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تهرانشهر

شنبه  25اسفند 1397
شماره 2437

اخبار
شهردار تهران:

حفظ امنیت شهروندان اولویت ما و خط
قرمز مدیریت شهری است

شهردار تهران حفظ امنیت شهروندان را اولویت خود
و خط قرمز مدیریت شهری دانست.
صبح شنبه  ٣ایستگاه از خط  ٧مترو افتتاح می شود
و در آستانه بهره برداری از این ایستگاه ها ،پیروز حناچی
در قالب توئیتی نوشت« :حفظ امنیت شهروندان اولویت
ما و خط قرمز مدیریت شهری است .برای بهره برداری
از  ٣ایستگاه از پروژه عظیم خط  ٧مترو تهران ،یک سال
تالش شبانه روزی شده تا به استاندارد کامل ایمنی برسیم
و مشکلی بابت تهویه وجود ندارد .با افزایش واگن ها و
مسافران ،سیستم تهویه تونلی نیز ارتقا خواهد یافت».

اهداء هزار سبزه سفره هفت سین به
شهروندان جنوب تهران دراستقبال از بهار

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  19از
اهداء هزار سبزه سفره هفت سین به شهروندان دراستقبال
از بهارخبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،19سعید صالح محمود رباطی گفت :طبق برنامه ریزی
های انجام شده قبل از ایام نوروز طی  3مرحله پارک های
جنگلی محدوده نواحی چهار و پنج با مشارکت کانون های
مردم نهاد و اداره محیط زیست به صورت نمادین پاکسازی
و زباله های آنها جمع آوری خواهد شد .معاون شهردار
منطقه با اشاره به آموزش رعایت توصیه های زیست
محیطی افزود :از جمله برنامه های ویژه این ایام اهداء هزار
سبزه سفره هفت سین به شهروندان همراه با بروشورهای
آموزش و نگهداری است .وی ادامه داد 10 :برنامه مسابقه
بهترین ها از دوریختنی ها با موضوع هفت سین در مدارس،
سرای محالت و درکنار غرف بازیافت برگزار ضمن اینکه
از  10شهروند فعال و نمونه که در راستای طرح تفکیک
پسماند خشک از مبداء در طول سال مشارکت کردند تقدیر
خواهد شد .رباطی با تأکید بر ادامه آموزش چهره به چهره
در بلوک بندی ها از سوی کارشناسان اداره مدیریت پسماند
خاطر نشان کرد :همزمان با قرارگرفتن در روزهای پایانی
سال و افزایش خروج زباله های حجیم از منازل شهروندان
جمع آوری پسماندهای حجیم در محدوده منطقه به طور
ویژه روزانه جمع آوری می شود .همچنین  50عدد مخازن
مخصوص پسماند خشک در بین مدارس و مجتمع ها
توزیع و به واحدهای صنفی زباله ساز در خصوص وضعیت
جمع آوری و دفع زباله اخطاریه داده می شود .معاون
خدمات شهری و محیط زیست با اشاره به شستشو ،نظافت
و گندزدایی تجهیزات و ابزار و ادوات ایستگاه بازیافت 2
بار در ماه یاد آور شد :نظافت و رنگ آمیزی غرف بازیافت
به تعداد  9دستگاه  ،نظافت و ضدعفونی کردن غرف
بازیافت به تعداد  23دستگاه انجام می شود .این مسئول
در خصوص ویژه برنامه های  13فروردین درمحدوده فضای
سبز و بوستان ها بر حضور  5دستگاه ناوگان جمع آوری
پسماند خشک و توزیع  300کیلوگرم کیسه های مخصوص
پسماند خشک در بین شهروندان تأکید کرد.

مدیرکل سالمت شهرداری تهران خبر داد :

راه اندازی کمپین «سالمت روان» از اردیبشهت  98در پایتخت

مدیر کل سالمت شهرداری تهران از
راه اندازی کمپین «سالمت روان» از اواخر
اردیبشهت  98خبر داد و گفت :هدف از راه
اندازی این کمپین آگاهی بخشی به جامعه
نسبت به موضوعات سالمت روان است.
زینب نصیری در حاشیه بازدید از
چهاردهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی با
اشاره به اینکه آرامش اولین شرط روان سالم
است ،افزود :متاسفانه در کشور ما اختالالت
روانی یک انگ محسوب می شود و قصد
داریم با راه اندازی این کمپین این انگ از
بیماران برداشته شود.
وی با بیان اینکه این کمپین از اواخر
اردیبهشت  98آغاز و تا پایان سال ادامه
خواهد داشت ،گفت :این طرح در چند مرحله
اجرا و به منظور اجرای بهتر از تمام ظرفیت
شهرداری و  352سرای محله استفاده
خواهیم کرد.
مدیرکل سالمت شهرداری تهران با بیان
اینکه این کمپین با همکاری  17ارگان و
نهاد علمی اجرا می شود ،اعالم کرد :از جمله

