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تهرانشهر

چهارشنبه  27اسفند 1399
شماره 2904

اخبار
برای نخستین بار در شهر تهران،

نصب تابلوهای «طرح قدم» در ایستگاه
های مترو منطقه  11آغاز شد

شهردار منطقه  11تهران گفت :به منظور آگاهی
رساندن به شهروندان برای دسترسی به اماکن عمومی،
اجرای «طرح قدم» با نصب تابلوهای تعیین فاصله و تعداد
قدم و زمان طی مسیر در ایستگاه های مترو آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،11
نصراله آبادیان با بیان این که «طرح قدم» برای نخستین
بار در شهر تهران اجرایی شده است؛ افزود :این طرح
همزمان با آغاز سال نو و فرا رسیدن بهار با همکاری
مشترک اداره زیبا سازی معاونت خدمات شهری
و محیط زیست و اداره حمل و نقل عمومی معاونت
ترافیک منطقه  11در حال انجام است و نخستین پروژه
نیز در ایستگاه مترو میدان حر انجام شده است.
شهردار منطقه  11بیان کرد :این تابلوها فاصله
ایستگاه مترو تا مهم ترین اماکن عمومی از جمله
مراکز درمانی ،آموزشی  ،اماکن تاریخی  ،جاذبه های
گردشگری  ،مراکز فرهنگی  ،خدماتی و  ...را با تعیین
زمان فاصله پیاده روی و یا خودرویی به متر و تعداد قدم
و زمان طی مسیر را نمایش می دهند.
به گفته شهردار منطقه  11تا پایان اسفند 15
تابلوی در ایستگاه های مترو نصب می شود و به زودی
تعداد این تابلوها به  40مورد می رسد.
شهردار منطقه  ۱۹در آیین افتتاح اولین کوچه دوستی منطقه:

کوچه دوستی طرحی تأثیرگذار در
افزایش نشاط شهروندان

آیین افتتاح طرح دوستی در کوچه سرو منطقه ۱۹
با حضور شهردار و مدیران شهرداری منطقه و مدیر کل
امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۹در
این مراسم علی توکلی شهردار منطقه ضمن تشکر از
اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در ابتکار و ارائه
طرح کوچه دوستی در مناطق شهر تهران بیان کرد:
در همین راستا با اولویت قرار دادن این طرح در برنامه
های اجرایی این شهرداری ،کوچه سرو در ناحیه سه این
منطقه که ناحیه ای کم برخوردار است انتخاب و این
طرح با موفقیت در آن اجرا شد.
او با اشاره به استقبال خوب شهروندان از این طرح
گفت :طرح کوچه دوستی با توجه به مشارکت شهروندان
در اجرای آن تأثیر بسزایی در کاهش هزینه ها و افزایش
روحیه نشاط و شادابی شهروندان داشته و تالش می
کنیم تا بتوانیم این طرح را در کوچه های دیگر نیز
تعمیم دهیم.
در این مراسم همچنین زهرا بهروز آذر مدیر کل
امور بانوان شهرداری تهران ضمن تشکر از شهردار
منطقه  ۱۹در حمایت از این طرح ،فلسفه اجرای کوچه
دوستی را افزایش مشارکت اجتماعی زنان و کودکان
دانست و گفت :سوق دادن روحیه زیبایی ،نشاط ،حیات
و امید از خانه ها به کوچه ها و تعریف کوچه به مثابه
خانه از دیگر اهداف اصلی این طرح محسوب می شود.
این مسئول با اشاره به اینکه طرح کوچه دوستی
بعنوان زیرپروژه های  ۱۴۰۰و استقبال از نوروز برای
تحویل قرن تعریف شده است ،ادامه داد :این طرح گامی
در راستای تحقق رویکرد مدیریت شهری جدید تهران
مبنی بر تبدیل شهر سازه محور به انسان محور است
و در همین راستا نیز تالش می کنیم شهر تهران را با
مشارکت شهروندان طراحی و زیست پذیر کنیم.
او منطقه  ۱۹را از مناطق پیشرو در اجرای طرح
کوچه دوستی عنوان کرد و افزود :بار اصلی این طراحی
به عهده زنان و کودکان بود و شهرداری نیز با در اختیار
گذاشتن منابع این کار را برای آن ها تسهیل کرد.
دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه  ۴تهران خبر داد:

تمهیدات برای پیشگیری از حوادث
احتمالی چهارشنبه سوری

دبیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
شهرداری منطقه  ۴تهران از اتخاذ تدابیر الزم برای
پیشگیری از حوادث سه شنبه آخر سال و جلوگیری از
حوادث و خطرات احتمالی در این روز خبر داد و گفت:
تمامی اقدامات الزم برای پیشگیری از حوادث احتمالی
انجام و در سطح منطقه اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴
تهران»محمدعلی فیاض» در جلسه آنالین هماهنگی
و آماده باش پیشگیری از مخاطرات چهارشنبه سوری
که با حضور نمایندگان سازمان آتش نشانی ،اورژانس،
بسیج و راهنمایی و رانندگی برگزار شد گفت :به منظور
رفاه و ایجاد آسایش روحی برای شهروندان (به خصوص
کودکان و نوجوانان  -سالمندان) با همکاری سازمان
های خدمات رسان بوستان های محلی و جنگلی و معابر
محلی و بزرگراهی برای مراسم چهارشنبه سوری آماده
سازی می شوند.
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۴
تهران گفت :به منظور جلوگیری از آتشسوزی و
آسیبرسانی به اماکن ،تجهیزات شهری و آسفالت معابر
و بوستانها ،کلیه قطعات بریده شده درختان و شاخههای
خشک شده و ضایعات فضای سبز و الستیکهای کهنه
و فرسوده و ...جمعآوری می شود.
او افزود :تخلیه مخازن زباله  ،جمع آوری مخازن
پالستیکی قبل از غروب روز سه شنبه  ،حفظ و حراست
از کانکسهای جمعآوری ضایعات خشک وکیوسکهای
مطبوعاتی و استقرار تانکرهای آب ،واتر جت ها در نقاط
مختلف برای پشتیبانی از ایستگاههای آتش نشانی در
مواقع اضطراری و  ...از دیگر اقدامات منطقه  ۴است.
فیاض ادامه داد :به منظور پیشگیری از خسارت
و حوادث احتمالی با همکاری سازمان آتش نشانی و
نیروی انتظامی از تجمع در اماکن جاذب جمعیت و
آتش بازی در داخل بوستان های محلی و بوستان های
جنگلی منطقه جلوگیری می شود.
او در پایان افزود :امید است با رعایت نکات ایمنی
توسط شهروندان ضمن کاهش حوادث زیان بار جانی
و مالی ،شاهد کاهش مصدومان چهارشنبه سوری و
مشکالت دیگر در این دوران کرونا برای کادر درمانی و
پزشکان در بیمارستانها باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد؛

رشد  ۵۰درصدی برنامههای حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۰

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران ،مدیریت شهری امسال
برای خرید  ۲۵۰دستگاه اتوبوس و
مینیبوس و همچنین افتتاح  ۹ایستگاه
مترو ۳ ،هزار میلیارد تومان هزینه کرده
است.
سید مناف هاشمی ،معاون حمل
و نقل و ترافیک شهرداری تهران در
حاشیه مراسم «افتتاح و بهره برداری از
ایستگاههای مترو شهید اشرفی اصفهانی،
تربیت مدرس و آهنگ در خطوط  ۶و ۷
مترو تهران و تحویل  ۴۰دستگاه اتوبوس
و مینیبوس» بیان کرد :در آستانه سال
 ،۱۴۰۰افتتاحیههای مهم و بسیاری انجام
شد .امروز سه ایستگاه تربیت مدرس،
آهنگ و شهید اشرفی اصفهانی با حضور
شهردار و رئیس شورای شهر تهران افتتاح
شد .همچنین  ۴۰دستگاه اتوبوس و
مینیبوس باقی مانده از ایران خودرو دیزل
تحویل گرفته و تسویه حساب قطعی انجام
شد.
او در ادامه اضافه کرد :این افتتاحیهها
نشان میدهد که با تالش و کوشش
میتوان حوزه حمل و نقل عمومی را

