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اخبار
باحضور شهرداران مناطق  ۱۶، ۱۵و ۲۰انجام شد؛

نامگذاری ساختمان ناحیه سه منطقه ۱۵
به نام شهردار فقید احترامی

مراسم رونمایی از لوح یادبود و نامگذاری
ساختمان ناحیه سه شهرداری منطقه  ۱۵به
نام زنده یاد محسن احترامی شهردار فقید این
ناحیه با حضور شهرداران مناطق  ۲۰، ۱۶، ۱۵و
خانواده معظم شهید احترامی انجام شد.
به گزارش امتیاز ،وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه ضمن تسلیت ایام فاطمیه
و سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت:
متاسفانه چهار همکار محترم ما براثر ابتال به
بیماری کرونا از جمع ما جدا شده و به دیار باقی
شتافتند ،که برای این همکاران ارجمند غفران
واسعه الهی طلب می کنم.
او افزود :مهندس احترامی از پاکدست
ترین پرسنل شهرداری تهران بود که به
جهت ارائه خدمات صادقانه و متواضعانه
برای شهروندان ،ارزش کارشان از برادر
شهیدش کمتر نیست.
شهردار منطقه با اشاره به اینکه انصافا
مدیریت شهری یکی از بهترین مدیران خود را از
دست داد ،افزود :داغ عزیز سخت است و همه در
صداقت و پاکدستی ایشان همدل هستند.
او در پایان از مشارکت همه همکاران در
مراسم ختم صلوات و قرآن مجازی در  ۴۰روز
گذشته برای مرحوم احترامی قدردانی کرد.
این گزارش حاکیست؛ سخنرانی
حجتاالسالم رسولی فرمانده بسیج منطقه و
بیان خاطره توسط برادر شهید احترامی و تشکر
از شهردار و همکاران منطقه به جهت همراهی
و همدلی؛ از دیگر برنامه های مراسم نامگذاری
ساختمان ناحیه سه بود.
برپایه این گزارش؛ در این مراسم دبیران
شورایاری محالت بیست گانه ،معاونین و مدیران
شهرداری منطقه  ،۱۵روحانیون و معتمدان
محله کیانشهر نیز حاضر بودند.
براساس این گزارش؛ مرحوم مهندس
احترامی سابقه  ۱۸سال خدمت در شهرداری
تهران در مناطق مختلف از جمله  ۱۵ ،۴و ۲۰
داشت که  ۸سال پایانی آن به عنوان شهردار
ناحیه سه این منطقه فعالیت می کرد و توانست
با خدمات صادقانه و بی دریغ خود رضایتمندی
شهروندان این ناحیه را جلب کند .مرحوم
احترامی بر اثر ابتال به بیماری کرونا دارفانی را
وداع گفت و شهرداری منطقه  ۱۵به یاد زحمات
و تالش های ارزشمند وی ،ساختمان ناحیه سه
را همزمان با چهلمین روز درگذشت وی و ایام
فاطمیه به نام مرحوم احترامی نامگذاری کرد.
معاون آموزشی مرکز قلب تهران عنوان کرد؛

 ۴۳درصد ایرانی ها با قلب بیمار فوت
می کنند

معاون آموزشی مرکز قلب تهران ،گفت۴۳ :
درصد مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری
های قلبی و عروقی است.
مجتبی ساالری فر ،با عنوان این مطلب که
ایران از نظر درمانهای پیشرفته قلبی توانسته
پا به پای جهان حرکت کند ،افزود ۴۳ :درصد
مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماریهای قلبی
و عروقی است.
وی ادامه داد :دانشگاه علوم پزشکی تهران
ساالنه باالی  ۳۰متخصص قلب را وارد فضای
آموزشی و درمانی کشور میکند.
ساالری فر گفت :ارزش افزوده گروه ما در
آموزش و درمان و پژوهش است .نوآوری برای
ما این است که بتوانیم تکنولوژی و دانش و
مهارتی را که در جهان در رشته قلب و عروق
ایجاد میشود را به کشور خودمان منتقل و
به دانشجویان آموزش بدهیم و همچنین برای
درمان بیماران نیز استفاده کنیم.

