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سه انتصاب جدید در شهرداری تهران
شهردار تهران در جلسه روز سه شنبه شورای معاونین ،دو معاون و مدیرکل حوزه شهردار را معرفی کرد .به گزارش مهر ،محمد علی افشانی با اشاره به سوابق کاری پیروز حناچی ،وی را به عنوان معاونت
معماری و شهرسازی و ایرج معزی را به عنوان معاونت فنی و عمران شهرداری تهران منصوب کرد .همچنین در این جلسه سید علی اسماعیلی نیز به سمت مدیر کل حوزه شهردار منصوب شد.

«ابتکار» از سردرگمی مردم در مواجه با حوادث و شماره تماس های گوناگون امدادی در کشور گزارش می دهد
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حتما برای شما اتفاق افتاده است که حادثه ای در نزدیکی
شما رخ دهد؛ این حادثه میتواند یک تصادف باشد ،یا یک
آتشسوزی و یا حتی سکته ناگهانی یکی از اطرافیانتان.
شاید به اولین چیزی که فکر کنید نجات فرد آسیب دیده
و یا حتی جلوگیری از خسارتهای مالی باشد .در این
مواقع انسان به طور ناخودآگاه برآن میشود تا خودش
در ابتدا برای کمک بشتابد؛ این تصمیم هرچند کارساز
است اما در حوادث بزرگتر که خدمترسانی از عهده
فرد خارج است ،سریع ًا تبدیل به تماس با امداد میشود.
آتشنشان ،نیروانتظامی ،هالل احمر ،اورژانس و  ...از جمله
مواردی هستند که در زمان وقوع یک حادثه باید در
صحنه حضور داشته باشند .در کشورمان تشخیص اینکه
در حادثه ابتدا باید با چه شمارهای تماس گرفته شود،
به عهده افراد حاضر در صحنه حادثه است ،حال اینکه
شمارههای گوناگونی به ذهن افراد میرسد .حال اینکه اگر
تنها یک شماره تماس برای ارتباط با مسئوالنی که باید در
محل حادثه حضور داشته باشند ،میتواند در اتالف وقت و
کاهش تلفات تاثیرگذار باشد.
تسریع در خدمات = نجات جان و مال افراد
روز دوشنبه سازمان آتشنشانی در اطالعیهای اعالم کرد که
با توجه به مشکالت مخابراتی در حال حاضر ارتباط با تلفن
 125سازمان آتش نشانی قطع است .این سازمان از مردم تهران
خواست تا با شماره  88051010الی  18تماس حاصل کنند.
همین اتفاق ساده چه میزان در کاهش اطالع رسانی آتشسوزی
ها میتواند تاثیرگذار باشد؟
ما در جامعهای زندگی میکنیم تصادفات رانندگی گلسرسبد
حوادث در آن است! آتشسوزی به دلیل نبود امکانات اطفاء حریق
در ساختمانها حرف اول را میزند و بیماریهای قلبی و عروقی
که غالباً منجربه سکته میشوند در صدر باالیی از مرگ و میر
را شامل میشود .همه اتفاقات ذکر شده و بسیاری از اتفاقات
دیگر از جمله مواردی هستند که خسارتهای جانی و مالی
جبرانناپذیری را برای کشور به وجود میآورند .آمارهای مختلفی
از سوی سازمانهای امدادی کشور ساالنه منتشر میشود که
بخشی از آن اصال ارتباطی با سازمان خاطی ندارد و این خود
نشان دهنده این است که بخش زیادی از مردم کشور نسبت به

شماره تماسهای امدادی اطالعات کافی ندارند .این در حالی
است که در بسیاری از کشورها تنها یک شماره تماس (به طور
مثال در کشور آمریکا شماره  )919به عنوان تنها شماره امدادی
کشور شناخته می شود.
یک حادثه تصادف را در ذهن خود شکل دهید؛ دو خودرو باهم
برخورد کردهاند .حداقل  2نفر آسیب دیدهاند که تا حدودی این
آسیب جدی است ،یکی از خودروها آتش گرفته است و امکان
آتشسوزی سایر خودروها و از همه مهمتر افراد حاضر در صحنه
وجود دارد .همین مثال ساده نیاز همزمان همه ارگانهای امدادی
کشور را میطلبد؛ آتشنشانی برای اطفاء حریق ،اورژانس و هالل
احمر برای کمک به آسیبدیدگان ،نیروی انتظامی برای کنترل
شرایط خیابان و امنیت منطقه حادثه! حال افراد حاضر در صحنه
باید حداقل با سه شماره  110 ،115 ،125تماس بگیرند تا
سریعتر خدمات الزم ارائه شود.
از جمله مزیتهایی را که می توان برای تک شمارهای شدن
خدمات اینچنینی در کشور اشاره کرد ،تاثیری است که کودکان
میتوانند در تسریع ارائه خدمات داشته باشند .کودکی را فرض
کنید که در خانه است و برای یکی از اعضای خانواده مشکلی

