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اخبار کوتاه

شناسایی  ۲۶۵بیمار کووید ۱۹ -در کشور
در  24ساعت
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در یک شــبانه روز  ۲۶۵بیمار کووید ۱۹ -در
کشــور شناسایی شدند و متاسفانه سه بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز  31خردادماه تا روز  ۱تیرماه  ۱۴۰۱و بر اســاس
معیارهای قطعی تشخیصی ۲۶۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹-در کشور
شناسایی و  ۶۷نفر از آنها بستری شدند.م جموع بیماران کووید ۱۹-در کشور
به  ۷میلیون و  ۲۳۵هزار و  ۴۴۰نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۳ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹-در کشور جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری ،به  ۱۴۱هزار
و  ۳۷۳نفر رسید.خوشــبختانه تا روز  ۱تیرماه  ۷میلیون و  ۶۰هزار و ۹۸۹
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند ۲۵۱.نفر از
بیمــاران مبتال به کووید ۱۹-در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها
تحــت مراقبت قــرار دارند.تا روز  ۱تیرماه  ۵۲میلیــون و  ۵۳۷هزار و ۴۶۱
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹-در کشور انجام شــده است.در حال حاضر ۰
شهرستان در وضعیت قرمز ۰ ،شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۰۶ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۳۴۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

ورود اسکوتر برقی در معابر تهران
منوط به تصویب آییننامه و تأیید پلیس

معاون توســعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک در
مورد جزئیات ورود اسکوترهای برقی اشتراکی توضیحاتی ارائه کرد.
یعقــوب آزادهدل در گفتوگــو با ایســنا ،در مورد آخریــن وضعیت ورود
اسکوترهای برقی اشتراکی در تهران گفت :مدتی است که اسکوترهای برقی
در برخی از بوستان های تهران فعال هستند و مردم میتوانند از این وسیله
اســتفاده کنند اما آن چیــزی که ما در معاونت حمل و نقــل به دنبال آن
هستیم ،این است که از اسکوتر برقی به عنوان یک مد حمل و نقلی استفاده
کنیم.
وی بــا بیان اینکه این مدل حمل و نقلی پاک به زودی وارد چرخه حمل و
نقل درونشهری میشــود ،افزود :البته در حال تدوین آئین نامه استفاده از
اسکوتر به عنوان یک مد حمل ونقلی هستیم که البته به طور موازی پلیس
نیز در حال بررســی ورود اسکوترهای برقی به خیابان برای تردد عموم است
تا پس از بررسی ،نظر نهایی خود را در این مورد اعالم کند.
معاون توســعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک در
مورد آئین نامه اســکوترهای برقی که در حال تدوین اســت نیز گفت :دقت
داشته باشید که ما در نظر داریم در راستای توسعه حمل ونقل پاک ،اسکوتر
نیز به عنوان یک مد حمل ونقلی مثل دوچرخه ،موتور ،خودرو و ....توســط
مردم اســتفاده شود ما در این ایین نامه نوع اســکوتر ،شاخص ها ،مسیرها
و ...را تعیین میکنیم و پــس از آن در صورت موافقت پلیس این آئین نامه
در ســازمان حمل ونقل ترافیک تصویب میشود و بعد از تصویب نسبت به
فراخوان شــرکتها بر اســاس الزاماتی که در آئین نامه مشخص شده ،اقدام
میکنیم.
آزاده دل بــا تاکیــد بر اینکه به نظر میرســد این فرآیند تا ســه ماه آینده
زمان الزم داشــته باشد ،افزود :در حال حاضر اسکوترهای برقی اشتراکی در
بوستان ها فعال هستند نه در معابر پایتخت و باید برای ورودشان به خیابان
منتظر تصویب آئین نامه و ورود شرکتها باشیم.

