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اخبار
شمال تهران آماده دور جدید بارشها شد

کلیه تجهیزات و ماشین آالت برف روب در
شمال تهران ،آماده عملیات برف روبی و رفع
لغزندگی شبکه معابر در دور جدید بارش ها
شدند.
به گزارش امتیاز ،مانی جعفریان معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این
منطقه با اعالم مطلب فوق اظهار داشت  :پس
از بارش برف در نواحی شمالی منطقه یک و
انجام عملیات برفروبی در معابر و فضاهای سبز
این نواحی ،کیسه های شن مخصوص در نواحی
دهگانه وسطح معابر منطقه یک شارژ و دوباره
گذاری شد.
وی گفت :ظرفیت مخازن زرد رنگ در
حدود  100کیسه شن مخصوص است که
با حضور نیروهای ستاد برف روبی بیش از
 600مخزن زرد رنگ  ،رمپ و لوپ ها و نقاط
بزرگراهی و سایت های برف روبی بار دیگر
تکمیل و آماده ارایه خدمات شدند .جعفریان
افزود  :در فاز دوم اقدام به جایگذاری بیش از 80
هزار کیسه شن مخصوص در سطح منطقه شد
که با بازدید های روزانه از این مخازن و سایت
ها نسبت به تجهیز مجدد آنها اقدام می شود.
معاون شهردار منطقه یک خاطر نشان
ساخت :بخش عمده این مخازن عالوه بر اینکه
نیروهای شهرداری در موارد خاص برای برف
روبی از آنها استفاده می کنند برای استفاده عموم
شهروندان در نظر گرفته شده تا برای جلوگیری
از لغزندگی های موردی در معابر استفاده شوند.
به گفته وی وجود معابر كوچه باغي و ميزان
شيب محدوده يكي از مهمترين مشكالت منطقه
در انجام برف روبي های معابر فرعی بوده كه
نیازمند استفاده از امكانات مكانيزه كوچك و
داراي قابليت مانور است بر همين اساس کیسه
های شن مخصوص در مخازن جانمایی شده تا
شهروندان منطقه بتوانند در صورت لزوم از آن
استفاده نمايند .

جرای نقاشی های گرافیکی چشم نواز
بر جداره معابر منطقه ۷

شهردار منطقه  ۷از اجرای عملیات
شناسایی و رنگ آمیزی جداره های محالت
کم برخوردار و دارای بافت فرسوده که زیبایی
خاصی ندارند ،با هدف افزایش زیبایی بصری
شهروندان و همچنین زیباسازی نما و منظر
شهری از ابتدای سال جاری در این منطقه خبر
داد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با بیان
این مطلب افزود :در راستای اجرای این طرح
در ابتدا جداره های بدمنظر شناسایی و سپس
با انتخاب هنرمند و طرح مورد نظر و دریافت
تاییدیه نهایی از سوی سازمان زیباسازی عملیات
رنگ آمیزی دیواره های این منطقه از شهریور
ماه  1399آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح در نواحی
 ۲ ،۱و  ۵اجرا شد ،تصریح کرد :تاکنون نقاشی
جداره خیابان های خواجه نصیر ،مطلب نژاد
و نصر آبادی انجام شده و رنگ آمیزی جداره
فرعی های منتخب خیابان های شهید اجاره دار
و شهید مدنی در دستور کار اداره زیباسازی این
منطقه قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به توجه ویژه
شهرداری منطقه به افزایش رنگ در شهر برای
ارتقای شادابی و نشاط در شهر اظهار کرد :به
منظور زیباسازی فضای پیرامونی بیمارستان
کودکان شهید بهرامی و افزایش روحیه و نشاط
بصری کودکان و سایر مراجعین بیمارستان ،این
منطقه نسبت به طراحی و اجرای نقاشی دیواری
با موضوع کودکان بر روی جداره بیمارستان
مذکور اقدام کرده است.
وی در پایان تاکید کرد :اجرای پروژه
خالقانه و هنری کوچه دوستی مبتنی بر اجرای
رنگ آمیزی و نقاشی های متنوع و نصب
المان های هنری در یکی از کوچه های واقع
در محالت کم برخوردار با مشارکت جمعی از
هنرمندان جوان و شهروندان از دیگر اقدامات
این منطقه بوده است که امیدواریم با اجرای این
فعالیت ها و با توجه به شیوع ویروس کووید۱۹-
و فضای حاکم در سطح شهر بتوانیم فضای
منطقه را حال و هوای بهتری ببخشیم.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه  ۱۵خبر داد؛

