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اخبار
رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد؛

تولید روزانه  ۳۰میلیون ماسک در کشور

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتقاء
کیفیت ماسکهای سه الیه تولید داخل ،گفت:
ظرفیت تولید روزانه ماسک در کشور به بیش از
 ۳۰میلیون عدد رسیده است.
محمدرضا شانهساز ،در جلسه تأمین
ماسک که با حضور رئیس امور صنعتی ریاست
جمهوری ،مسئوالن مرتبط وزارت صمت،
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان و اصناف تشکیل شده بود ،با اشاره
به اینکه تولید ماسک کشور از  ۱۶۰هزار عدد
در روز در ابتدای شیوع کرونا به بیش از ۳۰
میلیون عدد رسیده است ،افزود :در حال حاضر
روزانه  ۴میلیون عدد ماسک شامل یک میلیون و
 ۸۰۰هزار عدد برای مراکز درمانی و  ۲میلیون و
 ۲۰۰هزار عدد ماسک برای عرضه در داروخانهها
توزیع میشود.
وی ادامه داد :در حال حاضر  ۲۲۵شرکت
دارای پروانه ساخت با کد  IRCفعال هستند و
خوشبختانه امروز نیاز مصرف ماسک در کشور به
خوبی توسط تولیدکنندگان داخلی پوشش داده
میشود و  ۵۱میلیون ماسک دپو داریم.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه
داروخانهها نسبت به اصناف دیگر قابلیت نظارت
پذیری بیشتری دارند ،گفت :بر این اساس
داروخانهها در اولویت توزیع و عرضه ماسک قرار
دارند و به مردم توصیه میکنیم برای اطمینان
بیشتر از کیفیت ،ماسک مورد نیاز خود را از
داروخانهها و اماکن معتبر (فروشگاههای عرضه
تجهیزات پزشکی و فروشگاههای بزرگ) تأمین
کنند.
شانهساز با تاکید بر لزوم ارتقا استانداردهای
ماسک سهالیه جراحی و اجرای ضوابط
سختگیرانهتر برای تولید این نوع ماسکها،
اظهار کرد :با سرعت بخشیدن به صدور پروانه
 IRCو ساماندهی عرضه ماسکها میتوانیم
به سمت ارتقا کیفیت ماسکهای تولیدی گام
برداریم ،همچنین توزیع ماسک نیز باید توسط
شرکتهای پخش معتبر صورت گیرد تا بتوانیم
بر چرخه توزیع نظارت بیشتری داشته باشیم.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به لزوم نظارت
بیشتر و جلوگیری از ورود ماسکهای بیکیفیت
خارجی در بازار گفت :با کنترل زنجیره توزیع
ماسک توسط شرکتهای پخش دارویی
میتوانیم از ورود ماسکهای بیکیفیت در سطح
عرضه جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت شیوع
کرونا شکننده است و تنها سالح مردم در تمام
دنیا استفاده از ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی
و شستشوی مداوم دستها بههمراه ضد عفونی
آنهاست ،تصریح کرد :همچنان استفاده از
ماسک باکیفیت در کنار ضدعفونیکنندههای
دارای مجوز از سازمان غذا و دارو برای سطوح
و دستها بهترین راه مقابله با کرونا است و مردم
باید همچنان نکات بهداشتی را رعایت کنند.
شانهساز با بیان اینکه تعداد واحدهای
تولیدکننده ماسک در کشور افزایش چشمگیری
داشتهاست ،عنوان کرد :در حال حاضر افزایش
کیفیت تولید مورد توجه قرار گرفته و با کمک
بسیج اصناف و بخش خصوصی ،شرکتهایی در
زمینه تولید ملت بلون (ماده اولیه تولید ماسک
باکیفیت) ورود کردهاند و بزودی گامی دیگر در
راستای خودکفایی بیشتر برای تأمین ماسک در
شرایط شیوع پاندمی برداشته میشود.
به گفته وی ،در حال حاضر روزانه  ۷.۴تن
ملت بلون در کشور تولید میشود که معادل ۱۵
میلیون ماسک است ،برای رسیدن به عدد ۳۰
میلیون ماسک روزانه باید تولید ملت بلون را به
دو برابر افزایش دهیم که امیدواریم طی روزهای
آینده قابل دستیابی باشد .البته برای این منظور
باید برای تولید حداقل  ۵میلیون ماسک در
مراکز درمانی ،ملت بلون  ۲۵گرمی و برای مابقی
ماسکها با مصارف عمومی ملت بلون  ۱۷گرمی
استفاده شود.
رئیس جمعیت هالل احمر:

هالل احمر ایران یک میلیون دوز
واکسن کرونا وارد میکند

رئیس جمعیت هالل احمر گفت :نیاز کشور
در حال حاضر حدود  ۱۹تا  ۲۰میلیون دوز
واکسن است که از این تعداد یک میلیون دوز
را هالل احمر از یکی از کشورهای شرق آسیا
وارد می کند.
کریم همتی در نشست خبری خود با
اصحاب رسانه به انتخابات مجامع این جمعیت
اشاره کرد و گفت :در این انتخابات ،داوطلبان
جمعیت هالل احمر اعضای شورای عالی که از
ارکان تصمیم گیری در جمعیت است ،را برای
مدت  ۴سال انتخاب کردند.
وی با اشاره به هفدهمین سالگرد وقوع
زلزله بم افزود :روز جمعه  ۵دیماه سالگرد زلزله
تلخ بم بود و در آن روزگار جمعیت هالل احمر
اقدامات بی نظیری در کمک به مردم داشت .باید
نقاط قوت را دید و نقاط ضعف را نیز برطرف
کرد .زلزله بم از مهیب ترین زلزله های ایران بود
و ما حدود  ۳۵هزار نفر را در آن زلزله از دست
دادیم ۱۱۰ ،هزار نفر متاثر شدند ۱۴ .هزار نفر
زخمی و بیش از  ۱۴هزار نفر نیز از این شهر
کوچ کردند .زلزله ای که هم اقلیم و هم جمعیت
و آینده مردم بم را تحت تاثیر قرار داد.
همتی ادامه داد :در سالگرد این زلزله
باید درسآموختههای این زلزله را مورد توجه
قرار دهیم تا در حوادث آتی کمترین آسیب را
ببینیم .در همین راستا روز جمعه مانور ساعت
صفر در تهران برگزار شد تا آمادگی دستگاهها
مورد سنجش قرار گیرد .به صورت مکتوب نیز از
رئیس جمهوری درخواست شد تا همکاری سایر
دستگاه ها را فراهم کند تا در این مانورها با
تمام قدرت و بدون استرس حاضر شده و امور
را مدیریت کنیم .در این مانور شاهد بودیم که
نیروهای قم و البرز سریع تر از نیروهای تهران
به محل رسیدند و این امر نشان داد که برای
آمادگی نیروها ،بعد زمان و مکان مهم نیست.
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وزیر کشور اعالم کرد:

کاهش  ۷۵۰۰نفری فوتی ها از زمان اجرای طرح هوشمند مقابله با کرونا

وزیر کشور از کاهش  ۷۵۰۰نفری فوتیهای
ناشی از ابتال به کرونا از زمان اجرای طرح هوشمند
مقابله با این بیماری خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در تشریح برگزاری
نخستین سالگرد ترور سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی گفت :امیدواریم ایشان با شهدا و اولیااهلل
محشور باشند .وظیفه ما این است که یاد و خاطره
تالش های این عزیزان را گرامی بداریم .چهره
ایشان با توجه به شرایط موجود به عنوان یک چهره
نظامی مطرح می شد اما ایشان ویژگی های خاصی
داشتند .به شکلی که از سویی دیپلماتی برجسته
بودند و از لحاظ عرفانی مراتب باالیی داشتند و
از نظر سازماندهی نیروها نیز از قدرت بسیاری
برخوردار بودند.
وی افزود :ایشان در مقابله و مبارزه با داعش
اقداماتی انجام دادند که بسیار ارزشمند بود و به
عنوان یک غنیمت محسوب می شدند که سالگرد
ایشان مرور خاطرات ایشان است که باید به عنوان
سرمشق برای همه کسانی که دل در گرو اسالم
و حریت دارند ،محسوب شود .در حقیقت ایشان
با توجه به فرموده مقام معظم رهبری به تنهایی
یک مکتب بودند .امسال نیز نخستین سالگرد
ایشان برگزار خواهد شد که همه عاشقان اسالم
و شهدا باید به دشمنان بفهمانند که همبستگی با
شهدا ناگسستنی است و تجلی همان شکوه مراسم
تشییع ایشان را به نمایش بگذارند اما در شرایط
کنونی با شرایط سخت و غم انگیز کرونا مواجه
هستیم .لذا ستاد برنامه ای دارد که در حداقل
حضور و حداکثر استفاده از فضای مجازی همراه
با رعایت قانون و پروتکل ها مراسم را برگزار کند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در
بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص
خرید واکسن و برنامه ریزی برای واردات آن نیز
گفت :موضوع واکسن از ابتدا مورد توجه همه
کشورها بوده و بسیاری از کشورها اقداماتی را برای
تولید آن شروع کردند .ما نیز در داخل کشور این
کار را انجام داده ایم و موسسات مختلفی شروع
به کار کردند و با توجه به تایید وزارت بهداشت
دو سه مورد از آنها به نتایج خوبی رسیده اند اما
همزمان موضوع واردات واکسن نیز مطرح بوده و
همیشه در ستاد و دولت رئیس جمهور دغدغه این
موضوع را داشتند و مکرر تاکید داشتند که وزیر
بهداشت نسبت به تامین و تهیه واکسن تا زمان
تولید داخلی آن اقدامات الزم را انجام دهند و در
غالب سازمان بهداشت جهانی کشور ما نیز همانند
کشورهای مختلف حرکت کرده است.
وی ادامه داد :در جلسه امروز ستاد نیز
گزارشی در این زمینه ارائه شد و رئیس جمهور
اعالم کردند براساس زمان بندی مشخص این کار

