
رييس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
تهران از افزايش 2,3 برابري آلودگي هواي شهر تهران 
در سال جاري خبر داد و گفت: از ابتداي امسال تا 10 
ــاخص كيفيت هواى تهران فقط در63 روز،  تير ماه، ش
ــالم» را نشان داده كه اين رقم در مقايسه با  عالمت «س

سال گذشته، 20 روز كمتر بوده است .
ــن مطالب اظهار  ــاعري با اعالم اي  علي محمد ش
ــال جارى تاكنون،  تهران 30 روز  ــت: از ابتداي س داش

هواى ناسالم داشته است در صورتى كه در مدت مشابه 
ــال 93 فقط 13 روز هواى ناسالم را تهرانى ها تجربه  س
ــد.  وي با بيان اينكه هواى تهران با افزايش 2/3  كرده ان
ــه با مدت مشابه سال گذشته  برابرى آلودگى در مقايس
مواجه است افزود:  به دليل ورود ريزگردهاى خارجى و 
همچنين گرد و غبار برخواسته از اراضى بيابانى اطراف 

تهران هواى تهران در اكثر روزها خاكسترى است.
شاعري اضافه كرد: مديريت ناصحيح بر منابع آب، 

ــيلى علل  ــى و مصرف بى رويه انرژى هاى فس بيابانزاي
اصلى آلودگى هواى كشور و كالنشهر تهران است.

به گفته شاعري بطور كلى ريزگردها بر اثر  برخورد 
ــي كه موجب انتقال  ــاي مخالف و ايجاد همگراي باده
ــه ترازهاي باالتر  ــطح زمين ب ذرات گرد و خاك از س
شده و به دنبال آن هوايي غبارآلود نمايان مى كند بوجود 
مى آيند. شاعرى افزود: آلودگى هاى هوا در 6 ماهه اول 
عمدتاً مربوط به ريزگردهاى ناشى از بيابان هاى خارجى 

و داخلى است، اما منابع آلودگى هوا در 6 ماهه دوم سال 
ــيكلت و منابع خانگى،  مربوط به خودروها، موتور س

ادارى و غيره است.
ــتگاه هاى پارك قائم با 43  ــت ايس  الزم به ذكر اس

روز هواى ناسالم، دانشگاه علم و صنعت40 روز، ستاد 
ــهررى با 35 روز هواى  بحران 38 روز و فرماندارى ش
ناسالم آلوده ترين ايستگاه هاى سنجش آلودگى هواى 

تهران در سال 94 را به خود اختصاص داده اند.
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ويژه برنامه هفته مبارزه با 

مواد مخدر در بوستان جوانمردان
ــواد مخدر،  ــارزه با م ــه  جهانى مب ــان با هفت همزم
ويژه برنامه  پيشگيرى از اعتياد و آگاه سازى از خطرات و 
مضرات سوء مصرف مواد مخدر  در بوستان جوانمردان 

برگزارشد.
سيد مازيار علوى  ،معاون  اجتماعى و فرهنگى منطقه 
با اشاره به ضرورت ارتقاى آگاهى جوانان به پيامدهاى 
ــرف مواد مخدر گفت: همزمان با هفته مبارزه مواد  مص
مخدر  ويژه برنامه فرهنگى وآموزشى متعددى درقالب 
ــنتى وهمچنين  ــيقى س ــى ، موس ــراى تئاتر آموزش اج
ــتان جوانمردان  اجراشد. ــاوره تخصصى  در بوس مش
ــارزه با موادمخدر پهنه  ــزود: ويژه برنامه هفته مب وى اف
غرب تهران به ميزبانى منطقه 5 در بوستان جوانمردان 
وبا حضور شهروندان مناطق 2،9،22،5 و21 برگزارشد. 
علوى تصريح كرد: دراين ويژه برنامه همزمان با اجراى 
برنامه هاى فرهنگى ، غرفه هاى مشاوره تخصصى ،گروه 
همسان ،بهبود يافتگان ، ورزش ، اطالع رسانى وهمچنين 

غرفه عرضه محصوالت توليدى بهبود يافتگان برپا شد.
ــه  اعتياد يك بيمارى اجتماعى  وى با تاكيد براينك
ــمى وروانى دارد وتا زمانى كه  ــت كه عوارض جس اس
ــود  حل اين  ــايى نش علل وعوامل گرايش به آن شناس
مشكل اجتماعى محقق نمى شود گفت: برهمين اساس 
ــواد مخدر  ــاى گرايش به م ــش زمينه ه ــا هدف كاه ب
ــى از مصرف مواد ، نمايش   ــنايى با پيامدهاى ناش و آش

آموزشى  اجرا شد.

