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اخبار
وزیر آموزش و پرورش:

استخدام نیرو در مهدکودک ها
براساس استانداردها است

وزیر آموزش و پرورش گفت :استخدام
نیرو و محتوای آموزشی مهدکودکها بر اساس
قوانین و استانداردهای آموزش و پرورش است.
محسن حاجی میرزایی با اشاره به آئیننامه
اجرایی تبصره ( )۲ماده ( )۲قانون تأسیس و اداره
مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
مصوب اردیبهشتماه  ۹۹گفت :طبق این
آئیننامه مسئولیت و صدور مجوز مهدکودکها
بر عهده سازمان بهزیستی قرارگرفته است
و صدور مجوز تأسیس پیشدبستانی نیز بر
عهده وزارت آموزشوپرورش است .وی به
تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی در این
آئیننامه اشاره کرد و ادامه داد :بر اساس این
آئیننامه نظارت بر مهدکودکها از حیث رعایت
شاخصهای آموزشی و پرورشی و محتوای
آموزشی بر عهده وزارت آموزشوپرورش است.
حاجی میرزایی تأکید کرد :طبق این آئیننامه
مقرر شده است که محتوای آموزشی توسط
وزارت آموزش و پرورش ظرف شش ماه از تاریخ
تصویب آئیننامه تهیه و پس از تصویب شورای
عالی آموزشوپرورش به سازمان بهزیستی برای
اجرا ابالغ شود .وزیر آموزشوپرورش به ماده  ۸و
 ۹این آئیننامه اشاره کرد و گفت :بر این اساس
بهکارگیری کارکنان مهدکودکها بر اساس
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزشوپرورش
امکانپذیر است و همچنین استانداردهای
آموزش محتوای آموزشی به مؤسسان و کارکنان
مهدکودک ،توسط وزارت آموزشوپرورش تهیه و
برای اجرا در مهدکودکها به سازمان بهزیستی
ابالغ میشود.

نحوه ثبت نام فعاالن سمن های
جوانان در سامانه امریه سربازی

معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و
جوانان شروط و نحوه ثبت نام در سامانه امریه
سربازی فعاالن سمن های جوانان را تشریح کرد.
محمدمهدی تندگویان درباره سامانه امریه
 ۶ماه پایانی سربازی فعاالن سمنهای جوانان
گفت :موضوع سهمیه امریه سربازی فعاالن
سمنهای جوان در دوره فعالیتم در حوزه معاونت
جوانان جزو بهترین کارهایی بود که رخ داد؛
مهمترین اتفاق این بود که سمنها و تشکلهایی
که به صورت گمنام فعالیت داوطلبانه انجام می
دهند توسط رهبری تایید شده اند و به دستور
ایشان سهمیه ای به آنها داده شده است.
وی با بیان اینکه موضوع سهمیه امریه
سربازی در همکاری ما با ستاد کل نیروهای
مسلح نیز به ما کمک کرد ،افزود :این اتفاق
بسیار خوبی بود و امید خوبی به جوانان داد.
معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و
جوانان در ادامه درباره سامانه امریه شش ماه
پایانی سربازی فعاالن سمنهای جوانان توضیح
داد و افزود :این سامانه در  ۲۲مردادماه سال
جاری رونمایی شد و روزانه حدود  ۱۵۰۰تا
 ۲۰۰۰نفر وارد این سامانه می شوند هستند.
تندگویان درباره شروط و نحوه ثبت نام در
سامانه امریه سربازی فعاالن سمنهای جوانان
گفت :این سامانه تنها متعلق به جوانانی است که
در سمنها و تشکلهای جوانان به خدمت مشغول
هستند.
وی افزود :ما در تشکلهای خود نظام رتبه
بندی ایجاد کردیم که بر مبنای تشکلهای فعال
و غیرفعال آنها را رتبه بندی کرده ایم؛ تشکلهایی
که فعال باشند و رتبه داشته باشند می توانند از
این سهمیه استفاده کنند .همچنین سربازانی که
در این تشکلها حضور دارند و در پرونده تشکلی
آنها درج شده است که سابقه فعالیت داوطلبانه
دو ساله را دارند و بخواهند در پروسه سربازی
قرار گیرند ،می توانند در این سامانه ثبت نام
کنند .تندگویان البته این را هم گفت که  ۶ماه
حقوق بیمه و دستمزد سرباز باید توسط تشکل
سرباز پرداخت شود و تشکلهایی مشمول این
سهمیه می شوند که موضوع بیمه و دستمزد
آنها برقرار باشد؛ مشروط بر این قوانین ،افراد
بعد از ثبت نام ،مشخصاتشان موردبررسی قرار
می گیرد و باتوجه به سهمیه امسال گردش کار
انجام می شود و پس از تایید نهایی توسط مقام
عالی وزارت ،مشخصات آنها به ستادکل نیروهای
مسلح ارسال می شود؛ پس از بررسی ستاد کل
نیروهای مسلح به سرباز ابالغ می شود که می
تواند  ۶ماه پایانی خدمت را در تشکل خود به
عنوان سرباز امریه به پایان برسد.

