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اخبار
شهردار منطقه  19خبر داد:

ایجاد دسترسی خیابان گل آرا به
بزرگراه شهید چراغی

شهردار منطقه  19از ایجاد دسترسی
خیابان گل آرا به بزرگراه شهید چراغی به عنوان
یکی از طرح های اولویت دار توسعه محلی عبدل
آباد خبر داد.
به گزارش امتیاز ,علی توکلی در بازدید
از طرح های توسعه محلی عبدل آباد که با
همراهی معاونین ،مدیران شهرداری و شورایاران
این محله صورت گرفت ،افزود :این طرح پس
از کسب مجوز های قانونی و به منظور کاهش
ترافیک و خروج خودروها از این محور اجرا می
شود.
او همچنین به پایانه اتوبوسرانی شهید
سروری رفت و طی بازدید از آن خواستار تغییر
مسیر اتوبوس ها از خیابان انقالب به بزرگراه
جوانه با جمع آوری کارگاه عمرانی مجاور پایانه
و جابه جایی تیر چراق برق در راستای تعریض
خیابان مکتب العباس شد.
توکلی ملک مجاور پاساژ جوانه را که
در مالکیت شهرداری این منطقه است،محل
مناسبی برای ساماندهی موتور سیکلت های
اطراف خیابان احسانی دانست و خواستار جذب
سرمایه گذار به منظور فعالیت در این مکان شد .
شهردار منطقه همچنین در راستای حل
مشکل کمبود پارکینگ عمومی در محله عبدل
آباد ،از خیابان مکتب العباس بازدید و خواستار
بررسی و پیگیری برای جذب سرمایه گذار و
احداث پارکینگ در این معبر شد.
توکلی در ادامه به منظور بررسی وضعیت
جمع آوری خاک و نخاله در محل تخریب پاساژ
توحید حضور یافت و گفت :پاساژ جدید توحید
در  5طبقه در ارتفاع و  2طبقه در زیر زمین
با کاربری تجاری و اداری با  65واحد احداث
خواهد شد.
معاون فني و عمراني شهرداري منطقه  ۴تهران
خبر داد:

ترميم و بهسازي روكش آسفالت
بزرگراه شهيد ياسيني با پخش بيش از
 ۳هزار تن آسفالت

معاون فني و عمراني شهرداري منطقه ۴
تهران از اجراي عمليات ترميم و بهسازي روكش
آسفالت بزرگراه شهيد ياسيني با پخش ۳۲۴۰
تن آسفالت خبر داد.
به گزارش امتیاز ،مهدي پورشاسب با
بيان اينكه به منظور کاهش حوادث ایمنی و
روانسازی تردد خودروها ،معابر بزرگراهي نياز
به مرمت و بهسازي دوره ای دارند افزود :در
همين راستا ترميم و بهسازي روكش آسفالت
بزرگراه شهيد ياسيني حد فاصل پلهاي سه راه
آزمايش تا تقاطع بزرگراه شهيد بابايي در دستور
كار قرار گرفت .وی هدف از اين اقدام را كاهش
مخاطرات و صرفه جويي در مصرف سوخت و
كاهش استهالك خودروهاي عبوري شخصي و
عمومي عنوان كرد و گفت :معابر و بزرگراه ها
از مهمترين فضاهاي شهري هستند كه مورد
استفاده روزمره شهروندان قرار دارند از اين
رو مناسب سازي مسير ها نقش مهم و ارزنده
اي در افزايش رضايتمندي شهروندان دارد.
معاون فني و عمراني منطقه  ۴در ادامه افزود:
عمليات ترميم و بهسازي روكش آسفالت بزرگراه
شهيد ياسيني در محدوده منطقه ۴به مساحت
۲۹۱۸۸مترمربع و با تناژ آسفالت  ۳۲۴۰تن از
ابتداي تيرماه سالجاري شروع و در حال حاضر به
بهره برداري رسيده است .پورشاسب خاطرنشان
كرد :تمامي مسيرها و معابر كه نياز به مرمت
آسفالت دارند شناسايي شده است كه با توجه
به اولويت بندي و بودجه در اختیار ،شهرداري
نسبت به ترميم آسفالت معابر اقدام مي كند.

