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اخبار
با هدف مناسب سازی معابر شهری برای معلوالن

نخستین «پویش تراز» در شمال تهران
اجرا می شود

«پویش تراز» با هدف اجرای محله ،بوستان
و معبر دوستدار معلوالن با همکاری شهرداری
منطقه یک و کمپین معلوالن ،در ناحیه  5این
منطقه به عنوان طرح پایلوت اجرا می شود.
به گزارش امتیاز ،تفاهم نامه همکاری
شهرداری منطقه یک تهران و کمپین معلوالن با
عنوان پویش تراز ،با امضای سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک و بهروز مروتی مدیر کمپین
معلوالن در راستای شعار تهران شهری برای همه
و قوانین حمایت از حقوق معلوالن منعقد شد.
شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد :در
حوزه های خدمات عمومی برای معلولین در
شهر دچار مشکالت فراوانی هستیم که می
توان با تهیه بانک اطالعاتی به همراه مردمی
کردن پویش مناسب سازی ،بسیاری از مشکالت
را مرتفع کرد و با یک حرکت اجتماعی سرمایه
گذاران را مجاب نماییم که به عنوان یک کار
خیر در این حوزهها ورود کنند.
وی ادامه داد :با وجود چنین بانک اطالعاتی
سرمایه گذاران به راحتی میتوانند اولویت ها
را در چنین حوزه هایی شناسایی نموده و در
آن محل سرمایه خود را که مخاطب و مراجعه
کننده بیشتری نیز دارد به کار اندازند.
شهردار منطقه یک با تبیین این قرار داد
گفت :در ناحیه  5گروه تحلیل گر ،پایش گر و
مستند گر از کمپین معلوالن در کنار شهرداری
قرار می گیرند تا با رصد کامل ناحیه شیوه نامه
ی عملی آن مشخص و قابل تامیم به سایر
نواحی باشد.
وی گفت  :سعی خواهد شد نقاط نامناسب
در یک الیه از نقشه  GISثبت و فرایند
رسیدگی و مناسب سازی نیز در همان الیه ثبت
و ضبط شود.
بهروز مروتی مدیر کمپین معلوالن نیز در
این جلسه گفت :پس از  ۵ماه پیگیری ،تحقیق و
بررسی های الزم و جلسات فشرده در خصوص
چگونگی و نحوه اجرای پویش تراز توانستیم با
امضای این تفاهمنامه در ناحیه  ۵منطقه یک و
نگاه ویژه موسوی شهردار منطقه یک کار را به
صورت پایلوت اجرایی نماییم.
وی تصریح کرد :پایش و شناسایی نقاط
نامناسب برای تردد معلولین اولویت بندی
و مناسب سازی آن به مرور انجام می شود تا
در این ناحیه محله ،معبر و بوستان دوستدار
معلولین اجرا و قابل تسری و ارائه به تمامی
نواحی شهر تهران شود.
 162فوتی جدید کرونا در ایران

بیشترین تعداد از ابتدا تاکنون

از  8تیر روز دیروز  ۹تیر  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۵۳۶بیمار
جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شد که
هزار و  ۴۶۱مورد بستری شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :تاکنون  ۲۲۵هزار و  ۲۰۵نفر در
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده
و با فوت  ۱۶۲نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد
جان باختگان کرونا در کشور به  ۱۰هزار و ۶۷۰
نفر رسید.
سیما سادات الری روز دوشنبه درباره
آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا
موارد فوت ناشی از این ویروس در کشور بیان
کرد :از دیروز تا امروز  ۹تیر  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۵۳۶بیمار
جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی
شد که هزار و  ۴۶۱مورد بستری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به
 ۲۲۵هزار و  ۲۰۵نفر رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۶۲ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۱۰هزار و  ۶۷۰نفر رسید.
معاون وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه
تاکنون  ۱۸۶هزار و  ۱۸۰نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۳۰۳۷نفر از بیماران مبتال به کووید
 ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند.
الری بیان کرد :تاکنون یک میلیون و ۶۳۹
هزار و  ۷۸آزمایش تشخیص کووید  ۱۹در کشور
انجام شده است.
وی افزود :استانهای خوزستان ،کردستان،
آذربایجانهای غربی و شرقی ،هرمزگان ،بوشهر،
خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و
استانهای ایالم ،لرستان و گلستان در وضعیت
هشدار قرار دارند .سخنگوی وزارت بهداشت
اظهار کرد :از روز یکشنبه خیز قابل توجهی در
آمار ابتال و بستری در استان تهران داریم که
نگران کننده است.

