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اخبار
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد؛

احتمال منع تردد شبانه از ساعت ۱۸
در شب یلدا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،از
احتمال منع تردد شبانه از ساعت  ۱۸در شب
یلدا خبر داد.
علیرضا رئیسی ،گفت :پیشنهاد دادیم در
شب یلدا منع تردد از ساعت  ۱۸آغاز شود و همه
کسب و کارها در آن روز تعطیل باشند.
وی ادامه داد :احتمال تعطیلی یک روزه
اصناف و اعمال محدودیت تردد از ساعت  ۱۸در
شب یلدا وجود دارد.
رئیسی افزود :همچنین پیشنهاداتی هم
برای وزارت ارتباطات مطرح است تا طرحهایی
مانند اینترنت رایگان را در شب یلدا ارائه کنند.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا،
این موارد در حد پیشنهاد است و باید به تصویب
ستاد ملی مقابله با کرونا برسد.
 ۱۲شهر در وضعیت قرمز کرونایی

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،به
تشریح تازه ترین وضعیت محدودیت های
کرونایی در کشور پرداخت.
علیرضا رئیسی ،روز شنبه در پایان جلسه
ستاد ملی کرونا ،گفت :در حال حاضر  ۱۲شهر
کشور در وضعیت قرمز ماندهاند و  ۲۳۱شهر
نارنجی و  ۲۰۵شهر نیز زرد هستند.
وی با اعالم اینکه  ۵شهر بیشترین وضعیت
بحرانی را دارند ،افزود :آستارا و تالش در استان
گیالن و آمل ،گلوگاه و نور ،در استان مازندران،
در وضعیت بحرانی قرار دارند.
رئیسی با عنوان این مطلب که ویروس
نشان داده غفلت ما باعث شعله ورتر شدن
بیماری میشود ،ادامه داد :به هیچ وجه نباید
غفلت کنیم .تغییر رنگ شهرها به خاطر رعایت
پروتکلها و زحمات کادر درمان و… ،است .اگر
در این چند شب منتهی به شب یلدا ،مراقب
نباشیم و بخواهیم دورهمی داشته باشیم ،تمام
زحمات هدر میرود.
وی با اعالم اینکه  ۵۱درصد ابتالها
خانوادگی است ،گفت :غفلت کنیم ،تمام
دستاوردهای ما از بین خواهد رفت.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،در
ادامه به دستاوردهای اعمال محدودیتها از
اول آذر  ۹۹اشاره کرد و افزود :تردد بین شهری
خودروها  ۳۱درصد کاهش داشته و در نتیجه آن
 ۴۲درصد فوتیهای تصادفات کاهش یافته است.
وی با اعالم اینکه در اجرای منع تردد شبانه
 ۶۰۰هزار خودرو جریمه شدند ،گفت :در این
مدت  ۷۷۲هزار خودرو از رفتن به شهرهای دیگر
برگشت داده شدند.
رئیسی افزود :دو میلیون تذکر به خودروها
داده شده و  ۲۳هزار پلمب واحدهای صنفی
داشتهایم.
در راستای بهینه سازی منابع انجام شد؛

تغییر مد حمل و نقل اتوبوسرانی پایانه
شهرک والفجر  -پایانه خاوران در
منطقه 15

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 15از
تغییر مد حمل و نقل اتوبوسرانی پایانه شهرک
والفجر  -پایانه خاوران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،مسعود لواف زاده با
اعالم این خبر گفت :با انجام بررسی های
کارشناسان این معاونت در خصوص تعداد
مسافرین خط اتوبوسرانی پایانه شهرک والفجر
به پایانه خاوران و در راستای مدیریت هزینه ها
و بهینه سازی منابع ،ناوگان اتوبوسرانی مسیر
مربوطه به مینی بوس جدید تغییر یافت.
به گفته او ،در این راستا از  15آذر ماه
چهار دستگاه مینی بوس جدید ،روزانه در مسیر
 19کیلومتری پایانه شهرک والفجر به پایانه
خاوران در خدمت شهروندان می باشند.
لواف زاده با اشاره به وجود  30ایستگاه در
مسیر رفت و برگشت گفت :تالش می کنیم با
توسعه و بهسازی ناوگان حمل و نقل در منطقه
 15رفاه و رضایت شهروندان را ارتقا دهیم.
او در پایان ضمن تاکید بر اهمیت نقش
ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی
هوا و کاهش ترافیک در شهر تهران گفت :با
فراهم آوردن زیر ساخت های الزم در توسعه
حمل و نقل عمومی می توان بار ترافیك درون
شهری را كاهش داد.

