2

روزنامهصبحايران

چهارشنبه  26شهریور  27 1399محرم الحرام  16 1442سپتامبر 2020

اخبار
شهردار منطقه یک در دیدار با معاون تبلیغات
مرکز ارتباطات شهرداری تهران در آستانه «هفته
تهران» :

هفته تهران ،فرصت های گردشگری
شمال تهران را معرفی می کند

«هفته تهران» فرصت مغتنمی است
تا در آن سیاست ها ،برنامه ها و اقدامات
منطقه به نحو مناسبی به شهروندان معرفی
و نظر و مشارکت شهروندان به فرصت های
سرمایه گذاری در گردشگری شمیران جلب
شود.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در دیدار با حسین گنجی
معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات
شهرداری تهران ضمن اشاره به برگزاری
برنامه های هفته تهران اظهار داشت :فضاهای
اکولوژیکی طبیعی ،وجود اماکن مذهبی،
تفرجگاه ها ،کاخ موزه ها ،خانه موزه ها،
بوستان های فرامنطقه ای ،مراکز تجاری
سنتی و مدرن ،باغ سفارتخانهها و  ...به عنوان
پتانسیل و ظرفیت های متنوع گردشگری در
شمال تهران است که در طول هفته و به
خصوص روزهای پایانی هفته جاذب تعداد
کثیری از شهروندان است.
موسوی حضور فعال و مستمر مردم در
صنعت گردشگری را یک ضرورت انکار ناپذیر
دانست و تصریح کرد :در هر فعالیت و موضوعی
که مردم حضور داشته و دارند ،موفقیت در آن
عرصه بیشتر بوده است به همین منظور باید
برای مردم مزیت و صرفه اقتصادی ایجاد شود
تا فعاالنه وارد این صنعت شوند.
وی به جایگاه خطیر تبلیغات در روابط
عمومی و تاثیر آن در تعامل با شهروندان اشاره
کرد و گفت :حوزه ی تبلیغات به نوعی وظیفه
حساس آموزش شهروندی و توسعه دانش
همگانی را عهده دار بوده و می تواند در ارتقای
آگاهی از حقوق متقابل شهر و شهروند ،تاثیر به
سزایی داشته باشد.
معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات
شهرداری تهران نیز با اشاره به برگزاری شایسته
«هفته تهران» در پایتخت گفت :افتتاحیه مراسم
«هفته تهران» با عنوان «نکوداشت شمیران» در
شمیران و اختتامیه این مراسم در شهرری در
منطقه بیست برگزار خواهد شد.
گنجی خاطر نشان ساخت :در هفته تهران
به معرفی اقداماتی که مجموعه شهرداری تهران
در راستای تحقق شعار «تهران شهری برای
همه» انجام داده است ،می پردازیم و مردم را از
روند رو به توسعه ای که در مدیریت شهر ایجاد
شده است ،آگاه می کنیم.

آغاز ثبت نام مرحله دوم لیگ
بازیهای یارانه ای در منطقه15

مرحله دوم مسابقات لیگ بازیهای یارانه ای
شهر تهران در محله های منطقه  15به صورت
آنالین برای تمام گروه های سنی از اول مهر
برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ، ،اکبر مختاری معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه  15با اعالم این
خبر گفت :این مسابقات با همکاری سازمان
فناوری شهرداری تهران در راستای غنی سازی
اوقات فراغت و ارتقای روحیه نشاط و شادابی
شهروندان در دوران کرونا مجازی انجام می شود.
او افزود :عالقه مندان به منظور شرکت
در این مسابقات می توانند تا  30شهریور با
مراجعه به سایت  varzesh.tehran.irدر این
مسابقات شرکت کنند.
به گفته مختاری ،این مسابقات از یکم
تا  11مهر در رشته های Clash، Royal
 fifa2020و  E footballبه میزبانی شهرداری
منطقه  20و همکاری داوران انجمن بازی های
الکترونیک برگزار می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ادامه
داد :این دوره از مسابقات در  7مرحله تا پایان
سال برنامه ریزی شده که مرحله نخست آن
نوروز امسال با استقبال خوب شهروندان به اجرا
درآمد.
او درباره برگزاری مسابقات چالشی ضربات
پنالتی که در نواحی  ۷گانه این منطقه به اجرا
درآمده بود ،گفت :این مسابقات در دو مرحله
و با حضور  700ورزشکار در رده سنی کمتر از
 ۱۶سال با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار
شد که در نهایت آقایان آذری ،گندمی ،رضایی
و آقایی موفق به کسب مقام اول تا چهارم این
رویداد ورزشی شدند که با اهدای چوایز از آنان
تقدیر شد.

