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هر روز حجم زیادی از خودرو های 
شــخصی وارد شــهر  می شــود و 
رانندگان بایــد از الیه های مختلف 
طــرح زوج و فرد و طــرح کاهش عبــور کنند و در 
جست وجوی جای پارک مدتی را در خیابان های شهر 
بگذرانند. پارک سوار ها راهی برای جلوگیری از ورود 
این خودرو ها به شهر هستند تا بتوان در ابتدای شهر، 
سفر ها را مســتقیما از خودروي سواری به اتوبوس و 
مترو انتقال داد. ایده پارک ســوار در ســال های دور 
در برخی نقاط شهر اجرا شــده بود اما به تدریج کنار 
گذاشته شد. شــهرداری تهران اخیرا قصد دارد این 

راه حل ترافیکی را دوباره احیا کند.
مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری 
تهــران در این باره به همشــهری می گوید: »موضوع 
پارک سوار ها در محدوده وظایف ســازمان مدیریت 
پایانه ها قرار دارد اما برای ســال ها کاری در این زمینه 
انجام نشــده و در این مدت بعضی پارک سوار ها تغییر 
کاربری هم داده اند. االن با محوریت توسعه حمل ونقل 
عمومــی می خواهیم مجموعه ای از پارک ســوار ها را 
طراحی کنیم. البته این پارک سوار ها باید جاذب باشد 
و در آنها مجموعه هایي از خدمات خودرو یی ارائه شود 
تا مسافرانی که می  خواهند با خودرو ي شخصی وارد 
محدوده مرکزی شهر شوند در اینجا به سمت وسایل 
نقلیه  انبوه بر بروند. اگر افراد نتوانند از حمل ونقل عمومی 
مطلوب استفاده کنند شهروندان از آن استقبال نخواهند 
کرد.«  مهدی وحدت کار می افزاید: »ما مســیر های 

شمالی- جنوبی متعددی داریم که با بزرگراه 
همت اتصال دارند. حمل ونقل عمومی در 
این مسیر های شمالی- جنوبی فعال است 
اما در مسیر شــرق به غرب اینطور نیست. 

این طرح براســاس تکیه بر ایجاد 
حمل ونقل انبوه بــر در بزرگراه 
شهید همت است. البته اجرای 
طرح هایی ماننــد بی آرتی یا  
ال آرتی ) قطار سبک شهری( 

در همت نیاز به مطالعات بیشتری دارد زیرا برای این کار 
باید یک الین از بزرگراه را جدا کرد. ما آمادگی خودمان 
برای ایجاد پارک سوار در دو سمت این بزرگراه را اعالم 
کرده ایم. در این مناطق زمین هایی داریم که بتوانیم 
از آنها اســتفاده کنیم. حتی اگر زمین های یکپارچه 
بزرگ هم در اختیار نداشته باشیم می  توانیم در چندین 
نقطه برای ورودی های مختلف شهر پارک سوار های 
متعدد ایجاد کنیم.« با این حساب در شرق و غرب شهر 
پارک سوار هایی ساخته می شود و بخشی از ترافیک از 
محور خیابان انقالب به بزرگراه همت منتقل خواهد 
شــد. به گفته وحدت کار، مترو هم بخشی از مسافران 
پارک ســوار را جابه جا خواهد کرد کــه ورودی آن از 
ایستگاه متروي فرهنگســرا و ایستگاهی است که در 

»پایانه شرق جدید« ساخته خواهد شد.

