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اخبار
با اجرای طرح آزادسازی گذرهای عمومی

سد معبر های ساختمانی در شمال
تهران جمع آوری شد

کارگاه ها و سد معبرهای ساختمانی رها
شده در گذرهای عمومی شمال تهران با هدف
آزادسازی مسیر ،تسهیل و تسریع برای تردد
ایمن عابرین پیاده ،جمع آوری شد.
به گزارش امتیاز؛ مجید نوربخش معاون
امور شهری و محیط زیست شهرداری این
منطقه با اعالم مطلب فوق اظهار داشت :اجرای
کارگاه وتهیه مصالح ساختمانی از اقدامات
اولیه سازندگان ساختمان ها برای انجام عملیات
گودبرداری و احداث طبقات اولیه محسوب
می شود که در برخی از معابر این فضاها با
وجود اجرای طبقه همکف به باال  ،رها شده و
جمع آوری نشده است که موجب نارضایتی
شهروندان شده بود.
وی افزود  :بر حسب تدابیر شهردار تهران
و دستور و تاکید اسماعیل بدریان سرپرست
شهرداری منطقه یک با کنترل نیروهای اجرایی
مستقر در نواحی طرح آزاد سازی معابر عمومی
از مصالح ساختمانی آغاز و سدمعبر ها ی ایجاده
شده از مقابل ساختمان های در حال ساخت
جمع آوری شد.
نوربخش تصریح کرد :جمع آوری و عقب
نشینی حصارهای کارگاهی ،عقب نشینی ملک،
رفع سد معبر مصالح و نخاله ها ،جمع آوری
و انتقال کانکس به داخل ملک  ،لفاف پوشی
ساختمان و ایمن سازی آنها از جمله اقدامات
اجرا شده در سطح نواحی ده گانه شمال تهران
بوده است.
وی به کنترل مستمر معابر اشاره کرد و
گفت :شهرداران نواحی و مدیران شهری منطقه
با تقسیم بندی نواحی ،به صورت روزانه محله ها
را مورد بازدید قرارمی دهند تا وضعیت کارگاه
ها  ،نگهداشت شهر و ...را رصد و رفع کنند.

«نقاشی های دیواری ماندگار و
غیرماندگار» جلوه بصری منطقه  21را
دگرگون کرد

شهردار منطقه 21از انجام عملیات «نقاشی
های دیواری ماندگار و غیرماندگار» در معابر و
بزرگراه های سطح این منطقه به منظور حفظ
آراستگی منظر شهری و ایجاد آرامش بصری
شهروندان علی الخصوص جمعیت شناور منطقه
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،رحمانی شهردار این
منطقه ضمن بیان اینکه در سال های اخیر
با توجه به تغییر نگرش سازمان زیباسازی
شهرداری تهران به عنوان مرجع تصمیم گیرنده
در این زمینه ،طرح های مصوب شورای هنری
این سازمان در مناطق مجاز به اجرا می باشند؛
گفت :اداره زیباسازی معاونت خدمات شهری و
محیط زیست ورودی غربی پایتخت در راستای
«حفظ آراستگی مناظر شهری و ایجاد آرامش
بصری شهروندان» علی الخصوص جمعیت شناور
این منطقه اقدام به اجرای «نقاشی های دیواری
ماندگار و غیرماندگار (سرامیک کاری)» در معابر
و بزرگراه های سطح منطقه 21کرده است.
این مقام مسئول در خصوص اهمیت
نگهداشت شهر و زیباسازی جلوه ها و مناظر
شهری افزود :در میان ازدحام و شلوغی ناشی
از سرو صدای اتومبیل و وجود ترافیک در معابر
شهری ،حفظ آرامش بصری شهروندان از جمله
فعالیت هایی است که از سوی مدیریت شهری
می تواند در ایجاد آرامش روحی شهروندان تاثیر
بسزایی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش هنر در
تلطیف مناظر شهری یادآور شد :هنر می تواند به
عنوان عنصری کلیدی در ایجاد آرامش بصری در
شهرها تاثیرگذار باشد از این رو مدیریت شهری
بر آن است تا انواع هنرهای تجسمی ،اجرایی و
محیطی را در فضاهای بیرونی کالبد شهری به
خدمت بگیرد و از این طریق تولیدات فرهنگی
و هنری خود را در بستر شهر به اجرا درآورد.
رحمانی از نقاشی های دیواری به عنوان
«رسانه» نام برد و تاکید کرد :نقاشی دیواری
های سطح شهر ،خود به عنوان رسانه می توانند
نوعی هنر عمومی و تاثیر گذار باشند که با
شهروندان و محیط پیرامون خود تعاملی دوسویه
برقرار کرده اند.
آخرین وضعیت تکمیل خط  ۷مترو؛