تیم انتقال خون در شهرداری منطقه
 19مستقر می شود

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  19از استقرار تیم انتقال خون در
ساختمان ستادی شهرداری این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،محسن فریدی اظهار
کرد :با توجه به کمبود ذخایر بانک خون کشور
و به منظور تسهیل در امر خدمت رسانی به
بیماران نیازمند ،طی هماهنگی صورت گرفته از
سوی بسیج شهرداری منطقه تیم انتقال خون در
ساختمان این منطقه مستقر می شود.
او با اشاره به اطالع رسانی و ثبت نام
شهروندان از طریق کانال محالت و مسئولین
خانه های سالمت افزود :شهروندان می توانند
برای مشارکت در این برنامه خداپسندانه از
ساعت  8/30روز سه شنبه دهم تیر تا  15به
شهرداری منطقه مراجعه کنند.
فریدی خاطرنشان کرد :به همراه داشتن
کارت ملی هنگام مراجعه الزامی است و به
اهداکنندگان نیز کارت اهدای خون صادر خواهد
شد.
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جهانگیری به سازمان برنامه و بودجه دستور داد:

خودروهای فرسوده از رده خارج شوند

معاون اول رییس جمهوری با بیان
محدودیتهای فعلی برای سرمایهگذاری در کشور،
گفت :باید از اقدامات و افزایش سرمایه گذاریهای
شرکتهای دولتی و عمومی از منابع داخلی برای
توسعه کشور حمایت کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع
رسانی معاون اول رییس جمهوری« ،اسحاق
جهانگیری» روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد
با اشاره به اهمیت موضوع تامین کاغذ برای
رفع نیازهای داخلی بر تسریع در اجرای مصوبه
پیشین شورای اقتصاد به منظور احداث کارخانه
تولید کاغذ از «باگاس نیشکر» در منطقه محروم
شادگان تاکید کرد و گفت :در حال حاضر با توجه
به حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ ،فشار فراوانی
بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات کشور وارد شده
که باید با فراهم کردن شرایط تولید داخلی عالوه
بر جلوگیری از خروج ساالنه میلیونها دالر ارز از
کشور ،برای واردات کاغذ مانع از هدر رفت مواد
اولیه باگاس در خوزستان شد که ساالنه شاهد
آتش گرفتن آنها و ایجاد مشکالت زیست محیطی
در منطقه هستیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به
وضعیت سرمایهگذاری در کشور با توجه به
محدودیتهای فعلی اظهار داشت :باید از اقدامات
و افزایش سرمایهگذاری های شرکتهای دولتی
و عمومی از منابع داخلی برای توسعه کشور
حمایت کرد.

جهانگیری ضمن تاکید بر تجهیز دانشگاههای
کشور به تجهیزات آزمایشگاهی نوین ،از سازمان
برنامه و بودجه خواست تا به منظور پیشبرد
طرحهای مربوط به بهینهسازی مصرف سوخت
و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ،راهکار
عملیاتی تهیه و ظرف یک ماه آینده به شورای
اقتصاد ارائه کند.
در این جلسه که وزیران نیرو ،نفت ،علوم،
تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت صنعت معدن
و تجارت ،رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون
علمی و فناوری رییس جمهوری حضور داشتند با

