علی سالجقه ،رئیس سازمان حفاظت محیطزیست شد

دوشنبه  12مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3319

رئیسجمهور با صدور حکمی دکتر علی سالجقه را به سمت «معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست» منصوب کرد .در بخشی از متن این حکم آمده است :با
توجه به مراتب شایستگی ،تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی ،امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالتمحوری»« ،روحیه انقالبی»« ،مردمداری»« ،پاکدستی و
فسادستیزی»« ،قانونمداری»« ،مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیأت محترم وزیران ،در تحقق اهداف دولت و حل مشکالت کشور مجدانه بکوشید.

اجتماعی

اخبار

توفان سیستان  ۱۲۲نفر را
راهی بیمارستان کرد

مدیرکل بحران استانداری سیستانوبلوچستان گفت:
 ۱۲۲نفر در سیستان طی  ۲روز گذشته به دلیل عوارض
ناشی از گردوغبار به مراکز درمانی مراجعه کردند که از این
تعداد  ۱۸نفر بستری شدند .علیرضا شهرکی در گفتوگو
با مهر ،اظهار داشت :در این بازه زمانی  ۱۲۲نفر در منطقه
سیستان به دلیل عوارض ناشی از گردوغبار به مراکز درمانی
مراجعه کردند که از این تعداد  ۱۰۴نفر به صورت سرپایی
درمان و  ۱۸نفر هم به دلیل شدت عارضه بستری شدند.
وی بیماریهای حاصل از گردوغبار را بیماریهای قلبی،
تنفسی ،چشمی و تصادف عنوان کرد و گفت :پس از اعالم
س��تاد بحران ،مراکز درمانی ،پایگاهها و بیمارستانهای
منطقه سیس��تان برای بروز هر گونه مشکالت احتمالی
و افزایش آمار مراجعهکنندگان به صورت  ۲۴ساعته در
آمادهباش هستند.

آزادی بیش از  ۳هزار زندانی غیرعمد
در  ۶ماه گذشته

رئیس هیاتمدیره س��تاد دیه کشور گفت :در  ۶ماه
گذش��ته  ۳هزار و  ۶۸۹نفر از زندان آزاد ش��دهاند که از
این تعداد  ۱۴۷نفر زن و  ۳هزار و  ۵۴۲نفر مرد بودهاند.
سیداسداهلل جوالیی افزود :در  ۶ماهه گذشته  ۵۱۶۲نفر به
ستاد دیه مراجعه کردند و با کمکهای خودشان زندانیانی
را آزاد کردند .وی عنوان کرد :ستاد دیه در ارتباط با صلح
و س��ازش در سراسر کش��ور قدمهای بسیاری برداشته
است ،بویژه در ارتباط با بحث اختالفات خانوادگی سعی
ش��ده است با ایجاد وحدت و محبت از طالق جلوگیری
شود .جوالیی اظهار کرد :از سال  ۶۹تاکنون بیش از ۱۵۰
هزار زندانی غیر عمد که بدهکار مالی بوده یا دیه حوادث
رانندگی و کارگاهی داشتند ،آزاده شدهاند.

واگذاری پروژههای شهر تهران
به قرارگاه خاتم

رئیس شورای اسالمی شهر تهران از واگذاری پروژههای
شهر تهران به قرارگاه خاتم خبر داد و گفت :تالش ما این
اس��ت پروژههای نیمهتمام را تمام و اعتبارات الزم آن را
نیز تأمین کنیم .مهدی چمران در گفتوگو با تسنیم با
اشاره به همکاری مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری
با مجموعه س��پاه ،اظهار کرد :از ادوار گذش��ته مدیریت
شهری همکاری نزدیکی را با سپاه و قرارگاه خاتم برای
انجام پروژههای بزرگ در قالب مگاپروژه داشته است که
این موضوع در شورای چهارم بسیار بیشتر بود .وی تصریح
کرد :با توجه به ظرفیت قرارگاه خاتم در اجرای پروژهها
و مگاپروژهها ،قاعدتا شهرداری تهران تمایل زیادی برای
واگذاری این پروژهها به قرارگاه خاتم دارد ،البته در کنار
قرارگاه خاتم ،از پیمانکاران واجد ش��رایط نیز اس��تفاده
میکنیم؛ به عنوان مثال در پروژه نیایش از یک پیمانکار
بخش خصوصی استفاده کردیم که انصافا همکاری خوبی
با مجموعه ش��هرداری داشت .رئیس شورای شهر تهران
همچنی��ن به اتمام پروژهه��ای نیمهتمام در بخشهای
مختلف اشاره کرد و گفت :در حال حاضر اولویتبندی در
این زمینه انجام شده است و ما تالش داریم ابتدا خط 6
و  7مترو را به اتمام برسانیم که بزودی نیز یک ایستگاه از
خط  7به بهرهبرداری خواهد رسید.