تجهیز ایستگاه هالل احمر به پله برقی

مدیرعامل شرکت مترو در خصوص
آخرین وضعیت از تکمیل ایستگاه های خط ۷
مترو توضیحاتی ارائه کرد .علی امام  ،با بیان
اینکه خط  ۷مترو به دلیل کمبودهای ایمنی
از مدار خارج شده بود ،گفت :تیر ماه امسال
شش کیلومتر از این خط با  ۵ایستگاه تکمیل
و وارد مدار بهره برداری شد و بقیه  ۲۱کیلومتر
باقی مانده که خرداد ماه  ۹۶فعالیتش متوقف
شده بود در چند فاز تکمیل و بهره برداری می
شود.وی با بیان اینکه تا پایان امسال محدوده
ایستگاه نواب تا میدان صنعت که شامل دو
ایستگاه تربیت مدرس و میدان صنعت است ،به
بهره برداری می رسد ،گفت :ایستگاه هالل احمر
که در محدوده شش کیلومتری است که در تیر
ماه به بهره برداری رسیده مجهز به پله برقی
می شود و تا پایان سال بهره برداری از آن آغاز
خواهد شد .امام در پاسخ به این پرسش که برخی
معتقدند روند کند توسعه مترو در این مدت را
می توان با زمان جنگ مقایسه کرد ،دلیل این
کندی عملیات در خطوط مترو چیست ،گفت:
مترو در یک سال گذشته شدیدا از لحاظ منابع
با محدودیت رو به رو بوده ،در حال حاضر که
 ۷۰۰میلیارد اوراق مشارکت برای توسعه خط ۷
به مترو رسیده است ما به سرعت کارگاه هایی
که حجم کارهایشان کاهش پیدا کرده بود را
در این خط فعال کرده تا بر اساس زمان بندی
های انجام شده به نتیجه برسیم .امیدواریم منابع
مورد نیاز خط  ۶نیز توسط یک بانک خصوصی
متعلق به کالن شهرها تامین شود تا روند تکمیل
و توسعه خط  ۶نیز شتاب گیرد.
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ئیس کنگره بین المللی صرع:

یک میلیون و  300هزار ایرانی مبتال به صرع هستند

رئیس پانزدهمین کنگره بین
المللی صرع گفت :یک میلیون و سیصد
هزار نفر در کشور مبتال به بیماری صرع
هستند که از این تعداد  400هزار نفر به
درمان مقاومند.
حسین پاکدامن افزود :صرع نوعب
بیماری است که اگر به سرعت تشخیص
داده شود ،عوارض ناشی از آن کاهش
می یابد و کیفیت زندگی بیمار افزایش
خواهد یافت.
وی ادامه داد :در کشورهای اروپایی
و آمریکا هزینه زیادی صرف تحقیقات و
درمان بیماران مبتال به صرع می شود،
اما در ایران توجه زیادی به تحقیقات
برای تشخیص و درمان این بیماران
نمیشود.
رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران
آمار باالی تصادفات رانندگی در کشور
یکی از علل اصلی ابتال به بیماری صرع
دانست و گفت :آمار مبتالیان به صرع
در کشور ما دو تا سه برابر کشورهای در
حال پیشرفته است.
وی ادامه داد 15 :میلیارد دالر
هزینه تشخیص و درمان صرع میشود
و در اروپا هزینه داروی بیماران مبتال به
صرع  2600یورو و در ایران حدود 60
دالر است.
رئیس پانزدهمین کنگره بین
المللی صرع گفت :به زودی یک داروی
صرع که مشابه خارجی آن وارد کشور
میشود و به دلیل انتقال ارز واردات
آن به کشور دچار مشکل شده بود ،به
تولید داخل میرسد و نمونه ایرانی آن با
قیمت بسیار کمتر از مشابه خارجی و با
همان کیفیت وارد بازار میشود.

