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اخبار
با حضور سرهنگ همه خانی معاون آموزش و
فرهنگ ترافیک پلیس راهور؛

پویش سه شنبه بدون خودرو و تقدیر
از موتورسیکلت سواران قانونمند در
منطقه ۲۱برگزار شد

در هوای پاک امروز پایتخت ،با حضور سرهنگ
همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور ،رجب زاده شهردار منطقه 21و سایر مدیران
این منطقه ،یک پویش سه شنبه بدون خودروی
دیگر گرامی داشته شد و از موتورسیکلت سواران
قانونمند در منطقه ۲۱تجلیل به عمل آمد.
به گزارش امتیاز ،رجب زاده در حاشیه
برگزاری پویش سه شنبه بدون خودرو و ترویج
استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل
پاک ،از پروژه های در دست اجرا در حوزه توسعه
محله ای و آماده سازی برنامه های پویش «محله
آرایی و خانه تکانی نوروزی» بازدید بعمل آورد.
در ادمه نیز مراسم تقدیر از موتورسیکلت سواران
قانونمند در منطقه ۲۱صورت گرفت .پویش موتور
سیکلت سوار خوب با همکاری مشترک پلیس
راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲۱
در حال انجام است و امروز سه شنبه ،پنجم اسفند
ماه از موتورسیکلت سواران قانونمند ورودی غربی
پایتخت با اهدای کاله ایمنی تجلیل به عمل آمد.
در این برنامه که با هدف فرهنگ سازی و تقدیر
از راکبین قانونمند منطقه 21صورت گرفت؛
برچسبهایی نیز با عنوان «موتورسیکلت سوار
خوب» بر روی موتورها نصب شد تا راکبان آنها به
شکل نمادین با پلیس راهور در ايجاد نظم همکاری
کنند.

عملیات تراش و روکش آسفالت در
سطح معابر و گذرهای منطقه 7

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  ۷گفت:
پروژه عملیات اجرایی تراش و روکش آسفالت
مکانیزه معابر این منطقه در راستای پروژه های
توسعه محله ای و با هدف افزایش ضریب ایمنی
ترددها و رفاه شهروندان آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،محمد جواد خسروی با
بیان این مطلب افزود :با در دستور کار قرار گرفتن
مراحل تراش و زیرسازی خیابان پلیس واقع در
حدفاصل خیابان شریعتی تا خیابان شهدای ناجا
عملیات اجرایی آسفالت مکانیزه این خیابان از
سوی معاونت فنی و عمرانی طی روزهای گذشته
آغاز شده است .وی عنوان کرد :در راستای اجرای
این طرح تاکنون  180تن آسفالت در معبر خیابان
پلیس استفاده شده و در نظر داریم در راستای
تحقق شعار «تهران شهری برای همه» و پیشرفت
پروژه های توسعه محله ای عملیات آسفالت
مکانیزه در معابر محالت کم برخوردار را تا پایان
سال جاری ،عملیاتی کنیم .معاون شهردار منطقه 7
در ادامه یادآور شد :تراش و روکش مکانیزه آسفالت
معابر در این منطقه از پروژه های تاثیرگذار در
بخش عمرانی برای توسعه محالت بوده که در این
خصوص عملیات جدول کاری و آسفالت حاشیه
اتوبان امام علی(ع) از دیگر اقدامات اساسی است که
در دستور کار حوزه فنی و عمرانی نواحی پنجگانه
منطقه قرار گرفت .وی در پایان تاکید کرد :بهسازی
جداول ،مناسب سازی گذر شهرتاش ،مناسب
سازی جداره بزرگراه امام علی(ع) و سرای محله
نظام آباد از دیگر اقدامات در دست اجرا از سوی
این معاونت است.

امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک
مابین سازمان دانشجویان جهاد
دانشگاهی و بنیاد فرهنگی البرز

