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اخبار
منصور غالمی تاکید کرد:

مشکلی برای برگزاری آزمونهای
آینده نداریم

وزیر علوم :سازمان سنجش برای برگزاری
آزمون روزهای آینده آمادگی دارد بنابراین هیچ
مشکلی برای برگزاری آزمونهای آینده نداریم.
مشکلی برای برگزاری آزمونهای آینده
نداریمبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و
سالمت گروه علمی فرهنگی و هنری خبرگزاری
صدا و سیما؛ آقای دکتر منصور غالمی وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا درباره برگزاری آزمونها گفت:
برای برگزاری آزمونهای پیش رو هیچ مشکلی
نداریم .او افزود :گزارش مستندی از تمام
حوزههای برگزاری آزمون سراسری در دانشگاهها
به دست ما رسیده است .طبق نظرخواهی از
شرکت کنندگان مقطع دکتری که از طریق
سایت سازمان سنجش اخذ شده است ،باالی ۸۰
درصد از برگزاری کنکور رضایت داشته اند.وزیر
علوم تحقیقات و فناوری گفت :سازمان سنجش
برای برگزاری آزمون روزهای آتی از تجربیات
آزمونهای قبلی در دوران کرونا به یقین استفاده
خواهد کرد و در شرایط فعلی آمادگی بسیار
خوبی وجود دارد .همکاری با وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی میتواند وزارت علوم
تحقیقات و فناوری را برای برگزاری آزمونها
درمراحل بعدی کمک کند.
سردار هادیانفر خبر داد

پرداخت اقساطی جرایم رانندگی به
مناسبت دهه والیت

رئیس پلیس راهور ناجا از اجرای مجدد
طرح پرداخت اقساطی جرایم رانندگی خبر داد و
گفت:کسانی که وسیله نقلیه آنها به دلیل جریمه
باالی  ۱۰میلیون ریال در توقیف است میتوانند
از این فرصت استفاده کنند .سردار سید کمال
هادیان فر با بیان اینکه پلیس راهور ناجا مخالف
افزایش هرگونه جریمه رانندگی است ،اظهار
کرد :در حال حاضر جریمهها به قیمت قبلی
اعمال میشوند و در هیچ گروهی افزایش جریمه
نداشتیم و پیشنهادی هم به دولت ارائه نکردیم.
این مقام انتظامی در توضیح افزایش  ۲درصدی
به رقم برخی جرایم رانندگی در سال جاری
گفت :مجلس دهم در روزهای آخر به منظور
کمک به بهزیستی  ۲درصد بر جریمهها اضافه
کرد که االن در برخی از جریمهها رقم آن به طور
مثال میشود  ۸۲هزار و  ۵۰۰تومان که آن ۲
هزار و  ۵۰۰تومان همان  ۲درصدی است که به
حوزه بهزیستی اختصاص پیدا کرده تا در واقع به
این بخش از نظر بنیه مالی کمک بیشتری شود.
وی در خصوص افزایش جریمه ورود به طرح
زوج و فرد در شهر اصفهان نیز اظهار داشت:
افزایش جریمه در شهر اصفهان براساس مصوبه
شورای این شهر انجام شده و این موضوع نه
پیشنهاد پلیس راهور ناجا بوده و نه در مجموعه
دولت مطرح و نه در شورای ترافیک استان
تصویب شده است.
سردار هادیان فر ،جریمه یک میلیون ریالی
برای برای ورود به طرح ترافیک شهر اصفهان را
بسیار زیاد دانست و گفت :شاید عددی کمتر از
این برای تهران اعمال میشود ولی این رقم برای
اصفهان زیاد است و من از این فرصت استفاده
کرده و از شورای ترافیک شهر اصفهان تقاضا
میکنم که این جریمه  ۱۰۰هزار تومانی را تقلیل
دهند و حداقل  ۶۰درصد آن را اعمال کنند .این
مقام انتظامی بیشتر تمرکز پلیس راهور ناجا را
بر روی برخورد با تخلفات حادثه ساز عنوان کرد
و اظهار داشت :یافتههای ما نشان میدهد ۸۲
درصد جان باختگان ناشی از تصادفات به دلیل ۴
عامل اصلی سرعت ،سبقت ،عدم توجه به جلو و
واژگونی جان خود را از دست میدهند.وی افزود:
هم اکنون  ۳۴درصد تصادفات در جادههای
کشور رخ میدهد در حالی که  ۷۰درصد جان
باختگان ناشی از تصادفات در جادهها جان
خود را از دست میدهند که دلیل بیشتر آنها
سرعت غیر مجاز است.سردار هادیان فر تصریح
کرد :هم اکنون متوسط سرعت در کشور ۷۸
کیلومتر در ساعت است در حالی در استان
اصفهان متوسط سرعت  ۸۵کیلومتر در ساعت
بوده و بایستی اقداماتی انجام دهیم که سرعت
در این استان کاهش پیدا کند.وی در خصوص
توقیف خودروهای دارای جریمه رانندگی باالی
یک میلیون تومان هم اظهار داشت :بر اساس
قانون مأموران در سراسر کشور موظف هستند
که چنین خودروهایی را توقیف و به پارکینگ
منتقل کنند اما در این خصوص هم به مأموران
تاکید کردیم اگر خودرویی همراه با خانواده بود
فقط به راننده تذکر دهند که بایستی جرایم
خود را تسویه کند ضمن اینکه از سال گذشته
هم ارسال پیامک اخطار به این گونه رانندگان
را در دستور کار قرار دادیم تا قبل از توقیف
وسیله نقلیه خود از میزان جرایم خود اطالع پیدا
کنند.رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص کمک
به قشر کم درآمد جامعه برای پرداخت جرایم
رانندگی خود ،گفت :یکی از طرحهایی که در
این خصوص انجام شد پرداخت اقساطی جرایم
رانندگی بود و با مجوزی که از وزارت کشور
گرفتیم این گونه رانندگان میتوانستند بدون
پیش پرداخت وسیله نقلیه خود را ترخیص و در
طول یک سال به صورت اقساطی و در حد توان
جرایم خود را پرداخت کنند که درصد زیادی از
مردم هم از این فرصت استفاده کردند.
سردار هادیان فر از اجرای مجدد ،طرح
پرداخت اقساطی جریمه خودرو که در حال
حاضر متوقف شده به مناسبت ایام مبارک دهه
والیت خبر داد و گفت :رانندگانی که خودروهای
آنها به این دلیل در پارکینگها توقیف شده
میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا هم چنین به
موضوع افزایش مراجعات به مراکز تعویض پالک
ناجا اشاره کرد و اظهار داشت :طرح نوبت دهی
اینترنتی مراکز تعویض پالک به صورت پایلوت
ابتدا در تهران و پس از رفع مشکالت آن در سایر
استانها اعمال میشود.
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 ۱۰استان از وضعیت قرمز و پیک کرونا عبور کرد؛

