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اخبار
منطقه  12پایتخت به سوگ سردار دلها نشست:

سوگواری برای مرد میدان در قلب طهران

علیمحمد سعادتی از برگزاری
ویژهبرنامههای مراسم نخستین سالگرد شهادت
حاج قاسم سلیمانی ،سردار دلها در قلب طهران
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علیمحمد سعادتی،
شهردار منطقه ،ضمن اعالم این خبر گفت:
تجدید میثاق با سردار دالوری که خود را سرباز
وطن مینامید ،محدود به زمان و مکان خاصی
نیست و این مردم که به گفته آن شهید بزرگوار،
ملت امام حسین (ع) و ملت شهادتاند ،همواره
حرکت در مسیر مجاهدت برای دین و وطن را
به اثبات رساندهاند.
وی با ابراز خرسندی از حرکتهای
همهجانبه و منسجم مردم و دستگاهها در
نشاندادن میزان ارادت به سردار دلها به
جهانیان در ویژهبرنامههای نخستین سالگرد
شهادت ایشان افزود :امروز بر کسی پوشیده
نیست که این مردم ،چگونه با افتخار و سربلندی
در پاسداشت خون قهرمانان خود با باوری
راستین و ارادهای آهنین پابهمیدان میگذارند
و در درک و تبیین مجاهدتهای آنان برای
همگان ،بهویژه نسلهای آینده میکوشند.
شهردار قلب طهران از بهرهگیری از همه
ظرفیتها در ایجاد فضاسازی برای این ایام
سوگواری سخن گفت و ادامه داد :به منظور
تبیین مؤلفههای مکتب این شهید واالمقام،
معرفی قهرمان ملی ایران و چهره بینالمللی
جبهه مقاومت با تالش عوامل اجرایی ،بهویژه
حوزه مقاومت بسیج شهید مهدی عابدینی
شهرداری منطقه ،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  ،۱۷بدون
تجمع برگزار شد که شامل برگزاری همایش
ادبی حرف آخر عشق توسط انجمن ادبی ترنج با
موضوع رشادت و شهادت حاج قاسم سلیمانی،
پویش قهرمانان مقاومت ،مسابقات مجازی نظیر
مسابقه کتابخوانی ،پخش نماهنگ ،پادکست،
پوشش گسترده کلیپ و صوت و تصویر حاج
قاسم سلیمانی ،روزشمار ،زیارت مجازی ،ختم
قرآن ،ساخت پروفایل اختصاصی و ...در فضای
مجازی ،توزیع چند هزار بسته کمک مؤمنانه
حاج قاسم به نیازمندان ،چسباندن برچسب مرد
میدان (ماشیننویسی) ،نصب و توزیع پوستر،
ایجاد فضا برای روشنکردن شمع توسط مردم،
نصب حجله برای عکس حاج قاسم سلیمانی،
ایجاد بنر میثاق با سردار دلها برای امضای
مردم و ...بود.
گفتنی است معابر اصلی و فرعی ،میادین
و ساختمانهای شهرداری منطقه نیز به تصاویر
شهید حاج قاسم سلیمانی با محوریت شعار
«مرد میدان» مزین شد که شامل اکران  30عدد
پرتابل ،نصب و اجرای  180استند و داربست
و چاپ  100بنر خودرویی به همراه نصب
طاقنصرتها و ایجاد ایستگاههای صلواتی بود.
درجریان حضور مدیر مرکز مطالعات
صورت گرفت:

بوچانی :منطقه  5پیشتاز در پژوهش و
نوآوری است

نخستین جلسه شورای پژوهش و
نوآوری منطقه  5در فصل زمستان ،با حضور
محمدحسین بوچانی مدیرکل مرکز مطالعات
شهرداری تهران و محمودکلهری شهردار این
منطقه برگزار شد و طی آن از خدمات پژوهشی
این منطقه تقدیر شد.
به گزارش امتیاز ،در نشستی با حضور
محمد حسین بوچانی ،رئیس مرکز مطالعات و
برنامه ریزی شهرداری تهران ،گشتاسب مظفری،
معاون مطالعات و برنامه ریزی مدیریت امور
اجتماعی و اقتصادی شهرداری تهران و مریم
ابهری دبیر کمیته پژوهشی امور مناطق  ،حکم
ریاست شورای پژوهش و نوآوری منطقه ،5به
محمود کلهری شهردار این منطقه اهدا شد.
محمود کلهری در این جلسه با تاکید بر
بحث پژوهش و نوآوری گفت :در منطقه ،5عالوه
بر انجام وظایف و ماموریتها تالش میکنیم به
موضوعات پژوهشی به ویژه مباحث درآمدی،
کشف فرصتها و ایجاد درآمدهای پایدار توجه
داشته و با کارگروه های تخصصی مرکز مطالعات
همکاری داشته باشیم.
شهردار منطقه  5درباره روند پذیرش و
ارائه آثار پژوهشی در این منطقه اظهار داشت:
نیازها و ضرورت های منطقه پس از شناسایی،
توسط شورای پژوهش و نوآوری منطقه 5بررسی
و در سامانه پژوهش یار با نظارت مرکز مطالعات
شهرداری تهران به عنوان طرح مصوب بارگذاری
میشود .پس از بارگذاری تمام اشخاص میتوانند
برای ضرورت و نیاز مطرح شده ،طرح ،راهکار
پروپوزال پژوهشی ارائه کنند.
کلهری با اشاره به اهمیت پژوهش و نوآوری
گفت :پژوهش زمینه ساز نوآوری است و چنانچه
پژوهش کاربردی و کیفی برای امور مختلف
انجام شود به نتایج مطلوب و نوآورانه های مورد
نیاز منجر خواهد شد.
بوچانی مدیرکل مرکز مطالعات نیز با تقدیر
از اقدامات پژوهشی این منطقه گفت :منطقه 5با
قریب به  50اثر در قالب طرح و مقاله و پروژه
پژوهشی به عنوان تنها منطقه دوستدار پژوهش
در شهر تهران بیشترین آثار را در جشنواره
نوآوری و پزوهش داشته است.
وی با اشاره به آثار برگزیده در جشنواره
پژوهش گفت :دو طرح پژوهشی شهردار منطقه5
در زمینه مالی و اقتصاد شهری و کشف فرصتها
و پتانسیلهای شهر به عنوان اثر شناسایی و به
عنوان طرح پژوهشی برتر معرفی شد .
گفتنی است در این نشست حکم ریاست
شورای پژوهش منطقه 5به محمود کلهری اهدا
و از خدمات ایشان در گسترش پژوهش تقدیر
شد.

کم کم به روزهای پایانی اولین ماه از فصل
زمستان کرونایی نزدیک میشویم و به نظر می
رسد تا حدودی راه را آرام و کم خطر پشت سر
گذاشتهایم .مگر اینکه ویروس انگلیسی دردسرساز
شود.
از روزهای نخست فصل پاییز ،همواره
توصیهها و هشدارهای مسئوالن وزارت بهداشت
را با خود داشتیم که عنوان میکردند از روزهای
سخت زمستان هراس دارند.
حاال بیست روز از اولین ماه فصل زمستان
را پشت سر گذاشتهایم و آن طور که از آمارها و
گزارشهای وزارت بهداشت میتوان استنباط کرد،
شرایط تا حدودی امیدوار کننده بوده است که
بتوانیم به سالمت از زمستان کرونایی عبور کنیم.
در همین حال ،ردپای ویروس انگلیسی باعث شده
تا نگرانیها تشدید شود.
این دغدغهها و نگرانیها در حالی اذهان
عمومی را درگیر خود ساخته است که مسئوالن
امر در حوزه سالمت ،بر این باورند که با رعایت
همین پروتکلهای بهداشتی هم میتوان به سالمت
از زمستان کرونایی عبور کرد.

