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اخبار
نماینده مردم رشت در مجلس خبر داد

تصویب طرح رایگان شدن اینترنت
دانشآموزان

پس از بررسیها و ارزیابیها ،طرح رایگان
شدن اینترنت دانشآموزان ،معلمین و مدارس
به تصویب رسید.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان
اینکه پس از بررسیها و ارزیابیها ،طرح رایگان
شدن اینترنت دانشآموزان ،معلمین و مدارس
به تصویب رسید ،گفت :قرار شده یک میلیون
دستگاه گوشی هوشمند دانشآموزی بصورت
رایگان ،توسط واحدهای آموزشی در اختیار
دانشآموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی در
مناطق محروم و حاشیه شهرها ،قرار گیرد.
محمدرضا احمدی سنگری اظهار کرد:
پیرو جلسه ای که روز گذشته در کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس داشتیم ،مقرر شد
اینترنت رایگان برای معلمان ،دانشآموزان و
مدارس و همچنین طرح رتبه بندی فرهنگیان
در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود :پس از
بررسیها و ارزیابیها ،طرح رایگان شدن اینترنت
دانشآموزان ،معلمین و مدارس به تصویب
رسید.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس گفت :در راستای اجرای این طرح قرار
شد معلمان ،دانشآموزان و مدارس از شبکه شاد
بصورت رایگان استفاده کنند .همچنین یک نرم
افزار پشتیبان برای بهبود سرعت شبکه شاد و
دیگر خدمات آموزشی در اختیار دانشآموزان
قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد :به وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در خصوص زیرساختهای ارتباطی و
سرعت اینترنت تذکری داده خواهد شد.
احمدی گفت :قرار شده یک میلیون
دستگاه گوشی هوشمند دانشآموزی به صورت
رایگان ،توسط واحدهای آموزشی در اختیار
دانشآموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی در
مناطق محروم و حاشیه شهرها ،قرار گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس گفت :طبق
آمارها بیش از  ۳۰۰۰نفر در کشور دسترسی به
امکاناتی نظیر تبلت و گوشی هوشمند ندارند.
وی خاطرنشان کرد :در  ۶ماه آینده الیحه
رتبه بندی معلمان توسط دولت به مجلس ارائه
میشود و دولت موظف به اجرای این طرح است.
زالی عنوان کرد؛

کاهش  ۷۹درصدی مرگ های
کرونایی در تهران

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران ،از کاهش موارد فوتی بیماران مبتال به
کرونا در تهران خبر داد.
علیرضا زالی ،در حاشیه بازدید از روند
اجرای طرح شهید سلیمانی در منطقه تهرانسر،
گفت :از ابتدای آذر تا  ۲۰دی ماه ۷۹ ،درصد
مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران کاهش
پیدا کرده است.
وی افزود :تعداد بیماران بستری در
بیمارستان های تهران از آغاز طرح شهید
سلیمانی تاکنون  ۷۱درصد کاهش داشته است.
زالی ادامه داد :در بخش مراقبت های ویژه
که بیماران بدحال بستری می شوند ،شاهد
کاهش  ۴۱درصدی بستری ها بوده ایم.
وی افزود :مهم ،ترین دستاورد این طرح
ملی به خصوص در استان تهران ،همگرایی و
تعامل سازنده نهادهای مدیریتی ،سیاسی،
انتظامی و بهداشتی است .همه عزیزان در این
طرح با تقابلی ستودنی در راه اهداف ملی گام
بر می دارند و امروز شاهد این ممارست تیمی
ارزشمند هستیم.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران ،کاهش چشمگیر آمار مرگ و میر و ابتال
در کشور و به ویژه در پایتخت طی دو ماه اخیر
را وام دار اجرای طرح شهید سلیمانی دانست
و افزود :کاهش آمار در هفته های دی ماه نیز
پیوسته و پویا ادامه داشته به طوری که در هفته
سوم نسبت به هفته دوم دی ماه  ۷.۵درصد
کاهش در میزان مرگ و میر و  ۱۱.۵درصد در
میزان بستری گزارش شده است.

