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افتتاح مسجد صاحب الزمان(عج) 

در منطقه 19
ــده منطقه 19 در آستانه  ــجد نوسازى ش پنجمين مس
والدت حضرت زهرا (س) با حضور رييس شوراى 
ــور و رييس مركز  ــاجد كل كش ــتگذارى مس سياس
ــهر تهران در جمع پرشور اهالى  فعاليت هاى دينى ش

مردم مومن و واليى منطقه 19 افتتاح شد.
در اين مراسم شهردار منطقه ضمن خجسته خواندن 
ــت پيامبراكرم (ص)،  ــم با ميالد دخ تقارن اين مراس
يكى از راهبردهاى محورى شهردار تهران را ساخت 
ــت هاى فرهنگى و  ــاجد خواند وگفت: از سياس مس
ــه محورى با تأكيد بر  ــهردار تهران، محل اجتماعى ش
ــاجد است. مسجد محور محله و مركز  محوريت مس
ــهروندان و ترويج  تالقى قلب ها، حل و فصل آالم ش
ــر در صيانت از نظام  ــاى دينى و تدابير رهب آموزه ه
ــت. فتح اللهى افزود: در  ــالمى اس مقدم جمهورى اس
منطقه 19، بيش از 30 مسجد فاخر ساخته شده و 60 
ــاخت است. نوسازى مساجد  مسجد نيز در حال س
ــمال و جنوب تهران و  نيز درجهت كاهش فاصله ش
ــيم شده است. به  به عدالت بين محالت منطقه تقس
ــهردار منطقه 19 مسجد صاحب الزمان(عج)  گفته ش
ــخگويى به نياز اهالى مؤمن و معتقد شهرك  در پاس
ــازمان عمران شهردارى  وليعصر(عج) با همكارى س
تهران ساخته شد كه به عنوان پنجمين مسجد نوسازى 
شده منطقه دراختيار شهروندان قرار گرفت. فتح الهى 
ــجد ديگر در راستاى رفع  همچنين از ساخت 2 مس
نياز مذهبى شهروندان منطقه خبر داد و تصريح كرد: 
ــاجد در حريم پايتخت و ديگرى در  يكى از اين مس

مركز ميوه و تره بار در حال ساخت هستند.

15 آبگرمكن خورشيدى در بوستان هاى 
شمال تهران راه اندازى شد

ــو و تجديد پذير 15  ــتفاده از انرژى هاى ن ــا هدف اس ب
ــمال تهران  ــتان هاى ش ــيدى در بوس آبگرمكن خورش
راه اندازى شد. مهندس آسيه اقدسى مدير واحد محيط 
ــت و انرژى شهردارى اين منطقه با بيان خبر فوق  زيس
اظهار داشت: تأثيرات مخرب سوخت هاى فسفرى بر 
محيط زيست، قيمت مناسب انرژى خورشيدى و اثر آن 
در كاهش آالينده هاى زيست محيطى از داليل استفاده 
از آبگرمكن هاى خورشيدى است كه توسط ستاد محيط 
زيست و توسعه پايدار شهردارى تهران و واحد محيط 
زيست و انرژى منطقه در بوستان هاى منطقه اجرا شده 
ــت . وى افزود : در حال حاضر 9 سرويس بهداشتى  اس
در بوستان هاى قيطريه، گلريزان، احمد لو، جمشيديه، 
22 بهمن، نيلوفر و پايانه دستواره به سيستم گرمايشى 
خورشيدى مجهز شده اند. اقدسى گفت: با اجراى اين 
طرح آب در سرويس هاى بهداشتى تا دماى 75 درجه با 
ــتفاده از انرژى خورشيدى گرم و در حدود30 تا 40   اس

درصد در مصرف سوخت صرفه جويى مي شود.

