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اخبار
دستور ویژه وزیر رفاه برای
امدادرسانی فوری به مناطق زلزله زده

به دنبال وقوع زلزله در استان هرمزگان،
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به
معاونین و مدیران و روسای سازمانهای ذی ربط
دستور داد همه امکانات خود را برای امدادرسانی
رسانی بسیج کنند.
حجت اهلل عبدالملکی ،در این نامه با ابراز
تأسف از وقوع زلزلهای مهیب در بخشهایی از
استان هرمزگان ،ضمن آرزوی سالمتی و صحت
برای تمامی هموطنان ساکن منطقه آسیب
دیده ،تاکید کرده است :تمامی دستگاههای زیر
مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،به
صورت آنی و عاجل با هماهنگی ستاد بحران
و دستگاههای ذی ربط برای خدمت رسانی به
هموطنان عزیزمان ،تمامی امکانات و تجهیزات
خود را بسیج کنند.
عبدالملکی بر استفاده از تجهیزات عمرانی
برای عملیات جستجو و نجات ،بازگشایی معابر
نیز تاکید کرده و دستور داده است :تا مراکز
بهزیستی ،مهمانسراهای دستگاههای اجرایی
و در صورت نیاز ساختمانهای متعلق به زیر
مجموعهها در استان هرمزگان ،برای اسکان
آسیب دیدگان مهیا شود.
آمادگی مراکز درمانی تأمین اجتماعی برای
ارائه سریعتر خدمات پزشکی و درمانی ،ارسال
اقالم ضروری خوراکی ،بهداشتی و گرمایشی
و تأمین اقالم دارویی توسط شرکتهای
زیرمجموعه این وزارتخانه از دیگر مواردی است
که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر آن تاکید
کرده است.
همچنین ،به تمامی مدیران استانی اختیار
تام داده شده است تا ضمن ارائه بهترین خدمت
رسانی به هموطنان آسیب دیده ،از امکانات و
تجهیزات در اختیارشان در این خصوص استفاده
کامل کنند.
سرهنگ حسنوند خبر داد؛

بالتکلیفی  ۵۰۰زن معتاد متجاهر در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
بزرگ گفت :در تهران  ۵۰۰معتاد متجاهر زن
داریم که هیچ مرکز یا ظرفیتی برای نگهداری
از آنها وجود ندارد.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند اظهار کرد:
غیر از یک ظرفیت  ۳۰۰نفری که در سال
گذشته برای نگهداری معتادان متجاهر زن
در تهران به ما دادند دیگر هیچ ظرفیتی برای
نگهداری این افراد به پلیس معرفی و یا تحویل
داده نشده است.وی افزود :ظرفیتی که برای زنان
معتاد متجاهر در پایتخت داشتهایم پر شده است
و دیگر هیچ ظرفیتی برای نگهداری سایر این
زنان نداریم .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
تهران بزرگ گفت :بیش از  ۵۰۰معتاد متجاهر
زن در تهران داریم و تا ظرفیتی برای نگهداری
این زنان معرفی نشوند نمیشود هیچ کاری برای
آنها کرد.
رییس اورژانس کشور عنوان کرد

