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اخبار

شناسایی محورهای پرترافیک منطقه ۲
در آستانه سال تحصیلی جدید

شهردار منطقه ۲گفت :به منظور پیش بینی تمهیدات
الزم برای ارتقای ایمنی و تسهیل در تردد شهروندان در
ایام بازگشایی مدارس  ،محورهای پرترافیک شناسایی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۲مهدی
صالحی در نشست هماهنگی بازگشایی مدارس که با
حضور رئیس آموزش و پرورش  ،فرمانده های پلیس راهور
 ،نماینده کمیته امداد ،بسیج و جمعی از معاونین و مدیران
منطقه برگزار شد با تاکید بر مشارکت دستگاه های خدمت
رسان برای تسهیل در تردد شهروندان گفت :در حال حاضر
مسیرهای منتهی به مدارس که می تواند بار ترافیکی را
بر شبکه معابر شهری و بزرگراهی منطقه تحمیل کند
شناسایی شده و امید می رود با تمهیدات پیش بینی
شده و همکاری پلیس راهور ،از هرگونه مشکالت ترافیکی
پیشگیری شود.
وی از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه رانندگان سرویس
مدارس خبرداد و گفت:در راستای خدمات رسانی بهتر
به دانش آموزان و ارتقاء ایمنی سفرها رانندگان سرویس
مدرسه ،تحت آموزش قرار گرفتند.
شهردار منطقه درادامه گفت :مدیریت شهری منطقه
در نظر دارد تا با هماهنگی پلیس راهور و آموزش و پرورش
،رانندگان سرویس مدارس نمونه که تامین ایمنی دانش
آموزان را اولویت قرار داده و قوانین ترافیکی و رانندگی را
رعایت می کنند شناسایی و تقدیر کند.
وی ارتقای ایمنی معابر را از دیگر مباحث مورد توجه
برشمرد و گفت :در همین راستا عالوه بر بهسازی معابر
منتهی به مدارس ،عالئم و تجهیزات ترافیکی این مسیرها
بهسازی شده است .صالحی با اشاره به اینکه دوران پسا
کرونا شرایط ویژه ای را موجب شده است تا امسال مهر
متفاوتی داشته باشیم افزود :برهمین اساس مدیریت شهری
آمادگی دارد تا برنامه های فرهنگی و آموزشی در حوزه
آموزش شهروندی را در مدارس اجرا کند .
وی در ادامه به تهیه و توزیع بسته های لوازم التحریر
به کودکان کمبرخوردار اشاره کرد و گفت :مدیریت
شهری منطقه آماده همکاری با کمیته امداد امام(ره) برای
برگزاری جشن عاطفه است.
به همت شهرداری منطقه  ۲۲و خیران ورزشی انجام میشود؛

ساخت زمین چمن مصنوعی در شهر
قصر شیرین

شهردار منطقه  ۲۲گفت :با همکاری خیران و مشارکت
مدیریت شهری زمین چمن مصنوعی در یکی از محالت کم
برخودار شهرستان قصرشیرین راه اندازی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۲۲
وحیدرضا محمدی اظهار داشت :با اشاره به اینکه در ایام
اربعین حسینی جهادگران منطقه  ۲۲در شهرستان قصر
شیرین فعالیت داشتند و طی یک پایش به عمل آمده
کمبود سرانه ورزشی در این شهرستان مرزی مشهود بود،
با همکاری خیران ورزشی کشور زمین چمن مصنوعی در
یکی از محالت کم برخوردار شهرستان قصرشیرین راه
اندازی خواهد شد.
وی افزود :بر این باور هستیم که اقدامات باید ماندگار
شود ،به ویژه اینکه در مناطق محروم از سرانه های ورزشی
کمتری برخودار هستند .محمدی با اشاره به آغاز فعالیت
این زمین چمن مصنوعی ادامه داد :زمین مورد نظر در
حال حاضر فراهم شده و در مرحله فعالیت عمرانی زیر
ساختی قرار دارد ،به طوری که فنس کشی ،خاکبرداری،
خاک ریزی به اتمام رسیده و زیر سازی و نهرسازی حاشیه
این زمین فوتبال در حال انجام است.
شهردار منطقه  ۲۲ادامه داد :در تالش هستیم با
همکاری خیران مدرسه ساز این محیط ورزشی به سرعت
برای نوجوانان و جوانان ساکنان این منطقه مرزی مورد
بهره برداری قرار گیرد.
وی تصریح کرد :در ایام اربعین حسینی جهادگران
منطقه ۲۲اعزامی به شهرستان قصرشیرین حجم بسیار
باالیی از فضای سبز پیرامون این شهرستان و مسیر راه
کربال را مورد بازپیرایی قرار دادند که موجب رضایت زائران
و شهروندان این شهرستان شد.