سازمان محیط زیست :گوگرد سوخت
برخی نیروگاههای کشور بسیار بیشتر از
حد استاندارد است

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت
محیط زیست گفت :بر اساس آخرین پایشها،
گوگرد سوخت برخی نیروگاههای کشور
بسیار بیشتر از حد استاندارد و حدود  ۴۰۰تا
 ۸۰۰۰ppmاست.
هلنا کعبی ضمن اشاره به اینکه سازمان
حفاظت محیط زیست با همکاری دفاتر
استانی بهصورت دورهای سوخت نیروگاهها در
استانهای مختلف کشور را پایش میکند ،اظهار
کرد :براساس آخرین گزارشهای هفتگی  -که
دادههای آن براساس محاسبات انجام شده تا
روزهای ابتدایی هفته جاری است  -گوگرد
سوخت نیروگاههایی که از گازوییل استفاده
میکنند در برخی مناطق کشور بسیار بیشتر از
حد استاندارد است .گوگرد سوخت نیروگاههایی
که از گازوییل استفاده میکنند در برخی مناطق
کشور بسیار بیشتر از حد استاندارد است.
وی ادامه داد :برای مثال گوگرد سوخت
برخی از نیروگاههای کشور بین  ۴۰۰تا
 ۸۰۰۰ppmگزارش شده این درحالیست که
استاندارد گوگرد در سوخت گازوییل ۵۰ppm
است.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت
محیط زیست در ادامه تصریح کرد :طبق آخرین
گزارش پایش در نیروگاههای استانهایی مانند
خوزستان ،فارس ،یزد و ...از سوختی استفاده
میشود که گوگرد بسیار باالیی دارد.
به گفته کعبی نتایج این پایشها در اختیار
مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت
محیط زیست قرار میگیرد تا موضوع را از
وزارتخانههای مربوط پیگیری کنند.

اجتماعی
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

اختصاص  ۳۸۰۰میلیارد تومان برای ساخت مراکز درمانی جدید

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از اختصاص
 ۳۸۰۰میلیارد تومان برای ساخت مراکز درمانی
جدید در سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
محمد شریعتمداری که برای پاسخگویی به
سواالت برخی نمایندگان در کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس شورای اسالمی حضور یافت ،در
تشریح جزئیات و نتیجه این جلسه اظهار داشت:
 ۲۷۰میلیارد تومان منابع برای خرید تجهیزات
جدید و مورد نیاز پزشکی از قبیل اسکن ،ام آر
آی ،سنگ شکن در مراکز پزشکی سازمان تامین
اجتماعی که بر اساس خطوط راهنمای وزارت
بهداشت واجد شرایط دریافت این خدمات هستند
در دستور کار قرار گرفت که در ماههای پایانی سال
و از ابتدای سال  ۱۴۰۰انجام میشود.
محمد شریعتمداری در خصوص دیگر سواالت
نمایندگان توضیح داد :بخشی از سواالت به بیمه
شدگان سازمان تامین اجتماعی به خصوص اقشار
خاصی مثل قالیبافان و افراد شاغل در صنایع
دستی مربوط میشد.
وی تصریح کرد :سوال نمایندگان شامل دو
دسته میشد؛ یک دسته افراد جدیدی که باید
تحت پوشش بیمه قرار گیرند و همچنان منتظر
هستند و گروه دیگر افرادی که به دلیل عدم
پرداخت حق بیمه ،از خدمات سازمان محروم
میشوند.
شریعتمداری در این باره توضیح داد :سازمان

تامین اجتماعی ،بررسیهای حقوقی و مقدماتی را
انجام داده است تا با رعایت قانون به جای قطع
خدمات با افزایش جرایم مربوط به پرداخت نکردن
حق بیمه ،استمرار خدمات را در مجموعه مشاغلی
که دارای بیمه هستند تضمین کند.
شریعتمداری از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی خواست تا در جریان تصویب الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰ترتیبی اتخاذ شود تا منابع مورد نیاز
برای بیمه جدید همه اقشاری که تکلیف پرداخت
حق بیمه سهم کل کارفرما یا بخشی از سهم کارگر

به دولت محول شده پیش بینی گردد تا در سال
 ۱۴۰۰با کمترین مشکل بیمه افراد منتظر بیمه در
سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به
بخش دیگری از سواالت نمایندگان خاطرنشان کرد:
بخشی از این سواالت به ساخت مراکز درمانی جدید،
درمانگاهها ،پلی کلینیکهای تخصصی و بیمارستانها
مربوط بود که طرح جامع مطالعه شده سطح بندی
جدید خدمات سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون
بهداشت ارائه شد تا بر اساس آن در  ۷۰شهر و