کمبود نیروی انسانی و نبود زمین
برای ایجاد پایگاه از مهم ترین چالش
اورژانس

رییس اورژانس کشور گفت :کمبود نیروی
انسانی مهم ترین چالش ما است و از آن رنج می
بریم .جعفر میعادفر در بازدید علی نیکزاد نائب
رئیس مجلس شورای اسالمی از مرکز اورژانس
کشور درباره چالش های اورژانس کشور گفت:
نیروی انسانی و امکانات از جمله آمبوالنس از
مهمترین چالش های ما است .از سال  ۹۲حدود
 ۲۰۰پایگاه توانستیم ایجاد کنیم در حالی که
قبل از آن اقدامات بهتری درخصوص ایجاد
پایگاه انجام شده بود.وی ادامه داد :کمبود نیروی
انسانی مهمترین بحث ما است و ما از آن رنج
می بریم .متأسفانه نتوانستیم قانون ارتقای بهره
وری کارکنان که مصوب مجلس شورای اسالمی
است را به دلیل کمبود نیروی انسانی ،اجرا
کنیم.رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه خارج
از ظرفیت های وزارت بهداشت به ما کمک
کنید ،گفت :سه سال است هیچ آمبوالنسی وارد
ناوگان نشده و نیمی از ناوگان  ۵۷۰۰آمبوالنسی
بیش از  ۱۰سال عمر دارند و اگر به این ناوگان
خسته و فرسوده ،آمبوالنس وارد نکنیم بخشی از
خدمات ما دچار چالش می شود .البته قرار داد
یکهزار دستگاه آمبوالنس را داریم اما بودجه آن
مشخص نشده است و ما درخواست می کنیم
تا بودجه آن که حدود  1100میلیارد تومان
در بودجه  1401به عنوان یک ضرورت لحاظ
شود.میعادفر با اشاره به اقدامات انجام شده برای
گسترش اورژانس هوایی گفت :در این زمینه
توسعه  ۵۰پایگاهی داشتیم و انتقال اعضاء
از مهمترین اقدامات این اورژانس است که به
صورت رایگان انجام می شود اما هزینه باالیی
برای ما دارد و حدود  ۲۵۰میلیون تومان هزینه
دارد.وی ادامه داد :هنوز محل  ۵۰۰پایگاه در
کانکس است که این کانکس هم محل زیست
است و هم محل کار کارکنان که در واقع
پاسخگوی شرایط ما و در شأن نیروی انسانی
نیست .رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه
علیرغم ارتقای اورژانس هوایی هیچ شناسنامه
بودجه ای برای آن نداریم گفت :یکی از چالش
هایی که داریم دائما پیگیر بودجه هستیم تا
مطالبات اورژانس را پرداخت کنیم .وی ادامه
داد :تقریبا  ۷۰در صد ماموریت ها در  ۱۰الی ۱۲
کالنشهر انجام می شود که محرومترین وضعیت
را دارند و ترافیک و مدیریت زمان از مهمترین
چالش های ما است .همچنین بحث زمین برای
ایجاد پایگاه و توسعه اورژانس موتوری با توجه
به ترافیک از چالشهای ما است .میعادفر تصریح
کرد :ما  ۲۴هزار پرسنل داریم و  ۱۸شهید در
ایام کرونا داده ایم مشاغل ما از مشاغل سخت
است و در شهرهای پرجمعیت همکاران ما بیش
از  10ماموریت انجامی دهند .بحث معیشت
ارتقای شغلی و سختی کار از دغدغه های
پرسنل ما است و امیدواریم نمایندگان توجه به
این موضوع داشته باشند.
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در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بررسی شد؛

 ۱۱فرمان «اژهای» برای ریشه کنی قاچاق

رئیس قوه قضائیه گفت :در مبارزه با قاچاق
به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری نیستیم و
مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد بلکه باید به دنبال
حل واقعی مسئله باشیم.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژهای
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اظهار داشت:
امروز رئیس جمهور و همکارانش در دولت تمام
تالش و توان خود را برای حل مشکالت مردم و
ارتقا نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از جلب
رضای خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی
مردم ندارند.
وی خاطرنشان کرد :کار اجرایی کار سختی
است و در شرایطی که مشکالت زیاد باشد و
مشکالت در هم تنیده و عقب ماندگیهای
زیادی وجود داشته باشد ،کار سختتر میشود
و در چنین شرایطی همه باید هر چه در توان
داریم برای کمک به دولت به کار گیریم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه
قضائی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی و بر
اساس تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری
وظیفه خود میداند با کمک به دولت در حل
مشکالت باری از دوش مردم بردارد ،گفت :برای
حل مشکالت باید به یک فهم مشترک از مسائل
و راهکارهای واحد برسیم.
رئیس دستگاه قضا از قاچاق کاال و ارز به
عنوان یکی از موانع تولید یاد کرد و گفت :مسلماً
یکی از از پدیدههای شومی که بر تولید داخلی
تأثیر میگذارد و میتواند بعضی وقتها تولید را
فشل کند ،قاچاق است.
وی ادامه داد :مسئوالن همواره به دنبال مقابله
با قاچاق بودهاند اما با این وجود گفته میشود که در
طول سال میلیاردها تومان قاچاق انجام میشود که
عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر
گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمیگیریم.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد
که مجموعه دستگاههای نظام و مردم و خود تولید
کنندگان و صنوف و تجار و فعاالن اقتصادی متدین
انقالبی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند
و یک دستگاه به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد.
محسنی اژهای بر لزوم همگرایی همه
دستگاهها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان
یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که

