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  شهردار منطقه یک در جمع شورایاران محالت شمال تهران:

مواهب طبیعی و افراد فرهیخته دو 
سرمایه اصلی شمال تهران است

| مواهب طبيعــى و اكولوژيكى و افراد 
فرهيخته دو ســرمايه اصلى در شــمال تهران 
محســوب مى شــود  كه منطقه يك را ازساير 
مناطق متمايز مى كند. به گــزارش كائنات و 
به نقل از روابط عمومى شــهردارى منطقه يك 
مهندس سيد حميد موسوى شهردار منطقه يك 
در جمع شوراياران محالت 27 گانه شمال تهران 
با بيان مطلب فوق اظهار داشــت:هيچ منطقه اى در شهر تهران از نظر 
معيشتى ، دانش،شرايط فرهنگى باالتر از منطقه يك نيست و اين سرمايه 
انسانى اگر در كنار مديريت شــهرى قرار گيرد نتيجه آن رونق منطقه 
است.موسوى افزود: با ساختار سازى مناسب شورايارى ها مى توانيم آن 
ها را از طرح مسايل  و دغدغه هاى كوچك محلى به سمت ارايه طرح هاى 
كاربردى در محله ها ارتقا دهيم .وى افزود: شوراياران بعنوان دولت هاى 
محلى بايد طرح مناسب محله خود را بررسى كنند و به مديريت شهرى 
منطقه اعالم نمايند كه چه طرح و پروژه هايى الزم اســت در محله آنها 
اجرا شود تا بستر شــهرى براى زندگى ساكنان آن مناسب سازى شود.
شهردار منطقه يك تصريح كرد:تقويت شورايارى ها و نهادهاى اجتماعى 
در راستاى توســعه پايدار بايد اجرا شود چرا كه توسعه پايدار در شهر با 
توسعه اجتماعى رخ مى دهد كه مهمترين شاخص اين توسعه ، حضور 

مردم، سازمان هاى مردم نهاد و سرمايه هاى انسانى است .

 آماده باش و تمهیدات پلیس
برای چهارشنبه سوری

| جانشــين فرمانده ناجا از آماده باش 
پليس بــراى تاميــن امنيت و حفــظ آرامش 
شهروندان در چهارشنبه ســورى خبر داد. به 
گزارش كائنات به نقل از ايســنا، سردار ايوب 
سليمانى در اين باره گفت: البته در اين خصوص 
دســتگاه ها و نهادهاى ديگرى هم مســئوليت 
دارند كه وارد عمل شده اند، پليس هم از مدت ها 
قبل اقدامات خود در اين زمينه را آغاز كرد و با نظارت و توان اطالعاتى 
خود موفق شد تا در گلوگاه هاى مختلف از قاچاق و توزيع مواد محترقه 
خطرناك در كشور جلوگيرى كند. چندين انبار نيز طى اين مدت از سوى 
ماموران پليس كشف شده اســت. وى با بيان اينكه اقدام اصلى پليس 
در اين راستا صورت گرفت كه مواد محترقه خطرناك در جامعه پخش 
نشود، درباره برگزارى محله محور چهارشنبه سورى نيز گفت: آنچه كه 
ما مى گوييم اين است كه معابر عمومى، جاهايى كه محل تردد و ازدحام 
مردم باشد نبايد دچار مشكل شود و طبيعى است كه براى حفظ آرامش 
و امنيت مــردم در جاهايى كه در تردد مردم خلل ايجاد شــود، چنين 
اجازه  اى نخواهيم داد.به گفته جانشين فرمانده ناجا، رويكرد پليس در 
چهارشنبه سورى اين است كه  از وقوع تخلفات جلوگيرى كند.سليمانى 
در مورد افرادى كه ممكن اســت به اموال عمومى و تجهيزات شــهرى 
آسيب برسانند نيز گفت:  قطعا با اين موارد برخورد مى كنيم، حتى در 
جريان هستيم بعضى ها فراخوان هايى زدند كه ما حواسمان به آنها هم 
هست  و به استان ها نيز ابالغ كرده ايم كه مراقب افرادى كه قصد برهم 

زدم آرامش و سواستفاده از اين فضا را دارنذ، باشند.

