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اخبار
رییس سازمان اورژانس تهران خبر داد:

تردد برخی از مسئوالن با آمبوالنس

رییس سازمان اورژانس تهران گفت :استفاده
شخصی برخی از مسووالن از آمبوالنسهای
بخش خصوصی تهران صحت دارد.
به گزارش امتیاز و به نقل از میزان؛ پیمان
صابریان در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون
گزارشی از استفاده شخصی برخی از مسووالن از
آمبوالنسهای اورژانس تهران شده است یا خیر
گفت :در اورژانس دولتی به هیچ عنوان چنین
اتفاقی رخ نمیدهد؛ زیرا از تماس مددجو تا
انتهای خدماترسانی نیروهای اورژانس تمامی
فعالیتها رصد میشود ،اما در بخش خصوصی
چنین موردی را داشتیم که سریعا با شرکت
مربوطه برخورد و مجوزشان باطل شده است.
رییس سازمان اورژانس تهران در مورد
میزان درگیری بین شهروندان با اورژانس
تهران گفت :سعی کردیم با برگزاری کالسها
و آموزشهایی در مورد کنترل خشم و استرس
برای نیروهای اورژانس درگیری میان نیروهای
اورژانس و شهروندان را کاهش دهیم؛ البته از
اسفند سال گذشته تاکنون یک مورد پارگی
الستیک داشتیم.
وی در مورد استخدامی در اورژانس و تامین
کمبود نیرو در اورژانس تهران گفت :با توجه به
استخدامیهای وزارت بهداشت ،قرار است
نزدیک به  ۵۰۰نفر نیروی جدید به اورژانس
تهران اضافه شوند.

نتایج اولیه کنکور سراسری زودتر اعالم
میشود

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور
گفت :نتیجه اولیه کنکور سراسری  ۹۹قبل از
شروع مهرماه یعنی حداکثر تا روز دوشنبه ۳۱
شهریور ماه منتشر میشود.
کنکور سراسری  ۹۹با رقابت بیش از
یک میلیون داوطلب در روزهای  ۲۹مرداد تا
اول شهریورماه با رعایت پروتکل های بهداشتی
برگزار و زمان اعالم نتیجه اولیه این آزمون در
قالب کارنامه در هفته اول مهرماه اعالم شده بود.
فاطمه زرین آمیزی اعالم کرد که نتیجه
اولیه کنکور سراسری در قالب کارنامه قبل از
شروع مهرماه و تا پایان شهریورماه جاری به
اطالع داوطبان می رسد.
تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته و اسامی
نفرات برگزیده همزمان با انتشار کارنامه به
اطالع داوطلبان می رسد .در این آزمون ۱۵۴
هزار نفر پذیرفته می شوند و بعد از انتشار
کارنامه ،داوطلب در بازه زمانی مهرماه که از
سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعالم
خواهد شد ،امکان انتخاب رشته دارد.
کنکور سراسری  ۹۹با همه کش و قوس
های فراوانی که به علت شیوع کرونا در کشور به
دنبال داشت ،توانست رضایت باالی  ۹۰درصدی
داوطلبان را کسب کند.

