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اخبار
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

اقشار آسیبپذیر از سود صندوقهای
بیمهای بهرهمند میشوند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
بهرهمندی دهکهای پایین جامعه از سود
حاصل از سپردهگذاری مردم در صندوقهای
بیمهای در قالب کارت اعتباری خبر داد.
محمد شریعتمداری اظهارداشت :به
دنبال ایجاد شرایط مطلوبی هستیم که از
اعتبارات مردم در صندوقها ،قدرت خرید اقشار
آسیبپذیر را از طریق صدور کارت اعتباری و
کارت خرید از طریق شبکه بانکی افزایش دهیم.
تیمی برای بررسی ابعاد این موضوع تشکیل
شده و در حال حاضر از طریق بانک مرکزی
در حال پیگیری هستیم ،امیدواریم در اولین
فرصت ممکن این کار را عملیاتی و قدرت خرید
دهکهای پایین جامعه را افزایش دهیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح
کرد :اجرای طرح مذکور قدرت خرید طبقه
قابل مالحظهای از جامعه را که به نحوی با
صندوقهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ارتباط دارند را افزایش میدهد .این یکی طرح از
موضوعاتی است که به دنبال اجراییسازی آن در
ماههای آینده هستیم که در صورت تحقق ،گام
بسیار بزرگ و خبر خوشی برای طبقههای پایین
جامعه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد:

معاون کاهش تقاضا و مشارکتهای مردمی ستاد
مبارزه با مواد مخدر:

احتمال مرگ معتادان مبتال به کرونا
 ۶.۵برابر افراد عادی است

معاون کاهش تقاضا و مشارکتهای مردمی
ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه حدود
 ۱۵هزار نفر از معتادان متجاهر از سطح کشور
جمعآوری و زخمهای بازشان کنترل شده و
داروهایشان نیز در اختیارشان قرار گرفته است
گفت :افرادی که مصرف کننده مواد مخدر
هستند اگر کارشان به بیمارستان برسد۶.۵ ،
برابر بیش از سایر مبتالیان فوت میکنند.
معاون کاهش تقاضا و مشارکتهای مردمی
ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه اعتیاد
به مواد مخدر تنها یک عامل ندارد ،اظهار کرد:
انواع عوامل در این زمینه نقش دارند ،برای این
منظور نیاز است تا در حوزههای مختلف اقداماتی
انجام دهیم .بر آورد ما این است که اگر بتوانیم
با ابزار رسانه اطالعات در اختیار مردم قرار دهیم
میتوانیم کمک کنیم رفتارهای غلط انجام
ندهند .از خانوادهها میخواهیم به طور مرتب با
فرزندشان در ارتباط باشند تا لطمهای به رابطه
وارد نشود .این کارها نوعی از پیشگیریهای
تخصصی است .دوران بحران در سنین  ۱۴تا ۲۴
سال است و پس از گذر از این دوران انسانها
به تدریج نه گفتن را آغاز میکنند و هر کاری
را انجام نمیدهند .یاوری درباره اقدامات این
ستاد در بحران کرونا ،گفت :از ۴اسفند سال
قبل کار ما به شکل تخصصی در کمیتهای در
وزارت بهداشت آغاز شد .حدود  ۶دستورالعمل
تخصصی برای نگهداری معتادان متجاهر و نحوه
باز کردن مراکز اقامتی آماده کردیم .حدود ۴
مرکز جدید عالوه بر پروتکلهای قبلی تولید
شد که مرکز ویژه مبتالیان به کووید ،۱۹مراکز،
ایزوله و ...بود.وی ادامه داد :همچنین حدود ۴.۵
میلیارد تومان به وزارت بهداشت و حدود ۴.۵
میلیارد تومان به بهزیستی کمک کردیم و از
آغاز شیوع کرونا در کشور حدود  ۱۵هزار نفر
از معتادین متجاهر از سطح کشور جمعآوری
و زخمهای بازشان کنترل شده و داروهایشان
نیز در اختیارشان قرار گرفته است .کرونا موضوع
پیچیدهای است که به طور مرتب در حال تغییر
ساختار خود است .افرادی که مصرف کننده مواد
مخدر هستند اگر کارشان به بیمارستان برسد،
 ۶.۵برابر بیش از سایر مبتالیان فوت میکنند.
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 14استانها در وضعیت قرمز و هشدار

