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اخبار
با هرس شاخه های خشک در شمال تهران

درختان به استقبال فصل زمستان میروند

به منظور جلوگیری از شکستن شاخه های
درختان در اثر بارش برف و امکان رویش جدید
سرشاخه ها در فصل بهار بیش از  ۶هزار اصله
درخت هرس و آماده خواب زمستانی شدند.
به گزارش امتیاز؛ مانی جعفریان معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این
منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت :هرس و
بازپیرایی شاخه های درختان هر سال با هدف
رفع خطر شاخه های خشک ،جلوگیری از اتصال
با کابل های برق ،حذف شاخه های بیمار و آفت
زده و همچنین آراستگی درختان انجام می شود
که امسال نیز از ابتدای فصل پاییز تاکنون بیش
از  ۶هزار و  ۳۰۰اصله درخت در نواحی ده گانه
منطقه هرس شده اند.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک
افزود :عملیات هرس بیشتر در مورد درختانی که
دارای شاخه های خشک و بیمار هستند و یا به
منظور فرم دهی در مورد درختان سوزنی برگ،
در بزرگراه ها ،بوستان ها ،رفیوژ و معابر اصلی و
فرعی منطقه انجام گرفته است.
جعفریان تصریح کرد :تاکنون بیش از ۲
هزار اصله درخت توت ۲۸ ،اصله درخت بید۲ ،
هزار و  ۷۵۵اصله درخت بربریس و یک هزار و
 ۵۷۰اصله درخت کاج و سرو در خیابان های
شهید لواسانی ،بلوار دانشجو ،دربند ،شهید
باهنر ،اوشان ،بلوار کاوه ،قیطریه ،بزرگراه های
امام علی(ع) ،شهید صدر و ارتش ،بوستان های
نیاوران ،قیطریه و جمشیدیه و  ...هرس شدند.
وی با اشاره به فصل بارش از شهروندان
خواست علی رغم اقدامات شهرداری برای
افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده
به دلیل لغزندگی معابر ،در هنگام رانندگی از
سرعت مجاز استفاده کنند و از پارک خودرو در
زیر درختان خودداری نمایند.
همزمان با برودت هوا انجام شد؛

طرح زمستان گرم در جنوبشرق تهران
کلید خورد

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 15
گفت :طرح زمستان گرم همزمان با برودت هوا و
با همکاری خیرین با رعایت تمام شیوه نامه های
بهداشتی در منطقه  15کلید خورد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری با تشریح
جزییات این طرح با توجه به پیش رو بودن
زمستان سرد ،گفت :موضوعات منطقه  15خاص
و متفاوت است و با وجود مشکالت امسال در
بحث اقتصادی و شیوع کرونا اقدامات قابل
توجهی در موضوعات اجتماعی انجام شده است.
او اضافه کرد :در این راستا ستاد اجرایی
طرح با حضور اعضای این ستاد شامل معاونین،
شهرداران نواحی ،رییس مرکز خدمات اجتماعی
و فرمانده اجرائیات به ریاست شهردار منطقه
تشکیل شده است.
مختاری ادامه داد :طرح زمستان گرم
در جلسه آنالین شورای معاونین و نواحی
منطقه  15با حضور شهردار و معاونین منطقه
و مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی مورد
بررسی قرار گرفت.
او افزود :مسئولیت اجتماعی ما در مقابل
بی خانمان ایجاب می کند تا از همه ظرفیت ها،
مانند خیرین NGO ،ها و نیز فضاهای موجود
برای عبور از این زمستان سخت بهره ببریم.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه با تاکید
بر اینکه از مدتی پیش توزیع غذای گرم به
صورت روزانه در برخی پاتوقها انجام شده است،
ادامه داد :این اقدام برای تشویق افرادی است
که به دلیل سو مصرف مواد عالقهای به آمدن
گرمخانهها ندارند که خوشبختانه توانستیم تعداد
زیادی را جذب کنیم و تالش برای جذب بیشتر
ادامه دارد.
او افزود :گشت زنی  24ساعته به منظور
انتقال افراد آسیب دیده به گرمخانه ها ،توزیع
غذای گرم میان آنان در طی گشت زنی و چکاپ
پزشکی آنان ازجمله بخش های این طرح است.

