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اخبار
همزمان با میالد حضرت زهرا(س) انجام می
شود؛

اجرای ویژه برنامه های شاد در محله
های منطقه15

ویژه برنامه های فرهنگی والدت با سعادت
دخت پیامبر اکرم (ص) در محله های منطقه 15
به اجرا در می آید.
به گزارش امتیاز ،اکبرمختاری معاون
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ضمن
تبریک این روز فرخنده به تمامی بانوان و مادران
گفت :برنامه ها و جشن های متنوعی به منظور
ایجاد شادی و نشاط بانوان در محله ها به همت
اداره فرهنگی برگزار می شود.
به گفته وی ،مراسم جشن و مولودی خوانی
در مساجد و سراهای محله ،دیدار و تکریم از
مادران شهدای معزز ،ارسال پیامک تبریک و
اهدای گل به زنان پرسنل منطقه از جمله برنامه
های این هفته است.
مختاری در پایان با اشاره به برگزاری
سخنرانی های مذهبی در مساجد منتخب
منطقه افزود :این برنامه با هدف شناخت
شخصیت حضرت زهرا (س) به عنوان الگویی
برای زنان در تمای عرصه ها و اهمیت نقش زنان
در تحکیم بنیان خانواده برگزار می شود.

آیا دوربینهای نظارتی و ثبت تخلفات
در پایتخت خراب است؟

رییس پلیس پایتخت جزییاتی را درباره
نحوه نگهداری و فعالیت دوربینهای ثبت
تخلفات و نظارتی در سطح شهر ارائه کرد.
سردار حسین رحیمی درباره اینکه چند
درصد از دوربینهای نظارتی اعم از نظارتی و
ثبت تخلفات رانندگی معیوب هستند ،اظهار
کرد :این طور نیست که دوربینی در سطح شهر
به طور کامل خراب شده باشد .ما تک تک این
دوربینها را به شکل روزانه رصد میکنیم و اگر
هر یک از آنها دچار مشکل یا ایراد شده باشند
حتما نسبت به اصالح آن در کمترین زمان
ممکن اقدام میشود.
وی با بیان اینکه ممکن است در طول روز
دوربینی دچار عیب یا نقص شود ،درباره روند
تعمیر این دوربینها نیز گفت :پلیس پس از
بررسی ایرادات موضوع را به شهرداری منتقل
کرده و شهرداری نیز نسبت به رفع این ایرادات
اقدام میکند که در این زمینه همکاری و تعامل
خوبی نیز وجود داشته است.
رییس پلیس پایتخت تاکید کرد که تمامی
دوربینهای ثبت تخلفات رانندگی و دوربینهای
نظارتی در سطح شهر تهران فعال بوده و بدون
هیچگونه مشکلی کار میکنند.
کاهش محسوس دما در تهران
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مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی ضمن اعالم اینکه صبح فردا شنبه
کاهش محسوس دما در نیمه غربی کشور
از جمله تهران را شاهد خواهیم بود ،گفت:
همچنین صبح یکشنبه در نیمه شرقی کشور
کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.
صادق ضیائیان با اشاره به آخرین
نقشههای هواشناسی و خروجی مدلها اظهار
کرد :امروز ،جمعه  ۲۵بهمن ماه در استانهای
گیالن ،مازندران و گلستان بارش باران و وزش
باد شدید و در ارتفاعات این استانها کوالک
برف و در استانهای خراسان شمالی ،نیمه
شمالی خراسان رضوی ،بارش برف و باران و
وزش باد شدید و در ارتفاعات البرز مرکزی
و شرقی بارش برف و وزش باد پیش بینی
میشود.
وی افزود :همچنین در برخی نقاط شمال
غرب بارش پراکنده برف و وزش باد رخ داده
و به تدریج از بعدازظهر بارش در شمال غرب
قطع میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی با بیان اینکه تا قبل از ظهر شنبه۲۶ ،
بهمن ماه نیز در برخی نقاط گلستان ،خراسان
شمالی و خراسان رضوی بارش پراکنده رخ داده
و به تدریج این سامانه از سمت شمال شرق از
کشور خارج میشود.
ضیائیان ادامه داد :امروز در استانهای
ساحلی خزر ،اردبیل ،قزوین ،البرز ،تهران،
سمنان ،همدان ،مرکزی ،قم ،اصفهان ،یزد،
خراسان شمالی و خراسان رضوی وزش باد
شدید و در روز شنبه در خراسان جنوبی،
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و شرق کرمان
وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیشبینی
میشود.
وی همچنین ضمن اعالم اینکه صبح
شنبه کاهش محسوس دما در نیمه غربی کشور
از جمله تهران را شاهد خواهیم بود ،گفت:
همچنین صبح یکشنبه در نیمه شرقی کشور
کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی افزود :دریای خزر نیز
امروز مواج است .از بعدازظهر یکشنبه سامانه
بارشی دیگری وارد کشور شده و در مناطق
شمال غرب ،برخی نقاط غرب ،دامنههای
زاگرس مرکزی ،سواحل غربی خزر و ارتفاعات
البرز مرکزی بارش برف و باران و وزش باد
پیش بینی میشود.
ضیائیان افزود :روز دوشنبه بارش در مناطق
فوق تشدید شده و عالوه بر این مناطق در برخی
نقاط جنوب غرب ،ارتفاعات البرز شرقی و شمال
شرق بارش پیشبینی میشود.
به گفته وی در روز سه شنبه نیز بارش
پراکنده در شمال غرب ،دامنههای البرز و شمال
شرق خواهیم داشت و سپس این سامانه از کشور
خارج میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی دمای تهران در روز جاری بین صفر
تا  ۱۳درجه سانتیگراد ،فردا شنبه بین  ۲تا ۱۰
درجه سانتیگراد ،یکشنبه بین  ۶تا  ۱۳درجه
سانتیگراد و روز دوشنبه هفته پیش رو بین  ۵تا
 ۱۱درجه سانتیگراد متغیر است.
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بازدید رئیسی از زندان زنان در آستانه روز زن؛