پیش میآید؛ اگر شمار ه تماسی  3رقمی و البته ُرند وجود داشته
باشد که بتوان به راحتی آن را به خاطر سپرد و در ذهن کودکان
نیز نهادینه کرد ،میتوان قدر ثانیهها و ارزش زندگی یک انسان
را به خوبی درک کرد.
نیاز به سیستمی با نظام ارجاع قدرتمند
الهام فخاری ،عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با روزنامه
«ابتکار» در این باره میگوید« :در وهله اول یکسانسازی شماره
تماسها و البته ارائه یک شماره تماس ُرند برای به خاطر سپردن
شماره بسیار حائز اهمیت است؛ به این معنی که مردم راحتتر
میتوانند در زمان بروز حادثه و  ...به مرکز اصلی دست پیدا کنند
و به خدمات امدادی دسترسی داشته باشند».
وی میافزاید« :اگر کدگذاری صحیحی صورت گیرد ،عالوه بر
کاهش شماره تماسها که مزیتهای خودش را دارد ،مدیریت
مرکزی شماره خاص ،میتواند ارجاع به موقعی و صحیحی به
مرکز مورد نظر که میتواند پلیس ،اورژانس ،آتشنشانی و  ...باشد،
صورت دهد».
فخاری با بیان اینکه در شورای شهر و شهرداری تهران در سال
گذشته اقداماتی در راستای یکسانسازی شماره تماسهاصورت

گرفته است ،میگوید« :در امور شهری شماره تماس  137با
وجود یک سیستم ارجاع قوی در این حوزه در حال فعالیت است.
همچنین شماره  1088نیز از جمله شماره های مربوط به حوزه
های مختلف در تهران است که برای این دو شماره اقدامات خوبی
در جهت یکسانسازی و سهولت دسترسی صورت گرفته است».
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به این موضوع که
یکسانسازی شمار ه تماس های امدادی و  ...با توجه به
گردشگرپذیر بودن کشورمان میتواند ،نمودی جهانی داشته باشد،
ادامه میدهد« :اگر کدی یکسان وجود داشته باشد ،در زمانی که
یک گردشگر با مسئله مواجه شود به راحتی می تواند با اتصال
به شماره مختص به آن حوزه که مثال امداد است ،مشکل خود
را بیان و ارائه خدمات برای آن گردشگر نیز به سرعت بیشتری
اتفاق بیفتد ».فخاری در پایان میگوید« :همه اینها بستگی به
این موضوع دارد که سیستمی یکپارچه برای ارائه خدمات ایجاد
شود و عملکرد آن در نظام ارجاع با سرعت صورت گیرد تا شاهد
کاهش هرچه بیشتر آسیب ها در کشور باشیم».
مجلس باید پاپیش بگذارد
یک ماه پیش وزیر بهداشت کشور در اظهارنظری با استقبال از
یکسان سازی شماره تلفن های امدادی در کشور گفته بود« :دو
یا سه دهه است که صحبتهایی در این خصوص شده و اتفاقا
یک تجربه موفق بین المللی هم محسوب میشود و انتظار میرود
که دستگاههایی همچون پلیس ،آتش نشانی ،اورژانس و  ...همگی
یک شماره داشته باشند و تمامی این نهادها با یک تولیت با مردم
در ارتباط بوده و خدمات امدادی را ارائه کنند».
وزیر بهداشت با بیان اینکه در این زمینه طرح های مختلفی
هم وجود داشته و پیشنهادات خوبی هم از سوی نیروی انتظامی
مطرح شده است ،گفته بود« :ما به عنوان وزارت بهداشت
از طرفداران این ایده هستیم و امیدواریم که اجرایی شود ،اما
یکسان سازی شماره های امدادی نیازمند مصوبه مجلس است
و امیدواریم که نمایندگان مجلس این موضوع را مورد توجه قرار
دهند».
هاشمی اضافه کرد« :البته اورژانس و پلیس می توانند از
خودشان شروع کرده و با یک شماره عوامل اورژانس و پلیس
بتوانند از حادثه ای باخبر شده و به محل بروند».
فرآیند یکسانسازی شمارههای امدادی به نظر نمیرسد در
کنار طرحهای بسیاری که روزانه در کشور تصویب و اجرا میشود،
دشوار باشد .حال اینکه مجلس شورای اسالمی با بررسی موضوع
یکسانسازی شمارههای امدادی میتواند در هرچه بهتر شدن
خدمات امدادی در کشور میتوانند منشا یک دستاورد جدید در
کشور و حتی در منطقه باشند.