وابستگی بیماران صرع به دارو
بسیار زیاد است
داریوش نسبی طهرانی موسس و
مدیر عامل انجمن صرع ایران نیز در این
نشست در خصوص وضعیت داروهای
این بیماران توضیح داد :درمان بیماران
مبتال به صرع با یکدیگر متفاوت است
اما اصلی ترین روش درمان این بیماران
روشهای دارویی درمانی است؛ باید
توجه داشته باشیم که بیمار مبتال به
صرعی که داروی خاصی از یک شرکت
را مصرف میکند اگر دارویش تغییر
کند ،ممکن است که حمالت ناشی از
صرع دچار شود.
نسبی طهرانی با بیان اینکه در
برخی از داروهای بیماران مبتال به
صرع با کمبود وجود دارد ،گفت :باید

توجه داشته باشیم که بیماران مبتال به
صرع شدیدترین وابستگی به دارو ها را
دارند و اگر فردی یک ساعت دیرتر دارو
مصرف کند ،دچار تشنج خواهد شد.
لزوم حمایت بیمهها از خدمات
درمانی بیماران مبتال به صرع
مرجان اسداللهی متخصص مغز و
اعصاب و دبیر علمی پانزدهمین کنگره
بینالمللی صرع نیز در این نشست
اظهار داشت :بیماران مبتال به صرع
نیازمند حمایت بیمه ها هستند.
وی افزود :تعداد زیادی از افراد
مبتال به صرع به صورت واقعی به این
بیماری مبتال نیستند و بیماری آنها
منشاء روانی دارد به طوری که آمارها
نشان میدهد حدود  20درصد بیماران،
صرع واقعی ندارند.

این متخصص مغز و اعصاب با اشاره
به بیماری صرع در زمان بارداری توضیح
داد :بانوان مبتال به صرع باید توجه
داشته باشند که بیماری آنها در زمان
بارداری باید تحت کنترل قرار گیرد و
سه ماهه قبل از بارداری از داروی اسید
فولیک استفاده کنند؛ همچنین این
افراد باید از استرس ،بیخوابی و غذا
خوردن دیر هنگام اجتناب کنند.
وی افزود :باید توجه داشته باشیم
که برای کنترل بیماری صرع گروهی
از متخصصان نظیر نورولوژیستها،
رادیولوژیستها ،جراح مغز و اعصاب
و روانپزشک اقدام به کارهای درمانی
میکنند و معموال یک سوم بیماران
مبتال به صرع مقاوم به دارو هستند که
با انجام روشهای تشخیصی و درمانی

