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اخبار
ساخت پارکینگ زیر سطحی در
منطقه21

پارکینگ زیر سطحی در بلوار گلها احداث
می شود.
به گزارش امتیاز؛ رحمانی شهردار منطقه
 21در این خصوص گفت :تامین زیرساخت
ها از اهداف مدیریت شهری منطقه 21بوده و
ایجاد پارکینگ ،یکی از نیازهای مهم این منطقه
محسوب می شود.
در همین راستا ،منطقه  21به دنبال پروژه
های مشارکتی خود ،با مشارکت مدنی و از طریق
جذب سرمایه گذار پارکینگ زیر سطحی احداث
می کند.
وی افزود :این پارگینگ در  4طبقه زیر
زمین به مساحت هزار متر ساخته می شود که
در سطح آن فضای سبز ایجاد خواهد شد.
گفتنی است؛ این اولین پارکینگ منطقه
 21به روش مشارکتی است که تا پایان سال به
بهره برداری می رسد.
از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی اعالم شد:

صدور حواله توزیع  ۵۰۰هزار بسته
دستکش و دو میلیون و  ۵۰۰هزار ماسک
برای توزیع بین مطبها و پزشکان

حواله توزیع  ۵۰۰هزار بسته دستکش و
دو میلیون و پانصد هزار ماسک در مرداد ماه
سال جاری برای توزیع بین مطب ها و پزشکان
توسط سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی امور
پزشکان ،صادر شده و در دست انجام است.
حسب اعالم اداره کل تجهیزات پزشکی
سازمان غذا و دارو درخصوص حواله های صادر
شده برای سازمان نظام پزشکی ،به اطالع می
رساند ،با عنایت به مصوبات ستاد کرونای وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با توجه به
ضرورت در اختیار قراردادن اقالم حفاظت فردی
برای پزشکان به منظور ارائه خدمات تشخیصی و
درمانی به مردم شریف و بیماران نیازمند ،حواله
توزیع  ۵۰۰هزار بسته دستکش و دو میلیون و
پانصد هزار ماسک در مرداد ماه سال جاری برای
توزیع بین مطب ها و پزشکان توسط سازمان
نظام پزشکی به عنوان متولی امور پزشکان صادر
شده که در دست انجام است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد:

متناسبسازی حقوق برای مشاغل
سخت و زیانآور

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن
تشریح آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق
بازنشستگان و رفع برخی ابهامات آن از جمله
محاسبه مبالغ ناشی از همسان سازی برای
مشاغل سخت و زیان آور ،به برخی شایعات و
ادعاها درباره اعتبار مدارک تحصیلی اش واکنش
نشان داد و آن را رد کرد.
مصطفی ساالری با اشاره به اجرای طرح
متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان
تامین اجتماعی و پیشنهاداتی برای افزایش
 ۲۰درصدی مجدد حقوق این قشر اظهار کرد:
همسان سازی را یک مرتبه با توجه به اعتبارات
دریافتی از سوی دولت از اول مرداد اعمال
کردیم که احکام آن نیز صادر و حقوق ها بر
اساس آن پرداخت شد.
وی افزود :بر مبنای متناسب سازی
مستمری  ۳.۵میلیون بازنشسته افزایش پیدا
کرد ۶۵ .درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی
حداقلی بگیر هستند آن دسته از حداقلی بگیران
که دارای  ۳۰سال سابقه هستند و تا اسفند ۹۸
حقوقی معادل یک میلیون و  ۶۸۰هزار تومان
دریافت می کردند اکنون حقوقشان به دومیلیون
و  ۸۰۰هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه
داد :کسی که  ۲۵سال سابقه داشته حقوقش
به دومیلیون و  ۵۰۰هزار تومان و کسی که ۳۵
سال سابقه داشته است دریافتی اش تقریبا به
سه میلیون تومان رسیده است.
محاسبه مبالغ متناسب سازی برای مشاغل
سخت و زیان آور

