئول دقتهای الزم کارشناسی است ،به

گونهای برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن
به کشور سریعتر به سرانجام برسد.
روحانی در بخش دیگری از این جلسه با

اشاره به تجارب به دست آمده از خالل سه سال
مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی گفت :دولت با
تکیه بر تجارب به دست آمده از ایستادگی در برابر

این جنگ تمام عیار و خنثیسازی تحریمهای
غیرانسانی ،بودجه سال آینده کشور را با هدف
توسعه اقتصادی و نیز حمایت موثر معیشتی از
مردم ،تنظیم کرده است.
رییس دولت دوازدهم اضافه کرد :وضعیت و
شرایط اقتصادی کشور اقتضا میکند که با لحاظ
تمامی الزامات ،نیازها و داشتههای کشور ،افقی
امیدوارکننده و آرامشزا در توسعه اقتصادی و
معیشت بوده و مردم باید اثرات مثبت آن را در
زندگی خود احساس کنند .به همین دلیل از هر
گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی
به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود ،پذیرفته
نخواهد بود.
روحانی تاکید کرد :میزان درآمدهای مالیاتی
و یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فراوردهها،
در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیشبینی روند
اقتصادی کشور در سال آینده به صورت واقعبینانه
و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور
تنظیم شده است.

وزیر آموزش و پرورش:

نهادهای نظارتی و حسابرسی ما را در این شرایط نو مشاهده کنند

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه خطا در
مسیرهای ناشناخته وجود دارد ،گفت :فکر می کنیم باید
نهادهای نظارتی و حسابرسی ما را در این شرایط نو و
پیچیده مشاهده کنند.
پانزدهمین برنامه گفتگوی در راستای برگزاری سلسله برنامههای
گفتگو بر محور تحول ،باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین
وزارت آموزشوپرورش و سایر دستگاههای کشور صبح امروز با حضور
مهرداد بذرپاش ،رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
وزیر آموزش و پرورش در این نشست گفت :نظارت و حسابرسی
بخش ضروری و کارکردی یک مجموعه است که باعث مسئولیت
پذیری و شفافیت می شود .در واقع به اعتبار تقسیم کارهاست که
تفکیک مسئولیت ها و تخصص ها از هم صورت می گیرد اما به نگرش
جمعی نیز نیاز داریم.
وی بیان کرد :هر رکن کارکردی میتواند عملکرد درست داشته
باشد کارکرد بهینه هر رکن در عملکرد کلی ارزیابی میشود هرچه
مجموعه روان تر کار کند این کارکردها دقیق تر و درست تر است
ما به اعتبار تقسیم کار ،تفکیک مسئولیتها و تخصص و تضمین
اهداف از هم تفکیک شدیم اما نگرش جمعی و ترکیبی نیاز اساسی
موفقیت است.
حاجی میرزایی بیان کرد :باید دید هر مجموعهای تا چقدر قادر
است با پیچیدگیها خود را پیش ببرد .گفتگوها مجال خوبی برای
فهم و درک ما از پدیدهها را به وجود میآورد .البته مجموعه ها

