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هفته »سبا« و جوالن لجام گسيخته  كرونا
آذين شرف خانى

هفته ملى ســامت بانوان ایران »سبا« همه ســاله در آخرین هفته مهرماه با 
هدف اطاع رســانى و حساس ســازی گروه های مختلف جامعه در خصوص 
اولویت های سامت زنان به عنوان نیمى از جمعیت کشور، برگزار مى شود. اما 
امسال با در نظر گرفتن شرایط همه گیری #کووید-۱۹ و با موضوع »سامت 

زنان در دوره کرونا« برگزار شد.
اگر چه شــواهد ملــى و بین المللى حاکى از آن اســت کــه در همه گیری 
کووید-۱۹، خطر مستقیم بیشتری، سامتى و حیات مردان را تهدید مى کند، 
اما تاثیر طوالنى مدت این همه گیری، بر ســامت جسمى، روانى و اجتماعى 

زنان مى تواند آسیب های جدی به خانواده و جامعه وارد کند.
باتوجه به وظایف ســنگین زنــان در مواجهه با همه گیــری کووید ۱۹ باید 
خاطر نشان کرد عاوه بر بیماری و مرگ و میر ناشى از کووید- ۱۹ در زنان، 
نگرانى های مرتبط با ســامت مادر و نــوزاد در دوره بارداری و پس از زایمان 
در این همه گیری، افزایش وظایف و مســوولیت های زنان در دوره همه گیری 
در خانواده، وظایف سنگین زنان برای اقدامات پیشگیرانه و مراقبت از بیماران 
مبتا در خانواده، وظایف زنان برای اداره امور فرزندانشــان در شرایط تعطیلى 
مدارس، مشکات ناشى از مرگ و بیماری همسران، مشکات زنان سرپرست 
خانوار و زنان بد سرپرســت و بدرفتاری ها و آســیب های آنان درون خانواده، 
فشــارهای اقتصادی ناشــى از تعطیلى و قرنطینه ها و... آسیب های جدی به 

سامت جسمى، روانى و اجتماعى زنان وارد مى کند.
در این شرایط کارکنان نظام سامت از بهورز، مراقب، ماما، پرستار و نیروهای 
خدماتى تا کادر تخصصى بیمارســتان های کشور نیز که اکثریت آنان را زنان 
تشــکیل مى دهند، با مخاطرات جدی سامت جســم و روان مواجه هستند. 
بنابراین زنان برای گذار از این دوره ســخت زندگى نیازمند آگاهى، هوشیاری 
و حمایت همه جانبه در خانواده و جامعه هســتند.  در هفته ســامت بانوان 
ایرانى الزم اســت از همه زنــان و دختران عزیز ایران تقاضــا کنیم که برای 
ســامتى خود، جامعه و خانواده، همچنین محافظــت از کادر درمان فداکار 
کشــور، دستورالعمل های بهداشــتى را به خوبي  رعایت کنند و حتي مبلغ و 
مروج آن باشند.  در این میان رسانه ها، چه صداوسیما و چه رسانه های خبری 
حقیقى و مجازی دارای مســئولیت زیادی در زمینه اطاع رساني و یادآوری 
هســتند.  پس بیاییم با گرامیداشت نقش بى بدیل زنان و خادمین سامت و 
یاد شــهدای سامت تاشى دوباره کنیم برای نقش آفرینى در مقابله با بحران 

جهانى کرونا.

نحوه دریافت برخط »تایيدیه تحصيلی«
 برای ثبت نام در دانشگاه

مدیرکل دفتر فناوری اطاعات و ارتباطــات وزارت آموزش و پرورش اعام کرد: 
ســامانه صدور برخط تاییدیه تحصیلى وزارت آمــوزش و پرورش تولید و جهت 
استفاده دانشجویان در فرایند ثبت نام در دانشگاه راه اندازی شد. به گزارش ایسنا، 
حبیبى گفت: سامانه صدور برخط تاییدیه تحصیلى وزارت آموزش و پرورش تولید 
و جهت استفاده دانشجویان در فرایند ثبت نام  در دانشگاه راه اندازی شد که مزیت 
این ســامانه در ارائه خدمت الکترونیک تاییدیه تحصیلى بصورت برخط است و 
دانشجویان )و یا هر متقاضى دیگری( مى توانند بدون مراجعه به هیچ مکانى حتى 
دفاتر پیشخوان، فرم تقاضای درخواست تاییدیه تحصیلى را تکمیل کرده و پس از  
پرداخت الکترونیکى  2300 تومان، سامانه کد پیگیری و تاییدیه درخواست را به 
آنها ارائه مى دهد. وی ادامه داد: نهادهای دولتى و غیر دولتى از جمله دانشگاه های 
کشور به عنوان استعام کننده تاییدیه تحصیلى مى توانند خدمت بر خط تاییدیه 
تحصیلــى را هم از طریق اینترانت گذرگاه دولت)GSB( و هم از طریق اینترنت 
گذرگاه عمومى دولت)PGSB( دریافت کنند و یا حتى نسبت به دریافت کارتابل 
بر بستر اینترنت اقدام کنند.به گفته حبیبى جهت رویت تاییدیه تحصیلى استعام 
شونده) متقاضى یا دانشجو(، کد ملى و کد پیگیری را به سرویس ارائه و تاییدیه 
تحصیلى را دریافت مى کند. نهادهای متقاضى جهت دریافت اطاعات بیشتری در 
خصوص دریافت سرویس مى توانند با شماره 82283063 دفتر فناوری اطاعات 
و ارتباطات تماس برقرار کنند.به گزارش روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش؛ 
فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلى مدرک دیپلم توسط دانشجویان ورودی سال ۹۹ 

