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اخبار
افتتاح رسمی بزرگراه شهید نجفی
رستگار در منطقه  15باحضور معاون
اول رییس جمهور

معارضان بخش تندروی بزرگراه شهید
نجفی رستگار در بخش های شمالی و جنوبی به
صورت کامل توسط شهرداری منطقه  15رفع و
این بزرگراه به صورت رسمی صبح امروز با حضور
معاون اول رییس جمهور افتتاح شد.
به گزارش امتیاز ،حسین اسفندانی ،مدیر
پروژه تملک بزرگراه شهید نجفی رستگار با بیان
اینکه از سال  ۱۳۸۹بحث تملک این پروژه آغاز
شده و در مجموع  ۱۶۹۰معارض وجود داشت،
گفت :از این تعداد معارض  ۷۴۹ملک و ۹۴۱
قطعه نیز زمین بوده که تعداد  ۹۷۵معارض در
قالب  ۶۹۷معارض ملکی شامل ملک مسکونی و
تجاری ،گاراژ ،کارخانه ،کارگاه و نهاد دولتی و
 ۲۷۸معارض زمین رفع شده است.
اسفندانی با بیان اینکه کل توافقات صورت
گرفته برای تملک امالک مربوط به پروژه شهید
نجفی رستگار حدود  ۴۹۰میلیارد تومان است
که حدود  ۱۷۰میلیارد تومان آن در این دوره
از مدیریت شهری انجام شده است ،عنوان کرد:
 ۲۵۵هزار مترمربع عرصه و  ۷۰هزار مترمربع نیز
اعیان برای این پروژه تملک شده است.
مدیر پروژه تملک بزرگراه شهید نجفی
رستگار با بیان اینکه  ۲۷۸قطعه زمین خریداری
و تملک شده و بعضی از زمینها نیز در هنگام
مراجعه و طی مراحل اداری تملک می شود،
ادامه داد :در حال حاضر بحث معارضان بخش
تندروی بزرگراه در قسمت شمالی و جنوبی به
صورت کامل رفع و بزرگراه به صورت رسمی
افتتاح شده و زیر بار ترافیک رفته است .البته
باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در بخش
کندرو ۱۷ ،پالک در قسمت شمال بزرگراه
باقی مانده که از حدود  ۱۰تا  ۱۰۰متر با طرح
کندروی بزرگراه برخورد دارند.
او تعداد معارضان در بخش کندرو در جنوب
اتوبان را نیز  ۱۷ملک برشمرد و گفت :بسیاری از
این معارضان به دلیل اینکه عایق ها و دیوارهای
بتنی ،قسمت تندرو و کندرو را جدا کرده پشت
بزرگراه قرار می گیرند و دیده نمی شوند اما باید
رفع شوند .البته رفع این معارض ها با توجه به
افزایش قیمت مسکن و زمین حداقل نیاز به ۴۰
تا  ۵۰میلیارد تومان اعتبار و نقدینگی دارد.

شهردار تهران تاکید کرد؛

توجه ویژه به اقتصاد محلی در بودجه  ۱۴۰۰شهرداری تهران

شهردار تهران گفت :تالش میکنیم در بودجه
 ۱۴۰۰انعطاف بیشتری داشته باشیم و به اقتصاد
محلی و توانمندی محلی هم توجه کنیم.
پیروز حناچی ،در مراسم آئین بازگشایی
جمعه بازار پروانه با یاد و خاطره سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی ،اظهار کرد :به یاد دارم ایشان و
آقای خرم (وزیر راه وقت) در زلزله بم تالشهای
فراوانی برای نجات مصدومان داشتند .من آن روزها
در سالن فرودگاه کارهای اعزام مجروحین به مراکز
درمانی را انجام میدادم.
وی در ادامه گفت :تپههای عباس آباد جای
بسیار مهمی است و زنده یاد بهنام اتابکی نقش
زیادی در ساماندهی این مجموعه داشت و اگر آن
گروه منسجم در آن دوره عمل نمیکرد و پشتیبانی
نمیشد خیلی از این اتفاقات خوب نمیافتاد.
حناچی با اشاره به شرایط شیوع کرونا در
کشور گفت :در این دوران اقتصاد آنها که روزمزد
بودند تحت تأثیر قرار گرفته و در بودجه ۱۴۰۰
به این موضوع توجه کرده ایم که طبق آمار این
بحران اقتصادی  ۳۰درصد جمعیت شاغالن را در
بر میگیرد و شهرداری هم نسبت به این موضوع
حساسیت خواهد داشت .بنابراین تالش میکنیم

