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ِ

تولید  ۳۰۰قلم ماده اولیه دارویی؛ بزودی

تکمیل ساخت سه بیمارستان در ری،
قدس و مالرد ظرف دو ماه آتی

اس��تاندار تهران از افتتاح پ��روژه های نیمه
تمام در باقی مانده سال  ۹۸خبرداد و گفت:
ساخت فیزیکی سه بیمارستان در ری ،قدس
و م�لارد تا دو ماه آینده به اتمام می رس��د.
به گزارش ایسنا ،محسنی بندپی که در یک
برنامه تلویزیونی صحبت می کرد ،گفت :بالغ
ب��ر  ۸۹۶پروژه با اعتبار  ۳۱۰۰میلیارد تومان
در اس��تان تهران مورد افتتاح و بهره برداری
ق��رار گرفت .همچنین در خص��وص افتتاح
پروژههای توسعه فضای آموزشی و ورزشی
در شهرستان اس��تان تهران نیز  ۱۰مدرسه
در ش��هریار افتت��اح و بالغ ب��ر  ۲۰هزار متر
مربع نیز به فضای ورزش��ی استان در هفته
دولت اضافه ش��د.وی همچنین به افتتاح و
بهره برداری از پروژه سرمایه گذاری بخش
خصوصی در ش��هرک های صنعتی اشاره و
بیان کرد :حدود  ۱۱هزار اش��تغال مس��تقیم
در این ش��رایط فراهم شد.محسنی بندپی از
افتتاح پروژه ه��ای نیمه تمام در باقی مانده
سال  ۹۸خبرداد و افزود :ساخت فیزیکی سه
بیمارس��تان در ری ،قدس و مالرد تا دو ماه
آینده به اتمام می رس��د و نسبت به تجهیز
و اس��تخدام و جذب نیروی انسانی نیز اقدام
خواهد ش��د.وی با اش��اره به سرمایه گذاری
پنج هزار میلیارد تومانی در باغستان شهریار
برای این صنعت مهم گفت :با توجه به اینکه
فاز یک این ط��رح آماده بود با اعتباری بالغ
بر س��ه هزار میلیارد تومان هزینه مورد بهره
برداری قرار گرفت.همچنین نظر استانداری
و مدیرعام��ل کارخانه بر اتم��ام فاز دوم این
پروژه حداکث��ر تا دو ماه آینده اس��ت که با
حض��ور مقامات عالی رتبه کش��وری افتتاح
خواهد شد.
پلمب شرکت آمبوالنس خصوصی که
سلبریتی جابجا میکرد

رئی��س س��ازمان اورژانس کش��ور از توقف
ت ش��رکت آمبوالن��س خصوصی که
فعالی 
اق��دام به جابجایی افراد مش��هور کرده بود،
خبر داد.پیرحس��ین کولیوند رئیس س��ازمان
اورژان��س کش��ور در گفتوگو ب��ا فارس ،از
پلمب یک مرک��ز آمبوالنس خصوصی که
اقدام به جابجایی سلبریتیها و افراد مشهور
کرده بود ،خب��ر داد.وی افزود :چندی پیش
اخباری در این زمینه در رسانهها منتشر شد
که ما بالفاصله موضوع را پیگیری کردیم و
در نهایت توانستیم یکی از این شرکتها را
شناس��ایی و تخلفات را بررسی کنیم.رئیس
اورژانس کش��ور با بی��ان اینکه تخلف یکی
از این ش��رکتهای آمبوالن��س خصوصی
ثابت ش��د ،گف��ت :فعالیت این ش��رکت به
طور موقت تعطیل شده و پرونده به دستگاه
قضایی ارجاع داده شده است.کولیوند افزود:
نظارت بر فعالیت آمبوالنسهای خصوصی
به دانشگاههای علوم پزش��کی واگذار شده
و م��ردم نیز میتوانند مس��تندات خود را به
دانش��گاه ارائ��ه داده یا از طری��ق تماس با
ش��ماره  190وزارت بهداش��ت ،تخلفات را
اعالم کنند.
استفاده از فناوری جدید برای ایجاد
اشتغال و توانمندسازی مددجویان

