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اخبار
در طرح استقبال از بازگشایی مدارس عنوان شد:

اجرای بیش از  25هزار متر خط کشی
محوری در معابر منتهی به مدارس
منطقه 19

 25هزار متر خط کشی محوری به منظور
ایمن سازی تردد دانش آموزان در معابر منتهی
به مدارس منطقه  19اجرا شد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا مرآتی معاون
حمل و نقل و ترافیک این منطقه در تشریح
اقدامات ترافیکی صورت گرفته در طرح استقبال
از بازگشایی مدارس بیان کرد :این طرح در
نزدیک به  70مدرسه محدوده این منطقه در
قالب اجرای خط کشی و نصب تابلوهای ترافیکی
انجام شده و پیش بینی می شود تا پایان طرح به
 90مدرسه افزایش یابد .به گفته او طی این طرح
تاکنون ضمن اجرای  25هزار متر خط کشی
محوری در معابر مقابل مدارس از جمله خیابان
های شهید صمدی ،مهران ،شهید زلفی و شهید
مطهری ،هزار و  452بلوک عابر پیاده نیز در
خیابان های شهرداری ،آموزگار ،شهید مطهری،
نیلوفر و شهید بختیاری مرزن آبادی خط کشی
شده است .همچنین در راستای ایمن سازی
معابر منتهی به مدارس فعالیت های ترافیکی
دیگری در قالب نصب مانع ترافیکی در خیابان
های شهید لطیفی و میثاق جنوبی ،تعمیر چراغ
راهنمایی و رانندگی در خیابان میثاق شمالی ،
همسطح سازی در مقابل دانشکده فنی شریعتی
و خیابان بخشنده و خیابان شهید علی نژاد و
نیز نصب نرده ترافیکی و تابلو در خیابان های
شهید مطهری و شهید بختیاری انجام شد.این
مسئول با اشاره به ادامه این طرح تا  25شهریور
گفت :حذف موانع فیزیکی و ترمیم کف پوش
در خیابان عیسی بیگلو و نصب چراغ چشمک
زن در خیابان سهیل ،ایمن سازی رفیوژ میانی
بزرگراه تندگویان و ترمیم نرده های زیر پل در
بزرگراه شهید کاظمی از دیگر اقدامات اجرا شده
در این طرح هستند.
با استفاده از ایده های دانشجویی:

طراحی یکی از فاخرترین یادمان شهدای
گمنام در بوستان مجیدیه منطقه 4

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4
تهران از اعالم نتایج مسابقه طراحی و ساخت
یادمان شهدای گمنام خبر داد و گفت :این
یادمان به عنوان یکی از فاخرترین یادمان های
شهدا با بهره گیری از ایده های دانشجویی
احداث می شود.
به گزارش امتیاز« ،مهدی پورشاسب» با
بیان این مطلب افزود :به منظور زنده نگه داشتن
یاد و خاطره دالوری ها ومظلومیت شهدای
گمنام و همچنین حمایت از ایده های برتر
دانشجویی ،یکی از زیباترین بناها و یادمان های
مذهبی در بوستان مجیدیه منطقه چهار احداث
خواهد شد .وی گفت :با توجه به دستور شهردار
منطقه چهار در مراسم هفته دفاع مقدس
شهریور ماه سال گذشته ،فراخوان طراحی
یادمان شهدای گمنام غواص این بوستان به
مسابقه گذاشته شده و طی آن شرکت کنندگان
طرح های خود را تا آذر و دی ماه سال  98به
دبیرخانه این مسابقه ارسال کردند.معاون فنی و
عمرانی شهرداری منطقه چهار تهران در ادامه
افزود :این فراخوان با همکاری  6دانشگاه برتر
وسازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران در دو
مرحله برگزار شد و طی آن  18طرح به دبیرخانه
ارسال و پس از داوری در نهایت  3طرح برتر
انتخاب شد .پورشاسب در ادامه گفت :مساحت
محدوده طراحی المان و محوطه سازی مورد نیاز
 285مترمربع از محدوده  35هزار متر مربعی
بوستان مجیدیه است و شرکت کنندگان با توجه
به هویت و محتوی یادمان و رعایت اصالت طرح
و پرهیز از هرگونه کپی برداری از آثار معماران
داخلی و خارجی در این فراخوان شرکت کردند.
گفتنی است مراسم تقدیر از برگزیدگان
طرح در منطقه  4طی روزهای آینده برگزار
و با نفر اول قرارداد فاز دوم طراحی به صورت
پیمانکاری بسته خواهد شد و در نهایت طرح تا
پایان سال اجرایی خواهد شد.