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4تهران از حفاظت زمستانه نخل
های منطقه خبر داد و گفت :همزمان با فصل سرد
سال و احتمال سرمای هوا ،حفاظت از  140نخل
محدوده منطقه چهار در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش امتیاز“ ،حمیدرضا فرخی”
در این باره گفت :به منظور ارتقای سالمت و
آراستگی شهر و با توجه به حساسیت باالی
درختان نخل و درختچه های گرمسیری در
مقابل سرما و یخبندان و جلوگیری از افزایش
رطوبت و پوسیدگی احتمالی برگ ها حفاظت
این درختان در پوشش های نایلونی اجرایی شد.
او افزود :فرآیند اجرایی این عملیات در روزهای
شیوع ویروس کرونا و خلوت تر بودن بوستان ها و
فضاهای سبز شهری انجام گرفت .وی در این باره
افزود :این اقدامات با نظارت کارشناسان مرکز
تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز و به صورت
هرس برگ های آویزان پایینی و پیچیدن گونی
کنفی به دور درختان پالم و سیکاس انجام شد،
به طوری که دمبرگ های جمع شده تا بخشی از
قسمت های انتهایی نخل ها در لفافه های نایلونی
محصور شدند.وی با اشاره به فعالیت های مهم این
طرح زمستانی گفت :تشخیص محدوده فعالیت
های انتهایی رشد بر روی تنه نخل ها ،هرس برگ
های پایینی ،بستن دم برگ های باقی مانده به
صورت دسته ای به نحوی که جوانه رشد انتهایی را
در بر گیرد ،پیچیدن گونی های کنفی به عرض صد
الی صدو پنجاه سانتی متر چند دور به نحوی که
دم برگ های جمع شده و بخش های جوانه مرکزی
را بپوشاند ،از اقدامات انجام شده در این طرح است.

در بودجه  ۱۴۰۰انعطاف بیشتری داشته باشیم و
به اقتصاد محلی و توانمندی محلی هم توجه کنیم.
جمعه بازار پروانه یکی از این موارد است که کسی
برنامه ریزی دولتی و حکومتی برای آن نکرده است.
وی در ادامه گفت :شاید یک نیاز بود و مردم
بخشی از اوقات فراغت شأن را در این بازار پر

میکردند .این بازار با ظرفیتهایی شکل گرفته بود
که خیلی مورد استفاده نبودند.
حناچی به تعطیلی پاساژ پروانه اشاره کرد و
گفت :شرایط کرونایی در این اتفاق تأثیر داشت
از سوئی اگر میخواستیم پارکینگ پروانه را به
پالسکو اختصاص دهیم باید مقاوم سازی میشد.

توافقی که برای مقاوم سازی پارکینگ پروانه
صورت گرفت و با توجه به شرایط کرونایی فضای
سربسته با تراکم زیاد نمیتوانستیم داشته باشیم.
چند نقطه به صاحبان این کسب و کارها پیشنهاد
شد اما در نهایت تپههای عباس آباد مورد قبول
واقع شد در حالی که در تهران خیلی نقاط این را
ظرفیت را دارند و امیدوارم شرایط کرونایی تمام
میشود.
وی ادامه داد :خیابان لشکر آباد اهواز یکی از
جاذبههای گردشگری این شهر شده است در حالی
که در زمان جنگ آنقدر ناامن بود که کسی جرأت
نداشت آنجا برود .این نگاه یعنی توانمند سازی از
طریق اقتصاد که هنر کم عارضه و پر بازده است و
میتواند به اقتصاد کشور هم کمک کند.
شهردار تهران در پایان گفت :در جمعه بازار
هم نگاه هم همین است ،نقاط دیگری در تهران در
شرایط غیر کرونایی میتواند دوباره مورد استفاده
قرار گیرد.
در پایان مراسم پیروز حناچی شهردار تهران
به همراه تعدادی از معاونان شهردار و تعدادی از
اعضای شورای شهر از جمعه بازار پروانه بازدید
کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