مینو محرز درباره پیش بینی از پیک بعدی
و میزان خطرناک بودن پیک بعدی کرونا گفت:
من نمیتوانم این مسئله را پیش بینی کنم.
دانشگاه کلمبیا پیش بینی کرده که در اسفند
ماه امکان شیوع کرونای شدید وجود دارد .در
کشور با آغاز فصل سرما منتظر پیکهای بعدی
هستیم .
مینو محرز درباره پیش بینی از پیک بعدی
و میزان خطرناک بودن پیک بعدی کرونا گفت:
من نمیتوانم این مسئله را پیش بینی کنم.
دانشگاه کلمبیا پیش بینی کرده که در اسفند
ماه امکان شیوع کرونای شدید وجود دارد .در
کشور با آغاز فصل سرما منتظر پیکهای بعدی
هستیم .
تاکنون کرونا خسارا ت متعدد را به ابعاد
مختلف زندگی نه تنها ایرانیان بلکه همه افراد
در سراسر جهان وارد کرده است .متخصصان
معتقدند ویروس جهش یافته کرونا قدرت
انتشار ،چسبندگی و ماندگاری بیشتری دارد
و بیم روند بیماری در بین مردم را دوچندان
میکند .در روزهای اخیر هم سعید نمکی،
وزیر بهداشت از یک مورد ابتالی فردی به
ویروس جهش یافته انگلیسی خبر داد و افزود:
قدرت انتقال این ویروس نسبت به کرونا بیش
از پیش افزایش یافته است.
مینو محرز ،مسئول ارزیابی علمی واکسن
کرونا درباره عالئم کرونای انگلیسی به برنا گفت:
عالئم این ویروس تغییراتی ندارد و قدرت سرایت
آن افزایش داشته است ،طبیعتا وقتی سرعت انتقال
بیشتر شود جمعیت انبوهی درگیر این بیماری
میشود.
او افزود :برخی از افراد در خانوادهها به

اجتماعی
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عبور از زمستان کرونایی به روایت «امتیاز»؛

هراس از کرونای انگلیسی

بیماریهای زمینهای مبتال هستند و کرونای
انگلیسی در این افراد شدیدتر بروز میکند.
محرز درپاسخ به این سوال که چه تستی برای
تشخیص ویروس جهش یافته انگلیسی پیشنهاد
میشود؟ تاکید کرد :تست تشخیصی برای این
بیماری پی سی آر است ،اما مبتالیان به بیماری
کرونای جهش یافته پی سی آر منفی بیش از قبل
است .یعنی با پی سی آر منفی نمیتوان بیمار را
رد کرد .برای مثال برخی از بیماران کرونا مثبت
هستند ،اما تست پی سی آر آنها منفی است.
ویروس جهش یافته پی سی آر صد درصد مثبت
ندارد.
این پزشک عفونی در پاسخ به این سوال که
از کجا بدانیم به کرونای انگلیسی مبتال شدهایم؟
گفت :ویروس باید هر لحظه بررسی شود .یک
موسسه علمی در انگلیس به شکل دائمی ویروس
را بررسی و پیگیری میکند .این در حالی است که
دیگر نقاط دنیا فعالیتهایی در زمینه روند جهش
ویروس را انجام نمیدهند اما انگلیس جهش
ویروس را هر لحظه بررسی می کند.
درباره آخرین وضعیت واکسن ایرانی و عالیم
تزریق به داوطلبان افزود :هنوز نمیتوان در این
زمینه صحبت کرد ،چون عارضهای در این باره
وجود نداشته است .تاکنون دو گروه  3نفره و 4
نفره این واکسن را تزریق کردهاند .هر گونه صحبت
در این باره نیازمند گذشت زمان و نتیجهگیری
است.
محرز درباره دارونماهای تزریق شده افزود:
برخی از افراد حرفهای بیاساس در این باره
زدهاند .بنده به عنوان مسئول این قضیه نمیدانم
داروی تزریق شده واکسن است یا دارونما .در
تمامی نقاط دنیا این روند ادامه دارد و ما هم مطابق
استانداردهای روز دنیا فعالیت میکنیم .حرفهای
بیاساس فراوان در این زمینه زده شده است.
عضو کمیته مقابله با کرونا درباره آینده
واکسن کرونای تولید داخل در کشور تصریح کرد:
بنده در این زمینه خیلی امیدوار هستم ،چون باید
واکسن تولید داخل ساخته شود .در شرایط کنونی
هیچ کشور واکسن برای ارائه ندارد.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به کرونای
انگلیسی مطالعه واکسن روی این ویروس هم
انجام میشود؟ افزود :فعال تحقیقاتی مبنیبر عدم
تاثیرگذاری این واکسن وجود ندارد.
عضو کمیته مقابله با کرونا درباره پیش بینی
از پیک بعدی و میزان خطرناک بودن پیک بعدی
کرونا افزود :من نمیتوانم این مسئله را پیش بینی
کنم .دانشگاه کلمبیا پیش بینی کرده که در اسفند
ماه امکان شیوع کرونای شدید وجود دارد .در کشور
با آغاز فصل سرما منتظر پیکهای بعدی هستیم.