اجرای عملیات احداث پیاده رو در
روستاهای جعفرآباد و پالیین

شهردار منطقه  19از اجرای پروژه محوطه
سازی و اجرای پیاده رو داخل شهدای گلریز
روستای جعفرآباد جنگل خبر داد
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه با اشاره به خاکی بودن محوطه داخلی
گلزار شهدای روستای جعفر آباد و ضرورت
آسفالت آن گفت :به همین منظور عملیات
اجرایی احداث پیاده رو و محوطه سازی به
مساحت تقریبی  500مترمربع در حال انجام
است.
او افزود :این پروژه حریم در حال حاضر
با اتمام عملیات خاکریزی و اجرای 450
متر جدول گذاری به مرحله بتون ریزی
رسیده و پس از آن نیز محوطه گلزار شهدا
به منظور سهولت تردد شهروندان کف پوش
خواهد شد.
شهردار منطقه همچنین به اجرای پروژه
احداث پیاده رو در روستای پالیین اشاره و بیان
کرد :این اقدام از دیگر پروژه های توسعه محله
ای منطقه و گام مهمی در آبادانی این روستا و
رضایت اهالی آن محسوب می شود.
به گفته توکلی این پروژه عمرانی به طول
 600متر و عرض  5/5متر مقابل شهرداری ناحیه
 4در حال اجرا است.
این مسئول در ادامه به سایر اقدامات
عمرانی در راستای بهسازی معابر و نگهداشت
شهر اشاره کرد و گفت :رفع چاله های پرخطر در
مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان برای ایمن
سازی تردد و جلوگیری از آب ماندگی ،اجرای
 137متر مربع لکه گیری آسفالتی در خیابان
های سعادتمند واقع در شهرک احمدیه ،سهیل،
میرزایی شمالی و همچنین پخش بیش از 90
تن آسفالت در خیابان های یاس ،میعاد ،نوید،
رحمان و بید مجنون از جمله این اقدامات در
روزهای گذشته بوده است.
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بیانیه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد؛

شفافیت ،راهبردی برای مبارزه با فساد و گسترش اعتماد عمومی است

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بیانیه
ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد تاکید
کرد :باوردارم که شفافیت ،راهبردی برای مبارزه
با فساد ،تصمیمگیری آشکار ،و گسترش اعتماد
عمومی است.
محمد شریعتمداری در این بیانیه آورده است:
یکی از وعدههای اصلی اینجانب در مجلس اسالمی
در زمان اخد رأی نمایندگان محترم ،تأکید بر
موضوع «شفافیت» به عنوان راهبردی بی جایگزین
در مسئله مبارزه با فساد بود .در این چارچوب
همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد خرسندم که
بیان کنم ،طی  ۲سال اخیر ،در مدت تصدی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ویژه با به کارگیری
جوانان کاربلد ،متخصص و متعهد اقدامات و
راهبردهای متنوعی در حوزه شفافیت و مبارزه با
فساد توسط همکاران اینجانب به کار گرفته شده
و امروز به کارنامهای قابل قبول و پر افتخار تبدیل
شده است.
شریعتمداری می افزاید :در این چارچوب یکی
از مهمترین اقدامات انجام شده در ذیل موضوع
شفافیت ،راه اندازی و فعال کردن سامانه های
شفافیت با هدف گسترش نظارت مردمی ،ارتقاء
کارآمدی مدیریتی ،ساختارمند کردن ارتباط و
پاسخگویی به ذی نفعان و بهبود کیفی و کمی

خدمات به جامعه هدف بوده است.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است :خروج
از بنگاه داری ،حضور در بورس و افزایش مشارکت
سهامداران از دیگر اقدامات راهبردی بوده است که
گامی مهم برای صیانت از اموال ذی حقان صندوق
های بازنشستگی به شمار می رود.
به گفته وی ،تنقیح قوانین ،به روزآمد کردن
دستورالعمل ها و آیین نامه ها از جمله پاسخ های

