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اخبار
رییسشورایشهرتهراندر«سوگوارهخادمینشهر»مطرحکرد:

برتری عملکرد شهرداری تهران در
کنترل کرونا در مقایسه با دیگر دستگاه ها

شهرداری تهران طی  ۵ماه گذشته نقش موثری در
کاهش ضایعات بیماری کرونا داشت و توانست تا حدی
این اپیدمی را کنترل کنند .البته که فوت  ۲۷همکار رقم
زیادی است اما شهرداری تهران نسبت به سایر سیستم ها
در کنترل و مهار بیماری و کاهش زنجیره انتقال موفق تر
عمل کرده است.
محسن هاشمی در «سوگواره خادمین شهر» ضمن
قدردانی از ابتکار شهرداری تهران برای برگزاری مراسم
یادبود ویژه کارکنان جان باخته ناشی از ویروس کرونا،
گفت :ویروس کرونا ضایعاتی را به بار آورد و خانواده هایی
را درگیر و بعضا داغدار کرد .در شهرداری تهران نیز  ۲۷نفر
از کارکنان فوت شدند که به خانواده این عزیران و همکاران
تسلیت می گوییم و برای آنان آرزوی صبر و سالمتی داریم.
او ،موضوع «مرگ» را به عنوان یکی بزرگترین آزمون
های انسانی دانست و افزود :برخی از نیروهای شهرداری
بیش از چندین هفته درگیر ویروس کرونا بودند که الزم
بود شهرداری تهران اقدامی برای عرض تسلیت و در کاهش
آالم خانواده ها و کارکنان انجام دهد .از آنجایی که امکان
برگزاری اجتماعات نبود امروز به صورت مجازی و از راه دور
یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشته ایم.
هاشمی ،با آرزوی سالمت برای سایر کارکنان
شهرداری تهران به ویژه کارکنان بهشت زهرا ،شهر سالم
و آتش نشانی گفت :کارکنان شهرداری تهران پس از کادر
درمانی در صف مقابله با کرونا هستند و تالش های بسیاری
را برای نظافت شهر ،گندزدایی معابر و اماکن داشته اند که
جای قدردانی و تشکر دارد.
رییس شورای اسالمی شهر تهران یادآور شد :همکاران
ما در شهرداری تهران طی  ۵ماه گذشته با خدمت رسانی
خود در کاهش ضایعات این بیماری نقش موثری داشته اند
و توانسته اند تا حدی این اپیدمی را کنترل کنند .البته که
فوت  ۲۷همکار رقم زیادی است اما شهرداری تهران نسبت
به سایر سیستم ها در کنترل و مهار بیماری و کاهش
زنجیره انتقال موفق تر عمل کرده است.
او با اشاره به استفاده از ماسک به عنوان یک ضرورت
مهم در پیشگیری از ابتال به کرونا گفت :استفاده از ماسک
استاندارد و آشنایی با روش صحیح استفاده از آن بسیار
مهم است .گاهی افراد با ماسک غیراستاندارد و یا استفاده
نادرست از آن با شجاعت بیشتری در محافل و مجامع
شرکت می کنند که باعث ضربه به خود و دیگران می
شوند.
هاشمی با تاکید بر اینکه مسئولین کشور و شهرداری
تهران باید به فکر تهیه و توزیع ماسک استاندارد در شهر
تهران باشند ،افزود :همچنین باید روش صحیح استفاده از
ماسک ایمن در مقابله با ویروس کرونا را به مردم آموزش
دهند.
رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران:

