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اخبار
 32پروژه شهری در محله های مرکزی
شهر تهران اجرایی شده است

شهردار منطقه  11در راستای برنامه های»
تهران  « 1400از اجرای  32پروژه عمرانی،
فرهنگی ،خدماتی ،ترافیکی و فرهنگی در بخش
مرکزی شهر تهران خبرداد که هم اکنون در 17
محله این منطقه در حال انجام است .
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان در
این باره گفت :ارتقای کیفی محور خیابان ولی
عصر (عج) به عنوان اولین خیابان شهر تهران و
طوالنی ترین خیابان خاورمیانه که برنامه ریزی
برای ثبت جهانی آن نیز در دست اقدام است؛ از
مهم ترین پروژه های سال  1400است.
شهردار منطقه  11در تشریح پروژه های
سال  1400بیان کرد :ارتقای کیفی محور ولی
عصر (عج) پل امیر بهادر  ،احداث مسیر دوچرخه
 ،برنامه های گردشگری در بافت تاریخی  ،اجرای
طرح «ارتقای امنیت زنان در شهر «  ،راه اندازی
مرکز فرآموز ،احداث خانه اسکواش ،احداث
فضای ورزشی ویژه بانوان  ،مرمت ابنیه و مکان
رویدادهای تاریخی  ،اجرای مرکز محله در
محله های انقالب ،شیخ هادی ،حشمت الدوله
وجمهوری ،اجرای فضاهای جمعی در خیابان
شوش ،اجرای پروژه طراحی مترو حر  ،مرمت
میدان رازی  ،مرمت میدان پاستور احیاء و مرمت
شبکه های زباله گیر  ،اجرای طرح زیست شبانه
 ،پروژه مدیریت محیط زیستی و پاالیش آالینده
های موجود در نهرهای خیابان ولی عصر (عج) ،
اصالح و هوشمند سازی شبکه آبرسانی  ،کاشت
درخت  ،احداث بوستان و اجرای طرح مجله سبز
است.
به گفته آبادیان دستاوردهای اجرای این
پروژه ها ارتقای سطح کیفی زندگی در محله
های مرکزی شهر تهران  ،جلوگیری از آلودگی
هوا و ارتقای حمل و نقل پاک  ،کاهش ترافیک،
ایجاد فضایی امن و با نشاط برای حضور بانوان
در جامعه ،ارتقای کمی و کیفی سالمت زندگی
کودکان ،توسعه زیر ساخت های ورزشی ،ارتقای
مشارکت های اجتماعی در برنامه های مدیریت
شهری ،باز آفرینی هویت تاریخی شهر تهران،
حذف فضاهای بی دفاع شهری مدیریت و بهره
برداری مطلوب ،احیاء پیاده راه ها و رونق اقتصاد
شهر خواهد شد.

آغاز عملیات به زراعی در بیش از
 1300هکتار فضای سبز منطقه 19

شهردار منطقه  19از آغاز عملیات به زراعی
درختان و فضای سبز با هدف نشاط بخشی به
طبیعت این منطقه همزمان با آغاز بهار 1400
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی هدف از
اجرای این عملیات را مبارزه با آفات و بیماری ها،
شاداب سازی و تقویت رشد گیاهان عنوان کرد
و افزود :عملیات به زراعی در هزار و  307هکتار
فضای سبز منطقه شامل کلیه بوستان ها و قطعات
فضای سبز حاشیه معابر و بزرگراه ها می شود و
تا پایان شهریورماه نیز ادامه دارد .او افزود :طی
این فعالیت ضمن آبیاری ،آبشویی ،هوادهی ،محلول
پاشی ،تغذیه درختان و مالچ پاشی ،علف های هرز
و شاخه های خشک درختان حذف و فرم دهی
درختان و درختچه ها نیز انجام می شود .به گفته
توکلی همزمان با آغاز به زراعی درختان ،فعالیت
کنترل و بررسی ادوات و تجهیزات الزم به منظور
تأیید سالمت دستگاه ها و رفع خرابی آن ها انجام
می شود .این مسئول در بخش دیگری از استقبال
چشمگیر شهروندان این منطقه از دوره های
مجازی آموزش گل و گیاه خبر داد و افزود :طی
سال گذشته صدها شهروند این منطقه از طریق
کانال های مجازی ،مراجعه حضوری و همچنین
ایستگاه های توزیع درخت در هفته درختکاری
تحت این آموزش ها قرار گرفتند.شهردار منطقه
ادامه داد :سبزی کاری ،پرورش توت فرنگی،
پرورش گل های آپارتمانی ،مبارزه غیر شیمیایی
با آفات و بیماری ها ،بام سبز و  ...از عناوین این
دوره ها هستند که در قالب فیلم و ثبت مطالب
آموزشی در کانال های مجازی به شهروندان ارائه
می شود .براساس این گزارش عالقه مندان می
توانند از طریق تماس با شماره  55852121مرکز
مشاوره ،تحقیقات و آموزش گل و گیاه و عضویت
در کانال های مجازی این مرکز ،ضمن شرکت در
کالس ها از مشاوره های گل و گیاه نیز بهره مند
شوند .عالوه براین خدمات آموزشی و مشاوره ای
این مرکز به شهروندان ،در بوستان شریعتی خیابان
ماهان به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های
بهداشتی ارائه می شود.
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فرمانده ستاد مقابله با کرونا خواستار تعطیلی تهران شد؛

