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در جلسه آنالین شورای معاونین و نواحی
منطقه  15طرح زمستان گرم سازمان خدمات
اجتماعی شهرداری تهران با حضور شهردار و
معاونین منطقه و مدیرعامل سازمان خدمات
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش امتیاز؛ محمدی شهردار منطقه
با استقبال از انجام این طرح با توجه به پیش رو
بودن زمستان سرد ،به جزییات این طرح پرداخت و
گفت :موضوعات منطقه  15خاص و متفاوت است و
با وجود مشکالت امسال در بحث اقتصادی و شیوع
کرونا اقدامات قابل توجهی در موضوعات اجتماعی
انجام شده است.وی با تاکید بر همت عالی همه
شهرداران نواحی برای اجرای این طرح  ،افزود:
مسئولیت اجتماعی ما در مقابل بی خانمان ایجاب
می کند تا از همه ظرفیت ها ،مانند خیرینNGO ،
ها و نیز فضاهای موجود برای عبور از این زمستان
سخت بهره ببریم.سید مالک حسینی مدیرعامل
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز با
تقدیر از همکاری های شهردار و مدیران منطقه
، 15بر نگهداشت اجتماعی شهر مانند نگهداشت
خدماتی شهر تاکید کرد و از همه خواست تا با
رعایت دستورالعمل ها در اجرای این طرح همکاری
کنند .در ابتدای جلسه مختاری معاون اجتماعی
منطقه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی طرح و
اقداماتی که تاکنون برای این گروه آسیب پذیر
توسط منطقه انجام شده ،سخن گفت.

سمفونی پائیز درمحله های مرکزی
شهر تهران نواخته می شود

از سوی معاونت اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  11دومین جشنواره سمفونی
پائیز با رویکرد ایجاد نشاط ،همدلی و خانواده
محور تا پایان آذرماه برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،محمد جواد رشیدی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با
اعالم این خبر گفت :در راستای اجرای موفق
جشنواره بزرگ سمفونی پائیز در سال گذشته،
امسال نیز این جشنواره با هدف ارتقای نشاط
اجتماعی شهروندان و با رعایت کامل پروتکل
های بهداشتی در قالب گذر های پائیزی اجرا می
شود .رشیدی افزود :در جشنواره امسال  ۳مکان
مناسب سطح منطقه اعم ازبوستان دامپزشک،
ضلع شمالی بوستان رازی و باغ راه خیابان
کاشان در نظر گرفته شده است که با توجه به
شرایط بحرانی و پیش گیری از پاندمی کووید
 ،۱۹فرصتی فراهم کردیم تا عابرین و رهگذران
ضمن تجربه پیاده روی بر روی انبوهی از برگ
های پائیزی و شنیدن طنین روح نواز خزان،
لحظات پائیزی خود را در قابی از خاطرات
ماندگار نمایند .عالقمندان برای شرکت در این
جشنواره عکس های خود را به نشانی اینستاگرام
 @ 11.Banovan.mantaghehارسال کنند

زنان ایرانی در حوزه مشارکت
اجتماعی و سالمت پیشتاز هستند

معاون رییس جمهوری در امور زنان
و خانواده ،زنان ایرانی را همواره پیشتاز در
حوزههای مشارکت اجتماعی و سالمت توصیف
کرد.معصومه ابتکار با هدف ترویج فرهنگ اهدای
خون در بین بانوان خیرخواه ایرانی در مرکز
وصال شیرازی حضور یافت و خون اهداکرد .وی
با تاکید بر تالش جدی برای دستیابی به شاخص
عدالت اجتماعی ،خاطرنشان کرد :در حوزه های
مشارکت اجتماعی و سالمت ،زنان ایرانی همیشه
پیشتاز بوده اند و حضور داوطلبانه و خیرخواهانه
آنها ،بهترین و انسانی ترین صحنه های این
کشور در لحظه های سخت بوده است.
ابتکار ادامه داد :فرهنگ اهدای خون ،یک
مسئولیت و مشارکت اجتماعی اثرگذار است
که اثر آن ،نجات جان بیماران است و افزایش
مشارکت زنان مهربان و نوعدوست ایرانی در
مراکز اهدای خون ،مهمترین هدف باید قرار
بگیرد تا با برگزاری جلسات مدون با مشاورین
دستگاههای اجرایی ،به نتایج خوبی در این
زمینه دست پیدا کنیم.وی افزود :برگزاری وبینار
در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و اطالع
رسانی گسترده برای حضور مستمر بانوان شاغل
در دستگاههای اجرایی برای اهدای خون را
در دستور کار فرهنگسازی خود قرار داده ایم.
بنابراین گزارش ،آمارهای رسمی از مشارکت
حدود پنج درصدی بانوان در مسئله اهدای خون
خبر می دهند که امید است با تالش و استمرار
فرهنگ سازی ،بتوان این سهم مشارکت را به
میزان قابل توجهی افزایش داد.