ساخت «پردیس سالمت» مشروط به
آزادسازی پادگان منطقه  ۲۲است

بیش از  ۶هزار نفر کادر درمان کشور تا کنون به کرونا
مبتال شده اند و بیش از یکهزار و  ۴۰۰شهید و به طور
نمونه یک سوم از کادر درمان بیمارستان سینا مبتال شدند.
رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی صبح سه شنبه
 ۱۴مرداد -در نشستی مشترک با پیروز حناچی ،شهردارتهران در دفتر شهردار تهران با حضور مصطفی معین ،وزیر
اسبق علوم ،ناهید خداکرمی ،عضو شورای شهر تهران به
بررسی ابعاد مختلف بیماری کرونا در تهران و همچنین
مشکالت کادر درمان پرداختند.
در این دیدار مصطفی معین ،وزیر اسبق علوم گفت:
جامعه پزشکی همیشه آماده باش بوده است اما در این
مقاطع فداکاری بیشتر نشان داده می شود .نظام می تواند
از این منزلت استفاده کند و در فرهنگ جامعه موثر باشد.
او ادامه داد :روز پزشک امسال (یکم شهریور) قرار
است با شکوه هر چه تمام تر در نظام پزشکی برگزار شود و
چند پروژه مهم در ارتباط با کرونا وجود دارد که شهرداری
نیز باید به سازمان نظام پزشکی در این باره کمک کند.
محمد رضا ظفرقندی ،رئیس سازمان نظام پزشکی نیز
در این دیدار با اشاره به اینکه کرونا ،یک بیماری بی سابقه
با ابعاد ناشناخته است ،گفت :هم اکنون اسامی  ۲۰۰نفر را
در اختیار داریم که مجددا مبتال شده اند و این در حالی
است که ما در ابتدا فکر می کردیم اگر کسی یک بار مبتال
شود دیگر ابتال پیدا نمی کند.
او با بیان اینکه مسیر چالش طوالنی است ،افزود :باید
دراین زمینه برنامه ریزی درست و صحیح داشت .پیشرفته
ترین واکسن برای آکسفورد بود که همه به آن امید داشتند
که در حال حاضر  ۱۲۰دالر پیش فروش می شود و حاال
که استفاده شده متوجه شدند عمر واکسن  ۷۳روز است و
تأثیر طوالنی مدت ندارد .این مشکالت جدی است.
ظفرقندی ادامه داد :بیش از  ۶هزار نفر کادر درمان
کشور تا کنون به کرونا مبتال شده اند و بیش از یک هزار
و  ۴۰۰شهید داشته ایم .تنها یک سوم از کادر درمان
بیمارستان سینا مبتال شده اند.
او گفت :حرکت در این مسیر نیازمند عزم ملی و نگاه
همه جانبه هستیم  .اگر پشتیبانی مردمی و مسئوالن با هم
باشد آسیب کمتری خواهیم داشت .اعضای سازمان نظام
پزشکی از ابتدای بیماری تا کنون چندین بار به رئیس
جمهور نامه نوشته اند که باید سطح بحث خیلی باال گرفته
شود .متأسفانه در مورد بازگشایی ها و عادی سازی عجله
شد و این عجله باعث پیک دوم شد که هم مردم آسیب
می بینند و هم ظرفیت های بیمارستانی اجازه نمی دهد.
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به طرح
پویش همدلی و مشارکت هنرمندان در این طرح گفت:
پیشنهادهایی برای مشارکت شهرداری و شورای شهر نیز
داریم که درابعاد فرهنگی ،مالی و روانی و روحی حمایت
کنند.
نصب تصاویر و آثار هنری با محتوای  ۳۴۰شهید ،ارائه
فضای مناسب برای گروه های برجسته نقاشی ،نام گذاری
یکی از معابر و میادین به نام یک پزشک ،مشارکت روزنامه
همشهری ،استفاده از ناوگان اتوبوسرانی ومترو برای پویش
همدلی ،مشارکت سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری،
استفاده از ظرفیت فرهنگسراهای شهرداری ،در نظر گرفتن
بنرهای ویژه در نزدیکی بیمارستان ها ،بر افراشتن پرچم
پویش روی پل ها و هتل ها ،نصب المان ها و یادواره
های هنری در سطح شهر و کمک اقتصادی شهرداری به
بیمارستان ها با توجه به افزایش هزینه  ۵۰درصدی پسماند
بیمارستانی ،از جمله پیشنهادهایی بود که رئیس سازمان
نظام پزشکی به شهردار تهران ارائه کرد.

شهردار تهران در مراسم سوگواره خادمین شهر:

«مقابله جمعی» تنها راه توقف زنجیره انتقال کرونا در تهران است

شهردار تهران در مراسم سوگواره
خادمین شهر خواستار یاری شهروندان برای
توقف زنجیره انتقال کرونا در پایتخت شد و
گفت :باید با رعایت بهداشت فردی ،استفاده
از ماسک ،جلوگیری از حضور غیرضروری در
شهر و پرهیز از حضور در فضای سربسته و پر
ازدحام به صورت جمعی برای کاهش میزان
ابتال و مقابله با این بیماری تالش کنیم.
پیروز حناچی در مراسم سوگواره
خادمین شهر ضمن تسلیت به خانواده های
داغدار همکاران متوفی گفت :امروز این
مراسم یادبود ویژه کارکنان جان باخته ناشی
از ویروس کرونا برگزار شد تا مرهمی بر دل
خانواده آن عزیزان و همکاران مان باشد.
روزهای سختی را سپری شده است و پس از
این نیز شرایط متفاوتی خواهیم داشت.
او با بیان اینکه شهرداری تهران در عمل
درگیر موضوع کروناست ،افزود :ستادی در
شهرداری تهران برپا شده تا تمام تالش و
همت خود را بکار بندد تا دردی به دردهای
مردم اضافه نشود و در این شرایط سخت،
خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهد.
شهردار تهران ،مهمترین و سخت ترین
کار شهرداری تهران در مقابله با کرونا را
جابجایی افراد در سطح شهر تهران دانست
و در ادامه گفت :شبکه حمل و نقل شهری
حتی برای لحظاتی نیز در اوج شیوع بیماری
کرونا متوقف نشد و به کار خود ادامه داد و

اکنون با  ۵۰درصد ظرفیت خود به خدمت
رسانی مشغول است و همچنان نیز برنامه
ضدعفونی وسایل حمل و نقل عمومی از
جمله مترو و اتوبوس ها ادامه دارد.
او با اشاره به اقدام بزرگ شهرداری
تهران در غربالگری کارکنان گفت :بیش
از  ۶۲هزار نفر از کارکنان شهرداری تهران
در ابتدای شیوع بیماری کرونا با همکاری
شرکت شهر سالم غربالگری شدند که با
اجرای این طرح برخی از افراد دارای عالیم
شناسایی و در فرایند درمان قرار گرفتند.
تعدادی از کارکنان نیز در حین خدمت دچار
آسیب شده و به رحمت خدا رفتند که یاد و

طاهری نسب،مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران ؛

 ۹۰درصد جمعیت استان تهران ،شهرنشین هستند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران گفت :امروزه شاهد رشد سریع
شهرها هستیم؛ بر این اساس در استان تهران  ۹۰درصد جمعیت شهرنشین و در استانهای
دیگر این آمار به  ۷۵درصد می رسد.
علیرضا طاهری نسب ،مدیرکل امور شهری استانداری تهران ،روز دوشنبه در جلسه
تکریم و معارفه شهردار اوشان ،فشم ،میگون بیان گفت :مدیریت درآمد و ایجاد منابع
درآمدی پایدار ،مدیریت هزینه و حذف هزینههای غیر ضروری ،همچنین اتمام پروژه های
نیمه تمام پیش از آغاز طرح های جدید ،باید از اولویتهای مدیریت شهری قرار بگیرد.
او ادامه افزود :تقویت مدیریت نظارت نیز از شاخص هایی است که شهرداران باید
توجه الزم به آن را داشته باشند؛ این بخش نباید محدود کننده امور شهری شود ،بلکه
باید تسهیل کننده باشد.
او اضافه کرد :باید به سمت شهر هوشمند در حرکت باشیم و هوشمندسازی شهرها
از اولویت مدیران باشد که توسعه پایدار در گرو تحقق این مهم است.
مدیرکل امور شهری استانداری تهران با اشاره به برگزاری جلسات به صورت ویدئو
کنفرانسی افزود :گرچه ویروس کرونا یک تهدید و بحران به شمار میآید اما بهترین فرصت
برای مدیران بود تا هوشمندسازی را تقویت کنند.
طاهری نسب افزود :مدیران شهری باید اهتمام الزم در راستای افزایش تعلق خاطر و
هویت شهری در بین شهروندان را داشته باشند و تحقق این مهم می طلبد مشارکت مردم
را در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی داشته باشند.
براساس این گزارش ،پیش از این «کامیار شعبانی» به عنوان سرپرست این شهرداری
فعالیت داشت« .رضا ریاحی» نیز خدمت به عنوان فرماندار قرچک ،بخشدار مرکزی ری و
معاون عمرانی فرمانداری ری را در کارنامه کاری خود دارد.
اوشان ،فشم ،میگون از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در شمال
شرقی پایتخت واقع شده است.

