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نگاه

به فرخندگی دهم تیرماه ،جشن تیرگان

تیرگان روز پاسداری از مرزهای ایران
و روز گرامیداشت دبیران

روایت خواندنی ابوریحان بیرونی از جشن تیرگان

در گاهشماری کهن ایرانی ،روز سیزدهم هر ماه «تیر» نام دارد و از آن جا که هر
گاه نام روز با نام ماه برابر شــود آن روز را جشــن میگیرند و شادمانی میکنند،
از همین رو ،ســیزدهم تیر به گاهشماری کهن ،دهم تیر به گاهشماری کنونی،
«جشن تیرگان» است که ایرانیان در این روز جشنی باشکوه برپا میکردند.
بــه گــزارش «مردمســاالری آنالین» ،ایــن جشــن از آن فرشــته «تیر» یا
«تیشــتر» اســت که به باریدن باران یاری میرســاند .افزون بر این ،حماســه
آرش کمانگیــر در ایــن روز رقــم خــورده اســت ،روزی که میتــوان آن را
روز پاســداری از مرزهــای ایرانزمیــن در برابر دشــمنان دانســت و نیز این
روز روز گرامیداشــت دبیــران و نیــز بزرگداشــت دهقانان در ایران باســتان
بوده اســت .ابوریحان بیرونی در کتاب «آثار باقیه از مردمان گذشته» ،در بخش
«گفتار درباره ماههای ایرانی» ،بندهای  ۲۹تا  ،۳۲درباره جشــن تیرگان چنین
گفته اســت« :روز ســیزدهم آن ،همانا روز «تیر» ،جشن اســت ،که باز از برایِ
سازواریِ دو نام «تیرگان» نامیده شود؛ و آن را دو سبب باشد :یکی آن که آوردهاند
افراسیاب چون بر «ایرانشهر» چیرگی یافت ،و منوچهر را در «تبرستان» در بندان
ِ
درخواست کاری نمود که بدان چیزی به وی ارزانی دارد ،بر این پایه
کرد ،از وی
که به اندازه یک تی ِر پرتاب در همچندش از ایرانشهر بدو بازگردد .پس فرشتهای از
فرشتگان نزدش بیامد به نام «اسفندارمذ» ،و فرمان داد که کمانی برگیرد و تیری
بدان اندازه که نمودگار تیراندازش باشد؛ چنان که در کتاب «اوستا» بیان گردیده:
«آرش» فراخوانده شد که مردی بزرگوار و دیندار و فرزانه بود .منوچهر فرمان داد
آن کمان برگیرد و تیر را بیفکند .پس او برخاست و برهنه شد و گفت :ای پادشاه!
ای مردم! تن مرا ببینید ،من از هر زخم و ریش و بیماری برکنارم؛ اما یقین دارم
که چون با این کمان تیر بیفکنم ،تنم پاره پاره شود ،جانم از تن برود؛ همانا این
جان را فدای شما خواهم کرد .آن گاه به تک پیش رفت ،کمان را – با همه نیرویی
که خدا بدو داده بود – کشــید ،و بدان تیر انداخت ،و خود پاره پاره شد .خدا باد
را فرمان داد تا آن پیکان از کوهستان «رویان» فراگذرد ،که هم بدان تا دورترین
جایی از خراسان ،میان « َفرغانه» و «تخارستان» بر تنه درخت گردوی بزرگی فرود
آمد – درختی چندان بزرگ که مانندش در جهان نبوده اســت .گویند از جایگاه
فرودش پیکان هزار فرســنگ است؛ پس بر آن تیرافکنی صلح
تیراندازی تا جای
ِ
و سازش نمودند ،که در همین روز (تیرگان) بوده ،و مردم آن را جشن گرفتهاند.
 ...گفتهانــد که روز تیرافکنی همین روز ،یعنی «روز تیر» و آن «تیرگان کوچک»
است؛ و روز چهاردهم ،یعنی «گوش روز» ،همانا «تیرگان بزرگ» است که در آن
خبر برخورد تیر آرش بدان جا رســید .اما سبب دوم همان « َدهیوپَدیه» است که
معنای آن کشورداری ،گیتیبانی و پاسداری و فرمانروایی در آن است ،و دهقانگری
که معانی آن زمینداری ،آبادانی گیتی و کشاورزی و بخش کردن آن است ،این دو
همزاد یکدیگرند تا گیتی را آباد کنند و پایمندیاش را همارگی بخشند و تباهیاش
همبر آن دو است ... .نام این
را بهســازی نمایند و «دبیری» (= کتابت) پی آیند و َ
روز «تیر» همنام با ستاره «تیر» (= عطارد) اخت ِر «دبیران» (= کاتبان) است ... .پس
این روز برای شکوهنمایی و بزرگداشت دبیران جشنی شد که در آن به مردم گیتی
سپارش شده تا به جامه دبیران (= نویسندگان) و دهگانان (= زمینداران) درآیند.
پس شاهان و دهقانان و موبدان و جز ایشان ،هم چنان تا روزگار گشتاسپ ،از بهر
بزرگداشــت پیشه دبیری و مِهینداشت دهگانگری در تیرگان جامه دبیران به بر
میکردند» (گردانش پرویز سپیتمان ،رویههای  ۲۸۸تا .)۲۹۰
رخداد تاریخی دیگری که در این روز رخ داده در زمان ساسانیان و پادشاهی فیروز
بوده که هفت ســال در ایران باران نبارید و خشکســالی بیداد میکرد .در چنین
روزی مــردم روی به بیابان آوردند و با نیایش خود از پرورگار آرزوی باریدن باران
کردند و پس از آن بارش باران آغاز شــد و به شــادی در چنین روزی ایرانیان به
یکدیگر آب میپاشند .آیین برگزاری این جشن چنین است ک چند روز پیش از
جشن تیرگان همه خانه را پاکیزه میکنند و بامداد روز جشن همه آبتنی کرده
جامه نو میپوشند .آن چه ویژه این جشن است تار نازکی از ابریشم هفت رنگ و
سیمی نازک است که به هم میبافند که به نام «تیر و باد» است که شاید نشانه
رنگهای رنگین کمان در آسمان و نمادی از کمان آرش باشد.
جشن تیرگان بر همه ایرانیان شاد باد!
خبر