قاچاق انجام میدهند قصد ضربه زدن به نظام را
ندارند اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاقهای
تشکیالتی قرار دارند و زمینه و بسترها را فراهم
میکنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسه پنجشنبه
گذشته خود با مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال
تملیکی و تأکید بر تداوم این نشستها گفت که در
این جلسه درباره راهکارهای هم افزایی و پای کار
آمدن همه دستگاههای متولی برای تقویت روند
مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در
ادامه به ارائه دستوراتی  ۱۱گانه به مسئوالن عالی
قضائی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه
با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را
مأمور کرد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از
دستگاهها ،از قوه قضائیه تا دیگر نهادها به درستی
وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام ندادهاند و
اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه
قضائیه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و
مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده
دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در
قوا و دستگاهها ،وظایف هر یک از مدیران جدید در
مبارزه با قاچاق را برای آنها تبیین نماید.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای از

دادستان کل کشور نیز خواست که به عنوان دیگر
عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،در گام اول
تالش کند تا جلسات این ستاد بیش از گذشته و
بصورت منظم تری برگزار شود.
وی همچنین با اشاره به گالیههایی که از عدم
اجرای احکام صادره قضائی در برخورد با قاچاق
مطرح میشود از دادستان کل خواست با یک کار
مضاعف آمار این نوع احکام را از دادگستریها و
دادسراها دریافت کرده و اجرای آنها را پیگیری
کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی
دستگاه قضا برای ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی
به پروندههای مربوط به قاچاق گفت :برخی اعضای
ستاد و ضابطان گالیه داشتند احکامی در برخی
استانها یا شعب صادر شده که هنوز اجرایی
نشدهاند یا در مرحله بازپرسی متوقف شدهاند که
باید این مسئله به دقت بررسی شود که اشکال
کار کجاست و تمهیدی در نظر گرفته شود تا این
پروندهها زودتر تعیین تکلیف شوند.
حجت االسالم محسنی اژهای با بیان اینکه
آمار شعب ویژه در معاونت اول قوه قضائیه وجود
دارد تصریح کرد به استانها ابالغ شده بود که با
ایجاد شعب ویژه به پروندههای قاچاق کاال و ارز
رسیدگی کنند و از معاون اول قوه قضائیه خواست
که به روز رسانی این مساله را بررسی کند تا اگر
جایی نیاز است این شعب تقویت شوند.

رئیس قوه قضائیه همچنین از دادستان کل
کشور خواست که با یک آسیب شناسی دقیق
درباره علل بال تکلیفی برخی پروندهها و بر زمین
ماندن اجرای احکام آنها ،تمهیداتی بیندیشد تا
پروندههای جدید در یک فرآیند دقیق و کامل
تشکیل شوند تا زودتر رسیدگی شده و به نتیجه
برسند.
اژهای همچنین از نمایندگان قوه قضائیه در
ستاد مبارزه با قاچاق خواست که قوانین را بررسی
کنند تا در صورت عدم منع قانونی به جای یک
حاکم شرع ،چند حاکم شرع در سازمان اموال
تملیکی برای فروش و تعیین تکلیف کاالهای
قاچاق و متروکه مستقر شود.
وی همچنین از نمایندگان مذکور خواست که
بررسی کنند اگر این کار منع قانونی دارد موضوع
را اعالم کنند تا اقدامات الزم برای پیشنهاد اصالح
قانون صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین از نمایندگان
دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
خواست که اگر تشخیص میدهند تعداد قضات
ویژه در شعب رسیدگی کننده به پروندههای قاچاق
افزایش یابد و یا به صورت موقت برای تسریع در
کارها ،شعب ویژه ای برای رسیدگی به این
پروندهها در برخی نقاط از جمله بنادر ایجاد شود.
محسنی اژهای از معاونت حقوقی قوه قضائیه
هم خواست که با بررسی قوانین و مقررات مربوط
به قاچاق هر جا ضعف ،اشکال یا خأل قانونی
میبینند اعالم کنند تا با اصالح و به روز رسانی
قانون روند مبارزه با قاچاق تسهیل و تشدید شود.
رئیس قوه قضائیه از رسانهها هم خواست که
در انعکاس گزارشهای مربوط به قاچاق صرفاً به
انتشار اخبار بسنده نکنند و با یک فرآیند دقیق
اطالع رسانی موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کنند
تا یک اقدام مفید در این زمینه صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق به
دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری نیستیم،
تصریح کرد :در مبارزه با قاچاق مطلقاً نباید جنجال
آفرینی کرد و باید به دنبال حل واقعی مسئله
باشیم و همه تالش کنیم تا معضل قاچاق که
سالیان درازی است گرفتار آن شدهایم و از جهات
مختلف از جمله به تولید در کشور ضربه میزند
حل شود و کار را هم رها نکنیم.

