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اخبار
شهردار منطقه یک:

تغییر نام خیابان صنایع به شهید فخری زاده
مایه افتخار و مباهات منطقه یک است

منطقه یک این افتخار را دارد که بعد از
شهادت دکتر محسن فخری زاده دانشمند بزرگ
کشورمان ،در کمتر از یک روز خیابان صنایع را
به نام این شهید اقتدار تغییر نام دهد.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار
داشت :اعضای شورای شهر تهران با ارائه طرح
دو فوریتی ،تغییر نام خیابان صنایع جنب وزارت
دفاع در منطقه یک را به نام شهید دکتر محسن
فخری زاده تصویب کردند و شهرداری منطقه
یک با پی گیری و اقدامات الزم در کمتر از یک
روز این تغییر نام را اجرایی کرد.
وی گفت :در حال حاضر پالکهای این
خیابان به نام شهید اقتدار تغییر یافته و مراسم
رسمی پالک کوبی با حضور مسئولین به زودی
در منطقه یک برگزار می شود.

آمار کرونا:
کاهش فوتیها ۶۰۲۱ ،ابتالی جدید

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه
در طول  ۲۴ساعت گذشته  ۱۳۲فرد مبتال
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند ،گفت:
 ۶۰۲۱بیمار جدید مبتال به این بیماری طی ۲۴
ساعت گذشته شناسایی شده است.
سیما سادات الری ،گفت :از روز  4دی
تا روز  ۵دی  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۶۰۲۱ ،بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۹۰۶نفر از
آنان بستری شدند .بر این اساس مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۱۸۹هزار
و  ۲۰۳نفر رسید.
وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۳۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری
به  ۵۴هزار و  ۴۴۰نفر رسید.
الری ادامه داد :خوشبختانه تاکنون ۹۳۳
هزار و  ۷۳۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند همچنین ۵۳۴۵
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته وی ،تا کنون  ۷میلیون و  ۳۰۳هزار
و  ۲۳۸آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

ارتباط ساعات پایان کار صنوف و
ترافیک در روزهای کرونایی

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور تهران بزرگ از تمامی ادارات و صاحبان
صنوف خواست که برای پیشگیری از ترافیک
سنگین در ساعات منتهی به منع تردد شبانه به
زمان اعالم شده برای پایان فعالیت صنوف توجه
داشته باشند.
سرهنگ علی همه خانی ،با اشاره به
محدودیتهای اعمال شده برای تردد در سطح
شهر گفت :درخواست ما از رانندگان این است که
برای آنکه جریمه نشوند ،زمان خود را مدیریت
کنند .در حال حاضر ساعت پایان کار صنوف ۱۸
اعالم شده است ،بنابراین از ساعت  ۱۸تا ، ۲۱
سه ساعت زمان وجود دارد تا شهروندان از محل
کار به منازل خود بازگردند .پس در این شرایط
حتی با وجود برخی از مداخالت جوی هم دیگر
نباید نگرانی بابت دیر رسیدن از خانه به محل
کار وجود داشته باشد ،مگر اینکه مدیریت زمان
صورت نگیرد.
وی ادامه داد :عدم مدیریت زمان سبب
میشود تا برخی از رانندگان تا پس از ساعت ۲۱
نیز در معابر حضور داشته و حجم ترافیک نیز باال
باشد ،در این میان برخی دست به اقداماتی نظیر
مخدوش کردن پالک و  ...میزنند تا جریمه
نشوند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور تهران بزرگ ادامه داد :درخواست پلیس
از همه صاحبان صنوف و مشاغل و ادارات این
است که به مصوبات ستادملی مقابله با کرونا
پایبند بوده و کارکنان و کارمندان خود را در
همان موعد مقرر از محل کار ترخیص کنند تا
پیامدهایی نظیر ترافیک سنگین و  ...در معابر
ایجاد نشود.
به گفته همهخانی ،اگر آستانه تحمل راننده
ای پایین باشد این موضوع می تواند آغازگر بروز
رفتارهای غلط ترافیکی شده و راننده را مجبور
به انجام برخی کارها مانند مخدوشی پالک ،
رانندگی با سرعت های باال  ،سبقت غیرمجاز
 ،عبورهای خطرناک و با سرعت از چراغ قرمز
 ،عدم توجه به فرامین پلیس مستقر در معابر،
عبور از محل های ممنوع و پرخاشگری در حین
رانندگی کند.