برگزاری ویژه برنامه مجازی « یک
شب طوالنی « در منطقه 15

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه  ۱۵از
اجرای ویژه برنامه مجازی «یک شب طوالنی «
و دیگر برنامه های شب یلدا در منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ اکبر مختاری  ،ضمن
تبریک فرارسیدن شب یلدا و با اشاره به متفاوت
بودن جشن یلدای امسال با سال های گذشته به
دلیل بیماری کرونا افزود :آیین شب یلدا یکی از
مناسبت های دیرین مردم ایران است .اما با توجه
به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا؛ بر خالف
سالهای گذشته الزم است آیین شب یلدا را به
شکلی متفاوت برگزار کنیم تا با رعایت شیوه
نامه های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی ،در
جهت قطع زنجیره کرونا ،یاری دهنده پزشکان،
پرستاران و کادر درمان کشور باشیم.
او با اشاره به اینکه امسال برنامه های
یلدایی متفاوتی در شرایط شیوع کرونا در سطح
منطقه خواهیم داشت ،گفت :به منظور اجتناب از
برگزاری دورهمی های خانوادگی و ادای احترام
به سفیدپوشان پرتالش کشورمان در روز پرستار
با همکاری اداره فرهنگی منطقه ویژه برنامه «یک
شب طوالنی» برنامه ای مفرح  ،متنوع و ویژه را
به مناسبت شب یلدا ،والدت حضرت زینب (س)
و روز پرستار ،در صفحه اینستاگرام معاونت و
تمامی شبکه های مجازی تحت پوشش منطقه
به صورت مجازی اجرا خواهد شد .مختاری در
ادامه افزود :پیام تصویری شهردار منطقه ،کلیپ
های دیدنی ،نماهنگ و موزیکهای شاد ویژه
کودکان و بزرگساالن ،برگزاری مسابقات آنالین،
تفألی بر دیوان حضرت حافظ و  ...گزیده ای
ازبخشهای جذاب این برنامه است.
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شهرهای قرمز صفر شد؛ فرار از موج سهمگین کرونا

روحانی ۶ :ماهه سال رشد اقتصادی مثبت شد

رییس جمهوری با بیان اینکه تعداد شهرهای
قرمز کشور به صفر رسیده است،گفت :اتحاد و
همدلی و اعتماد مردم به تخصص بهداشتی کشور
بود که ما را از این موج سهمگین نجات داد.
«حسن روحانی» در چهل ونهمین جلسه
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تبریک روز
پرستار به پرستاران که در یک سال اخیر تالش
فوقالعادهای انجام دادند،گفت :از مردم میخواهیم
در شب یلدا به خاطر مصادف بودن با روز پرستار،
برای حمایت از پرستاران و حمایت از سالمت
مردم جامعه در مراسم یلدایی که همیشه بوده و
اساس آن نیز احترام به بزرگ خانواده و صله رحم
است ،برای سالمتی بزرگان خانواده دید و بازدیدها
متوقف شود و از طریق تلفن و فضای مجازی این
مراسم را بدون حضور انجام دهند.
رییس جمهوری با یادآوری شعار «جمع
نشویم تا کم نشویم» ،اظهار داشت :در دو ماه
اخیر مردم ،کسبه ،اصناف ،حمل و نقل عمومی
و خانوادهها خیلی همکاری کردند .اول آذر خیلی
نگران بودیم و  ۱۶۰شهر ما قرمز بود ولی االن
تعداد شهرهای قرمز ما صفر است و شهر قرمزی
نداریم این به دلیل همت و بزرگواری مردم عزیز
است.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* مردم در شرایط کرونا ،دولت و کادر درمان
و همه نیروهایی که بار مسئولیت را بر دوش
کشیدند ،دست به دست هم دادند و این اتحاد و
همدلی و اعتماد مردم به تخصص بهداشتی کشور
بود که ما را از این موج سهمگین نجات دهد.
*{ با اشاره به آمارها} :وقتی آمارها و
نمودارها را نگاه میکردیم تقریبا همه جا موج سوم
از موج قبلی بیشتر بوده است .همه ویروس قویتر
شده بود و همه به سمت سرما رفته بودیم.
* از مردم به دلیل مراعات پروتکلهای
بهداشتی قدردانی می کنم .تالش همه نیروهایی
که در صحنه بودند و تالش کردند از آنها قدردانی
میکنیم .کادر درمان باالترین سهم را در این مبارزه
داشته است که از آنها هم قدردانی میکنیم .از همه
آنهایی که در شرایط کرونایی برای رشد و اقتصاد
کشور اعم از کشاورزان ،کارگران ،مهندسین ،بخش
صنعت و کشاورزی تالش کردند ،قدردانی می
کنیم.
* اینکه در  ۶ماهه اول امسال رشد اقتصادی
هم با نفت و هم بدون نفت مثبت بود ،رشد
اقتصادی ما بدون نفت  ۱.۴و با نفت  ۱.۳یکی
از افتخارات بزرگ برای ملت ما در این شرایط
سخت است.ضمن اینکه بخشی از کسب و کارها
تعطیل شده و یا نتوانستند فعالیت میکنند
خصوصا در بخش گردشگری ،خدمات اما در عین
حال بخشهای دیگر مانند بخش صنعت ،بخش
کشاورزی به صحنه آمدند و جبران کردند و این
بسیار افتخارآمیز است.