 ۲۰۰نفر در یکعروسی و  ۱۰۰۰نفردر
یک مراسمترحیم به کرونا مبتال شدند

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :برگزاری مجالس و دورهمی های
خانوادگی مهمترین علت افزایش آمار مبتالیان
کرونا گزارش شده است .ایرج حریرچی در
جلسه ستاد مدیریت کرونا در همدان ،اظهار
داشت :استان همدان از نظر رعایت پروتکلهای
بهداشتی و اجرای فاصلهگذاری اجتماعی جزء
استانهای موفق بوده و نیروهای بهداشت و درمان
و دستگاههای مختلف استانی نیز در زمینه
کنترل و مدیریت کرونا خوش درخشیدهاند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز کرونا به خط پایان
نرسیده و باید مراقبتها بیشتر از قبل ادامه
یابد ،تصریح کرد :کرونا ویروس پیچیدهای است
که کوچکترین بیاحتیاطی در مدیریت آن
صدمات جبران ناپذیری را به همراه خواهد
داشت .معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر
اینکه مردم استان همدان در پنج ماه گذشته
مقاومت و دفاع خوبی در برابر کرونا داشتند،
گفت :این دفاع باید تا زمان کشف واکسن ادامه
داشته باشد .حریرچی افزود :علت موفقیت
کشورهایی مانند نیوزلند ،سنگاپور ،ایسلند و
برخی از شهر های کشور چین در زمینه کنترل
کرونا این است که بدون خستگی دفاع را تا
زمان کشف واکسن ادامه میدهند .وی با تاکید
بر اینکه در این جنگ فرسایشی نباید بگذاریم
مردم از رعایت پروتکلهای بهداشتی و مقاومت
خسته شوند ،ابراز کرد :در هر نقطهای که مردم
دست از دفاع بردارند آمار مبتالیان و مرگ و
میر ناشی از کرونا افزایش مییابد.معاون کل
وزارت بهداشت افزود :در استان همدان رعایت
پروتکلهای بهداشتی از  ۸۶درصد به  ۲۶درصد
رسیده بود اما در روزهای اخیر با افزایش مرگ
و میر و سیر صعودی مبتالیان ،درصد رعایت
مردم به  ۶۲درصد رسیده است .حریرچی
با تاکید بر اینکه از وضعیت خوب فعلی نباید
مغرور شد ،عنوان کرد :برگزاری یک عروسی و
مجلس ترحیم میتواند وضعیت سفید را به قرمز
تبدیل کند .در مواردی شاهد ابتالی  ۲۰۰نفر در
یک مراسم عروسی و یک هزار نفر مبتال در یک
مراسم ترحیم بودهایم.

اجتماعی
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خبرهای خوش و مهم ربیعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان و بورس

سخنگوی دولت از عزم جدی دولت در
حمایت از بورس و همچنین افزایش سهم شناور
آزاد شرکتهای وابسته به دستگاههای اجرایی در
بازار سرمایه خبر داد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در بخشی
از نشست خبری هفتگی خود با اصحاب
رسانه در خصوص نگاه حمایتی دولت به بازار
سرمایه ،گفت :دولت با افزایش سهم شناور
آزاد شرکتهای وابسته به دستگاههای اجرایی
در بازار سرمایه موافقت کرده است .بر همین
اساس همه دستگاههای اجرایی مکلف شدند
همکاری الزم را با وزارت اقتصاد و دارایی در
افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵
درصد شرکتهای تابعه اعم از شرکتهای
دولتی و شرکت نهادهای عمومی ،سازمانها
و صندوقهای بازنشستگی ،مطابق مقررات
بورسی ،در بازار سرمایه داشته باشند.

کارگری کشور ،از  ۲۰۰میلیارد تومان به دو
هزار و  ۲۳۰میلیارد تومان افزایش یابد .این
بدین معناست که در  ،۱۳۹۹به اندازه ۱۵
سال گذشته وام قر ضالحسنه بدون ضامن به
بازنشستگان پرداخت خواهد شد .ضمن اینکه
دولت هم  ۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی
خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرد.
دولت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را
دوباره افزایش داد

اقتصاد کشور بدهد.
سخنگوی دولت در خصوص عرضه سهام
شرکتها در بازار سرمایه نیز گفت :هیات وزیران
مصوبه دیگری هم در راستای تقویت و مدیریت
عرضه سهام شرکتها در بازار سرمایه و تامین مالی
داشت .در این راستا دولت الیحه افزایش سرمایه
شرکتهای بورسی را با قید دوفوریت تصویب کرد
تا به مجلس ارسال شود که امیدواریم به سرعت
تصویب شود.

