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اخبار
پیام تبریک دکتر پورفتح اله به وزیر
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

مدیرعامل سازمان انتقال خون طی پیامی
انتصاب وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
را تبریک گفت.
به گزارش امتیاز ،دکتر علی اکبر
پورفتحاله؛ مدیرعامل سازمان انتقال خون در
پیامی انتصاب دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
جناب آقای دکتر سعید نمکی
وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
سالم علیکم
با عرض احترام و تحیت ،انتصاب جناب
عالی را به عنوان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از طرف رئیس جمهور محترم کشورمان
که با رای اعتماد قاطع نمایندگان محترم ملت
در مجلس شورای اسالمی همراه بود ،صمیمانه
تبریک می گویم.
برای اینجانب و کلیه همکارانم در
سازمان انتقال خون ایران مایه مباهات است
که جناب عالی به عنوان مدیری فرهیخته در
راس وزارتخانه مهم و حساس بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی قرار گرفته اید و از محضر
حضرت پروردگار مهربان خواستارم مصدر
خدمات ارزشمند به مردم و میهن اسالمی
باشید .برای جناب عالی در تمامی امور آرزوی
توفیق و به روزی را دارم.
دکتر علی اکبر پورفتح اله
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران
تولیت آستان مقدس امامزاده صالح (ع) در
دیدار با شهردار منطقه یک:

امامزاده صالح(ع) میزبان هفتگی 40
هزار زائر است

مرقد مطهر امامزاده صالح ابن موسی
کاظم(ع) بعنوان یکی از مهمترین مراکز مذهبی
شهر تهران هر هفته از سه شنبه تا جمعه میزبان
قریب به  40هزار زائر است.
به گزارش امتیاز؛ حجتاالسالم
والمسلمين عبدالعلی گواهی تولیت آستان
مقدس امامزاده صالح (ع) در دیدار با سید
حمید موسوی شهردار و مدیران شهری منطقه
یک که در آستان مقدس امامزاده صالح (ع)
برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت:
امامزاده صالح(ع) مکان متبرک و پیشانی
منطقه یک است و ارادت به امامزادگان (ع) و
بقاع متبرکه احساس آرامش را به مردم هدیه
می کند لذا شایسته است بافت اطراف آنها
نیز با توجه به شان این مکان ساماندهی شود.
سید حمید موسوی نیز در این دیدار
ضمن زیارت و ادای احترام به آستان مقدس
امامزاده صالح (ع) ،شهدای گمنام و هسته ای،
خاطر نشان ساخت :بخش قابل توجه تاریخ
انقالب اسالمی در منطقه یک رقم خورده
است و وجود قبور مطهر هزار شهید مدفون
در آن ،این منطقه را متبرک کرده است که
این امر لزوم توجه به شان این منطقه را به ما
گوشزد می کند.
وی افزود :متاسفانه کاربری های نامتناسب
اطراف اماکن متبرکه سبب شده است که هویت
اصیل آنها به حاشیه برود و ما در مجموعه
مدیریت شهری باید تالش کنیم در سیما و منظر
شهری اطراف بقاع و اماکن متبرکه،معماری
اصیل ایرانی و اسالمی را تجلی بخشیم.
موسوی با تاکید بر ساماندهی بافت تجاری
اطراف اماکن مذهبی متناسب با شان این اماکن
گفت :ساماندهی میدان تجریش ،قدس ،بازار
قدیمی و اطراف امامزاده(ع) در اولویت کار
شهرداری منطقه است.
شهردار منطقه یک با اشاره به جاذبه
مذهبی منطقه یک گفت  :گردشگری
مذهبی با وجود اماکن متبرکه از جمله امام
زاده صالح(ع) سبب شده تا مردم تهران با
عشق و ارادت به این منطقه بیایند اینجا
مامنی شریف برای همه است لذا بر ماست
که بسترش را به نحو شایسته جهت بهره
مندی شهروندان مهیا کنیم.

