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اخبار
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در
نشست با شهردار منطقه :19

ضرورت نگاه اجتماعی محور به مسائل
خالزیل و مشارکت سایر نهادها

مسائل و مطالبات محدوده خالزیل طی
نشستی با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران ،شهردار منطقه 19و مدیران
شهرداری این منطقه بررسی شد.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا جوادی یگانه
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران محدوده
خالزیل را یکی از محالت معضل دار شهر تهران
اعالم کرد و بهبود وضعیت زیستی و اجتماعی آن را
منوط به برنامه ریزی و اجرای اقدامات مورد نیاز در
راستای کاهش آسیب های اجتماعی این محدوده
و ساماندهی آسیب دیدگان آن دانست .او با اشاره
اینکه سکونت در کوره پزخانه ها و وجود معتادان و
بی سرپرستان از جمله معضالت خالزیل بوده است
خاطرنشان کرد :از دیگر مسائل این محدوده وجود
ضایعات فروشان بوده که برای حل این مسائل
نیاز به نگاه فرامنطقه ای و ورود سایر دستگاه ها
و ارگان ها است .به گفته این مسئول کسب رضایت
شهروندان و رسیدگی به مطالبات آن ها از اولویت
های اجرایی در این محدوده محسوب می شود که
در همین راستا نیاز است ضمن شناسایی و احصاء
نیازها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع آن
ها ،اقدامات مورد نیاز بصورت مشخص و به تفکیک
در حوزه وظایف شهرداری منطقه ،معاونتها و سایر
نهادها تعیین شود .جوادی یگانه احداث بیمارستان
در این منطقه را از اقدامات مطلوب این منطقه برای
ارائه خدمات درمانی به شهروندان دانست و اعالم
کرد :این موضوع پس از تحویل زمین و توافق با
دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تأیید به شورا ارائه
می شود .علی توکلی شهردار منطقه نیز در این
نشست با اشاره به آسیب های اجتماعی خالزیل
و پارک  180هکتاری گفت :تمام تالش ما براین
بوده تا این بخش از ناحیه  3را از حاشیه به متن
بیاوریم چراکه برای حل مسائل و تعیین تکلیف این
محدوده نیاز به همکاری همه ارگانها است .به گفته
او تاکنون  40هکتار از کل محدوده بوستان 180
هکتاری تملک شده و بخش دیگری از اقدامات
صورت گرفته  ،مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز
در این محدوده بوده است .توکلی با بیان اینکه
تعیین تکلیف پارک  180هکتاری باعث حل ریشه
ای مسئله این محدوده می شود اظهار کرد40 :
هکتار از  140هکتار تملک نشده در محدوده پارک
 180هکتاری ،از معضالت اصلی محسوب می شود
چرا که توسط موقوفه به انبار تجاری تبدیل شده و
راه حل آن نیز ابطال اجاره نامه ها و یا تبدیل به
اجاره نامه های زراعی است .او یکی از اقدامات مؤثر
در این محدوده را مقابله با آتش افروزی ها دانست
و گفت :سال گذشته  40گاراژ متخلف شناسایی و با
عوامل این اقدام غیرقانونی برخورد شد و با توجه به
نتایج موفق آن ،امسال نیز به صورت مستمر دنبال
می شود .ارائه خدمات به شهروندان محالت ناحیه
سه در قالب پروژه های کوچک مقیاس از دیگر
مباحث مطرح شده توسط شهردار منطقه بود که
در پاسخ به درخواست شهروندان و شورایاران این
محالت و بهسازی محیطی صورت گرفته است.