اعتیاد شدید برخی افراد به مصرف
روزانه  ۳۰۰قرص کدئین یا  ۳۰قرص
کلونازپام

کارشناس مسئول پیشگیری از اعتیاد در
محیط کار و فضای مجازی سازمان بهزیستی
کشور گفت :متاسفانه مشاهده شده که برخی
افراد در پی مصرف خودسرانه داروها به طور
مثال به مصرف روزانه  ۳۰۰قرص کدئین یا
روزانه  ۲۰تا  ۳۰قرص کلونازپام اعتیاد پیدا
کردهاند.
آزاده اولیایی افزود :بدن با مصرف برخی
داروها به آن وابستگی جسمی و روانی پیدا می
کند که از آن جمله می توان به استامینوفن
کدئین که ساده ترین این داروها است ،اشاره
کرد.
وی اضافه کرد :در ترکیبات بسیاری از
داروها مانند دیفونکسیالت ،ترکیبات مخدر
وجود دارد و به همین دلیل همان وابستگی که
مصرف تریاک به وجود می آورد ،در مصرف این
داروها نیز مشاهده می شود ،بنابراین این داروها
صرفا باید با تشخیص پزشک مصرف شود.
کارشناس مسئول پیشگیری از اعتیاد در
محیط کار و فضای مجازی سازمان بهزیستی
کشور با تاکید بر ضرورت تمرکز بر داروهای
خواب آور ،مسکن و آرامبخش گفت :امروزه
در کلینیکهای درمان اعتیاد افرادی داریم که
روزانه به مصرف  ۳۰۰قرص کدئین یا روزانه ۲۰
تا  ۳۰قرص کلونازپام یا داروهای دیگر اعتیاد
پیدا کردهاند که فروش بسیاری از آنها بدون
نسخه ممنوع است اما افراد به هر دلیلی به آن
دسترسی پیدا می کنند.
اولیایی افزود :افراد این داروها را از مراکز
غیرقانونی یا از برخی داروخانه ها تهیه می کنند؛
داروهایی مانند داروهای خواب آور و داروهای
آرامبخش از جمله داروهایی هستند که به شدت
وابستگی میآورند.
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اجرای دستورالعمل های مقابله با کرونا برای همه ما الزم االجرا است

روحانی :نقد منصفانه ،بهترین هدیه برای مسئوالن است

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی
 ۱۳۹۹ -۱۴۰۰دانشگاه های و مراکز آموزش عالی
و فناوری کشور گفت :کرونا باعث شد اقتصاد و
زندگی مردم در تمام جهان تحت تأثیر قرار بگیرد.
حجت االسالم والسملمین حسن روحانی
رئیس جمهور امروز (یکشنبه) در مراسم آغاز سال
تحصیلی  ۱۳۹۹ -۱۴۰۰دانشگاه های و مراکز
آموزش عالی و فناوری کشور که به صورت ویدئو
کنفرانسی برگزار شد ،اظهار داشت :علیرغم جهش
علم در قرون گذشته ،همچنان بشر در برابر کرونا
درمانده میشود.
وی افزود :ویروس کرونا ،زندگی مردم و
اقتصاد جوامع را تحت تأثیر قرار داده است .برای
مثال برخی کشور با ریزش اقتصادی  ۲۰درصدی
مواجه شدند.
روحانی گفت :کرونا باعث شده تا نوعی
از زیست جدید را تجربه کنیم و در این مسیر
دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز نوع فعالیت خود
را تغییر دادند .مهم این است که در فضای شیوع
بیماری کرونا ،بر اساس پروتکلهای بهداشتی
فعالیتهای خود را ادامه دهیم.
اهم اظهارات رئیس جمهور را بخوانید؛
* سرآغاز فعالیت تحصیلی سال
 ۱۴۰۰_۱۳۹۹را محضر همه اساتید و دانشجویان
سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم و ای
کاش پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملها به من
اجازه میداد که امروز مانند سالهای گذشته ،از
نزدیک در میان جمع شما فرهیخنگان ،اساتید،
مسئولین عالی رتبه بخش فرهنگ و دانشجویان
عزیز باشم.
* معتقدم پروتکل شکنی نباید به عنوان یک
شیوهای در ذهن ما باشد ولو این که در برخی مواقع
اجرای پروتکلها با عواطف انسان سازگاری ندارد.
* از همه مقامات مسوول و دانشگاههای کشور
سپاسگذاری میکنم که هم در ترم گذشته و هم در
آغاز سال تحصیلی همه تالش و فعالیتهای خود
را کار بستند تا دانشپژوهان و دانشآموزان از علم
و تحصیل باز نمانند.
نیاز به علم و تحقیق نباید روی زمین بماند
* ما معتقدیم جامعه ما همان طور که به
نیازهای ضروری از قبیل اکسیژن ،هوا ،آب و غذا
نیازمند است ،به علم و دانش و فعالیتهای علمی
و تحقیقی نیازمند است و باید این نیاز و خواست
به زمین نماند و دانشگاههای ما هم در آغاز امسال
و هم پایان سال گذشته به این وظیفه خود عمل
کردند.
* من از کادر درمانی سراسر کشور تشکر
میکنم که از روز اول یعنی بهمن سال گذشته
با تمام توان برای سالمت و حفظ جان مردم به
میدان آمدند و از هر کوشش و فداکاری دریغ