محل تشنج آنها مشخص شده و در
صورت نیاز درمانهای جراحی به آنها
پیشنهاد میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به
هزینههای باالی درمانی بیماران مبتال
به صرع گفت :الزم است در زمینه
پوشش بیمهای اقدامات درمانی و
تشخیصی این بیماران اقدام جدی
صورت گیرد.
کمبود کاذب داروی بیماران
صرع
کوروش قرهگزلی متخصص
مغز و اعصاب و رئیس هیات مدیره
انجمن صرع ایران تشخیص زودهنگام
بیماری صرع را یکی از اقدام های
مهم برای کنترل این بیماران دانست
و گفت :تشخیص زودهنگام کمک
زیادی به بیماران مبتال به صرع
میکند تا بیماری آنها سریعتر کنترل
و درمان شود که این موضوع میتواند
از تحمیل هزینههای سنگین به
خانوادهها جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد :اکنون
داروهای بیماران مبتال به صرع در
دسترس قرار دارد و در مقطعی بیماران
به دلیل نگرانی به دنبال خرید بیش
از حد دارو رفتند و با کمبود کاذب
داروهای بیماران صرعی مواجه شدیم
که در خوشبختانه در شرایط فعلی
میزان این داروها کم نیست و الزم است
در این زمینه سیاهنمایی صورت نگیرد.
پانزدهمین کنگره بین المللی
صرع سوم تا پنجم بهمن ماه امسال در
کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان انتقال خون:

آزمایشگاه های مرجع سازمان انتقال خون باید در منطقه سرآمد باشد

جلسه بررسی برنامه های راهبردی سازمان انتقال خون در زمینه
فعالیت های آزمایشگاه ایمنو هماتولوژی و سرولوژی در سازمان انتقال
خون و انتقال خون استان تهران در سالن اجتماعات سازمان انتقال
خون برگزار شد.
به گزارش امتیاز ؛ در این همایش مدیر عامل سازمان انتقال
خون ضمن تشکر از دست آوردهای این آزمایشگاه ها گفت :باید سعی
کنیم رویه مکتوبی برای فرآیندهای کاری این حوزه پدید آوریم،
متخصصان طبق رویه های استاندارد شده آموزش ببینند و این آموزه
ها را به سایر کارکنان منتقل کنند.
وی افزود :در هر سازمان نگاه ملی و فراملی باید بر ارتقای
شخصی ارجحیت داشته باشد و چنانکه سازمان انتقال خون از لحاظ
شاخص های آماری به سمت کشورهای پیشرفته حرکت می کند
و آموزشهای بین المللی و منطقه ای انتقال خون را در همکاری با
سازمان جهانی بهداشت برعهده دارد آزمایشگاه های ایمنوهماتولوژی
نیز باید در میان کشورهای منطقه پیشرو باشند ،استانداردهای کاری
جدیدی را پدید آورند و به دنبال کشف و ثبت گروه های جدید
خونی باشند.
دکتر پور فتح اله افزود :سابقه  45ساله انتقال خون ملی و
برآورد رسیدن به  50میلیون خون اهدایی از ابتدای تاسیس سازمان
تا خردادسال آینده تجربه و دانشی در اختیار ما گذاشته است که
به اتکای آن می توانیم در زمینه خونهای نادر و آزمایشگاه ایمنو
هماتولوژی نیز سرآمد شویم و در شان این سازمان و موسسه آموزشی

پژوهشی طب انتقال خون که دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد
هماتولوژی تربیت می کند عمل کنیم.
وی زبان علم را در عرصه بین الملل موثر ترین و گویا ترین زبان
خواند و افزود :این ظرفیت در سازمان وجود دارد که هویت علمی
ایران را بیش از پیش به دنیا بشناساند.
مدیر عامل سازمان انتقال خون تاکید کرد باید آزمایشگاه
های تخصصی انعقاد ،هماتولوژی ،کیت سازی و آزمایشگاه ملکولی،
سرولوژی و  ...که اختصاصا مربوط به حوزه کار انتقال خون است
تقویت شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و برنامه ای عملیاتی و
کاربردی برای توسعه این آزمایشگاه ها طراحی شود که برای ستاد،
استان تهران ،استانهای منطقه ای و کشوری و حتی فراملی ظرفیت
فعالیت داشته باشد.
وی در این راستا به ارتباط با آزمایشگاه های مرجع بین المللی
برای شناسایی موارد ناشناخته ،تبادل نمونه و اطالعات ،و ارتقای
جایگاه منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.
در این نشست همچنین دکتر نقی رییس آزمایشگاه مرجع ایمنو
هماتولوژی سازمان انتقال خون گزارشی از عملکرد سال  96و  97این
آزمایشگاه ارائه کرد.
همچنین دکتر کریم شمس معاون فنی و فن آوری های نوین
سازمان به ضروریات مورد توجه آزمایشگاه ایمنو هماتولوژی ،و
سرولوژی اشاره کرد و گفت :هم اکنون  20هزار بیمار تاالسمی با
میانگین  18تا  20سال که به خاطر تزریق خون مکرر درخونشان

