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اخبار
«مسائل ترافیکی ورودی غربی
پایتخت» مورد بررسی قرار گرفت

جلسه ای با محوریت موضوعی بررسی
مسائل ترافیکی منطقه ۲۱با حضور رجب زاده
شهردار این منطقه ،سرهنگ برجی سرکالنتر
غرب تهران ،سرهنگ غیاثوند رئیس راهنمایی
و رانندگی منطقه ۲۱و سالمی معاون حمل و
نقل و ترافیک ورودی غربی پایتخت تشکیل شد.
به گزارش امتیاز ،رجب زاده شهردار این
منطقه در ابتدای این جلسه با اشاره به اعمال
محدودیت های جدید ترافیکی و همراهی
خوب شهروندان در این خصوص گفت :پلیس
و نیروهای خدوم راهنمایی و رانندگی همواره و
در تمامی شرایط مساعد و نامساعد جوی برای
برقراری نظم و امنیت ترافیکی در سطح جاده
ها و معابر شهری و برون شهری حضور فعال و
مستمر دارند.
وی همچنین ادامه داد:منطقه ۲۱با در
اختیار داشتن سه بزرگراه مهم و پرتردد شهید
لشگری ،آزادگان و فتح؛ سهم بسیار بزرگی در
حمل و نقل شهری پایتخت دارد و به عنوان
دروازه غربی ورودی شهر تهران می تواند در
میزبانی هموطنان از استان های غربی ،شمالی
و شمال غربی نیز سهیم باشد.
در ادامه این جلسه هم اندیشی سرهنگ
برجی سرکالنتر غرب تهران و سرهنگ غیاثوند
رئیس راهنمایی و رانندگی منطقه ۲۱هر یک به
بیان آمارهای خود درخصوص حوادث و سوانح
شهری و جاده ای پرداختند و خواستار تعامل
هرچه بیشتر شهرداری با ادارات خود در حوزه
فرهنگ سازی با هدف کاهش تلفات این قبیل
حوادث ناشی از رانندگی های پرخطر شدند.
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وزیر آموزشوپرورش:

خبر کوتاه

خواستار آموزش حضوری هستیم

وزیر آموزشوپرورش :خواستار آموز 
ش
حضوری هستیموزیر آموزش و پرورش بیان کرد:
همواره به ستاد کرونا گفتهایم خواستار آموزشهای
حضوری هستیم ،چراکه برای برخی پایهها مانند
پایه اول دبستان و یا واحدهای عملی رشتههای
فنی و حرفهای و کاردانش ،آموزش مجازی مشکل
است.
محسن حاجی میرزایی در دوازدهمین نشست
از سلسله برنامههای گفتگو با محور تحول که با
حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی
از معاونانشان و اعضای شورای معاونان وزارت
آموزشوپرورش ،مدیران کل استانها و روسای
 ۷۶۰منطقه آموزشوپرورش سراسر کشور که
از طریق ویدیو کنفرانس و شبکه شاد در برنامه
حضور داشتند ،برگزار شد ،اظهار کرد :در کنار
مشکالت ناشی از شیوع کرونا فرصتهای خوبی
نیز ایجاد شد که یکی از این فرصتها این است
که هر هفته همایشی با مشارکت بیش از ۷۰۰
نفر از مدیران تصمیم گیر آموزشوپرورش برگزار
میکنیم درحالیکه قبل از کرونا چنین جلسهای
سالی یکبار برگزار میشد.
وی گفت :جامعه ،ساختن هویت و شخصیت
دانش آموزان و ساختن آینده را به آموزشوپرورش
سپرده است و خانوادهها نیز بهترین سرمایهشان را
به ما سپردهاند بنابراین سرمایه اصلی ما اعتمادی
است که خانوادهها به ما دارند.
وزیر آموزشوپرورش اعتماد جامعه را امری
ضروری برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت
برشمرد و عنوان کرد :باید مراقب اعتماد جامعه
باشیم و باید کارمان را باکیفیت انجام و اهدافمان

