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ویژه
گزارش «امتیاز» از وضعیت هوای در پایتخت؛

مقصر اصلی آلودگی هوا کیست!؟

علی رغم اینکه در گذشته خودروهای
سواری را مقصر اصلی آلودگی هوای تهران
معرفی میکردند پیروز حناچی ،شهردار تهران
اعالم کرده است که صنایع با  ۴۰درصد و پس
از آن حمل و نقل عمومی با سهم  ۱۷درصد
عمدهترین علتهای آلودگی هوای تهران هستند.
برای چندمین روز پیاپی از ابتدای فصل
سرما ،هوای تهران در وضعیت ناسالم و شرایط
اضطرار برای گروههای حساس قرار گرفت که
سالمت آنها را در معرض خطر جدی قرار داده
است.
برهمین اساس استاندار تهران در پی
آلودگی هوا طی چند روز اخیر گفت :اگر وضعیت
بدتر شود پیشنهاداتی از جمله تعطیلیهای یکی
دو روزه موقت به معاون اول رئیس جمهور و
هیات دولت اعالم شده است تا در آن شرایط این
اقدامات انجام شود.
همچنین مدیرکل پیشبینی و هشدار
سریع سازمان هواشناسی از تشدید آلودگی
هوا در کالنشهرهای کشور خبر داد و گفت:
این احتمال وجود دارد که سازمان هواشناسی
بهزودی هشدار قرمز خود را در این زمینه صادر
کند.
پیروز حناچی ،شهردار تهران در یادداشتی
با عنوان «گزارش به مردم درباره آلودگی هوا»
در نوشته بود :پایداری هوا و استمرار پدیده
اینورژن (وارونگی دما) که عمدتا در فصول سرد
سال اتفاق میافتد موجب تشدید رخداد آلودگی
هوا در تهران میشود .از ابتدای سال جاری تا
دهم دیماه ،شهر تهران دارای ۱۵روز پاک،
۱۸۷روز قابلقبول۸۱ ،روز ناسالم برای گروههای
حساس و ۳روز ناسالم بوده است.
بخشهای مختلفی در تولید آالیندهها
و ایجاد آلودگی در تهران دخیل هستند که
میتوان به بخش های مختلف تقسیم کرد.
سهم عمده در تولید آالیندهها و آلودگی
هوای تهران شامل این  6بخش میشود :اول:
 40درصد صنایع دوم 17 :درصد اتوبوسها
و مینیبوسها سوم16 :درصد کامیونها
چهارم 14 :درصد سواریها پنجم 10 :درصد
موتورسیکلتها و ششم3 :درصد بخشهای دیگر
را میتوان از مقصران اصلی آلودگی در کالنشهر
تهران دانست.

اخبار
شهردار منطقه ۲۱در آئین رونمایی از
دیوارنگاری شهید لشگری:

تقارن این مراسم با فرارسیدن نخستین
سالگرد شهادت سردار رشید حاج قاسم
سلیمانی را به فال نیک می گیریم

دهمین روز دی ماه ،۹۹مصادف شد با
رونمایی از دیوارنگاری مزین به تمثال مبارک
امیر سرلشگر شهید خلبان حسین لشگری که در
مجاورت بزرگراهی به همین نام نیز می باشد.
به گزارش امتیاز ،رجب زاده شهردار این
منطقه در ابتدای این مراسم ضمن عرض خیر مقدم
به حاضرین و تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه گفت:
امروز افتخار میزبانی از فرزند برومند شهید واالمقام
حسین لشگری را داریم؛ این شهید بزرگوار به تعبیر
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سیداالسراء لقب
داشتند ،چراکه به مدت ۱۸سال در زندان های
رژیم بعث بغداد اسیر بودند .وی در ادامه افزود :یکی
از مهم ترین رویکردهای کنونی مدیریت شهری،
پرداختن به موضوعات اجتماعی و فرهنگی است.
در کنار پروژه های عمرانی که زمینه ساز ایجاد
زیرساخت ها و خدمت به شهروندان می باشد؛ این
قبیل دیوارنگاره ها که با هدف زنده نگاه داشتن یاد
و خاطره شهیدان واالمقام اجرا می شود ،بدون شک
اهمیتی دوصد چندان باالتر دارد.رجب زاده تاکید
کرد :شهدای واالمقام هشت سال دفاع مقدس،
انقالب اسالمی و مدافعین حرم برای وحدت ایران و
یکرنگی و اتحاد ملی ،جان شیرین خود را فدا کردند
و اشائه این مهم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بر
ذمه تک تک ماست .در ادامه این مراسم جاللی
مدیرکل ایثارگران شهرداری تهران گفت :نقش
آفرینی بی مانند شهید لشگری در جغرافیای خاص
و مناطق مردابی در زمان جنگ تحمیلی جلوه ای
متفاوت از رشادت این بزرگ مرد عرصه میدان های
سخت را به تصویر می کشد .وی افزود :امیدوارم
روزی برسد که کارگردانان و هنرمندان ما بتوانند
نقش برجسته ای که شهید لشگری در زمان جنگ
ایفا کردند مانند سریال شوق پرواز که شهید بابایی
را بیشتر و بهتر به مردم معرفی کرد ،انجام دهند.
رئیسی عنوان کرد؛