تمام ایران آلوده به ویروس کرونا است

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ،در
حال حاضر تمامی نقاط کشور آلوده به ویروس
کرونا است.
بررسی های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر
کشور نشان می دهد که در حال حاضر استان های
مازندران ،تهران ،گلستان ،خراسان شمالی ،اردبیل،
اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی ،کرمان ،سمنان،
آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد و گیالن در وضعیت
«قرمز» قرار دارند.
این در حالی است که استان های فارس،
ایالم ،لرستان ،هرمزگان ،زنجان ،قزوین ،آذربایجان
غربی ،بوشهر ،همدان ،قم ،چهارمحال و بختیاری و
کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت «هشدار»
قرار دارند.
سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت،
با عنوان این مطلب که در حال حاضر ۱۷۰
شهرستان کشور در وضعیت قرمز و  ۱۰۱شهرستان
در وضعیت هشدار قرار دارند ،گفت :قرار نگرفتن
استان و یا شهرستان خاصی در وضعیت قرمز و
هشدار ،به منزله عدم وجود بیماری در آن منطقه
نیست.
وی افزود:تمام کشور در حال حاضر آلوده به
ویروس کرونا است.
سخنگوی وزارت بهداشت ،با توصیه
اکید به هموطنان برای رعایت پروتکل های

بهداشتی ،گفت :امیدواریم با رعایت اصول سه
گانه بهداشتی که شامل ماسک ،رعایت فاصله
گذاری و شستشوی مداوم دست ها می شود،
شاهد شکست زنجیره انتقال بیماری در کشور
با شیم .
الری به وضعیت کرونا در استان گیالن اشاره
کرد و افزود :گیالن در اسفند  ۹۸شاهد خیز شدید
بیماری در تمامی شهرستانهای استان بود که
از اوایل فروردین  ۹۹سیر نزولی در موارد ابتال و

جزئیات اعطای تسهیالت به  ۴۰۰هزار
بازنشسته تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
از افزایش اعتبارات تسهیالت پرداختی به
بازنشستگان در سال جاری خبر داد که بر اساس
آن با افزایش اعتبارات این ردیف به ۲۰۰۰
میلیارد تومان ،رقم وام های پرداختی به پنج
میلیون تومان رسیده که بین  ۴۰۰هزار نفر
توزیع خواهد شد.
مصطفی ساالری ضمن اشاره به اعطای
تسهیالت پرداختی به بازنشستگان سازمان
تامین اجتماعی و افزایش اعتبار آن در سال
جاری افزود :تا سال گذشته این اعتبار ۲۰۰
میلیارد تومان بود که به حدود  ۵۰تا  ۶۰هزار
نفر اعطا می شد و مبلغ آن سه میلیون تومان
بود .امسال این اعتبار به  ۲۰۰۰میلیارد تومان و
مبلغ وام به پنج میلیون تومان رسیده که بین
 ۴۰۰هزار نفر توزیع می شود.
وی افزود :تا کنون شماری از این تسهیالت
در دو مرحله پرداخت شده است و مابقی طی
سال در مراحلی توزیع خواهد شد .سهمیه استان
ها مشخص شده و کانون های استانی اسامی را
در اختیار سازمان می گذارند.
وی درباره وضعیت سرمایه گذاری های
اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در سال
جاری اظهار کرد :طرحی تحت عنوان خروج
از بنگاه داری را تدوین کرده و در دستور کار
داریم .قرار است با اجرای این طرح که حداکثر
یکسال زمان می برد در هیچ شرکتی بیش از
 ۴۰درصد سهامدار نباشیم و همچنین در هیچ
شرکتی مدیر بنگاه و بنگاه دار نباشیم.مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این طرح
در هیئت مدیره تصویب و برای هیئت امنا ارسال
شده است گفت :از روزی که این طرح در هیئت
امنا تصویب و به ما ابالغ شود متعهدیم که ظرف
یکسال کامال از بنگاه داری خارج شویم و سهام
خوب با بازده خوب داشته باشیم و دیگر گرفتار
مشغله های شرکت داری و بنگاه داری نباشیم.
همانطور که گفته شد در هیچ شرکتی نباید
بیش از  ۴۰درصد سهام داشته باشیم.