هشدار هواشناسی؛ در این استانها دما
 ۵تا  ۱۰درجه کم میشود

سازمان هواشناسی نسبت به بارش برف
و باران و کاهش  ۵تا  ۱۰درجهای دما در ۲۱
استان کشور و سرمازدگی محصوالت کشاورزی
در شرق و جنوب کشور هشدار داد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد
رنگ بارش باران و برف ،کاهش محسوس دما
بین  ۵تا  ۱۰درجه سانتیگراد و مهآلودگی را
امروز برای استانهای گیالن ،مازندران ،گلستان،
خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،شمال سمنان،
قزوین ،البرز ،تهران ،قم و شمال اصفهان
پیشبینی میکند.
حاکمیت این شرایط سهشنبه ( ۱۸آذرماه)
برای استانهای خراسان شمالی ،خراسان رضوی
و جنوب استانهای سیستان و بلوچستان و
کرمان دور از انتظار نیست بنابراین احتمال
آبگرفتگی معابر ،احتمال وارد شدن خسارت
به محصوالت کشاورزی به دلیل کاهش دما،
بارش برف در شهرهای واقع در نوار شمالی
کشور ،بارش برف در مناطق کوهستانی و
سردسیر ،یخزدگی  ،کوالک برف و کاهش دید
در جادههای کوهستانی وجود دارد.
سازمان هواشناسی در این شرایط احتیاط
در تردد بهویژه در عبور از گردنهها ،آماده کردن
تجهیزات برفروبی درون شهری و برونشهری،
مجهز کردن خودروها به وسایل ایمنی و
گرمایشی و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی
را توصیه میکند.
این سازمان همچنین با صدور هشدار
نارنجی رنگ آورده است :کاهش دما و
سرمازدگی محصوالت کشاورزی سهشنبه (۱۸
آذرماه) برای استانهای سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،خراسان جنوبی ،کرمان و یزد و
چهارشنبه ( ۱۹آذر ماه) برای استان سیستان
و بلوچستان پیشبینی میشود.
در این شرایط سازمان هواشناسی برای
صاحبان مزارع و باغات تسریع در انتقال
محصوالت برداشت شده به مکانهای مسقف
(ذرت علوفهای و صیفی جات) ،حفاظت
از نهالهای جوان با گونی پیچی و پوشش
پالستیکی و پوشش سطح مزارع سیب زمینی
و آبیاری شبانه ،برای صاحبان سالنهای پرورش
قارچ ،گلخانه و انبار تهویه ،تنظیم دما و تامین
سوخت سالنها با توجه به کاهش دما ،کنترل
دما و رطوبت انبارها با توجه به افزایش رطوبت
جهت جلوگیری از خسارت بیماری های قارچی
و برای صاحبا سالنهای مرغداری و دامداری
تهویه ،تنظیم دما و تامین سوخت سالنها با
توجه به کاهش دما و تهیه خوراک پر انرژی برای
دامها با توجه به کاهش دما را توصیه میکند.
صاحبان استخرهای پرورش ماهی
خودداری از کوددهی به استخرهای پرورش
ماهی گرمآبی و کاهش غذا دهی به میزان
نصف نرمال به دلیل ابرناکی و کاهش دما،
عشایر و زنبورداران عایقبندی و محافظت از
کندوها در مقابل کاهش دما و وزش باد و
تغذیه کمکی کلونیها جهت زمستانگذرانی
را مد نظر قرار دهند .در زمینه ماشینآالت
و ادوات کشاورزی تخلیه آب و جمعآوری
لولهها ،اتصاالت و تجهیزات سیستم آبیاری
تحت فشار ،استفاده از ضد یخ در رادیاتور
ماشینآالت کشاورزی و محافظت از ادوات
کشاورزی با توجه به روند کاهشی دما مورد
توجه قرار گیرد.
هشدار زرد رنگ نیز به معنای این
است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که
ممکن است در سفرها و انجام کارهای
روزمره اختالالتی را ایجاد کند .این هشدار
برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند
آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیدهای جوی
داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت
بیشتری دارد .از سوی دیگر مسئوالن نیز در
جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر
الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند .در هشدار
نارنجی رنگ سازمان هواشناسی پیشبینی
میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به
دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی
را سبب شود .هشدار نارنجی برای آمادهباش
دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده
خسارتزا صادر میشود.

