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اخبار
شهردار منطقه یک در جمع شورایاران محلی:

تفویض اختیار شهردار تهران به مناطق،
محرک پروژه های محلی است

تفویض اختیار شهردار تهران به مناطق،
محرک و مولد پروژه های کوچک مقیاس محلی
است.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در جمع شورایان محالت
شمال تهران که با حضور سیدعباس سجادی
معاون اجتماعی و فرهنگی و دیگر مدیران
شهری این منطقه برگزار شد با بیان مطلب فوق
اظهار داشت :تفویض اختیارات شهردار تهران در
اقداماتی چون کفایت اسناد ،سقف قراردادها،
ترک تشریفات می تواند سرعت اجرای پروژه
های کوچک مقیاس محلی را افزایش دهد.
وی گفت :امروزه طرح های شهری در
مقیاس ناحیه و محله و بنا به نیازهای شورایاران
و ساکنان محلی به اجرا می رسد و مدیران ارشد
بر اساس آنها طرح های کوچک مقیاس را تعریف
می کنند.
شهردار منطقه یک افزود :این طرح ها بدون
در نظر گرفتن پیوست و عارضه سنجی اجتماعی
قابل اجرا نیست و این امر با تعامل با شورایاران
و معتمدین محلی به اجرا می رسد.
موسوی خاطر نشان ساخت :در حال حاضر
سراها از ماموریت اصلی و اولیه خود دور شده اند
و مدیران درگیر مشکالت داخلی سراها هستند
که باید با کاهش بوروکراسی و تشکیل جلسات
معاونین و کارگروه های تخصصی با شورایاران
دغدغه مندی آنها کاهش یابد.
سجادی نیز ،جلسه با شورایاران را جلساتی
بی واسطه دانست و گفت :شما نمایندگان
مستقیم شهروندان هستید و ما در خدمت شما
بدون واسطه خواهیم بود تا مشکالت سراها از
جمله حق انشعابات ،دریافت مجوز فرهنگی برای
سراها با تعامل در حال انجام با وزارت ارشاد و...
را حل کنیم.

مناسب سازي سراي محله ارامنه ويژه
افراد کم توان

شهردار منطقه  7از مناسب سازی سرای
محله ارامنه در این منطقه ویژه افراد دارای
معلولیت و کم توان با هدف تحقق شعار «تهران
شهری برای همه» خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سميه حاجوي با بیان
این مطلب افزود :به منظور تكريم افراد داراي
معلوليت و ايجاد فضاي مناسب جهت خدمت
رساني بهتر به اين قشر از جامعه ،مناسب سازي
ساختمان سراي محله ارامنه در اين منطقه انجام
شد.
وی با بيان اينكه يكي از نيازهاي مهم افراد
داراي معلوليت تردد سهل و آسان در سطح شهر
است ،تصريح كرد :طرح مناسب سازي سراي
محالت در منطقه هفت با رعايت استانداردها
در حال اجراست و تالش مي كنيم تا ساير
سراي محالت را هم در طرح مناسب سازي
اضافه کنیم.
به گفته حاجوي احداث رمپ در ورودي
فضای سراي محله ،پاركينگ ويژه افراد داراي
معلوليت ،نصب ميله هاي دستگيره در راه روها،
سالن و آسانسور ،نصب تابلو راهنماي طبقات به
خط بريل و حسگر كف زمين ويژه نابينايان و
احداث سرويس بهداشتي از جمله اقدامات اين
مناسب سازي بود.
وی در پايان تاكيد كرد :افراد داراي
معلوليت بخشي از جامعه ما هستند و بايد از
تمام خدمات فرهنگي و اجتماعي در سطح شهر
بهرهمند شوند و مناسب سازي فضاي شهري و
احترام به حقوق افراد داري معلوليت بايد به يك
مطالبه عمومي از سوي تمام اقشار جامعه تبديل
شود تا شاهد حضور و مشاركت بيشتر این افراد
در سطح جامعه باشيم.
درخواست پلیس در پی تشدید آلودگی هوای تهران