وضعیت پایانه شرق جدید
بخشــی از پروژه پارک ســوار ها افتتاح پایانه شرق 
جدید اســت که دورتــر از پایانه فعلــی قدیمی به 
سمت شــرق و در خیابان دماوند ساخته می شود. 
قبال قسمتی از کار های ساخت این پایانه در جنوب 
تقاطع بزرگراه های همت و یاسینی انجام شده است. 
مدیرعامل سازمان پایانه ها شهرداری تهران در این باره 
می گوید: » مساحت کلی که به این پروژه اختصاص 
یافته بود 30هکتار بود که 7هکتار آن کاســته شد 
و االن 23هکتار مجموعه اراضی پروژه پایانه شــرق 
جدید است. در بخشی از آن سالن و پارکینگ ساخته 
می شود. بخش های دیگری هم در آن وجود دارد که 
شهرداری قصد دارد از آن برای افزایش سرانه های 
مورد نیاز منطقه استفاده شــود و در دیدار اخیر 
شهردار تهران از منطقه 13 هم این کار مورد تأکید 
قرار گرفت. البته اگر امکان استفاده از بوستان 
سرخه حصار هم برای مراجعان به پایانه 
وجود داشته باشد به استقبال از آن 
کمک می کند.« وحدت   کار درباره 
زمان افتتاح پایانه جدید به موضوع 

تامین منابع مالی اشاره می کند و می گوید: »عملیات 
ساخت پایانه شرق جدید برای 5سال متوقف مانده 
بود. برای تجدید کارگاه و قرارداد ها یکی دو ماه وقت 
الزم است و مراحل اجرا هم نزدیک 6ماه ادامه خواهد 
داشت که بیشتر شامل خرید و نصب تجهیزات است. 
درمجموع 9-8ماه بعد از تامین نقدینگی می توانیم از 
پایانه جدید بهره برداری کنیم.«  اما در این زمان از پایانه 
قدیمی )فعلی( چه استفاد ه ای خواهد شد؟  وحدت کار 
می گوید: »یکی از پیشنهاد ها استفاده از پایانه قدیمی 
به عنوان پارک سوار بود زیرا در کنار خیابان دماوند قرار 
دارد. هم اکنون انبار هایی در این پایانه قرار دارند که 
خرده بار نگهداری و منتقل می کنند. در پایانه قدیمی 
کسب وکار هایی هم حضور دارند که از مدتی قبل به آنها 
اعالم شده بود که این مجموعه تغییر خواهد کرد و در 
قرار داد های اجاره جدید بند های مربوط به آن آورده 
شده است.« وحدت کار می گوید: »ساختمان پایانه 
قبلی بنای ویژه  ای ندارد که بخواهیم آن را حفظ کنیم 
و زمین هم متعلق به شهرداری نیست. قسمت مجاور 
خیابان دماوند نیز باید به دلیل عقب نشینی تخریب 
شود. به همین دلیل هم در سال های اخیر بازسازی 
کامل در پایانه انجام نشده است. زمانی که بهره برداری 
از پایانه شرق جدید را شروع کنیم درباره کاربری محل 

قدیمی پایانه تصمیم گیری خواهد شد.«

پارک سوار  های جدید برای غرب و شرق تهران
با ایجاد 2پارک سوار جدید متصل به شبکه حمل ونقل عمومی پایتخت، روزانه از ورود هزاران خودرو به ترافیک شهر جلوگیری می شود

تهران برای میزبانی از زائران سی و سومین سالگرد ارتحال امام )ره( آماده شده است

پایتخت در سوگ
33 ســال از 14خرداد 68 می گذرد. روزی که مردم با 

مناسبت
بنیانگذار جمهوری اسالمی وداع کردند و پیکر امام )ره( 
در جوار بهشت زهرا)س( آرام گرفت. هرسال 14خرداد 
زائران سوگوار از اقصی نقاط کشور خود را به حرم مطهر می رسانند و با 
امام خمینی )ره( و آرمان های آن امام سفرکرده تجدید بیعت می کنند 
اما در 2سال گذشته به دلیل اپیدمی کرونا این مراسم مانند سال های 
پیش تر برگزار نشد و به همین دلیل مسئوالن ستاد بزرگداشت ارتحال 
امام )ره( پیش بینی می کنند مراسم امسال )سی وسومین سالگرد رحلت 
امام )ره(( با حضور گسترده مردم با شکوه هرچه تمام برگزار خواهد شد. 
ازاین رو تمام ارگان ها، نهادها، دستگاه ها و سازمان های شهرداری تهران 
پای  کار آمده اند تا با اقداماتی هرچند کوچک زمینه خدمت رســانی 

مطلوب به زائران را فراهم کنند.