نکردند .خداوند را سپاسگزاریم که امروز بهداشت
و درمانی را در اختیار داریم که میتواند روی
پای خود بایستد بدون اینکه دست نیاز به سوی
دیگران دراز کند .امروز میبینیم تختهای
بیمارستان کفاف بیماران ما را داشته است که
در سایه تالش دولتهای گذشته به ویژه دولت
یازدهم و دوازدهم بوده که برای توسعه بهداشت
و درمان و برای اینکه بیماران تنها رنج بیماری
داشته باشند تمام تالش خود را به کار گرفتند
و شامل بیمه همگانی و طرح سالمت در سراسر
کشور و حتی روستاها بودیم.
* در زمینه دارو شرکتهای دانش بنیان و
وزارت بهداشت بار سنگینی را بر دوش داشتند
و امروز حدود  ۹۵درصد نیازهای دارویی را در
داخل کشور تامین میکنیم .خدا را شاکریم که
مردم ما در سایه تالش و فعالیت همه عزیزان در
کارخانجات ،مناطق علمی و تحقیقاتی توانستند
نیازهای جامعه را فراهم کنند.
* علیرغم جهش علم و دانش در قرون گذشته
باز هم میبینیم در برابر یک موجود به ظاهر
کوچک و ناچیز ابن چنین درمانده می شود و این
همه مشکالت برای همه جوامع بشری پیش آمده و
می بینیم این ویروس زندگی مردم و اقتصاد جوامع
را تحت الشعاع قرار داده است .کشورهایی هستند
که  ۲۰درصد و  ۱۵درصد و بیشتر اقتصادشان در
این چند ماه کوچک شده است و می بینیم یک
ویروس به ظاهر کوچک زندگی را تحت تاثیر قرار
داده است.
آموزش مجازی میتواند جایگزین آموزش
حضوری باشد

* این ویروس زندگی ،محل کسب و کار و
معیشت ما را مجبور کرده با سبک جدید به فعالیت
خود ادامه دهند .مهم این است هر فعالیتی را
بتوانیم در چارچوب پروتکل ادامه دهیم تا تعطیل

نشود .اگر قرار بر تعطیلی بود ،میدیدید از پایان
بهمن و آغاز اسفند زندگی ،مواد غذایی و نیازمندی
های ضروری مردم با چه مشکالت بزرگی مواجه
میشد و چگونه مردم از معنویت و مناسک روحی
و نشاط روحی فاصله میگرفتند.
*{با بیان اینکه توانستیم در این هفت ماه
در چارچوب ضوابط پروتکلهای خود را ادامه
دهیم} :از دانشگاه ها تشکر میکنم که امروز در
یک آموزش ترکیبی به فعالیت خود ادامه میدهند.
گرچه برای ما هیچ چیز جای آموزش حضوری را
نخواهد گرفت .دیدن استاد ،گفتگو با شاگرد ،طرح
مسائل و سواالت مورد نظر در فضای حقیقی و
حضوری راحتتر ،بهتر و دقیقتر انجام داد اما اگر
 ۱۰۰پیش ما نبود نباید از  ۹۰صرفنظر کنیم.
آموزش مجازی میتواند جایگزین آموزش حضوری
باشد.
{با بیان اینکه آموزش مجازی میتواند در
بخش بزرگی از فعالیت علمی و تحقیقاتی ما
جایگزین آموزش حضوری باشد} :دانشگاه مرکز
علم ،تحقیقات و نوآوری است .دانشگاه جایگاهی
است که مدیران آینده ما را تربیت میکند،
نظریههای جدید را در علوم و در زمینههای مختلف
طرح میکند و رهنمون ماست برای اینکه چگونه
راحتتر و بهتر زندگی کنیم.
لزوم وجود فضای نقد در دانشگاه