بیمارستانهای تهران مقابل زلزله مقاوم نیستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گفت :بیمارستانهای تابعه
دانشگاه ،مقاومت کافی در مقابل زلزله را ندارند.
جلیل کوهپایه زاده ،اظهار داشت :امروز باید از فرصت توجه
مردم و مسئوالن به موضوع بهداشت و سالمت در دوران شیوع کرونا
برای جلب خیرین و ارتقا زیرساختها استفاده کنیم.
وی با اشاره به مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ایران با مؤسسه
سرم سازی رازی ،برای کارآزمایی بالینی واکسن کرونای تولیدی
این مؤسسه و تبیین ضرورت سرعت و حفظ زنجیره سرد در مرحله
واکسیناسیون عمومی کشور ،خواستار مشارکت خیرین برای تأمین
خودروهای حمل واکسن شد.
کوهپایه زاده با اشاره به فرسودگی زیرساختها و تجهیزات

مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران ،افزود :با
توجه به اینکه اکثر بیمارستانهای ما باالی  ۴۰سال عمر دارند ،بر
اساس نظر کارشناسان ،هیچکدام مقاومت کافی را در برابر وقوع زلزله
احتمالی ندارند و ضروری است با مشارکت فعاالنه خیرین عالوه بر ۴
بیمارستان در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی ایران ،کار ساخت
مراکز بهداشتی و درمانی جدید نیز در استان تهران پیگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گفت :با توجه به تورم و
هزینههایی که کرونا بر بخش بهداشت و درمان دانشگاه تحمیل
میکند ،ساالنه  ۲۰۰میلیارد تومان کسر بودجه داریم در حالی که
وظیفه ما در هر شرایطی ،پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی
دانشجویان و خدمات بهداشتی و درمانی جامعه است.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :در جلسه
ستاد مقرر شد در مناطق آبی که مناطق کمخطر
است ،مدارس با جمعیت کم ،شروع به فعالیت
کنند.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو
ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز (شنبه) در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رئیس
جمهور برگزار شد ،گفت :گزارشی که وزارت
بهداشت از آخرین وضعیت کرونا در کشور ارائه
کرد نشان دهنده وضعیت ناپایدار در شمال
کشور است که به نظر میرسد تیمهای اضطراری
که قب ً
ال گفتهشده باید با قوت و سرعت بیشتری
عمل کنند وگرنه ممکن است کرونا به کل کشور
سرایت پیدا کند.
وی در مورد برنامه واکسیناسیون نیز گفت:
در مورد پلتفرمهایی که وجود دارد ،چه تولیدات
خارجی و چه تولیدات داخلی و چه تولید
مشترک و اینکه به چه نحوی برای گروههای
اجتماعی واکسیناسیون انجام شود پیشنهادم
این است که با توجه به کمبود تعداد واکسن،

بازگشایی مدارس با جمعیت کم

آنهایی که سابقه بیماری کرونا دارند و سطح
ایمنی مناسب دارند ،باید در اولویت بعدی
قرار بگیرند و در اولویت اول باید به آن افراد
پرخطری که بیماری را نگرفتند ،واکسن بزنیم
تا به اندازه افرادی که این بیماری را گرفتهاند
سطح ایمنی آنها نیز افزایش پیدا کند و بعد کل
جمعیت را واکسیناسیون کنیم.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد
طول مدت تولید واکسن ،اظهار داشت :مسئله
مهم این است که با این حجم تولید واکسنی که
پیشبینی میکنند ،ممکن است  ۱۵ماه طول
بکشد که دوره طوالنی است و باید این روند
تسریع داده شود و به افزایش حجم تولید داخل
کمک کنیم تا در یک دوره دوسهماهه و حداکثر
چهارپنجماهه این حجم از واکسن تولید و تزریق
شود.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه باید
بیش از پیش به تولید واکسن ایرانی کرونا توجه
شود ،اظهار داشت :همه دستگاه های تحقیقاتی و
اجرایی کشور باید همه امکانات خود را بسیج کنند