شانس ابتال به کرونا بین الکلیها  ۱۲و
بین شیشهایها  ۳برابر است

رئیس کمیته پژوهش انجمن صنفی مراکز
درمان اعتیاد کشور اعالم کرد که مصرف شیشه
شانس ابتال به ویروس کرونا را  ۳برابر ،الکل ۱۲.۲
برابر و داروهای آرامبخش و خواب آور  ۱.۶برابر
افزایش میدهد .محمدهادی فرحزادی با اشاره به
پژوهشی تحت عنوان “بررسی مقایسه ای وضعیت
مصرف دخانیات و مواد اعتیاد آور در بین بیماران
 ۱۹-COVIDو بیماران عادی” اظهار کرد:
در این مطالعه  ۶۳۰بیمار مبتال به عفونت کرونا
ویروس و  ۶۴۷بیمار بستری در سایر بخش ها که
تشخیص این عفونت را نداشتند با پرسشنامه بین
المللی  ASSISTاز نظر مصرف مواد اعتیاد آور
و دخانیات مقایسه شدند .مدیر مرکز تحقیقات
اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی یزد
درباره نتایج این پژوهش گفت :مصرف مواد مخدر،
سیگار و الکل نه تنها شانس ابتال به بیماری کرونا
را کاهش نمی دهد ،بلکه مصرف برخی از این مواد
شانس ابتال به کرونا را چندین برابر می کند .براین
اساس به صورت معنی داری مصرف شیشه شانس
ابتال به ویروس کرونا را  ۳برابر ،الکل  ۱۲.۲برابر و
داروهای آرامبخش و خواب آور  ۱.۶برابر افزایش
می دهد .گفته فرحزادی ،همچنین مصرف مواد
اعتیاد آور و دخانیات شانس نیاز به بستری در
بخش مراقبت های ویژه بیماران  ۱۹-COVIDرا
نیز افزایش می دهد .رئیس کمیته پژوهش انجمن
صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور با اشاره به اینکه
مصرف مواد اعتیاد آور و دخانیات شانس مرگ و
میر در بیماران  ۱۹-COVIDرا نیز افزایش می
دهد ،افزود :هنگام مصرف مواد تدخینی دود وارد
ریه می شود و باعث کاهش ظرفیت عملکردی ریه
خواهد شد در این زمان توان ریه در برابر بیماریهای
مختلف از جمله بیماریهای ویروسی کاهش می یابد
و به همین دلیل شانس ابتال به بیماریهای ویروسی
نیز بیشتر می شود .وی در ادامه با اشاره به دیگر
نتایج این پژوهش گفت :مصرف مواد و دخانیات
نیز در پاتوق ها و به صورت دسته جمعی شانس
ابتال به  ۱۹-COVIDرا افزایش می دهد؛ در واقع
معتادانی که با دیگر معتادان به صورت مشترک
مواد مخدر را مصرف می کنند و در محیط بسته
ای قرار می گیرند ،فاصله اجتماعی را نه تنها رعایت
نمی کنند بلکه از وسایل مشترکی نیز برای مصرف
مواد استفاده می کنند .آنها هنگام مصرف با دم و
بازدمی که دارند شانس انتقال ویروس را افزایش
می دهند .بنابر اظهارات فرحزادی همچنین
مصرف مواد و دخانیات شانس مثبت شدن آزمایش
 Pcrبیماران مبتال به  ۱۹-COVIDرا نیز کاهش
می دهد .وی با بیان اینکه آزمایش  pcrآزمایش
تشخیصی ویروس کرونا است که از طریق نمونه
برداری از حلق انجام می شود ،یادآور شد :در حالت
عادی از  ۱۰۰نفری که کرونا مثبت هستند تست
 pcrشصت نفر از آنها مثبت می شود؛ یعنی
جواب تست ۴۰ ،نفر از آنها منفی کاذب است این
درحالیست که مصرف مواد احتمال منفی بودن
کاذب تست  pcrرا افزایش می دهد و این یعنی
در تشخیص کرونا در بیماران مصرف کننده مواد
مشکالت بیشتری وجود دارد.
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سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد:

سیر نزولی استفاده از «ماسک» و افزایش مبتالیان «کرونا»

سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به سیر نزولی
استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی ضد
کرونا در کشور ،هشدار داد.
دکتر سیما سادات الری ،گفت :میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی تاثیر مستقیمی بر شدت
شیوع بیماری کووید ۱۹دارد .نقش استفاده از
ماسک به عنوان مهمترین عامل بازدارنده در
انتقال ویروس کرونا همواره مورد تاکید مسئوالن
و کارشناسان بهداشت و درمان در سراسر جهان
بوده است.
وی افزود :بر اساس آخرین بررسیهای صورت
گرفته میزان استفاده از ماسک در کشورمان دارای
سیر نزولی بوده و همزمان با این روند کاهشی
شاهد افزایش موارد ابتال و بستری روزانه در اغلب
استانهای کشور هستیم.

کامندان ادارات و بانکها  ۸۲.۱۶درصد است که
متاسفانه بازهم شاهد روند کاهشی محسوس در
میزان استفاده از ماسک در این گروهها هستیم.
رعایت پروتکل های بهداشتی در پایین ترین
میزان طی هفته شش هفته اخیر

کاهش  16.45درصدی استفاده از ماسک در
اماکن عمومی کشور

وی گفت :بر اساس آخرین اطالعات در هفته
گذشته میزان استفاده از ماسک توسط مردم کشور
در اماکن عمومی  ۵۹.۱۲درصد بوده است که با
کمال تاسف شاهد کاهش  ۱۶.۴۵درصدی میزان
استفاده نسبت به هفته ماقبل آن بودیم .همچنین

میزان استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی
 ۶۴.۲درصد گزارش شده است که نسبت به هفته
ماقبل کاهش  ۸.۳درصدی را نشان میدهد.