درست و بجا به مطالبه گروه های ذیربط و ذی نفع
وزارتخانه است .ساختارمند و شفاف کردن فرایند
انتصابات ،الکترونیکی کردن خدمات ،زمینه سازی
برای نظارت نهادهای نظارتی و مردمی ،پیگیری
شفاف پرونده های حقوقی همراه با انجام دقیق
تکالیف قانونی و اختصاصی از دیگر اقدامات در این
حوزه است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،می افزاید:

باید متذکر شوم که امروزه عبارت شفافیت واژهای
پرتکرار در ادبیات سیاسی اجتماعی است .مردم از
دولت ،دولت از سایر قوا ،مجلس از دولت ،دولتیها
از نهادهای مدنی ،نهادهای مدنی از حاکمیت و به
عبارتی همه از یکدیگر خواستار شفافیت بیشتر
هستند .این استفاده پربسامد در حوزههای عمومی
و در بین سیاستگذاران و سیاستورزان میتواند
از آن رو مثبت تلقی شود که کلمات ،گفتمانها،
نمادها و ایدهها خود به عنوان هنجار رفتاری
پذیرفته و به اعمال و رفتارهای خاصی منجر شوند.
در بخش دیگر این بیانیه تصریح شده است:
باور دارم که شفافیت راهبردی برای مبارزه با فساد،
تصمیمگیری آشکار ،افزایش پاسخگویی ،ارتقاء و
کارآمد کردن سیاستگذاری و گسترش اعتماد عمومی
است .این بدین معنی است که شفافیت قرار نیست به
ابزاری برای عکس گرفتن و پز داد تبدیل شود بدون
آنکه کارکردی برای بهبود حکمرانی ،ارتقای اعتماد و
امید و افزایش رفاه مردم داشته باشد.
در پایان این بیانیه آمده است :نکته مهم
دیگر آنکه اگر در حوزه شفافیت دستاوردهای
ملموسی وجود داشته باشد این امر هم محور وفاق
عمومی و هم عامل پیوند دادن شهروندان ،نهادها
و سیاستمداران آنها و هم راهحلی برای بسیاری
از مسائل و چالشهای حوزه سیاستگذاری است.

تراژدی تلخ مرگ پرندگان مهاجر در مازندران تکرار شد؛

مرگ فجیع قوها در فریدونکنار

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست مازندران
گفت :تست آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نمونه برداری از قوی تلف
شده در تاالب فریدونکنار ،مثبت اعالم شد.
کوروس ربیعی ،رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط
زیست مازندران با اشاره به مهاجرت قوها به تاالبهای استان
مازندران اظهار داشت :در طی برنامه های پایش و بررسی تاالب
قوهای سرخرود در سال جاری ،در تاریخ  15آذرماه  99یک قطعه
قوی بیمار مشاهده و با کمک کارشناسان دامپزشکی از آن نمونه
گیری شد که در تاریخ  17آذرماه تست آنفلوآنزای این پرنده تلف
شده ،مثبت اعالم شد.
او ادامه داد :با پایش دقیق تر و بررسی بیشتر تاالب سرخرود،
عصر روز  17آذرماه(روز گذشته) مجددا ً دو قطعه قوی فریادکش تلف
شده مشاهده که این موضوع نگرانی بابت ادامه دار شدن و در گیری
بیماری و تلفات را در گونه های پرندگان مهاجر بیشتر کرده است.
ربیعی با اشاره به اینکه مبداء اصلی زیستگاهی پرندگان مهاجر به
تاالبهای فریدونکنار ،میانکاله و سایر آببندانها و سواحل استان ،مشترک
است ،تاکید کرد :احتمال آلودگی و بیماری در تمامی پرندگان مهاجر
وجود داشته و توصیه می شود پروتکلهای بهداشتی در تمامی محیط
های تاالبی در برخورد با پرندگان وحشی رعایت شود.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست مازندران
از همه هم استانی های عزیز خواست تا از هرگونه شکار و صید،