شهرستان که سازمان تامین اجتماعی دارای  ۲۰هزار
بیمه شده است ولی مرکز درمانگاهی ملکی ندارد مبلغ
 ۳,۸۰۰میلیارد تومان منابع جدید عملیات احداث در
بودجه  ۱۴۰۰اختصاص یابد تا به ترتیب اولویت انجام
شود.
وی افزود :در همه مراکزی که بیمه شدههای
باالی  ۲۰هزار نفر وجود دارد امکان خدمات در
مراکز ملکی فراهم میشود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود:
همچنین برای ایجاد عدالت در ارائه خدمات
پزشکی برای همه بیمه شدگان در سراسر
کشور تفاوت فرانشیز پرداختی در مراکز ملکی و
استیجاری یعنی آن چیزی که بیماران پرداخت
میکنند به منظور یکسان سازی تفاهم نامهای با
وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منعقد
شده تا با پرداخت مبلغی در حدود  ۶۴۰میلیارد
تومان سهم فرانشیز افرادی که در مراکزی غیر
ملکی سازمان درمان میشوند بتوانیم در پایان
سال جاری و از ابتدای سال  ۱۴۰۰نسبت به ارائه
خدمات بدون پرداخت مثل مراکز ملکی برای بیمه
شدگان اقدام کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد ۵۵۱ :تخت جدید
بیمارستانی با اعتباری بالغ بر  ۱,۶۵۰میلیارد تومان
در برنامه سال  ۱۴۰۰سازمان تامین اجتماعی است
تا به تختهای بیمارستانی موجود اعم از عمومی و
ویژه در مراکز ملکی اضافه کند.

رئیس پلیس تهران بزرگ :

با خاموشی معابر تهران به شدت مخالفیم

افرادی که با سالح بخواهند به صورت مشهود امنیت جامعه را
برهم بزنند باید منتظر برخورد قاطعانه و حتی مسلحانه پلیس باشند
نمیگذاریم با امنیت مردم شوخی شود و اجازه نمیدهیم مجرمان
امنیت را دچار اخالل کنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت :ما به شدت با خاموشی معابر
تهران مخالفیم و رسماً و کتباً مخالفت خود را در همان روزهای
نخست به مراجع ذیصالح و شورای تأمین اعالم کردیم.
سردار حسین رحیمی در حاشیه دومین مرحله از طرح «صاعقه»
در ستاد پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره اجرای طرح مذکور،
اظهار کرد :استفاده مجرمان از سالح سرد از جمله موضوعاتی بود که
نگرانی شهروندان را در پی داشت و ما در رصدها شاهد بودیم مجرمان
در حوزه سرقت ،اوباشگری و مواد مخدر از سالح سرد مانند چاقو،
قداره ،گرز و شبه سالح استفاده میکنند لذا تصمیم گرفتم براساس
قانون برخورد با حامالن و استفادهکنندگان از سالح سرد ،دومین
مرحله از طرح صاعقه را به اجرا درآوریم.
رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه این طرح با محوریت

پلیس پیشگیری فاتب به اجرا درآمد گفت :در دومین مرحله از طرح
صاعقه با حامالن سالح سرد ،شبه سالح و تولیدکنندگان اینگونه
سالحها برخورد کردیم.
وی تصریح کرد :در طرح مذکور  368نفر سارقان و زورگیران
که اغلب در زمان سرقت از سالح سرد استفاده میکردند 145 ،نفر
از اوباش استفادهکننده از سالح سرد یا سالح جنگی و  149نفر از
حامالن یا تهیهکنندگان سالح سرد بازداشت شدند همچنین در طرح
مذکور  10قبضه سالح جنگی نیز کشف شد.
به گفته این مقام انتظامی ،در دومین مرحله از طرح صاعقه 24
واحد صنفی که اقدام به تهیه ،توزیع و فروش سالح سرد میکردند
پلمب شدند و هزاران سالح سرد و فشنگ نیز کشف شد.
رحیمی درباره خاموشی معابر تهران و احتمال افزایش وقوع جرم
نیز گفت :ما به شدت با این موضوع مخالفیم و رسماً و کتباً مخالفت
خود را در همان روزهای نخست به مراجع ذیصالح و شورای تأمین
اعالم کردیم زیرا امنیت مردم برای ما بسیار مهم است.
رئیس پلیس تهران بزرگ ضمن تذکر و هشدار جدی به مخالن