ساماندهى و رفع سد معبر 
كيوسك هاى مطبوعاتى در منطقه 4

رئيس اداره ساماندهى شهردارى منطقه 4 از رفع سد 
معبر كيوسك هاى مطبوعاتى در محدوده منطقه 4 خبر 
داد.  ناصر رضاپور با اعالم اين خبر بيان داشت: بازبينى 
پرونده هاى داراى راى تمهيدات بند 20 و نيز رفع سد 
ــكهاى مطبوعاتى محدوده منطقه در دستور  معبر كيوس
كار قرار گرفت.رئيس اداره ساماندهى منطقه 4 ادامه داد: 
براين مبنا ، نسبت به بازبينى و كنترل و بروز رسانى تعداد 
70 فقره از پرونده هاى داراى راى تمهيدات كميسيون 

بند 20 ماده 55 اقدام شد.وى افزود: همچنين در راستاى 
خدمات رسانى به شهروندان نسبت به رفع سد معبر 2 
مورد كيوسك مطبوعاتى و جمع آورى الحاقات نصب 
ــك اقدامات الزم توسط اداره  شده بر روى بدنه كيوس
ــد.رضاپور در ادامه به تعويض  ــاماندهى اجرايى ش س
ــك هاى محدوده منطقه  ــوده كيوس ــايبان هاى فرس س
ــاره كرد و گفت:  اين طرح با هدف خدمت رسانى  اش
ــاماندهى و آراستگى نماى بيرونى  ــهروندان و س به ش
ــك  ــك ها پس از ابالغ اخطاريه، صاحبان كيوس كيوس

اقدام به تعويض سايبان هاى فرسوده كردند.

اجراى طرح مبارزه با جانوران 
موذى در منطقه 13

طرح مبارزه با جانوران موذى با همكارى شورايارى 
محالت و شهروندان جهت   پاكسازى منطقه در دست 
اجراست.  محسن پارسا، رئيس اداره ساماندهى منطقه 
13 در رابطه با اجراى طرح ويژه ضربتى مبارزه و كنترل 

ــرد: با توجه به آغاز فصل گرما و انتقال  موش اظهار ك
ــوذى و نيز  ــيارى از بيماريها از جانواران م ــريع بس س
ــن فصل طرح جهادى  ــش زاد و ولد موش در اي افزاي
مبارزه با جانوران مضر براى پاكسازى منطقه از وجود 
ــت.وى   ــال در حال اجراس ــن جانوران از ابتداى س اي
تصريح كرد: شناسايى، طعمه گذارى، بازبينى طعمه ها و 
در پايان مسدود كردن النه هاى غير فعال انجام و نيز به 
وسيله اكيپ هاى گشت زنى با بازديد از كلونى هاى سطح 
منطقه، مكان هاى پاكسازى شده و آلوده بررسى مى شود.

پارسا گفت: خيابان شهيد منتظرى ، صفا، خشكبارچى، 
خيابان هاى سوم، چهارم، پنجم، ششم و همچنين خيابان  
30 مترى نيروى هوايى، مسيل منوچهرى و جاجرود از 

جمله مكان هاى پاك سازى شده در سطح منطقه است 
كه نياز به رسيدگى مستمر دارد.

اكرام ايتام جنوب شهر در سالروز 
ميالد امام حسن مجتبى (ع)

همزمان با سالروز ميالد خجسته امام حسن مجتبى (ع) 
سفره اكرام براى ميزبانى از ايتام منطقه 19 پهن مى شود. 
حجت االسالم رسول جوادى معاون اجتماعى و فرهنگى 
شهردار منطقه با اعالم اين خبر گفت: برنامه اكرام ايتام 
ــهرى منطقه در  16 تير با حضور140 يتيم و مديران ش

سالن ياس بهمنيار برگزار مى شود. همچنين اين برنامه با 
همكارى مسجد صاحب الزمان در سراى محله شريعتى 
ــمالى اجرا و از ساعت 7 لغايت 9 شب پنجشنبه 11  ش
ــفره ميزبانى از ايتام درحسينيه مكتب العباس  تير نيز س
محله شكوفه جنوبى پهن مى شود.  وى افزود: همزمان 
ــن مجتبى (ع) برنامه يك روزه  با روز والدت امام حس
ــط 30 شهروند به شكل مجزا در  ختم قرآن كريم توس

سراى محله شريعتى شمالى برگزار مى شود. 
ــجد  ــالوه براين محفل انس با قرآن كريم در مس ع
جامع حضرت ابوالفضل (ع) محله شريعتى شمالى بعد 
از نماز مغرب و عشاء اجرا مى شود.معاون شهردار منطقه 
در ادامه به برگزارى جشن ميالد و سفره افطارى براى 
ايتام درناحيه 3 اشاره كرد و گفت: اين برنامه در سراهاى 
محالت اسماعيل آباد و نعمت آباد و نيز مساجد على بن 
موسى الرضا (ع) محله دولتخواه و حضرت رقيه (س) 

برگزار مى شود.