معموالً از روش های قدیمی دل نمی کنند و کمتر حاضرند در آن
تجدیدنظر کنند و با آن مقابله هم می کنند .روش ها باید متحول
شود.
وی با اشاره به اینکه با ورود کرونا با یک مخاطره بزرگ روبرو
شدیم گفت :بعد از ورود کرونا به کشور مسائل ،پیوندها و روابط
تعریف شده آسیب دیدند و رابطه ستاد و مدرسه ،مدرسه با معلم،
معلم با دانشآموز و مدرسه با خانواده و روش تکلیف و ارزیابی با
مخاطره رو به رو شد اما در هر صورت آموزش تعطیل نشد .بیش از
 ۱۳میلیون دانش آموز در  ۷۲۰منطقه آموزشی و  ۱۰۰هزار مدرسه
داشتیم که باید در این زیست بوم جدید فرایندها را از نو برایشان
تعریف می کردیم.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد :دست به کار شدیم اول به
تلویزیون پناه بردیم و تلویزیون هم به سرعت به یاری ما آمد .به
سرعت متوجه شدیم یک رابطه عرضه است و مشخص نیست سمت
تقاضا چه اتفاقی می افتد و نمی دانستیم چه کسانی آموزش ها را
تماشا می کنند .به سراغ پیام رسان ها رفتیم ،چند پیام رسان داخلی
را انتخاب کردیم .خواستیم به ما تضمین بدهند اما هیچ کدام حاضر
نشدند حتی تست بدهند که ببینیم ظرفیت پاسخگویی در این ابعاد
را دارند یا خیر .ما یک محیط ایزوله می خواستیم .در نهایت هم شاد
متولد شد و یک بستر عمومی را فراهم کردیم و به تدریج قابلیت های
آن افزایش یافت و بزرگترین خدمت مبتنی بر آی تی در کشور است.
بدیهی است که در این مسیر ناشناخته و نوپدید ،خطاهایی کرده

باشیم .فکر می کنیم باید نهادهای نظارتی و حسابرسی ما را در این
شرایط نو و پیچیده مشاهده کنند .ما پایبند بودن به قانون را شرط
دینداری و انقالبی گری می دانیم و قانون گریز نیستیم بلکه قانون را
میثاق مشترک میدانیم و معتقدیم اگر خطایی پیش بیاید نیازمند
ارزیابی دقیق تری است.
وزیر آموزش و پرورش در پایان به کسری بودجه آموزش
و پرورش اشاره کرد و گفت :همیشه یک مطالبه به حقی از سوی
معلمان وجود دارد که روی ما ،مجلس و دولت فشار می آورد و
تلخ است .ماهی  ۵۰۰۰میلیارد حقوق می دهیم ولی برای ،۲۰۰
 ۳۰۰میلیارد که به علت کسری بودجه پرداخت نمی شود یک تلخی
مداومی را تجربه می کنیم.

اوحدی مطرح کرد؛پیش بینی  ۷۰هزار فقره وام مسکن ایثارگران در بودجه ۱۴۰۰
رئیس بنیاد شهید در تشریح عملکرد  ۶ماهه
بنیاد شهید ،گفت :در سفرهای استانی این مدت،
زمین  ۶۱هزار و  ۸۰۰واحد مسکونی جامعه ایثارگری
تامین شده و  ۷۰هزار فقره وام مسکن نیز پیش بینی
شده است.
سعید اوحدی ،روز یکشنبه در نشست خبری با
اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا
به ویژه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای
سانحه هواپیمای اوکراینی گفت :سردار شهید
سلیمانی از سردار جبهه به سردار دلها تبدیل شد
و نماد ،تجلی و عصاره تمام ایثارگران ،رزمندگان و
شهدا است .وی افزود :شهید سلیمانی و تمام شهدا
جمالت و نقل قولهایی دارند که بر مبنای آن شهدا
پیش از شهادت الیق شهادت میشوند و آثار آن
مشخص میشود .حاج قاسم در عین جایگاه خاصی
که داشت یک نگرانی و دغدغه داشت ،بیتابی
شهادت که با رسیدن به آن پاداش خود را دریافت
کرد .تشییع پیکر سردار سلیمانی با حضور مردم با
افکار و عقاید مختلف نشاندهنده عظمت جایگاه

ایشان در بین مردم بود .همانطور که مهر و محبت
امام حسین (ع) بعد از  ۱۴۰۰سال همچنان در دل
مظلومان جهان زنده است ،نام و یاد سردار سلیمانی
نیز در دلها باقی میماند.رییس بنیاد شهید و امور
ایثارگران در خصوص گرامیداشت شهدای حادثه
هواپیمای اوکراین گفت :برای گرامیداشت شهدای
حادثه هواپیمای اوکراینی نیز برنامههایی در نظر
گرفته شده که یکی از این مراسم روز چهارشنبه ۱۷
دی در جوار حرم امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.
اوحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در
ابتدای حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بدهی
 ۸هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی بنیاد به بخشهای
مختلف از جمله ایثارگران و دستگاههای آموزشی
مواجه شدیم که با دستور رییس جمهور و همکاری
سازمان برنامه و بودجه خوشبختانه تا امروز حدود
 ۷۸۰۰میلیارد تومان از این بدهیها کام ً
ال تسویه
شده است .به منظور پیشگیری از تصمیمگیریهای
سلیقهای شورای راهبری اقتصادی در بنیاد شهید و
امور ایثارگران و شورای راهبری فرهنگی و اجتماعی