* در عین حالی که دانشگاه همواره فضای
نقادی نسبت به حکومت ،حاکمان ،دولت و جوامع
است ،شاید هیچ فضایی نقادتر از فضای دانشجویی
نباشد و این نقد زمانی که با در نظر گرفتن شرایط
و واقعیتهای جامعه و با انصاف توام باشد بهترین
هدیه برای جامعه و مسئولین ما هست.
* کشور امروز با دو مشکل بزرگ مواجه
است .همه میدانیم نه در تاریخ ایران بلکه شاید
کمتر در تاریخ جهان شاهد چنین تحریمهایی

بودهایم .از آغاز سال  ۹۷و تمام سال  ،۹۷سال
 ۹۸و امروز نیمی از سال  ۹۹با این تحریم شدید
مواجه هستیم .اما در عین حال نگذاشتیم دشمنان
ما به هدف اصلیشان که شکستن ابهت این نظام و
درمانده کردن مردم و تسلیم کشور و نظام در برابر
خواست ناحق آنها بود ،برسند.
* درآمد نفتی ما در یک سال ،در سال ،۹۰
 ۱۲۰میلیارد دالر بوده و در سال گذشته یعنی سال
 ،۹۸کمی بیش از  ۲۰میلیارد دالر بوده است یعنی
از  ۱۲۰تا  ۲۰میلیارد دالر و این نشان میدهد که
جامعه با چه مشکالتی روبرو است .ما باید روی
پای خود بایستیم و باید به درون بنگریم .باید از
توانمندیهای داخلیمان استفاده کنیم و نباید
چشممان به بیرون باشد اما این واقعیت هم وجود
دارد که بدون تعامل با جهان ،زندگی کردن بسیار
سخت و گاهی ناممکن است.
* ما باید بتوانیم آنچه تولید میکنیم را در
فضای بیرون کشور عرضه کنیم و آنچه نیازمند
هستیم و در داخل کشور وجود ندارد را از فضای
بیرون تامین کنیم .حتی در دارو و درمان هم ضمن
اینکه خوداتکا هستیم اما در جاهایی به مواد اولیه
یا مواد ساخته شده یا واکسن نیازمند هستیم و باید
از دیگران بگیریم و داروها و تجهیزات پزشکی که
بیش از نیاز ما است را صادر کنیم.
* در همه مقوالت این چنین است از کاالهای
اساسی تا کاالهای غیرضروری ،جاهایی است که به
خرید از خارج نیاز داریم و در مواردی هم به فروش
به فضای بیرون نیاز داریم .بنابراین هم باید روی
پای خود بایستیم و هم باید شرایط تعاملی با دنیا
را فراهم کنیم.
دشمن به دنبال اختالل در روابط جهانی
ایران است

* دشمن میخواهد رابطه ما را با جهان،
دچار اختالل و اخالل کند و ما باید بتوانیم این
مشکالت را در شرایط امروز حل و فصل کنیم.
من در همینجا خدمت ملت عزیز ،اساتید دانشگاه
و دانشجویان عرض میکنم که علیرغم همه
مشکالت ،توانستیم آنچه برای کاالهای اساسی
ما نیاز بوده ،تقریباً در این  ۶ماه به اندازه سال
گذشته ،در برخی از موارد بیش از سال گذشته
را تامین کنیم.
* علیرغم همه مشکالت توانستهایم
نیازمندیها را برای جامعه ،درحد توان مرتفع
کنیم با اینکه مشکالت امسال ما از سال گذشته
به مراتب بیشتر است و شما میدانید که در سه
ماه اول به دلیل کرونا ،مشکالت ما مضاعف شد
و صادرات و واردات ما با مشکالتی مواجه شد،
در سه ماه اول با رشد منفی حدود  ۳.۵درصدی
مواجه بودیم اما در ماه چهارم و پنجم ،دارای
رشد مثبت هستی