برخورد با کامیونها و خودروهای
دودزا

رییس پلیس راهور تهران بزرگ اعالم
کرد که ماموران پلیس با حداکثر ظرفیت با
خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد
میکنند.
سردار محمدحسین حمیدی درباره آلودگی
هوای تهران و برخورد پلیس با خودروهای آالینده
گفت :در موضوع آلودگی هوا طرح برخورد با
خودروهای آالینده و فاقد معاینه فنی اجرا و
خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربین ها و نیز
ماموران پلیس راهور جریمه میشوند .وی با بیان
اینکه ماموران پلیس نیز عالوه بر دوربین ،اقدام به
برخورد با خودروهای آالینده و فاقد معاینه فنی
میکنند ،گفت :گاهی ممکن است خودرویی دارای
معاینه فنی هم باشد اما دودزا بوده یا نقص فنی
داشته باشد این خودروها نیز توسط ماموران اعمال
قانون میشوند .حمیدی با بیان اینکه چه آلودگی
هوا باشد و چه نباشد ،این رویه ماموران پلیس
راهنمایی و رانندگی است ،گفت :اما طبیعی است
که در شرایط آلودگی هوا پلیس راهور با حداکثر
ظرفیت با این موارد برخورد میکند .توصیه ما نیز
به شهروندان این است که در راستای مسوولیت
اجتماعی خودشان هم که شده موارد دودزا بودن
و آالیندگی وسایل نقلیه خود اعم از انواع خودرو و
موتورسیکلت را رفع کنند.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان
اینکه نقص فنی و نداشتن معاینه فنی در وقوع
برخی از تصادفات نیز موثر است ،گفت :در همین
راستا نیز الزم است که شهروندان حتما نسبت به
دریافت معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند.
وی درباره تردد کامیونها نیز به ایسنا
گفت :طبق روال ساعت تردد کامیون ها از
ساعت  ۲۲تا شش بامداد است و در طول روز هم
با صدور مجوزهای مقطعی و در موارد ضروری
با تردد محدود آنها موافقت میشود .اما اگر این
کامیونها دودزا بوده یا فاقد معاینه فنی باشند
در هر ساعت از شبانهروز نسبت به اعمال قانون
و جریمه آنان به شکل سیستمی یا دستی اقدام
خواهد شد.
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وزیر بهداشت عنوان کرد؛

نباید دوباره گرفتار گرداب سهمگین کرونا شویم

وزیر بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه
های علوم پزشکی سراسر کشور ضمن قدردانی
از مدافعان سالمت ،دل نگرانی هایی در راستای
گرفتاری مجدد به گرداب سهمگین بیماری کرونا
را مطرح کرد.
سعید نمکی ،در این نامه عنوان داشته است:
مهار فاز سوم پر التهاب کووید  ۱۹دستاورد گران
سنگ دیگری بود برای همکارانم در دانشگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکی کشور که در شرایط
طوفانی جهان که آمار ابتالء و مرگ و میر رو به
تزاید است ،کاهش موارد بستری و مرگ و میر
هموطنان ،قدردانی ملت شریف و همه دست
اندرکاران عرصه اجرایی کشور را در پی داشت.
وزیر بهداشت ،در ادامه تاکید کرده است که
در کنار شادمانی این دستاورد عظیم ملی ،دل
نگرانیهایی نیز در راستای گرفتاری مجدد به
گرداب سهمگین بیماری وجود دارد که رعایت
موارد میتواند از التهاب پیش رو بکاهد.
 -۱هرگونه عادی پنداری و سهل انگاری به
دلیل فروکش کردن بیماری در استانهای مختلف
موجب بازگشت رفتارهای اجتماعی نادرست و
شیوع مجدد بیماری خواهد شد .لذا بیداری و
وسواس مستمر در عدم کاهش سطح رعایت شیوه
نامهها توسط مردم و مسئولین ضروری است.
 -۲همکاری مؤثر در اجرای طرح با کاهش
موارد بستری و مرگ و میر نباید سست و کمرنگ
شود لذا تیمهای متشکل از بسیج و همکاران
دانشگاهها و دیگر عوامل تأثیرگذار در سطح محله
و استفاده از ظرفیت سفیران سالمت در طرح «هر
خانه یک پایگاه سالمت» باید در صحنه بمانند و
تا شناسایی آخرین مورد مثبت در خانوادههای هر
محله کار را با جدیت ادامه دهند.
 -۳تعداد تستها هنوز در حد قابل قبول
نیست ،لذا عالوه بر شناسایی موارد عالمت دار،
تست افراد مرتبط به طور متوسط  ۱۰تست به
ازای هر فرد عالمت دار مثبت باید ادامه یابد .در

