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اخبار
افزایش 44درصدی پذیرش مددجو
در مددسرای خاوران منطقه 15

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 15
گفت :میزان مراجعه و پذیرش مددجو در
مددسرای خاوران همزمان با کاهش دما و
بارشهای پاییزی  44درصد افزایش یافته است .
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری با اعالم
این خبر گفت :این مددسرا در شب های عادی
میزبان  380نفر است ولی با توجه به کاهش
دما در شبهای گذشته  550نفر در این مددسرا
پذیرش شده اندکه نشان دهنده افزایش 44
درصدی میزان پذیرش است  .به گفته او ،تمام
شیوه نامه های بهداشتی برای قطع زنجیره کرونا
همچون ماههای گذشته در این مرکز رعایت و
مددجویان پیش از پذیرش با اسکنهای حرارتی
تب سنجی می شوند  .او به اقدامات پیشگیرانه
در مقابله با شیوع کرونا اشاره کرد و گفت:
غربالگری مددجویان و توزیع ماسک و دستکش
بین آنها پیش از ورود به گرمخانه و نصب مواد
ضدعفونی کننده در فواصل مناسب خوابگاه به
منظور استفاده مددجویان از جمله این اقدامات
است  .مختاری اضافه کرد :زمان پذیرش این
مرکز از ساعت  18تا  3بامداد می باشد و هر
مددجو تا هر زمان که بخواهد می تواند در
مددسرا بماند  .معاون اجتماعی و فرهنگی
منطقه از شهروندان خواست در صورت مشاهده
افراد كارتن خواب ،مراتب را به  137اطالع دهند
تا با حضور مددكاران شهرداري تهران نسبت به
انتقال اين افراد به گرمخانه ها اقدام شود .
با حضور  150نیرو در ورودی ها و گشت زنی
های مستمر

اجتماعی
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اظهارات مهم روحانی درباره یارانه  ۱۰۰هزار تومانی و ورود به موج سوم کرونا

مردم پروتکلهای بهداشتی را مراعات کنند تا فشار اقتصادی کم شود

رئیسجمهور گفت :ما باید همه اصول را
مراعات کنیم تا عالوه بر فشار بر کادر درمان،
فشار اقتصادی بر کسب و کارها و فعالیتهای
اقتصادی هم کم شود.
حجت االسالم و المسلیمن حسن روحانی
صبح دیروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا اظهار داشت :ما یک دوره ای بسیار
سخت در آغاز کرونا داشتیم که مقرراتی بود و
مردم همکاری کردند و وقتی از فروردین وارد
اردیبهشت شدیم فشار کرونایی کم شد و از آن
زمان یعنی از اوایل اردیبهشت  ۶ ،۵ماه میگذرد
و در این مدت با موج دوم کرونا و اخیرا هم با موج
سوم روبرو شدیم که تصمیم به تعطیلی هوشمند
شهرها گرفتیم.
روحانی افزود :هدف اصلی ما این است که
انتقال ویروس را کنترل کنیم تا به کمترین حد
ممکن برسد و افراد مبتال را سریعتر شناسایی و
افراد قرنطینه را مراقبت کنیم و تجمع و تردد را
کاهش دهیم.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* ما قبال میگفتیم پروتکلها را مراعات
کنید تا فشار از کادر درمان کم شود اما یک مورد
دیگر اضافه شده است ،اینکه ما همه اصول را
مراعات کنیم تا فشار اقتصادی بر کسب و کارها
و فعالیتهای اقتصادی ،کم شود زیرا اگر همه
مراعات کنیم این دو هفته ممکن است به ۱۰
روز کاهش یابد.
* اولین الزام این طرح ،مسئولیت پذیری
مردم است و پیام این تعطیالت برای این بود که

به مردم بگوییم کرونا خیلی جدی است.
*امروز تصویب شد برای حدود سی میلیون
نفر ماهانه برای  ۴ماه تا پایان امسال در هر ماه
 ۱۰۰هزار تومان بالعوض بدهیم.
*برای ده میلیون خانواده یک وام یک
میلیون تومانی در نظر گرفته شد.
* امروز آغاز طرح جامعی است که باید در
شهرهای قرمز ،زرد و نارنجی اجرایی و عملیاتی
شود ،ما دوره بسیار سختی در کرونا داشتیم
که اسفند پارسال و فروردین امسال بود اما از
اردیبهشت که شرایط بهتر شد تا االن ،مواجه با
موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا شدیم و
تصمیم به تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم.