این نهادها و سازمان ها می توان به شورای
اسالمی شهر تهران ،انجمن روانپزشکی
ایران ،انجمن روانکاوی ایران ،انجمن علمی
روانشناسی ،دانشگاه عالمه ،دانشگاه تهران،
دانشگاه بهزیستی ،وزارت بهداشت و قوه
قضایه اشاره کرد.
نصیری در ادامه به ویژگی های

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار خبر داد:

پخش بیش از 25هزار تن آسفالت در معابر شمال شرق تهران

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار تهران از اجرای عملیات تراش و روکش
آسفالت به میزان  25هزار تن در محدوده این منطقه در سال  97خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران « مکاییل علیپور» با بیان
این خبر افزود :به منظور ارتقاء سطح خدمات به شهروندان در قالب عملیات عمرانی و با
افزايش تردد در معابر اصلي منطقه عملیات های مختلف عمرانی در سال  97در معابر
منطقه اجرایی شد.
وی افزود :در همین راستا عملیات روکش آسفالت به میزان 25هزار تن ،عملیات
درزگیری به میزان  123هزار مترطول در  33نقطه از منطقه  ،لکه گیری هندسی بیش
از  201هزار تن آسفالت  ،اجرای نهرو جدول به میزان 19هزار متر طول در طول  11ماه
سالجاری در معابر منطقه چهار اجرایی شد.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار تهران در ادامه افزود :اتمام و افتتاح
پروژه های شاخصی نظیر تکمیل ادامه خیابان احسان از بزرگراه شهید زین الدین تا بلوار
شهید عباسپور،بازسازی  38چشمه آبخوری ها و سرویس های بهداشتی ،احداث 3مورد
دیوار حائل سنگی،مرمت و بازسازی ساختمان اسکان کارگری ناحیه،7ترمیم و احداث
معابر جنگل لویزان،تعریض و بهسازی بزرگراه رسالت ،احداث اتاق بیسیم و بوستان مسافر،
احداث نهرو جدول در خیابان نگارستان هفتم  ،بهسازی و روسازی ایستگاههای اتوبوس
تندرو با بتن مصلح درسطح منطقه) (BRTو  ...از جمله اقدامات این حوزه بوده است.
علیپور ادامه داد :پروژه هایی نظیر نگداشت نواحی نه گانه ،احداث راستگرد بزرگراه
شهید زین الدین به بلوار بابائیان ،تکمیل احداث سرویس بهداستی های سطح منطقه،
بازسازی ساختمانهای اداری ،عملیات ساماندهی نقاط بی دفاع شهری در بدنه بزرگراه
شهید زین الدین و تکمیل احداث آبنمای میدان پروین تا پایان سال به بهره برداری می
رسد.
وی در پایان به دیگر اقدامات اجرا شده این حوزه اشاره کرد و گفت :حذف و کاهش
نیروهای مشاور از سیستم نیروی انسانی حوزه در راستای کاهش هزینه و استفاده از نیروی
انسانی و پتانسیل شهرداری یکی از مهمترین اقدامات این حوزه در سال  97بوده است.

چهاردهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی
اشاره کرد و افزود :یکی از ویژگی های این
نمایشگاه حضور برندهای شناسنامه دار در
کنار زنان سرپرست خانوار است .از نکات
جالب دیگر این نمایشگاه حضور غرفه دارانی
از برخی از استان های کشورمان است که
فضای خاصی را در نمایشگاه ایجاد کرده

است.
وی در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه
از سوی مردم با اسقبال خوبی مواجه شده
است ،اظهارکرد :این نشان دهنده برنامه
ریزی صحیح از سوی برگزارکنندگان این
نمایشگاه است .زنان اصلی ترین مخاطبان
برنامه های شهرداری تهران
نصیری درباره خدمات رفاهی نمایشگاه
گفت :خوشبختانه با برنامه ریزی و اقدامات
انجام شده توسط اداره کل بانوان فضاهای
مناسبی به کودکان همچون «اتاق بازی
کودک» و «اتاق مادر و کودک» اختصاص
داده شده و افراد دارای معلولیت می توانند به
راحتی در نمایشگاه ترددکنند.
مدیر کل سالمت شهرداری تهران با
بیان اینکه  90درصد مخاطبان برنامه های
شهرداری تهران زنان هستند ،اظهارکرد :اداره
کل بانوان توجه جدی به زیر ساخت های
زنانه دارد و قطعا هر چقدر تعامل دوسویه
بین دو اداره قوی تر شود می تواند خدمات
بهتری به زنان شهر تهران ارائه شود.