تجلیل از مدارس موفق
در امر به معروف و نهی از منکر

شوپرورش
مدیرکل قرآن ،عترت و نماز وزارت آموز 
با اشاره به برگزاری جشنواره مفلحون گفت :از مدارس،
شوپ��رورش موف��ق در حوزه
ادارات و ادارات کل آموز 
توس��عه و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
تجلیل میشود .محمدرضا مسیبزاده هدف از برگزاری
جشنواره مفلحون را توسعه و ترویج فرهنگ امر به معروف
و نهی از منکر در جامعه دانشآموزی و فرهنگیان دانست
و ادامه داد :براس��اس فراخوانی که در قالب جش��نواره
شوپرورش کش��ور ارسال شده
مفلحون به ادارات آموز 
شوپرورش
است ،هر استان  ۳مدرسه برتر و  ۳اداره آموز 
برتر را براساس معیارهای اعالمی ،انتخاب و به دبیرخانه
جش��نواره اعالم میکند .این مقام مس��ؤول با اشاره به
راهان��دازی قرارگاه مجازی ،اف��زود :فعالیتهای قرآنی،
عترت و نماز در مدارس کشور در سال گذشته همراه و
همگام با دیگر فعالیتهای آموزشی مدارس به صورت
غیرحضوری در بستر فضای شاد دانشآموزی و در قالب
 ۱۷پایگاه مجازی انجام شد.

جریمه خودروهای متخلف توسط
خودروهای دوربیندار پلیس راهور

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت :هر
ی��ک از خودروهای دوربیندار پلیس ،روزانه  ۷۰۰تخلف
س��اکن را ثبت و عکسبرداری کرده و اعمال قانون انجام
میدهند .س��رهنگ رابعه جوانبخت درباره خودروهای
ثبتکننده تخلف و آمار باالی ثبت تخلفات س��اکن در
شهر تهران اظهار کرد :پلیس راهور که از سالهای قبل
وظیفه اعمال قانون رانندگان متخلف را برعهده داشته،
هم به صورت س��نتی با تخلفات ساکن برخورد کرده و
هم از ظرفیت دوربینهای هوشمند که شبکههای معابر
را کنترل میکنند ،استفاده میکند .وی افزود :همکاران
بنده در مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور تهران
بزرگ ،وقتی ببینند خودرویی در مکانی توقف کرده و آن
محدوده به واسطه این تخلفات دارای بار ترافیکی است،
اعمال قانون را به صورت مکانیزه انجام میدهند .جوانبخت
بیان کرد :اعمال قانون ،توسط خودروهای پلیسی که روی
آنها دوربینهایی ثابت نصب شده نیز انجام میشود ،این
خودروها با حرکت در معابری که تخلفات ساکن در آنجا
روی میدهد ،از آنها عکسبرداری کرده و تخلفات زیادی را
ثبت میکنند .این مقام انتظامی ادامه داد :این خودروهای
مکانیزه میتوانند تا  700خودرو و راننده متخلف را جریمه
کنند و مرتکبان تخلفات ساکن را مورد اعمال قانون قرار
دهن��د .جوانبخت در پایان گفت :در واقع با  12کد ،این
تخلفات مورد اعمال قانون قرار میگیرند و برخورد روزانه
هر یک از این خودروها ،با  700تخلف صورت میگیرد.