بهبود بخشید .امسال با حمایت شورای
شهر اتفاقات خوبی در حوزه اورهال کردن
اتوبوسها ،قطارها و نوسازی تاکسیها رخ
داد و منابعی از تبصره  ۱۸و  ۱۹به حمل
و نقل عمومی تخصیص داده شد .همه این
اقدامات نشانههایی از تعامل است که اگر
به همین شکل پیش برود ،تکمیل حمل و
نقل عمومی تا افق  ،۱۴۲۰زمان کمتری را
به خود اختصاص خواهد داد.
هاشمی ضمن اشاره به عقب ماندگی

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران:

تعداد ایستگاه های مترو تهران به  ۱۳۷رسید

با افتتاح سه ایستگاه جدید ،تعداد ایستگاههای در دست بهره برداری شهر تهران
به  ۱۳۷ایستگاه میرسد.
فرنوش نوبخت ،مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در آیین
«افتتاحیه مجازی ایستگاههای مترو در خط  ۶و  ۷و رونمایی از  ۴۰دستگاه اتوبوس
و مینی بوس های شهری» بیان کرد :ایستگاه شهید اشرفی اصفهانی موقعیت بسیار
مناسبی برای جذب مسافر در شمال غرب تهران دارد .شمال غرب تهران با راه اندازی
خط  ۶میتواند به  ۱۳۴ایستگاه درحال بهره برداری بپیوندد.
او در ادامه اضافه کرد :با افتتاح سه ایستگاه جدید ،تعداد ایستگاههای در دست
بهره برداری شهر تهران به  ۱۳۷ایستگاه میرسد.
نوبخت با بیان اینکه خط  ۶مترو تهران  ۴۰کیلومتر طول و  ۳۱ایستگاه دارد،
گفت ۱۰ :ایستگاه از این خط درحال راه اندازی است .ایستگاه شهید اشرفی اصفهانی
حدود  ۵۰۰متر زیربناء دارد و  ۶دستگاه آسانسور و  ۸رشته پله برقی دارد که با اضافه
شدن این تعداد پله برقی ،پله برقیهای کل ایستگاههای مترو تهران به بیش از ۹۵۰
رشته پله برقی میرسد.
به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران وحومه؛ با راه اندازی این
محدوده  ۷کیلومتر و  ۴۰۰متر به طول کلی مسیر مترو اضافه میشود و طول مترو
تهران به  ۲۵۷کیلومتر میرسد و رنکینگ جهانی آن از رتبه ۱۶به  ۱۵کاهش مییابد.

تولید واگن و اتوبوس در طول سالهای
گذشته ،گفت :امسال جهش خوبی در
سال جهش تولید صورت گرفت .البته
این اقدامات راضی کننده نیست اما دست
گرمی خوبی برای آغاز کار بود .اگر توفیق
ادامه مسیر در سال آینده باشد ،برنامههای
مدیریت شهری حداقل  ۵۰درصد نسبت به
سال  ۱۳۹۹رشد خواهد داشت.
به گفته معاون شهردار تهران؛ نوسازی
تاکسیها ،خرید واگن و اتوبوس ،افتتاح