توزیع  ۶میلیون وعده غذایی میان
نیازمندان از تاسوعا تا اربعین حسینی (ع)

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
گفت :همزمان با اجرای مرحله دوم پویش ایران
همدل ،از تاسوعا تا اربعین حسینی  ۶میلیون
وعده غذایی میان نیازمندان توزیع میشود.
سیدمرتضی بختیاری با تسلیت ایام تاسوعا
و عاشورا و عزاداری اباعبداهلل الحسین (ع) افزود:
طرح اطعام حسینی در قالب مرحله دوم پویش
ایران همدل با هدف طبخ و توزیع غذای گرم
میان محرومان و نیازمندان از عید غدیر آغاز
شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
وی ادامه داد :در این طرح با یاد سردار
ملی ایرانیان ،شهید حاج قاسم سلیمانی ،از روز
تاسوعا تا اربعین حسینی ۶ ،میلیون وعده غذایی
میان محرومان توزیع خواهد شد.
رئیس کمیته امداد با دعوت از اقشار
مختلف مردم برای پیوستن به پویش ایران
همدل ،خاطرنشان کرد :شماره کارت
 ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷برای مشارکت مردم
در این طرح در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی کمیته امداد،
بختیاری گفت :مردم نیکوکار ایران اسالمی
همچنین میتوانند با اهدای نذورات غیر نقدی
خود به دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور ،به
نیابت از شهدای مدافع حرم و سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی ،در این طرح خداپسندانه با
کمیته امداد همراهی کنند.

اجتماعی
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دستور فوری روحانی برای خرید واکسن کرونا و انجام مراحل آزمایشی

تقدیر از رعایت پروتکل های بهداشتی در عزاداری محرم

رئیس جمهور در گفتگو با وزرای کشور
و بهداشت ،از رعایت دقیق دستورالعملهای
بهداشتی توسط متولیان هیئات ،وعاظ ،مداحان و
عزاداران اباعبداهلل الحسین (ع) در ایام سپری شده
از ماه محرم ،به ویژه در شبهای تاسوعا و عاشورا،
که در گزارش وزرای بهداشت و کشور به عنوان
روسای کمیتههای امنیتی و بهداشتی ستاد ملی
مقابله با کرونا انعکاس یافته بود ،ابراز خرسندی
و قدردانی کرد.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی،
رئیس جمهور ،در گفتگو با سعید نمکی ،وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با اشاره به
اخباری در خصوص دستیابی برخی کشورها به
واکسن کرونا ،دستور داد هر چه سریعتر اقدامات
الزم برای خرید این واکسن و انجام مراحل
آزمایشی و تشخیصی معمول انجام شود تا در
صورت امکان هر چه سریعتر اقدامات موثر در این
زمینه در کشور آغاز شود.
رئیس جمهور در ادامه افزود :با توجه
گستردگی موج دوم شیوع بیماری کوویید ،۱۹
وزارت بهداشت ،باید تمهیدات الزم برای جلوگیری
از خستگی و فرسودگی کادر درمانی کشور را فراهم