نظری :نظافت  ۹میلیون متر از پهنههای
مرزی ایران و عراق توسط شهرداری
تهران جای تقدیر دارد

معاون هماهنگی و امور مناطق اقدامات نیروهای
شهرداری تهران در پیاده روی اربعین حسینی(ع) را ارزنده
دانست و گفت :تالش  ۳هزار و  ۷۲۵نیروی اعزامی خدمات
شهری و داوطلب از مناطق شهرداری تهران در حفظ
نظافت مسیرهای پیاده روی منتهی به کربال و نجف و بیش
از  ۹میلیون متر مربع پهنه های مرزی ایران و کشور عراق
قابل تقدیر و تشکر است.
به گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور
مناطق شهرداری تهران ،حسین نظری ضمن تشکر از
زحمات نیروهای خادم الحسین(ع) جهت ارائه خدمات
شبانه روزی در مرزهای ایران و کشور عراق در ایام اربعین
حسینی(ع) گفت :امسال با توجه به ازدیاد گرمای هوا و
وقفه دو ساله در پیاده روی اربعین به دلیل شیوع ویروس
کرونا به لطف خدا و همت کارکنان شهرداری تهران
خدمات ارزنده ای ارائه شد.
وی افزود :از مناطق شهرداری تهران  ۳هزار و ۷۲۵
نیرو اعزام شد که تالش آن ها برای رفت و روب و نظافت
مسیرهای پیاده روی منتهی به کربال و نجف و بیش از ۹
میلیون متر مربع پهنه های مرزی ایران و کشور عراق قابل
تقدیر و تشکر است.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ،با
بیان اینکه  ۱۵۱نفر آتش نشان در قالب اکیپ های مجهز
جهت خدمات رسانی در پیاده روی اربعین از شهرداری
تهران اعزام شدند ،افزود :ایستگاه هایی جهت اسکان ۲۲
هزار نفر ،راه اندازی هزار و  ۶۳۵چشمه سرویس بهداشتی،
استقرار هزار و  ۶۱۰مخزن پسماند ۲۷۶ ،هزار پرس غذا،
 ۲۰۵تن میوه ۵۶۳ ،هزار بسته فرهنگی ۳ ،میلیون آب
معدنی و شربت و اعزام  ۱۴۰ماشین جهت رفاه حال زائرین
اربعین انجام شده است.
نظری با بیان اینکه مدیریت شهری خود را موظف به
خدمترسانی به زائران اربعین حسینی(ع) میداند ،افزود:
این مراسم با همراهی و همکاری معاونت های اجتماعی
و فرهنگی ،خدمات شهری و محیط زیست ،حمل و نقل
و ترافیک ،سازمان زیباسازی ،مرکز ارتباطات و امور بین
الملل و مناطق ۲۲گانه انجام می شود و تمامی همکاران
در شهرداری تهران با وجود شرایط هوا از هیچ کمکی دریغ
نکردند که جای قدردانی دارد.

شفیعی در صحن شورا ۲۰۰ :اتوبوس تا هفته آینده از ایرانخودرو دیزل تحویل میگیریم؛

انعقاد قرارداد با وزارت کشور
به منظور اورهال ناوگان مترو طی روزهای آتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران گفت :قرارداد با وزارت کشور ظرف
روزهای آینده برای تأمین قطعات یدکی
منعقد خواهد شد و اگر منابع تأمین شود،
کل اورهال مترو را میتوانیم با همین مبلغ
انجام دهیم.
سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل
و ترافیک شهرداری تهران در نود و دومین
جلسه شورای اسالمی شهر تهران و در جریان
بررسی «الیحه اعطای مجوز به شهرداری
تهران جهت انجام معامالت مربوط به خرید
قطعات یدکی و تعمیرات اساسی تجهیزات
متروی تهران» با بیان اینکه بر اساس ایرادات
سازمان بازرسی ،سقف اختیارات شهردار در
معامالت مشخص شده است ،اظهار کرد:
بر اساس اعالم سازمان بازرسی با توجه به
اینکه بخشی از منابع قرارداد از منابع عمومی
شهرداری است باید ضابطه تبصره  ۱۳رعایت
شود.
وی افزود :عالوه بر قرارداد  ۸۰۰میلیارد
تومانی برای مترو ،قراردادی با شرکت واگن
سازی با مبلغ  ۴۰۰میلیارد تومان نیز داریم
که بیشتر از سقف تعیین شده در تبصره ماده
 ۱۳است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران با بیان اینکه مبلغ قرارداد با وزارت