 ۴۶درصد از متوفیان تصادفات ،راکبان
موتورسیکلت هستند

معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران گفت :به استناد آمارهای ارائهشده
از سوی پلیس راهور ۴۶ ،درصد متوفیان تصادفات
در تهران راکبان موتورسیکلت هستند.
 ،وهاب میزانی با بیان اینکه بحث تغییر
و بهبود رفتار موضوعی است که با تکرار در بازه
زمانی زیاد اتفاق میافتد ،گفت« :به همین دلیل
در هماهنگی با معاونت اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران ،تصمیم گرفتیم برای اثرگذاری
بیشتر و نهادینهسازی فرهنگ رانندگی بیخطر با
موتورسیکلت ،پویش «موتورسوار خوب» ادامهدار
و مستمر باشد ».وی با اشاره به اینکه یکی از
معضالت فعلی شهر تهران ،موضوع موتورسواری و
بیتوجهی برخی راکبان به رعایت قوانین و مقررات
است ،افزود« :یکی از سیاستهای کالن شهرداری
تهران و همینطور معاونت حمل و نقل و ترافیک
و پلیس راهور ،آگاهسازی مردم و اطالعرسانی در
خصوص این مساله و تبعات ناشی از بیتوجهی
به قوانین و مقررات است که پیگیری میشود اما
این موضوع نباید مقطعی و گذرا باشد بلکه بحث
آموزش را باید در بازه زمانی طوالنیتری ببینیم
تا انشاءا… روزی را شاهد باشیم که تخلفات
موتورسیکلتسواران به حداقل برسد».
میزانی تصریح کرد« :ما در بیشتر مباحث
آموزشی و فرهنگی ،بحث یادآوری و ایجاد حس
نگرانی برای شهروندان و نیز موتورسواران را
دنبال میکنیم که از ارکان اصلی خانواده هستند؛
خصوصاً کسانی که برای ارتزاق از موتورسیکلت
استفاده میکنند ،اما این موضوع نیازمند توجه
بیشتر رسانهها بویژه صدا و سیما و همکاری تمامی
دستگاههای ذی ربط و البته شهروندان است».
بر پایه این گزارش ،فاز دوم پویش «موتورسوار
خوب» با همکاری ادارهکل آموزشهای شهروندی،
سازمان حمل و نقل و ترافیک ،پلیس راهور فاتب،
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،مرکز ارتباطات
و امور بینالملل شهرداری تهران از اواخر آذرماه با
محوریت تردد نکردن موتورسیکلتها در خط ویژه،
تونل و پیادهراه ،استفاده از کاله ایمنی و رعایت
سرعت مطمئن در پایتخت راهاندازی شده است.
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وزير بهداشت :نخستین واکسن کرونای آسیا را ساختیم

تزریق واکسنی که خودمان باورش داریم

دکتر نمکی در مراسم تزريق نخستين واکسن
ايرانی کرونا اظهار داشت :ما نخستین واکسن ساز
آسیا بودیم و تجربهای  ۱۰۰ساله در این حوزه
داریم.
اولین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا
با حضور وزیر بهداشت ،معاون علمی ریاست
جمهوری ،رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) و تیم تحقیقاتی این واکسن صبح امروز
سهشنبه انجام شد.
دکتر سعید نمکی در حاشیه آغاز تست انسانی
واکسن کرونای ایرانی ،گفت :امروز یکی از روزهای
بسیار امیدوارکننده برای ملت ایران است و روزی
است که ما بعد از مدتها تالش و پیگیری همکاران
و دانشمندان برجسته کشور در حوزه تکنولوژی و
داروهای بایوتک ،واکسن کووید ۱۹-را بعد از طی
مراحل مختلفی اعم از مطالعات و مدلهای حیوانی
و ...تولید کردند و خوشبختانه توانستیم اولین
تزریق را بر روی انسان انجام دهیم.
وی افزود :این انسانی که اولین تزریق واکسن
کووید ۱۹-بر رویش انجام شد ،کسی نبود جز دختر
دکتر مخبر-رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) بود .این پیامی بود به ملت ایران که چیزی را
که قرار است به ملت ایران تزریق کنیم ،خودمان
باورش داریم و قبولش داریم و اگر عارضه ای داشته
باشد ما و خانواده هایمان برای اولین بار با جان و
دل خریداریم .خون هیچ کدام مان را سرخ تر از
خون ملت ایران نمی دانیم و جان افراد خانواده مان
را عزیزتر از فقیرترین و زحمت کش ترین فرد در
دورترین نقاط محروم این کوی نمی دانیم.
وی ادامه داد :این اقدام با تکیه بر توان و غرور
ملی آغاز شد.

