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اخبار
ترسيم ديوارنگاره اولين شهيد مدافع
حرم منطقه ١٩

نقاشي ديواري تصوير شهيد سجاد زبرجدي
بر ديوار ملك واقع در حاشيه بزرگراه شهيد
تندگويان اجرا مي شود.
به گزارش امتیاز ،علي توكلي شهردار
منطقه با بيان اينكه شهيد سجاد زبرجدي
نخستين شهيد مدافع حرم اين منطقه است،
گفت :اين ديوارنگاره باهدف تداعي ياد و
خاطره اين شهيد معزز ،بر ديوار ملك مشرف به
بزرگراه شهيد تندگويان(در محله شهرك بستان
)با همكاري سازمان زيباسازي شهر تهران نقاشي
مي شود.
توكلي همچنين از رنگ آميزي و نورپردازي
ميدان شهيد محمود بهلولي در محدوده ناحيه
سه خبر داد و گفت :نورپردازي اين ميدان با
استفاده از پروژکتورهای  RGBضمن كمك به
زيباترشدن نماي ميدان  ،باعث آرامش بصري
شهروندان در ساعات شب مي شود.
شهردار منطقه ادامه داد :در راستاي
نگهداشت شهر و حذف نازيبايي هاي بصري نيز
نزديك به  ٢هزار متر مريع از ديوارهاي بدمنظر
در بوستان هاي واليت و شقايق و همچنين
بلوارهاي شهيد وراميني و عالمه عسگر پاكسازي
شد.در همين راستا  ٢٨٠متر مربع از ديوار ضلع
شمالي بوستان شهداي نعمت آباد نيز رنگ
آميزي و نقاشي شد.
اين مسئول در ادامه به اجراي تبليغات
محيطي به مناسبت هفته بسيج اشاره وبيان
كرد :با توجه به آغاز اين هفته ٢٠٠ ،متر مربع
بنر با مضامين فرهنگي متناسب با هفته بسيج
در نقاط پرتردد منطقه نصب شده است.
آمار مبتالیان همچنان باالی ۱۳هزار نفر

 ۴۷۵فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی
 ۱۳۰۵۳مورد جدید کووید ۱۹-در کشور طی
 ۲۴ساعت گذشته خبر داد.
دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا
امروز  ۲آذر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۵۳بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و
 ۱۶۰نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۸۵۴هزار و  ۳۶۱نفر رسید.
الری ادامه داد :متاسفانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۴۷۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۴۴هزار و  ۸۰۲نفر رسید.
وی گفت :خوشبختانه تا کنون  ۶۰۳هزار و
 ۴۴۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند .به گفته وی ۵۷۹۶ ،نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت :تا کنون پنج میلیون و ۷۸۸
هزار و  ۱۶آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
وی در توضیح استانهای در شرایط قرمز
کرونا گفت :استانهای تهران ،اصفهان ،قم،
آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان،
قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان،
ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال
و بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی،
کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری ادامه داد :همچنین استانهای
هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان
نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
این پنج استان رکورددار مرگ و میر کرونا
هستند

