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 امروز ششم محرم است؛ ماه خون بر 

شمشــیر؛ ماه عزای حســین)ع(. گزارش
پرچم های سیاه برافراشته شده اند و 
مردم رخت عزا به تن کرده اند و فریاد یا حسین)ع( بلند 
است. شــامگاهان مراسم عزا و ســوگ برپا می شود و 
سوگواران همراه با نواهای» حسینم وای، حسینم وای« 
سینه زنی می کنند. روزها می گذرند و به نهم و دهم محرم 
نزدیک می شویم؛ روزهایی که از یک سو شهادت امام 
حسین)ع( و علمدار کربال و... قلب ها را اندوهگین می کند 
و از سوی دیگر اســارت حضرت زینب)س( و طفالن 
خردســال، داغ بر دل می نشــاند. از فردا حال و هوای 
پایتخت نسبت به چند روز گذشته با اجرای برنامه های 

ویژه تغییر می کند و شهر در سوگ و ماتم فرو می رود.

ســوگواری شــیرخوارگان بــرای حضرت 
علی اصغر)ع(

فردا نخســتین جمعه ماه محرم متعلــق به طفل 
شهید کربال علی اصغر)ع( است؛ به همین مناسبت 
هرسال همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی برگزار 
می شود و مادران در کنار فرزندان خردسالشان با نوای 
دلسوز رباب همراه می شــوند و الالیی علی اصغر)ع( 
را فریاد می زنند. امســال هم اجتماع بزرگ مادران و 
شیرخوارگان با رعایت پروتکل های بهداشتی )استفاده 
از ماسک( در شبســتان مصالی امام خمینی)ره( از 
ساعت 8تا 9:30برگزار می شود. حجت االسالم مسعود 

عالی، ســخنران و حاج میثم مطیعی مداح مراسم 
هستند. درهای مصلی از ســاعت ۶:30 باز می شود 
و مردم می توانند برای عبور و مــرور از ورودی های  
شماره ۱8 و ۱9 در بزرگراه رسالت، ورودی های شماره 
۷، ۱3و ۱۵ در خیابان شهید قنبرزاده و ورودی های 
شماره یک و 3 در خیابان شــهید بهشتی استفاده 
کنند. همچنین پارکینگ عمومی شهیدبهشــتی 
نبش خیابان پاکســتان، پارکینگ های شماره ۱9 و 
۲0 در بزرگراه رســالت، پارکینگ های شــماره ۷ و 
8 در خیابان شــهید قنبرزاده و پارکینگ چهل سرا 
برای مراجعه کنندگان پیش بینی شــده است. عالوه 
بر مصالی امام خمینی )ره( همایش شــیرخوارگان 
حسینی در مساجد، حســینیه ها و تکایای مناطق 

۲۲گانه هم برگزار می شود.

پل طبیعت قرمز می شود
تغییر رنگ پل طبیعت یکی از ابــزار ابراز همدردی 
با حوادث تلخ وشــیرین اســت. در حادثه متروپل 
آبادان به رنگ سیاه درآمد و قرار است روز تاسوعا و 
عاشورای حسینی هم قرمز شود. همچنین در بوستان 
آب وآتش و پل طبیعت از ســاعت ۱8مراسم سنج و 

دمام زنی با حضور عزاداران برگزار می شود.

چهارپایه  خوانی در ایستگاه های منتخب مترو
چهارپایه خوانی یکی از سنت های قدیمی ایام محرم 

است. در روزگارانی که خبری از بلندگو و میکروفن 
نبود مداحان روی چهارپایه های کوچک می رفتند 
و نوحه می خواندند. این سنت سال هاست روزهای 
تاسوعا و عاشورا در بازار تهران اجرا می شود، اما امسال 
شهرداری تهران در راســتای احیای این سنت در 
ایستگاه های امام حسین)ع( و میدان ولیعصر برنامه 
چهارپایه خوانی اجرا می کند. مداحان نوجوان تا روز 
تاسوعای حسینی در این دو نقطه چهارپایه خوانی 

می کنند.

سوگواری در قطعه 40بهشت زهرا)س(
ویژه برنامه روز تاسوعا و عاشورای حسینی به همت 
ســازمان بهشــت زهرا)س( در میدانگاهی قطعه 
40برگزار می شود. حجت االسالم علیرضا پناهیان، 
سخنران مراسم است و سوگواران پس از سینه زنی 
نماز ظهر عاشورا را در این میدانگاهی اقامه می کنند.

اجتماع در میدان آیینی
ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، امسال 
میدان آیینی امام حسین)ع( را مرکز تجمعات بزرگ 
قرار داده است. فردا تجمع شیرخوارگان حسینی در 
این میدان برگزار می شــود. تجمع آذری های مقیم 
تهران، افغانســتانی های مقیم تهران و تجمع زنان 
عاشورایی و عزاداران روز تاسوعا و عاشورا هم در این 
میدان خواهد بود که در نهایــت برنامه ها با برپایی 

مراسم شام غریبان شهدای کربال به پایان می رسد.

