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اخبار
پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در
محله های مرکزی شهر تهران آغاز شد

شهردار منطقه  11از آغاز پویش ارتقای
فرهنگ آپارتمان نشینی در راستای طرح « هم-
سایه-هم» و اجرای این پویش در محله حشمت
الدوله خبر داد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان در این
باره گفت :پویش طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان
نشینی در محله حشمت الدوله به صورت کمپین
و ایجاد شبکه ای اجتماع محور با مشارکت و
همراهی مدیریت محله و شورایاران انجام خواهد
شد.
آبادیان افزود :آغاز پویش ارتقای فرهنگ
آپارتمان نشینی در محله حشمت الدوله پاسخی
به شهروندان برای باال بردن کیفیت زندگی
شهرنشینی با مشارکت خود آنان است .
شهردار منطقه  11با توجه به رشد زندگی
شهر نشینی و عدم آشنایی بسیاری از شهروندان
از مقررات و قواعد آپارتمان نشینی بیان کرد:
پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی یکی
از ضرورت های عینی در فضای اجتماعی
شهروندی است و در عین حال افزایش کیفیت
زندگی همسایگی بین شهروندان را موجب
می شود  .آپارتمان خود یک جامعه کوچکتر
در اجتماع است که به گزارش ایسپا در سال
 99مواردی چون ناآگاهی همسایه ها از قوانین
آپارتمان نشینی  ،عدم رعایت نظافت و بهداشت
راه پله ها و راهروها –استفاده شخصی از فضای
مشترک –بازی و سر و صدای کودکان –عدم
پرداخت هزینه شارژ یا هزینه های مشترک جزء
عوامل نارضایتی از نظر مردم شناسایی شده
است .
او در تشریح اقدامات پیش رو طرح هم-
سایه-هم با هدف تسهیل گری در محله پایلوت
منطقه  11گفت  :این پویش با به کار گیری
ابزارهای تبلیغاتی و مشوق های اجتماعی در
جهت پایدار سازی رفتار شهروندی با تاکید
بر رویداد همسایگی انجام می شود .هدف از
تعریف این رویدادها در این طرح آشنایی با
قوانین و حریم خصوصی –افزایش مسئولیت
پذیر اجتماعی –ارتقاء روحیه مشارکت ومدیریت
پسماند می باشد .امید است با همکاری
معتمدین محلی و شورایاران بتوانیم با شروع
این پویش قدمی در جهت رفاه و آسایش شهر
نشینی در میان شهروندان برداریم .

اتمام عملیات هرس زمستانه در بزرگراه
های سطح منطقه21

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه 21از اتمام عملیات هرس زمستانه
6200اصله از درختان بزرگراه های شهید
لشگری ،فتح و آزادگان خبر داد.
به گزارش امتیاز ،مهدی صباغ زاده معاون
خدمات شهری و محیط زیست این منطقه ضمن
بیان خبر فوق گفت :این عملیات شامل هرس
فرم و حذف سرشاخه های خشک به منظور
جلوگیری از شکستگی درختان در زمان بارش
برف طبق دستورالعمل سازمان بوستان ها و
فضای سبز شهر تهران و نظارت کارشناسان
مرکز آموزش گل و گیاه منطقه 21و همچنین
ناظرین مقیم فضای سبز نواحی سه گانه انجام
شد.
صباغ زاده افزود :هدف از انجام این عملیات
هرس؛ بهبود وضعیت فضای سبز به منظور
افزایش تولید شاخه های جوان ،فرم دهی و حذف
شاخه های خشک و اجرای طرح نگهداشت شهر
و ازهمه مهم تر افزایش رضایتمندی شهروندان و
جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه است.
میانگین شاخص آلودگی هوا از  ۱۵۰واحد عبور کرد

وضعیت تهران قرمز شد

هوای تهران با شاخص  ۱۵۲واحد در
وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا،
هوای تهران در ساعت  ۸صبح روز (یکشنبه ۲۱
دی ماه) با شاخص  ۱۵۰در وضعیت ناسالم برای
گروههای حساس قرار دارد.
میانگین هوای تهران در  ۲۴ساعت گذشته
با شاخص  ۱۵۲در وضعیت ناسالم برای تمامی
گروهها قرار گرفت .همچنین میانگین شاخص
کیفیت هوا در مناطق  ۲۲گانه نشان می دهد
که اکثر مناطق تهران در وضعیت قرمز و نارنجی
هستند .بنابراین توصیه می شود کلیه شهروندان
تهرانی ،انجام فعالیتهای طوالنی یا سنگین
خارج از منزل را کاهش دهند.