نفوذ گرد و خاک به تهران

بر اســاس بررسی دادهها و نقشــههای پیشیابی هواشناسی،وضعیت جوی
اســتان تهران صاف و گاهی همراه با وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک،
نفوذ گرد و خاک انتقالی غربی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشــود.به
گزرش ایســنا ،بر اساس بررسی دادهها و نقشــههای پیشیابی هواشناسی،
وضعیت جوی اســتان تهران طی چند روز آینده آسمانی صاف در ارتفاعات
کمیابری ،در بعضی ســاعتها همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شــدید
بهویژه از دیروز تا جمعه ( ۳تیر) در ســاعات بعدازظهر و شــب و در بعضی
نواحی با خیزش موقت گردوخاک یا نفوذ گرد و غبار انتقالی غربی بهویژه در
نیمه جنوبی و غربی پیشبینی میشود که در بعضی ساعتها کاهش شعاع
دید و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
آســمان تهران امروز (  ۲تیر) صاف و گاهی وزش باد شدید و خیزش گرد و
خاک با حداقل دمای  ۲۴و حداکثر دمای  ۳۵درجه سانتیگراد و فردا ( ۳تیر)
صاف وگاهی وزش بادشــدید با حداقل دمای  ۲۵و حداکثر دمای  ۳۶درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ از وزش باد شدید،
احتمال وزش باد خیلی شدید ،خیزش گردوخاک  ،احتمال نفوذ و گسترش
گرد و غبار انتقالی از امروز تا جمعه ( ۳تیر) در نیمهجنوبی و غربی اســتان
تهــران اثر حبر داد.بــر اثر این مخاطره کاهش شــعاع دید ،کاهش کیفیت
هوا ،احتمال شکستن درختان فرسوده ،خطر سقوط اشیاء از ساختمانهای
نیمهکاره و احتمال آسیب به سازههای موقت مورد انتظار است.
اداره کل هواشناســی اســتان تهران برای کاهش آسیبهای احتمالی عدم
تردد در فضای باز برای افراد آســیب پذیر ،محافظت از تاسیسات حساس به
گرد وخاک ،مستحکم سازی سازههای موقت و پوشش گلخانهها ،عدم پارک
خودرو در کنار سازههای موقت و ساختمانهای نیمهتمام و احتیاط در تردد
بهخصوص در جادههای بیابانی را توصیه میکند.

«روی خط زندگی» در تابستان ۱۴۰۱

معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران برنامههای این
ســازمان به مناسبت تابستان  ۱۴۰۱با عنوان «روی خط زندگی» را تشریح
کرد.
بــه گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر ،ســید علیرضا فاطمیانپور
معــاون فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهــران از برگزاری
بســتهبرنامه «روی خط زندگی» همزمان با تابستان خبر داد و گفت« :روی
خط زندگی» شامل پنج عنوان برنامه فرهنگی هنری با  ۵۶۷اجرا در مناطق
 ۲۲گانه شــهر تهران با رویکرد ترویج و گســترش شادی و نشاط اجتماعی
در شــهر برگزار میشود .وی با اشــاره به برگزاری جشنواره «ماجرای اردو»
عنوان کرد :این جشــنواره در قالب تورهــای نیمروزه ویژه نوجوانان دختر و
پســر  ۱۳تا  ۱۸ســاله در فاز اول در تیرماه به صورت سه روز در هفته و به
شــکل اردوگاهی در مناطق  ۱۹ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۱ ،۸ ،۴ ،۳و  ۲۰و از تاریخ
 ۱۱تیرماه برگزار میشــود و عالقهمندان برای شرکت در این برنامه باید در
سایتی که متعاقبا اعالم میشود ،ثبت نام کنند .فاطمیانپور افزود« :ماجرای
اردو» شامل برنامههای تفریحی و فرهنگی است و هدف از برگزاری آن کشف
استعداد و توانایی نوجوانان خواهد بود.
فاطمیانپور از اجرای جشــنواره «با بــازی» ویژه نوجوان و جوانان به همراه
پدران خود در برخی مناطــق و پارکهای تهران خبر داد و اضافه کرد :این
جشــنواره در تیرماه هر پنجشــنبه و جمعه برگزار میشــود و شامل انواع
بازیهای بومیو ورزشــی مانند هفتسنگ ،طنابکشــی ،زو ،تیراندازی و
ورزشهای زورخانهای است که در آن شرکتکنندگان با انجام بازیها امتیاز
کسب میکنند و در هر روز به برترینها جوایزی اهدا میشود.
در پایان این برنامه جشــنهای ایام غدیر و مباهله نیز برگزار میشود.معاون
فرهنگی سازمان فرهنگی هنری تصریح کرد :اردوهای نوجوانی «بیکرانگی»
دیگر برنامه ویژهای اســت که برای نوجوانان پیشبینی کردهایم .این برنامه
پس از ایام شهادت حضرت اباعبداهلل(ع) برگزار میشود و در آن نوجوانان به
همراه والدین خود در اردوی فرهنگی تفریحی شرکت میکنند.
خانوادهها در اردوی «بیکرانگی» با شرکت در چالشهای تعریفشده ،امتیاز
کسب میکنند و در پایان به خانواده برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.معاون
فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری از اجرای جشــنواره «کارآزمای» خبر داد
و گفت :این جشــنواره شــامل کارگاههای آموزشــی با هدف مهارتافزایی
نوجوانان در زمینه کارآفرینی اســت و شامل پنج کارگاه آموزشی با موضوع
راهانــدازی کســب و کار و پنج کارگاه تجربی با حضور دســتیاران طرح در
مناطق خواهد بود« .کارآزمای» پس از پایان فصل تابســتان و در طول سال
نیز ادامه خواهد یافت.
فاطمیانپــور در پایــان بیان کرد :باشــگاه کتابخوانــی « ۱۰۰تاییها» در
کتابخانههای ســازمان فرهنگی هنری میزبان دو رده سنی کودکان  ۵تا ۹
ســاله و نوجوانان  ۱۰تا  ۱۵ساله است و شامل کارگاههای ادبی و حلقههای
کتابخوانی خواهد بود .عالقهمندان میتوانند با امانت گرفتن و مطالعه ۱۰۰
جلد کتاب در این طرح شرکت کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد

تشدید نظارت بر فعالیت آموزشگاههای علمیآزاد
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش از تشــدید نظارت بر فعالیت آموزشگاههای آزاد و
برخورد با متخلفان این عرصه خبر داد و گفت :درخواست
جــدی مــا از مدیران کل اســتانها این بــوده که مراکز
غیرمجاز ،شناســایی و فهرســت آنها به مراجع ذیصالح
اعالم شــود.احمد محمودزاده در گفتوگو با ایسنا ،درباره
روند ساماندهی آموزشگاههای علمیآزاد اظهار کرد :مراکز
غیردولتی یا آموزشگاههای علمیآزاد از جمله دغدغههای
مهم ما در آموزش و پرورش است.
تصور میکنم در این موضوع هم داریم آســیب میبینیم،
زیــرا هم تکثر مراکز را داریم که از نهادهای مختلف مجوز
میگیرنــد و هم مراکزی را داریــم که بدون هیچ مجوزی
فعالیت میکنند.وی افزود :درخواســت جدی ما از مدیران
کل استانها این بوده است که مراکز غیرمجاز ،شناسایی و
اسامیآنها به مراجع ذیصالح اعالم شود تا جلوی فعالیت
آنها را بگیرند.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه اغلب مشــکالتی که در این حوزه
داریم نظیر اخذ شهریه باالتر از سقف مصوب و یا برگزاری
کالسهایی که مســائل فرهنگــی را رعایت نمیکنند در
مراکزی که مجوزدار نیســتند اتفــاق میافتد اظهار کرد:
به دنبال آن هســتیم با همکاری سایر دستگاهها بهسمت

تعریف دقیق ماموریتها برویم .اگر طبق قانون قرار بر این
است که مجوز آموزشگاههای متولی آموزش برای سن زیر
 ۲۰سال ،آموزش و پرورش باشد باید به قانون عمل شود.

ی مشترک با
محمودزاده افزود :الزم است در قالب همکار 
سایر دســتگاهها ماموریتها مشخص و محل صدور مجوز
مشــخص و تکلیف آموزشــگاههایی که از نهادهای دیگر

مجوز گرفتهاند نیز روشن شود.
وی با تاکید بــر اینکه مرکزی که به قصــد آموزش زبان
خارجــه و یا برگزاری کالس کنکور و تقویتی مجوز گرفته
باید دارای اصالت بوده و مشــخص باشــد که از کجا و به
چه منظور و هدفی مجوز گرفته است عنوان کرد :در کنار
این موضوع به دنبال کیفیتبخشی آموزشگاههای مجوزدار
خودمان هستیم و شاخصها را به استانها اعالم کردهایم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش ادامه داد :از مردم نیز درخواست میکنیم همکاری
خوبی با ما داشته باشند و فرزندانشان را در جایی که مجوز
ندارد ثبتنام نکنند.
تابلویی که مرکز آموزشی دارد حتما باید تابلویی باشد که
در آن مشخص شده باشد تحت نظر کجاست.محمودزاده
با اشــاره به اینکه از آموزشــگاهها میخواهیم متناسب با
آیتمهای کیفیتبخشــی ما فعالیت خود را انجام دهند و
اگر شــهریهای اخذ میشود مطابق با شهریه مصوب باشد
گفت :یک تیم نظارتی قــوی را در تهران تدارک دیدهایم
و در تالشــیم بهتدریج روند نظارت بر مراکز بهبود یابد تا
بتوانیم رصد کرده و پایش بهتری داشــته باشیم .هر کجا
هم که نیاز شــد با متخلفان برخورد خواهیم کرد و متذکر
میشویم که متناسب با اهداف و برنامههای کیفیتبخشی
حرکت کنند.