امکان پایش افراد مبتال به کرونا از طریق موبایل

رئیس جمهور با بیان اینکه تمام مقرراتی که
از روز اول تا االن توسط وزارت بهداشت اعالم شده،
همچنان به قوت خود باقی است ،گفت :اقدامات
سختگیرانه خود را در این شرایط باید ادامه دهیم.
حجتاالسالموالمسلمین حسن روحانی روز
شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن
قدردانی از مردم که با ستاد ملی کرونا و مسیر سالمت
جامعه به خوبی همکاری میکنند ،اظهار داشت :امروز
جزو روزهایی بود که گزارش آمار و ارقام استانها
امیدوار کننده بود ،حدود  ۱۰استان نام برده شد که
در هفتههای قبل در شرایط سخت بودند ،اما امروز
از پیک بیماری عبور کردند و مسیر کمتر دشواری
پیش روی آنان است که با مراعات آنان به خط ثبات
و آرامش خواهیم رسید.
وی افزود :چند استان دیگر به همکاری و همدلی
مردم نیاز دارد که ار پیک در این استانها عبور کنیم.
بحمداهلل هر استانی که یک بار وارد پیک این بیماری
شده است شاهد پیک دوم نبودیم و امیدواریم در
آینده هم این چنین باشد.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :روندی که
امروز مردم مراعات می کنند اگر به همین صورت
مراعات کنند ،حتما خبرهای خوشی را در هفتههای
آینده شاهد خواهند بود.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* ادارات و بانک ها به خوبی مقررات را مراعات
میکنند در مراکز عمومی رفت و آمد و مراعات مردم
قابل قبول است البته ممکن است جاهایی به مراقبت
بیشتر نیاز دارد اگر کسی تخلف میکند با فرد متخلف
برخورد می شود.
* مقرراتی که برای ماه محرم میگذاریم باید
مسووالن مساجد و تکایا مسوولیت بپذیرند و کسی
که مسوول می شود ،باید آن را بپذیرد اگر فردی
خدای نکرده دقت نکرد ،باید با او برخورد شود و قرار
شد وزارت کشور و وزارت بهداشت نحوه برخورد با
متخلفان را تدوین کنند.
* تمام مقرراتی که از روز اول تا به حال توسط
وزارت بهداشت اعالم شده همچنان به قوت خود باقی
است تا روزی که وزارت بهداشت اعالم کند واکسن
قابل قبول در اختیار است -مسوول این اعالم وزارت
بهداشت خواهد بود -تا آن روز باید همه مقررات را
رعایت کنیم و اقدامات سخت گیرانه خود را ادامه
دهیم.
راهبرد مقابله با کرونا تغییر نکرده است
* راهبرد ما در مقابل با کرونا تغییر نکرده است،
اولین قدم آگاهی ،آموزش و توضیح دادن به مردم
است .مردم باید نسبت به این ویروس ،خطرات ،نحوه
شیوع و عالئم آن ،آموزش داده شوند .هنوز با همه
کارهایی که در رسانههای عمومی و صداوسیما شده،
کم است و باید به مردم توضیح داده شود.
*مردم باید مسائل بهداشتی را مقدم بر همه
چیز الزامی بدانند ،ما در شرایطی هستیم که ماسک
الزامی شده است .همه باید رعایت کنند و وارد هر
جایی که میشوند ،وارد وسائل حمل و نقل ،اماکن
اداری و ...میشوند ،باید ماسک بزنند.
* اجتماعات همچنان ممنوع است ،در ستاد
ملی این را فرای استانها دانسته و گفتهایم در کل
کشور اجتماعات چه عزا ،چه عروسی ،چه سیمنار و...
ممنوع است .این استانی نیست ،بلکه سراسری است
و تاکید کردیم اگر شرایط عادی شود ،ممکن است
برخی اجتماعات آزاد شود.
۸۰درصد پروتکلهای بهداشتی در ادارات
رعایت میشود
*{ با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان}:
باید با متخلف برخورد شود .همانطور که گفتهایم
پروتکلهای بهداشتی در  ۸۰درصد ادارات رعایت
میشوند .اگر فردی رعایت نکرد ،باید تنبیه شود.
اعالم کنیم  ۱۰۰نفر در کشور و  ۱۰نفر در استان از