کرده و در صورت لزوم نسبت به آموزش سریعتر
نیروهای جدید و جایگزینی آنان  ،اقدامات الزم را
انجام دهد.
روحانی تاکید کرد که البته مهمترین نکته
در این زمینه آن است که مردم با رعایت دقیق
پروتکلهای بهداشتی مانع از ایجاد زحمت مضاعف

و در نتیجه خستگی و فرسودگی برای حافظان و
مدافعان سالمت کشور شوند که بیش از  ۶ماه است
در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا ایثارگرانه
حضور دارند.
روحانی رفتار متدینانه و متعهدانه مردم در
برگزاری شکوهمند و متفاوت سوگواریهایشان ،همراه

با رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی را برآمده از
فرهنگ غنی دینی مردم و تعهدشان نسبت به مسائل
انسانی و نوعدوستی توصیف کرد و اظهار داشت:
امیدوارم در مردم در تمام مراسمها و آیینهای پیشرو
در ماههای محرم و صفر همچنان دستورالعملهای
بهداشتی را به همین شکل دقیق رعایت کنند تا کسی
در نتیجه شرکت در آیینهای سوگواری امام حسین
(ع) به بیماری کرونا مبتال نشود.
رئیس جمهور همچنین در واکنش به ابراز
نگرانی وزرای بهداشت و کشور از موج جدید
سفرهای تابستانی در روزهای تعطیل اخیر گفت:
کسانی که در تعطیالت اخیر به سفر رفتهاند ،نباید
اجازه دهند ،عدم رعایت پروتکلها از سوی ایشان،
باعث اوج گیری مجدد شیوع کوویید  ۱۹شده و بر
زحمات شبانهروزی و طاقتفرسای کادر درمانی در
مقابله با موج دوم شیوع کرونا تاثیر منفی بگذارد.
روحانی تصریح کرد :کسانی که به سفر رفتهاند
باید با رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی،
فاصلهگذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در اماکن
شلوغ ،مانع از وارد شدن آسیب به موفقیتی شوند
که در مهار موج دوم بیماری کرونا حاصل شده
است.

اجرای طرح نماد برای تمامی پایه های تحصیلی در سال تحصیلی جدید
مدیرکل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح غربالگری نماد
امسال برای تمام دانشآموزان سراسر کشور در همه مقاطع اجرا می
شود گفت که شیوه اجرای این طرح در آینده به اطالع استان ها
خواهد رسید.
مسعود شکوهی در جلسه مجازی مشاوران استان مازندران با
مدیر کل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی
ضمن تسلیت ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان گفت :انشااهلل
بتوانیم در این ایام از معنویات این ایام برخوردار شویم.
وی ادامه داد :شبکه شاد ظرفیت بسیار گستردهای دارد از جمله
برگزاری گفتگوهای زنده که به ابتکار وزیر آموزش و پرورش هر هفته
برگزار می شود و جا دارد از دوستان و همکاران تشکر کنم که با وجود
این شرایط خاص که ما با آن روبرو هستیم این امکان را فراهم کردند.
شکوهی افزود :من هم معتقد هستم که فضای مجازی جایگزین
مناسبی برای فضای واقعی نیست اما این یک فرصت برای ما محسوب
می شود تا با توجه به شرایط پیش آمده برنامهریزی کنیم و خدمات
راهنمایی و مشاوره ای را برای دانشآموزان در سراسر کشور ارائه
کنیم.
مدیرکل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های
اجتماعی ادامه داد :اکنون که خانوادهها مدت زمان بیشتری را در
کنار یکدیگر سپری میکنند فرصت مناسبی است تا برای پیشگیری
از آسیب های اجتماعی برنامه های مناسب تری را داشته باشیم.

