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عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکن ها و عدم برخورد با آنها

چرا نخبه های مملکت می روند؟

ثبت  ۵۰۰پالک خودرو به نام یک نفر

با توجه به برخی عادی انگاریها مطرح شد؛

هشدار حریرچی در مورد  ۲۵روز آینده

معاون کل وزارت بهداشت گفت :اگر تا  ۲۵روز
آینده بتوانیم شیوهنامههای بهداشتی را به درستی
رعایت کنیم ،عید نوروز آرامی خواهیم داشت .به
ایرج حریرچی با بیان اینکه ویروس انگلیسی بسیار
تهاجمی و از مرزها وارد خوزستان شده است ،افزود:
تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از  ۲۰۰نفر
در روز به  ۳هزار و  ۵۰۰نفر در این استان و تعداد
بستریها در مقایسه با یک ماه پیش از  ۱۰۰نفر
به هزار و  ۱۰۰نفر افزایش یافته است .معاون کل
وزارت بهداشت تاکید کرد :با توجه به اینکه نسبت
ابتالء در عراق  ۱۰برابر شده اگر شیوه نامههای
بهداشتی در خوزستان و استانهای مرزی رعایت
نشود ممکن است چنین فاجعهای در این استانها
رخ دهد.وی گفت :عامل تشدید کننده ویروس
انگلیسی رعایت نکردن شیوه نامههای بهداشتی
است و متأسفانه در برخی شهرهای خوزستان
استفاده از ماسک به زیر  ۵درصد و نزدیک صفر
رسیده است.حریرچی افزود :در حالی که باید در
 ۱۱شهرستان خوزستان مقررات شهرهای قرمز
رعایت شود این دستورالعملها نه در بازار ،نه در
صنوف و نه در برخی دستگاههای دولتی رعایت
نمیشود.وی گفت :اکنون شیوه نامهها  ۵۰درصد
در شهرهای قرمز خوزستان رعایت میشود.
حریرچی افزود :تردد به خارج از استان خوزستان
و ورود به این استان و تردد بین شهری ممنوع
شده است و مرزها بسته شدهاند اما برخی پروازها و
ترددهای بین استان انجام میشود و برخی بازارها
و پاساژها باز هستند و دستفروشی به صورت کامل
انجام میشود.وی گفت :برای مقابله با ویروس کرونا
هیچ راهی جز رعایت شیوه نامههای بهداشتی و
تشدید محدودیتها وجود ندارد.حریرچی افزود:
اکنون فشار سنگینی به بیمارستانهای خوزستان
وارد شده که ممکن است در خدمت رسانی دچار
مشکل قابل توجهی شویم .وی گفت :خوزستان
به خیز سوم بیماری کرونا وارد شده و در استان
آذربایجان غربی نیز روند ابتالء صعودی است.
حریرچی افزود :اکنون حدود  ۱۳۰کشور حتی
یک واکسن کرونا نیز دریافت نکردهاند و فقط  ۲و
 ۷دهم درصد مردم جهان یک دوز واکسن تزریق
کردهاند .وی گفت :پیش بینی میشود فرآیند
واکسیناسیون در کشورهای با درآمد متوسط،
یک تا دو سال و در کشورهای فقیر تا سال ۲۰۲۷
میالدی زمان ببرد.حریرچی افزود :تا آن زمان باید
شیوه نامههای بهداشتی رعایت شود و اگر در ۲۵
روز آینده این شیوه نامهها را رعایت کنیم عید نوروز
آرامی خواهیم داشت.وی گفت :در آمریکا هر ۱۰
روز یک بار تعداد مبتالیان به ویروس انگلیسی
دو برابر میشود و در انگلیس بیش از  ۹۵درصد،
فرانسه بیش از  ۶۰درصد و کشورهای دیگر اروپای
غربی حدود  ۵۰درصد موارد بیماری کرونا بر اثر
ویروس انگلیسی است.
رئیس جمعیت هالل احمر:

توزیع بیش از  ۷میلیاردتومان اقالم
امدادی میان زلزله زدگان سی سخت

رئیس جمعیت هالل احمر گفت :ارزش
ریالی اقالم زیستی و امدادی توزیع شده میان
زلزله زدگان استان کهگیلویه و بویراحمد ،به رقم
 ۷میلیارد و  ۸۵۰میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
رسیده است .کریم همتی در خصوص آخرین
وضعیت عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله
زده سی سخت و یاسوج گفت :تا ساعت  ۶صبح
امروز چهارم اسفند ماه ،مجموعاً  ۱۴هزار و ۳۳۹
نفر اسکان اضطراری یافته و بنا بر اعالم سازمان
اورژانس کشور ۶۷ ،نفر نیز مصدوم شدهاند.وی
با توضیح درباره اقالم امدادی توزیع شده میان
آسیبدیدگان این زلزله عنوان کرد :تا کنون
 ۶۶۴۴کیلوگرم نایلون پوششی ۹۴۵ ،تخته پتو،
 ۷۰تخته موکت ۱۹۶۵ ،بسته غذایی  ۷۲ساعته
و  ۲۱۴شعله وسیله گرمایشی میان آسیب
دیدگان توزیع شده است.رئیس جمعیت هالل
احمر با اشاره به حضور  ۲۸۹نیروی عملیاتی
امداد و نجات در این منطقه تصریح کرد :تاکنون
 ۷۹دستگاه خودروی امدادی شامل خودروهای
سبک و سنگین و یک فروند بالگرد برای امداد
رسانی به ویژه در  ۱۴۷روستای آسیبدیده این
حادثه به کار گرفته شده است.
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اخبار
رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد :مالکیت
پالکهای جدا شده خودروها براساس مصوبه
دولت فقط تا یک سال به اسم اشخاص باقی
میماند و بعد از آن واگذار خواهد شد .سردار
هادیانفر افزود :ساالنه  ۳۷میلیون خدمت از
طریق پلیس راهور ارائه میشود که پنج و نیم
میلیون خدمت مربوط به شماره گذاری است و از
این تعداد نیز سه و نیم میلیون خدمت مربوط به
نقل و انتقال است .وی گفت :در سال  ۸۵پیش
بینی کرده بودیم  ۶۲میلیون پالک میتوانیم
ارائه کنیم و ممکن است با مشکل شماره جدید
روبرو شویم.سردار هادیانفر افزود :تا به امروز
 ۵۵میلیون پالک به خودروها اختصاص داده
شده است که از این تعداد  ۲۳میلیون پالک
بر روی خودروها نصب میباشد .رئیس پلیس
راهور ناجا گفت ۳۲ :میلیون پالک همچنان در
انبارها نگهداری میشود که متاسفانه خیلی از
این پالکها بیش از یک سال است در انتظار
واگذاری به همان فرد مالک است.وی افزود :در
یکی از پروندهها  ۵۰۰پالک برای فردی ثبت
شده و در مراکز در حال نگهداری و بالاستفاده
است .رئیس پلیس راهور ناجا گفت :پیشنهادی به
هیئت دولت دادیم و هیئت دولت آن را تصویب
کرد که پالکها فقط برای یکسال برای اشخاص
محفوظ بماند و بعد از آن بر روی خودروهای
دیگر نصب و به افراد دیگر واگذار شود .سردار
هادیانفر افزود :به هر صورت واگذاری پالکهای
جدا شده که به زودی در چرخه شماره گذاری
وارد میشود ،به صورت سیستمی خواهد بود و
دستی انجام نخواهد شد ،بنابراین مردم مراقب
کالهبرداران باشند .وی در خصوص پالکهای
رند نیز گفت :پالکهای رند به هیچ عنوان ارائه
نمیشود و قابل تخصیص نیست.

اجتماعی

وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی
پروتکل شکنی ها و همچنین عدم برخورد با این
افراد ،گفت :ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی
گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمی کنید؟ .اینطور
که نمی شود مملکت اداره کرد .چقدر باید فریاد
بزنم و بگویم.
دکتر سعید نمکی در نوزدهمین آیین پویش
ره سالمت و بهره برداری از پروژه های دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،گفت :در حال حاضر حدود ۱۳
ماه از گرفتاری همکارانم با کووید ۱۹-میگذرد.
البته وقتی میگویم  ۱۳ماه ،این برای افراد کج
خیال و بدفهم رفرنس نشود که اینها آخرین
روزهای بهمن ماه اولین مواردشان را اعالم کردند،
اما خودشان میگویند ما  ۱۳ماه است که گرفتاریم.
اوال به کسانیکه ادعا میکنند وزارت بهداشت قبل
از پایان بهمن مواردی از کووید ۱۹-داشت ،اما
اعالم نکرد ،اگر یک مورد توانستند ادعایشان را
ثابت کنند ،به آنها جایزه میدهم .من  ۲۳۰۰تا
 ۲۴۰۰نمونه ای که از دی ماه و آذر ماه سال قبل از
آنفلوآنزا نگه داشته بودیم ،گفتم همه را یکبار دیگر
تست کنید .زیرا میدانستم که برخی آمریکاییها
و به خصوص اسراییلیها به دنبال این بودند که
بگویند کانون کرونا ایران بود و عده ای هم اینجا
پای بیرقش سینه زدند .من این را میدانستم .بر
همین اساس این نمونهها را مجددا تست کردیم و
به جز سه نمونه در سراسر کشور ،که از  ۲۳بهمن
به بعد بود ،هیچ موردی از کووید در نمونههایی که
برای آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نشد.
وی افزود :نمیدانم برخی چطور با کمال
بیانصافی برای سوار شدن بر یک موج سیاسی
تبلیغاتی به راحتی یافتهها و گفتههای مملکتشان
را زیر سوال میبرند .اگر کسی توانست یک مورد از
کرونا را قبل از این تاریخ اثبات کند ،نه تنها به او جایزه
میدهیم ،بلکه هزار بار از او عذرخواهی می کنیم .در
عین حال برای دفاع از حیثت عزیزانی که طی این این
مدت خودشان را به آب و آتش زدند ،هیچ یاوهگویی
ن مجموعه را زیر سوال ببرد ،رها
که بخواهد سالمت ای 
نخواهم کرد و به هیچ وجه اجازه نخواهم داد.
با کج سلیقگی ساختار مدیریت کرونا را زیر
سوال می برند