* در شرایطی که اکثر کشورها با رشد منفی
اقتصادی منهای  ۷و منهای  ۹و منهای  ۵مواجه
هستند ،کشورهایی که رشد اقتصادیشان مثبت
است محدود هستند و ما جزو کشورهایی هستیم
که علیرغم اینکه مشکالت تحریم و جنگ اقتصادی
و همچنین کرونا داشتیم؛ رشد اقتصادی  ۶ماه اول
ما مثبت بوده است.
* امیدوارم رشد اقتصادی مثبت در  ۶ماه دوم
تا پایان سال ادامه داشته باشد .امید ما و محاسبات
ما بیانگر این است که امسال رشد اقتصادی ما
مثبت است و سال آینده رشد اقتصادی بهتری
خواهیم داشت.
* انشاءاهلل در زمینه تورم هم بتوانیم تورم را
مهار و کنترل کنیم و در زمینه اشتغال هم بتوانیم
خدمات ارزشمندی انجام دهیم.
*{ با قدردانی از بخش آموزش و پرورش و
آموزش عالی و همه کسانی که برای آموزش تالش
میکنند} :معلمین و اساتید ما اگر حضوری امکان
پذیر نبوده ،از طریق فضای مجازی از طریق صدا و
سیما تالش بسیار بزرگی را انجام دادند و نگذاشتند
فرزندان ما از آموزش و از علم و فرهنگ محروم
بمانند.
* اگرچه پایه اول و دوم دبستان ،وقتی که
آموزش حضوری نیست با مشکل مواجه هستند و
امروز یکی از مواردی که در این جلسه بحث شد
این بود که اقداماتی برای پایه اول و دوم دبستان
انجام دهیم که این موضوع به دو هفته آینده
موکول و مقرر شد قرارگاه در این زمینه بررسی
بیشتری انجام دهد.
* در شرایط کنونی باید کمک مومنانه مردم
توسعه پیدا کند ،این ایام که به نام فاطمه و
حضرت صدیقه کبری علیهاالسالم است ،ان شاهلل
کمکها از طرف خیرین و مردم مومن افزایش یابد
و برای عزاداری در ایام فاطمیه نیز مقرر شد که
قرارگاه مقابله با کرونا جلسات الزم را برگزار کرده
تا این مراسم در فاطمیه اول و در فاطمیه دوم در

