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اخبار
به منظور غنی سازی اوقات فراغت
شهروندان انجام می شود؛
رونق تورهای مجازی گردشگری در
منطقه15

جاذبه های گردشگری منطقه در قالب
کلیپ و اینفوگرافی به منظور غنی سازی اوقات
فراغت شهروندان در بحران کرونا به همت اداره
گردشگری منطقه 15در فضای مجازی معرفی
می شود.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه با اعالم این خبر گفت:
این طرح گردشگری مجازی با هدف آشنایی
شهروندان با جاذبه و ظرفیت های گردشگری
منطقه در اینستاگرام معاونت اجتماعی فرهنگی
Instagram.com/
منطقه به آدرس
 moavenat.ejtemaee15و کانال این
معاونت به آدرس http://t.me/Ejf15برگزار
می شود.
او در ادامه به برگزای مسابقه عکاسی تحت
عنوان «جاذبه گردشگری محله من» اشاره کرد
و گفت :این مسابقه برای عموم شهروندان آزاد
است و عالقه مندان می توانند تصاویر خود را از
دو طریق ذکر شده ارسال و در پایان از برگزیده
این رویداد گردشگری با اهدای جوایز نفیس
تقدیر می شود.
مختاری ادامه داد :واحد گردشگری منطقه
تمام تالش خود را بکار بسته تا با اجرای برنامه
های جذاب و خوشایند در فضای مجازی روحیه
و اوقات فراغت شهروندان را در این روزهای
سخت ارتقا دهد.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه
در پایان به اجرای برنامه قرآنی  1454با
همکاری شبکه قرآن و معارف سیما در
کوشک امیرسلیمانی اشاره کرد و گفت :این
برنامه به مناسبت هزار و چهارصد و پنجاه
و چهارمین سال نزول قرآن به منظور معرفی
هرجه بیشتر این عمارت تاریخی به شهروندان
ضبط می شود و از تمامی شبکه سیما پخش
می شود.

رسیدگی به پیام های 137
شهروندان در قالب اجرای پروژه های
کوچک مقیاس

مدیر بازرسی منطقه  19از بررسی پیام
های شهروندان با محوریت نگهداشت شهر و رفع
آن ها در قالب اجرای پروژه های کوچک مقیاس
محله ای خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا صادقی بخش
مدیر بازرسی منطقه با بیان این مطلب در
نشست با معاونان اجرایی و دبیر هیئت رئیسه
شورایاری های منطقه گفت :درهمین راستا
پیام های شهروندان که از طریق سامانه 137
ثبت می شود بررسی و پیام هایی که برای
پاسخگویی نیاز به مدت زمان بیشتری دارند
در قالب پروژه های کوچک مقیاس تعریف و
رفع می شوند.
او در بخش دیگری به ثبت پیامی از
شهروندان در سامانه های  137و  1888مبنی بر
وجود کانال یک کیلومتری در محله نعمت آباد
خیابان طالقانی اشاره کرد و گفت :این کانال با
سنگدال پوشیده و باعث ایجاد مشکالت زیست
محیطی برای شهروندان و اهالی محل شده است
که در راستای حل این مشکل نیز بازطراحی و
بازسازی آن در دستور کار اجرایی این شهرداری
قرار گرفت.
به گفته این مسئول این کانال نمونه ای از
درخواست های ثبت شده شهروندان است که در
راستای احقاق حقوق آنان و ارتقاء فضای زیست
محیطی محله در قالب پروژه های کوچک
مقیاس رفع خواهد شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  4خبر داد:

توزیع مخازن پسماند خشک در
سازمان ها و مجتمع های مسکونی در
منطقه 4

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4تهران از توزیع مخازن
پسماند خشک در ادارات ،سازمان ها و مجتمع
های مسکونی خبر داد و گفت :آموزش تفیک
زباله ها از مبدا و آموزش شهروندان از مهمترین
اقدامات منطقه  4در ادارات ،سازمان ها و
مجتمع های مسکونی است.
به گزارش امتیاز“ ،حمیدرضا فرخی”
در این باره گفت :به منظور افزایش سطح
مشارکت مردمی به ویژه کارکنان سازمان ها
و ادارات و نیز ترویج فرهنگ تفکیک زباله از
مبدا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 110
مخزن زباله و کارتن پالست مخازن 120
لیتری 240 ،لیتری 1100 ،لیتری و تعدادی
کیسه های زیست تجزیه پذیر در مجتمع های
مسکونی ،ساختمان های تجاری و سازمانها
توزیع شد.
معاون خدمات شهری با بیان اینکه این
طرح ابتدا از ساختمان های شهرداری آغاز
شد ،گفت :توزیع حدود  1320مخزن کارتن
پالست به ادارات سطح منطقه و توزیع
حدود  1560مخزن در ادارات و ساختمان
های وابسته به شهرداری ازجمله سرای
محالت از اقدامات چند ماه گذشته به شمار
می رود.
فرخی با اشاره به نقش باالی آموزش
شهروندی در کاهش زباله های تولیدی است،
خاطرنشان کرد :آموزش اصناف ،شهروندان و
دانش آموزان از جمله اقداماتی است که با هدف
كاهش توليد زباله و تفكيك زباله از مبدأ در
دستور کار قرار دارد.
معاون خدمات شهری در پایان گفت:
متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا
امروزه آموزش چهره به چهره به افراد
میسر نبوده و مدیریت شهری با استفاده
از آموزش های مجازی و توزیع بروشور
و نصب بنرهای آموزشی این دغدغه را
سامان بخشیده است.

اجتماعی

شماره 3017
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وزیر آموزش و پرورش هشدار داد:

خطر ترک تحصیل در کمین دانش آموزان نیازمند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در ارائه
آموزشها اصل بر حضور دانش آموزان در کالس
های درس با رعایت پروتکلهای بهداشتی است،
گفت :جمهوری اسالمی ایران قدمهای خوبی در
توسعه عدالت آموزشی برداشته و در منطقه کارنامه
درخشانی دارد.
محسن حاجی میرزایی در نهمین نشست
شورای هماهنگی ارتقای شاخصهای آموزشی و
پرورشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که به
میزبانی کمیته امداد برگزار شد؛ اظهار کرد :عدالت
یکی از مفاهیم کلیدی انقالب اسالمی است لذا اگر
بپذیریم در برابر این مفهوم مسئول هستیم پس
باید دین خود را ادا کنیم و برای دستیابی به عدالت
باید تالش کنیم.
وی افزود :بسیاری از ناعدالتیها ناشی از
توزیع نامناسب فرصتها است لذا جوامعی در
توسعه عدالت اجتماعی موفق هستند که در ارائه
عدالت آموزشی موفق باشند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه جمهوری
اسالمی ایران قدمهای خوبی در توسعه عدالت
آموزشی برداشته و در منطقه کارنامه درخشانی
دارد ،تصریح کرد :ما در آموزش و پرورش باید برای
آموزش دانش آموزان جامعه فکر کنیم و تالش
کنیم توزیع آموزش عادالنه باشد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :اینکه
ما در ایران ۱۰هزار مدرسه با دانش آموز کمتر از ده
نفر داریم ،نشانهای از تامین دسترسی همه دانش
آموزان به آموزش و گامی در جهت عدالت آموزشی
است.
وی ادامه داد :آموزش و پرورش در کاستن
از محرومیتها ،قدمهای خوبی را با همراهی و
مساعدت خیرین برداشته است به طوری که بر
اساس آمار و ارقام حدود ۳۰درصد مدارس توسط
خیرین مدرسه ساز احداث شده است و این یعنی
مشارکت جامعه در توسعه عدالت آموزشی است.
عضو کابینه تدبیر و امید اظهار کرد :شیوع
بیماری کرونا همه چیز را به هم ریخت و