اداره اخراج شده ،غیبت برای آنها زده شده و مسئول
متخلف توبیخ شده است.
* همانطور که پلمپ را اعالم میکنیم ،بگویم
فالن بانک ،پاساژ و مسئول متخلف هستند .مردم باید
بدانند این مجازات مورد تاکید نظام است .اگر کسی
از خدمت محروم میشود ،ادارات اعالم کنند ۲۰۰
نفر مراجعه کرده و  ۱۰نفر چون پروتکلها را رعایت
نکرده بودند ،از خدمت محروم شوند .اگر پروتکلی هم
الزم است ،بگذاریم.
* بر ادامه تست و شناسایی مبتالیان تاکید می
کنم و راه مقابله با این ویروس آن است که بدانیم چه
کسانی حامل این ویروس هستند .وقتی افراد آلوده
شناسایی شدند ،آنها را باید از جامعه جدا کرد .مرحله
دوم شناسایی این مسئله است که فرد آلوده با چه
کسانی در ارتباط بوده است .کشورهایی که در این
زمینه توفیق پیدا کردند که مسائل بهداشتی رعایت
شده ،افراد مبتال را شناسایی و از جامعه جدا کرده و
افراد در ارتباط را بررسی کردند.
پایش افراد مبتال به کرونا از طریق موبایل
امکان پذیر است
*البته کشورهایی هستند که سیستم
مونیتورینگ را دارند .ما این سیستم را نداریم اما از
طریق موبایل قابل بررسی است که ببنیم افراد کجا
بوده و رفتهاند .اگر وزارت بهداشت این راه را مطلوب
بداند ،اجرای آن دشوار نیست.
*سرعت انتشار در برخی جاها فوقالعاده
است و یک مرتبه تعداد مبتالیان زیاد میشود،
بیشتر آنها کسانی هستند که در اجتماعات شرکت
کردهاند .به استانها اختیار دادیم تا ستادهای استانی
دستورالعملهایی را برای محدودیتهای سختگیرانه
برای یک هفته وضع کنند.
* وقتی میگوییم وضعیت یک جا قرمز ،حالت
هشدار و سفید است ،به مسائل مختلفی بستگی دارد،
این وضعیتها به تعداد افراد مبتال نیست بلکه به
امکانات آن استانها هم بستگی دارد .یک شهرستان
بیمارستان ،تعداد تخت کافی ،آیسییو ،پزشک و
پرستار و بیمارستان کافی را دارد .اگر در آنجا ۱۰۰
تخت داشته باشیم  ۴۰نفر هم مبتال شوند ۱۰ ،نفر
مبتال شوند ،موضوعی نیست .همین  ۱۰نفر ممکن
است در جایی دیگر شرایط را عوض کند یعنی ممکن
است در جایی  ۲۰تخت باشد ،و همین  ۱۰نفر نیمی
از تختها را بگیرند .درصد مهم است .باالی ۷۰ ،۶۰
درصد ،وضعیت قرمز است .پس شرایط ما وابسته به
شرایط استانی است.
* امروز یکی از تصمیم هایی مهم ما در ستاد
ملی مبارزه با کرونا موضوع تعداد پرستار بود و اینکه
افرادی به عنوان پرستاران جدید استخدام میشوند.
پرستارانی که شرکتی و کارمعین بودند و در زمان
کرونا در ماههای گذشته فعالیت میکردند ،این افراد
صاحب امتیاز هستند.

* وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
میتواند این افراد را در اولویت استخدام قرار دهد،
باید در بخش استخدام دست وزارت بهداشت و درمان
تا حدی که ضرورت است ،باز باشد.
ستاد ملی کرونا مرجع اصلی سالمت جامعه در
شرایط فعلی است
*{ با تشکر از سخنان حکیمانه روز گذشته
رهبر معظم انقالب و با اشاره به نکته مهمی در بیانات
ایشان} :ایشان در بیانات خود تاکید کردند که مرجع
نهایی که متولی امر سالمت جامعه است ،ستاد ملی
مبارزه با کرونا است .این به این معنا است که آدرس
را عوض نکرده و مسیر را اشتباه نرویم و از این خانه به
آن خانه نگردیم بلکه فقط یک خانه است که مرجعیت
دارد و آن ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
* مقرراتی که این ستاد وضع می کند برای همه
الزم االجرا است؛ حتی رهبر معظم انقالب متواضعانه
فرمودند که خود من هم به آنچه که ستاد میگوید
عمل کرده و آن را اجرا میکنم و این مسئله بسیار
مهمی است.
*{ با اشاره به اهمیت ماه محرم برای همه
مسلمان ایران و جهان}:مگر میشود کسی مسلمان،
شیعه و ایرانی باشد ولی محرم برای او مهم نباشد.
ملتی که در طول قرنها با عشق به امام حسین(ع)
روزهای بسیار سختی را پشت سر گذرانده و با روحیه
قوی در برابر انواع فشارها ایستادگی کرده  ،مگر
میتواند امام حسین(ع) را فراموش کند.
* محرم امسال را به رغم وجود کرونا محرمی
است که بوی آن به مشام همه خواهد رسید و تصریح
کرد :وقتی پرچمهای سیاه  ،عالئم و شعارهایی که
در ماه محرم در خیابانها نصب میشود ،بالفاصله
میتوان هالل ماه محرم را بویید ،دید و احساس کرد.
* البته در ماه محرم به تعبیر آیت اهلل سیستانی
مرجع عالیقدر باید مالکیت خصوصی افراد رعایت
شود و قرار نیست بدون اجازه پرچم یا عالمتی بر
روی دیوار یا خانه مردم نصب شود .بلکه طبق وظایف
شرعی باید فضا  ،کوچه ها و خیابانها را حسینی و
سوگوارانه کنیم.
*{ با اشاره به خاطرهای در زمان حضور در
آفریقا} :در ایام محرم در آفریقا،صبح اول محرم ظاهر
بعضی از خیابانها و کوچهها در این کشور کامال فرق
کرده و باالی سر هر خانه یک پرچم سیاه نصب
میشد.
*{ با ذکر مثال دیگری از کشور هند} :کشور
هندوستان بالغ بر  ۲۵۰میلیون جمعیت مسلمان دارد
و حتی آنهایی هم مسلمان نیستند به احترام امام
حسین(ع) در ایام محرم و روز تاسوعا و عاشورا سراسر
هند سیاه پوش میشوند و فضا را با نصب پرچم و
عالمت حسینی با شکوه و سوگوارانه می کنند.
* به دلیل کرونا نحوه عزاداری ممکن است با
سالهای پیش متفاوت باشد ،این تفاوت به این دلیل