ت غیرمنصفانه از برجام دارند
ربیعی :برخی قضاو 

وی تاکید کرد :سازمان برنامه و بودجه هم
مکلف شد ماهانه  ۵درصد از تخصیص بودجه
دستگاههایی را که متناسب با گزارش سازمان
بورس اوراق بهادار نسبت به افزایش سهم شناور
آزاد شرکتهای مربوطشان اقدام نمیکنند ،کاهش
دهد .این بنای دولت هست تا با کوچک کردن خود
سهم بیشتری از طریق بورس به مشارکت مردم در

اقدامات بورسی وزارت تعاون آثار مثبتی
داشته است

وی تأکید کرد :دولت به حمایت از
بورس ادامه میدهد .اقدامات بورسی که
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام
داد آثار مثبتی داشت و سرمایه بانک رفاه
کارگران ۵ ،هزار میلیارد تومان از این محل
افزایش پیدا کرد .این امر موجب شد ظرفیت
پرداخت وا مهای قر ضالحسنه به بازنشستگان

ربیعی با اعالم یک خبر خوش به بازنشستگان
تامین اجتماعی نیز ،گفت :همانگونه که در جلسات
قبل سخنگویی هم اعالم کرده بودم ،پیشبینی
کرده بودم که حقوق بازنشستگان نزدیک به
خواسته بازنشستگان خواهد شد ،که خوشبختانه
امروز شاهد هستیم افرادی که  ۳۰سال سابقه کار
دارند و در ماههای گذشته یک میلیون و  ۵۸۰هزار
تومان حقوق میگرفتند ،این مبلغ به دو میلیون
و  ۷۵۰هزار تومان افزایش پیدا میکند .ضمن
اینکه برای افراد با سابقه  ۳۰سال به باال پرداختی
نداشتیم االن  ۳۵سالهم پرداختهایشان افزایش
خواهد یافت و آنهایی که  ۵سال بیشتر از  ۳۰سال
بیمه پرداخت کردهاند این انصاف و عدالت را با
توجه به سابقه کار بیشترشان ،محقق میکند و بر
این اساس حداقل دریافتیشان آنها هم  ۳میلیون
تومان شد.

هر فرد قبال تا  4نفر را آلوده می کرد اکنون  8تا  10نفر را آلوده میکند؛

سرایت ویروس کرونا بیشتر شده است

نعاون بهداشتی وزارت بهداشت از جهش ژنتیکی ویروس کوید
 19خبر داد و گفت :قبال هر فرد مبتال  3تا  4نفر را می توانست آلوده
کند اکنون این رقم به  8تا  10نفر رسیده است.
علیرضا رییسی روز سه شنبه در نشست خبری ویدیو کنفرانس
که از وزارت بهداشت برگزار شد ،با بیان اینکه بحثی که وجود دارد
دو نکته است .یکی این که با این جهش ،میزان سرایت بیشتر شده
و دوم اینکه روی مرگ و میر هیچ تاثیری ندارد ،گفت :اگر قبال یک
فرد به ویروس کرونا مبتال میشد و میتوانست سه نفر را مبتال کند،
با این جهش میتواند در لحظه حدود  ۸یا  ۱۰نفر را درگیر کند .این
جهش ژنتیکی از نظر سرعت یا سرایت بیشتر اهمیت دارد ،اما روی
مرگ و میر تاثیری نگذاشته است.
وی ادامه داد :خیلیها در جهان به دنبال تغییر رفتار ویروس
هستند .ما باید به دنبال تغییر رفتار مردم باشیم و نه ویروس .زیرا
ویروس هر تغییر رفتاری ممکن است بدهد ،اما اگر تغییر رفتار مردم
اتفاق بیفتد ،خیلی روی ما تاثیری ندارد .این ویروس تغییر رفتار
مثبت نخواهد داد و در نتیجه باید به دنبال تغییر رفتار مردم باشیم.
وقتی در ایران حدود  ۸۰درصد پروتکلها رعایت میشود ،میزان مرگ
و میر روزانه به حدود  ۳۴مورد رسید .وقتی میزان رعایت پروتکلها
در تهران به  ۹.۵درصد رسید ،مرگ و میر هم افزایش پیدا کرد.
بنابراین تغییر رفتار مردم بسیار مهمتر است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
مراجعه به مراکز  ۱۶ساعته کرونا فقط از طریق سامانه  ۴۰۳۰نیست
و افراد به صورت مستقیم نیز میتوانند به این مراکز مراجعه کرده و
توسط پزشک ویزیت شده و خدمات دریافت کنند.
وی ادامه داد :در تهران ابتدا حدود  ۵۰مرکز  ۱۶ساعت و بعد
به علت کاهش موارد ابتال ۴۰ ،مرکز و بعد  ۳۰مرکز داشتیم .هفته
گذشته این مراکز  ۱۶ساعته در تهران به  ۹۴مرکز افزایش پیدا کردند.
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد :پزشک حتما باید قانع شود که
فرد عالئمی از کرونا دارد و از او تست گرفته شود .اگر فرد عالئم دارد
یا بیماری زمینهای داشته باشد ،حتما از او تست گرفته میشود .اگر
عالئم وخیم داشته باشد که حتما باید به بیمارستان برود .فردی که
عالئم مختصری دارد ،طبق پروتکل از او تست گرفته نمیشود .بیش
از  ۸۰درصد افراد مبتال ،بدون عالمت هستند .زیرا این ممکن نیست
که از همه افراد تست گرفته شود .اگر افراد عالئمی دارند ،حتی اگر
تست ندادند هم باید در منزل بمانند و ماسک بزنند و به جز کارهای
ضروری از منزل خارج نشوند.
کاهش موارد بستری کرونا
در صورت استفاده همگانی از ماسک