آسیبهایی را ایجاد کرد لذا در این شرایط راههایی
را که سالهای سال برای ارائه آموزشها استفاده
میکردیم بر اثر کرونا بسته شد.
وی ادامه داد :پس ازبسته شدن روشهای
معمول و سنتی آموزش باید راههای جدیدی را
میپیمودیم و این کار را انجام دادیم اما در این
مسیر با افرادی مواجه شدیم که مشکل دریافت
آموزشهای مجازی دارند در ستاد ملی کرونا نیز به
این موضوع پرداخته و تصمیماتی اتخاذ شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راهاندازی
سامانه آموزش مجازی برای دانشآموزان با عنوان
«سامانه شاد» گفت :در سال تحصیلی گذشته پس
از شیوع کرونا ،از ۱۴میلیون دانشآموز سراسر
کشور حدود ۱۰میلیون نفر در این سامانه عضو
شدند و بیش از سه میلیون دانشآموز به دالیلی
همچون نداشتن گوشی هوشمند یا تبلت یا عدم
دسترسی به اینترنت ،امکان استفاده از این سامانه
را پیدا نکردند و در خطر ترک تحصیل قرار گرفتند.
وی دسترسی به ابزارهای آموزشی فناورانه
را یک ضرورت دانست و افزود :امروز مدرسه به
یک تبلت تبدیل شده و نگرانیم که پیشرفتهای

کشور در حوزه پوشش تحصیلی و کاهش نرخ ترک
تحصیل به خطر بیفتند و اهدافی که به خوبی پیش
رفته است ،متوقف شود.
وزیر آموزش و پرروش بر استفاده از ظرفیت
خیران برای توسعه آموزش مجازی در کشور تاکید
کرد و ادامه داد :خیران مدرسهساز میتوانند با
تمرکز بر خرید تبلت برای دانشآموزان ،مدارس
را به خانه نیازمندان ببرند.
وی اظهار کرد ۳۰ :درصد مدارس ما زیر
 ۳۵نفر دانشآموز دارد که حدود  ۱۰درصد
دانشآموزان کشور را شامل میشوند و امکان
برگزاری کالس حضوری را دارند .در برخی مناطق
نیز استفاده از روش زوج و فرد کردن دانشآموزان
به عنوان یک راه حل پیشنهاد شده است تا بخشی
از نگرانی مسئوالن در مورد تامین ابزار و تجهیزات
آموزش مجازی برطرف شود.
حاجی میرزایی گفت :به همه مدارس ابالغ
کردیم برای تک تک دانش آموزان برنامه ویژهای را
طراحی کنند و وضعیت هر دانش آموز را تا قبل از
 ۱۵شهریور مشخص کنند که آیا این دانش آموز
قادر به دریافت آموزشهای مجازی هست یا خیر و

این موضوع را اعالم کنند.
عضو کابینه تدبیر و امید افزود :از مجموع۱۵
میلیون دانش آموز حدود  ۳میلیون و ۲۰۰هزار
دانش آموز نیازمند ابزار دریافت آموزشهای
مجازی هستند .لذا بخشی از جامعه ممکن است
قادر به تهیه این وسایل مورد نیاز نباشند .بنابراین
نهادها و دستگاههای مختلف در کنار خیرین برای
تهیه این ابزار باید تالش کنند تا عدالت آموزشی
برقرار شود.
وی اضافه کرد:در کنار همه کاستیها،نگرانی
ما در خصوص کیفیت آموزشی برطرف خواهد شد،
زیرا امکان تدریس با کیفیت و در دسترس بودن
آموزشهای باکیفیت از ویژگیهای فضای مجازی
است و این فرصتی برای تحقق عدالت آموزشی
است .لذاما موظفیم همه ظرفیتها را به کار گیریم
و با راه حلهای مختلف مشکل تبلت دانش آموزان
مناطق محروم و مشکل دسترسی آنها را برطرف
کنیم.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی
سامانه شاد و آموزشهای مجازی گفت :ما وارد کار
بزرگی شدیم که میتواند نقطه عطفی برای رفع
بسیاری از مشکالت باشد بنابراین ارزش اینکار
اقتضا میکند ما همه ظرفیت ها را به کار گیریم و
از فرصت پیش آمده استفاده کنیم .وی ادامه داد:
سه موضوع بسیار مهم است اول اینکه ضروری
است برای کاستن نیازهای دانش آموزان همه
نهادهای حمایتی در جهت مجموعههای خودشان
گام بردارند ،دوم مسئولیت اجتماعی بنگاهها
است .حاجی میرزایی افزود :در سومین استراتژی،
نیازمند درگیر کردن جامعه با این موضوع هستیم؛
مشارکت فعال اجتماعی خانوادهها باید در دستور
کار قرار گیرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی
وزارت آموزش و پرورش ،وی افزود :از ظرفیتهای
تبلیغی باید برای نهادینه کردن آموزش مجازی و
مشارکت جامعه در رفع مشکالت پیش روی این
آموزشها،استفاده کرد .بنابراین دستگاهها هریک
باید حل بخشی از این مشکل را بر عهده گیرند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:

رونمایی از داشبورد مدیریتی حوزه خدمات شهری شهرداری تهران

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت :به دنبال ضرورت
ایجاد داشبورد مدیریتی برای این معاونت ،این پروژه در اداره کل
برنامه ریزی و توسعه شهری تعریف و هم اکنون پس از راه اندازی ،
آماده بهره برداری است.
به گزارش امتیاز ،مجتبی یزدانی با اعالم این مطلب گفت:
با بهره برداری از پروژه های فناوری اطالعات در سطح سازمان ها
و شرکت های این حوزه و فراهم نمودن بستر اطالعاتی مناسب  ،از
ابتدای سال جاری کار روی پروژه راه اندازی داشبورد مدیریتی آغاز
شد و این سیستم هم اکنون آماده بهره برداری می باشد.
یزدانی در ادامه افزود :این داشبورد مدیریتی در واقع یک
سامانه اطالع رسانی آنالین و آفالین است که مدیران ارشد در لحظه
میتوانند آخرین شاخصهای مدیریتی شهر و شهرداری را مشاهده
کنند و در واقع تسهیل گر بستر تصمیم گیری برای مدیران خواهد
بود.
وی در خصوص اهمیت و لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه نظیر
داشبوردهای مدیریتی برای مدیران ارشد در شهرداری گفت :از آنجا

که دامنه وظایف در شهرداری بسیار گسترده است و خدمات مختلفی
توسط این نهاد به شهروندان ارایه می شود ،فرایند تصمیم گیری
برای مدیران امر پیچیده ای است و وجود سامانه ای مانند داشبورد
مدیریتی کمک می کند تا شاخص های مشخص و مدونی برای طبقه
بندی و سنجش آمار و اطالعات ایجاد شود.
یزدانی تاکید کرد :با کمک این ابزار فرآیند جمع آوری ،پردازش
و ارائه گزارشات آماری مکانیزه می شود و امکان مدیریت متوازن و
نظام مند در کلیه حوزه ها ایجاد می شود.
به گفته معاون شهردار تهران ،مزیت این اتفاق ،تسهیل در
امر تصمیم گیری های کالن و استفاده از شاخص های مختلف در
مدیریت خدمات شهری تهران است .او با بیان این که امکان دریافت
گزارش های کالن ،تجمیعی و مقایسه ای به همراه تحلیل روندها و
پیش بینی رویدادها و شرایط آینده از دیگر امکانات این ابزار مدیریتی
است ،تصریح کرد :هدف اصلی ما از ایجاد داشبورد و سامانه های
مدیریتی ،بهره گیری مدیران ارشد شهرداری به صورت مستقیم از
آمار و اطالعات در جهت تصمیم سازی های کالن است.

بر اساس گزارش سایت شهر ،وی در پایان اظهار امیدواری
کرد :کلیه سازمان ها و شرکت ها و ادارات حوزه معاونت خدمات
شهری شهرداری تهران همچنان با رویکرد اصالح و ارتقاء کیفیت
داده های ثبتی در سامانه های مربوطه؛ گامی بلند به منظور
ساماندهی آمار و اطالعات بردارند.