طراحي نقوش اسلیمی بر ديواره کوره
آجرپزی در منطقه 19

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه  19از ترسیم نقوش اسلیمی ( معقلی)
روی یکی از کوره های آجرپزی واقع در محدوده
پارک  180هکتاری خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سعید صالح محمود
رباطی در تکمیل این خبر گفت :این اقدام
در راستای زیباسازی و به عنوان اثری
ماندگار متناسب با هویت تاریخی کوره
های آجرپزی روی میله یکی از این کوره
ها در محدوده پارک  180هکتاری بزودی
اجرا خواهد شد.
او ارتفاع میله کوره مورد نظر برای
اجرای نقاشی را  40متر عنوان و تصریح
کرد :طرح تزیینی اسلیمی هنری پویا و
ظریف است که به منظور ایجاد جوی آرام
ترسیم می شود.
رباطی در ادامه به بخشی از فعالیت های
صورت گرفته در راستای زیباسازی محیط
شهری اشاره کرد و افزود :درهمین راستا ضمن
رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در خیابان
های زلفی ،ماهان و شهرک سید احمد خمینی،
کافوهای برق و مخابرات ،پایه ی تابلوها و نرده
های ترافیکی محدوده براساس دستورالعمل
«رنگ در شهر» سازمان زیباسازی شهر تهران
رنگ آمیزی شدند.

اجتماعی

شماره 3045

WWW.EMTIAZDAILY.IR

وزیر آموزش و پرورش:

دانشجویاندانشگاهفرهنگیاندرنزدیکتریندانشگاهمحلسکونتشانتحصیلکنند
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه در
همه کشورهای دنیا بر فرایند گزینش معلمان
حساسیتهای ویژهای وجود دارد ،گفت :معلمان باید
بتوانند خود را با تغییرات جامعه همراه کنند.
محسن حاجی میرزایی با حضور در دانشگاه
فرهنگیان و در نشست صمیمی با رئیس و اعضای
هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان ضمن اشاره به
تأکیدات مقام معظم رهبری بر حساسیت انتخاب
معلمان و آموزش نیروی انسانی آموزشوپرورش در
این دانشگاه برای ورود به حرفه معلمی اظهار کرد:
مهمترین تمایز این دانشگاه با سایر دانشگاهها این
است که در دانشگاه فرهنگیان ،معلمان و آیندهسازان
جامعه تربیت میشوند بنابراین وجوه تدریس و طرح
درس در دانشگاه فرهنگیان بسیار با اهمیت است و با
سایر دانشگاههای کشور متمایز است.
لزوم ارزیابی دانشجو معلمان حین تحصیل و بعد
از فارغ التحصیلی

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه دانشگاه
فرهنگیان باید برای تمام دانشجو معلمان حتی فارغ
التحصیالن دانشگاه برنامهریزی بلندمدت داشته
باشد ،گفت :به جهت حساسیت مسئولیت معلمان
در جامعه و نقش تربیتی آنها در تربیت نسل
آیندهسازان ،باید قادر باشیم دانشجو معلمان در حین
تحصیل و چه در زمان فارغالتحصیلی ارزیابی کنیم
و دانشگاه باید بر ارزیابی خروجیهای دانشگاه تسلط
و اشراف کامل داشته باشد .وزیر آموزشوپرورش با
بیان اینکه دو روش جذب از طریق کنکور و جذب
از طریق ماده  ۲۸در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد،
گفت :روشهای جذب دانشجو معلمان طبق آخرین
مصوبات دانشگاهی است که باید بامطالعه ،تحقیق،
ارزیابی و نظارت بر عملکرد ،این دو گروه جذبشده
از دانشجویان قادر به تشخیص این نکته باشیم که در
کدامیک از این گروهها انگیزه خدمت ،تالش در کار
و بهره وری بیشتر است و برای تقویت عملکرد این
گروهها چه برنامههایی در پیش روی داریم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به
حساسیت گزینش معلمان در تمام دنیا تصریح کرد:
گزینش ،تربیت نیروی انسانی و بهکارگیری این نیروها
بهعنوان معلم در کشور ،موضوعی است که در تمام
دنیا اهمیت دارد .نقش معلم نقش برجستهای است
و باید بر اساس مطالعات و یافتههای تطبیقی در دنیا
پیش برویم و در تربیت دانشجو معلمان این مطالعات