پویش یلدا با بازی مهمان شبنشینی
کرونایی

در آستانه شب یلدا و با توجه به شرایط
کرونایی و لزوم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
پویش یلدا با بازی مهمان خانههای ایرانی شده
است تا ضمن ارائه بازی های رومیزی با تخفیف
ویژه با یک مسابقه هیجان انگیز جمعهای
کوچک امسال را رنگ دیگری ببخشد.
از آنجا که بازیهای رومیزی یکی از
گزینههای خوب برای گذراندن شب یلدا است،
جمعی از تولیدکنندگان بازیهای رومیزی پویش
#یلدابابازی را تدارک دیده و از خانوادهها دعوت
میکنند در خانه مانده و به بازی و سرگرمی در
این شب بهیادماندنی مشغول باشند.
در این پویش موسیقی توسط اشکان دباغ از
قبل ساخته شده است که شرکت کنندگان میتوانند
با استفاده از آن ویدیوی خالق و پرهیجانی را تهیه و در
فضای مجازی به اشتراک بگذارند.
در پایان نیز جایزه خالقیت  2میلیون
تومانی برای ویدیویی که به لحاظ ایده و اجرا
بتواند توجه داوران رو به خود جلب کند،
جایزه مشارکت  ۱میلیون تومانی از بین تمام
شرکتکنندهها به قید قرعه و جایزه انتشار۱
میلیون تومانی از بین عزیزانی که ویدیوی
فراخوان رو در صفحه اینستاگرام در قالب پست
بازنشر دهند ،به قیدقرعه تعلق خواهد گرفت.
حداکثر مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت
 ۲۴روز  ۲۵آذرماه است و عالقهمندان جهت
دریافت آهنگ «یلدابابازی» و ویدیوهای پویش
میتوانند به لینک https://t.me/LBMind
مراجعه نمایند.
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رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

مردم شب یلدا را مجازی برگزار کنند

رئیس جمهور از مردم خواست
با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
مراسم شب یلدا را در فضای مجازی و
الکترونیکی برگزار کنند.
روحانی در ادامه سخنان خود در
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان
این که دولت و وزارت بهداشت از ابتدا
به دنبال علم گرایی بودند نه پندارگرایی
اظهار داشت :براساس گفتههای
متخصصان ایرانی که تقریبا منطبق
با متخصصان دیگر کشورها و سازمان
بهداشت جهانی است این نکته را تائید
میکنم که ما برای مقابله با ویروس
کرونا به دنبال علم گرایی حرکت کرده
ایم نه پندار گرایی.
رئیس جمهور افزود :خوشبختانه
اعتماد سیاسی و اجتماعی در کشور ما
به خوبی حفظ شده است یعنی ما با
بحران اعتماد روبرو نبوده ایم و زمانی
که ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت
مطلبی را اعالم کردند مردم برای رعایت
دستورالعملها تردید نکردند و آنها را
انجام دادند.
روحانی با بیان اینکه مردم با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی
مراسم سیزده به در را به شکل حضوری
برگزار نکردند و یا به مسافرت نرفتند
افزود :پس از رعایت این دستورالعملها
استانها و به دنبال آن تهران پس از
محدودیتها به تدریج بازگشایی شد.
رئیس جمهور گفت :مردم کامال
با ستاد ملی کرونا از ابتدا تاکنون
همکاریهای الزم را داشته اند و این
اعتماد برای همیشه حفظ شده است
هرچند که عدهای از جمله رسانههای
بیگانه ضدایرانی همیشه اخباری را
منتشر میکردند ،اما مانند همیشه
ناموفق بوده اند.
روحانی با اشاره به توانمندی