پردیس های فرهنگی
پردیس های فرهنگــی 13 و 14خرداد به همــت اداره کل فرهنگی 
شهرداری تهران در 4پهنه )شمال، جنوب، غرب و شرق( با غرفه های 

دهه کرامت، خالقیت و سرگرمی، علمی و رسانه های دیجیتال برپا 
می شوند و فیلم و مستندات تاریخی از وقایع انقالب اسالمی و دوران 
مبارزات حضرت امام )ره( از 15خــرداد1342 تا زمان رحلت پخش 

می شود.

کاهش سرفاصله و افزایش ساعت کار مترو 
سرویس دهی شبانه حرم تا حرم از ایستگاه شهرری تا ایستگاه حرم مطهر 
بافاصله حرکت 30دقیقه از جمعه 13خرداد شروع می شود. 14خرداد 
هم با اعزام قطارهای فوق العاده در خط یک سرفاصله قطارها به 5دقیقه 
و در خطوط 2 و 4 هم به 6دقیقه می رسد. خط فرودگاه امام خمینی )ره( 
هم 14خرداد به دلیل برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام )ره( تا پایان 

مراسم سرویس دهی نخواهد داشت.

وظایف شهرداری های مناطق
امسال برای هر یک از شهرداری ها وظایف خاصی تعیین شده است تا 
مراسم ارتحال باشکوه تر برگزار شود. نگهداشت 14پهنه در محدوده 
حرم و اطراف آن توسط مناطق 2، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 
16، 17 و 22. ایستگاه های پذیرایی توسط مناطق 3، 6، 12، 18 و 21 
انجام می شود. منطقه یک مسئول برگزاری مراسم بزرگداشت در جماران 
است. منطقه19 وظیفه آماده سازی و نگهداشت مسیرهای منتهی به 
حرم را دارد و منطقه20 هم به زائران و میهمانان مراسم ارتحال در حرم 

سیدالکریم)ع( خدمت رسانی می کند.

اهم اقدامات سازمان بهشت زهرا)س(
بخش اعظمی از اقدامات و هماهنگی ها برای برگزاری مراسم ارتحال 
امام )ره( به عهده سازمان بهشــت زهرا)س( است که اهم این اقدامات 
عبارتند از: نصب بنرهای هدایت مسیر برای راهنمایی زائران و تسهیل 
دسترسی به محل های استقرار و پارکینگ ها، آماده باش نیروهای خدمات 
شهری برای پاکسازی محوطه حرم پس از اتمام مراسم، افزایش مخازن 
و کیسه های زباله، ایجاد روشــنایی ثابت و موقت در معابر پیرامونی و 

چادرهای خدمات رسان و... .

 مداوای زائران در درمانگاه اورژانسی
درمانگاه صحرایی )اورژانســی( به همت شرکت شهر سالم شهرداری 
تهران در بهشت زهرا)س( باهدف خدمت رسانی به زائران مصدوم دایر 
شده است. این درمانگاه ظرفیت 10تخت بستری و تزریقات، 12پزشک 
و 24پرستار دارد. همچنین 10کد آمبوالنس و یک کد موتورالنس هم 
در محل درمانگاه صحرایی مستقر هســتند. در طول مراسم تیم های 
بهداشت و پیشگیری شرکت شهر ســالم حضور دارند و فرایند توزیع 
مواد غذایی، نوشیدنی و رعایت پروتکل های بهداشتی را رصد می کنند.