به گفته او باید با رعایت مردم از آغاز پیکهای
خطرناک کرونا جلوگیری کرد .مردم رعایت کرده و
باید این رفتار ادامه داشته باشد.
کارشناس سازمان جهانی بهداشت تاکید
کرد :پیشگیری از ابتال به بیماری با فاصلهگذاری
اجتماعی ،شستن دست و زدن ماسک امکانپذیر
است .هم اکنون هم مردم خیلی بهتر ماسک
میزنند.
محرز افزود :بنده بر این باور هستم که اگر
97درصد جامعه به شکل مناسب ماسک بزنند
میتوان این بیماری را کنترل کرد.
وزیر بهداشت؛
نگران جهش های کرونا هستیم

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک در دومین نمایشگاه و همایش نما:

میکنند ۱۶۰ .شهر قرمز و تعداد قابل توجهی
شهرهای نارنجی تبدیل به شهرهای زرد شدهاند
و اگر پروتکلها را خوب رعایت و وفاق و همدلی
و صمیمیت را حفظ کنیم ،قطعاً شهرهای زرد به
شهرهای سفید تبدیل خواهند شد و امیدوارم
که هرچه زودتر مراکز دینی و زیارتی را بر روی
مشتاقان اهل بیت بگشاییم.
وی تاکید کرد :خودمان و همکاران مان
نگرانیهای بسیار جدی در مورد بیماری کووید
 ۱۹داریم .یکی از نگرانیهای ما ،تغییرات جهشی
در ویروس است .االن مرتب در قسمتهای مهم
ویروس ،دچار جهش میشود .هر روز گزارشات
جهش ویروس را در کل جهان میخوانیم و در
کشور خودمان نیز جهشهای متنوعی از ویروس
دیدهایم اما تا چند روز پیش که انگلیسیها جهش
در قسمت پروتئینی یا اسپایک ویروس که میتواند
به مخاط بچسبد و خودش را در بخشهای مختلف
بدن جایگزین کند را گزارش کنند ،جهشها در
قدرت بیماری زایی و مرگ زایی ویروس خیلی
نقش عمده نداشت.
وزیر بهداشت ادامه داد :جهشها تا پیش
از گزارش ویروس انگلیسی ،قدرت سرایت را باال
میبرد اما در بیماری زایی و مرگ زایی ،نقش مهم
و حساسی نداشت اما امروز متأسفانه اتفاقاتی که
برای ویروس میافتد ،جهش در قسمتهایی از
ویروس است که میتواند به مرگ زایی و بیماری
زایی ویروس بسیار کمک مؤثری کند .یکی از
نگرانیهای ما و همکاران این است که جهشهای
ویروس ،ما را گرفتارتر کند اما تنها کاری که
میتوانیم انجام دهیم ،تشدید رعایت پروتکلها
است .از ائمه جمعه و جماعات که در کشور مورد
وثوق مردم هستند ،تقاضا دارم که راهبری را در
هدایت مردم به رعایت دستورالعملها ،کماکان
ادامه دهند و ما را همراهی کنند.
واکنش به شناسایی دومین مورد
کرونای انگلیسی در تهران