اجتماعی

بستری را داشت و این روند کاهشی تا خرداد ادامه
پیدا کرد.
وی ادامه داد :متاسفانه در تیر ماه ۹۹
مجددا شاهد افزایش موارد بیماری در اغلب
شهرستانهای استان گیالن هستیم .به طوری
که اکنون  ۵شهرستان استان در وضعیت قرمز
و  ۴شهرستان نیز در وضعیت هشدار قرار
دارند .همچنین شیب موارد بستری و ابتال
در شهرستانهای ورودی و مسافر خیز استان

گیالن مانند رشت ،رودبار ،آستارا ،رودسر،
لنگرود و الهیجان دارای روند تندتری است.
الری ادامه داد :طبق گزارشات واصله ۲۰
تا  ۳۰درصد موارد ابتالء و بستری مربوط به
مسافرانی هستند که به شهرهای گیالن سفر کرده
اند .بنابراین درخواست ما از مردم آن است که از
هر گونه سفر غیر ضروری به خصوص در تعطیالت
پیش رو به این استان جدا خودداری کنند .در عین
حال میزان استفاده مردم استان گیالن از ماسک
 ۶۲درصد گزارش شده است که تقاضا داریم با
استفاده همگانی تر و جدی تر از ماسک تالش
کنیم تا شاهد تجربه روزهای تلخ اسفند  ۹۸در
این استان نباشیم.
وی به وضعیت کرونا در استان قزوین اشاره
کرد و گفت :در این استان شاهد یک روند نسبتا
صعودی در موارد ابتالء و بستری بیماری هستیم.
به طوری که در  ۶هفته گذشته افزایش ۲۰
درصدی در موارد بستری و ابتالء در این استان
گزارش شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ،افزود :هم اکنون
دو شهرستان استان قزوین در وضعیت قرمز و سه
شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند و روند
موارد بستری در برخی از شهرستانهای استان
مانند قزوین ،بویین زهرا و تاکستان ،دارای شیب
تندتری است.

رئیس پلیس راهور اعالم کرد:

نگهداری غیرقانونی مبالغ جرایم رانندگی در حساب برخی بانکها

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه برخی از بانکها وجوه جریمه را
تا  ۳۶ساعت در بانک نگهداری میکنند که خالف قانون است ،گفت:
به تعدادی از آنها تذکر داده و گفتیم اگر اصالح نکنند دسترسی آنها
را قطع میکنیم.
سردار سید کمال هادیانفر صبح امروز در نشست خبری با بیان
اینکه به پلیس راهور چهار مأموریت اساسی به صورت تصریحی در
قانون اعمال شده و این مأموریتها به نحو احسن انجام میشود ،اظهار
کرد :مدیریت ترافیکی در  217هزار کیلومتر جاده و یک هزار و 47
شهر یکی از این مأموریتها است.
هادیانفر با بیان اینکه در سال گذشته ،نیروی انتظامی بیش
از  70میلیون خدمت به مردم ارائه داد ،گفت :بیش از  35میلیون
خدمت فقط توسط پلیس راهور انجام شد ،در بحث کاهش سوانح
و تصادفات اقدامات گستردهای توسط دستگاههای مختلف صورت
گرفت و بعد از دو سال افزایش تصادفات ،در سال  ،98کاهش 1.4
درصد تلفات تصادفات سوانح رانندگی را شاهد بودیم.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه تصادفات به کشور هزینههای
زیادی را تحمیل میکند ،تصریح کرد :هر فوتی در تصادفات ،بیش
از پنج میلیارد و  200میلیون تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم به
کشور وارد میکند لذا سهم و نقش دستگاهها در این زمینه مشخص
شده و پلیس راهور تنها  18درصد در این رابطه نقش دارد ،ماده 108
سازمانهای مسئول را در این زمینه تعیین کرده است.
وی افزود :در راستای همکاری سازمانها به استناد ماده 108
از رئیسجمهور خواستیم کمیسیون حمل و نقل و ایمنی کشور
سازمان مسئول به تناسب ظرفیت
به ریاست وی برگزار شود و هر
ِ
خود ایفای نقش کند تا در راستای توسعه انضباط ترافیکی و کاهش
جانباختگان گامهای موثری برداریم .همچنین تفاهمنامه بین نیروی
انتظامی و وزارت راه امضا شد که تبادل اطالعات ،توسعه انضباط در
ترددهای کشور و توسعه دوربینها از اهداف این تفاهمنامه است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در حوزه کنترل عوارض بزرگراهی
به منظور کاهش اتالف وقت آمادگی کامل داریم تا بحث  ETCاجرا
شود ،خاطرنشان کرد :انجام این کار منجر به این میشود که دیگر
شاهد صفهای طوالنی در محلهای اخذ عوارض بزرگراهی نباشیم.
هادیانفر با بیان اینکه  34درصد تصادفات در جادهها رخ داده اما
 70درصد از جانباختگان و مصدومان ناشی از تصادفات در جادهها
روی میدهد ،بیان کرد :در حوزه برخورد با رانندگان پرخطر مصوبهای