ماجرای تبلیغ « فروش و واگذاری
واکسن کرونا « چیست؟

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن تاکید
بر اینکه « هرگونه تبلیغ  ،فروش و تزریق واکسن
کرونا در فضایمجازی ممنوع است «  ،هشدار داد
 :این ترفند مجرمان سایبری برای کالهبرداری از
شهروندان است.سرهنگ «رامین پاشایی» معاون
اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت :در پی انتشار اخبار
تولید واکسن کرونا  ،شاهد انجام تبلیغات گسترده
با مضمون « فروش و واگذاری این دارو در فضای
مجازی و به خصوص شبکههای اجتماعی « هستیم.
وی ادامه داد  :مجرمان سایبری با شگردهای
مختلف نظیر اعطاء واکسن کرونا در قبال ثبت نام
در تورهای مسافرتی و یا تبلیغات فریبنده ،ثبت نام
آزمایشی انسانی تزریق واکسن کرونا در کشورهای
خارجی به همراه تور توریستی و تفریحی ،در صدد
کالهبرداری از متقاضیان می¬باشندکه در این
راستا تمامی تحرکات و جریان های مشابه در
کارگروه ویژه پلیس فتا در حال رصد است .سرهنگ
پاشایی با بیان اینکه تنها مسیر واقعی دسترسی
به خدمات بهداشتی و درمانی صرفا مجاری قانونی
اعالم شده از وزارت بهداشت و درمان وآموزش
پزشکی می باشد ،افزود :هرگونه تبلیغ و فروش
دارو و واکسن از طریق فضای مجازی جرم تلقی
می شود و با متخلفین این حوزه برخورد قانونی
خواهد شد.

پرداخت  ۶میلیون وام بالعوض به
دانشآموزان مبتال به کرونا

مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش
گفت :دانش آموزان با توجه به اینکه مشمول بیمه
دانش آموزی میشوند در صورت ابتال به کرونا ۶
میلیون تومان وام بالعوض میگیرند.گودرز کریمی
فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش،
درباره چگونگی تامین هزینه درمان دانش آموزان
مبتال به کرونا اظهار کرد :در بیمه درمان حوادث
دانشآموزی پیش بینی کردیم که هزینههای
فوت ،نقص عضو ،دیه ،هزینههای کلینیکی و
پاراکلینیکی ،بستری و جراحی سریع در بخش
بیمارستانی مشمول این بیمه باشند .او ادامه داد:
با توجه به پوشش بیمهای اقالم ذکر همه موارد
را پرداخت کنیم و یک بخش هم موارد مربوط به
حادثه است که به صورت کلی این حادثه ممکن
است ساده باشد یا شامل مواردی مانند زلزله و
سیلشود.مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و
پرورش بیان کرد :عالوه بر این موضوع حوادث
میتواند موارد دیگری از جمله بیماری کرونا را هم
شامل شود که در این مورد در بخش بیمارستانی
و بخشهای دیگر  ۶میلیون تومان وام دریافت
میکنند.کریمیفر تصریح کرد :پرداخت این مبلغ
در شرایطی است که کرونا را جزو بیماری های
صعب العالج در نظر گرفتیم بنابراین مبلغ به طور
بالعوض است اما اختصاصا ردیف جداگانه ای برای
کرونا نداریم ولی بابت تامین هزینه های درمان هم
نگرانی وجود ندارند.

اجتماعی
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وزیر بهداشت :اجازه نمیدهم هموطنم گروه هدف تست واکسن شود

تولید و تزریق واکسن ایرانی کرونا در بهار1400

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
واکسن کرونا را تولید میکنیم و تا بهار سال آینده
این واکسن را در ایران خواهیم داشت.
سعید نمکی ،در ستاد مدیریت بیماری کرونای
خراسان جنوبی اظهار کرد :رعایت پروتکلهای
باالی  ۹۰درصد در مردم و اصناف نشان از غنای
فرهنگی مردم است.
وی با بیان اینکه باید با تالش هر چه بیشتر
از آمار ورودی بیمارستانها و مرگ و میر ناشی از
کرونا بکاهیم ،افزود :باید همدلی و اتحاد را برای
تمام روزهای سخت کرونا حفظ کنیم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه واکسن کرونا را تولید میکنیم و تا بهار سال
آینده آن را خواهیم داشت ،تصریح کرد :بنده به
عنوان وزیر بهداشت اجازه نمیدهم هم وطنم گروه
هدف تست واکسن شود.
وی با بیان اینکه کرونا با تپش قلب مردم
دخیل شده و بسیار نیازمند تحلیل و تفسیر نیست
بلکه باید از ابتال بیماری بکاهیم ،تصریح کرد :اگر از
مرگ و میر یک نفر بکاهیم ،بزرگترین خدمت را به
مردم منطقه داشتهایم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
بیان اینکه خراسان جنوبی در خیز وحشتناک
پاییزه قرار گرفت و با توجه به التهاب پیش آمده در
استان برای ما از اهمیت باالیی برخوردار بود ،اظهار
کرد :جنوب کرمان و خراسان جنوبی گرفتار این
آتش بیماری دیدیم به طوری که طبس رتبه اول
مرگ و میر کرونا را دارد.
نمکی با بیان اینکه با توجه به شرایط
جغرافیایی منطقه ،تحلیل یک مرگ در خراسان
جنوبی با یک مرگ در شهرهای پر جمعیت بسیار
متفاوت است ،تصریح کرد :پیک سوم تمام جهان
را گرفتار کرد؛ علی رغم اینکه میگویند ایران در
رتبه  ۱۲است ،در واقع رتبه  ۳۱جهان را از نظر
مرگ و میر داریم.
وی با بیان اینکه  ۸۸کشور جهان آماری دقیق
از کرونا ارائه نمیدهند ،تصریح کرد :ایران همواره