چارچوب و مقررات پروتکلها برگزار شود.
* برای این که  ۱۰۰هزار نفر از عزیزان ما
بتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند ،امروز
چگونگی انجام این آزمون استخدامی با انجام همه
مقررات و پروتکل های بهداشتی مصوب شد.
* الزم است مردم عزیز ما و آنهایی که خیلی
علیه ایران تالش کردند  ،یکبار دیگر این موضوع
را بشنوند زیرا هر وقت شنیدند عصبانی شدند و
من خوشحال می شوم وقتی دشمنان ملت ایران را
عصبانی میکنیم و آن کاری است که دولت امسال
انجام داد و آب ،برق و گاز را برای اقشار محروم
مجانی کرد.
* این موضوع در  ۴۲سال اخیر جزو آرزوهای
ما بود که شرایطی در کشور پیش بیاوریم که
نخست در صنعت برق دولت دوازدهم دست برتر
داشته باشد و ما تا پایان این دولت  ۲۰هزار
مگاوات به برق اضافه خواهیم کرد و تاکنون نیز
ساالنه  ۲هزار و  ۵۰۰مگاوات در برق افزوده شده
است.
* این در حالی است که همیشه به طور
متوسط  ۱.۷دهم به برق کشور اضافه شده است
ولی ما  ۲.۵برابر به صنعت برق اضافه کردیم که کار
بزرگی است و دست ما پر است و میتوانیم بگویم
که امروز برای افرادی که شرایط زندگی مناسبی
ندارند و مقدار مصرف شان زیاد نیست برق برای
آنها مجانی باشد.
*  ۳۰میلیون نفر در کشور ان شااهلل از این ماه
از برق و گاز مجانی استفاده خواهند کرد .همچنین
شرایط ما در صنعت گاز به گونهای است که دست
دولت پر است .زیرا هیچ وقت تولید گاز در کشور
به یک میلیارد متر مکعب نرسیده بود .در حالی که
در ابتدای دولت تولید گاز بیش از  ۶۰۰میلیون
مترمکعب بوده و امروز به یک میلیارد متر مکعب
در روز رسیده است.
* در بخش آب هم در این دولت قدمهای
استثنایی برداشته شد و آب خلیج فارس و دریای

عمان را به فالت مرکزی منتقل می کنیم که اولین
بخش آن افتتاح شد و ان شاء اهلل فازهای بعدی این
طرح بسیار عظیم در ماههای بعد افتتاح میشود.
* اقدامات دولت در زمینه سدسازی را بی
نظیر است .در این دولت هر  ۵۰روز یک سد افتتاح
کردیم و این کار عظیم تا پایان این دولت همچنان
ادامه خواهد داشت.
* در هر سه زمینه برق ،گاز و آب در این
دولت بیش از همه دولتهای گذشته در طول ۴۰
سال ،رشد کافی داشتیم ،شرایط را آماده کردیم و
امروز به جایی رسیدیم که برای افرادی که مصرف
کم دارند و جزو اقشار آسیب پذیرند ،آب و برق
و گاز مجانی شد و این از افتخارات بزرگ دولت
دوازدهم است.
*{ با اشاره به عصبانیت برخی از این طرح
دولت} :میدانم آنانی که ضد ایران هستند و
تبلیغات میکنند ،چقدر از طرح آب ،برق و گاز
مجانی عصبانی هستند و دیدم با چه حرص و
عصبانیتی میگویند که چرا دولت این کار را کرده
و چرا اینها مجانی شده است .دشمنان نمیخواهند
پیشرفتهای کشور را باور کنند.
*ئاگر در کرونا ،تولید واکسن ،خودکفاییهای
بزرگ موفق شویم باز هم باورشان نمیشود که ما
در بسیاری از زمینهها در مسیر خودکفایی و توسعه
حرکت میکنیم؛ به ویژه امسال که سال جهش
تولید است و کار بسیار خوب و بزرگی در زمینه
تولید انجام شده و انجام خواهد شد.
* اجتماعات و دورهمیها منکر است .این هم
البته مقدار زیادی این موضوع عمل شده و مردم
توجه میکنند اما باز هم باید جا بیفتد که عدم
فاصلهگذاری ،اجتماعات و دورهمیها منکر است.
مخصوصاً باید از افراد سالمند و افراد آسیبپذیر
و کسانی که بیماریهای زمینهای دارند ،مراقبت
شود .هر کسی در خانواده خود مواظب سالمندها و
مواظب افراد با بیماری زمینه ای باشد .دورهمیها
را باید تا پایان سال ،تا سال آینده و تا زمانی که به
ما گفته شود شرایط مناسب است ،کنار بگذاریم.
* کسانی که میفهمند که به این بیماری
مبتال شدند و مخصوصاً تست آنها مثبت شده ،حتما
دو هفته را مراعات کرده و خود را قرنطینه و ایزوله
کنند و وارد اجتماع نشوند .آنانی هم که نسبت
به جریمه و برخورد با این افراد موظف هستتد ،با
آنان برخورد و جریمه اعمال کنند .چون این مساله
مهمی است کسی که کرونای وی مثبت است وارد
جامعه شود و دیگران را هم آلوده و مبتال کند.
* افرادی که احساس می کنند عالئمی از
بیماری دارند حتی اگر فکر کنند سرما خوردند یا
آنفلوآنزا دارند ،حتما به پزشک و بیمارستان مراجعه
کنند تا دچار مشکل نشویم.تجمع ها و دورهمیها
حتی دورهمیهای خانوادگی مشکل بزرگی است
که باید به آن توجه داشته باشیم تا از این موج
عبور کنیم و موج های دیگری هم نداشته باشیم.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر :مصرف «شیشه» صعودی شد