را به کار بگیریم.
وی افزود :در کشور ما دو دانشگاه فرهنگیان و
شهیدرجایی مسئولیت تربیت دانشجو معلمان رادارند
بنابراین ضروری است که روسا و اعضای هیات علمی
این دو دانشگاه باهم ارتباط داشته باشند و با تبادل
تجربیات دو دانشگاه صالحیت حرفهای و تربیتی
دانشجو معلمان و فارغالتحصیالن کشور ارتقا دهند.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد :حرفه معلمی جزو یکی
از حرفههایی است که باید همواره بهروزرسانی شود.
این عصر ،بهعنوان عصر فناوری ارتباطات شناختهشده
است و دانش آموزان در سایه استفاده از فناوریهای
نوین بسیار زبدهتر از گذشته شدهاند .در این شرایط
ارتقای صالحیت علمی و تربیتی معلمان اهمیت
باالیی دارد .معلم باید بتواند خود را هم پای تمدن
پیش ببرد و دانشگاه فرهنگیان با نظارت و برنامهریزی
دقیق و اصولی ،در بهروزرسانی دانش دانشجو معلمان
و فارغالتحصیالن بهطور هدفمند عمل کند.
حاجی میرزایی گفت :شیوع کرونا در کشور باعث
ایجاد نگرانی ،وقفه و تغییر درروش عملکرد آموزشی
شد .کرونا بر روش آموزش دانشگاه هم بیتأثیر نبود و
اعضای هیات علمی دانشگاه باید بامطالعه و پژوهش،
درصدد ایجاد تحول در بهبود عملکرد دانشجو معلمان
در سال جاری باشند.
عضو کابینه تدبیر و دولت با تأکید بر اینکه
آموزشوپرورش یک دستگاه سیاسی نیست و باید
از سیاست زدگی در آن پرهیز کنیم ،بیان کرد :همه

ما در مقابل تعلیم و تربیتمعلمان کشور مسئولیت
داریم و باید در جهتی حرکت کنیم که دستگاه
تعلیم و تربیت و بهطور خاص دانشگاه فرهنگیان از
تعارضات سیاسی به دور بماند و در کمال آرامش
بتواند مأموریتهای خود را ادامه دهد .اگر مسئوالن
این دانشگاه حیات خود را بر سیاسی بازی و فراز و
نشیب سیاسی گره بزنند تنها نتیجه آن قربانی کردن
دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان
خود با رئیس و اعضای هیات رئیس دانشگاه فرهنگیان؛
با اشاره به اینکه کارکرد محیط دانشگاه فراتر از انتقال
دانش است ،با تشکر از ارائه گزارش اعضای هیات
رئیسه دانشگاه اظهار کرد :مقام معظم رهبری در مورد
هیچ دانشگاهی بهاندازه دانشگاه فرهنگیان حساسیت
به خرج نمیدهند و حتی نام هیچ دانشگاهی را بهاندازه
دانشگاه فرهنگیان به زبان نیاوردند .این تأکید مکرر
ایشان اگرچه برای ما خوشایند است ولی میتواند به
معنای یک مسئولیت سنگین و خطیر اخروی و دنیوی
باشد لذا این موضوع یک تکلیف قطعی الزامی است
بنابراین باید گزارشهای ارائهشده از اعضای هیات
علمی و اساتید دانشگاه بهگونهای باشد که بتوانیم از
آنها برای برنامهریزی و تدوین سیاستهای بعدی
دانشگاه الهام بگیریم.
حاجی میرزایی افزود :یکی از مهمترین
شاخصهای کارآمدی نظام مدیریت یک جمع
مدیریتی توانایی آنها برای حل مسئله است .باید