موسسات مدال افتخار گرفتیم.
وی با بیان اینکه  ۱۶۰شهر قرمز داشتیم،
اما اکنون با همدلی و وفاق  ۲۳شهر قرمز داریم،
تصریح کرد :در مهار کرونا در اردیبهشت ،در اوج
تحریم و بدترین شرایط کشور ،میزان آمار مرگ و
میر کرونا را به  ۳۰تا  ۴۰نفر رساندیم ،اما دو مرتبه
عنان از دستمان خارج شد و شاهد پیک دوم و
سوم بودیم.
واکسن پایان کرونا نیست

در ارائه آمار و اطالعات ،صحیح ترین ،دقیق ترین و
مقرون به صحت ترین آمار را ارئه داده است.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه انسانی سیاسی نیستم و هرگز سوار بر قطار
سیاست نشدهام ،تصریح کرد :برخی کشورهای
همسایه آمار درستی از کرونا ارائه نمیدهند.
نمکی با بیان اینکه من به مردم هرگز دروغ
نخواهم گفت و چیزی از آنها پنهان نخواهم کرد،
اظهار کرد :اعتباری ما به واسطه مردم است و اگر
ما را به راست گویی و امانت داری نپذیرند باید به
حال خودمان گریه کنیم.
ایران مقرون به صحت ترین آمار را ارائه
میدهد

وی با بیان اینکه آماری که ایران ارائه میدهد
مقرون به صحت ترین آمار جهانی است ،تصریح
کرد :در شرایط پیش رو فرصتی برای ورود به
حاشیه و تله های ژورنالیستی نداریم و آرامش
مردم و کاهش تب کرونا مهم است.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیان
کرد :ابتالی سه هزار نفر در روز در آمریکا و ۸۷۸
مرگ در ایتالیا آمار تاسف باری بوده که برای

سالمتی مردمانش دعا میکنیم.
نمکی با بیان اینکه کشورهایی مانند انگلیس
و آلمان زیرساختهای آماده برای خدمت رسانی
دارند ،اما آمار مرگ باالی  ۵۰۰نفر را تجربه
داشتهاند ،تصریح کرد :متوسط تخت ما  ۱.۶به ازای
هر هزار نفر جمعیت است.
وی با بیان اینکه ما با دستهای بسته در
اقیانوس بال شنا میکنیم چراکه با خباثتهای
آمریکا برای تامین دارو در حصر هستیم ،اظهار
کرد :آمارها در برابر همت ،غیرت و شجاعت مردم
سر تعظیم فرود آوردهاند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیان
کرد :بر اساس پیس بینیها ،ایران در این ماه باید
روزی  ۱۲۰۰مرگ ناشی از کرونا داشت ،اما نه تنها
این اتفاق نیفتاد بلکه با همکاری مردم و مسئوالن
کمر منحنی در پیک سوم شکست.
نمکی با بیان اینکه تمام اقشار و گروههای
مردمی به میدان مبارزه با کرونا آمده و مرگ را
به  ۲۰۰نفر نزدیک کردند که این امر حماسهای
بسیار ارزشی بوده و در تاریخ ایران ثبت خواهد
شد ،افزود :در اوج تحریمها در پیش بینی برخی