سخنگوی وزارت بهداشت ،با اشاره به
استانهایی که بیشترین میزان بروز مرگ و
میر کرونایی را داشتند ،گفت :پیروزی بر کرونا
نیازمند کارزاری مبتنی بر همبستگی میان
حاکمیت و شهروندان است و ما امروز بیش از
هر زمان دیگری نیازمند تقویت عزم ملی برای
مبارزه با بیماری هستیم
دکتر سیما سادات الری ،گفت :میانگین
بروز موارد مثبت بستری در هفته گذشته در
کشور حدود  ۲۴نفر به ازای هر  ۱۰۰هزارنفر
جمعیت گزارش شده است.
وی افزود :بیشترین میزان بروز موارد مثبت
بستری در هفته گذشته به ترتیب در استانهای
ایالم ،سمنان ،یزد و خراسان جنوبی بوده است
که میانگین بروز در استانهای یادشده با اختالف
قابل توجهی باالتر از میانگین کشوری است.
الری ادامه داد :میانگین بروز هفتگی موارد
مرگو میر ناشی از کرونا در کشورمان حدود
 ۴۴.۵نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت
گزارش شده است که بیشترین میزان بروز
مربوط به استانهای یزد ،خراسان جنوبی ،ایالم،
آذربایجان غربی و سمنان بوده است.
وی افزود :پیروزی بر کرونا نیازمند کارزاری
مبتنی بر همبستگی میان حاکمیت و شهروندان
است و ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند
تقویت عزم ملی برای مبارزه با بیماری هستیم.
امیدواریم با شروع محدودیتهای سراسری در
کشور دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی
تمام همت و توان خود را در صیانت از مردم
عزیزمان به کار گرفته و جدیتر و پررنگتر از
گذشته در کنار همکاران نظام سالمت باشند.
مطمئنا پرسنل نظام سالمت نیز تا زمان برچیده
شدن بساط این مهمان ناخوانده از مرزهای
این مرز و بوم علیرغم خستگیهای فراوان
خدمتگذار خواهند بود.
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زالی :شرایط تهران متناسب با یک شهر کرونازده نیست

محدودیتها به کاهش ترددها منجر نشد

رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در
کالنشهر تهران با تاکید بر اینکه کماکان استان و
شهر تهران یک شهر قرمز با شرایط کام ً
ال بحرانی
تلقی میشود ،گفت :آثار محدودیتهای دو هفتهای
در حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا  ۴۰روز دیگر
و در زمینه کاهش سیر بیماری حداقل تا سه هفته
دیگر مشخص میشود.
دکتر علیرضا زالی در حاشیه آغاز پویش
بزرگ پاندمی امید و در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه گزارش های میدانی از روز گذشته در تهران
کماکان نشان میدهد که محدودیتها به آن شکلی
که مد نظر ماست منجر به تقلیل ترددهای درون
شهری نشده است ،گفت :یافتههای ترافیکی شهر و
صحنههای میدانی حاکی از آن است که هنوز ریتم
مورد لزوم و مطلوب ما در کنترل اپیدمی در شهر
تهران حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه البته هنوز برای قضاوت
عجوالنه است و باید زمان بگذرد تا بتوانیم آثار این
طرح را ببینیم ،گفت :طبیعتاً آثار این محدودیتها
اگر موفق ،موثر و کارا باشد؛ در حوزه مرگ و میر
بین یک ماه تا  ۴۰روز دیگر و در زمینه کاهش سیر
بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص می شود.
تنها موردی که ممکن است اثر بخشی آن زودتر
دیده شود در مراجعات سرپایی حوزه بهداشت و
درمان خواهد بود که آن هم بین  ۱۴تا  ۱۵روز
دیگر دیده میشود و دلیل آن نیز دوران نهفتگی
این بیماری است.
محدودیتهای دو هفتهای الک دان نیست
دکتر زالی با بیان اینکه طرح محدودیتهای
دو هفتهای طبیعتاً یک طرح با محدودیت سازی
نسبی تلقی میشود ،گفت :طبیعتاً این طرح به
عنوان الک دان محسوب نمیشود و تفاوتهای
متعددی با آن دارد ،در الک دان تعطیلی مطلق
شهر و عدم فعالیت ادارهها و دفاتر و سیستم حمل
و نقل عمومی مدنظر است ،بنابراین طرح فعلی
محدودیت های دو هفتهای در تهران نباید با الک
دان اشتباه گرفته شود.
وی با بیان اینکه طرح فعلی یک طرح با
محدودیت های نسبی است ،گفت :امکان ارزیابی
آن در حال حاضر مشکل است ،چراکه تازه روز