به این شهرها سفر کنید  ۵۰۰یا یک
میلیون تومان جریمه میشوید

لیست شهرهایی که در وضعیت قرمز و
نارنجی هستند و سفر به آنها جریمه  ۵۰۰هزار
تومانی و یک میلیون تومانی دارد ،اعالم شد.
طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا،
شهرهای رشت ،آستارا ،رضوانشهر ،رودبار،
منجیل ،کوچصفهان ،الهیجان ،زیباکنار،
چمخاله ،لنگرود ،ماسال ،رودسر ،جواهرده،
آستانه اشرفیه ،کالچای و چابکسر دراستان
گیالن ،رامسر ،نشتارود ،عباس آباد ،کالردشت،
چالوس ،نوشهر ،مرزن آباد ،رویان ،چمستان،
محمود آباد ،سرخرود ،بلده ،آالشت ،ورسک،
شیرگاه ،بابل ،بابلسر ،آشوراده و بهشهر در استان
مازندران و بندر ترکمن ،گرگان ،علی آباد کتول
و روستای زیارت در استان گلستان از جمله
مناطق توریستی و اغلب ویالنشین هستند که
هنوز در وضعیت خطرناک و نارنجی قرار دارند و
ورود پالکهای غیربومی به این  ۵۰۰هزار تومان
جریمه دارد .همچنین بندر گز ،کردکوی ،نوکنده
و جهان نما در استان گلستان و ساری ،قائم
شهر ،فریدونکنار ،نور ،آمل ،الیمستان ،جویبار،
تنکابن ،نکا ،رینه و پلور در استان مازندران در
محدوده قرمز قرار دارند و سفر به این مناطق
پرخطر محسوب میشود و تردد خودرو با پالک
غیربومی به این مناطق که اغلب توریستی
محسوب میشوند نیز یک میلیون تومان جریمه
دارد.
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مدارس زیر  ۵۰نفر و پایه اول و دوم از اول بهمن باز میشود؛

پیشنهاد تعطیلی ۲هفتهای آموزش مجازی

در آموزش و پرورش متمرکز شود که ابالغ شده
و هنوز اساسنامه تدوین نشده که نوع وظایف و
محدوده کارهایش در اساسنامه خواهد آمد .فعال
چیزی تغییر نمی کند و مناسباتی که مهدها
داشتند کماکان ادامه می یابد تا شرایط جدید
مشخص و ابالغ شود.

بررسی پیشنهاد تعطیلی ۲هفته ای آموزش
مجازی

وزیر آموزش و پرورش درباره درخواست برخی
خانواده ها و معلم ها برای تعطیلی دو هفته ای
آموزش مجازی به علت خستگی ناشی از کار با
وسایل و ابزار هوشمند گفت :به همکارانم ماموریت
دادم که این پیشنهاد را بررسی کنند .این پیشنهاد
از مناطق مختلف به ما داده شده و خواستیم که
همکاران اختیارات قانونی ما را برای این کار بررسی
کنند .با کلیت آن موافق هستیم باید ببینیم می
توان شرایط آن را ایجاد کرد یا خیر؟.
محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه یکی
از دستگاه هایی که بیشترین ارتباط و پیوند را
با وزارت آموزش و پروش دارد ،وزارت ورزش و
جوانان است اظهار کرد :یکی از ساحت های تربیتی
که موظف هستیم پیرامون آن کار کنیم ساحت
زیستی و تربیت بدنی است و در کنار سایر ساحت
های تربیتی مورد اهمیت است.
وی افزود :زمینه خوبی برای توسعه همکاری
های دو دستگاه فراهم است و به عنوان جایگاهی
که نسل نو را برای زندگی تربیت و آماده می کنیم
به حوزه ورزش توجه جدی داریم .زیرساخت
ورزش همگانی و قهرمانی و حرفه ای می تواند
در وزارت آموزش و پرورش بنا نهاده و محکم شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح کوچ که
اخیرا با همکاری وزار ت آموزش و پرورش ،وزارت
بهداشت و وزارت ورزش به اجرا درآمد گفت :برای
اولین بار داده های باارزش ثبتی از  ۱۳میلیون و
 ۲۹۷هزار دانش آموز در سراسر کشور جمع آوری
شد .شاخص توده بدنی دانش آموزان سنجیده شد
و در گروه های خیلی الغر ،الغر ،وزن مناسب،
دارای اضافه وزن و چاقی طبقه بندی شدند.
 30درصد دانش آموزان چاق یا دارای اضافه
وزن هستند