شدت باالی مرگ و میر در  ۶استان

بر اساس اعالم کمیته اپیدمیولوژی بیماری
کووید ،۱۹-در هفته منتهی به  ۱۰مردادماه هر
چند که موارد ابتال و مرگ ناشی از کرونا نسبتا
ًباال است ،اما ثبات و تغییرات مختصر نزولی در آن
دیده می شود .همچنین در این مدت ،شدت باالی
ابتال و مرگ مربوط به شش استان زنجان ،لرستان،
اردبیل ،فارس ،تهران و آذربایجان شرقی بوده است.
تازهترین آمارها حاکی از آن است که شمار
مبتالیان کروناویروس جدید در جهان تاکنون به
 ۱۸میلیون و  ۲۳۶هزار و  ۷۲نفر رسیده و مرگ
 ۶۹۲هزار و  ۸۰۹نفر در اثر این بیماری نیز تأیید
شده است .روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری
کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۱۳کشور و منطقه
در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری
همچنان در دنیا قربانی میگیرد .همچنین بنابر
تازهترین آمارها  ۱۱میلیون و  ۴۴۵هزار و  ۹۸۲نفر
از مبتالیان به کووید ۱۹-بهبود یافتهاند.
همچنین بنابر اعالم وزارت بهداشت ایران تا
ظهر روز گذشته ( ۱۳مردادماه) مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ٣٠٩هزار و  ۴٣٧نفر رسیده
و متاسفانه  ١٧هزار و  ١٩٠نفر نیز به این دلیل
جان خود را از دست داده اند .همچنین خوشخبتانه
تاکنون  ٢۶٨هزار و  ١٠٢نفر از بیماران ،بهبود
یافته اند.
کمیته اپیدمیولوژی بیماری کووید ۱۹-وزارت
بهداشت ،تحلیل استانی وضعیت این بیماری در
هفته منتهی به  ۱۰مردادماه را منتشر کرد.
روش محاسبه شاخص ها

در محاسبات روند ،در این گزارش و گزارشات

سطح باالی ابتال و مرگ ناشی از کرونا در کشور
آتی ،تعداد موارد جدید روزانه مبتالی بستری و
سرپایی وارد آنالیز میشود .برای ارزیابی روند
گسترش بیماری کووید  ۱۹دراستان های مختلف
کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برای
موارد ابتال و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شد.
برای محاسبه روند تغییرات ابتال و مرگ در سه روز
اخیر ،ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتال و
مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان
روز ،روز قبل و روز بعد محاسبه شد .سپس میزان
افزایش هرروز نسبت به روز قبل محاسبه شد.
در نهایت ،تغییر روند ابتال و مرگ هفته آخر
با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای چند
روز آخر محاسبه شد.
تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی

بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت
بهداشت ،برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی
اپیدمی موارد زیر مدنظر قرار گرفت:درمواردی که
هردو شاخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز
اخیر روند افزایشی داشت ،منحنی اپیدمی احتماالً
روند افزایشی دارد.درمواردی که شاخص تغییر روند
ابتال نزولی ولی شاخص تغییر روند مرگ صعودی
بود ،احتماالً اخیرا ً پیک اپیدمی رد شده است.
در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود،
وضعیت به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن
مختصر و نامنظم می باشد .باید توجه داشت هر
لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر می باشد.
درمواردی که هردو شاخص تغییر روند ابتال و
مرگ در چند روز اخیر روند نزولی داشت ،منحنی
اپیدمی احتماالً روند نزولی دارد.