منطقه  4تهران پیشتاز در مقابله با شیوع
ویروس کرونا

جانشین شهردار منطقه  4تهران در ستاد
مدیریت بحران گفت :منطقه  4در کنار شش
منطقه دیگر کالنشهر تهران توانست رتبه برتر
مقابله با کرونا ویروس را براساس شاخص های
ارزیابی کسب کند.
به گزارش امتیاز« ،محمدعلی فیاض»
با اعالم این خبر گفت :این مناطق با بررسی
 12شاخص ارزیابی در نظر گرفته شده از جمله
تعداد برگزاری دورههای آموزشی ،تعداد صدور
دستورالعملها ،بخشنامهها و راهنماهای ابالغ شده،
تعداد اخبار و اطالعات ارائه شده در فضای مجازی،
توزیع اقالم بهداشتی ،میزان مشارکت گروههای
مردمی (دوام ،سمنها ،بسیج  )...و مواردی از این
قبیل به عنوان مناطق برتر اعالم شدند .فیاض
افزود :این اقدامات از ابتدای شیوع بیماری کرونا
با تشکیل کارگروههای تخصصی5گانه ستاد مقابله
با کرونای شهرداری تهران در منطقه  4با برگزاری
 21جلسه و تصویب بیش از  300مصوبه در
دستور کار قرار گرفت .او ضدعفونی مستمر پایانه
های تاکسیرانی و اتوبوسرانی را از دیگر اقدامات
صورت گرفته در ستاد مدیریت بحران در دوران
شیوع ویروس کرونا نام برد و افزود :در حوزه حمل
و نقل و ترافیک از ابتدای شیوع ویروس کرونا به
صورت مستمر ضد عفونی پایانه ها و اتوبوس ها در
دستور کار قرار گرفت .فیاض با اشاره به تعطیلی
بوستان های شاخص منطقه گفت :به منظور حفظ
سالمتی شهروندان عالوه بر ضدعفونی بوستانها،
المان های بوستانی و المانهای شهری تعطیلی
بوستان های شاخص منطقه از جمله باغ پرندگان
از دیگر اقدامات این ستاد در منطقه  4بود .فیاض
افزود :فعالیت های مطلوب گروه های داوطلبان
واکنش اضطراری محلی و سایر اقدامات حوزه
های پیشگیری ،آمادگی ،آموزش ،مرکز عملیات
اضطراری ( ،)EOCروابط عمومی و انجام اقدامات
شاخص در سه ماهه سوم سال (فصل پاییز) از دیگر
اقداماتی است که بر اساس این ارزیابی ها ،عملکرد
ستاد مدیریت بحران منطقه  4را در کنار شش
منطقه دیگر در سطح عالی معرفی کرد.

اجتماعی

راهاندازی شده است .یکی از مسائلی که در شورای
راهبری فرهنگی و اجتماعی انجام میشود تدوین سند
ملی ایثار ،جهاد و شهادت است که انشاءاهلل در روز
شهید سال جاری رونمایی خواهد شد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به
سفرهای استانی صورت گرفته در  ۶ماه گذشته گفت:
این سفرها به صورت هفتگی انجام شده است و تاکنون
به  ۲۵استان کشور سفر داشتهایم .در این سفرها در
مجموع  ۷۵تفاهمنامه در حوزههای مسکن ،اشتغال
و ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا با استانداریها به
امضا رسیده است .طی این تفاهمنامهها تا امروز در
حوزه مسکن ،زمین  ۶۱هزار و  ۸۰۰واحد مسکونی
جامعه ایثارگری و در حوزه اشتغال حدود  ۴۰هزار
شغل برای این عزیزان تأمین شده است .در بودجه
سال  ۱۴۰۰نیز  ۷۰هزار فقره وام مسکن برای
ایثارگران پیشبینی شده است.
وی ادامه داد :تفاهمنامههایی نیز با  ۷وزارتخانه
و دستگاه از جمله وزارت خانههای راه و شهرسازی،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی و