ایستگاههای جدید ،نوسازی دوربینهای
شرکت کنترل ترافیک و  ...از جمله
اقداماتی است که در دستور کار جدی
معاونت حمل و نقل و ترافیک قرار دارد.
او ضمن اشاره به  ۹ایستگاه افتتاح
شده در سال  ،۱۳۹۹گفت :این تعداد
ایستگاهها ،دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
هزینه دربر داشته و هزینه خرید ۲۵۰
دستگاه اتوبوس و مینی بوس نیز برابر با
 ۵۰۰میلیارد تومان بود که در مجموع ۳
هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات اوراق
مشارکت بانک آینده ،بانک رفاه و اعتبارات
شهرداری تهران هزینه شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران در پایان گفت :اقدامات
خوبی در زمینه خط کشی بزرگراهها
اتفاق افتاد .کاهش تصادفات ترافیکی
یکی از برنامههای اصلی مدیریتی بنده
بود .در  ۱۱ماه اخیر ۷۰ ،کشته نسبت به
سال گذشته کاهش داشتهایم .اگر اصالح
هندسی معابر با هماهنگی و حمایت
پلیس راهور صورت گیرد ،میتوان ۶۰۰
کشته در سال شهر تهران را طی سه
سال آینده به  ۵۰درصد کاهش داد.

مدیرعامل شرکت شهروند خبر داد :

آغاز جشنواره نوروزی فروشگاههای زنجیرهای شهروند

از روز چهارشنبه  ۲۰اسفند ماه ،شهروند فروش ویژه و تخفیفهای خود به
مناسبت عید نوروز را آغاز کرده است .به گزارش روابط عمومی شرکت شهروند ،وحید
کریمی مدیرعامل شرکت شهروند ،با اشاره به تخفیفات همیشگی در فروشگاه های
شهروند گفت :تخفیفات آخر سال شهروند در جهت رفاه حال مشتریان و با تخفیفات
 ۱۵الی  ۵۰درصدی بر روی کلیه محصوالت برگزار می شود .مدیرعامل شرکت
شهروند با بیان اینکه جشنواره نورزوی امسال شهروند را جشنوارهای خاص عنوان کرد
و ادامه داد :مجموعه شهروند در نظر دارد در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود
در جشنواره امسال از اقشار آسیب دیده حمایت کند .او در ادامه بیان کرد :بر همین
اساس شرکت شهروند در نظر دارد با همکاری سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای
اجتماعی شهرداری تهران و در راستای حمایت از کودکان کار در پویشی تحت عنوان
 ۱+۱بخشی از سود حاصل از فروش جشنواره نوروزی خود را صرف کمک به بهبود
وضعیت معیشت کودکان کار کند .مدیرعامل شرکت شهروند درباره مدت زمان
جشنواره توضیح داد :جشنواره نوروزی شهروند از تاریخ  ۲۰اسفند سال جاری آغاز و
تا  ۱۵فروردین سال  ۱۴۰۰ادامه خواهد داشت .کریمی درخصوص جشنواره نوروزی
شهروند یادآور شد :فروش فوقالعاده نوروزی هرساله یکی از بزرگترین جشنوارههایی
است که در شعب شهروند برپا میشود و با توجه به اقبال خوب مشتریان در همراهی
با این رویداد ،امیدواریم مبلغ قابل توجهی برای کودکان کار جمع آوری شود.

شهردار منطقه  ۲۰در آخرین جلسه شورای معاونان و مدیران این منطقه

اجرای پروژه های اقدامی موثر در ارتقای کیفی زندگی شهروندان در سال ۱۳۹۹

شهردار منطقه  ۲۰در آخرین جلسه
شورای معاونان و مدیران این منطقه بر
رعایت اخالق و حرفه ای گرایی ،توجه به
رعایت عدالت و انصاف در کارها و پیشبرد
فعالیت ها در راستای توسعه محالت و
رضایتمندی شهروندان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ۲۰؛ فرهاد افشار در این جلسه
ضمن تقدیر از عملکرد مدیران این منطقه
در اجرای پروژه های کوچک مقیاس
و شاخص منطقه ،گفت :منطقه  ۲۰به
واسطه هویت خاص و پیشینه تاریخی ری
متفاوت از سایر مناطق است و فعالیت های
انجام شده برنامه محور و با رعایت سبک
زندگی اسالمی بوده و می بایست در سال
 ۱۴۰۰نیز این روند با رعایت اصول شهروند
مداری انجام شود.
افشار گفت :با همکاری تمامی مدیران و
پرسنل این منطقه در راستای تحقق الگوی
مشارکتی توسعه محلی  ۱۱۰پروژه کوچک
مقیاس و توسعه ای با اعتباری بالغ بر ۱۸۰۰
میلیارد ریال در سال  ۹۹اجرایی شده است
که چشم انداز روشنی را برای توسعه محله