 ۶۰زندانی آزادشدند؛  ۵۰زندانی به مرخصی رفتند

رییس قوه قضائیه دیروز در آستانه روز زن و
والدت حضرت زهرا از زندان زنان شهرری(قرچک)
بازدید و با زندانیان گفتوگو کرد.
روز جمعه  ۲۵بهمن ماه و در آستانه سالروز
والدت حضرت زهرا (س) و روز زن ،آیتاهلل رئیسی،
رئیس دستگاه قضا از ندامتگاه شهرری (زنان)
بازدید کرد.
آیت اهلل رئیسی در بدو ورود در کارگاههای
خیاطی ،معرق کاری و قالیبافی ندامتگاه شهرری
حضور یافت و به صورت چهره به چهره با
مددجویان به گفتگو پرداخت و در جریان مشکالت
آنها قرار گرفت.
رییس قوه قضائیه در جریان این بازدید ضمن
حضور در جمع قضات و دادیاران زندان دستور داد
حداکثر تا قبل از پایان سال  ۹۸ضمن پاالیش
زندانیان وضعیت بالتکلیفها ،متقاضیان ازادی
مشروط و همچنین اعطای مرخصی پایان حبس
مشخص شود.
هیأت قضایی گزارش فوری به رییس قوه
قضائیه ارائه میکنند

ایت اهلل رییسی همچنین هیات قضایی را که
به همراه خود به زندان زنان قرچک اورده بود را
مامور کرد که به تهران برنگردند و در محل زندان
به بررسی وضعیت زندانیان و مستحقان تخفیف و
عفو بپردازند و گزارش ان را هم به فوریت به حوزه
ریاست قوه قضائیه اعالم کنند.
رییس دستگاه قضا همچنین در جمع قضات
حاضر در زندان دستور داد با عمل به قانون از
سختگیریهای بال وجه در مورد اعطای مرخصی
و همچنین پذیرش وثایق خودداری شود.
آیت اهلل رییسی همچنین بازاجتماعی و اصالح
کردن زندانیان را وظیفه اصلی زندان دانست و بر
قرار گرفتن زندانها در این مسیر تاکید کرد.

داد.