 ۲۲۰۰زندانی واجد شرایط از
زندانهای کشور آزاد خواهند شد

با اجرای  ۲تفاهم نامه منعقد شده بین
سازمان زندان ها ،ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) و ستاد دیه کشور زمینه آزادی ۲۲۰۰
نفر از زندانیان واجدشرایط فراهم شد.
با اجرای  ۲تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان
زندان ها ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و
ستاد دیه کشور زمینه آزادی  ۲۲۰۰نفر از زندانیان
واجدشرایط فراهم شد.بر اساس مفاد تفاهم نامه
شماره یک ،مقرر شد مبلغ  ۴۰میلیارد تومان
(شانزده میلیارد نقدا و  ۲۴میلیارد تومان تسهیالت)
جهت آزادی زندانیان واجد شرایط در اختیار
ستاددیه کشور قرار گیرد.همچنین بر اساس تفاهم
نامه شماره دو ،زمینه همکاری برای آزادی بخش
دیگری از زندانیان مستمند و معسر ،توسعه حمایت
از خانوادههای زندانیان ،مساعدت به فرزندان
زندانیان در ارائه کمکهای تحصیلی ،مساعدت
به خانواده زندانیان در تهیه جهیزیه دختران،
ایجاد کمپ ترکاعتیاد در زندان به صورت نمونه،
مساعدت در اجرا و برگزاری برنامههای فرهنگی،
تشکیل کارگروه برای توسعه اشتغال زندانیان و...
فراهم شد.
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان :

جوانان به سمت بازی های ایرانی بیایند

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
گفت :در زمینه تولید بازی های ایرانی ،یک بستر
کامال امن و آموزنده شکل گرفته و بازتاب آن در
اجتماع و زندگی فردی و رفتار نوجوانان موثر
خواهد بود.
محمد مهدی تندگویان ،روز جمعه در آیین
اختتامیه چهارمین دوره جایزه بازیهای جدی
 ۱۳۹۹که با مشارکت وزارت ورزش و جوانان و
سه اداره کل ورزش و جوانان استانهای تهران،
تبریز و اصفهان برگزار شد ،گفت :این مسابقات
یکی از کارهای خوبی است که در این چند سال
اخیر در حوزه فضای مجازی و بازیهای رایانهای
و با همکاری خوب بین ما و بنیاد ملی بازیهای
رایانهای کشور رقم خورده است.
وی اظهار داشت ۹۰ :درصد گیمرها در سنین
جوانی ،نوجوانی و کودکی به سر میبرند و باید
بتوانیم از این فضا برای دادن پیامهایی که ممکن
است به صورت عادی زیاد مورد توجه این سنین
قرار نگیرد استفاده و در حین انجام بازی پیام را چه
خودآگاه و چه ناخودآگاه به آنها منتقل کنیم تا در
ضمیرشان نهادینه شود.
تندگویان ادامه داد :کارهای مختلفی در این
خصوص انجام دادهایم و پیامهای مختلفی در این
چند دوره بازیهای رایانهای تولید و ارائه شده است
که عمده پیامها را نگاه کرده بودند .در این دوره

هم که در تهران اصفهان و تبریز برگزار میشود ،در
حالی که کشور با ویروس کرونا دست و پنجه نرم
میکند ،بستر خوبی مهیاست تا بتوانیم پیام رسانی
در حوزه کرونا را در چند سرفصل شامل پیشگیری،
مبارزه با این بیماری و پساکرونا در قالب بازیها
ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه از هر صد ایرانی تقریباً ۳۸
نفر بازی مجازی انجام میدهند ،افزود :از این آمار
قابل توجه ،تقریباً  ۹۰درصد از طریق تلفن همراه

و مابقی هم از راههای مختلف در بازیها حضور
دارند و به طور میانگین روزانه  ۴۰دقیقه از وقت
این افراد را میگیرد.
تندگویان اظهار داشت :ما با بنیاد بازیهای
رایانهای قبل از این هم در مباحث روانی و اخالقی
در حوزه مشاورهها همکاری داشتیم و با ما همراه
بودند و حاال هم در موضوع کرونا هم با ما همکاری
میکنند .از وزارت بهداشت هم در تولید پیامها
و اطالعرسانی کمک گرفتیم و در مجموع این