در کمیسیون راه صورت گرفت و بحث تست روانی از رانندگان ناوگان
عمومی انجام میشود ،برخی از رانندگان پرخطر و دارای تخلفات
متعدد هستند که از آنها تست روانی اخذ میشود ،برای این کار
بیمارستان تعیین شده و به بیمارستان مراجعه میکنند .در صورتی
که سالمت آنها تایید شود به کار ادامه خواهند داد و در صورت عدم
تایید سالمت ،از رانندگی آنها جلوگیری میشود.
پلیس راهور با تاکید بر اینکه دو هزار نقطه حادثهخیز هنوز
در شهرها وجود دارد ،بیان کرد :سال گذشته نزدیک به  70نقطه
حادثهخیز برطرف شد و امیدواریم برای رفع نقاط حادثهخیز در
شهرها و جادهها اقداماتی صورت گیرد.
وی با اشاره به افزایش  22درصدی شمارهگذاری خودروهای
نوشماره در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
گفت :آنچه بین ما ،سازمان حمایت و وزارت صمت برای کنترل بازار
انجام و مقرر شد هیچ خودرویی بدون پالک از کارخانه خارج نشود،
ما در کمتر از  10روز شرایطی به وجود آوردیم که شمارهگذاری در
کارخانه صورت گیرد ،اکنون مالکان خودروهایی که به نمایندگی داده
میشود ،کام ً
ال مشخص است.
این مقام انتظامی ادامه داد :اکنون دقیقاً مشخص است که
خودروی خارج شده از کارخانه مربوط به چه کسی است و دیگر
فروشی تحت عنوان فروش سبدی و بدون پالک نداریم ،اکنون به
سرعت پالک در کارخانه نصب شده و سپس از آنجا خارج میشود.
هادیانفر با بیان اینکه امسال یک میلیون و  176هزار و 997
دستگاه نقل و انتقال خودرو انجام شده ،یادآور شد :از نیمه دوم سال
گذشته تا به امروز 52 ،درصد نقل و انتقال خودرو افزایش پیدا کرده
است منتهی تسهیالتی به وجود آوردیم تا پروتکلهای بهداشتی در
این رابطه رعایت شود.
رئیس پلیس راهور متذکر شد :یک میلیون و  514هزار
شمارهگذاری اعم از نوشماره ،موتورسیکلت و اسقاط خودرو را در
چهار ماه امسال انجام دادیم ،امسال متاسفانه کمتر از چهار هزار
دستگاه خودرو اسقاط شده درحالیکه بیش از  6هزار و  800خودروی
وارداتی را پالک کردیم.
وی با اشاره به کاهش  58درصدی صدور گواهینامه در سال
جاری ،علت این اتفاق را تعطیلی آموزشگاهها دانست و یادآور شد :در
این مدت  151هزار نفر به  40میلیون دارندگان گواهینامه در کشور
اضافه شد ،این عزیزان تا یک سال در جاده قادر به رانندگی نیستند.