* ما باید همه پروتکلها را رعایت کنیم
تا فشار اقتصادی بر کسبوکارهایی که از امروز
ممنوع میشوند ،زودتر برطرف شود ،اگر در
این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب
نرسیم .ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد.
پس عالوه بر رعایت پروتکلها برای سالمتی خود
و خانواده و کاهش فشار بر کادر درمان ،باید برای
رفع تعطیلی مشاغل هم به رعایت پروتکلها توجه
کنیم.
*{ با انتقاد از افزایش دورهمیهای
خانوادگی در ماههای اخیر} :قب ً
ال مطرح بود که
اگر کسی مبتال باشد و در جمع خانوادگی که
معموالً با استفاده نکردن از ماسک هم همراه

میشود ،عطسه یا سرفه کند ،میتواند پنجاه
نفر را مبتال کند .به خصوص که ممکن است در
خانهها سیستم تهویه مناسبی هم وجود نداشته
باشد .حتی گفته میشود حرف زدن فردی که
مبتالست نیز میتواند منجر به انتقال ویروس
شود.
*همه دستگاههای انتظامی باید در رعایت
پروتکلهای بهداشتی در دو هفته اخیر همکاری
الزم را داشته باشند ،همه دستگاههای دولتی
و غیردولتی باید در امر انجام این کار همکاری
کنند و فقط به نیروهای انتظامی یا دولتی سپرده
نشود .همه نیروهای بسیج و معتمدان محلی نیز
باید برای هدایت افراد مبتال به مراکز تستگیری
کمک کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی که در
خانه بستری هستند را با کمک خود برطرف
سازند.
* اطالعرسانی به موقع و شفاف و روشن
تصمیمات ستاد ملی کرونا و قرارگاه و خود وزارت
بهداشت باید به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد
تا بدانند شرایط چگونه است .همچنین باید مردم
را اقناع کنیم که هیچ راهی جز رعایت توصیه و
پروتکل وجود ندارد.
* موضوع ممنوعیت تردد از ساعت  ۲۱تا ۴
صبح در جلسه امروز مطرح شد.
*قرارشد به نزدیک  ۳۰میلیون نفر برای ۴
ماه صد هزار تومان بالعوض بدهیم و برای ۱۰
میلیون خانوار یک وام یک میلیون تومانی شبیه
وامی که در ابتدای سال پرداخت شود مصوب
شده است که  ۳۰ماهه باز پرداخت می کنند.

تداوم تعطیلی جمعه بازار خالزیل

شهردار منطقه  19از تداوم فعالیت جمع
آوری بساط گستران جمعه بازار خالزیل در
روزهای کرونایی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی با اشاره
به استقرار نیروهای مرتبط طی دو روز گذشته
گفت :در نتیجه این اقدامات که اهمیت قابل
توجهی در کمک به قطع زنجیره انتقال کرونا
دارد ،از حضور بیش از هزار بساط گستر و 3
هزار خریدار به این بازار جلوگیری شد .او
با اشاره به حضور  150نیرو در طرح جمع
آوری جمعه بازار خالزیل معروف به شیطان
بازار ادامه داد :در این طرح عالوه بر نیروهای
شهرداری و یگان حفاظت ،سپاه ناحیه ابوذر،
راهور منطقه و نیروی انتظامی کالنتری 152
خانی آباد و همچنین شورایاران منطقه نیز
حضور و مشارکت جدی داشته اند.به گفته
توکلی طی اجرای این فعالیت عالوه بر انسداد
و محدودسازی  11نقطه از مسیرهای منتهی
به خیابان خالزیل و ایمن سازی این نقاط با
استقرار  100بشکه ترافیکی ،کاشن تانک ،عالئم
ترافیکی ،نیوجرسی و مسدودکردن مسیرهای
منتهی به چهارراه خالزیل از پنج شنبه شب،
گشت زنی های مستمر نیز با استقرار  20خودرو
پیکاپ شهرداری منطقه و  5خودرو پیکاپ
یگان حفاظت صورت گرفته است .ضمن اینکه
 5اکیپ خوردو  137نواحی و  14اکیپ گشت
راهور نیز در نقاط تعریف شده مستقر شدند.