رئیس کمیته امداد بر لزوم استفاده از فناوری
جدی��د و دانشبنیان برای ایجاد اش��تغال و
توانمندسازی مددجویان تاکید کرد.به گزارش
مهر ،س��یدمرتضی بختیاری در دیدار با امام
جمعه کرمان و نماینده ولی فقیه در اس��تان
به رش��د قابل توجه کمکه��ای مردمی به
کمیته امداد در پنج ماهه امس��ال اشاره کرد
و افزود :خوشبختانه مردم و خیرین همکاری
خوبی با این نهاد دارند.رئیس کمیته امداد بر
استفاده از مدلهای جدید اشتغال و استفاده
از ح��وزه دانشبنیان به منظور ایجاد ش��غل
ب��رای مددجویان تاکید ک��رد و گفت :در هر
ح��وزهای از ماموریتهای کمیت��ه امداد که
بتوانیم ،با مدلهای جدید بحث توانمندسازی
را دنب��ال میکنیم .وی افزود :در برنامه پنج
ساله ششم ،باید ساالنه  ۷۰هزار شغل توسط
کمیته امداد ایجاد ش��ود که این نهاد طی دو
سال گذشته توانسته بیشتر از تعهد خود شغل
ایجاد کند و امسال نیز ایجاد  ۱۷۰هزار شغل
را در دستور کار داریم .بختیاری افزود :کمیته
امداد در حوزه اشتغال جایگاه قابل قبولی در
کش��ور دارد و سال گذشته یک سوم اشتغال
کش��ور توس��ط این نهاد ایجاد ش��ده است.
حجتاالسال م والمس��لمین حسن علیدادی
س��لیمانی ،نماینده ولی فقیه در استان و اما م
جمعه کرمان نیز در ای��ن دیدار گفت :حوزه
ماموریت کمیته امداد و خدمت به محرومان
بسیار ارزشمند است.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجماع
مس��ئوالن قوای مختل��ف در زمینه
نظ��ر
ِ
حمای��ت از تولی��د داخلی در ح��وزه دارو و
مواد اولیه دارویی ،گفت :بر همین اس��اس
قرار اس��ت  ۳۰۰قلم م��اده اولیه دارویی را

در زمان کوتاهی در کشورمان تولید کنیم.
دکتر محمدرضا شانهس��از در گفتوگو با
ایس��نا ،با اش��اره به مهمترین اقدام دولت
دوازدهم در ح��وزه دارو ،گفت :به هر حال
ما در طی این س��الها روندی رو به رش��د
و برنامهریزیش��د ه را در ح��وزه دارو پیش
بردیم و این روند ادامهدار بوده اس��ت.وی
افزود :بهطوری که اکنون با وجود آنکه در
تحریم به س��ر میبریم ،اما تعداد زیادی از

شرکتهای داروسازی برای افتتاح خطوط
جدید و حت��ی برای افتت��اح کارخانههای
خودشان در صف هستند و از وزیر بهداشت
هم دع��وت کردهاند تا بتوانن��د از خطوط
تولیدشان رونمایی کنند .در عین حال آقای
وزیر هم اعالم کردند که هر ماه یک خط
تولید یا کارخان��ه را افتتاح میکنیم و این
وعده تاکنون عملی ش��ده است؛ بهطوری
که طی چند ماه اخیر ،هر ماه یک کارخانه

داروسازی را افتتاح کردهایم.شانهساز ادامه
داد :ع�لاوه بر این ب��ه صورت تکی مجوز
تولید تعداد زیادی از محصوالت را در حوزه
دارویی ارائ��ه دادهایم .از طرفی با توجه به
تحریمهایی که علیه کشورمان انجام شده،
همه مس��ئوالن در ق��وای مختلف به این
اتفاق نظر و اجماع رس��یدهاند که از تولید
داخل ه��م در زمینه مواد اولی��ه دارویی و
هم در زمینه دارو ،حمایت بیش��تری شود.

رییس س��ازمان غذا و دارو ب��ا بیان اینکه
طب��ق برنامهریزیهای ما قرار اس��ت که
ب��ا هماهنگی معاون��ت فناوری ریاس��ت
جمهوری ،س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت
امام (ره) و هلدینگهای دارویی ۳۰۰ ،قلم
ماده اولیه داروی��ی را در زمان کوتاهی در
کشورمان تولید کنیم ،گفت :بنابراین شعار
رونق تولید در بخشه��ای مختلف حوزه
دارو در حال تحقق است.