درخواست وزارت نیرو در خصوص سرمایه گذاری
از محل منابع داخلی شرکت توانیر برای اجرای
طرح تأمین زیرساخت صادرات برق به شهر زرنج
افغانستان و بندر گوآدر پاکستان و نیز واگذاری کار
به شرکت خارجی و خرید کاال و تجهیزات برای
اجرای پروژه مدرنیزاسیون(بازتوانی) ،نیروگاه بخار
رامین اهواز موافقت شد.
شورای اقتصاد همچنین با سرمایه گذاری از
محل منابع داخلی سازمان آب و برق خوزستان
برای ترمیم و بهسازی سد و نیروگاه مسجد سلیمان
و توسعه نیروگاه دز و نیز سرمایه گذاری از محل

منابع داخلی شرکت مادرتخصصی نیروی برق
حرارتی به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
موافقت کرد.
در این جلسه عالوه بر موافقت با طرح خرید
تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با
استفاده از تسهیالت خارجی(فاینانس) با اصالحیه
مصوبه مربوط به طرح کمک به جایگزینی و
اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی
و نفتی) با بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان
باال(هرمتیک هوشمند) موافقت شد.
شورای اقتصاد با موضوع افزایش سقف زمانی
جداول واگذاری و بازپرداخت طرح توسعه یکپارچه
میدانهای مشترک نفتی غرب کارون و احداث
خطوط لوله انتقال نفت خام و پایانههای صادراتی
در بنادر بهرگان و جاسک و طرح توسعه جامع و
یکپارچه اجرا و تکمیل فازهای  ۱۱تا  ۲۴پارس
جنوبی و خطوط لوله سراسری ( ۹ ،۶و  ۱۱انتقال
گاز) موافقت کرد.
اصالح مجوز ماده  ۸۷قانون تنظیم بخشی
از مقررات دولت در خصوص طرح نگهداشت و
پشتیبانی انبارها و مخازن و ساختمانهای اداری و
تأسیسات پخش (مربوط به شرکت ملی پاالیش
و پخش فراورده های(نفتی ایران) و نیز موافقت
با درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ در منطقه
محروم شادگان از دیگر مصوبات امروز شورای
اقتصاد بود.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد

افزایش بستریهای کرونا در بخشهای ویژه

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به
افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا در ناوگان حمل و نقل
عمومی گفت :مشخصا بیشترین مرکز تجمعی در شهر تهران مربوط
به مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی است.
دکتر علیرضا زالی با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا
مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در تجمعات اظهار داشت :در
کالنشهر تهران مراکز تجمع متناسب با ترددها و حضور فیزیکی افراد
قابلیت تعریف دارد.
زالی ،مراکز خرید ،فروشگاههای بزرگ ،ادارهها و مراکزی که
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی انجام میدهند را از دیگر مراکز
پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان کرد :به طورکلی
شاخص مدت زمان حضور افراد ،میزان تراکم و فضای محیط میتواند
خطر انتقال ویروس کرونا را به 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 استفاده از ماسک میتواند به شکل
قابل توجهی انتقال کرونا را کاهش دهد ،گفت :آمار بیانگر این مطلب
است که استفاده از ماسک میتواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص

رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است ،اثرگذار باشد.
وی با اشاره به این که تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی
تلقی میشود نیز توضیح داد :در این باره هنوز اجماع جهانی وجود
ندارد ،در برخی کشورها بر اساس شیوه نامه عدد سه ،برخی پنج و
در برخی کشورها این عدد به سقف  ۲۰نفر نیز میرسد.
زالی با بیان این که در کشور ما با کمک از اساتید همهگیر
شناسی میتوانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی دست یابیم ،تاکید
کرد :این عدد در مورد فضاهایی که شرایط مواج دارند ،تجمعات خطر
آفرین حدود  ۲۰نفر است.
وی افزود :در برخی کشورها با توجه به شرایط بحرانی این عدد
به صورت سختگیرانهتر اعمال میشود و در برخی موارد حتی به عدد
سه نفر نیز میرسد.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران با اشاره
به آخرین مبتالیان کرونا طی  ۲۴ساعت گذشته گفت :تهران در
ساعاتی که گذشت شرایط متفاوتتری را تجربه کرده است و بالغ بر
 ۳۹۹بیمار در بخشهای عادی بستری شدهاند .این آمار بیانگر فاصله
معنادار این رقم در مقایسه با روزهای گذشته است.
دکتر زالی ادامه داد ۱۲۲ :بیمار مبتال به کرونا در بخشهای