بدین شرح است:
 ۱- دانشــجوبه ســامانه تاییدیــه مــدارک تحصیلــى )دیپلــم(  بــه آدرس 
https://emt.medu.ir مراجعــه و پــس از پر کردن اقــام داده ای، یک کد 

رهگیری دریافت مى کند.
2- اگر سامانه آموزشى دانشگاه، خدمت برخط مرتبط را در سامانه کارسازی کرده 
باشد، دانشجو مى تواند کد رهگیری دریافتى را در محل مشخص شده در سامانه 

آموزشى دانشگاه درج کند.
3-  اگر ســامانه آموزشى دانشــگاه، خدمت بر خط را در سامانه کارسازی نکرده 
باشد، دانشجو کد رهگیری را به دانشگاه تحویل داده و کارشناس دانشگاه مى تواند 
پس از مراجعه به آدرس  https://kemt.medu.ir  وارد شده و با وارد کردن کد 

رهگیری دانشجویان، تاییدیه را دریافت کند.

نقض دادنامه 930 ميليارد ریالی عليه شهرداری
 منطقه 19 در محاكم قضایی

دادنامه ۹30 میلیارد ریالى که علیه شهرداری منطقه ۱۹ در محاکم قضایى صادر 
شــده بود، با پیگیری های حقوقى شهرداری این منطقه نقض و از تضییع حقوق 
شهروندان جلوگیری شــد. به گزارش روابط عمومى شهرداری منطقه ۱۹، على 
توکلى شــهردار منطقه با اعام این خبر گفت: در پى طرح دعوی ستاد اجرایى 
فرمان حضرت امام )ره( درخصوص پاک ثبتى ۱۱3/2۹ علیه شهرداری منطقه 
۱۹، متأســفانه دادگاه بدوی بدون توجه به دالیل این شــهرداری و اباغ نظریه 
کارشناســى، اقدام به صدور رأی به محکومیت شهرداری منطقه ۱۹ کرده بود.او 
ادامه داد: با دفاعیات مستمر صورت گرفته و برگزاری چندین جلسه کارشناسى در 
اداره کل حقوقى و شهرداری این منطقه و نیز دقت نظر قضات شعبه 5۹ دادگاه 
تجدید نظر اســتان تهران، خوشــبختانه دادنامه بدوی نقض و با صدور حکم له 

شهرداری منطقه ۱۹ از تضییع حقوق شهر و شهروندان جلوگیری شد.

ارسال 2 پيامک صدور بار برگ برای رانندگان 
خطای نرم افزاری است 

روابط عمومى سازمان حمل ونقل، ترافیک شهرداری تهران طى اطاعیه ای اعام 
میدارد؛ارســال دو پیامک برای رانندگان ناوگان حمل بار درون شــهری، درباره 
پرداخت هزینه صدور باربرگ مشکل نرم افزاری است که بزودی برطرف مى شود.

نظر به ابهام ایجاد شده در خصوص ارسال دو بار پیامک به رانندگان درباره صدور 
باربرگ  اعام میشود؛ ارسال دو پیامک نشانه پرداخت دو بار هزینه باربرگ نیست 
و اصاح این مشــکل نرم افزاری در ســامانه صدور سند حمل بار و کاالی تهران 
)بارانه( در دســت اجراســت .  رانندگان برای اطمینان از عدم کسر وجه اضافه 
مى تواننــد به کیف پول الکترونیک خود در ســامانه تهران من مراجعه کرده و با 

مقایسه تعداد باربرگ صادره و موجودی حساب، از این موضوع مطمئن شوند.