رأی تخلیه  11مدرسه صادر شده است؛

آموزشوپرورش  4روز برای خرید مدارس پلمب شده فرصت دارد

گروه اجتماعی  :توافق اخیر سرپرس��ت آموزشوپرورش
و رئیس بنیاد شهید نتیجهای نداشت و دو مدرسه پلمب
شده پایتخت برای فروش به مزایده گذاشته شدند ،بنیاد
ش��هید هم میگوید « آموزش و پرورش تا  ۱۳شهریور
برای خرید این مدارس فرصت دارد».
به گزارش تس��نیم ،تیر ماه امس��ال ماج��رای پلمب دو
مدرس��ه در ش��هر تهران آن هم بهفاصله چند س��اعت،
خبرساز شد؛ مدارس��ی که جمعیت دانشآموزان آنها به
بیش از  600نفر میرس��د و نکته قابلتأمل ماجرا اینکه
بنیاد ش��هید بهعنوان مالک حقوق��ی این مدارس ،حکم
پلم��ب آنها را از محاکم قضایی دریافت و اقدام به اخراج
دانشآموزان و کادر مدارس کرده بود!
در کشاکش اختالف میان بنیاد شهید و آموزشوپرورش
و پلمب دو مدرس��ه پایتخت ،مسئوالن آموزشوپرورش
از جمله س��یدجواد حسینی سرپرست این وزارتخانه و در
طرف مقابل حجتاالس�لام شهیدی رئیس بنیاد شهید
از برگزاری جلس��ه مش��ترک و توافق برای حل مشکل
خبر دادند؛ در این جلس��ه که اتفاق ًا انوش��یروان محسنی
بندپی اس��تاندار تهران هم حضور داشت توافق شد تا دو
طرف حداکثر تا پایان تیر امسال برای انعقاد قرارداد اجاره
س��اختمانهای متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران با
جلب نظر هیئت س��هنفره کارشناسی رسمی دادگستری
ب��رای مدارس مورد نیاز در اس��تان تهران اقدام کنند.در
حالی که براس��اس این توافق بهنظر میرس��ید ماجرای
پلمب مدارس فع ً
ال متوقف شده باشد و امسال با پرداخت
اجاره از س��وی آموزشوپرورش به بنیاد شهید طی شود
تا س��ال  99بودجه الزم ب��رای خرید این مدارس تأمین
شود اما بنیاد شهید به چاپ آگهی و نصب بنر مقابل دو
مدرسه پلمب شده با عنوان آگهی مزایده فروش امالک
اقدام کرده اس��ت و یکی از مدارس نیز در روزهای اخیر
تخلیه شد!
مدی�رکل حقوقی آموزشوپرورش :دو مدرس�ه پلمب

شده را میخریم یا اجاره میکنیم

البته منصور اردس��تانی مدی��رکل دفتر حقوقی امالک و
حمایت قضایی وزارت آموزشوپرورش برای حل مشکل
ب��ه خانوادهها اطمینان خاطر میدهد و معتقد اس��ت که
نباید نگران بود چرا که آموزشوپرورش در حال مذاکره
برای اجاره یا خرید دو مدرسه پلمب شده و حل مشکل
تا قبل از ش��روع س��ال تحصیلی جدید است.او در پاسخ
به این پرس��ش ما درب��اره اینکه «وضعیت دو مدرس��ه
پلمب شده که یکی از آنها نیز تخلیه شد ،چه میشود؟»