وزیر بهداشت افزود :وقتی آقای المنظری به
ایران میآید و اعالم میکند که مدیریت ایران یکی
از نابترین ،شایسته ترین و مدرنترین شیوههای
مدیریتی بود که می تواند برای جهان الگو باشد ،یک
آدم در داخل با کمال کجسلیقگی چگونه صحت این
ساختار را در ذهن مردم زیر سوال میبرد؛ آن هم برای
درماندگی در شرایط سیاسی و کسب برخی سالیق در
حوزه سیاسی .این را بدانید که من اگر ُمردمُ ،مردم ،با
دم مسیحا هم زنده نمیشوم .مردم این سرزمین فقط
به کسی بها میدهند که با آنها صادق باشد .دیگر به
سیاسی کاری بها نمی دهند .تمام شد .دوران عوام
فریبی خاتمه یافت .آن ور دنیا کسی عطسه کند،
این ور دنیا به او می گویند که عافیت باشد .دوران
عوامفریبی با این شبکههای اجتماعی تمام شد .مگر
می توان مردم را با برخی شعارهای تند فریب داد؟.
با دستهای بسته در اقیانوس شنا کردیم

نمکی ادامه داد ۱۳ :ماه را از این نظر گفتم
که به محض اینکه در ووهان گزارش ویروس را
شنیدیم همهمان آماده شدیم و بالفاصله مرزها را
بستیم و در تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم.
شروع به طراحی کیت کردیم .وقتی  ۵۷نفر از
دانشجویان ووهان را آوردیم ،با چه کیتی تست
کردیم؟ .با کیتی که در پاستور طراحی شده بود.

کسی به ما کیت نداد .وقتی قم شدید گرفتار شد و
بعد گیالن ،تازه یکی از همکارانمان دستی مقداری
کیت برایمان آورد .ما ونتیالتور و ماسک و گان را
خودمان طراحی کردیم و تنها در این اقیانوس با
دستهای بسته شنا کردیم .در اوج نامردی تحریم.
عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکن ها و
عدم برخورد با آنها

وی با بیان اینکه به روح همه شهدای سالمت
درود می فرستم ،گفت :به شدت گله مندم از کسانی
که پروتکل ها را رعایت نمی کنند و به شدت گله
مندترم از کسانی که با پروتکل شکن ها برخورد نمی
کنند .وزارت بهداشت که ابزار ندارد .ابزار ما جان است
که فدا شده و بیش از این چیزی نداریم .ما از برخی
اتفاقات کشور ،اطالع نداریم .دیشب در ایالم خانم
جوانی اینتوبه شد و حامله بود که با سزارین کودکش
به دنیا آمد .من نمی دانم که این کودک هرگز مادر
دید یا خیر یا چشم این مادر بر سیمای فرزندی که ماه
ها در شکمش حس کرده باز خواهد شد یا نه؟ ،اما چه
کسی عامل مرگ این بانوی ایالمی است.
همکارانم تا کجا باید تاوان ندانم کاری
برخی ها را بدهند

وزیر بهداشت افزود :ما کی برای تردد از مرزها
به سمت عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟.
چه کسی از من نامه دارد در این زمینه .کدام یک
از همکارانم با برخی از این ترددها موافقت کردند؟.
اتوبوسی می آید و آن را در مرز تست می کنیم که فرد
مثبت از آن بیرون می آید .این فرد مثبت پیاده می
شود و اتوبوس تا فالن شهرستان می رود .ردیابی می
کنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا می شوند .تا کجا
باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را بدهند .ما
چه گناهی کردیم که در  ۱۳ماه مدام باید موج ایجاد
شود ،موج را بشکنیم و شهید دهیم!.
فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند،
چرا گوش نمی کنید؟

