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اخبار
تمام عملیات هرس در سطح
بزرگراههای منطقه ۷

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  ۷از اتمام عملیات هرس سه هزار
اصله درخت واقع در سطح بزرگراه های این منطقه
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،عباس مافی با بیان این
مطلب افزود :عمليات هرس و حذف سر شاخه
هاي خشك درختان در بزرگراه هاي شهید صیاد
شیرازی و شهید سردار سلیمانی طبق دستوالعمل
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران
انجام شد .به گفته وی این عملیات با هدف حفظ
سالمت ،پيرايش و رشد بهتر درختان و حذف سر
شاخه هاي درختان آسيب ديده و يا بيمارى زا در
این منطقه اجرا شد.

مرمت تنها «چهارسوق چوبی» شهر
تهران به زودی آغاز می شود

شهردار منطقه  11از برنامه ریزی مرمت تنها
بازارچه چوبی تهران موسوم به» چهارسوق چوبی»
به جا مانده از دوران قاجار خبر داد و گفت :اجرای
این پروژه مرمتی تا دو ماه آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با بیان این
که حفظ بافت تاریخی و بناهای به جا مانده از
طهران قدیم اهمیت ویژه ای برای مدیریت شهری
دارد؛ در توضیح اقدامات انجام شده برای حفاظت
از تنها بازارچه چوبی شهر تهران گفت :مرمت چهار
سوق چوبی در راستای بند 41و  46برنامه پنج
ساله سوم شهر تهران و اجرای پروژه های کوچک
مقیاس محله ای از سوی اداره زیبا سازی معاونت
خدمات شهری و محیط زیست این منطقه انجام
خواهد شد که طبق هماهنگی با سازمان نوسازی
شهر تهران و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مشارکت
اداره بافت تاریخی شهر تهران به زودی آغاز می
شود .آبادیان افزود :این بنا که از دوران قاجار
به جا مانده و بیش از  120سال عمر دارد
؛ تنها چهارسوق چوبی شهر تهران است که
برای ساخت آن و حفاظت بنا از «پیزور» که
الیهای از الیاف خرما است؛ استفاده شده.
شهردار منطقه  11با بیان این که عملیات مرمت
چهارسوق چوبی به  6ماه زمان نیاز دارد؛ ادامه داد:
با توجه به کارشناسی های انجام شده و احصاء
آسیب های موجود در این بنای قدیمی ،عملیات
سبک سازی سقف  ،برچیدن ایزوگام ها  ،اجرای
آجر فرش بر روی سقف  ،حذف زوائد بصری  ،کف
سازی معابر منتهی به چهارسوق چوبی  ،مرمت
جداره ها  ،استحکام بخشی به بنای سازه و تعویض
تابلوی سر در مغازه ها انجام خواهد شد.چهارسوق
چوبی ( چارسوق چوبی ) در خیابان وحدت
اسالمی – خیابان فروزش – تقاطع خیابان های
مجد و میثم واقع شده و بنایی مخروطی شکل
دارد که باقیمانده بخشی از بازار قدیمی محله به
سبک تهران دوران قاجار است و ویژگی بارز آن
چوبی بودن سقف است.
شناسایی  ۱۲هزار و  ۱۵۱بیمار جدید

 ۳۲۱فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد
شناسایی و فوتی ناشی از کووید ۱۹در کشور طی
 ۲۴ساعت گذشته را اعالم کرد .دکتر سیماسادات
الری گفت :از روز  14تا روز  ۱۵آذر  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و ۱۵۱
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که یک هزار و  ۵۶۲نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
یک میلیون و  ۲۸هزار و  ۹۸۶نفر رسید.الری
ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۳۲۱بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۰هزار
و  ۱۶نفر رسید.وی افزود :خوشبختانه تا کنون
 ۷۱۹هزار و  ۷۰۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.الری گفت ۵۸۱۷ :نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوی وزارت
بهداشت ادامه داد :تا کنون  ۶میلیون و  ۳۴۲هزار
و  ۶۲۸آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است .وی گفت :در حال حاضر  ۶۴شهرستان
در وضعیت قرمز ۲۷۸ ،شهرستان نارنجی و ۱۰۶
شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