با تصویب شورای عالی بیمه صورت میگیرد

افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری در مراکز خصوصی
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران
از افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری مراکز خصوصی در
صورت تصویب شــورای عالی بیمــه خبر داد.دکتر مهدی
رضایی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به اینکه در بسته
خدمــات بیمهای درمــان ناباروری تعریف شــده ویزیت،
خدمــات دارو ،آزمایشــگاهی ،تصویربــرداری و  ...تا ۹۰
درصد در مراکز دولتی و عمومیغیردولتی تحت پوشــش
بیمه پایه اســت ،گفت :البته اخیرا پیشنهاداتی هم مطرح
شده اســت که انشاءاهلل اگر فرایند تصویب آن در شورای
عالــی بیمه صورت گیــرد درصــدی از تعرفههای درمان
ناباروری در بخش خصوصی و خیریهها هم تحت پوشــش

بیمه خواهد آمــد.او ادامه داد :تاکنون تعرفه بخش دولتی
و عمومــیدر درمان ناباروری تا  ۹۰درصد تحت پوشــش
بود اما قصد داریم پوشــش خود را در ســایر بخشها هم
گســترش دهیم.معاون بیمه و خدمات ســامت سازمان
بیمه ســامت ایران ،اظهار کرد :بر اساس مصوبات شورای
عالی بیمه ،چهار نوع تعرفه بیمهای بســته به نوع مالکیت
مراکز درمانی داریم؛ تعرفه مراکز دولتی ،مراکز عمومیغیر
دولتی ،مراکــز خیریه و مراکز خصوصی .با این حســاب
نمیتوانیم در یک مرکــز دولتی تعرفه بخش خصوصی را
پرداخت کنیم .به عنوان مثــال مرکز درمان ناباروری ابن
ســینا مالکیت عمومیغیردولتــی دارد؛ یعنی طبق قانون

باید خرید خدمت هم با ایــن عنوان صورت گیرد و طبق
قانــون نمیتوانیم از این مرکز تعرفــه بخش خصوصی را
خرید کنیــم.وی افزود :خرید خدمت مــا پیش از این به
صورت راهبردی و خرید بســته خدمتــی بود که با توجه
به افزایش قیمت برخی آیتمها مانند تجهیزات پزشــکی،
این بخشها را به صــورت مجزا قیمتگذاری کردیم تا به
مراکز درمان ناباروری کمک شــود .بخشی از مشکالت در
تغییر روش پرداخت ،برطرف شــده اســت اما بخشی هم
وابسته به تعاریف قانونی است که ما نمیتوانیم نوع خرید
خدمت خود را تغییر دهیم.رضایی درباره طرح پیشنهاداتی
از قبیل شــکلگیری صندوقهای حمایتی در خود مراکز

درمان ناباروری و اختصاص وجه مشخص به هر زوج نابارور
از سوی مرکز درمانی ،بیان کرد :چنین راهکارهایی باید از
سوی قانونگذار پذیرفته شــود .در هیچ جای دنیا چنین
رســمیوجود ندارد و تامین مالی در حوزه ســامت از ۳
طریق دولت ،بیمه یا مردم انجام میشــود .با طرح چنین
پیشنهاداتی کنترلی به وجود نمیآید و روش مرسومیدر
تامین منابع حوزه ســامت نیست .بیمه ساز و کار خاص
خود را دارد که کنترل شده است.او درباره هزینه هر سیکل
درمان ناباروری ،تصریح کرد :در مراکز خصوصی میانگین
پرداختی متفاوت است اما در بخش دولتی میزان پرداختی
از یک تا  ۷میلیون تومان متغیر است.