نمکی گفت :خدا شاهد است که داغ این
شهدای سالمت دارد مرا نابود می کند .نابترین
بچههای نظام سالمت را از دست دادم .داغی برای
هیچ فرماندهی باالتر از این نیست که افسران ارشد
و سربازانش را از دست بدهد آن هم به دلیل ندانم
کاری و سهل انگاری دیگران .من وزیر خبر ندارم
چه کسی می آید و بیرون می رود .فقط شدم ته
رودخانه ،زخمی و جنازه جمع کن .بجای وزیر
بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه .این درد
بزرگی است .ویروس ،ویروس مهاجمی است .فکر
نکنید ،انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف سالمت
جهان را دارد .انگلیس یکی از نظام های سالمت
مقتدر جهان را دارد .آلمان کشور کمی نیست در

مقابل مسایل بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد.
نه گستردگی اقلیم ما را دارند و نه کم بضاغتی
اقتصادی ما را دارند .ما داریم فریاد میزنیم که
اپیدمی گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمی کنید؟.
اینطور که نمی شود مملکت اداره کرد .چقدر باید
فریاد بزنم و بگویم .چقدر باید خجالت بکشم از
پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی و بقیه.
ما برای موج شکنی خلق نشدیم و دیگران
برای موج آفرینی

وزیر بهداشت تاکید کرد :نمی شود که من
ناگهان باخبر شوم که بدون اطالع ما یک گروه آمد
و گروهی رفت .آن هم در کشوری که رهبر انقالب
وقتی می خواهد نشست مجازی بگذارد ،می گوید
باید از وزارت بهداشت اجازه بگیریم .رییس جمهور
می خواهد برود مرقد امام (ره) می گوید از وزارت
بهداشت بپرسید به چه صورت باشد .این نمی شود که
بقیه رعایت نکنند .بزرگان نظام رعایت می کنند ،اما
عده ای اصال حواسشان به این چیزها نیست .وقتی
هم اپیدمی آمد و کشتار کرد ،میگویند در فالن جا
غلظت اکسیژن کم بود .طبق گزارشات واصله در فالن
جا بیمار را دیر رسیدگی کردند و همه این سواالت
شروع می شود ،اما یک نفر نمیگوید که در پیک
قبلی خوزستان که پروتکلشکنی ما را گرفتار کرد،
چه کسی این را جمع کرد ،چه کسی شب تا صبح
نخوابید ،چگونه اکسیژن رسید ،چرا یک نفر نیامد در
خیابان فریاد بزند که ما امکانات نداریم .چه کسانی این
آتش را خاموش کردند .اما اگر خدایی نکرده  ۵دقیقه
دارویی دیر شود ،هزار قلم و هزار شبکه اجتماعی راه
می اندازند .اینطور نمی توان مملکت اداره کرد .من
مکتوب هم نوشتم .دیگر برای ما و همکارانمان بیش
از این صبوری میسر نیست .ما برای موج شکنی خلق
نشدیم و دیگران برای موج آفرینی .این را همه باید
بدانند .محکم هم باید بدانند.
چرا نخبه های مملکت دارند می روند؟

نمکی گفت :من همواره در حوزه فرهنگی و
دانشجویی اعالم کردهام که رسالتمان فقط توسعه
فضا نیست ،بلکه توجه به فضای روحی و معنوی
دانشجو هم هست .ما باید روح لطیف چند بعدی
تاثیرپذیر را مراقبت کنیم .چقدر می توانیم تعهد و
اخالق را در کنار علم آموزی در این بچهها تقویت
کنیم؟ .چقدر می توانیم پایبندی به این سرزمین
را که پا در رکاب رفتن نباشند ،تقویت کنیم؟ .چرا
روستا زاده عاشق سرزمین ،بعد از دو سال فیلش
هوای هندوستان ،استرالیا ،انگلیس و کانادا و ...می
کند؟ .چرا نخبههای این مملکت دارند میروند؟ .چرا
اینها می روند و بانک ژنتیک جاهای دیگر دنیا را
تقویت می کنند؟ .چرا بازنمیگردیم و این فاجعه