و افزایش کیفیت زندگی شهروندان به دنبال
دارد.
او با اشاره به اهمیت نقش شورایاران
در تعامل با شهروندان و شهرداری در
پیشبرد پروژه های توسعه محلی گفت:
اجرای پروژه های کوچک مقیاس می تواند
تحولی بزرگ در محالت ایجاد کند و تاثیر
بزرگی در حل مشکالت و نیازمندیهای
محالت و کسب رضایتمندی شهروندان
دارد و می بایست در سال آینده نیز با
جدیت انجام شود.
شهردار منطقه با اشاره به برگزاری
جلسات تخصصی معاونت های اجرایی با
کارگروه ها و شورایاران و نیاز سنجی و
بررسی روند بودجه  ۱۴۰۰محالت ادامه
داد  :اهمیت برنامه ریزی متناسب با منابع
مالک یک اقدام خوب است و با اولویت
بندی نیاز واقعی مردم برآورده می شود.
شهردار منطقه با بیان اینکه رویکرد
مدیریت شهری در اجرای این پروژهها،
رفع نیازهای واقعی و ضروری شهروندان
است ،معبرسازی ،بهسازی معابر ،مناسب
سازی پیاده روها ،پاتوق محله ،بازپیرائی

و تجهیز بوستان ها ،نصب کفپوش و
خرید وسایل بازی کودکان در بوستان ها،
مرمت سرویس های بهداشتی ،آرام سازی
ترافیکی ،رنگ آمیزی و نقاشی دیواری را از
جمله پروژه های توسعه محلی این منطقه
عنوان کرد .او با بیان اینکه پروژه های
توسعه گردشگری تاثیرات مثبتی در جذب
گردشگر ،رونق اقتصادی و ارتقاء کیفی
زندگی شهروندان دارد اظهار داشت :زون
(قسمت) گردشگری ری که در کانون آن
مرقد شیخ صدوق و پیرامون آن قبرستان
ابن بابویه ،برج طغرل ،دژ رشکان و چشمه
علی قرار دارد ،به عنوان طرحهای موضعی
و موثر در رونق اقتصادی ری محسوب
میشود که می بایست در سال ۱۴۰۰
پیگیری شود.
افشار احداث پروژه های مشارکتی
شهربازی بوستان های خانواده و دانش و
پروژه ری لند و احداث بوستان های زیتون،
فاز دوم توسکا و مینیاتور ،پیاده راه مسیر
بقعه بی بی شهربانو را از جمله پروژه های
مهم و بسیار قابل اهمیت در این منطقه
برشمرد.

او با اشاره به اینکه با احداث چند
بوستان و پاتوق محلی ،گام موثری در
راستای افزایش سرانه های فضای سبز و
تفرجی انجام شده است اظهار داشت :با
افزایش تعداد بوستان ها از  ۱۷۶به ۱۸۴
مورد در دو سال گذشته و کاشت بیش از
 ۵۰هزار اصله نهال در عرصه های جنگل
کاری ،سرانه فضای سبز این منطقه از
 ۱۷/۶مترمربع در سال  ۱۳۹۸به ۱۹/۴۳
مترمربع در سال  ۱۳۹۹ارتقاء یافته است.
این گزارش حاکی است در آخرین
جلسه شورای معاونین و مدیران این
منطقه ضمن اعطای احکام دستیاران
شهرداری منطقه  ،۲۰از عملکردهای
برتر مدیران ادارات همچنین همکاران
بازنشسته در سال  ۹۹تقدیر شد.