 جشنواره سراسری شادی و نشاط
در سال نو

| معاون امور اجتماعى بهزيستى اســتان تهران از تدارك سبد كاال براى 
كليه خانواده هاى كودكان كار و خيابان در آستانه سال نو خبر داد.

مهشــيد موقر ، درباره آخرين اقدامات بهزيستى استان تهران براى ساماندهى 
كودكان كار و خيابان گفت: آئين نامه ساماندهى كودكان كار و خيابان كه مربوط 
به سال 1384 بود، توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى و سازمان ها و مؤسسات 
غيردولتى بازنگرى شده و تحت عنوان دستورالعمل حمايت هاى اجتماعى جهت 
تصويب به مراجع ذيربط ارسال شده است.وى با بيان اينكه در حال حاضر 2124 
كودك كار و خيابان تحت نظارت اداره كل بهزيستى استان تهران هستند، اظهار 
كرد: ايــن كودكان از طريق مراكز و مؤسســات غيردولتــى خدمات مددكارى، 
روانشناسى، بهداشتى - درمانى، آموزشى - تحصيلى دريافت مى كنند. همچنين 
اعضاى خانواده آنها حرفه آموزى و سواد آموزى مى شوند و خدمات كاهش آسيب 
و حمايت هاى مالى دريافت مى كنند.معاون امور اجتماعى بهزيستى استان تهران 
با اشــاره به اينكه بهزيستى در آســتانه ســال نو، در حال تدارك سبد كاال براى 
كليه اين خانواده ها است، تصريح كرد: همچنين اغلب مراكز براى اين كودكان و 

خانواده هايشان لباس نو و همچنين سبد كاال فراهم كرده اند.

واکنش سازمان غذا و دارو به اخباری درباره 
تخصیص ارز دولتی به »رژ لب« و »الک«

| سخنگوى سازمان غذا و دارو با اشاره به برخى اخبار مبنى بر تخصيص ارز 
دولتى به فرآورده هاى آرايشى و بهداشتى نظير رژ لب، الك و ...، گفت: هيچگونه 
ارزى از طريق ســازمان غذا و دارو به فرآورده هاى آرايشى و بهداشتى تخصيص 
پيدا نكرده است. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، دكتر كيانوش جهانپور با اشاره 
به اظهارنظرهايى درباره تخصيص ارز دولتى به فرآورده هاى آرايشــى- بهداشتى 
مانند رژلب، الك و...، گفت: هيچ يك از فرآورده هاى آرايشــى و بهداشتى جزو 
اقالمى كه از ارز ترجيحى استفاده كنند، نيستند و به هيچ وجه هم چنين مجوزى 
برايشان از ســوى ســازمان غذا و دارو صادر نمى شــود.وى با بيان اينكه صدور 
تخصيص ارز ترجيحى براى اقالم غيردارويى، در حوزه وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو نيست، افزود: ســازمان غذا و دارو بحث تخصيص ارز دولتى را صرفا با 
معرفى شــركت هاى واردكننده مواد اوليه دارويى، داروها و تجهيزات و ملزومات 
ضرورى پزشكى پيش مى برد. در حوزه ساير فرآورده ها و كاالهاى سالمت محور 
اعم از فرآورده هاى غذايى و.... كه حتى ممكن اســت ارز ترجيحى هم بگيرند يا 
اقالم ديگرى مانند كاالهاى آرايشى و بهداشتى، مكمل ها و فرآورده هاى طبيعى و 
سنتى كه محل ارتزاق شان از ارز ترجيحى نيست، به هيچ وجه سازمان غذا و دارو 

در زمينه تخصيص ارز به اين حوزه ها ورود ندارد.

۳۶۰ میلیون مراجعه در روز به مجموعه های 
وزارت کار می شود

| وزيــر كار و رفــاه اجتماعى گفــت: 360 ميليون مراجعــه در روز به 
مجموعه هاى وزارت كار در كشور مى شود.