شکوهی با اشاره به برگزاری کالسهای سال تحصیلی آینده به
صورت مجازی گفت :با توجه به شرایط پیش آمده یکی از چالش های
ما فعالیت مشاوران در دوران کرونا و به صورت مجازی و همچنین
درس تفکر و سبک زندگی در پایه های هفتم و هشتم است.
شکوهی افزود :دوران مدرسه سخت و پیچیده تر از سالهای قبل
خواهد بود لذا پذیرش مسئولیت مشاوره در مدرسه به مراتب سخت
تر از گذشته است همان طور که بسیاری از مشاوران در ایام تعطیالت
نوروز نیز همچنان در اختیار مدارس و دانش آموزان بودند و بیوقفه
مشکالت دانش آموزان را پیگیری میکردند.
شکوهی با اشاره به درس تفکر و سبک زندگی گفت :مشاوران
الزم است در طول هفته صرفاً  ۶ساعت تدریس در این درس را در
مدارس دنبال کنند از این طریق در ارتباط با دانش آموزان باشند از
وضعیت دانشآموزان غافل نشویم زیرا می دانیم با مداخالت مختصر
می توانیم از اتفاقات ناگوار جلوگیری کنیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش؛ در ادامه جلسه شکوهی به طرح
نماد اشاره کردو گفت :سامانه نماد به یک سطح قابل قبولی رسیده
است و انتظار ما این است که همه مشاوران وارد سامانه شوند و کد
کاربری و رمز عبور خود را دریافت کنند و اگر مشکل و ایرادی وجود
دارد گزارش کنند.
مدیرکل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های
اجتماعی گفت :کار بزرگ دیگری که می خواهیم امسال انجام دهیم

منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
انتظارات و درخواست های خود را از
شهرداری تهران در خصوص این طرح
مطرح کرد و گفت :با این اقدام حجم
فضای سبز شهر تهران برای استفاده عموم
شهروندان افزایش خواهد یافت و طبق
مفاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و
منابع طبیعی نگهداری ،حفاظت ،حراست

طرح غربالگری نماد برای همه دانشآموزان سراسر کشور است که
برای همه مقاطع اجرا می شود و شیوه اجرای آن در آینده به اطالع
استان ها خواهد رسید.
شکوهی با اشاره به بسته تحولی وزیر آموزش و پرورش
خاطرنشان کرد :وزیر آموزش و پرورش دو برنامه ملی نماد و طرح
یاریگران زندگی را در بسته تحولی خود قرار دادند که مسئول پیگیری
آن اداره کل ما است و به طور جد هر هفته به دنبال موارد پیشرفت
این دو بسته تحولی هستند و ما هم هر هفته در اداره کل جلسه های
مرتب پیرامون اجرای بسته تحولی برگزار میکنیم.
در ادامه این جلسه مجازی مشاوران و استان مازندران به بیان
نقطه نظرات خود پرداختند.

امضاء تفاهم نامه فی مابین شهرداری
تهران با اداره کل منابع طبیعی و وزیر
جهاد کشاورزی مبنی بر تحویل 22هزار
هکتار از فضاهای سبز به شهرداری تهران
برای استفاده عموم شهروندان با حفظ
مالکیت دولت ،شهرداری تهران و منابع
طبیعی همکاری مشترکی را جهت ارتقاء
کیفیت خدمات رسانی به شهروندان در
5بوستان جنگلی انجام خواهند داد .وی در
تشریح روند اجرای این طرح گفت :در ابتدا
طرحهایی در قالب دفترچه و کتابچه بهره
برداری در هر کدام از نقاط تعیین شده
در این مناطق توسط شهرداری تهران به
اداره کل منابع طبیعی ارائه و پس از انجام
بررسی های الزم از سوی این اداره کل
و تایید ،شهرداری پروژه های خود را در
این فضاها اجرا خواهد کرد .معاون شهردار
تهران تاکید کرد :این طرح یکی از مهم
ترین اقدامات ما برای اجرا محسوب می

شود که در چارچوب مفاد تفاهم نامه فی
مابین شهرداری تهران و اداره کل منابع
طبیعی انجام خواهد شد .وی در ادامه
گفت :اقدامات مقدماتی این طرح در
بوستان های نیلوفر ،سرخه حصار،گالب
دره،کهف الشهداء و آبک به اتمام رسیده
است و با برنامه ریزی های صورت گرفته
کیفیت خدمات رسانی به شهروندان در
این بوستان های جنگلی افزایش خواهد
یافت.
گفتنی است در این جلسه مقرر
گردید ،جانمایی پروژه های پیشنهادی
منطقه در نقشه،اصالح نقشه و تهیه
دفترچه طرح پارک های جنگلی تلو و
لویزان ،یاس فاطمی ،پارک کوهسار ،پارک
جنگلی چیتگر،لتمان و خرگوش دره نیز
در موعد مقرر به پایان رسیده و پس از آن
جهت بازبینی به اداره کل منابع طبیعی
ارسال شود.