دو زندانی زن از تهران به ایالم منتقل شدند

وی در این بازدید وضعیت سابقه مددجویان
و جرایم و اتهامات آنها را پرس و جو کرد و
ضمن استماع صحبتهای آنها ،از آنها خواست
تا تفاضاهای خود را نوشته و برای بررسی ارسال
کنند.
آیت اهلل رییسی در رابطه با مددجویانی که
نسبت به بالتکلیف بودن پرونده خود گالیههایی
را مطرح کرده بودند ،نکاتی را به مسئوالن ذیربط
متذکر شد.
دستور رئیسی برای مالقات یک مادر زندانی
با فرزندانش

در ادامه این بازدید وقتی یکی از زنان زندانی
محکوم مالی از ممانعت خانواده همسرش برای
مالقات او و فرزندانش سخن گفت ،آیت اهلل رییسی
تاکید کرد که با صدور دستور قضایی شرایط
مالقات این مادر با فرزندانش میسر شود.
رییس قوه قضاییه همچنین در مورد محکومی

که پرونده او بالتکلیفی چند ماهه داشت ،دستور
پیگیری ویژه صادر کرد.
وی همچنین نسبت به مددجویی که با بدهی
 ۳۰۰میلیونی در زندان است و خود را تولیدکننده
معرفی کرد ،خطاب به مسئوالن ذیربط تاکید کرد
که تقاضای این زندانی مورد بررسی قرار گیرد.
آیت اهلل رییسی در ادامه و پس از بازدید از
کارگاههای زندان ،به اندرزگاه رفت و پس از حضور
در واحد مددکاری ،از سالنهای زندان بازدید کرد.
رییس قوه قضاییه با حضور در سالنهای
زندان و با مطالعه تقاضاهای مددجویان ،در برخی
موارد دستورات الزم را صادر کرد.
مشکالت اغلب زندانیان در رابطه با آزادی
مشروط ،اعسار ،عدم رضایت شکات در پروندههای
مالی بود که رییس قوه قضاییه مورد به مورد به
سئواالت و درخواستهای مددجویان پاسخ داد و
در این زمینه نیز دستوراتی را به مقامات قضایی

وی همچنین در رابطه با دو مددجو که اهل ایالم
بودند و تقاضای حضور در زندان شهر خود برای سپری
کردن دوران محکومیت را داشتند ،خطاب به رییس
سازمان زندانها دستور داد که شرایط انتقال این دو
زندانی و همه افراد مشابه که چنین شرایطی را دارند
فراهم شود .آیت اهلل رییسی پس از شنیدن سخنان
مددجویان ،طی سخنانی در جمع زندانیان مالی ،از
آنها خواست که تقاضاهای خود را به صورت مکتوب
ارایه کرد و در رابطه با جلب رضایت شاکی تالش
کنند.
رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن حضور در
بند مادران زندانی به رسیدگی به پروندههای آنها
پرداخت و وضعیت شرایط زندان و نحوه تامین مایحتاج
کودکان این مادران زندانی را از مددکار مربوطه جویا
شد و نسبت به رسیدگیهای ویژه بهداشتی و درمانی
به مادران و فرزندان انها تاکید کرد.
 ۱۰درصد کل زندانیان زن آزاد شدند

گفتنی است طی روزهای گذشته نیز در
راستای برنامههای تحولی ریاست قوه قضائیه و
سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و در اجرای
دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان و کاهش
زندانیان زن
جمعیت کیفری تعداد  ۶۰نفر از
ِ
ندامتگاه تهران با اعطای مرخصی پایان حبس
(زنانی که باقیمانده حبس آنها کمتر از  ۴ماه
است) آزاد شدند و در مجموع تعداد زنان آزاد شده
 ۱۰درصد مجموع کل زندانیان زن زندان قرچک
میباشد همچنین حسب دستور ریاست قوه قضائیه
تعدادی از زنان که واجد شرایط عفو بودند لیست
آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت
همزمان تعداد  ۵۰نفر از زنان زندانی نیز به همین
مناسبت به مرخصی چند روزه اعزام شدند.