دوم اجرای آن است و بررسیهای میدانی ما نیز
حاکی از آن است که کماکان به تقلیل حرکتها
و ترددهای بین شهری و درون شهری منجر نشده
و ما هنوز نگران هستیم .به عبارت دیگر همچنان
میبینیم که حمل و نقل عمومی فعال است و
تعداد زیادی از شهروندان از وسایل حمل و نقل
عمومی استفاده میکنند و شهر کماکان شلوغ
است و متاسفانه شرایط شهر تهران در حال حاضر
متناسب با یک شهر کرونا زده نیست.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با بیان
اینکه امیدواریم در روزهای آینده با اعمال جدیتر
محدودیتها شاهد تغییرات بیشتری باشیم ،گفت:
برای اینکه بتوانیم قضاوت دقیقی داشته باشیم
نیازمند تحلیل آماری هستیم که آن هم به گذشت
زمان نیاز دارد.
عدم اجرای ابالغیه یک سومی کارمندان
در بخش دولتی و خصوصی تخلف محسوب
میشود

دکتر زالی همچنین در پاسخ به وضعیت
اجرای ابالغیه فعالیت یک سوم کارمندان
در بخشهای دولتی و خصوصی ،عنوان کرد:
همانگونه که بارها از سوی وزیر کشور ،وزیر
بهداشت و سخنگوی ستاد ملی به صراحت
تاکید شده ،این محدودیت در تهران هم شامل

بخش دولتی ،هم دستگاههای عمومی غیر دولتی
و هم دستگاههای خصوصی می شود و همه
شهروندانی که از عدم اجرای این طرح شکایت
دارند می توانند در شهرستان های استان تهران
مستقیما به فرمانداری شهرستان و در تهران
به فرمانداری استان تهران و یابه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی به عنوان ستاد فرماندهی
مقابله با کرونا در تهران اعالم کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر یک هزار و
 ۱۰۰مورد شکایت در این رابطه واصل شده ،گفت:
همه این شکایات به استانداری و فرمانداری ارسال
شده و در حال پیگیری است.
دکتر زالی با تاکید بر اینکه به هرحال این
ابالغیه یک سومی باید به صورت کامل اجرا
شود و هیچ عذری پذیرفته نیست ،عنوان کرد:
در مواردی که دستگاه دولتی یا خصوصی و یا
عمومی غیردولتی خواستار افزایش ظرفیتی بالغ
بر این باشد باید درخواست خود را با دالیل
توجیهی به استانداری یاد ستاد کرونا تهران
ارسال کند؛ در غیر این صورت از نظر ما عدم
اجرای این ابالغیه موجه نیست و تخلف محسوب
میشود.
وی همچنین با اشاره به شکل گیری و آغاز
طرح محله محور مقابله با کرونا با مشارکت بسیج،

عنوان کرد :این طرح از چند روز گذشته در برخی
از محالت تهران شروع شده و تحقق و موفقیت آن
بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت ،همراهی
و همگامی مردم خواهد بود.
وی ضمن تشکر از تحمل و شکیبایی مردم
و شهروندان استان تهران در طول پاندمی ،گفت:
ادامه این مسیر سخت و پر فراز و نشیب که
متاسفانه به یک فرآیند فرسایشی تبدیل شده،
کماکان نیازمند حضور پرشور مردم در این عرصه
بوده و بدون تجلی حضور مردم در عرصه بیماریابی
و به خصوص شکستن زنجیره انتقال ،همه کارها و
برنامهها ابتر میماند.
وی ادامه داد :در همین راستا بیش از هر
زمان دیگری نیازمند استمرار مشارکت و کمک
مردم جهت محرومیت زدایی و فقر زایی به عنوان
یکی از آثار تلخ استمرار بیماریهای پاندمیک
هستیم ،باید فرهنگ ادامه مقابله با کرونا در حوزه
اجتماعی و حوزه الگوی نوین زیستی در شهر تهران
و استان تهران؛ هم بین مسئولین کشور و هم مردم
و شهروندان عزیز نهادینه سازی شود تا بتوان با
کمک و همگرایی و همدلی بر این ویروس غلبه
پیدا کنیم.
رییس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
با بیان اینکه آن چیزی که امروز میتواند به ما
کمک کند تحلیل دقیق میدانی اپیدمی است،
گفت :در همین راستا چندین تیم پژوهشی فعال
هستند و در انتهای هر هفته تحلیل دقیقی از
وضعیت بیماری در تهران ،به خصوص با آغاز اعمال
محدودیتها و تغییراتی که در ساز و کارهای مربوطه
اجرا میشود ،به وزارت کشور و وزارت بهداشت
منعکس میکنند  ،لذا در رابطه با ادامه ،تعلیق و یا
تشدید محدودیتها تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.
دکتر زالی همچنین با اشاره به آغاز طرح
اهدای  ۵۰۰۰بسته سالمتی ویژه اقشار محروم از
محل مشارکت هموطنان در پویش نذر سالمتی
و همچنین آغاز پویش بزرگ پاندمی امید ،اظهار
کرد :اطالع رسانیهای الزم در رابطه با این پویش و
نحوه مشارکت خیرین از طریق حوزه روابط عمومی
ستاد فرماندهی مقابله با کرونا ،رسانهها و فضای
مجازی اعالم میشود.