جشن همراز ياس و بزرگداشت 
مقام زن در منطقه 21 برگزار شد

همزمان با فرا رسيدن ميالد با سعادت دخت نبى مكرم 
اسالم حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن جشن همراز 
ــام و ديگر مديران منطقه اى در  ياس با حضور قائم مق
ــالن ققنوس مركز آموزش هاى اجتماعى منطقه 21  س
برگزار شد. در اين مراسم دكتر پيمان پور  نصر قائم مقام 
منطقه ضمن تبريك والدت حضرت فاطمه زهرا( س ) 
ــهرى به نقش  ــا تاكيد بر توجه مديريت ش و روز زن ب
واالى زن در تحكيم بنياد خانواده گفت : بحث تحكيم 
ــهردارى تهران  بنياد خانواده يكى از دغدغه هاى مهم ش
ــالش خود را براى  ــت كه بنا به همين دليل تمام ت اس
ــتفاده از طرح ها و ايده ها  ــدن اين مهم با اس اجرايى ش
در مناسبت ها و برنامه هاى مختلف معطوف كرده ايم. 
ــوه  ــر در ادامه حضرت فاطمه زهرا (س) را اس پورنص
تمام زنان عالم دانست و اضافه كرد : سيره زندگى دخت 
ــلمان  ــول اكرم (ص) بايد در زندگى تمام زنان مس رس

سارى و جارى باشد .

خيابان امام خمينى(ره) حد فاصل 
خيابان قصرالدشت تا خيابان 
كارون يك طرفه مى شود

ــرح تعريض  ــات فاز دوم ط ــان با اجراى عملي همزم
ــردد خودرو ها حد  ــير ت ــان امام خمينى (ره) مس خياب
فاصل خيابان قصرالدشت تا خيابان كارون براى اجراى 
عمليات عمرانى به طور موقت يك طرفه مى شود. فرامرز 
ــهردار اين منطقه با اعالم اين خبر گفت : به  عظيمى ش
ــى فاز دوم  ــراى عمليات عمران ــريع در اج منظور تس
ــى (ره) با اعمال تدابير ويژه  تعريض خيابان امام خمين
ترافيكى مسير غرب به شرق اين معبر حدفاصل خيابان 
ــدود  ــت تا خيابان كارون به طور موقت مس قصرالدش
ــير جايگزين امكان پذير  و تردد خودرو ها از طريق مس
ــزود : خودروهاى عبورى غرب به  خواهد بود . وى اف
شرق مى توانند براى ادامه مسير از طريق خيابان جيحون 
به خيابان مالك اشتر در جنوب وارد شوند و همچنين از 
تقاطع خيابان كارون به خيابان هاشمى در شمال استفاده 
كنند . شهردار منطقه 10 در بخش ديگرى از سخنانش 
ــع خيابان هاى  ــدى ترافيك تقاط ــش 60 درص از كاه
ــون خبر داد و تصريح كرد : با  امام خمينى  (ره) و جيح
اجراى عمليات اصالح هندسى و حذف چراغ راهنمايى ، 

ترافيك اين معبر به طور محسوسى كاهش يافته است .

اجراى 12 مانور امداد و نجات 
در ورودى غربى تهران

رئيس ستاد مديريت بحران شهردارى منطقه 9 از اجراى 
ــال جارى در سطح  12 مانور امداد و نجات تا پايان س
منطقه خبر داد. حسين سلطانى با اعالم اين خبر گفت: به 
منظور ارتقا آگاهى شهروندان و آشنايى آنان با چگونگى 
انجام فعاليت در زمان بحران، عالوه بر برپايى دوره هاى 
آموزشى در مراكز فرهنگى  و اجتماعى پيش بينى شده 
كه مانورهايى هم برگزار شود. وى افزود: ازمجموع 12 
ــده 8 مورد در قالب تخليه واسكان  مانور پيش بينى ش
ــرارى، يك مورد با همكارى نهادهاى تخصصى،  اضط
يك مورد به شكل سراسرى و دورميزى و2 مورد هم در 
هر يك از نواحى برگزار مي شود. سلطانى تصريح كرد: 
ــورد مانور پناهگيرى هم پيش بينى  عالوه بر اين 23 م
ــدارس و مجتمع هاى  ــد م ــه در مراكزى مانن ــده ك ش

مسكونى اجرايى مي شود.

