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علیرضا زاکانی، 11شــهریور ماه  
1400 رسما ســکاندار شهرداری 
تهران شــد و حدود یک ماه بعد از 
آن، یعنی پــس از برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
اقدامات عملی را آغاز کــرد.  در این مدت اقداماتی 
برای سهولت زندگی شهروندان در پایتخت صورت 
گرفته اســت که نگاه واقع بینانه نشان می دهد، در 

افزایش کیفیت خدمات بی تاثیر نبوده اند.
به گزارش همشــهری، مدیریت جدید شهر تهران 

با رویکرد توجه به مناطق کم برخــوردار و کاهش 
شکاف باال و پایین شهر از نظر امکاناتی که شهرداری 
در اختیار شــهروندان قرار می دهد، شــروع به کار 
کرد. توســعه مترو، تازه نفس کردن ناوگان مترو و 
اتوبوس، تملک باغات و تبدیل آن به بوستان عمومی، 
ساماندهی معتادان متجاهر، پیشــبرد پروژه های 
کوچک و بزرگ عمرانی، واکسیناســیون کرونا در 
سوله های بحران، مناسب سازی معابر برای معلوالن 
و جانبازان، نوسازی در بافت فرسوده و... در دستور 

کار قرار گرفت. در اینجا اقدامات شهرداری تهران در 
200روز حضور زاکانی به عنوان شهردار مورد بررسی 

قرار گرفته است.
1 خرید 125دســتگاه اتوبوس جدید و اورهال و   
تعویض مخزن 500دستگاه اتوبوس و امضای قرارداد 

1000دستگاه اتوبوس جدید
2 نوسازی 2500دستگاه تاکسی  

3 افتتاح 10ایستگاه ورودی متروی جدید  
4 ســاماندهی 6300معتاد متجاهر و شناسایی و   

پلمب 280پالک قرمز و آزادســازی 80درصد دره 
فرحزاد

5 3برابر کردن درآمد فروشگاه های شهروند  
6 نهضت واکسیناســیون کرونا برای همه به ویژه   
گروه های آسیب پذیر مانند کودکان کار و معتادان با 
راه اندازی مرکز واکسیناسیون در 22ایستگاه مترو، 
22اتوبوس،  14مرکز ثابت، 4مرکز خودرویی و 10ون

7 افزایــش 1250هکتار به جنــگل کاری حریم   
تهران

8 شــروع مقدمات آغــاز کالن پروژه هایی مانند   
بزرگراه شوشتری، بروجردی، تکمیل ادامه بزرگراه 

یادگار امام)شاخه غربی( و خطوط باقیمانده مترو
9 راه اندازی 32میدان میــوه و تره بار جدید برای   

ارائه کاالهای اساسی
 10 فروش امالک شــهرداری در بــورس به منظور 

افزایش شفافیت
11 آغاز کمک در نوســازی مســکن فرســوده از   
200میلیون به 450میلیون و ودیعه از 60میلیون 

به 200میلیون
 12 تکمیل تقاطع های بزرگراهی با افتتاح 4تقاطع و 

آغاز 18تقاطع دیگر
 13 اجرای طرح های جهادی تحول در نگهداشــت 
شــهر و اســتقبال از بهار بــرای برطــرف کردن 

36000مورد از تقاضاهای مردمی
 14 حضور در مناطق و 120مصوبه اجرایی و پاسخ 

به 1500مراجعه مردمی به صورت مستقیم
 15 راه اندازی 27پارک مــادر و کودک و 20پارک 

محله ای
 16 تکمیل، مرمت و بازســازی حدود 10کیلومتر 
شبکه اصلی آب های سطحی و جمع آوری 250مرکز 

پسماند غیرمجاز 
 17 طراحی و توســعه مدل هوشمند کنترل نقشه 
معماری در فرایند صدور پروانه شــهرداری تهران 
برای نخستین بار در کشــور با رویکرد مدل سازی 

اطالعات ساختمان
 18 مناسب سازی معابر برای اســتفاده معلوالن و 
جانبازان، بانوان باردار و... به طول 240کیلومترمربع 

در 25محور
 19 آغاز اصالح 10فرایند کلیدی همچون کاهش 
زمان فرایند صــدور پروانه و پایــان کار به منظور 