سه بوستان جدید با هدف مناسبسازی فضا
برای سکونت شهروندان و پیشگیری از کوچ آنها
در قلب طهران ساخته میشود .این بوستانها بهار
 ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش امتیاز ،به نقل از پایگاه خبری-
تحلیلی شهر ،محمدرضا ندرلو ،معاون خدمات
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه در
گفتوگو با شهر گفت :بخشی از باغ معیرالممالک،
در کوچه کیهانی به متراز  ۱۷۰۰مترمربع باقی
مانده بود که مالک قصد نوسازی داشت .درخواست
مالک در کمیسیون تملک باغات شهرداری منطقه
 ۱۲ارائه و در نهایت تصویب شد ،این ملک با
مبلغ  ۲۵میلیارد تومان تملک شود که هماکنون

نظم و امنیت ،بیان کرد :افرادی که با سالح بخواهند به صورت
مشهود امنیت جامعه را برهم بزنند باید منتظر برخورد قاطعانه و
حتی مسلحانه پلیس باشند نمیگذاریم با امنیت مردم شوخی شود و
اجازه نمیدهیم مجرمان امنیت را دچار اخالل کنند.

فضای سبز میسازیم تا مردم کوچ نکنند

این باغ و تبدیل آن به فضای سبز ،سرانه فضای
سبز در این محله افزایش خواهد یافت و جذابیت
بیشتری برای مردم به وجود میآید تا مردم از
محل کوچ نکنند و خانههای خود را به کارگاه و
انبار اجاره ندهند.
وی همچنین درباره بوستان گوته هم توضیح
داد :بوستان  ۲۵۰۰متری گوته که در خیابان ۱۷
شهریور ،خیابان گوته قرار دارد ،در حال ساخت
است .در این محل ،بوستان شهدای سالمت که
پاتوق محله  ۳۰۰متری است تکمیل شده و
هماکنون نقاشی دیواری آن در حال انجام است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست قلب
طهران بیان کرد :بوستان گوته که از اراضی فوقانی

تونل امیرکبیر است ،سالهاست که رها شده بود ،اما
فاز یک ساماندهی این اراضی با احداث این بوستان
شکل میگیرد؛ بوستانی که شامل مسیر تندستی
و زمین بازی کودکان است و  ۳۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته که در بهار به بهرهبرداری خواهد رسید.
باغ معیر یکی از باغهای معروف تهران بود
که در جنوب محله سنگلج قرار داشت .این باغ
متعلق به خاندان معیرالممالک بود که در شمال
از بازارچه قوامالدوله و بازارچه معیر شروع میشد
و از جنوب تا خیابان مولوی امتداد مییافت .باغ
در دوره پهلوی کمکم تفکیک شد تا آنکه آخرین
ساختمان باقیمانده آن در سال  ۱۳۵۰خورشیدی
از میان رفت.

ت جدید ازدواج و فرزند برای سربازان
اعالم جزئیات کسرخدم 

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
جزئیات و شرایط بهرهمندی از کسر خدمت دو ماهه تاهل را تشریح
کرد.
امیر غالمرضا رحیمیپور درباره کسرخدمت دوماهه برای
سربازان متاهل ،گفت :به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا
خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است ،اما شرط
بهرهمندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ
اول آذر  ۹۹یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد .وی
درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند نیز
گفت :این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر  ۹۹اعزام شده
باشند ،میتوانند مدارک خود را به یگان خدمتی برده و درخواست
کسر خدمتشان را ثبت کنند .رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد
کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا این کسرخدمتها برای تمامی

سربازان و در تمام مناطق خدمتی نیز اعمال خواهد شد یا خیر به
ایسنا گفت :این کسرخدمت دوماه برای تمام سربازان است و تنها
شرط آن همان تاریخ اعزام است که به آن اشاره کردم .به عنوان مثال
مدت خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق امنیتی درگیر ۱۷
ماه است یا طول این مدت در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر،
محروم و بد آب و هوای مرزی و سایر جزایر خلیج فارس نیز  ۱۸ماه
شده است ،اگر سربازی کسری خدمت داشته باشد ،دو ماه کسری نیز
از مدت سربازیاش کسر خواهد شد.
رحیمی پور درباره تاریخ عقد نیز اظهارکرد :تاریخ ثبت عقد مهم
نیست وهمانطور که گفته شد حتی اگر سربازی در حین خدمت نیز
متاهل شده باشد ،میتواند از این کسر خدمت بهرهمند شود.
وی درباره کسرخدمتهای فرزند نیز گفت :این کسرخدمتها
برای تمامی سربازان است و ربطی به تاریخ اعزام آنان ندارد .بر این