تفاهمنام ه همکاری مشترک مابین سازمان
دانشجویان جهاد دانشگاهی و بنیاد فرهنگی البرز
با هدف ترویج فرهنگ علمی و جایگاه مقام علم
و عالمان از طریق شناسایی ،معرفی ،حمایت و
تجلیل از نخبگان دانشگاهی کشور اعم از اساتید
و دانشجویان امضا شد.
به گزارش امتیاز؛ سرپرست سازمان
دانشجویان جهاد دانشگاهی در آئین امضای
تفاهمنامه همکاری مشترک با بنیاد فرهنگی
البرز با اشاره به اینکه سازمان دانشجویان جهاد
دانشگاهی ،متولی توسعه و تقویت شبکه دانشجویی
جهاد دانشگاهی در سراسر کشور است گفت :این
سازمان با هدف ایجاد و تقویت این شبکه ،تاسیس
شده و فعالیت میکند ،که در دهه سوم عمر خود
با تحولهای چشمگیر درونی و بیرونی روبهرو
شده است .عباسی افزود :در طی تالش و همراهی
همکاران ما در شعب این سازمان در سراسر
کشور ،اعضای فعال و پویایی جذب شدند که در
هویتسازی و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای
این نهاد در حوزههای مختلف نقش حائز اهمیتی
ایفا کرده و میکنند.وی تصریح کرد :یکی از
دغدغههای جدی برای ما ایجاد بستر ،ظرفیت و
سازوکاری مناسب جهت شناسایی استعدادهای
دانشجویی ،توانمندسازی دانشجویان ،حمایت و
تقویت فعالیتهای دانشجویی است .عباسی اذعان
داشت :همانطور که جهاد دانشگاهی وظیفهی
نقشآفرینی جدی در حوزههای علم و فناوری،
پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی در جامعه دارد ،در
حوزه دانشجویی ،نیز انجام این وظایف بر عهدهی
سازمان دانشجویان است.وی خاطرنشان کرد :مقام
معظم رهبری در سخنرانیهای مختلف و بهطور
جدیتر در بیانیه گام دوم انقالب ،تاکید جدی بر
استفاده از ظرفیت و تواناییهای جوانان دارند ،اما
متاسفانه برخی سیاستها و رفتارها بهگونهای است
که ایجاد دافعه کرده و باعث گریز جوانان میشود.
در این بین وظیفه نهادهای انقالبی همچون جهاد
دانشگاهی این است که با تسهیلگری کارآمد و
موثر ،شرایطی را فراهم کنند که بهرغم وجود برخی
نامالیمتها و مشکالت در حوزههای مختلف ،زمینه
و بستر مناسب فعالیت دانشجویان در فضای کشور
را ایجاد نمایند و این مهم نیاز به حمایت و توجه
بیشتر دارد چرا که نمیتوان صرفا با حرف و شعار
دانشجویان را به سمت فعالیت در داخل کشور
جذب کرد .وی ادامه داد :تا حدودی این ساختار
و سازوکارهای حمایتگر در جهاد دانشگاهی ایجاد
شده و دانشجویانی که ایده خالقانه و نوآورانه و
یا طرح پژوهشی داشته باشند مورد حمایت قرار
میگیرند.

اجتماعی

هشدار زالی درباره خطر بیشتر کرونا برای زیر  ۱۰و باالی  ۷۰ساله ها
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فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا
در کالنشهر تهران با بیان اینکه با توجه به شباهت
عالیم بالینی ،افتراق نوع جهش یافته ویروس
کووید  ۱۹از نوع کالسیک آن بسیار دشوار است،
گفت :رعایت پروتکل های بهداشتی کماکان در
پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و حتی واریانت
های جدید آن نقش موثری دارد.
دکتر علیرضا زالی بااشاره به بروز سه مورد
مرگ ناشی از ویروس جهش یافته جدید در هفته
های اخیر در تهران ،باز توزیع سنی مبتالیان
تهرانی را نکته مهمی از نظر آسیب پذیری گروه
های سنی عنوان کرد.
به گفته دکتر زالی در استان تهران آمار
مبتالیان و میزان بستری گروه های سنی زیر ۱۰
سال از حدود  ۹دهم درصد در اسفند  ۹۸به ۱۱
درصد در بهمن ماه  ۹۹رسیده است و در گروه
سنی باالی  ۸۰سال از  ۷,۴درصد به  ۱۲درصد و
در گروه سنی بین  ۷۰-۸۰سال نیز از  ۱۱درصد به
 ۱۴درصد افزایش یافته است.
وی افزود :این درحالی است که میزان
مبتالیان و بستری در گروه های سنی  ۴۰-۵۰سال
و  ۵۰-۶۰سال و  ۶۰-۷۰سال نسبت به اسفندماه
سال گذشته حدود  ۱۲تا  ۱۸درصد کاهش داشته

است.
زالی با اشاره به این تغییرات بازتوزیع سنی
مبتالیان تاکید کرد :دو گروه سنی زیر  ۱۰سال و
باالی  ۷۰سال در این تغییر بازتوزیع سنی بیماری
جزو گروه های پرخطر تلقی می شوند و این دو
طیف سنی به ویژه افراد باالی  ۷۰سال نیازمند
رعایت پروتکل های بهداشتی با قاطعیت بیشتری