الری خاطرنشان کرد :بر اساس آخرین
گزارشات واصله میزان استفاده از ماسک توسط
شاغلین صنوف و صنایع  ۶۳.۲۵درصد و توسط

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد :میزان
رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشورمان در
هفته گذشته به پایین ترین میزان خود ظرف ۶
هفته قبل از آن رسیده است .نباید فراموش کنیم
وضعیت فعلی بیماری در کشور بازخورد نوع رفتار
ما در رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از
ماسک طی هفتههای گذشته بوده است و بدون
شک عادی انگاری شرایط مهم ترین عامل بروز
خیز مجدد بیماری در کشور است .مطمئنا ویروس
کرونا ماهها با ما خواهد بود و باید سبک زندگی
خود را با حضور آن تغییر دهیم .اگر کشوری
عملکر موثرتری داشته است این موفقیت مرهون
همکاری مردم کشورش در رعایت نکات بهداشتی
است .امیدواریم با همکاری مردم در رعایت نکات
بهداشتی و استفاده از ماسک شاهد کنترل ویروس
و کاهش موارد ابتال و بستری روزانه در کشور
باشیم.

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد:

خطر ۶۰۰تایی شدن مرگ و میر روزانه

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به پیک
سوم کرونا و با بیان اینکه این روزها چیزی به اسم سرماخوردگی
نداریم و هر عالمت تنفسی مطمئنا کروناست ،گفت :متاسفانه موج
سوم کروناشروع شده ،حداقل تا چهار ماه آینده باید برای جلوگیری
از فاجعه جدید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده و حواس خود را
سرگرم اخبار واکسن و دارو نکنیم.
دکتر پیام طبرسی با اشاره به افزایش تقاضای بستری در بخش
اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری از اواخر هفته گذشته ،عنوان
کرد :متاسفانه آمار مراجعه به اورژانس از حدود  ۶۸نفر در چند روز
گذشته ،این روزها به حدود  ۲۰۰نفر در روز رسیده ،به گونه ای که
مردم برای بستری در اورژانس صف کشیدهاند و فشار کاری شدیدی
طی چند روز اخیر شروع شده است.
موج سوم کرونا شدیدتر خواهد بود

وی با انتقاد از تکرار اشتباهات در زمینه کنترل این اپیدمی،
اظهار کرد :تجربه هفت ماه گذشته نشان داده که وقتی اپیدمی وارد
موج میشود ،مانند موج اول و دوم ،موج سوم شدیدتر خواهد بود
و موج سوم بین یک تا دو هفته طول خواهد کشید ،بنابراین به
طور خیلی جدی از مردم خواهش میکنم که پروتکلهای بهداشتی
را بیش از پیش رعایت کنند ،از مسافرتها ،حضور در تجمعات
غیرضروری و رفتارهای غیربهداشتی خودداری کنند.
خطر ۶۰۰تایی شدن مرگ و میر روزانه

وی همچنین از مسئوالن خواست که بحران کرونا را جدیتر
بگیرند و تاکید کرد :نباید صبر کنیم که شرایط بحرانی شود و بعد
به دنبال حل آن بحران باشیم .شیوع موج سوم از اواخر هفته گذشته
آغاز شده و اگر به همین منوال پیش برویم ،طبق تخمین دکتر
حریرچی در نموداری که نشان دادند ،در آبان ماه مرگ و میر ناشی
از کرونا به  ۶۰۰نفر در روز میرسد ،البته امیدواریم که این تخمین
هیچ وقت محقق نشود ،ولی اگر برنام ه ریزی درستی نداشته باشیم و
این تخمین واقعی شود ،واقعاً یک فاجعه در کشور رخ میدهد.
ماسک بزنید