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه ما راهی جز اینکه خالف رویههای گذشته
عمل کنیم ،نداریم ،خاطرنشان کرد :موثرترین
واکسن دنیا را برای این کشور تامین میکنیم؛
روزهای آینده این خبر خوش را خواهیم داد که
این واکسن از معتبر ترین منابع وارد میشود.
نمکی با بیان اینکه واکسن پدیدهای نیست
که بشریت را از کرونا نجات دهد؛ هرچند تاثیرگذار
است ،اما تمام داستان نیست ،تصریح کرد :از مردم
میخواهیم امسال یلدا را به شیوهای متفاوت برگزار
کنیم ،نمیدانیم در پیک جدید چه هجمه جدیدی
را خواهیم داشت.وی با بیان اینکه سخنهای
زیادی را در مورد واکسن شنیدهاید ،افزود :هر گونه
ساده انگاری و عادی انگاری ،شرایط زمستانه را
سخت میکند و باید شب یلدای سال جاری را به
گونهای متفاوت با دیگر سالها ببینیم.
اجازه نمیدهم هم وطن ایرانی گروه هدف
تست واکسن شود

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه تمام تالش ما بر این است که مردم این سرزمین
حسرت نداشتن امکاناتی را که دیگران دارند نخورند،
تصریح کرد :به دنبال این هستیم که با نگاه اعتقادی،
ملی و مردم ساالری دینی ،ملت شریف ایران به آنچه
که درخور شان آنها است ،دست یابند.
نمکی یادآور شد :نمیگذاریم ملت ایران موش
آزمایشگاهی هیچ جریانی شود و نمیگذاریم غیرت
ملی این سرزمین پایمال برخی از فزون خواهیهای
دیگران شود.

حریرچی :خودمان جلوی دوربین واکسن کرونا را میزنیم

ژن خوب و نورچشمی در تزریق واکسن کرونا نداریم

حریرچی گفت :ژن خوب و نورچشمی در تزریق واکسن کرونا
نداریم و خودمان جلوی دوربین واکسن کرونا را میزنیم.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :در دو هفته گذشته دستورالعملها به خوبی اجرا شد و
برنامه بسیار وسیعی شامل طرح شهید سلیمانی با همکاری نهادهای
مختلف مانند بسیج ،سپاه ،وزارت ارتباطات و وزارت کشور اجرایی
شد و طرح ممنوعیت تردد نتایج بسیار خوبی داشته است و میزان
مرگ و میر روزانه به حدود  ۲۰۰نفر رسیده است و امیدواریم وضعیت
ادامه پیدا کند.
وی افزود :همکاری جمعی خوبی شکل گرفته است و همه در
حوزه سالمت پای کار آمده اند و همبستگی اجتماعی خوبی ایجاد
شده است و صنوف و نیروی انتظامی همکاری خوبی دارند و اینکه
 ۹۵درصد مردم از ماسک استفاده کنند.
حریرچی گفت :رنگ بندیهای ستاد ملی مقابله با کرونا در سه
رنگ زرد ،نارنجی و قرمز خالصه شده است و توصیههای بهداشتی
مانند توصیههای اخالقی کهنه نمیشود و تاثیرش از واکسنهای
مدعی در دنیا بیشتر است و علی رغم آمدن واکسن کرونا در دنیا
همچنان توصیه ما استفاده از ماسک ،شستو شوی دست ها ،رعایت
فاصله گذاری اجتماعی و تجمع کمتر است و اگر واکسن هم بیایید
این توصیهها کمرنگ نمیشود و از بین نخواهد رفت.
وی افزود :برخی توصیهها پس از شیوع کرونا مانند استفاده از
دستکش غلط بود و تغییر کرد یا دیگر توصیه به ضدعفونی خیابان ها
توصیه نمی شود و مردم باید تا اطالع ثانوی نکات بهداشتی تاکید
شده را رعایت کنند.
حضور در دورهمی خانوادگی و رستوران شوخی است

حریرچی با بیان اینکه برای دورهمیهای شب یلدا بسیار هراس
داریم ،گفت :شب یلدا میتواند زحمات یکی و دو ماهه گذشته ما
را خدشه دار کند و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در دورهمی
خانوادگی و رستوران شوخی و مسخره است؛ در شب یلدا مردم
میخواهند تخمه بشکنند حرف بزنند و حافظ بخوانند و همه اینها
شانس ابتال را افزایش میدهد.
وی افزود :در کشوری مانند انگلیس بیشترین سن ابتال در