ارائه گزارشها با این دیدگاه باشد که کدام مسئله
را از مسائل و مشکالت دانشگاه توانستیم حل کنیم
و مسئله حلشده تا چه حد میتواند بر آینده علمی
و تربیتی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان
تأثیرگذار باشد .وزیر آموزشوپرورش ادامه داد:
مسئوالن دانشگاه باید بدانند که با یک مأموریت
سنگین و سخت در تربیت نیروی متخصص و علمی
روبرو هستیم که برای رسیدن به نتیجه مطلوب ،نیاز
به نقشه راه داریم تا بر اساس آن دقیقا بدانیم که چه
برنامهای را در چه زمانی انجام دهیم.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه
آموزشوپرورش با مسئله کرونا ،همزیستی
مسالمتآمیز انجام داد و آن را بهعنوان یک بحران
قبول کرده و آموزش را با شیوههای مختلف در این
دوران آغاز کرده است ،بیان کرد :توانستیم در شروع
سال تحصیلی جدید با کرونا کنار بیاییم .اگرچه به
نظر میرسد سادهترین راه در مواجهه با ویروس
کرونا این است که بگوییم آموزش غیرضروری است
و باید متوجه خسارات ناشی از آموزش غیرحضوری
هم باشیم .اصل را بر آموزش حضوری قراردادیم و
در دانشگاه هم باید آموزش حضوری را تأکید کنیم
و سعی کنیم دانشجو معلمان را حتی برای یک روز
هم شده به کالس بیاوریم .اگر هم در مورد خوابگاه
برخی دانشجویان به مشکل و مسئله میرسیم باید
ترتیبی اتخاذ کنیم تا این دانشجویان بتوانند در مدت
بیماری کرونا در نزدیکترین دانشگاه محل سکونت
خود به تحصیل مشغول شوند و از آموزش حضوری
برخوردار شوند .وی با اشاره به شناسایی معلمان برتر
و استفاده از تجربیات آنها گفت :مستندسازی سوابق
گذشته کار ارزشمندی است .مستندسازی باید هم بر
روی اسناد و هم بر روی معلمان برجسته انجام شود تا
ماندگار شوند و برا نسلهای بعدی نمونه عینی باشند.
وی در پایان گفت :بهعنوان کسی که چند
دهه تجربه مدیریتی داشتهام میدانم که با توجه به
رهنمودهای مقام معظم رهبری هدف ما خیلی روشن
است و اگر دانشگاه بخواهد گزارشی از اقدامات و
عملکرد خود بدهد باید در مواردی که ایشان تأکید
داشتند گام بردارد .برای مثال تربیتمعلم تراز در
دانشگاه از بیانات ایشان میباشد و باید تمام فکر و
ذهنمان را متمرکز کنیم که چطور میتوانیم سخن
رهبری را به عمل درآوریم تا بتوانیم در این مورد به
ایشان گزارش مطلوب و موردنظر را برسانیم.

معاون وزیر بهداشت :تعداد بیماران طی یک هفته در تهران دو برابر شده است

خیز مجدد کرونا در تهران و چند استان دیگر

معاون بهداشت وزیر بهداشت از خیز مجدد کرونا در تهران و
برخی استانهای دیگر خبر داد و گفت :میزان بیماران ناشی از این
بیماری در تهران ،طی یک هفته گذشته و در مقایسه با هفته قبل از
آن ،دو برابر شد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت از خیز مجدد کرونا در تهران و
برخی استانهای دیگر خبر داد و گفت :میزان بیماران ناشی از این
بیماری در تهران ،طی یک هفته گذشته و در مقایسه با هفته قبل از
آن ،دو برابر شد.
دکتر علیرضا رییسی ضمن اشاره به گذشت حدود هفت ماه
از شیوع کرونا در کشور و همچنین پیچیدگی های ویروس کرونا
با رفتارهای ناشناخته و عجیب ،گفت :اما با این حال این ویروس
یک صداقتی هم در وجودش هست و آن این است ک هر کسی به
قلمرویش وارد شود را حتما مبتال می کند و تنها چیز ثابت در دنیا
درباره این ویروس همین موضوع است .بنابراین هر زمان میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی پایین می آید ،خیز بیماری شروع می شود؛ این
افت و خیزها را در این بیماری زیاد مشاهده کرده ایم.
وی افزود :اسفندماه که این بیماری شروع شد و اوج گرفت؛ ابتدا
موارد بیماری را در دو استان قم و گیالن داشتیم و سپس کل کشور
و بعد از آن شاهد بودیم مردم بسیار خوب پروتکلها را رعایت کردند
و مسافرتها نیز کم شد و به این ترتیب شاهد افت بیماری بودیم تا
اردیبهشت ماه که تقریبا بیماری به سمت مهار شدن حرکت می کرد.
رییسی ادامه داد :بعد از آن در تعطیالت عید فطر دوباره مسافرتها
شروع شد و عدم رعایت پروتکلها را شاهد بودیم؛ به طوری که میزان
رعایت پروتکلها در فرودرین ماه  ۷۸درصد و در اواخر اردیبهشت و
اوایل خرداد به حدود  ۱۷.۵درصد رسید و به دنبال آن خیز شدید
بیماری را در اواخر خرداد و مردادماه شاهد بودیم .وی افزود :بعد از آن
نیز مجددا رعایت پروتکلها و زدن ماسک را شاهد بودیم و مسافرتهای
آنچنانی نداشتیم و این موضوع باعث افت مجدد بیماری شد .به این
ترتیب اواخر مردادماه شاهد افت بیماری بودیم؛ به طوری که میزان
بستری ها و مرگ و میر ناشی از این بیماری کاهش یافت.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد :اما در حال حاضر و بعد از
تعطیالت اخیر ،عده قلیلی از مردم رعایت نکردند و مسافرتها آغاز
شد .این درحالی است که ثابت شده مسافرت رفتن باعث خیز مجدد
بیماری می شود و این اتفاق متاسفانه دارد می افتد؛ به طوری که

