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آخرین آمار«زاد و ولد»
در سال ۹۵
آمار منتشر شده در ســازمان ثبت احوال
کشور نشــان می دهد از ابتدای امسال ۲۹۳
هزار و ۶۰۲نفر فوت کرده اند که ســهم مردان
از جمعیت بیشــتر اســت .به گزارش مهر،بر
اساس اعالم ســازمان ثبت احوال کشور تعداد
متولدین امســال تا این لحظه یک میلیون و
 ۲۳۹هزار و  ۵۳نفر هســتند که از این تعداد،
متولدین پســر ۶۳۴هــزار و ۳۹۵نفر و تعداد
متولدین دختر ۶۰۴هزار و ۶۵۸نفر هســتند.
تعداد متولدین دیــروز  ۲۲دی ماه یک هزار و
 ۵۵۳نفر گزارش شــده است .همچنین تعداد
فوت شدگان امســال تا این لحظه ۲۹۳ ،هزار
و  ۶۰۲نفر اســت که از این تعداد فوت شدگان
مرد ۱۵۵ ،هزار و  ۶۰۹نفر و تعداد فوت شدگان
زن ۱۳۷ ،هزار و  ۹۹۳است .به طور کلی تعداد
فوتشدگاندیروز۳۶۸نفرتااینلحظهاست.

اقدامات برای تأمین امنیت
دربازارتجریشموثربودهاست
رئیس کمیسیون سالمت،محیط زیست و
خدماتشهریشورایشهرتهرانبابیاناینکه
تالشسازمانهایذیربطبرایتامینامنیت
در بازار تجریش و ســاماندهی دست فروشان
موثر بوده است ،گفت :امیدواریم این تمهیدات
ادامهداشتهباشد.
به گزارش ایســنا ،رحمت اهلل حافظی در
نشســت ســاماندهی بازار تجریش با حضور
وکیل برخی از کســبه این بازار ،با اشــاره به
تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی بازار تجریش
بهمنظورحلمشکالتومسایلاینبازار،اظهار
کرد :خوشــبختانه این کارگــروه با همکاری
سازمان های ذی ربط تشــکیل شد و اقدامات
الزم برای تامین امنیت این بازار نیز انجام شده
است.
وی درباره روز و شب بازارهای تجریش نیز
گفت:بنابهگفتهمسئوالنزمینمناسبیبرای
تشکیل این بازارها در منطقه  1وجود ندارد اما
در این محــدوده انبار بزرگی وجــود دارد که
قابلیتتبدیلشدنبهبازاررادارد.خوشبختانه
بانصبتابلوهایاطالعرسانیبرایساماندهی
بساط گسترها و دستفروشان ،همکاری خوبی
صورت گرفته اســت و نیروهــای انتظامی و
شهربان نیز برای ایجاد امنیت اقدامات الزم را
انجامدادهاند.
حافظی ضمن تشــکر از فعالیت و حضور
موثر نیروی انتظامی در حل مشــکالت بازار
تجریش،اعالمکرد :باشناساییدستفروشان
تجریش مشخص شــد این دست فروشان دو
گروه بومی و مهاجر هستند از این رو ثبت نام از
این افراد به عمل آمد و تعدادی را به روز و شب
بازارهای شهر معرفی شدند ،تمهیداتی که در
این خصوص انجام شده اســت تا پایان سال از
سوی شرکت شهربان و حریم بان ادامه خواهد
داشت .وی ابراز امیدواری کرد که مسئوالن امر
در تصمیم گیری برای بازار تجریش از نظرات
کسبهنیزاستفادهکنند.
رئیس کمیسیون سالمت،محیط زیست
و خدمات شهری شورای شــهر تهران با بیان
اینکه بازار تجریش فضایی فرهنگی ،مذهبی
و توریستی است ،گفت :انتظار میرود که این
فضا حفظ شود تا محل مناســبی برای تردد
زائرین ،توریســت های داخلــی و خارجی و
شهروندانباشد.