اجتماعی

را محقق سازیم.
وی وجود بازرسی را شرط ضروری حرکت در
جهت اهداف دانست و ادامه داد :بازرسی از اجزای
مهم مجموعه آموزش و پرورش است و بدون آن
اهداف محقق نمیشود بنابراین بازرسی را جز مهم
تداوم کارها میدانیم پس اگر کار بهخوبی انجام
شود که نشانه همکاری و همراهیهای خوب دو
دستگاه است مسیر آینده نیز هموار میشود.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد :با شیوع
کرونا همه بخشهای جامعه غافلگیر شدند چراکه
تا پیشازاین راه و روشهایی برای انجام فعالیتها
وجود داشت و همهچیز با آن روشها تنظیم شده
بود اما بهیکباره همه روشها و مأموریتهای ما
با مخاطره روبهرو شد و باید در شرایط جدید هم

راهی میساختیم و هم راهی را طی میکردیم.
وی افزود :باوجود کرونا ،همه مسیر صدسالهای
که طی شده بود را باید تغییر میدادیم ،بنابراین از
اسفند گذشته بخش عظیمی از همکاران ما به
مرخصی نرفتند و شبانهروز کارکردند تا به جامعه
این اعتماد را بدهند که فرزندانشان بدون آموزش
نخواهند ماند.
عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به بهرهمندی
بیش از  ۷۰درصدی دانش آموزان از آموزشهای
شبکه شاد ،اظهار کرد :در میان اپلیکشنهای
فضای مجازی ،هیچ ابزاری بهاندازه شاد گسترده
و کاربردیتر نیست بهطوریکه شاد بزرگترین
شبکه اینترنتی داخل کشور است.
وی با اشاره به تمجید رهبر معظم انقالب

از عملکرد آموزشوپرورش در مواجه با کرونا و
راهاندازی شبکه شاد ،تصریح کرد :البته شرایط
بهگونهای نیست که همه دانش آموزان از شاد
استفاده کنند بنابراین مدرسه تلویزیونی را با
همکاری صداوسیما راهاندازی کردیم .خوشبختانه
دسترسی به تلویزیون گسترده است و پوشش
شبکهای تلویزیون باالی  ۹۷درصد است.
وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد :عالوه بر
آموزشهای شاد و مدرسه تلویزیونی برای آن
دسته دانشآموزانی که به هیچیک از آموزشهای
مجازی دسترسی ندارند ،توسط راهبران آموزشی،
بستههای آموزشی ارائه میشود و حتی در برخی
روستاهای کمجمعیت آموزشها بهصورت حضوری
انجام میشود.
وی گفت :همواره به ستاد کرونا گفتهایم
خواستار آموزشهای حضوری هستیم چراکه برای
برخی پایهها مانند پایه اول دبستان و یا واحدهای
عملی رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش ،آموزش
مجازی مشکل است .از طرفی هیچ نوع آموزشی
جایگزین آموزشهای حضوری و مدرسه نیست زیرا
دانشآموز در محیط مدرسه تنها آموزش نمیبیند
بلکه فرایند تربیت او در مدرسه محقق میشود.
حاجی میرزایی گفت :همراهی و همکاری
صددرصدی با سازمان بازرسی را شرط تحقق
مأموریتهای خود میدانیم بنابراین ما در برابر
قانون خاضع هستیم.
عضو کابینه تدبیر و امید در پایان اظهار کرد:
به دنبال آن هستیم تا از اعتماد جامعه بهنظام
مراقبت کنیم و امیدوارم این نشست مشترک به
بهتر شدن همکاری بین دو دستگاه بینجامد.

معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد:

