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اخبار کوتاه

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران خبر داد

تعطیلی طرح ترافیک و مراکز معاینه فنی
تا  ۶روز در تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو طرح ترافیک و مراکز معاینه
فنی از امروز ۲۹تیر تا  ۳مرداد خبر داد.سید منافهاشمی در گفت وگو با ایسنا ،با
اعالم تصمیم ستاد ملی کرونا برای تعطیلی  ۶روزه تهران گفت :در تعطیالت رسمی
اجرای طرح ترافیک ملغی است.وی با بیان اینکه از امروز  ۲۹تیر ماه تا یکشنبه ۳
مرداد ماه اجرای طرح ترافیک لغو است ،افزود :همچنین از آنجایی که مراکز معاینه
فنی محل شلوغ و ازدحام جمعیت است تصمیم گرفته شد تا این مراکز هم در این
هفته تعطیل شود.معاون شهردار تهران در مورد فعالیت ناوگان حمل نقل عمومی
با رد احتمال کاهش سرویس دهی ،اظهار کرد :در حال حاضر مترو و اتوبوس یک
چهارم مسافران خود را دارند و تصمیمی برای کاهش خدمت رسانی گرفته نشده
و وضعیت تردد و فعالیت آنها عادی است.وی در پایان افزود :از شهروندان تهرانی
درخواست میشود با توجه به تعطیلی اجرای طرح ترافیک و شرایط قرمز کرونا از
تردد غیر ضرور پرهیز کنند.

خرید ،ذبح و عرضه دام زنده و گوشتهای خارج از
نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ،ممنوع

رئیس مرکز مدیریــت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت ضمن تاکید براینکه
ذبــح دام باید صرفا در کشــتارگاهها تحت نظارت ادارات کل دامپزشــکی انجام
شــود ،گفت :مردم از خرید دام زنده و یا گوشــتهایی که خارج از نظارت شبکه
سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند ،خودداری کنند.به گزارش ایسنا ،دکتر
محمدمهدی گویا ،در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان ،به منظور پیشگیری از
بروز و شیوع بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان ،درخصوص توصیههای
بهداشتی ،اظهار کرد :به مناسبت برگزاری مراسم عید قربان ،از خرید دام زنده و یا
گوشتهایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند،
خودداری شود.وی با تاکید بر اینکه دام زنده باید از میادین عرضه مجاز تحت نظر
سازمان دامپزشکی خریداری شود ،تصریح کرد :ذبح دام باید صرفا در کشتارگاهها
تحت نظارت ادارات کل دامپزشــکی انجام شــود و به هیچ عنوان مردم دام را در
منازل و معابر عمومی ذبح نکنند.دکتر گویا ادامه داد :افرادی که به ذبح دام مشغول
هستند ،باید از وســایل محافظت کننده مانند دستکش ،چکمه و لباس مناسب
استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح ،ضدعفونی کنند و همچنین خونابهها نیز به
طریق بهداشتی دفع شود.رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
تاکید کرد :مردم باید دقت کنند که به هیچ وجه دامی را که دارای عالئم بیماری
و ناخوشی است ،ذبح و مصرف نکنند .گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف به
مدت حداقل ۲۴ســاعت در دمای  ۴درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده شود.
جگر و ســایر امعا و احشــای دام ،پس از  ۴۸ســاعت نگهداری در دمای  ۴درجه
سانتی گراد ،مصرف شود.بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،گویا همچنین
از تمامی معاونتهای بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور درخواست کرد که
با هماهنگی ادارات دامپزشــکی استانها ،در جهت رعایت توصیههای بهداشتی و
به منظور پیشــگیری از بروز و شیوع بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان،
اقدامات و هماهنگیهای الزم را انجام دهند.