کار اتفاق خیلی خوبی است که در کشور از یک
بستر کام ً
ال آماده شکل گرفته و حتماً بازتاب آن
در اجتماع و در زندگی فردی و رفتار خود جوان
موثر خواهد بود.
معاون امور جوانان گفت :در بحث مسئولیت
پذیری ،مهارتهای ارتباطی ،نحوه حضور در اجتماع
و غیره سعی میکنیم در قالب پیامهای مشخص از
طریق بازیهای رایانهای پیام رسانی کنیم.
وی به جوانان و نوجوانان ایرانی پیشنهاد داد:
وقتی که این بستر خوب به وجود آمده و بازیها
ساخت تولیدکنندگان داخلی است و هیجانات و
سبک بازی خوبی دارد حتماً به سمت این بازیها
بیایند و در این دوران شیوع کرونا که همه خانه
نشین شدهایم حتماً از بازیهای ایرانی بهره برداری
و در کنار آن از جوایز مسابقات هم استفاده کنند.
تندگویان اظهار داشت :جوانان با استقبال از
بازیهای ایرانی عم ً
ال به بازی سازان ایرانی کمک
میکنند و همچنین ما را هم در انجام رسالتمان
یاری میدهند.
وی در پایان با بیان اینکه در عرض  ۱۰سال
اخیر آمار استفاده از بازیهای ایرانی  ۹برابر شده
است ،گفت :امیدوارم این آمار روز به روز افزایش
پیدا کند تا فرزندان ما در محیطهای امن بازیهای
داخلی که هم فضای جذاب و هم هیجانات مناسبی
دارد فعالیت کنند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

زلزله  ۷ریشتری تهران به  ۲میلیون نفر آسیب مستقیم می زند

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور معتقد است در صورت وقوع
زلزله باالی  ۷بیشتر در تهران  ۲میلیون نفر به صورت مستقیم تحت
تاثیر آن قرار خواهد گرفت.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره
احتمال زلزله در تهران و میزان خساراتی که وارد می کند ،گفت:
تهران دارای گسل های بسیار زیادی است  .گسل های ری ،مشاء
و شمال می توانند زلزله های باالی  ۶ریشتر را ایجاد کنند .با این
حساب اگر در تهران شاهد زلزله باالی  ۷ریشتر باشیم قطعاً  ۲میلیون
نفر از این زلزله تاثیر مستقیم خواهند گرفت به این معنا که ممکن
است خانه های شان آسیب ببیند یا زخمی شوند و یا جانشان را از
دست بدهند و قطعاً سایر شهروندان تهرانی هم در صورت وقوع چنین
زلزلهای تحت تأثیر غیرمستقیم آن قرار خواهد گرفت.
او افزود :با توجه به تجربه زلزله در تهران و دورههای زمانی وقوع
آن باید همه آمادگی روبرو شدن با این حادثه را داشته باشیم که
یکی از مسائل مهم توجه به حوزه ساخت و ساز و ایمنی آن است و
مسئوالن در این زمینه تمام تالش خود را کرده اند و آیین نامه ۲۸۰۰
با هدف باال بردن ایمنی ساختمان ها بوده است .اخیرا هم بر مبنای
همین آیین نامه در شورای عالی شهرسازی دستورالعملی صادر شد

که در آن مسیرهای گسل روشن شود و هیچ ساختمان حساس و
حیاتی مثل بیمارستان در این مسیرها نباید ساخته شود .یکی دیگر از
کارها نصب تجهیزات قطع خودکار آب و برق و گاز در شرایط بحرانی
و جلوگیری از بروز حوادث پس از زلزله مانند آتش سوزی یا جاری
شدن سیالب است و همین مدرسه آماده هم یکی از طرح هایی است
که برای مقابله با زلزله طراحی و اجرا شده است.
نجار در پاسخ به این سوال که برای ایمنی برای ساختمان های
قدیمی تر چه برنامهای دارید ،گفت :ساختمان های قدیمی تا جای
ممکن باید مطابق با اصول ایمنی مقاوم سازی شوند و همچنین
افرادی که ساکنین ساختمان ها هستند و آموزش های الزم داده شود
تا در شرایط زلزله بتوانند پناه بگیرند و در نقاط امن مستقر شوند.
او در پاسخ به این سوال که چقدر مدیران در این زمینه کم کاری
کرده اند ،گفت :من قصد ندارم مدیری را در این زمینه متهم کنم به
هر حال مسئوالن هر کدام بر اساس اختیارات و وظایف و امکاناتی که
در دست دارند تالش کردند و بیشتر از آن نباید از آنها انتظار داشت.
البته مردم هم باید وقتی در جایی ساکن می شوند به مسائل ایمنی
ساختمان و اینکه چقدر محل سکونت شان استحکام و مقاومت الزم
را دارد حساس باشند که به نظر من این حساسیت هم اکنون به اندازه