خطر بازگشت پسماند اقالم بهداشتی به سفر ه انسانی

معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط
زیست گفت :مصرف بیرویه اقالم بهداشتی برای مقابله با کرونا و عدم
دفع صحیح این پسماندها ،میتواند به سفره انسانی بازگردد.
ژیال مهدی آقایی در خصوص تاثیر شیوع کرونا بر محیط زیست
اظهار داشت :شیوع این بیماری علیرغم برخی آثار و نتایج مثبت
همچون کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،کربن و بالتبع تاثیرات
مثبت بر جانداران و محیط زیست ،اما در درازمدت ادامه نخواهد
داشت.
وی افزود :زیرا این تغییر و تحوالت به دلیل طراحی و تدوین
یک برنامه از پیش تعیین شده و مبتنی بر تفکر محیط زیستی انجام
نگرفته و بر این اساس تداوم نمییابد.
به گفته مدیرکل مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط
زیست ،این تاثیرات در واقع ناشی از یک فشار خارجی تحت عنوان
پاندمی کووید  ۱۹بوده که سالمت و جان انسانها را با مخاطره روبهرو
و بشر را وادار به قرنطینه اجباری خانگی کرده است.
ن پاندمی
مهدی آقایی با اشاره به رکود اقتصادی حاصل از ای 
تاکید کرد :تخریب زیرساختهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نیز
بدون شک سبب تخریب محیط زیست خواهد شد.
وی ادامه داد :در واقع جهان به منظور ترمیم این آسیبهای
اقتصادی ،درصدد جبران این خسارات در کوتاهمدت است و این
جبران با تخریب و خسران بر منابع طبیعی و محیط زیست انجام
میشود.
مهدی آقایی اضافه کرد :کرونا زنگ خطری برای بشر در سراسر
جهان بود که تداعی کند ،بیتوجهی به طبیعت و نظم کره زمین،
عواقبی غیرقابلجبران را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به تبعات مقابله بشر با کرونا خاطرنشان
کرد :استفاده از ماسک ،دستکش ،اقالم حفاظتی یک بار مصرف ،مواد
ضدعفونی و ...برای محافظت شخصی در مواجهه با ویروس کرونا
ضروری و یک مسئولیت اجتماعی است اما مصرف بیرویه این

کاالهای بهداشتی وهمچنین عدم مدیریت صحیح دفع این مواد،
موجب آلودگی آب و خاک وبسته شدن آبراههها میشود.
مهدی آقایی یادآور شد :این مصرف بیرویه وعدم مدیریت
صحیح پسماندها همچنین مجددا به محیط زیست و چرخه غذایی
جانوران و در نهایت سفره انسانها بازخواهد گشت.
آموزش همگانی ضامن مشارکت مردمی برای حفاظت از محیط
زیست است
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط
زیست همچنین با تاکید بر ضرورت مشارکت مردمی بهمنظور
حفاظت از محیط زیست گفت :این مشارکت مستلزم آموزش همگانی
در کشور است.
مهدی آقایی درمورد تاثیر آموزش همگانی بر حفظ محیط
زیست اظهار داشت :معضالت فزاینده زیست محیطی امروز ،حاصل
توسعه ناپایدار ،غفلت وبیتوجهی به عناصر تشکیل دهنده (سازنده)
محیط زیست است.
وی تصریح کرد :اکنون حفاظت از محیط زیست به منظور
حرکت به سمت توسعه پایدار باید به یک باور ذهنی و عادت در
جامعه تبدیل شود.
مهدی آقایی افزود :امروزه آموزش ،کلید حرکت به سمت توسعه
پایدار است و سراسر جهان بر این باورند ،آموزش و آگاهیبخشی در
باره محیط زیست باید تغییر عادات اجتماعی و رفتار مسئوالنه محیط
زیستی را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد :براساس این آموزش ،جامعه باید خود را در
قبال بهبود وضعیت محیط زندگی مسئول بداند و حفظ آن را برای
نسلهای آتی از وظایف اصلی خود تلقی کند.
به گفته مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط
زیست ،این آموزش میتواند ضامن حفظ محیط زیست و تحقق
توسعه پایدار نیز باشد.
وی تاکید کرد :جامعه به منظور حفاظت از محیط زیست همچنین

ناگزیر به پذیرش این محیط طبیعی به عنوان حیات وضرورت زندگی
است .چالشهای زیست محیطی کشور نیز بدون مشارکت همگانی
محقق نمیشود و شرط اول این مشارکت نیز آموزش عمومی محیط
زیست برای تمامی مخاطبان عام و خاص است.
مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست کلید توسعه پایدار است

مهدی آقایی ادامه داد :افزایش آگاهیهای زیست محیطی و
حساسسازی ذهنی جامعه نسبت به حراست از این عامل مهم ادامه
حیات که باعث دغدغه محیط زیستی شهروندان شود ،میتواند باعث
مشارکت جمعی جهت حل مسئله یا کاهش مشکالت محیط زیست
بشر باشد.
وی یادآور شد :بر این اساس ،مشارکت مردم کلید حل مشکالت
محیط زیستی و توسعه پایدار است و مشارکت را نیز به طور حتم باید
از نتایج آموزش ،اعتماد و همدلی تلقی کرد.
کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ،)۲-SARS-CoV( ۲در
دسامبر  ۲۰۱۹در شهر ووهان چین با همهگیری در انسان شیوع پیدا
کرد وپس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگیر کرد.
براساس آمار وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی شمار
جانباختگان قطعی این بیماری در کشور به  ۵۰هزار و  ۱۶نفر رسید.