مديرعامل سازمان پايانه ها خبر داد:
اجراى مرحله نخست طرح 

هوشمندسازى 
ــراى موفقيت آميز  ــازمان پايانه ها از اج مديرعامل س
ــازى در پايانه هاى  ــت طرح هوشمندس مرحله نخس

مسافرى چهارگانه تهران خبر داد.
محمدرضا حاجى بيگى افزود: «در اين مرحله، بخشى 
ــازى  ــانى، همچنين يكپارچه س ــامانه اطالع رس از س
سيستم دريافت عوارض در پايانه ها، فعاليت رسمى 

و دائمى خود را آغاز كرده است.»
ــراى اين مرحله، پس از  ــه گفته حاجى بيگى، با اج ب
اين، دقت آمار ارائه شده در سازمان پايانه ها به ميزان 
صددرصد مى رسد و هر مدير يا مسوولى مى تواند بر 
مبناى آمار كامال محاسبه شده و علمى، تصميم گيرى 

كند.
ــامانه  ــخصات اين س ــريح ويژگى ها و مش وى در تش
ــى  و منحصر به فرد در  ــتفاده از نرم افزار بوم كه با اس
ــود، با اشاره به اين كه در  ــازمان پايانه ها انجام مى ش س
ــاوگان حمل ونقل  ــش از 35درصد ن ــر بي حال حاض
برون شهرى كشور در اختيار پايانه هاى مسافرى تهران 
است، تصريح كرد: «با جمع آورى نرم افزارهاى موجود 
ــى همه جانبه نقاط ضعف و قوت  ــور و بررس در كش
ــال آينده  آن ها، نرم افزارى را به كار گرفتيم كه تا 10س
ــامانه حمل ونقل برون شهرى  ــخگوى نيازهاى س پاس
ــد.»رئيس هيات مديره اتحاديه سازمان هاى  كشور باش
پايانه هاى شهردارى هاى كشور افزود: «اين نرم افزار با 
ديدگاه كشورى طراحى و به گونه اى راه اندازى شد كه 
با حداقل تغيير در همه سازمان هاى مرتبط با حمل ونقل 
ــد.»وى گفت: «براى اين  برون شهرى قابل استفاده باش
ــى موجود  ــرفته ترين زبان برنامه نويس نرم افزار از پيش
ــتفاده شده تا در آينده با محدوديت رو به  در كشور اس
ــود و به صورتى است كه با توجه به امكان اجرا  رو نش
روى همه ابزارهاى رايانه اى و ارتباطى از جمله تبلت، 
ــراه و...، كاربرانى كه امكان  ــى تلفن هم لپ تاپ، گوش
ــهردارى تهران داشته  ــى آنالين را به سامانه ش دسترس
ــند، مى توانند از آمار و اطالعات لحظه اى مربوط  باش
به سفر از پايانه ها برخوردار شوند.»حاجى بيگى تاكيد 
كرد: «با بهره گيرى از اين سامانه، همه اطالعات و آمار 
ــيرهاى پررفت وآمد، زمان ورود و خروج  از جمله مس
و تاخير حركت اتوبوس ها، شمار مسافر، شمار شهر ها 
با تقاضاى فراوان سفر،   تعداد سرويس هاى حمل ونقل 
شركت ها و... در اختيار كاربران قرار مى گيرد تا مبناى 
ــافران  ــه خدمات بهتر به مس ــراى ارائ ــزى ب برنامه ري
ــان كرد:   ــازمان پايانه ها خاطرنش ــد.»مديرعامل س باش

ــفر براى مسافران و مراجعه كنندگان به  «برنامه ريزى س
پايانه ها در آينده بر همين مبنا انجام مى گيرد؛ به گونه اى 
كه حتى ساعت ورود و خروج اتوبوس ها به پايانه هاى 
مسافرى تهران، به صورت آنالين در اختيار مسافران و 