استمرار طرح در صورتی که تمامی موارد مرتبط
با فرد عالمت دار شناسایی شدند ،جمعیت هدف
جدید در بین افراد بدون عالمت تعیین خواهد شد.
لذا هرگونه کاهش در تعداد تستها مساوی افزایش
در موارد ابتالء آتی خواهد بود.
 -۴توجه ویژه به قرنطینه افراد مبتال و آلوده
به ویروس ،رکن اساسی مهار و ایزوالسیون بیماری
است به رغم تالش دکتر کولیوند در شناسایی و
فراهم نمودن مکانهای مناسب برای قرنطینه
کسانی که در منزل امکان کافی ندارند و یا آنان
که قرنطینه را ترک میکنند ،اقدامات مؤثری در
استانها صورت نگرفته ،لذا پرداختن به این موضوع
مهم از اولویتهای ویژه گروههای کاری در سطح
دانشگاهها است.
 -۵با گزارش ویروس جهش یافته جدید از
انگلیس و تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و غیر
اروپایی ،ردیابی مستمر و گزارش سریع هرگونه
تغییر در ویروس داخلی و همچنین اعمال کنترل
شدید بر ورودیهای زمینی ،دریایی و هوایی از
اهمیت ویژه برخوردار است.

بدیهی است آلودگی گسترده با ویروس جهش
یافته مهاجم ،کار را بسیار سخت و بعضاً غیرقابل
کنترل میکند .طبق روال از معاونت بهداشتی و
اداره کل مبارزه با بیماریها خواستهام هرگونه
تغییر را در جهت تأیید نهایی به آزمایشگاههای
مرجع انستیتو پاستور و دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی تهران ارسال نمایند.
 -۶استمرار فعالیت مراکز سرپایی  ۱۶ساعته
بسیار ضروری است ،هرگونه کاهش فعالیت و یا
تعطیلی این مراکز به دلیل کاهش بیمار غیرمنطقی
است .در تمامی این مراکز باید تست کرونا بدون
دریافت وجه انجام شود .ضمن آنکه داروی مورد
نیاز درمان سرپایی نیز مجانی باید در اختیار
بیماران قرار گیرد .هرگونه کاستی در موجودی
تست و دارو سریعاً به معاونین مربوطه اعالم گردد.
 -۷ممکن است با فرا خواندن افراد مرتبط با
بیمار عالمت دار به مراکز  ۱۶ساعته و یا پایگاههای
سالمت محلهها ،افراد مراجعه نکنند .ضروری است
به شکل فعال تیمهای بیماریابی مشترک به منازل
و یا محل کار مراجعه و هیچ فرد مرتبط مشکوک

