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حوادث

تصادف مرگبار در بزرگراه
شهید همدانی تهران

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی تهران از وقوع
تصادف مرگبار در بزرگراه ش��هید همدانی خبرداد.
جالل ملکی ،سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران
در گفتوگو با خبرنگار ش��هری خبرگزاری فارس،
درب��اره وق��وع تص��ادف مرگبار در بزرگراه ش��هید
همدانی اظهارداشت :شب گذشته از طریق سامانه
 125یک مورد حادثه خودرویی در مس��یر ش��رق به
بزرگراه شهید همدانی خیابان کرمانشاه شمالی به
نیروهای آتش نش��انی اطالع داده می ش��ود .وی
افزود :بالفاصله نیرویهای ایستگاه  ۱۰۹سازمان
آتش نش��انی به محل حادثه رس��یدند که مشخص
ش��ده س��واری جک به دالیل نامش��خص از مسیر
اصلی منحرف و پس از برخورد شدید با جدول وارد
مسیر خاکی شده است.

تغییر ساعت کاری
نمایشگاه بینالمللی تهران

س��ردار حمیدی گفت :نمایش��گاه بینالمللی به کار
خود از ساعت  ۹صبح تا  ۳بعدازظهر ادامه میدهد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،سردار محمد
حس��ین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
درخصوص نمایش��گاه بینالمللی تهران و تعطیل
شدن آن اظهار کرد :مشکل از آنجایی شروع شد که
بدون هماهنگی و بدون رعایت مالحظات ترافیکی،
نمایشگاه در مجموعه بین المللی تهران برگزار شد
و به تذکرات و اخطارات پلیس هم توجهی نش��د.
وی ادامه داد :به همین دلیل ما روز گذشته جلوی
فعالیت نمایشگاه را گرفتیم و کار آنها مختل شد،
با پیگیریهای انجام شده ،عزیزان در وزارت صمت
و معاونان وزیر امروز به راهنمایی و رانندگی آمدند،
عدم هماهنگی از س��مت آنها بوده و باید ضوابط
را رعایت میکردند.

زاکانی مسئول
مدیریتبحران
پایتختشد

خــبرویـژه

وزیر کشور در حکمی شهردار تهران را به عنوان جانشین خود در ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالن شهر تهران منصوب کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،اس��ماعیل نجار رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور درباره انتخاب جانش��ین وزیر کش��ور در س��تاد پیش��گیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاس��خ به بحران گفت :به استناد قانون
مدیریت بحران کشور و بند یک مصوبات نخستین جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالنشهر تهران با توجه به شرایط ویژه و اهمیت کالنشهر تهران،
شهردار تهران به عنوان «جانشین رئیس ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالنشهر تهران» از سوی وزیر کشور منصوب شد.

جامعه

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

آغاز اجرای سیستم کنترل هوشمند کرونا در کشور

گروهاقتصاداجتماعی«:کمالحیدری»معاون
بهداش��ت وزیر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزش��کی با اعالم اینکه اجرای سیستم کنترل
هوش��مند کرونا از دیروز (دوش��نبه)  ۱۵آذرماه
اجرا میش��ود ،گفت :حضور در اماکن سربسته
فقط با کارت واکس��ن امکان پذیر اس��ت .به
گ��زارش اس��کناس و به نق��ل از ایرنا ،حیدری
افزود :در س��تاد ملی مقابله با کرونا مقرر ش��د
از روز دوش��نبه محدودیتها با کارت واکس��ن
صورتبگیردیعنیآندستهازافرادیکهکارت
واکسندریافتکردند،میتواننددرمحیطهای
سربس��ته با رعایت ش��یوهنامههای بهداشتی
براس��اس اهمیت موضوعی و تعداد مراجعات
حض��وریابن��د.مع��اونوزیربهداش��تگفت:
حضور افراد در اماکنی مانند مدارس ،سینماها،
باشگاههاوحملونقلبینجادهایمثلهواپیما،
اتوبوسوقطاربایددرسامانهامیدوباارائهکارت
واکس��ن انجام ش��ود و افرادی که این کارت را
دریافت نکردهاند برای حضور در اماکن عمومی
بایدتستPCRبدهندتامشخصشودکهدچار
بیماری نیستند .حیدری افزود :افرادی که اقدام
به دریافت کارت واکسن کرونا خود نکردهاند،
میتوانند از سامانه  salamat.govاین کارت
رادریافتکنندودراماکنتجمعیحضورداشته
باشند .به گزارش ایرنا ،کمیته امنیتی ،اجتماعی
و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا روز
یکشنبه در اطالعیهای از اجرای طرح مدیریت
هوشمند بیماری در بستر سامانه امید خبر داده
بود .در متن اطالعیه شماره یک کمیته امنیتی،