اتمام مهلت ثبتنام کتب درسی میانپایهها

شروع ثبت سفارش کتاب کالس اولیها از هفته آینده

ثبــت ســفارش اینترنتــی کتــاب درســی
دانشآمــوزان پایه اول ،هفتــم و دهم از روز
یکشــنبه آینده ،پنجم تیرماه آغاز میشــود.
به گزارش ایســنا ،مهلت ثبت سفارش خرید
کتاب درســی ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
برای تمام پایهها و رشــتههای تحصیلی  -به
اســتثنای پایههای ورودی اول ،هفتم و دهم
 کــه به مــدت  ۱۰روز و تا  ۳۱خــرداد ماهتمدید شــده بود ،روز گذشته به پایان رسید.
طبق جدول زمانبندی اعالمیاز سوی سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،ثبت سفارش
دانشآموزان ورودی پایههای اول ،هفتم و دهم
نیز از پنجم تیرماه و پس از ثبتنام در مدرسه
شــروع خواهد شد .ثبت نام از طریق مراجعه
به ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشــی به
نشانی  /https://irtextbook.irو به دو شیوه

فردی و یا گروهی قابل انجام است.کتابهای
درســی دانشآمــوزان دورههــای تحصیلی
آموزش ابتدایی ،متوسطه دوم شاخههای فنی
و حرفهای ،کاردانش ،رشــته معارف اسالمیو
کتابهای درســی تکمیلی دوره اول متوسطه
ویژه دانشآموزان اســتعدادهای درخشــان،
از طریق مدرســه محل تحصیــل آنان که در
ســفارش دانشآموز قید شده اســت ،توزیع
میشود .دانشآموز یا اولیای دانشآموز صرفاً
موظف به پرداخت هزینه کتاب درســی برابر
با قیمت پشــت جلد (ثبت شــده در سامانه)
اســت؛ لذا دریافت هرگونه وجه اضافی ممنوع
بوده و پیگرد قانونی دارد .به دلیل الکترونیک
بودن فرآیند فروش و توزیع کتابهای درسی،
کنترل ثبت سفارش کتاب درسی دانشآموزان
از طریق سامانه امکانپذیر است؛ لذا درخواست

شــهردار تهران گفت:در تهران  ۶۵درصد ســبد معیشتی
یک فرد باید برای ســرپناه اختصاص پیدا کند؛  ۵۱درصد
افراد در تهران اجاره نشــین هستند ،بنابراین در مدیریت
شــهری در این زمینه مســئولیت داریم.به گزارش مهر،
علیرضا زاکانی شــهردار تهــران در دومین اجالس مجمع
رؤســای کمیسیونهای شهرســازی و معماری شوراهای
اسالمیکالنشهرها و مراکز استانها با محوریت بازآفرینی
شهری و توسعه مســکن ملی اظهار کرد :فلسفه حکومت
تحقق عدالت است تا عدالت ،زمینه رشد و تعالی انسانها
و جوامع را فراهم کند.
زاکانی بیــان کرد :با توجه به اهمیت شــوراها و مدیریت
شــهری و شــهرداریها که امروز عهدهدار خدماترسانی
به مردم هســتند و در خصوص مســکن نیز مســئولیت
خطیــری بر عهده گرفتند ،امروز دور هم جمع شــدیم تا
در این موضوع ســخت و تنگنای ناگــواری که برای مردم
ایجاد شده ،ارائه طریقی داشته باشیم.شهردار تهران عنوان
کرد :در تهران  ۶۵درصد سبد معیشتی یک فرد باید برای
سرپناه اختصاص پیدا کند؛  ۵۱درصد افراد در تهران اجاره
نشین هســتند ،بنابراین در مدیریت شهری در این زمینه
مسئولیت داریم ،هرچند مسئول اصلی وزارت راه است اما
ابزارها در اختیار مدیریت شهری است.
وی با بیان اینکه بعد مسکن برای ما اهمیت دارد تا بتوانیم
حداقلها را برای جامعه فراهم کنیم ،یادآور شــد :یکی از
مشکالت کشور کاهش نرخ رشد جمعیت است که یکی از
مولفههایی که در این کاهش اثرگذار است ،موضوع کمبود
مســکن میباشــد؛ بنابراین ما نمیتوانیــم از زیر بار این
مسئولیت بزرگ شانه خالی کنیم.زاکانی خاطرنشان کرد:
کشور بیش از  ۸۰میلیون جمعیت دارد و به فرموده رهبر
معظم انقالب ،اگر از امکانات و اقتضائات درســت استفاده
شود ،کشور  ۱۵۰میلیون نفر ظرفیت دارد چون جمعیت،