تشريح فعاليت شهرداري منطقه ٥
براي هدايت آبهاي سطحي

شــهردار منطقه  ،5از عملیات احداث کانال و رفع نقص لولهکشــی انتقال و
هدایت آبهای سطحی منطقه بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،5فریدون حیدری هدف از این بازدید را ارزیابی و برداشت کلی شرایط
کانالهای انتقال آب ســطح منطقه اعالم کــرد و گفت :برای برطرف كردن
خطر نقاط آبگیر در فصلهای بارانی سال یک سری نقص و انسداد در مسیر
لولهگذاری و کانالها وجود دارد که با همکاری منطقه و شــرکت خاکریز آب
در حال برطرف کردن آن هستیم.
حيــدري به عملیات رفع ســه گلوگاه ســیالبی منطقــه در خیابان تقدیری
 ،ســلیمی جهرمی و ارم اشــاره کرد و گفت :برنامه مــا آمادگی کامل برای
بارندگیهای امســال اســت ،تا با هدایت و توزیع آبهای ســطحی از وقوع
ســیالب و آبگرفتــی معابر در فصــل بارندگی پیشــگیری کنیم .شــهردار
منطقه  ٥اظهار داشــت :با اقدامهای مناســبی که در ســال گذشته صورت
گرفــت ،به میزان قابــل توجهی از آبگرفتگی و خســارتهای ناشــی از آن
جلوگیری شد.
حیدری از اتمام عملیات حفاری و لولهرانی در فاز چهار احداث کانال آبهای
ســطحی خبر داد و اظهار داشت :این بخش از قسمت شمالی میدان دانشگاه
آغاز میشــود و به سمت کانال ورســک امتداد مییابد ،با تکمیل آن حجم
آبی که از محله شــاهین به سمت میان رود ســرازیر میشود ،توزیع شده و
کاهش مییابد .شــهردار منطقه  ٥خاطرنشــان کرد :برنامه ما رفع نقصهای
قطعات کانالکشــی تا پایان فصل تابستان است تا با کنترل و هدایت آبهای
ســطحی بخش شــمالی منطقه ،در فصل بارندگی با مشــکل مواجه نشویم.
حیــدری به شناســایی و رفع خطر نقــاط آبگیر منطقه اشــاره کرد و گفت:
تعدادی از این نقاط آبگیر نیز در بارندگی ســال گذشــته شناســایی شد و
باتوجه به شــرایط و نوع معبر ،اقدامهای کارشناســی مختلفی برای هدایت
روانآبها انجام میشود.شــهردار منطقه  ٥اقــزود :آبگرفتگی دربرخی نقاط
به وســیله مانــع ثابت ،تغییر جهت داده و در برخی نقــاط دیگر با اقدامهای
مختلف مانند نصب دریچه  ،چاه جذبی  ،تعریض یا میزان کم جدول کشــی
برطرف میشود.
حيدري ابــراز امیدواری کرد ،با بهرهبرداری از کانــال دره ذغالي ،روانآبها
از مرکــز منطقه به قســمت غرب هدایت شــده و حجم آبهای ســطحی
کاهــش یابد  .شــهردار منطقه  ٥عملیات رفع موانــع و پلهای کانال میان
رود ،اصالح دیوارههای دره فرحزاد و پل خوشــمرام ،الیروبی مداوم مسیلها
و رســوببرداری حوضچهها را از جملــه اقدامهای مثبت عنوان کرد که برای
هدایت آبهای ســطحی در منطقه  5صورت گرفته اســت  .حيدري با بيان
اينكه در ســال  1397سیل رودخانه کن خســارتهاي زیادی به باغات کن
دیوارههــا وجادههای اطراف رودخانه وارد کرد ،به رفع آبشکســتگی و اصالح
برخی نقاط دیوارههای اطراف رودخانه کن اشــاره کرد و گفت :مســیل این
رودخانه ،به صورت مستمر الیروبی میشود.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد

افزایش بستریهای کرونا در بخشهای ویژه

فرمانــده عملیات مقابلــه با کرونا در کالنشــهر تهران با
اشــاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شــیوع کرونا در
نــاوگان حمل و نقل عمومی گفت :مشــخصا بیشــترین
مرکز تجمعی در شــهر تهران مربوط بــه مترو و ناوگان
حمل و نقل عمومی است.به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا
زالی با اشــاره به تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی
بر اجباری شــدن استفاده از ماســک در تجمعات اظهار
داشــت :در کالنشــهر تهــران مراکز تجمع متناســب با
ترددها و حضور فیزیکی افــراد قابلیت تعریف دارد.زالی،
مراکز خرید ،فروشــگاههای بزرگ ،ادارهها و مراکزی که
فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعی انجــام میدهند را از
دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان
کرد :به طورکلی شــاخص مدت زمان حضور افراد ،میزان
تراکــم و فضای محیط میتواند خطر انتقال ویروس کرونا
را بــه صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران با بیان
این که طبق آخرین مطالعات جهانی اســتفاده از ماسک
میتواند به شکل قابل توجهی انتقال کرونا را کاهش دهد،
گفت :آمار بیانگر این مطلب اســت که استفاده از ماسک
میتواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص رصد وضعیت
اپیدمی در جامعه اســت ،اثرگذار باشد.وی با اشاره به این
که تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی تلقی میشود
نیز توضیــح داد :در این باره هنوز اجمــاع جهانی وجود
ندارد ،در برخی کشــورها بر اساس شیوه نامه عدد سه،
برخی پنج و در برخی کشــورها این عدد به سقف  ۲۰نفر
نیز میرسد.
زالی با بیان این که در کشور ما با کمک از اساتید همهگیر
شناســی میتوانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی دست

یابیم ،تاکید کرد :این عدد در مورد فضاهایی که شــرایط
مــواج دارند ،تجمعات خطر آفرین حدود  ۲۰نفر اســت.
وی افزود :در برخی کشــورها با توجه به شــرایط بحرانی
این عدد به صورت ســختگیرانهتر اعمال میشــود و در
برخی موارد حتی به عدد ســه نفر نیز میرســد .فرمانده
عملیــات مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران با اشــاره
به آخریــن مبتالیان کرونا از روز  8تیــر تا روز  9تیرماه
گفت :تهران در ســاعاتی که گذشت شرایط متفاوتتری
را تجربه کرده اســت و بالغ بــر  ۳۹۹بیمار در بخشهای
عادی بســتری شدهاند .این آمار بیانگر فاصله معنادار این
رقم در مقایســه با روزهای گذشته است.دکتر زالی ادامه

داد ۱۲۲ :بیمــار مبتال به کرونا در بخشهای مراقبتهای
ویژه بســتری شــدهاند که در طول دو هفته گذشته این
آمار جدید بســیار افزایش یافته اســت.فرمانده عملیات
مقابله بــا کرونا در کالنشــهر تهران افــزود ۸,۶ :درصد
بیماران مبتال به کرونا که به بخشهای سرپایی بهداشت
و درمان مراجعه کردهاند نیز نیاز به بستری در بخشهای
بیمارستانی داشتهاند.
 ۱۶۲جانباخته کرونا در  ۲۴ساعت
ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز و مرگ و
میر ناشــی از بیماری کووید ۱۹-در کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،دکتــر الری از روز  8تیر تا روز  9تیر

 ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و
 ۵۳۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی
شــد که یک هزار و  ۴۶۱مورد بســتری شدند.وی گفت:
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۲۲۵هزار و ۲۰۵
نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشــت افزود :متاسفانه در
طول این  ۲۴ســاعت ۱۶۲ ،بیمار کوویــد ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری
به  ۱۰هزار و  ۶۷۰نفر رســید.وی افزود :خوشــبختانه تا
روز  9تیر  ۱۸۶هزار و  ۱۸۰نفــر از بیماران ،بهبود یافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شــده اند.به گفته سخنگوی
وزارت بهداشت ۳۰۳۷ ،نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی گفــت :تا روز  9تیر یک میلیــون و  ۶۳۹هزار و ۷۸
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری ضمــن تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشــت فردی
و اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک
بویژه در تجمعــات و اماکن عمومی ،گفت :اســتانهای
خوزســتان ،کردســتان ،آذربایجانهای غربی و شــرقی،
هرمزگان ،بوشهر ،خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت
قرمز و اســتانهای ایالم ،لرســتان و گلستان در وضعیت
هشــدار قرار دارند.وی همچنین گفت :از روز یک شــنبه
خیز قابل توجهی در آمــار موارد بیماری در تهران داریم
که نگران کننده اســت .بیتردید این افزایش آمار بازتاب
عملکرد مــا در بحث بازگشــاییها و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی است.الری بر پیوســتن به پویش «من ماسک
میزنم» تاکید کرد و گفت :یافتههای علمی فعال بهترین
راه بــرای پیشــگیری از بیماری را اســتفاده از ماســک
معرفی کردهاند.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) خبر داد

افتتاح مترو برج میالد تا شهریور ماه

مدیرعامل شــرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
از افتتــاح مترو برج میالد در خط  ۷تا شــهریور ماه خبر
داد .علی امام صبح دیروز در نشســت خبری که به منظور
تشریح اقدامات شــرکت متروی تهران برگزار شد با بیان
اینکه در ســال  ۹۸توانستیم با وجود مشکالت مالی نیمه
جنوبی خط  ۶مترو به طول  ۹کیلومتر حد فاصل دولتآباد
تا شــهدا را افتتاح کنیم ،گفت :بعد از آن  ۲ایستگاه امام
حسین (ع) و کیانشهر نیز وارد مدار بهرهبرداری شد .وی با
بیان اینکه در خط  ۷مترو نیز هشــت و نیم کیلومتر مترو
حدفاصل بسیج تا مهدیه وارد مدار بهره برداری شد ،افزود:
در ســال  ۹۸قول دادیم که در شــش ماهه دوم متوسط
ماهی یک ایستگاه افتتاح کنیم که به دلیل مشکالت مالی
توانستیم سه ایســتگاه افتتاح کنیم که نهایتا در سال ۹۸
مجموعا  ۹ایستگاه به بهرهبرداری رسید.امام با بیان اینکه
در سال جاری اولویت نخست ما تکمیل خطوط نیمه تمام
در خط  ۶و  ۷و توســعه غربی خط  ۴مترو اســت ،گفت:
نزدیک به  ۶۴کیلومتر خطــوط مترو داریم که به صورت
کامل افتتاح نشده اســت و حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان
سرمایه شــهر زیر زمین مانده که باید تکمیل شود.وی با
بیــان اینکه در تیر ماه  ۲رام قطار از  ۷۰واگنی که چندی
پیش خریداری شــده بود ،وارد مدار میشود و با ورود این
 ۲رام قطار پرونده  ۷۰واگن بسته میشود ،گفت :در برنامه
ریزیهای انجام شــده قرار بود که سه پست برق نیز وارد
مدار شــود اما به دلیل تحریمها و کرونا ممکن است این
مهــم تا ماههای آینده به طــول انجامد.مدیرعامل متروی
تهران در مورد سرانجام اوراق مشارکت مترو که در اختیار
بانک آینده قرار دارد ،گفت :این اوراق متعلق به ســال ۹۷
اســت که مبلغ آن  ۱۳۰۰میلیارد تومان بود که دو بانک