افتتاح مجهزترین مرکز مکانیزه معاینه
فنی درمنطقه 15

شهردار منطقه  15گفت :مجهزترین مرکز
مکانیزه معاینه فنی تهران امروز درمنطقه 15
افتتاح می شود.
به گزارش امتیاز ،وحیدرضا محمدی با
اعالم این خبر گفت :امروز با حضور معاون حمل
و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مسئوالن
ارشد مراسم افتتاح یکی از بزرگترین معاینه فنی
خودرو در جنوب شرق تهران که با مشارکت
بخش خصوصی احداث شده است ،برگزار می
شود.
وی درباره این مرکز گفت :این مرکز در
زمینی به مساحت  3هزار متر مربع در خیابان
فدائیان اسالم منطقه  15ساخته شده و به
پیشرفته ترین دستگاه های تست خودرو های
سبک مجهز است.
محمدی ادامه داد :با افتتاح آن ،به ظرفیت
معاینه فنی کالنشهر تهران ساالنه  100هزار
خودرو اضافه می شود.
شهردار منطقه به تشریح بخش های
مرکز اشاره کرد و افزود :دو خط آزمون خودرو
های سبک ،سالن تست بازدید چشمی مخازن
 ، CNGتعمیرات تخصصی مکانیکی ،فروشگاه
لوازم یدکی ،سالن انتظار ،کافی شاپ و قسمت
اداری در ساختمان آن تعبیه شده است.
وی در پایان گفت :در این مرکز ،معاینه
فنی برتر طرح ترافیک نیز ارائه می شود که با
توجه به بحران آلودگی کالنشهر تهران به ویژه
تردد خودرو های مدل پایین می تواند خدمات
شایسته ای به شهروندان ارائه کند.
براساس این گزارش ،مراسم رسمی افتتاح
ساعت  11در مرکز معاینه فنی فداییان اسالم
برپا می شود.

اجتماعی

شماره 2672

WWW.EMTIAZDAILY.IR

هشدار نسبت به حذف ناقص کنکور به جای حذف تدریجی آن؛

کتاب الکترونیک جایگزین کتاب کاغذی میشود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
گفت :امروز خطری تحت عنوان حذف تدریجی
کنکور وجود دارد که ممکن است به حذف ناقص
آن منجر شود .اگر قرار است کنکور برای چند
دانشگاه برتر برگزار شود این مسئله یک آسیب
است.
حجتاالسالم علی ذوعلم به بهانه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،اظهار کرد:
هماکنون ارزیابی مسیری که طی کردهایم ،بررسی
وضعیت موجود و جمعبندی تجربیات جهانی و
رسیدن به عزم راسخ برای گام گذاشتن در آینده
با توجه به الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت بسیار
مهم است.
وی افزود :با پیروزی انقالب اسالمی ،در عرصه
تعلیم و تربیت جهتگیری به سمت هویت ایرانی
و اسالمی تغییر یافت و شاهد دستیابی به استقالل
فرهنگی مبتنی بر مبنای نگرشی و ارزشی براساس
توانمندیهای داخلی بودیم .قبل از انقالب اسالمی
برنامههای کالن آموزشی و تربیتی ما را بیگانگان
طراحی میکردند که امروزه این موضوع توسط
دانشگاهیان و فرهنگیان انجام میشود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی گفت :اجرای کامل برنامه درسی ملی ما
را به مدرسه مطلوب و مدرسه زندگی میرساند و
برنامه این سازمان طراحی و آماده سازی مجموعه
پژوهشها برای اجرای کامل سند برنامه درسی
ملی است که براساس دیدگاههای انقالبی ناب و
تجارب جهانی شکل گرفته است.
ذوعلم ادامه داد :آموزش و پرورش مسئولیت
پاسخگویی به نقشه راه تربیتی جامعه را برعهده
دارد و کلیدواژه مهم رهبر معظم انقالب در سند
تحول بنیادین مورد اشاره قرار گرفته است و آن
مشارکت تمام دستگاهها و نهادها در امر تعلیم و
تربیت است .هنوز در آموزش و پرورش نتوانستهایم
برای این مشارکت طرح عملیاتی ارائه دهیم و
مطالبه دستگاه تعلیم و تربیت از سایر بخشها باید
طراحی شود که نشستهایی را در این رابطه برگزار
میکنیم تا بتوان بین بخشهای مختلف برای ایفای
نقش در حوزه تعلیم و تربیت تعامل برقرار کرد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
با اشاره به اینکه از سال تحصیلی  99-98فروش