پیام تقدیر و درخواست سازمان انتقال خون ایران از داوطلبان اهدای خون

سازمان انتقال خون ایران ضمن تقدیر از همراهی مردم در
راستای تامین ذخایر خون کشور رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله
با ویروس کرونا را یک اولویت برشمرد و بیان اینکه عمر خون و
فرآورده هایآنمحدود است از مردم خواست تا پایان بحران کرونا حضور
مسئوالنه و تدریجی خود را ادامه دهند.
به گزارش امتیاز؛ متن این پیام به شرح زیر است:
سازمان انتقال خون ایران از اهداکنندگان خون که سرمایه
اصلی این سازمان هستند به دلیل اقبال گسترده به پیام های سازمان
و حضور در مراکز اهدای خون متواضعانه سپاسگزار است.با هدف
تامین ذخایر خون و میزبانی شایسته از اهداکنندگان در روزهای آتی
توضیحات و درخواست های ذیل را اعالم می داریم:
 -1بیماری کووید 19تشابهی با زلزله ،سیل و یا دیگر حوادث
ندارد .این سازمان چشم امید به استمرار همراهی خالصانه مردم تا
پایان بحران کرونا دارد.
 -2ما ملزم و متعهد به رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی
هستیم .حفظ سالمت اهداکنندگان خون در اولویت است.
فاصلهگذاری فیزیکی با افزایش فاصله بین تختهای اهدای خون
و در نتیجه استقرار تعداد کمتر تختها از سرعت پذیرش داوطلبان
میکاهد و فرآیند اهدای خون با صرف زمانی بیشتر انجام می شود.
 -3عمر نگهداری خون و عمده ی فرآوردههای آن از  3روز تا 35
روز است .این فرآورده های حیات بخش قابلیت ذخیره شدن طوالنی

در یخچال های سازمان انتقال خون را ندارد و بهترین جایگاه ذخیره
آن در رگ های ملت ایران است .از این رو تامین خون در این روزها
مستلزم حضور آگاهانه ،به دور از هیجان ،مستمر و پایدار مردم است.
 -4روابط عمومی سازمان از کلیه داوطلبین اهدای خون تقاضامند
است که با مراجعه به وب سایت نوبت دهی اینترنتی اهدای خون به
آدرس nobatdehi.ibto.irضمن اخذ نوبت و استفاده از این ظرفیت
که به منظور جلوگیری از تجمع و ازدحام و با هدف تکریم و رفاه حال
داوطلبین اهدای خون در نظر گرفته شده است مراکز اهدای خون را در
رعایت بهتر دستورالعمل ها و مدیریت حضور اهداکنندگان یاری دهند.
 -5یادآور می گردد فراخوان دعوت از اهداكنندگان خون
همچون گذشته از طريق ارسال پيامك ،تماس تلفني و يا با درج
و پخش پيام از رسانه هاي رسمي و معتبر همچون صدا و سيما و
خبرگزارى های برخط و مکتوب و با ذكر و درج عناوین «سخنگوی
سازمان انتقال خون ایران» و «روابط عمومى سازمان انتقال خون
ایران» انجام مي شود .لذا از کلیه رسانه ها خواهشمندیم که از پیام
های رسمی این سازمان به عنوان مرجع در اطالع رسانی ها استفاده
کرده و از تحلیل هرآنچه در فضای مجازی شکل می گیرد و لزوماً
مورد تایید و همسو با نیازهای سازمان به خون و فرآورده های مورد
نیاز بیماران نیست اجتناب کنند.
 -6روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران همچنین مراتب
تقدیر و تشکر مدیرعامل سازمان از تالش کارکنان در این ایام که