ملی که دارد اتفاق میافتد را بازنگری نمی کنیم؟.
پسر من دانشجوی شریف است و میگوید یکی از
دانشجویان هم آماده ماندن نیست و متاسفانه اساتید
هم پل می شوند برای این عبور .این خون دل دارد
که سرمایههای عظیم ملی که با سختی تربیت شدند،
دارند می روند .اگر این غفلت ادامه یابد ،در آینده جزو
تهیدستترین کشورها از نظر منابع انسانی میشویم.
نمکی با بیان اینکه دانشجو و نخبه را باید نواخت
نباید راند ،نباید زد ،باید جذب کرد و نگهداشت و
هنرمندانه نگهداشت ،گفت :جذب کردن هنر و الگو
می خواهد .متاسفانه الگوها را هم در حال حاضر کم
داریم و یا نداریم .زحماتی که در زمینه سیستم طبخ
غذا کشیده شده ،کار بزرگی است.
وی افزود :ما بدترین سال اقتصادی کشور
را بعد از انقالب داشتیم .محدودیتهای تحریمی
که دیوانهای بر ما تحمیل کرد ،بسیار سخت بود و
دولت در بدترین ایام پرچالش خود ،کشور را اداره
کرد .ما این توفیق را حاصل کردیم که توانستیم
 ۵۰درصد به حقوق رزیدنت و کارورز و  ...اضافه
کنیم و وامی هم برای  ۲۰هزار نفر  phdو رزیدنت
فراهم شد .همچنین کار بزرگ دیگری که بحث
بیمهها بود .یک روز دیدم که خانواده یک رزیدنت
مشکل دفترچه دارند و بیمه نبودند .مگر می شود
چنین چیزی؟ .خیلی بد است .بر همین اساس
عالوه بر بیمه درمانی که شکل گرفت ،داریم با
وزیر رفاه قراردادی را تنظیم می کنیم برای بیمه
تامین اجتماعی مجموعه دستیاریمان و مجموعه
دانشجوی  PHDو حتی کارشناسی ارشدمان
که زمان تحصیل ،به عنوان پایهای برای تامین
اجتماعی شان محاسبه شود تا در آینده بتوانند در
محل کارشان آن را ادامه دهند .این اقدام هم برای
بچهها دلگرمی است و هم برای ما جمعیت خاطری
را فراهم میکند و هم حلقهای برای ماندگاریشان
است.
نمکی گفت :اقدامات بزرگی دارد شکل می
گیرد .از خیرین هم تقاضا می کنم که نهضت
خوابگاهسازی را انجام دهند .اگر نیروی انسانی
سالم و با روح رضایتمند در محل کار باشند ،یک
نوع خدمت می دهند ،اما اگر با روح زخمی رفتند
به شکل دیگری خدمت می دهند .تقاضا دارم
خیرین هم به این حوزه کمک کنند .امسال در
حوزه ساخت و ساز و توسعه زیرساخت ها رشدی
داشتیم که در طول تاریخ قبل و بعد از انقالب
بی نظیر بود .امسال  ۱۱هزار تخت به تختهای
کشور اضافه خواهیم کرد و حدود  ۱۴۰۰پروژه را تا
اردیبهشت آینده در قالب طرح ره پویش سالمت،
افتتاح میکنیم .تهران و حاشیه تهران از نظر
تعداد تخت مغفول مانده بود که در تهران فقط
در دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود  ۲۳۰۰تخت
به مجموعه تخت های دانشگاه اضافه می کنیم و
اولین بیمارستان  ۱۰۰۰تختخوابی کشور بعد از
بیمارستان امام خمینی ،مهدی کلینیک است که
انشاءاهلل تا ماه های آینده به بهره برداری می رسد.
در حاشیه تهران شهر قدس ،مالرد ،شهریار ،اسالم
شهر با جمعیت بیش از  ۲میلیون نفر یک تخت
بیمارستانی نداشت .از روز اولی که آمدم بزرگترین
هم و غمم را گذاشتم تا این مجموعه را تکمیل
کنیم .در مالرد ،شهر قدس افتتاح شد و شهریار هم
به زودی افتتاح خواهد شد و تخت های اسالمشهر
هم در ماه های اول سال آینده افتتاح می شود.
در آینده بسیار نزدیک  ۴۰۰۰تخت در تهران و
اطراف تهران به مجموعه تخت های بیمارستانی
اضافه میکنیم

حجت نظری در آیین افتتاح زمین های تنیس خاکی و چمن های مصنوعی منطقه :19

توسعه ظرفیت های ورزشی منطقه  19گامی در جهت کاهش فاصله شمال و جنوب

مراسم افتتاح و بهره برداری از زمین های
تنیس خاکی و  10زمین چمن مصنوعی منطقه 19
طی آیینی با حضور رئیس کمیته ورزشی شورای
اسالمی شهر تهران ،معاون امور مناطق شهرداری
تهران  ،رئیس فدراسیون تنیس جمهوری اسالمی
ایران ،مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران،
شهردار و مدیران شهرداری منطقه  19و شورایاران
و نیز چند تن از چهره های بنام و پیشکسوت
عرصه فوتبال کشور همچون خداداد عزیزی ،رضا
شاهرودی ،بهنام ابوالقاسم پور ،آرش برهانی ،حمید
جاسمیان و مهدی امیر آبادی در بوستان بزرگ
والیت برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،در این مراسم حجت
نظری عضو و رئیس کمیته ورزشی شورای اسالمی
شهر تهران ضمن ابراز خرسندی از افتتاح  5زمین
تنیس خاکی و  10زمین چمن مصنوعی در این
منطقه جنوبی ،این اقدام را گامی مهم برای تحقق
کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران دانست و
افزود :با افتتاح این زمین ها توانستیم امکان بهره
برداری از این ورزش را که در باور عمومی به
عنوان ورزشی لوکس و دست نیافتنی است برای
شهروندان پایتخت نیز محقق کنیم.
او با اشاره به موقعیت جغرافیایی و دسترسی
مردم مناطق دیگر به بوستان والیت برای استفاده