صرف هزینه  ۱۲میلیاردی برای ایجاد زیرساخت آموزش الکترونیکی

رییس دانشگاه فنی و حرفهای از صرف هزینه  ۱۲میلیاردی
برای ایجاد زیرساخت آموزش الکترونیکی خبر داد .ابراهیم صالحی
عمران ،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای درباره برنامه این دانشگاه
برای دانشجویان جدید الورود گفت :با توجه به شیوع کرونا ویروس
ما آمادهایم که کالسهایمان را به همان شکل سنتی ادامه دهیم و
از همه مهمتر این بار با برنامه ای محکمتر ،آموزش مجازی را پیش
خواهیم برد .ما برای کالسهای آنالین و آفالین برنامه ریزی کردیم،
اما تاکیدمان بیشتر روی کالسهای مجازی است.
وی ادامه داد :برای کالسهای الکترونیکی زیرساختهای الزم را
آماده و سرمایه گذاری کردهایم .در خصوص دروس عملی هم باز تابع
شرایط هستیم ،گرچه شاید این موضوع برای ما کمی دردسر داشته
باشد ،اما برای کالسهای عملی هم برنامه ریزی میکنیم که به سمت
آموزشهای مجازی برویم .در حال حاضر تمرکزمان روی این است که
سیمولیشنهای دروس عملی را برای آموزش الکترونیکی آماده کنیم.
رییس دانشگاه فنی و حرفهای گفت :ما آمادهایم از سیزده
شهریور به بعد ترم دانشجویان قدیمی را شروع کنیم ،به محض اعالم
نتیجه دانشجویان جدیدالورود هم ما آمادگی داریم کالسهای آنها
را آغاز کنیم .بنابراین تردیدی برای برگزاری کالس برای دانشجویان
جدیدالورود وجود ندارد ،در ترم تحصیلی آینده دانشکدههای ما
با رعایت پروتکلهای بهداشتی باز هستند .احتماال آغاز کالسهای

جدید الورودیها در اوایل آبان خواهد بود.
صالحی عمران بیان کرد :اگر ستاد ملی مقابله با کرونا به
استانهایی که در وضعیت سفید هستند اجازه تشکیل کالس
حضوری دهد ،ما آمادگی برگزاری کالسهای حضوری را داریم .حتی
برای کالسهای مجازی همه آماده هستیم و تالش میکنیم بخشی از
کمبود کالس با شیوه شبیه سازی رفع شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینههایی که دانشگاه فنی
و حرفهای برای ایجاد بستر الکترونیکی جهت برگزاری دروس تئوری
و عملی صرف کرده چقدر بوده است ،گفت :با توسعه زیرساختها و
ایجاد شبکهها در دانشگاه فنی و حرفهای حدود  ۱۲میلیارد تومان
هزینه کردیم تا کالسها به شکل الکترونیکی برگزار شود.
رییس دانشگاه فنی و حرفهای درباره تامین نرم افزارهای درسی
از دانشگاههای خارجی گفت :در دستور کار ترم آینده داریم که برای
کالسهای مجازی نرم افزارهایی را خریداری کنیم .هر درسی که نرم
افزار آموزش مجازی آن وجود داشت آن را تهیه خواهیم کرد ،حتی با
دانشگاههای خارج از کشور نیز ارتباط گرفتیم که اگر درسهایی را به
صورت نرم افزاری دارند و میتوانند به ما بدهند ،این کار را کنند که
یکی از آنها اعالم آمادگی کرد.
صالحی عمران بیان کرد :یک تیم در دانشگاه فنی و حرفهای
تعیین شده که طی ارتباطات بین الملل با سایر دانشگاهها از آنها برای