محدودیت های ترافیکی 
براساس اعالم پلیس راهنمایی  و رانندگی تهران از فردا در محورهای 
منتهی به بهشت زهرا)س( و حرم امام )ره( محدودیت های ترافیکی اجرا 

و تردد خودروها در محورهای تعیین شده ممنوع خواهد بود.
  تردد تمامی وســایل نقلیه از تقاطع سه راه باقرشهر به سمت عالمه 

عسگری غرب تا پل حرم
  تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر شمال به شرق و جنوب به شرق و 
غرب به شرق آزادراه خلیج فارس به سمت عالمه عسگری شرق تا تقاطع 

سه راه باقرشهر 
  تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه قم - تهران از پل حسن آباد و 

پل واوان 

ممنوعیت های توقف
عالوه بر محدودیت های ترافیکی، پلیس راهور تهران از ساعت 24روز 
جمعه 13خرداد تا پایان مراســم ارتحال امام)ره( در برخی از محورها 

ممنوعیت های توقف اعمال می کند که به شرح زیر است: 
  بزرگراه خلیج فارس از پل شــهید کاظمی به سمت عوارضی در هر 

دو مسیر
  ورودی، خروجــی و خیابان های فرعی منتهی بــه پارکینگ ها و 

خیابان های اصلی محوطه بهشت زهرا)س(
  بلوار عالمه عسگری در هر دو مسیر از سه راهی باقرشهر تا پل حرم )خلیج فارس( 
  بزرگراه شهید هاشمی )صالح آباد( از پل صنیع خانی تا عالمه عسگری

گزارش

خدمت رسانی به روایت اعداد
2هزار چشمه سرویس بهداشتی آماده سازی شده است
15دســتگاه ویلچر برای زائران کم توان و افراد مسن 

پیش بینی شده است
20عدد مه پاش در پهنه های مختلــف حرم امام )ره( 

نصب شده است
10ایســتگاه صلواتی برای پذیرایی در گلزار شهدای 

بهشت زهرا)س( دایر می شود
12ویدئو وال )تلویزیون شهری( در صحن های اصلی، 

شمالی، شرقی و غربی نصب شده است
50دستگاه ون با هماهنگی سازمان تاکسیرانی شهر 
تهران برای خدمت رســانی به زائران اختصاص داده 

شده است
16غرفه فرهنگی در راستای اجرای برنامه های مذهبی، 
آیینی، فرهنگی و هنری، نمایشــگاه کتاب، ســبک 

زندگی، قرآن، خانواده و... در حرم مطهر دایر می شود

مکث

در های نماز خانه باز است
مهدی وحدت کار، مدیرعامل ســازمان 
پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
 از بهمن سال قبل که دوره جدید شروع 
شد متوجه شدیم نماز خانه های درون 
پایانه ها فقط در ســاعت  نماز باز است 
درحالی که پایانه ها یک محیط 24ساعته 
است و بخش زیادی از مراجعان به آنها 
مسافرانی هستند که شاید جایی برای 
اقامت موقت نداشــته باشند. از طرف 
دیگر بعضی از مسافران تنها باید چند 
ساعت شبانه در پایانه باقی بمانند. برای 
همین در های نماز خانه ها را باز کردیم. 
برای رعایت آیین نامه های بهداشتی 
همزمــان شست وشــوی فرش ها و 
پاکسازی نماز خانه ها را افزایش دادیم. 
اخیرا با کمک شرکت های دانش بنیان 
دانشگاهی دستگاه های پالسمای سرد 
برای تصفیه هوا نیــز به کار گرفتیم که 
یک نمونه آن در پایانه جنوب به صورت 
آزمایشی در حال کار است و می تواند 
بوی نامطبوع محیط را کامال تصفیه کند.

مکث

معاون سازمان مدیریت پسماند با رد یک شایعه:
جابه جایی ایستگاه میانی دارآباد 

مربوط به دوره گذشته است 
در پی انتشار گزارشی در ســایت انتخاب با عنوان »خطر! آب 
تهران طعم زباله می گیرد« معاون امور مناطق سازمان مدیریت 
پسماند این شایعات را تکذیب کرد. شادی مالکی در این رابطه به 
همشهری گفت: »همانطور که در ویدئوی منتشرشده مشاهده 
می کنید، مکاتبات این امر در سال98 و در دوره مدیریت قبلی 
شهر تهران و از سوی حمید موسوی، شهردار وقت منطقه یک 