كسب رتبه سوم منطقه یک در نگهداشت شهر 
در بين مناطق 22 گانه شهرداری تهران

شمال تهران در نگهداشت حوزه خدمات شهری، توانست در شش ماهه نخست 
سال ۹۹، در جایگاه سوم مناطق 22 گانه شهر تهران قرار بگیرد.به گزارش روابط 
عمومى شــهرداری منطقه یک مانى جعفریان معاون خدمات شــهری و محیط 
زیست شهرداری این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: طبق اعام سازمان 
بازرسى و ســامانه مدیریت شهری ۱37 شهرداری تهران، شهرداری منطقه یک 
در شــش ماهه ســال ۹8 با امتیاز 65 درصدی در رتبه 2۱ مناطق قرار داشــت 
که با اتخاذ تمهیدات الزم توانســت در مدت مشــابه در سال ۹۹ با کسب امتیاز 
۹3 درصدی به رتبه ســوم مناطق دســت پیدا کند.وی گفت: با کاهش فراوانى 
پیام های مردمى در خصوص وضعیت نگهداشــت خدمات شهری شاهد افزایش 
27.8 نمره ای در شــاخص نگهداشت خدمات شــهری در منطقه یک بوده ایم.

جعفریان با اشاره به نظارت های میدانى و طرح های اجرایى جهت بازدید مستمر 
نواحى در روزهای پایان هفته از معابر اصلى و پر تردد  منطقه خاطر نشــان کرد: 
با آبیاری به موقع فضاهای ســبز و بوســتان ها، جمع آوری زباله ها و رفت و روب 
معابر، نصب و شستشــوی مخازن، الیروبى انهار، مبارزه با جانوران مضر شهری و 
جمع آوری سگ های ولگرد و... شاهد کاهش پیام های مردمى و ارتقاء منطقه یک 

در حوزه نگهداشت بوده ایم.

یادداشت

اخبار کوتاه

مردم در تعطيالت سفر نروند

رکورد شکنی دوباره کرونا با ۵۶۱۶ بیمار جدید

جانشين پليس راه كشور تشریح كرد

وضعيت محدودیت های ترافيکی جاده ها در تعطيالت پيش رو

آغاز پرداخت كمک هزینه معيشتی 300 هزارتومانی مددجویان بهزیستی

پيشنهاد جدید برای شروط تردد خودروها در روزهای آلوده پایتخت

شهردار تهران:

دولت تاكنون كمک مالی به حوزه ورزش شهرداری تهران نداشته است

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: با توجــه به تعطیات 
پیش رو از تمام هموطنان خواهشــمندیم به منظور حفظ 
ســامت خود و خانواده از هر گونه اقدام به ســفر به طور 
جد خودداری کنند. به گزارش ایلنا، ســیما سادات الری با 
اشــاره به وضعیت شیوع کرونا در استان یزد بیان کرد: هم 
اکنون تمامى شهرســتان های استان یزد در وضعیت قرمز 
بیماری قرار دارند، میزان رعایت پروتکل های بهداشتى  در 
این اســتان 63 درصد، همچنین استفاده از ماسک توسط 
مردم در اماکن عمومى اســتان یزد 60 درصد و در وسایل 
نقلیه ی عمومى 54 درصد گزارش شده است.وی ادامه داد: 
در هفته ی چهارم مهر ماه بروز موارد بستری در استان در 
مقایســه با هفته ی ماقبل حــدود 28 نفر به ازای هر ۱00 
هزار نفر جمعیت گزارش شــده اســت که این شاخص  با 
اختاف قابل توجه ای باالتر از میزان  متوسط کشور است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: همچنین بروز موارد مرگ 
و میر ناشــى از بیمــاری در این اســتان 24 و نیم نفر به 
ازای هر یک میلیون نفر جمعیت مى باشــد که میزان بروز 
در این شــاخص نزدیک میزان متوسط کشوری است.الری 
در پایــان تاکید کرد: با توجه به تعطیــات پیش روی از 
کلیه هموطنان کشورمان خواهشــمندیم به منظور حفظ 
ســامت خود و خانواده از هر گونه اقدام به ســفر به طور 

جد خودداری کنند.
۳۱۲ فوتى کرونا در ۲۴ ساعت 

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایى 5هزار و 6۱6 مورد 
جدید کووید-۱۹ در کشور طى 24 ساعت خبر داد و گفت: 
از این تعداد 2هزار و 340 تن در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش ایســنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از روز 2۹ 
مهر تــا روز 30 مهر ۱3۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعى 
تشخیصى، 5 هزار و 6۱6 بیمار جدید مبتا به کووید-۱۹ 
در کشــور شناســایى شــد که دو هزار و 340 نفر از آنها 
بســتری شــدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید-۱۹ در 
کشور به 545 هزار و 286 نفر رسید.الری گفت: متاسفانه 
در طول این 24 ســاعت، 3۱2 بیمار کووید-۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
3۱ هزار و 346 نفر رسید.وی ادامه داد: خوشبختانه تا روز 
30 مهــر، 438 هزار و 70۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستانها ترخیص شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: 486۱ نفر از بیماران مبتا به کووید-۱۹ در وضعیت 
شــدید این بیماری تحت مراقبت قــرار دارند.وی افزود: تا 
روز 30 مهــر، چهار میلیون و 5۹۹ هــزار و 554 آزمایش 
تشــخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شــده است.وی در 
توضیح استانهای در شــرایط قرمز گفت: استانهای تهران، 