کافی وجود ندارد .یک پدر وقتی می خواهد خانهای بخرد شاید در
نظرش نیست که بررسی کند آن خانه چقدر آییننامههای مربوط به
ایمنی ساختمان را رعایت کرده است یا بررسی کنید چقدر مردم در
خانه هایشان کپسول آتش نشانی نصب کردند در حالی که بسیاری از
حوادث و اتفاقاتی که در سال های اخیر دیده ایم مانند حادثه مدرسه
شین آباد یا حتی حادثه پالسکو ممکن بود با استفاده از یک کپسول
آتش نشانی هر شود.

کرونای انگلیسی در پایتخت نداریم

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با اشاره
به دالیل تشدید آلودگی هوا در پایتخت و راهکارهای
مقابله با آن گفت :تاکنون گزارشی از ابتال به کرونای
انگلیسی در تهران نداشته ایم.وضعیت آلودگی هوا در
تهران طی ماههای گذشته و همزمان با آغاز فصل
سرما تشدید شده است .ذرات معلق در حال جوالن
در هوا هستند و ریه مردم در شهرهای مختلف از
جمله تهران را نشانه گرفتهاند .این در حالی است که
کرونا نیز از روزهای نخست اسفند سال پیش شیوع
یافته و حاال ذرات معلق و کرونا برای به خطر انداختن
جان مردم از یکدیگر سبقت میگیرند .بر اساس اعالم
شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت تهران از ابتدای
سال  15روز هوای پاک 179 ،روز هوای قابل قبول،
 89روز هوای ناسالم برای گروههای ناسالم و دو روز
هوای ناسالم برای همه افراد داشته است این در حالی
است که در مدت مشابه سال پیش تعداد روزهای
پاک در پایتخت بیشتر بود و تهران  25روز هوای
پاک داشت .طی روزهای گذشته وضعیت هوای تهران
آنقدر وخیم شده که شاخص کیفیت هوای تهران از
مرز  150هم عبور کرده و تهران به لحاظ آلودگی
هوا به حالت قرمز درآمده است و این شرایط نشان
میدهد که باید فکری عاجل برای مقابله با آلودگی
هوا در کالنشهرهای کشور به ویژه تهران داشت.درباره
معضل آلودگی هوا در پایتخت ،راهکارهای مقابله با
آن همچنین آخرین وضعیت کرونا در تهران با ناهید
خداکرمی رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران
به بحث و گفتوگو نشستیم که جزئیات آن به شرح
ذیل است.
* علت تشدید آلودگی هوای تهران طی
روزهای گذشته چه بوده است؟
بر اساس گفتههای کارشناسان و مطالعات
انجام شده توسط محققین مشخص شده است که
بروز آلودگی هوا تنها به یک عامل بستگی ندارد
و به نوعی این قضیه چند فاکتوری است عوامل
متعدد در بروز آن نقش دارند که با شروع سرما
و آغاز فصل پاییز و زمستان آلودگی هوا به دلیل
پدیدهگی اینورژن تشدید میشود .خودروهای
شخصی و عمومی و صنایع آالینده مستقر در تهران
به ویژه در مناطق جنوبی و عدم وزش باد و شرایط
جوی مناسب از دالیل عمده آلودگی هوا است.
خطر آالیندگی مازوت چندین برابر است

* اخیرا برخی از همکاران شما و
کارشناسان اعالم کردهاند که سوخت مازوت
علت اصلی آلودگی هوا در پایتخت است نظر
شما در این زمینه چیست؟
بله؛ سوخت مازوت میتواند یکی از دالیل عمده هوا
در شرایط کنونی باشد بنا به اظهارات مسؤوالن سازمان
محیط زیست سوخت مازوت در بسیاری از کارخانهها
و صنایع استفاده و تولید میشود که مازوت آالیندگی
آن بسیار باال است و خطر آالیندگی آن چندین برابر
سایر آالینده ها است.بنابراین اگر سازمان محیط زیست
به تکلیف قانونی خود در مورد قانون هوای پاک عمل
کند و وزارت صنایع نیز نقش نظارتی خود را با دقت
پیگیری کند وضعیت صنایع و کارخانهها در پایتخت
بازنگری خواهد شد و شاهد بهبود وضعیت هوای تهران
در آیندهای نزدیک میتوانیم باشیم.