رأی تخلیه  11مدرسه صادر شده است


میگوی��د :به غیر از دو ملکی که پلمب اس��ت وضعیت
س��ایر مدارس قراردادهای اجاره تا روز چهارشنبه نهایی
میشود و از این بابت نگرانی نداریم اما درباره دو مدرسه
پلمب ش��ده پیگیری میکنیم تا در قواعد توافق از جمله
اجاره یا خرید گنجانده ش��وند و این موضوع هم ختم به
خیر ش��ود و این مدارس برای خدمت رس��انی به مردم
آماده باشند.س��عی میکنیم این دو مدرسه هم در قالب
اجاره بیایند یا اینکه از طریق استانداری و سازمان برنامه
و بودجه هماهنگیهایی انجام ش��ود که در مسیر خرید
قرار بگیرند.
حجتاالس�لام تیمور علی عس��کری معاون حقوقی و
امور مجلس وزارت آموزشوپرورش هم در اظهارنظری
گفته است که از بنیاد شهید خواستهایم براساس توافق
انجام شده دو مدرسه پلمب شده را ّ
فک پلمب کند ،این
صحبتهای او در حالی اس��ت ک��ه یکی از این مدارس
تخلیه هم شده است اما در چنین شرایطی این درخواست
تا چه اندازه میتواند موضوعیت داش��ته باشد؟در همین
رابطه علی امینی معاون حقوقی سازمان اموال و امالک
کوثر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم
درباره ّ
فک پلمب دو مدرس��ه شهر تهران اظها ر کرد :دو
مدرسه «شهدای هس��تهای و شهید زیوری» که پلمب
ش��دهاند را دیگر نمیتوانیم به آموزشوپ��رورش اجاره
دهیم چون این امالک در س��امانه بنیاد شهید ثبت شد ه

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

تخصیص ۲۰۰۰میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان

سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش از برگزاری جشن
پایان مدارس خش��ت و گل��ی در اول مهرماه خبر داد و
اظهارکرد :جش��ن پایان مدارس خش��ت و گلی استان
سیستان و بلوچس��تان در آبانماه برگزار میشود اما ۸۰
کالس خش��ت و گلی در استان کرمان وجود دارد که با
اعتباری بالغ بر  ۲۴میلیارد تومان اعتبار در ابتدای مهرماه
سال جاری همراه با سایر استانهای کشور جشن پایان
ای��ن نوع م��دارس را برپا خواهد کرد.به گزارش ایس��نا
س��ید جواد حسینی در جلسه مشترک شورای آموزش و
پرورش ،مجمع نمایندگان اس��تان و روسای آموزش و
پرورش استان کرمان بر لزوم تشکیل کار گروهی برای
ل کار خیران در آموزش و پرورش تاکید کرد گفت:
تسهی 
 ۲۰۰۰میلیارد تومان برای ط��رح رتبهبندی معلمان در
س��ال جاری اختصاص یافته است که دو درصد نسبت
به س��ال گذشته افزایش خواهد یافت و این اعتبارات در
حالی محقق شده که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.
وی با بیان این مطلب که در ساخت مدارس خوب پیش
رفتهایم،اظهارکرد :در مجمع خیرین آموزشی حتما برای
مناطق الزمالتعلیم برنامهریزی صورت خواهد گرفت و از
مدیران اس��تانی می خواهیم در این راستا تمام تالش و
برنامههای خود را معطوف کنند.سرپرست وزارت آموزش
و پرورش با اش��اره به اینکه یک سوم مدارس کشور را
خیرین میسازند به گونهای که در استانی مانند کرمان
در س��ال گذشته  ۶۱مدرسه خیرساز با اعتبار بالغ بر ۳۰
میلیارد تومان احداث ش��ده اس��ت خطاب به مس��ئولن
آم��وزش و پرورش اس��تان کرمان ،اظهار ک��رد :انتظار
داریم برای ابتدای مهرماه انجمن خیرین مدرس��هیار را
در اس��تان کرمان تشکیل دهید همچنین از ابتدای مهر
در انجم��ن اولیا و مربیان باید موضوع راهاندازی انجمن