اصفهان، قم، آذربایجان شــرقى، خراسان جنوبى، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیــاری، البرز، آذربایجان غربى، 
مرکزی، کرمان، خراســان شمالى، همدان، یزد و کردستان 
در وضعیــت قرمز قرار دارنــد.الری درباره اســتانهای در 
وضعیت هشــدار نیز گفت: اســتانهای هرمــزگان، فارس، 
گلســتان و سیستان و بلوچســتان نیز در وضعیت نارنجى 

و زرد قرار دارند.
الزم باشد از بخش های ديگر به بخش کرونا

 اضافه مى کنیم
وزیر بهداشــت خطاب به مدیران بهداشتى و درمانى گفت: 
مردم را نباید هراسناک و وحشت زده کنیم. مصاحبه نکنید 
کــه »تخت خالى نداریم«. اینگونه نیســت. مردم نباید در 
هیچ کجای کشــور هراس نبود تخت بیمارســتانى داشته 
باشــند.به گزارش ایســنا، دکتر ســعید نمکى در نشست 
با اعضای هیات رئیســه دانشــگاه علوم پزشکى ارومیه در 
ستاد این دانشگاه اظهار داشت: در هیچ کجای کشور نباید 
بگوییم که تخت خالى برای بیماران نداریم. خوشبختانه در 
تمام کشور کادر بهداشــتى و درمانى برغم همه مشکات 
مثل کوه ایســتاده اند و دارند تخت خــاص بیماران کرونا 
اضافه مى کنند. اگر الزم باشــد از بخش های غیر کرونا، باز 
هم به بخش کووید-۱۹ اضافــه مى کنیم.وی افزود: نگران 
درآمد اختصاصى بیمارســتانها هم نباشــید. به شما قول 

مى دهم و رئیس جمهور و ســازمان برنامــه و بودجه هم 
حمایت مى کنند. کســری درآمد اختصاصى بیمارستانها را 
به دلیل اشــغال بخش های کرونایى حتما جبران مى کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: تقاضای من این است که به مردم 
ســیگنال مایوس کننده  بیهوده ندهید. مردم را از خطرات 
کرونا آگاه کنید، هوشیار کنید اما اینگونه صحبت نکنید که 
»ایها الناس، تخت خالى نیســت و ممکن است در خیابان 
بمانید«. بنده به عنوان وزیر و شــما به عنوان خدمتگزاران 
کنار مردم در نظام سامت، وظیفه داریم که همه بیماران 
را فارغ از هر دلیل و علتى پذیرش و به آنها خدمت رسانى 
کنیم.نمکى تصریح کرد: مگر کســى که چاقو خورده، دعوا 
کــرده، رانندگى ناجــور کرده، خودرو او واژگون شــده را 
پذیرش نمى کنیم؟ همیشــه مى گویم و تکرار مى کنم بنده 
وزیر بهداشــِت همه ملت ایران اعم از شــیعه، اهل تسنن، 
زرتشــتى، مســیحى، کلیمى، المذهــب، اصولگرا، اصاح 
طلب و حتى زندانى محکوم به اعدام هستم. نمى توانیم به 
مردم بگوییم که چون چاقو کشیده ای و به شکم همدیگر 
فرو کــرده اید، تو را پذیرش نمى کنم. مســوولیت ما چیز 
دیگریســت.بنابر اعام روابط عمومى وزارت بهداشت، وی 
یادآور شــد: خواهش من این اســت که به مردم وحشت 
بیهــوده منتقل نکنیم که تخت خالــى نداریم و هیچ وقت 
نباید این را اعام کنیم چــون تخت خالى داریم اما از آن 
طرف هم باید مردم را نســبت به ایــن بیماری آگاه کنیم. 
فرض کنید همه خودروهای آتش نشانى، جنب خانه فردی 

ایســتاده آیا او باید خانه خــود را آتش بزند؟ یا اینکه همه 
امدادگــران در یک مکان حضور دارنــد، فرد باید خودش 
را از پشــت بام پایین بیاندازد؟وزیر بهداشــت تاکید کرد: 
نمى توانیم به مردم القای وحشــت کنیم پــس باید برای 
بخش کرونا و غیرکرونا حتما آمادگى داشــته باشیم و این 
بخش ها حتى برای انجام ســى تى اســکن و آزمایش را از 
همدیگر جدا کنیم تا زنجیــره انتقال را قطع کرده و برای 