جریمه ،توقیف و معرفی به مرجع
قضایی در انتظار پالک مخدوشها

معاون هماهنگکننده پلیس راهور پایتخت
گفت :رانندگانی که به صورت عمدی اقدام به
پوشش پالک یا تغییر در ارقام آن کنند ضمن
اعمال قانون و توقیف خودرو به مرجع قضایی
معرفی می شوند .سرهنگ جهانشاه بهرامآبادی
معاون هماهنگکننده پلیس راهور پایتخت در
خصوص چگونگی اعمال قانون خودروهای پالک
مخدوشی ،اظهار داشت :مأموران پلیس راهور به
صورت گشت موتوری و خودرویی در معابر حضور
داشته و ضمن رصد تخلفات نسبت به برخورد با
خودروهای فاقد پالک یا مخدوشی اقدام خواهند
کرد .معاون هماهنگکننده پلیس راهور پایتخت
تصریح کرد :اگر خودرویی پالک نداشته باشد
یا شماره آن ناخوانا باشد از تردد آن جلوگیری
میشود ضمن آنکه دوربینها نیز پالک خودروها
را رصد میکنند .وی افزود :مأموران پلیس راهور
در صورت مشاهده خودروهای فاقد پالک یا
مخدوشی به هر علت ،اقدام به متوقف کردن
خودرو میکنند؛ اگر تعمدی در کار نباشد مالک
خودرو اعمال قانون شده اما اگر تعمدی در بین
باشد ،خودرو به پارکینگ ارجاع شده و راننده
تحویل مرجع قضایی میشود.
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وزیر بهداشت :اولین نگرانی ما تهران است

اخبار
تشریح اقدامات اجرایی طرح زمستان
گرم در جلسه ویدئویی شهردار منطقه
 15با مدیرعامل سازمان خدمات
اجتماعی شهرداری تهران

اجتماعی

وزیر بهداشت ،با اشاره به در پیش بودن فصل
زمستان ،گفت :اولین استانی که نگران آن هستیم،
تهران است.
سعید نمکی ،در هفتمین اجالس مجازی
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
سراسر کشور ،با اشاره به روند نزولی آمار مرگ و
میر بیماران کرونایی ،اظهار داشت :به رئیس جمهور
گفتم که هر میلی متر که از منحنی مرگ و میر
روزانه کم می شود ،سانتی مترها پشت همکاران
ما زیربار توان فرسای مدیریت سنگین و سهمگین
کرونا ،خم می شود.
وی افزود :می دانم که این واژه هایی که
همکاران ما خسته شده اند یا بریده اند ،القای
بیرون از نظام سالمت است .همکاران ما گرچه در
این روزها ،ماه ها و شب های طاقت فرسا خیلی
اذیت شدند اما همواره چون کوه ایستاده اند و می
دانم که تا آخرین نفس و لحظه مدیریت بیماری
پای کار هستند و در مهار و مدیریت کرونا ،شبانه
روز و بی وقفه تالش خواهند کرد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :از همه عزیزانی
که در این راه به ما کمک کرده یا می کنند تشکر
می کنم .از عزیزان قرارگاه اجرایی به ویژه وزرای
کشور ،راه و شهرسازی ،ارتباطات ،گردشگری
و میراث فرهنگی در تهیه و تدارک اقامتگاه
های خارج از منزل ،همه اعضای دولت و تمامی
بزرگواران خارج از دولت به ویژه سازمان بسیج،
نیروهای مسلح ،ناجا ،قوه قضاییه به ویژه دادستان
های سراسر کشور ،استانداران ،فرمانداران ،سازمان
های مردم نهاد و مردم و تمام بزرگوارانی که در این
به ما کمک کردند ،سپاسگزارم.
نمکی افزود :در اوج این دستاورد بزرگ ملی
باید به چند نکته نگران کننده هم اشاره کنم.
اولین نگرانی بنده ،رودستی است که از ویروس در
اردیبهشت ماه خوردیم .آن خاطره تلخ و دردناک
برای من و همکارانم ،همواره مالل آور است که به
محض اینکه شرایط را عادی پنداشتیم و همه چیز
را رها کردیم ،دوباره گرفتار شدیم .این بار مصمم
هستیم که لحظه ای عقب نشینی نکنیم.
وی ادامه داد :از مردم عزیز و شریف و گرانقدر
خواهش می کنیم که بازهم به عرایض ما گوش
کنند و بدانند که کرونا ،ویروس پیچیده ای است
و به مراتب پیچیده تر از اردیبهشت ماه است،
شدیدتر و زودتر ما را گرفتار می کند و سنین پایین
تر را با تابلوی پیچیده تر و گرفتار کننده تر به بستر
بیماری و مرگ می برد.
وزیر بهداشت گفت :خواهش من از همه ،چه
آنها که در مسند مسئولیت ها هستند و چه مردم
این است که اگر این بار مجددا ً از کرونا رودست
بخوریم و عادی انگاری کنیم ،زمستانی بسیار سخت
تر از پاییز در پیش رو داریم و این اولتیماتومی
است به همه کسانی که میل به ساده انگاری و
عادی پنداری دارند که بدانند ما اگر فراموش کنیم
که ویروس ،خطرناک و پیچیده است و در بازی
مستمر آماده گل زدن در دقیقه  ۹۰است ،باز هم
گرفتار پیک های خطرناکی خواهیم شد.
نمکی تاکید کرد :در چند استان امروز
احساس نگرانی بیشتری می کنم .اولین استان،
تهران است .متاسفانه دیروز که به وضعیت نارنجی
برگشتیم و خیلی از همکاران ما توصیه داشتند
که این راه را برای محدودیت ها در وضعیت قرمز
طوالنی تر کنیم ،نگرانی بیشتری داریم چون باز
مترو شلوغ شد و بازارهای سربسته و پاساژها مملو
از جمعیت شد .دیشب گزارشی را همکاران ما در
صدا و سیما پخش کردند و این یادآور روزهای
مالل آور اردیبهشت ماهی است که به مرگ روزانه
حدود  ۳۰نفر رسیدیم و دوباره کار را رها کردیم.
وی تصریح کرد :در مورد استان تهران به ویژه
کالنشهر تهران ،نگرانی زیادی به ویژه در مترو،
اتوبوس های درون شهری ،پاساژها و بازارهای