است که باید پروتکلها بهداشتی را با ماسک و فاصله
گذاری اجتماعی مراعات کنیم .همچنین نباید در یک
مکان به خصوص فضای سر پوشیده تجمع صورت
گرفته و تمام دستورالعملهایی که تا پایان هفته آینده
مشخص و به همه دستگاهها ابالغ می شود  ،مراعات
و اجرا کنیم.
* امسال فضای ماه محرم باید کامال فضای
حسینی ،با شور و سوگوارانه بشود ،اما ممکن است
نحوه عزاداری با سالهای پیش متفاوت باشد ،زیرا
باید پروتکلهای بهداشتی را مراعات شود ،همه از
ماسک استفاده کنند ،در یک مکان تجمع وجود
نداشته باشد و اصول بهداشتی در اماکن سرپوشده
بیشتر مراعات شود.
پروتکلهای بهداشتی ماه محرم تا پایان هفته
آینده به دستگاهها ابالغ میشود
* همه دستورالعملهای بهداشتی الزم برای
ماه محرم تا پایان هفته آینده مشخص و به همه
دستگاهها ابالغ می شود؛ همه باید این پروتکل ها
را مراعات و اجرا کنند؛ اگر چه همه مردم صاحبان
عزای امام حسین هستند اما همه افرادی که متولی و
صاحبان عزای امام حسین (ع) در مجالس و مساجد،
همه متولیان امر در هیئات و حسیسنهها امسال
وظیفه جدیدی بر عهده دارند.
* متولیان برگزاری مراسم عزاداری که سالهای
گذشته وظیفه آمادهسازی محافل را داشتند ،از
مداحان دعوت میکردند و میهمانان را احترام و
پذیرایی می کردند ،امسال وظیفه مهمتری بر دوش
دارند آن هم مراعات برای تضمین سالمت همه
عزاداران حسینی است .عده ای که به این مجالس
وارد میشوند ،عزاداری میکنند و خارج میشوند،
باید سالمت وارد شوند و سالمت هم بروند.
سالمت عزاداران به عنوان وظیفه بر دوش
متولیان برگزاری مراسم است
* سالمت عزاداران حسینی به عنوان یک وظیفه
بر دوش متولیان برگزاری مراسم است و همه جوامع
مدنی دینی اعم از هیاتها ،حسینیهها و مساجد این
مسئولیت را امسال را بر دوش دارند و همه با هم باید
همکاری کنیم به گونه ای که بهانه به دست دشمن
نیفتد که عزاداری در فالن شهر در خیابان و اجتماع
بود مردم گرفتار بیماری شدند ،نباید اجازه بدهیم
چنین بهانه ای دست دشمنان دین بیفتد.
* عدل ،آزادی و حیات و سالمتی مردم هدف و
آرمان عاشورا است که باید زنده نگه داشته شود .قیام
بزرگ عاشورا برای حیات جامعه بر پا شد ،همان طور
که عاشورا را زنده نگه میداریم ،باید آرمان عاشورا را
نیز زنده نگه داریم.
* باید امسال به نکات بهداشتی در ماه
محرم توجه کنیم تا عزادار یهای شکو همندی
داشته باشیم.
سخنان رهبر انقالب برای نحوه سوگواری
محرم فصل الخطاب بود
* نکته ای که رهبر معظم انقالب روز گذشته
فرمودند کالم آخر و فصل الخطاب بود و برای همه
روشن کردند چگونه باید عمل کنند و ما باید چگونه
در ماه محرم امسال عزاداری و سوگواری را انجام
دهیم.
*{ با اشاره به مذاکرات و مصوبات جلسه ستاد
ملی کرونا} :در جلسه امروز تصمیمات خوبی درباره
مستاجرانی که در تنگنا هستند ،تصویب کردیم که در
زمینه ودیعه مسکن به آنها کمک شود؛ همچنین در
زمینه استخدام برای واحدهایی که در دوران کرونا
فعال بودند ،امتیازاتی در نظر گرفتیم.
* درباره چارچوبهای اصولی شروع به کار
مدارس در نیمه شهریورماه  ۹۹در جلسه امروز ستاد
تصمیم گیری کردیم و بر همین مبنا قرار شد بقیه
موارد را وزارتخانههای مربوطه تدوین کنند تا به تایید
و تصویب نهایی در ستاد برسد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران:

«اجرای طرح کاپ برای اولین بار در کشور»؛ یک برند برای منطقه 21است

اجرای طرح کاپ برای اولین بار در کشور و
در منطقه 21به دنبال موفقیت مدیریت شهری این
منطقه در موضوع مسئولیت اجتماعی( ،)CSRبه یک
برند برای ورودی غربی پایتخت تبدیل خواهد شد.
به گزارش امتیاز؛ مجتبی یزدانی معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران که
با هدف بررسی طرح کاپ به منطقه آمده بود در
جمع مدیران شهری با تقدیر از اقدامات منطقه در
اجرای این طرح گفت :منطقه 21از تجربه نابی که در
مشارکت اجتماعی با صنایع به دست آورده به عنوان
پایه ای قوی در مشارکت با مردم نیز استفاده کند.
وی به کارنامه خوب منطقه 21در بخش های
آب ،احداث مخازن ،مکانیزاسیون فضای سبز و
آبگرفتگی ها اشاره و افزود :با این همه ،اجرای طرح
کاپ و بازتاب آن به یک برند برای منطقه تبدیل
خواهد شد.
یزدانی به نقش کلیدی شهرداران نواحی اشاره
و گفت :تنها در تماس چهره به چهره با شهروندان و
اختصاص زمان است که آنها در جریان قرار گرفته و
از عواقب طرح آگاهی پیدا می کنند60 .درصد بافت
مسکونی منطقه را شهرک های نظامی و صنعتی به