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران:

موردی از آبگرفتگی مشکل آفرین گزارش نشده است

مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران از پاکسازی کامل انهار و معابر پایتخت
پس از بارش اخیر خبر داد و گفت :تا این لحظه هیچ نوع آبگیری معابر که باعث بروز
مشکل اساسی در شهر شود به حوزه خدمات شهری گزارش نشده و با توجه به این که
بارش ها به صورت رگباری و در غرب تهران اتفاق افتاده؛ مشکل خاصی به وجود نیامده
است .اصغر عطایی با اشاره به آغاز بارش باران در پایتخت از ساعاتی پیش اظهار کرد :از
روزهای گذشته به دنبال اجرای طرح استقبال از بهار نزدیک به  30هزار نفر از عوامل
فضای سبز و نیروهای خدمات شهری مشغول پاک سازی معابر و انهار بوده اند .وی با بیان
اینکه طی  2روز گذشته این حضور بیشتر شده است ،عنوان کرد :پاکسازی معابر و شست و شوی
المان ها ،مبلمان های شهری و معابر طی دو روز گذشته افزایش داشته است؛ بنابراین شهر در
آماده ترین وضعیت خود در این خصوص به سر می برد ،ضمن اینکه بارش باران شست و شوی
شهر را تکمیل کرد .مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران تاکید کرد :تا این لحظه هیچ
نوع آبگیری معابر که باعث بروز مشکل اساسی در شهر شود به حوزه خدمات شهری گزارش
نشده و با توجه به این که بارش ها به صورت رگباری و در غرب تهران اتفاق افتاده؛ مشکل
خاصی به وجود نیامده است .عطایی با اشاره به اقداماتی که در حوزه خدمات شهری به مناسب
آغاز فصل جدید انجام شده است ،گفت :طی روزهای گذشته همه معابر اصلی شهر از تجریش
تا راه آهن ،میدان آزادی تا خیابان دماوند و  ...نیروهای خدمات شهری در حال آماده سازی
شهر هستند و رنگ آمیزی المان ها و مبلمان شهری از جمله این اقدامات است .مدیر کل امور
خدمات شهری شهرداری ادامه داد :امسال فصل زمستان چند روزی به عقب شیفت پیدا کرده؛
سال های گذشته در این زمان درختان سبز شده بودند و چون امسال این اتفاق نیفتاده عده ای
فکر می کنند در حوزه خدمات شهری اقدامی انجام نشده است .وی با بیان اینکه حوزه خدمات
شهری پررنگ تر از سال های گذشته اقدام کرده است ،افزود :طی سال های گذشته در روزهای
پنج شنبه و جمعه آخر سال با وجود تمهیداتی که وجود داشت مشکالتی به وجود می آمد ،اما
امسال با توجه به تمهیدات اندیشیده شده با توجه به باز بودن شبانه روزی بهشت زهر(س) هیچ
مشکلی در مسیر ها و عبور و مرور وجود نداشت و شهر در حال آماده شدن برای شهروندان
تهرانی و مسافران نوروزی است.

فاز دوم هفتمين شاهرگ شهر؛
 25اسفند ماه به بهرهبرداري ميرسد

فاز دوم بخش شمالي خط  7مترو بهطول 5/7
كيلومتر و با  3ایستگاه هالل احمر ،دانشگاه تربیت
مدرس و میدان صنعت به بهرهبرداري ميرسد.
به گزارش روابط عمومي و بينالملل شركت راهآهن
شهري تهران و حومه (مترو) ،اضافه شدن ایستگاه
جدید(هالل احمر) ،تامین و نصب بلندترین پلهبرقی
ایران در این ايستگاه ،بهرهبرداری از سیستمهای
مخابراتی و ارتباطی ،بهرهبرداری از سیستم مکانیزه
کنترل قطار و تجهیزات (سیگنالینگ) با بهترین برند
جهانی در اوج تحریمها از فعاليتهاي شاخص انجام
شده در فاز دوم بهرهبرداری به شمار ميآيد.
ايستگاه هالل احمر در خيابان هالل احمر و مابين
ايستگاههاي مهديه و بريانك واقع شده است كه با
راهاندازي اين ايستگاه ،شهروندان ضمن دسترسي به
ايستگاههاي اين خط به ايستگاههاي اتوبوسBRT
مولوي و خاوران دسترسي خواهند داشت.