نقش محوری بانوان در اقتصاد
خانواده و اقتصاد مقاومتی
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران
گفت :باید بر نقش محوری بانــوان در اقتصاد
خانوادهواقتصادمقاومتیتوجهجدیشود.
بهگزارشمهر،مجتبیعبداللهیدرمراسم
افتتاحیه پنجمین جشــنواره تسنیم گفت:
امیدواریمشاهدرونقوفعالیتهایمختلفدر
ستاد توانمندسازی بانوان باشیم و وضعیت رو
به رشد آن را در مسیر حرکت به تعالی در آینده
مشاهدکنیم.
وی با اشــاره به پنجمین دوره جشــنواره
تســنیم گفت :برگــزاری نمایشــگاههای
اینچنینی در موضوعات شــهر و شهرنشینی،
ســبک زندگی ،عفاف و حجاب و  ...بسیار حائز
اهمیتاست.
معاونفرهنگیاجتماعیشهرداریتهرانبا
بیان این مطلب که بحث مد و لباس اسالمی-
ایرانی از دستاوردها این نوع نمایشگاهها است
گفت :جدا از این موضوع بحث توانمندسازی
بانوان در محالت با محوریت بانوان سرپرست
خانوار می توانــد از دیگر دســتاوردهای این
نمایشگاههاباشدواهمیتآنراارتقادهد.
وی تاکید کرد :آنچه مهم است نقش بانوان
در خانواده است که در چنین نمایشگاههایی
تاکیــد ما بر جلوه گــری این نقش ها اســت.
بحث اقتصاد خانــواده و نقش بانوان در اقتصاد
مقاومتی بسیار حائز اهمیت است که ما در این
نمایشگاههاپیگیرآنهستیم.

کوتاه



کودکآزاریها اعالم
نمیشود

سواد دیگر خواندن و نوشتن نیست

بیشــتر کارشــناس امور آموزشــی بر تحول
بنیادین محتوی آموزشی در مدارس تاکید دارند
و معتقدند این آموزش ســنتی در آینده ،چندان
به کار دانــش آموزان نخواهد آمــد و آنها نیازمند
آموزشمهارتزندگیهستند.
به گــزارش مهــر ،سالهاســت کــه دوران
دبیرســتان را تمام کــرده ایم اما هنــوز به نقش
سینوس ،کسینوس ،تانژانت و کتانژانت در زندگی
پی نبرده ایم .همه فرمول های ریاضی و تاریخ تولد
و فوت بزرگان ایران و جهــان را حفظ کرده ایم اما
هیچ وقت در هیچ کجای زندگی به کارمان نیامد و
معلوم نیست این کتاب های پر از نکته های مهمی
که تنها تا تابستان همان سال تحصیلی به یادمان
میماندند چه کمکی به بهتــر زندگی کردنمان
کرد؟
حاال بعد از گذشــت چند دهه از دوران مدرسه
جز داســتان کوکب خانــم و دهقان فــداکار که
میگویند از کتاب های درســی حذف شده است
را به یاد نداریم .از آن همه شــعرهای طوالنی که
مجبور بودیم حفظ شان کنیم چند بیتی از شعر
«انار» و «باز باران با ترانه» ته ذهنمان ته نشــین
شدهاست.
اما دیگر به آن چه ما به عنوان سواد در این سال
ها آموخته ایم ســواد نمی گویند و تعریف سواد
تغییر عمیقی کرده است و دیگر به هر که مهارت
خواندنونوشتنداشتهباشدباسوادنمیگویند.
تعریفسوادنوینچیست؟
 ۱۰۵سال است که از قانون اجباری شدن سواد
در ایران می گذرد .در تمام این ســال ها دولت ها
تالش کرده اند بی ســوادی را در کشــور ریشــه
کن کنند و سیســتم آموزشــی مدرن را توسعه
دادهاند و سهم چشــمگیری از بودجه کشور برای
ســوادآموزی هزینه شده اســت .اما به رغم همه
تالشها با تغییر بنیادین تعریف ســواد باز دچار
عقب ماندگی های معناداری در حوزه افراد باسواد
هستیم.
محمد رضایی ،کارشناس مســائل آموزشی
درباره وضعیت نظام آموزشــی ایران در ارتباط با
تحول مفهومی در ماهیت ســواد میگوید :سواد،
مهارت خواندن و نوشتن نیست ،چون به هرحال
این را یــاد میگیرند ،داشــتن معلومات هم مهم
نیست .منظور ما از سواد معنای عمیقتری است.
معموال در جامعه ما مفهوم سواد ،به معنای عمیق
کمتر مطرح میشــود و بیشــتر همــان مفهوم
سطحیآندرنظرگرفتهمیشود.
ســواد یعنــی کســب مجموعــهای از
شایستگیهایی که نظام آموزش و پرورش باید در
برابر آن پاسخگو باشد .این معنای جدیدی از سواد
استومانتوانستیمازاینمعنااستفادهکنیم
رضاییمیگوید:آدمباسواددرفرهنگمایعنی
کسی که خواندن و نوشتن بلد است ،اما اخیرا این