کشور نیز دو هزار میلیارد تومان است،
خاطرنشان کرد :این قرارداد ظرف روزهای
آینده برای تأمین قطعات یدکی منعقد
خواهد شد و اگر منابع تأمین شود ،کل
اورهال مترو را می توانیم با همین مبلغ انجام
دهیم که این قراداد نیز ذیل ایراد سازمان
بازرسی است.
وی به دیگر قراردادهای در آستانه انعقاد
اشاره کرد و افزود :قراردادی برای مرکز فرمان
خطوط یک و دو مترو با شرکت  CRSEبه
مبلغ  ۳۶۰میلیارد تومان داریم و همچنین
قرارداد دیگری برای تأمین تجهیزات

ایستگاهی نیز به مبلغ  ۴۴۰میلیارد تومان
با شرکت های متولی آماده است.
شفیعی با بیان اینکه سرجمع این
قرادادها به چهار هزار میلیارد تومان می
رسد ،اظهار کرد :درخواست داریم تبصره
ماده  ۱۳برای قراردادها ،اختیاراتی را به
شرکت بهره برداری تفویض کرده تا بتواند
از این شرایط بهره برداری کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران تصریح کرد :غیر از بودجه شرکت بهره
برداری مترو ،حدود هزار میلیارد تومان منابع
داخلی در این شرکت وجود دارد و سرجمع

منابع از محلهای مختلف و قراردادها به پنج
هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان میرسد.
شفیعی با بیان اینکه قرار بر این بود
تا پایان شهریورماه  ۵۵۰دستگاه اتوبوس
اورهال شود ،تصریح کرد ۳۸۲ :دستگاه
تاکنون اورهال شده اند و در تعدادی از این
اتوبوس ها نیز دستگاه کارتخوان در حال
نصب است.
وی با اشاره به اینکه  ۲۰۰دستگاه
اتوبوس نیز ایران خودرودیزل قول داده که
ظرف امروز و فردا تحویل دهد ،یادآور شد:
 ۷۱۶دستگاه اضافه نسبت به دو هزار و و
 ۲۰۰دستگاه که قبل از این وعده داده شده
بود ،وارد ناوگان خواهد شد.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای
اسالمی شهر تهران در جریان بررسی این
طرح ،سقف مبلغ قرارداد را  ۱۹۹.۵میلیارد
تومان در معامالت نقدی و  ۳۳۹میلیارد
تومان نیز از محل امالک عنوان کرد.
در ادامه دیگر اعضا نیز نظرات و سواالت
خود را در خصوص این الیحه مطرح کردند و
الیحه از سوی اعضا مورد بررسی قرار گرفت که
در نهایت با  ۱۸رأی موافق تصویب و بر این
اساس سقف مجوز شهرداری برای مجموع
قراردادهای شرکت بهرهبرداری مترو در سال
 ۱۴۰۱به چهار هزار میلیارد تومان رسید.