ساالری در پاسخ به اعتراضات بازنشستگان
مشاغل سخت و زیان آور گفت :سنوات سخت
و زیان آور به ازای هر یک سال ،یک و نیم
سال محاسبه می شود و کارفرما بابت آن باید
در زمان بازنشستگی به نرخ روز  ۴درصد حق
بیمه بپردازد .مبالغ متناسب سازی نیز متناسب
با بیمه پردازی افراد لحاظ شده است و مشکلی
وجود ندارد .اگر هم جایی لحاظ نشده باشد
بازنشستگان اعالم کنند تا همکاران ما بررسی
کنند.
وی درباره اعتبارات اجرای این طرح نیز
گفت :در زمینه تامین اعتبار مشکلی وجود ندارد
و دولت  ۳۲هزار میلیارد تومان از مطالبات ما را
وصول کرده است .وعده هایی برای تسویه بخش
دیگری از مطالبات ما داده شده که امیدواریم
این اتفاق به زودی محقق شود.
روند درمان بیماران کرونا در مراکز ملکی
تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره
روند درمان بیماران کرونا در مراکز ملکی
سازمان تامین اجتماعی نیز اظهار کرد :در حال
حاضر مشکلی در این زمینه نداریم و همکاری
الزم را با نظام درمانی کشور داریم .از روز اول
که این مشکل به وجود آمد مطابق سیاست های
وزارت بهداشت امکانات را در اختیار گذاشتیم
که مردم با مشکل روبرو نشوند.
وی درباره وضعیت دریافت سهم تامین
اجتماعی از یک میلیارد یوروی برداشت شده از
صندوق توسعه ملی برای درمان کرونا گفت :اگر
تسهیالتی باشد دنبال تسهیالت نیستیم ،بیشتر
به دنبال وصل مطالباتمان از دولت هستیم که
آنها را تامین کند.
ساالری افزود :اما درباره آن اعتبار
تخصیصی صندوق توسعه ملی هم کلیات در
کارگروه اقتصادی ستاد کرونا مصوب و قرار شده
سهم تامین اجتماعی نیز به نسبت مشخص و
به ما پرداخت شود که باید در ستاد ملی هم به
تصویب برسد.

اجتماعی
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وزیر آموزش و پرورش:

هر لحظه ممکن است تصمیم جدیدی برای مدارس گرفته شود

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اجباری
برای حضور دانش آموزان در مدارس نداریم ،گفت:
ما موظف به ارائه خدمات آموزشی بوده و به علت
کارکردهای آموزش حضوری ،این نوع آموزش را به
آموزش غیر حضوری ترجیح می دهیم.
نهصد وهفتاد و نهمین() ۹۷۹جلسه شورای
عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و
پرورش ،دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن
در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار
شد ،محسن حاجی میرزایی در این جلسه اظهار
کرد :یکی از سیاست های اعمالی این بود که در
هیچ جایی نباید در مورد حضور بچه ها در مدارس
سخت گیری و اجباری در کار باشد.
وی با اشاره به اینکه اجباری برای حضور
دانش آموزان در مدارس نداریم ،اضافه کرد :ما
موظف به ارائه خدمات آموزشی هستیم و به علت
کارکردهای آموزش حضوری این نوع آموزش را به
آموزش غیر حضوری ترجیح می دهیم.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد :اگر خانواده
ها در مورد آموزش حضوری فرزندانشان نگرانی
دارند می توانند از طریق آموزش غیر حضوری(
شبکه شاد ،مدرسه تلویزیونی ایران و )...برای
آموزش و یادگیری فرزندان خود اقدام کنند.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه ظرفیت های
مختلفی در شبکه شاد پیش بینی شده است،
تصریح کرد :این نرم افزار را گسترش داده ایم و
قابلیت های مختلفی در آن پیش بینی شده از
جمله امکان ارتباط زنده با دانش آموزان ،حضور و
غیاب و تکلیف دانش آموزان؛ تمامی مطالب درسی
در این شبکه بارگذاری شده است تا دانش آموزان
مشکلی نداشته باشند.
وی گفت :هزینه اینترنت دانش آموزان و
معلمان در شبکه شاد با موافقت رئیس جمهور
رایگان شده است و خانواده ها از طریق اپراتورها
می توانند به رایگان استفاده کنند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :امکان
استفاده از آموزش معکوس برای معلمان فراهم
شده است؛ برای آنهایی که دسترسی به اینترنت
و فضای مجازی ندارند مدرسه تلویزیونی ایران
و آموزش حضوری پیش بینی شده ،چون تراکم
دانش آموزان در این مناطق خیلی پائین است.
حاجی میرزایی تاکید کرد :مدرسه دایر است و
امسال هیچ مدرسه ای تعطیل نخواهد شد ،مدرسه