اعالم آمار خودروهای جریمه شده
طی دو هفته محدودیت کرونایی

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور
ناجا گفت :در این  ۱۴روز که محدودیتهای
هوشمند کرونایی در کشور اجرا شد ،متوسط
ترددها در کل کشور  ۴۰درصد کاهش داشته است.
سرهنگ احمد شیرانی با اشاره به وضعیت ترافیکی
محورهای مواصالتی ،اظهار کرد :به جز معابر منتهی
به پایتخت ،هیچ محور دیگری دارای ترافیک نیست
و فقط در آزادراه قزوین – کرج ،کرج – تهران،
محور شهریار – تهران و آزادراه ساوه – تهران شاهد
ترافیک سنگین صبحگاهی هستیم.وی ادامه داد :در
دو هفته گذشته با توجه به طرح محدودیتهای
هوشمند کرونایی که از اول آذر اجرایی شد ،متوسط
ترددها در کل کشور  ۴۰درصد کاهش داشته البته
در برخی محورها مانند تهران – قم  ۷۰درصد ،در
محورهای منتهی به مشهد  ۶۰درصد و در جادههای
شمالی  ۵۰درصد کاهش تردد داشتهایم .رئیس
مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا افزود:
برخی افراد فکر میکنند با گذشت این دو هفته
ممنوعیتها برداشته شده و میتوانند به مسافرت
بروند اما ممنوعیت خروج پالکهای بومی و ورود
پالکهای غیربومی به شهرهای نارنجی و قرمز
همچنان ادامه دارد.شیرانی بیان کرد :در شهری
مانند تهران که وضعیت شیوعکرونا طی دو هفته
قبل قرمز بود و االن نارنجی شده ،باز هم منع تردد
(خروج بومیها و ورود غیربومیها) اجرا میشود و
این تصور که «وضعیت بهتر شده ،پس خودروها
محدودیتی برای ورود و خروج ندارند» ،اشتباه است.
وی در پایان گفت :از ابتدای آذر تا شب گذشته در
کل کشور حدود  ۳۰۰هزار خودرو هم به دلیل تردد
غیرمجاز در جادهها و هم تردد در ساعات ممنوعه
( ۲۱شب تا  ۴صبح) جریمه شدهاند.
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روحانی :با افرادی که قرنطینه را نقض میکنند ،برخورد شود

وعده جدید روحانی درباره تست کرونا

رئیسجمهور گفت :تا زمانی که مردم احساس
کنند این بیماری [کرونا] خطرناک است و برای
حفظ سالمت خودشان باید به پروتکل ها دقیق
عمل کنند ،ما پیشرفت میکنیم ،البته محدودیت
هایی نیاز است که اعالم میکنیم.
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی
رئیسجمهور دیروز (شنبه) در ستاد ملی کرونا
گفت :در سایه جلسات ستاد ملی کرونا و جلسات
کمیته ها ،تاکنون  ۴۲۰مصوبه داشتهایم و به ۳۵
دستگاه اجرایی ابالغ کردیم و  ۸۵درصد مصوبات
ما هم اجرایی شده است.
روحانی افزود :اقداماتی که از اوایل آبان ماه
انجام گرفت ،اول برای  ۴۳شهرستان و سپس برای
 ۴۶شهرستان و بعدا در اول آذر که محدودیتهای
سراسر اعمال شد ،کار بسیار خوبی انجام گرفته و
آثار آن بسیار مثبت بوده است.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* همه این آثار مثبت با همکاری مردم
بوجود میآید .تا زمانی که مردم احساس کنند
این بیماری خطرناک است و برای حفظ سالمت
خودشان باید به پروتکل ها دقیق عمل کنند ،ما
پیشرفت میکنیم ،البته محدودیت هایی نیاز است
که اعالم میکنیم.
* امیدواریم با همکاری مردم شاهد یک شرایط
بسیار مناسب تری باشیم .ما به سمت کانال ۵۰۰
فوتی در روز میرفتیم و برخی پیشبینیها میگفت
که شرایط بدتری خواهیم داشت که با اقداماتی که
اعمال شد از کانال  ۴۰۰به کانال  ۳۰۰فوتی آمدیم.
*  ۷شهرستان در وضعیت فوق قرمز هستند،
در تهران وضعیت کلی نارنجی است و لب مرز قرار
دارد و در این شهر باید بیشتر رعایت کنیم.