هستند.
به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت
در شبانه روز گذشته  ۲۸۰بیمار جدید کرونایی در
بخش های عادی و  ۹۲بیمار جدید کرونایی در
بخش های ویژه بیمارستان های استان تهران
بستری شده و  ۳۴۵بیمار نیز از بیمارستانهای
تهران ترخیص شدند .همچنین  ۴۵۰۰بیمار با

عالیم مشکوک به کرونا نیز به صورت سرپایی
به مراکز بهداشتی  ۲۴۰۰نفر نیز به بخش های
سرپایی مراکز درمانی مراجعه کردند.
زالی با توجه به وجود ویروس جهش یافته
تاکید کرد :باید سختگیری بیشتری اعمال شود
زیرا انواع ویروس های جهش یافته متاسفانه از
سرعت انتشار باالتری برخوردار هستند و ممکن
است منجر به میزان مرگ و میر بیشتری شوند.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،وی افزود :گروه های
سنی که قبال آسیب پذیر نبودند ،در مواجهه با
ویروس جهش یافته بیشتر در معرض ابتال قرار
می گیرند و گروه های پرخطر نیز در مخاطره
بیشتری قرار دارند.
زالی با اشاره به دغدغه های وزارت بهداشت
درخصوص بروز طغیان های جدی بیماری در
عرصه ملی و استانی تاکید کرد :مردم و مسئوالن
باید رعایت پروتکل های بهداشتی را به عنوان
راهبرد اصلی پیشگیری از بیماری بیشتر مورد
توجه قرار دهند .این امر نیازمند همگرایی اجرایی
در سطوح ملی و استانی برای تحقق مقابله با این
کرونا است تا با آمادگی بیشتر بتوانیم با موج جدید
بیماری مقابله کنیم.

اجازه سفر به شرط رنگ کرونایی شهرها؛

راه سبز سفرهای نوروزی

شرایط سفر در ایام کرونا هر لحظه در حال تغییر است .برخی
اوقات رنگ شهرها تغییر میکند و امکان سفر به آنها وجود ندارد.
زمان دیگر نیز این شرایط پایدارتر میشود .کمتر از یک ماه دیگر نیز
به پایان سال  ۹۹و آغاز سفرهای نوروزی  ۱۴۰۰مانده است .خیلی
از آژانسداران هنوز نمیدانند تکلیفشان با سفرهای نوروزی چیست.
مردم هم تقریباً بالتکلیف هستند به خصوص آنها که عید نوروز سال
 ۹۹را به امید پایان شیوع ویروس گذراندند و قصد داشتند تا نوروز
 ۱۴۰۰آن را جبران کنند.
به گزارش امتیاز؛ مسئوالن وزارت بهداشت و میراث فرهنگی
نیز هر کدام یک چیزی میگویند .وزارت گردشگری بر انجام سفرهای
ایمن معتقد است و وزارت بهداشت نیز تلویحاً با این گونه سفرها
موافق است اما در مصاحبهها مردم را از انجام سفر ،باز میدارد.
تا این لحظه درباره انجام سفرهای نوروزی صبحتهای مختلفی
گفته شده که بدین شرح است:
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور  ۲۹بهمن در حاشیه
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت :بنای ما بر این است که
تا میتوانیم سختگیریها را ادامه دهیم و اگر مردم و ستادهای
استانی و استانداریها همراهی کردند ،بتوانیم وضعیت مناسبی در
پایان اسفند داشته باشیم.
واعظی گفت :ممکن است سازوکار جدیدی برای تعطیالت
نوروزی داشته باشیم .هم برای اینکه مردم از تعطیالت عید استفاده
بهتری کنند و هم برخالف گذشته که ما هدف گردشگریمان چند
شهر و استان بود ،تغییر پیدا کند و آن را به اکثر استانهای کشور
توسعه دهیم و اینطور نباشد که در شمال و مشهد و اصفهان و شیراز
خیلی تراکم باشد و در برخی استانها خبری نباشد.
آنطور که از صحبتهای واعظی میتوان نتیجه گرفت ،گویا قرار
است در ایام تعطیالت ،سفر به برخی از شهرهای شمالی و جنوبی
محدود شود ،تا هم از تجمع افراد در شهرهای گردشگری جلوگیری
شده و هم سفر در شهرهای دیگر توزیع شود.
معاون گردشگری :اجازه مختصر سفرهای نوروزی را گرفتهایم