کل مسير اين پروژه به صورت زيرزميني اجرا شده
و يك دپو-پارکینگ در ابتدا خط و یک پارکینگ در
انتهای خط در نظر گرفته شده است.
ايستگاههاي دانشگاه تربیت مدرس و میدان صنعت
كه به علت وجود برخي مشكالت از جمله نقص در
سیستم تهویه و سیگنالینگ تعطیل شده بود با رفع اين
نواقص و ايمن سازي دوباره راهاندازي ميشود.
گفتني است بهرهبرداري از خط هفت مترو تهران
سبب ميشود ،مناطق مسكوني حاصل ازگسترش شهر كه
در محدوده عبور خط هفت قرار دارند دسترسي آسانتري
به مناطق مركزي داشته باشند و ازحجم اتومبيلهايي
كه به قصد مراجعه به مركز شهر وارد بزرگراههاي یادگار
امام ،چمران ،شهيد همت وشهيدآیتاهلل حكيم ،شهيد
محالتي و بسيج ميشوند،كاسته خواهدشد و همچنين
با بهرهبرداري كامل ،بيش از يك ميليون مسافر در روز
ميتوانند با اين خط جابهجا شوند.

خط  7مترو تهران بهطول  27كيلومتر و 22
ايستگاه از ورزشگاه جهان پهلوان تختي در جنوب شرق
تهران آغاز و پس از عبور از مناطق پر جمعيتي مانند
بزرگراه شهيد آيتاهلل محالتي ،خيابان مولوي ،خيابان
هالل احمر ،خيابان قزوین ،بزرگراه شهيد نواب صفوي،
خيابان آزادي ،ميدان توحيد ،برج و بيمارستان ميالد و
ميدان صنعت ،به ميدان بوستان در سعادت آباد ختم
ميشود.

اختصاص قطعه  ۳۰۵بهشت زهرا(س)
به اهداءکنندگان عضو

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت گفت :به منظور ترویج
فرهنگ اهداء عضو به هر اهداء کننده عضو یک آرامگاه در قطعه  ۳۰۵بهشت زهرا(س) اهدا
می شود.
دکتر مهدی شادنوش ،رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت
در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس اهدای عضو در بهشت زهرا(س) گفت :به منظور ترویج
فرهنگ اهدا عضو به هر اهدا کننده عضو یک آرامگاه در قطعه  ۳۰۵بهشت زهرا(س) اهدا
می شود .همچنین به یک نفر از خانواده درجه یک ایشان هم در همان نزدیکی آرامگاهی
تعلق می گیرد.
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در ادامه تاکید کرد :در
همکاری با شهرداری شهرستان ها نیز با تخصیص بوستان هایی تحت عنوان بوستان نفس و
قطعاتی در آرامگاه های سراسر کشور با عنوان آرامگاه اهداکنندگان زندگی تالش داریم که
فرهنگ اهدا عضو را به عنوان یک فرهنگ ایثار در کشور ترویج بدهیم.
دکتر شادنوش گفت :در حال حاضر  ۸۶۰۰نفر در نوبت پیوند کلیه هستند و در مجموع
برای اعضای مختلف بدن حدود  ۲۵هزار نفر در لیست انتظار قرار دارند که بسیاری از آنها
تنها راه ادامه حیاتشان پیوند است .وی ادامه داد :در سال  ۹۶که باالترین اهدا عضو را طی
چند سال اخیر داشتیم تنها  ۹۲۶نفر اعضای خود را اهدا کردند که در برابر حدود چهار هزار
مرگ مغزی در کشور که امکان اهدا عضو داشتند تنها  ۲۵درصد به حساب می آیند .این در
حالی است که یک فرد می تواند هشت عضو را اهدا کند و اگر هر کدام از این افراد تنها سه
عضو اهدا کنند مطمئنا لیست انتظار از میان برداشته خواهد شد .رییس مرکز مدیریت پیوند
و درمان بیماری های وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برای اهدا عضو نیازمند ترویج فرهنگ
بیش از پیش آن هستیم تاکید کرد :باید اطالع رسانی شود کسی که دچار مرگ مغزی می
شود تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت به حیات را نخواهد داشت و تنها ساعات محدودی را
برای تصمیم گیری در خصوص اهداء زمان دارند .گفتنی است؛ قطعه  ۳۰۵بهشت زهرا(س)
به عنوان قطعه جدید اهداء کنندگان عضو در نظر گرفته شده است.