وزیر بهدشات خاطرنشان کرد :در مورد
ویروس جدید جهش یافته دیروز اعالم کردم
که اولین مورد از این ویروس که توسط یکی از
هموطنان ما از انگلیس وارد شده بود را شناسایی
کردیم .خوشبختانه حال عمومی وی خوب است و
وخامتی هم ندارد .این ویروس ،جوان ترها را بیشتر
گرفتار میکند و از یک جهت ُحسن است که
شاید مرگ و میر کمتری داشته باشد اما با مرگ
و میر وحشتناکی که در اروپا و انگلیس میبینیم،
نمیتوانیم به این مورد هم خیلی اطمینان داشته
باشیم.
دکتر نمکی بیان داشت :در کشور به غیر
از اولین موردی که شناسایی کردیم و موردی
از نزدیکان وی که تستهای پیگیری آن انجام
میشود ،هنوز موردی از ویروس جدید انگلیسی در
کشور نداشتهایم .تردید ندارم که با همدلی ،وفاق
و صمیمیتی که بین ما ،ائمه جمعه و روحانیت
معزز کشور برقرار است به عنوان یاران و یاوران
قدیمی نظام ،انقالب و مردم ،این طوفان را پشت
سر خواهیم گذاشت.
وی تصریح کرد :در مورد بازگشایی مراسم
نماز جمعه خوشبختانه در شهرهای زرد ،نماز
جمعه برگزار میشود و امروز تقریباً همه
شهرهای کشور به سمت زرد شدن حرکت

سهراب پارسیپور

طرح های ارائه شده در نمایشگاه نما با
تلفیقی از سالیق امروز ،آموزه های دیروز ،نیاز
های جامعه و مبتنی بر هویتی تاریخی و بومی
کشورمان بود.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار این منطقه با حضور در دومین نمایشگاه
و همایش نما که از  ۱۶الی  ۱۸دی ماه در
بوستان گفتگو بر پا شده بود با بیان مطلب فوق
اظهار داشت :این نمایشگاه رویداد بزرگ صنعت
ساختمان کشور و با حضور تولید کنندگان نما
متناسب با اقلیم شهر تهران و کشور اسالمی
ایران بود.
وی افزود :توجه به نما از منظر زیبایی
شهر ،رنگ ،مصالح و پایداری ،سبک بودن،
دانش بنیان بودن و توجه به صرفه جویی
در مصرف انرژی و تولید انرژی پاک در
راستای توسعه پایدار شهری از اهمیت
باالیی برخوردار است.
شهردار منطقه یک تصریح کرد :نماهای
شهر پوشش ساختمان شهر به عنوان یک موجود
زنده هستند که با پیوند آنها به یکدیگر زیبایی
شهر دوچندان و شعار معماری ایرانی -اسالمی
متجلی می شود.
این مقام مسئول استفاده از نماهایی
که پایداری الزم را در مقابله با حوادثی مانند
زلزله و سیل داشته باشند و ایمنی شهر را باال
ببرند بسیار مهم دانست و گفت :امروزه با الزام
شهرداری تهران ،اداره کل معماری و ساختمان
و معاونت شهرسازی شهرداری تهران استفاده
از وال پست ها در دیوار های جانبی به جدیت
دنبال میشود و کمتر ساختمانی است که امروزه
آن را اجرا نکند.
موسوی افزود :در این نمایشگاه
اجراهای خشک ،بدون مصالح به نمایش
گذاشته شده بود که میتواند در سرعت
بخشی به کار ،پایداری مصالح و عدم سقوط
آنها کمک بود.
وی اظهار امیدواری کرد با توسعه این
روند و توجه بیشتر به این حوزه به پیش
بینی هایی که در افق شهر تهران داشته ایم
برسیم.
در نامه الهام فخاری به شهردار تهران مطرح شد؛

اتاقهای مادر و كودک شرایط
استاندارد ندارد

معاون بهداشت وزارت بهداشت ،در واکنش به
شناسایی دومین بیمار مبتال به ویروس انگلیسی در
تهران ،توضیحاتی ارائه داد.
در حالی که وزیر بهداشت از شناسایی اولین
مورد مبتال به ویروس انگلیسی در کشور خبر داده
بود ،حاال گفته میشود دومین مورد هم در تهران
شناسایی شده است.
در همین ارتباط ،علیرضا رئیسی معاون
بهداشت وزارت بهداشت ،در واکنش به این خبر،
توضیحاتی ارائه داد و گفت :این فرد ،همسر همان
هموطن مبتال است که از انگلستان آمده است.
وی افزود :آزمایش کرونای این خانم مثبت
شده است ،اما هنوز مشخص نیست که از نوع
ویروس انگلیسی باشد .از همین رو ،برای بررسی
بیشتر ،آزمایش تست او به انستیتو پاستور ارسال
شده و فردا مشخص میشود که ویروس انگلیسی
است یا خیر.