گفتگو با مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران ؛

 ۶۰۰ملک شهرداری تعیین تکلیف و بازپس گرفته شد

هیچ ملکی وجود ندارد که در اختیار اشخاص و دارای
حکم تخلیه باشد؛ اما اقدامی برایش نشده باشد ،به طوری
که مجموع امالک بازپسگیری شده و تعیین تکلیف شده
شهرداری تهران در حال حاضر بیش از  ۶۰۰مورد است.
محمدنادر محمدزاده ،مدیرعامل سازمان امالک و
مستغالت شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار شهر،

درباره آخرین وضعیت بازپسگیری امالک در اختیار غیر
توضیح داد :همه مناطق با کمک و پیگیری سازمان و اداره
کل حقوقی شهرداری تهران با جدیت هر چه تمام پیگیر
تخلیه امالک هستند.
او با بیان اینکه  ۴۴۴مورد از امالک در یکسال
اخیر یا تخلیه و یا تعیین تکلیف شده بود ،گفت :این
تعیین تکلیف لزوما به معنای تخلیه نیست ،بلکه مواردی
وجود داشته که به هر دلیلی نهاد یا مجموعه بهره بردار
با شهرداری به توافق رسیده است و امالک را خریده و یا
اجاره کرده است و در نهایت شکل آن از ماهیت بالعوض
خارج شده است.
آنطور که محمدزاده گفته است؛ از  ۴۴۴مورد تعیین
تکلیف شده ،حدود  ۳۲۰ملک باید تخلیه می شد و با
احتساب حدود  ۱۶۰ملک دیگر که از بررسی  ۲۳۹ملک
در دست بررسی به امالک مشمول اضافه شد ۴۸۶ ،ملک

در دستور تخلیه و بازپسگیری قرار دارد که در حال حاضر
تعداد باقیمانده کمتر از  ۳۰۰مورد است.
او ادامه داد :به عبارت دیگر مجموع امالک
بازپسگیری شده و تعیین تکلیف شده در حال حاضر بیش
از  ۶۰۰مورد است.
مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری
تهران با بیان اینکه فعالیت در مناطق در زمینه تخلیه و
یا تعیین تکلیف امالک به شدت جدی است ،گفت :هیچ
ملکی وجود ندارد که در اختیار اشخاص و دارای حکم
تخلیه باشد؛ اما اقدامی برایش نشده باشد درواقع تا به
امروز هر ملکی که حکم تخلیه داشت ،تخلیه شده است.
او ادامه داد :بنابراین امالک در اختیار غیر از این سه
حالت خارج نیستند؛ یا تخلیه شدند ،یا حکم تخلیه از
دادگاه گرفته شده و یا هنوز در مرحله رسیدگی در دادگاه
است و ملک مستثنا شده وجود ندارد.

اکران نوروزی تصاویر اماکن گردشگری منطقه ۱۴
تصاویر نقاط گردشگری و اماکن
تاریخی منطقه  ۱۴در آستانه نوروز
 ۱۴۰۰در محورهای پرتردد این منطقه
نصب می شود.
به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه ۱۴؛ تصاویر اماکن
گردشگری ،تاریخی و تفرجگاهی این
منطقه همزمان با ایام پایانی سال

به منظور معرفی و آشنایی بیش از
پیش شهروندان و انتقال حس و حال
نوروزی ،درمحورهای پرتردد شهری
نصب و اکران می شود.
مقبره الشهدای بوستان زیتون،
باغ سلیمانیه ،خانه موزه استاد
معین ،عمارت وثوق الدوله ،آرامستان
ارامنه ،حمام تاریخی دوالب ،میدانگاه

امیرکبیر و بوستان های تفرجگاهی
سهند ،شکوفه از جمله این تصاویر به
شمار می آیند.
تعطیالت نوروز  ۱۴۰۰با شیوع
بیماری کرونا و لزوم عدم مسافرت
شهروندان همراه شده است که فرصت
مناسبی برای معرفی جاذبه های
گردشگری منطقه  ۱۴به شهروندان

دارالمومنین همچنین شهروندان دیگر
مناطق شهر تهران است.
منطقه  ۱۴دارای بافت قدیمی،
دیدنی و منحصربه فرد است که
در تمامی فصول سال رنگ و بوی
مخصوص به خود را دارد ولی
جذابیت آن در فصل بهار دوچندان
می شود.