انجام شود اما باید به این نکته توجه داشت که ما
با موضوع تحریم و انتقال منابع مالی در دنیا مواجه
هستیم .بی تردید با قول وزیر بهداشت این کار
انجام می شود و جای نگرانی نیست .تاکید بر آن
است که واکسنی را وارد کنیم که درجه ریسک
آن پایین و درجه صحت آن باال باشد .قطعا وزارت
بهداشت به عنوان متولی و متخصص این موضوع
موارد مختلفی را برای خرید این واکسن در نظر
خواهد گرفت.
وزیر کشور درخصوص حمایت از تولید داخل
و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تبدیل
حمایت ها به ایجاد رانت گفت :سه چهارم فضای
مجازی توسل به معاندین در جهت تحریک عواطف
عمومی از خارج کشور ساپورت می شود .اما مردم
باید بدانند که تالش ما این است که واکسنی با
درجه اطمینان باال تامین شود .وزارت بهداشت
طبقه بندی ای انجام داده که اولین گروه افراد
باالی  ۶۵سال و با بیماری های زمینه ای واکسن را
دریافت کنند چراکه حدود یک میلیون و  ۸۰۰هزار
نفر در این گروه قرار می گیرند اما حدود  ۷۵درصد
فوتی های ناشی از این بیماری نیز از همین افراد
هستند .در مرحله بعد کسانی که بیشترین مخاطره
با توجه به تماس با افراد بیمار دارند همانند کادر
درمان در اولویت بعدی هستند و همینطور اولویت
بندی برای دریافت واکسن انجام شده است.
وی ادامه داد :از لحظه تولید واکسن به نسبت
تامین نیاز واردات آن کاهش می یابد .موضوعی که
در مورد کیت تست های کرونا ویروس نیز اتفاق
افتاد و هنگامی که تولید داخلی این کیت ها انجام
شد واردات آن قطع شد .در زمانی که تولید داخلی
کیت ها آغاز شد ما پیش بینی  ۱۰۰هزار تست در
روز را داشتیم اما در حال حاضر  ۶۵تا  ۷۰هزار
تست روزانه انجام می شود که علت آن کاهش ابتال