از این زمین ها ،از توسعه زمین های تنیس خاکی
در سایر مناطق و پهنه بندی شهر تهران برای ایجاد
آن خبر داد و گفت :در همین راستا تالش می
کنیم تا این زمین ها را در  5پهنه در شهر تهران
احداث کنیم.

به گفته این مسئول فدراسیون تنیس متعهد
خواهد بود که این منطقه را به عنوان یکی از پایگاه
های قهرمانی خود بشناسد چراکه طی آمایش
سرزمینی در حوزه ورزشکاران ،قهرمانان ما متعلق
به جنوبی ترین مناطق شهر تهران هستند.

در این مراسم مصطفی سلیمی معاون امور
مناطق شهرداری تهران با تشکر از فعالیت های اجرایی
در راستای تغییر وضعیت و توسعه این منطقه بیان
کرد :توسعه فضاهای ورزشی در منطقه  ،19احداث
معابر ،خیابان ها و پل های جدید ،و تغییر نمای
شهری منطقه گویای اقدامات مثبت انجام شده در این
منطقه محسوب می شود  .این مسئول احداث زمین
های تنیس خاکی و چمن های مصنوعی را فرصتی
خوب برای ورزش شهروندان این منطقه دانست و ابراز
امیدواری کرد گام های توسعه ای در این منطقه تداوم
داشته باشد.
در ادامه این مراسم داود عزیزی رئیس
فدراسیون تنیس نیز ضمن تشکر از شهرداری
منطقه  19در ایجاد زمین های تنیس خاکی
بوستان والیت ،ساخت آن ها را اقدامی مثبت در
راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد شورو شعف
در این منطقه جنوبی دانست.

امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش
شهرداری تهران نیز از دیگر سخنرانان این مراسم
بود که شهرداری تهران را به عنوان بزرگترین
زنجیره ورزشی کشور دانست که با در اختیار
داشتن  1100فضای ورزشی در شهر تهران ،نزدیک
به  3میلیون نفر مخاطب مستقیم در مجموعه های
ورزشی خود دارد .او درخصوص امکانات ورزشی
منطقه  19نیز گفت :این منطقه مجهز به 36
مجموعه ورزشی و  11زمین چمن است که امروز
نیز  10زمین چمن مصنوعی دیگر و  5رکورت
تنیس به این مجموعه اضافه شده است.
او با اشاره به برگزاری جلسات تعاملی با 51
فدراسیون ورزشی برای امضای تفاهم نامه ادامه
داد :با برداشتن مرزها در حوزه ورزش ،دیگر هیچ
کس به صورت جزیره ای کار نمی کند و در همین
راستا نیز شهرداری تهران و شورای اسالمی شهر
پای کار وزش ایستاده و از اقدامات خوب ورزشی

نمای شهری متفاوت منطقه  19در مقایسه با
گذشته

شهرداری تهران؛ بزرگترین زنجیره ورزشی
کشور

حمایت می کنند چراکه خروجی همه این اتفاقات
اهتزاز پرچم و سربلندی کشور ایران است.
محسنی به وجود  40هکتار فضای ورزشی در
ضلع جنوبی بوستان والیت اشاره و ابراز امیدواری
کرد که این فضا در آینده به یکی از بزرگترین
دهکده های ورزشی شهر تهران به منظور ایجاد
فضایی مفرح برای خانواده ها تبدیل شود.
مجموعه زمین های تنیس خاکی بوستان
والیت مدرسه تنیس جنوب پایتخت می شود

در این آیین همچنین علی توکلی شهردار
منطقه احداث زمین های تنیس خاکی در جنوبی
ترین منطقه شهر تهران را نقدی براین شعار که
ورزش تنیس مختص شمال تهران است ،دانست و
بیان کرد :این  5قطعه زمین تنیس خاکی بزودی
به عنوان مدرسه تنیس جنوب شهر تهران فعالیت
خواهد کرد تا با کمک فدراسیون تنیس ،شاهد
توسعه این ورزش در جنوب پایتخت نیز باشیم.
به گفته توکلی با توجه به فرسودگی زمین
های چمن منطقه و درخواست شهروندان و
شورایاران برای بازسازی آنها ،درحال حاضر 10
قطعه زمین چمن مصنوعی به وسعت  15هزار
متر مربع با اختصاص حدود  10میلیارد تومان
هزینه ،آماده بهره برداری شده ضمن اینکه عملیات
بازسازی دو زمین چمن دیگر نیز آغاز شده ا ست.