شفاف سازی و کاهش فساد
 20 آغاز افزایش زمان خدمات رســانی در 2حوزه 

شهرسازی و مالی و اقتصادی مناطق از فروردین

30 اقدام شهرداری در 6 ماه
  شهرداری تهران در دوره جدید به طور میانگین هر ماه 5 اقدام قابل توجه انجام داده است

نوروز امسال رکورد حضور شهروندان در بسیاری از مراکز گردشگری پایتخت شکست
رونق گردشگری شهری در بهار 1401تهران

 2سال بعد از هجوم کرونا به ایران، در نوروز 1401باز 

گردشگری
هم ســفر های نوروزی شــدت گرفت و جاده ها و 
هتل های شهرستان ها پر از جمعیت شدند، اما اتفاق 
دیگری که در این میان رخ داد، شکستن رکورد های گردشگری در 
داخل پایتخت بود. به گزارش همشــهری، اســتقبال ســاکنان و 
مسافرانی که به تهران آمده بودند از فضا های گردشگری پایتخت، 
پدیده ای بود که انتظار آن نمی رفت، اما امکانات پیش بینی شــده 
باعث شد که فضا های گردشــگری ظرفیت پذیرش شهروندان را 

داشته باشند.
در فروردیــن99 مراکز گردشــگری تعطیل بودنــد. در فروردین 
سال1400 برنامه های نوروزی شهرداری تهران شامل کارناوال های 
نوروزی و گروه های مختلف موســیقی شــاد و موسیقی محلی در 
بسیاری از محله های شهر به اجرا درآمد، اما مشکل محدودیت های 
بیماری کرونا و فضــای عمومی ابتال به این ویــروس باعث نگرانی 
و خودداری شــهروندان از حضور در مکان های عمومی می شــد. 
واکسیناسیون عمومی شروع نشــده بوده؛ حتی همه کادردرمان 
هم واکســن دریافت نکرده بودند. نوروز ســال قبل که با آمار فوت 
3رقمی در اواخر اسفند شروع شــده بود در پایان تعطیالت به آمار 

بیش از 100نفر رسید و نشان می داد که بیماری همچنان در حال 
پیشرفت است.

امسال شرایط تفاوت داشت. با وجود اینکه اواخر اسفند هشدار هایی 
دربــاره احتمــال افزایش مجــدد مبتالیان داده شــده بــود، اما 
واکسیناســیون گســترده و کاهش تدریجی تعداد فوتی ها باعث 
شــد که مردم پس از 2نوروز، امســال را بدون رفت وآمد نگذرانند؛ 
حتی گشت و گذار در شــهر  هم افزایش پیدا کرد و آمار های ورودی 
به فضا های گردشگری شهر این موضوع را به وضوح نشان می دهد. 
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از تبدیل تهران به یکی از 
قطب های گردشگری کشور در نوروز جاری خبر داد و گفت: »تهران 
در نوروز امســال به مقصد گردشگران تبدیل شــد؛ به گونه ای که 
براساس اعالم میراث فرهنگی، ضریب اشــغال هتل های تهران به 
حدود 90درصد رسیده است و به گفته مسئوالن میراث فرهنگی، 

شاهد رشد 100درصدی بوم گردی در تهران بودیم.«
مهرشــاد کاظمی با بیان اینکه هدف ما تبدیل تهــران به یکی از 
قطب های گردشگری بود که نوروز امسال محقق شد، گفت: »هدف 

بزرگ ما محقق شد و امیدواریم ادامه داشته باشد.«
یک احتمال این بود که مکان  های گردشگری شهر به دلیل استقبال 

کم سابقه شهروندان توانایی پاســخگویی را نداشته باشند و در این 
زمینه مشکالت یا حوادثی روی دهد، اما پیش بینی های الزم باعث 