خود اختصاص داده که در صورت توجه به نظرات و
انتقادات شهروندان همکاری آنها را در تفکیک پسماند
از مبدا به دنبال خواهد داشت.
معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اهمیت اطالع
رسانی در طرح کاپ یا کاهش پسماند از اختصاص
10میلیارد تومان برای اجرای طرح خبر داد و افزود:
امکانات زیر ساختی از جمله مخازن و ماشین آالت
فرآهم شده که عالوه بر این به زیرساخت های
آموزشی و فرهنگ سازی نیاز داریم .در این راستا با
صدا و سیما ارتباط گرفته تا با ساخت برنامه هایی،
آمادگی منطقه 21و اقدامات آن در طرح کاپ به
تصویر کشیده شود .در اجرای طرح از بسیج صنایع
نیز استفاده خواهد شد.
وی در پایان افزود :به زودی از رئیس شورای
شهر تهران و کمیسیون خدمات شهری شورای شهر
برای بازدید از طرح کاپ در منطقه 21دعوت می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
تهران با تاکید بر اجرای طرح کاپ:
آمادگی و عزم منطقه  21در اجرای طرح
کاپ ستودنی است

آمادگی و تالش مدیریت شهری منطقه  21در
اجرای طرح کاپ قابل توجه و ستودنی است.
صدر الدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری تهران با بیان این مطلب افزود :راه
دیگری به جز کاهش پسماند از مبدا وجود ندارد و
همه ما باید برای تحقق این امر تالش کنیم .بیشترین
تالش مان را در منطقه 21انجام می دهیم که آمادگی
و عزم بیشتری برای اجرای طرح وجود دارد .وی از
راه انداری شنبه های بدون پسماند خبر داد و گفت:در
این طرح با ایجاد بخش جوایز ،شهروندان منطقه 21
در منفعت پسماند خشک شریک می شوند تا انگیزه
ای برای آنها باشد .در شنبه های بدون پسماند تالش
می شود بیشترین پسماند خشک جمع آوری شود.
علیپور با ابراز خرسندی از حضور «هایده
شیرزادی» فعال محیط زیست او را الگوی طرح کاپ و
یک برند جهانی دانست که در این طرح همراه معاونت
خدمات شهری و از تجربیات ارزشمند و راهکارهای او
در اجرای طرح استفاده می شود.
طرح کاپ(کاهش پسماند) «نماد مشارکت
اجتماعی» است
طرح کاپ یا کاهش پسماند نماد مشارکت

اجتماعی بوده و نیازمند اعتماد شهروندان است.
به گزارش امتیاز ،حسن رحمانی شهردار
منطقه 21به همراه دیگر معاونان و شهرداران
نواحی میزبان معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری تهران بود ،با اشاره به آموزش و فرهنگ
سازی به عنوان مهم ترین مشکل در اجرای طرح کاپ
گفت :زمانی که طرح تفکیک پسماند آغاز شد با توجه
به تاثیر رفتار بچه ها در اداره خانواده ها ،آموزش از
طریق آنها به خانواده ها منتقل می شد؛ این در حالی
است که اکنون با عدم حضور دانش آموزان در مدارس
این نوع انتقال مفاهیم امکان پذیر نیست و حاال باید از
ظرفیت فضاهای مجازی و رسانه ملی برای آگاه سازی
و فرهنگ سازی طرح کاپ استفاده کرد .وی شروع
طرح در منطقه 21را یک شهامت عنوان و افزود :تغییر
فرهنگ همیشه با دشواری هایی روبه رو بوده است.
با این حال ما به این طرح اعتقاد داریم چون اعتقاد
داریم پس مصمم به عملیاتی کردن آن هستیم.
رحمانی از معاون خدمات شهری خواست برای
عملیاتی کردن طرح در همه محله ها ،به تامین زیر
ساخت ها در منطقه کمک و سه ماه زمان اختصاص
بدهند.

با تکمیل پروژه های شهری

اجرای پروژه های توسعه محله ای در بخش مرکزی پایتخت در حال انجام است
شهردار منطقه  11در تشریح پروژه های آماده بهره برداری
بخش مرکزی شهر تهران از برنامه مدیریت شهری برای اقدامات
توسعه محله ای در سال جاری با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان
پهنه مرکزی پایتخت خبر داد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با اشاره به دو پروژه توسعه
محله ای که هفته گذشته در محله راه آهن و انبار نفت به بهره برداری
رسید؛ گفت :در برنامه ریزی سال جاری اولویت مهم مدیریت شهری
توجه به محله هاست و با توجه به بافت قدیمی منطقه که بخشی
از طهران قدیم و  4کیلومتر از حصار ناصری نیز در آن واقع شده ؛
لزوم توجه به بافت محله ای و قدیمی که از محله های کم برخوردار
هستند؛ حائز اهمیت است.
آبادیان در تشریح اقدامات انجام شده و پروژه های آماده بهره
برداری در منطقه  11با تأکید بر اجرای پروژه ها به صورت مشارکتی
با سازمان زیبا سازی  ،سازمان نوسازی شهر تهران ،شرکت مترو و ...
افزود :از  2سال گذشته تمرکز ما در منطقه  11بر اجرای مشارکتی
بزرگترین پروژه فرهنگی و هنری شهر تهران در قالب پهنه رودکی