مصائب عصر باسوادان بی سواد

موضوع متحول شــده و در منابع تخصصی آنچه
بهعنوان ســواد مطرح اســت معنای عمیقتر و
دقیقتریدارد.
وی ادامــه میدهــد :ســواد یعنی کســب
مجموعهای از شایستگیهایی که نظام آموزش و
پرورش باید در برابر آن پاسخگو باشد .این معنای
جدیدی از سواد اســت و ما نتوانستیم از این معنا
استفادهکنیم.
به گفته وی متاسفانه بسیاری تصور میکنند
که لفظ سواد نمیتواند مجموعه شایستگیهایی
را که نظام آموزشــی باید در بچهها محقق کند و
پاسخگو باشد برساند و ذهن مخاطب را به سمت
همان معنای سنتی و سطحی میبرد ،لذا برای به
کار بردن کلمه ســواد مقاومت میکنند .به گفته
این کارشناس حوزه آموزشی؛ آموزش و پرورش
باید به دنبال آن باشد که جامعه سواد اجتماعی،
هنری،ریاضی،علمیوفناوریداشتهباشد.
در آموزش و پرورشــمان اجازه ابراز
وجودوشکوفاییبهبچههارانمیدهیم
حمید ایمانی کارشــناس مســائل آموزش
پرورش نیــز در این باره میگویــد :دانشآموزان
ایرانی بعد از  ۱۲ســال قدرت خودیابی ندارند و با
محیطاطرافنمیتوانندارتباطبرقرارکنند.
وی تعریفی از مفهوم ســواد ارائــه میکند و
میگوید :تعریف یونســکو از سواد یعنی خواندن،
نوشــتن و فهمیدن که در این فهمیدن  ۱۵تا ۳۴
ویژگی و شایستگی آورده شــده است .متاسفانه
ما در آموزش و پرورشــمان اجازه ابــراز وجود و
شــکوفایی به بچهها را نمیدهیم .بــه گفته این
کارشــناس؛ با یک کتاب آمــوزش مهارتهای
زندگی هم نمیتوان این مشــکل خودشکوفایی
دانشآموزان را حل کرد .یکی از راهها این اســت
که آزادی عمل دانشآموزان را زیاد کنیم تا کمبود
آموزشهایمهارتیراجبرانکنیم.
با یــک کتاب آمــوزش مهارتهــای زندگی
نمیتوان مشکل خودشــکوفایی دانشآموزان را