رکوردزنی ترسناک آمار مبتالیان کرونا

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران ،با اشاره به وضعیت قرمز کرونایی در
پایتخت ،تعطیلی یک هفتهای تا  ۱۰روزه تهران
را پیشنهاد داد.
با اعالم رنگ قرمز کرونا در پایتخت جلسه
اضطراری ستاد کرونا در کالنشهر تهران به منظور
آمادگی بیمارستان برای پذیرش بیماران برگزار
شد.
به گفته علیرضا زالی ،میزان باالی ابتالء و
سرعت انتقال ویروس موجب شده تا سرایت پذیری
کووید  ۱۹در موج جدید کرونا ،بسیار بیشتر از
دفعات قبل باشد.
وی با بیان اینکه هفته آینده هفتهای بسیار
سخت برای پایتخت خواهد بود ،افزود :تجربه اخیر
خوزستان که با گونه جهش یافته کرونا ویروس رخ
داد ،در تهران نیز در حال تکرار است و باید تمهیدات
متفاوت از قبل برای مدیریت این بحران داشته باشیم.
زالی گفت :متأسفانه با جدی نگرفتن
توصیههای کارشناسان نظام سالمت ،امروز شاهد
وقوع یک سناریوی تلخ هستیم که نباید رخ میداد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افزود :میزان بستری بیماران کرونایی به چهار هزار
و  ۴۰۰تخت در استان تهران رسیده و یک هزار و
 ۱۲۰نفر از این بیماران یعنی حدود  ۲۵درصد آنها
در بخشهای مراقبت ویژه هستند.
وی با اشاره به میزان بستری یک هزار و ۱۰۰

بیمار در روز جاری ،خاطرنشان کرد :در  ۱۴ماه
گذشته چنین رکوردی در استان تهران ثبت نشده
بود که نشانه نگران کنندهای برای روزهای آینده
است.
زالی گفت :اولین شاخص تغییر یافته میزان
مراجعه سرپایی افراد عالمت دار به بیمارستانها
است که به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرده که
البته با بازگشایی درمانگاهها و مطبهای خصوصی
بعد از تعطیالت نوروز احتمال تغییر دارد.
وی ادامه داد :شاخص بعدی میزان چرخش

ویروس در استان است که بر اساس گزارشهای
معاونتهای بهداشت سه دانشگاه ایران ،تهران و
شهید بهشتی به  ۴۷درصد رسیده و این یعنی از
هر دو بیمار مشکوک ،جواب آزمایش  PCRیک
نفر مثبت است که اگر جوابهای منفی کاذب را
هم در نظر بگیریم ،عدد واقعی باالتر هم میشود.
زالی گفت :هرم سنی مبتالیان تغییر کرده و
بر اساس گزارشهای دو هفته ابتدایی سال ،۱۴۰۰
بالغ بر  ۴۳درصد بیماران بستری شده باالی ۶۰
سال سن داشتند و  ۷۵درصد مرگ و میر هم در