رنگ  ۴۰۱شهر کرونایی زرد شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،گفت:
 ۴۰۱شهر کرونایی کشور رنگ زرد گرفته اند.
علیرضا رئیسی ،روز شنبه در پایان جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا ،به تشریح وضعیت
بیماری کرونا در کشور پرداخت.
وی با عنوان این مطلب که رعایت
پروتکلهای بهداشتی در کشور به باالی ۸۶
درصد رسیده است ،گفت :خوشبختانه روند
بیماری در کشور نزولی است.رئیسی با اشاره
به روند نزولی موارد بستری و فوتیهای بیماران
کرونایی در کشور ،افزود :میزان بستریها تقریباً
یک چهارم شده است و میزان مرگ و میرها
به کمتر از یک سوم نسبت به چند هفته قبل
رسیده است .وی ادامه داد :در استان مازندران
پیک سوم بیماری تازه شروع شده و  ۴شهر قرمز
در کشور داریم که مربوط به این استان است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،گفت :در
حال حاضر  ۴۰۱شهر زرد و  ۴۳شهر نارنجی
داریم که  ۱۵تا  ۱۸شهر نارنجی مربوط به استان
مازندران است.وی ادامه داد :الهیجان در استان
گیالن هم نیاز به مراقبت بیشتری داردرئیسی
افزود :با توجه به تغییر شرایط از نارنجی به زرد،
کوچکترین غفلت میتواند وضعیت را دوباره
دستخوش تغییر کرده و درگیر موج بعدی شویم.
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ملک زاده هشدار داد؛

روند افزایشی مرگ های زودرس در ایران نگران کننده است

مجری بزرگ ترین مطالعه پیشگیری از
بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و
مغزی در ایران ،نسبت به افزایش سهم بیماری های
قلبی عروقی از کل علل مرگ در ایران هشدار داد.
رضا ملک زاده ،با بیان اینکه بیماری های
قلبی عروقی از  ۳۰سال گذشته تا کنون همچنان
علت نخست مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری ها در
جهان و ایران هستند ،گفت :بر اساس نرخ مرگ
استاندارد شده سنی ،سال گذشته ،به ازای هر ۱۰۰
هزار ایرانی ۲۷۷ ،نفر جان خود را بر اثر بیماری
های قلبی  -عروقی از دست داده اند.
نویسنده همکار مطالعه جهانی بار بیماری
های قلبی عروقی افزود :شمار مرگهای ناشی از
بیماری های قلبی عروقی طی  ۳۰سال گذشته در
ایران ،از  ۸۹هزار و  ۲۱۱به  ۱۷۳هزار و  ۶۰۰مورد
رسیده و بیش از دو برابر افزایش یافته است!
به گفته ملک زاده ،سهم مرگ های ناشی
از بیماری های قلبی عروقی در ایران از کل علل
مرگ ،از  ۲۵درصد در سال  ۶۹به بیش از ۴۴
درصد در حال حاضر افزایش یافته است.
وی گفت ۴۲ :و  ۴۸درصد از کل علل مرگ
در مردان و زنان ایرانی طی سال گذشته ناشی از
بیماری های قلبی عروقی بوده است؛ به طوری که
بیش از  ۹۴هزار مرد و بیش از  ۷۹هزار زن طی
سال گذشته جان خود را بر اثر این بیماری ها
از دست دادند .بر اساس نرخ استاندارد شده سنی
مرگ ۲۸۸ ،مرد از هر  ۱۰۰هزار و  ۲۶۸زن از هر
 ۱۰۰هزار نفر سال گذشته بر اثر این بیماری ها
فوت کردند.
ملک زاده ،افزود :ایسکمیک قلبی با  ۵۹درصد
( ۱۰۲هزار) ،سکته مغزی با  ۲۳درصد ( ۴۱هزار) و
فشار خون باال با  ۱۰درصد ( ۱۸هزار) ،مجموعاً با
سهم  ۹۳درصدی ،سه رتبه نخست را در بین علل
مرگ های ناشی از بیماری های قلبی عروقی طی
سال گذشته در ایران داشته اند که در طول سه