 ۱۰۰سال است که در منطقه واکسن ساز هستیم
اولین واکسن ساز آسیا بودیم

وزیر بهداشت با بیان اینکه بنده این افتخار را
داشتم که به عنوان یک ایمونولوژیست ،سالهاست
دل در گرو ارتقاء واکسنسازی این کشور داریم،
گفت :بعدامفصل میگویم که  ۳۰سال قبل که
مسئولیت بهداشت کشور را داشتم و پیگیر آوردن
تکنولوژیهای جدید واکسن در منطقه بودم ،چه
راههایی رفتیم .ما  ۱۰۰سال است که در منطقه
واکسن ساز هستیم .کسانی که فکر میکنند،
اولین بار داریم واکسنی را تزریق میکنیم ،بسیار
در اشتباه هستند .در سال  ۱۲۹۹انستیتو پاستور
داشتیم و در سال  ۱۳۰۳انستیتو رازی را داشتیم،
تمام مردم دوران زندگیشان را با واکسنهای
ایرانی آغاز کردند .ما اولین واکسنساز آسیا بودیم

و ما بودیم که به بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه
واکسن صادر میکردیم.
نمکی گفت :البته مظلوم ماندن و مغفول
ماندن این دو موسسه بزرگ بینالمللی لطمههایی
را به توسعه واکسنسازی کشور زد ،اما ما بر سر
آنیم که با کمک معاونت علمی و فناوری رییس
جمهور و همچنین بقیه ساختارهای وابسته اعم از
انستیتو پاستور ،رازی و بخش خصوصی ،این مزیت
کشورمان را به دنیا عرضه کنیم.
نمکی ادامه داد :ما در کشور پلتفرمهای
مختلفی را به طور همزمان دنبال کردیم که یکی از
آنها آزمایش انسانی است که امروز آغاز شد .برای
اینکه از دنیا عقب نمانیم و در عین حال بتوانیم اگر
یک پلتفرم موفق نبود ،پلتفرم دیگری را به عنوان
تولید ملی جایگزین کنیم ،تمام راهها را رفتیم .در

روزهای آتی زحمتی که همکارانمان در انستیتو
رازی کشیدند و کارشان را بر روی مدلهای
حیوانی انجام دادند و دارند مجوز تست انسانی را
دریافت میکنند ،تجربه خواهیم کرد .انستیتو رازی
به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین واکسن
سازهای منطقه است.
وی ادامه داد :بعد از آن پلتفرم جدید دیگری
قرار دارد که وارد فاز حیوانی شده و به تدریج وارد
فازم انسانی خواهد شد .در این اقدام بزرگ باید از
دکتر مخبر ،دکتر جمشیدی و ستاد اجرایی فرمان
امام تشکر کنم که در یک راه پر ریسک سرمایه
گذاری کردند و این اقدام ملی را آغاز کردند .باید از
تیم اجرایی و علمی این کار تشکر کنم .تیم علمی
در حوزه فرموالسیونها ،مرحله تست حیوانی ،بعد از
آن تست انسانی و از همه مهمتر رسیدن به صنعت
تولید این واکسن اقدام میکنند .همچنین از بانوی
گرانقدر سرکار خانم دکتر محرز تشکر میکنم که از
دانشمندان پیشکسوت این کشور هستند .امیدوارم
در آینده بسیار نزدیک شاهد شروع فاز دوم بالینی و
سپس فاز سوم انسانی باشیم و انشاهلل به سمت تولید
ملی و تقویت غرور ملی در آیندهای نزدیک پیش رویم.
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری نیز در این مراسم ،گفت :همه این
موارد زیر نظر ستاد کرونا و شخص آقای نمکی بود
که جا دارد تشکر کنم .وزیر بهداشت در این شرایط
شیوع کرونا بیشترین حمایت را از شرکتهای
دانش بنیان کردند و نتیجه این شد که اکنون
در این حوزه چیزی را اعم از ماسک و تجهیزات
تشخیصی و ...وارد نمی کنیم.
ستاری گفت :امیدواریم در آینده در حوزه
واکسن کرونا هم به خوبی در کشور اقدام کنیم.