ایران رتبه هشتم تولید «داروهای بیوتک» جهان را دارد
معاون تولید و تجاریسازی ستاد توسعه زیست فناوری کشور از
رتبه هشتم ایران در تولید داروهای بیوتک دنیا خبر داد.
سید محسن دهنوی دالیل اهمیت یافتن صنعت سالمت در کشور
را اینطور تشریح میکند« :یکی از اصلیترین دالیل این موضوع ،روند
جمعیتی و پیر شدن جمعیت کشور است که موجب توجه بیشتر به
حوزه سالمت میشود .از طرف دیگر امروزه شاهد یک روند فرهنگی
در بین خانوادههای ایرانی هستیم .توجه به مقوله سالمت در بین افراد
و خانوادههای ایرانی روز به روز بیشتر میشود و همین موضوع است که
دولت را واداشته تا توجه بیشتری به حوزه سالمت داشته باشد و از طرف
دیگر شاهد افزایش امید به زندگی در ایران هستیم».
ایران در مسیر توسعه صنعت سالمت
تولید و تجاریسازی ستاد توسعه زیست فناوری کشور با تاکید بر
اینکه کشور ایران به تبع روندهای جهانی شکل گرفته در حوزه سالمت،
دارای رشد قابل توجهی در این حوزه است ،تصریح میکند« :بر اساس
گزارش مکنزی ،سهم سالمت و دارو در اقتصاد ایران در سال 2014
میالدی ،برابر با  3درصد بوده است که پیشبینی میشود میزان ارزش
فزوده این بخش تا سال  2035میالدی با نرخ رشد ساالنه متوسط 6/5
درصد به رشد خود ادامه دهد ».به گفته او ،بر اساس پیشبینیها بخش
سالمت تا سال  2035میالدی با نرخ رشد متوسط ساالنه  6/5درصد به
رشد خود ادامه میدهد و با خلق  250هزار فرصت شغلی جدید و ایجاد
ارزش افزوده  27میلیارد دالر ،سهم عمدهای در اقتصاد خواهد داشت« :در
این بین سهم بخش دارو از یک میلیارد دالر در سال  2014به  7میلیارد
دالر در سال  2035خواهد رسید ».همچنین زیربخش دارو با رشد ساالنه
 25درصدی به عنوان پیشران توسعه بخش سالمت شناخته میشود.
دهنوی میگوید« :این در شرایطی است که بیش از  90درصد از داروهای
مصرفی کشور ،در داخل تولید میشوند».
حمایت شتابندهها از اکوسیستمهای کارآفرینی و استارتاپی
حوزه سالمت
معاون تولید و تجاریسازی ستاد توسعه زیست فناوری کشور معتقد
است که این قابلیتها در حوزه سالمت میتوانند به عنوان زمینهای برای

گسترش کارآفرینی به کار گرفته شوند« :با توجه به این پتانسیل ،الزم
است اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی حول این حوزه شکل گیرد تا
جریان خدمات در این حوزه با کیفیت و قیمت بهتری به مشتریان ارایه
شود ».با این حال ،از آن جایی که معموال فعالیت در حوزه زیستفناوری
و سالمت نیازمند سرمایهگذاری باال در تحقیق و توسعه ( )R&Dاست
و از سوی دیگر ریسک باالیی نیز در این زمینه وجود دارد ،کسب و
کارهای نوپا نمیتوانند بدون پشتوانه وارد این حوزه کاری شوند .دهنوی
در تشریح راه حلی برای این چالش ،میگوید« :در دنیا نهادهایی به
منظور حمایت از کسبوکارهای نوپای این حوزه شکل گرفته است .برای
مثال در کشور آمریکا بیش از  70شتابدهنده و مرکز رشد برای این
کسبوکارها تاسیس شده است».
این فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف تصریح میکند« :این
نهادها انواع حمایتهای مالی و غیرمالی از کسبوکارهای نوپا را عهدهدار
هستند و به آنها کمک میکنند تا مراحل ابتدایی رشد خود را با نرخ
موفقیت باالتری پشت سر بگذارند .درواقع شتابدهنده به معنی نهادی
است که حمایتهای مالی و غیرمالی (مشاوره ،فضای کار ،تجهیزات و
بوکارهای نوپا از شناسایی ایدهها و استعدادها تا
غیره) مورد نیاز کس 
تولید و تجاریسازی را تامین میکند».
ایران ،در رتبه هشتم تولید داروهای بیوتک
یکی دیگر از زمینههای مورد توجه در توسعه جایگاه اقتصادی
صنعت سالمت ،بازار دارو و به ویژه بازار نوپای تولید داروهای بیوتک
است ،که به گفته دهنوی ،کشور ایران در این زمینه حرفهای زیادی
برای گفتن دارد« :حجم بازار داروی ایران در سال  1395حدود  15هزار
میلیارد تومان برآورده شده است .در سالهای اخیر حجم تولید داخلی
دارو نسبت به واردات رشد ملموسی داشته است .بر اساس آمار288 ،
قلم داروی پرفروش در صنعت داروی ایران بیش از  83درصد گردش
مالی این صنعت را تشکیل میدهد».استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران،
تصریح میکند« :در حوزه داروهای بیوتک در چند سال گذشته ،بسیار
عالی عمل شده است و ایران به نوعی صادرکننده دانش در این حوزه
است؛ به طوری که هم اکنون رتبه دوم تولید داروهای بیوتک در آسیا و