اساس به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت به سرباز تعلق خواهد
گرفت و اگر در حین خدمت نیز فرزندش به دنیا بیاید میتواند از این
کسر خدمت استفاده کند.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
درباره محدودیت سقف کسرخدمتهای مربوط به فرزندان نیز گفت:
این محدودیتها برداشته شده و دیگر اینطور نیست که سقفی برای
بهرهمندی از آن وجود داشته باشد .هر سرباز هر تعداد فرزند که
داشته باشد میتوان به ازای هرکدام سه ماه کسرخدمت دریافت کند.
رحیمی پور درباره اینکه آیا تاریخ اعزام برای بهره مندی از
کسرخدمتهای فرزند نیز باید بعد از آذر  ۹۹باشد یا خیر گفت:
همانطور که گفتم بهرهمندی از این کسرخدمتها ارتباطی به تاریخ
اعزام ندارد و اگر فردی قبل از این تاریخ هم اعزام شده باشد میتواند
از کسر خدمت فرزند استفاده کند.

حکیمزاده تشریح کرد؛

چگونگی حضور کالس اولیها و دومیها در مدارس از ابتدای بهمن

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره روند
بازگشایی مدارس و آموزش حضوری پایههای اول و دوم ابتدایی از
ابتدای بهمن ماه توضیحاتی ارائه داد.
رضوان حکیمزاده با حضور در شبکه خبر درباره روند بازگشایی
مدارس گفت :بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شده
است تا دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی و دانشآموزان
هنرستانی شاخه کاردانش و فنی و حرفهای در مناطق زرد و آبی،
برای دروس عملی و با جمعیت کمتر از  ۵٠نفر آموزش را به طور
حضوری ببینند .در تمام مناطق زرد یا آبی روند آموزش حضوری
مدارس ادامه دارد.
وی اظهار داشت :دستورالعمل ابالغی از سوی وزیر آموزش و
پرورش ابالغ شده که بر اجرای دقیق شیوه نامههای بهداشتی تاکید

دارد .امیدواریم شرایط رو به بهبود باشد تا بتوان برای سایر پایههای
تحصیلی هم آموزش حضوری را برگزار کرد.
وی در ادامه بیان کرد :آموزشهای مجازی در دوره ابتدایی
نمیتواند منبع خوبی برای یادگیری باشد .واقعیت این است که
آموزشهای مجازی ،دانشآموزان ابتدایی را بیشتر از سایر مقاطع
تحت تاثیر قرار میدهد.
حکیمزاده افزود :طبق پروتکل اعالمی تحت هیچ شرایطی نباید
بیش از  ۱۰نفر دانشآموز در کالسهای درس حضور پیدا کنند
همچنین شورای مدرسه در مورد زمان حضور در هفته ،زمان برگزاری
کالس و ساعات ورود و خروج تصمیمگیری خواهد کرد .حضور یک
ساعت در هفته دانشآموزان ابتدایی در روند یادگیری آنها تاثیرگذار
خواهد بود و امیدواریم شرایط به گونهای پیش رود که بتوانیم زمان

آموزش را بیشتر کنیم .تاکید میکنم که رعایت نکات بهداشتی از
سوی مدرسه و دانشآموزان باید رعایت شود و استفاده از ماسک در
کالس درس الزامی است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره الزام یا
اختیار حضور دانشآموزان از اول بهمن ماه عنوان کرد :این موضوع در
اختیار شورای مدرسه است ،اما با توجه به اشتیاقی که از خانوادهها
دیدیم احتمال میدهیم با این موضوع موافق باشند .توصیه میکنیم
خانوادهها درباره سرویس مدارس همراهی الزم را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بالمانع بودن حضور در مدرسه صرفاً برای
پایههای اول و دوم است ،اظهار کرد :مدارس باید بر اساس آنچه ستاد
ملی کرونا تصمیمگیری میکند عمل کنند و خارج از این موضوع
تخلف است.