طبرسی مجددا بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و پوشش ماسک
از سوی مردم تاکید کرد و گفت :از مردمی که تا به امروز هم رعایت
نمیکردند ،میخواهیم که پوشش ماسک و رفتارهای بهداشتی را
جدی بگیرند ،از تجمعات و رفت و آمدهای غیرضروری پرهیز کنند،
چراکه اوضاع بدی داریم و اگر این موج سوم شکل بگیرد متاسفانه
مرگ و میرها بسیار باالتر میرود .وی افزایش ناگهانی آمار کرونا طی
چند روز اخیر را مسئلهای قابل پیش بینی دانست و گفت :میزان
باالی مسافرتهای اخیر ،عدم رعایت پروتکلها از سوی مردم در
تجمعات و مراسم های مختلف ،همگی مشخص بود که میتواند منجر
به بروز فاجعه شود ،االن کادر درمان در حال جمع کردن تبعات
این فاجعه هستند ،لذا از مردم میخواهیم که بیش از پیش رعایت
کنند ،چرا که در غیر این صورت آمار مرگ و میر بسیار باالتر میرود.
طبرسی با اشاره به افزایش ابتالهای خانوادگی در موج دوم کرونا،
عنوان کرد :این مساله به دلیل رهاسازی پروتکلها در خانوادهها
اتفاق افتاد .بنابراین برای کنترل و مدیریت موج سوم کرونا باید اصل
بهداشتی و پروتکل ها را بیش از پیش جدی بگیریم تا بتوانیم از بروز
فاجعه پیشگیری کنیم.
سرگرم واکسن و دارو نشوید ،پروتکل ها را رعایت کنید

وی با بیان اینکه مطالعات درباره واکسن کرونا در کشورهای
مختلف در حال انجام است ولی دستیابی به نتیجه قطعی و تولید
انبوه واکسن زمان بر است ،ادامه داد :چیزی که مشخص است این

است که امروز که موج سوم شروع شده ،حداقل تا  ۴ماه آینده باید
برای جلوگیری از فاجعه جدید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده
و حواس خود را سرگرم اخبار واکسن و دارو نکنیم.
بازنگری جدی برنامههای آموزش و پرورش برای بازگشایی
مدارس

وی خطاب به مسئولین آموزش و پرورش بر بازنگری جدی برنامه
ها برای بازگشایی مدارس تاکید کرد و گفت :متاسفانه طی چند روز
اخیر شاهد مواردی از ابتالی دانشآموزان و معلمان بودیم .باید
دقت کنیم که شاید دانش آموزان به کرونای شدید مبتال نشوند ولی
میتوانند بیماری را به سایر اعضای خانواده منتقل کنند ،متاسفانه
سرعت چرخش و انتقال این بیماری باالست.
وی گفت :در حال حاضر توصیه می شود که آموزش در مدارس
و دانشگاه ها به صورت مجازی باشد تا بتوانیم از این فاز بگذریم،
چراکه اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم ،شرایط بدی پیش رو خواهد بود.
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه
تخت خالی برای پذیرش بیماران جدید نداریم ،گفت :مدتی تناسب
و تعادل بین ترخیص و بستری بیماران کرونایی برقرار شده بود که
متاسفانه از اواخر هفته گذشته مجددا این تعادل برهم خورده و برای
پذیرش در اورژانس تخت خالی نداریم.
وی همچنین با اشاره به داروهای مطرح مانند فاویپیراویر،
رمدسیویر و اکتمرا برای درمان کرونا ،گفت :این داروها هم اکنون
توسط وزارت بهداشت در دسترس قرار گرفته ولی هنوز تاثیر قطعی
هیچ کدام ثابت نشده و هیچ یک از این داروها در رابطه با درمان کرونا
معجزه نمیکنند ،البته ممکن است درصدی موثر باشد ،ولی از مرگ
و میرها به صورت کلی جلوگیری نمی کند .لذا ما همچنان و به شدت
محتاج رعایت نکات بهداشتی و پروتکل ها هستیم.
ایمنی گلهای دیگر کاربرد ندارد

وی با بیان اینکه پیدایش موج سوم کرونا نشان داد که بحث
ایمنی گله ای نیز دیگر کاربرد ندارد ،گفت :همانگونه که مشاهده
می کنید در استانهایی مانند قم که در اسفند و فروردین به شدت
درگیر بودند ،االن مجددا ً وارد فاز قرمز شدند .بنابراین نباید خود را
با موضوعات جانبی و حاشیهای گول بزنیم .ویروس کرونا متاسفانه
همچنان در جوامع جوالن میدهد و ما نیز متاسفانه وارد فاز جدید
پاندمی شده ایم.
این روزها هر عالمت تنفسی ،مطمئنا کروناست