نیروی متخصص ایرانی و شرکتهای
دانش بنیان و تولیدی که به خوبی تمام
امکانات الزم را تاکنون فراهم آوردند
ادامه داد :در تامین آنچه که نیاز بوده
با مشکلی روبرو نبوده ایم به طور مثال
در تامین ماسک به مشکلی برنخوردیم
و با قیمت مناسب و به وفور در اختیار
مردم قرار دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد :در
مواردی مانند شستشو و نکات بهداشتی
در زمینههای اکسیژن ،سی تی اسکن،
همه امکانات تجهیز شد حتی در بخش
تختهای بیمارستانی تختهای ویژه را
در یک دوره زمانی کوتاه دو هزار تخت
اضافه کردیم و خوشبختانه همگان برای
کمک رسانی به مقابله با کرونا در صحنه
حاضر شدند.
روحانی با بیان این که امروز نیز
در شرایط نسبتا خوبی قرار گرفته ایم
افزود :با کمک یکدیگر میتوانیم از این
مساله نیز به خوبی عبور کنیم.

رئیس جمهور با یادآوری چندین
نکته ادامه داد :برای مراکزی که مکان
تجمع است از جمله مراکز سالمندان
و یا زندان ها ،معلوالن ،سربازخانهها
که محل اجتماع به شمار میرود
خواهشمندم در این فضاها نسبت
به مکانهای دیگر دستورالعملهای
بهداشتی رعایت شود به گونهای که
مطمئن باشیم تمام مراکز عاری از
ویروس است.
روحانی گفت :تنها یک عامل کافی
نیست که با ویروس کرونا مقابله کنیم
و باید دستورالعملهای بهداشتی یعنی
زدن ماسک ،شستشوی مرتب دستها
و فاصله گذاری اجتماعی در کنار هم
رعایت شود چرا که هر کدام از اینها
تاثیر خود را دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر این
که فصل سرما به زودی خواهد رسید
افزود :هم اکنون که فصل زمستان
است و مردم در فضاهای بسته و

اتاقهایی که شاید تهویه مناسب
نداشته باشد و پنجرهها بسته است
همگان در مکان کوچکتری برای
استفاده از گرمایش تجمع میکنند
و فردی بی عالمت اگر در آن مکان
وجود داشته باشد خود نیز عامل
انتقال ویروس خواهد شد.
روحانی افزود :به طور نمونه اگر
جوانی حتی اگر با کیت آزمایش هم از
او تست بگیرید به دلیل این که گاهی
داشتن این ویروس بی عالمت است
حتی حاضر به قبول کردن کرونایی
شدنش نیست این نکات بدترین عوامل
انتقال به شمار میرود چرا که فرد به
خود مطمئن است که دارای هیچ
عالئم ظاهری نیست و طرف مقابل
نیز او را سالم میبیند و ز مانی که در
یک دورهمی قرار میگیرند با توجه به
شرایط نزدیک بودن افراد در کنار هم
ناقل ویروس کرونا خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به آمار

نموداری روزهای اخیر بعد از رعایت
دستورالعملهای بهداشتی گفت:
آمارهای ما خوشحال کننده است
و براساس نمودارها که آمارها رو به
افزایش بود هم اکنون رو به کاهش است
و این به خاطر تالشهای متخصصان
و ناظران و رعایت مردم نسبت به
دستورالعملهای بهداشتی است.
روحانی با اشاره به نزدیک شدن
شب یلدا تصریح کرد :از مردم میخواهیم
در شب یلدا دستورالعملهای بهداشتی
را رعایت و از دورهمی پرهیز کنند تا
بعد از برگزاری مراسم این شب به دلیل
دورهمیها مجددا با افزایش موج جدید
و خدای نکرده موج مرگ و میر مواجه
نباشیم.
رئیس جمهور بار دیگر تاکید
کرد :از همه مردم خواهش میکنم در
شب یلدا دستورالعملهای بهداشتی را
رعایت کنند همچنین مقرر شد قرارگاه
عملیاتی ما برای این شب به فکر باشند
و صدا و سیما نیز برنامههای خوبی را
برای این شب آماده کند.
روحانی افزود :خواهشمندیم مردم
به شکل سایبری و در فضای مجازی و
الکترونیکی دید و بازدیدها را در این
شب برقرار کنند و مراسم امسال را
به این صورت انجام دهند تا هم به یاد
شب یلدا باشیم و هم جویای احوال نه
به شکل حضوری بلکه به شکل مجازی
باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به مراسم
پیش رو در ماههای آتی نیز گفت:
همچنین باید در مراسم پیش رو مانند
ایام فاطمیه و روزهای شعبان و رجب
و اعیادی که در پیش رو داریم مردم
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت
کنند و باید به این نکته توجه داشته
باشیم تا به شرایط مطمئن تری برسیم.