ایزو 14001؛ فرصت و ایده جهانی برای توسعه پایدار در منطقه21

رجب زاده شهردار منطقه :21برای توسعه پایدار ،باید بتوانیم با
زبان و مفاهیم جهانی سخن بگوئیم و ایزو  )2015( 14001فرصتی
برای توسعه شهر و بهزیستی شهروندان تهران است.
به گزارش امتیاز ،رضا رجب زاده در مراسم افتتاحیه ممیزی
سیستم مدیریت محیط زیست در منطقه  21با اشاره به جدیدترین
نسخه نظام مدیریت محیط زیست در شهرداری تهران اظهار کرد:
بهروزترین استاندارد مدیریت محیط زیست (ایزو  14001ویرایش
 )2015در محدوده منطقه 21اجرا شده است.
رجب زاده شهردار منطقه ،۲۱با بیان اینکه یکی از مهمترین
عوامل مورد تاکید در توسعه پایدار ،رعایت الزامات محیط زیستی
در شهرهاست ،افزود :محیط زیست از حوزه های مظلوم و مغفول
در فرایندهای مدیریتی است؛ اما خوشبختانه موضوع محیط زیست
و توسعه پایدار در رویکرد نوین مدیریت شهر تهران ،جایگاه خاصی
دارد.

شهردار منطقه ،21با اشاره به استاندارد بین المللی محیط
زیستی در مدیریت شهری ،اضافه کرد :برای توسعه پایدار ،باید بتوانیم
با زبان و مفاهیم جهانی سخن بگوئیم .کارآمدی مدیریت شهری
ایجاب میکند تا با فرایندهای بین المللی سازگار شویم و به زبان
مشترک برسیم .بخشی از این کارآمدی به محیط زیست و استاندارد
مدیریت محیط زیست (ایزو  14001ویرایش  )2015باز می گردد.
وی در ادامه ،با اشاره به فرصت «صنعت و سکونت در
منطقه »21افزود :با توجه به موقعیت خاص منطقه یعنی مجاورت
صنعت و سکونت ،محیط زیست برای ما یک الزام بی بازگشت و
حیاتی است .رجب زاده تاکید کرد :از ابتدای حضورم در شهرداری
منطقه ،21بر مولفه های زیست محیطی در برنامه ها و خدمات
شهری تاکید داشتم.رجب زاده در ادامه با اشاره به ممیزی استاندارد
بین المللی  ISO ۱۴۰۰۱نسخه  2015افزود :در این راستا ،از اجرای
استاندارد بین المللی  ISO۱۴۰۰۱در شهرداری منطقه استقبال و

حمایت کرده ام.
شهردار منطقه 21در حاشیه جلسه به ممیزی استاندارد بین
المللی  ISO ۱۴۰۰۱ 2015گوشه هایی از اقدامات و برنامه های
شهرداری منطقه با رویکرد و اهداف محیط زیستی را نیز تشریح کرد:
افزایش سرانه فضای سبز منطقه علیرغم تمرکز صنایع و کارخانجات،
بهره گیری از پساب تصفیه شده صنایع در آبیاری فضای سبز شهری و
بوستان های منطقه ،آموزش کارمندان با محوریت پسماند و حفاظت
از محیط زیست ،توسعه و مناسب سازی مسیر پیاده روی و دوچرخه
سواری از بوستان چیتگر به منطقه و اجرای جامع طرح کاپ.
گفتنی است؛ در جلسه افتتاحیه ممیزی سیستم مدیریت
محیط زیست در ورودی غربی پایتخت ،شهردار منطقه ،21معاونین،
شهرداران نواحی ،روسای ادارات ،نماینده اداره کل محیط زیست و
توسعه پایدار شهرداری تهران و همچنین ارزیابان طرح ممیزی حضور
داشتند.

خبر کوتاه
شهردار منطقه  ۴خبر داد:

اجرای پروژه صورت وضعیت
الکترونیک حوزه خدمات شهری در
منطقه  ۴شهرداری تهران

شهردار منطقه  ۴تهران گفت :همزمان
با برگزاری آیین رونمایی از پروژه های
هوشمندسازی شهرداری تهران ،پروژه صورت
وضعیت الکترونیک برای پیمان های خدمات
شهری منطقه  ۴به اجرا درآمد.
به گزارش امتیاز« ،محمد محمددوست»
با اعالم این خبر و با بیان اینکه سال  ،۱۴۰۰سال
شکوفایی منطقه  ۴در عرصه هوشمند سازی
خواهد بود گفت :تسریع در رتق و فتق امور
جاری شهر با بهره گیری حداکثری از بسترهای
ایجاد شده برای خدمات رسانی مطلوب و کاهش
مراجعات به شهرداری ،از جمله اولویت های
منطقه  ۴در تهران  ۱۴۰۰است.او با اشاره به
تاکیدات شهردار محترم تهران مبنی بر اجرای
پروژه های جدید هوشمندسازی شهر گفت :به
همت معاونان خدمات شهری و محیط زیست و
مالی و اقتصاد شهری منطقه و همکاری مطلوب
سازمان مدیریت پسماند و سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ،پروژه
صورت وضعیت الکترونیک برای پیمان های
خدمات شهری منطقه  ۴برای نخستین بار در
شهرداری تهران اجرا شد« .محمددوست افزود:
تحقق “برنامه تهران هوشمند “ و ایجاد شفافیت
در فرآیندهای اجرایی و نظامات مالی از اهداف
اصلی این پروژه در منطقه  ۴است.

کاهش  ۶۳درصدی قدرت خرید
کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
با اشاره به کاهش  ۶۳درصدی قدرت خرید
کارگران و بازنشستگان در سال جاری ،گفت:
درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش
قدرت خرید بازنشستگان است.
حسن صادقی در خصوص تعیین مزد
 ،۱۴۰۰اظهار داشت :اولین جلسه کمیته
دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این
است که معیار تعیین دستمزد سال آینده ،سبد
هزینه مصوب سال  ۹۷باشد.
وی گفت :بر اساس سبد هزینه تعریف شده
در سال  ،۹۷حداقل حقوق  ۴میلیون و ۹۳۰
هزار تومان برآورد شده بود که مالک حقوق سال
 ۹۸نیز قرار گرفت.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
افزود :با تورمی که در حال حاضر در جامعه
وجود دارد ،بر اساس همان سبد هزینه خانوار،
حداقل حقوق باید در سال آینده به  ۸میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان برسد.
صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار
مورد قبول گروه کارگری ،کارفرمایی و دولت
قرار گرفته بود ،گفت :امسال نیز بنا داریم بر
اساس همان سبد ،حداقل دستمزدها را تعیین
کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال  ۹۸متأسفانه
به رغم تعیین سبد هزینه خانوار ،حداقل حقوق
یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بسته شد ،اظهار
داشت :بر این اساس ،شاهد یک عقبماندگی
حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹
نیز تالش شد این میزان جبران شود اما تورم
افسارگسیخته ،هر آنچه به عنوان افزایش حقوق
تعیین شده بود ،را بلعید و عم ً
ال حقوق کارگران
به نقطه صفر رسید.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران
و بازنشستگان فقط  ۳۷درصد هزینههای
زندگیشان را تأمین میکند ،افزود ۶۳ :درصد
دچار عقبماندگی مزدی هستیم که شاخصهای
سبد خانوار ،این رقم را نشان میدهد به همین
دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین
مزد بر اساس سبد هزینههای خانوار تعیین شود.
به گفته صادقی ،نادیده گرفتن نیازهای
جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای
معاش آنها باعث میشود بازدهی مطلوبشان
پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی
را برای نظام به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
ادامه داد :در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی
گل سر سبد مزدبگیران صندوقها بودند اما به
دلیل بههمریختن ورودی و خروجیها و عدم
پرداخت بدهیهای دولت به این صندوق ،عم ً
ال
به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در
جامعه دریافت میکنند این موضوع باعث شده
که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا
درآید.
وی با بیان اینکه یکی از دالیلی که باعث
شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی
کف خیابانها باشند و هر روز صدای اعتراضشان
شنیده شود این است که حقوقشان کفاف
هزینههای زندگی را نمیدهد ،گفت :دولت
باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران
و بازنشستگان کند و کارفرما بر اساس سبد
خانوار ،مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان
و کارگران که از کاالهای اساسی خالی شده،
مجددا ً رنگین شود .این موضوع مستلزم سازوکار
علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
افزود :هر چه نیروی کار بازدهی مطلوبتری
داشته باشد ،بهتر میتواند فکر کند و در نهایت
باعث افزایش تولید خواهد شد.
وی در خصوص قدرت خرید بازنشستگان
گفت :در سال جاری نسبت به سال  ۹۸قدرت
خرید بازنشستگان  ۴۱.۷درصد کاهش پیدا
کرده البته از نظر حقوقی نیز  ۲۱.۵درصد از
تورم عقب بودیم که در نهایت باعث میشود تا
 ۶۳درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته
کاهش پیدا کند.صادقی تأکید کرد :اگر تمرکز
را بر روی افزایش  ۶۳درصدی مزد قرار دهیم
و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد ،در
چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی
کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا میکند و آثار
این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