خیرین دانش آموزی مطرح ش��ود تا فرهنگ مشارکت
در مدارس کش��ور ترویج شود.حسینی با تاکید براینکه
آموزش و پرورش مسئول بازماندگان از تحصیل است،
تصریح کرد :برونسپاری در استان کرمان بهخوبی انجام
شده است.وی طرح خرید خدمات آموزشی را بهترین راه
حل موقت کمبود نیروی انس��انی در آموزش و پرورش
دانس��ت و اظهارکرد :تا سال  ۱۴۰۱حدود  ۲۵۵هزار نفر
معلم بازنشسته خواهد شد ضمن آنکه تا این بازه زمانی
 ۱۷درص��د به جمعیت دانش آموزی افزوده میش��ود و
در مقاب��ل ۳۰درصد نیروهای م��ا کاهش پیدا میکند و
ظرفیت دانش��گاه فرهنگیان ما این کمبود را نمیتواند
جبران کند.سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پرورش تاکید
ک��رد :هیچ معلمی حق رفتن ب��ه کالس درس را ندارد
مگر از مسیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و این ۱۲
هزار نیرویی که به ما تحمیل شدهاند نیز اعالم کردهایم
که اگر تا یک س��ال در دانشگاه فرهنگیان دوره نبینند،
اجازه حضور در کالسهای درس را ندارند.وی با اش��اره
به مشکالت آموزش پرورش در مناطق دورافتاده کشور
بهویژه مناطق کمتر توسعهیافته در جنوب استان کرمان
اظهارکرد :طرحی به نام «ب��وم برای بوم» داریم که به
نیروهای بومی در مناطق دورافتاده و دارای تحصیالت
دانشگاهی آموزشهای الزم میدهیم و به عنوان معلم
در آن منطقه به کار گرفته میشوند.حس��ینی از کمبود
 ۴۰هزار معلم در س��طح کشور خبر داد و گفت :مدارس
غیردولتی یکی از ش��یوههای عدالت آموزشی است .لذا
بودجهای که از طریق این مدارس صرفهجویی میشود
ب��ه مناطق کمتر توس��عهیافته اختص��اص میدهیم اما
مدارس غیردولتی بخش خصوصی هستند که براساس
اس��تانداردها فعالیت میکند و بای��د هدایت ،حمایت و
نظارت بر این مدارس داش��ته باش��یم .وی با بیان این
مطلب که  ۱۱درصد مدارس کش��ور غیر دولتی هستند
که این مهم در اس��تان کرمان  ۲۰درصد اس��ت ،اظهار
کرد :متاس��فانه تعداد کمی از این مدارس چهره مدارس
غیردولتی را مخدوش کردهاند.سرپرست وزارت آموزش
و پرورش از جش��ن پایان مدارس خشت و گلی در اول
مهرماه خبر داد و اظهارکرد :جشن پایان مدارس خشت و
گلی استان سیستان و بلوچستان در آبانماه خواهد بود .

و جزو اموال بنیاد هستند بنابراین آنها را به مزایده برای
فروش گذاش��تیم.وی در پاسخ به این پرسش « آیا قرار
است استانداری پول خرید این مدارس را به بنیاد شهید
پرداخت کند؟» افزود :در حال حاضر توافقی نشده است
اما به آموزش و پرورش پیش��نهاد دادیم که میتواند این
دو مدرسه را از بنیاد شهید بخرد و ما به جای اینکه آن را
به سایرین بفروشیم به آموزش و پرورش میفروشیم.

آموزشوپرورش تا  13ش�هریور برای خرید مدارس

پلمب شده فرصت دارد

معاون حقوقی سازمان اموال و امالک کوثر با اشاره به
اینکه آموزش و پرورش تا  13ش��هریور برای خرید این
مدارس فرصت دارد و اگر بخواهد میتواند این مدارس
را خریداری کند و این به اراده آنها بس��تگی دارد ،گفت:
ب��رای این دو مدرس��ه حکم اجرا ش��ده و هم اکنون در
س��امانه بنیاد ثبت ش��دهاند اما برای  9مدرسه دیگر که
آنها هم آماده تخلیه هس��تند فع ً
ال دس��ت نگه داشتهایم
تا ببینیم آموزش و پرورش میخواهد چه کار کند.امینی
بیانکرد :دو ماه قبل صحبتهایی را با آموزشوپرورش
داش��تیم و قرارهایی گذاشته شد اما آنها نتوانستند موارد
تعیین ش��ده را عملیاتی کنن��د ،هماکنون برای خرید دو
مدرس��ه پلمپ ش��ده که مزایده فروش آنها منتشر شده
اس��ت تا  13ش��هریور فرصت دارند و تا روز ش��نبه باید
درخواست خود را ارائه دهند.