با کرونا" را به همراه کاهش ریس��ک ابتالی
بیماری برای عموم مردم عزیزمان فراهم آورد.
این اطالعیه خاطرنش��ان میکند :تالش شده
ک��ه برای کاهش محدودیتها اقدامات جدی
انجام شود به نحوی که امکان فعالیت و تردد
اقشار مختلف مردم و صنوف در بستر ایمنتر
میسروهرگونهمحدودیتصرف ًابرایمبتالیان
عملیاتی تا سالمت اکثریت مردم به خاطر بی
اطالعی اقلیت در مخاطره قرار نگیرد.

امید به زندگی  ۲دهه افزایش یافته است


ارکان نظام و اعضای س��تاد ملی ،امروز ش��اهد
موفقیتهای مهم در کشور هستیم که با ایثار،
گذش��توفداکاریکادربهداش��تودرماندر
خ��ط مق��دم مقابله با ای��ن بیماری و همچنین
همت واالی فرزندان سختکوش این سرزمین
و همراهی ش��ما مردم ش��ریف این توفیقات به
دس��ت آمده اس��ت .کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامیستادملیمدیریتبیماریکرونااضافه
کرد :در این راس��تا متناس��ب با شرایط موضوع
ایجادتحولدرمدیریتبیماریازسویریاست
جمهوری در دستور کار قرار گرفت که در قالب
"طرحمدیریتهوشمندبیماریدربسترسامانه
امید "اجرایی میشود .این طرح تالش دارد ،تا
فراهمکردنبسترهایالزمامکان"همزیستی

اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا با اش��اره به گذش��ت بیس��ت و یک ماه از
همراهی و مش��ارکت هموطن��ان در مقابله با
بیماری هم ه گیر کرونا آمده اس��ت :ناش��ناخته
ش بینی و ظهور
ب��ودن ،رفتارهای غیر قابل پی 
گون��ه ه��ای مختلف ،نبود دارو و درمان موثر و
ایجاد فضای توام با نگرانی ،روزها ،هفتهها و
ماههای همراه با بیم و امید را در کشور رقم زد .بر
اساس این اطالعیه یکی از راهبردهای اساسی
در کنار اقدامات درمانی ،اعمال محدودیتها
و مداخالت حاکمیتی بود ،که ش��رایط عادی
زندگی را با تغییر مواجه و فعالیتهای روزمره
اجتماعی ،اقتصادی ،آموزش��ی ،فرهنگی و ...
تح��ت تاثیر آن ق��رار گرفت که با اهتمام تمام

وی همچنی��ن در همای��ش گرامیداش��ت روز
جهان��ی داوطل��ب که با محوری��ت داوطلبان
س�لامت و شعار "مش��ارکت همهجانبه ،کلید
طالی��ی کنترل همهگیری کووید ،"19برگزار
شد،درخصوصنقشمشارکتهایمردمیدر
کنترلکووید،19اظهارکرد:جمهوریاسالمی
ایران با مش��ارکتهای مردمی شکل گرفت و
ما کش��ور را از خودمان میدانیم و انتظار داریم
همانگون��ه که انقالب اس�لامی با همکاری و
مش��ارکتمردمبرایتعالیکش��وررقمخورد،
بازه��م با حضور و مش��ارکت مردم ،بتوانیم در
عرصههای مختل��ف نقشآفرینی کنیم .وی
افزود :پس از پیروزی انقالب اسالمی ،یکی از
توفیقات جدی کشور ،نظام سالمت است که با
شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی درمانی آغاز
ش��ده و ش��کل گرفت و حتی وجود این ساختار
س��بب ش��د تا اقدامات این بخش زبانزد شود،
توفیق در این بخش هم مبتنی بر مش��ارکت
مردمی است.