رییس انجمن دیابت ایران تشریح کرد:

بیش از  ۸میلیون دیابتی در ایران

رییس انجمن دیابت ایران با بیان اینکه حدود  ۱۲درصد از
جمعیت بزرگسال کشورمان به دیابت مبتال هستند ،گفت :بعد از
انجام واکسیناسیون ،تعداد دیابتیهایی که در بیمارستان بستری
شوند ،کمتر شد.
دکتر اسداهلل رجب ،با بیان اینکه در حال حاضر حدود  ۱۲درصد از
جمعیت بزرگسال کشورمان به دیابت مبتال هستند ،گفت :شیب ابتال به
دیابت نهتنها در ایران ،بلکه در تمام کشورهای جهان رو به افزایش است.
به عنوان مثال در سال  ۲۰۱۹از هر  ۱۱نفر بزرگسال یک نفر به دیابت
مبتال بوده است ،اما اکنون از هر  ۱۰نفر ،یک نفر دیابتی است و پیشبینی
میشود که تا سال  ۲۰۴۵از هر هشت نفر یک نفر به دیابت مبتال باشد.
بنابراین شیب تند ابتال به دیابت را در سراسر جهان شاهدیم.وی افزود:
طبیعتا در کشور ما و به خصوص در منطقه خاورمیانه این شیب مقداری
تندتر است .دلیل عمده آن هم این است که باالخره کشورهای اروپایی
و آمریکای شمالی در حوزه مباحث بهداشتی و پیشگیری مقداری بیشتر
هزینه کرده و کار میکنند .بر این اساس به خصوص در اروپا شیب ابتال به
دیابت بسیار پایینتر است و پایینترین نرخ رشد را در کشورهای اروپایی
میبینیم .در عین حال افزایش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی نیز در
این زمینه موثر است.
رجب با بیان اینکه آماری که از میزان ابتال به دیابت در کشورمان
و دنیا داده میشود ،برآورد است ،گفت :اکنون گفته میشود که بیش
از  ۶.۷درصد از مرگومیرهای بزرگساالن در سراسر جهان در ارتباط
با دیابت و عوارض ناشی از آن است .تقریبا بیش از  ۵۰درصد دیابتیها
در کشور شناسایی شدهاند و به این ترتیب تقریبا بیش از  ۵میلیون

هر دو نفر دیابتی یک نفر به آموزشهای مرتبط با دیابت دسترسی
دارد .در ایران هم متاسفانه به بحث آموزشهای مرتبط با دیابت
توجه نمیشود .دیابتیها همواره میپرسند که چه چیزی بخورم و
چه چیزی نخورم و اصال از مباحث آموزشی مرتبط با این بیماری
صحبت نمیشود .علت اینکه بیش از  ۸۰درصد از دیابتیهایمان از
کنترل مطلوب برخوردار نیستند ،این است که به خوبی در زمینه
پیشگیری آموزش نمیبینند .باید پیشگیری کنیم که اوال به دیابت
مبتال نشویم و اگر شدیم باید پیشگیری کنیم تا دچار عوارض آن
نشویم .در کشورمان به موضوع پیشگیری اهمیتی داده نمیشود.
وی ادامه داد :تقریبا میتوانیم دیابت بیش از  ۸۰درصد
دیابتیهای نوع دو را با پیشگیری و آموزش کنترل کنیم تا هزینهای
روی دست اقتصاد مملکت نگذارند .کار باید پیشگیری باشد ،نه فقط
شعار .در عین حال سیاستمداران بهداشتی و درمانی کشور باید بودجه
الزم را برای آن ارائه دهند و آموزش پزشکی هم بر این اساس تغییر
کند .در این صورت میتوان تعداد مبتالیان به دیابت را کاهش داد .در
غیر این صورت هرچقدر منابع داشته باشید باید خرج دیابتیها کنید.