ارائه نسخه چاپی (پرینت) برگ سفارش کتاب
درسی از دانشآموز یا اولیای دانشآموز ممنوع
است .مدارس موظفاند هرچه سریعتر با ورود
به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ،نسبت
به ثبت ســفارش گروهی کتابهای درســی
دانشآمــوزان اقدام و از ارجــاع دانشآموز یا
اولیای دانشآموز به کافی نتها پرهیز کنند.
البتــه دانشآموزان و اولیــای آنها در صورت
تمایــل میتوانند از طریق ســامانههای اعالم
شده نســبت به ثبت سفارش فردی نیز اقدام
کنند .در ثبت نام امسال از شیوههای منعطف
برای ثبت ســفارش کتابهای درسی استفاده
میشود .در این راســتا مخاطبان میتوانند از
طریق یکی از دو شیوه فردی یا گروهی نسبت
به سفارش کتابهای درســی اقدام کنند.در
شــیوه فردی ،والدین دانشآموزان میتوانند

بــا مراجعه به ســامانه فــروش و توزیع مواد
آموزشی بخش سفارش دورهای دانشآموزان
و پرداخت الکترونیکی هزینه بســته آموزشی
مورد نیــاز خود را ســفارش دهند.برای ورود
به ســامانه کد ملی دانشآموز« ،نام کاربری»
و شــش رقم ســمت راست شــماره سریال

شهردار تهران:

 ۵۱درصد افراد در تهران اجاره نشین هستند
نوعی ســرمایه به شــمار میرود؛ در واقع یکی از مقدمات
آن موضــوع تأمین مســکن به میزان نیــاز و حال افراد و
خانوادهها است.شهردار تهران اظهار کرد :امروز این چالش
که منشأ بسیاری از مشــکالت در کشور است ،به دستان
شما قابل بازگشایی اســت؛ البته کالف سردرگم نیست و
بــا تدبیر میتوان این کالف را بــاز کرد.وی افزود :بند ۲۱
ماده  ۵۵قانون شــهرداریها ما را موظــف به مهیا کردن
زمینه مســکن استطاعت پذیر کرده است که بخشی از آن
ملکی و بخش دیگر نیز استیجاری است؛ در بخش ملکی،
مســکن تبدیل به کاالی سرمایهای شــده که افراد برای
اینکه ما به ازای رشد تورم و کاهش ارزش پول ،نقصانی در
امکانات و اموالشان ایجاد نشود مسکن میخرند و با دست
گردانیهای ناصواب زمینهای فراهم میشود که روز به روز
شرایط مســکن بدتر شود در حالی که باید به اندازه کافی
مســکن داشته باشیم تا کسی نتواند آینده ،زندگی و امید
مردم را گرو بگیرد.زاکانی ادامه داد :امروز  ۹.۸میلیون نفر
در شب در تهران زندگی میکنند و بعد خانوار  ۲.۹است،
یعنی حدود  ۳میلیــون و  ۲۰۰نفر به خانه نیاز دارند ،در
واقع یک میلیون مسکن در تهران کم داریم.
شــهردار تهران اضافه کرد :حدود  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار خانه
خالی در تهران وجود دارد که عمدتاً در مناطق باالی شهر
اســت و عم ً
ال این نیاز پایه در موضوع عدالت دســتخوش
یک بازیگری و بی تدبیری شــده اســت و عــاوه بر این
ســالیان سال اســت که قفل بر مســکن زده شده تا مانع
این امکان شــوند؛ موضوع بحث بنده سیاسی نیست بلکه
نیاز اولیه انســانها اســت؛ وقتی میبینیم رشد جمعیتی