سودجویان از سامانه آموزشی وزات آموزش و پرورش اخراج شدند:

حذف کانالهای غیردرسی از شبکه شاد

وزیر آموزش و پرورش درباره ایجاد برخی کانال های غیراخالقی
و فسادانگیز در شبکه شاد گفت :فساد که نبوده ،به این تعبیر مطرح
نکنید .افرادی برخی کانال های سرگرمی را ایجاد کرده بودند که به
محض شناسایی تعطیل شد؛ زیرا کارکرد اصلی شاد ،آموزش است و
روی شاد کار دیگری نمی کنیم.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه آیین تجلیل از دانش آموزان
پژوهشگر و فناوران برگزیده که در وزارت آموزش و پرورش برگزار
شد در پاسخ به اینکه آیا افزایش پژوهشسراهای دانش آموزی را در
دستور کار دارید؟ اظهار کرد :ما در نگاه اول در صدد هستیم که در
تمام مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور پژوهشگاه داشته باشیم
و هدف آرمانی ما این است که هر مدرسه ما یک مدرسه پژوهنده
و کارکرد اصلی مدرسه ،پژوهش باشد که در جهت این هدف برنامه
ریزی شده و آن را توسعه خواهیم داد.
وی افزود :برای توسعه پژوهش در آموزش و پرورش در درجه اول
نیازمند آن هستیم که دانش آموزان ما با مفهوم پژوهش آشنا شوند،
توانایی الزم برای انجام پژوهش را داشته باشند ،بتوانند اطالعات مورد
نیاز را جمع آوری و طبقه بندی کنند و از معلوماتشان به مجهوالت
پی ببرند و آسیب شناسی کنند .این مورد جزو قابلیت هایی است که
در برنامه ریزی درسی ما منظور شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رویکردی را در سال جاری به
صورت آزمایشی پیگیری می کنیم که رویکرد مسئله محور در برنامه
ریزی درسی برخی پایه های تحصیلی است گفت :امر پژوهش در
همه مدارس ما هم در قالب برنامه ریزی درسی و هم در قالب فعالیت
های فوق برنامه و همراهی با پژوهش سراها با جدیت دنبال می شود.
حاجی میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش و پرورش
امکان برگزاری امتحان نهایی در سه پایه تحصیلی متوسطه دوم را در

راستای حذف کنکور دارد؟ گفت :مدتی است کارشناسان ورزیده ای
از وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم تحقیقات در دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی در حال بررسی موضوع هستند تا بهینه ترین
راه را برای برگزاری کنکور به نحوی که با اضطراب کمتری توام باشد
و توانایی تفکیک و طبقه بندی مناسب تر دانش آموزان را داشته
باشد ،انتخاب کنند.
وی ادامه داد :یکی از نکاتی که همکاران ما در برگزاری آزمون
سه سال پیاپی داشتند این بود که نوعی بازتولید همین کنکور می
شود و ممکن است در سال های مختلف استمرار پیدا کند اما در
هرصورت ما تابع تصمیم گیری هستیم که در شورای عالی انقالب
فرهنگی صورت می گیرد و به هر نتیجه ای برسند مبنای عمل ما
قرار خواهد گرفت.وزیر آموزش و پرورش درباره ایجاد برخی کانال
های غیراخالقی و فسادانگیز در شبکه شاد گفت :فساد که نبوده ،به
این تعبیر مطرح نکنید .افرادی برخی کانال های سرگرمی را ایجاد
کرده بودند که به محض شناسایی تعطیل شد؛ زیرا کارکرد اصلی
شاد ،آموزش است و روی شاد کار دیگری نمی کنیم .حاجی میرزایی
ادامه داد :متقاضیان بسیاری وجود دارند که می خواهند روی شاد کار
اقتصادی کنند اما فعال تنها کارکرد شاد را آموزشی می دانیم .تمام
کسانی که روی شاد فعال هستند احراز هویت شده اند و معلمین،
مدیران و دانش آموزان هستند و از سالم ترین محیط ها برای کار و
فعالیت آموزشی است.
وی ادامه داد :همانطور که گفته شد ممکن است کسی که یک
زمانی به صورت قراردادی با آموزش و پرورش فعالیت داشته به شاد
دسترسی داشته و کانالی ایجاد کرده که آن موارد شناسایی شده به
سرعت حذف شده اند و همه کسانی که در شاد هستند قابل اعتماد
هستند و احراز هویت شده اند.

