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اخبار
ضدعفونی معابر شمال تهران با سالمت
یاران شهر اجرا شد

طرح ضدعفونی و گندزدایی معابر و اماکن
شمال تهران امروز -دوشنبه  26اسفند ماه – با
همکاری سپاه ناحیه شمال (جماران)،آتش نشانی
منطقه  3و شهرداری منطقه یک اجرا شد .
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک با اعالم این خبر اظهار
داشت :در جلسه ستاد مدیریت بحران کرونا مقرر
شد مانور عملیاتی مقابله با این ویروس حدفاصل
میدان نیاوران تا میدان تجریش اجرا شود بر
همین اساس با آماده باش نیروهای بسیج سپاه
ناحیه شمال(جماران) آتش نشانی منطقه  3و
نواحی ده گانه و دیگر ادارات شهرداری منطقه
یک تحت پویش «سالمت یاران شهر» این مانور
اجرایی شد .وی گفت :بر همین اساس از بامداد
روز دوشنبه اکیپ های عملیاتی به صورت
تفکیکی و تقسیم شده اقدام به ضدعفونی معابر
شمال تهران نمودند .موسوی تصریح کرد10 :
پیکاپ عملیاتی سپاه جماران عملیات ضدعفونی
محورهای فرعی حدفاصل میدان نیاوران تا
تجریش را انجام دادند و آتش نشانی منطقه سه
نیز اقدام به ضدعفونی بازار تجریش  ،ایستگاه
های اتوبوس ،پایانه ها  ،پمپ بنزین ها و ...نمود.
این مقام مسئول افزود:گندزدایی فضای داخلی و
بیرون بانک ها  ،خودپردازها،نرده ها،بوستان ها و
تجهیزات داخلی آنها توسط نیروهای فضای سبز
شهرداری منطقه یک انجام شد .شهردار منطقه
یک گفت :ضدعفونی محدوده های شمال میدان
نیاوران تا میدان قدس شامل خیابان های سه
راه یاسر ،عمار،شهید باهنر،دربند،دزاشیب و ...نیز
توسط نواحی ده گانه مدیریت و اجرا شد.

کاشت بزرگترین فرش گل ایران در
بوستان والیت

بزرگترین فرش گل ایران در آستانه بهار
سال جدید در بوستان والیت کاشته شد.
به گزارش امتیاز ،سعید صالح محمود
رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه تاثیرگذاری مثبت در کاهش آلودگی
هوا و ایجاد چشم اندازی زیبا و مفرح برای
شهروندان را از اهداف اصلی این طرح دانست
وگفت :این فرش گل در وسعت  3هزار مترمربع
و با استفاده از بافت رج به رج  ،به گل های الله،
بنفشه ،شب بو ،رز ماری ،الوان و رز مینیاتور
منقش شده است .به گفته وی این فرش گل
از اقدامات مهم طرح استقبال از بهار است که
برای نخستین بار در جنوب پایتخت اجرا شد️.
رباطی همچنین از کاشت  15فرش گل دیگر
نیز در بزرگراه های منطقه خبر داد و افزود:
بزرگراه های شهید تندگویان ،شهید کاظمی،
آزادگان ،شهید هاشمی و عالمه عسگری از معابر
مواصالتی این منطقه هستند که طرح فرش گل
در آنها اجرا می شود .وی خاطرنشان کرد :در
طرح نهضت درختکاری نیز  15هزار نهال در
فضای سبز محدوده منطقه کاشته شد ،ضمن
اینکه 20هزار درخت از انواع سوزنی و پهن برگ
در معابر غرس شده است️.معاون خدمات شهری
و محیط زیست منطقه اظهار کرد :رسیدگی به
 800اصله درخت در معابر و رفیوژ ها و اجرای
عملیات باندینگ درختان نارون از دیگر اقدامات
در حال انجام طرح استقبال از بهار هستند️.
رباطی با تأکید بر نگهداشت مستمر المان های
پارکی بیان کرد  :در این طرح همچنین هزار و
 800دستگاه مبلمان پارکی رنگ آمیزی شده و
نواقص  616چشمه سرویس بهداشتی نیز رفع
می شود.