مراقبتهای ویژه بستری شدهاند که در طول دو هفته گذشته این
آمار جدید بسیار افزایش یافته است.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران افزود۸,۶ :
درصد بیماران مبتال به کرونا که به بخشهای سرپایی بهداشت و
درمان مراجعه کردهاند نیز نیاز به بستری در بخشهای بیمارستانی
داشتهاند.

رییس بنیاد مستضعفان خبر داد:

رئیس بنیاد مستصعفان از پرداخت ٢٣٠
میلیارد تومان به کمیته امداد و بهزیستی برای
تامین ودیعه مسکن نیازمندان و مددجویان خبر
داد.
پرویز فتاح گفت :با توجه به گزارشات
دریافتی از سطح جامعه و فشار روی اقشار
ضعیف به ویژه در پرداخت رهن و اجاره سرسام
آور مسکن ،بنیاد مستضعفان به دو نهاد حمایتی
کمیته امداد و بهزیستی در این خصوص کمک
کرده است.
وی با اشاره به اینکه تامین این مبلغ برای
سازمانهای کمیته امداد و بهزیستی سخت است،
اظهار کرد :هفته پیش مسئوالن این دو نهاد را

تامین ودیعه و اجاره مسکن نیازمندان

دعوت کردیم و طی بررسیهای آماری گفته شد
که شرایط سختی برای تامین ودیعه مسکن
مددجویان و مراجعان موردی دارند ،به همین دلیل
تصمیم گرفتیم در این حوزه هم کمک کنیم.
تخصیص  ۱۵۰میلیارد تومان به نهادهای
حمایتی جهت تامین ودیعه مسکن نیازمندان

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه هم
برای ودیعه مسکن و هم پرداخت اجاره مسکن
افراد تحت پوشش و نیازمندان از طریق این دو
نهاد اقدام خواهد شد ،تصریح کرد :در بخش ودیعه
مسکن  ١۵٠میلیارد تومان از طریق بهزیستی و
کمیته امداد بدون کارمزد و به صورت فوری هم در
شهر و هم در روستا پرداخت میشود.

فتاح افزود :در بخش اجاره هم  ٨٠میلیارد
تومان بالعوض و به صورت نقد به حساب دو
سازمان واریز می شود که سازو کار و نحوه
تخصیص این اعتبارات با این دو نهاد و براساس
شرایط و ضوابط آنهاست.
وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان این پول را
در صندوق قرضالحسنه امداد قرار میدهد و طبق
دستورالعمل تهیه شده پرداخت میشود ،تصریح
کرد :همچنین اجازه داده شده تا به مراجعان
نیازمند خارج از تحت پوشش این دو نهاد هم
کمک شود.
رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه بنیاد
فقط تامین کننده مالی این هزینه است ،گفت :این

نهاد در مجموع  ۵٧٠میلیارد تومان به این دو
سازمان تا کنون کمک کرده است.
فتاح افزود ١٠٠ :میلیارد تومان به کمیته
امداد و ۵٠میلیارد تومان به سازمان بهزیستی
کمک میشود که با هم افزایی در صندوق امداد
والیت مجموع این مبالغ به  ٢٣٠میلیارد تومان
می رسد.
رئیس بنیاد مستصعفان ادامه داد :در خصوص
مسکن ملی پیشنهاد کردیم که می توانیم در زمینه
تامین زمین کمک کنیم .اقدام امروز هم مکمل
کمک دولت است و بنیاد با افتخار در طرح مسکن
ملی هم برای تامین مسکن اقشار مستضعف کمک
خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مترو:

توسعه خطوط مترو در سه سال گذشت متوقف نشده است

مدیرعامل شرکت مترو در واکنش به صحبت های رئیس شورای
شهر تهران مبنی بر ساخته نشدن یک کیلومتر خط مترو در سال
های گذشته گفت :توسعه مترو در سال های گذشته متوقف نشده
است.
علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران در نشست خبری درباره
فعالیتهای یک سال گذشته این شرکت اظهار داشت :سال  ۹۸برای
شرکت مترو سال ارزندهای بود زیرا خط  ۶مترو که زحمات زیادی
که برای آن کشیده شده بود در  ۹کیلومتر جنوبی توسعه یافت و ۳
ایستگاه حدفاصل دولت آباد تا شهدا افتتاح شد.
وی ادامه داد :امسال هم دو ایستگاه دیگر به خط  ۶اضافه
میشود که به این ترتیب با افتتاح سه ایستگاهی که پیش از این
اتفاق افتاده بود مجموع ایستگاههای افتتاح شده در این خط به ۵
ایستگاه خواهد رسید.
امام در ادامه با اشاره به اینکه مهر ماه سال گذشته ایستگاه امام
حسین به خط  ۶اضافه شده و انتهای بهمن ماه سال گذشته ایستگاه
کیانشهر به این خط افزوده شد ،گفت ۱۰ :کیلومتر در سه نوبت به
مرحله افتتاح رسید در خط  ۷نیز  ۸.۵کیلومتر حد فاصل ایستگاه
بسیج تا مهدیه وارد مدار بهره برداری شد و جمعاً سه ایستگاه بسیج،
مهدیه و مولوی افتتاح شدند.
وی با بیان اینکه در برنامه شش ماهه دوم به طور متوسط باید
ماهی یک ایستگاه افتتاح میشد ،گفت :به دلیل مشکالت پیش آمده
عم ً
ال ما به افتتاح سه ایستگاه محدود شدیم اما عملکرد کلی در سال
گذشته در خصوص افتتاح و بهره برداری مناسب بوده است.
مدیرعامل شرکت مترو در خصوص برنامههای سال جاری
توضیح داد :اولویت ما تکمیل خطوط نیمه تمام خطوط  ۶و  ۷مترو و
توسعه خط  ۴خواهد بود چرا که  ۶۴کیلومتر در مترو خطوطی وجود
دارد که کامل نیست.
امام خاطرنشان کرد :بر اساس نرخ امروز  ۵۰هزار میلیارد سرمایه
شهروندان در این خطوط نیمه تمام خاک میخورد و منطق حکم
میکند این سرمایهها تکمیل شود .از همین رو اولویت ما افتتاح
ایستگاههای خطوط  ۶و  ۷است.
وی از افتتاح  ۶ایستگاه با  ۷کیلومتر مسیر در خط  ۶مترو حد
فاصل ایستگاه تربیت مدرس تا ستاری خبر داد و گفت ۵ :ایستگاه
در خط  ۷و یک ایستگاه در خط ( ۳ایستگاه اقدسیه) در سال جاری
افتتاح خواهد شد و پرونده خط  ۳به این ترتیب بسته میشود.
امام در خصوص افزوده شدن قطارهای جدید به خطوط مترو