استقبال كنندگان از آنان قرار خواهد گرفت.»
ــن  ــتفاده از اي ــا اس ــر ب ــال حاض ــزود: «در ح وى اف
ــزان تاخير در حركت  ــامانه به صورت لحظه اى مي س
اتوبوس هاى مسافربرى رصد مى شود و اين در حالى 
است كه ميانگين تاخير در پايانه هاى چهارگانه تهران 
ــت و  ــيده اس ــال حاضر به حدود 10دقيقه رس در ح
تالش مى كنيم با برنامه ريزى و هماهنگى با مسئوالن 
ــن ميزان را  ــافربرى،  اي ــركت ها و تعاونى هاى مس ش
ــى با بيان  ــش دهيم.»حاجى بيگ ــتر كاه ــه بيش هرچ
ــرويس هاى خروجى از پايانه هاى  اين كه ميانگين س
ــت و به  ــتگاه در روز اس ــافرى تهران، 4هزار دس مس
ــرويس ورودى وجود دارد، افزود:  همين ميزان هم س
«با به كارگيرى اين سامانه، مسيرهايى كه شمار مسافر 
ــت و پررفت وآمد هستند،  مشخص و  آن ها زياد تر اس
ــغال صندلى در برخى مسير ها،  با بررسى ضريب اش
به گونه اى برنامه ريزى مى شود كه اتوبوسى با ضريب 
ــيم.»وى  ــته باش ــغال صندلى زير 70درصد نداش اش
ــى دريافت عوارض و  ــن به موضوع چگونگ همچني
ــافرى  ــازى آن در پايانه هاى مس ــرورت يكسان س ض
ــتفاده از اين  ــرد و گفت: اكنون با اس ــاره ك تهران اش
ــافرى  ــت عوارض در پايانه هاى مس نرم افزار، درياف
ــان انجام مى شود كه با اين كار  تهران به صورت يكس
عالوه بر هوشمندسازى فعاليت ها،  سيستم محاسبات 

دستى و كاغذبازى حذف مى شود.»

سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس:
خودروسازان نبايد به بانك ها 

متكى باشند   
سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى 
اسالمى گفت: صنعت خودروسازى درحوزه زنجيره 
ــتراتژى  ــد راهبرد معين و اس ــع مالى باي ــن مناب تأمي

مشخصى داشته باشد.
روح  اهللا عباس پور افزود: خودروسازى به عنوان يك 
ــد و خودروسازان  ــودآور باش بنگاه اقتصادى بايد س

نبايد به تسهيالت و منابع بانكى اتكا داشته باشند.
وى با اشاره به اين  كه خودروسازان نبايد به بانك ها 
ــى از درآمد  ــرد: حتى بخش ــند، اظهار ك ــى باش متك
ــازان نيز بايد براى اشتغال و ارتقاى كيفيت  خودروس

خودرو صرف شود.
عباس پور با تاكيد بر لزوم افزايش بهره ورى در صنعت 
خودرو، تصريح كرد: بايد با رشد ظرفيت هاى اسمى، 

هزينه تمام شده در صنعت خودرو كاهش يابد.
وى با بيان اين كه صنعت خودرو نيازمند توجه بيشتر 
به كيفيت است، اضافه كرد: در دنياى اقتصادى بدون 
مرز، آن چه مهم است كيفيت است چرا كه پايدارى 

بنگاه هاى اقتصادى با كيفيت باال محقق مى شود.
ــازان براى كسب  عباس پور با اعالم اين كه خودروس
بازارهاى جهانى و پويايى در رقابت بايد كيفيت خود 
را باال ببرند، گفت: ارتقاى كيفيت، افزايش بهره ورى 
و كاهش قيمت، جز در ارتباط و تعامل موثر با مراكز 

تحقيقاتى و دانشگاهى محقق نمى شود.
ــادن مجلس در  ــيون صنايع و مع ــخنگوى كميس س
پايان خاطرنشان كرد: مهمتر از همه فعاليت ها وجود 
ــت چرا كه اگر كارها با  روحيه جهادى و اعتقادى اس
ــود، قطعاً رشد و ارتقا در كشور  اين روحيه انجام ش

صورت خواهد گرفت.

ــهردارى تهران گفت:  معاون حمل و نقل و ترافيك ش
در خرداد عمليات بهره بردارى از بخش جنوبى خط 

3 مترو تهران آغاز خواهد شد.
ــا بيان اين  ــمى  ب ــيد جعفر تشكرى هاش مهندس س
ــدى از خط 3 مترو  ــرد: اخيرا بازدي ــب اظهار ك مطل
ــتيم كه خوشبختانه شاهد پيشرفت خوب  تهران داش
ــت در  عمليات عمرانى در اين خط بوديم و اميد اس
ــرداد عمليات بهره بردارى از بخش جنوبى خط 3  خ