به عنوان کانال اصلی ارتباط بین خانواده ها و دانش
آموزان باز بوده و خدمات آموزشی ارائه می کند.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد:
موضوع دیگر بحث نظارت است ،نظارت امسال با
نظارت سال های دیگر متفاوت و فرق دارد چون
شرایط محیطی تربیتی دانش آموزان دچار تغییر
و تحول شده است.
وی افزود :همه مدیران مدارس موظفند طرح
آموزشی خود را برای دانش آموزان مشخص کنند
که کدام دانش آموزان در مدرسه حضور داشته
باشند و چه کسانی غیرحضوری باشند ،همه
مدارس باید مسیرهای آموزشی خود را مشخص
کنند.حاجی میرزایی اضافه کرد :ان شاء اهلل طی
دو هفته ضعف ها را شناسایی و بر طرف می کنیم
و برای آموزش نهایی دانش آموزان در اول مهر ماه
آماده می شویم.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به
برگزاری اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش
سراسر کشور ،گفت :این اجالس دو روزه از طریق
شبکه شاد برگزار شد و تمامی مسائل و موضوعات
آموزش و پرورش در این اجالس مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
وی افزود :ما تمامی امکاناتی را که در اختیار
داشتیم به خدمت گرفتیم که سال تحصیلی خوبی
داشته باشیم ،توصیه ما به خانواده ها ،آموزش
حضوری است و البته تاکید می کنم اجباری برای
حضور دانش آموزان در مدارس نیست.
حاجی میرزایی اظهارکرد :کلید واژه کسانی

که در سطح جهان در مورد مدیریت جریان آموزش
سخن می گویند ،عباراتی مانند آموزش حضوری و
غیر حضوری(مجازی) اظهار نظر کرده اند ،سخن از
مدیریت آموزش در شرایط بحران است.
وزیر آموزش و پرورش گفت :در شرایط بحران
با عدم قطعیت کامل مواجه هستیم و ممکن است
هر لحظه تصمیم دیگری گرفته شود ،باید بپذیریم
که کرونا شرایط عادی زندگی را دچار تغییر و
تحول و تصمیم گیری را سخت کرده است.
وی تصریح کرد :ما در بازگشایی مدارس
بر اساس چارچوب و دستورالعمل های وزارت
بهداشت و تجربه آنها در ایام محرم عمل کرده ایم
و درهمه موارد با وزارت بهداشت هماهنگی الزم
داریم.
حاجی میرزایی اظهار کرد :اولویت اصلی ما
حضور در مدرسه است چرا که هیچ چیزی جای
آموزش حضوری نمی گیرد ،ولی اجباری هم برای
حضور دانش آموزان در مدرسه نداریم چون دانش
آموزان می توانند از امکانات دیگری که اعالم کرده
ایم برای آموزش و یادگیری استفاده کنند.
وزیر آموزش و پرورش افزود :ما برای بازگشایی
مدارس ،تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا
هستیم .این ستاد یک مرجع قانونی بوده و همه
جنبه های آموزشی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...را در
نظر می گیرد ،ما خود را موظف به هماهنگی با این
ستاد می دانیم.
وی خاطرنشان کرد :هیچ کسی حق مجبور

