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اخبار
زالی :مرزهای جغرافیایی جلوی انتشار
بیماری را نمیگیرد

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری
کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به قدرت انتقال
و سرایت پذیری باالی ویروس کرونای انگلیسی،
گفت :با توجه به حجم باالی تردد بین کشورها
انتشار بیماری از مرزهای جغرافیایی اجتناب
ناپذیراست.
دکتر علیرضا زالی با بیان این که واریانت یا
گونه جدید ویروس کووید  ۱۹موسوم به ویروس
انگلیسی بروز یک جهش در گونه  d۶۱۴gاین
ویروس است گفت :در واقع این جهش روی
پروتئین ویروس وجود دارد و شباهت زیادی با
جهشی دارد که قبل از این گونه در آفریقای
جنوبی شاهد بودیم.
وی افزود :متاسفانه در بیماری های نوپدید
ویروسی ،مرزهای جغرافیایی توان جلوگیری
از انتشار بیماری را ندارند و با توجه به حجم
باالی تردد بین کشورها طبیعتا نشت پذیری
مرزهای جغرافیایی از نظر انتشار بیماری اجتناب
ناپذیراست.
به گفته دکتر زالی تاکنون موارد مستند
و اثبات شدهای از وجود این واریانت جدید در
ایران گزارش نشده است ،اما تضمینی وجود
ندارد که در روزها یا هفتههای آتی شاهد این
واریانت جدید در کشور نباشیم.
وی با اشاره به گزارش مشاهده این گونه در
کشور ترکیه خاطرنشان کرد :با توجه به سرعت
انتشار و قدرت سرایت پذیری گونه انگلیسی
که چندین برابر فرم متعارف کووید  ۱۹است؛
دور از انتظار نیست که همه کشورها در معرض
خطر آن باشند و ممکن است همین حاال که
نگران سرایت پذیری این واریانت هستیم جهش
جدیدی در یک سوش و سویه جدیدی اتفاق
بیفتد.
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری
کرونا در پایتخت؛ ویروس کووید  ۱۹را جزو
ویروسهای  RNAذکر کرد که ویروس هایی
خطا پذیر هستند و به شدت و سرعت دچار
جهش می شوند .برخی از این جهشها مشخصا
اثربخشی ندارد و برخی دیگر نیز ممکن است
منجر به افزایش بار بیماری ،سرایت پذیری و یا
قدرت کشندگی شود.
به گفته دکتر زالی تاکنون شواهد قطعی
مبنی بر این که گونه ویروس انگلیسی مرگ و
میر باالتری داشته باشد یا شواهد قطعی متقن
مبنی بر این که واریانت مذکور نوع شدیدتری
از تظاهرات بالینی را ایجاد می کند موجود
نیست .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی شهیدبهشتی ،فرمانده ستاد عملیات
مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با
بیان این که رفتار ویروس انگلیسی با واریانت
های دیگر خیلی متفاوت نیست ولی قدرت
انتقال و سرایت پذیری بیشتر و باالتری دارد
خاطرنشان کرد :روشهای متعارف پیشگیری
نظیر شستن دستها ،استفاده از ماسک و فاصله
گذاری اجتماعی روی این واریانت و بسیاری از
واریانتهای جهش یافته احتمالی بعدی حتما
تاثیرگذار است.