مترو تهران آغاز شود.
وى ادامه داد: در مسير نيمه جنوبى خط 3 مترو تهران 
يعنى از بزرگراه آزادگان تا چهارراه ولى عصر(عج) به 
ــرى قطعات كوچك كه بيش از چند صد  جز يك س
ــاخته و الينيگ شده ،  ــود، تمام تونل ها س متر نمي ش
همچنين ريل گذارى در بخش وسيعى از خط انجام 
ــرعت  ــت، ما بقى كارها نيز با س ــورت گرفته اس ص

دنبال مي شود.
معاون شهردار تهران با تاكيد براينكه تمام ايستگاه هاى 
ــتند و  نيمه جنوبى خط 3 در مرحله نازك كارى هس
ــت گفت: هيچ  ــوب بوده اس ــيار خ روند كارها بس

ــرو تهران طى  ــه جنوبى خط 3 مت ــى در نيم كارگاه
ــت و در تمام  ــاعت حتى لحظه اى تعطيل نيس 24 س
ــت كارها پيگيرى  ــتگاه بخش جنوبى با جدي 9 ايس

مي شود.
ــا بيان اينكه نيمه جنوبى خط 3 مترو تهران در  وى ب
خرداد ماه به صورت تدريجى به بهره بردارى رسيده 

ــافرگيرى مي رود گفت: پيش بينى شده  و زير بار مس
ــتگاه از مجموع  ــت كه در مرحله نخست 4 ايس اس
ــه بهره بردارى  ــى خط 3 ب ــتگاه هاى نيمه جنوب ايس
ــتگاه ها وارد مدار  ــاير ايس ــد و بعد به مرور س برس

خدمات رسانى شوند.
تشكرى هاشمى همچنين در خصوص بهره بردارى از 
ــتگاه هاى بخش ميانى خط 3 حدفاصل ايستگاه  ايس
ــهيد بهشتى  ــتگاه ش چهارراه ولى عصر (عج) تا ايس
ــتگاه هاى بخش ميانى خط 3 مترو تهران  گفت: ايس
ــتگاه  ــدان ولى عصر(عج) و ايس ــتگاه مي ــد ايس مانن
ــت ساخت است و تالش مي شود كه  فاطمى در دس
ايستگاه هاى اين خط يكى پس از ديگرى وارد مدار 

خدمات رسانى به شهروندان شوند.
ــى از مهمترين  ــرد: خط 3 مترو يك ــح ك  وى تصري
خطوط شبكه مترو تهران محسوب مي شود كه شمال 
ــرق تهران را به جنوب غربى شهر متصل مي كند و  ش
ــهر به  با توجه به عبور خط از نقاط مهم و پرتردد ش
ويژه نقاط مركزى ، پيش بينى مي شود اين خط به يكى 

از پرمسافرترين خطوط مترو پايتخت تبديل شود.

در آستانه سالروز والدت با سعادت حضرت زهرا (س) 
ــت مقام زن، «خانه هنرمندان ايران»  و روز گراميداش
ــهروندان  ــته از«ش ــاعت 15 ديروز ميزبان آن دس س
ــنواره  ــتين جش ــت كه در نخس ــد تهران» اس هنرمن
ــبت به  ــكات در محور حمل و نقل و ترافيك، نس مش

خلق آثار هنرى اقدام كردند.
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى 
تهران با اعالم اين خبر گفت: نكته قابل  تامل در آثار 

ــنواره اين است كه مردم ترافيك  ارسالى به اين جش
ــفيد» نمى بينند، هر چند  ــياهِ سياه» يا «سفيِد س را «س
ــترى» رنگ است.  فضاى غالب آثار دريافتى «خاكس
ــالى  ــهرام جبارى زادگان افزود: در ميان آثار ارس ش
ــنواره، آثارى وجود دارد كه تصوير  به دبيرخانه جش
ــيم كرده، هر چند تعداد  ــنى از ترافيك را ترس روش
ــن كه در آثار  ــت. وى با بيان اي ــن آثار محدود اس اي
ــك از زواياى مختلف  ــى وجوه متفاوت ترافي دريافت

ــيم  ــه تصوير در آمده، اظهار كرد: در اين ميان ترس ب
ــتى هاى ترافيك و آثار آن از جمله آلودگى هوا و  زش
ــز زيبايى هاى اين پديده از جمله تصاويرى مرتبط  ني
با توسعه حمل و نقل عمومى و استفاده شهروندان از 
وسايل نقليه عمومى، جاى تامل دارد. جبارى زادگان 
ــل و ترافيك به  ــاره به اين كه محور حمل و نق با اش
عنوان نخستين محور جشنواره مشكات مورد استقبال 
ــهروندان قرار گرفت، تصريح كرد:  دور از انتظار ش