روزهای سخت کرونا و امکان اخذ
نوبت اینترنتی برای اهدای خون

کمبود خون؛ مسالهای که طی هفته گذشته
خبرساز بود و نگرانی از به خطر افتادن جان بیماران
به دلیل نبودن این اکسیر حیاتبخش هموطنان
نوع دوست را روانه پایگاههای اهدای خون کرد...
در هفته گذشته اعالم شد که ذخایر خون
در برخی استانها کاهش یافته و ذخایر استراتژیک
خون به پنج روز رسیده است .بر همین اساس هم
سازمان انتقال خون فراخوان اهدای خون داد و
مردم نوعدوست کشورمان نیز مانند همیشه به داد
بیماران رسیدند؛ به طوری که بسیاری از پایگاههای
اهدای خون در کشور و به ویژه پایگاههای اهدای
خون پایتخت مملو از جمعیتی شده بودند که برای
اهدای خونشان آمده بودند .بر همین اساس هم
دکتر بشیر حاجیبیگی_سخنگوی سازمان انتقال
خون ضمن تقدیر از داوطلبان اهدای خون که
در سخت ترین روزهای بحران کرونا و در آستانه
اعمال دور جدیدی از محدودیتها ،در مراکز اهدای
خون کل کشور حضور یافتهاند ،گفت :شیوع کرونا
که ماهها است کشور را درگیر و موجب کاستن از
مراجعه داوطلبین اهدای خون به مراکز شده است،
شباهتی به بحران های مقطعی زلزله ،سیل و یا
آتش سوزی های وسیع ندارد و از داوطلبین نوع
دوست اهدای خون خواستاریم که به صورت مستمر
و دست کم تا پایان فروکش این موج از شیوع کرونا
با سازمان همراه باشند.حاجی بیگی همچنین با
بیان اینکه جمع آوری حجم باالیی از خون اهدایی
و پذیرش مردم در تنها چند روز موجب کاهش
آمار اهدای خون در روزهای بعد می شود ،تصریح
کرد :هر اهداکننده خون پس از اهدا دست کم تا
سه ماه بعد امکان اهدای خون نخواهد داشت و این
موجب می شود که در ماه های بعد که پیش بینی
می شود روزهای سخت تری از نظر شیوع کرونا
نیز باشد ،با مشکل کمبود اهداکننده خون مواجه
شویم.وی تاکید کرد :از طرفی فرآورده های خون
اهدایی مانند پالکت تنها سه روز قابلیت نگهداری
در کیسه های خون را دارد و اهداکنندگان گرامی
خون ضروری است همواره متناسب با میزان مصرف
روزانه بیمارستان ها با سازمان انتقال خون ایران
همراه باشند .بنابراین مردم باید توجه داشته باشند
که در شرایط بحرانی کرونا ،اهدای خون را نه فقط
برای یک روز ،بلکه به عنون کاری مستمر انجام
دهند تا نه با کاهش ذخایر خون مواجه شویم و نه با
ازدحام زیاد در پایگاههای اهدای خون .البته سازمان
انتقال خون کشور برای این موضوع چارهاندیشی
کرده و سامانه نوبتدهی اینترنتی را راهاندازی کرده
است .بر این اساس به گفته سخنگوی سازمان
انتقال خون ،مردم میتوانند قبل از مراجعه برای
اهدای خون به سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس
 nobatdehi.ibto.irسری زده و با اخذ نوبت در
ساعاتی که مراکز اهدای خون خلوتترند ،به آنها
مراجعه کنند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