رتبه هشتم در جهان را به خود اختصاص داده است .همچنین در حوزه
نانو ،محصوالت زیادی تولید شده است .این موضوع از آن جهت اهمیت
دارد که به تازگی کارایی بسیاری از مواد اولیه دارویی با تغییر شکلشان
بصورت نانو ،افزایش یافته است».
شرکتهای دانشبنیان از خروج ساالنه  800میلیون دالر ارز
تجهیزات پزشکی جلوگیری میکنند
تجهیزات پزشکی ،یکی دیگر از مهمترین حوزههای صنعت سالمت
است که تا یک دهه پیش ،ارزبری بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل
میکرد ،اما به گفته دهنوی ،با توجه ویژه به توسعه تکنولوژی از مسیر
شرکتهای دانشبنیان و بومیسازی بسیاری از تجهیزات و ملزومات
پزشکی از خروج ساالنه بیش از  800میلیون دالر ارز جلوگیری شده
است.این شرکتهای دانش بنیان با بومیسازی تجهیزات و ملزومات
پزشکی نه تنها از خروج ارز برای خرید این محصوالت جلوگیری کردهاند،
بلکه در زمینه صادرات هم گامهایی برداشتهاند .دهنوی در اینباره توضیح
میدهد« :از مسیر صادرات تجهیزات پزشکی نزدیک به  25میلیون دالر
ارز وارد کشور شده است .میزان نرخ رشد بازار تجهیزات پزشکی ساالنه
حدود  9درصد است که این ارقام ،حکایت از جذابیت صنعت تجهیزات
پزشکی برای سرمایهگذاران دارد».

 شهردار منطقه یک در مراسم افتتاح اولین سرای محله مناسب سازی شده برای معلولین :

مناسب سازی شهر برای استفاده معلولین نیازمند هم گرایی اقدامات همه دستگاه هاست

مناسب سازی شهر برای افراد دارای معلولیت
نیازمند همکاری  ،تعامل  ،وحدت و همگرایی همه
دستگاه های مسؤل  ،نهادها و سازمان هاست.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در مراسم افتتاح اولین سرای
محله مناسب سازی شده در منطقه یک(حکمت)
که با حضور سیاوش شهریور فرماندار شمیرانات،
زینب نصیری مدیر کل سالمت شهرداری تهران
 ،مدیران و معاونان شهری و جمعی از اعضای
کانون معلولین منطقه یک برگزار شد با بیان
مطلب فوق اظهار داشت :در سال های اخیر تالش
های بسیاری در مجموعه شهرداری برای مناسب
سازی فضاهای شهری برای استفاده افراد دارای
معلولیت وهمچنین مصدومین  ،افراد کهنسال و...
انجام شده است که می توان به آماده سازی یک
معبر ،یک ساختمان و دو بوستان در سال  97و
دو معبر ،دوساختمان و چهار بوستان در سال 98
اشاره کرد.
وی گفت :همچنین در فاز اول مناسب سازی
 ،ساختمان سرای محله حکمت معرفی و اقدامات