گفت :افزوده شدن  ۷۰دستگاه واگن از دوران قبل وعده داده شده
بود که پرونده واردات آن به کشور بسته شده و این قطارهای جدید
به خطوط اضافه میشوند.
وی افزود :احداث سه پست برق در برنامه امسال مترو تهران قرار
داشته که البته شیوع بیماری کرونا و تحریم بر روی برنامه زمان بندی
آنها تأثیر داشته است که این سه پست برق شامل پست قلعه مرغی،
پست شرقی خط  ۷مترو و پست شمالی خط  ۶مترو میشود که تا
پایان سال وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
مدیرعامل مترو در خصوص وضعیت اوراق مشارکت بانک آینده
و تسهیل آن نیز توضیح داد :اوراق مشارکت سال  ،۹۷هزار و ۳۰۰
میلیارد بود که دو بانک عامل آن بانک آینده و بانک صنعت و معدن
بودند که تکلیف  ۹۱۰میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک آینده در
حال مشخص شدن است و  ۳۹۰میلیارد تومان بانک صنعت و معدن
تا آخر تیر ماه فروخته شده و واریز میشود.
وی ادامه داد ۹۱۰ :میلیارد تومان بانک آینده به دلیل پیش بینی
وثیقه صد میلیاردی سازمان امالک شهرداری و اینکه مورد تأیید بانک
قرار نگرفته دچار مشکل شده بود که در آخرین وضعیت  ۲۰میلیارد
تومان آن تا حدود دوهفته آینده تعیین تکلیف میشود.
امام خاطرنشان کرد :در صورتی که منابع مالی از طریق اوراق
مشارکت ،مجتمعهای ایستگاهی و بودجههای شهرداری تأمین شود
 ۱۲ایستگاه جدید افتتاح خواهد شد.
وی در خصوص مصاحبه اخیر رئیس شورای شهر تهران و انتقاد
وی از اینکه هیچ پروژهای در مترو تهران طی سه سال گذشته به بهره
برداری نرسیده است ،گفت :حق با ایشان است چرا که در ابتدای
مدیریت شهری جدید هم تاکید شورا و سایر مدیران شهرداری بر
این بود که از منابع محدود برای تکمیل خطوط قبلی هزینه شود و
همانطور که گفتم خطوط نیمه کاره موجود حدود  ۵۰هزار میلیارد
هزینه دارد و این توقع در سال پایانی شورا وجود دارد که خطوط
جدید افتتاح شود .ما این توقع را جدی گرفتیم اما طرح جامع مصوب
ریلی در شهر تهران اواخر بهمن سال گذشته در شورای عالی ترافیک
به تصویب رسید و دلیل تأخیر ما این بوده است.
مدیرعامل مترو ادامه داد :تاکید ما این است که بر اساس اسناد
باالدستی مصوب توسعه مترو را پیش ببریم به همین دلیل تاکنون
توسعه خطوط جدید فعال نشده اما در نظر داریم توسعه خط ۱۰
مترو را در میان چهار خط جدید (ایستگاههای قنات کوثر ،بزرگراه
بابایی ،بزرگراه صدر ،نمایشگاه بین المللی ،میدان کاج ،میدان کتاب،

بزرگراه نیایش ،بزرگراه شهید خرازی و در پایان ایستگاه وردآورد) در
اولویت قرار دهیم.
وی با بیان اینکه چهار خط دیگر باید برای مترو تهران ساخته
شود و در کنار این خطوط دو خط اکسپرس نیز در نظر گرفته شده
است ،اظهار داشت :تا  ۲۱سال دیگر با هزینه برآورد شده برای هر خط
حدود  ۲۰هزار میلیارد به نرخ روز ساخته خواهد شد.
امام با اشاره به اینکه خط  ۱۰به طور کلی  ۴۲کیلومتر خواهد
بود ،افزود :این خط مشکالت حمل و نقلی مناطق شمالی از جهت
شرقی و غربی رفع میکند.
وی در خصوص منابع مالی توسعه خطوط مترو توضیح داد :تا
پیش از این کمکهای دولت و بودجه شهرداری برای ساخت مترو
مورد توجه بوده که این منابع در سالهای گذشته تضعیف شده است
اما برای احداث خط  ۱۰سرمایه گذاران اعالم آمادگی کردند.
امام اظهار امیدواری کرد با پیشرفت مطالعات و بخشهای
عملیاتی احداث خط  ۱۰مترو که حد فاصل قنات کوثر تا وردآورد
کرج است آغاز شود.
وی در ادامه با اشاره به این انتقاد که رئیس شورای شهر گفته در
سه سال گذشته حتی یک کیلومتر مترو ساخته نشده گفت :منظور
وی افتتاح خط جدید است و اینکه یک کیلومتر تونل حفاری نشده
درست نبوده چون در دوره جدید مدیریتی حدود  ۶.۳کیلومتر تونل
برای ساخت خط  ۶حفاری شده است.
وی تاکید کرد :منابع نقدی مترو در تکمیل خطوط  ۶و  ۷و ۳
و  ۴هزینه خواهد شد.
امام با اشاره به اینکه سال گذشته دولت از سهم  ۵۰درصدی
تأمین هزینههای مترو تنها  ۱۵درصد پرداخت کرده است ،اظهار
داشت :قانون توسعه حمل و نقل عمومی ،دولت را به تخصیص ساالنه
 ۴هزار میلیارد موظف کرده که البته این بودجه هم تخصیص داده
نشده و به همین دلیل این شرکت بدهیهای سنگینی به شبکه بانکی
دارد.به گفته وی ،بر اساس برآوردهای انجام شده تا آخر سال ۹۸
بدهیهای سی ساله مترو تهران با سود و جریمه به  ۲۴هزارد میلیارد
تومان رسیده و اگر تعهدات قانونی دولت را هم احصا کنیم این عدد
به بیش از این رقم میرسد.
وی یادآور شد :از محل یارانه صرفه جویی از سوخت  ۱۶۰میلیاد
تومان از سوی وزارت نفت به این شرکت پرداخت شده که این رقم
مربوط به یارانه منتهی به تابستان  ۹۸بوده و هنوز یارانه سال جدید
پرداخت نشده است.