دهه گذشته نیز رتبه های خود را به شکلی پایدار
حفظ کرده اند.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:
به رغم کاهش بسیار ناچیز نرخ مرگ استاندارد
شده سنی ناشی از ایسکمیک قلبی ( ۴درصد) و
سکته مغزی (یک درصد) طی سه دهه گذشته اما،
مرگ های ناشی از فشار خون باال ،از بیش از  ۶هزار
به بیش از  ۱۸هزار رسیده و سه برابر شده و سهم
آن از کل علل مرگ های ناشی از بیماری های
قلبی عروقی سه درصد افزایش یافته است!
ملک زاده افزود :افزایش سه برابری مرگ
های ناشی از فشار خون باال درحالیست که نیمی
از جمعیت ایران با رسیدن به سن  ۵۵سالگی مبتال
به فشار خون باال می شوند؛ نیمی از مبتالیان به
فشار خون باال از بیماری خود بی خبرند ،تنها ۵۰
درصد مبتالیان که از بیماری خود خبر دارند،
فشار خونشان کنترل می شود و در بین افرادی که
فشار خونشان کنترل می شود نیز ،فقط  ۵۰درصد
کام ً
ال درمان و فشار خونشان طبیعی می شود .بر

اساس آخرین گایدالین ها و پژوهشهای انجام شده
جهانی ،فشار خون باالتر از  ۱۲روی  ،۸غیر طبیعی
و نیازمند کنترل است.
به گفته وی ،این آمار نگران کننده درحالیست
که سکته های قلبی و مغزی با کنترل فشار خون
باال ۲۵ ،درصد کاهش می یابد.
ملک زاده ،روند مرگ های زودرس در ایران
را نگران کننده خواند و گفت :حدود نیمی از ۳۸۰
هزار مرگ ساالنه در ایران زودرس (زیر  ۷۰سال) و
خیلی زودرس (زیر  ۵۰سال) است که سهم بیماری
های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی از
مرگ های زودرس ۳۲ ،درصد است.
به گفته مجری اصلی بزرگ ترین مطالعه
پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و سکته
های قلبی و مغزی در ایران ،حدود  ۳۰درصد ایرانی
ها به دلیل سکته قلبی و  ۱۵درصد به علت سکته
مغزی فوت می کنند و این روند در حال افزایش
است ۱۵ .درصد ایرانی هایی که بر اثر سکته قلبی
فوت می کنند ،زیر  ۵۵سال هستند! در مجموع،

سن سکته قلبی در ایران  ۱۰سال پایین تر از
میانگین کشورهای اروپایی است.
وی افزود :روند افزایشی مرگ های زودرس
ناشی از بیماری های قلبی عروقی درحالی نگران
کننده است که هم اکنون برخی از مبتالیان به
بیماری های قلبی عروقی و فشار خون باال ،از ترس
ابتال به کرونا ،از مراجعه به مطب پزشکان خودداری
می کنند و این امر ممکن است بیماران را با خطر
کنترل نشدن بیماری و بروز سکته های قلبی و
مغزی مواجه کند.
ملک زاده گفت :آمار فاجعه بار مرگ های
زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی در
ایران در حالی است که بر اساس گزارش سازمان
بهداشت جهانی ،این بیماری ها در اغلب نقاط
جهان نیز علت نخست مرگ به شمار می روند؛ به
طوری که بروز این بیماری ها از  ۲۷۱میلیون در
سال  ۱۹۹۰به  ۵۲۳میلیون مورد در سال ۲۰۱۹
رسیده و دو برابر افزایش داشته است .همچنین با
افزایش پیوسته مرگهای ناشی از بیماری های قلبی
عروقی در جهان ،شمار آنها از  ۱۲میلیون به بیش
از  ۱۸.۵میلیون مورد افزایش یافته است تا این
بیماری ها ۱۶ ،درصد از کل علل مرگ در جهان
را تشکیل دهند.