کردن دانش آموزان را به حضور در مدرسه ندارد
ولی ما کار خودمان را که همان آموزش است ادامه
می دهیم و اعالم می کنیم تعلیم و تربیت نباید در
هیچ شرایطی تعطیل شود.
حاجی میرزایی افزود :در آموزش وپرورش با
توجه به گستردگی آن و وجود دیدگاهها و ایده
های مختلف تصمیم گیری خیلی سخت و مشکل
است.
وزیر آموزش و پرورش با گالیه از برخی
از افراد ،گفت :برخی از افراد باعث ایجاد تنش
و نگرانی در جامعه شدند .این شرایط به قول
متخصصان بهداشت و درمان شاید سالها ادامه
داشته باشد ،آیا ما باید تعلیم و تربیت را تعطیل
کنیم؟ ما در شرایط عادی نیستیم که آموزش را
به روش گذشته ادامه دهیم ،ما ناچاریم با توجه به
شرایط موجود حرکت کنیم.
وی اضافه کرد :همه در این شرایط بحرانی
باید به آموزش و پروش کمک کنند تا بتوانیم
دغدغه خانواده ها برای تعلیم و تربیت فرزندانشان
را برطرف کینم .حاجی میرزایی با طرح این سئوال
که آیا مدارس در دنیا تعطیل شده است؟ اظهار
کرد :شما از رسانه ها اخبار آموزش و پرورش
کشورهای مختلف را می بینید و می شنوید ،همه
به نوعی دنبال بازگشایی مدارس هستند چون چاره
ای جز این وجود ندارد و نمی توان کار آموزش و
پرورش را تعطیل کرد.
وی با اشاره به نیاز جامعه به آرامش فکری و
روانی ،ادامه داد :هدف ما ایجاد آرامش در جامعه
و نظام تعلیم و تربیت است ،شاید به نوعی بتوان
گفت بچه ها از حیث رعایت دستورالعمل های
بهداشتی مقیدتر از ما بزرگترها هستند ،طرح
همیار پلیس را که ما تجربه آن را داریم ،خیلی
به راهنمایی و رانندگی برای بستن کمربند ایمنی
کمک کرد چون بچه وقتی با اولیاء سفر می کنند
این نکات را به پدر و مادر خود تذکر می دهند،
بنابراین اگر در این شرایط درست عمل کنیم و
فرهنگ سازی کنیم همین بچه ها الگوی ما در
رعایت مسائل بهداشتی خواهند بود.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد :به همه
مدیران مدارس اعالم کرده ایم اگر راهکار و راه
حلی برای تسهیل کار آموزش و یادگیری دانش
آموزان دارند به شرط آن که برای خانواده ها
مشکلی ایجاد ننماید به آن عمل کنند.

وزیر بهداشت:

۹۹؛ سال طالیی توسعه سالمت است

وزیر بهداشت با بیان اینکه «سال  ۹۹سال طالیی توسعه سالمت
است» ،گفت :با توجه به بازگشایی مدارس از استانها می خواهیم
نظارت خود را بر رعایت موارد بهداشتی افزایش دهند.
سعید نمکی در سومین آیین بهره برداری از پروژه های سالمت
از سری پروژه های پویش سراسری ره سالمت با درود بر روح
بلند شهدای کربال ،دفاع مقدس ،حرم و مدافع سالمت ،در ارتباط
ویدیوکنفرانسی با دانشگاه علومپزشکی جندی شاپور اهواز ،گفت:
خوزستان کربالی دیگری است برای ما؛ از روزهای آغازین دفاع
مقدس بچههای خوزستان دست خالی و با امکانات کم در مقابل رژیم
بعث ایستادند .ما همواره مدیون خاک خوزستان هستیم و آنچه که
برای این استان انجام میدهیم حتی پاسخ یک قطره از خون شهدای
این خطه نیست.
وی با اشاره به تالش کادر درمان در استان خوزستان برای مهار
کرونا ،ادامه داد :با مهار این بحران توانستید سیلی محکمی بر دهان
کسانی بزنید که مدعی بودند جمهوری اسالمی ایران به خوزستان
بها نمیدهد و آنجا را رها کرده است .در این بحران بزرگ حتی
یک خوزستانی عزیز پشت دربهای بیمارستان نماند .به قول شهید
زنده در دلها سردار سلیمانی ،ما ملت امام حسین (ع) هستیم و با
ایستادگی در مقابل هجمهها تاریخساز خواهیم شد.
نمکی در ارتباط ویدیوکنفرانسی با دانشگاه علومپزشکی شیراز،