هشدار در خصوص بازگشت سنگینتر کرونا
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا
در تهران نسبت به بازگشت سنگینتر کرونا هشدار
داد .علیرضا زالی در نشست آنالین نقش گروههای
داوطلب در کنترل بیماری کرونا که همزمان با
روز جهانی داوطلب برگزار شد ،ضمن تقدیر از
تالش تمامی افرادی که در زیر چتری مزین به نام
داوطلب فعالیت میکنند ،فلسفه نامگذاری این روز
را التفات عمومی و توجه جهانی به نقش و وجاهت
اجتماعی این قشر ذکر کرد.
ریشهکن کردن کرونا در عرصه ملی ،فراملی
و جهانی بدون مشارکت جمعی غیرممکن
است

وی با اشاره به ماهیت پیچیده بیماری کرونا،
ریشهکنسازی و حذف این بیماری در عرصه
ملی ،فراملی و جهانی را بدون مشارکت جمعی
و استفاده بهینه از ظرفیتهای مردمی غیرممکن
دانست و گفت :از داالن مشارکت مردمی میتوان
این بیماری را از جغرافیای هر کشوری حذف کرد.
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری
کرونا در کالنشهر تهران بابیان اینکه شاهد یک
بازآفرینی مجدد در عرصه عواطف انسانی در
پاندمی کرونا بودیم ،افزود :بشر در کنار تلخیهای
ناشی از شیوع کرونا بیش از هر زمان دیگری نیاز به
الفت و انس با دیگران را لمس کرده و شاهد اقتران،
همگرایی و رسیدن به یک نقطه عاطفی مشترک
در بین مردم هستیم.
عوارض ناشی از کرونا در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و روانی

وی به عوارض ناشی از بیماری کرونا در ابعاد
مختلف بیماریزایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
روانی اشاره کرد و با توجه به نتایج مطالعات صورت
گرفته در تهران افسردگی ،اضطراب ،دلزدگیهای
اجتماعی ،اختالل در امنیت شغلی ،تزلزل وضعیت
اقتصادی آحاد شهروندی ،آسیبهای اقتصادی
اقشار فرودست ،سیکل معیوب بیماری و فقر را
برخی از این عوارض برشمرد.
کمکهای داوطلبانه بهترین مدل برای ارائه
کمکهای التیام آفرین و ترمیمی در شرایط
سخت کرونا

فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت
بابیان اینکه در این شرایط سخت مردم نیاز به
کمکهای التیام آفرین و ترمیمی دارند ،بهترین

مدل را استفاده از کمکهای داوطلبانه عنوان کرد
و مفهوم شعار امسال روز جهانی داوطلب را ایجاد
یک انگیزش و امیدآفرینی برای آیندهای بهتر در
عرصه جهانی بیان کرد.
فعالیتهای داوطلبانه در ایران سازمانیافته و
سیستماتیک نیست

وی شکلگیری فعالیتهای داوطلبانه
در ایران را عمدتاً در قالب تکانههای هیجانی
دانست که سازمانیافته و سیستماتیک نیستند
و به آسیبشناسی در این زمینه پرداخت .به
گفته زالی ،حرکت سازمانیافته ،ثبات و استمرار
کارهای داوطلبانه بر اساس نیازهای اجتماعی و
اقتصادی مردم ،استفاده بهینه از باز توزیع نیروهای
داوطلبی و استمرار خدمات داوطلبانه بهعنوان یک
حرکت سیستماتیک از نیازهای کنونی در عرصه
کارهای داوطلبانه است .گسترش و ترویج فرهنگ
داوطلبانه در نهادهای حقوقی و حقیقی ،همپوشانی
در کارهای خیریه و درنتیجه استفاده غیر بهینه از
ظرفیتهای موجود از دیگر موضوعات مطرحشده
توسط دکتر زالی در این خصوص بود.
هشدار در خصوص پدیده رجعت یا بازگشت
سنگینتر بیماری در اپیدمیها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به وضعیت شکننده و نگرانکننده تهران ازنظر
شیوع بیماری یادآور شد که نباید وضعیت فعلی
را بهعنوان شرایط مطلوب و ثبات یافته در تهران
تلقی کرد و در خصوص پدیده رجعت یا بازگشت
سنگینتر بیماری در اپیدمیها هشدار داد .دکتر
زالی خاطرنشان کرد :در این پدیده هنگام افول
بیماری ممکن است شاهد بازگشت سنگینتر آن
باشیم به همین دلیل باید مردم و مسئوالن مراقب
باشند؛ زیرا هنوز کرونا در تهران در حال قربانی
گرفتن است ،کالبد شهر به ویروسی آلوده است که
در حال تسخیر سنگرهای جدید بیولوژیک است؛
بنابراین از دیدگاه کارشناسی از نقطه افول نسبی
بیماری در تهران دور هستیم.
اهمیت استفاده بهینه از ظرفیتهای مردمی
برای کنترل کووید ۱۹