و مراجعات بوده که درغالب طرح شهید سلیمانی
زنجیره مبتالیان دنبال شده و خوشبختانه شاهد
توفیقات باالیی در اجرای این طرح بوده ایم.
رحمانی فضلی در تشریح اعمال محدودیت
ها نیز به موضوع پاندمی جهانی و درگیری همه
کشورهای دنیا با کرونا ویروس اشاره کرد و
افزود :بسیاری از کشورها که مدعی هستند امروز
بیشترین آمار مرگ و میر را دارند و به طور کلی
همه دنیا با این پاندمی درگیر هستند .در کشور ما
نیز از اسفندماه فراز و فرودهایی را شاهد بوده ایم.
این موضوع جدید بود و مواجه با آن در دنیا سابقه
نداشت .تجربه و آزمون های متعددی به عمل آمد.
در عرصه بین المللی و جهانی تالش کردیم از همه
تجربه ها استفاده کنیم و در داخل به لحاظ بومی
شرایط مختلفی را در نظر گرفتیم و به صورت دقیق
تجربه ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم .ما در
پیک سوم در برخی روزها با  ۴۹۰نفر فوتی و حتی
نزدیک به  ۵۰۰نفر فوتی مواجه بودیم .از قبل همه
دستگاه های درون قرارگاه عملیاتی وجود داشتند
و کار می کردند اما در مقطعی احساس نیاز شد
که هماهنگی و هم افزایی افزایش پیدا کند .در
حقیقت توصیه حکیمانه مقام معظم رهبری موجب
تشکیل این قرارگاه شد و بسیاری از تعارضات را
حل و فصل کرد به شکلی که ایشان در تعارض
امنیت ،معیشت و سالمت اعالم کردند که سالمت
اولویت است .همچنین ایشان تاکید کردند که ورود
سریع به درمان انجام شود که الزمه آن افزایش
تعداد تست ها بود .در ابتدا روزانه  ۲۲هزار تست
انجام می شد که این رقم به  ۴۴هزار تست افزایش
پیدا کرد و امروز به  ۶۰هزار تست روزانه رسیده و
ظرفیت  ۱۰۰هزار تست نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد :در اوایل آذرماه تعداد شهرهای
قرمز به  ۱۶۰شهر رسیده بود .همچنین  ۲۰۸شهر

نارنجی و  ۸۰شهر نیز زرد بود .اما امروز تعداد
شهرهای قرمز به صفر رسیده ۱۰۸ ،شهر نارنجی و
 ۳۴۰شهر زرد داریم که نشان دهنده افول بیماری
است .همچنین حدود هفت هزار و  ۵۰۰نفر از
آذرماه یعنی شروع کار قرارگاه تا به امروز فوتی ها
کم شده و در شرایطی که در برخی جاها با کمبود
تخت مواجه بودیم از آذرماه تاکنون  ۵۰هزار نفر
از بستری ها تقلیل پیدا کرده و از  ۴۹۰نفر فوتی
روزانه به  ۱۳۴نفر کاهش پیدا کرده است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با بیان
اینکه در نخستین گام این قرارگاه حدود  ۳۸۰مورد
مصوبات قبلی در ستاد مقابله با کرونا مورد ارزیابی
و گزارش گیری قرار گرفت ،افزود :از کمیته ها
گزارشات را دریافت کردیم و جلسات به صورت
مستمر و منظم برگزار شد .در این طرح تجربیات
را مورد بررسی قرار دادیم و با دادن اختیارات
به استان ها هدفمند و هوشمند کار را به پیش
بردیم .همه شهرها به سه بخش قرمز ،نارنجی و
زرد تقسیم شدند و محدودیت های متناسب با آنها
گذاشته شد .هر دوشنبه وضعیت شهرها توسط
وزارت بهداشت اعالم می شود .تاکنون تعداد
مبتالیان به کرونا ویروس یک میلیون و  ۲۰۰هزار
نفر ،فوتی ها  ۵۴هزار نفر بوده که مرگ ها از آغاز
طرح یک سوم تقلیل پیدا کرده و ابتال یک چهارم
تقلیل پیدا کرده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به
موضوع منع تردد از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد اشاره کرد
و افزود :در ابتدا که این طرح مطرح شد به آثار آن تا
به این حدی که در عمل انجام شد ،واقف نبودیم .در
این طرح نیروی انتظامی کار بزرگی را انجام داد و با
هماهنگی انجام شده توانستیم به صورت شبانه نزدیک
به چهار میلیون اتومبیل را شناسایی کنیم که البته
بسیاری از آنها در قالب تاکسی های اینترنتی مجوز
داشتند اما یک میلیون و  ۲۶۰هزار خودرو جریمه
شدند .در این مدت نیروی انتظامی در یک هزار و
 ۹۵۸نقطه استقرار داشت .دو میلیون و  ۵۰۰تذکر
داده شده و یک میلیون و  ۵۰۰خودرو که به صورت
غیرقانونی قصد خروج از شهرهای دارای محدودیت را
داشتند به داخل شهرها عودت داده شدند.
وی ادامه داد :قابل توجه است که در این مدت
 ۳۶درصد از میزان تصادفات جاده ای و همچنین
 ۳۴درصد از فوتی های ناشی از این تصادفات و
 ۲۸درصد از مجروحین ناشی از این تصادفات
کاهش پیدا کرده است .بی تردید هدف اجرای این
طرح و نیروی انتظامی در مرحله اول به هیچ وجه
اعمال جریمه نیست و اصل بر این است که به این
محدودیت ها با هدف قطع زنجیره کرونا ویروس
توجه شود و البته هزینه اقلیتی که رعایت نمی
کنند را عموم مردم ندهند.