بود که ماه گذشته شاهد بهرهبرداری از پیادهراه شهریار بودیم.
شهردار منطقه  11ادامه داد :مرمت و احیای  14بنای تاریخی
واجد ارزش ،پیرایش نمای پاساژ  14طبقهای کاشانیها ،افتتاح
نخستین بوتیک هتل تهران در تنها کوچه قرینه پایتخت ،راهاندازی
تماشاخانههای خصوصی پهنه رودکی با مشارکت بخش خصوصی و
احیا ،مرمت ،حفاظت و بازپیرایی کوچه لوالگر (تنها کوچه قرینه شهر
تهران) هم از دیگر اقداماتی بود که شهرداری منطقه  11در قالب
پروژه پهنه رودکی انجام شده است.
او همچنین به پروژههای مرمت و احیای بناهای قدیمیو واجد
ارزش منطقه  11در دیگر نقاط این منطقه هم اشاره کرد و گفت:
بازسازی پیشخوان و دیواره بیرونی میدان راهآهن ،مرمت و حفاظت از
تنها بازارچه چوبی شهر تهران و پیرایش شهری محور حافظ تا وحدت
اسالمی ،همچنین تملک خانه مینایی و تبدیل آن به موزه و روایت
خانه خیابان ولی عصر(عج) در این بخش از پایتخت انجام شده است.
شهردار منطقه  11در باره پروژههای مشارکتی منطقه  11با
سازمان نوسازی شهر تهران بیان کرد :ساخت مرکز محله سوزنبان

در محله راهآهن و احداث پاتوق سیمین در بافت فرسوده محله انبار
نفت از جمله این پروژههاست که اجرای آنها ضمن کاهش آسیبهای
اجتماعی در محلههای فوق موجب افزایش کیفیت زندگی مردم
محلی میشود.
آبادیان اتصال خط  3مترو به کریدور اصلی راهآهن بینشهری
بهصورت زیرگذر ،راهاندازی موزه دخانیات و راهاندازی موزه روانپزشکی
را از دیگر پروژههای مشارکتی اجراشده در منطقه  11برشمرد و ادامه
داد :احیا ،مرمت و بهرهبرداری از  10خانه تاریخی واجد ارزش با
مشارکت بخش خصوصی و تسهیلگری شهرداری از دیگر اقدامات در
حوزه گردشگری و نیز حفظ ابنیه واجد ارزش معماری و میراثی بوده
است که تمامی این خانهها با جلب سرمایهگذار از بخش خصوصی
احیا شده است.
به گفته آبادیان مرمت سردر مغازههای ورودی میدان میوه
و ترهبار بازارچه فروزش و احیا و بازسازی نمای ساختمان تاریخی
مهمانسرای امام علی(ع) از دیگر اقدامات صورتگرفته در راستای
حفظ حصار ناصری در منطقه  11بوده است.

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک در دیدار با معاون بین الملل
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران:

تبدیل شهر تهران به شهر جهانی از
طریق دیپلماسی شهری محقق میشود

شهرتهران در سند چشم انداز ،شهری
جهانی دیده شده است که برای تحقق این امر،
توجه به دیپلماسی شهری کارساز خواهد بود.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در دیدار با زهیر صباغ پور
آذریان معاون بین الملل مرکز ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری تهران با بیان مطلب فوق
اظهار داشت :در عصر کنونی توسعه ارتباطات
بین المللی و معرفی قابلیت های شهرمان به
فراتر از مرزها ،به اقتصاد شهری ،تولید ثروت در
شهر و حرکت به سوی عدالت اجتماعی کمک به
سزایی می کند.
موسوی خاطر نشان ساخت :ارتباط
شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیر
دولتی با یکدیگر می تواند پیوند بین کشورها
را مستحکم تر کند و در این میان منطقه یک
که یک منطقه دیپلماتیک و دارای جاذبه های
طبیعی ،مذهبی و فرهنگی خاص خود است  ،از
پتانسیل خوبی برخوردار است .زهیر صباغ پور
آذریان معاون بین الملل مرکز ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری تهران نیز به برنامه های
مرکز ارتباطات در حوزه بین الملل اشاره کرد
و گفت :حضور فعال شهرداری تهران در برنامه
های بین المللی و کسب رتبه های جهانی برای
ما مهم است که الزمه ی آن مستند نگاری با
روش حرفه ای از پروژه های خوبی است که
در شهر در دست اجرا است که منطقه یک در
این زمینه می تواند همکاری موثری داشته باشد.
وی افزود :استفاده از پتانسیل خبرنگاران
خارجی در سطح مناطق به نحوی که برای آنها
سوژه ها و سناریوهای مناسب تهیه کنیم و در
اختیارشان قرار دهیم نیز می تواند در معرفی
شهرمان در سطح بین المللی نقش مهمی داشته
باشد.
در ناحیه  3این منطقه تصویب شد