عیدی مقام بلندپایه ارتش به سربازان

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی
ارتش از تعلق گرفتن  ۳روز مرخصی تشویقی به
سربازان به مناسبت عید نوروز خبر داد.
امیر سرتیپ علی جهانشاهی ،معاون
هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش که در
یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود ،در پاسخ
به مجری این برنامه که درخواست ارائه  ۲روز
مرخصی تشویقی به عنوان عیدی به سربازان را
کرده بود؛ گفت :به همه عزیزانی که در نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران علی
الخصوص افرادی که در مرز مستقر هستند؛ ۳
روز مرخصی تشویقی میدهیم.

همکاری شورایاریها برای شناسایی
افراد در معرض کرونا

مدیر ستاد محالت شهرداری تهران گفت:
شورایاری ها در خصوص شناسایی خانواده های
در معرض آسیب در دوره شیوع کرونا و کمک
های نقدی به آنها تصمیم خواهند گرفت.
مهدی شیرزاد ،مدیر ستاد محالت شهرداری
تهران در نشست مجازی شهرداری تهران که در
خصوص برنامههای این دستگاه در ایام نوروز
برگزار شد با اشاره به اینکه ذیل برنامههای
 ۱۱گانه این ستاد ،کانونهای متعددی فعال
شدهاند ،اظهار داشت :بخش عمده فعالیتهای
آنها مربوط به خانههای محالت است.
وی گفت :چک لیست استفاده از ظرفیت
شورایاران در رابطه با بحث نظارت بر عملکرد
شهرداری در موضوعاتی مثل ضدعفونی میادین
و ایستگاههای اتوبوس و تاکسی آماده و به
شورایاران ارسال شده است .مدیر ستاد محالت
شهرداری تهران در خصوص ارتباط با سمنها و
استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب در مقابله با
ویروس کرونا ابراز داشت :تا فردا سامانهای در
این موضوع افتتاح شده و با ثبت نام از افراد از
همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
شیرزاد به توضیح نحوه همکاری با شورایان
پرداخت و گفت :مجمع معتمدین محالت
جلسات متعددی داشته و ستاد هماهنگی
شورایاران تشکیل شده است ،و شورایاریها در
خصوص شناسایی خانوادههای در معرض آسیب
و کمکهای نقدی به آنها تصمیم خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد :از ظرفیتهای محلی
و خانوادههای هر محله برای شناسایی و پوشش
افراد در معرض آسیب استفاده میکنیم.
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سفر نروید؛ مسافران در خروجی شهرها کنترل میشوند

روحانی :شعار امسال «در خانه بمانیم» باشد

رئیسجمهور با تاکید براینکه «در خانه
بمانیم» شعار امسال ما باشد ،گفت :تعطیلی در ایام
عید نخواهیم داشت و همه پای کار هستیم
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی
روزگذشته در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا،
گفت :آنچه که در این جلسه از آمار و ارقام گفته
شده به طور کلی امیدوار کننده است ولی بازهم
براساس توصیه های وزارت بهداشت و درمان
خدمت مردم عزیز توصیه می کنم که در خانه
بمانند که به عنوان شعار امسال باشد و خداوند
در اجرای این دستور بهداشتی برای زندگی ما در
آغاز سال جدید انشااهلل خیر و برکت و رحمت را
قرار دهد.
وی گفت :امیدوارم آنچه که از عبور پیک
بیماری در این جلسه از سوی وزیر بهداشت گفته
شد انشااهلل موجب این شود که با تالش همگانی از
این چالش با سربلندی عبور کنیم.
اهم اظهارات رئیس دولت دوازدهم را بخوانید؛
* بار دیگر در این جا از مقام معظم رهبری
لطف کردند که قرارگاه ستاد مقابله با کرونا در
نیروهای مسلح را تشکیل دادند تشکر میکنم و
هم از نیروهای مسلح که همواره در همه سختیها
در صف مقدم بودند و تالش و کوشش کردند و
در این حادثه نیز وارد صحنه شوند و بخشی از
تختهای بیمارستانی خود را برای مقابله با کرونا
به خط کردهاند و همچنین از فرماندهان عزیز
نیروهای مسلح که این امکانات را ساماندهی
کردهاند تشکر کنم.
*همچنین از نیروی انتظامی که به شکل
فعال و در حالی که گاهی اوقات لوازم حفاظتی و
بهداشتی را در اختیار ندارد ولی به شکل فعال در
حال انجام وظایف خود است تشکر کنم.
*توصیه ما به مردم این است تا حد امکان
از خانه خارج نشوند و همچنین تا حد امکان به
سفر نروند و اگر هم ضرورتی دارد که سفر کنند
نیز تمامی اصول و پروتکلهای بهداشتی را مورد
نظر قرار دهند.
*تعطیلی در ایام عید نخواهیم داشت .همه
پای کار هستیم .ما در دفاتر و مردم درخانههایشان
کار را پیش خواهیم برد .بنابراین در ایام تعطیالت
نوروز هم ما به طور منظم جلسات ستاد ملی کرونا
را خواهیم داشت و همه ما آماده هستیم و فعال
خواهیم بود.
* به مردم توصیه میکنیم از خانه خارج
نشوند و به سفر نروند .وزارت بهداشت و وزارت
کشور در طرح مشترک از فردا در خروجی جاده
های اعالم شده حاضر خواهند شد و افراد را از
نظر تب بررسی می کنند .از مردم میخواهیم ما
را همراهی کنند.
*همه استانداران عزیزی که از طریق ویدئو
کنفرانس جلسه ما را دنبال میکردند و از طریق