وی در پاسخ به این پرسش « آموزشوپرورش میگوید
از بنیاد ش��هید درخواس��ت ّ
فک پلمب این دو مدرسه را
داش��ته اس��ت» عنوانکرد :برای این مدارس حکم اجرا
ش��ده اس��ت و ّ
فک پلمپ با اجرای حکم تف��اوت دارد،
حکم این دو ملک اجرا ش��ده و هماکنون در تملک بنیاد
ش��هید قرار گرفته اس��ت اما برای  9مدرسه دیگر دست
نگه داش��تهایم و قابل اعاده هستند در حالیکه احکام دو
مدرسه پلمب شده اجرا شده است و دیگر نمیتوان برای
آنه��ا کاری ک��رد و آموزش و پرورش نی��ز تا این لحظه
برای خرید این مدارس درخواس��تی نداده اس��ت.امینی
مطرحکرد :اجباری برای تخلیه سایر مدارس نداریم مگر
اینکه به بنبست برسیم و توافق صورت گرفته اجرا نشود
آنگاه مجبوریم که تا اول مهر مدارس��ی را که برای آنها
رأی داریم تخلیه کنیم.
معاون حقوقی س��ازمان اموال و امالک کوثر در پاس��خ
به این پرس��ش «برای چند مدرسه دیگر رأی دادگاه را
دارید؟» گفت :برای  11مدرسه دیگر رأی داریم.
آموزشوپ�رورش م�دارس پلمب ش�ده را با اموالش

تهاتر کند

وی در پاسخ به این موضوع «تخلیه  11مدرسه در شهر
تهران باعث متش��نج شدن فضا خواهد شد» ،گفت :این
را بنده نباید جواب بدهم ،من در مقابل سازمان مسئول
هس��تم و دوستان در مقابل وزارت آموزش و پرورش ،به
هر صورت ما در برابر خانواده ایثارگران مسئول هستیم
و باید پاسخگوی حقوق آنها باشیم.امینی در پایان تأکید
کرد :تا این لحظه این موضوع که سازمان برنامه و بودجه
اس��تان تهران بخواهد بودج��های را برای خرید مدارس
اختص��اص دهد مطرح نبوده اس��ت اما آموزشوپرورش
میتوان��د این مدارس را با امالکی که دارد تهاتر کند به
عنوان مثال در ش��هرک فجر زمینی دارند و ما پیشنهاد
دادیم آن را با مدارس تهاتر کنند که در پاسخ گفتند این
زمین برای بازنشس��تهها است.بر اساس این گزارش  ،با
توجه به توافق بیحاصل سرپرس��ت آموزشوپرورش و
رئیس بنیاد شهید و انتشار آگهی مزایده دو مدرسه پلمب
ش��ده حدود دو ماه بعد از این توافق حال باید دید که آیا
سازمان برنامهوبودجه اس��تان تهران و استانداری برای
خرید دو مدرس��ه پلمب ش��ده پایتخت وارد میدان شده
و به حمایت از آموزشوپرورش آس��تین باال خواهند زد
یا اینکه قرار اس��ت پرونده مدارس پلمب ش��ده با تهاتر
امالک آموزشوپرورش بسته شود؟

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان تهران هشدار داد؛

زنگ خطر بحران فضای آموزشی در منطقه  ۲۲تهران

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
تهران با اش��اره به اینکه یکی از مش��کالتی که
همچن��ان در ح��وزه فعالیت مدیریت ش��هری با
احداث فضاهای آموزش��ی وج��ود دارد ،موضوع
منطق��ه  ۲۲تهران اس��ت که نیازمن��د یک عزم
جدی است گفت :انبوه سازی و بلند مرتبه سازی
در منطقه  ۲۲هر روز نسبت به قبل بیشتر میشود
و ای��ن موضوع زن��گ خطر جدی ب��رای تأمین
فضاهای آموزش��ی است .اگر مدیریت شهری به
این موضوع ورود نداش��ته باشد ،در آینده نزدیک
بحران منطقه  ۲۲بیش از پیش مشکالتی ایجاد
خواهد کرد.علی شهری در گفتوگو با ایسنا ،در
پاس��خ به این پرس��ش که «با توجه به گذش��ت
دوس��ال از آغاز به کار ش��ورای شهر پنجم و در
آس��تانه سومین سال فعالیت شورای شهر پنجم؛
عملکرد مدیریت شهری را در زمینه ساخت و ساز
و عمران مدارس چگونه ارزیابی میکنید؟» اظهار
ک��رد :اداره و برنامه ری��زی تهران به عنوان یک
کالن شهر بسیار سخت و نیازمند تالش بسیاری
اس��ت .امی��دوارم در دوره فعالیت س��وم اعضای
شورای اسالمی ش��هر تهران ،وضعیت فضاهای
آموزش��ی بهتر و بهبود یاب��د.وی افزود :مدیریت
شهری در حوزه توجه به فضاهای آموزشی یک
موضوع قابل اهمیت اس��ت و اعضای ش��ورای
اسالمی ش��هر تهران نیز در مدت زمان دو سال
گذش��ته به کمبودها و کاستیهایی که در حوزه
فضاهای آموزشی تهران وجود دارد ،اشراف کامل
دارند.مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
اس��تان تهران با بی��ان اینکه بارها در جلس��ات