۷۹میلیون تن در وضعیت هشدار  ۱تا  ۳کرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه ۷۹
میلیون نفر جمعیت در شهرهای مختلف کشور در وضعیتهای هشدار
 ۳،۲و ۱کرونا به سر می برند ،ابراز امیدواری کرد که پس از گذشت
چهار تا پنج هفته از محدودیتهای جدید کرونا ،شاهد کاهش مرگ و
میر ناشی از این بیماری در کشور باشیم.
دکتر علیرضا رییسی با اشاره به اعمال محدودیتهای جدید کرونا،
گفت :بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،محدودیتهای جدید
از از امروز اجرا شد و بر همین اساس جلسه امروز ستاد با  ۱۵نفر
برگزار شد و بقیه اعضا از طریق وبینار به جلسه وصل شدند .در جلسه
امروز گزارشی از وضعیت و روند بیماری در کشور ارایه شد و موضوع
مهمی که امروز در مورد آن بحث شد ،مبحث طرح بسیج محله محور
و مقابله با اپیدمی کرونا بود که با کمک بسیج و مردم از امروز در
سراسر کشور شروع شده است.
وی افزود :همچنین گزارشی از روند بیماری در  ۴۳شهری
که قبال در آنها محدودیت ایجاد کرده بودیم ،داده شد .خبر
خوب این است که محدودیتهای اعمال شده در این شهرها که
وضعیت قرمز داشتند موثر بوده و  ۴۱شهر دارند روند نزولی
بیماری را طی می کنند ،در یکی از شهرستانها نیز روند نزولی
شروع شده و دو مورد دیگر هنوز زمان خواهد برد که روند
نزولی بیماری شروع شود.
رییسی گفت :در مجموع این موضوع نشان دهنده آن است که
طرحی که  ۵آبان شروع کردیم کامال موثر بوده است و بر اساس
شواهد ایجاد محدودیتها می تواند موثر باشد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،افزود :محدودیتهایی نیز
از امروز برای  ۱۶۰شهر در وضعیت قرمز و  ۲۰۸شهر در وضعیت

نارنجی و  ۸۰شهر با وضعیت زرد شروع شده است .جمعیتی که
مشمول این طرح می شوند به این ترتیب است که در شهرهای
قرمز بالغ بر  ۵۳میلیون نفر را شامل می شود .در مجموع حدود
 ۷۹میلیون نفر جمعیت در وضعیتهای هشدار  ۲ ،۳و  ۱هستند؛
یعنی شهرهای قرمز ،نارنجی و زرد .امیدوارم با رعایت مردم
و همکاری دستگاه ها بتوانیم شاهد کاهش ورودی بیمار به
بیمارستانها ،کاهش ابتال و نهایتا بعد از چهار  -پنج هفته شاهد
کاهش مرگ و میرها خواهیم بود.
وی افزود :خواهش من از همه مردم که صبوری میکنند و از
آنها ممنون هستیم ،این است که عدهای هم هستند که متاسفانه
نکات بهداشتی را رعایت نمیکنند و این عده میتوانند زحمات همه
افراد را هدر دهند.
دورهمیهای خانوادگی مهم ترین عامل ابتال در حال حاضر

رییسی تاکید کرد :امروزه تحقیقات علمی نشان داده است که
 ۱۰درصد مبتالیان میتوانند باعث  ۸۰درصد ابتال در سطح جامعه
شوند و مهمترین عامل ابتال اکنون همین دورهمیهای خانوادگی
است .درست است کسب و کارها متاسفانه تعطیل میشوند اما از
طرف دیگر باید کامال مراقب باشیم اگر این پروتکلها به دقت اجرا
نشود ممکن است هم ه زحمات ما به هدر برود .بنابراین از مردم
میخواهیم پروتکلها را جدی بگیرند.
آغاز توزیع تستهای سریع کرونا از امروز

معاون وزیر بهداشت ،ادامه داد :ما هفت برنامه مشخص داریم
که یکی از آنها بحث محدودیتهای هوشمند است ،اما بقیه برنامهها
هم باید اجرایی شوند .از امروز تستهای تولید داخلی آزمایش سریع
کرونا ( آنتیژن) آغاز میشود و از امروز  ۱۰۰هزار تست دستمان

رسیده است که بین مراکز بهداشتی درمانی کشور توزیع خواهد شد
و انتظار داریم طی این هفته و هفته آینده بتوانیم میزان تستها را
به حدود  ۷۰هزار  ۸۰ -هزار و طی دو هفته به مرز  ۱۰۰هزار تست
روزانه برسانیم .این تستها در مراکز بهداشتی رایگان انجام میشود
و این کار در کنترل و قطع زنجیره بیماری بسیار موثر خواهد بود.
تصویب بسته های حمایتی اقتصادی
وی در خاتمه بیان کرد :امروز به دلیل پشتیبانی از این طرح
بستههای حمایتی  -اقتصادی بسیار خوبی مصوب شد که بتواند
پشتیبانی کند .این مصوبات در ارتباط با بحثهای پرداختهای
مالیاتی ،پاس کردن چکها ،کمکهای معیشتی و ...خواهد بود که
دکتر نهاوندیان برای مردم توضیح خواهند داد و برای پشتیبانی
طرح ،کمیته اقتصادی ستاد ملی تصمیمیات بسیار خوبی گرفتهاند.
امیدوارم این موضوع را جدی بگیریم و بر وضعیت فعلی سطح کشور
که مطلوب هم نیست فائق آییم.