تامین جهیزیه و ارائه خدمات مشاوره رایگان
به زوجهای تهرانی

سازمان رفاه،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با همکاری مجمع
خیرین مناطق  ۲۲گانه تهران ،در قالب پویش اجتماعی مهربان به دنبال تسهیل
امر ازدواج به عنوان ســنت حسنهاســامی برای جوانان تهرانی است.به گزارش
ایسنا،سید مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی
شهرداری تهران با اشاره به ایام مبارک ذی الحجه ،سالروز ازدواج حضرت علی (ع)
وحضــرت زهرا (س) و همچنین پیش رو بودن اعیاد قربان و غدیر گفت  :یکی از
اهداف مهم ســازمان ،ترویج ازدواج آسان ،این سنت حسنهی اسالمی است و در
همین راستا پویش مهربان ،با تأمین جهیزیه و اقالم اولیه زندگی برای صدها زوج
تهرانی و نیز ارائه خدمات مشاورهای رایگان به آنان ،یاریگر بسیاری از جوانان است تا
به دور ازتشریفات اضافی ،زندگی شادی را شروع کنند.بر اساس گزارش سایت شهر،
حســینی همچنین با اشاره به ارائه خدمات مشاوره ای پیش از ازدواج به زوجهای
جوان ،افزود :تهیه جهیزیه و ملزومات زندگی مشترک تنها دلیل داشتن یک زندگی
موفق و پایدار نیست ،بلکه تجربه ثابت کرده انجام مشاوره پیش از ازدواج و آموزش
مهارتهای زندگی ،بر ایجاد و ساختن یک زندگی پایدار بسیار تاثیرگذارتر است،
لذا با توجه به این دیدگاه ۶ ،کلینیک مشاوره دارای صالحیت در نقاط مختلف شهر
تهران به صورت داوطلبانه تا تاریخ  ۳۰تیرماه ( ۱۴۰۰عید سعید قربان) و با هدف
ترویج سبک زندگی ایرانی_اسالمی و استحکام بنیان خانواده ،به زوجهای تهرانی،
خدمات مشاوره ای رایگان ارائه مینمایند.

اعالم ساعت کار داروخانه مرکزی هالل احمر
در تعطیالت کرونایی و عید سعید قربان

ســاعت کاری داروخان ه مرکزی هالل احمر در روزهــای تعطیالت ( ۲۹تیر ماه
لغایت  ۳مرداد  )۱۴۰۰اعالم شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان
تدارکات پزشکی؛ ساعات کاری داروخانههای تحت پوشش سازمان شامل داروخانه
مرکزی هالل احمر و شماره( ۲تهرانپارس) در تعطیالت کرونا و عید سعید قربان
به منظور ارائه خدمات به هموطنان به شرح ذیل اعالم شد:داروخانه مرکزی هالل
احمر در ایام تعطیالت همه روزه حتی روزهای تعطیل مصادف با عید سعید قربان
و روز جمعه از ســاعت  ۸صبح الی  ۱۳خدمات دارویی به شهروندان ارائه خواهد
نمود.همچنین داروخانه شماره ( ۲تهرانپارس) در این ایام از ساعت  ۸الی  ۱۳به جز
جمعه و عید سعید قربان آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی است.

شمارش معكوس برای آغاز عمليات اجرايی فاز نخست
پروژه توسعه شرقی خط  4مترو تهران

با فراهم شــدن مقدمات كار و انتخاب پيمانكار پروژه ،عمليات اجرايی فاز نخست
توسعه شرقی خط  4مترو تهران بزودی آغاز خواهد شد.به گزارش روابط عمومی
و امور بينالملل شركت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) علی امام مديرعامل
شركت مترو با اعالم مطلب فوق افزود :پيرو اولويتبندی خروجیهای طرح جامع
حمل و نقل ريلی مصوب شهر تهران ،قصد داريم اوايل مرداد ماه عمليات اجرايی
فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط  4را با تكيه بر منابع غيرنقد شهرداری تهران
شــروع نماييم .فاز نخست پروژه توسعه شــرقی خط  4از ميدان شهيد كالهدوز
تا تقاطع بزرگراههای شــهيد سليمانی و شــهيد باقری امتداد پيدا خواهد كرد تا
پهنه شرقی تهران از مواهب سيستم حمل و نقل ريلی زيرزمينی بيشتر بهرهمند
شــود .البته كل طرح از ميدان شهيد كالهدوز تا پرديس شهيد عباسپور (منطقه
حكيميه) امتداد دارد.مديرعامل شــركت مترو طول مسير كل پروژه مذكور را 11
كيلومتر عنوان كرد و افزود :احداث  10ايستگاه در اين پروژه پيشبينی شده است
كه  2ايســتگاه آن با خطوط ديگر تبادل مسافر خواهد داشت .البته يك ايستگاه
تبادلی نيز با خطوط اكسپرس كه در آينده ساخته خواهد شد ،منظور شده است.
در فاز نخســت  4كيلومتر از پروژه در برنامه ساخت قرار گرفته است.امام در پايان
افزود :طبق پيشبينیهای صورت گرفته ،برآورد ميشــود در افق  20سال آينده،
حدود  25درصد از كل مسافران خط  ،4مراجعانی باشند كه از ايستگاههای بخش
توسعه شرقی آن استفاده خواهند كرد.گفتنی است با تكميل پروژه توسعه شرقی
خط  4مترو تهران ،اهالی محلههای تهران نو ،تهرانپارس (شرقی و غربی) ،دردشت،
حكيميه ،ميدان شقايق ،ميدان شاهد و همچنين مراجعان دانشگاه شهيد عباسپور
و دانشگاه آزاد واحد تهران – شمال ،دسترسی آسانتری به شبكه حمل و نقل ريلی
پيدا خواهند كرد.