تهران انجام شده و به این دوره ارتباطی ندارد.« 
او ادامــه داد: »در محدوده منطقه یک، پســماندهای خانگی 
جمع آوری و به ایســتگاه میانی دارآباد منتقل و بالفاصله پس 
از بارگیری توسط تریلرها به مجتمع آرادکوه منتقل می شود. 
اگرچه ما در شــهرداری تهران همواره به دنبــال ارائه خدمات 
بهتر و مناسب تر به شهروندان هستیم و در این مسیر به صورت 
مداوم مکان هــای قابل دســترس تر بــرای خدمات دهی که 
چالش کمتری را به همراه داشته باشــند را مورد رصد و پایش 
قرار می دهیم اما این بدان معنی نیســت که بدون اخذ نظرات 
کارشناسان متخصص و اهل فن و با نادیده گرفتن پیوست های 
محیط زیستی و اجتماعی اقدام کنیم.« مالکی عنوان کرد: »در 
گذشته به جهت ساماندهی و افزایش رضایت شهروندان از محل 
انتقال زباله منطقه  یک، پیشنهاد انتقال ایستگاه میانی دارآباد به 
منطقه سوهانک مطرح شد اما مکاتباتی که در   گزارش به آنها 
اشاره شده اســت مورد موافقت معاونت شهرسازی و معماری 

وقت قرار نگرفت.«

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت وگو با 
همشهری اعالم کرد

مهم ترین چالش ترافیکی تهران؛ 
موتورسیکلت ها و باربری ها

رئیــس پلیــس راهــور تهــران بــزرگ 
تصمیم گیری های جزیــره ای در بخش های 
مختلف را مهم ترین مشــکل پایتخت کشور 
می داند. سردار محمدحســین حمیدی بر 
این اعتقاد است که تهران به عنوان پایتخت 
سیاســی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی طی ســال های گذشــته 
همواره از این جهت و عدم تحقق مدیریت واحد شــهری، آسیب 
دیده و حاال شــهرداری با ایجاد قرارگاه های مرتبط به دنبال رفع 
مشکل تصمیم گیری های جداگانه ســازمان های مختلف است. او 
به همشهری می گوید: »وقتی سازمانی یا مجموعه ای برای خودش 
تصمیم می گیرد که نمایشگاه یا کنفرانسی برگزار کند یا نشستی 
بگذارد، تبعات و مشکالت ناشی از آن برای شهر تهران و مردم خواهد 
بود. نکته دیگر این است که تهران اکنون روزانه بیش از 13میلیون 
جمعیت دارد و 8میلیون خودرو در آن تردد می کنند و همه اینها 
بر ترافیک شهر تأثیرگذار می شود.« او در عین حال تأکید می کند 
شــهروندان نباید نگران قفل شدن تهران باشــند: »روند ترددها 
براساس مستنداتی که در 50، 60سال گذشته در جراید مختلف 
ثبت شده، نشان می دهد همیشــه یکی از بزرگ ترین دغدغه های 
شهر تهران ترافیک بوده است. حتی در دهه 40 هم بحث قفل شدن 
ترافیک شهر تهران وجود داشت، در دهه50 نیز این موضوع تکرار 
شد و این مسئله تا اوایل دهه70 ادامه پیدا کرد. خب اگر می خواست 
این اتفاق بیفتد تابه حال باید جریان عبور و مرور در شــهر تهران 
متوقف می شد. این اتفاق نیفتاده است چون همیشه کارهایی در 