احداث مرکز کارآفرینی و اجرای 10
پروژه خرد محله ای دیگر در منطقه 19

 11پروژه خرد در فاز نخست پروژه های
کوچک مقیاس محله ای در منطقه  19برای اجرا
در سال جاری تصویب شد.
به گزارش امتیاز ،نیما پروین معاون برنامه
ریزی و توسعه شهری منطقه با اشاره به احصاء و
تصویب این پروژه ها در محالتی که دارای دفتر
توسعه محله ای هستند گفت :در همین راستا
نیز  11پروژه خرد محله ای توسط این دفاتر
در اسناد توسعه محله ای به عنوان پروژه های
ضروری و الزم االجرا برای محالت ناحیه  3این
منطقه شناسایی و تصویب شد.
او افزود :محالت نعمت آباد ،دولتخواه
شمالی و جنوبی ،اسماعیل آباد و شهید کاظمی
از جمله محالت ناحیه  3این منطقه هستند که
پروژه های آنها توسط دفاتر توسعه محله ای
مستقر در آن ها احصاء و پس از اعالم به سازمان
نوسازی ،تصویب و به منطقه ابالغ شده است.
پروین با بیان اینکه نخستین جلسه به
منظور بررسی اجرای این پروژه ها با حضور
معاونان اجرایی برگزار شده است افزود :اعتبار
الزم برای اجرای پروژه های خرد محله ای
تصویب و توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه
شهری شهرداری تهران به منطقه اعالم شد.
معاون شهردار منطقه تصریح کرد :از جمله
پروژه های محله ای قابل اجرا در ناحیه  3این
منطقه احداث مرکز کارآفرینی بوده که با توجه
به توانمندسازی و ایجاد زمینه های اشتغال زایی
در این ناحیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گفته پروین بهسازی خیابان طالقانی
حدفاصل کوچه شانزدهم تا میدان ثاراهلل و
خیابان خالزیل شمالی ،اجرای مبلمان شهری
مقابل دو مدرسه زندی نیا و کیهانی ،نقاشی
دیواره های پارک شهدا و بازپیرایی بوستان های
باران و مرجان از جمله این پروژه ها هستند.
این مسئول ابراز امیدواری کرد با اجرای
پروژه های خرد محله ای و پاسخگویی به بخشی
از نیازهای شهروندان گام های بیشتری برای
توسعه و آبادانی منطقه برداشته شود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  4تهران
خبر داد:

پخش حدود یک هزار تن آسفالت در
معابر شمال شرق تهران

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4
تهران از بهسازی و مناسب سازی معابر محلی
خبر داد و گفت :از ابتدای تیر ماه سالجاری با
پخش حدود یک هزار تن آسفالت ،معابر منطقه
چهار لکه گیری و مناسب سازی شد.
به گزارش امتیاز « ،مهدی پورشاسب «
با اعالم این خبر گفت :با توجه به فرار سیدن
فصل گرما و مساعد بودن شرایط جوی برای
انجام عملیات عمرانی و به منظور سهولت در آمد
و شد خودروها  ،عملیات بهسازی و لکه گیری
هندسی آسفالت معابر سواره رو ،در فضایی به
مساحت تقریبی  5هزار و  700متر مربع در
تیر ماه سالجاری در دستور کار قرار گرفته و
اجرایی شد .او با اشاره به مهمترین معابر اجرا
شده در این خصوص گفت :با توجه به فرسودگی
آسفالت معابر محله حکیمیه ،ببیشترین آسفالت
منطقه  4با پخش حدود  246تن آسفالت به
ناحیه  8اختصاص یافته است .معاون فنی و
عمرانی منطقه  4در ادامه با اشاره به بهسازی
معابر در این بازه زمانی افزود :همچنین مناسب
سازی مسیر تردد عابران پیاده ،مرمت کفپوش
بوستان ها و نوارهای حفاری ها در دستور کار
قرار گرفت و اجرا شد .پورشاسب با اشاره به
دیگر اقدامات صورت گرفته گفت :جدول کاری
 ،همسطح سازی دریچه و مرمت انهار و احداث
کانیو در معابر محلی و بزرگراهی در کنار لکه
گیری هندسی معابر از دیگر اقداماتی است که با
اولویت اجرا در محالت کم برخوردار در دستور
کار قرار گرفته است.