زمستانی سختتر از پاییز داریم

سربسته در مورد شیوع بیماری داریم .از مسئوالن
به ویژه استاندار ،فرمانده ستاد و روسای دانشگاه
های علوم پزشکی تهران تقاضا دارم که ضمن
توسعه زیرساخت ها و آموزش کافی ،با پروتکل
شکنان برخورد قاطع به ویژه در کسب و کارها
انجام شود.
وزیر بهداشت یادآور شد :از همه کسبه و
اصناف تقاضا دارم که برای چرخش درست اقتصاد
خودشان هم که شده ،پروتکل های بهداشتی را
رعایت کنند .مطمئن باشید که این بار به محض
اینکه وضعیت را نزدیک به قرمز دیدیم ،دوباره قرمز
اعالم می کنیم و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا،
دوباره محدودیت ها اعمال خواهد شد .به همین
دلیل همه باید سعی کنیم که وضعیت شهرها از
نارنجی به زرد برود نه از نارنجی به قرمز تا کسبه
دچار مشکالت اقتصادی نشوند.
نمکی تاکید کرد :استان های شمالی کشور
نیز یکی از نگرانی های دیگر ما است .به خصوص
برآوردی که امروز دارم و قب ً
ال به همه روسای
دانشگاه های علوم پزشکی شمالی گفته ام ،در پیک
های قبلی ،عمده گرفتاری را در شهرهای بزرگ
استانهای شمالی داشتیم اما متاسفانه پای ویروس
به روستاها و ارتفاعات کشیده شده و با توجه به
فرهنگ ویژه مردم در زمستان و شب نشینی در
شب های طوالنی زمستان ،این گرفتاری بیشتر می
شود که باید حتماً در استانهای شمالی ،این موارد
رعایت شود.
وی گفت :در استان های جنوبی هم باز نگرانی
داریم .با توجه به سرد شدن هوا ،رفتن مردم در
داخل اتاق ها ،بستن پنجره ها و تراکم جمعیت ،باز
هم نگران افزایش موارد ابتال به بیماری در استان
های جنوبی کشور هستیم ضمن اینکه روز جمعه
با مدیران دانشگاه های اهواز و آبادان صحبت کردم
که با فرونشست آب در سیالب هایی که آلودگی
فاضالب و آب و منازل را با باکتری های روده ای و
از فاضالب آلوده کرده ،به شدت باید مراقب بیماری
های روده ای در استانهای جنوبی باشیم.
وزیر بهداشت اظهار داشت :در مورد تست ها
در اجالس قبلی گفتم که تست  PCRرا فقط در
بیمارستانها انجام دهید که این اصالح را در گفتار
آن روز داشته باشم که در درمانگاه های بیمارستانی
و موارد سرپایی ،دانشگاه های می توانند از تست
های سریع استفاده کنند اما اگر بیماری از بیرون
یا درمانگاه های بیمارستانی با تشخیص پزشک،
فردی با تست سریع مثبت به بیمارستانها ارجاع
شود ،حتماً باید از آن بیمار ،تست  PCRگرفته
شود چون اگر خدای ناکرده بیماری در بیمارستان
فوت کرد ،مالک ما برای ثبت کووید  ۱۹در
بیمارستان طبق پروتکل سازمان جهانی بهداشت،
تست سریع نیست بلکه  PCRمثبت است.
نمکی خاطرنشان کرد :دانشگاه ها در مورد
اقامتگاه های بیماران با دکتر کولیوند هماهنگی
داشته باشند تا بر حسب نیازشان و به صورت