بدون تست و تعیین تکلیف رها نشود.
 -۸تیمهای نظارتی مشترک جهت اعمال
پروتکلها و اجرای شیوه نامهها در کلیه سطوح باید
فعالتر از قبل در صحنه بمانند .چون تجربه ثابت
کرده که با کاهش مرگ و میر و میزان بستری،
بشدت رعایت پروتکلها کاهش مییابد و این از
نقاط آسیب پذیر مدیریت بیماری است که قب ً
ال نیز
از آن آسیب دیدهایم.
 -۹جهت تسهیل در امور مالی و تجهیزاتی
پروژه شهید قاسم سلیمانی مدیرانی در ستاد
تعیین شدهاند و از تمامی دانشگاهها خواستهایم
تا رابطی برای حسن انجام امور مذکور از حوزه
معاونت بهداشتی دانشگاه معرفی نمایند.
 -۱۰همانگونه که با معاونین توسعه ،بهداشت،
درمان و پرستاری یادآور شدهام در شرایطی که
مقداری فشار ناشی از التهاب سوم بیماری کاهش
یافته به نحو مقتضی نسبت به اعطای مرخصی به
پرسنل غیر شاغل در بخشهای کرونا اقدام گردد
که در صورت بروز احتمالی پیک زمستانه همکاران
تجدید قوا کرده باشند.
ضروری است رابط دانشگاه با تماس مستمر
با مدیران معرفی شده در ستاد وزارتخانه هرگونه
مشکل احتمالی را پیگیری و در صورت عدم
تحقق از طریق رئیس دانشگاه با معاونین توسعه
و بهداشت وزارتخانه منعکس نمایند.
اینجانب کماکان مسئول اصلی حسن اجرای
طرح را رئیس دانشگاه می دانم و نظارت مستمر
رؤسای دانشگاهها بر مراحل مختلف نظارت،
مراقبت و حمایت از مسئولیتهای اصلی آنها در
ایام بیماری است.
ویروس کووید  ۱۹پیچیدگیهای خاص
و رفتار غیر قابل پیش بینی دارد .هوشمندی و
دقت مستمر عزیزان میتواند از بروز هرگونه خیز
زمستانی جلوگیری و بی دقتی و عدم نظارت کافی
نیز میتواند با التهاب نفس گیر جدیدی روبریمان
کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون تشریح کرد؛

ماجرای پروندههای حقوقی و تحقیق و تفحص از سازمان انتقال خون

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ،گفت :وقتی مدیریت
سازمان را عهده دار شدم ،پرونده های حقوقی زیادی در سازمان
انتقال خون مفتوح بود.
پیمان عشقی ،اظهار داشت :در آغازین روزهایی که مدیریت
انتقال خون کشور را عهده دار شدم تصویری مبهم از آینده سازمان
پیش رو بود چرا که کشور ما در اوج تحریمهای ظالمانه غرب قرار
داشت و دل نگرانیهای بسیاری در حوزههای مختلف داشتیم.
وی ادامه داد :مجلس شورای اسالمی ،وزارت بهداشت و همچنین
سازمان برنامه و بودجه نسبت به برخی فعالیتهای صورت گرفته در
سالهای اخیر حساس بودند و سازمان انتقال خون در آستانه تحقیق
و تفحص قرار داشت.
عشقی گفت :در نخستین روزهای مدیریت با چالشهایی مانند
پروندههای حقوقی پرتعداد و مفتوح ،اعتبارات غیر ابالغ شده و
مطالبات متعدد و به حق کارکنان مواجه شدم.
وی اذعان کرد :سازمان انتقال خون به دلیل وجود مطالبات
مالی بسیار ،درآمدهای اخذ نشده و آغاز طرح غربالگری متمرکز که

زیرساختها و امکانات لجستیکی و حتی هماهنگی با ادارات کل برای
پیشبرد آن پیش بینی نشده بوده در وضعیت دشواری قرار داشت.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ،در ادامه به شرایط فعلی
این سازمان اشاره کرد و گفت :دشوارترین چالشها حل شده و
خوشبختانه بسیاری از پروندههای حقوقی سازمان مختومه شدهاند و
اکنون نهادهای نظارتی همکاری و تعامل چشمگیری با سازمان دارند
که دلیل این همکاری دیوارهای شیشهای و ایجاد شفافیت مالی در
این مجموعه است.
عشقی تصریح کرد :سازمان انتقال خون در پرداخت حقوق و
مزایا نسبت به دیگر سازمانها و دانشگاههای علوم پزشکی پیشی
گرفته است و همچنین انحصار برخی از شرکتهای تأمین کننده نیز
شکسته شده است و مهمتر از همه درآمدهای سازمان نیز اختصاصی
شده است.
وی با یادآوری اینکه زمانی که مدیریت مجموعه را عهده دار
شده معادل نیمی از بودجه سازمان کسری بودجه وجود داشته است
گفت :بخش بسیاری از این کسورات مرتفع شده و اکنون سازمان به