هوشمندسازى معابر منطقه 15
معاون حمل و نقل وترافيك شهرداري منطقه 15 از 
تجهيز معابر منطقه به سيستم هاي هوشمند در راستاي 
ــازى خط سفيد خبرداد.سيد جالل  اجراي طرح نمادس
ــينى با اشاره به اجراى طرح آسمان آبي زمين پاك  حس
ــاماندهى ترافيك محدوده، تجهيزات  افزود: با هدف س
سيستم هاي هوشمند كنترلي با همكاري شركت كنترل 
ترافيك در معابر منطقه انجام و در تمامى آنها تجهيزات 
كنترلى هوشمند نصب شد. به گفته وى در اين راستا سه 
ــتگاه دوربين نظارت تصويري، سه دستگاه دوربين  دس
ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و 9 مورد هوشمندسازى 
تقاطع ها اجرا شد.وى  در ادامه خاطرنشان كرد: اقدامات 
ــالح نواقص خط  ــامل اص ــالح رفتار ترافيكى ش اص
كشى هاى طولى و عرضى معابر، تجهيزات و تابلوهاى 
ــتاى اجراى  ــى و .... نيز از ديگر فعاليتها در راس ترافيك
اين پروژه است كه نواقص شناسايى شده و در مرحله 

اصالح است.
ــدوارى كرد: با اجراى بهينه  ــان اظهار امي وي در پاي
اين طرح شاهد تردد ايمن و روان در سطح معابر منطقه 

باشيم.

دوچرخه سوارى در شب هاى 
رمضان در 18 بوستان پايتخت

ــتم هاى حمل و نقل غير  مدير واحد توسعه سيس
ــهردارى  موتورى معاونت حمل و نقل و ترافيك  ش
ــوارى در  ــعه دوچرخه س ــران از اجراى طرح توس ته
ــب هاى ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: به اين  ش
منظور 18 بوستان پايتخت مجهز به خانه هاى دوچرخه 
شده اند.مهندس سيد نواب حسينى منش افزود: 800 
ــتان پايتخت از دقايقى  ــتگاه دوچرخه در 18 بوس دس
ــاعت يك  ــاعت 21 تا س ــس از اذان مغرب و از س پ
ــت.بر  ــداد آماده ارائه دوچرخه به عالقه مندان اس بام
ــتان و مكانى كه نسبت  ــاس اين گزارش 18 بوس اس
ــاى دوچرخه اقدام گرديده،  به تجهيز آن ها به خانه ه
ــده است:باغ موزه دفاع مقدس،  به شرح زير اعالم ش
ــتان بزرگ واليت، سراى محله مجيد آباد، پارك  بوس
پليس، پارك الهام، پارك ميعاد، بوستان جوانمردان يك 
و دو، پارك الله، پارك شهيد آيت، پارك شقايق، پارك 
فدك، پارك تمدن، پارك بلوار (پايگاه شكارى)، پارك 
ترنج گالبتون، پارك مينا، پارك قائم و پارك آموزش 

ترافيك منطقه 4.