آماده باش  ۲۷۰دستگاه ماشین برف روب در تهران

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران با
بیان اینکه در  ۲۴ساعت گذشته هیچ گزارشی
از آبگرفتگی در شهر تهران وجود نداشته است
گفت :شهرداری تهران از ابتدای سال  ۹۹تمهیدات
گسترده ای در همه موارد در موضوع بارش باران
و برف در نظر گرفته است و برنامه ریزی کامل و
یکپارچه در سطح شهر تهران و مناطق  ۲۲گانه با
هماهنگی صورت داده است.
اصغر عطایی ،مدیرکل خدمات شهری
شهرداری تهران درباره بارندگی های مداوم در
شبانه روز گذشته تا کنون در تهران توضیح داد:
در  ۲۴ساعت گذشته با توجه به حجم بارش قابل
توجه در تهران همه نیروها از ستاد و نواحی ۱۲۲
گانه به صورت آماده باش بودند.
او ادامه داد :شهرداری تهران از ابتدای سال
 ۱۳۹۹تمهیدات گسترده ای در همه موارد در موضوع
بارش باران و برف در نظر گرفته است و برنامه ریزی
کامل و یکپارچه در سطح شهر تهران و مناطق ۲۲
گانه با هماهنگی صورت داده است .نزدیک ۵۳۰
کیلومتر کانال ها و مسیل ها در چند مرحله پاکسازی
و الیروبی شده اند .این کانال ها به صورت مستمر هم

چندان دور ماشین های مکانیزه برف روب و مقابله
با برف که در اختیار داشتیم خیلی کم بودند و
امروز نزدیک  ۲۷۰دستگاه ماشین آالت برف روب
مانند نمک پاش ،محلول پاش و تیغه های برف
روب داریم که نسبت به مساحت و بزرگراه ها و
شیب و رمپ و روبل های شهر تهران در اختیار
مناطق گذاشته شدند که می توانند بالفاصله خود
را به محل های مورد نیاز برسانند.
عطایی ادامه داد :عالوه بر این امکانات،
 ۴پایگاه پشتیبانی کننده برف ،ستادهایی در
شمال ،جنوب ،شرق و غرب و مرکز شهر تهران
تشکیل داده اند که هم ماشین آالت و هم امکانات
نیروی انسانی آموزش دیده در آنها استقرار دارند.
همچنین امسال تمهیداتی دیده شده است که
همان پیمانکاران خدمات شهری که در روزهای
عادی امر رفت و روب و جارو را به عهده دارند در
موارد برف کار پاروزنی انجام دهند و در بخش برف
ورود کنند و با اولویت بندی بخش های مختلف
شهر کار پاکسازی انجام دهند.
به گفته عطایی ،در سطح شهر نیز مخازن
زرد رنگی از شن در مناطق مختلف به ویژه مناطق

حساس بزرگراها و رمپ و لوپ ها در بسته های
کوچک  ۴تا  ۵کیلویی گذاشته شده است که حتی
شهروندان هم می توانند برای نیازهای خود از آنها
استفاده کنند.
عطایی گفت :هر منطقه مانورهای متعددی
برای برف روبی داشته است که آمادگی خود را
اعالم کرده است .همه مناطق دارای سناریو هستند
و می دانند که به هنگام بارش باران و برف به چه
شکلی خود را آماده کنند و در صحنه حاضر شوند
که شرایطی ایجاد کنیم که مشکلی برای شهر
نباشد و مردم بتوانند از بارش ها بهترین استفاده
را ببرند.
او در مورد محدودیت های تهران نیز گفت:
نیروهای خدمات شهری جزو گروه یک و نیروهای
بدون تعطیلی هستند و ضمن آنکه تعطیل نیستند
خدمات ویژه تری نیز باید به شهروندان بدهند که
خیال آنها راحت باشد .نیروهای خدمات شهری
در شب و روز و در هر وضعی حضور دارند .حتی
در روزهای عادی نیز نظافت و الیروبی و زیبایی و
پارک از وظایف خدماتی است که نیروها به صورت
مستمر حضور دارند.