تأمین کنندگان بدهکار نیست.
عشقی ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه آینده تمام مطالبات
سازمان از مراکز دانشگاهی و درمانی وصول میشود که کمک بسیاری
به تسهیل و تسریع برنامههای آتی سازمان خواهد کرد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران عنوان کرد؛

درمان بیماران کرونایی بسیار سخت و پیچده است

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران ،درمان بیماران کرونایی را بسیار سخت
و پیچده و نیازمند همکاری همه بخش های
بیمارستانی دانست.
علیرضا زالی ،در مراسم افتتاح بخش
 ICUویژه کرونا و پاویون دستیاران تخصصی
در بیمارستان شهید لبافی نژاد ،گفت :خدمات
آموزشی و تحقیقاتی تناقضی با هم نداشته و
خدمت به مردم به خوبی انجام میشود .اولین
پژوهشکده چشم در بیمارستان لبافی نژاد راه
اندازی شد و به زودی پژوهشکده اورولوژی در این
بیمارستان فعال میشود.
وی ،بیمارستان لبافی نژاد را دارای توانایی
فوق العاده باالیی برشمرد که میتواند به عنوان
یک مدل جامع برای ایجاد یک بیمارستان هوشمند
استفاده شود و افزود :با توجه به گامهای آغازینی
که در این مرکز برداشته شده است با یک طراحی
و معماری مناسب بیمارستان لبافی نژاد میتواند

یک کاندیدای بسیار با کیفیت در زمینه تبدیل به
بیمارستان هوشمند باشد.
زالی ،بیمارستان هوشمند را یکی از نیازهای
امروز در دنیا و کشورمان ذکر کرد که این بیمارستانها
مشتری مدار و محور مدار هستند و افزود :سیستمهای
نرم افزاری در بیمارستانهای هوشمند کاربرد زیادی
دارد و در بیمارستانهای هوشمند جراحیهای
مختلف از راه دور مدیریت خواهد شد.
وی با بیان اینکه از نظر مدیریتی یک
بیمارستان هوشمند یک مرکز بیمار محور است،
بیمارستان لبافی نژاد را مشتری مدار ،محور مدار،
فرایند مدار ذکر کرد که در حد اعال به خدمات
رسانی به بیمار میپردازد.
زالی ،توانمندی باالی اساتید و محققان و
متخصصان این مرکز در سطح ملی و فراملی را
ستودنی و مایه افتخار برشمرد و پیشتازی و پیشقراولی
بیمارستان لبافی نژاد در شکل گیری چشم پزشکی و
اورولوژی نوین در کشور را یادآور شد.

وی ،بیمارستان لبافی نژاد را پیس میکر
آموزشهای مختلفی برشمرد که در حوزه چشم
پزشکی و اورولوژی در کشور انجام میشود و افزود:
مایه افتخار است که فرزند این دانشگاه با همت
بلند اساتید در پیکره آموزشی و پژوهشی به چنین
جایگاه ملی و فراملی رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
روحیه جهادی موجود در کالبد بیمارستان
لبافی نژاد که منجر به بهره برداری از پروژههای
مذکور در زمانی بسیار کوتاه بدون در نظر گرفتن
محدودیتها شد را ستود و خاطرنشان کرد :بدون
شکل گیری یک جریان عاطفی مثبت ایجابی
بسیاری از رخدادهای مدیریتی ابتر میماند .امروز
فضای این بیمارستان آکنده از مودت عاطفی
بین بخشی و پرسنلی است که از تالش تمامی
همکارانی که در یک فرایند هماهنگ سازمانی این
افتخارات را ایجاد کردند تقدیر میکنم.
زالی ،این بیمارستان را پیشتاز و پیشقراول