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه عالئم کرونا تغییر
خاصی نکرده و گهگاهی عالیم نادری در این رابطه گزارش میشود،
گفت :عالیم کلی کرونا همچنان تب و سرفه است .بنابراین به صورت
جدی به همه مردم توصیه میشود که این روزها هر عالمت تنفسی،
مطمئنا کروناست؛ چراکه االن چیزی به اسم سرماخوردگی نداریم
و کوچکترین عالئم مثل آبریزش بینی ،تب و بدن درد می تواند
عالمت کرونا باشد .پس افراد باید به محض مشاهده این عالیم خود را
قرنطینه کرده و در مجامع عمومی حاضر نشوند.
وی ادامه داد :این روزها آبریزش بینی هم میتواند از عالیم کرونا
باشد ،برخی تنها آبریزش بینی دارند و به خیال سرماخوردگی از کنار
آن میگذرند ،ولی بعد از مدتی عالئم شدیدتر میشود .لذا هر عالمتی
میتواند نشانه کرونا باشد و فرد باید خود را سریع قرنطینه کند .باید
بدانیم که فلسفه قرنطینه تنها برای جلوگیری از انتقال بیماری به
دیگران نیست ،بلکه اگر فرد بتوانند استراحت کند ،احتمال اینکه
بیماری وارد شرایط حاد و شدید شود ،کمتر میشود.
وی تاکید کرد :بیماران باید از زمان شروع عالیم تا دو هفته

حتماً در قرنطینه باشند و اگر با گذشت دو هفته و در  ۷۲ساعت آخر،
فرد تب و سرفه نداشته باشد ،میتواند با رعایت پروتکلها از قرنطینه
خارج شود و احتیاج به تست مجدد کرونا نیست.معاون آموزشی
بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه از دست دادن حس بویایی و
چشایی جزو عالمتهای حساس بیماری کروناست ،گفت :در خیلی از
افراد تنها عالمت ابتال ،از دست رفتن حس بویایی و چشایی است که
از آن به عنوان عالمت غالب بیماری کووید یاد میشود.
هنوز وارد فاز شیوع آنفوالنزا نشدهایم

طبرسی همچنین با بیان اینکه ما هنوز وارد فاز آنفوالنزا
نشدهایم ،گفت :عالیم کرونا و انفوالنزا شباهت زیادی باهم دارند ،ولی
یکی از راههای تفکیک این دو بیماری این است که عالئم انفوالنزا
ناگهانی شروع میشود ولی عالیم کرونا اول خفیف بوده و به مرور
شدید میشود.
وی در ادامه با اشاره به واکسن آنفوالنزا و با بیان اینکه امسال
 ۸برابر سالهای گذشته واکسن وارد شده ،گفت :متاسفانه مساله به
صورت نادرستی جا افتاده ،برخی به اشتباه تصور میکنند که واکسن
آنفوالنزا در برابر کرونا نیز ایمنی ایجاد میکند؛ در حالیکه این باور
غلطی است و واکسن آنفوالنزا تنها در برابر آنفوالنزا ایمنی ایجاد می
کند و هیچ تاثیر بازدارنده در برابر کرونا ندارد.
وی با تاکید بر تزریق واکسن آنفوالنزا برای گروه های در معرض
خطر باال مانند خانمهای باردار ،سالمندان و بیماران زمینه ای ،گفت:
با تزریق واکسن انفوالنزا از سوی افراد دارای ریسک باال ،میتوان از
عوارض همزمانی این دو ویروس کاسته و مرگ و میر ناشی از انفوالنزا
در گروه های پرخطر را کاهش داد.
از وقوع بحران جدید پیشگیری شود

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری همچنین با
اشاره به خستگی و فرسودگی کادر درمان و ضرورت رسیدگی به
این وضعیت ،گفت :کادر درمان بعد از گذشت هفت ماه کار مداوم
بسیار خسته شدهاند و فشار کاری و روحی باالیی را متحمل شدهاند،
بنابراین هرچه سریعتر برای آنها باید فکری شود.
این متخصص عفونی که از طریق کانال رسمی روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سخن میگفت ،در خاتمه با تاکید
بر اینکه سیاستگذاران با تجدیدنظر در تصمیمات از وقوع بحران جدید
پیشگیری کنند ،گفت :زمانیکه میتوان برای جلوگیری از سفرهای
غیرضروری راهها را بست و یا از بازگشایی برخی اماکن جلوگیری
کرد؛ چرا این کار را نمیکنیم تا با شرایط حاد بیماری و بحران مواجه
نشویم .از مردم نیز خواهش می کنم بیماری را جدیتر بگیرند و
بدون مسئولیتپذیری در قبال جامعه رفتار نکنند ،در غیر اینصورت
پیشبینی میشود که در آبان و آذر آمار فوتیها به شدت افزایش
پیدا کند ،لذا برای پیشگیری ازبروز فاجعه باید از امروز به فکر باشیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد

استقرار مخازن ویژه فیلتر سیگار در طوالنی ترین خیابان خاورمیانه

روز گذشته و به مناسبت روز جهانی پاکسازی
زمین ،صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان
مدیریت پسماند شهرداری تهران به همراه شهربانو
امانی ،الهام فخاری ،سید آرش حسینی میالنی،
حجت نظری و محمدجواد حقشناس از اعضای
شورای اسالمی شهر تهران و جمعی از فعاالن
محیط زیست در قالب یک پویش مردمی فیلترهای
سیگار رهاشده در خیابان ولیعصر (عج) ،حدفاصل
میدان راه آهن تا میدان تجریش را جمع آوری
کردند.

به گزارش امتیاز ،صدرالدین علیپور در
حاشیه این برنامه با بیان اینکه پس از دعوت
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر تهران از مدیران شهری و شهروندان برای
شرکت در چالش «یک بطری تهسیگار» به این
پویش پیوستم ،گفت :با مشورت همکاران و بنا به
درخواست سازمانهای مردم نهاد تصمیم گرفتیم
تا سطلهای ویژه جمعآوری فیلتر سیگار را به
زودی در سراسر خیابان ولیعصر (عج) نصب کنیم
تا به تدریج این طرح در بخش های دیگر شهر هم

اجرایی شود.
وی هدف از نام گذاری روزی با عنوان «روز
جهانی پاکسازی زمین» را تاکید بر لزوم کاهش
تولید پسماند و جایگزینی مواد چندبار مصرف و
تجدیدپذیر با پسماندهای غیرقابل تجزیه دانست و
عنوان کرد :سازمان های مردم نهاد در بحث های
مربوط به آموزش ،اطالع رسانی و انتشار طرح های
و برنامه های سازمان پسماند نظیر کاپ (الگوی
نوین کاهش پسماند) ،تشریح طرح شنبه های
بدون پسماند ،روش های تفکیک پسماند در مبدا و

افزایش مشارکت مردم در این طرح ها نقش موثری
دارند.
علیپور تاکید کرد :از آن جا که مصرف بی
رویه و تولید زباله یکی از عوامل تهدیدکننده زمین
به شمار می رود ،رعایت اصول مدیریت پسماند و
عدم رهاسازی پسماندهای آلوده نظیر ماسک ها و
دستکش های استفاده شده ،ضمن جلوگیری از
هدر رفت منابع از آلودگی زمین نیز جلوگیری می
کند .این هدف تنها با همراهی و همکاری سازمان
های مردم نهاد محقق می شود.

تفاهمنامه همکاری میان سازمان فاوای شهرداری تهران ،همراه اول و مبیننت امضا شد

مشارکت جدی بخش خصوصی برای تحقق «تهران هوشمند»
ی در زمینه توسعه زیستبوم نوآوری شهری
تفاهمنامه همکار 
و راهکارهای شهر هوشمند میان سازمان فاوای شهرداری تهران،
شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و شرکت ارتباطات مبیننت
به امضا رسید.
به گزارش امتیاز ،در نشست امضای تفاهمنامه که امروز
شنبه  ۲۹شهریور برگزار شد ،دکتر محمد فرجود ،مدیرعامل سازمان
فاوای شهرداری ،مهندس مهدی غیناقی ،عضو هیات مدیره شرکت
ارتباطات سیار ایران و دکتر حسین طهرانی ،مدیرعامل شرکت
ارتباطات مبیننت حضور داشتند.
در این نشست ،فرجود ضمن اشاره به برنام ه تهران هوشمند و