حاجی میرزایی ادامه داد :این داده ها مبنای
سیاست های مداخله ای ماست و برای بهبود
وضعیت به همکاری های وزارت ورزش نیازمندیم
زیرا با پدیده چاق شدن دانش آموزان مواجهیم و
بیش از  ۳۰درصد دانش آموزانی که مورد بررسی
قرار گرفتند یا اضافه وزن داشتند و یا چاق بودند

بازگشایی مدارس زیر  ۵۰نفر و پایه اول و
دوم از اول بهمن

که می تواند زمینه ساز ابتال به بیماری های
غیرواگیر شود .این میزان در دوره کرونا به علت
کم تحرکی دانش آموزان تشدید شده است .باید
برای افزایش تحرک و هم الگوی تغذیه ای آنها
تدبیر کنیم تا وزنشان به حالت طبیعی برگردد این
طرح با همکاری وزارت بهداشت و وزارت ورزش در
دستورکار ما قرار دارد.
شایعه کاهش حقوق فرهنگیان صحت ندارد

وی در پاسخ به پرسشی درباره شایعه کاهش
حقوق و کسر مبالغی از حقوق فرهنگیان گفت:
به هیچ وجه صحت ندارد .افزایش های یکی دو
سال اخیر مبتنی بر قانون صورت گرفته و قطعی
است .افزایش هایی در سال های دورتر به صورت
غیرقانونی انجام شده که دیوان عدالت درباره آن
حکم داده و به استناد آن حکم ،اجرای این موارد
را دو سال قبل متوقف کردیم و اکنون اتفاق خاصی
در حقوق فرهنگیان نخواهد افتاد.
وزیر آموزش و پرورش افزود :درباره اینکه
باید معلمان مبالغی که قبال دریافت کرده اند را
مسترد کنند ،مشکلی بود که با دیوان محاسبات
گفت وگو کردیم و انشاءاهلل حل می شود و بنا
نیست از حقوق فرهنگیان چیزی کسر شود.
در حال حاضر از حقوق هیچ معلمی ،کسورات
نخواهیم داشت.

واریز حق التدریس معلمان شاغل به حسابها؛
به زودی

حاجی میرزایی درباره پرداخت حق التدریس
معلمان شاغل نیز گفت :تخصیص اعتبارات هفته
گذشته از سازمان برنامه انجام شد و خزانه متعهد
بود پرداخت کند که به یارانه معیشتی برخورد
کردند و گفتند بعد از پرداخت یارانه معیشتی
این مبالغ از طریق خزانه به ما پرداخت می شود
و مشموالن مطمئن باشند که همین روزها به
حسابشان واریز خواهد شد.
وی درباره درخواست برخی خانواده ها و معلم
ها برای تعطیلی دو هفته ای آموزش مجازی به
علت خستگی ناشی از کار با وسایل و ابزار هوشمند
گفت :به همکارانم ماموریت دادم که این پیشنهاد
را بررسی کنند .این پیشنهاد از مناطق مختلف به
ما داده شده و خواستیم که همکاران اختیارات
قانونی ما را برای این کار بررسی کنند .با کلیت آن
موافق هستیم باید ببینیم در شرایطی می توان آن
را ایجاد کرد یا خیر؟.
فعالیتها و وظایف مهدهای کودک کماکان
ادامه دارد

وزیر آموزش و پرورش درباره تشکیل سازمان
تعلیم و تربیت کودک نیز گفت :شورای عالی
انقالب فرهنگی تصویب کرد تربیت اوان کودکی