خرید ،فروش و مصرف پرندگان وحشی ،همچنین از فرستادن طیور
بومی(غاز و اردک پرورشی) به زیستگاههای تاالبی خودداری نمایند.
او همچنین تاکید کرد :در صورت مشاهده هرگونه پرنده بیمار و
الشه تلف شده پرندگان ،ضمن خودداری از دست زدن و لمس کرن
الشه ،مراتب را در سریعترین زمان ممکن ،به ادارات محیط زیست و
دامپزشکی اعالم نمایند.
ربیعی افزود :تمهیدات الزم برای اقدام به موقع در کنترل و
پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان انجام
و این اداره کل آمادگی الزم را جهت همکاری با دستگاههای ذیربط
در صورت گسترش بیماری دارد.
گفتنی است؛ سه گونه از انواع قوها به تاالبهای استان مازندران
مهاجرت و زمستان گذرانی می کنند که تاالب قوهای سرخرود،
زیستگاه اصلی قوهای فریادکش و تعدادی قوی کوچک(تندرا) بوده
که همه ساله از اواسط آبان ماه لغایت اواسط بهمن ماه ،مهمان تاالب
بین المللی فریدونکنار و سرخرود هستند.
جمعیت و زمان مهاجرت قوها نیز با توجه به شرایط آب و
هوایی متغیر بوده به گونه ای که در شرایط سرد آب و هوایی ،زمان
مهاجرت قوها زودتر از معمول خواهد بود و تعداد آنها نیز به بیش از
 5000قطعه میرسد.
متوسط تعداد جمعیت قوها که در سالهای اخیر به تاالبهای
استان مازندران مهاجرت می کنند  2000تا  2500قطعه بوده که در

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

 ۲۱میلیون واکسن کرونا از  ۴کشور پیش خرید می شود

عالوه بر آن مذاکرات مختلفی با چهار کشور
برای پیش خرید  ۲۰تا  ۲۱میلیون دوز واکسن
کرونا در حال انجام است که در صورت نهایی
شدن با تایید سازمان غذا و داروی ایران ،در کشور
مورد استفاده قرار می گیرند البته تایید سازمانها و
مجامع معتبر بین المللی نیز در تایید سازمان غذا
و داروی ایران موثر است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :عالوه بر
پیش خرید واکسن از مجموعه کوواکس سازمان
بهداشت جهانی که توافقنامه آن امضا شده،
مذاکرات مختلف برای پیش خرید حدود ۲۱
میلیون دوز واکسن کرونا از چهار کشور تولید
کننده واکسن در حال انجام است.
کیانوش جهانپور افزود :مذاکرات مختلفی
برای پیش خرید واکسن کرونا با چهار کشور و
شرکت های تولید کننده آنها که مراحل تولید
واکسن کرونا را جلو برده اند ،در حال انجام است
اما مشکل اساسی ،سایه تحریم های بانکی و مالی
است که علیه مردم ایران وضع شده و مشکالتی در
روند خرید واکسن ایجاد می کند.

وی ادامه داد :توافقنامه پیش خرید  ۱۶میلیون
و  ۸۰۰هزار دوز واکسن از مجموعه کوواکس با
سازمان بهداشت جهانی امضا و پیش خرید شده
است اما سایه تحریم ها بر همه خریدهای واکسن
و مبادالت بانکی وجود دارد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :عالوه بر
آن مذاکرات مختلفی با چهار کشور برای پیش
خرید  ۲۰تا  ۲۱میلیون دوز واکسن کرونا در
حال انجام است که در صورت نهایی شدن با تایید
سازمان غذا و داروی ایران ،در کشور مورد استفاده
قرار می گیرند البته تایید سازمانها و مجامع معتبر
بین المللی نیز در تایید سازمان غذا و داروی ایران
موثر است.
جهانپور افزود :همان طور که رئیس بانک
مرکزی اعالم کرده است ،مهمترین مشکل در روند
خرید واکسن کرونا ،تحریم های بانکی و تحریم ها و
رفتارهای غیربشردوستانه آمریکا و هم پیمانان این
کشور است که بر مبادالت مالی با کشورها سایه
افکنده اما دولت همه تالش خود را برای تامین
واکسن کرونا انجام می دهد و همه تالش دولت و