خبر كوتاه
در آستانه سال نو و اعیاد شعبانیه در منطقه  ۲انجام شد؛

تجلیل از جانبازان و فرزندان شاهد شاغل

در آستانه میالد با سعادت امام حسین(ع) و حضرت
ابوالفضل (ع) نشست صمیمانه سرپرست شهرداری منطقه۲
و مدیرکل ایثارگران شهرداری تهران با جانبازان و فرزندان
شاهد شاغل در منطقه برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه،۲حسن صفات ،سرپرست شهرداری
منطقه ۲دراین نشست ضمن بزرگداشت روز پاسدارو جانباز
در آستانه سال  ،۱۴۰۰با تأکید بر تکریم مقام واالی جانبازان
 ،شهدا و ایثارگران تکریم ارزشهای معنوی و الهی انقالب
است  ،گفت :وجود جانبازان و ایثارگران در جامعه همواره
سبب خیر و برکت برای نظام مقدس جمهوری اسالمی
است و تثبیت ریشه های انقالب و تداوم و مطرح شدن نام
ایران در جهان به دلیل ایستادگی و از خود گذشتگی شهدا
 ،جانبازان و ایثارگران است .او هدف از برگزاری این نشست
را تجلیل از جانبازان و مهمتر از آن پاسداشت و ترویج
آرمانها و ارزشهای واالی فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد
و افزود :جانبازان یادگاران ارزشمند و شهدای زنده انقالب
اسالمی و بهترین راوی برای نسل جدید هستند .صفات
جانبازان را سند زرین افتخارات انقالب اسالمی دانست و
گفت :دفاع مقدس گنجینه است که محتویات ارزشمند
آن امروز توسط جانبازان و ایثار گران به نسل جدید منتقل
میشود .او با بیان اینکه همه ملت ایران امنیت ،آرامش،
اقتدار و سربلندی خود را امروز مدیون شهدا ،جانبازان و
ایثارگران هستند ،افزود :شما جانبازان عزیز از باارزشترین
دارایی یعنی جان خود گذشتید تا ذرهای از خاک کشورتان
کم نشده و دست ناپاکی به هموطنانتان نرسد .سرپرست
شهرداری منطقه حضور در جمع فرزندان شهدا و ایثارگر
شاغل منطقه را توفیق مدیریت شهری برشمرد و گفت:
تکریم خانواده معظم شهدا از اولویت ها ی مدیریت منطقه
است .رضا جاللی مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران
در ادامه این مراسم گفت:امنیت و آرامش امروز جامعه در
سایه ایثار و جانفشانی شهدا و رزمندگان حاصل شده است
و اهتمام مدیریت شهری بر تکریم این عزیزان است .در
پایان این نشست از همکاران جانباز شاغل در شهرداری این
منطقه تجلیل شد.
شنبه متفاوت شهروندان تهران