نصب 8 دوربين در ميدان مركزى 
به منظور كنترل عبور و مرور 

و روان سازى ترافيك
مدير ميدان مركزى ميوه و تره بار شهردارى تهران 
ــد معبر  ــتقرار ناجا، حضور مامورين رفع س گفت: اس
ــنايى تامين كننده امنيت ميدان  ــبكه روش و تجهيز ش
مركزى است.محمدرضا اكبرى با اشاره به تامين امنيت 
ــزى گفت: تامين امنيت در مجموعه اى به  ميدان مرك
ــعت 270 هكتار كه به صورت شبانه روزى فعال  وس
است، نيازمند چند ركن است كه با تامين و تجهيز اين 
ــت مطلوبى در ميدان مركزى به وجود آمده  اركان امني
است.وى با اشاره به استقرار پاسگاه نيروى انتظامى و 
ــور مامورين نيروى انتظامى در پهنه ميدان اذعان  حض
ــبكه روشنايى با تجهيز 52 برج و 1000  كرد: ايجاد ش
ــنايى خيابانى و فعاليت مامورين رفع  پايه چراغ روش
ــبانه روزى در كنار  ــد معبر به صورت مستمر و ش س
هم اركان تامين امنيت ميدان را تشكيل مى دهد.اكبرى 
با اشاره به نصب 8 دوربين در ميدان مركزى به منظور 
كنترل عبور و مرور و روان سازى ترافيك يادآور شد: 
شهردارى تهران و به تبعه آن سازمان ميادين با رويكرد 
ــانى از زمان تاسيس ميدان مركزى ميوه و  خدمت رس
ــان  تره بار همواره در تعامل با اتحاديه صنف بارفروش
ــتا و  ــن اعضا اين صنف بوده و در اين راس و همچني
با درخواست هاى مكرر صنف بارفروشان جهت نظم 
ــو  ــاماندهى معابر عمومى كه مورد س ــيدن و س بخش
ــود جو در شارع عمومى قرار  ــتفاده برخى افراد س اس
ــيدن و ساماندهى معابر  مى گرفت، اقدام به نظم بخش
ــهيل در تردد و رونق كار  ــرد كه اين امر موجب تس ك
ــته  ــى فعاالن اقتصادى در ميدان را به همراه داش تمام
ــر از نيروهاى  ــوص اينكه 60 نف ــت.وى در خص اس
سدمعبر در ميدان ميوه و تره بار مركزى فعاليت دارند، 
ــد: يكى از وظايف آنها حفظ و حراست از  يادآور ش
ــت اما اگر فردى تعدى  ــات و ساختمان ها اس تاسيس
ــته باشد، فرد خاطى با هماهنگى نيروى  به اموال داش

انتظامى تحويل مراجع قضايى داده مى شود.

اختصاص وام كم بهره 
به پيمانكاران براى خريد محصول 
در نمايشگاه فناورى هاى نوين

معاون علم و فناورى مركز مطالعات و برنامه ريزى 
ــم بهره به پيمانكاران  ــهر تهران از اختصاص وام ك ش
شهردارى در صورت خريد از شركت هاى دانش بنيان 
در دومين نمايشگاه فناورى هاى نوين مديريت شهرى 
ــر تاكيد كرد:  ــى فرهادى با اعالم اين خب خبر داد.عل
ــت جمهورى تامين  ــن وام از محل اعتبارات رياس اي
ــم و فناورى  ــزود: معاونت عل ــد.  وى اف ــد ش خواه
رياست جمهورى همچنين خط اعتبارى ليزينگ براى 
ــهرى  ــى كه از دومين فن بازار مديريت ش پيمانكاران
ــادى در ادامه  ــت. فره ــد كنند در نظر گرفته اس خري
ــهردار تهران گفت: دكتر  ــاره به صحبت هاى ش با اش
قاليباف تاكيدكرده  است كه شهردارى پايتخت بايد در 
نمايشگاه امسال حضور پررنگ و موثرى داشته  باشد. 
ــات و برنامه ريزى  ــاون علم و فناورى مركز مطالع مع
شهر تهران تصريح كرد: حضور تمامى كالنشهرها در 
ــگاه فناورى هاى نوين مديريت شهرى  دومين نمايش
ــده است و شهرهاى مشهد، شيراز، اصفهان،  قطعى ش
ــرج، قم و... در  ــاه، همدان، ك تهران، زاهدان، كرمانش
ــگاه حضور خواهند داشت. وى همچنين بيان  نمايش
ــاى تكنولوژيك در دو قالب احصا  كرد: كتابچه نيازه
نيازهاى تهران و ساير كالنشهرها بطور جداگانه چاپ 
ــگاه قرار  ــركت هاى حاضر در نمايش ــار ش و در اختي
ــال از  ــان كرد: امس خواهد گرفت. فرهادى خاطر نش
ــركت هاى دانش بنيانى كه در دومين فن بازار  ميان  ش
مديريت شهرى حضور دارند، شركت هاى مستقر در 
پارك علم و فناورى شهر تهران پذيرفته خواهند شد. 

شبستان مساجد  شمال تهران 
ساماندهى شد

ــهردارى  منطقه 3  ــاون فرهنگى و اجتماعى ش مع
تهران از ساماندهى شبستان مساجد اين منطقه همزمان 
ــر داد.مهدى پيرهادى گفت :  با ماه مبارك رمضان خب
ــارك رمضان و حضور  ــيدن ماه مب همزمان با فرار س
پرشور نمازگزاران و روزه داران اقالم بهداشتى و مورد 
نياز در 44 مسجد توزيع شد و غباررويى و عطر افشانى 
مساجد صورت گرفت .وى اعطاى قرآن كريم ، جانماز 
و مهر ، چادر نماز و سجاده به مساجد را از جمله ديگر 
اقدامات اجرا شده عنوان كرد و افزود : در سال جارى 
ــجد محورى در اولويت برنامه هاى اجتماعى قرار  مس
ــجد به عنوان پايگاه امن و مورد  دارد و از آنجايى مس
اعتماد خانواده ها محسوب مى شود برنامه هاى فرهنگى 
و تفريحى نيز براى جذب نوجوانان و جوانان در نظر 