شرایط کرونایی کشور چگونه بدتر می شود

توضیح وزیر بهداشت درباره روند تولید واکسن ایرانی

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه
در حال حاضر وضعیت کرونایی کشور
مطلوب است ،گفت :آمار فوتیها پس
از مدتها به کمتر از  ۱۲۰نفر در روز
رسیده است.
سعید نمکی ،در حاشیه رصد طرح
شهید سلیمانی ،افزود :هفته گذشته
از نظر ویروس جدید هفته پرالتهابی
برای جهان بود که نمونههایی از آن در
انگلیس و ژاپن مشاهده شد و مرگ و
میر زیادی را به جهان تحمیل کرد.
وی تاکید کرد :خوشبختانه در
هفته گذشته تعداد مرگ و میرها
کاهش پیدا کرد به طوری که امروز به
فوت زیر  ۱۲۰نفر در کشور رسیدیم.
به گفته نمکی ،در حال حاضر به
روزهای اردیبهشت  ۹۹نزدیک شدهایم و
تعداد مرگ و میرها در برخی استانهای
ما به صفر رسیده است .در حالی که در
روزهای اول آذر همه سرزمینمان قرمز
بود اما امروز زرد و نارنجی هستند که

این اتفاق نیز با لطف خدا ،همکاری و
صبوری مردم ،همکاری کسبه و نهادها
و دستگاههای مختلف رخ داد.
وی با اشاره به اینکه هیچ شهر
قرمزی در کشور هم اکنون نداریم گفت:
 ۱۰۸شهر در وضعیت کرونایی نارنجی و
 ۳۴۰شهر در وضعیت زرد هستند که
کم کم متمایل میشوند به شهرهای کم
خطر و سفید.
وزیر بهداشت گفت :بسیج ،صدا و
سیما ،هالل احمر و دستگاههای دیگر
با ما همکاریهای خوبی انجام دادند
و میزان مشارکت دستگاهها در بهبود
وضعیت کرونا در کشور مؤثر بود و
پررنگترین همکاری را تیم بسیج انجام
داد.
وی با اشاره به اینکه دستگاهها در
سه سطح مراقبت ،نظارت و حمایت با
ما همکاری کردند ،گفت :بسیج در بحث
حمایتی و کمی هم مراقبت ،هالل احمر
نظارت و همچنین همکاران ما در بحث

بهداشت و درمان در بخشهای مراقبتی
همکاریهای خوبی انجام دادند.
نمکی در خصوص ویروس جهش
یافته انگلیسی ،گفت :تا این لحظه رد
پایی از این ویروس در کشور دیده نشده
و تمهیدات بسیار خوبی اندیشیدهایم تا
راه را برای سرایت ویروس ببندیم .اما
همانطور که میدانید نمیتوان جلوی
ویروس را گرفت و راهکاری جز فاصله
گذاری ،رعایت پروتکلها نداریم و
امیدواریم با همین روش اگر هم ویروس
به کشور وارد شود بتوانیم آن را کنترل
کنیم.
وی گفت :در حال حاضر وضعیت
کرونایی کشور مطلوب است و به
وضعیت مطلوبتری نیز می رسیم.
همکاران ما نگرانیهایی دارند که مبادا
مجدد به وضعیت قبلی دچار شویم و
نگرانی ما از ایاب و ذهاب درون شهری،
مترو و اتوبوس و همچنین نگران مراسم
آینده هستیم که خدایی ناکرده اگر

مراسمی در راه باشد مانند قبل با عدم
رعایت پروتکلها باعث افزایش آمار
مبتالیان نشویم.
نمکی در مورد تهیه واکسن نیز
گفت :مسیر تهیه واکسن خارجی را طی
میکنیم و به زودی خبرهای خوشی
خواهیم داشت.
وی تاکید کرد :تولید واکسن داخل

کار عظیمی است که مراحل تست
انسانی آن این هفته آغاز میشود و
تست انسانی دومین واکسن ایرانی هم
هفته آینده شروع میشود.
به گفته نمکی ،در آینده نزدیک
اثبات میکنیم که واکسن داخلی به
نسبت واکسنهایی که در دنیا وجود
دارد ،ارجح است.