ــترك  ــكل مش تهرانى ها ترافيك را به عنوان يك مش
ــترى مى بينند. معاون آموزش سازمان  به رنگ خاكس
ــران در پايان  ــهردارى ته ــك ش ــل و ترافي حمل و نق
خاطرنشان كرد: هر چند ترافيك به عنوان مساله اول 
ــهرى تهران و  ــترك مديريت ش پايتخت، دغدغه مش
ــهروندان تهرانى است اما متاسفانه به نظر مى رسد  ش
دولت مردان نسبت به اين دل مشغولى مردم پايتخت 

عنايت چندانى ندارند.

ــى روز ملى ارتقاى  ــش غير دولت ــتين هماي در نخس
سالمت ادارى ، از شهردارى تهران به عنوان سازمان 

فعال در ارتقاى سالمت ادارى قدردانى شد .
ــتين همايش غير دولتى  ــى ديروز در نخس ناصر امان
ــالمت ادارى كه با حضور وزير  ــى ارتقاى س روز مل
ــازمان بازرسى كل كشور  ــترى و قائم مقام س دادگس
ــاره به اقدامات شهردارى تهران در  برگزار شد با اش
ــالمت ادارى گفت : شهردارى تهران  حوزه ارتقاى س
ــنل دارد و داراى 22  بيش از 55 هزار كارمند و پرس
ــازمان مستقل  منطقه ، 374 محله ، 123 ناحيه ، 15 س
ــت   ــتقل و هزاران پيمانكار اس ــازمان غير مس و 5 س
ــت كه از همه  ــوان تهران را ايران كوچكى دانس مي ت
ــتان ها و روستاها در آن وجود دارد .  استان ها ، شهرس

ــابقه تاريخى شهردارى در  ــاره به اينكه س وى با اش
ــال گذشته و از زمان تشكيل  ذهن مردم طى چند س
ــائل شهر  بلديه به دليل عدم رضايت و توجه به مس
ــت ، اظهار كرد : هر  تهران مطلوب و ايده آل نبوده اس
مديرى در اين سازمان سعى كرد رضايت شهروندان 
را كسب كرده و در بهبود اين نگاه تالش كند . امانى 
ــان كرد : درهشت سال گذشته تالش شده  خاطر نش
ــودگى ، آلودگى  ــگاه مردم به بلديه كه به دليل فرس ن
ــود يابد و اين  ــگاه خوبى نبود بهب ــى اعتمادى ن و ب
ــازمانى خدماتى به  ــدن از س ــر نگاه با تبديل ش تغيي
ــن اقدام به  ــد و اي ــوى نهادى اجتماعى انجام ش س
ــالمت ادارى بوده  عنوان مهمترين كار در ارتقاى س
ــت كه با تالش شهردارى و حمايت شوراى شهر  اس

ــى و ادارى  ــم مقام معاونت مال ــورت گرفت .قائ ص
شهردارى تهران افزود : تغيير نگاه شهردارى به مردم 
ــهردارى طى چند سال گذشته از طريق  و مردم به ش
كوچك سازى ، هوشمند سازى و شفاف سازى انجام 
ــده تا آنچه مردم مي توانستند خود  ــد و تال ش ش ش
ــهردارى منتقل شود . وى ،  انجام دهند به خارج از ش
نظارت پذيرى و مشاركت پذيرى از سوى شهردارى 
ــه اى را از ديگر  ــازمانى شيش ــدن به س ــل ش و تبدي
اقدامات انجام شده دانست و گفت : از طريق بيش از 
5 هزار نفر از برگزيدگان مردم كه شوراياران هستند 
ــهرداران نظارت وجود دارد  بر مديران محالت و ش
ــت. وى در  ــاركت اجتماعى اس و اين به معناى مش
ــى در انتخاب مديران  ــاره به روش علم ــه با اش ادام

ــهردارى و همچنين توجه به معيشت كاركنان اين  ش
سازمان تصريح كرد : با اقداماتى كه انجام شده است 
ــال اخير ميزان تشكيل پرونده در حوزه  طى چند س

تخلفات كاهش داشته است .