تهــران  ۴درهم درصد بوده و اغلب افراد از دیگر شــهرها
آمدند ،نتیجه میگیریم که باید زمین بازی را عوض کنیم
و مســئولیت خود را بپذیریم؛ این ننگ اســت برای ما که
ببینیم زوجی برای مســکن گردن کج کند ،بنابراین باید
بازی را عوض کنیم ،چرا که مسکن بزرگترین مشکل مردم
است و نمیتوانیم از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنیم.
وی عنوان کرد :وقتی ناظر به فرد صحبت میکنید در نگاه
اســامیاین فرد خلیفه اهلل اســت و تا بی نهایت میتواند
رشــد کند و طبیعت برای او یک امانت است و جمع این
افــراد جامعه را خلق میکنند که تا بی نهایت به ســمت
جامعه مهدوی قابل رشــد اســت؛ این افراد در قالب شهر
باید قرار گیرند ،شهری که باید ساخته شود و باید مامن و
آرامش بخش باشد و مردم در آن آسایش و آرامش داشته
باشند و هویت داشته باشــد؛ معماری تهران هویت ندارد
و فاصله شــمال و جنوب در آن از بعد خدمات و شــرایط
مختلف کیلومترها است.
زاکانی یادآور شــد :ما مســئولین باید این هویت را خلق
کنیم تا این هویت مایه افتخار شــود و هویت با پاســخ به
خانوادهها در حوزه مســکن ،شرایط جدیدی را ایجاد کند
که افراد آسایش داشته باشند و در مسیر رشد جامعه ،آنها
نیز به سمت جامعه مهدوی رشد و تعالی داشته باشند که
این نیازمند تغییر نگاه است.
شهردار تهران خاطرنشان کرد :در این مسیر باید با مالک
و مبنا حرکت کنیم و ظرفیتهای موجود را بسیج کنیم تا
در مســیر تحقق این نیاز اولیه گام برداریم؛ از قبل قرارگاه
مسکن راه اندازی شــده تا بتواند سالیانه  ۱۸۰هزار واحد

شناســنامه دانشآموز « ،رمز عبور» ورود به
سامانه است.در شیوه گروهی ،مدیران مدارس
از طریق سامانه سناد به بخش سفارش گروهی
کتابهای درسی سامانه مذکور مراجعه کرده
و بهصورت جمعی نسبت به سفارش کتابهای
درسی اقدام کنند.

مســکن ایجاد کند؛ در همین ایام در ســتاد تنظیم بازار
یکی از موضوعات مســکن بود و چند روز پیش سران قوا
تصمیمیگرفتند کــه به صورت خودکار قراردادهای اجاره
تمدید شــود.وی گفت :در جلســهای که درباره مســکن
تشکیل شد اعالم کردیم که ظرفیتهایی در تهران در این
بخش وجود دارد؛ مث ً
ال در کوتاه مدت میتوانیم کمک کنیم
تا مصوبه ســران درست اجرا شود ،همچنین با تسهیالت،
پایه و مقدمه این افزایش  ۲۵درصدی برای اجاره نشینان
را فراهم کنیم و تســهیالتی برای ساخت ایجاد کنیم و با
مشوقها امکان افزایش ساخت را فراهم کنیم.
زاکانی اضافه کرد :در بافت فرسوده امکان افزایش سه طبقه
به چهار طبقه را در ســاخت بدهیم تا نوسازی برای مردم
صرفه اقتصادی داشــته باشد؛ همچنین شهرداری باید در
اجاره داری در میان مدت وارد شود و اجاره داری حرفهای
را برای افراد فراهم کند و در بخش ملکی نیز اقداماتی انجام
دهد؛ در بلند مدت نیز راهی که باید دنبال کنیم این است
که نوســازی شهری را با یک الگوی جدید پیگیری کنیم،
از جمله اینکه  ۳۲۵ایستگاه مترو در تهران داریم که ۱۴۳
ایستگاه آن در حال حاضر فعال است و اگر با محوریت این
ایستگاهها در کنار آنها بارگذاری و بلندمرتبه سازی کنیم،
توسعه شــهر بر مدار حمل ونقل عمومیرا شاهد خواهیم
بود؛ در واقع  ۱۱هزار و  ۷۰۰هکتار بارگذاری نوین صورت
میگیرد که با این کار ،نوســازی شهری ،ایمنی و آسایش،
هویت ،معماری نوین و اعتبار ایجاد میشود؛ امروز متروی
تهران  ۳۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار میخواهد که تأمین
آن توسط دولت و شهرداری دشوار است اما شهر پر از گنج
است که میتواند این شرایط را فراهم کند که اگر بر مدار
درست حرکت کنیم میتوانیم برای مردم آسایش و امنیت
و افتخار خلق کنیــم؛ امیدواریم گامهای بلندی در جهت
اصالح و آبادانی شهرهای کشور برداریم.

مراکز آموزشی -مهارتی مهربانی پارس در آستانه تعطیلی

صدای فریادمان را هیچکس نشنید!