معاون گردشگری گفت :اجازه مختصری را برای سفرهای
نوروزی مشروط به رعایت پروتکلها گرفتهایم .آقای مونسان هم برای
سفرهای نوروز به صورت محدود و کنترلشده به ستاد کرونا قول داده
است تا فعاالن گردشگری از درآمدهای گردشگری بهرهمند شوند.
ولی تیموری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگریو صنایع دستی
تهران با اشاره به دوران سخت کرونا در گردشگری و محدودیتهایی که
برای سفر ایجاد شده است ،اظهار کرد :االن به فکر گشایشهای جدید

هستیم و این نمایشگاه گامی در این راستاست ،این نمایشگاه یک رزمایش
برای برنامههای پیشرو است .در ادامه وامهای حمایتی دولتی ،اجازه
مختصری را برای سفرهای نوروزی به صورت محدود و مشروط به رعایت
پروتکلها گرفتهایم .آقای مونسان هم برای سفرهای نوروز به صورت
محدود و کنترلشده به ستاد کرونا قول داده است تا فعاالن گردشگری از
درآمدهای گردشگری بهرهمند شوند.
او با بیان اینکه توزیع سفر در کشور از جمله رویکردهای اصلی
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی است ،گفت :صنعت
گردشگری دیگر تکمحصول و نقطهمحور نیست ٢۴٠٠ .پروژه فقط
در اصفهان و شیراز ایجاد نشده؛ گردشگری مویرگی در کشور ریشه
دوانده است.
او افزود :هدفمند کردن بازارها رویکرد دوم ما بوده که مختص
گردشگران خارجی است .آقای مونسان با عدد چهار میلیون و ۶۰۰
هزار گردشگر خارجی ،سازمان را تحویل گرفت .این سالها روی
همین عدد درجا میزدیم اما این عدد در سال  ٩٨با وجود افت
گردشگر بینالمللی در سهماهه اخر ،نزدیک به  ٩میلیون شد و تعداد
گردشگران بینالمللی دوبرابر شد.
معاون گردشگری با اشاره به توقف سفرهای بینالمللی با شیوع
ویروس کرونا ،اظهار کرد :در همین یک سال با حفظ آمادگی همه
خالءها را پوشش دادیم .اسنادی در سطح ملی ،منطقهای ،استانها
و روستاها آماده کردیم و خدمات و محصوالت را متنوع و استاندارد
کردیم .االن بهروزترین خدمات گردشگری دنیا را داریم.
دو راه سبز برای سفر ایمن

نامه مدیرکل استان تهران برای جلوگیری از برگزاری تورهای
گردشگری نیست بلکه برای صدور مجوز به کسانی است که تنها به
گرفتن یک مجوز از یک آژانس بسنده میکنند و مسافران را به سفر
میبرند آن هم نه در قالب تورهای گردشگری ایمن.
چون وزارت میراث فرهنگی به تازگی از دو الگوی سفر ایمن به
عنوان راههای سبز سفر در ایام کرونا نام برده است .این دو الگو شامل
سفر با تورهای گردشگری مجاز و دیگری سفر با خودروی شخصی و
اقامت در مراکز اقامتی مورد تأیید است.
اینها راهکارهایی بود که وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد کرده
انجام شود و درباره آن با وزارت بهداشت نیز آن طور که معاون
گردشگری گفته است ،به توافق رسیدهاند .در این باره علی اصغر
مونسان وزیر میراث فرهنگی نیز گفته که سفرهای انبوه مورد تأیید
وزارت بهداشت نیست اما آنها با برگزاری سفر ایمن و در چارچوب
استاندارد و کنترل شده مشکلی ندارند.

هتلها باز هستند

در این میان ،جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران
نیز درباره رزروهای نوروزی هتل در سال  ۱۴۰۰گفت :هتلهای کشور
از هم اکنون رزروهای نوروزی خود را آغاز کردهاند .این رزروها بدون
هیچ محدودیتی در همه شهرهای ایران انجام میشود.
وی افزود :ستاد کرونا محدودیتهای بین شهری با خودروی
شخصی را اعالم کرده است اما سفرهای ریلی و هوایی همچنان انجام
میشود .اکنون همه هتلها در همه شهرهای کشور فعال هستند مگر
آنکه مدیر هتلی بخواهد فع ً
ال فعالیت نکند مانند برخی از هتلهای
ً
شهر مشهد که مالک تصمیم گرفته فعال مهمان نپذیرد اما ستاد کرونا
اعالم نکرده تعطیل شود .در واقع ستاد کرونا هتلهای هیچ شهری را
تعطیل نکرده است.
حمزه زاده همچنین درباره کنسلی رزروهای عید نوروز نیز
توضیحاتی داد و به این موضوع اشاره کرد که سال گذشته اگرچه به دلیل
شیوع ویروس کرونا و اعالم تعطیلی هتلهای همه شهرهای کشور توسط
ستاد مبارزه با این بیماری ،هتلها مبلغ کنسلی مسافران را پرداخت
کردند؛ اما امسال مسافر با علم به شیوع کرونا اقدام به رزرو هتل میکند.
بنابراین اگر اتاقی را کنسل کند ،باید جریمه کنسلی را بپردازد .مگر اینکه
ستاد کرونا اعالم کند ،هتلهای یک شهری تعطیل شود .در آن صورت
هم باید جلسهای برگزار شده و تصمیم گیری شود.
برنامه ریزی برای سفر در نمایشگاه گردشگری