خبر کوتاه
با حضور شهردار ورودی غربی پایتخت؛

پروژه های انجام گرفته در منطقه 21
با روش  ،CSRزیر ذره بین ارزیابان
انجمن علمی پروژه ایران قرار گرفت

طی جلسه ای در محل دفتر شهردار ورودی
غربی پایتخت ،پروژه های انجام گرفته در منطقه
 21با روش  ،CSRزیر ذره بین ارزیابان انجمن
علمی پروژه ایران قرار گرفت.
به گزارش امتیاز ،حسن رحمانی شهردار
این منطقه با اشاره به شرایط مالی و اقتصادی
کشور ،بهترین روش اداره شهر را مشارکت
همگانی دانست و گفت :مشارکت اجتماعی به
عنوان برترین نوع مشارکت در بهبود وضعیت
شهروندان موثر است .به همین منظور ،در این
منطقه  5پارک و بوستان جنگلی و همچنین
 10معبر به روش مشارکت اجتماعی ()CSR
عملیاتی شد .وی افزود ،CSR :یکی از مدرن
ترین و اصولی ترین روش های اداره شهر است
که به کاهش هزینه های نگهداشت کمک کرده و
حس تعلق شهروندان به شهر را قوت می بخشد.
در پایان این جلسه ارزیابان این روش را خالقانه
عنوان کرده و از مدیریت شهری منطقه ۲۱بابت
عملیاتی کردن آن قدردانی کردند.
با هدف مناسب سازی معابر شهری برای معلوالن

نخستین «پویش تراز» در شمال تهران
اجرا می شود

«پویش تراز» با هدف اجرای محله ،بوستان
و معبر دوستدار معلوالن با همکاری شهرداری
منطقه یک و کمپین معلوالن ،در ناحیه  5این
منطقه به عنوان طرح پایلوت اجرا می شود.
به گزارش امتیاز ،تفاهم نامه همکاری
شهرداری منطقه یک تهران و کمپین معلوالن با
عنوان پویش تراز ،به امضای سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک و بهروز مروتی مدیر کمپین
معلوالن در راستای شعار تهران شهری برای همه
و قوانین حمایت از حقوق معلوالن منعقد شد.
شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد :در
حوزه های خدمات عمومی برای معلولین در
شهر دچار مشکالت فراوانی هستیم که می
توان با تهیه بانک اطالعاتی به همراه مردمی
کردن پویش مناسب سازی ،بسیاری از مشکالت
را مرتفع کرد و با یک حرکت اجتماعی سرمایه
گذاران را مجاب نماییم که به عنوان یک کار
خیر در این حوزهها ورود کنند.وی ادامه داد :با
وجود چنین بانک اطالعاتی سرمایه گذاران به
راحتی میتوانند اولویت ها را در چنین حوزه
هایی شناسایی نموده و در آن محل سرمایه
خود را که مخاطب و مراجعه کننده بیشتری نیز
دارد به کار اندازند.شهردار منطقه یک با تبیین
این قرار داد گفت :در ناحیه  5گروه تحلیل گر،
پایش گر و مستند گر از کمپین معلوالن در کنار
شهرداری قرار می گیرند تا با رصد کامل ناحیه
شیوه نامه ی عملی آن مشخص و قابل تامیم
به سایر نواحی باشد.وی گفت  :سعی خواهد
شد نقاط نامناسب در یک الیه از نقشه GIS
ثبت و فرایند رسیدگی و مناسب سازی نیز
در همان الیه ثبت و ضبط شود.بهروز مروتی
مدیر کمپین معلوالن نیز در این جلسه گفت:
پس از  ۵ماه پیگیری ،تحقیق و بررسی های
الزم و جلسات فشرده در خصوص چگونگی و
نحوه اجرای پویش تراز توانستیم با امضای این
تفاهمنامه در ناحیه  ۵منطقه یک و نگاه ویژه
موسوی شهردار منطقه یک کار را به صورت
پایلوت اجرایی نماییم.