حذف پارک حاشیه ای خیابان شهرداری
با نصب دوربینهای ثبت تخلف

پارک حاشــیه ای خیابان شــهرداری حد فاصل دو میدان قــدس و تجریش با
نصب دوربینهای ثبت تخلف ،حذف و کنترل می شــود.به گزارش روابط عمومی
شــهرداری منطقه یک ،محمد خردمند معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
این منطقه با اعالم مطلب فوق اظهار کرد :تا اجرای نهایی طرح خیابان کامل در
خیابان شهرداری ،تردد وسایل نقلیه در این مسیر به صورت دو خط رفت و دو خط
برگشــت محدود و هر گونه پارک حاشیه ای در ضلع شمال و جنوب این معبر با
نصب دوربینهای ثبت تخلف که با همکاری سردار محمد حسین حمیدی رئیس
پلیس راهور تهران بزرگ در حال انجام اســت کنترل می شود.وی افزود :تا اتمام
طرح تعریض و آماده سازی خیابان حمید که قرار است مسیر تردد وسایل نقله را از
محور شرق به غرب در خود جای دهد ضلع شمالی خیابان شهرداری به صورت دو
باند رفت و برگشت با دو خط ،ترافیک عبوری را هدایت می کند.

آمادهباش بیمارستانها در تهران
جزئیات تعطیلی و محدودیتهای کرونایی تهران و البرز

فرمانده عملیات ســتاد مقابله با کرونا استان تهران ضمن
اعالم آمــاده باش بیمارســتانها در اســتان تهران جهت
پذیرش بیماران کرونایی ،در عین حال به تعطیالت شش
روزه تهران و البرز اشــاره و تاکید کرد :مراکز بهداشــتی،
درمانی ،مراکز واکسیناســیون کرونــا ،بخشهای درمانی
خصوصی و مطبها شــامل این تعطیالت نخواهند بود.به
گزارش ایســنا ،علیرضا زالی در پایان جلسه ستاد مقابله با
کرونا استان تهران با اشاره به تعطیلی شش روزه در استان
تهــران و البرز از امروزگفت :با توجه به شــرایط جدیدی
کــه در اســتان تهران اجرایــی خواهد شــد و تعطیالت
یکپارچه دســتگاههای دولتی ،بانکها و  ...در این جلسه
هماهنگیهــای الزم صورت گرفت .همچنین هماهنگی با
نیروی انتظامــی برای کنترل مبادی خروجی تهران انجام
شــد به شکلی که پالکهای بومی دو استان تهران و البرز
ممنوعیــت خروج از این اســتان دارنــد و همچنین ورود
پالکهای غیر بومی به دو استان تهران و البرز نیز ممنوع
خواهد بود و نظارت بر ترددها در این ایام با شدت بیشتری
انجام خواهد شــد.وی افزود :با توجه به اینکه تهران میزان
بستری باالیی دارد هماهنگی شد تا بیمارستانها و مراکز
درمانی آمادگــی الزم برای پذیرش بیمــاران کرونایی را
داشته باشــند و در آماده باش باشند .بر اساس بخشنامه
ای که ابالغ شده اســت مراکز درمانی و بهداشتی به ویژه
مراکزی که واکسیناســیون را انجام می دهند شامل این
تعطیالت نیستند و در این ایام فعالیت خواهند کرد .به این
ترتیب تمامی مراکز تجمیعی واکسیناســیون در این ایام
شــش روزه تعطیلی فعالیت خواهند داشت.وی ادامه داد:
در مورد مطبها ،مراکز درمانی ،آزمایشگاهها و رادیولوژی
ممکن است با توجه به اینکه بیمارستانها درگیر پذیرش
بیماران کرونایی هستند ،مردم به این مراکز مراجعه کنند.
لذا این تعطیلی شــامل این بخشها و بخشهای درمانی
خصوصــی نخواهد بود و مطبها در این ایام فعال خواهند
بود.فرمانده عملیات ســتاد مقابله با کرونا استان تهران در
بخش دیگری از صحبتهای خود به ثبت دو رکورد جدید
در آمار شــیوع کرونا ویروس اشاره کرد و افزود :متاسفانه
دو رکورد در تهران به ثبت رســیده که از زمان آغاز شیوع
کرونا ویروس تــا کنون چنین آماری ثبت نشــده بود به
شــکلی که برای اولین بار میزان بســتریها در تهران از
مرز  ۸۰۰۰نفر عبور کرد در حالیکه باالترین آمار بســتری
در تهــران  ۷۶۰۰نفر بود .اتفاق ناگوار دیگری که رخ داده
این اســت که برای اولین بار مراجعین سرپایی از  ۲۰هزار
نفر عبور کرده که هر دوی این آمارها از آغاز شــیوع کرونا
تــا کنون به ثبت نرســیده بود.وی تاکید کــرد :ثبت این
آمارها نشــان از سرعت باالی ســرایت این بیماری دارد و
کادر درمان در تالش اســت تا آمادگی بیمارستانها برای
پذیرش بیماران کرونایــی در جهت کنترل این بیمار گام