با وجود همه این محدودیتها و اظهارنظرهای متفاوت درباره
سفر ،نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی از روز  ۵اسفند ماه به
مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار
میشود .مسئوالن برگزاری این نمایشگاه ،هدف از آن را برنامه
ریزی مردم برای سفرهای نوروز  ۱۴۰۰میدانند و اینکه آژانسهای
مسافرتی بتوانند در این نمایشگاه ،تورهای مجاز و سفرهای ایمن خود
را به مردم معرفی کنند .اکنون باید دید آیا واقعاً چنین اتفاقی در این
نمایشگاه میافتد؟ چون هر سال هدف از برگزاری نمایشگاه در ایام
نزدیک به عید نوروز همین بوده است باید دید امسال چه تفاوتی
خواهد کرد؟!

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در جلسه نظارت دوره ای منطقه یک:

کسب رتبه بسیار مطلوب شهرداری منطقه یک در نگهداشت شهر

عملكرد منطقه یک در حوزه نگهداشت شهر
و امور خدمات شهری بین مناطق  ۲۲گانه ،در
نظارت دوره ای امور مناطق شهرداری تهران بسیار
مطلوب و در سایر حوزه ها مطلوب ارزيابی شد.
به گزارش امتیاز ،مصطفی سليمی معاون
هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در
بازديد چند ساعته از شمال تهران که با حضور
سید حمید موسوی شهردار منطقه یک ،معاونين
و مديران شهرداری این منطقه با هدف پايش
وضعيت نگهداشت شهر ،ارزيابی وضعيت پروژه
های ترافيكی ،توسعه محله ای و اولويت دار در
دست اجرا در منطقه يك انجام شد و در جلسه
نظارت دوره ای این منطقه که مديران كل معاونت
مربوطه ،مدیران ارشد شهرداری تهران به صورت
ويدئو كنفرانس حضور داشتند به عملكرد مطلوب
مديريت شهری منطقه یک اشاره و عنوان كرد:
ارزيابی صورت گرفته و بهبود رتبه ها و حتی كسب
چند رتبه اول در ميان شاخص ها نشان از تدبير
و درايت شهردار منطقه یک داشته كه عملكرد

مطلوبی را در كارنامه مديريتی خود در این منطقه
رقم زده است و اميدواريم تا پايان سال شاهد بهره
برداری تعداد قابل مالحظه ای از اين پروژه ها در
راستای ارتقای خدمات رسانی به شهروندان و جلب
رضايتمندی آنان باشيم.
او با اشاره به مركز نوآوری و فناوری شهر
هوشمند در موزه پروفسور حسابی گفت :راه اندازی
و تجهيز مركز نوآوری و فناوری شهر هوشمند در
موزه پروفسور حسابی ،از اقدامات خوب در منطقه
یک است که می تواند عالوه بر ترويج فرهنگ علم
و دانش اندوزی برای دانش پژوهان و دانشجويان،
برای تمامی شهروندان شهر تهران نيز مفيد فايده
باشد و منطقه یک را به قطب گردشگری و مركز
تفرجگاهی برای تمامی شهروندان تبديل كند و
گامی موثر در تحقق شعار «تهران شهری برای
همه» خواهد بود.
شهردار منطقه یک نيز به ساير اقدامات صورت
گرفته در منطقه پرداخت و افزود :بهره برداری از پل
خلبان شهيد نوروزی ،به انجام رساندن پروژه ۳۵