فضای مجازی در جلسه حضور داشتند و مباحث
جلسه را شنیدند سپاسگزاری میکنم .استانداران
عزیز ما با روسای دانشگاه های علوم پزشکی بار
سنگینی را به دوش دارند و ان شاءاهلل در تمام
استان ها یک تالش جمعی و همگانی برای پیروزی
بر این ویروس خطرناک انجام گرفته و انجام خواهد
گرفت.
*{با اشاره به جزئیات تصمیم گیری شده در
جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا} :توصیه جلسه به
همه مردم این است که حتیاالمکان از خانه خارج
نشوند و حتیاالمکان به سفر نروند و اگر ضرورتی
هست همه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
از همه کسبه محترم و شاغلین در دولت و بخش
خصوصی که در این روزها شبانه روز حضور دارند
هم میخواهم دستورالعمل های بهداشتی را مورد
توجه قرار دهند.
*وزارت بهداشت و وزارت کشور با هم
هماهنگ کردند و مردم در خروجی شهرها و
جادههایی که اعالم میشود ،از لحاظ تب با وسایل
تبسنج و تدبیری که در اختیار دارند کنترل
میشوند و اگر موردی را تشخیص دادند که باید
از جامعه جدا و قرنطینه شود و به خانه برگردد
یا در برخی موارد به مراکز درمانی مراجعه کنند،
علیالقاعده نمیگذارند ادامه مسیر بدهند و ماشین
را بر میگردانند.
*خواهش میکنیم مردم با همه عوامل
اجرایی همکاری کنند و اگر به آنها گفته میشود
ادامه سفر به ضرر خودشان و مردمی است که در
مسیر راه و مقصد هستند ،از سفر صرف نظر کنند.
همه این کارها برای این است که زودتر از شرایطی
که این ویروس برای ما ایجاد کرده عبور کنیم و به
یک جامعه توام با سالمتی برگردیم.
* تصمیمات مهمی در جلسه امروز اتخاذ شد
که از لحاظ هماهنگی میان رسانه ها و دستگاه
ها ،تبلیغاتی و کنترل فضای مجازی وظایف همه