وی استفاده بهینه از ظرفیتهای مردمی برای
کنترل کووید  ۱۹را مهم برشمرد و افزود :کارهای
داوطلبانه اگر بهصورت سیستماتیک و سازماندهی
شده طراحی و بازمهندسی مناسبی پیدا کند ،حتماً

شرایط بهتری در کنترل بیماری خواهیم داشت.
بین نیازها و خواستههای محیطی نیازمند مشارکت
کار داوطلبانه و میزان گسیل داشتن انرژیهای
نهفته داوطلبان باید یک لینک و اتصال برقرار شود؛
زیرا جدایی این دو مورد ما را از اهداف دور میکند.
وی تأکید کرد :تا زمانی که به این
مشارکتهای داوطلبانه نیاز است باید با پمپاژ
منطقی و هوشمندانه هیجانات ایجابی مثبت در
داخل جامعه به استمرار این طراوت کمک کنیم.
جریان داوطلبانه در کشور ما باید زنده باشد و
تجلی پویایی و حیات مستمر آن را در عرصههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ببینیم.
زالی به سهم داوطلبان در توسعه اقتصادی
جهانی و بومی اشاره کرد و گفت :در ایران سالهای
اخیر سرمایهگذاری و شالودهریزی خوبی در زمینه
رابطان سالمت صورت گرفته است و در گام چهارم
پایشی مدیریت بیماری کرونا و محله محوری شاهد
تبلور واقعی تالش داوطلبان سالمت در محلهها
هستیم .سرمایهگذاری در این روزهای سخت مورد
بهرهبرداری قرارگرفته و در تهران شاهد افزایش
چشمگیر داوطلبان سالمت هستیم.
وی با تأکید بر لزوم انتقال پیامهای بهداشتی
به درون خانوادهها گفت :بیش از هر زمان دیگری
نیاز به انتقال مفاهیم سالمت به درون خانوادهها
داریم و فرصت مناسبی است تا با طرح هر خانه یک
پایگاه سالمت و تحقق طرح محله محوری بتوانیم
در این زمینه حرکت کنیم.
استفاده از دانش آموزان یکی از بهترین
مدلهای طراحی داوطلبان سالمت

زالی استفاده از دانش آموزان را یکی از
بهترین مدلهای طراحی داوطلبان سالمت برای
تغییر فضای فرهنگی ،بهداشتی و دانشی درون
خانوادهها عنوان کرد و گفت :این آیندهسازان به
حدی از بالندگی رسیدهاند که بهعنوان یک عنصر
مسئولیتپذیر میتوانند سفیر سالمت خانواده خود
باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود
آسیبهای اجتماعی را بحثی جدی ذکر کرد که
بدون کمک مردم کاهش یافتنی نیست و نیازمند
مشارکت همه دستگاهها و نهادهای مختلف است.
زالی با ذکر این نکته که بین میزان توسعه
اقتصادی و اجتماعی هر کشور و همراهی داوطلبان

آن ارتباطی مستقیم وجود دارد ،نقش داوطلبان
سالمت در افزایش سرمایههای اجتماعی و اعتماد
عمومی را بسیار مهم دانست و گفت :کارهای
داوطلبانه میتواند بهعنوان یک میانبر به این
موضوع کمک کند و داشتن اعتماد عمومی بهعنوان
بنمایه اداری و مدنی در اداره هر جامعهای میتواند
نقشآفرین باشد.
طرح محله محور؛ طرحی اجتماعی و
راهبردی جدید در کنترل بیماری کرونا