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به
اینکه گزارش قابل استناد و دقیقی درباره پشتبام
فروشی به دستمان نرسیده است ،گفت :بازار
مسکن در تهران عمدتا در خدمت سوداگری قرار
دارد.
علی اعطا ،سخنگوی شورای شهر تهران،
درباره بروز پدیده پشتبام فروشی به علت
گرانی مسکن در پایتخت ،اظهار داشت :اطالعات

هفته پیش نسبت به هفته قبل از آن ،شروع خیز مجدد بیماری را
شاهد هستیم و به عنوان مثال در تهران در مقایسه دو هفته اخیر با
یکدیگر ،میزان بیماران از روزانه  ۹۰۰بیمار به  ۱۸۰۰بیمار افزایش
یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان بیماران و بستری ها دو برابر شد.
وی گفت :در برخی استانهای دیگر هم شاهد خیز بیماری
هستیم و امیدواریم بتوانیم دوباره با رعایت پروتکلها بتوانیم این خیز
را مهار کنیم و به آرامش نسبی بازگردیم.
رییسی همچنین گفت :از گروه بزرگی از مردم که پروتکلها
را رعایت می کنند سپاسگزاریم و مردم بدانند همکاران بهداشتی
و درمانی ما در سراسر کشور شبانه روز وقت می گذارند و دچار
خستگی زیادی هستند و این می تواند بر روی خود این عزیزان تیز
اثر بگذارد .بسیاری از همکاران در مواجهه با بیماران ،خود نیز در
معرض خطر هستند .بنابراین مردم پروتکلها را جدی بگیرند؛ فاصله
گذاری اجتماعی ،زدن ماسک و شست و شوی دستها مواردی هستند
که قطعا می توانند در کنترل بیماری موثر باشند.
رئیسی در ادامه صحبت هایش درباره آنفلوآنزا نیز گفت:
کشورهایی که اکنون در فصل سرما هستند و در گذشته شاهد اپیدمی
آنفلوآنزا در آن کشورها بودیم ،اکنون به طور خیلی چشمگیری میزان
شیوع این بیماری در آن کشورها کاهش یافته است؛ یعنی میزان
شیوع آنفلوآنزا تقریبا یک دهم قبل شده است .زیرا رعایت مسائل
بهداشتی برای بیماریهای تنفسی واگیردار همین مسائلی است که
برای عدم ابتال به کرونا نیز رعایت میشود؛ مواردی مانند فاصلهگذاری
اجتماعی ،عدم تجمع و زدن ماسک در کاهش موارد ابتال به آنفلوآنزا
نیز بسیار موثر است.
وی افزود :با توجه به اینکه بیش از  ۷۴درصد مردم در کشور در
حال استفاده از ماسک هستند ،انتظار ما هم این است که در پاییز
پیش رو میزان شیوع بیماری آنفلوآنزا بسیار پایینتر از سال قبل
باشد .همین اقداماتی که برای جلوگیری از انتقال بیماری کرونا انجام
میشود برای عدم ابتال به آنفلوآنزا هم موثر است.
وی درباره واکسن آنفلوآنزا نیز تصریح کرد :نباید فراموش کنیم
این واکسن حدود  ۴۰درصد در پیشگیری از بیماری نقش دارد؛ این
یعنی افرادی که واکسن آنفلوآنزا تزریق میکنند در برابر بیماری ۱۰۰
درصد ایمن نخواهند بود؛ زیرا آنفلوآنزا ویروسی است که مرتبا خود را
تغییر میدهد و میتواند از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند؛ البته