وزیر آموزشوپرورش:

مدیران مدارس باید اطلسی از وضعیت دانش آموزان تهیه کنند

وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد:
خانواده ها ،دستیاران اصلی مدیران،
معلمان و مدارس هستند .محسن
حاجی میرزایی در نشست با یک هزار
و صد نفر از مدیران مدارس استان قم
که در فضای مجازی و از طریق بستر
شاد برگزار شد ،ضمن تسلیت ایام
سوگواری حضرت فاطمه (س) اظهار
کرد :افتخار میکنم که در مجموعهای
مشغول به کار هستم که جزو
فرهیختهترین و مسئولیتپذیرترین
افراد جامعه هستند .فرصت خدمت در
نظام تعلیم و تربیت را مغتنم شمرده
و خدا را شاکرم.
حاجی میرزایی افزود :یکی از
وجوه بارز زندگی ،نقشآفرینی است.
افراد در شرایط مختلف و در قالب
نقشهای مختلف قرار میگیرند و
انتظار میرود که بتوانند نقش خود
را بهخوبی ایفا کنند .نقش افراد در
ابتدای زندگی ،نقشی ساده است
و بهتدریج با رشد فرد و ورود به
اجتماع ،نقشها بیشتر و پیچیدهتر
میشود.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره
به اینکه نقشآفرینی در شرایطی
که از قبل قابل پیشبینی نبوده،
بسیار سختتر از حالت عادی است
و نیاز به برنامهریزی ،نظارت و دقت
باال دارد ،تصریح کرد :شرایط امسال
ویژه و خاص است ،در سالهای قبل،
همهچیز مشخص و به روال عادی
بود و دستیابی به یک آرامش نسبی
میسر بود اما به دلیل شیوع ویروس
کرونا شرایط کام ً
ال تغییر کرده و ادامه

مسیر بر اساس آنچه در سالهای
قبل برنامهریزی و انجام میشده،
امکانپذیر نیست .در این شرایط
ناگزیریم کار را با روشی جدید و
متناسب با شرایط جدید از قبل ادامه
دهیم.
وی گفت :در شرایطی که کشور
درگیر بیماری کرونا شده است ،نهتنها
باید مسیر جدیدی را بسازیم بلکه باید
همزمان توانایی حرکت در این مسیر
را هم داشته باشیم .راهی که تاکنون
نرفتهایم و تجربهای از آن نداریم و
آینده مسیر هم مبهم است .باوجود
کرونا وضعیت ما دگرگونشده است .این
شرایط جدیدی است که همه دنیا با آن
مواجه است.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در
وضعیت جدید ،هم فرصت و هم تهدید
وجود دارد ،عنوان کرد :تهدید این است
که در این شرایط دچار استیصال و
درماندگی شویم و نتوانیم کار را بهخوبی
انجام دهیم اما فرصتهای طالیی نیز
وجود دارد .فرصت تاریخی بینظیری به
وجود آمده است برای اینکه بیاموزیم و
خود را محک بزنیم توانایی خود را در
آن توسعه دهیم و از آن بیاموزیم.
وزیر آموزشوپرورش نقش مدیران
مدارس را در این دوران بسیار حساستر
از قبل دانست و گفت :بخش بزرگی
از آموخته های همه افراد به دوران
مدرسه مربوط میشود و رفتارها و
نقشآفرینیهای افراد در جامعه از
یادگیری در دوران مدرسه نشات
میگیرد .کارشناسان و صاحبنظران
خوشفکر آموزشوپرورش از زمان