وی افزود :ایسکمیک قلبی ،با بروز ۱۹۷
میلیون مورد ۹.۴ ،میلیون مرگ (ازمجموع ۱۸
میلیون مرگ کل بیماری های قلبی عروقی) ،سکته
مغزی با  ۱۰۱میلیون مورد بروز یافته و  ۶.۵میلیون
مرگ و فشار خون باال با  ۱۸.۶میلیون مورد بروز
یافته و  ۱.۶میلیون مرگ ،پیشتاز مرگهای ناشی
از بیماری های قلبی عروقی در جهان هستند که
طی سه دهه گذشته با افزایش پیوسته مواجه بوده
اند .البته این افزایش می تواند عالوه بر شدت بروز
عوامل خطر این بیماری ها ،تا حدودی متاثر از
رشد جمعیت و پیری جمعیت باشد.

فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران توضیح داد:

ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر ناشی از کرونا

فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران با اشاره به ارتباط میان مرگ
و میر ناشی از بیماری کرونا با آلودگی هوا ،بر لزوم اتخاذ تصمیمات
موثرتر تاکید کرد.
دکتر علیرضا زالی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا ضمن
قدردانی از استاندار تهران برای داشتن نگاه سالمت محور در استان
تهران گفت :ارتباط بین مرگ و میر کرونا و آالیندگی هوا وجود دارد
و در شرایطی که شاهد افول پیک سوم در تهران هستیم به دلیل
حجم و تراکم جمعیتی در این استان روند افول تدریجی و آرام است.
وی گفت :در حال حاضر  ۲هزار و  ۱۰۰نفر بیمار با تشخیص
قطعی این بیماری بستری هستند .هر چند که شرایط مطلوب
تری نسبت به گذشته داریم اما همچنان با حجم بیماران مواجه
هستیم و  ۲۹۰نفر روز گذشته در شرایط بحرانی بیماری کرونا
قرار داشتند.

وی افزود :مساله مهم این است که آالیندگی هوا از طریق
ایجاد حساسیت ها ،فرد مستعد ابتال به بیماری را در خطر ابتال
به کرونا قرار می دهد .سیستم مژک ها نقش مهمی در سیستم
تنفسی دارند و در بیماری کرونا و زدودن فضای تنفسی از ویروس
نقش بسزایی دارند که آلودگی هوا تاثیر بسیاری بر روی آنها دارد.
در وارونگی هوا ویروس زمان بیشتری در فضا می ماند.
وی ادامه داد :ظرفیت بخش های تنفسی ما که آنها را برای
بیماران کرونایی اماده کرده ایم ممکن است توسط افرادی که به دلیل
آلودگی هوا به بیمارستان ها مراجعه می کنند تحت تاثیر قرار گیرد.
علی رغم اعمال همه محدودیت ها کماکان درشهر تهران ،تقریبا
تغییر محسوسی متناسب با محدودیت ها نمی بینیم لذا باید آسیب
شناسی شود که محدودیت های ستاد ملی تا چه میزان اجرایی می
شود .از آمار ایستگاههای مترو نیز مشخص شده در ساعتهای پیک

الگوی استفاده از مترو تغییری نکرده است البته محدودیت های شبانه
اثر بسیار خوبی داشته است.

همزمان با سالروز شهادت مرد میدان و با حضور جمعی از مسئولین:

محمود کلهری شهردار منطقه  5از رونمایی از دیوارنگاره «سردار
دلها» با حضور جمعی از دوستداران شهید خبر داد و افزود :یاد و خاطره
شهدای عزیز و مکتب و گفتمان شهید سلیمانی همواره در زندگی ما
جاری وساری است و امیدواریم این دیوارنگاره که در سالروز عروج
ایشان رونمایی شد ،عرض ارادتی به محضر شهدا باشد و همواره رهرو
راه شهیدان گرانقدر باشیم.
به گزارش امتیاز ،روز جمعه 12دیماه و با حضور مرتضی بختیاری
رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) ،دکتر محمدساالری و دکتر مجید
فراهانی اعضای شورای شهر تهران  ،دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل
سازمان زیباسازی شهر تهران و محمود کلهری شهردار منطقه 5به همراه
جمعی از اصحاب رسانه از دیوارنگاره شهید سلیمانی رونمایی شد.
تاکید بر ترویج مکتب سردار شهید سلیمانی
شهردار منطقه 5در مراسم رونمایی از دیوار نگاره سردار شهید
قاسم سلیمانی گفت :مکتب سردار سلیمانی برگرفته از مکتب امام(ره)
و منویات مقام معظم رهبری است و امروز گسترش و ترویج فرهنگ و
مکتب این سردار شهید مطالبه مردم و نیاز جامعه است.
محمود کلهری با اشاره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی درباره
گرامیداشت گفتمان شهید افزود :مدیریت شهری نیز همسو با این نیاز
حرکت کرده و اکنون اتفاقات ارزشمندی در تمام شهر برای بزرگداشت
یاد و خاطره سردار دلها صورت میگیرد.
شهردار منطقه 5با تاکید بر اهمیت تالش برای تقویت و ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد :امیدواریم با اینگونه اقدامات و به
تصویر کشیدن مشارکت و حضور حداکثری مردم جلوه هایی از حضور و
اتکای دوسویه مردم و نظام اسالمی  ،هرچه بیشتر شاهد سربلندی و عزت
کشور عزیزمان باشیم .استکبار جهانی برای ضربه زدن به نظام جمهوری
اسالمی ایران از هر راهی وارد شده است و دشمنان پس از ترور شهید
سلیمانی اقدام به گسترش تحریمهای غذایی و دارویی علیه ایران کردند.
وی با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده خاطرنشان کرد:
دشمن برای جلوگیری از پیشرفتهای علمی کشورمان اقدام به ترور شهید
محسن فخری زاده کرد.
شهردار منطقه 5با اشاره به اینکه مکتب سلیمانی در یک سال
گذشته در جوامع اسالمی گسترش پیدا کرده است ،گفت :مدیریت شهری
برای گرامیداشت نخستین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
برنامه های بسیاری را پیش بینی کرده است.
کلهری با اشاره به اینکه در منطقه 5طرحهای دیگری را برای

داد :امسال شهرداری و شورای اسالمی شهر تهران ،مبتنی بر رویکرد
مشارکتدهی مردم عمل کرده است و برنامههایی که شهرداری منطقه5
ارائه داده مبتنی بر همین رویکرد بوده است.
محمد ساالری عضو شورای شهر تهران با اشاره به شخصیت و
ویژگیهای شهید سردار سلیمانی خاطرنشان کرد :ایشان متعلق به جناح
و گروه خاصی نبودند و برای همه آحاد جامعه است و همگان باید برای
گرامیداشت یاد و خاطره ایشان و رهروی از مکتب شهید گام بردارند.
وی گفت :در جلساتی که ستاد گرامیداشت نخستین سالگرد حاج
قاسم در شورای شهر تهران برگزار شد به این نکته تأکید شد که نباید
مراسم ایشان دولتی باشد و شهرداری تنها تسهیل گر باید باشد
الگوسازی شخصیت شهید سلیمانی
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران نیز در این مراسم گفت:
وظیفه شهرداری و سایر نهادها ،معرفی شخصیت ،زوایای زندگی و رفتار
و رویکرد حاج قاسم سلیمانی است.
برزین ضرغامی بیان کرد :دیوارنگاری ،نامگذاری معابر ،نصب پرتره
از تصاویر شهید و ساخت تندیس ابزارهای شهرداری برای الگوسازی و
معرفی شخصیت و مقام شهید سلیمانی است .بهزودی دیوارنگارههای
دیگری از تمثال سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در برخی از معابر و
مناطق تهران رونمایی خواهد شد.
وی تصریح کرد :دیوارنگاره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در
منطقه  5در یکی از قدیمیترین خیابانهای این منطقه قرار دارد.
همچنین قرار است دیوارنگاره تمثال سردار شهید سلیمانی در بزرگراهی
که به نام ایشان نامگذاری شده است ،رونمایی شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در رابطه با بهرهبرداری
از تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در پایتخت تصریح کرد :این
تندیس توسط یکی از هنرمندان بنام در حال آماده سازی است و براساس
هماهنگیهای صورت گرفته در دهه فجر این اثر رونمایی خواهد شد.
ضرغامی ادامه داد :اکثر فضاهای شهری به بیلبوردهای شهید
سلیمانی اختصاص داده شده است .همچنین امشب و فردا شب ویدئو
مپینگ بر روی برج آزادی با موضوع حاج قاسم پخش خواهد شد.
دیوار نگاره شهید قاسم سلیمانی که روز جمعه  12دی ماه99
درساختمان شهرداری منطقه 5رونمایی شد ،توسط هنرمندان این
منطقه طراحی شده و با استفاده از چاپ بر روی کاشی و سرامیک ،در
ابعاد حدودی 76مترمربع اجرا شده و در خیابان آیت اهلل کاشانی قابل
رویت است.