حوزه های زیرساخت انجام شده است.« 

مشکالت و نواقصی در حوزه حمل ونقل داریم 
رئیس پلیــس راهور تهران بزرگ با اشــاره بــه اینکه برای حل 
مشکالت ترافیکی تهران طرح و برنامه هایی دارند، تأکید می کند 
که با وجود تمام کمبود ها و کاستی های موجود، آمار و ارقام شهر 
تهران در حوزه حمل ونقل به ویژه تصادفــات خوب و قابل قبول 
است. ســردار حمیدی مواردی چون به روز نبودن سامانه های 
نظارتی، ترددهای بی نظم موتورسیکلت ها و وجود باربری ها در 
محدوده فضای شهری را ازجمله مشکالت جدی شهر تهران در 
حوزه ترافیک عنوان می کند و می گوید: »در معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری تهران کارگروه های ویژه ای برای حل این 
موارد، فعال شده اند که نتیجه آن، کاهش آمار و تعداد تصادفات 
است.« اینطور که حمیدی اعالم می کند، تأثیر اصالحات هندسی 
صورت گرفته طی 8ماه گذشته توســط شهرداری باعث کاهش 
آمار تصادفات شده؛ آن هم در شرایطی که تعداد موتورسیکلت ها 
15درصد رشد کرده است. او می گوید: »البته در حوزه سامانه ها 
و رفتار پرخطر موتورسیکلت سواران و رانندگان و ایمنی معابر، 
ضعف ها و  مشکالتي دیده می شود، اما در 4ســال اخیر، تهران 
تنها شهر کشور به حساب می آید که کاهش آمار تصادفات در آن 
تداوم داشته؛ در صورتی که دیگر شهرهای کشور روند سینوسی 

داشته اند.«

باربری ها باید به خارج از شهر بروند
یکی از معضالت ترافیکی محدوده های مرکزی شهر تهران وجود 
باربری های مختلف اســت؛ باربری هایی که زمانــی خارج از بافت 
شهری بودند اما با توســعه شهر امروز در حریم شــهر تهران قرار 
گرفته اند. طبق آمــار پلیس، روزانه 40درصد بار کشــور از طریق 
این باربری ها حمل و توزیع می شود که سردار حمیدی می گوید با 
استقرار آنها در حریم شهر مخالف هستند. او می گوید: »بارها اعالم 
کرده ایم که اینها باید به خارج از حریم شهر منتقل شوند. « رئیس 
پلیس راهور تهران در ادامه به تأثیر نواقص ســامانه ها و دوربین ها 
بر ترافیک شــهر اشــاره می کند و می گوید: »نواقص و فرســوده 
شدن تجهیزات باعث می شــود تا در برخی از تقاطع ها و چراغ ها 
واقعا زمانبندی ها بهم بریزد. مدت هاســت برای تعمیر و نگهداری 
این ســامانه ها کار چندانی صورت نگرفته و به روز نشده اند. فعال با 
همین شــرایط کار می کنیم و امیدواریم در این حوزه اتفاق جدی 
بیفتد.« سردار حمیدی در مورد بی نظمی در تردد موتورسیکلت ها 
هم می گوید: »ســاماندهی موتورســیکلت ها یکــی از بحث های 
جدی ماست که تقریبا هیچ نهاد و سازمانی حاضر نشده است که 

مسئولیت آنها را بپذیرد.«

مهدی عباسی
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای 

شهر تهران
مودیانــی کــه از ۲۱اســفند ســال۱۴۰۰ فیش 
عوارض دریافت کردند، اگر تــا پایان خرداد 
اقدام به پرداخت مبلغ فیش نکنند، عوارض 
ملک شان به روز محاسبه خواهد شد؛ چرا که 
بخشــی از تعهدات درآمدی از محل عوارض   
شــهرداری پیش  بینی شــده کــه بــا پرداخت 
دیرهنگام فیش ها با مشکل مواجه می شود.

 ایوب فصاحت
 مدیرعامل سازمان میادین تره بار 

شهرداری تهران
تمام میادین میوه وتره بــار پایتخت روزهای 
 شــنبه  و یکشــنبه)۱۴ و ۱۵خــرداد( همزمان 
با ســالروز رحلــت جانگــداز امــام)ره( و قیام 
۱۵خرداد، به منظور خدمات رســانی هرچه  
بهتر و بیشتر به شهروندان از ساعت 8 تا ۱3 
باز هســتند و مراجعه کنندگان از این بابت 

دغدغه ای نداشته باشند.