افزود :یکی از استانهای موفق در مهار کرونا استان فارس بود .در
اوج تحریمهای ظالمانه و شرایط سخت توانستیم بیش از گذشته
به توسعه سالمت کشور بپردازیم .امسال سال طالیی توسعه حوزه
سالمت خواهد بود ،زیرا برای اولین بار در تاریخ ایران  ۱۰هزار و ۶۰۰
تخت عادی و ۲هزار تخت  ICUبه ناوگان تختهای کشور اضافه
خواهیم کرد .این اهداف در راستای افتتاح  ۱۴۰۰پروژه بهداشتی
درمانی تا  ۱۲فروردین  ۱۴۰۰خواهد بود که با کمک خیرین و
همکاران دلسوزم میسر میشود.
وزیر بهداشت در ارتباط با دانشگاه علومپزشکی جهرم ،تاکید
کرد :اگر همدلی و وفاق کادر درمان و مسئولین با یکدیگر نبود ،این
موفقیت در کنترل کرونا حاصل نمیشد .اطبا از گذشته به دلیل
کمک برای به دست آوردن سالمت مورد توجه ویژه مردم بودند تا
جایی که برخی آنها را هم ردیف انبیا میدیدند .امیدوارم با همکاری
دوستانم پروژه بیمارستان  ۳۳۰تختخوابی جهرم که از زمان حضورم
در سازمان برنامه و بودجه پیگیر آن هستم ،به زودی افتتاح شود.
وی با بیان اینکه شاید هر یک و نیم قرن یکبار بیماری گستردهای
مانند کرونا در کشورها به وجود آید ،اظهار کرد :استانهایی که در
خدمتشان بودیم از ابتدای سال  ۱۳۹۸درگیر مشکالتی مانند سیل
نیز بودند .به یاد میآورم که یکی از سختترین شبهای زندگی من
شبی بود که در شیراز سیل آمد و به چشم خود شاهد تالش همکارانم

برای مهار ورود آب به بیمارستان بودم .با نگاه به آن ایام امیدوارم از
شرایط فعلی هم گذر کنیم.
وی در خاتمه سخنان خود با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،گفت :یکی از غصههای بزرگ من از دست دادن کادر
درمانی است که سالها برای تحصیل و علم طبابت سختی کشیدهاند.
عزیزانی که به دلیل عدم رعایت و سهلانگاری و نزدن ماسک توسط
برخی افراد از دست میروند .با توجه به بازگشایی مدارس از استانها
می خواهیم نظارت خود را بر رعایت موارد بهداشتی افزایش دهند.

تعویض پالک در تهران فقط اینترنتی انجام میشود

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور نیروی
انتظامی گفت :از روز سه شنبه خدمات تعویض
پالک در همه مراکز تهران بزرگ فقط به صورت
اینترنتی انجام میشود ،براین اساس شهروندان به
هیچ عنوان به صورت حضوری مراجعه نکنند.
سرهنگ علی محمدی افزود :از امروز پالک
خودروهای سنگین ،سبک و موتورسیکلت به
صورت اینترنتی تعویض پالک می شوند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا شهروندان
نسبت به اختالل در انجام نوبت دهی اینترنتی
شکایت داشتند ،گفت :در روزهای گذشته سرورو
دچار مشکل شد زیرا از ورود  ۲۰هزار نفر به سایت
برای گرفتن نوبت اینترنتی ،ناگهان این تعداد به
 ۱۰۰هزاز نفر رسید و شهروندان برای نام نویسی
هجوم آوردند.
سرهنگ محمدی ادامه داد :از امروز سرورها
تقویت شده اند و مردم به راحتی می توانند برای
نوبت دهی اینترنتی اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا پیش از این در
اطالعیه ای اعالم کرده بود از اول شهریور ماه ،مراکز
شمارهگذاری و تعویض پالک اتحاد و الغدیر تهران
صرفا با نوبت اینترنتی خدماترسانی میکردند.
سرهنگ محمدی ادامه داد :در راستای
حفظ سالمت هموطنان ،تمهیدات و پروتکل های
بهداشتی در تمام مراکز شماره گذاری خودرو لحاظ
شد و فعالیت دوباره این مراکز از امروز در سراسر
کشور کلید خورد.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا
تصریح کرد :خدمات ارائه شده به هموطنان در
این مراکز بر اساس پالک خودروها است ،یعنی
خودروهای دارای پالک زوج باید در روزهای زوج
و پالکهای فرد در روزهای فرد به مراکز مراجعه
کنند ،ساعت کاری نیز از  ۷تا  ۱۴خواهد بود.
وی درباره چگونگی انجام فاصله گذاری
اجتماعی و جلوگیری از ازدحام اعالم کرد :قبل از
ورود به پارکینگ مراجعان غربالگری و تبسنجی