ماجرای تخلیه تهران به دلیل آلودگی هوا

* شهرداری تهران چه اقداماتی جهت
مقابله با آلودگی هوا میتواند انجام دهد؟
شهرداری بیشترین مورد سوال را درباره
آلودگی هوا دارد و اکثر افراد گمان میکنند که فقط
شهرداری مسؤول آلودگی با هوا است و اگر در حال
حاضر آلودگی هوا تشدید یافته مقصر آن شهرداری
است در حالی که اصال این چنین نیست و شهرداری
تاکنون به تکالیف خود جهت مقابله با آلودگی هوا
به خوبی و درستی عمل کرده ولی قطعا مدیریت
شهری نمیتواند کارخانهای متروکه که آالینده است
و اخیرا ً دوباره خط تولید جدید از آن راهاندازی شده
را تعطیل کند در کوههای بیبیشهربانو انفجارهایی
صورت میگیرد تا موارد مورد نیاز یک کارخانه
آالینده تشکیل شود و حتی خود همین انفجارها
سبب آلودگی هوا است .همچنین بسیاری از
کامیونها که برای این کارخانهها فعالیت میکنند
زمانی که مواد مورد نیاز و یا محصوالت را از کارخانه
به انبار و یا از انبار به تهران میآورند سبب آلودگی
هوا میشوند حمل و نقل بار فرسوده است و این
مسأله چه برای بخش دولتی و چه خصوصی فرقی
ندارد در هر دو بخش حمل و نقل بارشان فرسوده
است و اکثر کامیونها سن  40و  50ساله دارند
و در معاینه فنی آنها دقت و سختگیری نمیشود.
همچنین معاینه فنی اکثر این کامیونها در خارج از
تهران انجام میشود لذا نظارت کافی بر این موضوع
نیست و اغلب دودزا هستند.
* برخی معتقدند حمل و نقل عمومی
پایتخت به شدت آالینده است چرا شهرداری
در این زمینه اقدامی انجام نمیدهد؟
توسعه حمل و نقل عمومی مسألهای
حائز اهمیت است و این موضوع اهمیت آن در
شرایط کرونا چندین برابر شده متأسفانه دولت
همکاریهای الزم را در پرداخت مطلبات خود در
زمینه حمل و نقل عمومی ندارد و همکاریهای
مناسبی در این راستا با شهرداری انجام نگرفته از
طرفی به دلیل شرایط کرونا استفاده از حمل ونقل
عمومی کمتر شده و مردم تشویق به استفاده از
خودروهای شخصی شدهاند و این موضوعها در کنار
هم علت وضعیت نامساعد هوا در تهران است.
* ارتباط آلودگی هوا با کرونا به چه
صورت است؟
بر اساس تحقیقات و کارشناسیهای انجام
شده توسط محققین در کشورهای مختلف
مشخص شده است که آلودگی هوا وضعیت کرونا را
تشدید میکند اگر ریهها در اثر آلودگی هوا دچار
آسیب شوند زمان ابتالی فرد به کرونا سبب بدتر
شدن اوضاع جسمانی آن فرد خواهد شد و عارضه
کرونا چندین برابر میشود .بنابر این آلودگی هوا و
کرونا در کنار هم میتواند ریه مردم را نشانه بگیرد
و اگر چارهای برای مقابله با این موضوعات نشود
جانهای زیادی از دست خواهد رفت سازمانها و
نهادههای مختلف که در زمینه مقابله با آلودگی
هوا نقش دارند باید به تکالیف قانونی خود عمل
کنند از طرفی هم مردم تا میتوانند از دوچرخه
استفاده کنند و یا پیادهروی را برای رسیدن به
مقصد برگزینند.