وی طرح محله محوری را یک طرح اجتماعی
و راهبردی جدید در کنترل بیماری کرونا دانست و
اظهار کرد :نقطه هدفگیری این طرح صرفاً کرونا
نیست بلکه یک زیرساخت اجتماعی مردمی را در
سطح محالت تهران ترویج میدهد که میتواند
بهعنوان یک زیرساخت بادوام و باثبات در مقابل
تمامی تکانههای اجتماعی و روانی و بیماریزایی و
حوادث غیرمترقبه آماده باشد.
به گفته زالی ،اگر چنین ساختار مردمی
منظمی شکل گیرد دیگر نگران وقوع بحرانها در
کالنشهر تهران نخواهیم بود؛ چون این زیرساخت
منظم میتواند بهعنوان یک جریان مستمر
اجتماعی در زمان الزم به ایفای نقش بپردازد.
وی مهمترین موضوع در طرح محله محور را
استفاده بهینه از نیروهای داوطلب مردمی برشمرد
و گفت :درگذشته محالت تهران کانونهای
اجتماعی و همگرایی بودند و بیش از هر زمان
دیگری نیاز به هویت بخشی محالت تهران
داریم .متأسفانه شهرنشینی باعث کمرنگ شدن
این همگرایی شد اما این طرح محله محور باعث
بازیابی هویتی محالت میشود.در ادامه نمایندگان
سازمانهای غیردولتی ،گروههای جهادی ،رابطان و
داوطلبان سالمت ،سازمانهای مردمنهاد ،مؤسسات
خیریه حاضر در نشست ضمن بیان سخنانی به ارائه
نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
در انتهای این مراسم نمادین که با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و حفاظتی برگزار شد،
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران با اهدای لوح تقدیر و هدایایی
از نمایندگان سازمانهای غیردولتی ،گروههای
جهادی ،رابطان و داوطلبان سالمت ،سازمانهای
مردمنهاد ،مؤسسات خیریه که داوطلبانه در بحران
کرونا کمک کردند ،قدردانی کرد.

برف پاییزی نواحی شمالی منطقه یک
را سفید پوش کرد

نیروهای ستاد برف روبی شهرداری منطقه
یک با بارش برف پاییزی ،به صورت آماده باش
عملیات برف روبی را در نواحی شمالی منطقه یک
آغاز کردند.
به گزارش امتیاز؛ مانی جعفریان معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه
یک با بیان خبر فوق اظهار داشت :با توجه به ویژگی
های آب و هوایی در شمال تهران بارش برف در
این منطقه زودتر و بیشتر از سایر مناطق بوده و
شهرداری منطقه یک طبق پیش بینی های انجام
شده توسط سامانه هشدار برف به صورت آماده
باش قرار داشته و نیروهای مستقر در ستاد برف
روبی با تمام توان عملیات برف روبی را با پخش شن
مخصوص در نواحی شمالی این منطقه انجام دادند.
وی تصریح کرد :رانندگانی که بدلیل ضرورت قصد
تردد در معابر نواحی شمالی منطقه را دارند بدلیل
لغزندگی و شیب این معابر ،ضمن رعايت سرعت
مجاز ،نكات ايمنی و فاصله مناسب از خودروهای
ديگر  ،از تجهيزات ايمني نظيرالستيك يخ شكن و
زنجير چرخ استفاده نمايند.