شناسایی و تهیه نرم افزارهای آموزشی کمک بگیرد.
وی در خصوص میزان ظرفیت امسال دانشگاه فنی و حرفهای
گفت :امسال برای جذب دانشجویان هم کاردانی و هم کارشناسی
حدود  ۱۸۰هزار نفر اعالم ظرفیت کردیم که ظرفیت پذیرش در
دوره کاردانی  ۱۲۰هزار نفراست .آموزش و پرورش با هدایت تحصیلی
درست میتواند دانش آموزان را به دوره کاردانی در دانشگاههای فنی
و حرفهای سوق دهد.
صالحی عمران گفت :باید یک فرهنگ سازی درست از سوی
آموزش و پرورش صورت بگیرد که دانش آموزان را به سمت رشتههای
فنی و حرفهای سوق دهد ،وقتی رقم باالیی از دانش آموزان در رشته
تجربی شرکت میکنند ،یعنی هدایت تحصیلی مناسبی صورت
نگرفته است و این اشکال کار نظام آموزشی عمومی ما است.
رییس دانشگاه فنی و حرفهای در پایان اظهار داشت :نظام
آموزشی باید فضایی را ایجاد کند که دانشآموزان و خانوادههای آنان
توجیه شوند که در هنرستان و بعدها در دانشگاههای مهارتی ادامه
تحصیل دهند نه اینکه  ۶۰ ،۵۰درصد آنها به رشته تجربی بروند و
برای قبولی در چند رشته خاص در کنکور شرکت کنند و در صورت
عدم قبولی از لحاظ روانی دچار مشکل شوند .این کار باید به صورت
پایهای در آموزش و پرورش صورت بگیرد و با تبلیغات چند دانشگاه
کاری درست نمیشود.

دستگیری عوامل سرقت و فروش موتورسیکلت های سرقتی در فضای مجازی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناسایی
و دستگیری اعضای باندی از سارقان خبر داد که
اقدام به سرقت موتورسیکلت می کردند و از طریق
یک سایت آن ها را می فروختند.
سرهنگ رامین پاشایی گفت :افرادی که به
صورت سازمان یافته نسبت به سرقت موتورسیکلت
در استان مازندران اقدام و وسایل نقلیه سرقتی را
از طرق مختلف به استان خراسان رضوی منتقل
می کردند و به فروش می رساندند ،در دام پلیس
فتا گرفتار شدند .وی افزود :این افراد سودجو و

کالهبردار در برخی استان ها به ویژه مازندران اقدام
به سرقت موتورسیکلت می کردند سپس آن ها را
به استان دیگر یعنی خراسان رضوی منتقل می
کردند.پاشایی ادامه داد :اقدام بعدی این شیادان،
درج آگهی در سایت های واسط مانند دیوار بود
که با ترفندهایی نظیر دریافت بیعانه از خریدار یا با
ساخت مدارک جعلی اقدام به فروش موتورسیکلت
می کردند که با رصد لحظه ای پلیس فتا شناسایی
و دستگیر شدند .وی افزود :این افراد که یک گروه
سه نفره بودند ،موتورسیکلت های سرقتی را به

وزیر کشور در پیامی از همه عزاداران امام
حسین (ع) و یاران باوفایش به دلیل رعایت
دستورالعمل های پیشگیری از بیماری کرونا در
سطح کشور قدردانی کرد و آن را « نمایش عمق
حماسه واقع بینانه حسینی » دانست.
عبدالرضا رحمانی فضلی در پیام خود
نوشت :تفکری که سعادت و رفاه و آسایش
در پناه عزت و کرامت و سربلندی انسان برای
امنیت روانی و اجتماعی متاثر از ایمان به قدرت
الیزال الهی را میسر سازد تا در برابر تهاجم و
شبیخون ناجوانمردانه نظام سلطه و الحاد که
قائل به بردگی انسان برای منافع خود هستند،
مقاوم و استوار بماند و در طوفان حوادث ،کشتی
نجات و در ظلمتکده های تفکرات غیر الهی،
چراغ هدایت را الگوی و راهبر خویش بداند.
رحمانی فضلی در ادامه ضمن تسلیت
ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به بقیه
اهلل االعظم(عج) و رهبر معظم انقالب و همه
آزادیخواهان جهان و هموطنان ،از همه زنان و
مردان میهن اسالمی که به ندای فراخوان رهبر
فرزانه و رئیس جمهور محترم و سایر علمای
اعالم و کارشناسان در رعایت پروتکل های
بهداشتی لبیک گفته و عمق حماسه واقع بینانه
حسینی را به نمایش گذاشتند تشکر کرده و از
خداوند متعال عزت و عافیت ایران اسالمی در
ظل توجهات حضرت حق تعالی را خواستار شده
است.