مشکل چندین ساله پست برق مصلی رفع میشود

توزیعمخازنوکارتنپالستپسماندخشکدرمدارسمنطقه۱۹

معاون پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از رفع اختالف
نظر و توافق میان سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانههای مسافری شهر تهران و شرکت
برق منطقه ای شهر تهران و برنامه ریزی برای حل مشکل چندین ساله پست برق مصلی
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،محمد حسن
فصیح اظهار کرد :با توجه به حفظ امنیت و نگهداشت ایستگاههای فشار قوی شبکه انتقال
انرژی در شهرها و اهمیت پست  ۲۳۰کیلو ولت مصلی که یکی از منابع تأمین کننده انرژی
برق در شهر تهران است ،موضوع تخریب دیوار ضلع شمالی فیمابین پست  ۲۳۰کیلو ولت
مصلی و پایانه بیهقی در اثر مشکالت فنی زهکشی و بارشهای پی در پی در تابستان ۱۴۰۱
و احتمال بروز تهدیدات امنیتی ،در دستور کار معاونت پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری
و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفت.
فصیح افزود :از همین رو جلسه مشترکی با حضور نمایندگان شرکت برق منطقهای
تهران ،سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانههای مسافری شهر تهران و مدیران ارشد منطقه
 ۶شهرداری تهران در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد و
طی آن مشکل چندین ساله دیوار ضلع شمالی پست  ۲۳۰کیلو ولت مصلی از منظر پدافند
غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات الزم در این خصوص انجام شد.
فصیح ضمن تاکید بر افزایش امنیت و ارتقاء مسائل پدافند غیرعامل پست برق مصلی
افزود :در این جلسه مقرر شد دیوار ضلع شمالی پست  ۲۳۰کیلو ولت مصلی توسط
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانههای مسافری شهر تهران احداث و تمهیدات الزم
در خصوص زهکشی و مسائل امنیتی از طریق شرکت برق منطقهای تهران پیگیری شود.

سرپرست شهرداری منطقه  ۱۹از توزیع  ۳۵۰مخزن و کارتن پالست خبر داد و گفت:
کارتن پالست و مخازن  ۱۲۰ ،۶۰و  ۲۴۰لیتری مخصوص پسماند بر حسب نیاز مدارس
نواحی پنجگانه منطقه همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۹تورج فرهادی درخصوص توزیع مخازن
و کارتن پالست پسماند خشک در مراکز آموزشی افزود :با توجه به اهمیت آموزش در توسعه
و ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و ضرورت آشنایی کودکان با طرح تفکیک پسماندها از
مبداء ،آموزشگران بازیافت ،همزمان با استقبال از مهر برنامه مدون آموزشی بازیافت با
اولویت مهدهای کودک ،پیش دبستانی و سایر مقاطع تحصیلی اجرا می کنند.ضمن اینکه
 ۱۰۰کیلو گرم نیز کیسه های آبی رنگ مخصوص پسماندهای خشک و بروشورهای اطالع
رسانی پسماند نیز توزیع می شود .به گفته این مسئول تهیه و توزیع  ۱۶۰بسته آموزشی
در مدارس منتخب با موضوع تفکیک از مبدا و کاهش تولید پسماند ،آموزش ،اطالع رسانی
مجموعه دریافت پسماند خشک (ورزش ماند ،گلماند ،پسماند مارکت ،پسماند بیمه) به
دانش آموزان با هدف مشارکت در طرح های تفکیک پسماند از مبدا و برگزاری کارگاه های
آموزشی و اطالع رسانی چهره به چهره در مدارس با محوریت ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا
و حفظ محیط زیست از دیگر برنامه های پیش بینی در طرح استقبال از مهر از سوی اداره
مدیریت پسماند منطقه در مدارس است .فرهادی با اشاره به اجرای ویژه برنامه های آغاز
سال تحصیلی و زنگ مهر بازیافت و محیط زیست با حضور مدیران در مدارس و سخنرانی
در خصوص تفکیک پسماند از مبداء و لزوم حفظ محیط زیست خاطر نشان کرد :جشن
شکوفه ها در دبستان آیین مهر ،آیین بازگشایی مدارس در مدرسه رشد شکوفه ها و مدرسه
استقالل همراه با اجرای مسابقه و اهدای جوایز اجرا می شود.

در نود و دومین جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛

از تالش برای پر کردن انبارهای خالی مترو از قطعات یدکی
تا تقدیر از خدمات ارائه شده مدیریت شهری در ایام اربعین