در حوزههای علمی و مایه افتخار دانشگاه برشمرد
و مشارکت عالمانه آن در راستای تحقق مسئولیت
پذیری اجتماعی در حوزه کووید  ۱۹را یادآور شد.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران،
درمان بیماران کرونایی را بسیار سخت و پیچیده و
نیازمند تقویت همه بخشهای بیمارستانی دانست
و با اشاره به ارزنده بودن اقدام مبتکرانه و طراحی
مهندسی خاص بخش  ICUکرونا ،خاطرنشان کرد:
میتواند این مدل ارزنده به عنوان یک الگو در عرصه
جهانی نیز مطرح شود .به گفته زالی ،در این مدل با
هوشمندی یک گرادیان و اختالف فشاری ایجاد شده
است که ضمن اینکه امکان چرخش ویروس را در
فضای  ICUو اطراف بیمار کرونایی منتفی میکند
باعث میشود بیماران تختهای مجاور از آلودگی
مصون بمانند .همچنین به صورت مرتب فضای اطراف
بیمار را با استفاده از مکانیسمهای مختلف نظیر اشعه
ماورای بنفش استریلیزاسیون میکند که کار بسیار
ارزندهای است.

خبر کوتاه
با حضور رئیس سامانه  137شهرداری تهران:

از عملکرد شهرداری منطقه  19در
سامانه  137تقدیر شد

رئیس سامانه  137شهرداری تهران همزمان
با سالروز تأسیس این سامانه از عملکرد مثبت
شهرداری منطقه  19در رفع فوریت های شهری
تقدیر کرد.
به گزارش امتیاز ،حمیدرضا نصریان در دیدار
با شهردار منطقه به عملکرد قابل تقدیر سامانه 137
شهرداری این منطقه در  9ماه اخیر و روند رو به
رشد این سامانه اشاره کرد و خواستار تقویت نقاط
مثبت و رفع نقاط ضعف آن تا پایان سال شد .او
سپس لوح تقدیر رئیس سازمان بازرسی شهرداری
تهران را به پاس خدمات شهرداری این منطقه در
مسیر توسعه و آبادانی شهر تهران به شهردار منطقه
اهدا کرد.در این دیدار همچنین علی توکلی شهردار
منطقه ضمن تشکر از رئیس سامانه مدیریت شهری
 ، 137مشارکت شهروندان در اداره شهر را از مهم
ترین نتایج این سامانه خواند و ابراز امیدواری کرد با
همیاری و تالش های مستمر همکاران این سامانه
در رفع مطالبات و کسب رضایت شهروندان ،گام
های مثبتی در مسیر آبادانی منطقه و تحقق شعار
«تهران شهری برای همه» برداشته شود