* ساالنه چند نفر در تهران به دلیل
آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند؟
تأثیر آلودگی هوا به صورت مستقیم بر سالمتی
افراد قابل اندازهگیری نیست و اصوال آمار مرگ و
میر به دلیل آلودگی هوا به صورت دقیق مشخص
نمیشود چرا که این موضوع ارتباط غیرمستقیم با
یکدیگر دارد ولی به طور کلی آمارهای مرگ و میر
هر ساله در بهشتزهرا (س) نشان میدهد که در
زمستانها میزان فوتیها افزایش مییابد و قطعا
افرادی که بیماریهایی مانند آسم ،مشکالت قلبی
عروقی هستند بیشتر در معرض خطر مرگ و میر
ناشی از آلودگی هوا قرار دارند.
* آیا شهرداری برنامه جدیدی با توجه
به شرایط کنونی جهت مقابله با آلودگی هوا
دارد؟
شهرداری به غیر از اقداماتی مانند اجرای
طرحهای ترافیکی و توجه به موضوع حمل و نقل
عمومی اقدام دیگری نمیتواند جهت مقابله با
آلودگی هوا انجام دهد و در واقع در قانون هوای
پاک هم تکلیف دیگری در این زمینه بر عهده
شهرداری نگذاشته شده است.
* کدام مناطق تهران به لحاظ آلودگی
هوا وضعیت نامناسبتری دارند؟
نقاط مختلف تهران به لحاظ آلودگی هوا
به صورت روزانه رصد میشوند ولی به طور کلی
منطقه  12 ،11 ،15 ،20و  6بیشترین آلودگی را
دارند و حتی منطقه یک و  2نیز از نظر آلودگی هوا
مصون نیست ولی در میان مناطق 22گانه تهران
منطقه  18و  19به طور کلی نسبت به مناطق دیگر
کمتر آلودگی دارد.
* برخی از کارشناسان و منتقدین
شهرداری تهران معتقدند که وضعیت آلودگی
در پایتخت توسط شهرداری و شرکت کنترل
کیفیت هوا به صورت کامل پایش و رصد
نمیشود چرا که کمبود دستگاههای مربوطه
در این زمینه وجود دارد آیا این موضوع را
تأیید میکنید؟
خیر؛ تقریبا همه محدودهها و مناطق تهران
دارای دستگاههای مربوط به سنجش آلودگی هوا
هستند و پایش به صورت روزانه انجام میشود به
هیچ عنوان مشکل دستگاه سنجش آلودگی هوا
در پایتخت نداریم بلکه مشکل مربوط به عدم
نظارت،مدیریت و اجرا نشدن قانون هوای پاک
است .همچنین امیدواریم با گذر از تحریمها شاهد
خرید اتوبوسها و خودروهای برقی در پایتخت
باشیم تا از این طریق بخشی از آلودگی هوای
تهران نیز کاهش یابد.
* پیروز حناچی شهردار تهران سال
گذشته تلویحا اعالم کرد چند روزی به دلیل
آلودگی هوا وضعیت بسیار وخیم بود و باید
تهران تخلیه میشد آیا امسال شرایط به
صورتی بوده که نیاز به تخلیه شهر باشد؟
شاخص آلودگی هوا تقریبا در اکثر روزهای
امسال از عدد  100فراتر رفته و هوا برای شهروندان
ناسالم بوده است طی روزهای اخیر این عدد به
 140و  150هم رسیده و اگر شرایط به صورتی