استاندار تهران در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران عنوان کرد
استاندار تهران گفت :پیشنهاد دو روز تعطیلی
برای همه دستگاههای اداری دولتی ،خصوصی و
همچنین فعالیتهای عمرانی به معاون اول رئیس
جمهور ارائه خواهد شد که برابر قوانین معاون اول
رئیس جمهور و یا هیات وزیران در این خصوص
تصمیم گیری نهایی را انجام خواهند داد.
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کمیته
اضطرار آلودگی هوای تهران گفت :برخی از اعضا
پیشنهاد کردند که جلسه کمیته اضطرار باید روز
گذشته تشکیل میشد تا تصمیمی برای امروز و
فردا اتخاذ میشد تا از میزان تاثیر آثار آلودگی هوا
بر آحاد جامعه کاسته شود ،در حالی که تمامی
اقدامات برای کاهش آثار ظرف دو هفته گذشته

پیشنهاد تعطیلی ۲روزه تهران

اتخاذ شد.
وی افزود :در حال حاضر هیچ صنایع و
نیروگاهی در تهران از سوخت مازوت استفاده
نمیکند و این موضوع مورد تایید شرکت پخش
و پاالیش فرآوردههای نفتی و محیط زیست استان
تهران است .به این ترتیب صنایع از سوخت گاز
و گازوئیلی که حداقل  ۵۰درصد آن از یورو ۴
برخوردار است ،استفاده میکنند.
بندپی ادامه داد :از سوی دیگر پلیس نیز از
تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی جلوگیری
کرده و با نظارت بر این بخش اقدام موثری انجام
شده است .همچنین تالش برای برخورد با
موتورسیکلتهای فاقد معاینه فنی در دستور کار

قرار گرفته است.
وی تاکید کرد :فعالیت های عمرانی تا اطالع
ثانوی متوقف است و تالش میکنیم تا فعالیت
معادن شن و ماسه به میزان تاثیری که بر آلودگی
هوا دارند ،کنترل شوند.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت
های خود با تاکید بر این که شرکت گاز نظارت
مستمری بر دستگاههای اداری برای تنظیم
سیستم گرمایشی دارد و این نظارت تداوم پیدا
می کند ،گفت :البته با همه تمهیدات و اقدامات
انجام شده ،متاسفانه به دلیل این که پدیده
جوی ناپایدار نداشتهایم ،با انباشت آالیندهها
مواجه هستیم و بر اساس گزارش هواشناسی

«مرد میدان» در قاب های جنوبشرق
تهران نقش بست

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه 15گفت :معابر شهری جنوبشرق
پایتخت همزمان با نخستین سالگرد شهادت
سپهبد حاج قاسم سلیمانی مزین به تصاویر
سردار دلها شده است.
به گزارش امتیاز ،علیرضا جعفری ضمن
گرامیداشت این ایام و عرض تسلیت به مناسبت
فرارسیدن ایام فاطمیه گفت :چهره معابر و
محله های منطقه همزمان با فرارسیدن نخستین
سالگرد شهادت سردار دلها تغییر کرده و  60بنر
پرتابلی 2 ،بیلبورد و  2بنر بر روی عرشه پل
منقش به تصاویر سردار حاج قاسم سلیمانی در
معابر و محله های منطقه نصب شده است.
او با اشاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی
با اخالص و والیتمداری با آغوش باز به سوی
شهادت رفت افزود :شناخت این شهید بزرگوار
و تالشها و رشادتهایش در راستای سربلندی
اسالم و ایران و دفاع از حریم حرم ،کاری بس
دشوار و زبان از بیان آنها قاصر است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه اضافه کرد :همزمان با ایام فاطمیه
محدوده منطقه با نصب  25بنر پرتابلی 5 ،هزار
ریسه پرچمی مشکی 200 ،پرچم مشکی 1در3
با ذکر فاطمه زهرا(س) و مشکی در عزای مادر
سادات سیاه پوش شد.
وقایع شمیران را ورق بزن؛