ــيد محمدجواد شوشترى مدير عامل سازمان  دكتر س
ــهر تهران از تاسيس دبيرخانه جشنواره  زيباسازى ش

بين  المللى نشانه نوشته پيامبر اكرم (ص) خبر داد.
ــنواره بين المللى نشانه  ــت خبرى نخستين جش نشس
نوشته پيامبر اكرم (ص) صبح ديروز  با حضور دكتر 
ــيد محمدجواد شوشترى، مجيد مجيدى و ابراهيم  س

ــد. در ابتداى  ــى در برج ميالد تهران برگزار ش حقيق
اين نشست، مجيدى با اشاره به نحوه شكل گيرى اين 
ــنواره گفت: بهانه اصلى برگزارى اين جشنواره  جش
ــته براى عنوان بندى  ــانه نوش ــتر و طراحى نش پوس
ــردارى آن پايان يافته  ــم «محمد(ص )» كه فيلمب فيل
ــل پس از توليد را  ــت. وى افزود: اين فيلم مراح اس
ــى مى كند و در حل حاضر تنها صحنه هاى مربوط  ط
ــت كه به  ــاب فيل مانده اس ــكانس هاى  اصح به س
ــكالتى كه با دولت هند بر سر فيلمبردارى  دليل مش
ــد و طى يك  ــش آمد راهى آفريقا خواهيم ش كار پي
هفته كار تمام مى شود.مجيدى ضمن ابراز اميدوارى 
ــال 92 آماده اكران  ــه فيلم تا پايان س ــن بابت ك از اي
ــود، گفت: به همين جهت تصميم گرفتيم حال كه  ش
ــاخته ايم از تمام  با نام مقدس پيامبر(ص) فيلمى  س
ــوزه خط و گرافيك چه در  ــت هنرمندان در ح ظرفي
ــور استفاده كنيم و  ــور و چه خارج از كش داخل كش

ــت  مبناى يك حركت فرهنگى را بگذاريم و قرار اس
اين جشنواره ادامه يابد.مجيدى تاكيد كرد كه از اين 
ــنواره قرار  جهت كه بعدها آثار راه يافته به اين جش
است در سطح شهر استفاده شود؛ سازمان زيباسازى 
ــن رويداد فرهنگى  ــهردارى به عنوان حامى به اي ش
ــه سيد محمد جواد  ــت.در ادامه جلس و هنرى پيوس
ــترى، مديرعامل سازمان زيباسازى شهر تهران  شوش
ــى  نيز با تاكيد بر اينكه در ميان بحث هاى داغ سياس
روز، اميدوار است اين حركت فرهنگى حمايت شود 
ــاركت  ــكر مى كنم كه مش گفت: از آقاى مجيدى تش
شهردارى را پذيرفتند. در اين زمانه كه هجمه به دين 
ــاهد هستيم و دنيا سعى  ــالم را از هر سو ش مبين اس
ــبت  ــلمانان نس ــنى را به مس مى كند هر حركت خش
بدهد، ساخت فيلم پيامبر اسالم توسط مجيد مجيدى 
ــه دهيم. ما  ــن حركت ر ادام ــد تا ما اي ــه اى ش بهان
معتقديم در چنين حركت هايى كه پاى زيبايى شناسى 

ــت بايد آثار در مكانى به ظهور برسند و  در ميان اس
ــهر. ما بنا داريم آثار اين  ــطح ش چه جايى بهتر از س
ــتگاه هاى مترو و اتوبان ها نصب  جشنواره را در ايس
ــازمان زيباسازى ادامه داد: ما براى  كنيم.مديرعامل س
ــنواره يك دور نما داريم و بر همين اساس  اين جش
نيز اين جشنواره با مطالعه بسيار و با دورنمايى كلى 
شكل گرفت. ما قصد داريم كه اين رويداد فرهنگى 
و هنرى ادامه داشته باشد و بر همين اساس دبيرخانه 
ــيس خواهيم كرد. ما در  دائمى اين جشنواره را تاس
ــتيم كه اين جشنواره بتواند جاى خود را  پى اين هس
ــنواره  در جهان باز كند و فكر مي كنم ما در اين جش
ــادى و معنوى خرج كنيم در  ــه كه به لحاظ م هرآنچ
ــتيزان و هجمه هاى كه وجود  برابر سرمايه، اسالم س
دارد هيچ چيز نيست. اما ما اطمينان ويژه اى به اعتقاد 
ــدان مان داريم و با اتكا به اين توانايى در برابر  هنرمن