نوجوانان  ۱۱تا  ۱۵سال است و از این گروه سنی  ۲بار تست کرونا
میگیرند تا این گروه سنی در کریسمس پدربزرگها و مادربزرگ ها
را مبتال نکنند و در فرانسه و انگلیس در شب کریسمس قرار است
منع آمد و شد اعالم کنند؛ پیشنهاد ما منع آمد و شد دو روز  ۲۹و
 ۳۰آذر ماه است البته به شرطی که مردم به پیشواز شب یلدا نروند و
مردم پنج شنبه و جمعه شب یلدا نگیرند و پیشنهاد اصلی منع آمد و
شد از روز پنج شنبه تا شب یلداست و این پیشنهاد به کمیته امنیتی
و اجتماعی ستاد مقابله با کرونا داده شده است.
حریرچی گفت :مردم شب یلدا را مجازی کنند چرا که دورهمی
ها در شب یلدا می توانند بیماری را شعله ور کند و شب خاطره انگیز
را به شبی سیاه تبدیل کند و از فرمانداران و دهیاران درخواست می
کنیم که بیشتر مراقبت کنند چرا که سنت شب یلدا در شهرهای
کوچک بیشتر مورد توجه است .به کافی شاپ ها ،رستوران ها ،قهوه
خانه ها و تاالرهای پذیرایی درباره برگزاری زیر زمینی شب یلدا
هشدار می دهیم که با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد.
بدترین نوع آپارتاید و تحریم بر ایران اعمال شده است

حریرچی درباره تامین واکسن کرونا گفت :برای تولید داخل
واکسن کرونا دانشمندان ایرانی با ایثار کار میکنند و سرمایه
گذاریهای بسیاری صورت گرفته است ،باید توجه داشت ما درگیر
انتقال واکسن آنفلوانزا شدیم و واکسنهای ما را در فرودگاه بلوکه
کردند و بدترین نوع آپارتاید و تحریم از طرف ترامپ بر ایران اعمال
شده است و ما برای خرید هم اقدام کرده ایم و تولید مشترک هم در
دستور کار داریم.
حریرچی گفت:آمریکا برای کمتر از یک ششم جمعیت کشورش
واکسن خریداری کرده است ،ترکیه ،مصر و امارات واکسن چینی را
تزریق میکنند و ما باید ببینیم کدام واکسن موثر و کم عارضه تر
است و قول میدهیم واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت را
تامین کنیم.
ژن خوب و نورچشمی در تزریق واکسن کرونا نداریم

معاون کل وزارت بهداشت گفت :باید توجه داشت که واکسن
باید عادالنه توزیع شود و ژن خوب و نورچشمی در تزریق واکسن
کرونا نداریم و طبق دستورالعمل اولویت بندی صورت می گیرد و

کادر بهداشت و درمان و افراد آسیب پذیر در اولویت قرار دارند و در
حوزه سالمت مبانی عدالت در دسترسی باید عملی شود.
وی با بیان اینکه خودمان جلوی دوربین واکسن کرونا را میزنیم،
گفت :مسئوالن و رئیس ستاد فرمان اجرایی امام خمینی (ره) اعالم
کردند ما برای تزریق واکسن کرونای ایرانی پیش قدم خواهیم شد
و باید توجه داشت اگر اعتماد نباشد هیچ کدام از این اقدامات موثر
نخواهد بود و  ۴هزار منافق در آلبانی داریم که مطلب علیه مردم
ایران میزنند و با وجود همه اینها برخی ادعا خواهند کرد که این
مسئوالن واکسن خارجی یا آب تزریق کرده اند .حریرچی تاکید
کرد :درباره آینده ویروس کرونا این اشتباه است که با تزریق واکسن
ویروس از بین خواهد رفت ما هنوز نمیدانیم بعد از ابتال چقدر ایمنی
ایجاد میشود و باید ایمنی واکسن و عوارص آن را ببینیم و برخی
کشورهای اطراف ما واکسن رایگان تزریق نخواهند کرد.
معاون کل وزارت بهداشت گفت :بسته به نوع واکسن تزریقی
شرایط واکسیناسیون فرق میکند ،از طرفی در امریکا  ۲۵درصد و در
روسیه  ۴۵درصد مردم اعالم کرده اند که واکسن تزریق نخواهند کرد،
از طرفی برخی واکسنها مانند فایزر برای انتقال نیاز به دمای منفی
 ۷۰درجه دارند و یخچالهای ما تا منفی  ۲۰درجه سرد نگه میدارند
و ما شرایط نقل و انتقال این واکسن را در کشور ایران با این پهنه
جغرافیایی نداریم ،اما از نظر تامین نیرو نگرانی وجود ندارد و نیرو به
اندازه کافی برای واکسیناسیون علیه کرونا داریم.