کتابهای درسی متوسطه دوم اینترنتی خواهد
بود ،عنوان کرد :از سال تحصیلی  1400-99فروش
کتابهای درسی دوره متوسط اول اینترنتی خواهد
شد.
ذوعلم مطرح کرد :باید کالسهای درس
همراه با چالش و پرسشگرانه باشد ،این که
دانشآموز فقط گوش بدهد برای ما مطلوب
نیست و معلم هم باید یاددهنده و یادگیرنده
باشد؛ رهبر معظم انقالب در سال  88عنوان
کردند ما هنوز در دوران تحجر آموزش و پرورش
هستیم اما به این موضوع پرداخته نشد که نقاط
تحجر کجاست .در سازمان پژوهش  7چالش
اساسی و  14بایسته را به منظور اجرای سند
تحول بنیادین مطرح کردیم.
وی با اشاره به اینکه برخی همکاران در
فضای مجازی به بنده اظهار لطف کردند اما
خطاب به آنها میگویم به جای نگاه به افراد به
افکار و روندها و در کل کمک به جریان تعلیم
و تربیت نگاه کنند ،در نقد تبعات منفی کنکور،
عنوان کرد :معتقدیم حتی دانشآموزانی که به
لحاظ درسی ضعیف هستند دارای توانمندیهایی
هستند که باید شناسایی شود و سوال داریم که
چرا قانون حذف کنکور اجرا نشد؟ امروز خطری
تحت عنوان حذف تدریجی کنکور وجود دارد که
ممکن است به حذف ناقص آن منجر شود .اگر

قرار است کنکور برای چند دانشگاه برتر برگزار
شود این مسئله یک آسیب است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
اضافه کرد :استفاده متوازن از منابع الکترونیک
مدنظر است و توانمندی خوبی در سازمان پژوهش
و بخش غیردولتی وجود دارد بنابراین باید رویکرد
تلفیقی و هوشمندانه در منابع درسی برای ایجاد
کتابهای الکترونیک به جای کتابهای کاغذی
مدنظر باشد و در این زمینه از هرنوع شتابزدگی
جلوگیری شود تا مبادا عدالت آموزشی خدشهدار
شود.
وی ادامه داد :معتقدم باید تمام دیدگاههای
جدید و نوآوریهای آموزشی سطح جهان را رصد
کنیم چرا که نگاه به تفکر دیگران کمک خواهد
کرد که بهتر بیاندیشیم ،در گذشته تهمتهایی به
بنده زدند که صحت ندارد به عنوان مثال در زمان
حضورم در دفتر تألیف کتب درسی ،خلیج فارس
حذف نشد .اتفاقا تأکید ما نه تنها براساس نگاه
ایرانی بلکه براساس نگاه اسالمی به ترکیب خلیج
فارس است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی بیان کرد :بنده در سال  88استعفا دادم
و علت آن این بود که تصور میکردم حضور آقای
محمدیان در سازمان پژوهش میتواند موثرتر
باشد؛ از سوی دیگر حذف پادشاهان در کتابهای