حل کرد .یکی از راهها این اســت که آزادی عمل
دانشآموزان را زیــاد کنیم تا کمبود آموزشهای
مهارتیراجبرانکنیم
ایمانی ادامه میدهد :باســواد شــدن اگر در
یک مجموعه آزادی انتخاب و عمل اتفاق بیفتد،
پیامدها و دستاوردهای محسوستر و ارزندهتری
دارد و نتیجه کار در نظام آموزشــی تبدیل به یک
ســری محفوظات نمیشــود که بعــدا هم هیچ
کاربردیندارد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با انتقاد
از وضعیت فعلی سواد دانشآموزان میگوید :در
حال حاضربیشتر دانشآموزان ما دارای یکسری
معلومات سطحی و اندک هستند که در ادامه راه
زندگیبهکارشاننمیآید.
دانشآمــوزان مــا تنهــا میخواننــد بدون
آنکه مفهــوم و عمق موضــوع را درک کنند .این
دانشآمــوزان فردا آیندهســازان خواهند بود .ما
در آموزش و پرورش به دنبال چه هســتیم ،القای
یکسری مطالب به دانشآموزان یا باالبردن سطح
علمی و ماندگار در دانشآموزان که در آینده نمود
پیداکند؟
سواد تنها داشــتن مهارت نیست؛
شیوهبودنوزیستناست
به گفته این کارشــناس امور آموزشــی سواد
وقتی اتفاق میافتد که فرد بتواند به کمک ســواد
از الگوی ارتباط شــفاهی به الگوی ارتباط کتبی
انتقال پیدا کند .ســواد میانجی دو شــیوه تفکر
داشتن و بودن است .به همین دلیل وقتی از سواد
صحبت میکنیم ،ســواد فقط مهارت نیســت.
بلکه شیوه بودن است ،شیوه زیستن است .شیوه
بودن و شیوه زیستن یعنی اینکه ما به کمک سواد
هویت جدیدی پیدا میکنیم که بعــد از آن یا به
کمک آن ســواد ،ما نوعی از ادراک خالق و ادراک
حسی و نوعی از فهم فرهنگی و تجربه زندگی را در
خودمانتحققمیبخشیم.
بیشــتر کارشــناس امور آموزشــی بر تحول

بنیادین محتوای آموزشی در مدارس تاکید دارند
و معتقدند این آموزش سنتی در آینده چندان به
کار دانش آموزان نخواهد آمد .حســین قاسمی
دبیر قدیمی و بازنشســته در خصــوص تعریف
نوین سواد می گوید :انســان باسواد انسانی است
که ضمن برخورداری حداقلی از ســواد خواندن
و نوشــتن ،بتواند توانایی برقراری ارتباط درست
با انســانهای دیگر ،طبیعت ،خود و خدا را داشته
باشد؛ به همین سبب است که امروزه در برخی از
کشورهایپیشرفتهجهان،سخنازسواداخالقی،
سواد رسانهای ،ســواد عاطفی ،سواد فرهنگی و...
به میان میآید .امروزه و با گســترش سرسامآور
فناوریهای نویــن ،نمیتوان کســی را که تنها
خواندن و نوشتن میداند و از استفاده از ابراز نوینی
چون رایانه ناتوان است ،باسواد خواند .حتی فهم
عرفی مردم ما هم این تعریف از سواد را زیر سوال
میبرد .مثال مشــاهده میکنیم کــه فردی که با
مدرک مثال دکترا ،سستترین و غیرمنطقیترین
حرفها را بر زبان میآورد ،سواد و مدرکش از سوی
بسیاری از مردم زیرسوال میرود .بنابراین حداقل
دو تعریف از سواد میتوان ارائه داد :تعریف سنتی
وتعریفمدرن.
وی ادامه می دهد :اگر قبول کنیم که درآموزش
و پرورش ایران ،مراد از سواد فقط خواندن ونوشتن
است ،به نظر میرسد که آموزش و پرورش به این
هدفخودنائلمیشود،
اگر مراد از سواد ،ســواد به معنای مدرن باشد،
البته نظام آموزشــی ما در این زمینه چندان توانا
نیســت که از آموزش و پرورش غیررسمی کشور
همعقبتراست
به این معنــی که فارغالتحصیــان این نظام
آموزشیبعدازاتمامدورهدبستان،تواناییحداقلی
در خواندن و نوشــتن را دارند .اما اگر مراد از سواد،
سواد به معنای ســواد مدرن باشــد ،البته نظام
آموزشــی ما در این زمینه چندان توانا نیست که
بســیار از آموزش و پرورش غیررسمی کشور هم
عقبتر است؛ یعنی به نظر میرسد دانشآموزان
این نظام آموزشی ،چیزهایی مانند سواد عاطفی،
سواد اخالقی ،سواد رسانهای و سواد تفکر انتقادی
را نمیآموزند و اصال برای نظام آموزشی ما مساله
و دغدغه نیست .در واقع بهطور سیستماتیک این
چیزها در مدارس ما آموزش داده نمیشود .اگر هم
بتوان از اینگونه سوادها سراغی در مدارس گرفت،
بستگی به ذوق و سلیقه و ابتکار و خالقیت معلمان
آن مدارس دارد؛ وگرنه سیستم آموزش و پرورش
چنینچیزیراازآنهانخواستهاست.البتهنسیمی
از این معنای مدرن از سواد در گفتههای برخی از
مسئوالن آموزش و پرورش وزیدن گرفته است اما
به نظرم آن قدر مشــغول کارهای روزمره هستند
که آن نســیمهای اندک هم فرصت وزیدن پیدا
نمیکنند.