اعضای شورای اسالمی شهر تهران در
نود و دومین جلسه شورا به مواردی همچون
تقدیر از شهرداری تهران در ارائه خدمات به
زائران اربعین ،درگذشت مهسا امینی ،تشکیل
ستاد بازگشایی مدارس ،تشکیل سازمانی
برای زائران اربعین و دقت در تصمیمات
کمیسیون ماده پنج اشاره کردند.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی
شورای اسالمی شهر تهران در نود و دومین
جلسه شورا با اشاره به وجود  ۱۲۹ساختمان
ناایمن در تهران از لحاظ خطر آتش سوزی و
الزام شهرداری نسبت به ایجاد سامانه پایش
ساختمان ها در برابر خطر آتش سوزی اظهار
کرد :شهرداران مناطق  ۲۲گانه باید نسبت
به این موضوع اقدام کنند .طبق گزارشات
سازمان آتش نشانی علیرغم پیگیری های
مکرر و ورود قوه قضاییه به موضوع ،روند
بررسی و رفع خطر بسیار کند است.
وی افزود :از شهردار تهران انتظار می
رود با تأکید ویژه از طریق شهرداران مناطق
نسبت به ایمن سازی این ساختمان ها اقدام
الزم را انجام دهد ،چرا که در صورت بروز
حوادثی از جمله حادثه ساختمان پالسکو
تبعات جبران ناپذیری شامل حال مدیریت
شهری تهران خواهد شد.
اجازه نمیدهیم به آیین ما تعرض شود
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای
اسالمی شهر تهران ضمن تقدیر از شهرداری
تهران و همچنین نیروی انتظامی برای حضور
در مرزهای ایران و شهرهای عراق اظهار کرد:
اگر این حضور نبود ،قطعا نمی شد تردد این
میزان زائر را مدیریت کرد.
وی با اشاره به درگذشت مرحوم مهسا
امینی اظهار کرد :این اتفاق اولین بار نبود
و آخرین بار نیز نخواهد بود؛ درگذشت این
دختر جوان مستمسکی برای دشمنان بود
که به آیین ما تعرض داشته باشند .مشخص
است که این اتفاقات در روزهای اخیر در
تهران از کجا ریشه و خط می گیرد.
نادعلی با بیان اینکه ما ملت امام
حسینیم و در برابر آنچه که به موازین ما
آسیب می زند ایستاده ایم ،یادآور شد :بهتر
است از حرف های وحدت شکن خودداری
شود ،چرا که اگر اشتباهی صورت گرفته
باشد ،برخورد خواهند کرد.
لزوم تشکیل ستاد بازگشایی مدارس در
شهرداری با حضور دستگاههای متولی
زهرا شمس احسان عضو کمیته
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران با اشاره
به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در

آستانه سال تحصیلی خاطرنشان کرد :عدم
زمان بندی سازمانی باعث بالتکلیفی خانواده
ها برای سرویس مدارس فرزندان خود شده
است.
وی همچنین تصریح کرد :برنامه
عملیاتی ایمنی حمل و نقل دانش آموزان به
شورا منتقل شده و باید شهرداری نسبت به
ستاد تشکیالتی بازگشایی مدارس با حضور
دستگاه های متولی اقدام کند و تصمیمات
اجرایی و عملیاتی الزم را اتخاذ کند.
تالش برای پر کردن انبارهای خالی
مترو از قطعات یدکی
مهدی چمران رئیس شورا نیز با بیان
اینکه امسال ترافیک شدیدی را در زمان
بازگشایی مدارس شاهد خواهیم بود ،گفت:
حضوری شدن مدارس سبب خواهد شد که
مردم استفاده بیشتری از وسایل حمل و
نقل عمومی داشته باشند .آن میزان دستگاه
اتوبوس که باید اضافه می شد و آرزوی ما
بود ،محقق نشد اما قراردادهایی منعقد شد
و امیدواریم هرچه سریعتر دستگاه هایی که
قرارداد آن منعقد شده ،وارد ناوگان شوند.
وی تأکید کرد :امیدواریم تعداد زیادی
از واگن هایی که در دست تعمیر و اورهال
هستند ،تا پایان سال وارد سیستم حمل و
نقل عمومی شوند .تالش ها صورت گرفته
اما آنچه که می خواستیم انجام شود ،هنوز
انجام نشده است .در حوزه مترو دو سال زمان
می برد که واگن جدیدی ساخته و خریداری
شود اما در هر صورت امیدواریم با اقدامات
پیش بینی شده شاهد ترافیک روان تری در
روزهای نخستین سال تحصیلی باشیم.
چمران ابراز امیدواری کرد که انبارهای
خالی که به شهرداری واگذار شده بود از
قطعات یدکی پر شود و بتوانیم شاهد اورهال
واگن های قطار باشیم.
کمک به خانوادههای دارای فرزندان
استثنایی برای سرویس مدارس برقرار
شود
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسالمی
شهر تهران نیز ضمن قدردانی از مناطق
شهرداری برای حضور در مرزهای کشور و
شهرهای عراق همزمان با ایام اربعین گفت:
به خانواده مرحوم مهسا امینی تسلیت می
گویم؛ حرف های گفتنی در این زمینه گفته
شده است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته به
خانواده های کودکان استثنایی که از لحاظ
مالی وضعیت خوبی نداشتند برای سرویس
مدارس کمک می شد ،خاطرنشان کرد :اگر