درسی نیز که در زمان بنده اتفاق افتاد دالیلی
دارد از جمله اینکه ما معتقدیم محور تاریخ
فقط قدرتهای سیاسی نیستند بلکه متفکران
و صاحب نظران نیز در تاریخ حضور داشتند .از
سوی دیگر درحالی که دوره پادشاهان در کشور
ما گذشته است اما هنوز در کتابهای ما حاکم
هستند .درحالیکه مقوله جدید جهان به تاریخ
این است که تاریخ فرهنگی هم مدنظر باشد.
ذوعلم ادامه داد :اساسا نمیتوان موضوعی از
تاریخ را حذف کرد و حتما باید به آن صورت
که اتفاق افتاده است به دانشآموزان منتقل
شود .چرا که نمیتوان تاریخ را تحریف کرد و
اگر دارای وقایع تلخ یا شیرین است باید هردوی
آنها به دانشآموزان آموزش داده شود.
وی در واکنش به یکی دیگر از انتقادات به او
که در زمان حضورش در آموزش و پرورش مدارس
به حوزهءهای علمیه واگذار شدند ،مطرح کرد :بنده
معتقدم بخشهای مختلف میتوانند در آموزش
و پرورش حضور داشته باشند و تعامل حوزه و
آموزش و پرورش به برداشت بهتر ما از جامعه
کمک خواهد کرد .البته میپذیرم که هنوز نقاط
ضعف در حوزهها وجود دارد و آنها نیز نیاز به تحول
دارند اما تلقی بنده این است اگر حوزهها بخشی از
ظرفیت خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار
دهند به این وزارتخانه کمک خواهد کرد و باید
از حوزه ،تشکلهای مردمی ،علمی و دانشگاهی در
آموزش و پرورش استفاده کرد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی در ادامه در خصوص برخی اشتباهات
علمی در کتابهای درسی ،عنوان کرد :در گذشته
تالشهایی برای کتابهای درسی انجام شد که
قابل تقدیر است و البته ممکن بود اشتباهاتی نیز
صورت بگیرد که بخشی از آن ناشی از غفلت باشد،
معتقدم برونداد سازمان پژوهش ممکن است با
کاستیهایی همراه باشد که این کاستیها ممکن
است به لحاظ محتوایی ،نگارشی ،تصویربرداری و
رویکردهای یادگیری کتابهای درسی باشد اما در
 40سال گذشته تالشهایی صورت گرفته هرچند
که باید تالشها بیشتر شود و در جهت اجرای
کامل برنامه درسی و مبانی نظری تحول حرکت
کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد:

صرف  ۷۰درصد ارز کشور برای سه داروی وارداتی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ساخت بیش از ۱۰۰
بیمارستان در کشور به همت مجمع خیرین خبر داد.
حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس و
دبیرکل مجمع خیرین سالمت اظهار کرد :مجمع خیرین سالمت
کارهای بزرگی در حوزه سالمت انجام دادهاند و در حدود ۱۰۰
بیمارستان در کل کشور به وسیله مجمع خیرین راهاندازی شده است.
شهریاری افزود :خیرین سالمت بیمارستان  ۵۵۰تختخوابی در
تبریز را راهاندازی کردهاند و من معتقدم که انجام کار خیر در حوزه
سالمت با حوزههای دیگر بسیار متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه برای انجام کارهای مختلف برنامهریزی
خوبی در مجمع خیرین سالمت انجام شده است ،افزود :مجلس
نمیتواند مالیات را وضع کند ،زیرا این کار برخالف قانون اساسی
است و فقط میتوان کارهای خیرین را که برای حوزه سالمت کشور
انجام میدهند مالیاتی از آنها برداشت.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد :یکی از
کارهای خوب وزارت بهداشت اجرای طرح تحول نظام سالمت است
که به دلیل منابع مالی محدود مشکالتی را در برخی از مراحل ایجاد
کرده است و رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد وزیر بهداشت نیز به

موضوع ادامه اجرای طرح تحول نظام سالمت تأکید جدی کرده است
و من معتقدم که هر کار بزرگی سختیهای خودش را دارد.
وی اضافه کرد :مقام معظم رهبری حمایت همه جانبه از اجرای
طرح تحول فرمودهاند و دولت نیز در دوره دوم و در زمان انتخابات بر
روی این طرح مانور زیادی را انجام داده است.
شهریاری ادامه داد :کمک  ۵۰۰میلیون یورویی صندوق توسعه
ملی در جهت رفع مشکالت و پرداخت مطالبات شرکتهای داروسازی
است که باید هر چه سریعتر به طور کامل این پول اختصاص پیدا
کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد :پزشکان
هیچ وقت از مالیات فرار نمیکنند و من معتقدم که باید سازمان
مالیاتی کشور بررسیهای بیشتری در این زمینه انجام دهد.
وی ادامه داد :در حال حاضر  ۷۰درصد از ارز کشور صرف واردات
سه درصد داروی وارداتی میشود و تنها  ۳۰درصد ارز ایران مربوط
به تولید  ۹۷درصد داروی داخلی است به همین دلیل ما باید سعی
کنیم تا تمام داروی مورد نیاز مردم کشورمان را در داخل تولید کنیم.
شهریاری ادامه داد :برخیها تصور غلط دارند که همه پول به
جیب پزشکان رفته که من در اینجا باید بگویم که تنها  ۱۶درصد از