اين هجمه خواهيم ايستاد.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران خبر داد:
آغاز بهره بردارى از بخش جنوبى خط 3 مترو تهران در خرداد ماه 

در قالب جشنواره مشكات در محور ترافيك؛
تهرانى ها ترافيك را خاكسترى رنگ مي بينند 

در نخستين همايش غير دولتى روز ملى ارتقاى سالمت ادارى؛ 
شهردارى تهران به عنوان سازمان فعال در ارتقاى سالمت ادارى معرفى شد

مديرعامل سازمان زيباسازى:
جشنواره نشانه نوشته پيامبر اكرم (ص) صاحب دبيرخانه دائمى مى شود

رئيس هيات مديره شركت كنترل كيفيت هواى تهران با 
بيان اينكه 40 درصد از ذرات معلق هوا در تهران ناشى 
ــوخت ديزل است گفت: يك خودروى  از احتراق س
ــور ما به اندازه چند ده خودرو  ــنگين در كش ديزل س
ــوخت ديزل  توليد آاليندگى دارد ، چرا كه وضعيت س

نامناسب است و از استاندارد ها فاصله زيادى دارد.
ــب اظهار كرد:  ــينى با بيان اين مطل دكتر وحيد حس
ــورما 7 هزار  ــوخت ديزل در كش ــدار گوگرد س مق

پى پى ام است، اين در حالى است كه هيچ كجاى دنيا 
چنين وضعيتى وجود ندارد و سوخت ديزل استاندارد 

بايد كمتر از 10 پى پى ام گوگرد داشته باشد.
ــريف در ادامه تصريح كرد:  ــتاد دانشگاه صنعتى ش اس
سازمان بهداشت جهانى چندى پيش گزارشى منتشر 
كرد مبنى براينكه احتراق سوخت ديزل سرطان زا است 
و نرخ مرگ و مير با غلظت ذرات معلق در هوا رابطه 
مستقيم و خطى دارد، اما متاسفانه در كشور ما آن طور 

كه بايد و شايد به ارتقا كيفيت سوخت و خودرو توجه 
نمي شود و ساالنه تعدادى زيادى از شهروندان به دليل 

آلودگى هوا جان خود را از دست مي دهند.
وى با اينكه در تمام دنيا آلوده كننده ها، هزينه آلودگى 
هوا را مي پردازند اما در ايران اين اصل مغفول مانده 
ــهرهاى پيشرفته دنيا به طور  است گفت: در تمام ش
ــهرى فقط با  ــبز ش ــال مجوز ورود به محدوده س مث
ــب عدم آاليندگى خودروها امكان پذير است  برچس

اما ما محدوده طرح ترافيك را در بخش مركزى شهر 
ــى اصال آالينده نبودن خودروها را  ايجاد مي كنيم ول

براى ورود به اين محدوده مالك قرار نمي دهيم.
حسينى تاكيد كرد: بايد ارتقاى كيفيت سوخت بنزين 
ــترى دنبال شود تا  ــور با جديت بيش و ديزل در كش
بيش از اين شاهد وجود آالينده هاى بسيار خطرناك 
ــور نباشيم و سالمتى و جان  در هواى شهرهاى كش

شهروندان بيش از اين به خطر نيفتد.

ن پايانه ها خبر داد:
له نخست طرح

ندسازى
ــراى موفقيت آميز  ه ها از اج
ــازى در پايانه هاى  وشمندس

 خبر داد.
فزود: «در اين مرحله، بخشى 
ــازى  ى، همچنين يكپارچه س
 در پايانه ها، فعاليت رسمى 

ده است.»
ــراى اين مرحله، پس از   اج
 در سازمان پايانه ها به ميزان 
 مدير يا مسوولى مى تواند بر 
ه شده و علمى، تصميم گيرى 

رييس هيات مديره شركت كنترل كيفيت هواى تهران:

نرخ مرگ و مير با غلظت ذرات معلق در هوا 
رابطه مستقيم و خطى دارد