بردارد .متاســفانه در روز گذشته تعداد فوتیهای ناشی از
کرونا ویروس در تهران  ۹۲نفر بوده است.
جزئیات تعطیلی و محدودیتهای کرونایی
تهران و البرز
در اطالعیه قــرارگاه عملیاتــی مقابله بــا کرونا جزئیات
اعمال محدودیتهای کرونائی در سراسر کشور و تعطیلی
استانهای تهران و البرز در پایان هفته جاری اعالم شد.به
گزارش ایســنا ،قرارگاه عملیاتی مقابله بــا کرونا جزئیات
تعطیلیها و اعمــال محدودیتهای تهران و البرز را اعالم
کرد.بر اســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛
متن کامل اطالعیه به این شــرح است«:نظر به درخواست
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،مبنی بر»تعطیلی
همزمان دواستان تهران والبرز» با توجه به تعطیالت پایان
هفته جاری و بررســی این پیشنهاد در نشست فوق العاده
مشــترک قرارگاه عملیاتــی وکمیته امنیتــی ،اجتماعی
وانتظامی ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا و با عنایت
به موافقت رئیس جمهور محترم با پیشــنهاد ارائه شــده،
جزئیات تعطیلــی یکپارچه تمامی دســتگاههای دولتی،
بانکها و گروههای پر خطر اصناف و مشاغل به شرح ذیل
به اســتحضار عموم مردم در اســتانهای تهران و البرز و
سایر استانهای کشور می رسد؛
 -۱اعمــال محدودیتها از ســاعت  ۱۸روز ۱۴۰۰/۴/۲۸
شروع و تا ساعت هفت صبح روز  ۱۴۰۰/۵/۴ادامه خواهد
داشت.
 -۲خروج خودروهای شخصی ،با پالک استانهای تهران و
البرز و ورود خودروهای شخصی با پالکهای دیگرشهرها
به تهران و البرزممنوع می باشد.
 -۳سفر از /به کلیه شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی

سراسرکشور ،مطلقاً ممنوع است.
 -۴عوامــل نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی رانندگی ،به
منظورجلوگیری از تردد خودروها به صورت محســوس و
نامحســوس ،نسبت به تشــدید کنترلها در مبادی اصلی
وفرعی ورودی وخروجی به مقاصد دو استان اقدامات الزم
را معمول می نمایند.
 -۵خودروهای شخصی دارای پالک این دواستان ،چنانچه
برای خــروج مراجعــه نمودند ،عــودت و درصورت عدم
تمکین ،عالوه بر اعمال قانون ،عودت می گردند.
 -۶نیروی انتظامی وفرمانداریها درفاصله زمانی یاد شده
دربنــد( )۱ازصدورمجوزتردد غیراضطراری تعریف شــده
قبلی ،مطلقاً خودداری می کنند و تمامی مجوزهای صادره
قبل از ایــن مصوبه ،غیرقابل اســتفاده و باطل اعالم می
گردد.
 -۷وزارت راه وشهر ســازی؛ حداکثرهمکاریهای الزم را
برای کنترل مســیرها و مســدود نمودن محورهای مورد
درخواســت نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی
به عمل می آورد.
 -۸اســتانداران وفرمانداران سراسرکشور ،به فوریت ضمن
تشکیل جلسات استانی وشهرستانی ستاد مدیریت بیماری
کرونا واعمال مقررات محدودیتهای کرونایی ،براســاس
رنگ بندی هرشهرستان ،از صدور هرگونه مجوز برای ورود
خودروهای شخصی به تهران و البرز خودداری کنند.
 -۹وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،ضمن اطالع
رســانی مستمر از وضعیت شــیوع و بروز بیماری و دادن
هشــدارهای الزم به مردم ،تالش نمایــد؛ تا مردم ضمن
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،ازهرگونــه تجمع و عدم
رعایت فاصله گذاری اجتماعی اجتناب ورزند.