همین گروه سنی بوده است.
وی خاطرنشان کرد :تعداد مبتالیان زیر ۱۰
سال به  ۸.۲درصد رسیده که نشان میدهد که نرخ
بستری و مرگ و میر در گروههای سنی پایینتر نیز
در حال تغییر است.
زالی با بیان اینکه بیشترین میزان مرگ و میر
در اسالمشهر ،بهارستان ،شرق و مرکز تهران رخ
داده است ،افزود :در این مدت بیشترین مراجعه
سرپایی را در پاکدشت ،مرکز و بخشی از شمال
تهران و بیشترین بستری را در شرق ،مرکز و
بخشی از جنوب تهران شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه در این فوت شدگان از کودک
یک ساله تا پیرمرد  ۸۵ساله وجود دارد ،افزود :این
الگو در همه استانهای کشور در حال شکل گیری
است و تا اوایل هفته آینده همه استانها به یک
وضعیت همگن می رسند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
خاطرنشان کرد :پیشنهاد ما برای گذر از این بحران،
تعطیلی یک هفتهای تا  ۱۰روزه استان تهران است
و آن را به معاون اول رئیس جمهور ،وزیر کشور و
وزیر بهداشت اعالم کردهایم.
زالی همچنین گفت :تقاضای ما واکسیناسیون
سریع کادر درمان بوده و خوشبختانه وزیر بهداشت
موافقت کردهاند که  ۵۳۰هزار نفر فعال در حوزه
بهداشت و درمان کشور چه در بخش خصوصی و
چه دولتی در کوتاهترین زمان واکسینه شوند.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

مراجعات بیماران کرونایی به بیمارستانهای تهران به روزی  ۵۰۰۰نفر رسید
رویه در مراکز درمانی استان تهران ،مسیر را برای ارائه خدمات
هموارتر کنیم.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر برای تأمین دارو هم در
درمانهای سرپایی و هم بستری محدودیت نداریم.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ،گفت:
میزان مراجعه و درمان سرپایی بیماران کرونایی در استان تهران به
 ۵۰۰۰نفر در روز رسیده است.
نادر توکلی ،در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران ،اظهار کرد :در پنج روز اخیر آمار کرونا به شدت باالتر رفته
و دو روز گذشته در هر  ۲۴ساعت بالغ بر هزار بیمار مبتال به کووید
 ۱۹در بیمارستانهای استان تهران بستری شده اند .وی با بیان اینکه
میزان مراجعه و درمان سرپایی بیماران نیز روزانه به  ۵هزار نفر
رسیده است ،افزود :در حال حاضر  ۱۰۳بیمارستان از مجموع ۱۷۵
بیمارستان استان تهران درگیر کرونا هستند و ناچاریم با لغو خدمات
درمانی الکتیو در مراکز درمانی اصلی و جنرال ظرفیت بیشتری برای
رسیدگی به بیماران کرونایی اختصاص دهیم .معاون درمان دانشگاه
علوم پزشکی ایران با بیان اینکه در استان تهران تنها  ۲۰هزار تخت
بستری وجود دارد ،خاطرنشان کرد :سعی میکنیم در این مدت
بیماران غیر کرونایی را به بیمارستانهای تک تخصصی ارجاع دهیم.

همچنین حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
در این نشست اظهار کرد :مراجعه بیماران کرونایی در بیمارستان بقیه
اهلل به  ۳۰۰نفر در روز رسیده و از این تعداد  ۱۰تا  ۱۲درصد بستری
میشوند ،بنابراین متناسب با افزایش بستریها بخشهای عادی را به
بخش کرونا تبدیل میکنیم .وی با بیان اینکه میزان سرایت بیماری
در موج چهارم بسیار شدیدتر است ،افزود :برای کنترل این موج انتظار
میرفت ،تهران تعطیل شود اما این تصمیم هنوز گرفته نشده است.
ابوالقاسمی تاکید کرد :در این شرایط باید تصمیم بگیریم که چه
کسانی در اولویت بستری قرار دارند و در این مورد به یک رویه
مشترک برسیم.

جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در این
نشست با اشاره به تجربه خیز سوم کرونا و به کارگیری حدود هفت
هزار تخت بستری در آبان  ،۹۹گفت :در وضعیت فعلی باید با وحدت

عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در
ارتباط وبیناری ،بر ارائه خدمات درمانی به صورت سرپایی در این
وضعیت تاکید کرد و افزود :افزایش میزان مراجعه و تعداد مبتالیان

دارو به اندازه کافی داریم

انتظار میرفت تهران تعطیل شود

وضعیت نگران کننده است

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت ۹ :واکسن کرونا در کشور در حال
ساخت است ،چهار واکسن در ماههای آینده برای
استفاده وسیع به بهرهبرداری میرسد و نخستین
واکسن ایرانی کرونا  ۴۰روز دیگر در اختیار مردم
قرار میگیرد.
ایرج حریرچی در دیدار با داتو قمرالدین جعفر
معاون وزیر امور خارجه مالزی در ستاد وزارت
بهداشت درباره روند تولید واکسن کرونا در کشور
افزود :در ایران در ساخت  ۹واکسن پیشرفتهای
بسیار خوبی داشتیم .چهار واکسن در چند ماه
آینده به بهره برداری و استفاده وسیع در کشور
خواهد رسید .واکسن اول از  ۴۰روز دیگر در اختیار
مردم قرار خواهد گرفت؛ واکسن دوم که برمبنای
ویروس ضعیف و کشته شده است با تیراژ ماهانه
 ۸تا  ۱۰میلیون دوز از حدود  ۷۰روز دیگر در
دسترس مردم قرار می گیرد.
وی ادامه داد :همچنین دو واکسن دیگر که با
تکنولوژی متفاوتی ارائه خواهد شد  ۱۲۰روز دیگر
در دسترس قرار می گیرد .در همه این واکسن ها و
انواع دیگری که تولید می کنیم می توانیم با کشور
دوست مالزی همکاری داشته باشیم.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در

در چند روز اخیر وضعیت نگران کنندهای در روزهای آینده را نشان
میدهد.
راه اندازی و ابالغ دستورالعمل کلینیک درمان سرپایی با
رمدسیویر ،افزایش تخت و اعالم میزان ظرفیت بستری ،لغو اعمال
الکتیو غیرضروری ،راه اندازی کلینیکهای عفونی تمام وقت ،ایجاد
تریاژ دوالیه در ورودی بیمارستانها ،پیگیری واکسیناسیون تمامی
کارکنان بیمارستانها و بررسی وضعیت اکسیژن درمانی از مصوبات
نشست ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران بود.

آمادگی ایران برای تولید واکسن با همکاری
مالزی

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد :در آذر
 ۹۸به دعوت نخست وزیر وقت ،رئیس جمهوری
به کواالالمپور سفر کرد؛ در گفت وگوی مجازی
که سپتامبر گذشته انجام شده بر آمادگی برای
گسترش همکاری میان دو کشور در زمینه
بهداشت و سالمت به خصوص تاکید بر اجرایی
شدن توافقات انجام شده در گفتگوی مجازی
مدیران ارشد بهداشتی دوطرف ،آمادگی برای
همکاری بین دو کشور در زمینه تولید واکسن و
صادرات دارو و همچنین کمک به استارت آپ های
دو کشور در زمینه پزشکی تاکید شد .حریرچی
گفت :ما دو کشور بزرگ مسلمان هستیم که به
استقالل کشورمان تاکید بسیاری داریم و امیدوارم
همکاری هایمان پیش از پیش توسعه یابد.
علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران
نیز در حاشیه این نشست با بیان اینکه در نشست
امروز(سه شنبه) درباره فعالیت های سیستم
پزشکی و تولید واکسن در کشور صحبت شد،
گفت :انستیتو پاستور ایران با توجه به سابقه ۱۰۰
ساله ای که در زمینه تشخیص و پیشگیری از
بیماری ها ،تولید واکسن و تحقیق و آموزشی که