اجرای عملیات شبانه تراش و روکش آسفالت
تقاطع های خیابان آزادی

در آستانه سال نو و به منظور رفع عیوب جمع شدگی ،موج آسفالت و ایمن سازی نقاط
خطرساز عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت در تقاطع های خیابان آزادی در حال اجراست .به
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10عباس فراهی زاده معاون فنی و عمران منطقه ضمن
اعالم این خبر با اشاره به مناسب سازی معابر برای تسهیل در تردد شهروندان و وسایل نقلیه گفت:
در راستای ارائه و بهبود خدمات نگهداشتی عمرانی شهر تهران ،معاونت فنی و عمرانی منطقه اقدام
به بهسازی ،تراش و روکش مکانیزه آسفالت در تقاطع های خیابان آزادی کرده است .وی افزود :این
عملیات از  15اسفند ماه آغاز شده و به صورت شبانه اجرا می شود.

خبر كوتاه
شهردار منطقه یک در جمع شورایاران محالت شمال تهران:

مواهب طبیعی و افراد فرهیخته دو
سرمایه اصلی شمال تهران است

مواهب طبیعی و اکولوژیکی و افراد فرهیخته دو
سرمایه اصلی در شمال تهران محسوب می شود که منطقه
یک را ازسایر مناطق متمایز می کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک
مهندس سید حمید موسوی شهردار منطقه یک در جمع
شورایاران محالت  27گانه شمال تهران با بیان مطلب فوق
اظهار داشت:هیچ منطقه ای در شهر تهران از نظر معیشتی
 ،دانش،شرایط فرهنگی باالتر از منطقه یک نیست و این
سرمایه انسانی اگر در کنار مدیریت شهری قرار گیرد
نتیجه آن رونق منطقه است .موسوی افزود :با ساختار
سازی مناسب شورایاری ها می توانیم آن ها را از طرح
مسایل و دغدغه های کوچک محلی به سمت ارایه طرح
های کاربردی در محله ها ارتقا دهیم  .وی افزود :شورایاران
بعنوان دولت های محلی باید طرح مناسب محله خود را
بررسی کنند و به مدیریت شهری منطقه اعالم نمایند که
چه طرح و پروژه هایی الزم است در محله آنها اجرا شود تا
بستر شهری برای زندگی ساکنان آن مناسب سازی شود.
شهردار منطقه یک تصریح کرد:تقویت شورایاری ها
و نهادهای اجتماعی در راستای توسعه پایدار باید اجرا
شود چرا که توسعه پایدار در شهر با توسعه اجتماعی رخ
می دهد که مهمترین شاخص این توسعه  ،حضور مردم،
سازمان های مردم نهاد و سرمایه های انسانی است .
موسوی از شورایاران خواست بعنوان اصلی ترین
سرمایه های اجتماعی شهر تهران با مشارکت خود در طرح
های شهری مدیریت منطقه را یاری کنند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ خبر داد؛

پاکسازی و ساماندهی پیاده راه محدوده
انقالب تا چهارراه ولیعصر(عج)

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از پاکسازی و
ساماندهی پیاده راه محدوده انقالب تا چهارراه ولیعصر (عج)
خبر داد .سردار حسین رحیمی در توضیح این طرح گفت:
به درخواست صنف کتابفروشان و ناشران مبنی بر جمع
آوری فروشندگان کتاب های مبتذل ،ممنوعه و چاپ غیر
مجاز ،طرح پاکسازی و ساماندهی معبر حد فاصل خیابان
انقالب تا چهارراه ولیعصر(عج) روز جاری با همکاری اکیپ
های انضباط شهری شهرداری به اجرا گذاشته می شود.
وی تصریح کرد :همچنین با توجه به نزدیکی ایام
نوروز که حضور بساط گستران باعث باریکی و انسداد
معبر نیز می شود به لحاظ تردد آسان شهروندان این طرح
اجرایی می شود .سردار رحیمی تاکید کرد :پلیس همکاری
بسیار خوبی با صنف مربوطه در جهت برخورد با تعدی
کنندگان به حقوق ناشران دارد .
به مناسبت فرا رسیدن نوروزتوسط شهرداری منطقه 15
انجام شد؛