 -۱۰بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ سریعاً به کلیه
بانکهای عامل درسطح استانهای البرز و تهران ابالغ می
نماید؛ تا ضمن افزایش حداکثــری خدمات غیر حضوری
بانکی ،نســبت به تعطیل نمودن تمامی شعبههای بانکها
در این دو استان ،در بازه زمانی اعالمی ،اقدام شود.
 -۱۱ضمــن یــادآوری مجــدد محدودیتهــای اعمالی
در خصــوص اصناف و مشــاغل بر اســاس طــرح جامع
محدودیتها و متناســب با رنگ بندی شهرهای مختلف
کشــور ،و در اجرای مصوبه ســتاد ملی مقابلــه با کرونا با
عنوان»تشــدید اعمال محدودیتها درشــهرهای قرمز»
تعطیلی مشــاغل با نظارت اتاق اصناف به شــرح ذیل ،در
همه شهرهای قرمز کشــور در سراسر کشور ،مورد تأکید
قرار می گیرد؛
 رســتورانها و قهوه خانهها ( به اســتثنای فعالیتهایبیرون بر)  -تاالرهای پذیرائی  -سالنهای سینما و تأتر
 پاســاژها و بازارهای سربسته  -استخرهای سرپوشیدهو باشــگاههای بدن سازی -شــهربازیها و باغ وحشها-
نمایشگاههای عمومی و تخصصی».
 ۲۱۳فوتی و  ۲۵۴۴۱ابتال در  ۲۴ساعت
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،در  ۲۴ساعت
در کشور ۲۵هزار و  ۴۴۱بیمار کووید  ۱۹شناسایی شدند
و متاســفانه  ۲۱۳تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری
از دست دادند.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع
رســانی وزارت بهداشت ،تا روز  ۲۸تیر ۶ ،میلیون و ۵۲۹
هزار و  ۳۱۳نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۲۸۹
هــزار و  ۵۹نفر نیز ُدز دوم را تزریــق کرده اند و مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۸میلیون و  ۸۱۸هزار
و ُ ۳۷۲دز رســید.از روز  27تیر تا روز  ۲۸تیرماه۱۴۰۰ ،
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۵ ،هزار و ۴۴۱
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
دو هزار و  ۷۴۰نفر از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به سه میلیون و  ۵۴۸هزار و  ۷۰۴نفر
رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۱۳ ،بیمار کووید۱۹
جان خــود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان
این بیمــاری به  ۸۷هزار و  ۳۷۴نفر رسید.خوشــبختانه
تا روز  ۲۸تیر ،ســه میلیون و  ۱۵۲هــزار و  ۶۵۳نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده
اند.چهــار هزار و  ۳۶۱نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قــرار دارند.تا روز  ۲۸تیر ۲۵ ،میلیون و  ۱۱۸هزار و ۲۴۸
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶۹شهر کشــور در وضعیت قرمز۱۶۶ ،
شــهر در وضعیــت نارنجی ۱۱۳ ،شــهر در وضعیت زرد
قرار دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خبر داد

استقرار پلیس در ورودی تمام شهرهای قرمز و نارنجی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از اعمال محدودیت
تــردد در  ۳۳۵شــهر قرمز و نارنجی کشــور و همچنین
تشــدید نظارت بر منع تردد در دو اســتان تهران و البرز
خبر داد و جزییات آن را تشــریح کرد.به گزارش ایســنا،
سردار سید کمالهادیان فر با حضور درباره مصوبه تشدید
محدودیتهای تردد در شــهرهای دارای وضعیت قرمز و
نارنجی و همچنین محدودیت ورود به اســتانهای تهران
و البرز گفت :برابر تازه ترین آمارها متاســفانه کشور وارد
پیک پنجم کرونا شده و بر این اساس  ۱۶۹شهر کشور در
وضعیت قرمز و  ۱۶۶شــهر در وضعیت نارنجی قرار دارد.
وی با بیان این که در مجموع  ۴۴۸شــهر کشــور دارای
وضعیــت قرمز و نارنجی و زرد بــود و از این تعداد ۳۳۵
شــهر در وضعیت قرمز و نارنجی قــرار دارند ،اظهار کرد:

بر اســاس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ماموران پلیس
راهور در مبــادی ورودی تمام شــهرهای قرمزو نارنجی
مســتقر بوده و عالوه بر اعمال قانون به شــکل فیزیکی،
دوربینهای ســطح جادهها و مبادی شهرها نیز نسبت به
اعمال قانون خودروهــای غیر مجاز اقدام خواهد کرد.وی
با اشــاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی بیشتر در دو
اســتان تهران و البرز نیز گفت :مقرر شــد تــا از امروز تا
پایان وقت اداری روز یکشنبه منع ورود و خروج از تهران
با هدف کاهش بیماری و جلوگیری از شیوع کرونا اعمال
شــود .لذا ماموران پلیس در  ۱۴مبادی ورودی و خروجی
مستقر خواهند شــد.در همین راستا از ساعت  ۱۸دیروز
تا ســاعت  ۷روز دوشنبه هفته آینده این محدودیتها در
تهران اعمال می شود و به جز خودروهای ناوگان حمل و