استفاده قرار می گیرند.
واکسن کرونا در کشورهای مختلف به
روشهای مختلفی در حال تولید است ،برخی از این
واکسن ها ویروس ضعیف شده کرونا و برخی دیگر
با استفاده از تکنولوژی پیشرفته  MRNAو کد
دار کردن پروتئین ویروسی تولید می شود .واکسن
های تولید شده به روش های مختلف عمدتا برای
ایجاد ایمنی در بدن افراد به دو نوبت تزریق با
فاصله نیاز دارند .میزان مصونیت برخی از واکسن
های تولید شده بر اساس اعالم شرکت های تولید
کننده باالی  ۹۰درصد است.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی
کشورها تاکنون بیش از  ۶۷میلیون نفر را در دنیا
مبتال کرده و بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دادهاند .در
ایران نیز تاکنون بر اساس اعالم وزارت بهداشت
تاکنون بیش از یک میلیون نفر به طور قطعی به
این بیماری مبتال و شناسایی شده اند و از این
تعداد حدود  ۵۱هزار نفر تاکنون جان خود را از
دست داده اند.

پس از ایام تعطیلی شیوع کروناویروس صورت گرفت:
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از نیروهای خدمات شهری شامل شهربان و معبربان که در ایام
تعطیلی به دلیل شیوع کروناویروس ،به منظور حفظ ایمنی محدوده
بازار بزرگ تهران در منطقه  ،12به طور شبانهروزی در این محدوده
مستقر شده بودند ،تقدیر و قدردانی شد.
️به گزارش امتیاز ،علیمحمد سعادتی شهردار منطقه ضمن
اعالم این خبر گفت :با حضور اسدعلی الماسی ،رئیس کالنتری 113
بازار ،غالمرضا صالحی ،رئیس پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی
پایتخت ،احمد کریمی ،دبیر جامعه انجمنهای اسالمی اصناف و
بازار به همراه روحاهلل بیداد ،شهردار ناحیه  ،3هیأت امنای بازار و
همه مسؤوالن محلی ،ضمن حضور در خیابان  15خرداد ،از زحمات،
خدمات و تالشهای این عزیزان طی دو هفته تعطیلی بازار بزرگ
تهران ،تقدیر و تشکر شد.

️وی در تشریح این موضوع گفت :پس از تصمیمگیری
برای تعطیلیهای دو هفته اخیر به دلیل شیوع کروناویروس به
منظور همراهی و همکاری با عوامل کالنتری و پلیس امنیت و
با مشورت هیأت امنا و انجمن اسالمی بازار ،همه همکاران ما
در اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه  3که شامل نیروهای
سد معبر اصناف ،شهربانان و نیروهای پیمانکار در گیتها
(ورود یهای بازار) بودند ،نسبت به باالبردن امنیت بازار اقدام
کردند.
️سعادتی انجام این اقدام را به دلیل همراهی کسبه بازار با ستاد
ملی مبارزه با کرونا در تعطیلی واحدهای کسبی خود دانست و با
اشاره به شیفتبندیها بیان کرد :در این اقدام ،نیروها به صورت
شیفتبندی ،هر شیفت با ظرفیت  20نفر ،تقسیمبندی شدند که این

شیفتبندی در طول  24ساعت شامل دو شیفت  12ساعته و یک
شیفت استراحت میشد و بحمداهلل خروجی و اثربخشی آن برای مردم
و کسبه محترم رضایتبخش بود.
️وی از جمله وظایف گروهها با توجه به تعطیلی اصناف و
مغازهداران را حضور مستمر ،گشت و کنترل موضوعات مربوط به
شهرداری ،باالبردن امنیت بازار ،هدایت کارتنخوابها و دورهگردها
به بیرون از بازار در دو هفته تعطیالت خواند و ادامه داد :مقرر شد که
این دوستان در شهرداری ،کالنتری و پلیس امنیت به صورت مستمر،
حضور فعال داشته باشند تا حفاظت از اموال ،امالک و موقعیتهای
تجاری کسبهای که در بازار حاضر نبودند ،صورت گیرد و نگرانیای
در این باره نداشته باشند و امیدواریم توانسته باشیم پاسدار حقوق و
آرامش این عزیزان در منزل باشیم.