* شاید برخی از این واکسنها دارای عوارضی
باشد؛ پس ما نمیتوانیم به واکسنی که هنوز در
اختیار قرار نگرفته امیدوار باشیم .هر وقت هم
واکسن مطمئنی پیدا شود به اندازه دوز مورد نیاز
تولید نمیشود و ظرفیت تولید در دنیا محدود
است .ضمن اینکه انجام واکسیناسیون برای همه
افراد مورد نیاز زمان میبرد بنابراین نباید به امید
واکسن مراقبتها کاهش یابد.
* فکر میکنیم واکسن میرسد و مشکالت ما
حل میشود در حالی که هیچ واکسنی  ۱۰۰درصد
اثربخش نیست و نمیدانیم آیا این ویروس تغییر
ژنتیکی انجام میدهد یا نه و اگر چنین تغییری
ایجاد شود واکسنها هم باید تغییر کنند .بنابراین
باید همه پروتکلهای بهداشتی را به همان شکل
اعالم شده به دقت اجرا و عملیاتی کنیم.

* بر توسعه آزمایشات تاکید می کنم .این
توسعه آغاز شده است و به رقم  ۱۰۰هزار آزمایش
در روز میرسیم و این میتواند در بیماریابی
سریعتر کمک کند تا افراد گرفتار تختبیمارستان
نشوند و زودتر بهبود یابند .افراد مبتال باید دوره
قرنطینه را مراعات کنند و در صورت نقض قرنطینه
حتماً باید با آنان برخورد شود.
* هر زمان مراعاتها زیاد و دقتها بیشتر و
پروتکلها بهتر رعایت شد ،چند هفته بعد شرایط
مناسبتری را تجربه کردیم .آثار اقداماتی که مردم
در فروردین و اوایل اردیبهشت انجام دادند ،را در
اواخر اردیبهشت و خرداد مشاهده کردیم و دو
مرتبه که مردم حس کردند این بیماری مشکلی
ایجاد نمیکند و از آن عبور کردند ،فاصلهها کم و
رفت و آمدها زیاد شد و دوباره با موج بسیار بزرگ

و گستردهای مواجه شدیم.
* اگر اقدامات دو هفته اخیر نبود امروز با
مشکالت بسیار گسترده مواجه بودیم ،از همه آنانی
که برای اجرای مصوبات تالش کردند ،از وزارت
بهداشت و درمان که بار سنگین بر دوش این
وزارتخانه است ،وزارت کشور که فرمانده قرارگاه
عملیاتی است ،قدردانی می کنم.
* وقتی ما پروتکلی را الزامی میکنیم و ستاد
ملی کرونا آن را تصویب و ابالغ میکند استحقاق
خود ما مسئولین برای اجرا و وظیفه ما برای اجرا از
مردم عادی بیشتر و باالتر است.
*{ با ذکر آیهای از قرآن} :کسی که
مسئولیت باالتر دارد و مردم در حکومت به وی
نگاه میکنند،عمل وی میتواند تاثیرگذار باشد.
وزیران و دستگاههای دیگر و همه آنهایی که در
کشور مسئول هستند بیش از دیگران باید مراعات
کنند و اگر مراعات نکنند موجب میشود که مردم
احساس کنند این مصوبات خیلی الزم و ضروری
نیست و اگر ضروری بود چرا فالن اداره و وزارتخانه
و فالن مقام عمل نکرد.
* همه ما مسئولیت داریم و بسیار مهم است
که ما بیش از مردم مراعات کنیم و مردم این را برای
خودشان الگو قرار دهند و انشاءاهلل با تالشهایی که
انجام میدهیم به نقط ه مطلوب برسیم.
* با همکاری مردم موفق شدیم از حدود ۱۶۰
منطقه قرمز به  ۶۴منطقه قرمز برسیم .بسیار مهم
بود که این مناطق قرمز به مناطق نارنجی تبدیل
شوند .مردم عزیز نیز بدانند که هر چقدر بیشتر
مراعات کنند ،محدودیتها کاهش پیدا خواهد کرد
و هر شهری کمتر مراعات کند ،در هفتههای آینده
با محدودیتهای بیشتر مواجه خواهد شد.

مشاغلی که مجاز به فعالیت شدند

تصویب منع تردد شبانه برای شهرهای نارنجی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال منع تردد شبانه
(از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح) برای شهرهای در وضعیت نارنجی کرونا
عالوه بر شهرهای قرمز خبر داد.
دکتر علیرضا رییسی با اشاره به جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رئیس
جمهور و اعضا برگزار و آخرین روند بیماری گزارش داده شد.