جزئیات محاسبه اضافه کار بازنشستگان تامین اجتماعی
بر اساس ماده  ٧٧قانون تامین اجتماعی ،مبنای
محاسبه مستمری ،متوسط دستمزد مشمول کسر
حق بیمه  ٢سال آخر خدمت است و آن چه محل بحث
بوده موضوع دستمزد مستمر و غیرمستمر بوده است.
به گزارش مهر ،سید محمدعلی جنانی مدیر کل امور فنی
مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به صدور
دستور اداری جزئیات محاسبه اضافه کار بازنشستگان تا سال
 ٩٥توسط این سازمان گفت :افرادی که در فاصله 88/١/1
تا  ٩5/١٢/2٩بازنشسته شده اند و در دستگاههای اجرایی
مشمول خدمات مدیریت کشوری شاغل بودند ،می توانند
به منظور برخورداری از مفاد این دستور به شعب تامین
اجتماعی مراجعه کنند .وی گفت :بر اساس ماده  ٧٧قانون
تامین اجتماعی ،مبنای محاسبه مستمری ،متوسط دستمزد
مشمول کسر حق بیمه  ٢سال آخر خدمت است و آن چه محل بحث بوده موضوع دستمزد مستمر و غیرمستمر بوده است .وی
افزود :در سال  ٨٩تبصره ای به ماده  ١٠٦قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد که در این تبصره هر فردی که در دستگاههای
اجرایی مشمول خدمات مدیریت کشوری کار می کند و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است در صورتی که قبل از این قانون از
مزایای غیر مستمر ،حق بیمه ای کسر شده است متناسب با میزانی که در قالب حق بیمه اضافه کسر شده را می تواند از دستگاه
مربوطه طلب کند یا مستمری اش متاثر از این پرداختی شود.
جنانی گفت :اجرای این بند از تبصره فوق به تایید دستورالعمل اجرایی موکول شد تا اینکه در سال  ٩٠در ماده  ٥٩قانون برنامه
پنج ساله مصوبه ای آمد مبنی بر اینکه چنانچه تا قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری ،فردی از دستگاههای اجرایی حق بیمه
ای از اضافه کارش کسر شده صندوق موظف است میزان کسورات را متناسب با میزان و حجم کسورات در میزان مستمری برقرار
شده و یا پاداش خدمت محاسبه کند.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت :در حال حاضر نرم افزار های مربوطه تهیه و این سازمان بخشنامه
محاسبه اضافه کار بازنشستگان تا سال  ٩٥را به تمامی شعب کشور ابالغ کرد و در حال حاضر بازنشستگان می توانند به شعب تامین
اجتماعی مراجعه کنند .پس از تایید مدارک و مستندات آنها ،حکم مستمری آنها اصالح و مابه التفاوت آن به بازنشستگان پرداخت
می شود .وی تصریح کرد :از تاریخ  93/٤/17اخذ حق بیمه از اضافه کار ممنوع شد و این بخشنامه در راستای استحقاق این گروه
از افرادی است که در  ٣سال اخیر حق بیمه از اضافه کار آنها کسر نشده ،صادر شده است.

معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان از وجود  ۵هزار
آرایشگاه غیرمجاز زنانه در کشور خبر داد و گفت :به
جای تبلیغ واکسن  HPVباید نظارت بر این مراکز که
موجب انتقال بیماری می شوند افزایش یابد.
به گزارش مهر ،فرشته روح افزا با بیان اینکه استفاده از
واژه نذر توسط خانم یاسمن اشکی سوار شدن بر احساسات
مذهبی مردم بود ،اظهار کرد :سواالت اساسی پیرامون
ادعاهای این خانم وجود دارد که باید نمایندگان مجلس
نسبت به آن ورود کنند .نمایندگانی که دغدغه تابوشکنی
حضور در ورزشگاه را دارند در این خصوص ساکت هستند.
وی افزود :چرا یونسکو به راحتی در ایران مشغول اجرای
اسناد خود است در حالی که این ادعا وجود دارد که اجرای
سند در ایران ممنوع است؟ روح افزا اضافه کرد :وزارت
بهداشت که بودجه از مجلس دریافت میکند چرا در برنامهای پربازدید به دنبال جمع کردن کمک از مردم است؟
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد :سند  ۲۰۳۰آموزش جنسی را اجباری کرده است و باید کشوری که آن را پذیرفته
بابت اجرای آن گزارش ارائه کند برای همین به دنبال بسترسازی برای اجرای آن هستند .وی تصریح کرد :تشویش اذهان عمومی
و گرفتن آرامش مردم دائما از طریق بزرگنمایی اتفاقات غیراخالقی در کشور اتفاق می افتد تا زمینه سازی برای اجرای اسناد بین
المللی ایجاد شود .روح افزا با بیان اینکه چرا یک کارشناس گرافیک مسئول ترویج یک واکسن در کشور شده است ،گفت :در
کشورهایی که بیماری های مقاربتی وجود دارد اولین چیزی که کنترل می شود سرنگ است ،در حالی که  ۵۵۰۰آرایشگاه بدون
مجوز در تهران بدون کنترل سوزن ،خدمات تتو ارائه می کنند ،وزارت بهداشت اگر دلسوز مردم است بر روی سوزن و سرنگها
نظارت را بیشتر کند .وی ادامه داد :سطح تحریک افراد جامعه به خصوص نوجوانان از طریق ماهواره ،بدحجابی ،موبایل و فضای
مجازی شدت یافته است ،اما کنترل این مسائل رها شده و به دنبال آموزش جنسی رفتهایم.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به الیحه حمایت از کودکان گفت :این الیحه هم در راستای سایر اهداف سازمان
های بین المللی است .وی تصریح کرد :آمار خودکشی ،تیراندازی و تجاوز در کشورهای غربی که آموزش جنسی در آن وجود دارد
بسیار باالست و با وجود این تجربه ناخوشایند میخواهیم فاجعه ای که در غرب رخ داده در ایران تکرار کنیم .در ادامه این نشست،
مهری طالبی دارستانی مسئول زنان مرکز مطالعاتی راهبرد معاصر اظهار کرد :در برنامه  ۸خرداد ماه عسل فردی صحبت کرد که
انجمنی در سال  ۲۰۱۴در آمریکا تشکیل داده است و در تشریح برنامه های توضیحات متناقضی ارائه کرد.

پیشدبستانی در مناطقی از کشور رایگان و اجباری میشود

هر دو حوزه بر عهده آموزشوپرورش است .معاون آموزش ابتدایی
وزارت آموزشوپرورش گفت :طبق قانون نظارت و تعیین شاخصها
باید بر عهده آموزشوپرورش باشد اما در مرحله اجرا به نقطه مطلوب
قانون نرسیدهایم و در مهدهایی که آموزش پیش دبستانی دارند،
آموزشوپرورش مکانیزم نظارتی ندارد بنابراین در تفاهمنامه با سازمان
بهزیستی به دنبال این هستیم که وظیفه به رسمیت شناختن این
سازمان برای اعطای مجوز و وظیفه آموزشوپرورش برای نظارت

لحاظ شود .حکیم زاده ادامه داد :اهمیتی که سرمایهگذاری دوره
پیش دبستانی دارد هیچ دورهای ندارد؛ کشورهای توسعه یافته و
در حال توسعه در پوشش دبستانی تفاوتی ندارند و درصد پوشش
باال است اما در کشورهای توسعه یافته نرخ پوشش پیشدبستانی
باالی  90درصد است و هرچقدر نرخ توسعه یافتگی پایین میآید
نرخ پوشش پیشدبستانی کاهش مییابد .اخیرا در فرانسه سن
آموزش اجباری را از سه سالگی تعیین کردهاند تا دو سال به صورت