سایر بیماران اعتماد و اطمینان ایجاد کنیم.
تصمیم گیری برای بیمارستان های صحرايى؛ بزودی

معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهى مقابله با کرونا 
در تهران با بیــان اینکه اگر روند ابتا به همین روال ادامه 
داشــته باشــد، مطمئنا تهران با مشــکل جدی در زمینه 
بســتری بیماران جدید کرونایى مواجه مى شود.دکتر على 
ماهر در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به روند صعودی ابتا 
و میزان بســتری بیماران کرونایــى در بخش های عادی و 
ویژه بیمارســتان ها و مراکز درمانى تهــران در طول پیک 
سوم کرونا، اظهار کرد: متاســفانه همچنان میزان ورودی 
بیمارســتان ها به مراتب بیشــتر از ترخیصى هاســت و هر 
روز نیز بر تعــداد مبتایان و مراجعین بــه مراکز درمانى 
و بیمارســتان ها و به تبع آن افراد نیازمند بســتری افزوده 
مى شــود.وی بــا بیان اینکــه طبیعتا ظرفیــت تخت های 
عادی و ویژه در نظر گرفته شــده بــرای بیماران کرونایى 
در بیمارســتان های تهران از چند وقت پیش تکمیل شده 
اســت، گفت: از هفته گذشته اکثر بیمارستان ها با ترخیص 
بیمــاران الکتیو، ظرفیت هــای جدیدی را برای بســتری 
بیماران کرونایى ایجــاد کردند که این ظرفیت نیز محدود 
بــوده و حداکثر طــى چند روز آینده پر مى شــود.ماهر با 
بیــان اینکه اگر روند به همین روال ادامه داشــته باشــد، 
مطمئنا تهران با مشــکل جدی در زمینه بستری بیماران 
جدید کرونایى مواجه مى شــود، اظهار کرد: البته استفاده 
از ظرفیت بیمارســتان های صحرایى هنوز در دســتور کار 
ســتاد قرار نگرفته ولى این امکان وجود دارد که در صورت 
نیاز و بحرانى شدن شرایط از ظرفیت این بیمارستان ها نیز 
استفاده شود.وی تامین نیرو برای ارایه خدمات درمانى در 
بیمارســتان های صحرایى را معضل جدی دانست و گفت: 
در این رابطه نیز در حال برنامه ریزی هســتیم و به زودی 
در زمینه راه انــدازی این بیمارســتان ها در نقاط مختلف 
تهران تصمیم گیری مى شــود.معاون برنامه ریزی و نظارت 
ســتاد فرماندهى مقابله با کرونای تهــران در پایان با بیان 
اینکــه امکانات و تجهیزات الزم برای ارایه خدمات درمانى 
در بیمارســتان های صحرایى فراهم مى شود، گفت: اولویت 
اول ما ایجاد تخت های سیار ویژه در این بیمارستان هاست.

جانشــین پلیــس راه کشــور محدودیت های تــردد در 
جاده های کشــور در تعطیات پیش رو را تشــریح کرد.

ســرهنگ ایوب شــرافتى در گفت وگو با ایســنا، درباره 
محدودیت های ترافیکى در محورهای کشــور اظهارکرد: 
درباره محدودیت های ترافیکى و ممنوعیت ســفر تا این 
لحظه هیچ محدودیت و ممنوعیتى برای تردد خودروهای 
سواری و منع سفر در جاده ها اعمال نشده است.وی ادامه 

داد: البتــه در تعطیات پیش رو هیچ تصمیمى برای ارائه 
تسهیات تردد به خودروها در جاده های شمالى نخواهیم 
داشــت و براین اســاس هیچ یک از جاده های کشــور به 
منظور سهولت تردد و تخلیه سریع بار ترافیک یک طرفه 

نخواهد شد.
جانشــین پلیس راه کشــور درباره محدودیت های اعمال 
شده برای موتورســیکلت ها و وســایل نقلیه سنگین در 

تعطیات پیــش رو نیز گفت: یکســری محدودیت ها از 
چهارشــنبه 30 مهر ماه تا دوشــنبه پنجم آبان ماه برای 
تردد موتور سیکلت ها و وسایل نقلیه سنگین اعمال شده 
که بر این اســاس تردد موتور سیکلت از ساعت ۱2 ظهر 
دیروز 30 مهرماه تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه پنجم آبان 
مــاه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور 

تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی با اشاره به محدودیت های وضع شده برای وسایل نقلیه 
سنگین به استثناء حامان مواد سوختى و فاسدشدنى نیز 
گفت: تردد کلیه تریلرهــا کماکان در محور هراز  ممنوع 
اســت. همچنین تردد کلیه کامیون هــا و کامیونت ها به 
استثنای حامان مواد سوختى و فاسد شدنى از ساعت 6 
صبح تا ســاعت 2 بامداد امروز و روزهای، جمعه ، شنبه ، 

یکشنبه و دوشنبه در محور هراز ممنوع است.