تدریجی با هتل ها قرارداد ببندند .اول باید سعی
کنند از اقامتگاه هایی که به صورت رایگان در
اختیار ما قرار گرفته مانند مهمانسراهای دولتی،
امکانات بنیاد مستضعفان یا سازمان های دولتی
استفاده شود اما در مواردی که این امکانات وجود
ندارد ،می توان بر مبنای رقم پایه ای که اعالم
شده ،قرارداد بست.
وی یادآور شد :درست است که با محدودیت
های مالی روبرو هستیم اما امروز همه کشور پشت
این برنامه ایستاده اند که باید کووید  ۱۹را مدیریت
کنیم و اولویتی از این باالتر برای کشور و اقتصاد
کشور و مسائل اجتماعی و سیاسی نداریم .مقام
معظم رهبری فرمایش کرده اند و رییس جمهور
بارها گفته اند که اولویتی باالتر از مدیریت کووید
 ۱۹در اقتصاد کشور هم نداریم و نباید بیمار مثبت
را رها کنیم .حتماً باید این بیمار در منزل و با
پروتکل های مصوب یا در اقامتگاه ها نگه داری
شود.
وزیر بهداشت افزود :پیگیری افراد در تماس
با بیماران نیز از اولویت های بسیار مهم ما است.
متوسط پیگیری افراد در تماس با بیماران طبق
نظر معاونت بهداشت وزارت بهداشت  ۱۰نفر است
اما ممکن است به  ۵یا  ۱۵نفر هم برسد که باید
حتماً مورد توجه دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی سراسر کشور قرار گیرد.
نمکی خاطرنشان کرد :برخی از روسای
دانشگاه ها در خصوص رفتن تیم های بهداشتی
به درب منزل مردم سوال کردند .تا جایی که می
توانیم نباید مزاحم خانه های مردم شویم و پرسنل
خودمان را در معرض آلودگی قرار ندهیم مگر در
مواردی که تیم ناظر احساس کنند که ضرورت
دارد به درب منزل فردی مراجعه شود آن هم برای
فردی که امکان جابجایی ندارد و این هم باید بر
حسب مورد انجام شود.
وی گفت :تقاضای من است که شهرهای
بزرگ به ویژه کالنشهرها ،به شدت مراقب وسایل
نقلیه عمومی باشند چون یکی از کانون های عمده
آلودگی ویروس ،همین وسایل نقلیه عمومی است.
با استانداران و سایر مسئوالن توجه کنید که
وسایل نقلیه ،عامل انتشار ویروس و گرفتاری جدید
برای ما نشود.
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم مستندسازی
فعالیت ها و اقدامات دانشگاهها و دانشکده های
علوم پزشکی سراسر کشور ،اظهار داشت :دیروز
جلسه مفصلی با برخی همکاران در این زمینه
داشتم .این حماسه عظیمی که شما در طول ماه
های گذشته خلق کرده اید ،اگر مستند یا به موقع
ثبت نشود ،جوری است در تاریخ به عزیزانی که در
این صحنه ،حماسه آفریدند.
نمکی افزود :هر استان و دانشگاه علوم
پزشکی ،یک فرد خوش ذوق خوش قریحه را برای
مستندسازی این فعالیت ها در نظر بگیرد .اینکه
فردی در روابط عمومی کار می کند ،دلیلی بر