این موضوع تازهای نیست و هرسال واکسن آنفلوآنزا همین منیزان
ایمنی ایجاد میکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که تزریق واکسن آنفلوآنزا به چه
کسانی توصیه میشود ،اظهار کرد :افراد در معرض خطر و کسانی
که از نظر ابتال به بیماری آسیبپذیر هستند باید واکسن را تزریق
کنند .این افراد شامل خانمهای باردار ،افرادی که تحت شیمیدرمانی
هستند ،کسانی که بیماری تنفسی مزمن دارند ،کسانی که تحت عمل
پیوند قرار گرفتند ،افراد دیالیزی ،افراد سالمند باالتر از  ۶۵سال و...
همگی واجد شرایط دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند.
رئیسی ادامه داد :برای افراد تحت پوشش ما در سطح مراکز
بهداشتی درمانی روستاها ،حاشیه شهرها و  ...تصمیمگیری شد تا
مادران باردار همگی مورد واکسیناسیون رایگان قرار گیرند ،حتی
مادران باردار که تحت پوشش ما نیستند میتوانند به مراکز ما در
سطح شهر یا روستا مراجعه کنند و پس از ثبت کد ملی واکسن
آنفلوآنزا دریافت کنند .به جز افراد نام برده شده برای سایر افراد
توصیه نمیکنیم که اقدام به تزریق واکسن کنند .به نوجوانان،
میانساالن و افراد سالم توصیه میکنیم نکات بهداشتی را رعایت کنند.
وی افزود :تعداد قابل توجهی واکسن وارد داروخانههای سطح
شهر خواهد شد که آنهم برای افراد دارای بیماری و سالمند است که
با مراجعه به داروخانه و ثبت کد ملی واکسن دریافت کنند .امید داریم
تا آخر شهریورماه و هفته اول مهر واکسن به دستمان برسد .همه دنیا
متقاضی دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند ،این درحالی است که میزان
تولید واکسن در دنیا نیز محدود است.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد :پدیده
پشتبامخوابی و فروشی تخلفی از سر استیصال و
نه از سر طمع و آز است که با نادیده گرفتن علتها
معلولها از بین نمیرود.
اعطا عنوان کرد :اگر در مواجه با پدیده
پشتبام فروشی اولویت اصلی برخورد با تخلف
شهرسازی شود معنایش این است که علت را رها
کرده و معلول را فقط در نظر گرفتهایم .همچنین

با توجه به مشکالت عدیده اقتصادی ،بدمسکنی،
فقر مسکن و افزایش شدید قیمت آن باید تا
تأمل بیشتری با موضوعاتی مانند پشتبام خوابی
و فروشی مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد :در تهران تعداد زیادی
واحد خالی ملک داریم و بازار مسکن کمتر در
خدمت تقاضای واقعی بوده و عرضه عمدتاً در
خدمت سوداگری قرار دارد.

معاون حملونقل ترافیک منطقه :۱۲

آموزش مجازی سفیران ترافیک در قلب طهران
زینب عبادی از برگزاری دوره آموزش مجازی و آنالین سفیران
ترافیک از تابستان  ،۹۹با هدف ارتقای دانش و ایمنی در ترافیک،
همچنین بهبود رفتارهای تردد بین شهروندان خبر داد.
به گزارش امتیاز ،زینب عبادی معاون حملونقل و ترافیک
منطقه با اعالم خبر اجرای دوره آموزشی سفیران ترافیک ،ویژه
دانشآموزان مقطع دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه
گفت :به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکلهای
بهداشتی در این زمینه ،این دوره آموزشی به صورت غیرحضوری و
مجازی برگزار میشود.
عبادی با اشاره به سرفصلهای این دوره آموزشی گفت :این
سرفصلها ،شامل رفتارهای ایمن عابر پیاده ،وظایف سرنشین خودرو