رئیس ســازمان بهزیســتى کشــور از آغاز 
پرداخــت کمک هزینه معیشــتى ۱00 هزار 
خانوار مددجوی بهزیســتى در سراسر کشور 
خبر داد و گفت: افرادی که مســتمری بگیر 
هستند و کسانى که پشت نوبت مستمری قرار 
دارند، براساس اولویت و جدول توزیع استانى، 
مشمول دریافت کمک هزینه معیشتى 300 
هزار تومانى مى شوند.به گزارش ایسنا، دکتر 
وحیــد قبادی دانا در مراســم اهــدای اقام 
ضروری مددجویان ســازمان بهزیســتى در 
استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: امروز 
روز مبارکى اســت زیرا هم در آســتانه اعیاد 
مبارک ماه ربیع االول هســتیم و هم از این 
بابت که امروز به نوعى برای ما عیدی خواهد 
بود که مى توانیــم کمکى را برای مددجویان 
بهزیستى در شهرستان های  عزتمند سازمان 

چابهار و قصرقند در جنوب استان سیستان و 
بلوچستان داشته باشیم.

وی افــزود: بعد از ســفر مهنــدس فتاح به 
استان سیســتان و بلوچستان و بازدیدی که 
از این مناطق جنوبى اســتان داشــتند، در 
تماســى که در روز جمعه با ایشــان داشتم، 
گفتند که نیازمندی ها در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان و در شهرســتانهای چابهار و 
قصرقند بــرای مددجویان از جمله مســائل 
است، طى تماســى که با همکاران در استان 
داشــتیم این نیازها احصاء شد و هم در بعد 
کمک برای اتمام ساخت ۱40 واحد مسکونى 
برای مددجویان و هم برای کمک هزینه های 
معیشــتى برای امــور ۱000 خانــوار تحت 
پوشــش سازمان بهزیســتى در 2 شهرستان 
و توابع آن و همچنین تجهیزات توانبخشــى 

ماننــد ویلچر و ویلچر برقى و تامین وســایل 
منزل توانســتیم کمک جذب کنیم.به گفته 
قبادی دانا، در مجموع بنیاد مستضعفان مبلغ 
۱50 میلیارد ریال معادل ۱5 میلیارد تومان 
برای این کمکها اختصاص داده که این اقام 
تهیه شده است و در حال توزیع است.رئیس 
سازمان بهزیستى اظهار کرد: سال گذشته از 
منطقه دشتیاری و اورکى در جنوب سیستان 
و بلوچســتان بازدید کردم و وضعیت سخت 
زندگى مردم و مددجویان سازمان بهزیستى 
را از نزدیک مشاهده کردم و در آن مقطع نیز 
مبالغى را بر روی کارت بانکى  آن دســته از 
مددجویان ســازمان بهزیستى که منازل آنها 
بر اثر سیل آســیب دیده بود، شارژ کردیم و 
سعى شــد نیازهای اولیه آنها را تا حد امکان 
تامیــن کنیــم. وی افزود: کمک هــای بنیاد 

مستضعغان و سایر دســتگاه ها و کمک های 
مردمــى و مشــارکت های مردمــى خیرین 
کمک حال مددجویان بهزیســتى بوده است. 
تاکنــون در دوره کرونا مبلــغ ۱75 میلیارد 
تومان بنیاد مســتضعفان بــرای مددجویان 
سازمان بهزیستى در قالب کمک هزینه لوازم 
بهداشــتى به مددجویان، کمک هزینه لوازم 
بهداشــتى به کــودکان کار و خیابانف کمک 
هزینه معیشتى برای خانواده های مددجویان 

کمک کرده است.
 همچنیــن برای پرداخت تســهیات قرض 
الحسنه ودیعه مســکن نیز مبلغ 50 میلیارد 
تومــان بــه ســازمان بهزیســتى اختصاص 
بهزیستى کشور  است.رئیس ســازمان  یافته 
همچنین اعــام کرد که امــروز همزمان با 
توزیــع اقــام اهدایى بنیاد مســتضعفان به 