ابتالی حجت االسالم والمسلمین
شهرستانی به کرونا

️ تست کرونای حجت االسالم والمسلمین
سید جواد شهرستانی مثبت اعالم شد.
️ به گزارش شفقنا از قم مقدسه ،در پی بروز
عالئم بالینی بیماری کرونا در حجت االسالم و
المسلمین شهرستانی نماینده تام االختیار حضرت
آیت اهلل سیستانی ،با تشخیص پزشکان از ایشان
تست کرونا به عمل آمد ،که نتیجه آن امروز مثبت
اعالم شد .پیگیری های خبرنگار شفقنا نشان می
دهد ایشان تحت درمان قرار گرفته و خوشبختانه
عوارض بیماری شدید نیست و پزشکان اظهار
امیدواری کرده اند که با دعای خالصانه مومنین و
مردم خیر اندیش و طی دوره درمان ،ان شاء اهلل
بهبودی عاجل و کامل برای ایشان حاصل شود️.
حجت االاسالم و المسلمین شهرستانی نماینده
تام االختیار حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی
و از شخصیت های برجسته مذهبی و فرهنگی
است که نهادهای فرهنگی مذهبی پرشماری به
دست ایشان تاسیس و منشاء خدمات بزرگ و
ابتکاری مذهبی و مردمی در ایران و بسیاری دیگر
از کشورهای منطقه و جهان بوده اند .تاکید بر
فرهنگ اعتدال و گفت و گوی بین دینی و بین
فرهنگی و جذب تمام سرمایه های دینی به منظور
صیانت سرفرازانه از مکتب از سلوک و تاکیدات این
شخصیت برجسته ی مذهبی است.

پیرایش شهر و حذف زواید بصری از
معابر شمال شرق پایتخت

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه از حذف زواید بصری در معابر
و بزرگراه های منطقه چهار خبر داد و گفت :حدود
 2250مترطول نرده زاید از معابر و بزرگراه های
منطقه چهار جمع آوری شد.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» با
اعالم این خبر گفت :به منظور باال بردن ایمنی
تردد عابران پیاده و آراستگی و نظم شهری حدود
 2250متر نرده مازاد از سطح بزرگراه شهید سردار
سلیمانی ،خیابان هنگام ،خیابان دماوند ،بزرگراه
شهید زین الدین ،خیابان حجربن عدی ،چهارراه
تیرانداز و میدان رسالت جمع آوری شد .وی با اشاره
به دیگر اقدامات این حوزه گفت :طرح جمع آوری
زواید فیزیکی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که
با درخواست شهروندان و پیام های آنها به سامانه
 137پیگیری و اجرایی می شود.معاون خدمات
شهری در پایان گفت :عالوه بر جمع آوری زواید
فیزیکی و بصری ،شستشو و ضدعفونی المان های
شهری و بوستانی در دستور کار قرار دارد.