وزیر آموزش و پرورش گفت :آموزش دانش
آموزان مناطق آبی و زرد در مدارس زیر  ۵۰نفر
در همه پایههای تحصیلی و مدارس باالی  ۵۰نفر
فقط در پایههای اول و دوم ابتدایی از یکم بهمن
حضوری خواهد بود.
محسن حاجی میرزایی افزود :کالسهای
عملی هنرستانیها نیز در مناطق آبی و زرد از یکم
بهمن حضوری تشکیل خواهد شد.
وی تأکید کرد :به مدارس ابالغ کرده ایم که
تشکیل کالسها با رعایت شیوه نامههای بهداشتی
و حداکثر تعداد دانش آموزان در هر کالس ۱۰
نفر باشد.
حاجی میرزایی گفت :به مدارس تأکید شده
است که برای رعایت شیوه نامههای بهداشتی و
حداکثر  ۱۰نفر در هر کالس ،آموزش دانش آموزان
را در روزها و ساعات هفته تقسیم کنند تا تعداد
دانش آموزان در هر کالس بیش از  ۱۰نفر نشود.
وی افزود :آموزش دانش آموزان پایههای سوم
تا دوازدهم در مدارس باالی  ۵۰نفر باید همچنان
غیرحضوری باشد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد :آموزش
دانش آموزان در مناطق قرمز در همه پایههای
تحصیلی غیرحضوری خواهد بود.
حاجی میرزایی گفت :شورای مدارس موظف
است دسته بندی دانش آموزان برای حضور در
کالسها را تا قبل از یکم بهمن به اولیای آنها
اطالع دهد.
وی افزود ۴۰ :هزار مدرسه زیر  ۵۰دانش آموز
در کشور داریم که وقتی تعداد دانش آموزان را در
بین پایههای تحصیلی تقسیم کنیم تعداد دانش
آموزان هر پایه تحصیلی کمتر از  ۱۰نفر خواهد
شد.

وزیر بهداشت :در آینده نزدیک یکی از سازندگان اصلی واکسن کرونا در منطقه هستیم

آمریکا ماسک و دارو را دریغ کرد ،واکسن سالم بدهد؟

وزیر بهداشت با اشاره به فرآیند تولید و تهیه واکسن کرونا
گفت :روزهای اول میدانستیم در واکسن ممکن است دچار بی مهری
و کم توجهی شویم لذا سعی کردیم با تکیه بر دانش داخلی ساخت
واکسن را دنبال کنیم و در این راستا جلسات و کمیتههایی تشکیل
شده و در آینده نزدیک یکی از سازندگان اصلی واکسن در منطقه
هستیم و تا پایان بهار واکسن ایرانی به صورت انبوه تولید میشود.
سعید نمکی با اشاره به فرمایشات رهبری در ارتباط با خرید
واکسن افزود :آمریکاییها اجازه ندادند برای بیمار مستاصل ،کودک و
جوان دارو جابجا کنیم ،برای چرخش حسابهایمان معطل ماندیم،
نمیدانید بر ما چه میگذرد ۹۹ ،درصد این موارد به خاطر ظلم
آمریکاییهاست ،چگونه آمریکایی که برای بیمار ما اجازه واردات و
گردش پول نمیداد امروز برای افراد سالم ما واکسن هدیه میکند.
وزیر بهداشت :وقتی میخواستیم تست کرونا را از کره که پول
ما آنجا بلوکه شده بیاوریم  ۱۰بار ما را سرکار گذاشتند ،امروز و فردا
کردند.آمریکایی که برای بیمار ما اجازه واردات و گردش پول برای
دارو نمیداد امروز میخواهد برای مردم سالم ما واکسن اهدا کند!
کدام عقل سلیمی باور میکند؟
وی با اشاره به خدمات و همراهی دستگاههای مختلف از جمله
سپاه ،نیروی انتظامی ،دستگاه قضایی و غیره با بخش سالمت اظهار
کرد :تا زمانی که باید مقاومت کنیم و بایستیم باید با فرهنگ شهادت
عجین باشیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه با همدلی ،وفاق و درایت رهبر فرزانه
انقالب توانستیم دستاورد ملی را کسب کنیم ،گفت :هیچ بیماری در
هیچ جای کشور در پشت در هیچ بیمارستانی سرگردان نبوده است .
نمکی گفت :دشمنان ظالمانه در قفل کردن محمولهها برای
تهیه ماسک و لباس محافظ در روزهای اول دست انداز ایجاد کرده و
با مشکل مواجه بودیم.
وی با تاکید بر اینکه یک نفر را به دلیل قومیت خاص بر دیگری