شد که زیرساخت های ضروری  برای خدمات رسانی فراهم باشد.
به گفته رضا ســیفی، دستیار رســانه ای شــهردار تهران، امسال با 
تدارک ویژه شهرداری، رکورد گردشگری برخی اماکن گردشگری 
شکسته شد و به شکل بی سابقه ای مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
تخفیف های ویژه و حتی رایگان سازی  برخی خدمات، اطالع رسانی، 
هم افزایی با وزارت میراث و گردشگری و راه اندازی تورهای عمومی و 
اختصاصی در این رکوردشکنی مؤثر بودند. افتتاح آزمایشی شهربازی 
و نمایشگاه اسباب بازی ایرانی، پارک موضوعی و ورزش های هیجانی 
و راه اندازی موزه اتوبوس های قدیمــی در برج میالد و بازارچه های 
فرهنگی هنری و صنایع دســتی و مجموعه رســتوران ها و مراکز 
پذیرایی، نورافشانی و برگزاری برنامه های جذاب هنری و نمایشی 
در مجموعه فرهنگی گردشــگری عباس آباد و دریاچه خلیج فارس 

سهم بسزایی در مقصد شدن تهران در حوزه گردشگری داشتند. 

 »نامگذاری« امسال
 بنای رقم خوردن دارد

شهردار تهران در جشن ملی پرچم: در نقطه ای 
ایستاده ایم که شروع یک اوج گرفتن مجدد است

مانند سال های گذشته امســال نیز در روز جمهوری اسالمی، 
بلندترین پرچم کشــور با حضور شــهردار تهران و همچنین 
مسئوالن کشــوری و لشــکری، نمایندگان خارجی و رؤسای 
هیأت های دیپلماتیک مقیم تهران بــر میله پرچم بلند اراضی 

عباس آباد برافراشته شد.
شهردار تهران در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال 1401 
گفت: ما به خداوند بزرگ و مردم ایران تکیه کردیم و در نقطه ای 
ایستاده ایم که شــروع یک اوج گرفتن مجدد است و نامگذاری 
امسال توسط رهبری معظم انقالب مبنی بر »تولید؛ دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« نقطه آغازی است که با همه ظرفیت ها بنای 

رقم خوردن دارد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی ادامه داد: 43سال 
پیش اتفاق بسیار بزرگی را در ایران اسالمی شاهد بودیم و امروز 
به بهانه روز جمهوری اسالمی، جشن پرچم را برگزار می کنیم. 
پرچم و سرود هر ملت نشانگر آرمان ها و مکنونات قلبی آن ملت 
است و پرچم جمهوری اسالمی ایران با رنگ سبز؛ نشاط، جوانی 
و ثبات و با رنگ سفید؛ صلح و دوســتی و با رنگ قرمز؛ اقتدار و 

ماندگاری را به نمایش می گذارد.
شــهردار تهران افزود: در جمهوری اســالمی پــس از انقالب 
شکوهمندش، شاهد رفراندوم بزرگ مردمی بودیم؛ انقالبی که 
اثرات آن را در سایر نقاط جهان می بینیم. اگر از انقالب 1789 
فرانسه به عنوان منشأ تمدن غربی یاد می کنند و اگر از انقالب 
اکتبر 1917 به عنوان شــکل گیری قطب جدید در جهان یاد 
می شود، انقالب اسالمی نیز از انقالب های بزرگی است که اثرات 

جهانی و منطقه ای آن قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: این انقالب تنها انقالبی است که رفراندوم و خواست 
مردم برای تشکیل حکومت بعد از انقالب در آن رخ داد و مردم 

بر نوع حکومت در اوج محبوبیت رهبری تأیید و تأکید داشتند.
زاکانی گفت: 12 فروردین 58 یوم اهلل نام گرفت؛ چراکه پرونده 
2500ســال رژیم ستمشــاهی در ایران بسته شــد. آنچه در 
2500ســال در ایران رقم می خورد، پادشاهی و حکومت های 
موروثی بود، اما در جمهوری اســالمی با رأی مردم این پرونده 
بسته شد و مردم ساالری دینی بر پایه اسالم شکل گرفت؛ هم 
از استبداد دوری جسته شــد و هم نه به استکبار، محل تفاهم 

قرار گرفت.
شهردار ادامه داد: شعارهای این نظام اسالمی ماندگار است؛ مردم 
در دوره انقالب اسالمی شعار استقالل و آزادی را سر می دادند و 
توجه به عدالت، معنویت و پیشرفت نیز مقصود مردم بود؛ این 
موضوعات 43سال مورد تأکید بوده و با این تأکید و اصرار مردم 