قاچاق موادمخدر؛ تجارتی که با صنعت خودروسازی برابری میکند

معاون مقابله باعرضه واموربینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر
با تاکید براینکه مسئله موادمخدر بسیار خطرناکتر از کروناست،
گفت :براساس آمارهای مطرح شده ،عامل  ۵۵درصد زندانیان کشور
به صورت مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با اعتیاد و قاچاق مواد
مخدر است.
ناصر اصالنی ،با اشاره به تاثیر موادمخدر بر حوزه سالمت
اظهار کرد :امروز بیماری کرونا موضوعی بسیارخطرناک تلقی
میشود ،اما باید گفت که مسئله موادمخدر بسیار خطرناکتر از
کروناست چرا که دیر یا زود واکسن آن تولید و درنهایت پیشگیری
میشود؛ حال آنکه حسب سوابق تاریخی همچنان که موادمخدر
از  ۶هزار سال قبل وجود داشته ،تا زمانی که انسان وجود دارد
باز هم به اشکال گوناگون به صورت تهدیدی در کنار او خواهد
بود و هر فردی که مبتال به استعمال موادمخدر شود به طور قطع
ضررهای جانی را متحمل خواهد شد؛ لذا خانوادهها همراه با دولت
باید در پیشگیری از ابتالء به اعتیاد به موادمخدر و روانگردانها
بکوشند.
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با
موادمخدر با بیان اینکه هر فردی که دچار اعتیاد به موادمخدر
میشود ،عاقبت آینده دشواری پیش رو دارد ،افزود :بسیاری از
افراد بر این باورند که اعتیاد درمان دارد ،اما درمان موادمخدر
بسیار سخت است و سوابق مراکز ماده  ۱۶نشان میدهد
معتادانی وجود دارند که برای بار بیستم اعتیاد را تجربه
میکنند .افرادی هم بود هاند که بیش از  ۲۰سال از زمان ترک
اعتیاد آنها میگذرد اما دوباره آلوده شد هاند لذا خانواد هها
باید بسیار مراقب باشند و هر لحظه احساس کنند این معضل
ممکن است درخانه آنان نیز نفوذ کند.
فوت بیش از  ۴۵۰هزار معتاد در سال

بنابر اظهارات وی ،در دنیا بیش از  ۳۰۰میلیون معتاد وجود دارد
و ساالنه بیش از  ۴۵۰هزارمعتاد به علت سوء مصرف موادمخدر جان
خود را از دست میدهند.
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر

همچنین این را هم گفت که براساس آمارهای جهانی ،بعد از تصادفات
جادهای ،باالترین میزان مرگ و میرهای طبیعی در کشور ناشی از
مصرف موادمخدر رخ میدهد لذا اگر امروز به دنبال این هستیم که
انسانها را نجات دهیم همه باید تالش کنند تا در این رهگذر نسبت
به نجات انسانها بیندیشیم.
مصرف «شیشه» صعودی شد؛ نگرانی از مشکالت در آینده

وی معتقد است که اگر میخواهیم جامعه ما عاری از اعتیاد
باشد ،نباید تنها به نیروهای قضایی ،انتظامی ،اطالعاتی و نظامی
بسنده کنیم .امروز هر فردی باید به نوبه خود تالش کند و مضرات این
مواد خانمانسوز را یادآور کند تا این موضوع ملکه ذهن انسانها باشد.
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر
با بیان اینکه بیشترین مصرف معتادان در کشور به ترتیب تریاک،
حشیش ،هروئین و شیشه است ،گفت :اما مصرف شیشه صعودی
است و اگر درباره آن اطالعرسانی نشود آسیبهای جدی برای اقشار
(جوان و نوجوان) ایجاد میکند که در آینده ما را با مشکل مواجه
خواهد کرد.
قاچاق مواد مخدر؛
تجارتی که با صنعت خودروسازی برابری می کند