ترجیح ندادیم ،گفت :ما هیچکس را به دلیل وضع اقتصادی ترجیح
ندادیم و هزار تبعه بدون کارت اقامت را درمان کردیم و هیچ دستگاه
اکسیژینی را به دلیل کهولت سن از بیماری باز نکردیم درحالی که
این مسئله در کشورهای دیگر رخ داده و هر دارویی در هرجای دنیا
مصرف شد در کمترین زمان وارد ،تولید و بعد صادر کردیم.
نمکی با عنوان اینکه با دستهای بسته در اقیانوس بال هستیم:
خاطرنشان کرد :پیش بینی طوفان کرونایی در کشور و مرگ هزار
و  ۲۰۰نفر در ایران میرفت ،برای ایستادگی مقابل هجمه بیماری،
طرحی ملی طراحی و به نام سردار رشید اسالم ،شهید سلیمانی
مزین شد.
نمکی خاطرنشان کرد :با همدلی و در کنار هم قرار گرفتن این
حماسه عظیم و بینظیر در اوج درماندگی قدرتمندترین کشورهای
جهان برای جمهوری اسالمی ایران رقم خورد و طرح شهید قاسم
سلیمانی در کنار همراهیها جواب داد و ما امروز مرگ زیر ۱۰۰
نفر را داریم تجربه میکنیم؛ گرچه یک مرگ هم برای تک تک ما
داغی جانگذار است اما به هر ترتیب روزی که کشورهای بزرگ با
زیرساختهای بسیار مجهز و پیشرفته درمانی مرگ باالی چندین
هزار نفر را تجربه میکند برای جمهوری اسالمی تنها در این عرصه
افتخار بسیار بسیار بزرگی است.
نمکی با بیان اینکه بیش از  ۸۵درصد مرگ و میرها در کشور
مربوط به افراد باالی  ۶۵سال و دارای بیماری زمینهای است ،اظهار
کرد :امروز مرگ زیر  ۱۰۰نفر را تجربه میکنیم و این در حالی است
که روزانه بیش از  ۳۰۰۰مرگ در آمریکا ثبت میشود.
وزیر بهداشت از شناسایی چهار بیمار مبتال به ویروس انگلیسی
خبر داد و گفت :ویروس جدید انگلیسی و اروپایی ردیابی شده و
تاکنون چهار مورد جدید از ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور
تأیید شده است.
وزیر بهداشت با اشاره به تفاوت ویرووس انگلیسی گفت :ویروس

جدید  ۱۰برابر بیشتر از ویروس اولیه خطرناکتر است.
وزیر بهداشت با تایید شناسایی چهار مبتال به ویروس کرونای
انگلیسی در کشور با تاکید بر اینکه ویروس کرونا هنرمندانه در کشور
مهار شده و به سمت مهار کامل بیماری پیش خواهیم رفت ،گفت :تا
کنون از نمونه های ارسال شده هیچ نمونهای از ویروس خطرناک و
جهش یافته جدید در استان مازندران تائید نشده است.
وی افزود :بیماری کرونا در استان مازندران با سایر استانها کام ً
ال
متفاوت بوده و مهار ویروس به شدت دشوارتر از آتش سوزی جنگلها
است ،اگر خیز بیماری در دورههای قبلی در استان کنترل شده ناشی
از تالش مضاعف بوده است.
وی گفت :در صورتی که در آینده بخواهیم واکسن بسازیم ،روی
موضوع تست فکر خواهیم کرد ،در این راستا با کوباییها در حال همکاری
هستیم و این مجموعه هم به تولید ما در پاستور افزوده میشود.
نمکی همچنین از اجرای فاز سوم کلینیکال در آینده خبر داد
و گفت :تستهای مدل انسانی واکسن موفق آمیز بود و گروه دوم و
سوم نیز در حال پیوستن است و اجازه نمیدهیم کسی واکسن خود
را روی مردم ما آزمایش کند.