وی افزود :اگر فرهنگ استفاده از ماسک را به صورت قوی اجرا
کنیم؛ قطعا در هفتههای آینده شاهد کاهش موارد بستری کووید۱۹-
در بیمارستانها خواهیم بود .البته رعایت فاصله گذاری اجتماعی،
شستن دستها و پرهیز از حضور در جمع نیز بسیار مهم است.
خطر انتقال کرونا از مبتالیان بدون ماسک

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد :ثابت شده حضور در
تجمعات بویژه در فضاهای سرپوشیده و مدت زمان زیاد ،خطر انتقال
بیماری را بسیار افزایش میدهد .در مجموع نه تنها برای سالمتی
خود بلکه برای سالمتی دیگران نیز باید از ماسک استفاده کنیم.
تاکید میکنم اگر در جمعی چهار نفر ماسک زده باشند ولی یک نفر
بدون ماسک وارد شود و مبتال نیز باشد میتواند بین  ۳۰تا  ۵۰درصد
افرادی که ماسک زدهاند را مبتال کند.
مهمانیهای خانوادگی و دستهجمعی بیشترین علت ابتالهای اخیر

رییسی گفت :مردم بدانند موارد ابتالی کووید ۱۹در روزهای بعد
از ماه رمضان ،به دلیل برگزاری مراسم عروسی و عزاداری و شلوغی بود
و بیشترین ابتالها را از این مراسمها گزارش داشتیم .پرهیز از برگزاری
و شرکت در چنین تجمعاتی در شرایط فعلی بسیار مهم است .همچنین
مسافرتها نقش مهمی در انتقال بیماری دارد .البته مهمانیهای
خانوادگی و دسته جمعی را نباید فراموش کرد و این دورهمیها نیز در
انتقال بیماری بسیار مهم هستند و باید از آنها پرهیز کرد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود :برنامه اصلی وزارت بهداشت

و کشور در این مرحله ،رعایت دقیق و نظارت دقیق بر اجرای
پروتکلهای بهداشتی است و همه باید در این زمینه همکاری کنند.
رعایت پروتکلها و نظارت بر آنها تنها به وزارت بهداشت بازنمیگردد
و نقش سایر ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین
نظارتهای مردمی نیز بسیار مهم است.
مبتالیان کرونا در خانه بمانند

وی همچنین گفت :افرادی که مبتال به این بیماری هستند و از
بیماری خود اطالع دارند ،حتما در خانه بمانند ،خود را قرنطینه کنند
و در جمع حضور پیدا نکنند .یکی از مشکالت آن است که افراد مبتال
علیرغم اطالع از بیماری ،در جمع حضور مییابند .عدم حضور این
افراد در ادارات و تجمعات و جامعه بسیار مهم است.
رعایت پروتکلها را جدی بگیرید

رییسی ادامه داد :در مجموع ضمن اینکه زندگی در جریان است
و ادامه مییابد باید رعایت پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیریم،
فاصله گذاری و زدن ماسک را بسیار جدی بگیریم .زدن ماسک بسیار
مهمتر از این است که چه نوع ماسکی بزنیم.
تصمیم گیری درباره چگونگی مراسم محرم شنبه هفته آینده

بر شواهد است .باید دید که آیا در آنجا ایمنی جمعی اتفاق افتاده
است؟ خیر .آیا ایمن شدند؟ خیر .واکسنی نیست که ایمن شوند .حتی
ویروس مالیمتر هم نشده است و همان ویروس است که نه اروپایی
میشناسد و نه آسیایی و آمریکایی .اگر فرصتهایی مثل تجمع و عدم
رعایت پروتکل را پیدا کند ،کار خودش را انجام میدهد.
کرونا شوخی ندارد