اصالنی در ادامه سخنان خود ،با اشاره به تاثیرات موادمخدر

بر حوز ههای اقتصادی ،با بیان اینکه قاچاق موادمخدر تجارتی
پر سود است ،گفت :امروز مواد مخدر با صنعت خودروسازی،
داروسازی و بانکداری برابری میکند .استکبار جهانی از
موادمخدر کسب درآمد میکند و لذا موادمخدر تهدیدی است
که باید در برابر آن هوشیار بود .در واقع افرادی که در قالب
باند و شبکه به دنبال قاچاق موادمخدر هستند ،به نوعی به
دنبال سودهای کالن هستند تا از این سود بهر ههای باالیی به
دست آورند.
اعتیاد عامل  ۶۵درصد همسرآزاریها و  ۵۵درصد طالق ها

وی همچنین به تاثیرات موادمخدر بر دیگر آسیبهای
اجتماعی اشاره کرد و با استناد بر آمارهای موجود گفت :حدود
 ۵۵درصد از جمعیت زندانیان کشور مرتبط با موادمخدر است
که اعتیاد عامل  ۶۵درصدی همسر آزاری ۵۵ ،درصد طالق۳۰ ،
درصد کودک آزاری ۲۵ ،درصد از قتلهای عمد ۲۳ ،درصد نزاع
و درگیریها و  ۳۰درصد از جرائم سرقت خرد است .اجرای طرح
یاریگران در کشور با حمایت و مشارکت مردم و اقدمات جهادی
حوزههای فرهنگی و پیشگیری و مقابلهای میتواند کشور را از
این تهدید خارج و تبدیل به فرصت کند و شاهد کاهش چشمگیر
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در آینده باشیم.

به مناسبت آخرین یلدای قرن و با حضور اقوام ایرانی

جشنواره ملی تئاتر مجازی «اناردون» برگزار می شود
شهردار منطقه  11تهران به مناسبت آخرین یلدای قرن از
برگزاری جشنواره « اناردون» با محوریت احیاءآئین های اصیل ایرانی
در  3بخش نقالی ،تئاتر خانوادگی و آئین های نمایش یلدایی( اقوام
) خبر داد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با اعالم این خبر گفت:
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه با مشارکت اداره کل
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری کانون
تخصصی تئاتر خیابانی و اداره کل فرهنگی شهرداری تهران  ،به
مناسبت فرا رسیدن طوالنی ترین شب سال و زنده نگه داشتن آداب
و رسوم کهن ایران زمین و شب یلدا ،اقدام به برگزاری جشنواره تئاتر
مجازی»اناردون» در سطح ملی نموده است.
آبادیان با اشاره به شرایط بحرانی و پاندمی کووید  19افزود:
در ویژه برنامه های یلدای امسال سعی کردیم برای حفظ سالمت
شهروندان و رعایت پروتکل های ابالغی ستاد مقابله با کرونا ،ویژه
برنامه های مجازی را در اولویت قرار دهیم .به همین منظور جشنواره
تئاتر مجازی «اناردون» با محوریت خانواده در  3بخش نقالی(حرفه

ای و آماتور) ،اجرای تئاتر خانوادگی با موضوع شب نشینی و قصه
های یلدایی ،آئین های نمایشی یلدایی ( اقوام ) همراه با اهداء جوایز
ارزنده به آثار منتخب ،برگزار خواهد شد.
او در تشریح بخش های جشنواره بیان کرد :در بخش اجرای
تئاتر خانوادگی با موضوع شب نشینی و قصه های یلدایی هرگروه
با حضور اعضاء خانواده می بایست یکی از داستان ها و روایت های
مربوط به یلدا را انتخاب و با همکاری یکدیگر نسبت به تولید یک اثر
نمایشی با محوریت یلدا اقدام کنند.
آبادیان ادامه داد :در بخش آئین های نمایشی یلدایی ( اقوام ) با
توجه به این که در سرتاسر ایران زمین هر یک از اقوام برای برگزاری
آئین یلدا دارای رسوم متعددی هستند؛ گروه های نمایشی که امکان
تولید نمایش های آئینی قوم خود را دارند؛ می توانند آثار شان را
در این بخش برای حضور در جشنواره ارسال کنندکه این بخش
از جشنواره ویژه تمامی اقوام و فرهنگ های ایرانی در جای جای
سرزمینمان است که می توان آن را از جمله ویژگی های شاخص این
جشنواره عنوان نمود.