الکترونیکی شدن نسخههای بیمه تامین اجتماعی از  ۳۰مهر
دفترچه بیمهسخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای
اسالمی گفت که طبق توضیحات رئیس سازمان تامین اجتماعی از ۳۰
مهر ماه نسخه های بیمه تامین اجتماعی الکترونیکی خواهد شد.
زهرا شیخی ،در توضیح جلسه کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس گفت :این جلسه با حضور آقای ساالری رئیس سازمان تامین
اجتماعی جهت ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی
این سازمان برگزار شد .آقای ساالری گزارشی از وضعیت کار سازمان
تامین اجتماعی ارائه کرد و با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن
 ۴۴میلیون نفر در زیرمجموعه بیمه تامین اجتماعی بیان کرد که از
 ۳۰مهر ماه کار دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت دفترچه ای
خاتمه پیدا کرده و نسخه الکترونیکی ارائه می شود.
وی افزود :توضیح رئیس سازمان تامین اجتماعی این بود که با
الکترونیکی شدن دفترچه بیمه تامین اجتماعی نسخه نویسی و تجویز
داروها دقیق تر شده و نظارت افزایش پیدا می کند ،اما نمایندگان
ابهاماتی پیرامون تهیه زیرساخت ها و انجام کار کارشناسی مطرح
کردند .اینکه چطور قرار است نسخه الکترونیکی در اختیار مردم قرار
گیرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد :با وجود
توضیحات رئیس سازمان تامین اجتماعی تاکید نمایندگان این بود که
باید این کار به صورت کارشناسی شده انجام شود نه اینکه یک مرتبه

با اعالم تصمیم آنی استرس و اضطراب دیگری به مردم وارد شود.
همچون اتفاقی که برای برگزاری کنکور ،بازگشایی مدارس و تعیین
نرخ بنزین رخ داد .در نهایت قرار بر این شد که قبل از اعالم رسمی
الکترونیکی شدن نسخه های بیمه تامین اجتماعی ،آموزش های الزم
به مردم داده شده و جلسه دیگری با کمیسیون بهداشت برگزار شود.
شیخی با اشاره به طرح بحث وضعیت بیمارستان ها و مراکز
درمانی تامین اجتماعی گفت :پیشنهاد این بود که برای کاهش هزینه
ها بهتر است تامین اجتماعی خرید خدمت کند نه اینکه بیمارستان
هایش را اضافه نماید.
وی افزود :در این جلسه درباره بیمه قالیبافان و تاکسیرانان نیز
مباحثی از سوی نمایندگان مطرح شد .درباره همسان سازی حقوق
بازنشستگان سواالتی از سوی نمایندگان مطرح شد .توضیح رئیس
سازمان تامین اجتماعی این بود که متناسب سازی حقوق طبق قانون
برنامه ششم صورت گرفته یعنی حقوق دو سال آخر مالک برای
حقوق بازنشستگی است .اگر کسی با  ۳۰سال سابقه یک میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان حقوق می گرفته ،میزان دریافتی اش در زمان
بازنشستگی دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان است .در نهایت تاکید
نمایندگان این بود که باید همسان سازی به گونه ای صورت گیرد
که شاهد تفاوت طبقاتی نبوده و حقوق بازنشسته ها نزدیک به حقوق
افراد شاغل باشد.

شیخی همچنین اظهار کرد :درباره وضعیت مشاغل سخت و
زیان آور و مالک های تعیین مشاغل در این زیرمجموعه هم مواردی
مطرح شد که در پاسخ به آن رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت
که چالش اساسی در این خصوص وجود دارد چون تمام رشته شغل
ها می خواهند جزو مشاغل سخت و زیان آور باشند .ما برای این کار
اولویت ها و معیارهایی را تعیین کردیم .در بحث معیارهای از کار
افتادگی هم اعتقاد اعضای کمیسیون این بود که بیشتر منافع سازمان
تا مردم در نظر گرفته می شود .زیرا خواسته شد تا بازنگری در این
باره صورت گیرد تا شاهد ضایع شدن حق مردم نباشیم.