مشخص خواهد شد .سال جدید آموزشی برای
سال آینده در مهر ماه خواهد بود و برنامه ریزی
ها باید بر این مبنا انجام شود.
*در مورد سیستم دانشگاهی بحث زیادی
امروز انجام گرفت و به طول انجامید .در این مورد
در جلسه بعدی که صبح شنبه دوم فروردین برگزار
خواهد شد ،تصمیم گرفته میشود.
*مردم ما به صورت طبیعی تعطیالت دارند
و مانند همهساله عید تعطیل هستند؛ ولی مقامات
مسئول ،هیئت وزیران و اعضای این جلسه در ایام
عید ،تعطیالت نخواهند داشت و سر کار خواهند
بود.
*البته نیروهای مسلح همیشه پای کار
هستند .ما در دفاتر خود و مردم در خانه خود،
کار را پیش خواهیم برد .در تعطیالت نوروز به
طور منظم جلسات را خواهیم داشت و تصمیمات
ضروری را خواهیم گرفت.
*در جلسه اقتصادی دیروز مواردی را درباره
مالیات ،اقساط بانکی ،وضعیت چک ها و ...تصویب
کردیم که ریز این مسائل را مسئولین اقتصادی
برای مردم توضیح میدهند و ممکن است که در
توضیحات اینها نیز اشتباهاتی وجود داشته باشد.
*ما برای گروههایی که دچار صدمه شدند
تسهیالتی قائل شدیم و چون بعضا مردم به
تبلیغات توجه نمیکنند ،بنابراین بهتر است که
مسئولین اقتصادی شخصا این مسائل را به مردم
توضیح بدهند.
*کسانی که در حوزه بهداشت و درمان و چه
در بخش دولتی و چه در بخش نیروهای مسلح در
این ایام کمک می کنند ،هزینه های آنها به عنوان
هزینه های قابل قبول در بخش مالیات مورد توجه
قرار می گیرد و این در جلسه اقتصادی تصویب شد.
*کمک هایی که قرار است به بخش محروم
تعلق بگیرد قبال اعالم شده که مسئولین مربوطه
نیز در این باره توضیح خواهند داد.
وی افزود :تا پایان سال مجددا در خدمت
مردم خواهیم بود اما پیشاپیش سال جدید را
خدمت همه مردم ایران تبریک عرض می کنم و
برای همه عزیزانی که در بیمارستانها هستند شفای
عاجل را آرزو دارم.
*مردم عزیز ایران را به بردباری توصیه
میکنم؛ مردمی که همیشه در طول تاریخ بردبار
بودند اما شرایط امروز یک شرایط متفاوتی است
که همکاری و همراهی مردم کار را زودتر به ثمر
میرساند .ان شااهلل این همکاری مردم و همه
فعاالن بخش بهداشت و درمان در پایان امسال
ثبت شود.
*ان شااهلل آغاز سال بعد هم با ثبت پیروزی بر
این ویروس خطرناک همراه باشد و سال  99سال
شادمانی و سال تالش و کوشش برای همه ملت
بزرگوار ما باشد.

مشخص گردید.
*در مورد کنترل فضای مجازی مسئولیت به
مرکز ملی فضای مجازی سپرده شد که با حضور
ارگان های مختلفی که امروز ترکیب آن مشخص
شد ،جلسات مشخصی را برگزار میکنند و در این
زمینه به افراد توصیه های الزم و تذکر داده خواهد
شد .پلیس فتا هم در این زمینه نقش خود را مانند
همیشه ایفا خواهد کرد.
*از روزنامه ها و فضای مجازی می خواهم با
کمک همگانی بتوانیم از شرایطی که در آن قرار
داریم ،عبور کنیم .همچنین برای آموزش و آگاهی
مردم باید کار شود تا با همکاری بیشتر از وضعیت
کنونی عبور کنیم و همکاری مردم با بخش درمان
را بیشتر کنیم.
*مورد دیگری که بحث شد ،بحث هماهنگی
بیشتر در فضای تبلیغات بود .مسئولیت کمیته
تبلیغات به عهده وزیر ارشاد است و باید با
هماهنگی تنگاتنگ با دیگر اعضا و به خصوص
صدا و سیما کمک کنند تا بتوانیم با هدایت بهتر
تبلیغات ،این روزها را سپری کنیم.
*از معلمان ،دانشگاهیان ،صدا و سیما و فضای
مجازی تشکر می کنم که نگذاشتند به طور کلی
فرزندان ما از سیستم آموزشی دور شوند و از ابراز
موجود برای آموزش فززندانمان استفاده شد.
*دانش آموزان و دانشجویان ما از درس و
تحصیل عقب افتادند و ما باید زمانی را برای جبران
بگذاریم .آموزش و پرورش پیشنهاداتی را برای این
جلسه آورد و تصمیماتی گرفته شد و خود آموزش
و پرورش آنها را اعالم و ابالغ میکند.
*بحث جبران زمانی که در اسفند ماه از
دست رفت را ما تصمیم گرفتیم .باید بگویم که
نظام آموزشی ما چه  16فروردین یا با تاخیر شروع
شود ،به همان نسبت جبران می شود و در جلسات
بعدی ستاد آن را مشخص می کنیم و زمان پایان
تحصیالت ،امتحانات و به طور طبیعی کنکور