اهمیت توجه به زیستبوم نوآوری در این برنامه ،بر عزم شهرداری
توان تخصصی بخش خصوصی در توسعه
تهران در بهره گرفتن از
ِ
زیرساختهای شهر هوشمند و سرویسهای آن تاکید کرد .او
همچنین ابراز امیدواری کرد همکاریهایی از این دست به ایجاد
فضای کاری مناسب برای بخش خصوصی و ارائه خدمات بهتر به
شهروندان بیانجامد.
مهندس مهدی غیناقی نیز به توسعه اینترنت اشیاء در جهان
اشاره کرد و اظهار داشت همزمان با دیگر کشورهای جهان ،همراه
اول در حال اقدام در خصوص ایجاد زیستبوم مورد نیاز اینترنت
اشیاء از طریق سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه است .او ضمن دعوت

از همهی بازیگران صنعت اینترنت اشیاء به همکاری ،از قرارداد همراه
اول با مبیننت برای ایفای نقش به عنوان بازوی اجرایی این مجموعه
در زمینه راهبر کسب و کارهای سازمانی خبر داد .در ادامهی این
نشست ،دکتر طهرانی از آمادگی مجموعهی خود برای همکاری در
بخشهای مختلف از جمله هوشمندسازی شهر خبر داد.
در پایان این نشست و پس از پاسخ به پرسشهای خبرنگاران،
تفاهمنامه توسعه زیستبوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند
میان سازمان فاوای شهرداری تهران ،شرکت ارتباطات سیار ایران
(همراه اول) و شرکت ارتباطات مبیننت به امضای نمایندگان سه
مجموعه رسید.

خبر کوتاه
شهردار منطقه ۵در مراسم افتتاح سمن سرای
منطقه :۵

سمن سراها ،به تقویت مشارکت
اجتماعی کمک می کنند

️شهردار منطقه  ۵در مراسم افتتاح سمن
سرای منطقه  ۵گفت :سمن سراها به تقویت
مشارکت اجتماعی کمک میکنند.
️به گزارش امتیاز ️فریدون حیدری اظهار
داشت :خوشحال هستیم که سمن سرای منطقه
 ۵به نام زنده یاد حسین علیمرادی از فعاالن
اجتماعی چابهار ،نام گرفت.
️او تاکید کرد :انسان های بزرگ و تاثیرگذار که
برای خشنودی و رضایت پروردگار تالش میکنند
همواره در یادها خواهند ماند و جاودان خواهند بود️.
حیدری گفت :هدف از ایجاد سمن سراها ،کمک و
حمایت از سازمان ها و موسسههای مردم نهاد و
خیریههای منطقه است .این موسسهها و سازمانها،
برای تشریک مساعی ،برگزاری جلسات و حل
مشکالتشان نیاز به یک ماوا و مکان امن دارند️.در
مراسم افتتاح سمن سرای منطقه  ،۵معین الدین
سعیدی ،نماینده چابهار در مجلس شورای اسالمی،
حجت نظری ،عضو شورای اسالمی شهر تهران،
خانواده مرحوم حسین علیمرادی  ،سید حسین
دلبری ،معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  ۵و جمعی از فعاالن اجتماعی و فرهنگی
حضور داشتند️.زنده یاد حسین علیمرادی از فعاالن
اجتماعی و خیرین مدرسه ساز چابهار بود️ .نشانی
سمن سرای زنده یاد حسین علیمرادی ،خیابان
مرحو م ناصرحجازی ،خیابان ورزی شمالی ،بوستان
فردوس است.

شهردار منطقه  ،۵تقدیرنامه «تالش
برای تهران» را دریافت کرد

️عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و
پایش عملکرد منطقه  ،۵تقدیرنامه و لوح سپاس
«تالش برای تهران «را به فریدون حیدری،
شهردار منطقه  ۵اهدا کرد.
️به گزارش امتیاز ،مجید فراهانی در جلسه
پایش عملکرد شهرداری منطقه  ۵گفت :این
تقدیرنامه و لوح سپاس ،به دلیل همکاری شهردار
منطقه  ۵با شورایاران ،فراهم کردن زمینه اجرای
بودجه ریزی مشارکتی در اجرای بند  ۲تبصره ۳۵
بودجه سال  ۹۹شهرداری تهران و استفاده از نظر
مشورتی کارگروه برنامه و بودجه شورایاری منطقه در
جلسات کنترل پروژه ،به شهردار منطقه  ،۵اهدا شد.
پس از  12سال انتظار اهالی محله شهید کاظمی :