محمد شريعتمدارى در جلسه شــوراى هماهنگى مديران لرستان، با اشاره به 
مسكن معلولين، اضافه كرد: اين مهم مورد توجه مقام معظم رهبرى است كه در 

اين راستا تفاهم نامه اى با بسيج سازندگى امضا كرده ايم .
وى با بيان اينكه الكترونيكى كردن خدمات بايد در دستور كار باشد گفت: توسعه 
آى تى و پايه هاى سخت افزارى آى سى تى در دســتور كار بايد قرار بگيرد، نياز 
به ساخت اپليكيشن هاى جديد هم نيست كه هزينه دربردارد، از اپليكيشن هاى 
موجود اســتفاده شود؛ هرچه از تعداد مراجعات كاســته شود به سالمت ادارى و 

مردم كمك كرده ايم.
وى يادآور شد: بايد مديران نسبت به ســالمت ادارى محيط كار خود حساس 
باشند.وزير كار اظهار كرد: هيچ كسى حق ندارد چهره نظام و نظام ادارى كشور 
را به خاطر نياز خود مخدوش كند، اين افراد مى تواند برود بيرون از سيستم و كار 
ديگرى بكند.وى تصريح كرد: امروز كشور به مديريت ادارى معمولى نياز ندارد و 

مثل دوران جنگ است؛ مديران براى خدمت رسانى نبايد وقت بشناسند.

خبرنامه دریچه

آمادگی هالل برای ارایه خدمات در سوریه درصورت ازسرگیری اعزام زائران

| دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان كه براى 
شركت در نشســت وزراى موادمخدر كميسيون مواد مخدر 
سازمان ملل در وين حضور دارد، در اين نشيت سخنرانى كرد.

بخشى از متن سخنرانى اسكندر مومنى به شرح زير است: 
جناب آقاى رئيس، عاليجنابان، هيات هاى محترم شركت 
كننده؛ابتدا ضمن عرض تســليت به خانــواده هاى حادثه 
تروريستى عليه دو مسجد در نيوزيلند، اين حمله تروريستى 
را محكوم نمــوده و انتظار جدى داريم ســريعا عوامل آن به 
پيشگاه عدالت سپرده شوند.جناب اقاى رييس؛اجازه دهيد 
انتخاب جناب آقاى ميرغنى اباكر آل طائب بخيط به عنوان 
رئيس شصت و دومين نشست كميسيون مواد مخدررا تبريك 
عرض كرده و از جناب آقاى يــورى فدوتوف مدير اجرايى و 
همكاران ايشان در دبيرخانه نيز بخاطر برگزارى اين نشست 
مهم و از تالش هاى هيات رئيســه نشست در طول يكسال 
گذشته سپاسگزارى نمايم. همچنين اجازه بفرماييد مراتب 
خرسندى هيات جمهورى اسالمى ايران از تصويب اعالميه 
سياسى 2019 را اعالم نموده و ابراز اميدوارى نمايم اين سند 
سياسى بتواند به عملياتى و اجرايى نمودن همه تعهدات ايجاد 
شده طى دهه گذشته كمك نمايد.جناب آقاى رئيس؛ اجازه 
دهيد ســخنم را با اين آيه قران شــروع كنم كه مى فرمايد: 
هركس جان انسانى را نجات بخشــد گويى تمام انسان ها را 
نجات بخشيده اســت. اين دستور آسمانى سرلوحه مبارزات 
چهل ساله جمهورى اسالمى ايران قرار گرفته و بر اساس آن 
فارغ از رنگ و نژاد و مليت، سالمت و خوشبختى تمامى انسانها 
بويژه جوانان، در اقدامات مقابله اى جمهورى اسالمى ايران با 