تا بتوانیم در روند تولید اولیه و تولید انبوه واکسن
کرونا شتاب بدهیم؛ ما هم در مجلس به عنوان نهاد
نظارتی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز اظهار
داشت :در این جلسه قرار شد در مناطق آبی که
مناطق کمخطر است ،مدارس با جمعیت کم شروع
به فعالیت کنند و در مناطق زرد و آبی ،پایه اول
و دوم ابتدایی و همچنین دروس کارگاهی و عملی
شروع به کار کنند ،اتفاق خوبی است و امیدوارم
پروتکلها رعایت شود و باعث خیزش دوباره
بیماری کرونا و موارد انگلیسی و اروپایی در کشور
نباشیم تا دوباره ما را به آن فاز نامناسب نبرد.
ب رئیس اول مجلس با اشاره به گلهمند بودن
نای 
وزارت بهداشت از تجمعات و عدم رعایت پروتکلها
توسط برخی از مسئولین گفت :توجه داشته باشیم
که رعایت قانون در همه امور و دستوراتی که مقام
معظم رهبری میدهند باید باشد وگرنه نمیتوان
گفت که فقط در حوزه بهداشت قانونمدار باشیم و
در سایر موارد قانونمدار نباشیم.
قاضی زاده هاشمی افزود :عالیترین کسی که

باید قانون را رعایت کند و مجری قانون اساسی
است ،رئیسجمهور است .رئیسجمهور و دولت
باید در رأس پاسداری از قانون باشند که بعد
سایرین هم در امور پاسداری کنند.
وی تاکید کرد :وقتیکه در موارد مختلفی که
دستورات صریح قانونی هست مقاومت میبینیم و
بخشنامهها طوری تنظیم میشود که خالف قانون
است یا اجرا نمیشود و یا جاهایی که دستورات
مقام معظم رهبری اجرا نمیشود ،ما نمیتوانیم
بگوییم فقط دستورات مقام معظم رهبری در حوزه
بهداشت و کرونا مقدس است و اجرا کنیم و در
سایر حوزهها مانند اقتصاد و سیاست خارجی اجرا
نمیکنیم .این را کسی از ما نمیپذیرد.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد :وقتی
مقام عالی دولت رفتارش اینگونه باشد ،نمیشود از
دیگران رعایت قانون را توقع داشت .این نحو رفتار،
رفتار نادرستی است ،یعنی استفاده موردی از قانون
و در جایی که ما صالح میدانیم ،باعث میشود که
دیگران هم زیر بار نمیروند و بعد نتیجه کلیاش این
میشود که هیچکس هیچ قانونی را رعایت نمی کند.

با اجرای رزمایش کمک مؤمنانه به محرومان برگزار شد:

اختتامیه مراسم سالگرد شهادت سردار دلها در قلب طهران

اختتامیه مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی ،سردار دلها در قلب طهران با اجرای
رزمایش کمک مؤمنانه ،از سری کمکهای مردمی
در ایام سوگواری ایشان برگزار شد.
️به گزارش امتیاز ،مراسم اختتامیه سالگرد
شهادت سردار دلها با حضور علیمحمد سعادتی،
شهردار منطقه و رئیس ستاد سردار دلها ،حسن
حسنزاده ،فرمانده سپاه محمد رسولاهلل (ص)،
حسین عابدیفر ،دبیر شبکه یاران انقالب اسالمی و
دبیر ستاد سردار دلها ،مسعود رکنی ،فرمانده سپاه
ناحیه امام خمینی (ره) و برخی دیگر از مدیران
شهری ،مدیران ارشد سرکالنتری هفتم ،خیرین و...
در منطقه  12برگزار شد.
️در این مراسم رکنی ضمن تقدیر از مشارکت

منسجم همه حوزهها اعم از شهرداری ،بسیج،
خیرین ،سرکالنتری هفتم ،پلیس راهور و ...در
هرچه باشکوهتر برگزارکردن نخستین سالگرد
شهادت حاج قاسم سلیمانی ،بهویژه فضاسازی
محیطی و تبلیغات گسترده در معابر اصلی و فرعی
منطقه  12گفت :برنامههای درنظرگرفتهشده برای
این مراسم در منطقه  12به یاری خدا بهزیبایی
هرچهتمامتر برگزار شد و از جمله تولیدات فرهنگی
ارزشمند در این برنامهها ،رونمایی از سرود حاج
قاسم سلیمانی برای نخستینبار در این منطقه بود.
در ادامه عابدیفر طی سخنانی ،برنامههای
اجراشده به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها
در منطقه  12را برشمرد و با اشاره به دستاوردهای
شبکه مردمی یاران انقالب در این منطقه گفت:

شناسایی  500سرشبکه قوی خیرین منطقه
که اکنون در حال کمک به محرومیتزدایی در
سطح منطقهاند ،از جمله این دستاوردها بوده که
بهطور پیوسته به توزیع گسترده کاال و خدمات به
محرومان مشغولاند.
️حسنزاده نیز به عنوان سخنران بعدی ضمن
یادآوری فرمان مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
برای کمک مؤمنانه به محرومان ادامه داد :اکنون
پس از گذشت  10ماه از آغاز این فرمان ،همچنان
میبینیم که خیرین و مردم برای شرکت در این
برنامه اقدام میکنند و مراسم امروز هم از این
دست است که یکی از  63رزمایش کمک مؤمنانه
به مناسبت  63سالگی حاج قاسم سلیمانی در سطح
تهران بوده و نشان میدهد وقتی با روحیه انقالبی و

مردمی پای کار میآییم ،نتایج گرانقدری به دست
میآوریم️ .در پایان سعادتی با ابراز خرسندی از
تالش همهجانبه آحاد مردم برای درک و تبیین
تفکر شهید سلیمانی به عنوان تفکری ملی-اسالمی
در ویژهبرنامههای سالگرد ایشان گفت :امروز شاهد
آنیم که این تفکر از دامنه مرزهای کشور فراتر رفته،
در سرزمینهای مختلف طنینانداز شده و مکتب
شهید سلیمانی را که مکتب ایثارگری ،رشادتها و
والیتمداری است ،به وجود آورده است.
وی تالشهای انجامگرفته برای برگزاری
مراسم سالگرد این شهید را روزی دنیوی و اخروی
همه مشارکتکنندگان در آن خواند و افزود:
انشاءاهلل خداوند به همه ما توفیق حرکت در مسیر
تفکر شهید سلیمانی را اعطا فرماید.

گفتگو با یکی از داوطلبان محک در روزهای شیوع بیماری کرونا:

همراهی داوطلبان با کودکان محک از راه دور

پیش از شیوع کرونا ،محک هر هفته میزبان گروهی از داوطلبان کار
با بیمار بود که وارد بخشهای بستری بیمارستان میشدند و برای لحظاتی
کمک میکردند تا سختی و کسالت حاصل از بیماری فراموش شود .با شیوع
این ویروس به دلیل ضعیف بودن سیستم ایمنی کودکان مبتال به سرطان رفت
و آمد به بخشهای بستری بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان ،محدود
شد .اما از آنجا که محک همیشه در بنبستها به دنبال راه دیگری است،
فعالیتهای کار با بیمار و هنردرمانی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و همین
موضوع فرصتی شد تا دامنه فعالیتها گستردهتر شود و تمامی کودکان تحت
حمایت محک در سراسر ایران بتوانند به صورت مجازی از این خدمات بهرهمند
شوند .این روزها تهیه فیلمهای آموزشی در زمینه سرگرمی و قصهخوانی یکی
از دغدغههای داوطلبان این مؤسسه است .افرادی که هر کدام روایت جالبی از
فعالیت نیکوکارانهشان زیر سقف محک دارند.
«بهاره حسینی» ،داوطلب هنردرمانی و قصهخوانی محک با روایت
آغاز کار داوطلبانه خود برای همراهی با کودکان مبتال به سرطان در مسیر
مبارزه با بیماری ،که در نهایت منجر به تغییر مسیر شغلیاش شد ،گفت:
«تقریبا چهار سال پیش وقتی مشغول فعالیت در یک پروژه تحقیقاتی
بودم با محک آشنا شدم .همکارانم مرا ترغیب کردند تا در این مؤسسه به
فعالیت داوطلبانه بپردازم .با توجه به روحیه حساسی که داشتم در ابتدا
مخالفت کردم .اما پس از یک سال ،به عنوان داوطلب در واحد حسابداری
محک مشغول به کار شدم .مدتی نگذشت که آموزش اصول رایانه به