منابع به پزشکان ،پیراپزشکان و پرسنل اختصاص پیدا میکند و ۸۴
درصد دیگر در جاهای مختلفی هزینه شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد :من معتقدم
که قوه قضائیه ،دولت و مجلس باید یکسری اصالحاتی را انجام دهند.
وی ادامه داد :یک زمانی بسیاری از بیماران به خارج از کشور
اعزام میشدند ،ولی االن بسیاری از بیماران کشورهای همجوار برای
درمان به ایران سفر میکنند.

«زنگ انقالب» در مدارس منتخب ورودی غربی پایتخت طنین انداز شد

با حضور شهردار و جمعی از مدیران ارشد
شهری منطقه« ۲۱زنگ انقالب» همزمان با ایام
«فجر فاطمی» در دبستان پسرانه 22بهمن واقع
در ناحیه یک این منطقه به صورت نمادین به صدا
درآمد.
به گزارش امتیاز ،رحمانی شهردار این
منطقه در این مراسم با اشاره به اهمیت بزرگداشت
ایام ا ...دهه مبارک فجر در سراسر ایران اسالمی
گفت :ماهیت اعتقادی و مردمی انقالب اسالمی و
نظام برخاسته از آن ،از سویی باعث شد تا دشمنی
قدرتهای حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی

دیگر ،ایران اسالمی را به کانون الهامبخش و بیداری
ملتها به ویژه ملل مسلمان جهان تبدیل کرد.
شهردار منطقه 21در ادامه با اشاره به اینکه
امروزه آموزش نقش بسیار مهمی در ارتقای سطوح
فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و تمامی تالشها
بر این است که نسل آینده را مهیای بالندگی
توامان علمی و دینی سازد ،افزود :دانشآموزان باید
در کنار فراگیری علوم تحصیلی مقطع خود؛ حس
تعلق مکانی و همچنین روحیه مشارکت جویی و
مسئولیت پذیری را از طریق آموزش های مستقیم
و غیرمستقیم اجتماعی و شهری به منظور ساختن

آینده ای بهتر و روشن تر فراگیرند.
این مقام مسئول با اشاره به نواخته شدن
«زنگ انقالب» که زمینه آشنایی دانش آموزان و
نسل جوان را با فرهنگ شهادت ،از خود گذشتگی
و ایثار فراهم می آورد ،تاکید کرد :از آغازین
روزهای پیروزی انقالب اسالمی برای انتقال
آموزهها و تجربیات به دیگر جوامع؛ طرح اندیشه
صدور انقالب در صدد پاسخگویی به این نیاز
دوسویه انقالب و طرفداران فراملی آن برآمد.
رحمانی در پایان با اشاره به وظایف تبیین
شده شهرداری ها در خدمت رسانی به مردم بر

مشارکت و تعامل هرچه بیشتر شهروندان در اداره
امور شهر تاکید کرد و یادآور شد :امروزه «موضوع
حفظ محیط زیست و کنترل بحران تولید زباله» در
شهرهای بزرگ دنیا بدون همراهی و کمک همه
جانبه خود مردم میسر نیست؛ در همین راستا
مدیریت شهری ورودی غربی پایتخت نیز از سال
گذشته تا کنون اقدامات ارزنده و ایده های جدیدی
را با هدف «جلب هرچه بیشتر مشارکت های
شهروندی»« ،افزایش سطح تعلق مکانی و محله
ای» و همچنین «ارتقای سطح مسئولیت های
اجتماعی صنایع» انجام داده است.