معاون فنــی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران
با بیان اینکه مشــکل اصلــی مرکز اورژانس
تهران تعــداد نامطلوب پایگاههــای زمینی
اســت ،گفت :اورژانس تهران فاصله بسیاری
با تعــداد پایگاه اســتاندارد دارد که این امر
با استفاده از سیســتم موتورالنس و استقرار
آمبوالنسها در نقاط کشــور پوشــش داده
میشود .با این اقدام خللی در خدمت رسانی
به مردم ایجاد نمیشــود اما به نیروها فشــار
بســیاری وارد میشود تا این کمبود پایگاهها
جبران شود.دکتر سید رضا معتمدی در گفت
و گو با ایســنا درباره تعداد نیروهای مشغول
بــه کار در مرکز اورژانس تهــران ،تجهیزات
و کمبودهایی که این ســازمان با آن مواجه
اســت ،اظهار کرد :در حال حاضر با احتساب
نیروهای ستادی اورژانس تهران حدود ۲۵۰۰
نفــر نیرو زیــر نظر مرکز اورژانــس پایتخت
فعالیــت دارد و حــدود  ۲۱۴پایگاه زمینی و
دو پایگاه هوایی زیر مجموعه اورژانس تهران

آینــده و صنعــت و معدن ضمانت ایــن اوراق را بر عهده
گرفتند که بانک آینده مبلغ  ۹۱۰میلیارد تومان را ضمانت
کــرد اما تا کنــون این مبلغ را به شــهرداری واریز نکرده
اســت.وی با بیان اینکه سازمان امالک شهرداری تهران تا
کنــون بیش از  ۱۰۰ملک بــرای وثیقه این اوراق به بانک
آینده معرفی کرده اما مورد تأییدشان نیست ،گفت :البته
ســرانجام هفته گذشــته در دفترخانهای وثیقهای را ثبت
کردیــم و  ۱۴.۸میلیارد تومان از این اوراق واریز شــد اما
با توجه به اینکه ســیر پذیرش وثیقه ملکی شــهر توسط
بانک طوالنی شــده بود و شهرداری کم کم به این نتیجه
رسید که از این روش به نتیجه نمیرسد با همراهی بانک
مرکزی مجوزی دریافت کردیم که براساس آن بانک شهر
ضمانتنامه بین بانکی به جای وثیقه صادر کند که شــب
گذشته این مسئله را مجددا پیگیری کردم و امیدواریم تا
اوایــل هفته آینده ضمانتنامه بیــن بانکی به بانک آینده
تحویل داده شــود و تا آخر هفته نیز پول شهرداری برای
مترو آزاد شــود.وی با بیان اینکه اگر ایــن  ۹۱۰میلیارد
تومان به مترو تزریق شــود و بتوانیم اوراق مشارکت سال
 ۹۸را نیز تا آخر تیر ماه به فروش برســانیم ،از این محل
نیــز  ۱۰۰۰میلیارد تومان در اختیــار خواهیم گرفت.امام
افزود :بودجه مترو در سال  ۲۸۰۰ ،۹۹میلیارد تومان است
کــه اگر حداقل بتوانیم  ۵۰درصد آن را دریافت کنیم و از
محل مجتمعهای ایستگاهی نیز  ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار
جذب کنیم میتوانیم در ســال جاری  ۱۲ایستگاه جدید
مترو را افتتاح کنیم.وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی
بر اینکه در این دوره مدیریت شــهری حتی یک کیلومتر
متروی جدید احداث نشــده گفت :در ابتدای دوره جدید
مدیریت شهری تاکید شورا و شهرداری بر تکمیل خطوط

قبلی بود و دقت داشته باشــید که ما طرح جامع مصوب
ریلی نداشــتیم و تا آن زمان اتفاقاتــی که رخ داده بود بر
اساس طرح مصوب و مســتند نبود تا اینکه در بهمن ماه
ســال  ۹۸طرح جامع ریلی تهران مصوب شــد.مدیرعامل
متــروی تهران با بیان اینکــه در طرح جامع ریلی مصوب
شده ایجاد  ۴خط جدید مترو مورد تاکید قرار گرفته است،
تصریح کــرد :هر خط مترو بین  ۱۰تــا  ۲۰هزار میلیارد
تومان هزینه دارد و طبیعتا با این اعتبارات نمیتوانیم این
چهار خط را همزمان بسازیم و باید اولویت بندی کنیم.وی
با بیان اینکه بررسیها نشان داد که ساخت خط  ۱۰مترو
به دلیل آنکه مناطق شــمالی و غربی را پوشــش میدهد
در اولویت ســاخت قــرار دارد گفت :به دلیل مشــکالت
نمیتوانیم بر روی منابع دولتی و شــهرداری حســاب باز
کنیم و بر همین اساس باید به دنبال منابع جدید از جمله
جذب ســرمایه گذار باشــیم که در مورد خــط  ۱۰مترو
جلسات زیادی با سرمایه گذاران و شهرداری مناطق انجام
دادیم و به نظر میرســد تا چند ماه آینده پروژه ســاخت
خط  ۱۰مترو آغاز شــود.وی افزود :خط  ۱۰مترو به طول
 ۴۲کیلومتــر از قنات کوثر آغاز و تا ایســتگاه وردآورد را
پوشش میدهد.وی درباره تعهدات دولت در کمک به مترو
گفت :دولت از لحاظ قانونی موظف به کمک مترو اســت و
این کمکها در قالب پرداخت  ۵۰درصد هزینه ســاخت،
ســهم  ۵۰درصدی در تضمین اوراق مشارکت و همچنین
اختصاص ســهمی از ضمانت فاینانس اســت که در قانون
صراحتا مورد توجه قرار گرفته است.امام با بیان اینکه سال
گذشــته قوانین حمایت دولت از مترو را بررســی کردیم
و متوجه شــدیم کــه دولت در تهران تنهــا به  ۱۵درصد
تعهدات خود عمل کرده است ،تصریح کرد :مجلس مصوبه