دسترسی به خیابان شبنم با تخریب
دیوارهای کوچه های صبا میسر شد

انتظار  12ساله اهالی محله شهید کاظمی در
دسترسی به خیابان شبنم با تخریب زوايد فيزيكي و
دیوارهاي انتهايي کوچه های صبا محقق شد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار منطقه
گفت :تخریب دیوارهای انتهايي کوچه های صبا از
درخواست های مکرر اهالی و شورایاران محله شهید
کاظمی برای ایجاد دسترسی به خیابان شبنم بوده
و به همین دلیل نیز در اولويت طرح هاي اجرایی
توسعه محله اي شهرداری اين منطقه قرار گرفت.
او افزود :به منظور سرعت بخشی به این اقدام
ضمن انجام بازدیدهای میدانی از وضعیت کوچه
ها ،در نهایت به همت عوامل شهرداری ناحیه 3
این منطقه دیوارهای انتهايي کوچه های صبا كه
به صورت غيرقانوني و خودسرانه ساخته شده بود،
تخریب و دسترسی به خیابان شبنم ميسر شد .به
گفته توکلی پیش از این دسترسی به این خیابان
به دلیل وجود دیواره های انتهايي کوچه های صبا
غيرممكن و باعث نارضایتی شهروندان شده بود .او
افزود :اجرای این اقدام ضمن سهولت تردد و تسریع
دسترسی به خیابان شبنم  ،رضایت شهروندان این
محله را در پی داشته ضمن اینکه باعث زیباترشدن
نمای بصری محله به دلیل حذف زواید فیزیکی
شده است .توکلی حذف نقاط بی دفاع شهری و
افزایش امنیت اجتماعی شهروندان و ساکنین این
محل را از دیگر نتایج مهم این اقدام اعالم کرد.
در آستانه چهلمین سالگرد دفاع مقدس انجام می شود

گرامیداشت هفته دفاع مقدس درمحله
های منطقه 15

محله های منطقه  15با اجرای ویژه برنامه
های فرهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس از 31
شهریور حال و هوای دفاع مقدس به خود می گیرد.
به گزارش امتیاز ،وحیدرضامحمدی شهردار
منطقه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه
آفرینان هشت سال دفاع مقدس گفت :بیشتر برنامه
های این هفته در مساجد و سرای محله به صورت
مجازی برگزار می شود.به گفته او ،در این راستا
غبارروبی وعطر افشانی مزار شهدای گمنام هشت
سال دفاع مقدس با رعایت پروتکل های بهداشتی
به اجرا در می آید .محمدی به تشریح دیگر برنامه
های این هفته پرداخت و گفت :تجلیل از خانواده
و مادران معظم شهدا ،جاویداالثر و جانبازان دفاع
مقدس با عنوان « بوی پیراهن یوسف» ،برگزاری
شب شعر با موضوع دفاع مقدس با حضور شاعران
برگزیده محالت وعالقمندان  ،برگزاری مجموعه
مسابقات مجازی با موضع دفاع مقدس و در
قالبهای مقاله  ،نقاشی  ،خاطره نویسی  ،عکس
با عنوان « بر بال فرشتگان» و پخش و معرفی
فیلم های برگزیده دفاع مقدس با عنوان « روایت
عشق» از جمله برنامه های انجام شده است.شهردار
منطقه اضافه کرد :برگزاری نمایشگاه مجازی از
وصایا  ،زندگینامه وعکس شهدا با عنوان «تصویر
ماندگار» ،بازپیرایی و بر طرف سازی مشکالت قابل
حل ساختمان منازل شهدا ،پخش نواهای حماسی
از اماکن تحت پوشش شهرداری با عنوان « نواهای
ماندگار»  ،برپایی نمایشگاه مجازی دفاع مقدس
در قالب عکس و کتاب دفاع مقدس و فعالیتهای
سالهای گذشته نواحی  ،برپایی ایستگاه سالمت در
فضاهای فرهنگی ومعابر پرتردد ،برگزاری نمایشگاه
وصایا و آثار نمادین شهدا و سیمای مقاومت با
عنوان « شهید سمبل ایثار» ،اجرای تئاترخیابانی
و پر فورمنس در فضای باز با موضوع دفاع مقدس
در مساجد منتخب سطح نواحی هفتگانه و سرای
محالت از دیگر برنامه های گرامیداشت این هفته
خواهد بود.