گردشگری و سازمان صدا و سیما به امضا رسیده است.
خوشبختانه امروز در حوزه درمان ایثارگران شرایط
بسیار خوبی وجود دارد و تعداد مراکز طرف قرارداد
با بیمه دی به عنوان شرکت بیمه تکمیلی درمان
ایثارگران از  ۲هزار مرکز به  ۹هزار مرکز افزایش یافته
است .همچنین طی تفاهمنامهای که با وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به امضا رسیده است تمامی مراکز
درمانی تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه دی قرار
گرفتهاند .همچنین اگر ایثارگران عزیز به مراکز درمانی
غیر طرف قرارداد مراجعه کنند ظرف مدت  ۴۸ساعت
هزینههای انجام شده را دریافت میکنند.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به
کسب رتبههای زیر  ۱۰۰کنکور توسط ایثارگران
گفت ۲۱ :نفر از داوطلبان شاهد و ایثارگر در سال
جاری بدون استفاده از سهمیه موفق به کسب
رتبههای زیر  ۱۰۰کشوری شدهاند و روز سهشنبه ۱۶
دی ماه در مراسمی از این عزیزان تجلیل به عمل
میآید .در آزمون جامع دستیار پزشکی نیز  ۲نفر از
رتبههای تک رقمی از ایثارگران بودند.

شهردار منطقه یک در دیدار با سازندگان و طراحان :

همایش های تخصصی ساختمان ،فرصتی برای حفظ سرمایه های ملی و ایمنی شهر است

سید حمید موسوی شهردار منطقه یک
برگزاری همایش های تخصصی ساختمان را
فضایی مناسب در راستای حفظ سرمایه های ملی
و ساختن شهری ایمن و دارای زیبایی های بصری
قابل قبول قلمداد کرد.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در آستانه برگزاری دومین
همایش نما و گردهمایی سازندگان و طراحان
در شمال تهران ،در دیدار با برگزارکنندگان این
همایش ها ضمن بیان مطلب فوق افزود :برگزاری
چنین همایش هایی فرصتی مغتنم است تا مباحث

ایمنی و تاب آوری شهر و همچنین موضوعات
مرتبط با نما ،بین سازندگان و طراحان و مسئولین
مرور شود تا در نتیجه آن شهر را به سمت زیبایی
بصری و ایمنی بیشتر سوق دهیم.
وی افزود :اجرای مبحث  ۲۲مقررات ملی
ساختمان ،به روز شدن و بومی شدن مقررات و
قوانین ایمنی و تاب آوری در شهر ،حساس شدن و
ورود دستگاه های ذیربط ،تفکیک و تعریف درست
وظایف عملیاتی ،فنی ،مهندسی و جایگاه سازمان
آتش نشانی از مواردی است که در تعامل و گفتمان
سازندگان و مسئولین می تواند به جایگاه درست

خود نزدیک شود.شهردار منطقه یک با اشاره به
مصادیق نا ایمنی در شهر عنوان کرد :پایداری
سازه ،موضوعات خاک و ژئوتکنیک ،مسایل
تاسیسات ،آلودگی هوا ،مباحث پدافند غیر عامل،
سیل ،حوادث طبیعی و حریق نیز از مصادیق نا
ایمنی است که همه این ها بحث و بررسی دقیق
خود را می طلبد.موسوی خاطر نشان ساخت :با
بهره گیری از چنین همایش هایی باید تالش کنیم
در مباحث یاد شده ضمن نگاه به گذشته ،وضع
موجود را تحلیل کنیم و در عین حال افق روشنی
را برای آینده ترسیم نماییم تا آن چه که در شان