نقل عمومی بار و مسافر که دارای اجازه تردد هستند هیچ
خودروی دیگری اجازه ورود و خروج در اســتانهای تهران
و البرز را ندارد.
رئیــس پلیس راهور ناجا همچنیــن از ابطال مجوز تردد
توســط فرمانداریها در سراسر کشور خبر داد و گفت :بر
اساس مجوز وزارت کشــور تمامی مجوزهای صادر شده
برای سفر از سوی فرمانداریها باطل است و در این مدت
هیچ خودرویی بــا این مجوز اجازه تردد ندارد.وی با بیان
ایــن که هدف پلیس از اجرای ایــن محدودیتها جریمه
نیســت ،گفت :در همین راســتا نیز به تمامی مامورانمان
تاکید شده تا ابتدا به این خودروها تذکر داده و در صورت
اصرار برای ادامه سفر جریمه یک میلیونی را در شهرهای
قرمــز و نیم میلیونی را درشــهرهای نارنجی اعمال کند.

هادیانفــر بیانکرد :تهران و البرز و شهرســتانهای آنها در
این محدودیت  ۶روزه به طور یکپارچه دیده شده است و
تردد بین شهرهای داخل این استانها مانند تهران ،کرج،
شهریار و ورامین ،رباط کریم و دماوند و  ...بالمانع است اما
ورود و خروج به این دو استان ممنوع بوده و حتی ساکنان
شــهرهای مجاور این دو اســتان اجازه ورود به داخل دو
استان را نداشــته و جریمه خواهند شد.هادیانفر از مردم
خواســت که نهایت همکاری را با پلیس داشته و از ورود
غیر مجاز به دو استان تهران و البرز و همچنین تردد بین
دیگر شــهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی جدا پرهیز
کنند.رئیس پلیس راهور ناجا همچنین گفت که منع تردد
شبانه از ساعت  ۲۲تا  ۳بامداد همچنان به قوت خود باقی
است و در تمام شهرها اجرا می شود.

مدیرکل اداره محیط زیست و توسعهپایدار شهرداری تهران خبر داد

مدیرکل محیط زیست و توســعه پایدار شهرداری تهران
گفت :در اطلس جامع محیط زیســت شهر تهران ۲۱۱۹
منبع آالینده آب و خاک شناســایی و پایش شــده است.
به گزارش ایلنا شــینا انصاری در هفتمین نشست کمیته
تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار کالنشهرهای ایران
که با حضور نمایندگان کالنشــهرهای کشــور به صورت
آنالین برگزار شــد ،هدف از برگزاری نشستهای کمیته
تخصصی محیط زیست ،طرح مسائل و مشکالت مبتالبه
کالنشــهرها ،تبادل تجربیات و اشتراک ایدهها و اقدامات
در حوزه محیط زیســت دانست تا بتواند به خروجیهای
مثبــت و موثــر و راهکارهای اجرایــی بینجامد.مدیرکل
محیط زیســت و توسعه پایدار شــهرداری تهران با اشاره
به موضوع اطلس محیط زیســت مناطق  ۲۲گانه شــهر
تهران به عنوان اولین محور این نشســت گفت :شناسایی
منابــع آالینده محیط زیســتی و ایجاد بانــک اطالعاتی
مناســب برای بهبود فرآیند حفظ و کنترل محیط زیست
از مهمترین کارکردهای اطلس محیط زیست است که از
سال  ١٣٩۵کار اجرایی آن در شهرداری تهران و اداره کل
محیط زیست آغاز شده است.وی افزود :سرعت بخشیدن
و کارآمــد کردن سیســتمهای نظارتی محیط زیســتی