اخبار
«ازدواج با خود» رهاورد جدید فرهنگ غربی

ارتباط  5هزار آرایشگاه غیرمجاز زنانه و ! HPV

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش گفت :پیش
دبستانی باید در مناطق محروم ،دوزبانه و حاشیه شهرهای
بزرگ رایگان شود.
به گزارش تسنیم ،آموزش پیش دبستانی ،آموزشی است که در
حساسترین مراحل زندگی کودک یعنی از زمان تولد آغاز میشود
و تا شروع اولین کالس رسمی دبستانی ادامه مییابد و باید بتوان
با برنامه ریزی دقیق در این پایه ،دانشآموزان را با محیط آموزشی
آشنا کرد و آنها را نسبت به تحصیل تشویق کرد .پیشدبستانی
مهمترین دوره تربیتی و اهمیت سرمایهگذاری در آن را بسیار
بیشتر از دورههای مختلف تحصیلی است و پژوهشهای متعددی
در حوزه آموزش و اقتصاد آموزش اهمیت دوره پیش دبستانی را
به روشنی نشان میدهد .در همین رابطه رضوان حکیم زاده معاون
آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد :براساس قانون
مصوب مجلس در سال  95هر یک از سازمانهای متولی آموزش
پیشدبستانی وظایفی را بر عهده دارند و در این قانون آمده است
مهدهای کودک برای کودکان تا سنین  4سال فعالیت میکنند
که در این بخش اعطای مجوز بر عهده بهزیستی است اما برنامه
آموزشی و نظارت بر عهده آموزشوپرورش است .وی افزود :برای
کودکان  4تا  6سال تمام که شامل دوره پیش دبستانی هستند
اعطای مجوز ،برنامهها و شاخصهای آموزشی و پرورشی و نظارت بر
عهده آموزشوپرورش است بنابراین نظارت و تولید برنامه و محتوا در
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رایگان و اجباری تمام کودکان تحت پوشش آموزش پیش دبستانی
قرار بگیرند .حکیم زاده بیان کرد :نرخ پوشش دبستانی در مناطق
محروم از  38درصد در آغاز کار دولت به باالی  70درصد رسیده
است و در استانهای محروم و دوزبانه مانند ایالم و خوزستان نرخ
پوشش به باالی  90درصد رسیده است ،در تالش هستیم پوسش
پیش دبستانی در این مناطق به  100درصد برسد به خصوص آنکه
در مناطق دو زبانه کودکان برای ورود به کالس اول باید با زبان
فارسی آشنا باشند اما در این رابطه محدودیت اعتبار داریم البته در
مناطق برخوردار و جایی که خانوادهها توانایی مالی دارند با توجه به
محدودیت منابع دولتی اصراری نداریم که دولت ورود پیدا کند و
اولویت باید مناطق محروم و دوزبانه باشد .معاون آموزش ابتدایی
وزارت آموزشوپرورش گفت :آنچه به دنبال آن هستیم تعمیم
 100درصدی پیشدبستانی در مناطق محروم و دوزبانه است و
به شورای توسعه پایدار مناطق مرزی هم اعالم کردهایم تا اعتباری
اختصاص دهند در حاشیه شهرهای پرجمعیت که به دلیل مهاجرت
خانوادههایی که عمدتا تمکن مالی خوبی ندارند،مشکالت خاص خود
را دارند پیش دبستانی رایگان شود .وی در پایان خاطر نشان کرد:
مطوب ما این است پیش دبستانی به عنوان یک دوره رسمی در
نظر گرفته شود و در سند تحول بنیادین نیز تاکید شده است سن
آموزش رسمی از  5سالگی باشد و نباید این سال مهم را از دست
بدهیم و تمام کودکان باید از آموزش پیش دبستانی بهره مند شوند.

یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه ازدواج با خود رهاورد جدید
فرهنگ غربی است ،گفت :خانواده ها باید هوشیار باشند و ارزشهای اخالقی و
آموزههای معنوی را در میان جوانان تقویت کنند.
به گزارش مهر ،مجید ابهری افزود :فاصله گرفتن از اخالق و کمرنگ شدن ارزشهای
معنوی ،انسان را در مسیری قرار می دهد که گاه پست ترین جایگاه فرهنگی را پیدا کرده
و دست به کارهایی می زند که مقام انسانی را به چالش می کشد.
این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت :بعد از ازدواج با حیوانات و
اشیا این بار شاهد ازدواج با خود یا «سلوگامی» هستیم که انسانهای مسخ شده با خود
ازدواج می کنند ،مهمانی می گیرند و حتی به ماه عسل می روند .از نگاه رفتاری این
حرکت عالوه بر آنکه نشاندهنده اوج انحراف اخالقی است ،نمایانگر انزوا ،خودگرایی و
گوشه گیری انسان از جامعه است .وی گفت :این رفتار در میان زنان بیشتر از مردان بوده
و ناکامی های عاطفی یکی از اصلی ترین دالیل این بیماری روحی و رفتاری است .این
استاد دانشگاه تاکید کرد :در حال حاضر در آمریکا و اروپا این حرکت بین افراد از سن ۲۰
تا  ۶۰سال اتفاق می افتد که اکثریت آنها بین  ۲۵تا  ۴۰ساله هستند.
ابهری با اشاره به اینکه این رفتار در بین افراد مرفه ،جو زده و مسخ شده در فرهنگ
غربی اتفاق می افتد ،گفت :پر رنگ کردن ارزشهای اخالقی و آموزه های معنوی و ایجاد
امکانات ازدواج برای جوانان اصلی ترین روش مقابله با این حرکت غیراخالقی و غیرانسانی
است بنابراین خانواده ها باید هوشیار و آگاه باشند.

لیست داروهای ممنوعه حج تمتع  ۹۷اعالم شد
سازمان حج و زیارت بنا بر اعالم نظر مرکز پزشکی حج و زیارت ،لیست داروهای
غیر مجاز و ممنوعه ای را که حجاج نباید به همراه داشته باشند ،اعالم کرد.
به گزارش ایلنا ،سازمان حج و زیارت با توجه به اعالم نظر مرکز پزشکی حج و زیارت،
لیست  ۱۰قلم داروهای غیر مجاز و ممنوعه ای را که حجاج نباید در موسم حج  ۹۷به
همراه داشته باشند ،اعالم کرد.
داروهای غیر مجاز و ممنوعه حج تمتع  ۹۷به این شرح است :آمپول پتیدین  ۵۰و ۱۰۰
میلی گرم ،آمپول مرفین  ۱۰میلی گرم ،قرص متادون  ۵و  ۲۰میلی گرم ،شربت متادون،
قرص هیدرومرفین  ۲میلی گرم ،قرص متیل فنیدات هیدروکلراید ،قرص ترامادول ۵۰
و  ۱۰۰میلی گرم ،آمپول ترامادول  ۵۰میلی گرم ،شربت اکسپکتورانت کدئین ،قرص
استامینوفنکدئین.
براساس قوانین و مقررات کشور عربستان همراه داشتن داروهای حاوی ترکیبات مخدر،
کدئین و روان گردان توسط حجاج و عمرهگزاران به این کشور ممنوع است.