خاطره آنان را گرامی می داریم.
حناچی افزود :در بین  ۲۷نفر از متوفیان
ناشی از کرونا افراد متخصص و متعهدی چون
مرحوم بهنام اتابکی که سال ها به عنوان
مدیرعامل اراضی عباس آباد خدمات شایانی
به مجموعه داشتند همچنین مرحوم رضا
نگهبان شهردار یکی از مناطق  ،دکتر وریجی
پزشک خوشنام همکارمان که به رحمت خدا
رفتند نیز بودند که خانواده شهرداری و شهر
مدیون زحمات آنان است .وجود همه افراد
چون کارکنان ،رانندگان و متخصصین در
بین این عزیزان نشان دهنده تنوع خدمات
شهرداری تهران است که برای تمامی آنان

آرزوی مغفرت و برای خانواده هایشان و سایر
همکاران آرزوی سالمتی داریم.
او با تاکید بر ضرورت کمک شهروندان
به توقف زنجیره انتقال کرونا در پایتخت
گفت :ماحصل تجربیات جهان و ایران نشانگر
این است که هیچ عاملی به جز خود انسان
نمی تواند در متوقف سازی زنجیره انتقال
کرونا در شرایط اپیدمی موثر باشد.
شهردار تهران ،رعایت بهداشت فردی،
جلوگیری از حضور بی مورد و غیرضروری
در سطح شهر ،پرهیز از حضور در فضای
سربسته و پر ازدحام و استفاده از ماسک
در مجامع عمومی را از جمله موارد مهم در
پیشگیری از این بیماری برشمرد و افزود:
مدافعان سالمت در شرایط سختی به سر
می برند .با افزایش میزان ابتال ،بیمارستان
ها مملو از بیماران بستری می شوند و این
موضوع منجر به فرسوده شدن کادر درمان
و افزایش آمار تلفات ناشی از کرونا می شود.
حناچی با تاکید بر لزوم تالش بر
پایین آودن میزان ابتال به کرونا در تهران
گفت :این مهم راهی جز مقابله جمعی با
کرونا ندارد و این امر نیز فقط با رعایت
اصول و مسائل بهداشتی امکان پذیر است.
موضوع سالمت شهروندان برای ما بسیار
مهم است و باید همه ما ضمن ادامه مسیر
زندگی در شرایط کرونایی ،برای مقابله با
آن تالش کنیم.

با هدف تسهیل دسترسی شهروندان

نسخه جدید پرتال شهرداری منطقه یک تهران رونمایی شد

پرتال جدید شهرداری منطقه یک با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به اطالعات مورد
نیاز و ارتقای شکلی و محتوایی ،رونمایی شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک،
سید حمید موسوی شهردار این منطقه در جلسه ای که با حضور افشاری معاون برنامه ریزی و
توسعه شهری ،پارسیان مدیر اداره روابط عمومی و عابدپور رئیس اداره فناوری اطالعات،برگزار
شد ضمن رونمایی از پرتال جدید شهرداری منطقه یک اظهار داشت :در عصر کنونی بخش
مهمی از جهان ما فضای مجازی است و پرتال ها پنجره ای رو به جهان محسوب می شوند
و نقش بی بدیلی در ویترین یک سازمان دارند که می توانند پویایی سازمان را به رخ جامعه
کشیده و خدمات با کیفیت و مطلوبی را به شهروندان عرضه کنند و از طرفی بازخورد جامعه
هدف و مخاطبین را به سازمان منتقل نمایند .موسوی افزود :پرتال ها در نمایش صحیح عملکرد
یک سازمان تاثیر غیر قابل انکاری دارند و باید با بهره مندی از خالقیت های هنرمندانه آن را
برای مخاطبین جذاب کرد .وی گفت :پرتال می تواند یک راه بی واسطه ،شفاف و امنی بین ما و
مخاطبین باشد بنابراین باید تالش کنیم به درستی ،دقت و سرعت الزم ،مطالب مرتبط با معرفی
اقدامات سازمان را در آن بگنجانیم ،تغییرات را منعکس کنیم و به شایستگی تاثیراتی را که هر
کدام از حوزه ها و بخش های سازمانی بر محیط شهر می گذارند ،به نمایش بگذاریم .مجید
افشاری معاون برنامه ریزی و توسعه شهری نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص پرتال جدید
گفت :پرتال جدید شهرداری منطقه یک از نظر شکلی و محتوایی تغییراتی داشته که از جمله ی
آن گنجاندن نماهای برگزیده منطقه ،صفحه اختصاصی کمیته نما ،معرفی گردشگری و مفاخر
در شمیران ،امکان جستجوی سریع و تسهیل دسترسی شهروندان به اطالعات مورد نیازشان و ...
است .محمد رضا پارسیان مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک نیز در پایان گفت :تحریریه و
ساختار خبری در پرتال شهرداری به گونه ای طراحی شده است که بارگذاری اخبار و دسترسی
شهروندان به اطالعات مورد نیازشان با سرعت بیشتری انجام شود و بعنوان یک پرتال مرجع
شهرداری منطقه یک ،می تواند محل رجوع مناسبی برای اصحاب رسانه و شهروندان باشد تا به
جدیدترین و صحیح ترین اطالعات و اخبار منطقه دسترسی داشته باشند.