ورود  ۴نفر دیگر به تست واکسن ایرانی
کرونا

دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت
بهداشت با اشاره به جزئیات فرآیندهای فاز اول
مطالعه بالینی واکسن کرونا ،گفت :از روز گذشته
تا امروز چهار نفر دیگر از داوطلبان شرکت در فاز
اول مطالعه بالینی واکسن کرونا در کشور واکسن
را دریافت کرده و وارد مطالعه میشوند.
دکتر احسان شمسیکوشکی ،درباره فرایند
فاز اول مطالعه انسانی واکسنایرانی کرونا ،گفت:
هدف اصلی فاز اول مطالعات و کارآزماییهای
بالینی ،اثبات ایمنی فرآورده تولید شده است .به
این معنا که استفاده آن فرآورده برای افراد ایمن
بوده و دچار واکنش های بسیار جدی و عوارض
ناخواسته جدی نمیشوند.
وی افزود :بنابراین در فاز یک کارآزماییهای
بالینی ،نکته مهم اطمینان از ایمنی فرآورده
است .البته درباره اثربخشی فرآورده هم
بررسیهایی انجام میشود ،اما هدف اصلی در
وهله اول ایمنی فرآورده است .بر همین اساس
از آنجایی که اولین بار است که تست واکسن
کرونا در کشور آغاز شده ،باید با احتیاط باالیی
آزمایشهایش را پیش بریم .به طوری که اوال
آزمایش با تزریق دوز کمتر واکسن در اولین
داوطلبان آغاز میشود و به تدریج اگر دوز
باالتری وجود داشته باشد ،آن را روی داوطلبان
بعدی آزمایش میکنند و افراد هم به صورت تک
تک و یا در قالب گروههای کوچک وارد مطالعه
میشوند تا اگر ریسکی هم وجود دارد ،افراد
کمتری دچار این ریسک شوند.
شمسیکوشکی با بیان اینکه در حال حاضر
فاز اول مطالعه بالینی واکسن کرونای ایرانی بر
اساس همین فرآیند در حال انجام است ،اظهار
کرد :سه نفر داوطلب که از ابتدا وارد فاز یک
مطالعه بالینی واکسن کرونا شده بودند و از
روز گذشته تا امروز چهار نفر دیگر از داوطلبان
واکسن را دریافت کرده و وارد مطالعه میشوند.
بر اساس پروتکلی که از قبل تدوین و تصویب
شده است ،فرآیند به این صورت است که بعد
از هر گروهی که وارد مطالعه میشوند ،جلسهای
با عنوان «گروه پایش ایمنی دادهها» تشکیل
میشود و بر اساس دادههایی که وجود دارد،
اجازه میدهند تا پژوهش وارد مرحله بعد شود.
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت
بهداشت با تاکید بر اینکه باید توجه کرد که
مطالعه بالینی تولید و تایید یک واکسن ،سه
فاز بالینی دارد که هر یک از این سه فاز هم
دارای مراحل متعددی است ،اظهار کرد :بنابراین
مردم به این مساله مهم اطمینان داشته باشند.
 ۵۶نفری هم که قرار است در فاز اول مطالعه
بالینی واکسن کرونای ایرانی مورد مطالعه قرار
گیرند ،به تدریج و با دقت بسیار زیاد وارد مطالعه
میشوند.
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وزیر آموزش و پرورش:

بیش از  3میلیون دانشآموز تجهیزات نوین آموزشی ندارند

وزیر آموزش و پرورش گفت :در حال حاضر
بیش از سه میلیون دانشآموز در کشور فاقد
تجهیزات نوین آموزشی هستند.
محسن حاجیمیرزایی در حاشیه سفر به
مشهد در جمع خبرنگاران افزود :این به معنای
دور ماندن آنان از آموزشها نیست بلکه آنها فاقد
تجهیزات نوین آموزشی از جمله تبلت و گوشی
تلفن همراه هستند.
وی با بیان اینکه هیچ دانش آموز محروم
از آموزش نداریم ادامه داد :صرفا شیوه دریافت
آموزشها در دانش آموزان متفاوت است که بر این
اساس بیش از  ۷۰درصد دانش آموزان کشور از
طریق سامانه شاد آموزشها را فرا میگیرند.
وزیر آموزش و پرورش گفت :برخی نیز از
طریق آموزشهای تلویزیونی آموزشهای درسی را فرا
میگیرند و افرادی که به هیچ کدام از روش مجازی
و تلویزیونی دسترسی ندارند از طریق بستههای

خودآموز و درسنامههایی که با کیفیت مطلوب
تهیه میشود ،آموزشهای الزم را فرا میگیرند.