برای کشور عرضه کرده است ،گزارشی را به هیات
مالزیایی ارائه کرد.
وی ادامه داد :طرف مالزیایی با توجه به
سابقه انستیتو پاستور اشتیاق خود را برای توسعه
همکاری های انستیتوهای تحقیقاتی و نظام
سالمت کشورش با ایران را اعالم کرد؛ امیدوارم
در آینده ای نزدیک شاهد تبادل اساتید ،دانشجو و
همچنین پرژه های مشترک با مالزی باشیم.
بر اساس این گزارش سند پیشنهادی
یادداشت تفاهم همکاری پس از چندین مرحله
تبادل نظر میان طرفین نهایی شد و به پیشنهاد
طرف مالزیایی قرار شد این سند در جریان نشست
مجازی وزرای بهداشت دو کشور امضا و از طریق
مجاری دیپلماتیک تبادل شود.
مسئوالن وزارت بهداشت پیش از این واکسن
مشترک ایران و کوبا را که با همکاری انستیتو
پاستور ایران تولید می شود به عنوان اولین واکسن
کرونا تولیدی در کشور معرفی کرده بودند.
به گفته سعید نمکی ،وزیر بهداشت بعد از
واکسن مشترک با کوبا واکسن برکت تولیدی ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) و بعد از آن واکسن رازی
تولیدی موسسه سرم سازی رازی در کشور تولید
می شود.

قرار است تابلوهای صنوف سر و سامان داده شود

زشتی تابلوها در کوچه و خیابانهای پایتخت
جوان آنالین نوشت :تابلوهای کج و معوج ،قر و قاطی ،در هم و
برهم ،زننده و گیجکننده سرتاسر پایتخت را فراگرفتهاست .هر عابر
یا سواره در شهر به هر سو که سر برگرداند با انبوهی از تابلوهای
نامتجانس و بدون روح مواجه میشود که هرکس به میل شخصی
خودش از جایی آویزان کرده یا بر سر در مغازهای زده و فضای شهر
را آشفته کردهاست.
اوضاع تابلویی پایتخت غیرقابل تحمل شدهاست؛ وضعیت در
سایر شهرها بغرنجتر است .شورای شهر مصوبهای داشته که گویا
قرار است طبق آن به تابلوهای صنوف سر و سامانی داده شود .برای
نخستینبار ،شهرداری تهران ساماندهی تابلوهای تمامی اصناف در
کل  ۲۲منطقه تهران را مدنظر قرار دادهاست .قرار است تبلیغات و
تابلوهای غیرمتعارف مغازهها عوارض داشتهباشد و این عوارض صرف
زیباسازی سردر اصناف در خیابانها شود .اتفاقی بسیار خوشایند که
در صورت اجرای صحیح ،بسیاری از خیابانها مانند میدان فردوسی و
چهارراه سرچشمه ،چشمنواز خواهند شد.
تیرماه سال  ۱۳۹۳نخستینباری بود که شورای شهر وقت به
فکر ساماندهی تابلوهای صنفی در تهران افتاد .در این هفت سال فقط
بخشهای خاصی از تهران همچون میدان بهارستان ،میدان فردوسی
و چهارراه سرچشمه ،زیباسازی شدند.
تبلیغ بیجا ممنوع

طبق قانون تمام تابلوهایی که بر سر در مغازهها قرار گرفته
اگر از لحاظ اندازه بیش از استاندارد مجاز باشد که حدود یک متر و
 ۳۰سانتیمتر است یا عنوان درج شده روی تابلو مربوط به عملکرد
مغازه نباشد ،مشمول عوارض خواهند شد .تاکنون مدیریت واحدی
برای ساماندهی سردر مغازههای پایتخت وجود نداشت و شورای شهر

با همکاری بخشهای مختلف شهرداری ،زیباسازی مغازهها را انجام
میدادند .امسال ،اما این وظیفه به طور مستقیم به سازمان زیباسازی
شهرداری واگذار شده که با این تصمیم ،میتوان به زیبا شدن پایتخت
امیدوار شد.اگر مغازهداران تابلوهای غیرتبلیغاتی و استاندارد بر سردر
مغازه قرار دهند ،مثل تابلویی با عنوان فالفلفروشی خوش طعم!
شامل عوارض نمیشود و معاف از عوارض است .ولی اگر صاحب صنف
از تابلو به عنوان تبلیغات استفاده کند و نه عملکرد ،شرایط متفاوت
است .به طور مثال همان مغازه فالفلفروشی تبلیغ محصولی از مواد
غذایی با برندی خاص را معرفی میکند و دیگر این تابلو ،تابلوی
معرف صنف محسوب نمیشود .این موضوع قب ً
ال مورد توجه بوده ولی
اکنون به طور جدی مدنظر قرار گرفتهاست.
تقلید بجا از سایر کشورها