کودکان مبتال به سرطان در دستور کار واحد خدمات حمایتی و داوطلبان
این مؤسسه قرار گرفت و چون این موضوع مرتبط با تخصصم بود ،آن را
پذیرفتم .برای این کار ابتدا دورههای کار با بیمار مبتال به سرطان را زیر
نظر واحد روانشناسی محک گذراندم .میتوانم بگویم درست همینجا بود
که مسیر زندگیام تغییر کرد».
وی در خصوص افزایش عالقهمندیاش به حوزه کار با بیمار افزود:
«پس از گذشت مدتی از فعالیتم در حوزه کار با کودکان مبتال به سرطان،
به مربیگری کودک عالقهمند شدم و دورههای آموزشی پیشرفته در این
زمینه را پشت سر گذاشتم .شغل قبلی خودم را که پژوهش و مشاوره
مدیریت بود ،رها کردم و این روزها مشغول تدریس به کودکان و نوجوانان
در زمینههای موسیقی و خالقیت هستم».
بهاره حسینی که در زمان کار با کودکان مبتال به سرطان به
ادبیات کودک و قص هخوانی عالقهمند شد ،در خصوص چگونگی
فعالیت داوطلبانهاش پس از شیوع کرونا ادامه داد« :با شیوع ویروس
کرونا فعالیتهای داوطلبانه در محک با تغییراتی متناسب با شرایط روز
جامعه همراه شد .به عنوان مثال در این روزها با ارسال فیلمهای آموزشی
موسیقی را به کودکان مبتال به سرطان آموزش میدهم و برایشان قصه
میخوانم».
این روزها یکی از فیلمهای آموزشی خانم حسینی با استقبال زیاد
کودکان محک رو به رو شد .در این فیلم او با نواختن ساز کودکانه بلز،

خبر کوتاه
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک :

کلنگ توسعه خط  3به  1مترو به زودی
زده می شود

کلنگ توسعه خط  3به  1مترو در شمال
تهران با توجه به تحویل زمین مورد درخواست
شرکت مترو برای اجرای کار ،به زودی به زمین
زده می شود.
به گزارش امتیاز؛ محمد خردمند معاون
حمل و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه در
جلسه نهایی شدن مسیر توسعه خط  ۳به ۱
مترو در منطقه یک که با حضور مدیران پروژه
شرکت توسعه مترو برگزار شد با بیان مطلب
فوق اظهار داشت :با همکاری خوب شرکت مترو
و شهرداری منطقه یک در اجرای این طرح،
امیدواریم این خط به زودی به اجرا و بهره
برداری برسد.
خردمند افزود :طبق اعالم مدیر پروژه در
حال حاضر مسیر این طرح به طول بیش از ۸
کیلومتر با  ۷ایستگاه مصوب و توسعه شمال
غربی خط  ۳مترو توسعه شمالی خط  ۱از
میدان تجریش به سمت زعفرانیه در قالب فرایند
مطالعاتی به صورت یکپارچه در نظر گرفته شده
است.
خردمند افزود :با بررسی  ۱۱گزینه انتخابی
 ۴گزینه انتخاب شد که  ۱مسیر از نوبنیاد به
میدان شهید باهنر متصل و  ۳مسیر از سه
راه نارنجستان به میدان نیاوران متصل و هر
دو در امتداد خیابان شهید باهنر به خیابان
ولیعصر(عج) می رسیدند که گزینه نهایی با عبور
از خیابان پاسداران انتخاب شد.
وی تصریح کرد  :مسیر توسعه از میدان
نوبنیاد ابتدای خیابان پاسداران شروع می شود
در خیابان شهید باهنر ادامه می یابد و از میدان
تجریش عبور و در خاتمه به خیابان زعفرانیه
می رسد که کل ایستگاه های واقع در محدوده
منطقه یک  ۷ایستگاه شامل سه ایستگاه در
پاسداران ،دو ایستگاه در نیاوران ،یک ایستگاه
در میدان تجریش و یک ایستگاه در زعفرانیه
قرار دارد.

اتمام پروژه باغ راه طبیعت در خیابان
های سهروردی و بهار

دانش آموزان در مناطق آبی به مدرسه میروند!