داستان تکراری هوای آلوده تهران؛

رئیس سازمان محیط زیست گفته عامل اصلی آلودگی هوا،
سوخت مازوت در نیروگاههاست و دادستانی دستور داده نیروگاهها
مازوت بسوزانند ولی شرکت تولید برق حرارتی در اطالعیهای اعالم
کرده مخازن سوخت مازوت نیروگاهها پلمب باقی مانده است.
هوای زمستان امسال بسیار آلوده تر از هوای زمستان سالهای
گذشته است .در برخی شهرها ،شاخص آلودگی هوا به عدد  ۱۹۰هم
رسیده است و در تهران ،روزهای آلوده هوا برای همه گروه ها ،پشت
سر هم تکرار می شود .رییس سازمان حفاظت از محیط زیست به
تازگی در گفتگو با روزنامه همدلی اعالم کرده دادستانی دستور داده
است نیروگاه ها مازوت بسوزانند و کسی حق ندارد به آنها معترض
شود.
عیسی کالنتری ،درباره آلودگی عجیب هوای زمستان امسال
گفته« :علت آلودگی هوا در زمستان خودروهای بنزینی نیست .در
زمستان خطرناک ترین مساله گوگردی است که در سوختهای
فسیلی بهویژه در مازوت و گازوئیل وجود دارد .منشأ اصلی آلودگی
که مازوت هست و اگر حذف نشود؛ همین وضع ادامه دارد».
مازوت یا نفت سنگین برشی از برج تقطیر نفت خام است که
این ماده ،ارزانترین سوخت برای کورهها ،حمامها ،تنورهای نانوایی،
موتورهای دیزلی و برخی نیروگاهها نیز محسوب میشود.
او منشاء آلودگی را سوخت مازوت در پاالیشگاه ها عنوان کرده
و گفته« :پاالیشگاههای ما باالی  ۲۵درصد مازوت تولید میکنند.
روزی  ۴۰۰یا  ۵۰۰هزار بشکه مازوت تولید میشود .در مساله مازوت
و پاالیشگاهها ،تحریم موثر است .پاالیشگاههای مدرن پنجدرصد
مازوت تولید میکنند ،ولی پاالیشگاههای ما چهار برابر بیشتر
مازوت تولید میکنند .این مازوت یا باید صادر یا مصرف شود ،چون
اگر انبارها پر شود یا باید پاالیشگاه تعطیل شود یا باید آن را مثال
در بیابانی یا جایی بریزند؛ نمیتوانند پاالیشگاه را تعطیل کنند؛ چون
مردم بنزین میخواهند».
یک هفته پس از این گفتگو بود که محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور اعالم کرد :دادستانی درباره استفاده از مازوت
دستور نداده است و تنها گفته است از انرژی استفاده شود که آلودگی
کمتری ایجاد میکند.
نمایندگان مجلس نیز بالفاصله پس از اعالم رئیس سازمان
محیط زیست به میدان آمدند .رئیس فراکسیون محیط زیست
مجلس اعالم کرد در بازدید از یک نیروگاه برق حرارتی نزدیک
تهران ،به چشم سوزاندن مازوت و آلودگی بیش از حد مجاز
تولید شده در این واحد صنعتی را مشاهده کرده است .سمیه
رفیعی گفت :سوخت گازوئیل نیروگاه فوق غیراستاندارد بود و
 ۱۲۰برابر از حد مجاز ،آالیندگی بیشتری تولید میکرد! هجوم

نمایشگاه نما محل تلفیق سالیق امروز و
هویت تاریخی و بومی بود

متهم جدید« :مازوت»