گذشته بر این باور بودند که باید
مدرسه محوری در آموزشوپرورش
تقویت شود .رکن نظام تعلیم و تربیت
مدارس هستند و اساس مدارس بر پایه
برنامهریزیهای صحیح مدیران مدارس
منطبق است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید
تصریح کرد :بر اساس آمارها ،استان
قم رتبه اول را در ارتباط الکترونیکی و
فعالیت در شبکه شاد دارد و این موضوع
نشان می دهد استان توانسته خود را
با شرایط جدید بهخوبی هماهنگ کند.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر
اینکه مدیران مدارس باید از وضعیت
تکتک دانش آموزان اطالع داشته
باشند و اجازه ندهند حتی یک
دانشآموز از تحصیل بازبماند ،بیان
کرد :با توجه به شرایط فعلی عمومی
و جهانی انتظار میرود ،اطلس دقیقی
از همه دانش آموزان داشته باشید و
مدیران از وضعیت تکتک دانش آموزان
اطالع داشته باشند.
وی گفت :در شرایط فعلی معیار
شایستگی مدیران این است که هیچ
دانشآموزی مورد غفلت قرار نگیرد و
از آموزشها محروم نشود و الزمه این
کار نظارت بر کار معلمان و تشویق آنها
به کار جهادی از سوی مدیران مدارس
است.
وزیر آموزشوپرورش با توجه به
نقش خانوادهها در تعلیم و تربیت
دانش آموزان گفت :در این شرایط
باید ارتباط مدرسه با خانوادهها
بیشازپیش تقویت شود و از ظرفیت
خانوادهها بهرهمند شویم .خانوادهها

باید در جریان فعالیتهای مدرسه
قرار گیرند و این موضوعی است که
اکنون شرایطش بیش از پیش فراهم
شده است .باید از این فرصت به نحو
شایسته ای استفاده کرد.
وی بابیان اینکه باید همه به
تحقق برنامههای مدرسه کمک کنند،
اظهار کرد :میتوانیم این سال را به
یک سال ماندگار در اذهان عمومی
مبدل کنیم .قطعاً این رویداد همه
جهان را تحت تأثیر قرار داده است،
بیاییم خاطرات شیرینی در این دوران
رقم بزنیم تا دانش آموزان در آینده از
مدیران و معلمان با عنوان ایثارگران و
فداکاران دوران کرونا یاد کنند.
حاجی میرزایی بابیان اینکه شرایط
فعلی پایدار نمیماند و تغییر خواهد کرد
پس فرصت را نباید از دست بدهیم،
اظهار کرد :پس از هر سختی ،آرامشی
برقرار خواهد شد .کرونا را باتدبیر و
برنامهریزی به یک فرصت طالیی تبدیل

کنیم .در این شرایط امکان خالقیت و
نوآوری وجود دارد که نباید بهسادگی از
کنار آن گذشت.
وی گفت :برای استمرار آموزش در
دوران کرونا ،با همکاری توانمندترین
تیم فنی کشور موفق به طراحی و
راهاندازی شبکه آموزشی دانشآموز
(شاد) شدیم .مطمئناً کار در این حجم
بزرگ ،در حال حاضر با مشکالتی نیز
روبرو است و تنها تدبیر شما است که
میتواند به ما در این مسیر کمک کند.
به گزارش مرکز اطالعرسانی و
روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش،
حاجی میرزایی ادامه داد :در مدارس،
شورای مدرسه را فعال کنید و با دعوت
خانوادهها در مورد مسائل آموزشی و
پرورشی مربوط به آموزش دانش آموزان
در مدرسه تصمیمگیری کنید .ما از
طرحها و خالقیتهای تازه و جدیدی
که از مدارس شروع میشود ،استقبال
خواهیم کرد.

شهردار منطقه یک در اختتامیه ممیزی ایزو :14001

توسعه پایدار شهری با رسیدن به توسعه پایدار زیست محیطی حاصل می شود

الزمه رسیدن به توسعه پایدار شهری حرکت
در راستای توسعه پایدار زیست محیطی است و
باید به عنوان یک باور سازمانی سرلوحه فعالیت
های شهرداری قرار بگیرد.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در اختتاميه اولين مميزي
مراقبتي استاندارد بين المللي ايزو ١٤٠٠١
ويرايش  ٢٠١٥که با حضور معاونان ،شهرداران
نواحی ،ستاد بحران ،مدير اداره محيط زيست و
توسعه پايدار و مميزين برگزار شد با بیان مطلب
فوق اظهار داشت :موضوعات زیست محیطی
باید در اولویت فعالیت های واحدهای اجرایی،

ستادی ،ادارات مرتبط و تعامالت بین بخشی
قرار گیرد.
وی گفت :منطقه یک منطقه ای خاص،
اکولوژیک و استراتژیک با  101کیلومتر حریم
استحفاظی است که طبیعت آن همانطور که نقطه
قوت منطقه و شهر تهران است می تواند حادثه
آفرین باشد که حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات
شمال تهران از جمله این حوادث بوده که به همه
بازماندگان آن تسلیت می گویم و ماموریت و
رسالت ما در اجرای ایزو  14001و نگاه زیست
محیطی به منطقه و حل مشکالت محیط زیستی
دو چندان می کند.