هوای تهران همچنان ناسالم

معاون پایش و نظــارت اداره کل حفاظت محیط
زیست اســتان تهران گفت :هوای تهران با میانگین
شاخص کیفی 126در شــرایط ناسالم برای گروههای
حساسجامعهقراردارد.
محمد رســتگاری معاون پایش و نظارت اداره کل
حفاظت محیط زیست اســتان تهران در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره وضعیت کیفی دیروز
(چهارشنبه) پایتخت نشینان ،اظهار داشت :بر اساس
دادههای به دســت آمده از ایســتگاههای سنجش
آلودگی ،هوای تهران در  24ساعت گذشته منتهی به
ساعت  8صبح دیروز (چهارشنبه)در شرایط ناسالم
برایگروههایحساسجامعهقراردارد.
وی افزود :میانگین ذرات معلق با قطرکمتر از 2.5
میکــرون به
میــزان 126

بیانگرقرارگیریکیفیتهوایدیروز
پایتخت نشینان در شرایط ناسالم
برایگروههایحساسجامعهاست.
رســتگاری دربــاره دیگر
شــاخصهای کیفی هوای
دیروز پایتختنشینان بیان
داشــت :میانگین شاخص
کیفی منوکسیدکربن به میزان
 52در شرایط ســالم و ذرات معلق
با قطر کمتر از  10میکرون به میزان
 66در شرایط سالم وضعیت دیگر
شــاخص های کیفی هوای دیروز
تهرانهستند.
معاون پایش و نظــارت اداره
کل حفاظــت محیط زیســت

اســتان تهــران با
بیان اینکه آلودگی هوای دیروزهم به
دلیل وارونگی هوا بوده است ،گفت:
ایستگاه ســنجش آلودگی هوای،
پارکقائمدرمنطقه 18بامیانگین
شاخص کیفی 172؛ ناسالمترین
نقطه دیروز پایتخت برای تمام
افرادجامعهاست.
رســتگاری در پایان تأکید
کرد :کــودکان ،ســالمندان،
بیماران قلبی ،ریوی و تنفســی
از حضور ،تردد  ،انجام فعالیتهای
بدنی در فضای آزاد خودداری کنند،
البته این توصیه مشمول سایر شهروندان
نیزمیشود.