شهروندان و جامعه مهندسی کشور است اتفاق
بیافتد .برگزار کنندگان دو همایش یاد شده نیز
آمادگی خود را در ارائه برنامه هایی پربار در مباحث
نما و ایمنی در همایش اعالم کردند .گفتنی است
دومین نمایشگاه و همایش نما  ۱۶تا  ۱۸دی
ماه  ۱۳۹۹با مشارکت مناطق ۲۲گانه در محل
نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفتگو
و همچنین دومین گردهمایی سازندگان و طراحان
منطقه یک با محوریت ساختمان ایمن  ۳۰دی و ۱
بهمن ماه  ۱۳۹۹در مرکز همایش های بین المللی
رایزن در شمال تهران برگزار خواهد شد.

با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران در منطقه۲۱؛

اقدامی با هدف اجتماعی کردن شهرداری تهران و هدف گذاری در حوزه معماری و شهرسازی صورت می پذیرد

محمد ساالری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
اسالمی شهر تهران با حضور در ورودی غربی پایتخت گفت:موضوع بافت
فرسوده ،تهدید ملی برای کشور و شهر تهران است و آثار و تبعات عدم
نوسازی ،مقاوم سازی و بهسازی بسیار بیشتر از عدم رعایت طرح تفصیلی
است.
به گزارش امتیاز ،ساالری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی
شورای اسالمی شهر تهران در ابتدای این جلسه با بیان این نکته که تامین
سرانه ها در شهرک های مسکونی همواره جزء درخواست های پرتکرار
بوده ،گفت :درحال حاضر در نظام پهنه بندی دو شاخص مالک عمل
طرح تفصیلی است؛ یکی مساحت قطعه و دیگری عرض گذر.
وی ادامه داد:درارتباط با مواردی مانند خط آسمان و محور انقالب
می بایست جلساتی تشکیل شود تا مطالبه به حق شهروندان و ساکنین
محله های ۱۳گانه منطقه ۲۱مورد بررسی کارشناسی کمیسیون ماده ۵و
اعضای آن واقع شده و به امید خداوند تحقق یابد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران
در این راستا افزود:از شورایاران و اعضای کمیته های معماری و شهرسازی
محله ها می خواهیم تا طی جلساتی که با شهروندان دارند به تبیین

تبعاتی که افزایش ساخت و سازها بر سر محله می آورد نیز بپردازند ،چون
در ازای افزایش جمعیت ،کمبود سرانه های آموزشی ،تفریحی ،فضای سبز
و  ...هم یکی پس از دیگری نمایان می شود.رجب زاده شهردار منطقه۲۱
نیز در این نشست گفت:ورودی غربی پایتخت با دراختیار داشتن بخش
وسیعی از گستره خود در کاربری صنعتی ،توانسته تعامل مطلوبی را با
برخی از صنایع که خود نیز مشتاق بودند در حوزه عمل به مسئولیت های
اجتماعی شرکتی داشته باشد.شهردار منطقه ۲۱افزود:یکی از شاخص
های اصلی منطقه ،۲۱همجواری صنعت و سکونت است؛ به طور طبیعی
این مورد می تواند تهدید باشد ولی در چند مورد با برخی اقدامات این
تهدیدات هم به فرصت تبدیل شد.وی تاکید کرد:در اولین روز حضورم
در منطقه ،۲۱اولین موردی که مطالبه کردم «سند توسعه منطقه» بود،
چراکه اهمیت همجواری صنعت و سکونت ،استقرار اماکن نظامی ،دروازه
غربی ورودی شهر تهران ،مجاورت با شهرهای اقماری ،وجود صنایع مادر
و مهم کشوری و  ...همگی جزء شاخص های ارزنده منطقه ۲۱است.
رجب زاده همچنین افزود :اعتقاد بنده بر این است که اگر در مکان و
زمانی که قرار داریم ،فرآیند توسعه را ثبت و ضبط شده بنگریم ،خواهیم
توانست افق و چشم انداز مطلوبی برای آینده ترسیم کنیم.رجب زاده