اجرای طرح «معاینه فنی ویژه» از سال آینده

شانزدهمین مرکز معاینه فنی خودروهای سبک با حضور معاون
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری
افتتاح شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران مراسم افتتاح مرکز
شماره  ۱۶معاینه فنی واقع در خیابان فدائیان اسالم گفت :افتتاح
این مراکز ازاینجهت برای ما حائز اهمیت است که آلودگی شهر
تهران موضوع کوچکی نیست و موفقیت در رفع آنیک موفقیت ملی
بهحساب میآید.
محسن پورسیدآقایی با تأکید بر اینکه حل معضل آلودگی
تهران تنها بر عهده شهرداری نیست ،ادامه داد :همه دستگاهها باید
در مورد حل این معضل همکاری کنند ،همینطور که نتیجه مثبت
رفع آلودگی برای تمامی ما خواهد بود مسئولیت این اقدامات نیز بر
عهده همه دستگاههایی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در

این مورد وظیفهدارند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه
بر اساس مصوبه روز یکشنبه شورا ،ارائه تخفیف معاینه فنی برتر از
 ۲۰درصد به  ۲۵درصد افزایش یافت ،گفت :تالش ما برای این است
تا مردم به گرفتن معاینه فنی برتر تشویق شوند .طرح ترافیک برای
شهرداری یک طرح درآمدزا بهحساب نمیآید و شاهد آن این است که
در سال  ۹۶نزدیک به  ۳۰درصد از مجموعه درآمدهای طرح ترافیک
کاهش پیداکرده است .در سال  ۹۷هم درآمدهای طرح ترافیک به
 ۲۷۰میلیارد تومان کاهش یافت که صد درصد این درآمد در توسعه
حملونقل عمومی هزینه شده است.
پورسیدآقایی در ادامه از اجرای طرحی تحت عنوان «معاینه فنی
ویژه» در تهران خبر داد و عنوان کرد :این برنامه در حال تدوین است
و کارهای کارشناسی آن انجامشده است که تا پایان امسال از سوی

سازمان محیطزیست ابالغ خواهد شد .معاینه فنی ویژه از معاینه
فنی برتر سختگیرانه تر خواهد بود و امیدواریم در سالهای آینده با
افزایش مراکز معاینه فنی خودروهای بیشتری در شهر تهران معاینه
فنی ویژه بگیرند.
وی گفت :امسال وضعیت آلودگی در شهر تهران نسبت به سال
گذشته بسیار بهتر بود .البته عدهای میگویند این اتفاق مثبت نتیجه
تغییرات آب و هوایی و بارش باران بوده است .باراش باران قطعاً تأثیر
دارد ،اما اگر حجم آالیندههای موجود در هوا کاهش نیابد حتی با
بارندگی ما نمیتوانیم روزهای پاک زیادی داشته باشیم.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد :امروز
میتوانم به شما قول بدهم که دیگر در تهران آلودگی سال  ۹۶را
تجربه نخواهیم کرد .البته اطمینان نمیدهیم که همیشه مثل امسال
باشد ،اما تالش خود را در این راستا خواهیم کرد.

بازداشت  ۵۰۰خردهفروش موادمخدر و پلمب ۷۰خانه

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
آخرین جزئیات طرح جمعآوری معتادان متجاهر و
بازداشت خردهفروشان مواد در سه منطقه شوش،
مولوی و هرندی را تشریح کرد.
سرهنگ محمد بخشنده در توضیح آخرین
جزئیات طرح جمعآوری معتادان متجاهر و
بازداشت خردهفروشان مواد در سه منطقه شوش،
مولوی و هرندی اظهار کرد :طرح پاکسازی این
محالت از خردهفروشان موادمخدر از نهم بهمن ۹۷

آغاز شده و تاکنون  ۵۰۰خردهفروش موادمخدر در
این طرح بازداشت شده و به مراجع قضایی ارجاع
شدند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
با اشاره به جمعآوری سه هزار و  ۵۰۰معتادان
متجاهر در این سه منطقه (شوش ،مولوی،
هرندی) ،گفت :این معتادان به مراکز ایجاد شده
توسط ستاد مبارزه با موادمخدر انتقال داده شدند
و مأموریت شناسایی و دستگیری خردهفروشان