آغاز ساخت پنج هزار واحد مسکن
برای مددجویان کمیته امداد

رئیس کمیته امداد از آغاز س��اخت پنج هزار واحد
مسکونی برای مددجویان کمیته امداد با همکاری
بس��یج س��ازندگی خب��ر داد .ب��ه گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،مرتضی بختیاری رئیس کمیته
ام��داد در نشس��ت تبیی��ن ش��یوهنامههای اجرایی
ساخت مسکن مددجویان که با حضور سردار محمد
زهرایی ،رئیس سازمان بسیج سازندگی برگزار شد،
گفت :تفاهمنامه ساخت  ۴۰هزار واحد مسکن ویژه
مددجویان کمیته امداد با همکاری بسیج سازندگی
و بنیاد مسکن امضا شده و طبق برنامهریزی قبلی،
فاز اول این پروژه برای احداث پنج هزار واحد آغاز
شد .وی با بیان اینکه عملیات ساخت این واحدها تا
دهه فجر به پیشرفت فیزیکی مناسبی خواهد رسید،
افزود :از دهه فجر مرحله دوم این پروژه با س��اخت
پن��ج هزار واحد مس��کن دیگر نی��ز کلید میخورد.
س��یدمرتضی بختیاری با تاکید بر ضرورت س��اخت
مسکن با کیفیت برای مددجویان ،اظهار کرد :عالوه
بر ساخت بادوام و مقاوم ،سرعت و زمانبندی اجرای
پروژه برای ما بسیار مهم است.

آغاز عملیات اجرایی
پروژه احداث پایانه دولت آباد

مدیر عامل شرکت متروتهران گفت :عملیات اجرایی
پروژه احداث پایانه مترویی دولت آباد در خط 6بزودی
آغاز میشود .به گزارش فارس ،علی امام مدیر عامل
شرکت متروتهران درباره پروژه احداث پایانه دولت
آباد اظهارداشت :پایانه دولت آباد به عنوان یک دپوی
عملیاتی برای قطارهای شبکه مترو ،ظرفیت پارک
شبانه 58رامقطارراداشتهوبهرهبرداریازآندردوفاز
پیشبینیشدهاست.مدیرعاملشرکتمترو،اهداف
کارک��ردی پایانه دولت آب��اد را در مواردی همچون
نگهداری واگن ها و انجام تعمیرات پیش��گیرانه در
 5س��طح ،امکان شستشوی مکانیزه قطارها ،مرمت
قطارهای آسیب دیده ،ایجاد فضایی برای توقف انواع
کشنده های ریلی و جاده ای مرتبط با نگهداری خط
و امداد و نجات ،فراهم آمدن سالن وکارگاه تعمیرات
الکتریک��ی و مکانیک��ی برای تجهیزات ثابت نصب
ش��دهدرخ��ط 6ودرنهای��تمرکزفرمانپش��تیبان
خط ( 6به عنوان پشتیبان مرکز فرمان خیابان کالج
) برشمرد.

زیربنایی
اخـــبار

بلیتهواپیمابرایاتباعخارجیباقیمت
بیزینسکالسمحاسبهمیشود

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از معاف شدن
اتباع خارجی از سقف نرخنامه بلیت پروازهای داخلی
و محاسبه قیمت فروش بلیت به این مسافران معادل
قیم��ت بیزین��س کالس خبر داد .مقصود اس��عدی
س��امانی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره قیمت
بلیت هواپیما اظهار کرد :ش��رکتهای هواپیمایی
تخلفی در خصوص فروش بلیت پروازهای داخلی
ندارند .وی افزود :سقف قیمت بلیت پرواز تهران-
مشهد  ۹۸۰هزار تومان در نظر گرفته شده است اما
در در ح��ال حاض��ر برخی ایرالینها در حال فروش
بلیت این مس��یر از  ۴۸۵تا  ۶۷۵هزار تومان هس��تند
دبیر انجمن ش��رکتهای هواپیمایی ادامه داد :این
ارقام حتی از  ۵۰درصد س��قف رقم تعیین ش��ده در
نرخنامه هم کمتر است؛ در برخی موارد بلیت قطار
 ۵س��تاره تهران-مش��هد باالی  ۸۰۰هزار تومان به
فروش میرسد اسعدی سامانی یادآور شد :در برخی
س��اعات نیز بلیت پرواز تهران-مش��هد  ۳۳۸هزار
تومان در حال فروش است که به یک سوم رقم در
نظر گرفته شده کاهش یافته که با برخی قیمتهای
تاکسیهای اینترنتی در تهران در حال رقابت است.
روز گذشته سقف قیمتهای اعالم شده بلیت پرواز
تهران-مشهد  ۵۰۰هزار تومان بود.

بخشنامهای برای مقابله با اومیکرون
به سازمان بنادر ابالغ نشده است!