 50طرح بیمارستانی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق محروم کشور با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد

گروه اجتماعی 50 :طرح سالمتمحور برکت ،دیروز در حالی
به بهرهبرداری رس��ید که بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی
حضرت امام ،سالهاس��ت در مس��یر کمک به تامین سالمت
جامعه با ساخت مراکز بهداش��تی و درمانی ،ساخت مسکن،
مدرس��ه ،اماکن ورزش��ی و فرهنگی و ایجاد اشتغال سراسری
بویژه در مناطق محروم با جدیت گام برمیدارد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،آیین بهرهب��رداری از  ۵٠طرح
بیمارستانی ،بهداشتی و درمانی برکت در سراسر کشور توسط
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و با مشارکت وزارت بهداشت
برگزار ش��د .این مراسم با حضور بهرام عیناللهی وزیر بهداشت
و هیات همراه ،علی عس��گری معاون اجتماعی و سیدمصطفی
سیدهاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
و مدیرعامل بنیاد برکت در محل نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام 50 ،طرح بیمارس��تانی و درمانی در مناطق
محروم کشور به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
افتتاح این طرحهای بهداشتی و درمانی درحالی است که با
شیوع ویروس کرونا در کشور ،ستاد اجرای فرمان حضرت امام از
همان روزهای اول اقدامات خود را در جهت مقابله با این بیماری
با راهاندازی کارخانه تولید ماسک ،توزیع مواد ضدعفونی کننده در
مناطق محروم ،ایجاد بیمارستان صحرایی و از همه مهمتر ورود به
ساخت واکسن کرونا به کار گرفت؛ اقداماتی که توانست با ساخت
واکسن «کوو ایران برکت» توانمندی نخبگان و دانشمندان ایرانی
را در این عرصه به جهان بشناساند و دنیا را شگفتزده کند به
طوری که وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دیروز در آیین
بهرهبرداری از  50طرح بیمارستانی ،بهداشتی و درمانی برکت در
سراسر کشور با بیان اینکه واکسن «کوو ایران برکت» به عنوان
خاطرهای خوش در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد ،گفت :این
واکسن از موفقترین واکسنهای کشور و حتی دنیاست.
بهرام عیناللهی در این مراسم تصریح کرد :بهرهبرداری از ۵۰
طرح بیمارستانی ،بهداشتی و درمانی برکت در کشور ،نمایانگر
توزیع عادالنه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم بوده
که یکی از ش��عارهای مهم دولت سیزدهم نیز تحقق عدالت و
محرومیتزدایی اس��ت .وی ادامه داد :بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام یکی از برکات مهم نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران است که با شعار تالش با برکت برای رفع محرومیت
و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم ،اقدامات
ارزن��دهای انجام داده و از اهداف این بنیاد ،زدودن محرومیت از
چهره ایران بزرگ و ارتقای سالمت مردم است.
وی اظهار داشت :در مجموعه ستاد اجرایی حضرت امام باید
از مدیریت  ۱۴ساله مدیر جهادی و انقالبی این ستاد یعنی دکتر
مخبر تشکر کنیم که مدیریت بسیار خوبی داشت و امروز بخشی
از تالشهای او در کشور به نتیجه رسیده است.
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات بنیاد برکت در حوزه ساخت و
تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ،مدارس ،مساجد ،مراکز فرهنگی،
تولید دارو ،پروژههای اشتغالزایی ،رفع محرومیت و حمایت از