هشتمین شماره مجله چند رسانهای
«وقایع شمیران» منتشر شد

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک
تهران از انتشار هشتمین شماره مجله چند
رسانهای «وقایع شمیران» در 12صفحه از سوی
اداره روابط عمومی این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ محمد رضا پارسیان با
اشاره به این مطلب گفت :این مجله چندرسانه
ای با هدف ایجاد فرصتی برای ارتقاء سطح
ارتباطات شهروندی با مدیریت شهری شمال
تهران با انتشار مطالب متنوع چهارشنب ه هر
هفته به صورت آنالین منتشر و با قابلیت
نمایش متن ،عکس ،صوت ،ویدئو و پادکست از
طریق تلفن همراه ،تبلت ،رایانه و سایر دستگاه
تورق است.
های دیجیتال قابل مشاهده و ّ
وی افزود :این شماره نشریه به مطالبی
چون اولویت منطقه یک توسعه مترو در راستای
گردشگری درون شهری  ،اهدای لوح تقدیر
نشان تعالی  hseبه شهردار منطقه یک ،پا به
پای تاریخ در محله حصار بوعلی  ،مسابقه عکس
آخرین یلدای قرن و  ...پرداخته است.
گفتنی است؛ مخاطبان برای دسترسی به
آرشیو این مجله به آدرس tehran..region1
 irمنوی روابط عمومی و زیرمنوی مجله وقایع
شمیران و برای مشاهده هشتمین شماره «وقایع
شمیران» به آدرس زیر مراجعه و مطالب را با
یک کلیک ساده بخوانید و بشنوید .پس فرصت
مطلع شدن «وقایع شمیران» را به آسانی از
دست ندهید.
شهردار منطقه  19تأکید کرد:

دیوارنگاره «سردار دلها» در منطقه  5رونمایی شد
گرامیداشت یاد و خاطر شهید سلیمانی در نظر گرفته شده است ،افزود:
در ابتدا این دیوارنگاره که با حضور مسئوالن بهره برداری رونمایی شد و
در ادامه نیز در سایر محالت طرحهای اجرا خواهد شد
تقدیر از اقدام ارزشمند مدیریت شهری
مرتضی بختیاری ،رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با تقدیر از
اقدام صورت گرفته گفت :دیوارنگاری تصویر مطهر حاج قاسم سلیمانی
کار بسیار ارزشمندی بود .انشااهلل بتوانیم از مکتب ایشان بهعنوان سرمایه
در نسلهای آینده و در مقابله و مبارزه با استکبار استفاده کنیم.
بختیاری با بازخوانی خاطره هایی از حضور سردار سلیمانی در
میادین مختلف گفت :حاج قاسم در چهل سال گذشته در تمامی موقعیت
ها و موضوعات مختلف در صحنه حضور داشته و مردم شاهد حضور
پرثمرشان بودند و به نیکی در آیین بدرقه و تشییع ایشان قدردانی کردند.
بختیاری با اشاره به ویژگیهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
خاطرنشان کرد :نخستین ویژگی سردار دلها «اخالص» بود که رهبر
معظم انقالب اسالمی بر آن تاکید کردند و عامل ماندگاری حاج قاسم
اخالص بوده و ایشان  40سال در صحنههای سخت با اخالص حضور
داشت.
رئیس کمیته امداد عنوان کرد :انقالبی بودن ،جهادی عمل کردن،
بسیجی و سرباز بودن از ویژگیهای مکتب حاج قاسم است که باید آنها
برای جوانان تبیین شود؛ امروز حاج قاسم قهرمان ملی ما است و با تبیین
اهداف حاج قاسم جوانان دیگر کشورها میتوانند در این مکتب پرورش
پیدا کنند.
حاج قاسم یک الگوی تمام عیار
مجید فراهانی ،عضو شورای اسالمی شهر تهران در مراسم رونمایی
دیوارنگاره سردار سلیمانی بیان کرد :حاج قاسم سلیمانی ،برای نسل
جدیدیک الگوی تمام عیار است و باید از این سرمایه ملی به نحو احسن
استفاده کنیم.
فراهانی با تقدیر از اقدام مدیریت شهری برای تصویرنگاری از شهید
سلیمانی تاکید کرد :راه و اندیشه سردار دلها باید در ذهنها نقش ببندد
و الگوپذیری و نهادسازی آن در یاد نسل جوان ساری و جاری باشد.
سردار سلیمانی اسطوره ملی تاریخ
محمد ساالری عضو شورای اسالمی شهر تهران نیز در این مراسم
گفت :سردار سلیمانی ،تمام هستی خود را برای عزت ،اقتدار و صیانت از
تمامیت ارضی کشور در طبق اخالص گذاشت.
ساالری با اشاره به طراحی برنامه های متنوع برای این رویداد ادامه