 نصرهللا آبادیان
 شهردار منطقه7

حســینی  مســجد  ۲پــروژه  تکمیــل 
در خیابــان ســبالن و مســجد شــریفیه 
در خیابــان مدنــی، تقاطــع اتوبــان 
امام علی)ع( که بعد از اجرای اين بزرگراه 
تخریــب و پــس از آن تجدیــد بنا شــدند 
از پروژه هــای مهــم منطقــه هســتند. 
پروژه هایــی کــه حــدود ۵ســال متوقــف 
بودند اما امسال اعتبار  آنها تامین شد.

مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهر 
تهران از اکران پویش تبلیغات فرهنگی 
»مکتــب روح هللا« خبــر داد و گفــت: 
»در این پویش به 3شاخص)دینداری، 
عدالــت و مردمــداری( که مــورد تأکید 
امــام)ره( بــوده، توجــه شــده اســت.« 
به گفته رضا صیــادی هــدف از این کار 
ترویج ســیره علوی در میان مسئوالن 

و مدیران است.

3
شاخص

شــهردار منطقــه۱۴ از اهتــزاز پرچــم 
۱۴۴مترمربعــی بــارگاه ملکوتــی امــام 
رضــا)ع( خبــر داد و گفت کــه همزمان با 
ســالروز والدت حضــرت معصومــه)س( 
ایــن پرچــم در منطقه)بزرگــراه محالتی، 
تقاطــع خیابــان نبــرد( برافراشــته شــد. 
محمدامیــن ســاالری پور عنــوان کــرد: 
»برافراشــتن ایــن پرچــم متبــرک مایــه 

افتخار و برکت مردم منطقه است.«

کــرد:  اعــالم  منطقه یــک  شــهردار 
»ســاختمان معروف بــه ســنگ دوقلوی 
محلــه گالبــدره بــا ۲۵۰۰مترمربــع خالف 
دارای رأی قطعــی کمیســیون مــاده۱۰۰ 
و  منطقه یــک  شــهرداری  و  اســت 
دادســتانی آمــاده تخریــب هســتند.« 
به گفتــه حمیدرضــا حاجــوی، تاکنــون 
۲۰حکــم تخریــب از ســوی دادســتانی 
ناحیه یک)الهیــه( صادر شــده کــه  هنوز 

عملیاتی نشده اند.

همکاری با جایکا برای 
افزایش تاب آوری تهران

پنجمین پــروژه همکاری مشــترک ســازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و آژانس 
همکاری های بین المللی ژاپن بــا عنوان ارتقای 
ظرفیت طرح های محلی مدیریت و کاهش ریسک 
مخاطرات در شــهر تهران با هدف نیل به ایمنی 
و تاب آوری در جمهوری اســالمی ایران آغاز شد. 
به گزارش همشهری، علی نصیری، رئیس سازمان 
در برنامه افتتاحیه این پروژه ضمن اظهار امیدواری 
مبنی بر اینکه نتایج اجرای این طرح بتواند منجر به 
توسعه دانش مدیریت بحران در سایر نقاط کشور 
شود، گفت: »این همکاری مشترک با تأکید بر سند 
بین المللی سندای به مدیریت محلی بحران توجه 
نشان داده و هدف اصلی آن بررسی وضعیت زلزله 
و سیل به عنوان 2مخاطره جدی پایتخت است. «  
نصیری با اشاره به راه اندازی قرارگاه ایمنی کالبدی 
شهر تهران به ریاست شــهردار تهران و با حضور 
مسئوالن اجرایی دیگر سازمان های تخصصی، از 
برگزاری نخستین جلسه این قرارگاه طی روزهای 
آینده خبر داد.  در ادامه این مراسم، آسوما تاناکا، 
نماینده ارشد دفتر جایکا در ایران  گفت: »آمادگی 
ژاپن برای کاهش زمان ورود به عملیات بعد از وقوع 
بحران تا 4دقیقه و ورود نخست وزیر به فرماندهی 
مدیریت حادثه نیم ســاعت بعد از حادثه از دیگر 
دستاورهای این کشور است که تا سال2027 دیگر 

بخش ها نیز تکمیل خواهند شد.«

نقل قول خبر

عددخبر

راهور

مدیریت بحران

خبر
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