که تغییر وضعیتها و تغییر سطح هشدار کامال متغیر و ناپایدار
است و وابسته به میزان رعایت پروتکلها است .اگر وضعیت رعایت
پروتکلها به سمت کاهش و غفلت برود ،متاسفانه سریعا بیماری بر
میگردد ،شهرها قرمز میشوند و مجبوریم محدودیتها را افزایش
دهیم .محدودیت هوشمند یعنی همین؛ اگر جایی پروتکلها خوب
رعایت میشود و سطح هشدارها از سطح سه به سطح یک میرسد
و وضعیت شهر زرد میشود ،قطعا محدودیتها برداشته میشود
و برعکس این موضوع هم صادق است که اگر نکات بهداشتی
به خوبی رعایت نشود ،مجبوریم محدودیتها را بیشتر کنیم .به
همین دلیل درخواست آناست که موضوع را جدی بگیریم .تغییر
وضعیت شهرها از قرمز به نارنجی به معنای از بین رفتن بیماری یا
ضعیف شدن ویروس نیست؛ تنها معنی آن رعایت نکات بهداشتی
از سوی مردم است.

منع ترددهای شبانه هم بیشتر روی همین موضوع تاکید می کند که
بحث دورهمی های خانوادگی کم شود.

وی افزود :از  ۶۴شهر قرمز فعلی ۱۱ ،شهر روند نزولی کندی
دارند و  ۷شهر وضعیت صعودی دارند که بی تردید این شهرها نیاز به
افزایش مراقبت دارند .عمده استانهایی که االن روند نزولی متفاوتی
نسب به سایر نقاط کشور دارند و شاید روند ثابت و گاها صعودی
دارند ،استانهای شمالی هستند؛ استان گلستان ،گیالن و مازندران از
استانهایی هستند که روندشان صعودی شده است .در استان قزوین
هم گرچه روند بیماری کند شده ،ولی هنوز روند نزولی به شکل قوی
آغاز نشده است و نیاز است مراقبتها بیشتر باشد .در استان اردبیل
هم وضعیتی داریم که نیاز است محدودیتها در آنجا افزایش یابد تا
شاهد کاهش موارد بستری باشیم.

وی درباره وضعیت استان تهران ،بیان کرد :وضعیت تهران به
سطح نارنجی رسیده اما ،وضعیت کامال شکننده است .اگر رعایت
پروتکلها طی این هفته و هفته آینده به قوت خود باقی بماند این
روند میتواند ادامه یابد و حتی به سمت شرایط زرد بیماری رود ،اما
با توجه به شکننده بودن وضعیت ،در صورت عدم رعایت پروتکلها
ممکن است به وضعیت قرمز بازگردیم و مجبور شویم هفته آینده
محدودیتها را تشدید کنیم.

وی افزود :مصوبه بعدی در مورد به همراه داشتن کارت ملی و
کسانی است که بیمار هستند و نقض قرنطینه میکنند .این افراد باید
در خانه بمانند؛ چراکه رفت و آمد یک بیمار در سطح شهر میتواند
باعث انتشار بیماری شود .طی  ۶روز گذشته بیش از  ۶۴۰۰نفر از
کرونا مثبتها برای سوار شدن به هواپیما ،اتوبوس ،تاکسی و قطار
اقدام کردند که چون شناسایی شدند از سوار شدن آنها در وسایل
نقلیه عمومی ممانعت به عمل آمد.

رییسی گفت :امروز دو مصوبه در ستاد مطرح شد .مصوبه اول
منع تردد از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح در شهرهای نارنجی عالوه بر
شهرهای قرمز است .این محدودیت قبال در شهرهای قرمز اعمال شده
بود ،اما برای شهرهای در وضعیت نارنجی کرونا هم منع تردد شبانه
مصوب شد.
وی افزود :یعنی در  ۲۷۸شهری که نارنجی هستند ،منع تردد
شبانه اعمال می شود و با توجه به قید جمعیتی که گذاشته شده ،این
مصوبه اجرایی می شود.

رییسی تاکید کرد ۲۷۸ :شهر در وضعیت نارنجی هستند و
گشایشهایی در بحث محدودیتها رخ داده است ۱۴ .فعالیت در
شهرهای نارنجی اضافه میشود به فعالیتهای قبلی که در گروه شغلی
یک فعال بودند .بنابراین گروه شغلی دو در وضعیت نارنجی مجاز به
فعالیت هستند .پاساژهای سرباز و سربسته ،بازارهای سرپوشیده،
مراکز خرید و فروش بزرگ ،بازارها و نمایشگاه فروش خودرو ،باشگاه
ورزشی ،آرایشگاه مردانه ،مراکز فروش لوازم ارایشی بهداشتی ،فروش
فرش ،موکت ،لوازم خانگی ،مراکز کادویی و اسباببازی ،مراکز فروش
انواع پوشاک ،عکاسیها ،آژانس مشاور امالک ،خدمات چاپ دیجیتال،
مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری به شرط رعایت پروتکلها و
قنادیها ،آبمیوه و بستنی فروشیها مجاز به فعالیت هستند .تا زمانی
که شهرها نارنجی باشند این مشاغل فعال خواهند بود اما با تغییر
وضعیت دوباره تعطیل میشوند.