اعالم ویژه برنامه های نخستین سالگرد
شهادت سردار دلها در جنوبشرق تهران

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۵
همزمان با فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت
سپهبد حاج قاسم سلیمانی به تشریح ویژه برنامه
های بزرگداشت مقام شامخ سردار دلها در منطقه
 15پرداخت.
به گزارش امتیاز؛ اکبر مختاری ضمن
گرامیداشت سالروز شهادت شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی گفت :نخستین مراسم سالگرد
شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی با مشارکت
حوزه های فرهنگی و ورزش معاونت اجتماعی و
فرهنگی منطقه ،معاونت حمل و نقل و ترافیک،
ادارات اجتماعی و فرهنگی نواحی ۷گانه ،مدیران
محالت ،پایگاه های بسیج ،سازمان های مردم نهاد
و مساجد روز  ۱۳و  ۱۴دی ماه برگزار می شود .او
به تشریح این برنامه ها پرداخت و گفت :حرکت
کاروان مرد میدان در محله ها همراه با اجرای
گروه سرود ،اجرای خواننده حماسی ،مدیحه
سرایی ،توزیع وصیت نامه سردار به همراه توزیع
ماسک ،بازدید مسئولین منطقه از خانواده های
معظم شهدای مدافع حرم در قالب برنامه «آبروی
محله» و برگزای مراسم بزرگداشت شهید قاسم
سلیمانی در محوطه باز ناحیه مقاومت بسیج مالک
اشتر از جمله این برنامه ها است  .مختاری به
جشنواره فرهنگی هنری مرد میدان اشاره کرد
و گفت :برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با
موضوعات شهید سلیمانی و والیتمداری ،شهید
سلیمانی در امنیت ملی ،شهید سلیمانی در عرصه
جهاد بیرونی و جهاد درونی ،شهید سلیمانی
در اقتدار جمهوری اسالمی ،شهید سلیمانی و
مجاهدت در راه خدا ،شهید سلیمانی در خانواده،
شهید سلیمانی سردار وطن ،در قالب دل نوشته،
داستان کوتاه ،مقاله ،خطاطی ،شعر ،روایت
گری ،سرود ،قصه های قرآنی ،عکاسی ،دکلمه،
وصیتنامه ،نقاشی ،نقالی ،طراحی پوستر و مونشن
گرافی نیز به منظور بزرگداشت سرداردلها اجرا
می شود .معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه اضافه
کرد :اجرای برنامه «نامه های آسمانی» در خانه
شهید منطقه ،برگزاری دهمین کنگره سرداران و
 300شهید محله افسریه ،برگزاری قرائت زیارت
عاشورا در شبکه های مجازی با عنوان «نوای
نیایش» ،برگزاری مراسم پویش قرآنی ترتیل
و روخوانی قرآن کریم برای تمامی سنین در
شبکه های مجازی ،برپایی نمایشگاه مجازی قرآن
کریم در فضای مجازی ،برگزاری مسابقه دالیل
محبوبیت حاج قاسم سلیمانی در بین عموم مردم
و جامعه ،تهیه کلیپ با موضوع من قاسم سلیمانی
ام و انتخاب برترین کلیپ ها و اهدا جوایز  ،نصب و
توزیع پوستر و کارت پستال و مجموعه های ویژه
کودکان در ایستگاه های فرهنگی سطح محله ها و
شبکه های مجازی ،اجرای برنامه کاروان دوچرخه
سواری با حمل پرچم ایران و تصویر سردار شهید
سلیمانی ،برگزاری ورک شاپ نقاشی با هدف الگو
سازی شخصیت شهید سلیمانی با رعایت پروتکل
های بهداشتی ستاد ملی کرونا ،شعارنویسی بر
روی خودروها با استفاده از ظرفیتهای مردمی و
پایگاههای بسیج و برپایی ایستگاه فرهنگی و
هنری جهت توزیع اقالم و محصوالت فرهنگی و
بهداشتی شامل پوستر،کارت پستال و وصیت نامه
شهید از دیگر برنامه های این ایام است.
معاون شهردار منطقه  4تهران خبر داد:

فرماندار تهران خبر داد :توقف صدور مجوز از  ۱۳تا  ۱۶دی

غیرحضوری شدن صدور مجوز ترددهای بین شهری
فرماندار تهران با اشاره به اینکه از این پس صدور مجوز ترددهای
بین شهری توسط تمام فرمانداری های استان تهران امکان پذیر
است افزود :صدور این مجوزها از  ۱۶دیماه به صورت غیرحضوری
و سیستمی خواهد بود.
عیسی فرهادی ،در تشریح تغییرات در روند صدور مجوز
ترددهای بین شهری گفت :با هدف جلوگیری از تجمع جمعیتی و
رعایت پروتکل های بهداشتی مقرر شد از این پس سایر فرمانداری
های استان تهران نیز مجوز تردد بین شهری را صادر کنند البته

مجوزهای تردد به صورت محدود و تنها برای یکبار برای افرادی که
واجد شرایط هستند و ضرورت تردد دارند ،صادر می شود.
وی افزود :به دلیل وجود مشکالتی چون ازدحام جمعیتی و تعدد
درخواست ها و همچنین ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی،با تصمیمات اتخاذ شده ،صدور
مجوزهای مذکور از روز شنبه ( ۱۳دیماه) تا سه شنبه ( ۱۶دیماه)
متوقف بوده و پس از آن به صورت آنالین ارائه خواهد شد و از آن پس
مراجعه حضوری نخواهیم داشت.