الزم صورت پذیرفت و امروز به بهره برداری رسید
و تا پایان سال  98نیز مناسب سازی  6سرای محله
ی دیگر در سطح منطقه در حال پیگیری و انجام
است .
موسوی با اشاره به مشکالت موجود شهر
تهران در این حوزه و اینکه در گذشته هیچ
حساسیتی وجود نداشته و ما وارث شهری مشکل
دار هستیم تصریح کرد :ساالنه با صدور  10تا 12
هزار پروانه ساختمانی شهری جدید در شهر تهران
متولد می شود که اگر با رعایت ضوابط و مقررات
مالک عمل و رعایت اصول مناسب سازی ساخته

شوند می توانیم در آینده شهری تقریبا مناسب
برای معلولین داشته باشیم .
شهردار منطقه یک افزود :ساخت و سازهای
شهری را از یک زاویه که بررسی نماییم می توانیم
به دو بخش خصوصی و شهرداری  ،دولتی تقسیم
بندی نمود که در حوزه ساخت وسازهای دولتی و
شهرداریها با هماهنگی های انجام شده در ستاد
مناسب سازی استان مقرر شد که از این پس
هیچ پروژه ای بدون رعایت اصول مناسب سازی
افتتاح نشود و همچنین در حوزه ساخت و سازهای
بخش خصوصی نیز مقرر شد موضوع مناسب سازی
جد پیگیری و
در طراحی  ،اجراء  ،نظارت بطور ّ
اقدام شود در این راستا نیز برای اولین بار کدهای
ارتفاعی گذر در اختیار طراحان قرار گرفته و می
توان امیدوار بود که از این پس ،شاهد پله در داخل
گذر یا امتداد رمپ داخل گذر نباشیم .
وی فرهنگ سازی  ،حساس نمودن جامعه
معلولین به مطالبه گری در این بخش ،آموزش ،
همگرایی همه دستگاههای مسؤل را از مهمترین
اقدامات الزم جهت انجام در این بخش دانست

وگفت :در راستای تحقق سیاست مدیریت شهری
در تهران شهری برای همه  ،ناگزیریم که شهر را
برای استفاده تمام گروه های اجتماعی مناسب
سازی نماییم.
مدیر کل سالمت شهرداری تهران تصریح
کرد :اقدام خوبی که با تالش و زحمت شهرداری
های مناطق و زیر مجموعه ها انجام شده بحث
مناسب سازی 22سرای محله در  22منطقه
شهر تهران است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال
۹۸در هر منطقه  ۶سرای محله مناسبسازی شده
داشته باشیم تا دسترس پذیری را برای گروههای
مختلف جمعیتی برخوردار ایجاد کنیم .
نصیری استقرار مترجم ناشنوا در  ۲۲سرای
محله در  22منطقه را اقدام دیگری دانست و گفت:
از همکاران خواسته ایم که همه برنامههایی که در
سرای محله برگزار می شود از کارگاههای آموزشی
تا برنامه ها ،همایش ها و رویدادها را به زبان
اشاره ترجمه کنند تا به جامعه ناشنوایان کمک
کنند تا از برنامههای فرهنگی -اجتماعی شهرداری
بهره مند شوند.

پیش پرداخت عوارض طرح ترافیک در سال  99الزامی شد
سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره
به اینکه رانندگان در سال  99ملزم به پیش پرداخت عوارض طرح
ترافیک هستند ،گفت :در صورت لغو رزرو طرح ترافیک 20 ،درصد
نرخ طرح از راننده کسر میشود.
یوسف حجت سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
تهران در مورد اجرای طرح ترافیک برای سال  ،99اظهار داشت :به
استثنای موضوع رزروی شدن و تغییر نرخ عوارض طرح ترافیک،
تغییرات چندانی در طرح ترافیک نداریم و برای محدوده دوم یا طرح
کاهش آلودگی هوا  15روز تردد رایگان برای پالکهای غیرتهران و
 20روز تردد رایگان برای پالکهای تهران مشابه سال  98خواهیم
داشت.
وی افزود :همچنین در سال آینده شهروندان برای ورود به طرح
ترافیک قبل از آن باید پیشپرداخت عوارض طرح را انجام دهند که
در واقع همان مسأله رزروی شدن طرح است و برای پیشگیری از رزرو

بیجا و بدون نیاز در صورت لغو کردن رزرو 20 ،درصد از مبلغ کل
عوارض از رانندگان کسر میشود.