قلب طهران به سوگ ساالر شهیدان
نشست

همکاری مشترک شهرداری تهران و منابع طبیعی جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان در 5بوستان جنگلی

و بهره برداری از این عرصه ها از سوی
اداره کل منابع طبیعی به شهرداری تهران
واگذار خواهد شد .وی در این نشست بر
تهیه کتابچه طرح و اصالح طرح ها و
نقشه های ارسالی از سوی منابع طبیعی
به مناطق مذکور تاکید کرد .مجتبی
یزدانی ،معاون خدمات شهری شهرداری
تهران نیز در این جلسه گفت:در راستای

وزیر کشور مطرح کرد:

رعایت دستورالعمل های پیشگیری از
بیماری کرونا در هیات عزاداری

حضور شهردار تهران در تکیه میدان امام
حسین(ع):

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:

معاون خدمات شهری شهرداری
تهران از همکاری مشترک شهرداری
تهران و منابع طبیعی جهت ارتقاء کیفیت
خدمات رسانی به شهروندان در 5بوستان
جنگلی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،نشست مشترک
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران
و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان تهران پیرامون بررسی و حل
موضوعات مشترک فی مابین با حضور
مجتبی یزدانی ،معاون خدمات شهری
شهرداری تهران ،حیدریان ،مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان تهران،رحمان
زاده ،شهردار منطقه ،13معاونین خدمات
شهری مناطق  1،4،5،13و 22و ...برگزار و
در خصوص موضوعات مرتبط و چگونگی
اجرای تفاهم نامه تبادل شده فی مابین
شهرداری و منابع طبیعی بحث و تبادل
نظر شد .در این جلسه حیدریان ،مدیرکل

خبر کوتاه

صورت اوراق از استان مازندران به استان خراسان
رضوی منتقل و در این استان سرهم بندی می
کردند و به فروش می رساندند که همگی در اقدام
فنی و عملیاتی پلیس فتا شناسایی شدند و به دام
افتادند .پاشایی تصریح کرد :هموطنان هنگام خرید
اقالمی مانند خودرو و موتورسیکلت از سایت های
واسط ،قبل از واریز وجه از اصالت کاال اطمینان
حاصل کنند و حتما سند و مدارک را با مشخصات
وسیله نقلیه مانند شمارک پالک و شماره موتور که
روی آن حک شده مطابقت دهند و تا زمانی که از

اصالت کاالی مدنظرشان اطمینان حاصل نکرده و
از سوی کارشناس مورد تایید قرار نگرفته اند از
پرداخت هرگونه وجه نقد خودداری کنند .معاون
اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود :صاحبان سایت های
واسط حتما می بایست به صورت دوره ای برای
پیکربندی سایت های خود به منظور به حداقل
رساندن بروز جرایم و وقایع این چنینی ،روش
های جدید و نوآورانه به کار بندند تا افراد سودجو
نتوانند به هر طریقی در این سایت ها آگهی درج
کنند.