مختلف عنوان شده که تهران به لحاظ فضاهای
آموزش��ی شرایط مناس��ب و مس��اعدی ندارد و
نیازمند توجه جدی مسئوالن شهری و همچنین
تمام دستگاههای مرتبط است؛ که این موضوع به
عنوان گفتمان یکپارچه در بین اعضای ش��ورای
اسالمی ش��هر تهران مطرح است گفت :همواره
این توقع از مس��ئوالن شهری وجود داشته است
که درباره احداث فضاهای آموزشی و یا در اختیار
گذاش��تن زمین مناس��ب از سوی ش��هرداریها
جهت احداث مدارس نهایت همکاری را داش��ته
باشند.ش��هری ادامه داد :اخیرا نیز صحبتهایی
مبنی بر احداث یک باب فضای آموزش��ی در هر
منطقه تهران توس��ط ش��هرداری مناطق مطرح
ش��ده اس��ت و امیدواریم در این زمین��ه نهایت
همکاری را مطابق س��نوات گذش��ته که همراه
آم��وزش و پرورش بودند ،داش��ته باش��ند.وی با
اش��اره به برخی مشکالت و چالشهای پیش رو
اظه��ار کرد :یکی از مش��کالتی که همچنان در
حوزه فعالیت مدیریت شهری با احداث فضاهای
آموزش��ی وجود دارد ،موض��وع منطقه  ۲۲تهران
اس��ت که نیازمن��د یک عزم جدی اس��ت .انبوه
س��ازی و بلند مرتبه سازی در منطقه  ۲۲هر روز
نسبت به قبل بیشتر میشود و این موضوع زنگ
خطر جدی برای تأمین فضاهای آموزشی است.
اگر مدیریت شهری به این موضوع ورود نداشته
باش��د ،در آینده نزدیک بحران منطقه  ۲۲بیش
از پیش مش��کالتی ایجاد خواه��د کرد.مدیرکل
نوسازی ،توس��عه و تجهیز مدارس استان تهران
همچنین درباره وعده ش��هردارهای سابق تهران
برای کمک به ایمن سازی مدرس و دادن زمین
به نوس��ازی مدارس برای ساخت مدرسه اظهار
کرد :اداره کل نوس��ازی مدارس استان تهران از
هرگونه همکاری و پیشنهاد همکاری دستگاهها
بویژه ش��هرداری تهران اس��تقبال میکند .یکی
از موضوعات��ی ک��ه ش��هرداری میتواند کمک
عمدهای داش��ته باش��د ،در اختیار گذاشتن زمین
مناسب جهت احداث فضای آموزشی است.
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اخبا حوادث
واژگونی اتوبوس با  ۲کشته در محور
«زاهدان – سراوان»

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان
گفت :واژگونی اتوبوس در مس��یر زاهدان -
خاش  ۲کشته و س��ه مجروح برجا گذاشت.
به گزارش میزان،س��رهنگ کشواد بهروزی
زاده روز جمعه اظهار داشت :این اتوبوس که
از مش��هد به سمت س��راوان در حال حرکت
بود در محور زاهدان  -خاش بر اثر س��رعت
زیاد راننده واژگون میشود.وی با بیان اینکه
این اتوبوس دارای  ۱۵سرنش��ین بود افزود:
بالفاص��ه پس از ای��ن حادثه چند دس��تگاه
آمبوالن��س در مح��ل حاضر ش��دند.فرمانده
پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت:
مجروح��ان این حادثه به بیمارس��تان منتقل
ش��دند.وی از رانندگان خواست با توجه به ۲
طرفه بودن مسیرهای ارتباطی استان همواره
توج��ه کامل به جلو را مدنظر ق��رار داده و با
رعایت حق تقدم عبور س��فری ایمن را برای
خود و دیگران رقم بزنند.
دستگیری ماموران قالبی توسط پلیس
امنیت پایتخت