اجرای هرس پاییزی درخت و
درختچه های منطقه 15

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
 15از آغاز عملیات هرس درخت و درختچه های
سطح منطقه به منظور حذف شاخه های خشک،
ایجاد فضای مطلوب شهری ،زیبا سازی منظر
شهری و افزایش رشد درختان خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا جعفری با اعالم
این خبر گفت :امسال نیز همچون سالهای گذشته
طبق دستورالعمل سازمان بوستانها و فضای سبز
شهرداری تهران هرس درخت و درختچه های
معابر ،بوستانها منطقه از اول آذر همزمان با فصل
خزان آغاز شده است و تا اوایل اسفند ماه ادامه دارد
 .او با اشاره به اینکه حفظ و نگهداری درختان
شهری از اولویت های معاونت خدمات شهری و
محیط زیست است افزود :مناسب سازی سیمای
بصری شهر ،حذف شاخه های خشک،آفت زده و
بیمار ،جوان سازی درختان و تحریک به شاخه
زایی ،ایجاد شرایط مناسب برای ورود نور و هوا
بین شاخه ها ،ایجاد دید کافی در تقاطع های
اصلی و فرعی از مهمترین اهداف انجام عملیات
هرس می باشد .معاون خدمات شهری و محیط
زیست منطقه اضافه کرد :در این فصل درختان
اوکالیپتوس ،نارون ،صنور و بید به منظور رفع خطر
احتمالی و شکستگی بر اثر ورزش باد یا بارش برف
و باران سربرداری و نوک گیری شاخه و تاج می
شود .جعفری ادامه داد :این عملیات توسط نیروهای
کارشناسی و کارگری آموزش دیده با بهره گیری
از تجهیزات الزم در قالب  15اکیپ به صورت
هماهنگ در سطح نواحی  ،بوستان های مستقل
و بزرگراه ها انجام می شود.او افزود :تمام نکات
ایمنی نظیر جمع آوری و انتقال سریع سرشاخه
ها در حین اجرای کار و نیز تجهیز کارگران به
وسایل ایمنی انجام شده تا از بروز مشکل احتمالی
جلوگیری شود.

تردد روان خودروها در کلیه محورها
و معابر داخلی منطقه 19

تردد خودروها در معابر بزرگراهی و داخلی
منطقه  19با وجود شدت بارندگی ها از صبح امروز،
همچنان روان و ایمن است.
به گزارش امتیاز ،علي توكلي با اشاره
به انجام پايش هاي مستمر در معابر داخلي و
محورهاي بزرگراهي محدوده منطقه گفت :با
توجه به بارش هاي امروز كنترل و اقدامات الزم
به منظور جلوگيري از هر نوع آب گرفتگي در
معابر محدود منطقه بویژه نقاط حساس از جمله
بزرگراه آزادگان زير پل شهيد كاظمي ،خيابان
ميثاق شمالي تقاطع تندگويان ،سه راه باقرشهر
به سمت كهريزك ،بزرگراه آزادگان قبل از مرتضي
گرد و خيابان شهرداري جنوبي صورت گرفته واین
نقاط با استقرار نيرو و تجهيزات الزم تحت كنترل
كامل هستند .او با بيان اينكه تاكنون هيچ مشكلي
در تردد خودروها و شهروندان گزارش نشده است
ادامه داد :پيش از اين نيز اقدامات پيشگيرانه براي
جلوگيري از آب ماندگي هاي احتمالي در معابر اين
منطقه صورت گرفته كه از جمله آن ها اليروبي
مستمر انهار روباز و روبسته براي هدايت آب هاي
سطحي و رفع مشكل برخي از چاه هاي جذبي از
طريق احداث نهر و لوله گذاري بوده است .ضمن
اينكه چاه هاي جذبي مسير شرق به غرب بزرگراه
آزادگان مقابل بوستان شقايق و نيز انتهاي لوپ
شمال غربي پل شهيد كاظمي حذف و آب هاي
سطحي اين نقاط با احداث نهر و لوله گذاری به
سمت كانال ها و انهار مجاور هدايت شده است.
اين مسئول خاطرنشان كرد :عوامل خدمات شهري
به منظور رفع هرگونه آب گرفتگي و با آب ماندگي
احتمالي در آماده باش كامل هستند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  4تهران خبر داد:

رفع مشکل آبیاری درختان شمال شرق
تهران درتمام فصول سال

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4تهران ازآغاز طرح مطالعاتی
پروژه احداث نخستین تصفیه خانه فاضالب
شهری در محله حکیمیه خبر داد.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» با اعالم
این خبر گفت :از آنجا که قسمت شرقی منطقه
نسبت به قسمت غربی آن دارای آب و دسترسی
کمتری است و وجود کانال های آب آلوده در این
قسمت بسیار زیاد است ،لزوم تصفیه آب و استفاده
برای آبیاری فضای سبز از طرح های در اولویت به
شمار می رود .او افزود :به منظور جلوگیری از ورود
پساب تصفیه خانه شهید عباسپور که باعث آلودگی
بیشتر آب می شود و همچنین با وجود کانال هایی
مثل اسفندیاری ،دماوند و تابا در منطقه ،نیاز مبرم
به تصفیه آب های آلوده وجود دارد که بتوان از آب
آن برای آبیاری فضای سبزاستفاده کرد درهمین
راستا پروژه احداث نخستین تصفیه خانه فاضالب
شهری در دستور کار قرار گرفت.