رعایت  ۸۵درصدی پروتکلهای ضد کرونا درکشور

وی به رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم اشاره کرد و
گفت :در یک ماه گذشته میزان رعایت پروتکلها به باالی  ۸۵درصد
رسیده است و نویدبخش این است که ما در کنترل اپیدمی میتوانیم
موفق باشیم .بر همین اساس هم از  ۱۶۰شهر قرمز کرونا امروز ۶۴
شهر در این وضعیت باقی مانده و ۲۷۸شهر به وضعیت نارنجی و ۱۰۶
شهر به وضعیت زرد تبدیل شدند.
وضعیت صعودی کرونا در استانهای شمالی کشور

مداخالت موثر و روند کاهشی مرگ و میر کرونا در کشور

رییسی ادامه داد :امروز بر اساس بررسیها و اثرات مصوبات ستاد
ملی و پیشبینی که سازمانهای جهانی در مورد روند بیماری ،مرگ
و میر و بستری کرونایی داشتند ،این پیش بینیها درست از آب در
نیامد .آنها پیشبینی کرده بوند با ادامه روند یک ماه قبل کشور ،روند
مرگ و میر به باالی هزار مرگ در سطح کشور برسد و خوشبختانه با
رعایت پروتکلها این روند کند شد و مرگ و میر به زیر  ۴۰۰رسید
و این موضوع نشان داد مداخالت به موقع و موثر با همکاری مردم و
دستگاه ها ،تاثیرات خوبی خواهد داشت.
دوباره شهرها قرمز شوند ،محدودیتها افزایش می یابد

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد :نکته مهم آن است

وضعیت شکننده کرونا در تهران

منع تردد شبانه برای  ۲۷۸شهر نارنجی

دورهمی های خانوادگی عامل  ۵۱درصد انتقال بیماری

رییسی ادامه داد :مجددا تاکید می کنم با توجه به سرد شدن هوا
و فصل زمستان ،مهم ترین عامل ایجاد بیماری و انتشار آن دورهمی
های خانوادگی است؛ چراکه این موضوع می تواند تا  ۵۱درصد عامل
انتشار بیماری باشد .خواهشم آن است که این موضوع رعایت شود.

ممانعت از  ۶۴۰۰کرونا مثبت در وسایل حمل و نقل عمومی

گروه شغلی  ۲که انجام فعالیت مجاز شدند

واکسن ایرانی کرونا مشابه واکسن های مدرنا و فایزر است
سید حیدر محمدی گفت :به منظور تامین
هرچه سریعتر واکسن کرونا ،همزمان با ادامه تولید
داخل ،مذاکرات با شرکتهای خارجی تولیدکننده
انجام شده و پیشبینی میکنیم در صورت تایید
واکسنها و تامین ارز مورد نیاز ،در دو ماه آینده
بتوانیم یک محموله را وارد کنیم.
سید حیدر محمدی ،مدیرکل دارو سازمان غذا
و دارو درباره تالش وزارت بهداشت و سازمان غذا و
دارو به منظور تامین واکسن مورد نیاز مردم کشور
گفت ۶ :شرکت داخلی در حال انجام مطالعات
روی تولید واکسن کرونا هستند که مطالعات
آزمایشگاهی آنها به پایان رسیده و برخی آنها در
فاز مطالعات حیوانی هستند و برخی درخواست
مجوز ورود به فاز مطالعات انسانی را به سازمان غذا
و دارو ارائه دادهاند.
او بیان کرد :مطالعات دو شرکت داخلی در
هفته آینده وارد فاز انسانی میشوند و امیدواریم

واکسن ایرانی کرونا مشابه واکسن های مدرنا
و فایزر است

محمدی گفت :کواکس نیز متعهد شده که
واکسن را به کشورهای عضو خود ارائه کند که
البته ما نیز عضو کواکس هستیم و از آن طریق
هم واکسن تهیه خواهیم کرد .مرحله سوم تامین
واکسن نیز قرارداد تجاری است که ما با کشورهای
چین ،هند و چند کشور اروپایی در حال رایزنی
هستیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی نیز پیش از این در همین رابطه گفته بود:

قبال به مردم اعالم کرده بودیم که تهیه واکسن
کرونا را از سه مسیر دنبال میکنیم .یک مسیر
واردات واکسن کرونا از طریق کوواکس است که
توسط سازمان جهانی بهداشت تهیه شده است.
تعداد  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار واکسن را با توجه
به تزریق دو دوز برای  ۸میلیون و  ۴۰۰هزار نفر
افراد آسیب پذیر شامل باالی  ۶۵سال و کسانی که
بیماری زمینهای دارند را پیش خرید کردیم.
او ادامه داد :مسیر دوم برای تهیه واکسن
کرونا ،خرید از منابع موثقی به جز کوواکس است.
هیچ شرکت سازنده واکسنی تا امروز گواهیهای
تولید را از سازمان جهانی بهداشت دریافت نکرده
است .مراحلی را طی کردهاند و در حال دریافت
گواهیها هستند و به محض دریافت گواهیها،
پیش خریدی که میخواهیم انجام بدهیم را به
سرانجام میرسانیم .با کشورهایی در این زمینه
صحبت کردیم و کار در حال دنبال شدن است

تا از هیچ کشوری برای تزریق واکسن کرونا عقب
نباشیم.
وزیر بهداشت اظهار کرد :مسیر دیگری
که دنبال میکنیم ،تولید مشترک با صاحبان
تکنولوژی در مراکزی مثل انسیستو پاستور است
که در آینده نزدیک خبرهای خوشی از این تولید
مشترک هم ارائه میکنیم.
نمکی گفت :مسیر سوم تکیه بر دانشمندان
داخلی و شرکتهای دانش بنیان برای تولید
واکسن کرونا است که بیشترین دل بستگی را به
این مسیر داریم .یکی از شرکتهای تولید واکسن
کرونا در کشور مجوز مطالعه فاز انسانی را گرفته
و در روزهای آینده این حرکت آغاز میشود و اگر
این مسیر را با موفقیت دنبال کنیم ،در بهار آینده
به عنوان یکی از تولیدکنندگان واکسن کرونا در
منطقه معرفی میشویم و نیازهای مردم را برآورده
میکنیم.

سازمان بهداشت جهانی :به پایان همهگیری نزدیک میشویم
سازمان بهداشت جهانی :به پایان همهگیری نزدیک میشویممدیرکل
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبر اساس نتایج مثبت ارائهشده آزمایش
واکسنهای کرونا گفت« :به پایان همهگیری نزدیک میشویم« .
تدروس آدهانوم گبرسیوس ،مدیرکل سازمان بهداشت جهانی
اظهار کرد :نتایج مثبت آزمایشهای واکسن کرونا به معنای این است
که اکنون افراد میتوانند به پایان همهگیری فکر کنند ،بااینحال ،وی به
کشورهای ثروتمند هشدار داد که از کشورهای فقیر و حاشیهای در این
مورد سوءاستفاده نکنند.
وی در سخنرانی خود در جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل
گفت « :در هفتههای اخیر با نتایج مثبت آزمایشهای واکسن ،امیدواری
افزایشیافته است ،اما صریح بگویم :ما بهسادگی نمیتوانیم جهانی را
بپذیریم که در آن حقوق فقیران و حاشیهنشینان توسط ثروتمندان و

قدرتمندان در لشکرکشی واکسنها لگدمال شود« .
وی خواستار تقسیم عادالنه کاالهای عمومی جهانی شد تا هیچ
کشوری از دیگر کشورها عقب نماند .وی گفت« :کاهش نابرابریها پس
از همهگیری آغاز نمیشود و این مورد باید بخشی از مقابله با کرونا باشد.
«تدروس آدهانوم بدون نام بردن از کشوری گفت که برخی پاسخ مساوی
به بحران جهانی بهداشت ندادهاند و برخی هم بهطور مساوی تحت تاثیر
آن قرار نگرفتهاند .وی گفت :موفقیت کشورهایی که از شیوع ویروس
کرونا جلوگیری کردند ،به دلیل جغرافیای آن کشور نیست .رئیس سازمان
بهداشت جهانی گفت« :این کشورها ثابت کردهاند که با علم ،همبستگی
و فداکاری میتوان این ویروس را مهار کرد و افزود که در مکانهایی که
علم تحت تاثیر تئوریهای توطئهآمیز قرار گیرد ،این عفونت نیز گسترش
مییابد« .تدروس همچنین چهار زمینه اصلی را در نظر گرفت که در آن