در قالب بهسازي نقاط بي دفاع شهري:

اجرای طرح حفاظت زمستانه از
نخلهای شمال شرق تهران
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اجراي طرح شهر امن در منطقه ١٩

شهر امن عنوان طرحي است كه با شناسايي
و ساماندهي نقاط بي دفاع شهري در منطقه ١٩
اجرا مي شود.
به گزارش امتیاز ،علي توكلي شهردار
منطقه با اعالم اينكه اين طرح با هدف امنيت
بخشي به شهروندان بويژه بانوان براي حضور
در شهر صورت مي گيرد گفت :در همين راستا
تاكنون  ۳۰نقطه طی تشکیل شوراهای اجرایی
وکسب نظر از معتمدین و شهروندان بخصوص
بانوان شناسایی شده است.
او با اشاره به فاکتورهای کالبدی که در این
طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد افزود :تاریکی،
ازدحام و یا خلوتی بیش از حد و عدم دسترسی
به وسیله نقلیه عمومی ،فرم ،فضا و آلودگی دیداری
از جمله شاخص هاي مورد ارزيابي در اين طرح
هستند.ضمن اينكه طي اين طرح کیفیت و
امنیت پیادهروها ،رویتپذیری مکان ،ایجاد نظارت
اجتماعی و تنوع کاربری و فعالیتها نيز بررسي
مي شود .توكلي با تاکید بر اینکه ارتقای امنیت
با مشارکت شهروندان محقق مي شود بیان کرد:
در این طرح طی مراحل تسهیلگری از شهروندان
و اهالی محالت بویژه بانوان نظرسنجي میشود
که برای دریافت خدمات اولیه در محالت در چه
مکانهایی احساس ناامنی میکنند .همچنين
ضمن تعامل با نمایندگان ومعتمدین محلهNGO،
ها و دفاتر توسعه محلی ،متخصصین حوزه های
شهری براي استخراج و تعيين نقاط ناامن و بی
دفاع در نقشه ،پيرامون معضالت محله و شناسایی
گروه های ذینفع ایده پردازی و گفتگو و در نهايت
نيز اقدامات اجرایی در حوزه کالبدی برای رفع
مشکالت و تامین امنیت زنان اجرایی خواهد شد.
به گفته اين مسئول نقاط بي دفاع شناسايي
شده پس ازغربالگری و تایید نهایی وارد مرحله
اجرایی خواهد شد.

اجتماعی

شعری را درباره یک خرگوش خواند و یکی از فرزندان محک که در
بیمارستان امام علی استان البرز درمان میشود ،با شنیدن این قصه،
ی آن را به تصویر کشید .او درباره ایده این فیلم گفت« :حدود یک
نقاش 
سال در مهدکودکی کتابدار بودم و در آن زمان با مشاهده رفتار کودکان در
انتخاب کتاب ،متوجه شدم خرگوش حیوان مورد عالقه دخترها است .آنها
با شخصیتهای داستانی این حیوان ارتباط زیادی برقرار میکنند .برای
همین از موسیقی و خرگوش کمک گرفتم تا ارتباط الزم در این زمینه
با کودکان در حال درمان برقرار شود .در نهایت بازخوردی که گرفتم مرا
شگفتزده کرد».
داوطلب هنردرمانی محک در پایان با بیان تجربیاتش در زمینه کار با
کودکان مبتال به سرطان افزود« :تجربه کار با کودکان مبتال به سرطان این
موضوع را به من ثابت کرد که آنها زندگی و کودکی را بسیار دوست دارند.
برای همین تمام قدرتشان را برای مبارزه با بیماری به کار میگیرند .در عین
حال موسیقیهای شاد و هیجانانگیز آنقدر برایشان جذاب است که میتواند
روحیهشان را بازسازی کرده و آنها را به دنیای دیگری به جز فضای بیمارستان
ببرد .من معتقدم آنها با استفاده از هنر میتوانند امیدوارانهتر برای رسیدن به
فردایی روشن تالش کنند .در این میان وظیفه ماست که در این مسیر سخت
همراهشان باشیم .امیدوارانه انگیزه بدهیم و کمک کنیم تا روزی نهچندان دور
ریشه بیماری سرطان برای همیشه خشک شود .بیجهت نیست که ما در
محک باور داریم که سرطان پایان کودکی نیست».