وی درباره وضعیت برگزاری مراسمهای محرم و صفر نیز گفت :به
طور کلی باید اذعان کنیم که هر کجا که تجمع حفاظت نشده وجود داشته
باشد،شانس شیوع و انتقال بیماری بسیار باالست .تعریف تجمع حفاظت
نشده این است که اگر جمعی باشد که فاصلهگذاری در آن رعایت نشده
باشد ،جمعی باشد کهماسک نزده باشند ،جمع در فضایی سرپوشیده
باشد ،فضای سرپوشیدهای باشد که تهویه مناسب نداشته باشد و فردی
که در جمع حفاظت شدهای باشد که بدون تهویه است و در مدت زمان
طوالنی حضور یابد .بنابراین بُعد زمان بسیار مهم است و حضور طوالنی در
تجمع حفاظت نشده ،میتواند منجر به شیوع و انتقال بیماری شود .فرق
نمیکند که نام این تجمع چه هست ،هر چه باشد ،منجر به افزایش شیوع
و انتقال بیماری میشود.رییسی ادامه داد :درباره مراسم محرم بهویژه در
دهه محرم ،از نظر ارتباط فرهنگی که داریم و دلدادگی که همه شیعیان
جهان دارند،پیوستی ناگسستنی است ،اما اینکه این عزاداری و بزرگداشت
به چه شیوهای باید برگزار شود ،هنوز تصممیمگیری نهایی نشده و شنبه
همین هفته در کمیته امنیتی اجتماعی زیر نظر وزارت کشور بحث شده و
شنبه هفته آینده در ستاد ملی درباره آن تصمیمگیری میشود.

وی ادامه داد :در اسفند و فروردین همه در کشور موارد بهداشتی
را رعایت میکردند .این ویروس شوخی ندارد ،به محض اینکه رعایت
پروتکلهای بهداشتی پایین بیاید ،ویروس خودش را باال میکشد .در
عین حال در سطح کشور در اسفند و فروردین مردم رعایت میکردند
و  ۹۶درصد سالمندان ما بحث در خانه بمانید را رعایت کرده بودند.
 ۶۰درصد اصال خارج نشده و  ۳۶درصد فقط برای کارهای ضروری
از منزل خارج شدند .باید توجه کرد که  ۸۰درصد مرگ و میر
در سالمندان و کسانی که بیماری زمینهای دارند اتفاق میافتد ،بر
اساس این رعایتها بود که مرگ و میر کاهش یافت .قبل از اینکه
بازگشایی عامل افزایش بیماری باشد ،این تصور که همه چیز خوب
است منجر به افزایش بیماری شد .بارها گفتیم که ما دیگر از ویروس
نمیترسیم ،بلکه از عادی سازی میترسیم .اگر مردم ماسک زدن و
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند ،قطعا میزان ابتال کاهش پیدا
میکند .بنابراین نمیشد کسب و کارها را به طور کامل تعطیل کنیم.
ما تحت تحریم هستیم .حتی اروپاییها هم که وضعیت اقتصادی
خوبی دارند ،نتواستند برای همیشه تعطیل کنند.

رییسی درباه جهش یافتن ویروس کرونا نیز گفت :اخیرا در
نشریه علمی مقالهای در این باره چاپ شد .بحثی که وجود دارد این
است که با این جهش میزان سرایت و انتقال افزایش یافته ،اما نکته
دوم که مهمتر است این است که بر روی مرگ و میر تاثیری نداشته
است .یعنی اگر قبال فردی که به کرونا مبتال بود ،میتوانست سه نفر
را مبتال کند ،اکنون با این جهش در آن واحد میتواند حدود هشت تا
 10نفر را درگیر کند .بنابراین جهش از نظر سرعت است ،اما بر روی
مرگ و میر تاثیری نداشته است و میزان مرگ و میر را باالتر نبرده
است .فعال در کشور ما چیزی دال بر اینکه آیا این جهش وجود داشته
یا نه ،باید بررسی ژنتیکی شود .بسیاری در دنیا به دنبال تغییر رفتار
ویروس هستند ،اما ما باید به دنبال تغییر رفتار مردم باشیم .وقتی
در ایران حدود  ۸۰درصد پروتکلها رعایت میشود ،میزان مرگ و
میر روزانه به حدود  ۳۴مورد رسید .وقتی میزان رعایت پروتکلها در
تهران به  ۹.۵درصد رسید ،مرگ و میر هم افزایش پیدا کرد .بنابراین
تغییر رفتار مردم بسیار مهمتر است.وی درباره روش تشخیصی بر
اساس آزمایش خلط ،گفت :این موضوع فعال به عنوان چیزی که تایید
شده باشد و بخواهیم آن را گسترش بدهیم ،نیست و در حد اقدامات
پژوهشی است که در سطح دانشگاه انجام میشود .همین موارد در
بحث درمان هم هست و برخی اقدامات درمانی در حد پژوهش است.
رییسی درباره افزایش موارد بیماری با بازگشاییها ،گفت :در زمینه
بحث بازگشاییها باید اتفاقات سطح دنیا را هم نگاه کنیم .نمیتواتن
همیشه اقتصاد و کسب و کار را تعطیل نگه داریم .هیچ تضمینی
وجود ندارد که اروپا که بازگشاییها را انجام داده وتقریبا بسیاری
از کشورهایش در مرحله مهار و کنترل هستند ،دوباره پیک کرونا
را نداشته باشند .این پیشگویی نیست ،بلکه یک پیش بینی مبتنی