در این مکان با پسماند خشک وارد شوید و با مواد غذایی خارج؛

نخستین هایپرمارکت پسماند خشک کشور در تهران افتتاح شد
نخستین هایپرمارکت پسماند خشک
کشور صبح دیروز (سه شنبه 14 ،مردادماه)
با حضور آرش حسینی میالنی رئیس کمیته
محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی
شهر تهران ،صدرالدین علیپور مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و علی
توکلی شهردار منطقه  19افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین
الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
تهران ،در ابتدای این مراسم که با رعایت
تمامی پروتکل های بهداشتی به منظور
جلوگیری از انتقال ویروس کرونا برگزار شد،
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری
شورای اسالمی شهر تهران ایجاد هایپرمارکت
پسماند خشک را اقدامی ارزشمند در زمینه
مدیریت جامع پسماند دانست و گفت۴۰ :
درصد از پسماندهای تولیدی شهروندان را
پسماندهای خشک تشکیل می دهد که با
توجه به پیامدهای منفی زیست محیطی
آن ها تالش شهرداری تهران در برنامه
سوم توسعه شهری ،تفکیک پسماند از مبدأ
با هدف تسریع در فرایند بازیافت و افزایش
تفکیک پسماندهای بهداشتی است.
آرش حسینی میالنی ادامه داد :در این
خصوص ،انجام اقدامات مؤثر همچون طرح
کاپ و راه اندازی هایپرمارکت پسماند خشک
برای افزایش تفکیک بهداشتی زباله بسیار

حائز اهمیت است.
تالش سازمان پسماند برای تشویق
مردم به تفکیک پسماند از مبدا
در ادامه این مراسم ،مدیرعامل سازمان
مدیریت پسماند شهرداری تهران یکی از
اقدامات مهم مدیریت شهری در دوره جدید
را کاهش تولید و دفن پسماند با هدف افزایش
تفکیک اعالم و راه اندازی هایپرمارکت را
یکی از خدمات ارزشمند و از مکانیزم های
تشویقی در این منطقه معرفی کرد.
صدرالدین علیپور با اشاره به اجرای
طرح کاپ در پایتخت به منظور کاهش تولید
پسماند گفت :در حال حاضر این طرح به
شکل پایلوت در  4منطقه تهران اجرا می
شود و با ایجاد زیرساخت ها امیدواریم در
آینده نزدیک شاهد اجرای کاپ در تمامی
مناطق باشیم.
وی یکی از مصادیق اجرای طرح کاپ
را نصب دستگاه های خوددریافت پسماند
خشک دانست و تصریح کرد :با نصب این
دستگاه ها در برخی از میادین میوه و تره
بار و فروشگاه های شهروند ،تالش می کنیم
تا شهروندان را به تفکیک پسماند در مبدا
تشویق کنیم.
تولید پسماند خشک
اجتناب ناپذیر است
علی توکلی شهردار منطقه  19نیز در

این مراسم تولید پسماندهای خشک در
کشور را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت:
هایپرمارکت پسماند خشک که با مشارکت
بخش خصوصی در منطقه  19راه اندازی
شده قطعاً اتفاق خوبی برای شهروندان
منطقه و مناطق همجوار خواهد بود.
وی افزود :در این هایپرمارکت امکان
دریافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی
شهروندان نیز فراهم شده است ،ضمن اینکه
به منظور کاهش تولید پالستیک ،اقالم
خریداری شده با کیسه های پارچه ای به
شهروندان تحویل داده می شود.
استفاده از ظرفیت شبکه شاد برای
تبلیغات در زمینه تفکیک پسماند
هادی حنیف نیا مدیر آموزش و پرورش
منطقه  ۱۹هم در این مراسم آموزش
شهروندان را پایه اصلی فرهنگ سازی در
جامعه دانست و درخصوص ارائه آموزش های
الزم درخصوص تفکیک پسماند به شهروندان
اعالم آمادگی کرد.
وی به قابلیت های شبکه دانش
آموزی «شاد» برای نشر فیلم ها و تبلیغات
آموزشی تفکیک پسماند اشاره و بیان کرد:
این شبکه در دسترس دانش آموزان و
اولیاء آن ها قرار دارد و از طریق آن می
توان آموزش های الزم در زمینه پسماند
و تفکیک از مبدا را وارد کانون خانوادهها