رئیس ستاد مقابله با کرونای کالنشهر تهران در بازدید از محله هرندی منطقه :12

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در منطقه هرندی اجرا میشود

علیرضا زالی در مراسم بازدید و جمعبندی
اجرای طرح غربالگری بهداشتی در منطقه هرندی
گفت :امروز شاهد تحقق یک طرح گسترده
اجتماعی در منطقه هرندی و تختی هستیم که
خوشبختانه با تالش و پیگیری خوب جوانان پرشور
و عالقهمند این مناطق حاصل شده است.
️به گزارش امتیاز ،علیرضا زالی ،رئیس
ستاد مقابله با کرونای کالنشهر تهران با همراهی
علیمحمد سعادتی شهردار منطقه  12و با حضور
جمعی از مسؤوالن هاللاحمر ،کمیته امداد ،ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مرکز بهداشت
شرق تهران به منظور جمعبندی اجرای طرح
غربالگری بهداشتی در منطقه هرندی از این محله
بازدید کرد.

️بر اساس این گزارش ،در جلسهای پیش از
شروع این بازدید ،سعادتی طی سخنانی ،محله
هرندی را جزو پردغدغهترین محالت در محدوده
مرکزی تهران خواند و گفت :همه ما در مجموعه
مدیریت شهری ،بهداشت و درمان ،کمیته امداد و
ستاد اجرائی فرمان امام (ره) ،یونیفورمهای اداری
خود را کنار گذاشتهایم و زیر پرچم هالل احمر
جمع شدهایم تا اقدام مؤثری در این محله صورت
گیرد و امروز بحمداهلل وضعیت محله هرندی،
بهنسبت حتی محالت برخوردار ،در حال پیداکردن
وضعیت منسجمتری است که انشاءاهلل این مدل
همکاری جهادی ،خالصانه و منسجم به الگویی
برای ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی برای دیگر
محالت کمبرخوردار تبدیل شود.

️وی وجود همدلی بین همه مسؤوالن در همه
حوزهها -چه قضایی و انتظامی ،چه کالبدی و
خدماتی نظیر شهرداری ،وزارت مسکن و ادارات
زیرساختی برق و آب و ...و چه حوزههای حمایتی-
را در تالش برای تحولآفرینی در این محله تقدیر
کرد و افزود :اگر خداوند توفیقی داده و امروز شاهد
حرکت روبهجلو در اهداف تعیینشده در این حیطه
هستیم ،دلیل آن وجود همدلی و از آن مهمتر
مشارکت مؤثر بین حوزههاست.
️شهردار قلب طهران ،مردم این محله را از
شریفترین ،نجیبترین و ریشهدارترین مردم شهر
تهران نامید و تصریح کرد :این مردم با تعصبی
بیمثال ،ایثارگریها و خونهای بسیاری برای
انقالب دادهاند؛ همچنین مفاخر فرهنگی و هویتی

بسیاری در این محله سکونت داشته و دارند و ما
باید نسبت به آنها ادای دین کنیم و سر تعظیم
برای آنها فرو میآریم.
️در ادامه زالی با اشاره به غربالگری کام ً
ال موفق
به صورت نقطهبهنقطه در منطقه هرندی گفت:
توانمندسازی اجتماعی و استعدادیابی صورتگرفته
در این طرح غربالگری محقق شده است️ .وی با
تأکید بر اینکه در منطقه هرندی ،هویت اجتماعی
جدیدی را بازآفرینی کردهاند که بسیار ارزشمند
است و بیش از هر زمان دیگر باید به آن توجه کرد،
ادامه داد :امروز شاهد تحقق یک طرح گسترده
اجتماعی در منطقه هرندی و تختی هستیم که
خوشبختانه با تالش و پیگیری خوب جوانان پرشور
و عالقهمند این مناطق حاصل شده است.

تصویب طرح محرک توسعه منطقه  15در پانزدهمین جلسه کمیسیون ماده پنج

معاون شهرسازی و معماری منطقه  15از تصویب طرح محرک
توسعه منطقه  15در پانزدهمین جلسه کمیسیون ماده پنج شهرداری
تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،مهدی صفدی با اشاره به اینکه این طرح
در یکی از کم برخوردارترین محله تهران اجرا می شود افزود :یکی
از سیاستهای نوین در توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی
بافتهای نابسامان شهری به طور خاص ،به کارگیری اقدامات و طرح
های محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرآیند در این بافتها با
بهرهگیری از مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و استفاده از ظرفیت
موجودمی باشد ،رويکردي که به عنوان يک راهبرد جامع ،براي ايجاد
تغيير در يک مکان با نشانه هاي زوال به کار مي رود.