ای دارد که بر اساس آن دولت باید ساالنه  ۴۰۰۰میلیارد
تومــان به حمل و نقل عمومی کمک کند که این مهم نیز
تا کنون اجرایی نشده است.مدیرعامل متروی تهران افزود:
اواخر ســال  ۹۸بدهیهای  ۳۰ســاله مترو در دورههای
مختلف مدیریتی را بررســی کردیم و متوجه شــدیم که
بدهیهای دولت با احتســاب ســود و جریمه به  ۲۴هزار
میلیارد تومان رسیده است که اگر دولت به تعهدات قانونی
خود عمل کند این رقم  ۲۴هزار میلیارد تومان را میتواند
پوشش دهد.امام در خصوص سرانجام متروی پرند با بیان
اینکه مسیر ســه راه شاهد تا شهر پرند  ۵۰کیلومتر است
که  ۳۱کیلومتر آن در ســنوات گذشته افتتاح شده است،
ادامه داد :اگر متروی پرند تکمیل شــود اتفاقات خوبی را
شاهد هســتیم چرا که این شهر کانون جمعیتی است اما
نیازمند توجه دولت میباشــد .چرا کــه با این بودجههای
سالی  ۵۰میلیارد تومان و  ...تکمیل آن به جایی نمیرسد
و الزم است دولت وارد شــود.وی با بیان اینکه اولویت ما
در مترو تکمیل خطوط  ۳ ،۷ ،۶و  ۴است گفت :امیدواریم
بتوانیم در شــهریور ماه ایســتگاه برج میالد در خط  ۷را
افتتاح کنیم و شش ایســتگاه در خط  ۶با هفت کیلومتر
نیز بر اســاس برنامه ریزیها باید تا پایان سال افتتاح شود
که بر این اساس ایستگاه تربیت مدرس ،شهرک آزمایش،
مرزداران ،یادگار امام ،اشــرفی اصفهانی و شــهید ستاری
افتتاح خواهد شد.مدیرعامل متروی تهران افزود :بر اساس
برنامه ریزیهای صورت گرفته در خط  ۷نیز امسال شاهد
افتتاح ایستگاههای برج میالد ،نواب ،شهید محالتی ،قیام
و آهنگ هستیم و امیدواریم بتوانیم تا آبان ماه نیز ایستگاه
اقدســیه در خط  ۳را به بهره برداری برسانیم و در صورت
تامین اعتبار این ایستگاهها افتتاح خواهد شد.

ن در پایتخت برکمبود پایگاههای اورژانس
تاثیر قیمت زمی 

هســتند .وی ادامه داد :فعالیت موتورالنسها
در پایتخت که اقدامی به نسبت جدید است
نیز با توجه به اینکه زمان رســیدن بر بالین
بیمار را کاهش داده حدود  ۲۰۰دستگاه است
و اســتفاده از آنها ادامــه دارد.معاون فنی و
عملیاتی مرکز اورژانــس تهران در خصوص
فعالیت آمبوالنسهــای اورژانس در پایتخت
و تعداد آنها گفت :بر اســاس اســتانداردها
اورژانــس باید به ازای هــر  ۵۰هزار نفر یک
آمبوالنس داشته باشد .همچنین باید با توجه
به جمعیت تهــران حدود  ۴۵۰پایگاه زمینی
داشــته باشــیم که بتوانیم این دستگاههای
آمبوالنــس را بــه کار گیریــم ،در حالی که
تعداد پایگاهها با تعــداد مطلوب فاصله دارد
و همــکاران ما با افزایش فعالیت خود این بار
را بــه دوش گرفتهاند.معتمدی ادامه داد :در
بسیاری از اســتانها با توجه به بافت شهری
تعداد پایگاهها به میزان مطلوب رسیده است
امــا در این خصوص در شــهر تهران با توجه