عضو و دبیر کمیته پیگیری و نظارت شهر
دوستدار کودک در نامه ای به شهردار شهر
تهران خواستار رسيدگی جدی و نظاممند به
وضعیت اتاقهای مادر و كودک شد.
به گزارش امتیاز ،الهام فخاری عضو و دبیر
کمیته پیگیری و نظارت شهر دوستدار کودک
در نامهای به پیروز حناچی شهردار شهر تهران
خواستار رسيدگی جدی و نظاممند به وضعیت
اتاقهای مادر و كودک که در حال حاضر شرایط
مطلوب و استانداردی ندارند ،شد.
الهام فخاری تاکید کرد که موضوعات
مرتبط با كودک و شهر دوستدار كودک در
اين دوره مديريت شهری مورد اهميت بوده
است ولیکن وضعيت فعلی اتاقهای مادر و
كودک شرايط مطلوب و استانداردی ندارد
و الزم است رسيدگی جدی و نظاممندی
در مورد آن صورت پذيرد به همين منظور
و با تاكيد بر اسناد قانونی و استانداردهای
موجود در اين موضوع كه شامل مصوبه «شهر
دوستدار كودک»  ،استاندارد «الزامات عمومی
اتاقهای مادر و كودک» و همچنين بند 3
شماره  610كميسيون ماده  5شهر تهران با
عنوان «ضوابط احداث و تجهيز اتاقهاي مادر
و كودک در شهر تهران» می شود از شهردار
تهران خواسته است دستور الزم برای اصالح
اتاق های مادر و كودک را صادر کند.
وی همچنين بر لزوم ساخت اتاقهای
جديد متناسب با سرانه مورد نياز تهران و
مستند به استانداردهای اعالمی فوق را تاکید
داشته است.
این عضو شورای شهر تهران خواستار این
شده که گزارش این فعالیتها طی فرصت 3
ماهه به اطالع شورای شهر تهران رسانده شود.

آغاز پویش ارتقاء فرهنگ آپارتمان
نشینی در منطقه ۱۹

سمی به سمت شهر تهران از علل آلودگی
این آالیند ههای ّ
هوا است.
یک عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان هم در گفتگویی با
تایید سوزاندن مازوت در نیروگاه های اصفهان از مسئوالن خواست تا
جلوی سوزاندن مازوت را بگیرند .ولی تا این لحظه همچنان مازوت
در نیروگاه های کشور می سوزد تا برق تولید شود .حسین محمد
صالحی دارانی در خصوص استفاده از سوخت مازوت در نیروگاههای
اصفهان ،اظهار کرد :استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها در مجمع
نمایندگان استان مطرح شد و یکی از نمایندگان تذکری را در این
خصوص ارائه داد تا استفاده از سوخت مازوت متوقف شود که این
موضوع در جلسه آینده مجمع نمایندگان پیگیری خواهد شد .صالحی
افزود :استفاده از سوخت مازوت قطعاً آلودگی را تشدید میکند و
حتی اگر نیروگاهها تعطیل شوند بهتر از این است که آلودگی هوا
تشدید شود.
شرکت برق :مخازن مازوت پلمب هستند

با وجودی که روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق حرارتی
اعالم کرد تمامی مخازن مازوت نیروگاه های تهران پلمب است ولی
مسئوالن سازمان محیط زیست چیز دیگری می گویند.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان
حفاظت محیط زیست به می گوید پلمب مخازن مازوت نیروگاه ها
به دستور دادستانی باز شده است و االن نیروگاه ها از مازوت استفاده
می کنند.
بهزاد اشجعی در بخشی از گفتگوی بلند خود با گفت :ما می
خواستیم جلوی فعالیت نیروگاه هایی که مازوت می سوزانند را
بگیریم .بخش تامین سوخت مازوت نیروگاه ها را همکاران اداره کل
محیط زیست رفتند و پلمب کردند ولی به دستور دادستانی همه
پلمب ها باز شد و االن دارند از مازوت استفاده می کنند .وقتی هم
دستور دادستان باشد ،ما نمی توانیم روی دستور آنها اقدامی کنیم و
تصمیم گیری نهایی با قوه قضاییه است.