ریی��س پلیس امنی��ت عموم��ی پایتخت از
دس��تگیری یک مام��ور قالبی توس��ط این
پلی��س خبر داد.به گزارش ایلنا ،س��ردار علی
ذوالقدری با اعالم خبر بازداشت مأمور قالبی
توس��ط پلیس امنیت درباره جزئیات این خبر
اظه��ار ک��رد :دو هفته قبل خب��ری مبنی بر
اخ��اذی از واحدهای صنفی ش��مال پایتخت
توسط مأموران قالبی به پلیس امنیت تهران
بزرگ واصل شد.رئیس پلیس امنیت عمومی
پایتخت افزود :در بررس��ی بیش��تر توس��ط
مأم��وران پای��گاه یکم پلی��س امنیت تهران
بزرگ مش��خص ش��د افرادی تحت عنوان
مأم��ور انتظام��ی ،اماکن و س��ایر ارگانها با
مراجعه به واحدهای صنفی مدعی میش��وند
قادر به صدور مجوز برای برگزاری موسیقی
زنده در اماکن عمومی از جمله س��فرهخانهها
هستند و به این ترتیب از صاحبان واحدهای
صنفی در شمال تهران از جمله دربند ،درکه،
فرح��زاد ،نیاوران ،تجری��ش اخاذی میکنند.
وی تصریح کرد :در بررس��ی دقیق توس��ط
پلیس امنیت ،قالبی بودن این مأمورها محرز
شد که ضمن شناسایی متهمان پرونده ،متهم
اصلی در محدوده منطقه سعادتآباد بازداشت
ش��د.این مقام انتظامی با اش��اره به کش��ف
مقادیری مهر و س��ربرگ ادارهجات مختلف
و سالح س��رد از مخفیگاه متهم ،متذکر شد:
متهم برای رسیدگی به پرونده تحویل مراجع
قضایی شده است.ذوالقدری با اشاره به تالش
پلیس امنیت برای بازداشت سایر متهمان این
پرونده ،خاطرنش��ان کرد :متهم اصلی پرونده
پیش از نیز س��ابقه کیف��ری در همین زمینه
داشته است.
دستگیری  ۲تن از اعضای باند  ۴نفره
سارقان لوازم خودرو

رئی��س کالنت��ری  ۱۴۴جوادی��ه تهرانپارس
از دس��تگیری  ۲تن از اعض��ای باند  ۴نفره
س��ارقان لوازم خ��ودرو خبر داد.ب��ه گزارش
ایلنا ،س��رهنگ منصور حش��متیان گفت :از
اواخر مرداد ماه امس��ال تعداد س��رقت لوازم
خ��ودرو در این مح��دوده افزایش یافت ولی
در تحقیقات پلیسی که از محل های سرقت
انجام می شد ،س��رنخی از سارقان به دست
نیامد.این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد:
تیمی از ماموران عملیات کالنتری بررس��ی
موضوع را در دس��تور کار ق��رار دادند و برای
شناسایی سارق یا س��ارقان وارد عمل شدند
و تعداد گشت زنی های هدفمند نیز افزایش
یافت.وی تصریح کرد :گش��ت زنی ها ادامه
داش��ت تا اینکه ظهر روز س��وم شهریور ماه
جاری ماموران کالنتری هنگام گش��ت زنی
 ۳م��رد جوان را مش��اهده کردند که در حال
س��رقت از داخل یک خودروی سواری بودند
به سرعت عملیات دستگیری سارقان اجرا و
موفق شدند ،یکی از سارقان را دستگیر کنند،
ولی  ۲سارق دیگر از محل گریختند.این مقام
انتظامی عنوان کرد :تعقیب و گریز  ۲س��ارق
دیگر ب��ه صورت پیاده ادام��ه یافت تا اینکه
سرانجام ماموران موفق شدند در این مرحله
نیز یکی دیگر از س��ارقان متواری را دستگیر
کنند ،ولی س��ارق سوم سوار بر خودرویی که
چند کوچه پایین تر از محل س��رقت بود،شد
و از محل گریخت.سرهنگ حشمتیان افزود:
هر  ۲سارق به کالنتری منتقل و به  ۲۰فقره
س��رقت لوازم خودرو با هم��کاری دیگر هم
دستش��ان اعتراف و اذعان داشتند که اموال
مس��روقه را به مالخ��ری در همین محدوده
فروخته اند.