پیروز حناچی در مراسم سوگواری ویژه ایام
محرم در میدان امام حسین (ع) ،واقع در منطقه
 12حضور یافت و به همراه شهردار این منطقه و
شهروندان داغدار به عزاداری برای ساالر شهیدان
پرداخت.
به گزارش امتیاز ،پیروز حناچی شهردار
تهران به همراه علیمحمد سعادتی شهردار قلب
طهران در میدان امام حسین (ع) حضور یافت
تا در مراسم ویژه ایام محرم که با مداحی سعید
حدادیان در تکیه این میدان برپا بود ،به همراه
شهروندان داغدار به عزاداری و سوگواری برای
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) بپردازد.
در حاشیه این مراسم سعادتی با اشاره
به فضاسازی و سیاهپوشکردن سطح منطقه
در این ایام و با تأکید بر لزوم حفظ و اشاعه
فرهنگ دینی و آیینهای مذهبی از جنبه غنای
آموزههای اخالقی و دینی برای نسل جوان گفت:
امسال چون سالهای گذشته ،به همت پرسنل
خدوم شهرداری منطقه  ،12نسبت به فضاسازی
و سیاهپوشکردن سطح منطقه اقدامات مقتضی
صورت گرفت.
وی افزود :از جمله این اقدامات میتوان به
ایجاد  2تکیه بزرگ به نامهای «تکیه کابلیها»
و «تکیه مسجد حوری» و مشارکت و همکاری با
تکیههای بزرگ مردمی نظیر «تکیه میدان امام
حسین (ع)» و «تکیه میدان امام خمینی (ره)»،
همچنین نصب پرچمهای مشکی و ریسهبندی
در میادین ،بلوارها و کوچهها و محالت سطح
منطقه ،ساختمانهای اداری منطقه و نواحی،
نصب بنرهای پرتابلی در منطقه و بنرهای
داربستی و اسپیسفریم اشاره کرد.
شهردار منطقه  12با بیان این نکته که این
منطقه با انبوه تکایا و حسینیههای قدیمی و
اصیل خود ،بهویژه فضای معنوی حاکم بر میدان
امام حسین (ع) از مناطق محوری در این امر
محسوب میشود ،یادآور شد :بر همه ما واجب
است تا این ایام را به صورت ارزشمند و در
فضای گسترده پاس بداریم و نسبت به شناخت
و معرفی ارزشهای دنیوی و اخروی نهضت امام
حسین (ع) و درسهای ارزشمند نهفته در آن
در همه عرصهها و ابعاد مختلف زندگی ،بیش از
پیش کوشا باشیم.

برگزاری جلسه بررسی طرح کاپ و
مدیریت پسماند های تر و خشک در
منطقه۲۱

جلسات طرح کاپ به صورت مستمر و
هفتگی در محل سالن کنفرانس دفتر شهردار
منطقه  ۲۱با حضور معاون خدمات شهری،
شهرداران نواحی و پیمانکار این طرح محیط
زیستی برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،طی این جلسه معاونت
توسعه منابع انسانی نسبت به توجیه نیروهای
خدماتی مستقر در ساختمانهای وابسته به
این منطقه در زمینه مدیریت پسماند و آموزش
نیروهای فوق و در نهایت تحویل پسماندهای
خشک ادارات و حوزه ها به صورت تفکیک شده
به خودروهای جمع آوری پسماند خشک در
صبح ها ملزم شد.
همچنین مقرر گشت تا شهرداران نواحی
سه گانه منطقه  ۲۱نسبت به ایجاد تعامل با
مراکز صنعتی و کارخانجات در راستای ترغیب
هرچه بیشتر آنها به تفکیک پسماندهای خشک
ارزشمند خود و تحویل آن به پیمانکاران مربوطه
طرح کاپ اقدام نمایند.
در ادامه این جلسه ،با توجه به نقش ویژه
شهروندان در همکاری و همیاری با مدیریت
شهری در اجرای هرچه بهتر طرح کاپ مد نظر
قرار گرفته شد تا فعالیت های محیط زیستی و
تفکیک پسماند شهروندان مورد توجه ویژه قرار
گیرد و به نحوی شایسته از آنها تقدیر شود.
الزم به ذکر است ،شهرداران نواحی سه گانه
منطقه  ۲۱از طریق تعامل مطلوبی که با سه
مرکز خرید و فروشگاه زنجیره ای مستقر در هر
یک از نواحی دارند می توانند با هماهنگی های
الزم ،محل مناسبی را جهت دفع پسماند خشک
در مراکز مذکور تعبیه و با این روش شهروندان را
نسبت به تحویل پسماندهای خشک خود ترغیب
نمایند.