فرهادی تاکید کرد :بهره گیری از سیستم به این شکل است که
برای افرادی که ضرورت تردد دارند مستنداتشان پس از بارگذاری در
سیستم مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا به وی در سیستم جواب
داده می شود .بی تردید افراد تنها می توانند در موارد ضروری همانند
درمان و داشتن کار در سیستم قضایی تقاضای مجوز تردد داشته
باشند که در این موارد تالش می کنیم همکاری الزم انجام شود.
آدرس سایت مذکور و نحوه درخواست و شرایط مجوز نیز متعاقبا به
اطالع عموم خواهد رسید.

سیطره ذرات معلق بر آسمان تهران؛

کیفیت هوای تهران برای دومین روز پیاپی در
شرایط ناسالم برای همه گروه های جامعه قرار گرفت.
کیفیت هوای تهران برای دومین روز پیاپی
در شرایط ناسالم برای همه گروههای جامعه قرار
گرفت .در این شرایط جز افراد مبتال به بیماری
قلبی یا ریوی ،سالمندان و کودکان ،افراد دیگر هم
باید فعالیتهای طوالنی یا سنگین خارج از منزل
را کاهش دهند .در حال حاضر ذرات معلق کمتر از

کیفیت هوا در سراسر پایتخت آلوده است

 ۲.۵میکرون از حد سالمت خارج شده و میانگین
غلظت آالیندههای هوا بر روی عدد  ۱۵۴قرار
گرفته است .این عدد میانگین شاخص کیفیت هوا
در  ۱۲ساعت گذشته با تاکید بیشتر بر روی سه
ساعت آخر در شرایط جوی متغیر برای میانگین
کل ایستگاهها است.
آالینده دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق
کمتر از  ۱۰میکرون نیز در آستانه ورود به شرایط

ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار دارند.
سازمان هواشناسی هشدار داده است با ادامه
روند پایداریهای جوی کیفیت هوای کالنشهرها
به شدت کاهش خواهد یافت .استاندار تهران نیز
از احتمال تعطیلی تهران در روزهای آتی سخن
گفته است.
در این شرایط شهردار تهران پیشنهاد کاهش
یک درجهای دما در منازل را ارائه داده است ،در

حالی که به گفته کارشناسان وسایل حمل و نقل و
صنایع بیشترین اثر را بر افزایش غلظت آالیندههای
زمستانه دارند.
سید آرش حسینی میالنی رئیس کمیته
محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
نیز گفته است :با استمرار سکون هوا تا دوشنبه اگر
با همین آهنگ در شهر فعالیت وجود داشته باشد
خطر وضعیت بنفش یا هشدار وجود دارد.

اکران تصاویر حاج قاسم سلیمانی در
معابر شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری ومحیط زیست
شهرداری منطقه  4تهران از فضاسازی واکران
محیطی طرح های حاج قاسم سلیمانی در
آستانه نخستین سالروز شهادت ایشان خبر داد.
به گزارش امتیاز “ ،حمیدرضا فرخی”
بابیان این خبر افزود :به منظور گرامیداشت
نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی تبلیغات محیطی سالگرد شهادت
سردار دلها شامل چاپ و نصب بنر ،بیلبورد و
پوستر در سطح معابر و ساختمان های تحت
پوشش شهرداری در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد :بر همین اساس تبلیغات محیطی
شامل چاپ و اکران حدود  550متر مربع بنر،
در سطح منطقه به ویژه محور های اصلی منطقه
با موضوع سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
جانمایی و نصب شد .معاون خدمات شهری و
محیط زیست منطقه  4افزود :درهمین راستا
حدود  3000متر طول ریسه های مشکی و
پرچم های سیاه رنگ در معابر منطقه نصب
شد .فرخی خاطر نشان کرد :همچنین به منظور
همزمانی سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
و ایام فاطمیه  ،معابراصلی و فرعی منطقه با
حدود  120عدد پرچم پایه کوتاه مشکی ،حدود
 400تخته پالکارد مشکی و حدود  60بنر اکران
شد.