وزیر آموزش و پرورش درباره بازماندگی از تحصیل در سال
تحصیلی جاری نیز گفت :ما به تمام مدارس ماموریت دادیم که برای
تمام دانش آموزان اطلس یادگیری داشته باشند .یعنی تمام دانش
آموزان که در سال های قبل و یا امسال ثبت نام کرده اند باید وضع
تحصیلی شان مشخص باشد و اینکه از چه طریق آموزش می بینند.
حاجی میرزایی افزود :اگر دانش آموزی جامانده باشد حتما
پیگیری می کنیم و همکاران ما موطف هستند با خانواده ارتباط
بگیرند .مصمم هستیم امسال دانش آموزی از چرخه آموزش دور
نماند.
وی با بیان اینکه طی سال های گذشته بازماندگی از تحصیل حدود
 ۱۳۰تا  ۱۴۰هزار نفر مشخص شده بوده که برای آموزش آنها اقدام کرده
ایم گفت :اما مسئله برخی ترک تحصیل کرده ها ،عدم دسترسی به آموزش
نیست بلکه برخی به دلیل بیماری ،معلولیت ،شرایط اقتصادی و  ...از مدرسه
باز می مانند که جمعی از نهادهای حمایتی را گرد هم آوردیم و کمک می
کنیم کسی از تحصیل محروم نماند.

همراه با بازدید معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار منطقه

برگزاری مانور بزرگ تجهیزات برف روبی منطقه  19در بوستان والیت

آمادگی نیروهای انسانی و ادوات و تجهیزات
شهرداری منطقه  19برای روزهای برفی ،طی
برگزاری مانوری بزرگ در بوستان والیت به نمایش
گذاشته شد.
به گزارش امتیاز ،مجتبی یزدانی معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
صبح امروز با حضور در بوستان والیت ضمن بازدید
از تجهیزات و نیروهای آماده باش منطقه 19
برای برف روبی ،برنامه ریزی و سناریوی طراحی
شده شهر داری این منطقه را برای پیشگیری و
رفع مشکالت احتمالی ناشی از بارش برف بسیار
مؤثر ارزیابی کرد و افزود :آمادگی نیروهای خدمات
شهری و فضای سبز و ادوات در نظرگرفته شده و
نیز هماهنگی خوبی که بین این منطقه با راهور و
نیز بخش های مختلف شهرداری از جمله آتش
نشانی و یگان حفاظت صورت گرفته  ،نشان
دهنده آمادگی کامل این منطقه برای مقابله با برف

و جلوگیری از مشکالت است .این مسئول با اشاره
به اختصاص ماشین های تخصصی از سوی سازمان
پسماند و استقرار آنها در مناطق گفت :این امکانات
بنا به مساحت و شیب معابر مهم و نیز بزرگراه ها و
با مدیریت شهرداران مناطق در نقاط حساس شهر
تهران مستقر شده است .یزدانی در بخش دیگری
ضمن تقدیر از خدمات ویژه شبانه روزی شهرداری
این منطقه در بحث تعطیلی و جمع آوری بساط
گستران شیطان بازار اظهار کرد :تعطیلی این بازار
که با تعامل سایر ارگان ها از جمله راهور و نیروی
انتظامی انجام شده حائز اهمیت بوده و امید است
با پشتیبانی ثابت از این اقدام بتوانیم به تداوم آن
کمک کنیم .علی توکلی شهردار منطقه نیز در این
مانور بزرگ با اشاره به آماده باش کامل بخش های
مختلف خدمات شهری ،فضای سبز ،نواحی و دیگر
بخش های مرتبط در بحث برف روبی بیان کرد:
در سال جاری حضور نیروها و استقرار تجهیزات