وی با بیان اینکه ما مسوول هستیم که با هر
روشی دانش آموزان فراگیری داشته باشند افزود:

تمام تالش ما بر این محور است که حتی یک دانش
آموز از آموختن و آموزش با کیفیت محروم نباشد.
حاجیمیرزایی ادامه داد :تعهد ما با تمامی
مدیران مدارس و معلمان در کشور این است که
هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نباشد.
وی گفت :خیران و نیکوکاران نیز الزم است
ما را در تامین تجهیزات نوین آموزشی برای دانش
آموزان نیازمند یاری دهند تا از این برهه نیز گذر
کنیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود :تمامی مدیران
مدارس مسوول هستند که پیگیر نحوه دریافت
آموزشها برای هر یک از دانش آموزان باشند به
این معنا که اگر دانش آموزی امسال ثبت نام
نکرده جویا شوند و اگر ثبت نام هم کرده باید در
خط دریافت آموزشها قرار بگیرد بنابراین هیچ
مورد دوری دانش آموزان از آموزشها پذیرفتنی
نیست.

شهردار تهران :

سهم شهرداری در مهار آلودگی هوا از همه کمتر است

شهردار تهران تعطیلی پایتخت را آخرین راهکار کاهش آلودگی
هوا دانست و گفت ۱۹ :دستگاه در مقابله با آلودگی هوای پایتخت
نقش دارند و سهم شهرداری در این رابطه از همه کمتر است.
پیروز حناچی روز سهشنبه با بیان اینکه  ۱۹دستگاه در مقابله با
آلودگی هوای پایتخت نقش دارند ،اظهارکرد :سهم شهرداری در این
رابطه از همه کمتر است.
شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در حوزه حمل و
نقل عمومی مسئولیت دارد ،افزود :بهرهبرداری کامل دو خط مترو،
پیگیری خرید  ۶۳۰واگن از چین ،اخذ قرارداد با واگنسازی تهران
برای خرید  ۱۱۰دستگاه ،داخلیسازی واگنهای ایرانی به گونهای که
به بیش از  ۷۵درصد وابستگی داخلی برسد ،سفارش خرید اتوبوس به
ایران خودرو پس از دو دهه و برای نخستین بار و همچنین بازسازی
هزار دستگاه از اتوبوسهای موجود از جمله اقداماتی است که در
دستور کار شهرداری قرار دارد.

حناچی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی برای بهبود
وضعیت آلودگی هوای تهران در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد،
تصریح کرد :توسعه مسیرهای دوچرخه و پیاده در شرایط کرونایی
مورد توجه قرار گرفته و این مهم در دنیا و از سوی سازمان جهانی
بهداشت ( )WHOبه صورت جدی توصیه میشود.
وی با بیان اینکه بر روی پایلوت موتورهای برقی داخلی کار
کردیم و به نتیجه رسیدیم ،گفت :در این رابطه فاکتور اقتصاد
هم مورد توجه قرار گرفته به گونهای که افراد توان تامین و خرید
موتورسیکلت برقی را داشته باشند.
شهردار تهران با بیان اینکه در زمانی که دچار وارونگی دما
میشویم کاهش آالیندهها تنها راهکار کاهش آلودگی هوا است،
ادامه داد :باید استفاده از خودروهای شخصی کاهش یابد؛ کارشناسان
در نشست دیروز کمیته اضطرار در استانداری تاکید داشتند که در
صورت کاهش یک درجهای دمای موتورخانهها مصرف گاز  ۱۰درصد

معاون توسعه اجتماعی معاونت جوانان گفت:
در حال حاضر تعداد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده
وابسته به وزارت ورزش و جوانان  ۳۵۰مرکز است
که این رقم تا پایان سال  ۱۴۰۰به  ۵۰۰مرکز
افزایش می یابد.
اعظم کریمی با اشاره بر افزایش تعداد مراکز
مشاوره ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان
گفت :در حال حاضر تعداد این مراکز حدود ۳۵۰
عدد در سراسر کشور است که این رقم تا پایان
سال  ۱۴۰۰به  ۵۰۰مرکز افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون توسعه اجتماعی معاونت جوانان درباره
نحوه کسب مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج

کاهش مییابد و کاهش مصرف گاز امکان دادن مازوت یا گازوییل
غیراستاندارد به نیروگاهها را کاهش میدهد.
حناچی تعطیلی تهران در شرایط حاد را ُمسکنی مقطعی دانست
و گفت :هفته گذشته میزان آالیندههای ثابت افزایش پیدا کرد و
سرعت باد به حدود یک متر در ثانیه رسید بنابراین اگر شرایط فعلی
ادامه یابد تعطیلی آخرین راهکار خواهد بود.

دوره های آموزشی برای افزایش جمعیت

سایت وزارت ورزش موجود است و متقاضیان می
توانند با مراجعه به این سایت آدرس و شماره تلفن
مراکز مد نظر خود در شهر و محل زندگی خود را
یافت کنند.
معاون توسعه اجتماعی معاونت جوانان با اشاره
بر دیگر اولویتهای معاونت جوانان در حوزه افزایش
آمار ازدواج عنوان کرد :یکی از تاکیدات و اقدامات
مدنظر معاونت جوانان در حوزه افزایش ازدواج موضوع
مشاوره حین و پس از ازدواج است .به طور کلی
معاونت جوانان در برگزاری دوره ها و کالس های
آموزش مهارتهای زندگی به ویژه برای حل مسائل
سال های ابتدایی زندگی زوج ها اقدامات خوبی انجام

داده و خوشبختانه برگزاری این دوره ها مورد استقبال
زوجهای جوان نیز قرار گرفته است.
کریمی با اشاره بر اقدام این معاونت در
راستای اجرای سیاست های جمعیتی نیز ابراز
داشت :با توجه به وجود بحران جمعیتی در کشور
و لزوم افزایش فرزند آوری ،معاونت جوانان دوره
های اقناع زوجین به فرزندآوری ،روشهای تربیت
فرزندان ،کالس های آموزشی نحوه صحیح فرزند
پروری و خدمات مشاوره به والدین را برای
هموطنان فراهم کرده و این دوره های به طور
مداوم به صورت مجازی و آنالین یا توسط مراکز
مشاوره برگزار می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:

بازدید ،پایش و ایمن سازی ساختمان با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از بازدید ،پایش و
ایمن سازی ساختمان های دولتی عمومی ،غیردولتی و خصوصی با
همکاری همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها خبر داد.
به گزارش امتیاز ،مجتبی یزدانی در نشستی مشترک که
صبح دیروز 15دی ماه با حضور سید حبیب راضی مدیرکل دفتر
هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای
کشور ،محسن مرادی دبیر کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری کالنشهرها ،داوری ،مدیرعامل سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران ،هیات مدیره سازمان آتش نشانی و...
برگزار شد ،گفت :این نشست در راستای بحث ایمن سازی ساختمان
های دولتی عمومی ،غیردولتی و خصوصی با همکاری تمامی دستگاه
های اجرایی و وزارتخانه ها می باشد.
یزدانی در ادامه افزود :بنابر این مصوبه همه سازمان ها در یک
دوره  5ساله دستورالعمل های ایمنی را دریافت و مطابق قانون باید
نسبت به ایمن سازی ساختمان های مربوطه اقدام و تاییدیه ایمنی را
از شهرداری های محل وقوع ساختمان دریافت کنند.
وی با بیان این که این پیشنهاد به منظور افزایش ایمنی

ساختمان های موجود و در حال بهره برداری وزارتخانه ها،سازمان
ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و سایر اماکن تجمعی تابع
یا وابسته به بخش های دولتی،عمومی و خصوصی مطرح شده است،
اظهار کرد :یکی از تاکیدات مهم این پیشنهاد این است که دستگاه
های اجرایی مکلف اند ضمن بازدید ،پایش و حفظ شرایط ایمن و
پایداری آن مطابق تاییدیه ایمنی صادر شده نسبت به ایمن بودن
ساختمان های مذکور یقین پیدا کنند.
یزدانی عنوان کرد :شهرداری های کالن شهرها موظفند با
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و در یک دوره دو ساله