 ۲۰۰نفر جذب سازمان انتقال خون می شوند

سازمان انتقال خون ایران قصد دارد  ۲۰۰نیروی جدید را به
صورت استخدام پیمانی جذب کند.
در متن اطالعیه استخدام سازمان انتقال خون آمده است :به
اطالع تمامی متقاضیان ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال  ۱۳۹۹می

رساند سازمان انتقال خون ایران به منظور تشکیل کادر فنی و
اداری خود در رشته های مختلف اقدام به نشر آگهی استخدامی
جهت جذب  ۲۰۰نفر به صورت استخدام پیمانی نموده است .ثبت
نام این آزمون روز دوشنبه مورخ  ۲۲/۱۰/۹۹در سایت سازمان
سنجش به نشانی  www.sanjesh.orgقسمت سایر آزمون های

بوستانی در شمال تهران به نام «افشین
یدالهی» نامگذاری شد

بوستانی در محله کوهسار منطقه یک به
نام شاعر و ترانه سرای بلند آوازه معاصر زنده
یاد «افشین یداللهی»  ،با هدف بزرگداشت و
ارج نهادن بر فعالیت اهالی شعر ،ادب و فرهنگ
نامگذاری شد.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه درآیین نامگذاری بوستان
«افشین یداللهی» در محله کوهسار انتهای
خیابان ایزدی که با حضور محمدجواد حق
شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر تهران ،علی مرادخانی
مشاور هنری شهردار تهران ،سید عباس سجادی
معاون اجتماعی و برخی از مدیران شهرداری
منطقه یک ،خانواده آن شاعر گرانقدر ،جمعی
از شاعران و هنرمندان شورایاران و جمعی از
شهروندان و ساکنین محله در شمال تهران
برگزار شد یاد و خاطره زنده یاد «افشین
یداللهی» را گرامیداشت و گفت :امیدواریم این
بوستان با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری
به قطب گردشگری برای هنرمندان و پاتوق
اهالی شعر ،ادب ،فرهنگ و هنر تبدیل شود .وی
در خصوص برنامه های پیش رو در ارتباط با
این بوستان گفت :به مناسبت هفته درختکاری
در اسفندماه به یاد ترانه سرایان درگذشته ،نهال
هایی در این بوستان به دست ترانه سرایان
پیشکسوت کاشته خواهد شد تا نام این بزرگان
برای همیشه در این بوستان ثبت و نسل جوان
با آنها آشنا شوند .گفتنی است در این مراسم
جمعی از شاعران و هنرمندانی چون محمد
سلمانی ،عبدالجبار کاکائی ،اکبر آزاد ،حسن علی
شیری ،علی دهکردی ،امید خاکباز ،حمید رضا
گلشن ،صابر قدیمی ،شبنم سمیعیان ،امید صباغ
نو ،حمیرا عظیمی ،پدرام کشتکار حضور داشتند.
الزم به ذکر است «افشین یداللهی» متولد
 ۲۱دیماه  ۱۳۴۷در اصفهان و بزرگشده تهران،
پزشک متخصص اعصاب و روان و از شاعران و
ترانهسرایان معروف ایرانی بود که فعالیت
حرفهای ترانهسرایی خود را در سال  ۱۳۷۶در
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
آغاز كرد .وی در سن ۴۸سالگی و در پی سانحه
تصادف در  ۲۵اسفندماه سال  ۱۳۹۵درگذشت.
با حضور شهردار منطقه انجام شد؛

بهرهبرداری از بوستان گوته منطقه  12تا بهار :۱۴۰۰

کار بازسازی آن شروع شده و تا بهار  ۱۴۰۰به
بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان این نکته که داخل این باغ ،ملکی
قدیمی وجود دارد که بازسازی آن در بودجه سال
آینده دیده شده ،افزود :این ساختمان که به صورت
متروکه است ،از یک طرف به کوچه کیهانی و از
طرف دیگر به قفلسازان میخورد.
ندرلو ضمن یادآوری این مطلب که باغ
معیرالممالک یکی از باغهای بزرگ محله سنگلج،
محلهای که بخشی از آن به کارگاههای طالسازی
تبدیل شده ،بوده و شهرداری به دنبال ساماندهی
و رفع مزاحمتهای آن است ،ادامه داد :در بخشی
دیگر از محله ،مردم هنوز سکونت دارند و با تملک