گفت :شعار ما در تدوین سند توسعه منطقه ،۲۱تبدیل این منطقه مهم
از معبر به مقصد است .اکنون سرانه فضای سبز شهری در منطقه ،۲۱بالغ
بر ۵۱مترمربع است ولی متاسفانه بوستانی بزرگ و شاخص مورد شناخت
همه شهروندان تهرانی باشد و جزء مقاصد تفرجگاهی شهروندان باشد،
نداریم و این خود به تنهایی ضعف بزرگی است.
شهردار منطقه ۲۱گفت»:راه اندازی موزه صنعت» در منطقه۲۱
باتوجه به اینکه این منطقه نقطه شروع انقالب صنعتی در ایران بوده بسیار
مهم و ضروری بوده و دغدغه مدیریت ارشد شهری کالنشهر تهران است.
الزم به ذکر است؛ طی این جلسه شورایاران ،اعضای کمیته
های تخصصی محله ها ،مدیرعامل شرکت بهنوش ،نمایندگان گروه
خودروسازی سایپا و ایران خودرو ،شهر فرش و آموزش و پرورش
منطقه۹و ۲۱و برخی صنایع دیگر نیز حضور داشتند و به ارائه گزارش در
حوزه شهرسازی و مسئولیت اجتماعی مجموعه خود پرداختند.
محمد ساالری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
اسالمی شهر تهران امروز بعد از حضور خود در منطقه ۲۱و بررسی مسائل
حوزه شهرسازی این منطقه ،با همراهی رجب زاده شهردار ورودی غربی
پایتخت از موزه خودروی گروه صنعتی ایران خودرو نیز بازدید کرد.

خبر کوتاه
همزمان با ایام فاطمیه (س) و شهادت سردار
دلها در قلب طهران صورت گرفت:

زیارت مزار شهید گمنام
تازهشناساییشده در مقبرهالشهدای
میدان امام حسین (ع)

پیکر مطهر شهید گمنام محمدحسین
لطفی بهادرانیزاده ،پس از  35سال شناسایی
شد و به چشمانتظاری مادر صبورش پایان داد.
به گزارش امتیاز ،پیکر مطهر شهید
محمدحسین لطفی بهادرانیزاده ،فرزند رضاقلی
که در سال  ۹۲به عنوان شهید گمنام در میدان
امام حسین (ع) به خاک سپرده شده بود ،پس از
گذشت  35سال از زمان شهادت و هفت سال از
خاکسپاری ،احراز هویت و شناسایی شد.
بر اساس این گزارش ،به همین مناسبت،
همزمان با ایام فاطمیه (س) و شهادت حاج
قاسم سلیمانی ،سردار دلها ،مراسم زیارت و
استقبال از خانواده شهید با حضور علیمحمد
سعادتی شهردار منطقه  ،12برخی مسؤوالن
لشگری و کشوری و مدیران شهری منطقه و
با همراهی جمعی از شهروندان ،ضمن رعایت
دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی بحران
کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی در مقبرهالشهدای
میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
در این مراسم ،مادر شهید که یک فرزند
شهید و مفقوداالثر دیگر نیز به نام علی دارد،
طی سخنانی با لسان خود از مسؤوالن شهری
و کشوری و مردمی که با وجود شرایط شیوع
بیماری کرونا ،برای زیارت و حضور در مراسم
آمده بودند ،قدردانی کرد و گفت :من پنج فرزند
دارم که دو تای آنها به نام محمدحسین و علی
به شهادت رسیدهاند .فرزند دیگرم علی ،اکنون
 14سال است که مفقوداالثر است و اگر الزم
باشد ،حاضرم سه فرزند دیگر خود را نیز برای
انقالب و مردم بدهم تا کشور اسالمیمان سرافزار
و سربلند باشد.
این مراسم با مداحی حامد خمسه ،مداح
اهل بیت (ع) ادامه یافت و در پایان مردم به
قرائت زیارت برای شهدا پرداختند .شهید لطفی،
یکم مردادماه  ۱۳۴۸متولد و در اسفند  ۱۳۶۴به
مقام شهادت نائل شد.