خبر کوتاه
اینکه ذوق این کار را دارد ،نیست کما اینکه خیلی
وقت ها خیلی از افراد در جایگاه خودشان نیستند.
ممکن است فردی مسئول روابط عمومی هم باشد
اما ذوق و قریحه هنرمندانه برای به تصویر کشیدن
و مستند کردن این حماسه عظیم تاریخی در کشور
را نداشته باشد .تقاضا دارم که یک فرد خوش ذوق
که شاید در معاونت بهداشت ،درمان ،توسعه و یا
حتی بیرون از دانشگاه باشد را بکار گیرید تا این
کار بزرگ مستندسازی شود.
وی خاطرنشان کرد :دکتر جهانپور و دکتر
آسایی در مستند مکتوب کووید  ۱۹خیلی زحمت
کشیدند .دکتر جهانپور در بخش تصویری مستندها
کمک می کند و روسای دانشگاه ها نیز باید فردی
معین کنند و برای هر قطب
را به عنوان رابط ّ
کشور ،یک رابط یا سوپروایزر در نظر می گیریم
چون مستندسازی هم برای امروز در عرصه ملی و
بین المللی و هم برای نسل های آینده می تواند
مفید باشد .آنچه در دفاع مقدس صحنه های مانا
و ماندگار شد با کمک مستندسازی بود که می
توانیم به دوران دفاع مقدس افتخار کنیم و بچه
هایی که هرگز رنگ و خاک جبهه ها را ندیده اند
امروز افتخار می کنند که چنین پدران و مادرانی
غیور داشته اند که از مرزهای کشور دفاع کرده اند.
مستندسازی فعالیت ها در این شرایط کمک می
کند که نسل های آینده بدانند قهرمانان ملی در
عرصه سالمت چه افتخاراتی را آفریدند.
وزیر بهداشت یادآور شد :دکتر تقوی نژاد
مژده سال آینده خوبی را به روسای دانشگاه ها داد
و اتفاقی برای نظام بودجه ریزی وزارت بهداشت
رخ داد که شما دیگر به این اندازه از درآمدهای
اختصاصی هزینه مخارج جاری نکنید که این
اتفاق بزرگی بود و برای اولین بار در تاریخ وزارت
بهداشت ،حدود  ۵۲تا  ۵۳هزار نیروی انسانی به
کار گرفته می شوند اما امروز مشکالت و مسائل
مدیریت بیماری را با توجه به کاهش چشمگیر
درآمدهای اختصاصی برای شما حل می کنیم .بنده
در کنار شما هستم احساس تنهایی نکنند حتماً
به شما کمک خواهیم کرد .هم رییس جمهور و
هم دکتر نوبخت پشتیبان ما هستند تا بتوانیم این
طرح را که مزین به نام سردار رشید اسالم ،شهید
قاسم سلیمانی است با خیر و برکت به سرانجام
برسانیم.
نمکی تاکید کرد :باید برای تکمیل پروژه های
نیمه تمام ،اهتمام ویژه داشته باشیم .خواهش من
از تمام روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی این است که با کمک و هدایت دکتر
تقوی نژاد ،دکتر جان بابایی و دکتر رییسی و سایر
معاونت های وزارت بهداشت ،با اولویت پروژه های
در حال اتمام ،این کار را به سرانجام برسانید تا اگر
خدای ناکرده پیک جدیدی بخواهد ما را گرفتار
کند ،اظصراب کمبود تخت برای بیماران کووید ۱۹
و غیر کووید نداشته باشیم.
وی یادآور شد :طبق پیش بینی هایی که
توسط موسسات بین المللی شده بود باید همین
امروز ،مرگ روزانه باالی یک هزار و  ۱۰۰و یک
هزار و  ۲۰۰بیمار را تجربه می کردیم اما متاسفانه
این پیش بینی برای آمریکا ،اروپا و خیلی از
کشورهای آسیایی درست از آب درآمد و برای
بیماری و مرگ هیچ شهروندی در هیچ کجای دنیا
نیست که غصه نخوریم حتی اگر حکومت های آنها
ظالمانه ترین تحریم ها را بر ما تحمیل کرده باشند
اما خوشبختانه با دوراندیشی و همت و تالش شبانه
روزی مدیران حوزه سالمت ،نه تنها باالتر از رقم
های قبلی نرفتیم بلکه به سمت نزول و کاهش
مرگ و میر روزانه حرکت کردیم و مطمئنم که
در استمرار این راه نزولی قدم بر خواهیم داشت
و روزهای روشن تری با اثرات طرح شهید قاسم
سلیمانی هم در آینده خواهیم دید.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد؛