وی گفت :در دوسال گذشته اقدامات مناسبی
در راستای حفظ محیط زیست در منطقه به اجرا
رسید که آموزش زیست محیطی به عنوان رکن
اصل حرکت به سمت توسعه پایدار بین کارمندان،
پیمانکاران و شهروندان اجرا شده است و دو
معاونت اجتماعی و خدمات شهری برای فرهنگ
سازی مناسب در کنار هم قرار گرفته اند تا این
مهم در جامعه نهادینه شود.
موسوی استفاده از انرژی های تجدید پذیر،
بهینه سازی مصرف سوخت ،استفاده از انرژی
گرمایی زمین ،استفاده از آبهای خاکستری در
ساختمان های بلند مرتبه  ،احداث دو نیروگاه

خورشیدی در منطقه و ...را از دیگر اقدامات اجرایی
در منطقه دانست.
شهردار منطقه یک افزود:جابجایی پایانه
تجریش از میدان تجریش به دلیل تولید آالینده
های اتوبوس ها و خودروها با تعامل انجام گرفته
با پلیس راهور ،سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران و  ...به زودی به انجام می رسد.
گفتنی است در اين نشست تیم ممیزی ضمن
اشاره به طرح ریزی مناسب استاندارد ایزو 14001
در سطح منطقه و نقاط ضعف و قوت ،توصيه هایی
به منظور بهبود عملكرد در پیاده سازی استاندارد
مذكور ارائه شد.

شهردار منطقه  12در جلسه هماهنگی ستاد سردار دلها در قلب طهران:

شهید سلیمانی ،مقیاس ملی ،معنوی و دینی برای همگان است
علیمحمد سعادتی در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت
نخستین سالگرد حاج قاسم سلیمانی در قلب طهران تأکید کرد:
شهید حاج قاسم سلیمانی ،مقیاس ملی ،معنوی و دینی برای همگان
است.
به گزارش امتیاز ،این جلسه با حضور علیمحمد سعادتی،
شهردار منطقه ،مسعود رکنی ،فرمانده سپاه ناحیه امام خمینی (ره)،
حسین عابدیفر ،دبیر اجرایی ستاد سردار دلها ،ابراهیم درستی،
نائبرئیس اتاق اصناف تهران ،سیدرضا رستگار ،هیأترئیسه شورایاری
منطقه و مدیران ارشد آتشنشانی ،پلیس راهور و سرکالنتری هفتم در
سالن کنفرانس شهرداری منطقه  12برگزار شد.
در این جلسه ،سعادتی ضمن تسلیت به مناسبت قرارگیری در
ایام فاطمیه ،همچنین قدردانی از اعالم آمادگی همهجانبه آحاد مردم
و دستگاهها برای برگزاری هرچه پرشورتر این مراسم گفت :امروز
شاهد آن هستیم که همه با عشق و عالقه و معرفت ،برای قدردانی از
ایثارگریها و مجاهدتهای این شهید بزرگوار آمادهاند و این نشان از

اخالص عمل یک مجاهد فیسبیلاهلل و مرد الهی دارد که همه ما را
در هر لباس و جایگاهی دلداده خویش ساخته است.
وی شهید سلیمانی را یک مقیاس ملی ،معنوی و دینی خواند
که متعلق به هیچ گروه و دسته و جناحی نیست و افزود :به همین
دلیل همه مشتاقاند سهمی در این مراسم داشته باشند تا خاطره و
راه و روش ایشان در ذهن نسل امروز و فردا و فرداها ماندگارتر شود.
شهردار قلب طهران با تأکید بر اهمیت تظاهرات عینی در آیینهای
اینچنینی بیان کرد :در درک و تبیین مجاهدتهای صورتگرفته در
یوماهلل عاشورا نیز در کنار بیان معارف و اندیشهها ،عمل به شعائری
نظیر انواع عزاداریها و برپایی دستجات و سیاهپوشکردن شهرها
ضروری است و به همین دلیل در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی
باید توجه ویژهای به ایجاد این تظاهرات عینی داشت تا بیشترین
تأثیرگذاری مورد نظر را داشته باشد.
وی ضمن پیشنهاد تهیه رباتی برای گرفتن عکس یادگاری با عکس
شهید سلیمانی برای قراردادن در فضای مجازی ،یادآور شد :همه دوستان،