جایگاه قدمت و سابقه بافت تاریخی تهران در طرح تفصیلی دیده نشده است

مشکالت طرح تفصیلی منطقه  ۱۲فراتر از بازنگری است
محدودیت ها ،مشکالت ،قدمت و سابقه بافت تاریخی تهران،
جایگاه الزم را در تهیه طرح تفصیلی منطقه  ۱۲نداشته است.
همچنین در بخش سکونت و مسکن نیز کوچکترین مالحظه امکان
پذیر در طرح تفصیلی منطقه وجود ندارد.
به گزارش امتیاز؛ علی محمد سعادتی ،شهردار منطقه  ۱۲با
بیان اینکه مشکالت طرح تفصیلی منطقه  ۱۲فراتر از مرحله بازنگری
است و به بازنویسی و تغییرات اساسی نیاز دارد ،گفت :حتی اگر تهیه
کنندگان طرح  ،مالحظات مختلف را در آن در نظر گرفته باشند
اما اساساً در طرح شاهد انعکاس رویکردهای تاریخی و مالحظات
فنی زندگی در عرصه تاریخی و همجواری آن با یک مرکز اقتصادی
نیستیم.
او افزود :سادهترین سوال این است که اگر قرار است یک
قطب اقتصادی مانند بازار در مقیاس یک کالنشهر و حتی در
مقیاس ملی تعریف شود برای مهار و کنترل عوارض سکونتی
در محیط پیرامونی آن چه سیستمهای شهرسازی وجود دارد و
نوع مختصات پهنه هایی که برای این محدوده پیشنهاد شده و
نسبت تطبیق این مختصات کالبدی ضابطهای با کالبد تاریخی

در موضوعاتی مانند سطح اشغال ،طبقات ،ارتفاع و عملکردها با
محدودیت ها و مالحظات تاریخی گذشته و با روند ساخت و ساز
بعد از طرح جامع اول تهران چیست؟
سعادتی در ادامه توضیح داد :اگر فرم توده گذاری ساختمان ها
را در این محدوده دنبال کنید می بینید که بسته به ریزدانه بودن یا
نبودن ،بین  ۷۰تا  ۹۰درصد سطح اشغال دارند .از طرح جامع سال
 ۱۳۴۷این ضابطه و مدل ساخت و ساز به  ۶۰به عالوه  ۲تبدیل
میشود و عموماً ساختمانها در  ۶۰درصد از فضایشان ساخت و ساز
می کردند ،اما به یکباره در طرح تفصیلی ،سطح اشغال بخش اعظمی
از سکونت منطقه به  ۵۰درصد تغییر داده می شود.
منطقه  ۱۲اضافه کرد :منطق شهرسازی در پهنه R۲۵۱چیست؟
همچنین نکته و سوال دیگری که وجود دارد این است که تکلیف ما
با نظام آمد و شد در منطقه و سیاست ما در قبال تامین و ساخت
پارکینگ برای ساکنین چیست و چه فرقی با سایر مناطق در حوزه
پارکینگ و در حوزه رابطه با قطب های اقتصادی وجود دارد؟ عالوه
بر این در رابطه با تشویق کاربریهای خدماتی ،فعالیت و سکونت چه
اقدامی در طرح تفصیلی پیش بینی شده است؟