مددجویان ســازمان بهزیستى در قصر قند و 
چابهار، شاهد شــروع پرداخت کمک هزینه 
معیشــتى برای ۱00 هــزار خانوار مددجوی 
بهزیستى در سراسر کشــور هستیم؛ افرادی 
که مستمری بگیر هستند و کسانى که پشت 
نوبت مستمری قرار دارند که براساس اولویت 
و جدول توزیع استانى مشمول کمک هزینه 
معیشــتى 300 هزار تومانى مى شوند که در 
مجموع مبلــغ 300 میلیارد ریال معادل 30 
میلیــارد تومــان مبلغ در نظر گرفته شــده 
اهدایــى و کمک بنیاد مســتضعفان انقاب 
اســامى است که در آســتانه اعیاد ماه ربیع 
برای خانوارهای مددجویان سازمان بهزیستى 
اســتانهای سراســر کشور براســاس جدول 
توزیع و ســامانه مربوطه در نظر گرفته شده 

و اختصاص مى یابد.

مدیرعامل ستاد معاینه فنى خودروهای تهران 
پیشــنهاد داد که در روزهای اضطرار آلودگى 
هوا داشــتن معاینه فنــى برتر به جای پاک 
زوج و فــرد معیار تــردد خودروها قرار گیرد.

حســین مقدم در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به وضعیت هــوای آالینده این روزهای تهران 
اظهار کرد: 20 سال قبل برنامه جامع کاهش 
آلودگى هوا در ۹ محور تدوین شد که در محور 
پنجــم به بحث معاینه فنى دقیق و مســتمر 
توجــه ویژه ای شــد که براســاس این محور 
معاینه فنى مکانیزه مــورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان این که راهکار حل معضل آلودگى 
هوا چندین ســال اســت که مشخص شده و 
هــر وقت که هوا آلوده مى شــود مجددا همه 
به لزوم اجرای راهکارهای کاهش آلودگى هوا 
تاکید مى کننــد، گفت: در این محورها عاوه 
بــر توجه به معاینه فنى بــه ارتقاء تکنولوژی 
خودرو، توســعه حمل و نقل، ارتقاء سوخت و 
فرهنگ سازی نیز توجه شده است که باید در 

مورد میــزان موفقیت این راهکارها پرس وجو 
کرد. مدیرعامل ستاد معاینه فنى خودروهای 
تهران در خصــوص وضعیت مراجعه به مراکز 
معاینه فنى شــهر تهران اظهار کــرد: روزانه 
حدود 5000 تا 6000 خودرو به مراکز معاینه 
فنى مراجعه مى کنند که خوشبختانه شرایط 
نرمال اســت و صف مراجعه کنندگان نداریم.

مقدم با بیان این که میــزان مراجعه مردم به 
مراکــز معاینــه فنى در هفت ماهه نخســت 
امسال نسبت به مشابه سال قبل حدود چهار 
درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: تا 26 
مهرماه ســال جاری ۹70 هزار و 662 خودرو 
به مراکز معاینه فنــى مراجعه کرده اند که از 
این تعــداد حدود ۱۱7 هزار و 600 خودرو از 
تســت گازهای خروجى مردود شدند اما ۹5 
درصدشــان پس از رفع ایراد توانستند معاینه 
فنى اخذ کنند و به عبارتى دیگر سهم مراکز 
معاینه فنى شهر تهران در کاهش آلودگى هوا 
اصــاح ۱۱7 هزار خودرو بوده اســت.وی در 

پاسخ به این سوال که به عنوان کارشناس چه 
راهکاری را مى توان برای کاهش آلودگى هوا 
ارائه کرد، تصریح کــرد: قاعدتا اجرای همان 
۹ محور کاهش آلودگى هوای تهران مى تواند 
نقش موثری در رفــع آلودگى هوای پایتخت 
داشته باشــد، اما پیشنهاد ما این است که در 
روزهای ناسالم و شرایط اضطرار تصمیمات به 
روزتری اتخاذ شــود و تردد خودروها به جای 
آنکه براســاس پاک خودرو باشــد، براساس 
میــزان آالیندگى خــودرو باشــد.مدیرعامل 
ستاد معاینه فنى خودروهای تهران ادامه داد: 
پیشــنهاد مشخص ما این است که در شرایط 
اضطــرار، معاینه فنى برتر بــه عنوان یکى از 
شاخص های تردد خودرو در سطح شهر مورد 
توجه قرار گیرد، چرا که در ســنوات گذشته 
صرفا براســاس پاک زوج و فــرد خودروها 
مى توانستند در روزهای اضطرار در شهر تردد 
کنند، اما از این به بعــد مى توان یک راهکار 
اجرایى بهتری داشــت یعنى کمیته اضطرار 

داشــتن معاینــه فنى برتر را شــاخص تردد 
اعام کند.وی با بیان این که این پیشــنهاد در 
شــهرداری تهران مطرح شــده و به زودی به 
کمیته اضطرار آلودگى هوا تقدیم مى شــود، 
تصریح کرد: سازمان محیط زیست نیز از این 
پیشنهاد استقبال کرده هرچند که امیدواریم 
هوای تهران روزهای بدتــری را تجربه نکند، 

اما خودرویــى که معاینه فنــى دارد حداقل 
تولید مى کند.مدیرعامل ســتاد  را  آالیندگى 
معاینه فنــى خودروهای تهــران اضافه کرد: 
خــودروی دارای معاینه فنى برتــر الزاما به 
این معنا نیســت که آالیندگى نــدارد، بلکه 
آالیندگى آن کمتر است و به سطح استاندارد 

زمان تولیدش نزدیک است.