خبر کوتاه

استخدامی شروع و تا ساعت  ۲۴روز پنج شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۹۹
ادامه خواهد یافت.
متقاضیان می توانند با توجه به شرایط احراز در مهلت مقرر برای
شرکت در آزمون مذکور ثبت نام نمایند.
بدیهی است این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

برگزاری دومین مانور
«موتورسوارخوب» در منطقه 15

دومین مانور «موتورسوار خوب» امروز با
حضور شهردار منطقه 15در ناحیه  5با هدف
فرهنگسازی ترافیکی ویژه راکبان متورسوار
برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،انارکی محمدی در
حاشیه این مراسم گفت :کمپین «موتورسوار
خوب» با پنج هدف ترغیب به استفاده از
کاله ایمنی ،تغییر رفتار موتورسواران از طریق
هوشیارسازی و آگاه سازی خانواده آنها و رعایت
قوانین و مقررات ترافیکی (سرعت مطمئنه ،عدم
حمل بار و  ، )...عدم حضور موتورسواران در خط
ویژه ،تونل های شهری و مسیرهای ممنوع العبور
و در پیاده روها و احترام به حقوق عابران پیاده،
همزمان با روز ملی حمل و نقل از ۲۶آذر ماه
آغاز شده است .او با اشاره به اینکه این پویش
تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ادامه خواهد داشت،
افزود :در این پویش مردمی به دنبال ترویج
رفتارهای مناسب در حوزه حمل و نقل و ترافیک
هستیم.محمدی به تعداد باالی موتورسوار در
تهران اشاره کرد و گفت :راکبان موتورسوار
در صورت عدم رعایت نکات ایمنی ضمن ایجاد
حس ناامنی برای شهروندان ،براثر سوانح مختلف
آسیب های جبران ناپذیری را به خود ،خانواده و
جامعه وارد می کنند که برپایی این کمپین ها
برای فرهنگسازی و آگاه بخشی خانواده ها بسیار
مفید خواهد بود.براساس این گزارش ،برپایی دو
غرفه آموزشی با عنوان تلنگر ،برپایی نمایشگاه
عکس از تصادفات متورسیکلت ها ،اجرای
نمایش توسط گروه مردان نقره ایی(سیلورمن)
و اهدای گل ،پیکسل و برچسب به موتورسواران
خوب از جمله برنامه های مانور امروز بود.

اجرای طرح ساماندهی بزرگراه شهید
هاشمی

شهردار منطقه  19از اجرای طرح ساماندهی
بزرگراه شهید هاشمی و جمع آوری گل فروشان
حاشیه این محور خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی در نشست
با رئیس دادگاه عمومی بخش آفتاب ،بخشدار
شهر آفتاب ،سرکالنتر دهم پلیس انتظامی،
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تهران ،نماینده
راهور و راهداری با اشاره به آغاز موفقیت آمیز
طرح جمع آوری گل فروشان حاشیه این بزرگراه
طی دو هفته اخیر که با همکاری راهور  ،نیروی
انتظامی و نیز نظارت مستمر بر اجرای این طرح
صورت گرفته است افزود :در همین راستا غرفه
های فروش گل با همکاری شرکت ساماندهی
صنایع و مشاغل و با حفظ منظر و سیمای
شهری این محور بزرگراهی ساماندهی می شود.
او کاشت درخت در این بزرگراه که با حفظ
گذرهای کشاورزی و ایجاد مسیر سبز صورت می
گیرد ،از دیگر اقدامات اجرایی طرح ساماندهی
بزرگراه شهید هاشمی اعالم و بیان کرد :درختان
در  8نقطه از مسیر رفت و برگشت این محور و
با استفاده از سیستم آبیاری مکانیکی کاشت و
نگهداری می شوند.
توکلی در این نشست همچنین از ساماندهی
میوه فروشان حاشیه بزرگراه شهید هاشمی خبر
داد و اظهار کرد :این افراد با ایجاد دسترسی های
غیر مجاز اقدام به فروش محصوالتی می کنند که
حاصل کشت زمین های زراعی محدوده اطراف
این بزرگراه نبوده و با این فعالیت باعث تجمع
خودروها ،ایجاد ترافیک و تصادف می شوند.
به همین منظور ضمن مسدودسازی
دسترسی های غیر مجاز با پشتیبانی دایره
قضایی ،تدابیر ویژه ای با هم افزایی نهادهای
مسئول اجرا خواهد شد.