مرخص شدن برخی مجرمان به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت ۱۱ :هزار و  ۳۵۸نفر از
مجرمان به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از زندانهای تهران
مرخص شده اند.
سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت در گردهمایی
(ویدئو کنفرانس) فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت :در
رتبه بندیهای کشوری پلیس آگاهی پایتخت ،از نظر وقوع جرم
کاهش و کشف جرم افزایش داشته است.
وی افزود :برای برنامه چهارشنبه آخر سال در حالت آماده باش
کامل هستیم و قرارگاه فجر تمامی معابر پایتخت را در چهارشنبه
آخر سال زیر نظر دارد.
لطفی تصریح کرد ۱۱ :هزار و  ۳۵۸نفر از مجرمان سابقه دار به
دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از زندانهای تهران مرخص
شدهاند.
وی یادآور شد :البته اسامی تمامی این مجرمان به کالنتریها
داده شده و دستور قضائی برای برخورد شدید هم در صورت تخلف هر
یک از این مجرمان داریم.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود :طی  ۴۸ساعت گذشته سه
برخورد خشن و شدید مأموران آگاهی با متهمان داشتهاند.
زمین کردن باند سارقان منازل قبل از عملیات

بازار تهران اوضاع امنیتی مناسبی ندارد

لطفی گفت :از همین جا هشدار میدهم که بازار تهران از نظر
امنیتی اوضاع خوبی ندارد و باید تدبیری برای تحت نظر قرار دادن
بیشتر این مکان داشته باشیم.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت در پایان اظهار داشت :برای طرح
نوروزی پلیس آگاهی پایتخت  ۴۸واحد گشت آگاهی فعال کرده است.

بسیج همگانی مدیریت شهری در مرکز پایتخت برای کنترل ویروس کرونا
شهردار منطقه 11در تشریح برنامه های
عملیاتی برای پیش گیری از گسترش ویروس کرونا
در سطح شهر  ،بر هماهنگی و همپوشانی تمامی
ذی مدخالن ،مشارکت عموم مردم و مسئولین
محلی از جمله شورایاران و همکاری با گروه های
جهادی تأکید کرد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با بیان
این که از نخستین روز اعالم و اطالع از شیوع
ویروس کرونا و بسیج شهرداری تهران برنامه
ریزی و اقدامات اجرایی برای عبور از بحران این
بیماری آغاز شده است ؛ بر هماهنگی و همپوشانی
با تمامی ذی مدخالن  ،گروه های جهادی  ،مردم
و شورایاران تأکید کرد و گفت :اولویت مدیریت
شهری در شرایط کنونی حفظ سالمت شهروندان
است که در این راستا برنامه ریزی و اقدام اجرایی
به صورت مستمر و شبانه روزی در حال اجراست.

آبادیان افزود :حوزه های مختلف مدیریت شهری
به ویژه خدمات شهری و محیط زیست روزانه در حوزه
مشاعات شهر و از جمله بوستان ها  ،میادین میوه و تره
بار  ،اطراف نانوایی ها  ،فروشگاه ها و هایپر مارکت ها،
سرویس های بهداشتی عمومی ومجموعه های سطح
خدمات شهرداری که مکان های تردد مردم هستند
؛ بر اساس پروتکل اقدام به ضد عفونی و گند زدایی
می کنند.
آبادیان با اشاره به این که منطقه  11جزو
محدود مناطقی است که بیشترین مراکز بهداشتی
و درمانی را در خود جای داده است ؛ ضد عفونی
کردن پیرامون بیمارستان ها و مراکز درمانی حتی
خودروهای پارک شده در اطراف بیمارستان ها را از
مهم ترین اولویت های حوزه خدمات شهری عنوان
کرد که با جدیت در حال انجام است.
او همچنین از زون بندی محالت بر اساس