این مقام انتظامی تاکید کرد 13 :هزار افسر اخطارنویس در
کشور داریم و به تأکید فرمانده نیروی انتظامی و شرایط موجود به
همکاران ابالغ کردیم در اعمال جریمه به سرعت عمل نکنند و در
صورتی که تخلف حادثهساز بود ،این کار انجام شود ،تاکید کردیم
توقیف وسیله و انتقال به پارکینگها به حداقل ممکن برسد و ابتدا در
این زمینه اعمال جریمه صورت گیرد زیرا پس از انتقال وسیلهنقلیه
مذکور به پارکینگ بار دیگر خودروی دیگری در مکان خودروی قبلی
پارک خواهد کرد.
هادیانفر افزود :مجددا ً ابالغ کردیم وسایلنقلیه باالی یک میلیون
جریمه که با خانواده در جادهها در حال تردد هستند ،مطلقاً توقیف
نشوند ،در هفته گذشته برای یک میلیون و  300هزار خودرو پیامک
زدیم که جریمه آنها باالی یک میلیون است البته زمانی راننده شرایط
مساعد ندارد و بد رانندگی میکند ابالغ کردیم که خودرو ساعتی
توقیف شود.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه بیشتر اعمال جریمه از طریق
دستافزار انجام میشود ،گفت :مردم میتوانند از راههای مختلف جریمه
خود را پرداخت کنند البته  14درصد از قبضها دستی است ،اکنون 75
درصد ،از زمان صدور تا پانج قبض یک تا پنج روز است ،هموطنان به
سرعت قبض جریمه را پرداخت نکنند تا برای آنها پیامک حاوی شناسه
پرداخت و قبض بیاید ،اگر پیامک نیامد یعنی اینکه شماره فرد در سیستم
پلیس راهور وجود ندارد که باید شماره به روز شود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه امسال در چهار ماهه نخست سال
بیش از  31میلیون و  896هزار جریمه اعمال شده ،گفت :ما گفتیم
با تخلفات حاشیهای ابتدا تذکر صورت گیرد.

نظر معاون کل وزارت بهداشت؛

موافقت مشروط وزارت بهداشت با جریمه مالی افرادی که ماسک نمی زنند

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه
این وزارتخانه با اخذ جریمه از افرادی که ماسک
نمیزنند ،موافق است ،گفت :البته حتما باید
افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند،
از قاعده اخذ جریمه مستثنی شوند.
دکتر ایرج حریرچی،درباره برخی پیشنهادات
مبنی بر اخذ جریمه از افرادی که از ماسک استفاده
نمیکنند ،گفت :در حال حاضر خوشبختانه
اکثریت جامعه از ماسک استفاده میکنند و طبقات
مختلف هم ماسک میزنند .البته باید توجه کرد
که تعدادی از افرادی که در این شرایط کرونایی
ماسک نمیزنند ،با اینکه استطاعت مالی داشته و

میتوانند ماسک تهیه کنند ،اما باز هم از ماسک
استفاده نمیکنند.
وی افزود :قاعدتا استفاده از روشهای
بازدارنده در این زمینه کمک کننده خواهد بود.
البته تا کنون با همکاری مردم استفاده از ماسک
نسبت به گذشته تا حد زیادی افزایش یافته است و
حتی چند برابر شده است ،اما همچنان این میزان
کافی نیست .قاعدتا باید از روشهای بازدارنده
استفاده کرد که یکی از این روشها اخذ جریمه از
افرادی است که ماسک نمیزنند که میتواند کمک
کننده باشد .البته قاعدتا و حتما باید افرادی که
برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند ،از قاعده

اخذ جریمه مستثنی شوند.
معاون کل وزارت بهداشت گفت :در حال
حاضر در سطح شهرها باالی  ۷۰درصد افراد از
ماسک استفاده میکنند و حتی در برخی مناطق
این میزان به  ۸۰درصد هم رسیده است .در عین
حال مهم است که در معابر عمومی ،محلهای
اداری و محل مراجعات مردم روستاها ،شهرهای
کوچک ،کارگاههای صنعتی و ...نیز این موضوع
رعایت شود.
وی با بیان اینکه بنابراین با روش اخذ جریمه
مالی از افرادی که در محیط های عمومی و در
سطح جامعه ماسک نمیزنند ،موافق هستیم،