شهردار منطقه یک در سومین گردهمایی سازندگان و طراحان:

حفظ ایمنی و پایداری شهر اولویت مدیریت شهری منطقه یک است

حفظ ایمنی و پایداری شهر اولویت اقدامات
مدیریت شهری منطقه یک است که با هماهنگی
های انجام شده با مجموعه دستگاه های نظارتی،
ایمنی پایداری در شمال تهران خواهیم داشت.
به گزارش امتیاز ،حمید رضا حاجوی شهردار
این منطقه در سومین گردهمایی سازندگان و
طراحان منطقه یک تهران که به میزبانی شهرداری
منطقه یک و با حضور معاونین و مدیران شهری
این منطقه ،سازندگان و طراحان و عالقمندان،
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت :منطقه
یک از موقعیت خاص جغرافیایی برخوردار است
و بحث گودهای رها شده و تاورکرین ها اهمیت
ویژه ای دارد که برای حفظ و پایداری ایمنی برای
شهروندان با هماهنگی های انجام شده با مجتمع

طرح تفصیلی تهران رعایت شود.
او برخی نکات و اقدامات را از حدود اختیارات
شهرداری منطقه و تهران خارج دانست و گفت :برخی
تصمیم گیری ها در حوزه حاکمیت و دستگاه های
ذیصالح و شوراهای عالی است که البته در این دوره
مدیریت شهری اقدامات فاخری را در حوزه قوانین
و اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
خواهیم داشت تا قوانین به روز رسانی شود.
شهردار منطقه یک در ادامه اولین گام
مدیریت شهری را در دسترس بودن دانست و
گفت :مدیران شهری از اتاق های بسته باید به
میدان بیایند و نقطه نظرات اهالی ،شهروندان و
متخصصین را داشته باشند.
حاجوی با اشاره به شعار شهرداری تهران تصریح
کرد :وظیفه داریم در حدود اختیارات منطقه شعار

تهران کالنشهر الگوی جهان اسالم را محقق کنیم و
الگوی مناسبی در این زمینه باشیم.
گفتنی است سومین گردهمایی سازندگان و
طراحان منطقه یک تهران در تاریخ  ۲۳الی  ۲۴آبان
 ۱۴۰۰برگزار شد که این برنامه با محورهای ویژه و
پنلهای تخصصی متنوعی چون هماندیشی شهردار
منطقه یک و مدیران شهری تهران با سازندگان و
معماران منطقه ،تجزیه و تحلیل پروژه های شاخص
منطقه یک ،بررسی رویکرد شورای ششم تهران در
مواجهه با ساخت و ساز و توسعه شهری شمیران،
ارائه تجربیات سازندگان حرفه ای از مصادیق ارزش
افزوده در پروژه ،آسیب شناسی ساختمان های منطقه
از منظر نما و ایمنی  ،نمایشگاه محصوالت و تجهیزات
ساختمانی استاندارد و نمایش آثار برتر نماهای منطقه
یک تهران همراه بود.

به دنبال تحقق طرح تحول نگهداشت شهر در منطقه  ۱۲صورت گرفت:

بازدیدهای میدانی مستمر برای ایجاد تحوالت بنیادین

شهردار منطقه  ۱۲از بازدیدهای میدانی مستمر از سطح منطقه
برای ایجاد تحوالت بنیادین با موضوعیت خدمات شهری و تحقق
طرح تحول نگهداشت شهر در این منطقه خبر داد.
️به گزارش امتیاز ،امیر یزدی ،شهردار منطقه در توضیح این
خبر با تأکید بر اینکه در نگاه شهرداری تهران ،شهر موجودی زنده
است که بیوقفه و مستمر نیاز به نگهداری دارد تا طراوت خود را
حفظ کند ،گفت :طرح تحول نگهداشت شهر از اولین طرحهای
مدیریت فعلی شهری و از اولویتهای برنامهریزی برای مناطق ۲۲گانه
تهران است که بناست به منظور ایجاد تحوالت ملموس و بنیادین
برای تأمین رفاه حال شهروندان در بازه زمانی دو ماهه به اجرا درآید.
️یزدی با اشاره به دستکم  ۶بازدید میدانی طی مدت کمتر
از یک ماه از آغاز فعالیت خود در سمت شهردار منطقه افزود :این
بازدیدها که پیرو عمل به طرح تحول نگهداشت شهر در منطقه  ۱۲و