حضور محمدی شهردار منطقه  ۱۵در
مراسم گرامیداشت سالگرد شهید سلیمانی

مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی در جوار بیت معظم
شهید پاشاپور برگزار شد.
به گزارش امتیاز؛ این مراسم با حضور
خانواده معظم شهید پاشاپور از همرزمانش
سردار دلها در آستانه نخستین سالگرد عروج
ملکوتی شهید پاشاپور برگزار شد و محمدی
شهردار منطقه به همراه معاونین و مدیران در
آن شرکت کردند.
در این مراسم تعزیه خوانی ،مداحی و ...
انجام و در پایان از مادر شهید پاشاپور تجلیل
شد.

راه اندازی مرکز خدمات اجتماعی
عمومی در منطقه 19

شهردار منطقه  19از راه اندازی مرکز
خدمات اجتماعی عمومی در این منطقه با
هدف ارائه فعالیت های مشاوره ،توانمندسازی
و کارآفرینی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی با اعالم این
خبر در نشست با هیئت رئیسه شورایاری ها
گفت :خدمات این مرکز در سه سطح اجتماعی،
حمایتی و آموزشی در راستای افزایش کیفیت
زندگی افراد جامعه هدف ارائه می شود.
او در ادامه ضمن قدردانی از همدلی
و همیاری هیئت رئیسه شورایاری ها در
تحول و توسعه منطقه به تشریح بخشی از
پروژه های آماده بهره برداری پرداخت و
گفت :خروج از بن بست خیابان شهامت و
احداث مقبره شهداء در بوستان  22بهمن،
پروژه مشارکتی آب رسانی ،احداث  5زمین
تنیس بوستان والیت و چندین زمین چمن
در منطقه از جمله پروژه هایی هستند که
آماده افتتاح و بهره برداری هستند ،ضمن
اینکه با احداث خیابان مهرآرا (قالیشویی
سابق) ،دسترسی خیابان مهران به رینگ
بوستان والیت نیز ایجاد شد.
عالوه براین عملیات احداث تصفیه
خانه میدان مرکزی میوه و تره بارکه با
حدود  70درصد پیشرفت از سال  73رها
شده بود با پیگیری منطقه رفع معارض
شده و اجرای آن به منظور تکمیل پروژه
آغاز خواهد شد.
شهردار منطقه در بخش دیگری ازسخنان
خود از افتتاح اولین بیمارستان تخصصی
دولتی منطقه خبر داد و افزود :مراسم کلنگ
زنی این بیمارستان با هدف ارائه خدمات
درمانی به شهروندان این منطقه بزودی انجام
خواهد شد.
توکلی همچنین با اشاره به اجرای طرح
انضباط شهری در خیابان طالقانی اظهار کرد:
این طرح در مرحله اول با صدور اخطار به
منظور عقب نشینی انجام و در صورت عدم
توجه یا تمکین به اخطار  ،از ادامه فعالیت آن ها
جلوگیری خواهد شد.
اتمام پروژه های توسعه محله ای خدمات
شهری تا پایان سال ،زیرسازی میدان بهشت،
احداث سرویس بهداشتی بوستان های یاس
و مفرح ،نصب تابلوی توقف ممنوع در میدان
ثاراهلل ورودی خیابان طالقانی ،ادامه فنس کشی
زمین چمن مصنوعی محتشم در ناحیه ،3
ادامه عملیات جدول کشی در خیابان میثاق و
نیز تأمین روشنایی معابر و بوستان ها از دیگر
مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
در این نشست هیئت رئیسه شورایاری ها
نیز از پیگیری های شهردار منطقه در ساماندهی
گل فروشان حاشیه بزرگراه شهید هاشمی،
تعطیلی شیطان بازار ،تخریب پاساژ توحید و
دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای آبادانی
و توسعه منطقه قدردانی کردند.