فراتر از وظایف سازمانی و با حضور در شیفت های پیاپی کاری بیش
از ساعات موظفی با منشی ایثارگرانه ،صبری دوچندان و رویی گشاده
خدمتگزار مردم بوده اند را اعالم می دارد.
 -7در پایان یادآور می شویم که این سازمان پس از انجام ساز و
کارهای اداری و قانونی در خصوص تامین نیروی انسانی کافی و کیفی
اعم از نیروهای داوطلب آموزش دیده ،برنامه مدون استقرار مراکز
موقت اهدای خون را در دست اجرا دارد و چنانچه در هفته های آتی
با شرایط دشوارتر به دلیل شیوع ویروس کرونا ،افزایش سرمای هوا
و آغاز بارندگی ها مواجه گردد با اجرای این برنامه بیش از پیش در
دسترس داوطلبان گرامی اهدای خون خواهد بود.

 مدیرکل خدمات شهری پس از  ۴۸ساعت بارش:

 ۳۰هزار کارگر شهرداری نظارت کامل بر بارش دارند

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران اعالم
کرد که بعد از حدود  ۴۸ساعت بارش باران در تهران
همه چیز عادی و تحت کنترل است،در حالی که
حجم باران در  ۲۴ساعت اول بیش از  ۵۰میلیمتر
بوده اما هیچگونه آبگرفتگی جدی وجود نداشته است.
اصغر عطایی ،مدیر کل خدمات شهری شهرداری
تهران درباره وضعیت پایتخت در بارندگی های ۴۸
ساعت اخیر گفت :بارندگی وارد  ۲۴ساعت دوم شده
است و خوشبختانه شرایط خیلی خوب است.
او با اشاره به اینکه همه عوامل در سطح
شهر حضور دارند بیان کرد :نزدیک به  ۳۰هزار

نفر کارگری که در بخش خدمات شهری و فضای
سبز در سطح شهر تهران در روزهای عادی اقدامات
مربوط به بوستان ها و رفت و روب را انجام می
دهند کامال بر بارش ها نظارت می کنند.
عطایی گفت :عالوه بر این افراد ،عوامل دیگری
نیز مانند کارگرهای مسیل های نواحی و  ...به
صورت ویژه در زمان بارش کار می کنند .همه
گشت ها و کنترل ها چه در ستاد و چه در بخش
های دیگر کامال آماده هستند .در خود ستاد نیز
در معاونت خدمات شهری شهرداری ،شهر را پهنه
بندی شده است مسئولیت هایی تعیین شده و به

صورت مستمر کنترل می شود.
مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران
توضیح داد :به وسیله دوربین های کنترل ترافیک
نیز شهر و آبگرفتگی ها کنترل می شوند .هیچگونه
آبگرفتگی که قابل توجه باشد تاکنون وجود نداشته
و آبگرفتگی های مختصری که به وجود آمده است
نیز به دلیل حضور عوامل به سرعت رفع می شود.
شرایط بسیار خوب است.
عطایی گفت :بارش پرحجمی بوده است.
حجم باران در  ۲۴ساعت اول بیش از  ۵۰میلیمتر
بوده است که معموال در شهرها نزدیک به  ۲۵تا ۳۰

میلی متر بارش باعث اعالم خطر برای آبگرفتگی
های زیاد و حتی سیل می شود که در حاشیه
رودخانه ها کسی اتراق نکند .خوشبختانه در تهران
همه چیز عادی و تحت کنترل است .همه عوامل
مجاری ها را تحت کنترل دارند و مشکل خاصی به
وجود نیامده است.
او گفت :با توجه به اینکه هواشناسی اعالم
کرده بارندگی ها تا پایان هفته ادامه دارد ،این
آمادگی وجود دارد که هم در موضوع باران و هم
افزایش برودت هوا در بلندی ها و شمال شهر و
امکان بارش برف اقدامات الزم انجام شود.