شناسایی بیش از  ۲۰۰۰منبع آالینده آب و خاک تهران
شــهر تهران ،تببین مســائل محیط زیستی برای مدیران
شــهری با هدف ایجاد بستری مناسب برای تصمیمگیری
بهتــر ،ارائه راهکارهای مدیریتی کاهش پیامدهای محیط
زیســتی و ارتقای آگاهیهای عمومی در رابطه با مسائل
محیط زیســتی از جمله اهداف طرح شناسایی ،پایش و
تدوین اطلس زیست محیطی شــهر تهران است.انصاری
در ادامه اظهارکرد :در اطلس جامع محیط زیســت شهر
تهران منابع آالینده آب ،خاک ،هوا ،صدا و آلودگی نوری
و حتی نوســانات اقلیمی مورد بررســی قرار گرفته است
و اینکــه فرضا کــدام مناطق و پهنههــا آلودگی باالتری
دارد .بــه عنوان مثال در این پــروژه  ۲۱۱۹منبع آالینده
آب و خاک شناســایی و پایش شده و  ۱۸۷۲مورد منابع
آالیندگی صوتی از جملــه تعمیرگاهها ،کارخانهها ،مراکز
تجاری و ...مشخص و زونبندی شده است.وی با اشاره به
بارگذاری اطلس در رصدخانه شــهری تهران که در هفته
محیط زیست سال جاری با حضور شهردار تهران ،رئیس
فراکسیون محیط زیســت مجلس و دیگر مدیران شهری
انجام شــد ،گفت :از سال  ۹۸سیســتم پایش هوشمند و
یکپارچــه چند پارامتری محیط زیســت بهعنوان یکی از
اولویتهای اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار و

یکی از پروژههای ســطح الف برنامه تهران هوشــمند در
دســتور کار شــهرداری تهران قرار گرفته است که در فاز
اول با همکاری رصدخانه شــهر تهــران ،اطالعات اطلس
یکپارچه محیط زیست شهر تهران با بارگذاری نقشههای
تحلیلی و جامع روی پلتفرم رصدخانه شــهرداری تهران
در قالب سامانه هوشمند محیط زیست شهر تهران انجام
شــد.مدیرکل محیط زیست و توســعه پایدار با تاکید بر
اینکه سیســتمهای تصمیمگیری و تصمیمســازی داده
محــور بر خط و چنــد پارامتری از مهمتریــن ابزارهای
کلیدی در مدیریت شــهری محسوب میشود ،اظهارکرد:
در شــهر تهران بــا حجم قابل توجه بارگــذاری و فعل و
انفعاالت شــهری ،مدیریت و پایش محیط زیست بیش از
پیش نیازمند ســامانههای هوشمند مبتنی بر داده است.
در واقع دادهها باید بهنحوی مدیریت و بهرهبرداری شــود
که تولید اطالعات را در پی داشــته باشد و تصمیمسازی
و تصمیمگیری را برای مدیران فراهم کند.وی خاطرنشان
کرد :البته موضوع مذکور در ابتدای راه اســت و اطالعات
موجود نیاز به صحتســنجی و تدقیــق دارند .به همین
دلیل پــروژه اطلس و یا پایش منابع بــه عنوان پروژهای
مســتمر در شهرداری تهران تعریف شده است تا از طریق

آن بتوان به دادههایی متقن و مســتند از منظر وضعیت
منابع محیط زیســتی دست پیدا کرد و از خروجی پروژه
در تصمیمســازی ،تصمیمگیــری ،در طرحهای شــهری
ماننــد بازبینی طرح جامع تهــران و یا طرحهای موضعی
و موضوعی تهران به نحو مطلوبی استفاده کرد.به گزارش
روابط عمومی اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار
شــهرداری تهران ،انصاری با اشــاره به اجرای برنامههای
محیط زیستی در راســتای حفاظت از تاالبهای شهری
به عنــوان محور دوم هفتمین نشســت محیط زیســت
کالنشهرها ،گفت :توجه به موضوع حقابه تاالبها با توجه
به شــرایط سختی که از جهت کمبود آب در کشور با آن
مواجهیم ،حفظ تنوع زیســتی و ذخایر اکولوژیک آنها،
چگونگــی جلب همکاریهای فنــی و علمی بینالمللی و
تبــادل دانش و تجربه ،مدیریت مشــارکتی و بهره گیری
از دانش سنتی برای حفاظت کارآمد ،خردمندانه و پایدار
از تاالبهای شهری (طبیعی و مصنوعی و انسان ساخت)
از مهمتریــن وجوه و اهمیت این موضوع اســت اقداماتی
که میتوان برای حفاظت کارآمد و خردمندانه تاالبهای
طبیعی و مصنوعی و انسانســاخت در کالنشهرها انجام
داد.