شامل آن نیست و فقط باید جریمه را بپردازد در غیر این صورت
نیز احقاق حق از سوی شهروندان میتواند انجام گیرد.

سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
با بیان اینکه با پلیس راهور تهران در مورد طرح ترافیک
به تفاهم و توافق رسید هایم ،گفت :مسأله رزروی شدن طرح
ترافیک نظر پلیس راهور بوده است  ،البته برخی هنوز به این
طرح انتقاد دارند و میگویند که باید طرح ترافیک بازنگری
شود ولی دقیقاً مطرح نمیکنند که چه قسمت یا چه بخشی از
طرح باید بازنگری شود.
حجت با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری در مورد
سقف استفاده از طرح ترافیک است ،گفت :بر اساس رأی دیوان
شهرداری موظف به رعایت سقف است و در صورتی که رانندهای
اضافه بر سقف وارد طرح ترافیک شد هم جریمه و هم عوارض

وی تأکید کرد :اگر رانندهای به خاطر عبور از سقف مجاز طرح
ترافیک هم جریمه شد و هم عوارض پرداخت کرد شهرداری ملزم به
برگرداندن آن است و ما آماده اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستیم.
سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره
به اینکه تردد در محدوده طرح ترافیک  4درصد در سال  98نسبت به
سال  97کمتر بوده است،گفت :در مورد اینکه در سال  97شهروندان
به علت تردد غیرقانونی در محدوده زوج و فرد هم توسط پلیس
جریمه شدهاند و هم پیامک اخذ عوارض شهرداری برای آنها ارسال
شد رأی دیوان شامل آنها نیست چرا که این رأی تنها مربوط به
سقف ورود به این محدوده است و رأی در این زمینه صادر نشده که
بخواهیم طبق آن عمل کنیم.

توافق پلیس راهور و شهرداری بر سر طرح ترافیک

آماده اجرای رأی دیوان عدالت هستیم

خبر کوتاه
جلوگیری از فعالیت عوامل غیر مجاز
تفکیک پسماند در سطح منطقه ۶

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  ۶از جلوگیری از فعالیت عوامل
غیر مجاز تفکیک پسماند در سطح منطقه  ۶با
هدف کاهش تبعات زیست محیطی و جلوگیری
از انتشار آلودگی های میکروبی و بیماری زا و
بهبود کیفیت منظر شهری در نواحی شش گانه
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا علی بخشی
با بیان اینکه فرهنگ تفکیک از مبدأ بیش از
چندسال است که جای خود را میان شهروندان
گشوده است اما هنوز برخی از شهروندان
پسماندهای خود را به صورت مخلوط و بدون
تفکیک در یک کیسه می گذراند ،گفت :همین
امر سبب شده تا فضا برای جوالن عده ای افراد
سودجو و جداسازی غیر بهداشتی و خارج از
ضابطه پسماند های خشک از میان زباله های
شهروندان و مخازن پسماند سطح منطقه فراهم
شود.
وی با اشاره به اینکه طرح جلوگیری از
فعالیت عوامل غیر مجاز تفکیک پسماند تا بهبود
وضعیت منطقه به صورت مستمر ادامه خواهد
داشت تصریح کرد :تفکیک غیرمجاز عالوه بر
نازیبایی بصری و بر هم خوردن منظر شهری،
آلودگی های بهداشتی و زیست محیطی را سبب
می شود.
علی بخشی اظهار داشت :جمع آوری و
توقیف بار خشک این عوامل غیر مجاز و تحویل
آن به ایستگاه های خدمات شهری تا حذف
کامل این عوامل غیرمجاز با نظارت اداره مدیریت
پسماند منطقه و عملکرد موثر نواحی شش گانه
منطقه ادامه خواهد داشت.
به مناسبت روز مادر برگزار می شود؛