منظوراز ناسازگاری داده ها این است که روند
داده های مرگ و ابتال از یک الگوی قابل تفسیر
پیروی نکرده و تغییرات ناهمگن روند شاخص های
ابتال و مرگ دیده می شود در این موارد تحلیل
بهتر را در روزهای بعد و با داده های درست ترمی
توان ارائه داد .ناسازگاری در داده ها به دالیل
مختلفی می تواند رخ دهد؛ از جمله دالیل بروز
ناسازگاری میتوان به ثبت غیردقیق روزانه داده
ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده
ها ،وجود ترکیبی ازچند الگوی اپیدمی در استان)
شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی
دیگر در نقطه دیگر(بیمارپذیری یا بیمارگریزی
گسترده در استان و تغییرروند مهاجرت بیماران
در طول زمان اشاره کرد.
تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش

استان ها بر اساس میزان بروز تجمعی موارد
بیماری به سه دسته پرگزارش ،با گزارش متوسط
و با گزارش پایین تقسیم شدند و روند بیماری در
آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررسی
قرار گرفت .در مورد استانهای با بروز کم ،تغییرات
کم در داده ها می تواند تغییرات سریع در شاخص
ها ایجاد کند و از این رو تفسیر داده های این
استانها سخت تر بوده و با عدم اطمینان بیشتری
همراه است.
تحلیل بر اساس این شا خص ها ،احتمالی بوده
و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استانهاهمراه
با سایر شاخصها و تحلیل های دقیق تر ،شواهد
بهتری از روند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های
علوم پزشکی کشور ارائه دهند.

آلبوم ناصری خبرها از مفقود شدن یا شاید سرقت یکی از
آلبومهای ارزشمند کاخ گلستان حکایت میکنند.
به تازگی مسووالن مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه گلستان
متوجه شدهاند یکی از آلبومهای تاریخی کاخ گلستان که از آلبومهای
غنی این مجموعه و متعلق به دوره ناصری (قاجار) بوده ،مفقود شده
است.
پیگیری خبرنگار ایسنا از مسووالن مختلف تا کنون به این نتیجه
رسیده است که اصل موضوع تا این لحظه تایید شده اما ظاهرا با توجه
به در دست بررسی بودن این مساله برای رسیدن به جزئیات آن،
کسی از مسووالن امر آن را به طور رسمی تایید نمیکند که ماجرا
از قول او نقل شود.
زمان مفقود شدن این آلبوم قدیمی مشخص
همچنین گویا هنوز
ِ

با مشارکت فعاالنه شهروندان

طرح معبر پاک در شمال تهران
اجرایی شد

طرح معبر پاک در شمال تهران با هدف
حفظ محیط زیست و زیباسازی شهری ،با
مشارکت شهروندان و تبدیل مخازن پالستیکی
به فلزی اجرایی شد.
به گزارش امتیاز؛ مانی جعفریان معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این
منطقه با حضور در طرح معبر پاک که به همت
شهرداری ناحیه پنج منطقه یک در خیابان های
شهید قاسمی و گلستان جنوبی در محله کاشانک
اجرا شد ضمن رونمایی از این طرح گفت :برای
داشتن محله و منطقه ای پاک باید از تمامی
ظرفیت های موجود استفاده کنیم و این طرح
را از کوی صاحبقرانیه به سایر محالت تسری
دهیم و حمایت مردم را در مشارکت طرح های
شهری بدست آوریم .وی با اشاره به اجرای گام
اول این طرح ضمن تشکر و قدردانی از مشارکت
فعاالنه و خوب شهروندان کوی صاحبقرانیه
برای تامین مخازن فلزی ،گفت :در گام نخست
کلیه مخازن پالستیکی به فلزی تبدیل و برای
اولین بار در شمال تهران زیر مخزنی بتنی اجرا
شد .مجید صالحی سرپرست شهرداری ناحیه
پنج نیز با اشاره به اینکه در طرح معبر پاک،
بیش از یک هزار واحد ساختمانی این محدوده
مشارکت خواهند کرد گفت :در طرح معبر پاک
بزودی مخازن سه گانه بازیافت (کاپ) در کنار
مخازن پسماند تر قرار خواهد گرفت و در گام
بعدی مخازن سه گانه طرح کاپ به داخل منازل
شهروندان قرار می گیرد و خودروهای ملودی
بازیافت نسبت به جمع آوری زباله های خشک
اقدام می نمایند.