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت :ایجاد ۸
کانال تخصصی این معاونت در شبکه شاد یکی از مهمترین
فعالیتهای دوران کرونا بود.به گزارش مهر ،علیرضا کاظمی
در نشست خبری دیروز خود به تبیین برنامههای پرورشی
و فرهنگی در دوران تعطیلی کرونا پرداخت.وی در ابتدای
نشست با اشاره به قرارگیری در ایام مناسبت هفتم تیرماه
و یادآوری یاد شــهدای هفتم تیر گفت :آموزش و پرورش
موضــوع کرونا را به یــک فرصت تبدیل کــرد .یکجهاد
آموزشی توســط معلمان و مربیان رخ داد و بعد هم شبکه
شاد یک فضای متفاوتی را گشود .البته نیازمند برنامه ریزی
دقیق تــر در حوزه فضای مجازی هســتیم تا چالشهای
آن مرتفع شــود که در دست کار اســت.معاون پرورشی و
فرهنگی آموزش و پرورش گفت :ما  ۴اســتراتژی را مدنظر
قرار دادیم که کمک به آگاه ســازی دانش آموزان از جمله
مهمترینها بود .بیش از  ۲۰۰اقدام انجام دادیم.
بسیج تشکلهای دانش آموزی برای تولید ماسک در اوایل
شــروع این وضعیت یک میلیون ماسک و در ادامه بیش از
 ۲میلیون ماسک تولید شــد ۳۰۰۰ .گروه همیار سالمت
در تشکلها شکل گرفت و تمرکز آنها بر ضدعفونی کردن
مدارس و ســپس اماکن عمومی قــرار گرفت .پویشهای
مختلفی در فضای مجازی شــکل گرفــت و تالش کردیم
خانوادهها متقاعد شــوند که تعطیالت عید در خانه بمانند.
کاظمی بیان کرد :تالش بــرای ارتقای مهارت تاب آوری،
کاهش استرس و افزایش ضریب نفوذ خدمات مشاور ای از
جمله کارهای ما بود .راه اندازی صدای مشاور را داشتیم که
 ۷۵۰مرکز مشــاوره راه انداخته شده و  ۶۵هزار نفر از این
خدمات استفاده کنند .پیام مشاور هم محتواهایی تولید کرد.
معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ایجاد
فضای معنوی را استراتژی سوم این معاونت دانست و اظهار

بــه ترافیک شــهر و ...محدودیتهایی وجود
دارد .در زمینه رفع این مشــکل آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری تهران ،شهرداری،
مدیریت بحران و  ...کمک بســیاری کردهاند،
به طوری مــا در پایگاههای آتش نشــانی و
ســولههای بحران مدیریت بحران مســتقر
شدهایم.
وی درباره شــرایط افزایش پایگاهها در شهر
تهران گفت :افزایش پایگاهها در تهران سخت
اســت ،قیمت زمین در برخی مناطق بسیار
باال اســت و ســازمان اورژانس بودجه تملک
ندارد .شــهرداریها و سایر ســازمانها به ما
در این راســتا کمک میکننــد ،به خصوص
شــهرداریها در زمینه کمک به سازمانهای
خدماتی و رایــگان ،مصوبه دارند.معاون فنی
و عملیاتــی مرکز اورژانس تهــران ادامه داد:
سازمان اورژانس کشــور طی سالهای اخیر
از نظر ناوگان ،مســاعدت خوبی داشــتند به
طوری که از نظــر تعداد آمبوالنس کمبودی

نداشتهایم و با توجه به اینکه دو پایگاه بالگرد
داریم میتوان گفت که مطلوب است ،در شهر
تهــران نیز در مناطقی کــه از پیش در نظر
گرفته شده است و پدهای بالگرد وجود دارد
خدمات ارائه میدهیم.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی مرکز اورژانس
تهران تعداد نامطلوب پایگاههای زمینی است
گفت :بــه عنوان مثال پیــش از این منطقه
دارآبــاد نقطه کــور ســازمان اورژانس بود و
متوسط زمان رسیدن اورژانس به این منطقه
بیــش از ۱۷دقیقه بود؛ شــهرداری زمینی را
برای ما در نظر گرفت و قرار اســت توســط
خیری ســاخته شــود.معاون فنی و عملیاتی
اورژانــس تهران تاکید کــرد :اورژانس تهران
فاصله بسیاری با تعداد پایگاه استاندارد دارد
که این امر با استفاده از سیستم موتور النس
و اســتقرار آمبوالنسها در نقاط کور پوشش
داده میشــود .با این اقدام خللی در خدمت
رسانی به مردم ایجاد نمیشود؛ اما به نیروها