این مسیر با وفاداری به آرمان ها طی شد.
وی گفت: نفی سلطه پذیری برای ما یک اصل بوده و جمهوری 
اســالمی متعهد به این موضوع اســت؛ لذا برخی ها با تحریم و 
تهدید از مردم ما انتقام می گیرند. شعارهای انقالب موردپسند 
جامعه جهانی و منطقه قرار گرفت و رفتارهای ما نیز عاری از هر 

تناقضی بود.
زاکانی یادآور شــد: امروز ما را از برخورداری از انرژی صلح آمیز 
هســته ای محروم می کنند و انتظــار دارند ایران اســالمی از 
حداقل های خودش که بر پایه دانش بومی خود به دست آورده 
دست بردارد، اما یک رژیم غاصب که صدها کالهک هسته ای 

دارد به حال خود رها می شود.
وی اضافه کرد: در منطقه ما یمــن مورد تهاجم قرار می گیرد و 
ده ها هزار نفر کشته می شوند و کشور مهاجم در یک روز 81نفر 
را ســر می برد و اعدام می کند، اما از مردم یمن، سوریه، عراق و 

فلسطین حمایت نمی شود.
زاکانی ادامه داد: ایران اســالمی آماده اســت در تعامل با همه 
کشورهایی که به مردم و نظام ما احترام می گذارند دست دوستی 
دراز کند و این ظرفیت ها را به اشتراک بگذارد. امیدواریم با برنامه 
امروز پیام دوستی، شادی، نشاط و همبستگی را برای سایر ملل 
داشته باشیم و آرزو کنیم که همه ملت های کره خاکی با افتخار 

در سرنوشت خود دخیل باشند.
در بخش دیگری از این مراسم مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی 
عباس آباد گفت: به رغم همه محدودیت ها و تحریم های ظالمانه، 
امید به آینده و پیروزی بزرگ ایران، پیام مشــترک ایرانیان به 
جهانیان است و بر همین اساس برای ایجاد ظرفیت های فرهنگی 
و گردشگری با مجموعه های متناظر در دیگر کشورها آمادگی 
خود را اعالم می کنیم. سیدمحمدحسین حجازی گفت: اراضی 
عباس آباد به عنوان نگین سبز کالنشهر تهران به دلیل خدماتی 
که ارائه می دهد، یکی از کانون های گردشگری شهری و خدمات 
فرهنگی در پایتخت ایران محسوب می شود. این مجموعه 560 
هکتاری عالوه بر فضای ســبز با همت و تخصص مهندسان و 
هنرمندان ایرانی سازه های منحصر به فردی را ایجاد کرده است.

او افزود: این مجموعه که ساالنه میزبان میلیون ها گردشگر ایرانی 
و خارجی است، توجه ویژه ای به همکاری های بین المللی دارد 
و به عضویت سازمان جهانی گردشگری نیز درآمده است. امروز 
در سالروز برگزاری همه پرسی باشکوه جمهوری اسالمی ایران 
افتخار می کنیم که میزبان سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای 

مختلف جهان هستیم.
در پایان این مراســم که در کنار دریاچه هنر برگزار شــده بود 
بزرگ ترین، ســنگین ترین و بلندترین پرچم کشور با 150متر 
ارتفاع به اهتزاز درآمد. در برخی از مناطق دیگر شــهر تهران 
مانند بوســتان والیت نیز پرچم جمهوری اسالمی به مناسبت 

12فروردین افراشته شد. 

مهــدی پیرهــادی، رئیــس کمیســیون 
ســامت محیط زیســت و خدمــات 
شهری شــورای اسامی شــهر تهران با 
بیان اینکه ۴هزار و ۴۲۸هکتار از سطح 
شــهر تهران به عنــوان محــدوده  بافت 
فرســوده شــناخته می شــود، گفــت: 
»ایــن وســعت در قالــب ۲۷۹هــزار و 
۷۶۱پاک شناسایی شده و این میزان 
حدود ۷.۲درصد مساحت شهر تهران 

را دربرمی گیرد.

 279
هزار پاک

فــاز اول دومیــن کارخانــه نــوآوری در 
منطقــه 5تهــران آمــاده افتتــاح شــد. 
در نخســتین فاز، ۹۰۰مترمربــع آماده 
بهره بــرداری و اســتقرار شــرکت های 
دانش بنیــان خواهد شــد. ایــن واحد، 
در محل کارخانه متروکه شــوکوپارس 
در زمینــی به وســعت ۶هــزار مترمربع 

فعال خواهد شد.