کرونا جان  20هزار تهرانی را گرفت
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه کرونا
جان  20هزار تهرانی را گرفته است ،گفت 48.5 :درصد بیماران طی
دو هفته گذشته در میهمانیهای خانوادگی مبتال به کرونا شدهاند و
روزه عاطفی در پیشگیری از کرونا مؤثر است.
ناهید خداکرمی درباره وضعیت کرونا در پایتخت اظهارداشت:
کرونا تاکنون سبب جان باختن  20هراز نفر در تهران شده و اجرای
محدودیت ها به طور قطع در پیشگیری از آمار مبتالیان و متوفیان
حائز اهمیت و موثر است.
وی درباره سرانجام تعطیلی بوستانها اظهار داشت :ضرورتی به

معاون سالمت سازمان بیمه سالمت گفت :فراهم
شدن زیرساختهای الکترونیک ،اجرای نظام ارجاع،
تدوین و اجرای پروتکلهای بیمهای و تشکیل شورای
فنی سازمان از اولویتهای اصلی این معاونت است.
مهدی رضایی ،به برنامههای در دست اجرا در
حوزه معاونت بیمه و خدمات سالمت سازمان اشاره
کرد و افزود :یکی از برنامههای مهم که به عنوان
اولویت اول و کلیدی این حوزه محسوب میشود،
فراهم شدن زیرساخت خدمات الکترونیک است که از
مدتها قبل در سازمان شروع شده و تمام تالشمان را
خواهیم کرد که تا پایان دولت بتواند به نتیجه مطلوب

اجرای تعطیلی بوستانها به دلیل شیوع کرونا نیست چرا که بر اساس
مطالعاتی که در تهران و دیگر کشورها انجام گرفته مشخص شده که
بوستانها و حمل و نقل عمومی تأثیر چندانی در افزایش شیوع کرونا
ندارند چرا که قرار گرفتن در محیطهای باز و حتی سربسته که کمتر
از نیم ساعت باشد احتمال ابتال به کرونا را چندان زیاد نمیکند.
وی گفت :ولی شهروندانی که به بوستانها مراجعه میکنند باید
نسبت به رعایت فاصله اجتماعی یک و نیم متری اهتمام داشته باشند
و پروتکلهای بهداشتی کام ً
ال رعایت شود.
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران گفت :فاز سوم

مطالعاتی به زودی در مورد کرونا در پایتخت توسط مدیریت شهری
انجام میگیرد که وضعیت کرونا به صورت دقیق از اول مرداد تا آخر
دی رصد میشود.در دو فاز قبلی مشخص شد که ابتال به کرونا در
ساکنین مناطق مرکزی بیشتر نبوده است.
خداکرمی با بیان اینکه  48.5درصد بیماران طی دو هفته
قبل از طریق میهمانیهای خانوادگی مبتال به کرونا شدهاند ،گفت:
برای پیشگیری از کرونا باید روزه عاطفی بگیریم و از میهمانیهای
خانوادگی پرهیز و رعایت فاصله اجتماعی را حتی در میان اقوام هر
چه بهتر مد نظر قرار دهیم.

اقدام سازمان بیمه سالمت برای پزشکی از راه دور
دست یابد.
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه
سالمت ادامه داد :همچنین برنامه نسخه نویسی
و استحقاق سنجی از دیگر اقداماتی است که سعی
خواهیم کرد شتاب بیشتری به آن دهیم.
وی با اشاره به اینکه نظام ارجاع یکی از
ضروریترین اقداماتی است که الزم است در حوزه
سالمت به آن توجه شود تا بتوانیم به صورت
سیستماتیک و بدون کاهش خدمات ،هزینهها را
مدیریت کنیم ،افزود :بدون تردید یکی از دستاوردهای
این برنامه کنترل هزینههای حوزه سالمت خواهد بود.