گرفته شده است.
ــاره به اينكه در حال حاضر 44 مسجد و  وى با اش
حسينيه در منطقه 3  وجود دارد افزود: در حال حاضر  
12 مسجد  به صورت نمونه  انتخاب  و به امكاناتى از 

قبيل كتابخانه و كمد جوايز تجهيز شده اند و برنامه هاى 
فرهنگى و تفريحى نيز براى آنها پيش بينى شده است . 
وى در ادامه با اشاره  به نقش تسهيل گرى شهردارى 
ــردم محله كه باعث  ــپردن امور به م در محالت و س
كاهش بخش عمده اى از هزينه ها مى شود گفت : بايد 
تا حد امكان از اجراى برنامه هاى  سطحى پرهيز كنيم 

و كارهاى اثر گذار را در اولويت قرار دهيم.

ــت از فعاليت  ــى و حماي ــتاد توان افزاي ــس س ريي
ــراى طرح  ــهر تهران از اج ــردم نهاد ش ــازمانهاى م س
ساماندهى خانواده هاى بى سرپناه تهرانى از ابتدا تا پايان 

ماه مبارك رمضان خبرداد .
ــتاد توان افزايى و حمايت  ــتگو رييس س  الهه راس
ــازمانهاى مردم نهاد شهر تهران حمايت و  از فعاليت س

توانمند سازى خانواده هاى نيازمند را از اهم برنامه هاى 
ستاد سمن هاى شهر تهران عنوان كرد و اظهارداشت: از 
ــكان و  آغاز ماه مبارك رمضان نيز طرحى با عنوان اس
ساماندهى خانواده هاى بى سرپناه آغاز شده كه بر اساس 
آن  زنان سرپرست خانوار بى بضاعت و  فرزندان  آنها 
تحت پوشش قرار خواهند گرفت.وى با اشاره به فعاليت 
كارگروه هاى تخصصى 15 گانه در ستاد توان افزايى و 
ــازمان هاى مردم نهاد شهر تهران  حمايت از فعاليت س
ــن كارگروه ها را در زمينه  فعاليت تخصصى يكى از اي
ــش چالش هاى  ــيب هاى اجتماعى و كاه ــى آس بررس
ــت: با توجه به  ــود در اين زمينه عنوان كرد وگف موج
ــه كارتن خوابى و بى خانمانى امروز به عنوان يكى  اينك
ــت اسكان  ــيب هاى نوظهور اجتماعى مطرح اس از آس

ــط سمن هاى  خانواده هاى نيازمند در اين طرح نيزتوس
اين كارگروه صورت مى پذيرد. رييس ستاد توان افزايى 
و حمايت از فعاليت سازمانهاى مردم نهاد شهر تهران با 
بيان اينكه از ابتداى ماه مبارك رمضان تاكنون اسكان چند 
ــيده است به اسكان مادرو دخترى  خانواده به انجام رس
نوجوان پس از به تصوير كشيده شدن وضعيت زندگى 
ــاره كرد و اظهار داشت: سكونت  آنان از تلويزيون اش
ــت بام و فاقد هرگونه   دراتاقكى تاريك و محقر در پش
امكانات رفاهى و منظره اى مملو از فقر ستاد سمن ها را 
ــت در كوتاهترين زمان ممكن اقدامات الزم  بر آن داش
درخصوص شرايط رفاهى اين خانواده را فراهم سازد.
راستگوبا بيان اينكه اين طرح تا پايان ماه مبارك رمضان 
ــى وضعيت  ــت به ارزيابى و بررس تداوم خواهد داش

زندگى خانواده هاى معرفى شده در كميته تشكيل شده 
آسيبهاى اجتماعى به همين منظور اشاره كرد و گفت: با 
توجه به اتصال و دسترسى سمن هاى اين حوزه ستاد به 
بانك اطالعاتى ساير نهادهاى حمايتى در صورت احراز 
ــوى اين نهادها، خانواده  عدم دريافت تسهيالت از س
ــهيالت صد درصد  ــرايط شناخته شده از تس واجد ش
رايگان وديعه مسكن برخوردار خواهد شد.وى با اشاره 
ــى وتاكيد بر لزوم  ــيب هاى اجتماع به افزايش نرخ آس
ــتر مسئوالن به اين حوزه  افزود:اين موضوع   توجه بيش
ــت خانوار و فرزندان آنان با  درخصوص زنان سرپرس
ــترى  ــيب پذيرى اين افراد از اهمييت بيش نوجه به آس
ــزى مدون در رفع و  ــوردار بوده و بايد با برنامه ري برخ

ريشه كنى آن كوشيد.