تنها  30درصد متکدیان قابل جمعآوری هستند
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شــهرداری تهران گفت :طبق
قانون ،شهرداری مجاز به جمع آوری تکدیگران باالی 15سال است و به
ایندلیلتنها30درصدمتکدیانقابلجمعآوریهستند.
رضا قدیمی مدیر عامل ســازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار داشت :با همکاری نیروی
انتظامی و قوه قضاییه نسبت به جمع آوری متکدیان در سطح شهر تهران
اقدام شده که تاکنون بیش از 5هزار نفر از این افراد به مراکز نگداری انتقال
یافتهاند.
وی در ادامه تصریح کرد :طبق قانون ،شــهرداری مجاز به جمعآوری
متکدیان باالی  15سال است و باندهای تکدیگری با علم به این موضوع
و با سوء استفاده از کودکان در سر چهارراهها و میادین که روزانه بین400
هزارتا 2میلیونتوماندرآمددارند،صاحبسودهایهنگفتیمیشوندو

از این رو با وجود تالشهای بسیار زیاد شهرداری تنها 30درصد متکدیان
قابلجمعآوریهستند.

قدیمی با بیان اینکه حداکثر مدت نگهداری این افراد به عنوان بیمار یا
معتاددرمراکزتنهایکماهاست،تأکیدکرد:مردمبایدبدانندکهکمکبه
متکدیان در واقع کمک به توسعه باندهای تکدیگری و استثمار کودکان
بیشتری است و به جای کمک به این افراد بهتر است به نیازمندان واقعی و
مراکزخیریهکمککنندکهبدونشکثواببیشتریخواهدداشت.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شــهرداری تهران در خصوص
ایجاد اردوگاه کار آفرینی ویژه دختران  7تا  11ســاله تهرانی ،گفت :این
اردوگاه به عنوان نخستین مرکز کارآفرینی است که دانش آموزان دختر
مدارس شــهر تهران در گروههای 60نفره در آن حضــور یافته و در قالب
کارگاههای تئوری و عملی ،ضمن آشــنایی با مشاغل مختلف صنعتی،
خدماتی،کشاورزیوغیرهازاینتجهیزاتاستفادهکردهوکاررادرفضایی
واقعیتجربهمیکنند.

مدیرکل پزشــکی قانونی گفت :مدیرکل
پزشــکی قانونی اســتان تهران با بیان اینکه
بســیاری از کودک آزاری ها اعالم نمی شود،
گفت :بر اساس محل و نوع جراحت ،این پدیده
شناساییمیشود.
مســعود قادی پاشــا در گفتوگــو با مهر
درخصوص پدیده کودک آزاری گفت :با برسی
شــکل ،محل و نوع جراحت ،کودک آزاری ها
شناسایی می شــود و پس از این تشخیص به
مراجع قضایی کمک می کنیم تا کودک آزاری
هاپیگیریقضاییشود.
وی افزود :در بسیاری از موارد خانواده اعالم
به بچــه آزاری نمی کنند بلکه کارشناســان
براساس معاینات پزشکی ،این مسئله را کشف
میکنند.
مدیرکلپزشکیقانونیاستانتهرانبابیان
اینکه در کــودک آزاری ادعایــی وجود ندارد،
گفت :با توجه به اینکه آزار و اذیت کودک توسط
خانواده ،قیم و سرپرست وی انجام می شود به
همین دلیــل موارد کــودک آزاری اعالم نمی
شود.
قادی پاشا در ادامه و با اشاره به قول مدیریت
بحران به پزشــکی قانونی ،اظهار داشــت :در
بازدید مسئوالن ســازمان مدیریت بحران از
مرکز تشخیص آزمایشــگاه کهریزک قولهای
مســاعدی مبنی بر اختصاص اعتباری برای
تجهیز سوله مدیریت بحران مطرح شد و قرار
شد  ۵۰درصد هزینه تجهیز ســوله مدیریت
بحرانپرداختشود.
قادی پاشــا با تاکید بر اینکه تجهیز سوله
بحران از واجبات اســت ،گفت :تجهیز ســوله
بحران از واجبات اســت تا اگر حادثه ای رخ داد
مشکلی برای شناسایی قربانیان و احراز هویت
نداشتهباشیم.
وی همچنین از قول دیگر این ســازمان در
رابطه با هزینه های مصرفی ســازمان پزشکی
قانونیبرایشناساییاجسادحادثهمناخبرداد
و افزود :قول دیگر مســئوالن سازمان مدیریت
بحران ایــن بود که هزینه هــای مواد مصرفی
پزشکیقانونیدرحادثهمناپرداختشود.