انتقاد از برجسته شدن سبک زندگی «الکچری» در فضای مجازی
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم
سایبری پلیس فتا ناجا درباره جلوگیری از فعالیت
سایتهای شرط بندی در اینستاگرام اظهار کرد:
در گام نخست باید تقاضای افراد و انگیزه مصرف
کاربران در سایتهای قمار را کاهش دهیم و این
امر نیازمند فرهنگ سازی است .از سوی دیگر
نیازمندیم در حوزه قوانین بانکی و حقوقی نسبت
به فعالیت این سایتها اهتمام بیشتری بورزیم.
سرهنگ علی محمد رجبی در نشست «رسانه
و سبک زندگی ،بررسی موردی اینستاگرام» که به
همت جهاد دانشگاهی واحد الزهرا برگزار شد،
اظهار کرد :اصلیترین مولفه حوزه قمار فرهنگ

است ،همانگونه که علیرغم وجود مجازات سخت
دربرابر قاچاق مواد مخدر همچنان تقاضای آن در
داخل کشور وجود دارد ،در حوزه قمار نیز ایجاد
سبک زندگی پویا و حذف تقاضا نخستین گام است.
وی افزود :بارها هشدار دادهایم که افراد به
عناوینی نظیر کار در خانه ،سرمایه گذاری آسان
و ...در فضای مجازی توجه نکنند تا ناخواسته وارد
عرصه پولشویی نشوند ،این امر نیازمند فهم دقیق
افراد است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم
سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد :به طور جدی
باید به حوزه سبک زندگی و رابطه آن با جرائم و

آسیبهای اجتماعی پرداخت ،بخش عمده جرائم
امروزی فضای مجازی جرائم مالی و جرائم مربوط
به حوزه فردی نظیر هتک حرمت است.
رجبی با بیان اینکه علت عمده جرائم مالی را
میتوان به خوش باوری و زودباوری افراد نسبت
داد ،اظهار کرد :کشور ما از جمله کشورهایی است
که کاربران به سادگی به صفحات هجوم میبرند
و ناسزا میگویند ،از سوی دیگر نرخ انتشار اخبار
جعلی در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها
بیشتر است و نوعی سبک زندگی تحت عنوان
سبک زندگی «الکچری» در فضای مجازی ما
برجسته شده است و خود زمینهای برای ایجاد

نخستین بار در شهر تهران اجرا می شود؛

خرید گوشی هوشمند در غالب پویش
مهربانی برای دانش آموزان با جمع
آوری درب های بطری

شهردار منطقه  7با اعالم این خبر که این
منطقه در قالب پویش مهربانی برای نخستین بار
اقدام به جمع آوری درب های بطری با مشارکت
شهروندان می کند ،گفت :قرار است از محل هزینه
بازیافت این درب های بطری برای دانش آموزان بی
بضاعت گوشی های هوشمند خریداری شود.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با اشاره به
اهمیت کمک مؤمنانه به دانش آموزان بی بضاعت،
افزود :با توجه به شرایط کنونی و مجازی شدن
آموزش و توان مالی کم خانواده های بی بضاعت،
باعث شده است که بیشتر دانش آموزان آموزش
های الزم و مساوی را دریافت نکنند .وی در ادامه
تصریح کرد :از همین رو با شناسایی دانش آموزان
بی بضاعت و حمایت خیرین می توان در جهت
پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت و آموزش
یکسان به دانش آموزان از وقفه در فرآیند آموزشی
و تحصیلی آنان جلوگیری کرد .شهردار منطقه
 ۷عنوان کرد :معاونت خدمات شهری و محیط
زیست شهرداری منطقه به عنوان گروه مردم نهاد
و با شعار پویش مهربانی اقدام به جمع آوری درب
های بطری از شهروندان به جهت خرید گوشی های
هوشمند مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت سطح
منطقه کرد .وی یادآور شد :شهروندان محترم می
توانند درب های بطری جمع آوری شده خود را با
تحویل به مساجد ،سرای محالت ،نواحی پنجگانه،
اداره و غرفه های بازیافت و گلماند منطقه ما را در
این اقدام خداپسندانه همیاری کنند.