رييس ستاد توان افزايى و حمايت از فعاليت سازمانهاى مردم نهاد شهر تهران خبر داد:
حمايت و توانمند سازى خانواده هاى نيازمند

معاون خدمات شهرى شهردارى تهران از نورپردازى 
ساختمان هاى مهم شهر،بناهاى تاريخى و قديمى  خبر 
ــهر  ــون 300 بنا براى نورپردازى در ش داد و گفت:تاكن
ــت.دكتر مجتبى عبدالهى در  ــايى شده اس تهران شناس
مراسم افتتاح  نورپردازى بلوار كشاورز كه شامگاه سه 
شنبه  با حضور دكتر جمال كامياب مديرعامل سازمان 
ــازى و ديگر مديران شهرى برگزار شد، با اشاره  زيباس
ــال به نام سال جهانى نور  گفت:در  به نامگذارى امس
همين راستا شهردارى تهران تالش هاى خوبى را انجام 
ــت تا بتواند فضاهاى شهرى را با كاركردهاى  داده اس
مختلف اعم از خيابان ها،اتوبان ها، مكان هاى مذهبى، 
ساختمان هاى قديمى و ساختمان هاى مهم شهر تهران 
ــهرى در  ــن بندى و نورپردازى كند تا فضاى ش را آذي
هنگام شب نيز قابل استفاده باشد و شهروندان بتوانند در 

آن تردد و از زيبايى شهر در شب نيز لذت ببرند و اين 
گونه فعاليت ها و  افتتاح ها در راستاى همين تصميماتى 
است كه از گذشته صورت گرفته است.عبدالهى با اشاره 
به اين كه مى بايست نسبت به پيرايش شهرى و حذف 
ــهر اقدام كنيم، تصريح كرد:  زوائد بصرى در سطح ش
ــال اين كار به صورت ويژه در دستور كارمان قرار  امس
ــوع  آذين بندى،  ــت، ضمن اين كه در موض گرفته اس
ــب؛ برنامه هاى ويژه اى را  ــردازى و تامين نور ش نورپ
در دستور كار داريم. وى با بيان اين كه از ابتداى امسال 
ــت و اين روند تا پايان  ــده اس اقدامات خوبى انجام ش
امسال ادامه پيدا مى كند،اضافه كرد:با اين اقدامات قطعا 
وضعيت مطلوب تر و مناسبت ترى  براى شهر ايجاد 
ــاره به نورپردازى ساختمان ها  مى شود.عبدالهى با اش
گفت: مالكين ساختمان ها بايد در زمان صدور پروانه و 

يا پايان كارشان با طراحى هاى مناسب زمينه نورپردازى 
ــند.به گفته عبدالهى اين اقدام با  بنا را  فراهم كرده باش
پيگيرى هاى سازمان زيباسازى صورت گرفته است  و 
ــاختمان ها يكى از  در حال حاضر نورپردازى نماى س
ــازى هاى جديد صورت  ــاختمان س اتفاقاتى كه در س
ــت  ــد بر اين  كه مى بايس ــى با تاكي ــرد. عبداله مى گي
ــهر تهران  بازگردانيم،  ــب  را به ش زندگى و زيبايى ش
تصريح كرد: زيبايى شب به نورپردازى شهر است. لذا 
ــت تالش كنيم و در همين راستا  در اين زمينه مى بايس
ــتور كار سازمان زيباسازى  پروژه هاى متعددى در دس
است.معاون شهردار تهران با بيان اين كه قريب به  300 
ــايى شده است، گفت:طرح  بنا براى نورپردازى شناس
ــت تهيه و اجرا است  ــاجد در دس هاى نورپردازى مس
ــيارى از مساجد تهران  و در حال حاضر نورپردازى بس

ــت.وى به نورپردازى  ــده يا در حال انجام اس انجام ش
ــج) از ميدان تجريش تا  خيابان حضرت ولى عصر(ع
ــان كرد:نورپردازى پارك  پارك وى اشاره  و خاطرنش
ــز در چند  فاز  انجام خواهد  ــا ميدان راه آهن ني وى ت
شد، ضمن اين كه خيابان ميرداماد و ساختمان هاى مهم 
شهر، بناهاى تاريخى و قديمى و بنام شهر تهران نيز در 

دستور كار اين سازمان قرار دارد.