این توضیح در حالی بیان می شود که در اطالعیه شرکت تولید
برق حرارتی آمده است :تنها نیروگاههای طرشت و بعثت در تهران
امکان استفاده از سوخت مازوت به عنوان سوخت دوم را دارند ،که
به خاطر موقعیت جغرافیایی تهران و مسایل محیط زیست محیطی
سالهای متمادی است که به هیچ وجه از سوخت دوم استفاده نکرده
و در حال مصرف گاز هستند .در نیروگاه بعثت نیز از سوخت گاز
استفاده میشود و پلمپ مخزن مازوت آن از سال  ۱۳۹۲باز نشده
است .در حال حاضر به دلیل نیاز به تولید برق ،هر سه واحد این
نیروگاه در حال تولید برق است .موضوع عدم استفاده از مازوت در
بازدیدهای محمد رستگاری  ،معاون نظارت و پایش محیط زیست
استان تهران ،از این نیروگاه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.
با این حساب مشخص نیست آیا سخنان مسئوالن سازمان
محیط زیست درست است که می گویند مازوت سوزی در نیروگاه ها،
هوای شهرها را آلوده کرده یا اطالعیه شرکت برق؟
ماجرای پلمب یا بازکردن پلمب مخازن مازوت به اندازه ای توجه
ها را جلب کرده که آرش حسینی میالنی عضو شورای شهر تهران
در جلسه علنی از مسئوالن دادسرای تهران درخواست کرد مسئله
را شفاف کنند .او گفت :از قوه قضائیه درخواست میکنم به موضوع
آلودگی هوا توجه ویژه داشته باشد و دادستان تهران به عنوان مدعی
العموم حقوق عامه را پیگیری کند و مساله مازوت سوزی به صورت
شفاف پیگیری شود.
این سخنان در حالی ماجرای آلودگی هوا را مبهم کرده که دهم
آذرماه سال گذشته دادستان کل کشور اعالم کرده بود قوه قضاییه
به مسئله آلودگی هوا از جنبه حقوق عامه ورود خواهد کرد .منتظری
گفته بود :اینکه ما انواع و اقسام عوامل آلودگی هوا را ایجاد کنیم و
بعد بگوییم امیدواریم باد بوزد و آلودگی هوا را ببرد قابلقبول نیست.
ما در حوزه معاونت حقوق عامه این مسئله را در دستور کار داریم و
امیدوارم با همکاری سایر دستگاهها بتوانیم در این زمینه به نتیجه
مطلوب برسیم.

پویش همگانی ارتقاء فرهنگ آپارتمان
نشینی برای ساکنان بیش از  500واحد مسکونی
در جنوب شهر کلید خورد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه این پویش را پاسخی به یک ضرورت
عینی در فضای اجتماعی تهران دانست و گفت:
باتوجه به اسکان تعداد زیادی از شهروندان
تهرانی در آپارتمانها و اهمیت یافتن سبک
زندگی آپارتمان نشینی و ضرورت بهبود زندگی
آنان ،طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی با
تدوین و اجرای برنامه های سیاستی ،ترویجی،
آموزشی و تولید محتوا آغاز شد.
او افزود:پویش ارتقاء فرهنگ آپارتمان
نشینی با بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی و
مشوقهای اجتماعی در راستای تغییر و
پایدارسازی رفتار ،فعالیتهای خود را در دو فاز
ترویجی و تسهیلگری آغاز کرده است.
توکلی با اشاره به پایلوت بودن این منطقه
در فاز تسهیلگری طرح اظهار کرد :فاز ترویجی
این طرح در محله دولتخواه و بخش تسهیلگری
نیز در شهرک گلسار محله دولتخواه جنوبی با
 ۵۰۴واحد مسکونی و جمعیتی در حدود ۱۶۵۰
نفر اجرا خواهد شد.
به گفته این مسئول فاز ترویجی طرح ارتقاء
فرهنگ آپارتمان نشینی با مراجعه کارشناسان
ترویجگر به در منازل شهروندان و ارائه آموزش
های الزم اجرایی می شود ،ضمن اینکه فاز
تسهیلگری نیز در قالب پایدارسازی رفتار با
طراحی ،آموزش و اجرای رویدادها با همکاری
گروه های محلی اجرا خواهد شد.