بازدید عضو شورای اسالمی شهر از
روند مرمت اماکن و خانه های تاریخی
حصار ناصری

سالجاری تاکنون حدود  500قطعه قو به تاالب فریدونکنار مهاجرت
نموده که احتمال افزایش این تعداد در روزهای آتی نیز وجود دارد.
الزم بذکر است ؛ قوها پرنده هایی حساس به بیماری ویروسی
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بوده و زودتر از سایر گونه های وحشی
عالئم این بیماری را بروز می دهند.
همچنین یادآور می شود ،دامگاههای سرخرود ،خود بخشی از
مجموعه تاالب بین المللی فریدونکنار به شمار می آیند .سه دامگاه در
حوزه سرخرود وجود دارد که شامل سرخرود غربی ،سرخرود مرکزی
و سرخرود شرقی می باشند .حدفاصل سرخرود شرقی و دامگاه ازباران
اراضی زراعی غرقابی وجود داردکه به تاالب قوها مشهور است.

وزارت بهداشت این است که اولین محموله واکسن
کرونا از مجموع  ۴۲میلیون واکسنی که قرار است
از خارج خریداری شود ،اوایل سال میالدی آینده
وارد کشور شود.
به گزارش ایرنا ،در مجموع حدود  ۴۲میلیون
واکسن کرونا برای  ۲۱میلیون نفر بیماران خاص،
گروه های پر خطر ،بیماران زمینه ای و کارکنان
نظام سالمت خریداری می شود که  ۱۶میلیون و
 ۸۰۰هزار دوز آن از مجموعه کوواکس و حدود ۲۱
میلیون دوز آن از کشورهای تولید کننده واکسن
به طور مستقیم است و بقیه آن قرار است از طریق
قراردادهای تولید مشترک با برخی کشورها تامین
شود و بقیه نیاز کشور برای تامین واکسن عموم
مردم قرار است از طریق تولید داخل در سال آینده
تامین شود.
مذاکرات مختلفی با کشورها و شرکتهای
تولید کننده واکسن کرونا در حال انجام است.
واکسن هایی که مراحل مختلف کارآزمایی بالینی
را طی می کنند و پس از تایید نهایی در کشور برای
واکسینه کردن مردم علیه بیماری کووید ۱۹مورد

خبر کوتاه

بسیاری از جرائم را ایجاد کرده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم
سایبری پلیس فتا ناجا معتقد است که برخی
افراد تولید کننده محتوا در اینستاگرام هنرمندانی
هستند که نسبت به اخالقیات و فرهنگ و
بحرانهای اجتماعی متعهد هستند و با انواع
گرایشهای سیاسی به انسجام فرهنگی اجتماعی
جامعه کمک میکنند ،برخی دیگر فعاالن مذهبی
و دینی هستند که عمدتا شامل صفحات طرفداری
و هواداریاند و محتوا را بازنشر میکنند و به تقویت
سبک زندگی ایرانی اسالمی و هویت اجتماعی
کمک میکنند.

روز گذشته محمد ساالری عضو شورای
اسالمی شهر تهران بهه همراه شهردار منطقه  11از
خانه ها و اماکن تاریخی بخش مرکزی شهر تهران
بازدید کرد.
به گزارش امتیاز ،همزمان با آغاز مرمت
ساعت مسجد تاریخی مشیر السلطنه که  121سال
پیش در دوران قاجار ساخته شد و  70سال پیش
از کار افتاده ،روز گذشته محمد ساالری به همراه
شهردار منطقه  11با حضور در این مکان از روند
مرمت ساعت و جداره های این مسجد بازدید کرد.
ساالری در بازدید از ساعت و بنای مسجد مشیر
السلطنه که از سوی شهرداری منطقه  11و توسط
خبره ترین افراد در حال تعمیر و مرمت است؛ بر
حفظ اصالت اجزای بنا و نیز ساعت قدیمی تأکید
کرد.این عضو شورای اسالمی شهر تهران در ادامه از
خانه و «اقامتگاه سنتی زی « بازدید و با ذی نفعان
این اقامتگاه سنتی به گفتگو نشست».خانه زی»
متعلق به دوره پهلوی اول است که با تسهیلگری
شهرداری منطقه  11و توسط مالک تبدیل به
مهمانپذیر شده و عالوه بر مرمت ملک که موجب
حفاظ معماری ارزشمند و اشتغالزایی شده مورد
استفاده گردشگران خارجی و ایرانی نیز قرار گرفته
است .همچنین بازدید از مقبره ملک المتکلمین که
هم اکنون در حال بازسازی و مرمت است و بازدید
از میدان حسن آباد و خانه های قدیمی واجد ارزش
معماری از جمله عمارت درالتاج که با تسهیلگری
شهرداری منطقه  ۱۱احیاء و دارای کاربری شده
است؛ از جمله برنامه های این عضو شورای شهر
برای حضور در منطقه  11تهران بود.