ساالری در جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران در قلب طهران:

بازار بزرگ تهران ،مرکز خرید و فروش و توزیع کاال در مقیاس ملی و منطقهای است
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در
جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر
تهران با بیان این نکته که بازار بزرگ تهران ،مرکز خرید و فروش و
توزیع کاال در مقیاس ملی و منطقهای است ،بر ضرورت توجه به حوزه
ایمنی در بازار تأکید کرد.
به گزارش امتیاز ،چهل و چهارمین جلسه کمیته خدمات
و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران با حضور محمد
ساالری ،رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و زهرا نژادبهرام ،عضو
هیأترئیسه شورای اسالمی شهر تهران به همراه کاوه حاجعلیاکبری،
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ،عبدالرضا چراغعلی ،سرپرست
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ،احمد کریمی ،دبیرکل
انجمنهای اسالمی اصناف و بازار ،علیمحمد سعادتی ،شهردار منطقه
 12و مسؤوالن شبکههای آب ،برق ،فاضالب ،اوقاف ،میراث فرهنگی،
آتشنشانی ،همچنین اعضای هیأت امنای بازار تهران در خانه مرحوم
حاج حسین ملک در محله بازار منطقه  12تشکیل شد .بر اساس این
گزارش ،در این جلسه که پس از بازدید میدانی از از محدوده 112
هکتاری بازار بزرگ تهران و محدوده پیرامونی آن با وسعتی برابر 500
هکتار تشکیل شد ،ساالری با اشاره به محورهای اصلی کارگروههای
ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران در حوزه ارتقای ایمنی بازار
گفت :ارتقای ایمنی شبکه برق ،شبکه اطفای حریق ،شبکه فاضالب

و جمعآوری آبهای سطحی ،تجهیز ایستگاه  7آتشنشانی ،احداث
ایستگاه جدید آتشنشانی در شرق بازار ،بهرهبرداری از پالکهای
اوقافی ،تعیین ضوابط تخریب و نوسازی و مرمت ،احداث کالنتری،
ساماندهی موتورسیکلت و باراندازها و ساماندهی مشاغل و انبارهای
ناایمن از جمله این محورهاست .وی با یادآوری این مطلب که ما در
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ،موضوعاتی نظیر ایمنی
بازار را با جدیت پیگیری میکنیم ،افزود :این پیگیریها در نهایت به
تشکیل کمیتههای متعدد از جمله کمیته خدمات و زیرساخت ذیل
ستاد بازآفرینی پایدار شهری تهران منجر شد .رئیس کمیسیون
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران با بیان این نکته
که بازار بزرگ تهران ،مرکز بازرگانی ،خرید و فروش و توزیع کاال در
مقیاس ملی و منطقهای است ،بر ضرورت توجه به حوزه ایمنی در
بازار تأکید کرد و ادامه داد :ازآنجاکه ترکیب اعضای این کمیتهها،
فرابخشی و متشکل از همه سازمانها و نهادهای ذیمدخل است،
ظرفیت خوبی برای پیگیری معضالتی همچون ایمنی بازار تهران
در آنها ایجاد شده است.سعادتی نیز با تأکید بر توجه ویژه مدیریت
شهری به موضوع ایمنی بازار تصریح کرد :بر اساس گزارشها ،روزانه
یک تا دو میلیون نفر در این محدوده تردد دارند و این موضوع موجب
شده ،ظرفیت درخور توجهی از شهرداری تهران و شهرداری منطقه
صرف ارائه خدمات ،بهویژه خدمات نگهداشت در شب به این مجموعه