و سرویس مدرسه ،ایمنی در دوچرخهسواری شهری ،ایمنی تردد در
حملونقل عمومی و آشنایی

روزهای شیوع کرونا ،فرهنگ استفاده از
با عالئم و قوانین راهنمایی و رانندگی است که این مطالب ،دانش و
مهارتهای مختلف کاربران ترافیک را دربر گرفته است.
وی ادامه داد :دانشآموزان در این دوره آموزشی عالوه بر
یادگیری نکات مهم در مورد تردد و عبور و مرور شهری ،در
فعالیتهای مسؤوالنه اجتماعی و مسابقات شرکت میکنند ،پیامهای
آموزشی را در فضای مجازی مدارس خود نشر میدهند و جامعه
اطراف خود را آگاه و توانمند میسازند.
معاون حملونقل و ترافیک منطقه با یادآوری اینکه سفیران
ترافیک برای فعالیتهای خود امتیاز کسب میکنند ،اظهار داشت:

جلسه مالقات مردمی شهردار منطقه۵

️جلسه مالقات شهردار منطقه ۵با شهروندان
با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،برگزار شد.
️به گزارش امتیاز ،فریدون حیدری ،در
جلسه مالقات مردمی که غیرحضوری و از طریق
تلفن و آنالین برگزار شد ،با شهروندان صحبت
کرد و در جریان مشکالت آنان قرار گرفت.
️در این جلسه ،شهردار منطقه  ،۵دستورهای
الزم را برای حل مشکالت مردم صادر کرد.
️حیدری ،در حاشیه جلسه مالقات مردمی،
اظهارداشت :تکریم ارباب رجوع ،شنیدن
مشکالت مردم و حل آنها ،اصل ضروری خدمت
است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری منطقه ۵معرفی شد

️با حکم شهردار منطقه ،۵حسین کاملی
خوزانی به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی
منطقه معرفی و از خدمات شهین شفیعی،
قدردانی شد.
️به گزارش امتیاز؛ در حکم حسین کاملی
خوزانی آمده است ،با توجه به حسن سابقه،
تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به
عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری
منطقه محسوب میگردید.
️امید است با نگاه دقیق علمی و متکی بر
روحیه خدمتگزاری در پرتو مدیریت صمیمانه و
عالمانه همراه با اخالص و پیگیری صحیح و قوی
جهت بسترسازی مناسب برای امور محوله همه
توان و تجربه خویش را بکار گیرید.
️توفیقات روز افزون شما را در ایفای کامل
مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱
خبر داد:

انجام پوشش بی رنگ مواد ضدعفونی
در زمین های بازی کودکان

پوششی بی رنگ حاوی مواد ضدعفونی
با ماندگاری باال در زمین های بازی کودکان
منطقه ۲۱انجام می شود.
به گزارش امتیاز ،سیاوش زابلی معاون
خدمات شهری و محیط زیست ورودی غربی
پایتخت با بیان این مطلب گفت :این پوشش
ضدعفونی در وسایل بازی بوستان نرگس با هدف
ایمنی کودکان در جلوگیری از رشد و نمو باکتری
ها و قارچ ها و دیگر عوامل بیماری زا ،با ماندگاری ۴
تا  ۶ماه به صورت آزمایشی انجام شده که در صورت
مثبت بودن آزمایش میدانی در سایر بوستان ها
نیز انجام می شود.الزم به ذکر است ،این ماده
ضدعفونی پوششی توسط معاونت خدمات شهری
منطقه ۲۱تهیه شده است.

پیرایش محور تاریخی وحدت اسالمی
با الگو برداری از سبک تهران قدیم
آغاز شد

بازار مسکن در خدمت سوداگری

دقیق و قابل استنادی در این زمینه به دست ما
نرسیده است هر چند اصل موضوع را نامحتمل
نمیدانم.
وی افزود :اگر بخواهیم به این موضوع به
عنوان یک تخلف شهرسازی نگاه کنیم ،تخلف از سر
استیصال است و به طور کلی تخلفات شهرسازی دو
منشأ متضاد دارد که یکی از سر طمع و آز و دیگری
از سر استیصال است.