مسئولهماهنگیمقابلهباکرونادربنادرکشورگفت:
همزمان با گسترش سویه جدید کرونا (اومیکرون)
مق��ررات پهلوگیری کش��تیها در بن��ادر و کنترل
خدمه با س��ختگیری بیش��تری اعمال میشود .به
گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ،چنگیز جوادپور
از س��ختگیری در بنادر کش��ور برای کنترل شرایط
بهداشتی کشتیها خبر داد و اظهار داشت :پروتکل
اصلی سازمان بنادر در قبال کشتیهای ورودی به
بنادر این است که هیچ کشتی قبل مشخص شدن
وضعیت کرونای خدمه ،نمیتواند کنار اسکله پهلو
بگیرد .مس��ئول هماهنگی مقابله با کرونا در بنادر
کشور ادامه داد :هیچ دستورالعمل جدیدی از طرف
وزارت بهداشت به سازمان بنادر ابالغ نشده است ،اما
پروتکلهای قبلی کرونایی با سختگیری بیشتری
در بنادر اجرایی میشود.

وزیر راه خبر داد؛

نوسازی  300هزار واحد مسکونی فرسوده
گروه زیربنایی :وزیر راه و شهرسازی با تاکید
بر تداوم مأموریتهای دولت س��یزدهم در
ح��وزه بازآفرینی ش��هری گفت :ش��رکت
بازآفرینیش��هریایرانطیدوس��ال۳۰۰
هزارواحدمس��کونیفرس��ودهرانوس��ازی
خواهد کرد.
ب��ه گزارش اس��کناس و به نق��ل از وزارت
راه و شهرس��ازی ،رس��تم قاسمی امروز۱۵
آذرماه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست
و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
براهتمامویژهازس��ویس��یدمحمدآئینی،
مدیرعاملجدیدش��رکتنس��بتبهانجام
مأموریته��ای محوله این مجموعه برای
ایج��اد تغییرات و تحول در حوزه بازآفرینی
ش��هری،اظهارداش��ت:امیدوارمباانتخاب
محمد آئینی به عنوان مدیرعامل ش��رکت
شاهد انسجام و تداوم مأموریتهای دولت
سیزدهم در حوزه بازآفرینی شهری باشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه
وزارت راه و شهرس��ازی دو مأموریت عمده
درحوزهحملونقلوهمچنینمسکندارد،
گفت:دربخشحملونقلمشکالتیوجود
دارد که باید حل ش��وند و در این خصوص
وزارت راه برنامههای��ی دارد .همچنی��ن در
بخشمسکنکهیکیازمأموریتهایمهم
وزارت راه و شهرس��ازی است از تجربههای
متعدددرساختمسکنازجملهمسکنمهر
و مس��کن ملی در اجرای طرح نهضت ملی
مسکن که احداث  ۴میلیون واحد مسکونی
در دول��ت س��یزدهم را در برنامه ق��رار داده
است ،استفاده میشود .پیشبینی مشارکت
 ۵تا  ۶میلیونی متقاضیان مسکن در سامانه
نهضت ملی قاسمی حجم تولید مسکن در
نهضت ملی را حجم بزرگی برشمرد و افزود:
هماکنون میزان پیشبینی شده برای تولید
مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم
بزرگی اس��ت که با برنامهریزی این کار در
حال عملیاتی شدن است .این حجم از تولید
مسکناو ًالنیازکشوراستودرمدتکوتاهی

که ثبتنام آغاز ش��ده و بس��یاری از شهرها
هنوز سایت شأن باز نشده است حجم بسیار
گستردهای از مردم متقاضی مسکن هستند
و پیشبینی میشود بین  ۵تا  ۶میلیون نفر
در سامانه ثبتنام کنند .همچنین با توجه به
اینکهباروالعادیامکانصاحبخانهشدن
مردم وجود نداش��ت ،دولت سیزدهم اجرای
طرح نهضت ملی مسکن را در قالب قانون
جهشتولیدمسکنوتصویبآندرمجلس
تقوی��ت کرد .قانون جهش تولید مس��کن
کمکمیکندتاس��اختمس��کندرکشور
رونق بگیرد .وی یادآور شد :در قانون جهش
تولیدمسکنتسهیالتخوبینیزپیشبینی
شده و در این ساختار که ریاست آن برعهده
رئیسجمهورقراردارد،اختیاراتینیزدرحوزه
مسکن به وزارت راه و شهرسازی داده شده
است .امیدواریم با این مجموعه اقدامات به
تولیدمسکنسرعتبدهیمومشکلمردمرا
درحوزهمسکنحلکنیم.رفعموانعپرداخت
تس��هیالت در طرح نهضت ملی مس��کن
قاس��میتوضیحداد:دربرخیازش��هرهای
مختلفکشوراحداثواحدهاینهضتملی
مسکنآغازشدهاست.همچنینزمینبرای
بیش از نیمی از  ۴میلیون واحد مس��کونی
پیشبینیشدهوسازوکارمناسببرایتحقق
آندرحالشکلگرفتناست.تسهیالتنیز
توس��ط بانک مرکزی به تمامی بانکهای