گروه اجتماعی :مدیر روابط عمومیموسسه کنشگران توسعه پارس گفت :موسسه
کنشگران توسعه پارس تا امروز ،دست یاری خود را به منظور پیگیری شرایط و
جلوگیری از تعطیلی مراکز آموزشی-مهارتی مهربانی پارس به سوی بیش از 95
ســازمان و هزار شخصیت دراز کرد تا هیچ یک از این  900دانش آموز از فضای
درس و مدرسه دور نشوند اما صدای فریادمان را هیچکس نشنید!
سیدمحمدصادق ســیادت ،مدیر روابط عمومیموسسه کنشگران توسعه پارس
با اشاره براینکه مراکز آموزشــی-مهارتی مهربانی پارس از سال  1394تاسیس
شــدند ،بیان کرد :این مراکز حسب دســتور مقام معظم رهبری مبنی براینکه

«هیچ دانش آموزی نباید محروم از تحصیل بماند ،حتی اتباع غیرقانونی»؛ باهدف
سوادآموزی به دانش آموزان کمبرخوردار ایرانی و اتباع آغاز به فعالیت نمود و تا
به امروز بیش از چهار هزار دانش آموز در آنها تحصیل نمودهاند.
او ادامــه داد :درحال حاضر تعداد  900دانش آموز در این مدارس مشــغول به
تحصیل میباشــند و این افراد به دلیل فقر بیش از اندازه متاسفانه دسترسی به
فضای مجازی و هرگونه سیســتم هوشمند جهت اشتغال به تحصیل به صورت
غیرحضوری را نداشته و میبایست در مدرسه حضور پیدا کنند ،این درحالیست
که حضور دانش آموزان در شــرایط فعلی هزینههای بسیاری همانند ضدعفونی
کردن ،خرید لــوازم التحریر ،خرید کتاب ،خرید ماســک ،تغذیه و ...را برعهده
مدارس میگذارد .ســیادت افزود :این دانش آموزان به دلیل محیط زندگی خود
در شرایط روحی بســیار بدی قرار دارند که این مهم برعهده دبیران و معاونین
مدارس ما میباشد تا سرنوشت آنان را تغییر دهند؛ ما میکوشیم تا زیباییهای
دنیا را به دانش آموزان مان نشان دهیم و آنها را از هرگونه پلیدی و زشتی دور
نگاه داریم تا بتوانیم از ورود آنها به دنیای کار و بزهکاری جلوگیری نماییم.
او با تاکید براینکه برای سال تحصیلی جاری نیز بالغ بر  120میلیون تومان بدهی
داریم ،خاطرنشــان کرد :موسسه کنشگران توسعه پارس به صورت خودکفا و از
طریق خیرین توانسته است تا به امروز مبلغ  800میلیون تومان هزینه تحصیل

این دانش آموزان در سال جاری را شامل هزینه دستمزد معلمان ،بیمه معلمان،
تغذیه ،خرید کتــاب و...؛ به همراه لباس ،کفش ،لوازم التحریر و ...را برای دانش
آموزان این مدارس تامین نماید اما متاسفانه این امکان در سال تحصیلی پیشرو
وجود ندارد و در صورت پایداری شــرایط فوق؛ علیرغم میلمان امکان پیگیری
امــور مربوط به مدارس از طریق این موسســه فراهم نبوده و مجبور به تعطیلی
آنها خواهیم شد.
مدیر روابط عمومیاین موسســه خیریه تاکید کرد :موسســه کنشگران توسعه
پــارس تا امروز ،دســت یاری خود را به منظور پیگیری شــرایط و جلوگیری از
تعطیلی مراکز آموزشــی-مهارتی مهربانی پارس به سوی بیش از  95سازمان و
هزار شــخصیت دراز کرد تا هیچ یک از ایــن  900دانش آموز از فضای درس و
مدرسه دور نشوند اما صدای فریادمان را هیچکس نشنید!
سیادت در پایان خاطرنشان کرد :من و همه مدیران این موسسه تا آخرین لحظه
برای حفظ این مدارس تالش میکنیم ،چراکه معتقدیم این مدارس توانستهاند
نقش بســیاری در سرنوشت بیش از چهار هزار نفر داشته باشند و درحال حاضر
نیز  900دانش آموز در آن مشــغول به تحصیل هســتند کــه پس از تعطیلی
مشخص نخواهد بود چه اتفاقی برای سرنوشت تحصیلی آنها رخ خواهد داد! ما
آبرویمان را کف دستهایمان گرفتهایم اما نیاز به پشتوانههای محکم تری داریم.