خبر کوتاه

دانشآموزان در رقابتی آموزشی و فرهنگی تالش میکنند تا به
عنوان شهروندان فعال و مؤثر ،به افزایش ایمنی در ترافیک و کاهش
تصادفات ،گام بردارند.
گفتنی است معاونت حملونقل و ترافیک منطقه با هدف
انگیزهبخشی به سفیران ترافیک فعال از دانشآموزان فعال در این
حوزه با اهدای اقالم آموزشی ،تقدیر و تمجید به جا آورد و از مدارس
و دانشآموزان عالقهمند درخواست کرد ،از طریق ارتباط با واحد
آموزش معاونت حملونقل و ترافیک منطقه یا تماس با شمارههای
 ۰۲۱۹۶۰۲۸۴۹۹بوستان ترافیک و  ۰۹۹۲۲۹۳۹۰۰۲واتسآپ طرح
آموزشی سفیرات ترافیک در طرح ارتقای فرهنگ ترافیک کودکان و
نوجوانان شرکت نمایند.

شهردار منطقه  11تهران از آغاز اجرای
بزرگترین پروژه مشارکتی سیما و منظر شهری
با کسبه محور تاریخی وحدت اسالمی برای
پیرایش این خیابان با الگو برداری از سبک
تهران قدیم خبرداد .
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان در این
باره گفت :بیش از  50پالک در خیابان وحدت
اسالمی حد فاصل خیابان مختاری تا شوش
با مشارکت کسبه محل و شهرداری در حال
پیرایش است که طی آن برای سر در مغازه ها
کاشی لعاب دار به رنگ آبی فیروزه ای و با الگو
برداری از سبک تهران قدیم و مسجد قدیمی
صاحب الزمان (عج) نصب شده است.
شهردار منطقه  11با بیان این که در
راستای ارتقای سیما و منظر شهری خیابان
وحدت اسالمی بیش از  10جلسه با کسبه و ذی
نفعان برگزار شده است؛ افزود :مشارکت مردمی
برای حفظ چهره تاریخی بخش هایی از پایتخت
که در محدوده حصار ناصری و تهران قدیم قرار
دارد؛ حائز اهمیت است و می تواند در حفظ
هویت فرهنگی و معماری پایتخت ایران تأثیر
گذار باشد .آبادیان ادامه داد :در این پروژه که
از اوایل شهریور ماه آغاز شده طراحی ،نظارت
بر اجرا و حذف زوائد فیزیکی از سوی شهرداری
منطقه  11در حال انجام است و هزینه های
اجرا توسط مالکین پذیرفته شده است.به گفته
شهردار منطقفه  11تاکنون عملیات پیرایش
منظر شهری و نصب کاشی های سر در مغازه ها
برای  30پالک انجام شده و تا یک ماه آینده نیز
برای سایر مغازه ها انجام خواهد شد.او یاد آور
شد :در طراحی این پروژه اصول زیبایی شناسی
و یکنواختی در طول خیابان که بخشی از حصار
ناصری و تهران قدیم است؛ در نظر گرفته شده
و با ابنیه قدیمی این خیابان نیز همخوانی دارد.

آغاز به کار اتوبوس مدرسه در منطقه 7

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
منطقه  ،7از آغاز به کار اتوبوس مدرسه همزمان
با شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حمیدرضا رنجبر با بیان
این مطلب افزود :سال تحصیلی  1400-1399به
دلیل شیوع ویروس کرونا از لحاظ زمان بازگشایی
مدارس با سنوات قبل متفاوت بوده به نحوی که
عم ً
ال سال تحصیلی از  15شهریور ماه آغاز شده
و هرچند به دلیل برگزاری تعداد قابل توجهی از
کالسها به صورت مجازی ،حضور فیزیکی دانش
آموزان در مدارس کمتر از سنوات گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد :از همین رو به منظور
تامین نیازهای حمل و نقل دانش آموزان برای
عزیمت به مدرسه و مراکز آموزشی ،منطقه 7
نسبت به راه اندازی اتوبوس مدرسه خط 211
(معلم به بهارستان) با نصب لوگوی ویژه مدارس
اقدام کرده تا در ساعات شروع و تعطیلی مدارس
سرویس رسانی به نحو مطلوب انجام شود .به گفته
معاون شهردار منطقه  ،7با هدف سهولت تردد و
آرامش خاطر دانش آموزان در طول مسير اين
خط ايستگاههايي مشخص شده كه تنها مختص
خط اتوبوس مدرسه بوده و صرفاً براي پياده و سوار
كردن دانش آموزان مورد استفاده قرار مي گيرد.