در نقاط حساس نسبت به سال های قبل از لحاظ
کمی و کیفی بسیار پررنگ تر بوده و این گویای
این است که انشاءاهلل منطقه روزهای سختی را در
مواقع بارش برف مشاهده نخواهد کرد.
او در ادامه با اشاره به مشارکت بسیار مؤثر
راهور منطقه در بحث تعطیلی شیطان بازار و
کنترل مستمر ورودی ها که مانع از تردد جمع
زیادی از بساط گستردان و خریداران به این بازار
شده خاطرنشان کرد:تعامل های مثبت و جلسات
مستمری نیز با پلیس راهور برای پایش نقاط
حساس در مواقع برفی و جلوگیری از بروز مشکالت
در تردد شهروندان و خودروها انجام شده است .
شهردار منطقه تصریح کرد :به منظور کنترل
مضاعف نقاط حساس منطقه ،طبق هماهنگی های
انجام شده با سازمان ترافیک ،این نقاط در مواقع
بارش برف از طریق دوربین های کنترل ترافیک
محدوده مورد رصد قرار می گیرند تا در صورت

بروز مشکل ،عوامل بسرعت به نقاط اعالم شده
اعزام شوند.
براساس این گزارش مانور بزرگ برف روبی
صبح امروز با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروها و
تجهیزات و با استقرار بیش از  500نیروی خدمات
شهری و فضای سبز و بیش از  150خودروی
تخصصی و غیرتخصصی مرتبط شامل خودروهای
عملیاتی راهور ،خودروهای امدادی آتش نشانی و
تجهیزاتی همچون  4دستگاه پیکاپ یگان حفاظت،
 2کامیون تیغه دار 2 ،کامیون نمک پاش تخصصی
و اتوماتیک  3 ،دستگاه باالبر 25 ،کامیون روباز،
 22خودروی خاور روباز 4 ،لودر 4 ،دستگاه بابکت،
 4دستگاه گردیدر 25 ،دستگاه پیکاپ 25 ،دستگاه
دستگاه وانت بار ملودی 5 ،دستگاه نیسان 5 ،137
دستگاه نیسان روباز 4 ،جرثقیل سنگین و سبک و
 15دستگاه وانت پیکان ،در بوستان والیت برگزار
شد.

سیستم آالرم هوشمند عبور نابینایان ازخیابان در مرکز شهر تهران راه اندازی شد
با هدف تسهیل عبور افراد نابینا در خیابان ها ،سیستم آالرم
گویای عبور نابینایان از تقاطع صبح امروز از سوی معاونت حمل و
نقل و ترافیک شهرداری منطقه  11برای نخستین بار در مرکز شهر
تهران راه اندازی شد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان شهردار منطقه  11با اشاره
به اقدامات مناسب سازی معابر ویژه عبور نابینایان و معلولین در
محله های مرکزی تهران از رونمایی سیستم آالرم هوشمند عبور
نابینایان از تقاطع برای اولین بار در محدوده شهری منطقه11
خبر داد و گفت :از سوی اداره ترافیک معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری منطقه 11در راستای تحقق شعار «تهران
شهری برای همه» و حفظ حقوق شهروندی معلولین برای عبور و
مرور در معابر ،با کمک شرکت های دانش بنیان و جوانان مخترع،