این سرویس ها برقرار نشود کودکان امکان
حضور در مدارس را نخواهند داشت لذا
درخواست ما این است که کمک به خانواده
های این افراد برقرار شود.ق
تقدیر از خدمات شهرداری تهران در
حماسه اربعین
ناصر امانی دیگر عضو شورای اسالمی
شهر تهران ضمن تقدیر از خدمات شهرداری
تهران در حماسه اربعین یادآور شد :تذکر من
در خصوص کمیسیون ماده پنج است؛ برطرف
کردن مغایرت ها و مشکالت هنگام اجرا در
طرح جامع و طرح های تفصیلی و تسهیل
طرح های موضعی و موضوعی در طرح جامع
تهران یکی از وظایف این کمیسیون است و
قرار بود تمام این طرح ها تهیه و به تصویب
کمیسیون برسد.
وی افزود :یکی از فعالیت های اصلی
در دوره چهارم تهیه طرح های موضوعی و
موضعی بود و من هنوز نمی دانم که تکلیف
این طرح ها در دوره پنجم به کجا رسیده
است؟
این عضو شورا با بیان اینکه اگر اجزای
طرح ها حذف شوند ،ساختار طرح جامع
تغییر خواهد کرد و شهر با آسیب مواجه
خواهد شد ،گفت :باید با بازنگری جامع ،محل
و دلیل مشکل مشخص شود و با دیدگاه کلی
نسبت به اصالح آن اقدام الزم صورت بگیرد.
امانی همچنین تصریح کرد :اجزای
تشکیل دهنده یک جامعه بر یکدیگر اثرگذار
هستند و هرگونه افزایش و بار بیش از
ظرفیت در کالبد شهر که افزایش جمعیت
شهر را به دنبال داشته باشد بر ترافیک ،حمل
و نقل عمومی ،آلودگی هوا و سبک زندگی
شهروندان اثرگذار خواهد بود .اگر این دوره
نیز بتوانیم حمل و نقل عمومی را توسعه
دهیم ،در کنار افزایش جمعیت و تقاضای
سفر ،وضعیت ترافیک عمال سنگین خواهد
ماند.
تامین هزینه احداث تونل مشترک
تأسیسات شهری از سوی وزارت کشور
در منطقه ۲۲
نرجس سلیمانی عضو کمیسیون نظارت
و حقوقی شورای اسالمی شهر تهران نیز
با بیان اینکه از دست دادن جان میهمان
عزیز شهرمان را تسلیت می گوییم و منتظر
گزارشات الزم از سوی نهادهای مرتبط
هستیم ،گفت :طبق قانون باید هزینه احداث
تونل مشترک تأسیسات شهری از سوی
وزارت کشور در منطقه  ۲۲تأمین شود.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش

شهردار تهران نصب تابلوهای روزشمار در
پروژه های عمرانی شهر اقتصادی و مقرون
به صرفه نیست ،تصریح کرد :با توجه به
این موضوع پیشنهاد می شود  ۲۲میدان در
مناطق  ۲۲گانه برای نصب تابلوی روزشمار
با ظرفیت معرفی  ۱۰پروژه برتر مورد بهره
برداری قرار بگیرد که می تواند مورد مطالعه
قرار بگیرد و بین مناطق رقابت ایجاد کند.
گزارش آسیبشناسی اربعین ارائه شود
سید احمد علوی رئیس کمیته
گردشگری شورا با اشاره به برگزاری حماسه
بزرگ اربعین گفت :هر سال می بینیم که
کشور عربستان با آن حجم از سرمایه میزبان
سه میلیون نفر می شود و بازهم گرفتاری و
مشکل دارد اما کشور عراق میزبان شایسته
ای بود و از مردم و دولت عراق که اجازه
ندادند برخی موضوعات داخلی ،حماسه
اربعین را تحت الشعاع قرار دهد ،تشکر می
کنیم.
وی ادامه داد :آسیب شناسی باید از
سوی شهرداری در خصوص حماسه اربعین
صورت بگیرد و گزارش را به شورا نیز ارائه
دهد تا بتوانیم خدمات را در سال های
آینده بهتر از قبل ارائه دهیم .با این وجود از
خدمات ارائه شده تقدیر می کنیم.
لزوم تشکیل سازمان اربعین در کشور
سید محمد آقامیری رئیس کمیته
عمران شورای اسالمی شهر تهران ضمن
تقدیر از نیروهای شهرداری به ویژه پاکبانان
برای خدمات رسانی به زائران اربعین گفت:
از تالش های شهرداری های مناطق و
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری نیز
تقدیر می کنیم .باید در این خصوص در
کشور قرارگاهی تشکیل شود و این ضرورت
احساس می شود که شهرداری با توجه به
توان موجود ،برگزاری این قرارگاه را عهده
دار شود.
وی افزود :سازمان حج و زیارت برای
تعداد  ۳۰تا  ۴۰هزار نفری که به حج اعزام
می شوند ،تشکیل شده اما امسال شاهد این
بودیم که میلیون ها زائر به عراق اعزام شدند؛
لذا پیشنهاد می شود سازمانی برای مدیریت
این حجم از زائران اربعین تشکیل شود.