کاظمی مطرح کرد

ایجاد  ۸کانال پرورشی و فرهنگی در شبکه شاد
کرد :ارسال ادعیه و آیات ،راهاندازی پویشهایی چون حفظ
جزء ســیام قرآن کریم در این محور انجام شد .استراتژی
چهارم نیز اســتمرار فعالیتهای فرهنگی و پرورشی در دو
قالب متمرکز و نیمه متمرکز بود و مسابقات فرهنگی ملی
و منطقهای طراحی و اجرا شد.به گفته وی آغاز فعالیتهای
برنامههای تابستانی از  ۱۵تیر به مدت  ۶هفته است.کاظمی
ادامه داد :در کانونهای فرهنگی تربیتی و دارالقرآنها این
مهلت تا  ۸هفته قابل تمدید است.وی گفت :از رادیو نمایش
و شبکه امید در کنار شبکه شاد استفاده کردیم .برنامههای
مختلفــی در قالب کرونا مثبت طراحی کردند .در شــبکه
استانی جشن تکلیف برگزار کردیم.
کاظمی افزود :در شبکه شاد از دو طریق وارد کردیم .یکی
ایجاد  ۸کانال اختصاصی در شــبکه شــاد است با پوشش
بیــش از یک میلیون و پانصد مخاطــب و بیش از  ۵هزار
محتوا تولید شده اســت .کانونها و دارالقرآنهای مجازی
شکل گرفته است .مراحل برگزاری جشنوارههای فرهنگی و
هنری را از طریق فضای مجازی پیش میبریم.وی با تاکید
بر اینکه برگزاری اولین رزمایش همدلی مومنانه برای تحقق
فرمایشات مقام معظم رهبری با کمک بسیج سازمان دانش
آموزی بســیار اثر برگزار شــد ،گفت :بیش از  ۳۰میلیارد
تومان کمک جامعه از این طریق جمع آوری شــد.کاظمی
ادامه داد :عمده فعالیتها در فضای مجازی دنبال میشود
و فعالیتهای حضوری در مناطق زرد و ســفید و با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و مجوز وزارت بهداشت قابل انجام
اســت.وی گفت :زمان فعالیت در پایگاههای تابســتانی به

صورت مجازی  ۳۰دقیقه است .ساعت فعالیت کالسهای
حضوری نیز ســه روز در هفته به مدت شش ساعت است.
پیش بینی ما فعالیت  ۳۰هزار پایگاه اوقات فراغت اســت.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه فعالیتهای تابســتانی عالوه بر موارد یاد شــده ،در
رسانه ملی و با پخش برنامههای مهارت آموزی از تلویزیون

فشار بســیاری وارد میشــود تا این کمبود
پایگاهها جبران شود.
معتمدی در بــاره مقایســه تجهیزات مرکز
اورژانــس تهران با تجهیــزات روز دنیا گفت:
مرکــز اورژانس تهــران از نظــر تجهیزات با
کشــورهای پیشــرفته هیچ تفاوتی ندارد و
در برخی موارد نیــز از تجهیزات کامل تری
نیز برخوردار اســت .در برخی از کشورها تله
مدیســین وجود ندارد ،امــا در حال حاضر
دســتگاهی در آمبوالسها وجــود دارد که
اگر بیماری مشــکل قلب داشته باشد نوارش
گرفته میشود و متخصصهایی که به صورت
 ۲۴ساعته در بیمارستان مستقر هستند نوار
را رویــت میکنند .اگر نیاز بــه آنژیوگرافی
اورژانســی بود بیمار به جای اینکه در پروسه
تشــکیل پرونده و ...درگیر شــود به سرعت
برای آنژیوگرافی منتقل میشود .این دستگاه
نیز توسط یکی از شــرکتهای دانش بنیان
ساخته شده است.

ادامه مییابد .در مناطق محروم که دسترســی به اینترنت
وجود ندارد فعالیتهایی چون مزرعه داری نمونه و دامداری
و پرورش گل مدنظر قرار گرفته اســت.معاون پرورشــی و
فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و
پــرورش آموزشهای غیرحضوری را از هفتم اســفند آغاز
کرد و ما نیز فعالیتها و مسابقاتی را در حوزههای مختلف
فرهنگی انجام دادیم گفت :فعالیتهای پرورشی ،داوطلبانه
هســتند و ما باید سبدی از فعالیتهای فرهنگی را معرفی
کنیم تا دانش آموزان متناســب با نیاز و عالقه مندی خود
از آن بهره مند شوند.
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