میشوند؛ موانع فیزیکی مابین ارباب رجوع و پرسنل
به صورت شیشهای و پالستیکی تعبیه شده و کلیه
سطوح ،دستگیرهها  ،درها ،دستگاههای خودپرداز
به صورت مستمر گندزدایی میشوند.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا
ادامه داد :صندلیها نیز برای نشستن مراجعان به
صورت یک درمیان مشخص شده و جلوی باجهها
برای ایستادن ارباب رجوع خطکشی شده است؛
مهمتر این که سیستم نوبتدهی در جلوی گیتها
تعبیه شده تا از ازدحام مراجعان در جلوی باجه ها
بکاهد .هم چنین ظروفی حاوی مواد ضد عفونی
کننده در ورودیها تعبیه شده است.
سرهنگ محمدی از مراجعه کنندگان
درخواست کرد که ماسک ،دستکش و خودکار به
همراه داشته و فقط فروشنده و خریدار در مرکز
حاضر شده و از آوردن افراد همراه بپرهیزند.
وی تأکید کرد :افرادی که با وکالتنامه در
مراکز شماره گذاری حاضر میشوند دقت داشته

باشند که وکالتنامه حتماً اعتبار داشته باشد در غیر
این صورت حضور فروشنده الزامی است.
این مقام انتظامی اضافه کرد :پروتکل های
بهداشتی در تمام مراکز شماره گذاری پلیس
راهور در سراسر کشور ابالغ شده و از هموطنان
درخواست میکنیم که صبر و حوصله به خرج داده
و سیستم نوبتدهی و اصول خطکشیها را رعایت
کنند؛ چراکه اجرای تمام این موارد در راستای
سالمتی شهروندان است.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا
به مدارک مورد نیاز برای شماره گذاری خودرو
اشاره و بیان کرد :مدارک هویتی شخص از جمله
کارت ملی و شناسنامه ،مدارک هویتی خودرو از
جمله سند و کارت ماشین ،بیمه شخص ثالث و
معاینه فنی و همچنین مدارک احراز سکونت اعم
از اجارهنامه یا سند ملک به نام خود فرد یا همسر
یا پدر و مادر از جمله مدارک اصلی مورد نیاز در
مراکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا است.

ارزشگذاری به حفظ بافت مسکونی و تاریخی و پیادهمحوری در پروژههای عمرانی منطقه 12
شهردار قلب طهران از ارزشگذاری به حفظ بافت مسکونی و
پیادهمحوری در پروژههای عمرانی این منطقه سخن گفت.
به گزارش امتیاز ،صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی
شهرداری تهران به همراه علیمحمد سعادتی شهردار منطقه ،کریمی
معاون فنی و عمران و برخی از مدیران شهری به بازدید از پروژههای
عمرانی این منطقه با محوریت ارزشگذاری به حفظ بافت مسکونی و
پیادهمحوری در نواحی  5 ،3 ،2و  6این منطقه پرداختند.
بر اساس این گزارش نخست از روند پیشرفت پروژ ه ایجاد پالزای
شهری در محوطه میدان امام خمینی که شامل کفسازی میدان،
احیا و بازگشایی خیابان پشت شهرداری و توجه به نحوه بارگیری
مغازههای این محوطه ،احداث و بازآفرینی خانه شهر (ساختمان
بلدیه) ،تصمیمگیری در مورد پل پیادهروسازی میدان ،تغییر شبکه
معابر ،توجه به عرض مؤثر گذر و پیادهراهها و هدایت آبهای سطحی
بود ،بازدید شد.
صبوری دیلمی در این بازدید ،ضمن استقبال از ایجاد این پالزا

برای توجه ویژه به پیادهمحورکردن شهر و تأثیر این پروژه در احیای
رویدادهای تاریخی این میدان گفت :سازمان عمرانی مناطق معاونت
فنی و عمران در اجرای این پالزا مشارکتهای حداکثری با شهرداری
منطقه خواهد داشت.
سعادتی در این باره با تأکید بر اهمیت احیای بافت تاریخی در
این محدوده گفت :شهروندان از منطقه  12به عنوان قلب طهران
انتظار دارند که در این منطقه ،هویت اصیل این شهر که شاید زیر بار
توسعهمحوریهای ناهمگون کمرنگ شده باشد ،دوباره برجسته شود
و از آنجا که این میدان ،خاطرات تاریخی گستردهای بهویژه از نظر
فرهنگی و سیاسی معاصر با خود به همراه دارد ،با نظر مثبت شهردار
محترم و اعضای گرامی شورای اسالمی شهر تهران در مورد ایجاد این
پالزای شهری تصمیمگیری شد.
در ادامه سعادتی در خالل بازدید از خیابان گوته در مورد
تعیین تکلیف امالک فوقانی تونل امیرکبیر و زیرگذر امینحضور در
محدوده این خیابان تصریح کرد :به منظور حفظ بافت مسکونی در