معاون خدمات شهرى شهردارى تهران در مراسم افتتاح نورپردازى بلوار كشاورز:
زندگى و زيبايى شب را به شهر تهران  باز مى گردانيم

افزايش آلودگى هواى تهران در سال 94

ــعه شهرى و امور شوراى  معاون برنامه ريزى، توس
ــن بار در ابتداى تير  ــهردارى تهران گفت: براى اولي ش
ماه تفريغ بودجه سال گذشته شهردارى تهران تحويل 
ــوراى اسالمى شهر شد.  امانى ضمن اشاره به روند  ش
تحويل تفريغ بودجه در سال هاى گذشته كه همراه با 
تاخير بوده است گفت: با توجه به حجم عمليات مالى 
ــال گذشته  و اصالحيه بودجه كه در روز هاى پايانى س
تصويب شد بستن حساب ها و تهيه صورت هاى مالى را 
كارى پيچيده و دشوار توصيف كرد. معاون برنامه ريزى، 
ــعه شهرى و امور شورا گفت: خوشبختانه تفريغ   توس
ــهردارى تا پايان سال 91 به تصويب شوراى  بودجه ش
ــيده و تفريغ بودجه در سال 92 نيز  ــالمى شهر رس اس

ــاره به  مراحل پايانى تصويب را مى گذراند. امانى با اش
ــتى جهت تحويل  تعيين تاريخ مقرر در قوانين باالدس
تفريغ بودجه به ماده 67 قانون شهردارى مصوب سال 
ــاره كرد كه برابر آن شهردارى موظف است  1334 اش

ــت ماه سال  ــال را تا آخر ارديبهش تفريغ بودجه هر س
ــهر تسليم كند گفت: حجم عمليات  بعد به انجمن ش
مالى – اندازه بودجه و تعدد واحد هاى تابعه شهردارى 
ــال گذشته دستخوش تغييرات زيادى شده  طى 60 س
است كه قابل مقايسه با تصويب اين قانون نيست ولى 
در عين حال شهردارى تهران در راستاى عمل به قانون 
ــفافيت مالى هر سال تالش كرده است تا به  و ايجاد ش

موعد مقرر قانونى نزديكتر شود.

مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهردارى تهران 
ــرعت در سطح  از افزايش دوربين هاى ثبت تخلف س
ــال جارى تا  ــر داد و گفت: از ابتداي س ــت خب پايتخ
پايان خرداد ماه تعداد 14 دستگاه دوربين ثبت تخلف 
ــهر تهران نصب و  ــرعت جديد در بزرگراه هاى ش س

راه اندازى شد.
ايلوش وزيرى با بيان اينكه سامانه هاي ثابت ثبت 
ــرعت با حس گرهاي راداري دقيق ترين  تخلفات س
ــت كه امروزه در كشورهاي صنعتي به  تكنولوژي اس
عنوان سامانه هاي ثابت ثبت تخلفات سرعت به كار مي 
روند، افزود: در سه ماهه نخست سال 94، بزرگراه هاى 
ــهيد باقرى، فتح،  ــهيد زين الدين، ارتش، بسيج، ش ش

ــهيد همت و جاده مخصوص به سيستم هاى ثبت  ش
تخلف سرعت مجهز شدند و به وسيله اين دوربين ها 
ــش قرار  مناطق 4 ، 1 ، 5 ، 14 ، 17 و 21  تحت پوش
بيشترى گرفتند. وى تصريح كرد: به جهت گستردگى 
و پيچيدگى ترافيك كالنشهر تهران افزايش تعداد اين 
دوربين ها هر ساله جز اولويت هاى اصلى حوزه حمل 
و نقل و ترافيك است و مديريت شهرى تهران نيز بر 
توسعه سيستم هاى هوشمند ترافيك تاكيد ويژه دارد.  

به گفته مديرعامل شركت كنترل ترافيك در حال 
ــن ثبت تخلف  ــتگاه دوربي ــر بيش از 300 دس حاض
ــهرى،  ــرعت در بزرگراه هاى تهران و تونل هاى ش س

وظيفه كنترل سرعت را به عهده دارند.

نصب دوربين ثبت سرعت جديد در بزرگراه هاى پايتخت ارائه تفريغ بودجه سال 93 شهردارى تهران به شوراى شهر 

مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى شهر تهران در 
ــريح اقدامات طرح انضباط ترافيكى در قالب طرح  تش
انضباط شهرى در منطقه12 از ساماندهى ايستگاه هاى 
ــعدى جنوبى و راه اندازى 2 خط اتوبوس شبانه در  س