آنتی بادی ساخته شده است با طول عمری که در پیش دارند نیاز
به خدمات ما در این آزمایشگاه ها دارند و برای آمادگی باید روی
تخصص گرایی آزمایشگاه ها تمرکز کنیم.
وی آموزش ،ارزیابی  ،نظارت و توسعه استانی را از برنامه های
پیش روی سازمان دانست و افزود :الزم است کنترل کیفی خارجی
روی آزمایشگاه های سرولوژی انجام شود و اعتبار سنجی الزم در این
مراکز کسب شود و کیفیت عملکرد با معیارهای مدون مورد ارزیابی
و تایید قرار گیرد.
مسوول آزمایشگاه های ایمنو هماتولوژی اداره کل انتقال خون
استان تهران نیز در این نشست گزارشی از عملکرد این استان ارائه
داد و مشکالت و دستاورها و تجربیات به دست آمده طی سالهای 94
تا  97را به سمع و نظر حاضران رساند.

 ۵تونل شهری تهران پولی میشود

به زودی الیحه دریافت عوارض برای تردد از
تونلهای شهری و بزرگراه صدر به شورای شهر
تهران ارائه میشود.

بر اساس این الیحه ،تونلهای نیایش ،رسالت،
توحید ،شهدای غزه و امیرکبیر و اتوبان صدر
مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری
برای هر بار عبور باید رقمی را به عنوان عوارض
پرداخت کنند که گفته می شود حداقل عوارض
پیش بینی شده حدود  ۳هزار تومان خواهد بود.
مولفههایی که نرخ عوارض را تعیین می کند
شامل طول تونل ،داشتن معاینه فنی و معاینه فنی
برتر ،ساعت تردد خواهد بود.
پیش از این نیز چنین الیحه ای از سوی

شهرداری تهران ارائه شده بود که با توجه به
شرایط اقتصادی آن زمان و افزایش ناگهانی قیمت
ها شهرداری ترجیح داد این الیحه را پیگیری
نکرده و آن را از شورا پس گرفت.
آن زمان دلیل ارائه این الیحه عدالت در
شهر عنوان شده بود در حالی که هیچ کدام از این
تونل ها و اتوبان صدر وسیله حمل و نقل عمومی
پیش بینی نشده در حالی که در ابتدای ساخت
پل طبقاتی صدر قرار بود یک خط  BRTاز آن
عبور کند.

پولی شدن تونلهای تهران به تایید شهردار نرسیده است
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به
اینکه شهرداری هیچ طرحی خالف مصلحت عمومی اجرا نمیکند
اعالم کرد :پولی شدن تونلهای پایتخت هنوز به تایید شهردار نرسیده
است.
به دنبال انتشار خبری در مورد پولی شدن عبور از تونل های
شهری از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران،
در اطالعیه این مرکز آمده است :طرح دریافت بهای تردد از تونل
های شهری در قالب الیحه از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک

شهرداری تهران پیشنهاد شده و صِ رف ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش
آن نیست و ارسال آن به شورای اسالمی شهر تهران مستلزم تایید آن
در شهرداری تهران است.
در ادامه تاکید شده این طرح هنوز به استحضار و تایید حناچی
شهردار تهران نرسیده و فقط در مرحله پیشنهاد است.
شهرداری تهران خاطرنشان کرده :هر گونه طرحی که در دوره
جدید مدیریت شهری به اجرا در می آید ،در راستای مصلحت و
منفعت عمومی جامعه خواهد بود و در این دوره هیچگونه طرحی که