آماده سازی بزرگراه امام رضا (ع) برای
پذیرایی از زائران نوروزی

بزرگراه امام رضا (ع) در ورودی جنوبشرق شهر تهران
محدوده منطقه  15به همت معاونت خدمات شهری
پاکسازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  :15کریم
پور معاون خدمات شهری گفت :همه ساله در ایام نوروز
گردشگران زیادی از محور امام رضا (ع) عبور می کنند و
پاکسازی این محور اهمیت ویژه ای برای شهرداری تهران
دارد .وی با اعالم اینکه اجرای این طرح آراستگی و آرامش
را به این محور مهم ترافیکی آورده است ،افزود :در این طرح
جمع آوری زباله های رها شده در اطراف بزرگراه و نخاله ها
انجام شد و تعداد 20دستگاه مخازن زباله و زیرمخزنی مورد
رسیدگی قرار گرفت .المان های شهری رنگ آمیزی شد.
همچنین شستشوی معابر  90هزار متر مربع ،شستشوی
جداول و گاردریلها  4هزار متر طول و شستشوی المان
های شهری پنج هزار متر طول انجام شد.
کریم پور ادامه داد 3 :هزار متر از انهار و کانالهای
عرضی این بزرگراه در این طرح الیروبی شد.
به گفته وی این محور با تالش شبانه روزی پرسنل
این حوزه در قسمت های مختلف اکنون آماده پذیرایی از
مسافران و زائران حرم رضوی است.

توزیع روغن موتور با نرخ دولتی به
تاکسیداران از سال آینده

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از
توزیع روغن موتور با نرخ مصوب دولتی برای رانندگان
تاکسی از سال آینده خبر داد.
مرتضی ضامنی با بیان اینکه توزیع الستیک با نرخ
مصوب دولتی به رانندگان تاکسی از آبان ماه شروع شد،
اظهار کرد :امسال موفق شدیم بیش از  ۱۴۰هزار حلقه
الستیک را بین رانندگان تاکسی در کشور توزیع کنیم.
با توجه به اینکه در روزها پایانی سال هستیم آخرین
نیازها برای دریافت الستیک جمعآوری و الستیکها نیز
تحویل داده شده است .وی ادامه داد :این اقدام منجر به
صرفه جویی برای رانندگان شد زیرا نسبت به قیمت بازار
بالغ بر  ۷۰میلیارد ریال ،بابت این خدمات کمتر هزینه
پرداخت کردند .امیدواریم بعد از تعطیالت عید نوروز
بتوانیم فرآیند توزیع الستیک را ادامه دهیم .مدیرعامل
اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با اشاره به اینکه ابتدا
شهرهای محروم که توان خرید رانندگان محدود است را
در اولویت کاری خود قرار دادیم ،گفت :در مرحله دوم با
همکاری و همراهی شرکت الستیکساز توانستیم سهیمه
را در حوزه تاکسی افزایش دهیم و به صورت عمومی هر
نیازی که به اتحادیه تاکسیرانی ارسال شد را پاسخ دادیم.
وی در ادامه به توزیع روغن موتور نیز اشاره کرد و گفت:
فرآیند توزیع روغن موتور آغاز و به شهرداریها نیز برای
احصای نیازها اعالم شده است تا بتوانیم روغن مصرفی
رانندهها را که یک نیاز جدی بوده و هر راننده به صورت
میانگین در ماه حداقل یک بار باید تعویض روغن را انجام
دهد ،فراهم کنیم .در حقیقت شرایطی را پدید آوردیم که
بتوانیم با  ۲۵درصد زیر قیمت مصوب بازار و یا به نوعی با
 ۲۵درصد یارانهای که در تفاهم با شرکتهای تولید کننده
دیده شده ،روغن موتور را به دست راننده برسانیم که از
این خدمت هم بهرهمند شوند .در حقیقت اگر شهرداریها
نیازها را اعالم کنند این طرح از فروردین ماه اجرا خواهد
شد .ضامنی در پایان تصریح کرد :الستیک و روغن موتور
محصول بسیار پرمصرف برای رانندگان است ،البته در
حال رایزنی برای افزایش تعداد محصوالت هستیم تا هم
در حوزه معاش و هم در حوزه قطعات خودرو کمکهایی
داشته باشیم.