چتر برکت برای محرومان
گروههای جهادی تصریح کرد :یکی از مهمترین دس��تاوردهای
بنیاد برکت ،تولید واکس��ن «کوو ایران برکت» اس��ت که امروز
همه مش��تاق تزریق این واکسن هستند و این واکسن ،یکی از
موفقترین واکسنهای کشور و حتی دنیاست.
عیناللهی ادامه داد :علت موفقیت ساخت واکسن «کوو ایران
برکت» تالشها و مجاهدتهای دانشمندان ارزشمند ایرانی بود،
آن هم در شرایطی که سالمت با سیاست گره خورده بود و امکانات
زیادی در کشور نداشتیم اما دانشمندان مجاهد کاری را که باید در
 ۵تا  ۶سال انجام میشد در مدت کوتاهی به ثمر رساندند که به
عنوان وزیر بهداشت از آنها تشکر میکنم ،البته نجات بیماران ،اجر
الهی دارد .وی خاطرنشان کرد :اکنون در سراسر کشور از ما واکسن
«کوو ایران برکت» میخواهند و امیدواریم با راهاندازی خطوط
جدید تولید واکسن ،خواسته مردم مبنی بر تزریق این واکسن را
اجابت کنیم .مردم قدردان تالشهای بنیاد برکت هستند .مردم
در واکسیناسیون حرکت انقالبی کرده و به ما کمکهای زیادی
کردند .هر حرکت انقالبی و مردمی به نتیجه میرسد و واکسن
«کوو ایران برکت» نیز یک حرکت جهادی ،انقالبی و مردمی بوده
که به عنوان خاطرهای خوش در تاریخ کشور ماندگار میشود.
وزیر بهداش��ت یادآور شد :تالشهای بنیاد برکت برای رفع
محرومیت در سراسر کش��ور ارزنده بوده است .وزارت بهداشت
نیز طرحهای زیادی در کش��ور برای دسترسی عادالنه مردم به
خدمات بهداشتی و درمانی بویژه در مناطق محروم دارد که نیازمند
کمکهای بنیاد برکت است.
به گفته عیناللهی مساله جمعیت ،از مهمترین اولویتهای
کشور است که برای رشد جمعیت ،نیاز به همکاری همه دستگاهها
و بنیاد برکت وجود دارد تا خطر سالمندی جمعیت را برطرف
کنیم و با جمعیتی جوان و پویا به سمت توسعه و پیشرفت ایران
اسالمی حرکت کنیم .وی گفت :در حوزه دارو بهرغم تولید ۹۷
درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل ،نیازمند کمک بنیاد
برکت هستیم.
عینالله��ی ادامه داد :یکی از بحثهای مهم« ،ما میتوانیم»
است و این شعار و خودباوری ،از جمله مهمترین شعارهای دولت
سیزدهم است .تولید واکسن «کوو ایران برکت» نیز یکی از موارد
تحقق این شعار بوده و در حالی که گام دوم انقالب ابالغ شده،
با جوانان پرش��ور و دانش��مند ایرانی با «ما میتوانیم» ،کارهای
بزرگی قابل انجام است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :بنیاد برکت در شرایطی اقدام
به تولید ماسک در کشور کرد که ماسک به ایران نمیدادند و
این بنیاد با تولید گسترده ماسک و دستگاههای اکسیژنساز،
نق��ش مهم و ویژهای در کنترل بیم��اری و کمک به بیماران
«کووید »۱۹-کرد .امروز نیاز اس��ت در مناطق محروم کشور،
هزینهه��ای درمانی کاهش یابد و بنیاد برکت در این زمینه و
همچنین ماندگاری نیروهای حوزه سالمت در مناطق محروم
میتواند به ما کمک کند.
به گفته عیناللهی ،بهرهبرداری از  ۵۰طرح حوزه سالمت در

رئیس کل دیوان محاسبات خطاب به وزیر بهداشت :برای مبارزه با فساد اقدام کنید

دوازدهمین نامه رئیس کل دیوان محاسبات به دولتمردان سیزدهم در راستای تحقق اهداف شعار سال ،سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،قوانین هفتگانه مرتبط با تولید و یادآوری احکام تحقق نیافته و تکالیف قانونی وزراتخانههای نوزدهگانه ،به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارسال شد .مهرداد بذرپاش ،رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامهای خطاب به بهرام
عیناللهی تاکید کرد :نسبت به اجرای قوانین و اسناد باالدستی ،ارتقای شفافیت ،مبارزه با فساد و حذف قوانین مزاحم اهتمام
داشته باشید .در نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور به وزیر بهداشت ،بر نظارت کامل نسبت به ورود محصوالت آرایشی،
بهداشتی و دارویی و تجهیزات پزشکی که با سالمت و بهداشت عمومی دام ،گیاه و انسان مرتبط است ،تاکید شده است و
پیگیری مستمر جهت اخذ مجوز ،تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد
اولیه و کاال) به عنوان یک ضرورت مطرح شده است .بذرپاش طی این نامه خواستار برنامهریزی جهت فراهم شدن تسهیالت
الزم برای برخورداری همگانی از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود
استاندارد آنها شده است .در پایان این نامه ،با اعالم اینکه مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزههای مالی و رعایت و
عملکرد در حوزه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،موضوعات قانونی مندرج در نامه خواهد بود ،از عیناللهی خواسته
شده است نسبت به اجرای قوانین و اسناد باالدستی ،ارتقای شفافیت ،مبارزه با فساد و حذف قوانین مزاحم اهتمام ورزد.