کرده و در این راستا کارهای آموزشی و
تبلیغاتی انجام داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان
مدیریت پسماند ،نحوه فعالیت هایپرمارکت
پسماند خشک بدین شکل است که در آن
پسماندهای خشک شهروندان از جمله
دورریختنی های پالستیکی ،شیشه،
الکترونیکی ،فلزی و  ...براساس قیمت های
مصوب سازمان مدیریت پسماند شهر تهران
خریداری و معادل آن کاالهای موردنیاز
شهروندان از جمله اقالم خوراکی به آن ها
تحویل داده میشود.
نخستین هایپرمارکت پسماند خشک
کشور جنب پایانه اتوبوسرانی شهید سروری
منطقه  ۱۹که محلی پرتردد است ،راه اندازی
شده و شهروندان می توانند با مراجعه به این
آدرس از خدمات این هایپرمارکت استفاده
کنند.

تجربه ریزش مسافران مترو تا روزانه  ۱۰۰هزار نفر در تهران

کاهش  ۷۰درصدی درآمد مترو و اتوبوسرانی در دوران کرونا

کاهش تقاضا برای استفاده از دو مد حمل و نقلی مترو
و اتوبوسرانی سبب کاهش فروش بلیت و درنتیجه کاهش
درآمد شرکت مترو و اتوبوسرانی شده است.
فراگیری ویروس کرونا در سراسر جهان سبب ایجاد
مشکالت درآمدی برای همه سازمانهای دولتی و خصوصی
به ویژه شهرداریها شده است .شهرداریهایی که با استفاده
از ارائه خدمات به شهروندان ،درآمدی برای گرداندن شهر
کسب میکنند .یکی از زیرمجموعههای مهم شهرداری
تهران که با کاهش درآمد مواجه شده ،معاونت حمل و نقل
و ترافیک است.
زمانیکه فعالیت کسب و کارها تعطیل یا با محدودیت
روبرو شود و زمانیکه سازمان بهداشت جهانی مردم را به
«در خانه بمانیم» تشویق و توصیه میکند ،عبور و مرور
در شهر کاهش مییابد .نتیجه کاهش ترددها نیز کاهش
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص مترو
و اتوبوس است.
اسفند سال گذشته که ابتدای شروع ویروس کرونا در
تهران بود ،آمار مسافران مترو و اتوبوسرانی تغییر چندانی

نسبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۷نداشت چرا که در اسفند
 ۱۳۹۸کسب و کارها مشغول فعالیت بودند و هنوز محدودیتی
در شهر تهران ،اعالم و اعمال نشده بود .آمار مسافران مترو اما
در تعطیالت نوروزی  ۱۳۹۹تغییر قابل مالحظه ای نسبت به
سال گذشته داشت .بطوریکه یوسف حجت ،سرپرست سابق
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کاهش ۸۰
درصدی مسافران مترو و اتوبوس نسبت به تعطیالت نوروزی
سال  ۱۳۹۸خبر داده بود.
اما بعد از تعطیالت نوروزی و اعمال محدودیتهای
تردد بین شهری و حضور یک سوم کارمندان در محل
کار و همچنین عدم فعالیت بیشتر مشاغل ،آمار مسافران
مترو کمی افزایش یافت .فرنوش نوبخت ،مدیرعامل شرکت
بهره برداری مترو تهران و حومه دراینباره میگوید :میزان
مسافران روزانه از حدود  ۱۰۰هزار نفر به  ۳۰۰هزار نفر
افزایش یافت.
با گذشت زمان و کاهش آمار مبتالیان به ویروس کرونا،
بسیاری از محدودیتها برداشته شد و وضعیت تا حدودی به
حالت عادی بازگشت .برگشت وضعیت به حالت عادی سبب