تابلوهای مختلف با عکسهای رنگ تند و ابعاد متفاوت،موجب
زشت شدن خیابان و آزار چشم شهروندان میشود؛معضلی که
سالهاست دربسیاری از کشورهای مختلف پروندهاش بسته شدهاست.
به طور نمونه در سیدنی استرالیا ،تابلوی مغازهها باید بسیار کوچک با
نوشتهای با سه رنگ اصلی باشد .معرفی اصلی مغازه هم باید به صورت
نوشته روی شیشه فروشگاه بدون رنگ تند که به چشم رانندگان
شوک وارد کند ،قرار گیرد .نمونههای موفق از زیباسازی تابلوها و
سردر صنوف در سایر کشورها هم موجود است که با الگوبرداری و
بومیسازی نمونههای خارجی میتوان چهره پایتخت و سایر شهرهای
ایران را دگرگون کرد .در سالهای قبل زیباسازی شهری از طریق
سردر فروشگاهها در یک بازه زمانی کوتاه در نقاطی همچون میدان
فردوسی و میدان بهارستان انجام شد .این زیباسازیها به ناگاه رها
شد و به اموری همچون اجاره دادن دوچرخه در شهر پرداخته شد!

شهردار منطقه یک در نشست مدیران شهرستان
شمیرانات:

ساخت و سازهای غیر مجاز پایداری
شهر را به خطر میاندازد

ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از
اصول شهرسازی سبب ناپایداری سازه ها و
تهدید ایمنی و سالمت شهروندان بوده و هم
افزایی کلیه دستگاه ها در رفع آن ضروری است.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در نشست مدیران شهرستان
شمیرانات که با موضوع اجرای طرح های
انضباط شهری در منطقه یک و با حضور سید
مهدی ساداتی فرماندار شمیرانات ،محسن مدیر
روستا سرپرست دادسرای ناحیه یک ،سرهنگ
خانی رئیس کالنتری  ۱۰۱تجریش ،سرگرد
موسوی پلیس امنیت پایگاه یکم ،مدیران
سازمان های آب ،برق ،گاز و جمعی از مدیران
شهری در شمال تهران برگزار شد ،ضمن بیان
مطلب فوق افزود :هم سویی همه دستگاه های
خدمات رسان در موضوع تخلفات ساختمانی و
کمک در برخورد قانونی با سازندگان بناهای
غیر مجاز ،دفاع از حقوق عمومی و حفظ منافع
شهروندان است.
او افزود :تعامل کلیه دستگاه های نظارتی
و خدمات رسان همچون دادسراها ،فرمانداری،
نیروی انتظامی و  ...در مواجهه با سازندگان
بناهای غیر مجاز که بعضا با برخوردهای غیر
انسانی و خشن مانع اعمال قانون در سطح شهر
می شوند ،امری کارساز و ضروری است.
موسوی گفت :وظیفه سازمانی و در عین
حال انسانی همه مسئولین است که با همکاری و
همسویی با یکدیگر به اعمال قانون و اجرای آراء
ماده صد در سطح شهر کمک کنند تا به یاری
خداوند در سال  ،۱۴۰۰شهر را بیش از پیش به
امنیت ،زیبایی و آرامش بصری نزدیک نماییم.
گفتنی است در این نشست کلیه مسئولین
حاضر ضمن اتفاق نظر و محکوم نمودن اقدامات
هنجارشکنانه سازندگان بناهای غیر مجاز ،بر
آمادگی خود در برخوردهای بازدارنده و اعمال
قانون در این زمینه تاکید نمودند.
با همراهی جمعی از مدیران انجام شد؛