در جلسه مشترک معاون خدمات شهری شهرداری تهران و رئیس اورژانس کشور مطرح شد؛

جانمایی و احداث 28پد بالگرد جدید در مناطق 22گانه شهر تهران

در جلسه مشترک معاون خدمات شهری
شهرداری تهران و رئیس اورژانس کشور طرح
مشارکت شهرداری تهران در ساماندهی خدمات
فوریت های پزشکی در شهر تهران بررسی و بنابر
درخواست اورژانس کشور مقرر گردید که در ادامه
فعالیت ها و همکاری های شهرداری تهران و
اورژانس 28 ،پد بالگرد جدید نیز در مناطق 22گانه
شهر تهران جانمایی و احداث شود.
به گزارش امتیاز ،مهندس مجتبی یزدانی در
نشست مشترک با اورژانس کشور که با حضور دکتر
کولیوند ،رئیس اورژانس کشور،عطایی مدیرکل امور
خدمات شهری ،داوری مدیرعامل سازمان آتش
نشانی ،صابریان سرپرست مرکز اورژانس شهر
تهران ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر

تهران ،اورژانس شهر سالم و دیگر مدیران این حوزه
برگزار شد ،گفت :در راستای افزایش تاب آوری
شهر تهران و توجه به اقدامات فوریتی همکاری
های مهم و موثری بین شهرداری تهران و اورژانس
کشور انجام شده است.
یزدانی در ادامه افزود :در همین راستا
جلسات متعددی در شهرداری تهران و اورژانس
کشور حول محور موضوعاتی چون احداث پد
بالگرد ،استقرار خودروهای آمبوالنس و موتورالنس
در ایستگاههای آتش نشانی و سوله های بحران
مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت و در نهایت
در مناطق 22گانه سطح شهر تهران اجرایی گردید.
وی با بیان این که مجموعا 120پایگاه
اورژانس در سوله های بحران ،ایستگاه های

آتش نشانی ،کانکس های مستقر در معابر و
ساختمانهای شهرداری تهران احداث گردیده
است ،گفت:همچنین  70جایگاه جهت استقرار
موتورالنس نیز در ایستگاه های آتش نشانی و سوله
های مدیریت بحران احداث شده است  .همچنین
 47پد بالگرد نیز جهت نشست و برخواست
بالگردهای اورژانس هوایی در مناطق  ،محوطه
سوله های بحران و در سایر نقاط سطح شهر از
جمله بیمارستانها احداث و راه اندازی شده است.
کولیوند ،رئیس اورژانس کشور نیز در این
جلسه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های
مشترک شهرداری تهران با این مجموعه در
خصوص استقرار موتورالنسهای اورژانس در پایگاه
های ستاد مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی

و جانمایی پدهای هلی کوپتر در مناطق تهران
جهت فرود بالگردهای اورژانس ،گفت :همه ما یک
خانواده محسوب می شویم و مجموعه این اقدامات
در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان
است.
رئیس اورژانس تهران در ادامه به بیان
موضوعاتی در خصوص طرح مشارکت شهرداری
تهران در ساماندهی خدمات فوریت های پزشکی
در شهر تهران پرداخت.
همچنین در این جلسه مقرر گردید که در
ادامه فعالیت ها و همکاری های شهرداری تهران
و اورژانس و بنابر درخواست اورژانس کشور؛ 28
پد بالگرد جدید نیز در مناطق 22گانه شهر تهران
جانمایی و احداث شود.

شهردار منطقه یک :

توسعه گردشگری در شمال تهران با اجرای سه گام اساسی

تقویت مسیرهای گردشگری در شمال تهران با برنامه ریزی در
سه گام اساسی ساماندهی ترافیکی ،اجرای زیرساخت های امداد و
نجات و ایمن سازی مسیرها و جلب همکاری و مشارکت سرمایه
گذاران در حریم گردشگری در حال انجام است.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی شهردار این منطقه با
اشاره به اقدامات اجرایی در راستای ساماندهی مسیرهای کوهنوردی
و گردشگری شمال تهران اظهار داشت :شهروندان تهرانی شمیران
را با مسیرهای کوهنوردی و طبیعت کوهستانی میشناسند و مسیر
کوهنوردی کلکچال نیز مانند درکه ،دربند ،دارآباد و توچال روزهای آخر
هفته گزینه انتخابی تعدادی از گردشگران ،طبیعت گردها ،کوهنوردان
و زائران یادمان شهدای گمنام است.وی افزود :مسیر کلکچال یکی از