خبر کوتاه

به غیر از غروب یکشنبه و وزش باد اندکی که
داریم ،در بقیه ساعات با پایداری جوی مواجه
هستیم و به این ترتیب انباشت آالیندهها تداوم
پیدا می کند.
استاندار تهران افزود :بی تردید برای حفظ
سالمت آحاد جامعه و با توجه به معیارها و قوانین
مصوب هیات وزیران جمع بندی این جلسه که
پیشنهاد اعضا بوده یعنی دو روز تعطیلی برای همه
دستگاههای اداری دولتی ،خصوصی و همچنین
فعالیت های عمرانی به معاون اول رئیس جمهور
ارائه خواهد شد که برابر قوانین معاون اول رئیس
جمهور و یا هیات وزیران در این خصوص تصمیم
گیری نهایی را انجام خواهند داد.

کاهش تصادفات در آزادگان
با مسدودسازی دسترسی های
غیرضروری

شهردار منطقه  19بر ضرورت بازنگری در
طرح تفصیلی بزرگراه آزادگان به منظور افزایش
ایمنی این محور و کاهش تصادفات تأکید کرد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی عرض زیاد
معبر کندروی بزرگراه آزادگان و وجود دسترسی
های غیر مجاز در این معبر را عامل مهمی در
بروز تصادفات دانست و گفت :برهمین اساس
اصالح اتصاالت بزرگراه آزادگان از محور شهید
کاظمی تا آیت اله سعیدی در حال بررسی است
و پیشنهاد بازنگری در این معبر نیز به سازمان
مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ارائه شده
است .او خاطرنشان کرد :کاهش عرض کندرو
و مسدودسازی دسترسی های متعدد در مسیر
تأثیر قابل چشمگیری در ایمن سازی این محور
مواصالتی پرتردد خواهد داشت .ضمن اینکه برای
ایمن سازی تردد عابرین پیاده طی هماهنگی
های انجام شده با پلیس راهور آزادگان و طرح
های پیشنهادی مقرر شده تا تعدادی از پهلوگاه
ها در تندرو و کندروها مورد بررسی قرار گیرد
که در همین راستا دو پهلوگاه تأیید و به منطقه
ابالغ شده است .شهردار منطقه در ادامه از انتقال
اتوبوس های انتهای خیابان پیروز به محوطه
ورودی شهرداری ناحیه  3به سمت شقایق خبر
داد و گفت :با توجه به استقبال شورایاران از این
طرح و تأیید اتوبوسرانی منطقه ،بزودی اجرا
خواهد شد .این مسئول اظهار کرد :بررسی های
الزم برای انتقال و جابجایی این اتوبوس ها که
در دو خط میدان بهمن و مترو علی آباد خدمات
رسانی می کنند صورت گرفته است و بزودی
کانکس و سرپناه برای ایستگاه اتوبوس ها در
نقطه جدید ،ایجاد می شود.
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معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  7گفت :این منطقه به منظور
اجرای طرح استقبال از بهار و ارتقاء زیبایی بوستانها
و میادین سطح محدوده اقدام به کاشت  12هزار
پیاز الله در سطح نقاط شاخص این منطقه کرد.
به گزارش امتیاز ،عباس مافی هدف از
اجرای این طرح را افزایش طراوت و شادابی در
سطح شهر عنوان کرد و گفت :كاشت پيازهاي
الله در رنگ بندي هاي متفاوت و زيبا در دستور
کار منطقه قرار گرفت تا شهروندان همزمان با فرا
رسيدن بهار شاهد شكفتن هزاران گل الله باشند
.وی با اشاره به اینکه همه ساله با آغاز فصل سرما ،
عمليات کاشت پياز گل الله در منطقه  7در دستور
کار قرارمی گیرد ،خاطرنشان کرد :زمان کاشت اين
گلها طوري انتخاب شده که در آستانه عيد نوروز به
گل دهي رسيده و چشم انداز بسيار زيبايي را در
سطح منطقه ايجاد خواهد کرد.