معابر اصلی و فرعی و محلی بر اساس سازوکار
فراهم شده در نواحی خبر داد و گفت :نخستین
اقدام ما همراستا کردن فعالیت ها با دیگر نهادها
از جمله بسیج است تا با هماهنگی یکدیگر برنامه
های عملیاتی همپوشانی شوند .
شهردار منطقه  11با تأکید بر لزوم شناسایی
تمامی ذی مدخالن شناسایی اقدام بر اساس نقشه
راه با هدف همپوشانی و تطبیق برنامه ها  ،به
همکاری با آتش نشانی برای کنترل مراکز حیاتی
شهر در حوزه های پیرامونی نیز اشاره کرد.
به گفته آبادیان عالوه بر ضد عفونی کردن اماکن
عمومی در حوزه پرسنلی نیز تمامی عوامل کارگری و
محل اسکان کارگران به صورت مستمر ضد عفونی و
شارژ مواد بهداشتی و تهیه اقالم ضروری از جمله
ماسک و دستکش برای آنان انجام شده است.
آماده سازی پایگاه شهید خطیب برای اسکان

اضطراری بیماران و ایجاد آمادگی برای تجهیز پایگاه
های ستاد مدیریت بحران که از سوی ستاد مدیریت
بحران در حال انجام است ؛ غربالگری و تب سنجی
پرسنل با حضور متخصص و کارشناس سالمت ،
شستشو و ضد عفونی کردن مساجد در سطح محله
ها  ،همکاری شورایاران  ،بسیج  ،صنوف و دیگر گروه
های مردمی  ،افزایش مشارکت سرمایه های اجتماعی
در سطح محالت  ،توزیع هزار جفت دستکش و مواد
ضد عفونی کننده بین همیاران سالمت و  ...از اقدامات
معاونت اجتماعی و فرهنگی است که شهردار منطقه
 11به آن ها اشاره کرد.
او همچنین توجه به سالمت کارکنان
شهرداری منطقه  11را حائز اهمیت دانست و
کاهش نیروهای حاضر در محل کار به صورت دور
کاری و شیفت کاری را از تدابیر حوزه معاونت
منابع انسانی این منطقه برشمرد.

در منطقه ۹انجام شده است؛

مقابله با بیماری کرونا با رعایت موازین بهداشتی
سرپرست شهرداری منطقه ،۹از انجام ویژه برنامه های اجرایی
به منظور رعایت نکات بهداشتی و مقابله با بیماری کرونا در محدوده
منطقه  ۹خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سید مصطفی موسوی با اعالم این خبر گفت:
اولین و مهمترین مسئولیت ما دعوت از مردم برای ماندن در خانه است
که در این راستا شهرداران نواحی با کمک شورایاری ها ،مذاکره با مراکز
تجاری ،مراجعه و مذاکره با مجتمع های مسکونی به شیوه های خالقانه
و در صورت نیاز از طریق دستورالعملهایی که منجر به کاهش ترددهای
غیرضروری شهروندان از خانه شود برنامه ریزی می کنند .وی با اشاره به
انجام برنامههای بهداشتی اجرایی افزود :منطقه ۹به منظور رعایت نکات
بهداشتی و مقابله با بیماری کرونا نسبت به انجام مواردی از جمله؛ نصب
بنرهای شهری در ورودی مراکز عمومی و مجتمع های تجاری و تولید
محصوالت آموزشی ،شیفت بندی همکاران با حفظ اولویت ها ،استفاده

مداوم از ماسک و دستکش ،ایجاد شرایط ایمن در محل اسکان های
کارگری و رصد مداوم سالمت نیروها ،استفاده از تب سنج در ورودی
ساختمان های اصلی و تمامی ساختمان های اداری ،ممانعت از ورود افراد
دارای عالئم بیماری کرونا و شناسایی شهروندان آسیب پذیر و نیازمند به
کمک ،آمادگی سوله بحران منطقه برای اعالم شرایط خاص و ضدعفونی
معابر عمومی پرتردد منطقه ۹اقدام کرده است.
رعایت مسائل بهداشتی در بوستان های منطقه۹

سرپرست شهرداری منطقه ۹به همراه معاونین و روسای ادارات و
شهرداران نواحی از امکانات بوستان های منطقه بازدید به عمل آورد.
سید مصطفی موسوی در بازدید میدانی از بوستان های منطقه امکاناتی
همچون مبلمان شهری ،سرویس های بهداشتی ،آب خوری ها و فضای
سبز را رصد کرده و دستورات الزم را مبنی بر رعایت موارد بهداشتی در
اماکنی نظیر بوستان های  ۱۸گانه محالت منطقه ۹مورد تاکید قرار داد.