سراسر کشور کمک میکند مردم با کمترین دغدغه به امکانات
بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند و عدالت در سالمت
محقق شود.
همچنین در این مراسم سیدمصطفی سیدهاشمی ،معاون
هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت :حوزه سالمت
از شاخصهای توسعه کشور است و ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام به طور ویژه در این باره اقدامات مفصلی داشته و دارد که از
احداث و تجهیز بیمارستان گرفته تا راهاندازی شهرک دارویی و
تولید دارو و واکسن و انواع تجهیزات بیمارستانی و ماسک از جمله

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا

بیش از  1000پایگاه تزریق واکسن به منظور تسریع عملیات واکسیناسیون در تهران مشغول فعالیت هستند

 ۲۲۹نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتال به کرونا جا ن باختند

ط��ی روزه��ای گذش��ته آم��ار
گومیرهای کرونایی در کش��ور
مر 
همچنان بی��ش از  200نفر در روز
است .این در حالی است که به گفته
مس��ؤوالن وزارت بهداشت در حال
نزدیک ش��دن به آمار  70درصدی
واکسیناسیون در کشور هستیم.
آمار و ارقام حکای��ت از آن دارد
همچنان رعایت پروتکلهای بهداشتی و توجه به فاصلهگذاری
اجتماع��ی باید مورد توجه جدی باش��د و در غیر این صورت
گ ناشی از کرونا
نمیتوان توقع داشت به این زودیها آمار مر 
به پایینتر از  200نفر در روز برسد.
بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،از ظهر شنبه تا ظهر
یکشنبه  ۱۱مهر  ۱۴۰۰بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۱۲هزار و  ۴۲۸بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور
شناسایی و یکهزار و  ۶۶۷نفر از آنها بستری شدند .بر این اساس
مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کشور به  ۵میلیون و  ۶۲۴هزار
و  ۱۲۸نفر رسید.
طبق این گزارش متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۲۹ ،بیمار
«کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان
این بیماری به  ۱۲۱هزار و  ۱۰۹نفر رسید .خوشبختانه تاکنون
 ۵میلی��ون  ۹۵ه��زار و  ۶۲۷نفر از بیم��اران بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص ش��دهاند .همچنین  ۵هزار و  ۷۵۸نفر
ش مراقبتهای ویژه
از بیم��اران مبتال به «کووید »۱۹-در بخ 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت در حال حاضر ۱۶
ش��هر کشور در وضعیت قرمز ۱۹۸ ،شهر در وضعیت نارنجی،
 ۱۷۶شهر در وضعیت زرد و  ۵۸شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
توساز در شهر تهران
شواهد حکایت از آن دارد که ساخ 
به دلیل افزایش عوارض طی سالهای گذشته دچار رکود
شده و همین موضوع باعث شده پویایی در شهر به کمترین
میزان خود برسد.
شهردار جدید تهران به منظور برونرفت از این معضل،
الیحه تخفیف عوارض به مدت  2ماه را تقدیم شورای اسالمی
ش��هر تهران کرد و حاال پس از تصویب این الیحه توس��ط
اعضای شورای شهر ،این طرح در حال اجراست.
در این باره علیرضا گلپایگانی ،معاون معماری و شهرسازی
شهرداری تهران گفت :عملیات صدور پروانه ساختمانی ،از
زمان اعالم فیش عوارض ،تا زمان پرداخت عوارض و صدور
پروانه یک بازه زمانی کوتاهی وجود دارد.
وی ادامه داد :در بررس��ی پرداخت عوارض در سالهای
گذشته متوجه شدیم همیشه در شهریور ،مهر و آبان ،درآمد
شهرداری از محل صدور پروانه پایین است لذا به همین دلیل
میخواهیم الیحه در همین بازه اثرگذاری خود را نشان دهد.
گلپایگانی در ادامه تاکید کرد :درآمد شهرداری از محل
ل افت
عوارض در آغاز س��ال خوب اس��ت اما در وس��ط سا 