کش��ور برای پرداخت تسهیالت ابالغ شده
است و هم اکنون مانع جدی برای پرداخت
تسهیالتبهاجرایطرحوجودندارد.سهمیه
استانها تعیین و توافقنامههایی با برخی از
دس��تگاههامنعقدش��دهاستومقررشدهتا
از توانمندیهای سایر دستگاهها در اجرای
طرح نهضت ملی مسکن استفاده بشود که
از جمله این دس��تگاهها که با آن توافقنامه
امضا شد ،بنیاد مستضعفان است که توافق
ش��د تا یکهزار هکتار از زمینهای خود را به
اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص
دهد .بازآفرینی شهری در  ۱۴۰هکتار بافت
فرسودهوسکونتگاههایغیررسمیقاسمی
دربخشدیگریازسخنانخوددرخصوص
بازآفرین��ی اعالم کرد :بازآفرینی ش��هری
یک��یازمأموریته��ایاصل��یوزارتخانه
اس��ت که برای آن برنامههایی تدوین شده
اس��ت .هماکنون حدود  ۱۴۰هزار هکتار از
اراضی کش��ور را بافت فرس��وده ،تاریخی و
سکونتگاههایغیررسمیتشکیلمیدهند
که بخش عمدهای از جمعیت کشور نیز در
این بافتها ساکن بوده و بنا به دالیل متعدد
از جمله مهاجرت و اش��تغال و س��ایر دالیل
در حال افزایش است .با توجه به اینکه این
بافتها و به ویژه سکونتگاههای غیررسمی
جزومناطقآسیبپذیرهستندواینموضوع
ب��ه لحاظ اجتماعی و فرهنگی س��بب بروز

مش��کالت متعدد در آن بافتها شده است
درخص��وصای��نبافته��ابای��دباصرف
هزینه و اجرای بازآفرینی شهری اقدام کرد.
بازآفرینیشهریازمزیتطرحنهضتملی
مسکناستفادهمیکندوزیرراهوشهرسازی
باتاکیدبراینکهبازآفرینیشهریوساماندهی
س��کونتگاههای غیر رسمی نیازمند اعتبار
فراوانی است ،توضیح داد :اگرچه منابعی که
موردانتظاراجرایطرحبازآفرینیشهریدر
بافتهای هدف است از روشهای معمول
قابلتأمیننیستاماباارادهمیتواناینمسیر
راپیمود.خوش��بختانهبازآفرینیشهرینیز
میتواندازمزیتنهضتملیوقانونجهش
تولیدمس��کناس��تفادهکند.کهدراینکاربا
هم فکری یکدیگر و هماهنگی میتوانیم با
فرماندهیآقایآئینیاهدافدولتسیزدهم
را در اجرای بازآفرینی شهری محقق کنیم.
بازآفرینی  ۳۰۰هزار واحد مس��کونی طی ۲
سال عضو کابینه دولت سیزدهم با یادآوری
این مطلب که توزیع کار و نوسازی در اجرای
طرحبازآفرینیدردوگام ۲سالهانجامخواهد
ش��د ،اعالم کرد :شرکت بازآفرینی شهری
ایران طی دو سال  ۳۰۰هزار واحد مسکونی
را در مح�لات هدف بازآفرینی با زمانبندی
اجرایی و عملیاتی خواهد کرد .نقدینگی به
سمت مسکن و اجرای عملیات زیرساختی
هدایت شود قاسمی با اشاره به اینکه بخشی
از م��ردم در بافته��ای فرس��وده و به ویژه
سکونتگاههای غیررسمی شرایط مناسبی
ندارند ،گفت :اگرچه در کش��ور مش��کالتی
داریم ،اما نقدینگی در کشور کم نیست که
اگرایننقدینگیبهسمتمسکنوکارهای
زیرساختیهدایتشونداینحجمپاسخگوی
بازآفرینی شهری و تحقق اهداف آن خواهد
ب��ود .وی تاکید ک��رد :در قانون بودجه برای
ساخت آزادراهها ،بودجه مناسبی پیشبینی
شده است و در عین حال در حوزه مسکن نیز
تسهیالت بانکی مناسب است که میتواند
پاسخگوی نیاز مسکن کشور باشد.
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