و حداکثر تا پایان سال 1401نسبت به راه اندازی سامانه بر خط
مانیتورینگ ایمنی و آتش نشانی اقدام نموده و ساختمان ها و اماکن
تعیین شده را به سامانه مذکور متصل و از این طریق تمام ساختمان
های مورد نظر را پایش کنند و با انجام این مجموعه اقدامات ضریب
ایمنی شهر افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در این جلسه پس از سخنان مهندس یزدانی،
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص مباحثی چون
ایمن سازی ساختمان های دولتی عمومی ،غیردولتی و خصوصی
با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها و همچنین
بازبینی و بازنگری لوایح و مصوبات مورد نظر با رویکرد عدالت محوری
و تثبیت درآمدهای پایدار با همکاری و مساعدت سازمان شهرداری
ها و دهیاریهای کشور در خصوص تقویت منابع درآمدی سازمان
آتش نشانی ،سهم وصول عوارض ایمنی براساس طبقات ساختمان
وهمچنین اصالح موضوع ماده 92قانون شهرداری ها در بحث تعیین
محل هایی برای نصب اعالنات و پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب
برای حفظ پاکیزگی شهر و عدم نصب برچسب های تبلیغاتی و...
برگزار و پیرامون موضوعات مطروحه بحث و تبادل نظر شد.

شهردار منطقه یک در نشست بررسی وظایف ارگان های مرتبط با کوهستان:

مدیریت حریم شهر تهران نیازمند تصویب طرح راهبردی-ساختاری است

مدیریت حریم شهر تهران نیازمند پی گیری و
تصویب طرح راهبردی -ساختاری در شورای عالی
شهرسازی است.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
در نشست بررسی وظایف ارگان های مرتبط با
کوهستان که با حضور سید مهدی ساداتی فرماندار
شمیرانات ،منصور درجاتی مدیر کل بحران
استانداری تهران ،اعضای شورای اسالمی شهر
تهران ،هیات فدراسیون کوهنوردی ،هالل احمر و...
برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت :با تعیین
تکلیف طرح راهبردی-ساختاری حریم شهر تهران،
بسیاری از مشکالت ارتفاعات در شمال تهران و
اراضی کشاورزی و حوزه آبخیزداری در جنوب
تهران مدیریت می شود.
وی گفت :استفاده از ظرفیت های حریم نیاز
به ارایه طرح های تفریحی ،ورزشی دارد تا رویکرد

سرمایه گذاری در منطقه به سمت گردشگری سوق
پیدا کند.
موسوی افزود :از درکه تا گردنه قوچک حریم
منطقه یک است که تجهیز کوهستان و ایجاد
امکانات عمومی در این محدوده مهمترین ضرورتی
است که دنبال می شود ولی ناحیه کوهستان این
منطقه با  ۶نفر نیروی مصوب نمی تواند این گستره
وسیع را مدیریت کند لذا نیاز است ساختار سازمانی
کوهستان در شورای شهر بررسی و مشخص شود.
شهردار منطقه یک جمع آوری روزانه بیش
از  ۷تن زباله به صورت دستی از مسیرهای
کوهنوردی ،رسوب برداری مستمر از  ۴۵۰هزار متر
مکعب حوضچه رسوبگیر و آرامش در مسیل ها،
ساخت و در اختیار قرار دادن بیش از  ۵پایگاه امداد
و نجات کوهستان را از اقدامات اجرایی دانست و
خواستار اصالح ساختار سازمانی کوهستان شد تا