بازدید شهردار شب تهران از ستاد برف روبی
شهرداری منطقه یک؛

نیازمند مشارکت شهروندان در کنار
شهرداری به هنگام بارش برف هستیم

مدیریت یکپارچه شهر و تشویق و ترغیب
شهروندان به حضور در کنار نیروهای عملیاتی
شهرداری و مشارکت آنها در برف روبی می تواند
بارش برف را لذت بخش کند
به گزارش امتیاز؛ غالمحسین محمدی،
مشاور شهردار و رییس مرکز ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری تهران و شهردار شب
تهران در بازدید از ستاد برف روبی شهرداری
منطقه یک که به همراه محمدرضا پارسیان
مدیر روابط عمومی و شهردار شب منطقه و
امیر لیالز رئیس اداره خدمات شهری منطقه
یک انجام شد با اشاره به نعمت بارش باران و
برف در تهران گفت :با مدیریت یکپارچه شهر
و تشویق و ترغیب شهروندان به حضور در کنار
نیروهای عملیاتی شهرداری و مشارکت آنها در
برف روبی ،استفاده صحیح از مخازن شن و ماسه
دپو شده در معابر ،درخت تکانی و پاکسازی معبر
مقابل محل سکونت و کارشان از برف ،می توانیم
همگی از این بارش ها لذت ببریم و برف را به
عنوان بخشی از جریان زندگی و الزمه شادی و
نشاط اجتماعی ببینیم.
مشاور شهردار تهران افزود :روابط عمومی
در کنار مدیریت شهری با اتخاذ تمهیدات الزم
جهت اطالع رسانی و فضاسازی های مناسب
می تواند بحران های ناشی از حوادث طبیعی
را تبدیل به فرصت کرده و از آن چهره ای
متفاوت بسازد .وی با اشاره به آمادگی
کامل شهرداری منطقه یک برای بارش های
زمستانی گفت :برف نعمت آسمانی است و هر
زمان که نازل شود خیر و برکت برای روزهای
گرم سال به همراه می آورد و امسال با وجود
اقدامات و تمهیدات کامل شهرداری تهران و
منطقه یک امیدواریم سالی پر بار و آرامی را
در فصل بارش بگذرانیم.

اهم اقدامات هفته کتاب و کتابخوانی
در منطقه 7

 مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران در پی بارش های اخیر پایتخت اعالم کرد:
کنترل می شوند و پیمانکاران در چند مرحله در این
بخش ها نظارت و پاکسازی می کنند.
عطایی گفت :انهار مویرگی شهر تهران نیز به
صورت کامل نظارت می شود و هر  ۲۴ساعت یک بار
پاکسازی می شوند .پیمانکاران خدمات شهری موظف
هستند که نهرهای سطح شهر را پاکسازی کنند.
او ادامه داد :امسال تمهیدات دیگری نیز در
موضوع بارش باران وجود داشت ۲۴۴ .دستگاه
پمپ آبکش در اختیار نواحی  ۱۲۲گانه قرار گرفت
که هر ناحیه دو دستگاه پمپ آبکش دراختیار دارد
و آموزش های الزم را دیده است و در صورتی که
در منطقه ای تجمع آب وجود داشته باشد می
توانند استفاده کنند.
عطایی بیان کرد :خوشبختانه در  ۲۴ساعت
گذشته حتی یک مورد آبگرفتگی قابل توجه در
سطح شهر مشاهده و گزارش نشده است چراکه
همه آماده هستند و امکانات وجود دارد و از قبل
نیز تمهیدات الزم دیده شده است.
او در مورد احتمال بارش برف نیز گفت :در
موضوع برف امسال کامال متفاوت و خیلی آماده
تر از سال های گذشته هستیم .در سال های نه