دستیابی به نقاط قوت و ضعف نواحی مختلف به انجام رسید ،شامل
بازدید از «محله ایران و محور گوته»« ،پارک شهر»« ،خیابان ۱۷
شهریور (حد فاصل میدان امام حسین (علیهالسالم) و میدان شهدا»،
«بازار بزرگ تهران»« ،مجموعه تاریخی کاخ گلستان» و در نهایت
«محله عودالجان و خیابان پامنار» بوده است.
️وی خروجی این بازدیدها را حل و فصل معضالتی نظیر بررسی
تسهیل تردد خودروها در میدان امام حسین (علیهالسالم) ،تکمیل
آکواریوم پارک شهر ،مجوز برای باغ پرندگان در این بوستان که
قدیمیترین بوستان شهر تهران است و بازگشت حیات به این بوستان،
ارتقای روشنایی مسیر  ۱۷شهریور که با جلب رضایت کسبه همراه
بود ،حذف زوائد موجود در محور  ۱۷شهریور ،تصمیمگیری در مورد
تکمیل محور گوته و ...بیان کرد و گفت :در ادامه این بازدیدها برگزاری
جلسات هفتگی با نواحی ۶گانه منطقه به منظور دریافت گزارشهایی

از تزریق واکسن در مساجد منتخب
تا استقرار اتوبوس سیار زندگی در
میادین مهم منطقه 15

شهردار منطقه  ۱۵گفت :پویش« تهران
دوباره جان می گیرد» به صورت جهادی در
مساجد منتخب منطقه و یک اتوبوس سیار در
میادین مهم به اجرا درآمد.
به گزارش امتیاز ،سید مهدی صباغ با
اعالم این خبر گفت :در این راستا اتوبوس سیار
واکسیناسیون از  26مهر تاکنون در قالب اجرای
پویش جهادی با هدف تسریع در امر تزریق
واکسن کرونا در میدان ثامن الحجج (ع) و پایانه
خاوران مستقر و در این راستا هزار و  605دوز
واکسن به شهروندان مراجعه کننده تزریق شد.
او اضافه کرد :مرکز واکسیناسیون شهرداری
منطقه  15در بوستان فجر محله افسریه و
مساجد اباذر ،ولی عصر(عج) ،الصادق (ع) ،ائمه
بقیع ،امام زاده سید ملک خاتون (س) ،بوستان
خداکرم در محله شوش ،و  3ایستگاه سیار در
محله کیانشهر در مجموع با تزریق 26هزار و
 805دوز واکسن در خدمت مراجعه کنندگان
بودند.

برپایی میز خدمت در مساجد
دارالمومنین تهران

دیدار با مردم در مساجد و حل مشکالت
آنها از برنامههای مدیریت شهری منطقه ۱۴
است که به صورت مستمر انجام می شود.
به گزارش امتیاز ،محمد امین ساالری
پور شهردار منطقه به دنبال دیدارهای مردمی
در مساجد ،ضمن حضور در مسجد قاسم بن
الحسن(ع) ،با تاکید بر اهمیت دیدار بیواسطه
با شهروندان ،بررسی مشکالت موجود در سطح
منطقه و تسریع رسیدگی به حل مشکالت را در
دستور کار قرار دارد.
ساالری پور در این دیدار مردمی که با
همراهی معاونین ،مدیران شهری و معتمدان
مردم انجام شد ،ضمن بررسی مشکالت و
پیشنهادات مطرح شده از سوی شهروندان،
حضور در محالت و مساجد را موجب تحقق
همدلی بین مردم و مدیریت شهری دانست.
وی با تاکید بر خدمت رسانی در زمینه
های مختلف شهری ،از برنامه ریزی برای تداوم
برپایی دیدار مدیران شهری با مردم ،با محوریت
مساجد و به منظورجلب رضایتمندی شهروندان
دارالمومنین خبر داد.