ارتفاعات و حریم از تهدید به فرصت و نقاط ضعف
آن به قوت تبدیل شود.
فرماندار شمیرانات نیز در این نشست افق
 ۱۴۰۰شهرستان شمیرانات بحث گردشگری و
سیاحتی دانست و گفت :باید برای رسیدن به این
افق زیرساخت های مورد نیاز آن تهیه و توسعه
یابد .ساداتی حق طبیعی مردم را استفاده ایمن
از طبیعت و گردشگری دانست و گفت :تشکیل
کارگروه ویژه کوهستان الزمه خدمات رسانی بهتر
به شهروندان است.
وی افزود  :با حضور و مشارکت همه ارگان ها
و نهادهای مرتبط و استفاده از همه ظرفیت های
موجود می توان بستر کار را فراهم کرد.
فرماندار شمیرانات تصریح کرد :گردشگری
در شهرستان شمیرانات مختص یک فصل نیست
بلکه در چهار فصل سال از همه ظرفیت های

گردشگری آن استفاده می شود که با تشکیل
کارگروه تخصصی و آسیب شناسی توسط این
کارگروه نسبت به تقویت تجهیزات سخت افزاری
و نرم افزاری اقدامات الزم صورت گیرد.
ساداتی افزود :مصوبات این جلسه به عنوان
مصوبه شورای تامین و شورای اداری شهرستان
شمیرانات ابالغ و برای همه مدیران کل و دستگاه
های مرتبط الزم االجرا خواهد بود.
منصور درجاتی مدیر کل بحران استانداری
تهران نیز در این جلسه گفت :برای جلوگیری
از حوادث اخیر باید ستاد هماهنگی پیشگیری
کوهستان فعال شود و در کارگروههای تخصصی
در همه ابعاد آسیب شناسی شود و راهکار های
عملیاتی آن استخراج گردد تا در زمان بروز حوادث
با مدیریت یکپارچه روند امداد و نجات شتاب
بیشتری بگیرد.

هدف بهرهبرداری از پیادهراهها ،نشاط اجتماعی
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه هدف
بهرهبرداری از پیادهراههای تهران نشاط اجتماعی و نه
درآمدزایی است ،گفت :مسووالن قانون هوای پاک را
با جدیت پیگیری کنند.محسن هاشمی رئیس شورای
شهر تهران در حاشیه صحن امروز شورای شهر در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :شورای شهر امروز
از ساعت  7:30برنامه خود را به صورت هماندیشی

آغاز کرد و سه موضوع اصلی مورد بحث و گفت وگو
قرار گرفت .وی افزود :حسابرسی شورای مالی شورا
طی چند سال گذشته ،مسأله استعفای حجت نظری
و طرح مباحثی از سوی ایشان و همچنین بازبینی
قانون شوراها در مجلس از مسائلی بود که اعضای شورا
نظراتشان را در این جلسه هماندیشی مطرح کردند.
وی بیان داشت :حجت نظری امروز در این جلسه

آغاز کاشت  32هزار پياز الله در منطقه 15

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه  15از آغاز عملیات کاشت  32هزار و
500م پياز گل الله در ميادين اصلي ،حاشيه
بزرگراهها و بوستانهاي شاخص منطقه  ،خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا جعفری با
اعالم مطلب فوق افزود :پيازهاي زمستاني الله
همزمان با آغاز فصل زمستان به صورت فرش
گل در گلکاری های شاخص ،ورودی ،بزرگراه
امام رضا(ع) ،امام علی(ع) ،میدان بسیج ،محوطه
شهرداری ،بلوارها و میادین منطقه در حال
کاشته شدن است.
او با اشاره به اینکه پيازها ي الله در رنگ
بندي هاي متنوع و طرح هاي زيبا و اسامی
معصومین نظیر یا امام رضا(ع) و یا امام علی(ع)
کاشته می شود افزود :از نیمه دوم اسفند ماه
شاهد گل دهی آنها در آستانه عيد نوروز و فصل
بهار؛ خواهیم بود تا شهروندان در ايام نوروز از
مناظر زيبا و الوان الله هاي بهاري لذت ببرند.
بر پایه این گزارش؛ گل الله از خانواده
لیلیاسه و به صورت گلدانی ،باغچه ایی و شاخه
بریده وجود دارد ،از دیر باز تاکنون ایرانیان این
گل را به خاطر ایرانی بودن ،راست قامتی و
زیبایی منحصر به فردش در فرهنگ غنی خود به
عنوان سمبل و نشانه پذیرفتند و در کنار سفره
هفت سین عید نوروز به عنوان تبرکی از بهار،
طراوت و نومیدی مورد استفاده قرار میدهند.