مشاور عالی شهردار تهران در نشست بررسی پروژه های کالن ترافیکی شمال تهران:

طرح خیابان کامل در منطقه یک ،طرحی انسان محور است

شهرداری تهران با اجرای طرح خیابان کامل
در پیاده راه خیابان شهرداری در منطقه یک،
دیدگاهی انسان محور را دنبال می کند.
به گزارش امتیاز ،مصطفی کاظمی مشاور
عالی و مدیر کل دفتر شهردار تهران در جلسه ای
که با حضور سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل
و ترافیک و مهدی صالحی مدیر کل شهرسازی
و معماری شهرداری تهران ،سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک و جمعی از مدیران ارشد
شهرداری تهران و منطقه یک با هدف بررسی پروژه
های کالن ترافیکی شمال تهران برگزار شد ،با بیان
مطلب فوق اظهار داشت :اجرای طرح خیابان کامل
و احداث پیاده راه خیابان شهرداری به واسطه

تغییر نگرشی که در فرهنگ شهرنشینی که همان
محدودیت سواره است ایجاد می کند ،دشواری
های خاص خود را دارد ،اما نتیجه آن مفید به حال
شهر و شهروندان است و در ساماندهی ترافیک
محدوده تاثیر به سزایی دارد.
شهردار منطقه یک نیز گفت :طرح ساماندهی
خیابان شهرداری با هدف کاهش ترافیک این
محدوده و احداث پیاده راه در آن با دستورالعمل
اجرای طرح خیابان کامل در مناطق همسویی
داشته و خیابان شهرداری محور اجرای این طرح
در شمال تهران است.
سید حمید موسوی افزود :طرح خیابان کامل
با تعریف مسیرهای خاص پیاده ،مسیر دوچرخه،

مسیر اتوبوس ،فضای سبز مناسب و ...با احداث
پیاده راه خیابان شهرداری حد فاصل میدان قدس
و تجریش در شمال تهران اجرایی می شود.
وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت
طرح ساماندهی خیابان شهرداری و احداث پیاده
راه در آن گفت :در راستای احداث پیاده راه خیابان
شهرداری ،تعریض خیابان حمید در خیابان دربند
در دستور کار قرار گرفت و گفتگوهای الزم در
خصوص تملک عمده پالک های واقع در مسیر
طرح انجام و نتایج مثبتی حاصل شده است و
تنها یک پالک که در حاشیه رودخانه واقع شده
با استعالم از شرکت آب و فاضالب تعیین تکلیف
و سپس از طریق سازمان امالک تملک می شود.

سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران نیز در این نشست خاطر نشان کرد:
در شورای ترافیک با حضور شهردار تهران  ۱۰خیابان
برای اجرای طرح خیابان کامل در تهران به تصویب
رسیده است و خیابان شهرداری نیز یکی از این خیابان
ها ست که ضرورت دارد  ۹۰تا  ۹۵درصد دستورالعمل
خیابان کامل در آن رعایت شود.
گفتنی است در این نشست نماینده شرکت
مشاور طرح احداث پیاده راه خیابان شهرداری(شرکت
آمودراه) از آماده بودن نقشه های اجرایی در زمینه
جمع آوری پایانه اتوبوسرانی تجریش ،طراحی و اصالح
هندسی خیابان های حمید ،دربند و طباطبایی پور و
تقاطع های مربوطه خبر داد.

واکسن تولیدی ایمن و بدون عارضه بوده است

آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به سومین گروه داوطلبان

پس از تزریق موفقیتآمیز واکسن «کوویران برکت» به اولین
داوطلبان تزریق و عدم بروز عوارض و صدور مجوزهای الزم ،تزریق
واکسن ایرانی کوویران برکت به دومین گروه هفت نفره از داوطلبان
آغاز شد.
پس از تزریق موفقیتآمیز واکسن «کوو ایران برکت» به اولین
داوطلبان تزریق و عدم بروز عوارض و صدور مجوزهای الزم ،تزریق
واکسن ایرانی کووایران برکت به دومین گروه هفت نفره از داوطلبان
آغاز شد.
در حاشیه این برنامه  ،دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد
ملی مقابله با کرونا و مجری فاز بالینی واکسن و دکتر حامد حسینی
مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول
تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن تولیدی ستاد اجرایی فرمان
امام باحضور در جمع خبرنگاران درخصوص اجرای مرحله اول تست