تبدیل تهران به الگوی جهان اسالم با
توجه به روح و کالبد شهر

وضعیت دیابتیها در پاندمی کووید ۱۹

قضایی ،امید داریم در نهایت ایمنی پایداری را در
سطح منطقه داشته باشیم.
وی با اشاره به استاندارد زمان صدور پروانه
ساختمانی در تهران گفت :بخش استعالمات زمان
زیادی در صدور پروانه می گیرد که نیاز است
پنجره واحدی جهت استعالمات برای شهرداری به
عنوان نهاد عمومی غیر دولتی ایجاد شود و دستگاه
های ذیربط این اختیار را به شهرداری بدهند تا
بتوانیم زمان صدور را کاهش دهیم.
حاجوی تصریح کرد :افق طرح تفصیلی شهر
تهران 1404 ،است که در این چند سال باقی مانده
الزم است موارد و نکاتی از مجرای شورای اسالمی
شهر و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
در راستای اجرای طرح های توسعه شهری ارائه شود
تا تحقق آنها ،در تهیه طرح توسعه تحقیقاتی من جمله

در پویش« تهران دوباره جان می گیرد» انجام شد؛

در مراسم تکریم و معارفه شهردار منطقه 19
تأکید شد:

نفر در کشورمان شناسایی شدهاند .بر این اساس بیش از  ۵میلیون نفر
دیابتی شناسایی شده در کشور داریم ،اما به طور کلی برآورد میشود
که تعداد مبتالیان به دیابتمان در کشور بیش از  ۸میلیون نفر است.

رییس انجمن دیابت با بیان اینکه میزان مرگ و میر دیابتیها
در کشور ما هم باالست ،اظهار کرد :طبیعتا پاندمی کووید  ۱۹بر روی
تمام مردم جهان اثر منفی گذاشته که در مبتالیان به دیابت هم به
همین صورت بود .در آغاز پاندمی بیشتر دیابتیهایی را درگیر کرد که
قند خونهای بد کنترل داشتند و متاسفانه در کشور ما اکثر دیابتیها
کنترل خوبی انجام نمیدهند .در آمارهایی هم که در بیمارستانها
دریافت میکردیم ،حدود  ۲۲درصد از کسانیکه در بیمارستانها
بستری میشدند و فوت میکردند ،دیابتیها بودند .به خصوص
دیابتیهای نوع دو که یکسری بیماریهای زمینهای هم داشتند .مثال
دیابت داشتند ،چاق هم بودند ،فشار خون هم داشتند و  ...البته بعد
از انجام واکسیناسیون ،میزان بستری دیابتیها در بیمارستان کمتر
شد .اما دیابتیهایی با کووید دچار مرگ و میر میشدند که بد کنترل
بودند .به میزان نادر شاهد بودیم که مبتالیان به دیابتی که قند
خونشان را به خوبی کنترل کردند ،با ابتال به کووید دچار فوت شوند.
چرا بیماری  ۸۰درصد دیابتیها در کشور کنترل مطلوبی ندارد؟
رجب ادامه داد :اکنون شعار اصلی فدراسیون بینالمللی دیابت
برای امسال و سالهای آتی «دسترسی مراقبتهای دیابتی برای همه
است» .زیرا بسیاری از دیابتیهای جهان هستند که هنوز دسترسی
خوبی به آموزشهای مرتبط با دیابت و انسولین ندارند .در جهان از