وی تاکید کرد :عروسی ،عزا و مسافرتها سه عامل مهم ابتال به
ویروس کرونا در کشور هستند .اگر مسافرتهای جمعی شکل بگیرد،
قطعا مشکل ایجاد میکند .نمیتوانیم جادهها را ببندیم .باید به این
سمت برویم که پروتکلها را رعایت کنیم.
رییسی درباره وضعیت مناطق زرد و قرمز گفت :مناطق سفید و
زرد و قرمز کرونایی هیچ وقت ثابت نیستند و میتوانند تغییر کنند.
جاهایی که کمتر مبتال شدند در برابر ابتال بیشتر مستعد هستند.
قبال میگفتیم هرمزگان و بوشهر و خوزستان وضعیت سفید داشتند،
اما در حال حاضر قرمز هستند .در استانهایی مثل قم و گیالن در
حال حاضر میزان ابتال کمتر شده است .بنابراین رنگها اصال پایدار
نیستند.
وی افزود :وقتی میگوییم  ۲۰درصد افراد در یک استان مبتال
شدند ،یعنی  ۸۰درصد هنوز نگرفتهاند و مستعد ابتال هستند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود :جایی مانند تهران بسیار
مهم است .تختهای بیمارستانی فقط برای بیماران کرونایی نیست
و خیلیها سکته قلبی کرده یا بیماریهای دیگری دارند .در سال
گذشته اگر کسی میخواست به بیمارستان امام (ره) مراجعه کند،
به راحتی نمیتوانست تخت خالی پیدا کند و سخت بود .حاال کرونا
هم اضافه شده است .تهران از این جهت که مرجع است و بیماران
غیرکرونایی هم ممکن است به تهران ارجاع داده شوند ،پر شدن
تختها بسیار اهمیت دارد .هرچند تعداد تخت در تهران به نسبت
مطلوب و خوب است ،اما باید مراقبت بیشتری انجام دهیم.
وی ادامه داد :از طرفی تهران پایتخت است و از همه کشور و
جهان به تهران وارد میشوند .اینکه یک هفته محدودیت اعالم شده
باید ارزیابی یا تمدید شود و این یک شروع است.

جهش ویروس کرونا

سه عامل ابتال به کرونا

اتمام مناسب سازی 110بوستان تاکنون و 22بوستان در سال  99در دستور کار
و توسعه امور خدمات شهري ،نماینده جامعه
ناشنوایان و...برگزار شد ،به اقدامات این معاونت در
راستای مناسب سازی بوستان ها ،میادین میوه و
تره بار شهرداری تهران و مجموعه اقدامات سازمان
زیباسازی برای این منظور پرداخت و گفت :هر
سال تعدادی از بوستان ها در مناطق 22گانه برای
استفاده توان یابان عزیز مناسب سازی می شود و
تاکنون 110بوستان مناسب سازی شده است و در
سال  99نیز  22بوستان در دستور کار است.
یزدانی در ادامه گفت:سازمان زیباسازی
نیز وظیفه خرید و تامین تجهیزات الزم همانند
ست های ورزشی ،المان های پارکی ،مناسب
سازی سرویس های بهداشتی و ...را برای
استفاده توان یابان و معلولین عزیز بر عهده دارد.
وی با بیان این که  250میدان و بازار میوه و
تره بار در شهر تهران وجود دارد ،اذعان کرد :با
برنامهریزیهای الزم ،تاکنون  30بازار مناسبسازی