در این راستا در حوزه روستایی با همکاری وزارت
بهداشت اقداماتی در حال انجام است .همچنین برنامه
ریزی برای اجرای این اقدام در فازهای اولیه در حوزه
شهری از سیاستهای سازمان است تا شرایط اجرای
نظام ارجاع که در نهایت باعث اجرای برنامه پزشک
خانواده خواهد شد را به درستی پیش ببریم.
رضایی در خصوص خرید راهبردی بیان کرد:
تالش خواهیم کرد بر اساس منویات مدیر عامل
سازمان به این موضوع ورود کنیم.وی همچنین به
تدوین و اجرای پروتکلهای بیمهای اشاره کرد و گفت:
با هماهنگیهای صورت گرفته با حوزه آموزشی وزارت

بهداشت و دبیرخانه شورای تخصصی برنامههای
مشترکی انجام شده تا بتوانیم پروتکلهای اجرایی
و عملیاتی را تدوین و با استفاده از جایگاه آموزشی
در کشور ،این اقدام را برای ارائه خدمت به درستی
به نتیجه برسانیم.معاون بیمه و خدمات سالمت
سازمان بیمه سالمت بیان کرد :با توجه به شرایط روز
و آینده نگری ،بیمه سالمت نباید از قافله عقب بماند
لذا در این راستا چارچوب و بستههای خدمتی تدوین
میکنیم؛ به عنوان مثال در حوزه تخصصی سازمان
تالش میکنیم که بحث تله مدیسین را پیش ببریم
که اقدامات مهمی نیز در این زمینه انجام شده است.

خبر کوتاه
آماده باش  ٧٢ساعته

استقرار نيروهای عملياتی در نقاط
آبگير شمال تهران

نيروهای عملياتی خدمات شهری شهرداری
منطقه يك در آماده باش  ٧٢ساعته با شناسايی
نقاط حساس آبگير از آبگرفتگی معابر جلوگیری
كردند.
به گزارش امتیاز؛ مانی جعفريان معاون
خدمات شهری و محيط زيست شهرداری اين
منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت  :نيروهای
عملیاتی به صورت آماده باش در نقاط حساس
و آبگير شناسايی شده در بارندگی های قبل و
تقاطع ها ،شبكه های آبرسانی و ...مستقر و با
رفع هر گونه مشكل ،از ايجاد مزاحمت برای
شهروندان جلوگيری كردند.
وي گفت :بازديد و كنترل مداوم شبكه
مسيل ها به خصوص مسيل های اصلی دركه،
گالبدره ،ارم ،خرگوش دره در برنامه معاونت
خدمات شهری قرار گرفت و با اليروبی به موقع
و تمهيدات الزم علی رغم حجم بارش ها هيچ
مشكلی رويت نشد و شبكه انهار و هدايت آبهای
سطحی نيز با توجه به استقرار كامل عوامل
مستقری پيمانكاری خدمات شهری و گشت و
كنترل مداوم هيچ گونه مورد آبگرفتگی حاد و
خاصی گزارش نشده است.
جعفريان با اعالم آمادگی كامل منطقه
در مواجهه با بارش ها اظهار اميدواری كرد با
همكاری و همياری شهروندان ايام برف  ،ايام
بركت برای شهروندان باشد و هيچگونه مشكلی
در تردد و خدمات رسانی شهری بوجود نيايد.
همزمان با هفته بسیج انجام می شود،