■■فعالی�ت بی�ش از ه�زار پایگاه
واکسیناسیون در تهران

طبق گفته مدیرعامل بهشتزهرا
 40درصد فوتیهای کرونا متعلق به
تهران است ،بر همین اساس تمرکز
ب��ر افزایش ضریب واکسیناس��یون
در ای��ن کالنش��هر ام��ری ضروری
و اجتنابناپذی��ر اس��ت .در همین
ارتب��اط فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنش��هر
تهران از فعالیت بیش از هزار پایگاه واکسیناس��یون در استان
تهران خبر داده است.
علیرض��ا زالی گف��ت :در حال حاضر بیش از ه��زار پایگاه
واکسیناس��یون در اس��تان تهران فعال است و در طول روز در
این مراکز بین  ۱۸۰هزار تا  ۲۷۰هزار دوز واکسن به مراجعان
تزریق میشود.
زالی افزود :تعداد پایگاههای ما از میزان تقاضاها فزونتر است
و این آمادگی را داریم که در صورت استقبال عمومی ،خدمات
خود را به چند برابر افزایش دهیم.
وی به نقش پررنگ و موثر دانشجویان در روند واکسیناسیون
اشاره کرد و گفت :در استان تهران تاکنون نزدیک به  ۲۵درصد
واکسیناسیون توسط دانش��جویان داوطلب انجام شده و این
مشارکت رو به افزایش است.
زال��ی با بی��ان اینکه در چن��د هفته اخی��ر ظرفیت مرکز
واکسیناسیون باغ موزه دفاع مقدس به ۲برابر افزایش یافته است،
این مرکز را یکی از مراکز فعال و پرتراکم دانست .وی با یادآوری
اینکه دانشجویان در این مرکز نقش پررنگی ایفا میکنند ،تاکید
ک��رد :تمام بدنه مدیریتی و اجرایی این مرکز را دانش��جویان
داوطلب تشکیل میدهند که عمده آنان از دانشجویان دانشگاه

روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 7مهر

13271

272

1891

21564

 8مهر

14078

268

2144

22019

 9مهر

14525

235

2123

21859

 10مهر

10135

217

1673

21931

 11مهر

12428

229

1667

19845

علومپزشکی شهید بهشتی هستند.
رئیس دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی همچنین گفت
دانش��جویان نه تنه��ا در این مرکز بلکه در بس��یاری از مراکز
واکسیناسیون پایتخت حضوری موثر دارند.
زالی ادامه داد :در استان تهران تاکنون نزدیک به  ۲۵درصد
واکسیناسیون توسط دانشجویان داوطلب انجام شده و این رقم
در حال افزایش است.
وی با تاکید بر توجه دانش��جویان به عمل بر مس��ؤولیت
اجتماعی گفت :قرار گرفتن دانش��جویان در متن مردم کمک
میکند آنان از نزدیک با فرآیندهای اجتماعی آشنا شده و تجربه
بیشتری کسب کنند و این مراکز به نوعی سنگ محکی برای
دانشجویان حوزه سالمت خواهد بود.
■■ورود  350هزار دوز واکسن آسترازنکا

روند واردات واکسن به کشور ادامه دارد .بر اساس گفته معاون
فنی گمرک تا روز یکشنبه  62محموله واکسن کرونا وارد کشور
شد که در آخرین پارت  ۳۵۰هزار دوز واکسن آسترازنکا از کشور
اتریش وارد شد.
به گفته مهرداد جمالارونقی محموله واکسن وارده ،از گمرک
به صورت حمل یکس��ره ترخیص و در اختیار وزارت بهداشت
قرار گرفت .با ترخیص این محموله واکس��ن از گمرک ،تعداد
واکسنهای کرونای وارداتی به کشور طی  ۶۲محموله به تقریبا
 80میلیون دوز رسید.

اولویت مدیریت شهری در حوزه شهرسازی رفع بالتکلیفی مردم است

ضرورت تسهیل در ساختوسازهای شهری
پیدا میکند.

■■تراکمفروشی و شهرفروشی خط
قرمز ما است

ش��هرداری ته��ران در این دوره
قصد تراکمفروشی ندارد و شهردار
ته��ران هم تاکید کرده اس��ت که
تراکمفروشی خط قرمز ما است.
علیرضا زاکانی ،ش��هردار تهران
در این باره گفت :بنا داریم در قالب
طرح جامع بتوانیم بازسازی و نوسازی شهر را انجام دهیم
و سرعتبخشیدن به هر موضوعی که در قالب قانون باشد
را حسن میدانیم.
وی اف��زود :موضوعی که تحت عنوان تراکمفروش��ی و
شهرفروش��ی باشد خط قرمز ما است و هرگز به آن سمت