خبر كوتاه

 ۱۰۰هزار متر مربع از معابر شمال تهران
در طرح خدمت بهسازی شد

شهردار منطقه یک گفت :بیش از  ۱۰۰هزار متر مربع
از معابر شمال تهران با پخش  ۱۴هزار تن آسفالت با هدف
خدماترسانی به شهروندان و تسهیل و تسریع در تردد
وسایل نقلیه در طی یک هفتهٔ اجرای طرح خدمت آسفالت
و بهسازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک،
حمیدرضا حاجوی اعالم کرد:طرح خدمت از شنبه ۱۹
شهریور با بسیج نیرو های شهرداری منطقه یک در شمال
تهران آغاز شد و تا پایان هفته بیش از  ۱۰۵معبر از منطقه
یک آسفالت مکانیزه ،روکش دستی و لکه گیری شد.
او افزود :با فعالیت  ۱۲اکیپ مرمت و روکش دستی
و  ۵اکیپ مکانیزه طرح خدمت در حوزه فنی و عمرانی در
شهرداری منطقه یک اجرا شد.
حاجوی افزود :تراش و روکش مکانیزه به حجم  ۸هزار
و  ۵۷۰تن آسفالت در  ۱۳معبر ،روکش دستی به حجم
 ۴هزار و  ۴۱۰تن آسفالت در  ۵۸معبر ،لکه گیری به
حجم  ۴۱تن آسفالت در  ۳۴معبر از اقدامات اجرایی در
این هفته بود.

نام  ۷معبر در تهران تغییر کرد

همزمان با نود و دومین جلسه شورای اسالمی شهر
تهران ،نام هفت معبر ،یک پل و دو بوستان در پایتخت
تغییر کرد.
در نود و دومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران
تغییر نام هفت معبر ،یک پل و دو بوستان با  ۱۷رأی موافق
اعضای شورا انجام شد.
در این جلسه کوچه یوسفی واقع در منطقه  ۹به نام
شهید آقامعلی میرزایی ،کوچه عالمی در منطقه  ۱۰به نام
شهید فرهاد داالیی ،کوچه آزاد در منطقه  ۱۰به نام شهید
عزیز کسبکار ،کوچه نهاوندی در منطقه  ۱۵به نام شهید
حسین رضا خان نژاد ،خیابان بیست و یکم غربی در منطقه
 ۲۱به نام شهید علی محمودی ،معبر فاقد نام در منطقه به
نام شهید مجید سلیمی زاده و خیابان پرواز در منطقه ۲۲
به نام شهید فرهاد مروتی تغییر یافت.
همچنین در منطقه  ۱۵بوستان فاقد نام در خیابان
خاوران ،خیابان شهید ناصری ،خیابان شهید هاشمی به نام
شهیدان زینال حسینی و بوستان فاقد نام دیگر در جنوب
غربی تقاطع بزرگراه خاوران و امام علی(ع) به نام شهید
مهدی ضیغمی کاشانی نامگذاری شد.
در این جلسه ،نامگذاری یک پل فاقد نام در منطقه
 ،۲۲تقاطع بزرگراه شهید خرازی و آیت اهلل مهدوی کنی به
نام شهید سید محسن نقیبی انجام شد.