شــهردار تهران گفت: دولت تاکنون کمک مالى به حوزه 
ورزش شهرداری تهران نداشته است.

به گزارش ایســنا، پیروز حناچى با حضــور در مجموعه 
تخصصى تیراندازی پردیســان، شــاهد بازی های بومى و 
محلى، تکواندو، تیراندازی، دوچرخه تریال، شــوت دارت، 
تنیس روی میز، ســپک تاکــرا و ... بــود. در این میان، 
شهردارتهران خود نیز با برداشتن اسلحه، تیراندازی کرد 
و با پرتاب دارت، ســیبل را مورد هــدف قرار داد. در این 
جشــنواره که با مشارکت سازمان ورزش شهرداری تهران 
و حضــور »محمدرضا جوادی یگانه« معــاون فرهنگى و 
اجتماعى شــهرداری تهران، »امیر محســنى« مدیرعامل 
ســازمان ورزش و »حسن رحمانى« شــهردار منطقه 2 
برگزار شــد، گروه های مختلف ورزشى به اجرای حرکات 

مهیج ورزشــى و انجام بازی های بومــى محلى با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتى پرداختند.شهردارتهران در 
پاسخ به اینکه اماکن ورزشى شــهرداری تهران در زمان 
کرونا بــه حالت تعطیل و نیمه تعطیــل در آمده اند، آیا 
جبران خسارتى از سوی دولت در این حوزه صورت گرفته 
اســت؟ گفت: در این باره دولت کمــک مالى و ریالى به 
شــهرداری نداشــته اســت. »پیروز حناچى« همچنین 
بــا حضور در جشــنواره ورزشــى منطقه 2 با اشــاره به 
ورزش های بومــى و محلى و ورزش هایى کــه به تازگى 
به محدوده بازی های لیگ و بین المللى اضافه شــده اند، 
افزود: برنامه ورزشــى امروز حرکــت نمادینى بود که در 
شــرایط کرونایى باید بتوانیم با ورزش و نشاط، قدری از 
روحیه خمود شــهروندان را در شرایط قرنطینه بازسازی 

کنیــم.وی در خصوص اختصاص فضای باز بوســتان های 
پایتخــت بــه ورزش همگانى ادامه داد: شــهروندانى که 
قبل از شــیوع ویروس کرونا در ســالن ها و باشــگاه های 
ورزشى شــهرداری ورزش مى کردند، در حال حاضر این 
فضــا را برای این افراد فراهم کرده ایم تا بتوانند به فضای 
ورزشــى باز گردند.حناچى در خصوص وضعیت سامت 
مردم در شــهر تهران اظهارکرد: زندگــى با عارضه هایى 
همچون کم تحرکى همراه اســت که بــه تبع آن چاقى، 
دیابت، فشارخون و افزایش وزن به عنوان یک تهدید تلقى 
مى شــود که راه حل این موضوع هم پر تحرکى است که 
البته شــرایط کرونایى این موضــوع را حادتر کرده که با 
رعایت فاصله و پروتکل ها، مى توان بخشــى از این نقیصه 
را جبــران کرد. به گفته شــهردارتهران، تحرک به دنبال 

خود نشاط آوری دارد و شرایط کرونایى فعلى نیز در عین 
تهدیــد این فرصت را برای ورزش به وجود آورده اســت. 
بر اساس گزارش روابط عمومى سازمان ورزش شهرداری 
تهران، حناچى در خصوص اینکه اماکن ورزشى شهرداری 
تهران در زمــان کرونا به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در 
آمده اند، خاطرنشــان کرد: در این بــاره دولت کمکى به 

شهرداری نداشته است.
از ســوی دیگر، شــهردار تهران در جلســه مجازی که با 
صاحبان صنایع سیمان برگزار شــد، اعام کرد: کارخانه 
ســیمان ری 25 سال است که تعطیل شده و سندش هم 
به نام دولت است و ما مجوز ساخت موزه در این کارخانه 
را از دولــت گرفته ایم البته صرفا موزه نیســت بلکه یک 

مجموعه اقتصادی مبتنى بر فرهنگ است.