ی تردد آسان ،فراهم
این مسیرهاست که نیاز به ایمنسازی بیشتر برا 
کردن زیرساختها ،مرمت و بازسازی سازه یادمان شهداری گمنام و
محوطهسازی در مسیر دارد که با تخصیص اعتبارات الزم ،این امکانات
بهزودی فراهم میشود .موسوی ضمن اشاره به تالش مدیریت شهری
در سوق سرمایهها از بخش ساختوساز مسکن به توسعه گردشگری
در شمال پایتخت گفت :شهرداری بهعنوان تسهیلکننده در این امر
مهم  ۳گام مهم و اساسی باید بردارد گام نخست در توسعه گردشگری
کاهش ترافیک در خیابانهای منطقه است که تاکنون تمهیدات خوبی
در اینباره انجام شده است و بهصورت هدفمند با کمک معاونتها در
شهرداری منطقه یک در حال پیگیری و تقویت مسیرهای گردشگری از
جمله دربند ،درکه ،دارآباد ،توچال و کلکچال هستیم .شهردار منطقه

یک در ادامه تصریح کرد :گام دوم در تقویت مسیرهای گردشگری در
شمال تهران ،توسعه و راهاندازی  ۳مرکز امداد و نجات و یک مرکز
دیگر است که بهزودی آماده افتتاح و بهرهبرداری میشود .استقرار
ایستگاههای آتشنشانی در مسیر درکه ،ساخت سرویسهای بهداشتی و
رفع مشکالت سایر سرویسهای بهداشتی قدیمی در مسیر کوهنوردان،
نصب تابلو راهنما و تخلیه به موقع مخازن زباله و از همه مهمتر
ایمنسازی مسیرها را در دستور کار داریم .وی خاطر نشان ساخت :گام
بعدی مذاکره با صنف هتل داران و مالکان اراضی بزرگ در حریم منطقه
است و نهایتا همسو با توسعه پایدار مهمترین هدف شهرداری منطقه
یک فرهنگسازی برای حضور حداکثری گردشگران و از طرفی به حداقل
رساندن آسیبها به طبیعت بکر اطراف شهر است.

خبر کوتاه
برگزاری دورههای آموزشی و مشاوره
ای مجازی گل و گیاه در کلینیک
فضای سبز منطقه 7

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  ،7از برگزاری کالسهای آموزشی
و مشاوره ای مجازی گل و گیاه ویژه شهروندان در
کلینیک فضای سبز این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،عباس مافی در این باره
گفت :مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای
سبز این منطقه به علت محدودیتهای اعمال
شده توسط ستاد مبارزه با کرونا در شهر تهران
و به منظور پیشگیری از ابتالی شهروندان به این
ویروس و با در نظر گرفتن درخواستهای متعدد
آنها وهمچنین عدم برگزاری کالسهای آموزشی
به صورت حضوری ،برگزاری کالسهای آموزشی و
مشاورهای در مرکز کلینیک فضای سبز این منطقه
به صورت مجازی را در دستور کار خود قرار داد .وی
در ادامه یادآور شد :در این راستا مرکز تام از طریق
آموزش آنالین کالسهای آموزشی و مشاورهای
گیاه پزشکی را با موضوعات مختلف از جمله
گیاهان آپارتمانی ،سبزیکاری ،کاکتوس و ساکولنت
و درخت و درختچه را برای شهروندان عالقه مند
در زمینه نگهداری گل و گیاه برگزار میکند .معاون
شهردار منطقه  7عنوان کرد :در این کالسها تالش
کرده ایم که به این موضوع تخصصی تر نگاه کرده
و با بهره گرفتن از منابع به روز علمی این نیاز به
صورت کاربردی و به زبان ساده که عموم شهروندان
متوجه آن شوند یعنی کاشت و پرورش گیاهان
آپارتمانی به خوبی پرداخته شود .وی با اشاره به
اینکه هدف کلی این آموزش آشنا شدن با انواع و
اقسام گیاهان و گل های آپارتمانی و نحوه مراقبت
و تکثیر آن ها است ،تاکید کرد :تا کنون  180نفر
از شهروندان در این کالس های آموزشی از جمله
آموزش گیاهان آپارتمانی ،کاکتوس ،ساکولنت،
درختچههای زینتی و  ...شرکت کرده اند.
در بازدید مقامات قضایی و انتظامی از محالت
مولوی ،هرندی و شوش طرح شد:

فراهمشدن زیرساختهای
امنیتی برای حل مشکالت محالت
کمبرخوردار منطقه 12

دادستان تهران به همراه مسئوالن نیروی
انتظامی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شهردار
منطقه  ۱۲با حضور در محله کمبرخوردار مولوی
و هرندی پیگیر حل معضالت و مشکالت این
منطقه شدند.
به گزارش امتیاز ،به منظور ساماندهی
معتادان متجاهر و شناسایی خانههای پالکقرمز،
بازدید میدانی حسین رحیمی رئیس پلیس
تهران ،هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران،
یزدی فرمانده سپاه محمد رسولاهلل (ص) ،علی
القاصیمهر دادستان تهران ،جوادییگانه معاون
اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران و علیمحمد
سعادتی شهردار منطقه از بافت فرسوده و محل
تجمع معتادان متجاهر محله مولوی ،هرندی و
شوش انجام شد .در حاشیه این بازدید رحیمی
گفت :باید مراکز بازپروری معتادان در محالت
شوش و هرندی تعطیل شود؛ زیرا بسیاری
معتادان برای گرفتن متادون و برخی مواد به
این مراکز مراجعه کرده و این محالت را آسیبزا
میکنند .وی با بیان اینکه شخص رئیس قوه
قضائیه نیز دغدغه این محالت را دارد ،گفت:
ما به عنوان پلیس در این مدت  ۹۳۷عملیات
بزرگ و کوچک از پلمب خانه قرمز تا جمعآوری
معتادان و دستگیری سارقان انجام دادیم و بعد از
شیوع کرونا مجبور به آزادسازی تعداد زیادی از
معتادان متجاهر شدیم ،اما بپذیرید که جمعآوری
و نگهداری  ۱۰تا  ۱۵هزار معتاد متجاهر سخت
است.رئیس پلیس تهران تأکید کرد :فضا و محیط
محلههای شوش و هرندی باید تغییر کند که در
این راه ،شهرداری منطقه  ۱۲اقدامات خوبی انجام
داده ،اما باید تسریع شود.القاصیمهر نیز در این باره
تصریح کرد :وضعیت مناطق به محضر مقام معظم
رهبری منعکس شد و ایشان در سال گذشته
دستورات ویژهای را صادر کردند که این آلودگیها
و وضعیت ناهنجار باید سامان پیدا کند .دادستان
تهران با اشاره به اینکه در جلوی چشم ما برخی
تخلفات در این محالت انجام میشود و نمیشود
بهراحتی از آن گذشت ،گفت :به هر صورت این
وظیفه سازمان و نهادهاست که باید حضور پیدا
کنند و اگر مسؤولیت دارند ،باید وظیفه خود
را بهدرستی انجام دهند .او افزود :اگر جرمی یا
آسیبی در محل یا محیطی ،علل و عوامل مختلفی
دارد و در یک بزه ،هم دولت ،هم سازمانها و
نهادها و هم مردم و خود جامعه ،هریک بهطریقی
نقش دارند.در ادامه سعادتی در مورد چهره
محالت شوش ،مولوی و هرندی که فضای بروز
جرم و زمینههای جزمخیزی در آنها چه در حوزه
اعتیاد ،چه سرقت و چه فعالیت شبکههای مرتبط
با قاچاق فراهم بود ،گفت :تحرکی که اکنون برای
تغییر این چهره صورت گرفته یک روی سکه است
و روی دیگرش امنیتی است که ایجاد شده و باید
تثبیت شود .وی افزود :درخواست مردم همواره
این بود که بتوانیم شاخصه اول زندگی را به این
محله برگردانیم .این شاخصه امنیت است که در
هر محله اهمیت ویژهای دارد.شهردار منطقه 12
ضمن تأکید بر این نکته که ما میخواهیم منطقه
هرندی را به شرایط امنیت اجتماعی و محیطی
موجود در بقیه محالت تهران نزدیک کنیم ،اظهار
داشت :جمعآوری معتادان شروعی برای این
حرکت اجتماعی بود و به همان اندازه که میتواند
مؤثر باشد ،اگر نسبت به انجام اقدامات الزم بعدی
غفلت کنیم ،میتواند بیاثر و باعث بازگشت این
محالت به وضعیت قبلی شود .سعادتی با ابراز
خوشبینی در مورد تأثیر جمعآوری معتادان در
بهبود شرایط محلههای شوش ،مولوی و هرندی
ی اشتیاق
تصریح کرد :ما هم در نیروی انتظام 
خوبی برای پیگیری این موضوع میبینیم و هم
در دستگاه قضایی شاهد قاطعیت در صدور احکام
و حضور در محدوده بودیم .حال که زیرساخت
امنیتی در سطحی مناسب برای محله ایجاد شده،
سایر نهادها هم باید گامهای بعدی را بردارند تا
محله هرندی را به یکی از محلههای معمولی شهر
تهران تبدیل کنیم.