متری شهيد افتخاری و اتصال آن به امام علی (ع)
جنوب كه تا پايان سال محقق خواهد شد ،احداث
پارک آموزش ترافيک ،احداث رفيوژ سبز در خيابان
شريعتی ،بهره برداری از مركز كارآفرينی و نوآوری در
جمشيديه ،اقدامات در راستای اجرای طرح قدمگاه
صالحيه و ريل گذاری صحيح اجرا برای اتصال خط
 ۳مترو به خط يک و امتداد آن به وليعصر (عج) و
همچنين اصالح خط  ۱۰مترو از پروژه های اجرا شده
و در دست اجرايی است كه انعكاس خوبی در ميان
شهروندان داشته و مورد استقبال آن ها است.
موسوی افزود :طرح های بسيار خوبی در
دستور كار مديريت شهری اين منطقه قرار داشت
كه با همدلی و همكاری ساير مديران شهری به ثمر
نشست كه از جمله می توان اجرای بهينه طرح شهيد
سليمانی در مقابله با كرونا ،همكاری با بيمارستان های
مطرح در مواجهه با اين بيماری و رفع آلودگی های
محيطی و دفع پسماندهای بيمارستانی و اجرای برنامه
های نشاط آور فرهنگی در آن ها ،راه اندازی نوروزگاه،
اجرای برنامه های مناسبتی به ويژه در محرم و صفر با

رعايت پروتكل های بهداشتی ،ارتقای نگهداشت شهر
و رسيدن به رتبه اول با تاييد معاون خدمات شهری
شهرداری تهران ،باز پس گيری  ۳۲پالک بزرگ
منطقه از اشخاص و ساير موسسات و اضافه نمودن
آن ها به حقوق عمومی شهر ،تملک امالک شاخصی
چون خانه نيما ،باغ ادونتيس و تبديل آن به بوستان
محلی و تعامل سازنده با مديريت شهرستان شميرانات
در مهار بحران ها به خصوص در حادثه سقوط بهمن
اشاره كرد.
او در ادامه به مشكالت پيش روی مديريت
شهری در شمال تهران اشاره كرد و گفت :ضوابط
شهرسازی در قالب كرونای  ،۲شفافيت الزم را
جهت اجرا ندارد و در اين خصوص مشخص كردن
بخش نامه های ناسخ و منسوخ ضروری به نظر می
رسد و در بحث تخصيص منابع نيز ايجاد تناسب
بين نقدينگی ،هزينه ها و درآمد منطقه مورد نياز
است و مورد ديگر مشكالت ذيحسابی است كه
سبب شده امكان عقد قراردادهای برخی پروژه
های كوچك مقياس را نداشته باشيم.

با تسهیلگری شهرداری منطقه 11

مرمت خانه تاریخی «متین دفتری « آغاز شد

مرمت خانه تاریخی متین دفتری با قدمت بیش از یکصد سال
که پیش از این حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب ملک
برای آن صادر شده بود؛ با پیگیری های شهردار منطقه  11تهران و
همکاری مالک آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان ،شهردار منطقه 11با تشریح
پیگیری های انجام شده از سوی معاونت شهرسازی و معماری این
منطقه برای حفظ این بنای ارزشمند تاریخی افزود :خانه متین دفتری
که در مجموعه خانه باغ عبدالحسین میرزا فرمانفرما در اواخر قرن
گذشته و اوایل قرن کنونی ساخته شد؛ متعلق به داماد محمد مصدق
(یکی از نخست وزیران دوره پهلوی اول) بوده و به لحاظ معماری و
قدمت واجد ارزش است که پیش از این مالک حکم تخریب از دیوان
عدالت اداری دریافت کرده و به مرور زمان نیز دچار آسیب های
زیادی شده بود.
آبادیان با بیان این که حفاظت از ابنیه ارزشمند تاریخی برای
مدیریت شهری حائز اهمیت است؛ در خصوص اقدامات انجام شده
برای حفاظت از خانه متین دفتری ادامه داد :علی رغم این که مالک

رأی دیوان را در سال  1398برای تخریب ملک دریافت نموده بود؛ با
کمک های شایانی که از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
تهران انجام شد و نیز طی جلسات متعدد با مالک برای تغییر نظر
ایشان توانستیم او را برای حفظ و مرمت ملک متناسب با نیاز ذی
نفعان مجاب نماییم.
او با اشاره به این که تاکنون  15خانه واجد ارزش تاریخی با
تسهیلگری شهرداری منطقه  11و مشارکت بخش خصوصی حفظ
و مرمت شده است؛ بیان کرد :پیش از این چندین خانه تاریخی از
جمله خانه فاموری  ،خانه زی  ،خانه عطایی  ،بوتیک هتل حنا ،کافه
کتاب دارالخالفه  ،بوتیک هتل تاج  ،کافه رستوران میعاد  ،کافه
گالری ری را و  ...به همین ترتیب حفظ و دارای کاربری شده اند
و اکنون با توجه به ارزشمند بودن بنای خانه متین دفتری پیگیری
های مستمری برای حفاظت از بنا و بهره برداری از آن با لحاظ نمودن
نیازهای مالک انجام شد که خوشبختانه مرمت بنا با بهره گیری از
نظر کارشناسان و مرمت کاران مورد تأیید میراث فرهنگی آغاز و در
حال انجام است.