در منطقه  7صورت گرفت؛

اجرای سیاست های راهبردی در
زمینه بهبود فضای سبز

شهردار منطقه  7گفت :در راستای اجرای
سیاست شهرداری تهران در خصوص طرح
استقبال از نوروز  99این معاونت اقدام به اجرای
سه سیاست راهبردی در اداره فضای سبز این
منطقه کرده است.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با بیان
این مطلب افزود :به منظور تحقق سیاست کاشت
نهال به صورت تک درخت در خیابان های فاقد
سایه انداز که دارای امکانات زیربنایی مانند آب
و فضای مناسب و  ...بوده این منطقه اقدام به
کاشت نهال تک درختی در خیابان های ورزنده،
حقوقی ،شهدای ناجا ،کنگاور و دماوند کرده
است .وی در ادامه تصریح کرد :با هدف اجرای
سیاست دوم شهرداری تهران در حوزه پیرایش
قطعات فضای سبز به منظور ارتقاء زیباشناختی
آن ،این فعالیت ها در خیابان های بهار شیراز
،شهید بهشتی ،سبالن جنوبی ،قدوسی و خواجه
نصیرالدین طوسی از سوی نواحی 5گانه در
دستور کار قرار گرفته است.شهردار منطقه 7
یادآور شد :طی بازدیدهای انجام شده در خیابان
های شهید مدنی ،سهروردی ،شهید نامجو،
شهید کابلی و شریعتی مقرر شده اقداماتی از
قبیل واکاری درختان معابر و پرچین های حاشیه
معابر عمومی اجرا شود.وی در پایان تاکید کرد:
امیدواریم با اجرای طرح های اینچنینی شاهد
ارتقاء و بهبود کیفیت فضای سبز در سطح شهر
و منطقه باشیم.
در راستای تحقق شعار تهران شهری برای همه
انجام شد؛

نوسازی مجموعه دستگاه های ورزشی
و بازی بوستان های منطقه15

29مجموعه دستگاه های ورزشی بدنسازی
و بازی و نیز دستگاه ویژه توان یابان در
بوستانهای منطقه نصب شد.
به گزارش امتیاز ،نادر لطفی سرپرست
معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با
تاکید بر اهمیت نقش ورزش ،بر سالمت جسمی
و روانی افراد و به تبع آن جامعه اشاره کرد و
گفت13 :مجموعه از آنها مخصوص بدنسازی
بزرگساالن است که در بوستان های نواحی
هفتگانه نصب شد .وی ادامه داد 13 :مجموعه
بازی کودکان نیز شامل تاب ،سرسره ،صخره
نوردی و بازی فکری نیز در بوستانهای ولی
عصر(عج) ،فجر و امیرکبیر نصب است تا کودکان
مراجعه کننده به بوستان ها از آن بهره مند
شوند .لطفی به تشریح اقدامات انجام شده در
تأمین زیرساخت های ورزش ویژه توان یابان در
بوستانهای منطقه و تحقق شعار تهران شهری
برای همه اشاره کرد و گفت :در این راستا 3
مجموعه ورزشی ویژه این گروه از شهروندان در
بوستان گلزار ،خلیج فارس و امید نصب شد.
وی اضافه کرد :نصب وسایل ورزشی و بازی
نقش بسزایی در ترغیب شهروندان به استفاده از
فضاهای عمومی و سبز دارد و هدف ما حضور
خانوادگی شهروندان در بوستان هاست.

اخطاری ه سازمان هواشناسی درباره
بارشهای شدید باران

لطفی گفت :مورد بعدی یک باند چهارنفره سرقت مسلحانه منزل
بوده است که قبل از اینکه بخواهند از مخفیگاهشان خارج شوند،
توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.
وی گفت :مورد آخر هم باند پنج نفره زورگیری و متجاوزان به
عنف بوده است که در قالب مسافر و راننده به نقشههای شوم خود
میرسیدند که مأموران ما این باند را دستگیر کردند که تا به االن این
باند به  ۳۰فقره سرقت اعتراف کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود :یک مورد دیگر هم دستگیری
سارقان بازار تهران است که متأسفانه این سارقان اکثرا ً همان باربران
بازار هستند.
وی گفت :این افراد در طول روز طعمههای خود را شناسایی
کرده و شبها اقدام به سرقت میکنند.