نخستین واکسن ایرانی کرونا  ۴۰روز دیگر آماده میشود
ایران بعد از انقالب به تولید داخلی روی آورده ایم،
بیان کرد :اکنون با توجه به تحریم های موجود
 ۹۸.۳درصد از داروی مصرفی کشور را از لحاظ
عددی خودمان تولید می کنیم .تقریبا هیچ
کشوری حتی کشورهای صادرکننده دارو هم این
میزان تولید را نداشته و با کشورهای دیگر تبادل
دارند .همچنین می توانیم به استارت آپهای دو
کشور کمک کنیم و در این زمینه همکاری داشته
باشیم.
حریرچی با اشاره به اهمیت مالزی در سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران ضمن استقبال از
لزوم تداوم ارتباط و رایزنی میان مقامات دو کشور،
بر توسعه روابط فی مابین در زمینه های سیاسی،
فرهنگی اقتصادی ،تجاری و بهداشتی و درمانی
تاکید کرد.
وی با بیان اینکه در اردیبهشت  ۹۹مذاکرات
تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و تبادل تجربه
برای مبارزه با کرونا میان سران دو کشور انجام
شد ،گفت :حدود  ۹ماه پیش هم وزرای خارجه دو
کشور در گفت وگویی تصویری در مورد موضوعات
دوجانبه و جهان اسالم گفتگوهایی داشتند و
همچنین روسای مجالس نوامبر گذشته مذاکرات
تلفنی مفصلی داشتند.

خبر کوتاه

شهردار منطقه ۲۱پا به رکاب سه شنبه
های بدون خودرو ۱۴۰۰

معاون کل وزارت بهداشت:

 60هزار متر خط کشی محوری در
خیابانها و معابر منطقه 7

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
منطقه  7از اتمام عملیات اجرای خط کشی
محوری  60هزار متر در خیابانها و معابر این
منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حمیدرضا رنجبر با بیان
این مطلب افزود :عملیات خط کشی محوری در
این منطقه همزمان با آغاز طرح استقبال از بهار
 1400و با هدف افزایش ضریب ایمنی ،تسریع
و تسهیل در تردد خودروها و ساماندهی ترافیک
معابر اجرا شد.
وی عنوان کرد :در طول اجرای این طرح
که از  16اسفند  1399آغاز و تا  25فروردین ماه
ادامه خواهد داشت ،تاکنون  60هزار متر خط
کشی محوری 340 ،متر کانال عابر پیاده و 57
عدد نوشتار انجام گردیده است.
معاون شهردار منطقه  7یادآور شد :خط
کشی محوری مطابق با اصول استاندارد و
به منظور منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و
آگاهی دادن به رانندگان در خیابان های شهید
مطهری ،شهید بهشتی ،شریعتی ،شهید مفتح،
شهدای ناجا ،خاقانی ،ورکش ،ورزنده ،حسام
زاده و میرعماد و همچنین کانال عابرپیاده در
خیابان های شریعتی تقاطع بهار شیراز و خیابان
مالیری پور تقاطع سهروردی ،صابونچی تقاطع
هویزه و شهید بهشتی تقاطع شهید یوسفی اجرا
شده است.

اجتماعی

کوچه به کوچه آمار گرفتهایم

معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان
اینکه امسال به طور جدی به ساماندهی سردر اصناف خواهیم
پرداخت،گفت«:اگر روی تابلو نوشته شده این مکان سوپرمارکت یا
رستوران با نامی مشخص است هزینه و عوارضی نخواهد داشت ولی
اگر تبلیغات بیش از استاندارد مربوطه باشد یا تبلیغ شرکت دیگری
غیر از عملکرد بر تابلوی سر مغازه انجام گرفته باشد؛ دیگر معاف از
عوارض نیست و باید هزینه پرداخت شود».حمید صابر فرزام،با تأیید بر
اینکه ما مجوز برای تابلوهای تبلیغاتی اصناف که سبب مزاحمت برای
سایر طبقات و شهروندان شود نخواهیم داد،به خبرگزاری فارس گفت:
«اگر تبلیغ از طریق نصب دیوار یا شیشه باشد و این موضوع سبب
مشکل برای شهروندان شود ،مجوز نخواهیم داد .بحث مشکل ایمنی
و آتشنشانی نیز باید در تبلیغات مورد توجه باشد و نمای ساختمان
نیز آسیب نبیند .تابلوی نوری نیز نباید سبب خیرگی برای شهروندان
و رانندگان ایجاد کند ».وی تصریح کرد« :تا سال  ۹۸برای مدیریت
تابلوها چندان سامانهای نبود ،ولی از ابتدای سال گذشته تشکیل پرونده
اصناف از طریق سامانه انجام میگیرد .از این طریق برداشت اطالعات
از وضعیت تابلوهای شهر نیز دقیق است .ضمن اینکه آمارگیری کامل
خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با همکاری برخی از دانشگاهها در
حال انجام است .ممیزهای ما ازطریق اپلیکیشنهای مربوطه اطالعات
را کسب میکند و در بانک اطالعاتی مربوطه قرار میدهد و از این پس
همه اصناف در این زمینه پرونده خواهند داشت ».گفتنی است مراحل
اولیه ساماندهی تابلوی فروشگاهها تاکنون در هشت منطقه تهران آغاز
شده و در نیمه دوم سال  ۱۴۰۰برای  ۱۴منطقه دیگر هم اقدامات الزم
و ساماندهی دقیق صورت میگیرد.