اين منطقه خبر داد.
ــر اينكه كارگروه حمل  ــنندجى با تاكيد ب  پيمان س
ــى به منظور اجراى طرح انضباط ترافيكى  ونقل عموم
ــت، گفت: جابه جايى  ــكيل شده اس در منطقه 12 تش
ايستگاه ها، ساماندهى ميادين، ساماندهى پايانه ها، اصالح 
ــى خطوط و راه اندازى خطوط جديد ازجمله  مهندس
ــه بخش  ــت كه به صورت يكپارچه در س اقداماتى اس
اتوبوسرانى، تاكسيرانى  و مترو دراين محدوده در دست 
ــت. مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى شهر  اقدام اس
ــبانه در محدوده  تهران از راه اندازى 2 خط اتوبوس ش
ــير  منطقه 12 خبر داد و تصريح كرد: خط يك در مس
ميدان راه آهن-ميدان امام حسين(ع) راه اندازى مى شود 
ــير ميدان راه آهن –شوش  ــير رفت  آن مس كه در مس

ــرقى- 17 شهريور  ــوش ش ــوش- ش غربى-ميدان ش
ــان- 17 شهريور شمالى- ميدان  جنوبى- ميدان خراس
ــهدا-پيروزى-خيابان افروز- خيابان خ منتظرى- خ  ش
ــكبارچى- خيابان اقبال الهورى- خيابان دماوند  خش

نبش اقبال تحت پوشش خواهد بود .
به گفته سنندجى خط يك شبانه در مسير برگشت 
نيز از دماوند، امام على جنوب، صفا به غرب، منتظرى، 
ــهبازى، 17 شهريور  ــكبارچى، پيروزى، افروز، ش خش
ــان، 17 شهريور جنوبى،  ــهدا، ميدان خراس جنوب، ش
ــوش، ميدان راه آهن عبور خواهد  تير دوقلو، خيابان ش
كرد .مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى شهر تهران با 
بيان اينكه خط2 اتوبوس شبانه در مسير پايانه جنوب – 
پايانه جنوب راه اندازى مى شود، گفت: اين خط نيز در 
ــير ترمينال جنوب، خيابان غفارى، خيابان بخارايى  مس
ــمالى، خيابان شوش غربى، خيابان خيام، ميدان امام  ش
ــى، خيابان  ــى، ميدان فردوس ــى، خيابان فردوس خمين
انقالب، پل چوبى، خيابان سپاه، ميدان بهارستان، خيابان 

جمهورى اسالمى، خيابان سعدى، ميدان امام خمينى، 
ــاورزى، خيابان  ــى (ره)، خيابان كش ــان امام خمين خياب
فياض بخش، خ وحدت اسالمى ، 15 خرداد، چهار راه 
گلوبندك، خيابان خيام ، خيابان شوش، خيابان مرسلى، 
ــمالى، خيابان  خيابان عالى، خيابان غفارى، بخارايى ش
ــرد. به عبارت  ــت، ترمينال جنوب عبور خواهد ك بعث
ــن خط از پايانه جنوب حركت كرده و مجددا  ديگر اي
ــنندجى با بيان اينكه در  به همين مكان بازمى گردد. س
خيابان سعدى جنوبى با توجه به وجود هتل هاى بسيار 
و موضوع حمل بار در مسير وجود 5 ايستگاه در مسير 
مشكالتى را بوجود آورده بود، تصريح كرد: در اصالح 
ــتگاه در مسير سعدى  ــتگاه ها ، 3 ايس و جابه جايى ايس
جنوبى جابه جا شده و اكنون در حال احداث مكان هاى 
ويژه براى تاكسى به جاى ايستگاه هاى اين خط هستيم. 
ــاره به تردد واگن تفريحى در محدوده ميدان  وى با اش
امام خمينى(ره) گفت: تردد اين واگن در محدوده منطقه 
12 كاناليزه شده تا امنيت جانى بيشترى براى شهروندان 

ــنندجى با تاكيد بر اينكه در چهار راه  ــته باشد. س داش
ــرداد زيرگذر مترو در ضلع غربى باز  گلوبندك ، 15 خ
ــت اما ارتباطى از ضلع غربى و ضلع شرقى وجود  اس
ــاماندهى  ندارد، اظهاركرد: به اين منظور مترو براى س
ــت. همچنين اتوبوس هاى  اين زير گذر اقدام كرده اس
ــير گلوبندك كه 9 خط را شامل مى شد در 6 مسير  مس
ساماندهى شده و 3 خط نيز تغيير مسير داده شده است. 
ــان كرد: با اجراى طرح هاى فوق  وى در پايان خاطرنش
ــكالتى كه پيش از اين  در منطقه 12 انتظار مى رود مش
ــته برطرف شده و نظم و انضباط  در منطقه وجود داش

بيشترى در محدوده پرتردد منطقه 12 را شاهد باشيم.

مديرعامل اتوبوسرانى اعالم كرد:
راه اندازى 2خط شبانه در هسته مركزى پايتخت