خبر کوتاه

او در ادامه تاکید کرد :حقیقت امر این است که سیاست متمایز و
متفاوتی از سایر مناطق شهری تهران که به لحاظ قدمت و پیچیدگی
ها با این منطقه دارند دیده نشده است  ،در ضوابط شهرسازی طرح
تفصیلی وجود ندارد و این حس ایجاد می شود که محدودیت ها،
مشکالت ،قدمت و سابقه بافت تاریخی تهران جایگاه الزم را در تهیه
طرح تفصیلی منطقه نداشته و شاید تنها در شعار و چشم انداز این
مساله دیده شده است.
سعادتی در پایان گفت :عالوه بر لحاظ نشدن مالحظات تاریخی
در تدوین سیاستها و ضوابط بافت تاریخی تهران ،مساله ناراحت
کننده تر این است که واقعیت های اقتصادی و واقعیت های زندگی
مردم به عنوان صاحبان اصلی این محدوده هم به گونهای فراموش
شده که افراد برای زندگی راحت تر و آسایش بیشتر ترجیح بر خروج
از بافت تاریخی دارند بنابراین وقتی مردم را از منظر سکونت از یک
بافت شهری خارج می کنیم در واقع روح را از بافت خارج کردیم و
تا وقتی سکونت شکل نگیرد تعلقی در منطقه وجود نخواهد داشت.
بنابراین در بخش مسکن نیز کوچکترین مالحظه شدنی و امکان پذیر
در طرح تفصیلی وجود ندارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  7از اجرای اقدامات ویژه در هفته کتاب
و کتابخوانی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،فائزه دولتی با اشاره
به اهمیت کتابخوانی و جایگاه کتاب در رشد و
ارتقاء آگاهی و فرهنگ سازی در سطوح مختلف
اجتماع ،گفت :باتوجه به شیوع ویروس کرونا
و تعطیلی مشاغل خصوصا نهاد کتابخانه های
عمومی در کشور به نظر می رسد راهکار اصلی
بردن فرهنگ کتابخوانی به منازل است.
وی در ادامه تصریح کرد :با توجه به مشکل
بودن خرید و چاپ کتاب در این ایام ،فایل کتاب
ها در فضای مجازی در دسترس مخاطبان
قرار داده است تا بدین صورت رسالت فرهنگ
کتابخوانی فراموش نشده و سهل و آسان در
اختیار همگان قرار گیرد.
معاون شهردار منطقه  7عنوان کرد :در
همین راستا اداره فرهنگی منطقه با هماهنگی
های به عمل آمده با محالت  14گانه منطقه
با تشکیل کانون ادبی در شبکه های مجازی
محالت کتاب های سال  99از نویسندگان
منطقه  7در این شبکه های مجازی معرفی
شدهاند.
وی یادآور شد :استقرار  2غرفه در خیابان
شهید قندی مقابل ساختمان مرکزی شهرداری
منطقه و در خیابان مرودشت در راستای توزیع
کتاب رایگان با شعار بخوان و به دیگری بسپار،
کاروان پویش کتاب حرکت بصورت چرخشی در
نقاط مختلف منطقه جهت پخش کتاب رایگان
به شهروندان ،معرفی نویسندگان برگزیده
محالت با تصاویری از اهل قلم و آثارشان
به صورت پرتابل در سطح محالت به عنوان
تکریمی نوین ،مسابقه کتابخوانی ویژه کودکان
کار ،پویش اهدای کتاب به مدارس ،خانه کودک
و کتابخانه ها و اجرای مسابقه مجازی کتاب
خوان جایزه بگیر اشاره کرد.

کاهش چشمگیر آبگرفتگی ها در معابر
منطقه  4تهران

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 4
گفت :طی شبانه روز گذشته بیش از  120نفر از
عوامل خدمات شهری در سطح منطقه به صورت
سیار و ساکن مستقر شدند تا امکان آبگرفتگی
به حداقل برسد.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» با
اعالم این خبر و با بیان اینکه از روز جمعه 30
آبان شهرداری منطقه  4با تمام امکانات موجود
اعم از نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز در
آماده باش کامل به سر می برد ،افزود :علی رغم
شدت یافتن باران طی  24ساعت گذشته و پیش
بینی افزایش میزان باران و احتمال بارش برف
در ارتفاعات شمال شرق تهران ،تمهیدات الزم
در خصوص رفع مشکالت احتمالی ،پیش بینی و
تا کاهش میزان بارندگی ها ادامه دارد.
او با اشاره به آماده باش سایت های برف
روبی منطقه  4افزود :به منظور جلوگیری از
غافلگیری احتمالی در زمان بارش برف10 ،
سایت برف روبی محدوده منطقه  4به تجهیزات
کامل برف روبی تجهیز و در آماده باش قرار
دارند.
فرخی در ادامه از تجهیز مخازن ویژه شن
در سطح معابر گفت :از ابتدای پاییز حدود 300
مخزن زرد رنگ به شن های مخصوص برف
روبی تجهیز شده است تا در موقع بارندگی و با
مشارکت شهروندان نسبت به پاکسازی معابر و
مقابل منازل شهروندان اقدام شود.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه
 4یکی از مهمترین عوامل آبگرفتگی در سطح
معابر را تخلیه زباله ،نخاله و لوازم غیر ضروری
توسط شهروندان عنوان کرد و گفت :الزم است
شهروندان در این خصوص همکاری بیشتری با
مدیریت شهری داشته باشند تا شاهد آبگرفتگی
در سطح معابر نباشیم.