انسانی توضیحاتی را ارائه کردند .حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی
بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول تیم نظارت بر آزمایشات
انسانی واکسن کوو ایران برکت گفت :پس از اخذ مجوز از کمیته
پایش ایمنی و داده مطالعات بالینی  ،تزریق واکسن به گروه سوم از
داوطلبان از صبح امروز آغاز شد.
وی افزود :امروز بر روی  3نفر و فردا به  4داوطلب ازاین گروه
واکسن تزریق میشود و این فاز از تست انسانی تا تزریق بر روی 56
نفر ادامه خواهد یافت .حسینی ادامه داد :امیدواریم ابتدای بهمن ماه
بتوانیم نتایج را به کمیته پایش ارسال کنیم تا مجوز تست واکسن
برای فاز دوم صادر شود.
مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کوو ایران برکت
ادامه داد :به صراحت میتوانیم بگوییم این واکسن تا این لحظه به طور
کامل ایمن بوده و هیچ کدام از  7نفری که در دو مرحله قبل واکسن

به آنها تزریق شده  ،هیچگونه عارضهای نداشتند و به همین دلیل هم
مجوز تست انسانی برروی گروه سوم صادر شده است.
محرز ادامه داد ٧ :داوطلبی که تاکنون واکسن بر روی آنها تست
شده ،هر روز به طور مرتب ویزیت میشوند و تاکنون هیچ عارضهای
بر روی آنها مشاهده نشده است .او با بیان اینکه در فاز بعدی با
بررسی میزان اثربخشی واکسن میتوانیم متوجه شویم کارایی واکسن
تا چه حدی است ،افزود :عملکرد ما در این پروژه توسط کمیتهی
دیگری نظارت خواهد شد که اعضای این کمیته شامل مقامات وزارت
بهداشت ،نماینده سازمان غذا و دارو و سایر مراجع ذیصالح هستند.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :بعد از تزریق واکسن
به  ۵۶نفر ،اواسط اسفند ماه وارد فاز دوم تست انسانی واکسن میشویم
و انشاهلل در بهار سال آینده تزریق عمومی واکسن به مردم شریف
کشورمان صورت خواهد گرفت.

خبر کوتاه
آغاز طرح «نهضت درختکاری»
در جنوبشرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه  15از آغاز طرح « نهضت درختکاری
» در قالب کاشت نهال درمنازل شهروندان
جنوبشرق تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا جعفری با اعالم
این خبر گفت :طرح «نهضت درختکاری» با
هدف توسعه فرهنگ محیط زیست و افزایش
حس مسئولیت پذیری شهروندان به توسعه و
حفظ فضاهای سبز شهری ،از  15دی ماه آغاز
به کار کرد و تا  15اسفند ادامه دارد.
به گفته او ،شهروندان می توانند درخواست
خود را از طریق تماس تلفنی با سامانه ،۱۳۷
تماس با شماره تلفن مرکز تحقیقات ،آموزش
و مشاوره فضای سبز به شماره  ۳۳۸۷۴۰۰۰و
یا مراجعه حضوری به مرکز تحقیقات منطقه
ثبت کنند تا در اسرع وقت به اعزام کارشناس
و کاشت نهال مناسب در منازل آنان اقدام شود.
جعفری با اشاره به اینکه در این طرح انواع
نهال درختان میوه در منازل شهروندان کاشته
می شود افزود :کارشناسان اداره فضای سبز
عالوه بر مراجعه به منازل شهروندان و کاشت
نهال در مورد موضوعاتی نظیر کاشت ،نگهداری
از درختان ،پاسخگویی به سواالت آنان و نیز
توزیع بروشورهای آموزشی اقدام می کنند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه اضافه کرد :به منظور اطالع رسانی
شهروندان از طرح «نهضت درختکاری» بنرهایی
با این موضوع در اماکن عمومی و محل های پر
تردد منطقه نصب شده است.