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک:

تصادفات فوتی در شمال تهران 36
درصد کاهش یافت

آمار تصادفات فوتی در معابر شمال تهران با
همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
منطقه یک ،پلیس راهور بر اساس شناسایی و
رفع نقاط پر حادثه با اجرای طرح های ترافیکی
از  36درصد کاهش برخوردار بوده است.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک با اعالم این مطلب اظهار
داشت :با توجه به اقدامات ترافیکی انجام شده در
معابر منطقه از جمله نصب دوربین ثبت تخلف،
اجرای سرعتگاه ،نصب نیوجرسی ،اصالحات
هندسی و  ...همکاری و تعامل با  5یگان پلیس
راهور ( مناطق  28 ،1و 25 ، 24 ، 23بزرگراه)
در شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز ،تصادفات
فوتی در این منطقه در سال  98نسبت به سال
 97به شکل چشمگیری کاهش یافته است
وی گفت :نرخ تغییر فوت شدگان تصادفات
محدوده شهرداری منطقه یک در سال 98
نسبت به سال  ،97بر اساس ارزیابی سالیانه
به عمل آمده توسط اداره کل مهندسی و ایمنی
ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری
تهران با کاهش  36درصدی ،رتبه نخست را در
بین مناطق  22گانه کسب نموده است.
موسوی تصریح کرد :بیشترین دالیل
تصادفات رانندگی در معابر درون شهری شمال
تهران به ترتیب شامل عدم رعایت حق تقدم،
عدم توجه به جلو ،حرکت غیر ضروری با دنده
عقب ،عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ،عدم
رعایت فاصله طولی ،تغییر مسیر ناگهانی ،عدم
رعایت فاصله عرضی و ...بوده است .

بزرگترین پروژه ذخیره آبی منطقه21
با تکمیل شبکه آبرسانی به بهره برداری
می رسد

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعالم کرد:

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت:
تاکنون 110بوستان برای استفاده توان یابان عزیز
مناسب سازی شده است و در سال  99نیز 22
بوستان در دستور کار است.همچنین از  250میدان
و بازار میوه و تره بار در شهر تهران تاکنون 30
بازار مناسبسازی شدهاند و  26بازار جدید در حال
ساخت نیز مناسبسازی خواهند شد.
به گزارش امتیاز ،مجتبی یزدانی در نشستی
با محوریت مناسب سازی بوستان ها و میادین میوه
و تره بار برای استفاده معلولین و توان یابان در سطح
شهر تهران که با حضور علیاصغر عینالقضات،
مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
در امور توان یابان ،مختاری ،مدیرعامل سازمان
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران ،راد ،مدیرعامل
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری
تهران ،ضرغامی ،مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر
تهران،عنقایی ،مدیرکل اداره کل برنامه ریزي
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شدهاند و  26بازار جدید در حال ساخت نیز
مناسبسازی خواهند شد.
عینالقضات:تقدیر از اقدامات معاونت
خدمات شهری در راستای مناسب سازی
بوستان ها و میادین میوه و تره بار

علیاصغر عینالقضات ،مشاور معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری در امور توان یابان
نیز در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات
معاونت خدمات شهری در راستای مناسب سازی
ها ،گفت:معاونت خدمات شهری یکی از معاونت
هایی است که پیش از اعالم شیوه نامه و
دستورالعمل های قانونی اقدامات خوبی را در جهت
مناسب سازی بوستان ها و میادین آغاز و اجرایی
کرده است.
مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
در امور توان یابان اظهار کرد :با برنامه ریزی های
الزم برای چهار معاونت شهرداری تهران ،مشاورانی

برای معلولین تعیین گردیده است .
همچنینبرایحفظکرامتانسانیمعلولینوتوان
یابان عزیز نماینده ای از سوی انجمن ناشنوایان ایران
نیز معرفی شده است که همراه ما در این راه خواهد بود.
عینالقضات به همکاری های خوب میادین میوه و تره
بار در راستای مناسب سازی بازارها اشاره کرد و گفت:
اقدامات بسیار خوبی نیز در میادین میوه و تره بار به
شکل خودجوش و براساس شیوه نامه اعالم شد انجام
شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
در ادامه این جلسه عینالقضات ،مشاور معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری در امور توان یابان
نکاتی را پیرامون چگونگی مناسب سازی بوستان ها،
ست های ورزشی،المان های پارکی و ...مطرح کرد .
گفتنی است در جریان این جلسه مدیران عامل
سازمان بوستان ها،میادین میوه و تره بار و
زیباسازی به ارائه گزارشاتی پیرامون برنامه ها و
اقداماتشان در راستای مناسب سازی ها پرداختند.