شکوفایی در ورزش قهرمانی از دل
محالت میگذرد

رییس کمیته فوتبال و فوتسال مجلس شورای اسالمی
از لزوم توجه به ورزش همگانی و شهروندی سخن گفت و
اظهار داشت :راه رشد و توسعه ورزش قهرمانی و افتخار
آفرینی در میادین بینالمللی از دل محالت و توجه به
ورزش همگانی میگذرد.
به گزارش شهر و به نقل از پایگاه خبری سازمان ورزش
شهرداری تهران ،رحیم زارع با بیان این که» توجه به ورزش
همگانی ،توجه به سالمت و نشاط عمومی در جامعه است»
خاطر نشان ساخت :عالوه بر کارکردهای ورزش شهروندی
و همگانی در راستای ایجاد نشاط و ارتقای سطح سالمت
عمومی ،شناخت استعدادهای ناب ورزشی از دل مسابقات
محالت ،نکتهای است که نباید مغفول واقع شود.
نماینده مردم آباده در مجلس یازدهم تصریح کرد:
برای دلخوش نکردن به تک ستارهها در سپهر ورزش ایران،
باید پلهای واسط بین ورزش همگانی و ورزش قهرمانی
را دریابیم و با استعدادیابی به موقع و سیستماتیک،
نخبههای ورزشی را شناسایی و به جامعه قهرمانی معرفی
کنیم .به این ترتیب همیشه پشتوانههای قوی و محکمی
برای تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف خواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود از لزوم همراهی
و همکاری نهادهای متولی برای برقراری ارتباطات فرا
بخشی اثر بخش در حوزه ورزش سخن گفت و افزود:
مجلس از هر طرحی که در راستای کمک به توسعه و
رشد ورزش همگانی و شهروندی باشد استقبال و در این
راه از ظرفیتهای خود برای ایجاد ارتباطات مؤثر و جبران
خالءهای فعلی استفاده میکند.

برگزاری لیگ مینیفوتبال بانوان
شهر تهران در منطقه ۱۲

شهردار منطقه  ۱۲گفت :برای دومین سال متوالی ،لیگ
مینیفوتبال بانوان شهر تهران با حضور تیمهای مناطق ٢٢گانه
از شهریورماه تا پایان مهرماه سال جاری در منطقه  ۱۲در حال
برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۲امیر
یزدی ضمن تأکید بر گسترش ورزشهای همگانی برای
شهروندان گفت :برگزاری لیگ مینیفوتبال بانوان شهر تهران
که هماکنون دومین دوره آن در منطقه  ۱۲در حال برگزاری
است ،رویدادی ورزشی است که برای اولینبار در کشور برگزار
میشود و با استقبال خوبی از سوی بانوان شهرمان روبهرو شده
است .وی هدف از برگزاری این مسابقات را توسعه ورزش بانوان
و حمایت از رشتههای ورزشی نوین دانست و افزود :دومین
دوره لیک مینیفوتبال بانوان شهر تهران با حضور تیمهای
مناطق ۲۲گانه از شهریورماه سال جاری آغاز شده و تا پایان
مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.
در این باره سید امیرحسین ساداتی ،معاون امور اجتماعی
و فرهنگی منطقه  ١٢توضیح داد :این مسابقات از روز یکشنبه،
 ٦شهریورماه در زمین چمنمصنوعی شوش منطقه  ۱۲آغاز
شده و در روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته ادامه خواهد
داشت .زمان برگزاری مراسم اختتامیه آن نیز  ٢٦مهرماه،
همزمان با روز «تربیت بدنی» خواهد بود.
وی ادامه داد :در این دوره از مسابقات که با حضور ٢٠
تیم برگزار شده ،تیمها در  ٤گروه پنج تیمی ابتدا به صورت
دورهای و در مرحله بعد به صورت تکحذفی با هم به رقابت
خواهند پرداخت .روز نخست این مسابقات مرجان میرزایی،
معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران ،ضمن
خیرمقدم به تیمهای شرکتکننده ،از نحوه برگزاری این
رقابتها بازدید و از حمایتهای شهردار و معاون امور اجتماعی
و فرهنگی منطقه  ۱۲برای توسعه ورزش بانوان ابراز خرسندی
کرد .گفتنی است بازیکنان مستعد این دوره از مسابقات را
استعدادیابان شناسایی کرده و در قالب تیم قلب طهران به
اولین دوره مسابقات مینیفوتبال قهرمانی کشور اعزام خواهند
کرد.