برخالف مصالح شهر و منافع شهروندان باشد ،اجرا نمی شود.
در ادامه این اطالعیه آمده است :مدیریت شهری با درک شرایط
دشوار اقتصادی موجود جامعه ،خود را در کنار شهروندان می داند و
از اجرای هر گونه طرحی که باعث افزایش هزینه ،ایجاد دشواری و
بروز نگرانی برای شهروندان شود ،اجتناب خواهد کرد.
اخباری مبنی بر ارسال پیش نویس پولی کردن  5تونل پایتخت
از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک به معاونت برنامه ریزی ،توسعه
شهری و امور شورای شهرداری تهران در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

مدیرکل دفتر راهبری تامین اجتماعی مطرح کرد؛

صدور ۱۰۵میلیون نسخه الکترونیک؛ کاهش خطاهای پزشکی
مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان
تامین اجتماعی ،از صدور بیش از  ۱۰۵میلیون
نسخه الکترونیک خبر داد.
علی معیری با بیان اینکه انسان ها در برهه
های مختلف زندگی از خدمات سازمان های بیمه
گر اجتماعی استفاده می کنند ،گفت :این سازمان
ها خدمات گوناگونی را به ذینفعان ارائه می کنند.
سازمان های بیمه گر اجتماعی از حیث تنوع و
تعدد خدمات از متمایزترین سازمان ها هستند .
وی با بیان اینکه نهادهای بیمه گر اجتماعی
از سازمان های خدمت محور هستند ،افزود :حوزه
فناوری اطالعات در ارتقای خدمات این سازمان ها
جایگاه مهمی دارد  .بهره گیری از این حوزه به

چابکی ،کارآیی و پاسخگویی دستگاهها و در نهایت
به افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان منجر می
شود.
معیری با اشاره به بحث های فنی ،فرهنگی و
قانونی در موضوع استفاده از فناوری اطالعات در
سازمان ها گفت :در صورتی که تمامی موارد لحاظ
شوند ،سازمان ها هوشمند می شوند.
مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان
تامین اجتماعی در ادامه ابزارهای خدمات
غیرحضوی را برشمرد و اظهار داشت :خدمات
غیرحضوری سازمان ها از طریق اپلیکیشن ،کد
دستوری  ،ussdپیامک و تلفن گویا ارائه می
شوند.

شهردار منطقه چهارتهران خبر داد:

پایانعملیاتعمرانینخستینبوستان
اسکان مسافران نوروزی شمال شرق تهران

شهردار منطقه چهارتهران از پایان عملیات
عمرانی بوستان مسافر خبر داد و گفت :بوستان
مسافر با بیش از  90درصد پیشرفت فیزیکی
تاپایان سال آماده اسکان مسافران نوروزی است.
به گزارش امتیاز؛ « سیدعلیرضا حسینی»
با اعالم این خبر گفت :به منظور ارایه خدمات
فرهنگی اجتماعی و رفاهی و ایجاد بستری امن
به مسافرانی که از شمال شرق از طریق بزرگراه
شهید بابائی وارد تهران می شوند ،احداث بوستان
مسافر با مساحتی بالغ بر  9هزار متر مربع در
انتهای بزرگراه شهید بابایی در دستور کار قرار
گرفت .وی در ادامه افزود :با توجه به توقف
مسافران نوروزی در حاشیه اراضی جنگل کاری
غزال و در کنار حاشیه بزرگراه ها وجلوگیری از
ایجاد حوادث احتمالی و ارتقاء کیفیت خدمات
رسانی به مسافران شهر تهران با ایجاد معابر
مناسب ،کلنگ احداث بوستان مسافر از مهر ماه
سالجاری به زمین خورد.شهردار منطقه چهار
با بیان اینکه عملیات در این بوستان به پایان
رسیده افزود :در حال حاضر با پخش روکش
آسفالت به تناژ  80تن  ،آخرین عملیات عمرانی
محدوده بوستان  ،توسعه فضاهای نشیمن،
نیمکت و آالچیق این پروژه به پایان رسیده و
احداث زمین بازی کودکان نیز در دست اجرا
می باشد.حسینی با اشاره به امکانات مورد نیاز
مسافران در این بوستان گفت :بوستان مسافر با
امکاناتی نظیر شبکه روشنایی مناسب ،سرویس
های بهداشتی ،آالچیق و سکوهای پرتعداد برای
گستراندن چادرهای مسافرتی ،مکان هایی
مخصوص برای شستشوی ظروف ،نصب وسایل
بازی کودکان ،نصب وسایل بدنسازی و ..میزبان
شهروندان و مسافران نوروزی 1398خواهد
بود.وی خاطرنشان کرد :هم اکنون عملیات
عمرانی این بوستان در حوزه فنی و عمرانی به
پایان رسیده است ومناسب سازی و ایجاد سایر
امکانات رفاهی نیز تا پایان سال به بهره برداری
خواهد رسید.