اجرای پروژه گسترش فضای سبز در
محور خیابان های دماوند و انقالب

شهردار منطقه  7از اجرای پروژه گسترش
فضای سبز در محور خیابان های دماوند و
انقالب خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با بیان خبر
اعالم کرد :به منظور توسعه و گسترش فضای سبز
شهری و حسب دستور شهردار تهران ،این منطقه
عملیات احداث باغچه و کاشت درخت را در دستور
کار خود قرار داد ،از همین رو با توجه به اینکه
حدفاصل خیابان سبالن تا دروازه دولت در محدوده
این منطقه قرار دارد ایجاد باغچه به طول یکهزار و
 100مترمربع ایجاد و تعداد  300اصله درخت و
درختچه به صورت روت بال در طول این مسیر
کاشته خواهد شد.وی با اشاره به اینکه عملیات
گسترش فضای سبز محور خیابان های دماوند و
انقالب در منطقه  7تا پایان ماه سال جاری به اتمام
خواهد رسید ،تصریح کرد :در اجرای این طرح پس
از بررسی ،جانمایی و کارشناسی دقیق باغچه ها
در شمال و جنوب خیابان های دماوند و انقالب
حدفاصل خیابان سبالن تا دروازه دولت و همچنین
تعیین انواع درخت و درختچه با هماهنگی سازمان
بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران ،عملیات
حفاری و احداث باغچه از سوی  5اکیپ مستقل
این منطقه آغاز شد.شهردار منطقه  7با تاکید بر
اینکه به منظور کاهش هزینه های اجرایی ،این
عملیات بدون همکاری پیمانکار و با کمک عوامل
اجرایی  137اجرا شد ،گفت :عملیات آبرسانی
باغچه ها و فضای سبز جدید الحداث نیز در دستور
کار قرار گرفت.
شهردار منطقه  21در نشست و بازدید از بررسی روند
اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح فتح باغستان؛

تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به ۱۰
مردادماه

بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی کووید۱۹-
منتشر شده در سایت وزارت بهداشت ،در روند
کشوری بیماری ،هر چند موارد ابتال و مرگ نسبتا ً باال
است ،اما ثبات و تغییرات مختصر نزولی در آن دیده
می شود .روند ثبات با شدت باالی ابتال و مرگ در
شش استان (زنجان ،لرستان ،اردبیل ،فارس ،تهران
و آذربایجان شرقی) و با شدت کمتر در دو استان
(قم و سیستان و بلوچستان) مشاهده شد .روند
صعودی یا شروع پیک در چهار استان (مازندران،
اصفهان ،البرز ،چهارمحال و بختیاری) و روند ثبات
با تغییرات مختصر صعودی در یک استان (یزد)
مشاهده شد .به نظر می رسد سه استان (بوشهر،
مرکزی و همدان) اخیرا یک پیک اپیدمی را تجربه
کرده اند .در چهار استان روند نزولی (خوزستان،
آذربایجان غربی ،گلستان و خراسان جنوبی) و در
سه استان (هرمزگان ،کردستان و گیالن) تغییرات
مختصر نزولی به همراه روند ثبات نسبی مشاهده
شد .در هشت استان (ایالم ،کرمانشاه ،خراسان
شمالی ،سمنان ،کهگیلویه و بویر احمد ،کرمان،
خراسان رضوی و قزوین) ناسازگاری داده ها اجازه
تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد .باید
مد نظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک
منحنی را تجربه نماید .جهت اطالع از روش کار و
اطالعات بیشتر در مورد روندهای استانی در چند
روز اخیر به وب سایت کمیته اپیدمیولوژی کووید
 ۱۹به آدرس http://corona.behdasht.gov. irمراجعه کنید.