ی و اداری در حال از دست
این منطقه که به دلیل افزایش بافت تجار 
رفتن است ،این امالک بناست به خدمات عمومی نظیر ایجاد فضای
سبز و فروشگاههای محلی و ...اختصاص یابند تا مشوقی برای ماندن
شهروندان ساکن در این قسمت شود.
وی با یادآوری این نکته که ساکنان این منطقه ،معموالً از
خانوادههای اصیل و قدیمی شهر تهران هستند و انس و الفت بسیاری
با محلههای خود دارند ،گفت :با وجود آنکه تجاری و اداریشدن این
بخش ،نفع مالی بیشتری به همراه دارد ،به دلیل ارزش بافت مسکونی
برای حفظ زیست شبانه منطقه و ایجاد امنیت و سالمت برای شهر،
اختصاص این امالک به خدمات عمومی برای شهروندان در اولویت
تصمیمگیریهای مدیریت شهری قرار دارد.
در پایان بازدیدکنندگان به سراغ زیرگذر گلوبندک رفتند و در
آنجا در مورد افزایش ورودی و خروجیها و تسهیل دسترسی معلوالن
و سالمندان به ایستگاه متروی گلوبندک به عنوان پرترددترین ایستگاه
متروی تهران با ایجاد آسانسور و پلهبرقی تصمیمگیری کردند.

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک:

خط  10مترو ،گردشگری شمال تهران
را تقویت می کند

احداث خط  10مترو و راه اندازی ایستگاه
نمایشگاه بین المللی ،جاذب گردشگران و تقویت
کننده فضاها و زیرساخت های گردشگری در
شمال تهران خواهد بود.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه با توجه به اجرای مراسم
کلنگ زنی مترو که امروز – سه شنبه 18
شهریور ماه  -در نمایشگاه بین المللی برگزار
می شود با اعالم خبر فوق اظهار داشت :با توجه
با شرایط و ظرفیت های مختلف گردشگری،
فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی در شمال تهران
و وجود برخی محدودیت های ترافیکی اعم از
کمبود شبکه معابر ضرورت وجود شبکه مترو در
این بخش اجتناب ناپذیر بود.
موسوی تصریح کرد :خط  ۱۰مترو از
منطقه یک عبور خواهد کرد و این خط که از
منطقه  22می گذرد می تواند در مسیر خود به
سمت شمال در روان سازی ترافیکی منطقه یک
کمک شایان توجهی نماید و با اجرای ایستگاه
در نمایشگاه بین المللی ،در این محدوده تردد
به جاذبه های گردشگری شمال غرب منطقه
یک را تقویت کند.
شهردار منطقه یک افزود :از ایستگاه مترو
نمایشگاه بین المللی می توان با تمهیدات
الزم واستفاده از مدهای جدید حمل و نقلی
گردشگران را به توچال منتقل کرد تا هم ترافیک
محله ولنجک کاهش یابد و هم یک جاذبه جدید
گردشگری در منطقه ایجاد شود.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه توسعه و
اتصال خط یک به سه مترو در شمال تهران بین
شهرداری منطقه یک ومدیر عامل شرکت راه
آهن شهری تهران و حومه (مترو) گفت  :اتصال
خط یک و سه مترو به یکدیگر از پروژه های
بزرگ ترافیکی این منطقه است که تفاهم نامه
آن منعقد و در مراحل مطالعات ایستگاه های
اجرایی است که راه اندازی آن ترافیک محدوه
نیاوران و شرق منطقه یک را ساماندهی خواهد
کرد.