آخرین اقدامات انجام شده در زمینه واکسیناسیون ایثارگران در برابر بیماری کرونا
معاون بهداشــت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به
تشریح آخرین اقدامات انجام شده در زمینه واکسیناسیون
ایثارگــران در برابر بیماری کرونا پرداخت.به گزارش ایثار،
عبدالرضا عباســپور با اشــاره به انجام واکسیناسیون برای
 ۳۴هــزار نفر از جانبازان  ۵۰تــا  ۷۰درصد ،گفت :حدود
 ۹۵درصد از این عزیزان هر دو دوز واکسن خود را دریافت
کردهاند .همچنین دوز دوم واکســن بــرای  ۹هزار جانباز
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نیاز بود رصد
صحیحی را نسبت به آسیبهای اجتماعی در سطح کشور
داشته باشیم که هم در سطح کشوری ،هم در سطح استانی
و هم در ســطح شهرســتانی این کار در قالب پیمایشهای
مختلف و همچنین مطالعات مختلف صورت گرفته گفت:
جای خالی بررسی محله محور آسیبهای اجتماعی و رصد
محله محور آســیبهای اجتماعی خالی بود که با راهاندازی
مراکز خدمات بهزیستی در سطح محالت در  ۲۵۲۷نقطه
توانستیم به این مهم دســت پیدا کنیم .به گزارش ایسنا،
وحید قبادیدانا در آئین افتتاح دبیرخانه رصد آسیبهای
اجتماعی و رونمایی از اطلس آسیبهای اجتماعی ،ضمن

دارای مصدومیت شدید شــیمیایی ،قطع نخاع ،دو چشم
نابینــا و چند عضو قطع و والدین معظم دو شــهید به باال
تزریق شــده اســت.وی با بیان اینکه تزریق واکسن کرونا
برای  ۲۰۰هزار جانباز  ۲۵تا  ۵۰درصد و  ۹هزار همســر
جانباز  ۷۰درصد از هفته گذشته آغاز شده است ،افزود۶۰ :
هزار نفر از والدین معظم شــهدا تاکنون دوز اول واکسن را
دریافت کردهاند که از بین این عزیزان برای  ۵۰درصد دوز

دوم نیز تزریق شده اســت.معاون بهداشت و درمان بنیاد
شــهید و امور ایثارگران ادامه داد :مجوز وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نیز بهمنظور تزریق واکسن کرونا
بــرای تمام همســران جانبازان  ۵۰تــا  ۷۰درصد و تمام
همسران شهدا که مجموعاً  ۱۰۷هزار نفر را شامل میشود
صادر شــده اســت و با ابالغ این موضوع به دانشگاههای
علوم پزشکی اســتانها ،تزریق واکسن به این عزیزان نیز

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

رصد آسیبهای اجتماعی محالت
تبریک هفته بهزیســتی بیان کرد :ســازمان بهزیستی به
عنوان ســازمان تخصصی و حمایتی در حوزه افراد دارای
معلولیت ،زنان سرپرست خانوار ،فرزندان دارای سرپرست
غیرموثر و سالمندان فعال بوده است .همچنین سعی کرده
است درحوزه آســیبهای اجتماعی نقش خود را ایفا کند.
وی ادامه داد :باتوجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری و
تاکید ویژه ایشان بر  ۵آسیب اصلی اجتماعی ،سازمان نیز

هم و غم خود را در جهت پیشــگیری از وقوع این آسیبها
و همچنین مدیریت و کنترل آسیبها به کار گرفته است.
نیاز بود که رصد صحیحی را نسبت به آسیبهای اجتماعی
در ســطح کشور داشته باشــیم که هم در سطح کشوری،
هم در ســطح استانی و هم در ســطح شهرستانی این کار
در قالب پیمایشهای مختلف و همچنین مطالعات مختلف
صورت گرفته ،انجام شــد .جای خالی بررسی محله محور

به زودی آغاز میشود.عباسپور با بیان اینکه تمام جانبازان
بستری در آسایشگاهها و بیمارستانهای روانپزشکی بنیاد
شهید و امور ایثارگران و پرسنل این مراکز واکسن کرونا را
دریافت کردهاند ،افزود :در حال تالش برای راهاندازی یک
سایت ویژه تزریق واکسن کرونا به ایثارگران در بیمارستان
مصطفی خمینی هســتیم تا این عزیزان واکســن خود را
بدون مشکل در این مجموعه دریافت کنند.
آسیبهای اجتماعی و رصد محله محور آسیبهای اجتماعی
خالی بود که با راهاندازی مراکز خدمات بهزیستی در سطح
محالت در  ۲۵۲۷نقطه توانســتیم به این مهم دست پیدا
کنیم .قبادی دانا یادآور شد :باتوجه به اینکه جنس آسیب
و نوع آسیب و عوامل خطر و عوامل محافظتکننده آسیب
در هر منطقه میتواند متفاوت باشــد ،اگر بتوانیم محله به
محله و براســاس مدیریت مورد ،آســیبهای اجتماعی را
تــک به تک رصد و بتوانیم عوامل خطر و عوامل محافظت
کننده آن را احصا کنیــم ،میتوانیم قدم مهمی را در این
راســتا برداریم اما علت ایجاد آســیبهای اجتماعی متنوع
و متکثر است.