شهردارمنطقه یک:

 68پروژه محلی در شمال تهران در
حال اجراست

شهرداری منطقه یک در سال  99بیش از 68
پروژه کوچک مقیاس محلی را در محالت  27گانه
شمال تهران تعریف و در دست اجرا دارد.
به گزارش امتیاز ،سید حمیدموسوی
شهرداراین منطقه با اعالم مطلب فوق اظهارداشت:
شهرامروزهمانندیک بوم نقاشی است که شاکله
اصلی آن کشیده شده و پروژه های بزرگ درمناطق
به اجرا رسیده است و اکنون برای باز پیرایی
شهر،نیازبه ظریف کاری است که اجرای پروژه های
کوچک مقیاس این نقش را درمحالت اجرامی کند.
وی تصریح کرد :از 68پروژه ی ابالغی شهرداری
تهران به منطقه یک ،به تفکیک حوزه ماموریتی
 21پروژه مربوط به ترافیک 15 ،پروژه به عمران،
 13پروژه به شهرسازی  13 ،پروژه به خدمات
شهری و محیط زیست و  6پروژه به اجتماعی و
فرهنگی مربوط می شود.شهردار منطقه یک خاطر
نشان کرد :پروژه های ابالغی کوچک مقیاس شامل
مواردی چون احداث و تجهیز فضاهای سبز و
بوستان های محلی،اصالحات هندسی و رفع گره
های ترافیکی ،مناسب سازی معابر و پیاده روسازی،
احداث و تجهیز پارکینگهای محلی ،میادین
میوه و تره بار و بازارهای روز ،طراحی شهری و
ارتقای کیفی فضاهای باز عمومی ،احداث و تجهیز
مسیرهای دوچرخه ،احداث کاربری های فرهنگی
و ورزشی کوچک مقیاس و ...است که امیدواریم
با سیاستگذاری اجرای این پروژه ها درشورای
شهروشهرداری تهران که برگرفته ازانتظارات برحق
ساکنین محله ها است بتوانیم نیازها ومطالبات
واقعی مردم را به اجرا برسانیم.موسوی با اشاره
به اثربخشی باالی پروژه های کوچک مقیاس
درمحالت گفت :تا کنون  12پروژه کوچک مقیاس
از جمله مرمت بوستان های نیاوران ،نرگس،
عدالت ،گالب و،...احداث پارکینگ روباز در درکه،
پیاده روسازی در دارآباد ،مسیر دوچرخه سواری در
بلوار ارتش و سوهانک و اصالح هندسی در شهرک
شهید محالتی به اتمام رسیده است .شهردارمنطقه
یک افزود :اجرای پروژه های کوچک مقیاس ابالغ
شده که اجرای آنها یک نوع تمرین همکاری
وهمیاری بین واحدهای شهرداری منطقه است با
تالش همه مدیران شهری تا پایان سال به اتمام
خواهد رسید تا بخشی از نیازهای شهروندان در
محالت رفع شود.

بازدید شهردار منطقه  19از استمرار
طرح ضربتی تعطیلی شیطان بازار

احتمال واردات یک محموله واکسن کرونا در  ۲ماه آینده

در ماههای ابتدایی سال  ۱۴۰۰بتوانند این واکسن
را تولید کنند.
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو ادامه داد:
میزان تامین واکسن ،به میزان تولید شرکتها
بستگی دارد؛ از طرفی اولویت این شرکتها کشور
خودشان و در درجه بعدی کواکس است.

خبر کوتاه

سازمان ملل برای پایان دادن به همهگیری و ایجاد جهان پس از کرونا باید
انجام دهد .وی خواستار سرمایهگذاری در واکسنها ،برداشتن گامهایی
برای آماده بودن برای جلوگیری از بیماری همهگیر بعدی و ارتقاء سالمت
بهعنوان پایهای برای صلح و رفاه و حفاظت از آینده مشترک شد.وی اعالم
کرد که سازمان بهداشت جهانی دسترسی به برنامه کوویدTools ۱۹-
 Acceleratorیا  ACT Acceleratorرا برای تولید واکسن ایجاد
کرده و آنها را بهطور عادالنه تخصیص و تحویل میدهد.رئیس سازمان
بهداشت جهانی گفت« :اما اگر شتابدهنده  ACTبهطور کامل بودجه
نگیرد ،درخطر قرار میگیرد .شتابدهنده  ACTبرای ایجاد بسترهای
الزم برای تهیه و تحویل گسترده واکسنها ،تشخیصها و روشهای
درمانی ،با شکاف بودجه  ۴.۳میلیارد دالری فوری روبرو است و ۲۳.۹
میلیارد دالر بیشتر در سال آینده موردنیاز است« .