شهردار منطقه  7از اتمام پروژه احداث باغ
راه طبیعت با عنوان باغ راه مهربانی در خیابان
های سهروردی و بهار خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با
بیان این مطلب افزود :این منطقه نسبت به
شکوفایی عرصه سبز و ایجاد باغ راهی به رنگ
طبیعت همراه با طراحی و آذین بندی در باغ راه
سهروردی اقدام کرد.
وی در ادامه تصریح کرد :این باغ راه ها
بستری برای پیوند شهروندان با طبیعت از طریق
رسیدگی به پرندگان و نیز مکثی کوتاه در گذر
زمان در میان اضطراب های زندگی شهری
خواهد بود.
شهردار منطقه  7اجرای این طرح را گامی
موثر در جهت افزایش رفاه و آرامش شهروندان و
همچنین ایجاد طراوت و شادابی در سطح شهر
و بهسازی معابر عمومی دانست و گفت :نصب
گلجای های رنگی ،کاشت انواع گیاهان رونده،
رنگ آمیز ی المان های شهری با رنگ های
الوان ،آذین بندی تنه درختان با النه پرندگان
و جانمایی کتابخانه های چوبی و کتاب جهت
انجام مطالعه تنها بخشی از اقداماتی است که در
این باغ راه انجام شده است.
به گفته وی با توجه به استقبال شهروندان
باغ راه بهار نیز با اتمام آذین بندی جهت استفاده
شهروندان آماده و در دست بهره برداری قرار
گرفته است.

توزیع 7هزار نهال مثمر رایگان در
محله های مرکزی شهر تهران آغاز شد

شهردار منطقه  11تهران از آغاز
توزیع و کاشت بیش از 7هزار نهال
درختان مثمر به صورت رایگان در
منازل شهروندان ساکن در محله های
مرکزی شهر تهران خبر داد .
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با بیان
این که توزیع رایگان نهال درختان مثمر بین
شهروندان ساکن در منطقه  11از نیمه دوم دی
ماه آغاز و تا نیمه اول اسفند ماه ادامه خواهد
داشت؛ گفت :شهروندان می توانند برای ثبت
سفارش از طریق سامانه  137اقدام کنند.
شهردار منطقه  11افزود :بر اساس گزارش
های واصله بیشتر شهروندان تمایل به کاشت
درخت مثمر در منازل خود دارند؛ به همین
منظور مقرر شد از نیمه دوم دی تا نیمه اول
اسفند سال جاری بیش از 7هزار نهال مثمر به
صورت رایگان برای کاشت و تحویل در منزل
شهروندان توزیع شود.
او ضمن اشاره به توزیع نهال های مثمردر
خصوص نوع نهال ها بیان کرد7 :هزار نهال
زیتون ،به ،خرمالو ،آلو ،زردآلو و نارنج طی دو
مرحله از طریق سامانه  137و تحویل حضوری
در بوستان های معین توزیع خواهد شد.
آبادیان ادامه داد :پس از ثبت درخواست
شهروندان در سامانه  137و ذکر نشانی منزل،
کارشناسان کلینیک مرکز تام منطقه 11به
همراه کارگران کاشت درخت در محل حضور
پیدا خواهند کرد و اگر شهروند درخواست
کاشت نهال داشته باشد نهال را برایشان در محل
غرس می کنند و اگر صرفا درخواست تحویل
نهال را داشته باشند روش های نگهداری گیاه را
به ایشان آموزش می دهند .
به گفته شهردار منطقه  ، 11از نیمه دوم
دی ماه تا اولین روز اسفند ماه سال جاری به
تعداد 2هزار نهال و از ابتدای اسفند تا  15اسفند
ماه به مناسبت روز درختکاری نیز 4هزار نهال
مثمر دیگر توزیع و غرس خواهد شد.
آبادیان در انتها یادآور شد :توزیع نهال
ها رایگان است و به منظور حفظ سالمتی
شهروندان در مرحله نخست ،ثبت و سفارش
نهال صرفا از طریق سامانه تلفنی  137امکان
پذیر است .