خبر کوتاه

ضدعفونی معابر منطقه ۹شروع شد

پویش مردمی تحت عنوان «قرارگاه مردمی مدافعان سالمت» با
هدف ضد عفونی معابر منطقه ۹کار خود را شروع کرد .اکیپ های
داوطلب مردمی در قالب بسیج مساجد با همکاری شهرداری منطقه۹
به منظور ضدعفونی معابر عمومی پرتردد محالت منطقه از قبیل؛
ایستگاه های اتوبوس و مترو ،ادارات ،عابر بانک ها و ورودی مغازه
هایی که شهروندان بیشتری با آن در ارتباط هستند توسط نمازگزاران
و هیئت ها و تشکلهای مردمی ،دبیران شورایاری محالت و همراهی
شهرداری منطقه ۹اقدام میکنند .شایان ذکر است اکیپ های اولیه
اجرایی در  ۶گروه و با حضور  ۱۲۰نفر به صورت مستمر عملیات
ضدعفونی را انجام می دهند .گفتنی است شهرداری منطقه ۹تاکنون
نسبت به ضد عفونی خیابان ها و کوچه های هاشمی ،دستغیب،
دامپزشکی ،حیدریان ،محمد خانی ،کابلی و امیری اقدام کرده است.

سازمان هواشناسی با صدور اخطاریهای
نسبت به بارش شدید باران در برخی مناطق
کشور هشدار داد.
در اخطاریه سازمان هواشناسی آمده است
که از روز چهارشنبه ( ۲۸اسفند) بارش شدید
باران ،گاهی همراه با رعد و برق ،وزش باد شدید
موقتی در جنوب ایالم ،جنوب لرستان ،شمال و
شرق خوزستان ،غرب چهارمحال و بختیاری و
کهگیلویه و بویراحمد (بارش حداکثر بین ۴۰
تا  ۷۰میلی متر) ،شمال لرستان ،شمال ایالم،
شمال فارس ،کردستان ،کرمانشاه و نوار غربی
آذربایجان غربی (بارش حداکثر بین  ۲۰تا ۵۰
میلیمتر) پیشبینی میشود .در ارتفاعات مناطق
سردسیر این استانها نیز بارش برف خواهیم
داشت.
از اینرو احتمال سیالب ،باال آمدن آب
رودخانهها ،آبگرفتگی معابر شهری و اختالل
تردد در جادههای مواصالتی ،لغزندگی
جادههای کوهستانی ،احتمال بارش تگرگ در
مناطق مستعد و احتمال وقوع صاعقه دور از
انتظار نیست .سازمان هواشناسی توصیه کرده
است که سدها در این مناطق مدیریت شوند و
تمهیدات الزم برای عبور سیالب احتمالی اتخاذ
شود .فاصله گرفتن از رودخانهها و مسیلها و
احتیاط در تردد جادهای و اجتناب از سفرهای
غیرضروری از توصیههای دیگر سازمان
هواشناسی است.

اسامی داروخانههای عرضهکننده نسخ
بیماران کرونا در تهران

سخنگوی وزارت بهداشت اسامی
داروخانههای عرضه کننده نسخ بیماران
مشکوک و مبتال به کروناویروس در سطح شهر
تهران را اعالم کرد.
کیانوش جهانپور ،سخنگوی وزارت بهداشت
با اشاره به دستور وزیر بهداشت برای افزایش
شمار داروخانههای منتخب در تهران جهت
نسخه پیچی بیماران مشکوک و مبتال به کرونا،
گفت :به دلیل تراکم مراجعین در داروخانههای
منتخب شهر تهران مقرر شد جهت تسهیل
امور مراجعین و کاهش ازدحام ،عالوه بر مراکز
بهداشتی و درمانی ،چند داروخانه دیگر در تهران
نیز از امروز تحویل داروی نسخ بیماران مشکوک
و مبتال به کرونا را بر عهده گیرند.
وی گفت :بر این اساس داروخانه شهید
کاظمی ،داروخانههای هالل احمر (هالل احمر
در خیابان طالقانی و هالل احمر در شهرری)،
جشنواره و سوم خرداد ،بیماریهای خاص
در خیابان استاد نجات اللهی ،داروخانه دکتر
علی هوشمند در میدان ولیعصر و داروخانه ۲۹
فروردین از امروز نسخه پیچی بیماران مشکوک و
مبتال به کرونا در تهران را بر عهده خواهند داشت.