و قاچاقچیان ادامه دارد.وی با اشاره به کشف دو
محموله  ۴۰و  ۲۰کیلویی موادمخدر تریاک در روز
جاری ( ۱۶بهمن  )۹۷در این سه منطقه و بازداشت
توزیعکنندگان این موادمخدر تصریح کرد :تاکنون
 ۷۰خانه در قالب  ۵۰۰اتاق که مأمن و پناهگاه
قاچاقچیان و اوباش در این مناطق بود ،پلمب شده
و عوامل آن بازداشت شدند.
بخشنده با اشاره به همکاری ستاد مبارزه
با موادمخدر ،بهزیستی و شهرداری در این طرح

گفت :تعدادی از معتادان جمعآوری شده به عللی
مانند بیماریهای عفونی ،ایدز و هپاتیت در اماکن
بازپروری و کمپ منع پذیرش دارند که از وزارت
بهداشت انتظار داریم در این زمینه به پلیس کمک
کنند ،معتادان بیمار را نمیتوان صرفاً در کمپ
نگهداری کرد و حتماً باید مراکزی برای نگهداری
آنها مهیا شود که در همین رابطه شهرداری با اعالم
آمادگی برای فراهم کردن پنج مرکز و تحویل آن به
وزارت بهداشت ،در این راستا قدم برداشته است.

خبر کوتاه
شهردار منطقه چهار تهران خبر داد :

بهره برداری از نخستین مجموعه فرهنگی
ورزشی ویژه بانوان شمال شرق

همزمان با ایام مبارک دهه فجر و چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،نخستین
مجموعه فرهنگی ورزشی ویژه بانوان به همراه
 44پروژه فرهنگی ،خدمات شهری ،عمرانی و
ترافیکی در شمال شرق پایتخت به بهره برداری
می رسد.
به گزارش امتیاز؛ « سید علیرضا
حسینی» شهردار منطقه چهار با اشاره به تکمیل
پروژه یاس شرق به عنوان بزرگترین مجموعه
فرهنگی ورزشی بانوان در شمال شرق تهران ،
افزود :مجموعه شهربانو (یاس شرق) با مساحت
اعیانی  5هزار و  700مترمربع در  5طبقه و در
دو بخش فرهنگی و ورزشی در خیابان زهدی
بنا شده است .وی در ادامه گفت  :این مجتمع
با هدف تامین سرانه های تفریحی ،ورزشی و
خدماتی منطقه  ،ایجاد درآمدهای پایدار با هدف
حمایت بانوان و ایجاد بستری امن جهت ارائه
خدمات ورزشی  ،فرهنگی  ،سینمایی و رفاهی به
بانوان شهروند منطقه احداث شده است که امید
است با توجه به نیاز مبرم فرهنگی و اجتماعی
در ناحیه شش منطقه  ،با راه اندازی این مجتمع
کلیه خدمات مورد نیاز بانوان منطقه مرتفع شود.
حسینی با اشاره به فعالیت های ورزشی این
مجتمع افزود :این مجتمع دارای سالن بدنسازی
با مساحت تقریبی  220متر مربع در طبقه سوم
 ،سالن چند منظوره (سالن ورزشهای توپی )
با مساحت تقریبی  800متر مربع با داشتن
بالکن تماشاچی و استخر با مساحت تقریبی
 900مترمربع در طبقه پنجم و سالن سینما با
مساحت تقریبی  400متر مربع با ظرفیت 220
نفر در طبقه دوم است و هریک از این سالن ها
دارای امکانات بهداشتی  ،انباری و رختکن بطور
مجزا می باشند.
شهردار منطقه چهار با بیان اینکه در
مجموعه تفریحی یاس شرق تمام نیازهای
خدماتی و تفریحی برای بانوان در نظر گرفته
شده است افزود :احداث خانه فرهنگ  ،سالن
ماساژ  ،کافی شاپ  ،غرفه های آموزشی ،
خدمات دوخت و طراحی لباس ایرانی اسالمی
و  ...از جمله خدمات این مجموعه تفریحی و
خدماتی است.