ی متمرکز روی این موضوع،
بهویژه پایگاه بسیج منطقه و مجموعه فرهنگ 
بهتر است بهآرامی اقدامات تعیینشده در این زمینه را آغاز کنند و فقط
به چند روز اصلی درنظرگرفتهشده برای این مراسم بسنده نکنند تا در
این مدت از طریق سنجش بازخوردهای مردمی فعالیتها ،اصالحات و
بازنگریهای الزم برای بهترشدن برنامهها صورت گیرد.
گفتنی است مراسم ستاد سردار دلها با رعایت دستورالعملهای
ستاد ملی کرونا و پروتکلهای بهداشتی از تاریخ  ۱۳تا  ۱۶دیماه
در میادین اصلی منطقه (بهارستان ،خراسان ،امام حسین (ع) ،شهدا
و شوش) در دو نوبت صبح  ۷:۴۵تا  ۱۰و بعد از ظهر  ۱۵تا ،۱۷
بدون تجمع برگزار میشود که شامل پویش قهرمانان مقاومت ،نصب
بنر و چندین طاق نصرت برای بزرگداشت حاج قاسم و ایام فاطمیه
(س) در سطح منطقه ،توزیع چند هزار بسته کمک مؤمنانه حاج
قاسم به نیازمندان ،برپایی ایستگاه صلواتی برای توزیع ماسک ،مواد
ضدعفونیکننده ،نصب بیش از  2هزار بنر تیر برقی ،برگزاری مسابقات
ت و ...خواهد بود.
گ و پادکس 
مجازی ،ختم قرآن ،پخش نماهن 

خبر کوتاه
بهره مندي بيش از  ٥٠هزار دانش
آموز جنوب شهر از آموزش های
آنالين شهروندي در سامانه شاد

شهردار منطقه  ١٩از تدارك كارگاه هاي
آنالين آموزش شهروندي براي بيش از  ٥٠هزار
دانش آموز اين منطقه در سامانه شاد خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علي توكلي با اشاره به
برگزاري اين كارگاه ها در راستای طرح حمايت
از مدارس بيان كرد :طبق توافق صورت گرفته با
آموزش و پرورش مقرر شده است تا از سامانه
شاد به عنوان بستري براي اجراي برنامه هاي
آموزشي شهرداري به صورت آنالين و در قالب
برگزاري كارگاه هاي آموزش شهروندي استفاده
شود.
او در تشريح سرفصل هاي آموزشي
كارگاه هاي آنالين اعالم كرد :در اين كارگاه ها
مفاهيم مربوط به آلودگي هوا ،حقوق و تكاليف
شهروندي ،محيط زيست و مديريت پسماند،
زيست مسئوالنه شهري ،پيشگيري و مقابله
با ويروس كرونا و ايمني و مديريت بحران از
طريق كارشناسان آموزشي شهرداري به صورت
مجازي آموزش داده مي شود .به گفته توكلي
طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته هرماه ٢٥
كارگاه آموزشي با محوريت موضوعات عنوان
شده برگزار خواهد شد .شهردار منطقه با بيان
اينكه در هر كارگاه نزديك به  ٢٠٠دانش آموز
منطقه از آموزش ها بهره مند مي شوند ادامه
داد :آموزش ها براساس اولويت هاي اعالم شده
از سوي مدارس و هماهنگي با آن ها در مقاطع
ابتدايي ،متوسطه اول و دوم برنامه ريزي شده
است .اين مسئول خاطرنشان كرد :بيش از ٥٠
هزار دانش آموز در مدارس اين منطقه تحصيل
مي كنند كه طبق برنامه ريزي انجام شده همه
آن ها به عنوان مخاطبين كارگاه هاي آنالين
شهروندي تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
معاون شهردار منطقه  4تهران:

اجرای دیوارنگاره سردار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی در منطقه  4تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4تهران از اجرای یکی از
بزرگترین دیواره نگاره های شهر تهران با تصویر
حاج قاسم سلیمانی خبر داد و گفت :همزمان
با سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی از این یادمان رونمایی می شود.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی»
ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) و شهادت
سردار حاج قاسم سلیمانی و با تشریح اقدامات
ویژه این منطقه در ایام سوگواری بانوی دوعالم
فاطمه زهرا(س) و سالگرد شهادت سردار دلها
حاج قاسم سلیمانی گفت :به منظور بزرگداشت
مقام واالی شهدا و فرارسیدن سالروز شهادت
حاج قاسم سلیمانی ،نقاشی دیواری این شهید
بزرگوار به طول  370متر مربع در منطقه  4اجرا
می شود.
فرخی افزود :تصویر شهید واالمقام حاج
قاسم سلیمانی با استفاده از رنگ های اکرلیک
در ابعاد حدودی  17*21مترمربع با نظارت و
رضایت خانواده آن شهید معزز در محور بزرگراه
شهید سلیمانی شرق به غرب نرسیده به بزرگراه
شهید باقری در در دستور کار قرار دارد.
او در ادامه با اشاره به طراحی و ساخت
تندیس سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت:
به منظور قدردانی از رشادت این سردار بزرگ،
تندیسی از ایشان در میدان رسالت طراحی و
در حال ساخت می باشد که در دهه فجر پرده
برداری خواهد شد.
خیابان ولی عصر (عج) در راه ثبت جهانی

بررسی طرح ها و اقدامات اجرایی در
منطقه  11انجام شد

به منظور ثبت جهانی خیابان ولی عصر
(عج) ،طرح احیای این خیابان در محدوده منطقه
 11حد فاصل چهارراه معز السلطان تا چهارراه
امیر اکرم و چهارراه مولوی تقاطع مولوی _ ولی
عصر (عج) در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،11نشست بررسی موضوعات پیرامون ثبت
جهانی خیابان ولی عصر (عج) در محدوده
منطقه  11تهران با حضور شهردار منطقه ، 11
مدیر و عوامل پروژه ساماندهی خیابان ولی عصر
(عج) و شهرداران نواحی و معاونین با اولویت
اجرای طرح در مسیرهای چهارراه معزالسلطان
تا پل امیر بهادر در محور خیابان ولی عصر(عج)
برگزار شد.
در این نشست وحید قاسمی مدیر پروژه
خیابان ولی عصر (عج) ،ضمن ارائه طرح های
اجرایی و پیشنهادات بررسی شده در محور این
خیابان با هدف ثبت جهانی خیابان ولی عصر
(عج) که بخش قابل توجهی از آن در محدوده
شهری منطقه  11واقع شده است؛ به اولویت
های الزام ثبت جهانی این خیابان اشاره کرد و
گفت :خیابان ولی عصر (عج) با توجه به قدمت
تاریخی و شهرتی که به عنوان بلندترین خیابان
در خاورمیانه دارد؛ در مدیریت شهری و حفظ
آن بسیار مورد توجه است.
قاسمی افزود :اولین فعالیت اجرایی پیشبرد
اقدامات ثبت جهانی خیابان ولی عصر (عج) در
محدوده منطقه  11آغاز شده است و در نظر
داریم با نظام نامه ای که به امضای شهردار
تهران رسیده؛ مشاغل خیابان ولی عصر (عج) را
به عنوان اصالت محل و شغل برای ثبت ملی در
نظر بگیریم.
او در ادامه یکی از مباحث مهم شهرداری
تهران در سال  1400را ارتقای خیابان ولی عصر
(عج) عنوان کرد که مدیریت شهری در منطقه
 11نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.
در ادامه این نشست نصراله آبادیان شهردار
منطقه  ،11ضمن اشاره به اقدامات اجرایی و
مهم در حوزه بافت تاریخی این خیابان که در
سال جاری انجام شده است؛ گفت :موضوع مهم
در پیشبرد اجرایی طرح ،یکدستی اقدامات بین
چهار منطقه شهری است که در برگیرنده این
خیابان هستند .