از سرگیری رفت و آمدها در شهر شد .در این زمان تقاضا
برای استفاده از حمل و نقل عمومی تا درصدی افزایش یافت
و آمار تا حدود  ۶۰۰هزار مسافر رسید .این درصورتی است
که پیش از شیوع ویروس کرونا ،آمار متوسط روزانه مترو
تهران بیش از یک میلیون مسافر بود.
زمانیکه دو شرکت مترو و اتوبوسرانی با کاهش تقاضا
مواجه میشوند درآمد حاصل از فروش بلیت آن دو نیز
کاهش خواهد یافت .مهدی همتی مقدم ،مشاور اقتصادی
و سرمایه گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران دراینباره به شهر ،گفت :متوسط درآمد شرکت مترو
و اتوبوسرانی از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود ۷۰
درصد کاهش یافته است.
بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که شرکت مترو و
اتوبوسرانی از زمان شیوع ویروس کرونا تنها حدود  ۳۰درصد
درآمد داشتهاند .کاهش درآمد دو مد حمل و نقلی مهم
شهر تهران درصورتی است که تاکنون دولت هیچ کمکی به
شهرداری تهران بابت جبران کاهش درآمدی یا خرید اتوبوس
و  ...نداشته است.

خبر كوتاه

چهارمینجشنوارهپردهخوانیغدیر؛
محصولهمکاریشهرداریوحوزههنری

چهارمین جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر سه
شنبه ۱۴-مرداد -به کار خود پایان می دهد.
محسن میرزاعلی رییس دفتر تعزیه و نمایش های
آیینی حوزه هنری در گفتگو با شهر درباره چهارمین
جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر که مراسم اختتامیه
آن در  ۱۴مرداد برگزار می شود ،گفت :تاکنون چهار
جشنواره نقالی و پرده خوانی برگزار شده است و امسال
یکی از بهترین جشنواره ها است که با کمک اداره کل
فرهنگی شهرداری تهران و یاری جناب آقای فتاحی برگزار
و در آن نقالی و پرده خوانی برای عید غدیر و حضرت علی
علیه السالم اجرا می شود .در این جشنواره از سراسر کشور
نقاالن و پرده خوانان اجراهای خود را ارائه می کنند و در
زمانی که تعیین شده بود بیش از  ۳۰۰اثر به جشنواره
ارائه شد .او با بیان این که این دوره به همت حوزه هنری
و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری برگزار شده است،
گفت :در این دوره بخش جدیدی داشتیم که بخش منقبت
خوانی بوده که به کار ما اضافه شده است و از سطح کشور
بیشماری آثار منقبت و نعت خوانی ارائه شده که توسط
سردمداران زورخانه است .از میان حدود  ۳۰۰اثر ارائه شده
به جشنواره هیات انتخابی متشکل از سه تن از پیشکسوتان
و هنرمندان برجسته هنرهای آیینی ؛ امیر صادقی ،مهدی
شایانی و علی ناری که از مفاخر این هنر هستند ۳۷ ،اثر
را انتخاب کردند و آثار انتخاب شده در رادیو نمایش به
مرور به نمایش در آمدند .میرزاعلی گفت :هیات داوران در
بخش رادیو و صحنه که متشکل از اساتید بزرگوار آقایان
داود فتحعلی بیگی  ،اردشیر صباغ پور ،محسن ناصر بخت
و استاد علی ناری است ،تعدادی اثر در بخش بزرگساالن ،
نوجوانان و کودکان انتخاب و به آنها جوایزی اهدا خواهد
شد.
او با قدردانی از حمایت های شهرداری تهران برای
هنرهای آیینی گفت :اداره کل فرهنگی امسال متفاوت
از سال های قبل ما را در برگزاری جشنواره یاری کرد
.شهرداری یکی از حامیان هنر در ایران است و اینجا هم
خوش درخشیدند و حضورشان بسیار ارزشمند و تاثیرگذار
بود .او ادامه داد :خوشبختانه کیفیت آثار ارائه شده در
جشنواره بسیار باال بود و همین مساله باعث شده بود که
هیات داوران در انتخاب آثار برتر با مشکل مواجه شوند .با
این حال همه آثار راه یافته به بخش مسابقه عالوه بر این
که در رادیو نمایش هر روز ساعت  ۲۲.۳۰پخش می شوند
به صورت صحنه ای هم در تماشاخانه مهر بدون تماشاگر به
خاطر کرونا اجرا می شوند اما به صورت آنالین در تارنمای
آوای فاطمیه و صفحات این مجموعه در شبکه های مجازی
مثل آپارات و همچنین در هیات آنالین و اپلیکیشن های
حوزه هنری و ایران صدا پخش می شوند.
رییس دفتر تعزیه و نمایش های آیینی حوزه هنری
در ادامه گفت :همچنین در این جشنواره از دو تن از
پیشکسوتان؛ استاد علی مداحی از تبریز و مرشد صباغ از
همدان هم تجلیل خواهد شد.
جزئیات تبدیل باغ وثوقالدوله به بوستان