سهولت تردد در معابر منطقه 21با افزایش
حوضچه های رسوب گیر و زباله گیر در
محدوده ورودی غربی پایتخت

معاون فنی و عمرانی منطقه 21از ایجاد
بیست حوضچه رسوب گیر و زباله گیر جدید
در نقاط حساس آبگیر موجود در محدوده معابر
عبوری و بزرگراهی ورودی غربی پایتخت خبر
داد.
به گزارش امتیاز ،مهدی قره خانی معاون
فنی و عمرانی این منطقه ضمن اعالم خبر فوق
گفت :به منظور رفع آبگرفتگی و همچنین ایجاد
مسیر جهت مهار آب های سطحی به هنگام
بارش نزوالت آسمانی در سطح معابر عبوری و
بزرگراهی این منطقه؛ بررسی های کارشناسانه با
هدف اجرای 20حوضچه زباله گیر و رسوبگیر در
سطح منطقه 21آغاز شده است.
وی در ادامه افزود :در راستای جلوگیری
از انسداد مجاری عبوری آب های سطحی و
آبگرفتگی های احتمالی در سطح منطقه21
احداث حوضچه های رسوبگیر و زباله گیر امری
ضروری است ،تا عبور و مرور عابرین و وسایل
نقلیه به سهولت صورت پذیرد.
قره خانی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که
با بهره برداری از این بیست حوضچه رسوب گیر
و زباله گیر جدید در سطح منطقه 21گام بلند
دیگری در راستای افزایش سطح رضایتمندی
شهروندان ساکن و همچنین جمعیت شناور
عبوری از بزرگراه های ورودی غربی پایتخت
برداشته شود.
با مشارکت کودکان و دانش آموزان محله های
مرکزی شهر تهران:

کوچه ها،دیوارها و جداره های شهری
رنگ آمیزی می شوند

دانش آموزان ساکن در محله های مرکزی
شهر تهران رنگ آمیزی کوچه ها ،دیوارها و
جداره های شهری را با شعار» رنگ ها محله
های مرکزی شهر تهران را روایت می کنند»؛
انجام می دهند.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان شهردار
منطقه  11ضمن اعالم این خبرگفت :دانش
آموزان ساکن در محله های مرکزی شهر تهران
با هماهنگی اداره آموزش و مشارکت های
شهروندی منطقه  ،11اداره زیباسازی و سازمان
زیباسازی شهرداری تهران رنگ آمیزی کوچه
ها ،دیوارها و جداره های شهری را با شعار» رنگ
ها محله های مرکزی شهر تهران را روایت می
کنند»؛ انجام می دهند که در همین راستا رنگ
آمیزی یکی از دیوارهای بوستان رازی از سوی
شهرداران مدارس انجام شد.
شهردار منطقه  11در ارتباط با اهداف
این طرح افزود :تقویت احساس تعلق محله
ای،افزایش احساس مسئولیت پذیری کودکان و
دانش آموزان نسبت به مکان زندگی خود ،جلب
مشارکت شهروندان در راستای بهبود سیما و
منظر شهری در معابری که بافت فرسوده داشته
و اغتشاش بصری در آن وجود دارد از مهم ترین
اهداف این طرح است.
آبادیان همچنین خاطر نشان کرد :منطقه
 11رتبه سوم بافت فرسوده در میان مناطق
 22گانه را به خود اختصاص داده است که
رنگ آمیزی جداره ها توسط شهروندان برای
بازآفرینی شهری در دستور کار قرار دارد.
وی در ارتباط با جزئیات این طرح گفت :در
حال حاضر جداره ها و دیوارهای  8محله از 17
محله برای رنگ آمیزی توسط کودکان و دانش
آموزان شناسایی شده است که با هماهنگی با
سازمان زیباسازی طرح های مناسب انتخاب و
در نهایت کلیه  17محله رنگ آمیزی می شوند.