گفت :یک عامل بازدارنده مانند جریمه که در
بسیاری از کشورهای دنیا استفاده میشود ،قاعدتا
به افزایش استفاده از ماسک کمک قابل توجهی
خواهد کرد.
حریرچی در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع
ماسک در داروخانهها نیز گفت :طبق مصوبه ستاد
ملی کرونا تأمین ماسک و نظارت بر توزیع آن بر
عهده وزارت صمت است .واقعا تعداد کمی ماسک
در بین داروخانههای توزیع شده است و باید حتما
ماسک بیشتری در بین داروخانهها توزیع شود .به
هر حال داروخانهها باید به عنوان مرجع اصلی
تامین ماسک شناخته شده و اقدام کنند.

در این مکان با پسماند خشک وارد شوید و با مواد غذایی خارج؛

نخستین هایپرمارکت پسماند خشک کشور در تهران افتتاح شد

نخستین هایپرمارکت پسماند خشک کشور صبح امروز (سه
شنبه 14 ،مردادماه) با حضور آرش حسینی میالنی رئیس کمیته
محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر تهران ،صدرالدین
علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و علی
توکلی شهردار منطقه  19افتتاح شد.
به گزارش امتیاز ،در ابتدای این مراسم که با رعایت تمامی
پروتکل های بهداشتی به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا
برگزار شد ،رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای
اسالمی شهر تهران ایجاد هایپرمارکت پسماند خشک را اقدامی
ارزشمند در زمینه مدیریت جامع پسماند دانست و گفت ۴۰ :درصد
از پسماندهای تولیدی شهروندان را پسماندهای خشک تشکیل می
دهد که با توجه به پیامدهای منفی زیست محیطی آن ها تالش
شهرداری تهران در برنامه سوم توسعه شهری ،تفکیک پسماند از
مبدأ با هدف تسریع در فرایند بازیافت و افزایش تفکیک پسماندهای
بهداشتی است.
آرش حسینی میالنی ادامه داد :در این خصوص ،انجام اقدامات
مؤثر همچون طرح کاپ و راه اندازی هایپرمارکت پسماند خشک برای
افزایش تفکیک بهداشتی زباله بسیار حائز اهمیت است.
تالش سازمان پسماند برای تشویق مردم به تفکیک پسماند از مبدا

در ادامه این مراسم ،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری تهران یکی از اقدامات مهم مدیریت شهری در دوره جدید

را کاهش تولید و دفن پسماند با هدف افزایش تفکیک اعالم و راه
اندازی هایپرمارکت را یکی از خدمات ارزشمند و از مکانیزم های
تشویقی در این منطقه معرفی کرد.
صدرالدین علیپور با اشاره به اجرای طرح کاپ در پایتخت به
منظور کاهش تولید پسماند گفت :در حال حاضر این طرح به شکل
پایلوت در  4منطقه تهران اجرا می شود و با ایجاد زیرساخت ها
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرای کاپ در تمامی مناطق باشیم.
وی یکی از مصادیق اجرای طرح کاپ را نصب دستگاه های
خوددریافت پسماند خشک دانست و تصریح کرد :با نصب این دستگاه
ها در برخی از میادین میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند ،تالش
می کنیم تا شهروندان را به تفکیک پسماند در مبدا تشویق کنیم.
تولید پسماند خشک اجتناب ناپذیر است

علی توکلی شهردار منطقه  19نیز در این مراسم تولید
پسماندهای خشک در کشور را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت:
هایپرمارکت پسماند خشک که با مشارکت بخش خصوصی در منطقه
 19راه اندازی شده قطعاً اتفاق خوبی برای شهروندان منطقه و مناطق
همجوار خواهد بود.
وی افزود :در این هایپرمارکت امکان دریافت پسماندهای
الکتریکی و الکترونیکی شهروندان نیز فراهم شده است ،ضمن اینکه
به منظور کاهش تولید پالستیک ،اقالم خریداری شده با کیسه های
پارچه ای به شهروندان تحویل داده می شود.