احداث بزرگترین چاه جذبی در
خیابان ترانسفو منطقه 19

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  19از حفر بزرگترین چاه
جذبی منطقه در محدوده ناحیه  5با هدف
هدایت آب های سطحی در مواقع بارندگی خبر
داد.
به گزارش امتیاز ،مجید صبوری با اشاره
به اجرای تمهیدات الزم برای جلوگیری از آب
ماندگی ها گفت :از جمله این اقدامات حفر چاه
های جذبی در محدوده از ابتدای سال بوده است
که در همین راستا و در پاسخ به پیام های 137
شهروندان ناحیه  ،5بزرگترین چاه جذبی منطقه
با حفر  10متر میله و  200متر مکعب حجم
گالری در خیابان ترانسفو ناحیه  5حفر شد.
به گفته او فعالیت حفر چاه جذبی از
ابتدای سال تاکنون در اماکن دیگری همچون
استخر شهربانوی بوستان والیت ،بوستان شادی
و زیرگذر مترو در خیابان ترانسفو انجام ،ضمن
اینکه  12حلقه چاهک آبخوری نیز در بوستان
های محدوده منطقه احداث شده است.
صبوری در ادامه با اشاره به وجود  39هزار
متر کانال و  7حوضچه رسوبگیر در منطقه بیان
کرد :به منظور جلوگیری از تجمع آب در این
نقاط بویژه در روزهای بارانی ،فعالیت پاکسازی
آن ها به شکل مستمر در حال انجام است
بطوریکه روزانه بیش از یک تن زباله از کانال ها
استخراج می شود.
معاون شهردار منطقه کانال ها را مجاری
جمع آوری آب های سطحی و نه فاضالب شهری
عنوان و تصریح کرد :مشکالت کانال های آب
تنها به وجود زباله ها ختم نمی شود بلکه تجمع
احجام و رسوب ها پشت تأسیسات عبوری اعم از
کابل های مخابرات ،اداره برق ،پست و لوله های
فاضالب شهری داخل کانال ها مشکل دیگری
است که کار پاکسازی آن ها را دوچندان می
کند.
این مسئول با اشاره به رصد مستمر نقاط
حساس و پرتردد منطقه یادآور شد :اكيپ
اليروبي و عوامل نظارتي اداره مسيل ها و قنوات
منطقه برای جلوگیری از آب گرفتگی های
احتمالی تا پايان بارشها در آماده باش کامل
هستند.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
منطقه  4تهران خبر داد:

تعیین و تکلیف حدود  20گود پرخطر
شمال شرق تهران/اخطار به ساختمان
های نا ایمن شمال شرق تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری
منطقه  4تهران از رسیدگی به وضعیت گودهای
پرخطر خبر داد و گفت 20 :گود پر خطر و رها
شده زیر ذره بین شهرداری منطقه  4قرار گرفته
و به زودی تکلیف آن ها روشن می شود.
به گزارش امتیاز؛ «نادر کرمی» با اعالم
این خبر گفت :به منظور حفظ جان شهروندان و
افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و ساختمان های
پیرامون ،به زودی نسبت به تعیین تکلیف گودهای
رها شده که مدت زیادی از گودبرداری آن ها
گذشته است با روند مراحل قانونی اقدام خواهد
شد .او افزود :در مجموع حدود  20گود پر خطر در
محدوده منطقه  4وجود دارد که  15گود پرخطر
رها شده و  5گود پرخطر فعال هستند که برخی
از آنها چندسالی است علیرغم اتمام مهلت عملیات
ساختمانی به دلیل عدم پیگیری مالک رها شده اند.
کرمی با اشاره به مصوبات شورای اسالمی شهر
تهران مبنی بر رفع خطر و تعیین تکلیف گودها
توسط مالکان آنها افزود :با پیگیری های شهردار
محترم تهران نسبت به ایمن سازی و رفع خطر
این گودها طبق بند  14ماده  55قانون شهرداری
ها اقدام خواهد شد .سرپرست معاونت شهرسازی
و معماری منطقه  4در ادامه افزود :از مجموع
گودهای پر خطر فعال و رها شده این منطقه 7 ،
گود پرخطر با اتمام مهلت عملیات ساختمانی و
عدم پیگیری مالک روبرو هستند و مابقی بالتکلیف
و رهاشده که در دست رسیدگی صدور اخطار به
مالکان قرار دارند .او همچنین از وجود  4ابنیه نا
ایمن و پرخطر در این منطقه خبر داد و گفت3 :
ساختمان مسکونی به همراه یک مجتمع تجاری
نا ایمن در محدوده منطقه  4شناسایی شده است
که با همکاری سازمان آتش نشانی نسبت به ایمن
سازی آن ها اقدام خواهد شد.