خبرنگاران و مدیران خدمات شهری
درخت کاشتند

آیین کاشت درخت زیتون در بوستان زندگی با حضور
مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران و جمعی از
خبرنگاران برگزار شد .علی اصغر عطایی ،مدیرکل خدمات
شهری شهرداری تهران صبح سه شنبه ۲۶-اسفند -با حضور
در جمع خبرنگاران گفت که ایجاد بوستان در فضاهایی
مانند بوستان زندگی کار آسانی نیست اما در همین مناطق
اکنون این امر قابل مشاهده است که نقاط کور بی دفاع
شهری که افراد متجاهر در آنها حضور داشته باشند وجود
ندارد .او درباره اقدامات شهرداری برای استقبال از نوروز نیز
گفت که با وجود آنکه در ایام آماده سازی شهر برای نوروز
با پدیده سرما مواجه شدیم ،در چند روز اخیر سرعت کار را
چند برابر کرده ایم و شنبه تهران متفاوتی مشاهده خواهید
کرد .او با اشاره به اینکه هر روز اقدامات خدمات شهری در
قالب ویدیو کنفرانس با مدیریت شهری مطرح می شود،
بیان کرد :جمعیت زیادی در تهران مشغول کار هستند که
سنت حسنه نوروز برای مردم برگزار شود و جمعیت زیاد
مهمانان شهرستانی که در سال های اخیر تهران را برای
سفر انتخاب می کنند لذت ببرند .او همچنین در مورد
آمادگی مدیریت شهری برای بارندگی ها توضیح داد :در
گذشته همیشه این ایراد وجود داشت که چرا پسماند خوب
جمع آوری نشده و آب گرفتگی وجود دارد و با اینکه حجم
پسماند مناطق جنوبی چند برابر است اکنون در بیش از
 ۵۰۰کانال و مسیل دایما الیروبی انجام می شود و هیچ
نقطه ای در تهران که آبگرفتگی مانع تردد مردم شود وجود
نداشته است .عطایی گفت :پیمانکاران شهرداری در مناطق
 ۲۲گانه دایما مشغول الیروبی هستند و در مناطقی مانند
آزادی و یا بزرگراه امام علی که قبال شاهد آبگرفتگی بودیم
هیچ مشکلی وجود نداشته است .در این مراسم خبرنگاران
و مدیران روابط عمومی سازمان های زیر مجموعه معاونت
خدمات شهری درخت کاشتند.
همزمان با پیشرفت  ۶۰درصدی طرح بهسازی معابر محقق شد

مرمت معابر در سطح شهر

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ،از مرمت
بیش از  ۶۶هزار نقطه از عوارض خرابی موجود در سطح
معابر پایتخت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی
شهرداری تهران ،صفا صبوری دیلمی که در تشریح
دستاوردهای طرح بهسازی معابر شهر تهران طی ۱۱
ماه سپری شده از سال جاری ضمن اعالم خبر فوق
افزود :از ابتدای سال  ۱۳۹۹تاکنون ،بیش از  ۵۹۸هزار
تن آسفالت در قالب روکش کلی همچنین مرمت لکه ای
معابر پخش و اجرا شده است.
او با بیان آنکه تاکنون در محدوده هریک از مناطق
۲۲گانه شهرداری تهران ،به طور متوسط بالغ بر  ۲۷هزار
تن آسفالت پخش و اجرا شده است ،افزود :در قالب طرح
بهسازی معابر شهر تهران ،بیش از  ۱۶۲هزار تن آسفالت
صرف تراش و روکش معابر بزرگراهی شده است.
صبوری با تاکید بر اینکه اتکا به تولیدات
کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر
تهران ،همچنان یکی از مزایای اقتصادی طرح بهسازی
معابر شهر تهران به شمار می آید ،گفت :استمرار این
ساز و کار اجرایی طی  ۱۱ماه سپری شده از سال جاری،
سبب صرفه جویی بیش از  ۹۵میلیارد و  ۵۰۰میلیارد
تومان در هزینه های تامین آسفالت شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با یادآوری
اینکه امسال نیز اجرای یک میلیون تن آسفالت در قالب
طرح بهسازی معابر شهر تهران هدف گذاری شده بود،
اجرای بیش از  ۵۹۸هزار تن آسفالت در سطح معابر
پایتخت را به معنای پیشرفت  ۶۰درصدی طرح مزبور
دانست و گفت :اجرای طرح بهسازی معابر طی سال
 ۱۳۹۹علی رغم کمبود منابع مالی الزم جهت تامین قیر
و سایر نهاده های تولید آسفالت ادامه یافت و همانند
سال های اخیر توانست عالوه بر رفع مشکالت قدیمی
بسیاری از معابر حمل و نقلی ،سرویس دهی معابر
بزرگراهی را در سطحی مطلوب حفظ کند.