شود.
وی برخی مسائل مهم در این محدوده را فرسودگی بافت ،وجود
بناهای تاریخی ،نفوذناپذیری معابر و نابهسامانیهای مربوط به انتقال
شبکههای برق ،آب ،گاز و ...خواند و گفت :این مسائل ،موضوع ایمنی
بازار تهران را به دغدغهای عمومی و امنیتی تبدیل کرده که امیدواریم
با برگزاری چنین جلساتی و پیگیری و رفع مسائل موجود ،شاهد
بهبود وضعیت فعلی بازار تهران و رفع نگرانیها در این حوزه باشیم.
سپس نژادبهرام ،آثار تاریخی بازار را همچون نگینی بر انگشتری
قلب اقتصادی کشور خواند و با اشاره به بازدید میدانی انجامشده
اظهار داشت :از جمله مسائلی که در این بازدید ،بررسی شد ،فضاهاي
بيدفاع بازار و بهسازيهاي صورتگرفته توسط كاسبان با تسهيلگري
دفتر توسعه محلي ،همچنین كابلهاي برق اصالحشده توسط اداره
برق بود که تذکرات و پیشنهادات الزم در مورد آنها به مسؤوالن امر
داده شد.
گفتنی است از مهمترین تصمیمات این جلسه ،تجمیع و
غربالگری مشکالت و چالشها و ارائه راهکار برای رفع آنها بود که
مقرر شد در جلسات آتی با حضور نمایندگان سازمانها و نهادهای
مربوطه ،موارد احصاشده به طور موردبهمورد پیگیری شود و در
صورت ضرورت ،استانداری تهران همچون گذشته از ظرفیت مصوبات
شورای تأمین برای تحقق موضوعات بهرهگیری کند.

آخرین آمار کرونا در ایران؛ تعداد مبتالیان به ۷هزار نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷۴۵۱
مورد جدید کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت
گذشته خبر داد.
دکتر سیماسادات الری گفت :از  24ساعت
روز  ۲۳آذر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۷ ،هزار و  ۴۵۱بیمار جدید مبتال به

کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۸۳۳نفر از
آنها بستری شدند .وی ادامه داد :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۱۰۸هزار و
 ۲۶۹نفر رسید .الری گفت :متاسفانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۲۴۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به

 ۵۲هزار و  ۱۹۶نفر رسید .به گفته وی ،خوشبختانه
تا کنون  ۸۱۲هزار و  ۲۷۰نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری ادامه داد ۵۷۲۳ :نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند .سخنگوی وزارت بهداشت افزود:

تا کنون  ۶میلیون و  ۷۰۴هزار و  ۲۴۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری گفت :در حال حاضر و بر اساس آخرین
تحلیل ها ۱۲ ،شهرستان در وضعیت قرمز۲۸۸ ،
شهرستان نارنجی و  ۱۴۸شهرستان در وضعیت
زرد قرار دارند.

خبر کوتاه
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه یک:

 ۳۵متری افتخاری تا پایان سال به
بزرگراه امام علی (ع) متصل می شود

پروژه  ۳۵متری شهید افتخاری به عنوان
رینگ ترافیکی شمال شرق منطقه یک ،تا پایان
سال به بزرگراه امام علی (ع) متصل می شود.
به گزارش امتیاز؛ احمد غیورانه معاون
فنی و عمران شهرداری منطقه یک با اعالم خبر
فوق اظهار داشت ۳۵ :متری شهید افتخاری به
عنوان بزرگترین پروژه ی ترافیکی شمال تهران
و یکی از  ۵۷پروژه شاخص تهران بزرگ به شمار
می آید که با هدف ساماندهی ترافیکی ،تسهیل
در تردد وسایل نقلیه و دسترسی محلی تا پایان
سال به بزرگراه امام علی (ع) متصل می شود.
وی افزود :این پروژه که در محدوده شرق
منطقه یک از سال  ۱۳۹۲با هدف اتصال
مجموعه دارآباد به بزرگراه های امام علی (ع)
و شهید صیاد شیرازی آغاز شد در گذشته به
برج های نوبل و خیابان شهید رجبی منتهی می
شد و امکان دسترسی به بزرگراه را نداشت و
دارآباد را در بن بست قرار داده بود و مسیرهای
جایگزین برای دسترسی به بزرگراه ها به سختی
و در ساعت های پیک ،منجر به ترافیک خیابان
های محلی می شد .معاون شهردار منطقه یک
تصریح کرد :در حال حاضر با همکاری ارتش
جمهوری اسالمی ایران در آزادسازی امالک
داخل طرح و مراحل نهایی تملک زمین های
ارتش و رفع معارض این خیابان ،پروژه در حال
تکمیل است و دسترسی به بزرگراه امام علی(ع)
تا پایان سال امکان پذیر می شود.
به منظور مقابله با شیوع کرونا در محله های
منطقه  15انجام می شود؛