اجرای رنگ آمیزی بدیع و چشم نواز
در پله های سطح منطقه 7

شهردار منطقه 7از اجرای طرح رنگ آمیزی
پله های سطح این منطقه با هدف افزایش زیبایی
منظر شهری  ،ایجاد نشاط بصری و بهبود سطح
رضایت مندی شهروندان خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ سمیه حاجوی با اعالم
این مطلب گفت :این طرح در پله های کوچه
مجیدی در خیابان شهید مطهری و فرعی های
خیابان اندیشه در طی  5روز و توسط  2اکیپ
رنگ آمیزی متخصص به صورت طرح مداد
رنگی  ،اجرا شد.شهردار منطقه  7با اشاره به
اینکه رنگ ها نه فقط از نظر زيبايي بخشيدن
به دنياي اطراف ما اهميت دارند ،بلكه تاثيرات
عاطفي ،رواني موثری نيز بر اشخاص مي گذارند،
افزود :اهميت رنگ در تقويت هويت شهري و
خوانايي محيط و ايجاد فضاهاي شهري سرزنده
حائز اهميت است.وی در پایان تاکید کرد :يکي
از عناصر تاثير گذار بر کيفيت بصري فضاهاي
شهري “رنگ” ها هستند که افزون بر جنبه های
بصری و روانی نقش مهمی در تزئینات و پیام
رسانی دارند ،از طرفی عملکرد حفاظتی آنها
در برابر عوامل محیطی مانند نور خورشید ،باد،
باران و  ...دارای اهمیت می باشد.
 ۵هزار مترمربع به فضای میدان 7تیر اضافه می شود

امکان ایجاد پالزای شهری در میدان
هفت تیر وجود دارد

بازگشت الیحه جنجالی به شهرداری؛

به گزارش خبرگزاری مهر ،معاونت حمل و
نقل و ترافیک این هفته پیشنویس الیحهای را به
معاونت برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شوراهای
شهرداری تهران ارائه کرده است که بر اساس آن ۵
تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض
عبور و مرور می شود .پیش نویس این الیحه در
اداره تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران مورد
بررسی قرار گرفته و این الیحه از لحاظ کارشناسی
و حقوقی بررسی شده که در نهایت الیحه به تایید
رسیده و به زودی به شورای شهر ارسال می شود.

خبر کوتاه

وی با اشاره به اهمیت ارتباط دیتاها میان
سازمان ها گفت :سازمان تامین اجتماعی با ۱۳
سازمان از جمله وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نظام پزشکی،
ثبت احوال و ...در ارتباط است.
مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان
تامین اجتماعی صدور نسخه های الکترونیک را
یکی از مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی
در بخش فناوری اطالعات اعالم کرد و گفت :صدور
نسخه های الکترونیک و حذف دفترچه در مراکز
درمانی ملکی این سازمان از سال  ۹۵آغاز و در
برخی مراکز طرف قرارداد استان ها نیز انجام شده
است.