شهردار منطقه  19روز گذشته  14آبان با
حضور در محل برپایی جمعه بازار خالزیل و مبادی
ورودی آن ضمن عرض خسته نباشيد و خداقوت به
همكاران حاضر ،از اقدامات انجام شده در راستای
استمرار طرح ضربتی تعطیلی این روزبازار بازدید
کرد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار منطقه
در حاشیه این بازدید از اجرای موفقیت آمیز این
طرح و نظارت های مستمر برای جلوگیری از
بازگشت بساط گستران به آن از یکماه گذشته
خبر داد و گفت :این طرح از صبح روز پنجشنبه
تا جمعه شب با مشارکت جدی و فعال نیروی
انتظامی ،راهور ،کالنتری ،یگان حفاظت شهرداری
تهران و شورایاران اجرا می شود .به گفته او طی
این فعالیت  ۱۱نقطه ورودی به جمعه بازار با
استفاده از عالئم ترافیکی و استقرار  ۲۰خودروی
پیکاپ شهرداری و یگان حفاظت ۱۴ ،اکیپ گشت
راهور ۴ ،اکیپ گشت یگان حفاظت شهرداری و
 ۱۵۰نیرو در محدوده بازارچه مسدود شده است.
توکلی جلوگیری از گسترش انتقال شیوع ویروس
کرونا و آلودگی ها و مزاحمت های ناشی از تجمع
بساط گستران را از ضرورت های اجرایی این طرح
اعالم کرد و افزود :در نتیجه این طرح از ورود بیش
از  2هزار بساط گستر و خریداران به این بازارچه
جلوگیری شده و حتی به یک مورد نیز اجازه بساط
داده نشده است .براساس این گزارش راستگرد
شهید کاظمی به شقایق غرب ،عرشه پل سواره رو
شقایق (شرق به غرب) ،بزرگراه شهید کاظمی قبل
از ورزشگاه ،خیابان پیروز جنوبی تقاطع شقایق،
بزرگراه آزادگان ورودی خالزیل مقابل پمپ بنزین،
بزرگراه آزادگان راستگرد به شقایق از جمله ورودی
های این روزبازار هستند که اطالع رسانی های
مستمر نیز درخصوص تعطیلی جمعه بازار با نصب
بنر در این نقاط صورت گرفته است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 4خبر داد:

جمع آوری معتادان و افراد
کارتن خواب از بزرگراه های شمال
شرق تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  4از اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی
افراد کارتن خواب در بزرگراه ها خبر داد و گفت:
فاز اول این طرح در بزرگراه های پهنه غربی منطقه
 4اجرا می شود.
به گزارش امتیاز؛ «محمد خادمی» با اعالم
این خبر گفت :با توجه به فرارسیدن فصل زمستان
و برودت هوا ،با هماهنگی سازمان بهزیستی ،نیروی
انتظامی ،پلیس راهور و سازمان خدمات اجتماعی
رفاهی شهرداری تهران ،نخستین مرحله جمع آوری
و ساماندهی معتادان و افراد کارتن خواب از حاشیه
بزرگراه های شهید سردار سلیمانی ،صیاد شیرازی،
امام علی(ع) و همت در محدوده نواحی یک 2 ،و
 3منطقه  4از روز یکشنبه  16آذر اجرا می شود.او
تصریح کرد :متاسفانه برخی از افراد معتاد و کارتن
خواب با وارد کردن خسارت به اموال شهرداری
تهران از جمله آتش زدن فضاهای سبز و یا سرقت و
تجهیزات شهری مشکالت فراوانی را در شهر ایجاد
می کنند که با اجرای این طرح بسیاری از معظالت
اجتماعی کاهش می یابد.خادمی با اشاره به جزئیات
این طرح گفت :در این طرح ضمن جمع آوری
معتادان متجاهر این افراد تحویل ستاد مبارزه با مواد
مخدر خواهند شد.او خاطر نشان کرد :در مرحله
دوم ،این طرح در بزرگراه های شهید بابایی ،باقری،
یاسینی ،دماوند و ادامه بزرگراه شهید سلیمانی در
محدوه نواحی  8 ،7 ،6و  9منطقه  4اجرا می شود.