گراميداشت سالگرد شهادت سردار
سليماني در جنوب شهر

مراکز مشاوره ازدواج و خانواده به  ۵۰۰مرکز افزایش مییابد

و خانواده عنوان کرد :متقاضیان ابتدا باید پروانه
اشتغال از سوی نظام روانپزشکی کشور را داشته
باشند و پس از قبولی در مصاحبه ،به عنوان مجریان
و متخصصان امر مشاوره تحت عنوان مراکز مشاوره
وابسته به وزارت ورزش فعالیت خواهند کرد .به
عالوه وزارت ورزش و معاونت جوانان نیز همواره به
صورت مداوم دوره های آموزشی ویژه این مشاوران
را برگزار می کند تا مسائل و دغدغه های به روز
زوجین مورد بررسی قرار گیرد.
وی درخصوص نحوه مراجعه زوجین به این
مراکز تصریح کرد :آدرس و اسامی تمامی مراکز
مشاوره وزارت ورزش سراسر کشور ،در صفحه اول

خبر کوتاه

هماندیشی ،صحبتهایی را داشت ودرباره مسأله
استعفایش گفتوگو کرد .هاشمی خاطرنشان کرد:
مجلس نامهای به شورای شهر ارسال کرده و نظرات
اعضای شورا در مورد قانون شوراها مطرح شده است
که بر همین اساس قرار شده ابراهیم امینی نایب رئیس
شورای شهر تهران نظرات اعضای شورا را جمعبندی و
طی نامهای به مجلس ارسال شود .رئیس شورای شهر

تهران در مورد الیحه طرح بهرهبرداری از پیادهراهها
گفت:این الیحه امروز در صحن شورا از دستور خارج
شد و تاکنون چندین بار این موضوع در شورا رفت و
برگشت داشته است .این الیحه احتمال داشت این
فکر را ایجاد کند که هدف از بهرهبرداری پیادهراهها،
درآمدزایی برای شهرداری است ،در حالی که اص ً
ال این
چنین نیست و هدف نشاط اجتماعی بوده است.

شهردار منطقه  19به تشريح برنامه هاي
مختلف فرهنگي و مذهبي در اولين سالگرد
شهادت سردار سليماني پرداخت.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی با اشاره به
برگزاري ويژه برنامه هاي بزرگداشت نخستين
سالگرد شهادت سردار سليماني با عنوان «مرد
ميدان» در منطقه گفت :در همين راستا مراسم
اجتماع عزاداران فاطمی به منظور یادبود شهید
حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم طي
روزهاي پنجشنبه و جمعه ( ۱۱و12ديماه) با
مشاركت بسيج ناحيه ابوذر و مکتب العباس (ع)
و رعايت پروتكلهاي بهداشتي در محل مجموعه
ورزشي شهید باکری و حسینیه مکتب العباس
(ع) برگزار شد .او افزود :پرچم گرداني خادمين
حرم امام رضا (ع) ،کارگاه نقاشي از چهره سردار
شهيد سليماني با عنوان مرد ميدان ،غبار روبي
از مزار شهدا  ،تقدير و تجليل ازخانواده محترم
شهداي مدافع حرم  ،برپايي نمايشگاه فرهنگي
هنري ،پخش  2هزار غذاي نذري توسط خیرین
و همچنين حركت كاروان سیار از محله شهيد
كاظمي وتوزیع  2هزار بسته معيشتي با مشارکت
سپاه ناحیه ابوذر در محالت محروم سطح منطقه
از برنامههاي اين مراسم بود.شهردار منطقه
همچنین از برگزاری سالگرد شهادت سردار
سرلشکر پاسدار حاج احمد کاظمی و نیز مراسم
سالگرد شهادت سردار دل ها در مسجد جامع
امام حسین (ع) عبدل آباد خبر داد و افزود:
این مراسم روز پنجشنبه  18دی بعد از نماز
مغرب و عشاء با حضور خانواده های معظم
شهدا ،ایثارگران ،هیئت امنا و ائمه جماعات
مساجد و بسیجیان و رعایت کامل شیوه نامه
های بهداشتی برگزار خواهد شد .به گفته توکلی
به همین مناسبت همایش دوچرخه سواري
نیز با برافراشتن پرچم سردار سليماني و پرچم
جمهوري اسالمي ايران روز شنبه  13دی در
بوستان بزرگ واليت برگزار شد.