وی افزود :تاکنون بیش از  ۱۰۵میلیون نسخه
الکترونیک صادر شده است و کاهش تداخالت
دارویی ،حذف خطای پزشکی ،حذف کاغذ ،افزایش
سرعت و دقت در تجویز و رویت سوابق پزشکی
بیماران از نتایج این طرح است.
معیری ،نوبت دهی شعب و مراکز درمانی،
مشاهده سوابق بیمه ای و ارسال و پرداخت لیست
حق بیمه را از دیگر خدمات غیرحضوری سازمان
تامین اجتماعی برشمرد و گفت ۲۴ :عنوان خدمت
از راه دور در سایت این سازمان قرار گرفته و کد
دستوری *۱۴۲#و اپلیکیشن تامین اجتماعی من از
امکانات این سازمان است که در اختیار مخاطبان قرار
گرفته است.

شهردار منطقه شش با اشاره به فضای آزاد
شده در میدان هفت تیر با جمع آوری کارگاه
مترو گفت :حدود  ۵هزار مترمربع به فضای
میدان اضافه شده که این فضا پتانسیل تبدیل
شدن به یک پالزای شهری را داراست.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا دهداری پور
ادامه داد :ساماندهی میدان هفتم تیر با دستور
ویژه شهردار تهران درخصوص جمع آوری کارگاه
های ساختمانی مزاحم در سطح شهر در دستور
کار قرار گرفت .او در ادامه اضافه کرد :بر همین
اساس و به منظور رفاه هر چه بیشتر شهروندان
و حفظ هر چه بیشتر نمای بصری شهر ،با تالش
شبانه روزی پرسنل ،دو کارگاه شرکت مترو در
میدان هفت تیر و خیابان گالبی جمع آوری شد.
دهداری پور ادامه داد :پس از جمع آوری کارگاه،
نقشه های فنی درخصوص اصالح هندسی
میدان هفت تیر انجام پذیرفت .شهردار منطقه
شش با اشاره به تردد باالی شهروندان در قلب
پایتخت گفت :روند اجرایی عملیات عمرانی تا
 15روز آینده به پایان خواهد رسید و در دهه
مبارک فجر قابل افتتاح خواهد بود.
معاون سازمان بهزیستی عنوان کرد؛

پیگیری اختصاص بیمه درمان اعتیاد

معاون سازمان بهزیستی ،از پیگیری اختصاص
اعتبار بیمه درمان اعتیاد معتادان خبر داد.فرید
براتی سده ،با اشاره به اینکه پیگیری ها برای
اختصاص اعتبار بیمه درمان اعتیاد معتادان در حال
انجام است ،گفت :در این زمینه با سازمان برنامه و
بودجه رایزنی هایی انجام شده است .وی با بیان
اینکه هزینه درمان معتادان بسیار زیاد است ؛ گفت:
در این زمینه هر ساله یارانه ای از سوی بهزیستی
به مراکز درمانی و کمپ های ترک اعتیاد پرداخت
شود که این موضوع نیاز به اعتبارات ویژه ای دارد.
معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی با
تاکید بر اینکه سایر دستگاه ها و سازمان ها مانند
ستاد مبارزه با موادمخدر باید به وظایف و در حوزه
درمان اعتیاد معتادان عمل کنند گفت :هر یک
از این دستگاه ها اعتباراتی را در اختیار دارند که
امیدواریم با هماهنگی و همکاری آنها این اعتبارات
به صورت متمرکز در فرآیند درمان معتادان هزینه
شود .وی از نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون
های تخصصی خواست نگاه ویژه ای را به فرآیند
درمان معتادان و همچنین ارائه تسهیالت ویژه برای
آنها داشته باشند