استفاده از ظرفیت شبکه شاد برای تبلیغات
در زمینه تفکیک پسماند

هادی حنیف نیا مدیر آموزش و پرورش منطقه  ۱۹هم در این
مراسم آموزش شهروندان را پایه اصلی فرهنگ سازی در جامعه
دانست و درخصوص ارائه آموزش های الزم درخصوص تفکیک
پسماند به شهروندان اعالم آمادگی کرد.
وی به قابلیت های شبکه دانش آموزی «شاد» برای نشر فیلم ها
و تبلیغات آموزشی تفکیک پسماند اشاره و بیان کرد :این شبکه در
دسترس دانش آموزان و اولیاء آن ها قرار دارد و از طریق آن می توان
آموزش های الزم در زمینه پسماند و تفکیک از مبدا را وارد کانون
خانوادهها کرده و در این راستا کارهای آموزشی و تبلیغاتی انجام داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند ،نحوه فعالیت
هایپرمارکت پسماند خشک بدین شکل است که در آن پسماندهای
خشک شهروندان از جمله دورریختنی های پالستیکی ،شیشه،
الکترونیکی ،فلزی و  ...براساس قیمت های مصوب سازمان مدیریت
پسماند شهر تهران خریداری و معادل آن کاالهای موردنیاز شهروندان
از جمله اقالم خوراکی به آن ها تحویل داده میشود.
نخستین هایپرمارکت پسماند خشک کشور جنب پایانه
اتوبوسرانی شهید سروری منطقه  ۱۹که محلی پرتردد است ،راه
اندازی شده و شهروندان می توانند با مراجعه به این آدرس از خدمات
این هایپرمارکت استفاده کنند.

خبر کوتاه
با هدف تسهیل دسترسی شهروندان

نسخه جدید پرتال شهرداری منطقه
یک تهران رونمایی شد

پرتال جدید شهرداری منطقه یک با هدف
تسهیل دسترسی شهروندان به اطالعات مورد
نیاز و ارتقای شکلی و محتوایی ،رونمایی شد.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در جلسه ای که با حضور
افشاری معاون برنامه ریزی و توسعه شهری،
پارسیان مدیر اداره روابط عمومی و عابدپور
رئیس اداره فناوری اطالعات،برگزار شد ضمن
رونمایی از پرتال جدید شهرداری منطقه یک
اظهار داشت :در عصر کنونی بخش مهمی از
جهان ما فضای مجازی است و پرتال ها پنجره
ای رو به جهان محسوب می شوند و نقش بی
بدیلی در ویترین یک سازمان دارند که می
توانند پویایی سازمان را به رخ جامعه کشیده
و خدمات با کیفیت و مطلوبی را به شهروندان
عرضه کنند و از طرفی بازخورد جامعه هدف و
مخاطبین را به سازمان منتقل نمایند.
موسوی افزود :پرتال ها در نمایش صحیح
عملکرد یک سازمان تاثیر غیر قابل انکاری دارند
و باید با بهره مندی از خالقیت های هنرمندانه
آن را برای مخاطبین جذاب کرد.
وی گفت :پرتال می تواند یک راه بی
واسطه ،شفاف و امنی بین ما و مخاطبین باشد
بنابراین باید تالش کنیم به درستی ،دقت و
سرعت الزم ،مطالب مرتبط با معرفی اقدامات
سازمان را در آن بگنجانیم ،تغییرات را منعکس
کنیم و به شایستگی تاثیراتی را که هر کدام از
حوزه ها و بخش های سازمانی بر محیط شهر
می گذارند ،به نمایش بگذاریم.
مجید افشاری معاون برنامه ریزی و توسعه
شهری نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص
پرتال جدید گفت :پرتال جدید شهرداری منطقه
یک از نظر شکلی و محتوایی تغییراتی داشته که
از جمله ی آن گنجاندن نماهای برگزیده منطقه،
صفحه اختصاصی کمیته نما ،معرفی گردشگری
و مفاخر در شمیران ،امکان جستجوی سریع و
تسهیل دسترسی شهروندان به اطالعات مورد
نیازشان و  ...است.
محمد رضا پارسیان مدیر روابط عمومی
شهرداری منطقه یک نیز در پایان گفت:
تحریریه و ساختار خبری در پرتال شهرداری به
گونه ای طراحی شده است که بارگذاری اخبار
و دسترسی شهروندان به اطالعات مورد نیازشان
با سرعت بیشتری انجام شود و بعنوان یک پرتال
مرجع شهرداری منطقه یک ،می تواند محل
رجوع مناسبی برای اصحاب رسانه و شهروندان
باشد تا به جدیدترین و صحیح ترین اطالعات و
اخبار منطقه دسترسی داشته باشند.