باشد که باید اعالم کنیم نیاز به تعطیلی کامل
در تهران است آن را توصیه خواهیم کرد البته
ما آمارها را به ستاد مقابله با بحران تهران اعالم
میکنیم و تصمیم در مورد تعطیلی یا تخلیه تهران
بر عهده ستاد مقابله با آلودگی هوا و کمیتههای
مربوطه است.
خوشبختانه از ابتدای سال شرایط آلودگی
آنقدر حاد نبوده که نیاز به تعطیلی یا تخلیه شهر
باشد و شاخص میانگین بین عدد  100تا 130
نوسان داشته است.
خوشبختانه به لحاظ کرونا وضعیت پایتخت
نسبت به ماههای گذشته مساعد شده و طی
گزارشهایی که من از چندین بیمارستان گرفتم
ورودیهای بیماران و آمار مرگ و میر با شیب
مالیم کاهش یافته است البته بیماران بدحال در
بیمارستانها داریم که روزانه تعدادی ازآنها جان
میبازند همچنین نباید فکر کنیم کرونا آمار آن
در حال صفر شدن است ولی به طور کلی منحنی
کاهشی شده و امیدواریم پیک جدیدی را تجربه
نکنیم.
* آیا گزارشی از ابتال به کرونای انگلیسی
در تهران داشتهایم؟
تا کنون هیچ مورد از ابتالی شهروندان به
کرونای انگلیسی در پایتخت نداشتهایم البته باید
وضعیت افرادی که طی دو هفته اخیر از اروپا به
ویژه انگلستان وارد کشور شدهاند به دقت رصد
شود و حتما این افراد حتیالمقدور از منزل بیرون
نیایند و خود قرنطینهای را مدنظر قرار دهند.
در حال حاضر در پیک سوم موج اول کرونا
هستیم که این پیک رو به افول است ولی نسبت به
دو پیک قبلی شرایط وخیمتری داشتیم همزمان با
آغاز محدودیتها و طی هفتههای اخیر آمار مرگ
و میر ناشی از کرونا در تهران  50تا  60درصد
کاهش یافته و ورودی بیمارستانها به میزان قابل
توجهی کمتر شده است .از ابتدای شیوع کرونا به
طور کلی حدود  53هزار ایرانی به دلیل درگیر
شدن با ویروس منحوس کووید ـ  19جان خود را
از دست دادهاند که  23هزار نفر آنها تهرانی بودهاند
و این آمارها نشان میدهد باید جهت مقابله با کرونا
اقدامات سریع انجام داد و اینکه اخیرا آمار اندکی
کاهشی شده سبب غفلت از این موضوع نشود.
* مدیریت شهری در تهران اخیرا اعالم
کرده که اجرای برنامه تهران رویداد  1400را
در دستور کار قرار داده است نظر شما در این
زمینه چیست و شورای شهر و کمیته سالمت
چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟
رویداد تهران  1400با هدف نشاط در
پایتخت حدود  3سال گذشته به تصویب رسید
و خوشبختانه اخیرا شاهد مورد توجه قرار گرفتن
این موضوع توسط مدیران شهری به ویژه شخص
حناچی بودهایم .سال  1400آغاز قرن جدید است
و شهرداری تهران برنامههای گستردهای را در
حوزه های مربوط به سالمتی ،فرهنگی و اجتماعی
مدنظر قرار داده که امیدواریم با همکاری مردم و
مدیران شهری شاهد تحقق این رویداد و گسترش
شادی و نشاط در سطح محالت باشیم.

خبر کوتاه
تشریح ویژهبرنامههای فرهنگی و هنری در شب
یلدا و روز پرستار منطقه :12

استقبال بسیار خوب از یلدای مجازی
قلب طهران

علیمحمد سعادتی از اجرای ویژهبرنامههای
فرهنگی و هنری به مناسبت شب یلدا و روز
پرستار در این منطقه خبر داد.
️به گزارش امتیاز ،علیمحمد سعادتی،
شهردار منطقه ،ضمن تبریک خجسته سالروز
والدت حضرت زینب (س) و فرارسیدن یلدای
باستانی گفت :به مناسبت والدت اسوه صبر
و ایثار و پرستار صحرای کربال و تقارن آن با
آخرین روز از فصل پاییز و آیین ایرانی یلدا،
ویژهبرنامههای متناسب با این شب و روز پرستار
که با توجه به محدودیتهای اعالمی ستاد ملی
کرونا و به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی،
بیشتر به صورت مجازی برگزار شد ،با مشارکت
محالت سیزدهگانه و نواحی ششگانه در منطقه
قلب طهران به اجرا درآمد.
️وی با یادآوری این مطلب که با توجه به
شرایط شیوع ویروس کرونا ،تقارن میالد حضرت
زینب (س) و روز پرستار با شب یلدا که شب
جمعشدن خانوادهها در کنار هم است ،خاکی
از حکمت نیست ،بیان کرد :بحران شیوع کرونا،
یلدای متفاوتی را رقم زده و همه ما وظیفه
داریم برای کمک به پرستاران فداکاری که برای
سالمتی ما و خانوادههایمان ،روزها و ماهها در
بیمارستانها خدمتگزارند و این روزها ،روزهای
گرامیداشت آنهاست ،مراقبت بهتری از یکدیگر
داشته باشیم؛ به امید اینکه با رفع این بیماری و
بهبود شرایط دوباره بتوانیم در سالهای آینده،
ی را پرشورتر و گرمتر در کنار
این مراسم مل 
یکایک اعضای خانواده برگزار کنیم.
️سعادتی از تهیه و تولید و پخش برنامههای
شاد و متنوع برای برگزاری یلدای مجازی در
این منطقه خبر داد و گفت :این برنامهها که
شامل خاطرهگویی ،موسیقی سنتی ،نقارهزنی،
قصهگویی یلدا و حافظخوانی بود ،در شب یلدا
از ساعت  ۱۸تا  ۲۴از صفحات مجازی منطقه
 ۱۲پخش و خوشبختانه با بازدید هزاران نفری
شهروندان از هرکدام از این برنامهها روبهرو
شد که به این ترتیب افتخار آن را داشتیم،
از این طریق در این شب ،مهمان خانههای
آنان باشیم.
️به گفته وی ،توزیع لباس گرم ویژه
کودکان کار و خیابان ،برپایی سفره شب یلدا
در سراهای محله ،توزیع بستههای معیشتی
و حمایتی در قالب کمکهای مؤمنانه میان
نیازمندان ،اجرای انواع مسابقات فرهنگی و
هنری همچون عکاسی ،نقاشی ویژه کودکان،
حافظخوانی ،توزیع بستههای شادباش
یلدا و ...از دیگر برنامههای اجراشده به این
مناسبت بوده است.
️شهردار منطقه  12همچنین با اشاره به
اجرای برنامههایی متناسب با روز پرستار در این
منطقه اظهار داشت :بازدید از مراکز درمان و
بیمارستانهای سطح منطقه و تقدیر و تجلیل از
کادر درمان و پرستاران ،از جمله برنامههای روز
پرستار بود که شهرداران و مدیران اجتماعی قلب
طهران آن را به انجام رساندند.
️وی در پایان ضمن تبریک آغاز فصل
زمستان اظهار امیدواری کرد :به امید آنکه در
پی این زمستان سرد که بحران کرونا به سرمای
آن دامن زده ،شاهد بهاری نویدبخش سالمت و
روشنی برای همه مردم جهان ،بهویژه هموطنان
عزیزم باشیم.
طی مراسمی با حضور شهردار منطقه 19