دومین
کارخانه

معاون نظارت و امور مناطق ســازمان 
تاکســیرانی تهران، افزایش نرخ کرایه 
تاکســی را تــا قبــل از ابــاغ شــورای 
دانســت  غیرقانونــی  تهــران  شــهر 
و از شــهروندان خواســت راننــدگان 
متخلــف را بــه ایــن ســازمان معرفــی 
کنند. وحیدســرلک همچنیــن گفت: 
»مسافران مطلع باشند که رانندگان 
ون ها باید ۷نفر و تاکســی ها ۳مسافر 

سوار کنند.«

3
مسافر

امکان تخفیف کامل ورود به 
طرح ترافیک برای وانت ها

معاون ســاماندهی حمــل  و نقل بــار و کاالی 
شــهرداری تهــران گفــت: وانت بارهای پالک 
عمومی که زیر ســه و نیم تن هستند به شرطی 
که در سامانه شــهرداری ثبت نام کنند و پروانه 
فعالیت ناوگان و پروانه اشــتغال راننده را اخذ و 
»باربرگ« را نیز دریافت کنند، مشمول تخفیف 
100درصدی می شوند. وانت های پالک شخصی 
نیز به شــرط انجام موارد ذکر شــده مشــمول 
تخفیف 70درصدی عــوارض ورود به محدوده 

شهر تهران می شوند.
»احســان واحدی« در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره ســاماندهی وانت بارها در شــهر تهران 
گفت: طی سال های گذشــته اقدام به شناسایی 
وانت بارها در شهر تهران از طریق فراخوان کردیم 
که براســاس آن رانندگان وانت بار در ســامانه 
»بارانه« شهرداری تهران ثبت نام کنند و از طریق 
تسهیالتی که به آنها می دهیم ازجمله تسهیالت 
تردد در محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آنها 

را ساماندهی کنیم.
او درباره تعــداد وانت بارهایی کــه در این طرح 
ساماندهی شده اند، گفت: تاکنون نزدیک به بیش 
از نیمی از ناوگان باری شهر تهران در این غالب 
ساماندهی شده است. موفقیت طرح به گونه ای 
بود که وزارت کشــور از شــهرداری درخواست 
کرد مسئله ســوخت وانت بارها را نیز مدیریت 
کند و درصورت رعایت موارد درنظر گرفته شده 
ســوخت وانت بارها نیز براساس مصوبات وزارت 

کشور تحویل داده شود.
او درباره تعداد وانت بارهای موجود در شهر تهران 
گفت: آن تعدادی که از طریق سامانه شهرداری 
شناسایی شده ارقام واقعی نیست چرا که مربوط 
به آن دسته از وانت بارهایی است که در محدوده 
شهر تهران فعالیت می کنند، اما بر همین اساس 
300هزار وانت بار پالک تهران شناسایی کرده ایم 
که لزوما در داخل شهر تهران تردد هم نمی کنند.

نیم نگاه

عدد خبر

 خبر

گزارش 2

میزان بازدید برخی از مکان های گردشگری شهر تهران در 10روز ابتدای سال
روزانه ۲1 هزار نفر )9هزار نفر تا باالی برج(مجموعه برج میالد