بوستان وثوقالدوله در منطقه  ۱۴تا پایان
شهریور افتتاح میشود

خانه «بزرگآقا دیوانساالر» چند گام تا قطب
گردشگری شرق تهران
باغ تاریخی وثوقالدوله که باقیماندهای از دوران
قاجار در کوچه پس کوچههای جنوب شرق تهران است ،تا
پایان شهریور سال  ۱۳۹۹به بوستان عمومی تبدیل شده و
درهای آن به روی مردم باز میشود.
شاید این سریال شهرزاد بود که کوشک وثوقالدوله
فراموش شده را سر زبانها انداخت  ،عمارت  ۱۰۰سالهای
که برای مدت فیلمبرداری این سریال به خانه « بزرگآقا
دیوانساالر» تبدیل شده بود اما در واقع خانه وثوقالدوله،
نخست وزیر قاجار و پهلوی است که سالها در تملک بنیاد
مستضعفان بود اما سال گذشته در اختیار شهرداری تهران
قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که عالوه بر آنکه کمبود
سرانه فضای سبز منطقه  ۱۴تهران را با تبدیل به بوستان
عمومی جبران کند ،در آینده ای نزدیک به یکی از قطب
های گردشگری شرق تهران هم تبدیل شود.
مجتبی یزدانی ،معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری تهران درباره جزئیات این خبر به شهر گفت:
باغ وثوق الدوله با مساحت تقریبی دو هکتار در بزرگراه
شهید محالتی ،خیابان  ۱۰فروردین واقع شده و متعلق
به بنیاد مستضعفان بود که توسط شهرداری تهران تملک
شده است .از همین رو با توجه به کمبود سرانه فضای سبز
موجود در منطقه  ،۱۴قرار شد این باغ تاریخی با حفظ
درختان و بافت قدیمی و بهره گیری از سبک باغسازی
ایرانی – اسالمی به بوستان عمومی تبدیل شود که با توجه
به اقدامات انجام شده و پیشرفت کار ،این بوستان تا پایان
شهریور ماه سال جاری به بهره برداری میرسد.
او افزود :هدف آرمانی که در اجرای این طرح دنبال
میشود ،ارتقای کمی و کیفی فضاهای واجد هویت تاریخی،
فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران به منظـور تقویـت،
رونـق و ارتقاء جریان زندگی شهری است و همچنین
اهداف کلی که در طرح تبدیل باغ وثوقالدوله به بوستان
عمومی دنبال میشود ،نخست ،حفظ یک بنای تاریخی
ارزشمند برای تاریخ و هویت شهر تهران و در نهایت
استفاده از ظرفیتهای این بنا برای خدمترسانی به مردم
منطقه جنوب شرقی تهران است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران بیان کرد:
مرمت و استحکامبخشی عمارت وثوق الدوله برای
افزایش طول عمر این بنای میراثی در حال انجام بوده و
باز زنده سازی این بنای ارزشمند با کاربری های فرهنگی
و اجتماعی برای افزایش سرانه های خدمات فرهنگی
منطقه دنبال میشود .از سوی دیگر در محوطه بوستان هم
عالوه بر حفظ باغ قدیمی و بازپیرایی مناسب فضای سبز
بر اساس باغسازی ایرانی  -اسالمی اجرای طرح ساخت
زمین بازی ،زمین ورزشی ،حیاط های مراکشی ،تاکستان
و کبوترخانه ،احیای سردر ،ساخت هشت چشمه سرویس
بهداشتی ،بهسازی محورها ،آبنماها و دیوارهای پیرامونی
دنبال میشود.
عمارت وثوق الدوله یا باغ سلیمانیه ،بیش از ۱۰۰
سال قدمت دارد و آن را حسن خان معروف به «وثوق
الدوله» نخست وزیر قاجار و پهلوی ساخته است .آینه کاری
و نقاشی های گل و مرغ و مقرنس کاری دیوارها و سقف
عمارت منحصر به فرد است .اتاق های این عمارت تاریخی
دارای ارسی هستند که با تزئینات چوبی ظریف و شیشه
های رنگی مزین شده اند .این طور که در کتاب های تاریخ
آمده این باغ ویالی تابستانی وثوق الدوله بوده و منزل
اصلی او در خیابان سرچشمه واقع شده است.