نصب سرعتکاه های آسفالتی در 40
نقطه از معابر جنوب شهر

فعالیت نصب سرعتکاه های آسفالتی به
منظور آرام سازی و کنترل تردد خودروها در
 40نقطه از معابر منطقه  19در حال اجرا است.
به گزارش امتیاز ،علیرضا مرآتی معاون
حمل و نقل و ترافیک منطقه با اشاره به متغیر
بودن ارتفاع و طول این سرعتکاه ها متناسب با
عرض خیابان و نوع ترافیک عبوری بیان کرد:
نصب سرعتکاه اهمیت زیادی در کنترل سرعت
غیر مجاز خودروها و امنیت تردد شهروندان دارد
که در همین راستا نیز تاکنون معابری همچون
خیابان شقایق حد فاصل بزرگراه تندگویان تا
بزرگراه شهید کاظمی ،حدفاصل بزرگراه شهید
کاظمی تا بزرگراه آزادگان و همچنین خیابان
شهید ورامینی به سرعتکاه های آسفالتی مجهز
شده که طبق گزارش پلیس راهور نقش بسزایی
در کاهش تصادفات منجر به فوت داشته است.
عالوه بر این طی ماه جاری سرعتکاه های
آسفالتی در خیابان های لقمان ،شکوفه ،رجایی،
بلوار والیت در مرز محدوده باقر شهر و منطقه
 ،19کندروی جنب عوارضی تهران قم ،کوچه های
منتهی به خیابان طالقانی و دیگر معابر تعیین شده
نصب خواهد شد .او به نصب سرعتکاه در معابر
پیرامونی رینگ بوستان والیت اشاره کرد و افزود:
تاکنون  8نقطه از این معابر مجهز به سرعتکاه های
آسفالتی شده که در ادامه این فعالیت به  12نقطه
افزایش می یابد .مرآتی در ادامه از اصالح گاردریل
های آسیب دیده و تصادفی در معابر بزرگراهی خبر
داد و گفت :این عملیات در مسیر شرق به غرب
بزرگراه آزادگان ،ورودی بزرگراه شهید کاظمی و
مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید هاشمی زیر
پل عالمه عسگری انجام شد .این مسئول در بخش
دیگری با اشاره به استمرار عملیات ضدعفونی معابر
و اماکن عمومی محدوده منطقه در راستای مقابله
با شیوع ویروس کرونا اظهار کرد :طی فعالیت های
اخیر این حوزه ،درمانگاه های آراز و آیت ،بانک
شهر ،پایانه اتوبوسرانی شهرک رسالت و مساجد امام
زمان (عج) در خیابان میثاق شمالی ،سیدالشهدا در
شهرک بستان و حضرت ابوالفضل (ع) در شهرک
گلریز ضدعفونی شدند
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار خبر داد:

شناسایی وارزیابی مراکز درمانی
ناایمن در شمال شرق پایتخت

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه چهار گفت :به منظور رسیدگی
هرچه بیشتر به وضعیت سالمت شهروندان به
خصوص در دوران کنونی که ویروس کرونا همه
گیر شده است ،بازرسی مراکز درمانی ناایمن
منطقه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» در
این باره گفت :با عنایت به دستورالعمل شرکت
شهرسالم و دستور شورا درخصوص بازرسی
تخصصی  ، HSEشناسایی و ارزیابی مراکز
درمانی ناایمن در سطح مناطق  22گانه در اولویت
دستورات مدیریت شهری قرار دارد .او ادامه داد:
در این راستا  119مرکز به عنوان منتخب بازرسی
های کارشناسان  HSEشهرداری منطقه  4در
حال انجام است و تا پایان ماه جاری بازرسی ها
به سرانجام خواهد رسید.فرخی افزود :در اولین
مرحله این عملیات بیمارستان های الغدیر ،لبافی
نژاد ،درمانگاه های مهدوی ،بهزیستی وحدت،
شهرداری منطقه  ،۴تامین اجتماعی و  ....مورد
ارزیابی و بازرسی قرار گرفت.معاون خدمات
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار
گفت :با اینگونه اقدامات امیدواریم قدم بزرگی
برای سالمتی شهر و شهروندان برداشته و بتوانیم
رضایت خاطر شهروندان را کسب کرده و هرچه
زودتر همه با هم با لطف باری تعالی قادر به کنترل
بیماری کووید  19باشیم.