شهردار منطقه  11در ادامه عناوینی از جمله :یلدا و آئین ها و
رسوم اقوام ایرانی  ،یلدا و تاریخچه آن ،یلدا و خانواده ایرانی  ،یلدا
و جایگاه آن در شعر و ادب پارسی  ،یلدا و نقش آن در همبستگی
ملی  ،یلدا و کرونا  ،یلدا و تکریم فداکاری های مدافعان سالمت  ،یلدا
و جایگاه پدربزرگ و مادربزرگ ها در ثبات خانواده و ..را از جمله
محورهای جشنواره» اناردون» برشمرد و از هنرمندان و عالقمندان
به شرکت در این جشنواره دعوت کرد آثار خود را تا  5دی ماه به
دبیرخانه جشنواره واقع در میدان قزوین ،خیابان قزوین -شهرداری
منطقه  -11ساختمان شماره  - 2معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
ویا از طریق فضای مجازی و راههای ارتباطی در فراخوان ارسال
نمایند.
عالقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند به منظور
کسب اطالعات بیشتر  ،دریافت فرخوان ،مقررات و شرایط شرکت
در جشنواره به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به آدرس @
 anardun99مراجعه وآثار خود را از طریق پیام رسان واتساپ و
تلگرام به شماره  09122138404بارگذاری نمایند.

خبر کوتاه
برگزاری جشن انار و راه اندازی
کاروان شادی شب یلدا در منطقه 19

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
 19از برگزاری جشن شب یلدا در قالب حرکت
کاروان شادی و تدارک برنامه های متنوع
فرهنگی در محالت این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،مهدی بصیری با اعالم
این خبر گفت :به مناسبت شب یلدا کاروان
شادی با حرکت در محالت این منطقه و
اجرای جشن و موسیقی ،شادی و نشاط را برای
شهروندان به ارمغان می آورد.
او ادامه داد :به همین مناسبت مجموعه
شهربانوی بوستان والیت نیز ضمن ایجاد گذر
پاییزی و تزیین آن با نمادهای شب یلدا برای
تهیه عکس یادگاری ،از بانوان تهرانی با برپایی
جشن انار و اجرای نمایش و قصه خوانی شب
یلدا همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی
میزبانی خواهد کرد.بصیری همچنین به تدارک
برنامه یلدای مهربانی اشاره کرد و گفت :طی این
برنامه عالوه بر اهدای غذا و سبدهای کاال حاوی
میوه و آجیل به خانواده های کم برخوردار2،
هزار ماسک نیز بین این خانواده ها توزیع خواهد
شد .به گفته این مسئول غبار روبی مزار و
تقدیر از خانواده معظم شهدا با رعایت پروتکل
های بهداشتی ،برگزاری مسابقه های مجازی
با عناوین آیین های یلدایی و حافظ خوانی
کودکان ،مسابقه نقاشی و عکاسی با موضوع یلدا،
شعرخوانی ،خاطره نویسی و قصه گویی یلدایی،
مسابقات ورزشی ،انتشار محتوای مرتبط با آیین
های شب یلدا در ایران و توزیع استیکر های انار
حاوی پیام های بهداشتی در محدوده منطقه از
دیگر برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت
شب یلدا است .بصیری با اشاره به تقارن شب
یلدا با والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار
گفت :به همین مناسبت طی ویژه برنامه ای با
تعدادی از پرستاران این منطقه دیدار و از آنان
تقدیر می شود.
شهردار منطقه:۲۱