بليه شوم مواد مخدر مد نظر قرار گرفته است. براى ما سالمت 
و سرزندگى و نشــاط جوانان ايرانى با جوانان ساير كشورها 
يكسان اســت. نيروهاى غيور مقابله اى ايران، آگاهانه جان 
خويش را براى مقابله با ترانزيت مواد مخدر در طبق اخالص 
گذاشته و شهداى زيادى كه اكثراً خود جوان بوده اند، در اين 
مبارزه جهانى تقديم نموده ايم.جناب آقاى رئيس، عاليجنابان، 
هيات هاى محترم شــركت كننده؛  تجربه چهار دهه مقابله 
خستگى ناپذير جمهورى اسالمى ايران با قاچاقچيان و تحمل 
خسارات غير قابل جبران جانى و مالى از جمله تقديم 3811 
شهيد و 12 هزار جانباز باعث گرديده است تا بموازات برنامه 
هاى كاهش تقاضا و آسيب، طراحى برنامه هاى فراگير براى 
مقابله هوشــمند با مافياى بين المللى و باندهاى منطقه اى 
براى توقف كشــت و توليد از منشاء اصلى تا مقصد نهائى آن 
در دستور كار سياست هاى مقابله با عرضه قرار گيرد. در اين 
راستا، جمهورى اســالمى ايران در سه دهه گذشته تاكنون، 
حدود 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روانگردان ها را كشــف 
كرده اســت. بر طبق گزارشــات دفتر UNODC حدود 76 
درصد كشفيات جهانى ترياك و بيش از 30 درصد كشفيات 
جهانى هروئين توســط ايران صورت مى گيرد. همچنين در 
سال 2018 دســتگاه هاى مقابله اى كشور با اجراى 1557 
مورد عمليات عليه اشرار و شــبكه هاى بين المللى قاچاق در 
منطقه و انهدام 2114 باند موفق به كشف حدود 807 تن انواع 
موادمخدر و روانگردان ها از جملــه 45 تن هروئين و مرفين 
گرديده است. اهميت فعاليت ها و اقدامات ايران زمانى روشن 
تر مى شــود كه بدانيم ايران به تنهايى از ورود بيش از %30 

هروئين غيرقانونى از كشور توليد كننده به بازار غيرقانونى بين 
المللى ممانعت بعمل مى آورد.دسترسى به مواد براى مصارف 
پزشكى و درمانى در چارچوب كنوانسيون هاى سه گانه بين 
المللى، ضمن مقابله با انحراف آنها به بازارهاى غير قانونى و 
اجراى سياست هاى كاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن 
تبعات منفى سوء مصرف و ارتقاء سالمت عمومى و تالش براى 
جامعه اى عارى از مواد مخدر، جزء الينفك استراتژى متوازن 
جمهورى اسالمى ايران مى باشد. درحالى كه طبق گزارش 

دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد از هر 6 نفر معتاد 
در جهان يك نفر تحت پوشش درمانى است، اما در جمهورى 
اســالمى ايران كمى بيش از چهار نفر تحت پوشش خدمات 
درمانى قرار دارند. تاكيد مى كنم كه جمهورى اسالمى ايران 
با ارتقاء قوانين ملى و بهبود دستورالعمل ها و مقررات تالش 
دارد تا ضمن پيشگيرى از ارتكاب جرايم، زمينه هاى بازتوانى و 
بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجراى اين سياست، 

برنامه «مجازات هاى جايگزين» ايجاد شده است. 

سیاسیشدنموادمخدرکمکیبهآننمیکند
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

| دكتر محمد تقى حلى رئيس مركز پزشكى حج و زيارت جمعيت هالل احمر با اشاره به احتمال از سرگيرى اعزام زائران ايرانى به كشور 
سوريه، اظهار كرد: صحبت هايى درباره از سرگيرى اعزام زائران مطرح شده، بنابراين در صورتى كه سفرها به شكل رسمى آغاز شود ما نيز آمادگى 

داريم كه در كوتاه ترين زمان ممكن مراكز درمانى خود را در دمشق و زينبيه راه اندازى كنيم تا نسبت به ارائه خدمات به زائران اقدام شود.
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