دستگاهی به عنوان سیستم آالرم هوشمند عبور از تقاطع ویژه
معلولین روشن دل در تقاطع خیابان ولی عصر (عج) و مولوی
نصب و راه اندازی شده است.
آبادیان ضمن اشاره به دعوت از خبرنگار و فعالین اجتماعی
جامعه معلولین روشندل برای امتحان و افتتاح این سیستم هوشمند
افزود  :این سیستم در تقاطع خیابان ولیعصر (عج) و مولوی نصب شده
است و روز شنبه 22آذر ماه با حضور معلولین روشن دل افتتاح شد
تا نظرات ایشان را برای ادامه مسیر مناسب سازی و اقدامات اساسی
ویژه معلولین در طرح های آتی لحاظ کنیم.
شهردار منطقه 11تهران ادامه داد :کاربرد این سیستم به گونه
ای است که هنگام عبور نابینایان وضعیت چراغ راهنمایی و رانندگی
را به شکل گویا و خودکار اعالم می کند و نسبت به عبور وسایل نقلیه

هشدار می دهد .
او با بیان این که این سیستم برای اولین بار در مرکز تهران
اجرا شده است؛ توضیح داد :هوشمند بودن سیستم آالرم عبور از
تقاطع ویژه نابینایان به این شکل است که با توجه به تراکم جمعیت
میزان صدای اطالع رسانی و هشدار متفاوت خواهد بود به این صورت
که میزان صدای هشدار شبانگاهی به دلیل کاهش عبور و مرور با
بررسی میزان صدای موجود در فضا نسبت به هشدار روزانه متفاوت
خواهد بود .
به گفته شهردار منطقه  11در آینده تصمیم بر این است که
در صورت تأیید و رضایت متخصصان حوزه حمل و نقل و ترافیک و
جامعه معلولین در تمامی تقاطع های پر تردد منطقه و سایر مناطق
شهری این سیستم نصب و مورد استفاده قرار گیرد.

خبر کوتاه
چراغ راهنمائی و رانندگی منطقه  ۷به
سیستم هوشمند اعالم صوت مجهز شد

شهردار منطقه  7از تجهیز چراغ راهنمائی و
رانندگی تقاطع خیابان های سهروردی و شهید
مطهری به سیستم هوشمند اعالم صوت با هدف
تسهیل در عبور ایمن و بی خطر نابینایان از
عرض خیابان همزمان با هفته معلولین خبرداد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با اعالم
این خبر افزود :در گام نخست با همکاری شرکت
کنترل ترافیک شهر تهران تقاطع خیابان های
سهروردی و شهید مطهری که یکی از تقاطع
های با حجم باالی تردد عابرین پیاده در سطح
منطقه  7می باشد به این سیستم مجهز شده
است.
حاجوی در خصوص نحوه عملکرد این
سامانه گفت :این سیستم صوتی وضعیت چراغ
راهنمایی مربوط به محور مورد نظر را به شخص
نابینا به صورت صدای پخش شده توسط دستگاه
برای فرد نابینا در حاالت مختلف چراغ راهنمایی
(سبز ،زرد و قرمز) اعالم می کند.
وی با بیان اینکه این صدا به فرد نابینا
کمک می کند که با تشخیص رنگ چراغ ،به
صورت ایمن از عرض خیابان عبور کند ،گفت:
صدای بلندگوی دستگاه متناسب با وضعیت
چراغ راهنمائی متغییر می باشد و به فرد نابینا
کمک می کند تا از لحظه مناسب برای عبور از
عرض خیابان مطلع شود.
به گفته شهردار منطقه ۷بر اساس برنامه
تعیین شده قرار است به تدریج سایر تقاطع
های سطح این منطقه نیز به این سیستم جدید
تجهیز شوند تا امکان عبور ایمن و بی خطر
روشندالن از عرض خیابان ها فراهم شود.