خبر کوتاه

در مورد روند بهانجامرسیدن در دستور کار قرار گرفته تا انشاءاهلل به
بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنیم️.گفتنی است در این بازدیدها در
مورد مأموریتها و موضوعات مختلف حوزه خدمات شهری چون اهمیت
توروب ،الیروبی و رسوببرداری انهار ،نظافت
نگهداشت شهر ،عملیات رف 
زیرپلهای عرضی ،رسیدگی به اسکانهای کارگری ،حذف زوائد فیزیکی،
توجه به نقاط بیدفاع شهری ،ایمنسازی معابر برای نابینایان و توانیابان،
کیوسکهای مطبوعاتی ،سرویسهای بهداشتی ،وضعیت گاردریلها،
ترمیم و شستوشوی دیوارههای صوتی ،وضعیت نیوجرسیها ،ساماندهی
دریچههای معابر ،مبلمان شهری و گلجای ،پیشگیری از هدررفت آب
در آبیاری فضای سبز ،عملیات هوشمندسازی چاههای آب ،رسیدگی و
کنترل ویژه وسایل بازی کودکان در بوستانها ،واکاوی و علفکشی داخل
پیادهروها ،رسیدگی به آبنماهای سطح شهر و ...بررسیهای الزم انجام و
تصمیمگیریهای مقتضی صورت گرفت/.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری
تهران طی مراسمی با تقدیر از خدمات علی
توکلی شهردار سابق منطقه  ،19حکم علیرضا
زاکانی شهردار تهران را به سید مهدی هدایت
شهردار جدید این منطقه ابالغ و اهدا کرد.
به گزارش امتیاز ،در این مراسم که با
حضور معاونین ،شهرداران نواحی و شورایاران
منطقه  19برگزار شد ،حسین نظری معاون
هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران ضمن
خداقوت به همه همکاران شهرداری این منطقه،
الزمه موفقیت در کارها و خدمات را صداقت و
اعتقاد به باورهای دینی اعالم کرد و گفت :اگر
باورهای دینی و کارآمدی نظام را حفظ کرده
و در کارها صداقت داشته باشیم می توانیم
رضایت مردم را جلب کنیم در غیر اینصورت
رضایتمندی حاصل نمی شود.
او رسیدن و تحقق « تهران کالنشهر الگوی
جهان اسالم» را که شهردار تهران به عنوان یک
ایده آل و آرمان در نظر گرفته اند ،آرمانی محقق
شدنی دانست و تصریح کرد :در حال حاضر شهر
تهران به عنوان الگویی برای سایر شهرهای ایران
در انجام بسیاری ازکارهای عمرانی ،اجتماعی و
فرهنگی محسوب می شود .بنابراین اگر به روح
شهر به منظور جلب رضایت مردم و کالبد آن
برای کارآمدی نظام توجه وکار کنیم می توانیم
این الگودهی را فراتر دیده و برای کل جهان اسالم
الگوی خدمت باشیم.در ادامه رضا محمدی مدیر
کل هماهنگی ،نظارت و پیگیری امور مناطق به
ابالغ دو طرح ویژه در شهرداری تهران اشاره و
بیان کرد :طرح «نگهداشت شهر از جمله این
طرح ها است که با هدف ایجاد رضایتمندی
برای شهروندان ابالغ شده است .همچنین طرح
ویژه دیگری با عنوان« قرار خدمت» با حضور
شهردار تهران در مناطق  22گانه آغاز شده که
در همین راستا ضرورت دارد مناطق آمادگی
الزم را برای حضور مؤثر شهردار تهران با احصاء
موارد ،موضوعات و مشکالت منطقه داشته باشند.
سرهنگ یوسف پور فرمانده حوزه مقاومت بسیج
ناحیه ابوذر نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود
که ضمن تقدیر از خدمات شایسته علی توکلی
شهردار سابق این منطقه در حل مشکالت 30
ساله منطقه  19از جمله خروج خیابان شهامت از
بن بست و تخریب پاساژ توحید اظهار کرد :بدون
شک آقای هدایت شهردار جدید این منطقه نیز
با اجرای پروژه های مهم و بزرگ ادامه دهنده
این راه خواهد بود .در این مراسم علی توکلی
شهردار سابق منطقه نیز با نگاهی به گوشه ای
از خدمات دوران مدیریتی خود به مردم شریف
منطقه  19اظهار کرد :در طول خدمت در این
منطقه تمام تالشم براین بوده که آنچه در توان
داشتم انجام دهم .او ضمن خوشامدگویی به
مهدی هدایت شهردار جدید این منطقه اظهار
کرد :بسیار خوشحالم که ایشان مسئولیت خدمت
در این منطقه که مردمانی متدین ،بسیار خونگرم
و قدرشناس دارد را بر عهده گرفته اند .توکلی
همچنین به تشریح برخی از مهمترین پروژه های
توسعه محور و آماده افتتاح منطقه پرداخت.سید
مهدی هدایت شهردار جدید منطقه  19نیز در
ادامه با اظهار خرسندی از توفیق خدمت در این
منطقه جنوبی گفت :نگاه ویژه شهردار تهران به
مناطق جنوبی ،انگیزه خدمت در این مناطق را
افزایش می دهد.