در منطقه ،21دیگر «معلولیت؛
محدودیت» نیست

مدیریت ارشد شهری منطقه 21از اجرای
ویژه برنامه های متنوع اجتماعی و اقدامات عمرانی
اعم از مناسب سازی ها به مناسبت «هفته ملی
افراد دارای معلولیت» با شعار «معلولیت؛ بدون
محرومیت» در سطح نواحی و محله های ورودی
غربی پایتخت به منظور به گشت زندگی کم توانان
و توان یابان خبر داد.
به گزارش امتیاز ،رضا رجب زاده شهردار
این بخش از پایتخت با اشاره به این موضوع که از
13الی 19آذر ماه سالجاری در سطح محلههای
منطقه 21برنامه های متنوع فرهنگی و سالمت-
محور به صورت مجازی درحال اجراست ،گفت:
معلولیت هیچگاه معیاری برای سنجش ویژگیهای
انسانی نیست به طوری که همه افراد به اقتضای
منشا مشترک آفرینش دارای حقوق یکسانی هستند
و میبایست عدالت اجتماعی به طور یکسان برای همه
افراد جامعه در نظر گرفته شود تا زمینهای پویا به دور
از تبعیض برای شهروندان آن جامعه فراهم آید .وی
ادامه داد :معلولیت ،محدودیت نیست این شعاری است
که بسیاری از افراد دارای معلولیت به آن جامهی عمل
پوشاندهاند و با توجە بە اینکە «تهران ،شهری برای
همە» محوریترین شعار شهرداری تهران در دوره
جدید میباشد ،رویکرد معاونت اجتماعی منطقه،21
خدمت بە جامعە معلولین است و در همین رابطه
دست تشکل های مردم نهادی که بتوانند همکاری
الزم ،برای به گشت زندگی این عزیزان داشته باشند
را به گرمی میفشارد .شهردار منطقه 21تاکید کرد:
بهسازی معابر شهری ،همسطح سازی ورودی های
بوستان ها و ایستگاه های حمل ونقل عمومی ،مناسب
سازی سرویس های بهداشتی عمومی ،یکپارچه سازی
پیاده روها و کفپوش های بوستان ها و  ...تنها گوشه
های از اقدامات اجرایی-عمرانی منطقه 21جهت
ایجاد دسترسی های بهتر و زندگی راحت تر معلولین
این منطقه بوده است .رجب زاده در همن خصوص
افزود :به دلیل شیوع بیماری کرونا ،تمامی برنامههای
فرهنگی منطقه 21به صورت مجازی و با مشارکت
اعضای کانون افراد دارای معلولیت اجرا میشود که
از جمله مهم ترین این برنامهها می توان به تجهیز
منوی 5رستوران به خط بریل ،تقدیر از جامعه پزشکی
و پرستاری مرکز بهزیستی وردآورد ،تشکیل دوره
های مجازی آموزشی و انگیزشی از قبیل رازهای شاد
زیستن ،ارتقای سطح اعتماد بە نفس ،وبینارهای
آموزشی با موضوع «چطور میتوان محدودیت را
تبدیل به فرصت نمود؟» ،اجرای طرح سالمتیار ،ارائه
خدمات مشاورهای غیرحضوری و برگزاری مسابقات
مجازی مهارت های فردی در طول هفته ملی افراد
دارای معلولیت اشاره کرد.