پرداخت وام معیشتی به سیل زدگان

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با تشریح آخرین وضعیت
استانهای درگیر سیل و مداخالت جوی از ارائه درخواست افزایش رقم
وامهای معیشتی و جبران خسارت سیل زدگان به دولت خبر داد.
اسماعیل نجار با اشاره به بارشهای اخیر در کشور که عمده استان
ها را تحت تاثیر خود قرار داد ،گفت :سازمان مدیریت بحران کشور
درابتدای پاییز دستورالعملی را به استانداران سراسر کشور ابالغ کرده و بر
ضرورت آماده باش آنان برای حوادثی که ممکن است در پی نزوالت جوی
ایجاد شود ،تاکید کرد .پس از آن نیز در پی پیش بینی های هواشناسی،
هشدارها و دستورالعمل های الزم را بر حسب استان و منطقه به مدیران
کل بحران و تمامی دستگاه های امداد و خدماتی ابالغ کرده است که در
مورد بارش های اخیر نیز همین اقدامات انجام شد .وی با بیان اینکه بارش
های اخیر سبب بروز آبگرفتگی و سیالب در برخی از مناطق استان های
خوزستان ،بوشهر ،فارس ،کرمان و هرمزگان شد گفت :متاسفانه شدت
این بارش ها خساراتی را به هموطنان ما به خصوص در دو استان بوشهر
و خوزستان وارد کرد که در حال پیگیری برای جبران آن هستیم .رییس
سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به وضعیت استان خوزستان گفت:
در برخی از شهرهای این استان سالهاست که به دلیل نبود نهرهایی
برای جمع آوری و انتقال آبهای سطحی مشکالتی ایجاد میشود .در
این شهرها عمدتا با پمپ های قوی اقدام به تخلیه آب میشود که سال
گذشته نیز با پیگیری سازمان مدیریت بحران کشور چندین دستگاه پمب
قوی برای تخلیه آب اختصاص داده شد.
پرداخت وام بالعوض معیشتی به آسیب دیدگان سیل

نجار در مورد وضعیت فعلی استان خوزستان گفت :در حال حاضر
دراین استان مشکل جدی وجود ندارد و عمده ارزیابی ها برای تعیین
خسارات و جبران آنها نیز به اتمام رسیده است .ما تالش کردیم که با
دست باز نسبت به جبران خسارات اقدام کنیم و حتی موارد متعددی

که خانه فرسوده ای در مناطق سیل زده قرار داشت ،آن را هم در
لیست جبران خسارات قرار دادیم .در همین راستا نیز در مجموع چهار
هزار درخواست برای وام تعمیرات و  ۱۰۰۰درخواست برای وام ساخت
واحدهای تخریبی و نوسازی در این استان تایید شده است .عالوه بر آن
 ۶۰۰۰وام معیشتی نیز به حادثه دیدگان پرداخت خواهد شد .وی با بیان
اینکه بخشی از این وام ها بالعوض و بخشی دیگر نیز با بازدهی کم است،
گفت :وام معیشتی از نوع بالعوض است و همچنین بخشی از وام های
جبران خسارات نیز به شکل بالعوض پرداخت خواهد شد.
درخواست افزایش مبلغ وام جبران خسارات به دولت

رییس سازمان مدیریت بحران کشور درمورد مبلغ این وام نیز گفت:
در درخواستی به دولت تاکید کردیم که با توجه به افزایش قیمت مصالح
و هزینه ها الزم است مبلغ این وام ها افزایش پیدا کند که پس از تایید
نهایی رقم آن را اعالم میکنیم .نجار در مورد وضعیت استان بوشهر نیز
گفت :در این استان همچنان ارزیابی ها ادامه دارد و فرآیند تعیین خسارت
هنوز انجام نشده است .اما پس از نهایی شدن مانند استان خوزستان وام
های معیشتی ،تعمیری و نوسازی به آسیب دیدگان داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه بارش ها در این استان کم سابقه بوده است ،گفت:
در مناطقی از استان بوشهر در عرض سه ساعت بیش از  ۱۶۰میلیمتر
بارندگی داشتیم که بسیار زیاد است .از طرفی دیگر در برخی نقاط مانند
وحدتیه ،دلیل آبگرفتگی شکستگی چند درخت و افتادن آن به رودخانه
بود .این درخت ها در زیر پلی متوقف شده و آب نیز پشت آن انباشت شده
و مشکالتی را ایجاد کرده بود.
پرداخت اجاره بها برای اسکان موقت

رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از پرداخت اجاره
بها برای اسکان موقت سیل زدگان خبر داد و گفت :به این افراد مبلغی
داده خواهد شد تا به شکل موقت محلی را برای اسکان خود انتخاب

سخنگوی وزارت بهداشت ،به ارائه تازهترین
آمار کرونا در کشور پرداخت و گفت :در شبانه
روز گذشته  ۱۰هزار و  ۸۲۷بیمار جدید شناسایی
شدند .سیما سادات الری ،بعد از ظهر دوشنبه ۱۷
آذر  ۹۹در ارتباط زنده با شبکه خبر سیما ،به ارائه
تازهترین آمار کرونا در کشور پرداخت.سخنگوی