انتقاد هاشمی به تعداد تعطیالت کشور
رئیس شورای شهر تهران به تعداد تعطیالت کشور واکنش نشان داد و گفت:
این تعطیالت موجب کاهش بهرهوری در بخشهای مختلف به ویژه مدیریت
شهری میشود.
به گزارش تسنیم ،محسن هاشمی رفسنجانی در ابتدای شصت و نهمین جلسه
شورای شهر تهران با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن عید سعید
فطر اظهار کرد :روز جمعه ،عید سعید فطر است .عید روزهداران ،عیدی که خداوند به
مناسبت آن به اندازه تمام بندگانی که در کل ماه مبارک رمضان و شبهای قدر مورد
بخشش قرار گرفتهاند ،میبخشد .عید فطر عیدی که با سنت زیبای دادن فطریه و نماز
وحدتبخش عید فطر از برجستهترین نمادهای سنت اسالمی است .وی تصریح کرد:
نماز عید فطر موعدی است که تمام کدورتها ،اختالفات و کینهها باید جای خود را به
برادری ،محبت و مودت بدهد .به خاطر داریم در سال  1388و در اوج بحران داخلی و
اختالفات سیاسی ،مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید فطر کلید واژه ماندگار جذب
حداکثری و دفع حداقلی را مطرح کردند و بر حفظ حقوق شهروندی جامعه در برابر
سختترین اتهامات تاکید کردند .رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :بیمناسبت نیست
رسانه ملی به جای بازخوانی اختالفات سیاسی و دامن زدن به تنشها ،اینگونه اظهارات
تاریخی و وحدتبخش امام خمینی و رهبر معظم انقالب را بازخوانی و یادآوری کند .وی
همچنین تعطیالت عید سعید فطر را فرصتی برای شادابی شهروندان دانست و افزود :با
اقدام مناسب مجلس شورای اسالمی یک روز بر تعطیلی عید فطر افزوده شد .هاشمی در
ادامه به تاثیرات تعطیالت و ارتباط آن با بهرهوری مدیریت شهری اشاره کرد و گفت :اگر
چه تعطیالت رسمی در ایران 27 ،روز در سال غیر از آخر هفتهها ،شامل  6روز تعطیلی
ملی 4 ،روز تعطیالت انقالبی و  17روز تعطیالت مذهبی است اما به دلیل چینش و
کارکرد نامناسب این تعطیالت دست کم معادل آن نیز به عنوان بینالتعطیلی یا الحاقی،
در فعالیت دستگاههای اجرایی اختالل به وجود میآید و عمال دو ماه را از دست میدهیم،
اگر هزینه جاری شهرداری تهران را ماهیانه  1000میلیارد تومان در نظر بگیریم ،دست
کم  2هزار میلیارد تومان در سال به دلیل عدم استفاده درست و ساماندهی تعطیالت
اتالف میشود .وی ادامه داد :از  27روز تعطیل غیر از  5روز تعطیالت نوروز بیش از نیمی
از تعطیالت به مناسبت عزاداری است که در اکثر آنها بسیاری از شهروندان تهرانی با
تعطیل کردن روز قبل یا بعد به سفرهای تفریحی میروند یعنی نه تنها فلسفه تعطیلی
برای برخورداری مراسم عزاداری محقق نشده بلکه به کاهش بهرهوری ،تصادفات و آلودگی
محیط زیست و اتالف وقت مردم در ترافیک هم منجر میشود .در حالی که اگر اکثر این
روزهای عزاداری تعطیل نباشد میتوان با برگزاری مراسم عزاداری رسمی در ادارات،
مدارس ،دانشگاه ها و بازار تکریم بهتری از اهل بیت کرد .رئیس شورای شهر تهران با
اشاره به طرح ساماندهی تعطیالت مجلس شورای اسالمی که چند سالی است در دست
رسیدگی است ،گفت :در این طرح حذف  12فرودین و  15خرداد از تعطیالت انقالبی و
 29اسفند از تعطیالت ملی و مختص کردن تعطیلی شهادت برخی ائمه به قم و مشهد
قید شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است .وی در پایان با بیان تجربه سایر کشورهای
اسالمی در تمرکز تعطیالت مذهبی و روزهای شادمانی دینی ،نظیر عید فطر بیان کرد:
تمرکز تعطیالت و روزهای شادمانی دینی میتواند در تبلیغ دین و تزریق نشاط به جامعه
موثر باشد که امیدواریم با به نتیجه رسیدن این موضوع افزایش بهرهوری در مجموعه
کشور به ویژه مدیریت شهری محقق شود.

اصالح الگو و کاهش مصرف انرژی در غرب تهران
بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر دو راهکار اساسی
برای اصالح و کاهش مصرف انرژی در منطقه  5است.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ،5علیرضا علی بخشی
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه در تشریح اقدامات انجام شده در خصوص
اصالح الگو و کاهش مصرف انرژی در منطقه  5گفت :با بررسی میزان مصرف با هماهنگی
معاونت مالی و اداری منطقه و هدف گذاری در ساختمان های مربوط به شهرداری و
موتور خانه ها در سرای محالت و نواحی هفتگانه با راهکارهایی نظیر نصب سختی گیر که
مانع رسوب آب می شود ،سامانه کنترل هوشمند گرمایشی در ساختمان ها ،نصب سامانه
کنترل رادیویی و برنامه دهی به پایانه های حرارتی دمنده دار ( فن کوئل و اسپیلت)،
نصب دستگاه کنترل کننده فشار آب ،نصب سایبان کولر ،عایق بندی موتورخانه ها،
تعویض المپ های معمولی با المپ های کم مصرف در سرویس های بهداشتی و روشنایی
هوشمند ،کنترل شیر ترموستاتیک روی رادیاتورها و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (
آبگرمکن خورشیدی و سیستم فتوولتاییک) برای اصالح عملکرد و کاهش مصرف انرژی
به منظور صرفه جویی در مصرف برق و گاز اقدام کرده است.