روزانه 1۲ تا 1۵ هزار نفرشهربازی دریاچه خلیج فارس

900 هزار نفر  طی  10روزمجموعه عباس آباد

۶0هزار نفر طی  10روزگذر گردشگری ۳0 تیر

روزانه بین 1۲0 تا 1۵0 هزار نفر گردشگرمجموعه دریاچه خلیج فارس 

روزانه ۴۴۳ نفرموزه حیات وحش هفت چنار

روزانه ۶تا 8هزار نفرباغ پرندگان

خدمت رسانی در نوبت عصرگاهی
 شهرداری نهادی خدماتی و اجتماعی است. از این رو روزانه 
بیش از صدهــا نفر بــرای دریافت خدمــات در حوزه های 
مختلف اجتماعی، شهرســازی، فنی و عمران، حمل ونقل، 
خدمات شهری و... به شهرداری های مناطق بیست و دوگانه 
مراجعه می کنند. تاکنون خدمت رســانی بــه ارباب رجوع 
فقط صبح ها انجام می شــد و بعد از پایان ســاعت اداری، 
خدماتی بــه مراجعه کنندگان ارائه نمی شــد، اما امســال 
بنا به دســتور شــهردار تهران نوبت )شــیفت( بعدازظهر 
)عصرگاهی( در شهرداری ها فعال می شــود و این موضوع 
اولویت دارد و طی چنــد روز آینده عملیاتی خواهد شــد؛ 
چراکه عده ای از شهروندان بنا به دالیل مختلف نمی توانند 
صبح ها به شهرداری مراجعه و کارهایشان را پیگیری کنند. 
به همین دلیل با فعال شــدن نوبت عصرگاهی این افراد هم 
می توانند از خدمات شهرداری بهره مند شوند. عالوه بر این 
موضوعاتی چون پیگیری تبدیل وضعیت پرســنل، بهبود 
فرایند خدمت رســانی در همه معاونت ها، توســعه مباحث 
تهران هوشمند، رســیدگی به وضعیت معیشت، مسکن و 
ســالمت کارکنان، عملیاتی کردن بودجه و... در دستور کار 

قرار گرفته اند.

لطف اهلل فروزنده؛ معاون برنامه ریزی شهرداری

شــهرداری تهــران بــا وزارت بهداشــت بــرای 
واکسیناســیون  بــه  بخشــیدن  ســرعت 
شــهروندان تفاهم کرد و 30سوله مدیریت 
بحران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

12
شهریور

قــرارگاه خدمــات اجتماعــی در تهــران بــا 
پیشــنهاد شهردارتشــکیل شــد؛ قرارگاهــی 
کــه خروجــی اصلــی آن، طــرح جمــع آوری و 

ساماندهی معتادان متجاهر تهران بود.

110دســتگاه اتوبــوس جدیــد بــرای بهبــود 
وضعیت ناوگان حمل ونقل عمومی در این 

بخش رونمایی شد.

شــهرداری تهــران بــا بنیــاد مســکن انقالب 
اسالمی برای احداث 10هزار واحد مسکونی 
تفاهمنامــه ای را امضــا کــرد. پــروژه ذیــل 

180هزار واحد مسکونی به اجرا درمی آید.

 ایستگاه متروی »بوســتان گفتگو« افتتاح 
شــد. ایــن ایســتگاه به عنــوان هجدهمیــن 

ایستگاه خط7 به بهره برداری رسید.

به طور طبیعی نتیجه بخشی از اقداماتی که شهرداری طی 6 تا 7ماه گذشته انجام داده است، امسال و حتی 
سال های آینده مشخص می شــود. به طور نمونه برنامه ریزی برای تکمیل خطوط فعلی مترو و احداث 4خط 
جدید متروی تهران صورت گرفته که دست کم به 4سال زمان نیاز دارد. با این حال 10مورد از مهم ترین اقدامات 

شهرداری در دوره مدیریت شهری جدید طبق نمودار زمانی فوق است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

ایستگاه توحید در خط7 مترو به بهر ه برداری 
رســید. این ایســتگاه با خــط4 متــرو تقاطع 

دارد.

بــا تمهیــدات صورت گرفتــه 1200حســاب 
پراکنده شهرداری تجمیع شــد تا یک خزانه 
واحد تشــکیل شــود. هدف نیز بسته شــدن 

گلوگاه های فساد در شهرداری بود.

28
مهر

11
آبان

18
آبان 

 8
اسفند

 25
اسفند

  1
دی

الیحه بودجه1401 شــهرداری تهــران با رقم 
56هزارو869میلیارد تومان به شورای شهر 

تقدیم شد.

200پــروژه کوچــک و بــزرگ مناطــق مختلف 
تهران به بهره برداری رسید.

شــهرداری بــا همــکاری نیــروی انتظامــی و 
دســتگاه قضایــی طــرح ضربتی جمــع آوری 
معتــادان متجاهــر و تخریــب آلونک هــای 

غیرمجاز دره فرحزاد را به اجرا درآورد.

28
دی

23
بهمن

15
دی

گزارش
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