نشاط را به مسافران اتوبوس و تاکسی
هدیه کنید

به مناسبت «روز ملی حمل ونقل» ،شهردار
ورودی غربی پایتخت از مدیران اتوبوسرانی و
تاکسیرانی منطقه ۲۱و رانندگان نمونه در این
حوزه ها تجلیل کرد.
به گزارش امتیاز ،رجب زاده شهردار این
منطقه در حاشیه نشست صمیمانه با مدیران
تاکسیرانی و اتوبوسرانی منطقه ۲۱و رانندگان
نمونه حمل و نقل عمومی ورودی غربی پایتخت
همزمان با «۲۶آذر ماه؛ روز ملی حمل ونقل»
گفت :می بایست با کمی خالقیت مثال بهره
گیری از تصاویر مختلف شرایطی را در ناوگان
حمل ونقل عمومی به وجود آورد که مسافران
برای لحظاتی هم که شده فارغ از مشکالت زندگی
روزمره ،با آن تصاویر ارتباط بگیرند .وی در ادامه
گفت :با راهکاری ساده مانند نصب برچسب
«لطفا با لبخند وارد شوید» ،به صورت ناخودآگاه
همین اتفاق رخ خواهد داد و همین کار کوچک
در ارتقای سطح نشاط اجتماعی ،بهبود روابط
فردی و اجتماعی و همچنین کاهش استرس
بسیار موثر است.شهردار منطقه ۲۱افزود :هر
کدام از ما در جامعه نقشی بر عهده داریم ،تنها
در سایه تالش و جدیت همه جانبه در کارهای
محوله می توانیم بر مشکالت پیش رو فایق آییم
و هر فردی اگر خودش را واقعا مسئول بداند ،به
بهترین شیوه ممکن به وظایف خود عمل خواهد
کرد.رجب زاده در پایان تاکید کرد :هیچ شغلی از
نظر منزلت و مرتبه اجتماعی بر دیگری ارجحیت
ندارد؛ هر کسب و کاری در جایگاه خود مهم و
ضروری است ،به طور مثال اگر فقط یک روز
کارگران خدمات شهری دست از کار بکشند،
تکلیف ۶هزار تن زباله تهران چه خواهد شد یا
اگر تاکسی و اتوبوس اعتصاب کنند ،چه بالیی
بر سر ترافیک شهری و عبور و مرورها خواهد
آمد .در پایان این نشست صمیمانه ،رجب زاده
شهردار منطقه ۲۱از آقایان تیموری و خموشی
مدیران اتوبوسرانی و تاکسیرانی این منطقه به
مناسبت روز ملی حمل ونقل تجلیل و از دو تن
از رانندگان تاکسی و اتوبوس منطقه ۲۱که به
حسن اخالق معروفند نیز تقدیر کرد.
معاون شهردار منطقه  4خبر داد:

کسب رتبه نخست منطقه  4تهران در
الیروبی و پاکسازی مسیل ها و آبهای
سطحی

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4از کسب رتبه نخست در
وضعیت نگهداشت آبراهه ها و قنوات دربین
مناطق 22گانه شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» در
این باره گفت :منطقه  4از قسمت شمالی هم
مرز با مناطق یک و  3است و همین باعث می
شود آب مسیل ها و کانال ها از باالدست روانه
این منطقه شود ،از این رو همه ساله قبل از
فرارسیدن فصل بارندگی همه مسیل ها و کانال
ها پایش ،بررسی و نقط آبگیر شناسایی می شود.
او گفت :منطقه  ۴دارای حدود  ۵۰کیلومتر
کانال و مسیل روباز ،روبسته و مدفون است که
بعضا مسیل ها و کانال ها طبق برنامه زمانبندی
الیروبی می شوند و با اقدامات انجام شده از
سوی حوزه خدمات شهری منطقه ،تا به امروز
آبگرفتگی ها به حداقل رسیده است.
فرخی گفت :خوشحالیم که در سال جاری
این منطقه توانست در بین  22منطقه رتبه
اول را کسب کرده و با پیگیری های به موقع
نقاط خطرپذیر شبکه ها شناسایی و اقدامات
الزم درخصوص بازگشایی دریچه های مدفون
و احداث منهول های دسترسی به شبکه ها به
خوبی انجام شود.
او در ادامه گفت :از جمله مواردی که در
رسیدن این منطقه به رتبه نخست حایز اهمیت
است می توان به روزبودن اطالعات سامانه
مدیریت پایش و کنترل آبهای سطحی ،قنوات و
چاه های جذبی اشاره داشت.