تشکیل دومین نشست تخصصی فرآیند
اجتماعی شدن در منطقه21

برای دومین بار طی هفته گذشته ،نشست
تخصصی فرآیند اجتماعی شدن شهرداری
منطقه 21با محوریت بررسی مسائلی از جمله
«مناسب سازی معابر ،بوستان ها و ساختمان ها؛
فضاهای بی دفاع شهری و کمیته نما» و با حضور
دکتر نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای اسالمی
شهر تهران برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،رضا رجب زاده شهردار
ورودی غربی پایتخت در این جلسه گفت :توجه به
حقوق قشر معلولین بسیار مهم است و نکته مهم
تر فعال شدن سمن ها و کانون های معلولین در
منطقه 21است تا بتوانند در کنار مدیریت شهری
راهکارهای مطلوب ارائه دهند.وی ادامه داد:
مجموعه مدیریت شهری منطقه 21از پیشنهادات
معلولین به گرمی استقبال می کند و از اعضای
کانون معلولین محله ها نیز خواهشمندیم پروژه های
مناسب سازی عملیاتی را پیشنهاد دهند.رجب زاده
تاکید کرد :من بعد هیچ پروژه دیگری در منطقه21
افتتاح نخواهد شد مگر اینکه مناسب سازی برای
عبور و مرور راحت توان یابان صورت پذیرد .زهرا
نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر
تهران در ادامه افزود :اگر طرح جامع مناسب سازی
معابر منطقه 21با تکیه بر برنامه جامع مناسب
سازی شهر تهران تا پایان دی ماه آماده شود ،نوید
اتفاقات خوشی برای معلولین گرانقدر را در پی
خواهد داشت .وی در ادامه اشاره کرد :از مجموع
58بوستان32 ،بوستان در منطقه 21مناسب
سازی شده که البته تفاوتی بین دستورالعمل ها و
استانداردها وجود دارد ،به همین دلیل می بایست
امضاء معلولین برای تمامی مناسب سازی ها ایجاد
شود چراکه آنان تضمین کننده کارایی این قبیل
اقدامات هستند.عضو هیات رئیسه شورای اسالمی
شهر تهران ادامه داد :همین 32بوستانی که در
منطقه 21مناسب سازی شده اند ،می بایست با
نظر خود معلولین و کارشناسان مورد رفع نواقص
احتمالی و تکمیل قرار گیرند و همین اقدام می
تواند تا پایان سال جاری در دستورکار مدیریت
شهری منطقه قرار گیرد .نژادبهرام درخصوص
فضاهای بی دفاع شهری و بافت های فرسوده گفت:
مبحث فضاهای بی دفاع شهری در منطقه 21که
حدود 10درصد بافت مسکونی دارد ،بسیار حیاتی
است؛ به نظر بنده در هر محله فراخوانی داده شود
در قالب نصب بنرهای اطالع رسانی که شهروندان
درصورت تمایل در شناسایی نقاط ناامن و بی دفاع
شهری یاری گر مدیریت شهری منطقه 21باشند.