او در ادامه به تشریح طرح محرک اقتصادی پرداخت و گفت:
مجموعه چرم امید در عرصه ای به وسعت  7هکتار در مرز غربی
محدوده شهرداری منطقه  15در محله کیانشهر شمالی و در مجاورت
با صنایع ،انبارها و کارگاه های خیابان فدائیان اسالم واقع شده است.
صفدری اضافه کرد :این مجموعه در ابتدا به عنوان کارخانه تولید چرم
و ساالمبورفعالیت داشته که در راستای اجرای برنامه پاکسازی محیط
زیست و جمع آوری و انتقال مشاغل مزاحم از شهر تهران به چرم
شهر ورامین منتقل شده است .معاون شهرسازی و معماری منطقه با
اشاره به اینکه در این راستا کمیسیون ماده  5شهر تهران با طرحی
جامع که دربرگیرنده مجموعه ای مسکونی به وسعت  2و هفت دهم
هکتار و مجموعه ای تجاری به وسعت یک هکتار است موافقت کرد

افزود :همچنین در این طرح مساحتی بیش از  3هکتار به عنوان
فضاهای خدمات هفت گانه و فضای سبز به شهرداری تهران واگذار
می شود که نقش بسزایی در ایجاد سرزندگی محله و ارتقای کیفیت
شهروندان خواهد داشت .برپایه این گزارش؛ این طرح در راستای
ماده  7قانون نوسازی صنایع کشور و با توجه به طرح باز آفرینی محور
فدائیان اسالم و با توجه به ناکارآمدی ،فقدان سر زندگی،عدم امنیت و
نیز کاهش جمعیت که سبب تشدید متروکه شدن این فضای شهری
و افزایش فضاهای بی دفاع شده است با توجه به تنوع عملکردی و
دسترسی پذیری این مجموعه و در راستای کیفیت زایی و هویت
بخشی محدوده ،در جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست
شهردار تهران به تصویب رسید.

خبر کوتاه
وقایع شمیران را ورق بزن؛

ششمین و هفتمین شماره مجله چند
رسانهای «وقایع شمیران» منتشر شد

ششمین و هفتمین شماره مجله چند
رسانهای «وقایع شمیران» با مروری بر مهمترین
اخبار منتشر شده در منطقه ،شهر و رویدادهای
محلی از سوی اداره روابط عمومی شهرداری
منطقه یک در  16صفحه منتشر شد.
به گزارش امتیاز؛ محمد رضا پارسیان
مدیر روابط عمومی این منطقه با اشاره به
این مطلب گفت :این مجله چند رسانه ای با
هدف ایجاد فرصتی برای ارتقاء سطح ارتباطات
شهروندی با مدیریت شهری شمال تهران با
انتشار مطالب متنوع هر هفته به صورت آنالین
منتشر و با قابلیت نمایش متن ،عکس ،صوت،
ویدئو و پادکست از طریق تلفن همراه ،تبلت،
رایانه و سایر دستگاه های دیجیتال قابل
تورق است که بدلیل عدم فراهم
مشاهده و ّ
بودن زیرساخت های فنی از سوی سازمان فاوا
شهرداری تهران بارگذاری دو شماره اخیر آن
مربوط به هفته دوم و سوم آذر ماه ،به تعویق
افتاد که با پی گیری های انجام شده از این پس
هفتگی بارگذاری می شود.
وی افزود :این شماره نشریه به مطالبی
چون اجرای  68پروژه کوچک مقیاس محلی،
دیدار شهردار منطقه یک با کودکان کار مرکز
پرتو ،اتصال  35متری افتخاری به بزرگراه
امام علی(ع) ،محله چیذر تکه زمین کهنسال،
شمیران پس از ساعت  21و ممنوعیت تردد و
 ...پرداخته است.
گفتنی است؛ مخاطبان برای دسترسی به
آرشیو این مجله به آدرس tehran..region1
 ir/vaghayeshemiranو برای مشاهده
ششمین و هفتمین شماره «وقایع شمیران»
به آدرس زیر مراجعه و مطالب را با یک کلیک
ساده بخوانید و بشنوید .پس فرصت مطلع شدن
«وقایع شمیران» را به آسانی از دست ندهید.
در نشست تقدیر از عملکرد سامانه  1888منطقه
 19مطرح شد:

نظارت های مردمی عامل تحقق حقوق
شهروندی و توسعه شهر است

عملکرد مؤثر و بسیار مطلوب سامانه 1888
شهرداری منطقه  19در حوزه نظارت همگانی
مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش امتیاز ،سید مجتبی موسوی
معاف رئیس سامانه  1888شهرداری تهران به
همراه معاون نظارت و رسیدگی این سامانه با
حضور در منطقه  19و نشست با شهردار و مدیر
بازرسی منطقه از نعمت احمدی مسئول سامانه
 1888منطقه تقدیر کرد.در این نشست موسوی
معاف ضمن تشکر از پیشرفت عملکرد سامانه
 1888شهرداری منطقه و عملکرد بسیار مطلوب
آن ،حمایت های مدیریت شهری منطقه را
عاملی مهم و مؤثر در رسیدگی به پیام ها دانست
و افزود :رسیدگی به پیام های شهروندان متأثر
از یک حلقه سه وجهی شامل شهردار ،مدیران
شهری و مسئول سامانه است و ایجاد مشکل
در هر یک از این حلقه ها کل چرخه را دچار
مشکل می کند .این مسئول بر تبیین حقوق
و تکالیف متقابل مردم و شهرداری تأکید و
تصریح کرد :یکی از رسالت های اصلی شهرداری
این است که به مردم بیاموزند توقعات بجایی
از مسئولین شهرداری داشته باشند و درهمین
راستا نیز ضرورت دارد با نزدیک شدن صف و
ستاد و در یک سیر منطقی پاسخگوی مردم و
کسب رضایت موجه آن ها باشیم .موسوی معاف
همچنین خواستار تعامل سازنده و پیگیری بی
حاشیه در انجام کارها شد و دیدگاه مدیران به
نظارت ها را به عنوان یک فرصت و نه تهدید
نگاهی مهم و ارزشمند دانست .در ادامه نشست
علی توکلی شهردار منطقه نیز نظارت و ارزیابی
ها را انگیزه بخش و باعث تسریع در انجام کارها
دانست و تصریح کرد :شهرداری تهران در نظارت
ها پیشتاز بوده و دقت و حساسیتی که به این
موضوع در شهرداری وجود دارد کمتر در دستگاه
های اجرایی دیگر دیده می شود .به گفته او
نظارت های مردمی بسیار ارزشمند است چراکه
باعث تحقق حقوق شهروندی و تحریک احساس
مسئولیت شهروندان و در نتیجه توسعه شهر و
منطقه می شود.

منطقه ۲۱و آغاز فصل هرس و
بازپیرایی فضای سبز

آماده سازی ،هرس و کود دهی درختان و
درختچه های موجود در سطح منطقه ۲۱برای
زمستان پیش رو توسط نیروهای فضای سبز و
ناظرین در حال انجام است.
به گزارش امتیاز ،مهدی صباغ زاده معاون
خدمات شهری و محیط زیست این منطقه از
اجرای عملیات به زراعی و هرس حدود ۶۴۰۰
اصله درخت و  ۳۷۵۰۰مترمربع درختچه از
فضای سبز شهری ورودی غربی پایتخت خبر
داد و گفت :عرصه های جنگلی و فضای سبز
محدوده غربی تهران (بزرگراه های شهید
لشگری ،آزادگان و فتح) برای بارش های
زمستانی آماده سازی می شوند .وی همچنین
افزود :با توجه به احتمال بارش برف و به منظور
جلوگیری از شکستگی شاخه های درختان،
نسبت هرس و حذف شاخ و برگ اضافی آنان
اقدام شد .معاون خدمات شهری و محیط
زیست منطقه ۲۱ادامه داد :کود دهی زمستانه
با کود گرانوله (کمپوست) همراه با کندوکوب
پای درختان جهت هوادهی و اصالح بافت
خاک به منظور تقویت درختان و درختچه های
سطح محدوده منطقه ۲۱انجام می شود.صباغ
زاده هدف از انجام عملیات سراسری هرس و
کوددهی را بهبود وضعیت فضای سبز منطقه۲۱
عنوان کرد و افزود :به منظور افزایش تولید
شاخه های جوان ،فرم دهی و حذف شاخه های
خشک؛ «طرح نگهداشت شهر» با هدف افزایش
هرچه بیشتر سطح رضایت مندی شهروندان
فهیم ساکن در محله های ۱۳گانه ورودی غربی
پایتخت با دقت درحال پیگیری است.