بسیج ارگان ها برای شناسایی ناقالن
بی عالمت در جنوبشرق تهران

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 15
از اجرای طرح «شهید سلیمانی» به منظور
شناسایی ناقالن بی عالمت کرونا و افرادی که
در روزهای ابتدای بیماری به سر می برند و هنوز
عالئمی ندارند با هدف مقابله با شیوع آن در
میان خانواده و جامعه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری با اعالم
این خبر گفت :این طرح با رویکرد محله محوری
با هدف پیگیری و مراقبت از افراد مشکوک
و مبتال به کووید ۱۹قبل و بعد از بستری در
بیمارستان از اول آذر با همکاری اداره بهداشت،
بسیج محالت و شهرداری در محله های بیستگانه
منطقه  15آغاز به کار کرد .او افزود :به منظور
هماهنگی نهاد ها پیش از اجرای عملیاتی طرح
جلسات متعددی با حضور نمایندگان بهداشت،
بسیج و مدیر اداره سالمت منطقه برگزار و در
این راستا مسئولیت و وظایف هر ارگان مشخص
شد.مختاری به تشریح این طرح پرداخت و گفت:
غربالگری اولیه خانه به خانه و ارائه گزارش به
پایگاه بهداشت و بررسی گزارشات با فرستادن
نماینده بهداشت درب منزل و انجام تست pcr
از جمله اقدامات انجام شده در این طرح است.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه  15در پایان
اضافه کرد :این طرح از محله مسعودیه واقع در
ناحیه  6شروع به کار کرد و هم اکنون غربالگری
اولیه توسط نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی
در تمامی محالت منطقه ۱۵در حال اجراست.

جمع آوری  60دستگاه خودروی
اسقاطی از معابر شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه چهار از اجرای طرح ساماندهی
و جمع آوری خودروهای اسقاطی و بالاستفاده
از سطح معابر خبر داد و گفت :از ابتدای سال
جاری تا کنون حدود  60خودروی اسقاطی با
رعایت تشریفات قانونی از سطح معابر جمع
آوری و به پارکینگ انتقال داده شدند.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» با
اعالم این خبر و با اشاره به مشکالت عدیده
خودروهای اسقاطی در سطح معابر گفت :بر
اساس قانون سد معبر عمومی ،اشغال پیادهروها و
استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع بوده و شهرداری
مکلف است ضمن جلوگیری نسبت به رفع موانع
موجود و آزاد کردن معابر و اماکن اقدام کند.
او ادامه داد :به منظور رفاه حال شهروندان
و بهبود سیمای شهر از ابتدای سال  99تا به
امروز نسبت جمع آوری و انتقال به پارکینگ 62
دستگاه خودروی بالصاحب و متوقف شده پس
از چندین بار اخطاریه کتبی داد .معاون خدمات
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار
افزود :پاتوق معتادان ،خرید و فروش مواد مخدر
و انبار وسایل سرقتی از جمله مواردی است
که وجود یک خودروی اسقاطی می تواند این
مشکالت را به دنبال داشته باشد .فرخی افزود :در
حال حاضر حدود  370دستگاه خودرو اسقاطی
توسط این منطقه جمع آوری و به پارکینگ واقع
در محله حکیمیه منتقل شده است.

دستگیری بیش از  ۳۰نفر از فعاالن
سایتهای شرطبندی

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت :بیش از ۳۰
نفر از افرادی که در حوزه قمار و شرط بندی
فعال بودند ،دستگیر شدند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس
پلیس فتا پایتخت اظهار کرد :با اقدام پلیس فتا
تهران ،طی چند روز گذشته بیش از  ۳۰نفر از
افرادی که در حوزه قمار و شرط بندی فعال
بودند ،دستگیر شدند و آنها را در اختیار مرجع
قضایی قرار دادیم.
وی ادامه داد :قالب این اشخاص کسانی
هستند که در فضای مجازی تبلیغات سایتهای
شرط بندی را انجام دادند و در قبال این تبلیغات
هم وجوهاتی را اخذ کردند.
سرهنگ گودرزی گفت :برخی افراد
کارتهای بانکی خود را در اختیار مجرمان
سایبری قرار دادند و باعث شدند که وقوع
جرم شرط بندی تسهیل شود ،این افراد در
حال حاصر در اختیار پلیس هستند و بررسیها
همچنان ادامه دارد.