آبادیان همچنین گفت :اگر می خواهیم این بناها را در شهر و
کشورمان احیاء کنیم باید با توجه به درخواست ذی نفعان باشد که
این توجه در منطقه  11وجود دارد و مرمت خانه متین دفتری یکی
از آن هاست.
به گفته شهردار منطقه  11خانه تاریخی «متین دفتری» در
زمینی به مساحت 383متر مربع با  300متر مربع اعیانی در دوران
پهلوی اول ساخته شده و دارای ارزش های معماری و تلفیقی دوران
گذر از سبک سنتی قاجاری به معماری نوین است که در خیابان
فلسطین جنوبی نبش خیابان فالح زادگان واقع شده است و بیش از
یکصد سال قدمت دارد.
بر اساس این گزارش خانه متین دفتری در سال  1382در
فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود و  13سال بعد با اعتراض مالک
به دیوان عدالت اداری از ثبت خارج و بار دیگر در سال  1395ثبت
ملی شد که مجددا با اعتراض مالک مواجه و رأی تخریب بنا از سوی
دیوان عدالت اداری صادر شد و علی رغم دریافت دستور نقشه  ،مالک
مجاب به حفظ و مرمت بنا شد.

خبر کوتاه
در شش ماهه دوم سال  99صورت گرفت:

تصویب  55مصوبه در شورای سالمت
فصلی مجازی نواحی ششگانه منطقه ۱۲

شهردار قلب طهران از تصویب  55مصوبه
در شورای سالمت مجازی نواحی منطقه  12در
ششماهه دوم سال  99خبر داد.
️به گزارش امتیاز ،علیمحمد سعادتی،
شهردار منطقه ضمن اعالم این خبر با تأکید
بر اهمیت تشکیل شوراهایی با محوریت سالمت
برای همفکریهای تخصصیتر در رویارویی
با بیماری کووید  19گفت :به منظور بررسی
مشکالت بهداشتی ،دسترسپذیری ،امنیت
شهری ،زیست شهری ،فضاهای بیدفاع شهری
و امنیت و ایمنی شهروندان ،شورای سالمت به
صورت مجازی فعالیت خود را ادامه داد.
️وی ضمن بیان این نکته که در شش ماهه
دوم سال 2 ،جلسه فصلی پاییز و زمستان در
هر ناحیه برگزار شده ،ادامه داد :شورای سالمت
مجازی که با حضور شهرداران نواحی ،مدیر
سالمت منطقه ،مدیر اجتماعی ،مدیران محالت،
دبیران شورایاری و نمایندگان سازمانهای
همکار برگزار میشود ،فرصت مناسبی برای
همافزایی بین نهادهای خدمترسان بهویژه در
محالت کمبرخوردار ایجاد کرده است.
️سعادتی با مثبت خواندن این امر به برخی
از مصوبات اشاره کرد و گفت :شناسایی فضاهای
بیدفاع شهری و مخل امنیت زنان در محالت،
تأمین روشنایی کوچههای کیهانی ،مرادخانی،
آشتیانی و صندوقچی با همکاری اداره برق،
ایجاد رمپ در ورودی بوستان گلمحمدی برای
تردد افراد دارای معلولیت ،هماهنگی با مرکز
بهداشت شرق تهران به منظور بازدید و انجام
تست رپید (تست مددجویان) در مددسرای
بانوان و آقایان از جمله این مصوبات بوده است.
️گفتنی است شورای سالمت مجازی محالت
منطقه  12در شبکه مجازی واتسآپ فعالیت
میکند و تا پایان حل بحران کروناویروس در
منطقه  12به تشکیل جلسات از این طریق ادامه
خواهد داد .این شورا که از فروردین سال 99
آغاز به کار کرده ،در ششماهه نخست سال،
 653مصوبه به منظور بررسی مشکالت بهداشتی
محالت و با محوریت پیشگیری از کروناویروس
داشته است.
همزمان با اعیاد خجسته ماه رجب آغاز شد؛