آلبوم ناصری کاخ گلستان گم شد
نشده است و ظاهرا به دلیل نیا ِز به مراجعه به آن ،امین اموال این
بخش از مجموعه متوجه نبودن آلبوم میشود.
هرچند نباید این نکته را از ذهن دور داشت که عالوه بر سابقه
شدن اثری تاریخی از همین مجموعه ،سابقه مفقود و پیدا شدن
گم
ِ
آثار موزهای دیگری نیز در خاطرها هست.
بیش از پنج سال قبل و در زمانی که کاخ اصلی مجموعه گلستان
ِ
ساخت مجموعهای تاریخی بود ،دو
در اختیار یک تیم فیلمبردار برای
گلدان در آن مجموعه مفقود شد که بعدها خبر دقیقی از سرنوشت
آنها منتشر نشد.
از سوی دیگر پس از انتشار خبر گم شدن قدیمیترین ظرف
انیمیشن جهان که در شهر سوخته به دست آمده بود ،در حدود
 ۱۰سال قبل ،در نهایت با حضو ِر مسوول آن بخش از موزه ،مشخص

خبر کوتاه

شد که این ظرف قدیمی در نقط ه دیگری از آن فضای موزهای قرار
داشته است.

عملی شدن تعهدات مالی روند اجرای
پروژه را تسریع می کند

مشکل عمده هر پروژه ای معارضات آن است
که خوشبختانه با پیگیری های مدیریت شهری
منطقه  21و شهرداری تهران ،معارضات پروژه فتح
باغستان مرتفع شده است.
به گزارش امتیاز ،حسن رحمانی شهردار
این منطقه که در محل پروژه فتح باغستان میزبان
نماینده مردم شهریار مالرد و شهرقدس در مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار این شهر و جمعی از
مدیران بود ،با بیان مطلب فوق به ضرورت تسریع
در روند پروژه اشاره کرد و افزود :فرمانداری شهریار
و باغستان  2میلیارد از  5میلیارد تعهد مالی شان را
عملی کرده اند .وی ابزار امیدواری کرد با مساعدت،
مابقی تعهد عملی شود تا با توجه به ترافیک
سنگین محدوده ،روند پروژه تسریع و شهروندان
از نظر ترافیکی با مشکل مواجه نشوند .رحمانی
در پایان به فاز دوم پروژه فتح باغستان اشاره کرد
و افزود :برای احداث روگذر در فاز دوم که جزو
اولویت های شهرستان شهریار است،به  40میلیارد
اعتبار نیاز است که امیدواریم با مساعدت طرفین،
این اعتبار تامین شود.

فعالیت های ورزشی باشگاه مجازی
منطقه 11آغاز شد

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  ۱۱از شروع فعالیت های ورزشی و سالمت
محور در باشگاه های مجازی به صورت آنالین
و ارائه کلیپ های آموزشی از طریق شبکه های
اجتماعی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،محمد جواد رشیدی در
این باره گفت :با توجه به شیوع گسترده و فراگیر
ویروس کرونا در سطح جامعه ولزوم رعایت فاصله
اجتماعی و عدم حضور شهروندان در اجتماعات ،در
راستای حفظ سالمت وشادابی شهروندان  ،معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  ۱۱اقدام به راه
اندازی باشگاه مجازی با حضور مربیان برجسته
کرده است .رشیدی در ادامه مشارکت همگانی
شهروندان در پویش ماندن در خانه ،افزایش شور
ونشاط در شرایط کنونی ،ارتقای سطح سالمت
جسمی وروانی شهروندان و ..را از مهم ترین اهداف
این طرح برشمرد و افزود :این برنامه با حضور
مسئولین سازمان ورزش روز سه شنبه  ۱۴مردادماه
ساعت  9و سی دقیقه در قالب رشته های ورزشی
تکواندو ،ژیمناستیک ،بهکاپ  ،والیبال ،طناب زنی ،
دارت،کاراته ،تنیس روی میز  ،بدمینتون ،شطرنج و
بسکتبال آغاز می شود.