افتتاح دفتر خدمات الکترونیک پلیس +
10در محله نعمت آباد

مراسم افتتاح دفتر خدمات الکترونیک
پلیس  10 +در محله نعمت آباد منطقه  19طی
مراسمی با حضور سردار هابیل درویشی مدیر
عامل بنیاد تعاون ناجا ،سردار محمد رویانیان
فرمانده اسبق پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
و جمعی از مقامات انتظامی و مدیران شهری و
شورایاران منطقه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،19در این مراسم سردار رویانیان طی سخنان
خود به اهمیت موضوع خدمت به مردم و
ضرورت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان
بویژه در شرایط کنونی پرداخت.
این مسئول ایجاد دفتر خدمات الکترونیک
پلیس را در محله نعمت آباد بسیار ضروری و
ارزشمند دانست و تصریح کرد :پیش از این
شهروندان این محله مشکالت زیادی در
دسترسی به خدمات الکترونیکی پلیس داشته
و مجبور به صرف کیلومترها راه برای مراجعه به
این دفاتر بودند.
سردار رویانیان همچنین به خدمات
شهرداری منطقه  19در توسعه و آبادانی این
محدوده اشاره و از مدیریت شهری منطقه در
ارائه خدمات شایسته به شهروندان تقدیر و تشکر
کرد.
علی توکلی شهردار منطقه نیز ضمن تشکر
از رابط شورایاران منطقه در پیگیری ایجاد این
دفتر ،از اهمیت توفیق خدمت به مردم جنوب
شهر صحبت کرد و دعای خیر آنان را انگیزه ای
برای موفقیت در کارها دانست.
شهردار منطقه در ادامه با اشاره به اقدامات
موفقیت آمیز در جمع آوری شیطان بازار
خالزیل  ،از همکاری پلیس راهور  ،نیروی
انتظامی منطقه و یگان حفاظت شهرداری
منطقه در اجرای این فعالیت قدردانی کرد.
توکلی همچنین در این مراسم خبر خوش
احداث نخستین بیمارستان تخصصی دولتی را
در این منطقه داد و گفت :کلنگ این بیمارستان
به محض امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم
پزشکی تهران زده خواهد شد.
طی مراسم رابط شورایاران منطقه نیز به
نمایندگی از شورایاران و اهالی این منطقه از
پیگیری های سردار رویانیان  ،سردار درویشی
و شهردار منطقه  19در ایجاد این دفتر تقدیر
و تشکر کرد.