اجرای طرح مستاجران «مستاجران
خدا» با همکاری دبیران شورایاری
محله منطقه 15

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهرداری
منطقه  15از اجرای طرح مستاجران «مستاجران
خدا» با همکاری دبیران شورایاری محالت
منطقه  15همزمان با هفته بسیج حبر داد.
به گزارش امتیاز ،حجت االسالم رسولی با
تبریک فرارسیدن هفته بسیج گفت :این طرح به
منظور یاری رساندن به مستاجرانی است که در
شرایط اقتصادی ناشی از کرونا موفق به توافق با
مالک ملک مورد اجاره نشده اند.
به گفته او ،شناسایی این مستاجران
با همکاری مشاوران امالک و شورایاران ،
جلب حمایت مسئولین کمیته امداد ،اداره
بهزیستی،خیرین و سازمانهای مردم نهاد با
هدف رفع مشکل مستاجران نیازمند ،استفاده
از پتانسل ائمه جماعات مساجد و معتمدین
محالت جهت تسهیل در امر ایجاد توافق بین
مستاجران و مالکین  ،تولید محتوا و ارسال پیام
های مثبت به مالکین به منظور رعایت حال
مستاجرین در شرایط اقتصادی متاثر از کرونا از
جمله اقدامات در این طرح است.
رسولی در ادامه به تشریح سایر ویژه برنامه
های هفته گرامیداشت بسیج با رعایت شیوه
نامه های بهداشتی اشاره کرد و افزود :بهسازی
منازل خانواده شهدا در قالب اجرای طرح
«همسایه» ،برگزاری مسابقه مجازی کتابخوانی
ویژه پرسنل ،ارسال پیامک با مضمون شعار هر
روز هفته بسیج به پرسنل منطقه  ،15تجلیل
از برگزیدگان مسابقات کتابخوانی ،پژوهشگران،
برگزیدگان طرح نشاط ،بسیجیان سادات،
بسیجیان نمونه حوزه ،منطقه و فرماندهان،
برگزاری مراسم گلریزان به منظور تهیه جهیزیه
برای خانواده های نیازمند ،تشکیل گروه همدالن
برای مشارکت پرسنل در طرح تهیه جهیزیه و
گلریزان و برگزاری نمایشگاه عکس گرامیداشت
هفته بسیج در منطقه و بوستان پردیس بانوان
از برنامه تدارک دیده شده در این هفته است
برپایه این گزارش ،آذیین بندی معابر،
میادین و محوطه شهرداری و نصب بنر با موضوع
گرامیداشت هفته بسیج انجام شده است.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج منطقه  4خبر داد:

تامین جهیزیه برای تعدادی از زوج
های جوان منطقه  4در هفته بسیج

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهرداری منطقه
 4گفت :همزمان با آغاز هفته گرامیداشت بسیج
مستضعفین ،تامین بخشی از جهیزیه تعدادی از
زوج های جوان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش امتیاز« ،مجید سمنانی» با اعالم
این خبر و با تشریح ویژه برنامه های «هفته بسیج»
افزود :ویژه برنامه های گرامیداشت هفته بسیج در
سال  1399با شعار محوری «بسیج ،پیشرو خدمت
و امید آفرین» از روز جمعه  30آبان به مدت یک
هفته و بر اساس پروتکل های بهداشتی در دستور
کار قرار گرفت .او افزود :به منظور حمایت از زوج
های جوان و کاهش دغدغه های آنان در تشکیل
خانواده ،با همکاری سازمان بسیج شهرداری تهران
و با توجه به شرایط کرونایی کشور و ایجاد مشکالت
معیشتی برای برخی خانواده ها ،طرح تامین جهیزیه
برای تعدادی از زوج های جوان در هفته بسیج کلید
خورد.سمنانی در ادامه از انجام فضاسازی محیطی
و اکران بنرهای هفته بسیج در ساختمان های
تحت پوشش شهرداری منطقه  4گفت :همزمان
با آغاز هفته بسیج مستضعفین ،فضاسازی محیطی
در دستور کار قرار گرفت .فرمانده حوزه مقاومت
بسیج شهرداری منطقه  4افزود :اجرای مرحله
سوم طرح برکت علوی و هماهنگی با مغازه هایی
شامل نانوایی ،قصابی و سوپر مارکت جهت تامین
مایحتاج روزانه افراد آسیب دیده و کم برخوردار از
جمله اقدامات این هفته است.او با اشاره به اجرای
طرح همسایه افزود :بازسازی منازل خانواده معزز
شهدا در طرح «همسایه» از دیگر اقدامات پیش
بینی شده در هفته گرامیداشت بسیج خواهد بود.
او افزود :به منظور قدردانی از رشادت ها و ایثارگری
های سردار بزرگ اسالم سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی ،با همکاری اداره زیباسازی شهرداری
منطقه  ، 4تصویر این شهید بزرگ بر دیوار یکی
از ساختمان های واقع در تقاطع بزرگراه شهید
سلیمانی با تقاطع بزرگراه شهید باقری نقش خواهد
بست.