در هفدهمین روز از فروردینماه سال
 ،۱۴۰۰رضا رجب زاده شهردار منطقه  ۲۱با
همراهی جمعی از معاونین و مدیران شهری با
هدف بررسی وضعیت نگهداشت شهر در سطح
ناحیه یک ،به وسیله دوچرخه از معابر اصلی و
کوچه های این ناحیه بازدید کرد.
به گزارش امتیاز ،رضا رجب زاده شهردار
این منطقه در ابتدای این بازدید میدانی با بیان
اینکه هدف اصلی مجموعه مدیریت شهری
خدمت رسانی به شهروندان است ،گفت :پس از
انجام طرح  ۲۱روزه محله آرایی و خانه تکانی
نوروزی در محله های ۱۳گانه منطقه  ۲۱شاهد
تغییرات چشمگیر و مطلوبی بودیم که نتیجه آن
را نیز می توان از بازخورد مثبت و رضایتمندی
شهروندان و کسبه دریافت کرد .وی همچنین
افزود :اجرای برنامه های مناسبتی استقبال از
بهار به همراه آذین بندی و زیباسازی معابر،
میادین و بزرگراه های سطح منطقه ۲۱جلوه
ای زیبا و بدیع به ورودی غربی پایتخت بخشید.
بنابراین گزارش؛ طی این بازدید میدانی که به
وسیله دوچرخه انجام پذیرفت ،بلوارهای اصلی
تهرانسر ،شاهد ،یاس و معابر فرعی منتهی به آنها
مورد پایش و کارشناسی قرار گرفت.

تور گردشگری به ترکیه لغو اما پروازها
ادامه خواهد داشت

با این حال پروازها برای انجام امور ضروری
هموطنانی که قصد سفر به ترکیه را دارند قطع
نخواهد شد و پروازها به صورت رفت و برگشت
بین دو کشور ادامه خواهد داشت.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت:
مطابق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا و دستور
وزارت کشور ،تورهای گردشگری به ترکیه لغو
شده ،اما پروازها به این کشور متوقف نخواهد
شد.
«مقصود اسعدی سامانی» درباره
آخرین وضعیت سفر به ترکیه ،افزود :با
ابالغ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا
به وزارت گردشگری ،تورهای گردشگری
ترکیه لغو خواهد شد.
وی ادامهداد :با این حال پروازها برای
انجام امور ضروری هموطنانی که قصد سفر
به ترکیه را دارند قطع نخواهد شد و پروازها
به صورت رفت و برگشت بین دو کشور ادامه
خواهد داشت.
«سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت
کشور امروز گفت:پس از وصول نامه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصوص
لغو تردد مسافری با ترکیه ،موضوع به
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد
ملی مدیریت کرونا ارجاع شد ،جمع بندی
اعضای کمیته که پس از تعامل با پنج دستگاه
تخصصی مرتبط با امور مرز شکل گرفت به
ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه و در نهایت به
دستگاههای ذیربط ابالغ شد.
معاون هماهنگی وزارت کشور درباره
تصمیم نهایی در مورد اعمال محدودیتها
در ترددهای مسافری با کشور ترکیه ،افزود:
بر اساس تصمیم ابالغی از سوی ستاد ملی
مدیریت کرونا ،مقرر شد وزارت میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،لغو
تور ترکیه را به فوریت به همه شرکتهای
گردشگری ابالغ کند.
کشور
وزارت
هماهنگی
معاون
خاطرنشانکرد :همچنین مقرر شد ،جمعیت
هالل احمر نسبت به ارتقای مراقبتهای
بهداشتی در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه
و تشدید کنترل دقیق مسافران ورودی از کشور
ترکیه در مرزهای زمینی و هوایی اقدام فوری
کند.