مانور برف روبی ورودی غربی پایتخت با
حضور مسئولین شهری و استانی برپا شد

صبح بیستم آذر ماه« ،۹۹مانور بزرگ برف
روبی منطقه »۲۱با حضور یزدانی معاون خدمات
شهری شهرداری تهران ،واثقی فرماندار شهر
قدس و رجب زاده شهردار منطقه ۲۱برپا شد.
به گزارش امتیاز ،یزدانی معاون خدمات
شهری شهرداری تهران در این مانور گفت:
۲۴۰خودرو با کاربری محلول پاش و نمک پاش
در اختیار ستادهای برف روبی مناطق ۲۲گانه
قرار گرفته است .وی همچنین به احداث یک
ایستگاه آتش نشانی در منطقه ۲۱اشاره کرد
و افزود :تمامی عوامل شهرداری تهران که در
موضوع بارش های باران و برف مسئولیت بر عهده
دارند پیامک های اخطار از سوی هواشناسی را
دریافت می کند تا در سریع ترین زمان ممکن
اقدامات الزم را انجام دهند.رجب زاده شهردار
ورودی غربی پایتخت افزود :منطقه ۲۱با دارا
بودن ۳محور بزرگراهی مهم و پرتردد در غرب
شهر تهران و میزبانی از شهروندان ،مسافران،
جمعیت شناور و همچنین کریدور اصلی انتقال
محصوالت ساخته شده در صنایع مستقر در
منطقه۲۱؛ از حیث پاکسازی برف و هدایت آب
های سطحی به منظور عبور و مرور راحت و بی
دغدغه عابرین وظیفه بسیار خطیر و حساسی
دارد .شهردار منطقه ۲۱در تشریح مانور برف
روبی برگزار شده در این منطقه گفت :این مانور
برای ارزیابی آمادگی همه جانبه ماشین آالت،
تجهیزات و نیروی انسانی ورودی غربی پایتخت
در مواجهه با مشکالت پیش رو در حوزه بارش
برف و باران برپا شده است.
مدیریت ارشد شهری منطقه 21همچنین
تاکید کرد :ادوات و تجهیزات برف روبی سایت
های نواحی سه گانه این منطقه بالغ بر ۶۵دستگاه
می باشد که شامل:گریدر،کامیون با تیغه برف
روب،نمک پاش های مکانیزه،کامیون های
کمپرسی،خاور و لودر،بابکت،بیل بکو و جرثقیل
است؛ همچنین در زمان بارش برف از کارگران
خدمات شهری و فضای سبز نواحی به تعداد بیش
از 650نفر برای انجام کارهای برف روبی،برف تکانی
درختان و نمک پاشی استفاده می شود.

چهار اثر میراث ناملموس ایران
جهانی می شود

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از ارائه
چهار اثر میراث ناملموس به کمیته میراث
جهانی یونسکو برای ثبت جهانی خبر داد.
محمد حسن طالبیان با اشاره به اینکه
کمیته کارشناسی جهانی آثار ناملموس بصورت
مجازی برگزار میشود گفت :از فردا بیست و
سوم آذر دو گزارش دانش لنج سازی در خلیج
فارس و هنر نقالی به عنوان آثار ناملموس میراث
جهانی ایران در سمینار جهانی برای ثبت بررسی
و نتیجه آن تا روز شنبه اعالم خواهد شد.وی
افزود :چهار اثر شامل زیارتگاه تادئوس مقدس
در آذربایجان شرقی که ایران به اتفاق کشور
ارمنستان گزارش آن را ارائه کرده اند ،هنرنگاره
گری یا مینیاتور که چهارکشور ایران ،ترکیه،
ازبکستان و آذربایجان بطور مشترک اعالم
شده است عالوه بر این پرونده مربوط به ثبت
ساخت ساز عود بطور مشترک با کشور سوریه
و جشن مهرگان با کشور تاجیکستان درکمیته
میراث جهانی یونسکو در دست بررسی است.
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی
گردشگری وصنایع دستی گفت :کمیته
کارشناسی میراث جهانی به دو پرونده جشن
مهرگان و ساز عود اشکاالتی را وارد کردند که
گزارش مربوط به دفاعیات آماده و در اختیار
این کمیته قرار گرفته است .آقای طالبیان ابراز
امیدواری کرد گزارش دفاعیات مورد پذیرش
کمیته کارشناسی میراث جهانی یونسکو قرار
گیرد و آثار میراث ناملموس ثبت جهانی شود
که در این صورت رتبه ایران از جایگاه هفتم
باالتر خواهد رفت .وی درباره رسیدگی به روند
عملیات ساخت و ساز کارخانه قند در حریم
بنای میراث جهانی چغازنبیل گفت :هم اکنون
عملیات بطور کامل متوقف شده است و در انتظار
نامه رسمی استاندار در خصوص انتقال ساخت و
ساز به مکان دیگری هستیم تا گزارش نهایی را
برای سازمان جهانی یونسکو ارسال کنیم.