برگزاری ویژه برنامه های«میالد نور»
با ده عنوان برنامه در جنوبشرق تهران

ویژه برنامه های اعیاد خجسته ماه رجب
همزمان با والدت امام محمد تقی (ع) تا والدت
حضرت علی (ع) تحت عنوان «میالد نور» با ده
عنوان برنامه متنوع در منطقه 15آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،وحید رضا انارکی
محمدی شهردار منطقه ضمن عرض تبریک به
مناسبت فرارسیدن ماه پر فضیلت رجب گفت:
ویژه برنامه های متنوعی همزمان با این اعیاد
خجسته در محالت آغاز شده است.
او با اشاره به متفاوت بوده برنامه ها نسبت
به سالهای گذشته به دلیل مقابله با شیوع کرونا
و حفظ سالمت شهروندان افزود :چراغانی و
آذین بندی بالکن و پنجرههای مشرف به خیابان
با عنوان«کمپین نور ،شهر ،امید» ،اجرای برنامه
دف زنی و حرکت کاروان خودرویی مجهز به
سیستم صوت و نورافشانی به منظور اجرای
زیارت «امین اهلل» در معابر پر تردد منطقه و
پخش در فضای مجازی و تکریم پدران شهدا به
صورت تلفنی و یا مجازی همراه با کاشت نهال
یادبود بزرگداشت شهدا معزز در محالت با عنوان
«پدران آسمانی» از جمله این برنامه ها است.
محمدی گفت :برگزاری مسابقات پادکست
با عنوان « حکمت های علوی» ،برگزاری مسابقه
شعر ،داستان نویسی ،خطاطی و نقاشی با موضوع
نهج البالغه در سرای محالت  ،مساجد شاخص و
فضای مجازی ،برگزاری مراسم اعتکاف در خانه ها
با شعار «خدا؛ همیشه ،همه جا» ،تقدیر از ارسال
کنندگان عکس و فیلم قرائت زیارت امین اهلل،
برگزاری مسابقه خوشنویسی ،داستان نویسی ،
نقاشی ،فیلم کوتاه یک دقیقه ای ،پوستر ،نامهای
به پدرم و مقاله نویسی با موضوع «تکریم مقام
پدر» و فراخوان جمع آوری تولیدات خیرانه و
هنری شهروندان و اهدا به پدران سالمند ساکن
در سرای سالمندان با عنوان «تهران شهری برای
همه پدران» در این اعیاد به اجرا در می آید.
شهردار منطقه در ادامه گفت :برگزاري مسابقه
نقاشي خط با موضوع اسماء مبارك حضرت علي
(ع) و تقدیر از آثار برگزيده در شب والدت با عنوان
« سالم علوی» ،آذین بندی ساختمانها ،مساجد،
سرای محالت و معابر اصلی منطقه با عنوان«
میالد نور» ،پخش زیارت امین ا ...در فضاهای
فرهنگی و بوستانها و توليد و انتشار محصوالت
خالقانه در قالب پوستر ،انیمیشن ،موشن گرافی
با موضوع ترویج سیره علوی بین شهروندان ،و در
فضاي مجازي با عنوان « با تو خوشبختم» از دیگر
برنامه های این ایام مبارک است .او اضافه کرد :به
مناسبت این اعیاد و همزمان با فرارسیدن روز پدر
و با هدف ارج نهادن به مقام شامخ پدران معظم
شهدا ،دیدارهای مجازی با این عزیزان انجام می
پذیرد .

آیین بهره برداری از پانزده زمین
ورزشی منطقه ۵( ۱۹زمین تنیس خاکی
و  ۱۰زمین چمن مصنوعی)

مراسم افتتاح و بهره برداری از زمین های
تنیس خاکی و  ۱۰زمین چمن مصنوعی منطقه
 ۱۹طی آیینی با حضور رئیس کمیته ورزشی
شورای اسالمی شهر تهران ،معاون امور مناطق
شهرداری تهران  ،رئیس فدراسیون تنیس
جمهوری اسالمی ایران ،مدیرعامل سازمان
ورزش شهرداری تهران ،شهردار و مدیران
شهرداری منطقه  ۱۹و شورایاران و نیز چند تن
از چهره های بنام و پیشکسوت عرصه فوتبال
کشور همچون خداداد عزیزی ،رضا شاهرودی،
بهنام ابوالقاسم پور ،آرش برهانی ،حمید
جاسمیان و مهدی امیر آبادی در بوستان بزرگ
والیت برگزار شد.