عملیات برف روبی در شمال تهران در
حال انجام است

عملیات برف روبی با ماشین های مکانیزه
برف روب ،شن پاشی و حضور کامل نیروهای
ستاد برف روبی شهرداری منطقه یک در شمال
تهران به خصوص نواحی شمالی با جدیت در
حال انجام است.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار این منطقه با بیان خبر فوق اظهار
داشت :با اقدامات شبانه روزی ستاد برف روبی
شهرداری این منطقه و آماده باش  ۱۱سایت،
عملیات برف روبی در نواحی شمالی منطقه که
از بارش بیشتری برخوردار بوده در حال انجام
است و هیچ مشکلی در تردد شهروندان و وسایل
نقلیه وجود ندارد و همه معابر باز و تردد روان
است .وی گفت :با استقرار بیش از ۵۰۰مخزن
ویژه مشارکت شهروندان در برفروبی ،جایگذاری
بیش از  ۲۰۰هزار کیسه شن مخصوص در
مخازن زرد رنگ و دپو فله ای در یک هزار نقطه،
تامین ماشین االت و پاشنده های مکانیزه مجهز
به تیغه برفروب و اپراتورهای مجهز و آموزش
دیده مورد نیاز ،منطقه آماده خدمات رسانی در
روزهای برفی است .موسوی تصریح کرد :با توجه
به بوستان های بزرگ و فرامنطقه ای ،عملیات
برف روبی معابر ،المان ها و برف تکانی درختان
با حضور نیروهای برف روب فضای سبز ،در
بوستان های شمال تهران به خصوص بوستان
های برفگیر منطقه از جمله بوستان های آبک،
گالبدره ،جمشیدیه ،نیاوران ،گلریزان ،رحمان
آباد و ...در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی
محیطی متناسب با روزهای پر بارش شهر با
هدف جلب مشارکت شهروندان و انتقال توصیه
های ایمنی خاطر نشان کرد :در سطح منطقه
بنرهای اطالع رسانی نصب شده است.

استقرار تیم های پزشکی طرح شهید
سلیمانی در  8نقطه از منطقه 19

شهردار منطقه  19از استقرار تیم های
پزشکی طرح شهید سلیمانی در محالت منطقه
با هدف ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی با اشاره به
آماده سازی سراهای محالت برای اجرای این
طرح گفت :در همین راستا طی بازدیدهای
انجام شده از سراها ،در نهایت  8سرای محله
برای ارائه خدمات پزشکی طرح شهید سلیمانی
انتخاب شدند.
به گفته او شناسایی بیماران کرونایی و
انجام اقدامات پیشگیرانه برای شیوع بیشتر این
بیماری از اهداف اصلی طرح شهید سلیمانی
است که در قالب ممانعت از تردد افراد مبتال در
اجتماع و ارائه بموقع خدمات درمانی و مراقبتی
اجرا می شود.
توکلی با اشاره به انجام هماهنگی های الزم
طی جلسات مختلف با حضور نمایندگان سپاه
ابوذر ،بسیج منطقه ،مرکز بهداشت جنوب تهران
و شهرداران نواحی برای اجرای این طرح اظهار
کرد :در حال حاضر سراهای محالت خانی آباد
نو ،بهمنیار ،خانی آباد شمالی ،شریعتی شمالی و
جنوبی ،نعمت آباد ،دولتخواه شمالی و جنوبی در
حال آماده سازی هستند.
شهردار منطقه در بخش دیگری به دیگر
اقدامات سالمت محور برای پیشگیری از شیوع
کرونا اشاره و بیان کرد :اجرای وبینارهای
آموزشی ،اطالع رسانی در تلویزیون های شهری،
نصب بنرو پوسترهای آموزشی در اماکن عمومی،
ارائه آموزش های مجازی ،توزیع بسته های
حمایتی و بهداشتی و ارسال پیام های آموزشی
به شهروندان در خصوص این بیماری و کمک به
قطع زنجیره انتقال آن از جمله اقداماتی که به
صورت مستمر در برنامه اجرایی اداره سالمت
این منطقه قرار دارد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 4خبر داد:

اجرای فاز نخست جمع آوری افراد
کارتن خواب از حاشیه بزرگراه های
شمال شرق تهران

کنند .که این مبلغ عالوه بر مبلغی است که تحت عنوان وام معیشتی و
جبران خسارت پرداخت خواهد شد.نجار تعداد فوتی های ناشی از این
حوادث را نیز هفت تن اعالم کرد و گفت :دو نفر در بوشهر و پنج نفر
در هرمزگان جان خود را از دست دادند .در این میان فقط یک زن در
استان بوشهر به دلیل سقوط در آب جان خود را از دست داد و مابقی
تحت تاثیر غیرمستقیم سیل قرار داشتند .یک نفر در بوشهر به دلیل
ریزش ساختمان و پنج نفر شامل دو زن ،دو مرد و یک کودک نیز که
سرنشینان دو خودرو بودند به دلیل ریزش کوه جان خود را از دست
دادند .وی با بیان اینکه قطع شدن جدی برق را نیز در این استان ها
نداشتیم ،درباره مسیرهای مسدود شده نیز اظهارکرد :برخی ازمسیرها
برای پیشگیری از وقوع خطر ،مسدود شده اند و ما به استانداران ابالغ
کرده ایم که حتما مسیرهای دارای خطر را تا رفع کامل خطر مسدود
کنند .رییس سازمان مدیریت بحران کشور در مورد خسارات وارد شده
به بخش کشاورزی و باغات نیز تصریح کرد :این خسارت ها از طریق
بیمه پرداخت خواهد شد .سال گذشته  ۲۲۸۴هزار میلیارد تومان به
صندوق بیمه کشاورزی کمک کردیم و حدود  ۶۰۰۰میلیارد تومان نیز
با استمهال وام کشاورزان موافقت شد .این عزیزان باید زمین های خود
را بیمه میکردند که خوشبختانه عمده آنان این اقدام را انجام داده و
خسارتشان نیز از این طریق انجام خواهد شد.

شناسایی  ۱۰۸۲۷بیمار جدید کرونایی؛  ۲۸۴نفر فوت شدند
وزارت بهداشت ،اظهار داشت :از دیروز تا امروز ۱۷
آذر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۱۰هزار و  ۸۲۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹
در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به یک
میلیون و  ۵۱هزار و  ۳۷۴نفر رسید .وی افزود:
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۸۴ ،بیمار

با حضور نیروهای برف روب و ماشین آالت و
تجهیزات کامل

کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان به  ۵۰هزار و  ۵۹۴نفر رسید .به گفته
الری ،تا کنون  ۷۴۲هزار و  ۹۵۵نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
وی افزود ۵۷۹۶ :نفر از بیماران مبتال به کووید
 ۱۹در وضعیت شدید بیماری و تحت مراقبت های

ویژه قرار دارند .الری گفت :تا کنون  ۶میلیون و
 ۴۳۲هزار و  ۲۲۸آزمایش تشخیص کووید  ۱۹در
کشور انجام شده است .سخنگوی وزارت بهداشت،
افزود :در حال حاضر  ۶۴شهرستان در وضعیت
قرمز ۲۷۸ ،شهرستان نارنجی و  ۱۰۶شهرستان در
وضعیت زرد قرار دارند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  4گفت :فاز اول طرح جمع آوری و
ساماندهی معتادان و افراد کارتن خواب از حاشیه
بزرگراه ها خبر داد و گفت :فاز دوم این طرح به
زودی در پهنه شرقی منطقه  4اجرا می شود.
به گزارش امتیاز« ،محمد خادمی» با
اعالم این خبر گفت :به منظور ایجاد محیطی
امن برای خانوادهها و شهروندان ،پیشگیری از
وقوع جرائم در نقاط بی دفاع شهری و باال بردن
میزان رضایتمندی شهروندان فاز اول طرح جمع
آوری و ساماندهی معتادان و افراد کارتن خواب
با هماهنگی سازمان بهزیستی ،نیروی انتظامی،
پلیس راهور و سازمان خدمات اجتماعی رفاهی
شهرداری تهران در روز یکشنبه  16آذر در پهنه
غربی این منطقه در نواحی یک 2 ،و  3منطقه
 4اجرا شد .او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی
 ،معضل کارتن خوابی معتادین  ،باعث گسترش
بیشتر ویروس کرونا در سطح شهر و افزایش
مبتالیان خواهد شد افزود  :عالوه بر آلودگی
بصری و افزایش نا امنی در سطح شهر  ،معضل
کارتن خوابی به عنوان یک پدیده آسیب رسان
به شهروندانی است که در محدوده تجمع این
افراد سکونت دارند  .خادمی جمع آوری افراد
کارتن خواب و سالم سازی نقاط آلوده شناسایی
شده از لوث مصرف و توزیع کنندگان مواد مخدر
را از اولویت های مدیریت شهری عنوان کرد و
گفت :این طرح با جدیت در سطح منطقه 4
اجرا می شود .معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  4افزود :در فاز نخست این
طرح  15نفر از افراد کارتن خواب و معتاد
از حاشیه رفیوژ بزرگراه های شهید سردار
سلیمانی ،صیاد شیرازی ،امام علی(ع) و همت
جمع آوری و تحویل مراجع ذیصالح شدند.