اهدا دلنوشته های شهروندان به
مادران خانه سالمندان پناه در برنامه
«در پناه تو »

مدیریت فرهنگی هنری مترو دلنوشته
های شهروندان را در ویژهبرنامه «در پناه تو »
به مادران سالمند در خانه سالمندان پناه اهدا
می کند.
به گزارش امتیاز ،مدیریت فرهنگی هنری
مترو به مناسبت گرامیداشت روز مادر و والدت
حضرت فاطمه زهرا(س) ،ویژه برنامه در پناه تو
را ویژه مادران سالمند خانه سالمندان پناه در
روز شنبه  26بهمن ماه از ساعت  10تا 12
برگزار میکند.
در این برنامه که با برگزاری برنامه های
متنوع چون اجرای موسیقی  ،اهدا هدایا و
پذیرایی همراه است به مادران سالمند کارت
پستال هایی دست ساز حاوی دلنوشته هایی
که قبال توسط شهروندان نوشته شده است اهدا
خواهد شد  .این دل نوشته ها حاوی احساسات
افراد نسبت به مقام ارزشمند مادر است.
الزم به ذکر است عالقهمندان می توانند
برای کسب اطالع بیشتر از برنامه های
فرهنگسرای مترو به سایت فرهنگسرای مترو
به نشانی www.merto.farhangsara.ir
مراجعه ویا با شماره تلفن  96652607تماس
حاصل کنند

اجرای طرح چهارشنبه های پاک در
قلب پایتخت

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه شش از اجرای طرح ویژه
نگهداشت شهر با محور چهارشنبه پاک در
محالت قلب پایتخت خبر داد و گفت :امروز در
خیابان موسوی و برفروشان ،خیابان جمالزاده از
بلوار تا فاطمی ،خیابان مشاهیر ،خیابان ۲۰متری
اول ودوم محله امیرآباد ،شمال به جنوب بلوار
آفریقا و خیابان اشک شهر این طرح اجرا شد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا علی بخشی
گفت :در طرح چهارشنبه های پاک ،کلیه آیتم
های مرتبط با فعالیت های خدمات شهری در
حوزه فضای سبز ،زیباسازی ،ساماندهی ،پسماند
و محیط زیست به مرحله اجرا در می آید.
معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه شش همچنین با اشاره به
بارش برف و سرمای هوا از یخ زدایی معابر
منطقه شش به منظور سهولت در تردد
شهروندان خبر داد.
علی بخشی با بیان اینکه همزمان با بارش
برف ،برف تکانی از درختان و پاکسازی بزرگراه
ها در دستور کار قرار گرفت گفت :همچنین یخ
زدایی از معابر توسط ستاد برف روبی صورت
گرفت.
معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  ۶در ادامه از پاکیزه سازی
مسیر راهپیمایی روز  ۲۲بهمن بالفاصله بعد از
مراسم خبر داد و گفت :پس از اتمام راهپیمایی
به همت  ۵۰۰نیروی انسانی و با استفاده از ۵۰
دستگاه خودروی ویژه ،تمام مسیر راهپیمایی
نظافت و پاکسازی شد.

همایش بزرگ ویژه ورزشکاران
ایستگاه های ورزشی منطقه سه

در آستانه میالد حضرت فاطمه زهرا(س) و
روز زن ،همایش بزرگ ویژه ورزشکاران ایستگاه
های ورزشی منطقه سه در بوستان ملت تهران
برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ، ،کاظم کمالی نسب
معاون امور اجتماعی و فرهنگی گفت :این
همایش روز شنبه  26بهمن ماه ساعت هشت
صبح با حضور  450نفر از زنان ورزشکار در
ایستگاه های ورزشی این منطقه برگزار می
شود.
وی افزود :برگزاری مسابقه ،اهدای جوایز و
برنامه های شاد و مفرح برای شرکت کنندگان
پیش بینی شده است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  3اذعان کرد :همچنین از بانوان فعال و
کارآفرین منطقه  3روز شنبه در سرای محالت
دوازده گانه تقدیر می شود.