مخالفتمدیریتشهریباتغییر
در هویت تاریخی محالت شهر
نائب رئیس شورای شــهر تهران بر مخالفت
مدیریت شــهری با تغییر در هویــت تاریخی
محالت شــهر تاکید کرد .مرتضــی طالیی در
گفتگوبامهربااشارهبهمخالفتباتغییرهویتیدر
محالت تهران گفت :مدیریت شهری با هرگونه
تغییر در هویت تاریخی محالت مخالف اســت.
ویضمنانتقادازبرخیاظهارنظرهاورفتارهای
غیرکارشناســانه در جهت تاریخ سازی و تغییر
نام محالت شهر با تشریح اهمیت مستندسازی
و ایجاد مرکز مدیریت دانــش در کالبد تاریخی
تهران تاکید کــرد :هویت مــردم صرفا یک نام
نیست بلکه پاسخ به چیســتم و کیستم است و
وظیفه همه مسئولین و شهروندان است که در
حفظ هویت محلی و تاریخ نــگاری تهران برای
نسل های آینده اقدام کنند .نائب رئیس شورای
اسالمی شــهر تهران ادامه داد :مدیریت شهری
تهران در همه ابعاد طی این ســالها تالش کرده
که با مصوبات خــوب و اتخاذ تصمیمات قاطع و
مطالعه شده مانع از هم گسیختگی هویتی شود
و بر این باور است که می بایست در حفظ میراث
معنوی و تاریخی شهر تهران و زنده نگه داشتن
حافظهتاریخیمحالتکوشید.

اسکان موقت همراه بیماران
بیمارستانهایمنطقه12
در هتل سعدی
شــهردار منطقه 12با اشــاره به ســاخت
همراهســرا در قلب تاریخی تهران طی ســال
آینــده گفت :اســکان همراهان بیمــاران در
منطقه  12فعــا در هتل ســعدی به صورت
موقت انجام میپذیرد .به گزارش ایســنا ،عابد
ملکی با اشــاره به فعالیت همراه سرای منطقه
 12گفت :همراه بیمارانی که شــرایط خاصی
داشته باشند با تایید مددکار بیمارستانهای
منطقه در این همراه سرا ساکن می شوند .وی
بیاناینکهدرحالحاضرساختمانجداگانهای
برایاینموضوعدرنظرنگرفتهایموپیشبینی
این موضوع براساس بودجه مصوب سال آینده
است ،گفت :امسال سال اولی بود که این طرح
آغاز شد و به همین منظور در خصوص سکونت
همراه هان بیماران با هتل ســعدی در خیابان
الله زار به صورت موقــت هماهنگی های الزم
صورت گرفته تا در سال آینده پذیرای این افراد
در ساختمان جدید باشیم .شهردار منطقه 12
با بیان اینکه در منطقه 15 ،بیمارســتان فعال
هستند ،اظهارکرد :برخی از این بیمارستان ها
تخصصیهستندومراجعانشهرستانیزیادی
دارند از این رو با آغاز فصل سرما طرح اسکان را
آغاز کردیم و تاکنون نیز بازتابهای خوبی از این
طرحدریافتکردهایم.