ولین هایپرمارکت پسماندخشک کشور
در منطقه  19افتتاح شد

اولین هایپرمارکت پسماند خشک در
منطقه  19امروز با حضور عضو شورای اسالمی
اسالمی شهر تهران ،مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری تهران  ،شهردار منطقه و
رئیس آموزش و پرورش افتتاح شد.
به گزارش امتیاز ،در این مراسم آرش
میالنی رئیس کمیته محیط زیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر تهران ایجاد این
هایپرمارکت را اقدام ارزشمندی در زمینه
مدیریت جامع پسماند دانست و گفت40 :
درصد پسماندهای تولیدی شهروندان را
پسماندهای خشک تشکیل می دهد که با توجه
به پیامدهای منفی زیست محیطی آن ها تالش
شهرداری تهران در برنامه سوم توسعه شهری،
تفکیک از مبدأ با هدف تسریع در فرایند بازیافت
و افزایش تفکیک پسماندهای بهداشتی بوده
است.
در این راستا نیز اجرای اقدامات مؤثر این
چنینی برای افزایش تفکیک بهداشتی پسماندها
جمله طرح کاپ و راه اندازی هایپرمارکت
پسماند خشک در این منطقه بسیار حائز اهمیت
است.
در ادامه نیز صدرالدین علی پور مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهر تهران یکی از
اقدامات مهم مدیریت شهری را در دوره جدید
کاهش پسماند و دفن آن با هدف افزایش تفکیک
اعالم کرد و راه اندازی هایپرمارکت را نیز یکی
از خدمات ارزشمند و مکانیزم های تشویقی در
این منطقه دانست.
علی توکلی شهردار منطقه نیز تولید
پسماندهای خشک در کشور را امری اجتناب
ناپذیر دانست و افزود :این هایپرمارکت که با
مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده قطعاً اتفاق
خوبی برای شهروندان منطقه  19و مناطق
همجوار خواهد بود.
او افزود :در این هایپر امکان دریافت
پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی شهروندان
نیز فراهم شده است ،ضمن اینکه به منظور
کاهش تولید پالستیک ،اقالم خریداری شده با
کیسه های پارچه ای به شهروندان تحویل می
شود.
در بخش دیگری از این مراسم هادی حنیف
نیا مدیر آموزش و پرورش منطقه  19نیز آموزش
شهروندان را پایه اصلی فرهنگ سازی در جامعه
دانست و درخصوص ارائه آموزش های الزم
درخصوص تفکیک پسماند به شهروندان اعالم
آمادگی کرد.
او به قابلیت های شبکه دانش آموزی شاد
برای نشر فیلم ها و تبلیغات آموزشی تفکیک
پسماند اشاره و بیان کرد :این شبکه در دسترس
دانش آموزان و اولیاء آن ها قرار دارد و از طریق
آن می توانند آموزش های الزم را در زمینه این
موضوع دریافت کرده و تبلیغات را مالحظه کنند.
در این مراسم که با اهدای تندیس طرح
کاپ به عضو شورای اسالمی شهر تهران و
شهردار منطقه همراه بود ،کارشناس اداره
مدیریت پسماند منطقه نیز به ارائه توضیحاتی
درخصوص روند اجرای طرح کاپ در منطقه و
فعالیتهای انجام شده در زمینه تفکیک پسماند
پرداخت.