آنهاست .وی با بیان اینکه راهاندازی  ١٧بیمارستان در دستور کار
بنیاد برکت بوده که  ١٢مورد آن تاکنون به بهرهبرداری رسیده،
افزود :امروز نیز بیش از  50طرح درمانی و بیمارستانی و تجهیز
بیمارس��تان و اورژانس با هزینه  120میلیارد تومان درمناطق
کمبرخوردار افتتاح و تحویل وزارت بهداشت شد که با توجه به
شرایط کرونایی کشور ،اغلب این مراکز به طور ویژه به بیماران
کرونایی خدمترس��انی میکنند .سیدهاشمی افزود :احداث و
ساخت  ٢۵۶مرکز بهداشتی در کشور را در دستور کار داشتیم که
تا امروز  ١٨١مورد افتتاح شده و این افتتاحها ادامه خواهند داشت.

نخواهیم رفت لذا مس��یر درس��ت
توس��عه و پیشرفت ش��هر را دنبال
میکنیم.
■■رشد عوارض ساختمانی در صدور
پروانه نسبت به سال گذشته

ع��وارض س��اختمانی در صدور
پروانه س��ال جاری نسبت به سال
گذشته رشد داشت .مهدی عباسی،
عضو شورای شهر تهران در این باره
گفت :افزایش عوارض ساختمانی در صدور پروانه نسبت به
س��ال گذش��ته باال بوده و در بسیاری از مناطق افرادی که
مراجعه کرده و متقاضی بودند را با مشکالت جدی مواجه
کرده است.
وی ادامه داد :در کنار آن ،مش��کل دومی که افراد با آن

■■تزریق واکسن کرونا در ایستگاههای منتخب مترو

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه از اجرای
طرح پایش تزریق  ۳۰۰هزار دوز واکسن توسط شهردار تهران
در ایس��تگاههای متروی منتخب خب��ر داد .علی عبداهللپور،
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه درباره آغاز
واکسیناسیون کرونا در ایستگاههای منتخب مترو اظهار کرد:
در حال حاضر  ۲ایس��تگاه فعال به نامهای دروازه دولت و امام
خمینی داریم که مسافران میتوانند به این  ۲ایستگاه مراجعه
و تزریق واکسن را انجام دهند .همچنین سالن والیت شرکت
بهرهبرداری مترو و ایستگاه پاالیشگاه به صورت خودرویی ،پذیرای
همه مسافران برای تزریق واکسن خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه گفت:
طرح پایش تزریق  ۳۰۰هزار دوز واکس��ن توس��ط شهرداری
تهران کلید خورده و تمام سنینی که وزارت بهداشت تایید کرده
میتوانند در ایستگاههای مترو واکسن تزریق کنند .خواهش ما
این اس��ت مسافرانی که در ایستگاه مترو یا خارج از آن تزریق
واکسن را انجام دادهاند ،همچنان شیوهنامههای بهداشتی را در
اماکن عمومی مانند واگنها رعایت کنند .وی افزود :ما همچنین
از ورود مس��افران بدون ماس��ک به مترو خودداری میکنیم و
ماموران ما چه در ایستگاهها و چه در واگنها در صورت مشاهده
برخورد جدی میکنند و ما کماکان مانند گذشته ضدعفونی
واگنها و ایستگاهها را در دستور کار خود داریم.
مواجه ش��دند این بود که شهرداری برای اینکه بتواند این
افزایش را تعدیل کند ،طی بخش��نامهای کف محاس��باتی
افزای��ش عوارض را ت��ا  ۳۰درصد و  ۶۰درصد لحاظ کرد و
برای اینکه ارقام و فیشهای افراد تعیین تکلیف شود ،مدتی
هم معطل شدند.
به گفته عضو شورای شهر تهران ،این بخشنامه تا حدی
عوارض را نسبت به سال گذشته تعدیل کرد و در کنار آن
الیحهای در شورای ششم تصویب شد که یک بسته تشویقی
خیلی خوبی ایجاد میشود.
عباس��ی افزود :درست اس��ت که درآمد شهرداری افت
میکند اما سیاس��ت بر این است که ساختوساز در تهران
افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران
با اشاره به اولویتهای دوره ششم ،گفت :اولویت ما در حوزه
شهرس��ازی رفع بالتکلیفی مردم است ،همچنین از دیگر
اولویتها رفع هزینههای افسارگسیخته عوارض ،تسهیلگری
فرآیند صدور پروانه و مراحل گواهیهای ساختمان اعم از
پایان کار و عدم خالفیهاست.