با تکمیل شبکه آبرسانی منطقه 21تا پایان
سالجاری ،بهره برداری از بزرگترین پروژه ذخیره
آبی در این بخش از پایتخت آغاز می شود.
به گزارش امتیاز ،سیاوش زابلی معاون
خدمات شهری و محیط زیست این منطقه در
گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی گفت :بهره
برداری از بزرگترین پروژه ذخیره منابع آبی که
سال گذشته در منطقه 21افتتاح شد ،آغاز شده
است.
وی ادامه داد :تاکنون 6مخزن بتنی با
ظرفیت 9هزار متر مکعب در منطقه 21به اتمام
رسیده و از نظر جانمایی و مدیریت منابع آبی
مانند یک رینگ ،این منطقه را در بر می گیرد.
این مقام مسئول در ادامه افزود :باتوجه
به اینکه 935هکتار فضای سبز منطقه 21نیاز
به مدیریت و تامین منابع آبی را ضرورت می
بخشد ،بخش عمده بهره برداری از آن ،اجرای
شبکه آبرسانی است؛ با این هدف ،طرح شبکه
آبرسانی از سال گذشته آغاز شده و تا پایان
سالجاری ادامه دارد.
زابلی در ادامه با بیان اینکه نیاز آبی
منطقه45 ،21هزار متر مکعب است ،افزود :هم
اکنون 24هزار متر مکعب به صورت شبکه انجام
می شود که با اجرا و بهره برداری از مخازن این
میزان منابع آبی تامین و به نقطه قابل قبولی
خواهیم رسید.

شیوع دوباره کرونا تردد خودروها در
پایتخت را کاهش داد

رییس پلیس پایتخت از کاهش ۲۰
درصدی تردد خودروها در پایتخت نسبت به دو
هفته پیش خبر داد و شدت گرفتن دوباره کرونا
را در این امر موثر دانست.
سردار حسین رحیمی در جلسه قرارگاه
کاهش تصادفات با اشاره به تحریمهای ظالمانه
دشمنان ،شیوع ویروس کرونا و ...گفت :امروز
خدمت صادقانه و مضاعف همه دستگاهها به
مردم در واقع بهترین راه مقابله با دشمنیهای
بدخواهان انقالب است.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ادامه
با اشاره به آمارهایی از وضعیت ترافیکی در
پایتخت گفت :تردد خودرو در سطح شهر تهران
در مقایسه با دو هفته قبل حدود  ۲۰درصد
کاهش داشته است که به نظر می رسد شیوع
دوباره کرونا در این موضوع تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد :در شرایط سخت فعلی باید
تالش مضاعفی داشته باشیم و با کار و خدمت
رسانی صحیح و سریع و بیشتر در جهت ارتقاء
نظم و امنیت اجتماعی و ترافیکی و روانی جامعه
تالش کنیم.
رحیمی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول
سال  ۹۹جانباختگان حوادث رانندگی در حوزه
درون شهری  ۱۹نفر کاهش داشته است ،گفت:
در حوزه پلیس راه نیز با کاهش  ۱۴نفری تعداد
کشتهها مواجه بودیم و در مجموع میتوان گفت
که تعداد کشتهها  ۳۳نفر کاهش داشته است.
همین امر نیز سبب شده که شرایط فعلی جزء
رتبههای خوب در میان استانهای کشور باشیم،
اما نباید فراموش کرد که کشته شدن حتی
یک نفر یعنی ویرانی یک خانواده و باید تعداد
کشتهها را کاهش دهیم.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه
متاسفانه بیشتر کشته شدگان حوادث
رانندگی در پایتخت مربوط به عابران پیاده و
راکبان موتورسیکلت است ،خاطر نشان کرد:
 ۴۲درصد جانباختگان جزو عابران پیاده و ۳۶
درصد نیز جزو راکبان موتور سیکلت هستند.
باید تالش شود که با آموزشهای صحیح و
اقدامات الزم در حوزه عابران پیاده و راکبان
موتورسیکلت فرهنگ سازی بهینهای را انجام
دهیم.
رحیمی همچین با تاکید بر اینکه استفاده
از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی الزم
و ضروری است ،گفت :الزم است در اجرای
مصوبات ستاد ملی کرونا دقت الزم انجام شود
و اماکن انتظامی بطور دقیق گندزدایی و ضد
عفونی شوند.