خیمه سوزان در دارالمؤمنین
شــهرداری منطقه ۱4)دارالمؤمنین( به مناسبت 
تاسوعا و عاشــورا برنامه نغمه های عاشورایی ویژه 
نوجوانان و نوگالن حسینی، مراســم سوگ و نماز 
ظهر عاشورا، خیمه سوزان و... را در محله ها و مساجد 

شاخص برگزار می کند.

خدمت رسانی حمل ونقل عمومی به عزاداران
مســئوالن شــرکت اتوبوســرانی و متــرو بــرای 
خدمت رسانی به عزاداران در ایام تاسوعا و عاشورا اعالم 
آمادگی کرده اند؛ بنابراین در ایامی که به دلیل حضور 
دسته های عزاداری در معابر عمومی تردد وسایل نقلیه 
به کندی انجام می شود، سوگواران می توانند از وسایل 
حمل ونقل عمومی استفاده کنند. همچنین شرکت 
بهره برداری مترو اعالم کرده است که فردا برای رفاه 
شــرکت کنندگان در مراسم شیرخوارگان حسینی 
ســرویس دهی در تمامی خطوط مترو )یک، ۲، 3، 
4، ۵، ۶و۷( از ساعت ۶صبح شروع می شود؛ بنابراین 
سرفاصله حرکت قطارها از ساعت ۶تا ۱0:30در خط 
یک از ۷به ۵دقیقه و در خــط 3هم از ۱0به ۶دقیقه 
کاهش می یابد.همچنین سرویس دهی تا پایان روز 
دوشــنبه ۱۷ مردادماه، در خطوط یک، ۲،3،4،۶ و ۷ 

متروی تهران تا ساعات ۲4 افزایش یافت.

شهر یکپارچه رخت عزا به تن کرد
پایتخت از فردا با اجرای برنامه های ویژه آماده برپایی مراسم تاسوعا و عاشورا می شود

بخش عمده بارندگی های مرداد ماه شهر تهران به دلیل الیروبی نهر ها و ساخت کانال های انتقال آب از شهر خارج شد تا به چرخه استفاده دوباره وارد شود

مهارسیلدرکانالهایمهندسیساز
بارندگی های مردادماه خسارت زیادی به چند شهر  

اســتان تهران و دیگر مناطق کشور زد و باعث شد گزارش۲
بسیاری از هموطنان جان خود را از دست بدهند و 
خانه هایی ویران شود. شهر تهران برای چند روز در معرض بارندگی 
قرار داشــت و حجم زیادی از آب باران از دامنه های البرز به سمت 
بافت مسکونی شهر سرازیر شد. به گزارش همشهری، بخش بزرگی 
از این آب  به دلیل الیروبی و بازسازی دائم نهر ها و ایجاد کانال های 
بزرگ از شهر خارج شــد و در نقاطی مانند تجریش که در معرض 
خطر تصور می شدند ، آبگرفتگی و سیل رخ نداد. امروز نیز شهرداری 
تهران در نشستی با موضوع برنامه ریزی جهت مقابله با سیالب های 
احتمالی پیش رو، با حضور شهردار تهران، روش های پیشگیری از 
وقوع مجدد سیل را بررسی خواهد کرد. از سویی انتشار یک فیلم 
کوتاه از هجوم ســیالب به کانال میانی بزرگراه شهیدباکری نشان 
می داد ســرعت ســیل در برخورد با دیواره های کوتاه درون کانال 
کاهش پیدا می کند و از شدت جریان آب ذره ذره کاسته می شود؛ در 
حالی که خودرو ها در دو طرف کانال با سرعت عادی در حال حرکت 
هستند. اتفاقی که کاربران فضای مجازی با محتوای تحسین دانش 
مهندسان عمران داخلی از آن یاد کرده بودند. از سوی دیگر، از آ نجا 
که انتشار فیلم همزمان با خسارات سیل در امامزاده داوود بود، برخی 
شبهه ها نیز مطرح شد مانند اینکه فیلم در ایران ضبط نشده است. 

شرکت خاکریزآب که مجری پروژه های ساخت کانال در تهران است 
اعالم کرد: »این فیلم مربوط به بارندگی های ســال۱398 است و 
کانال »ِوسک« در امتداد بزرگراه باکری را نشان می دهد که برای 
هدایت ایمن آب های سطحی به سمت رودخانه کن ساخته شده 

است.« 
تصاویری که با فاصله یک روز بعد از بارندگی شدید در تهران گرفته 
شد نشان می دهد در نقاطی که کانال های آب دارای نوعی پستی و 
بلندی بودند یا دیواره و موانعی برای مهار سرعت آب داشتند، سیل 
رخ نداده است. بخشی از کانال های آب در مسیل فرحزاد، رودخانه 
نهج البالغه و مســیل ولنجک به این شکل است؛ کانال هایی که به 
شکل های مختلف در دیگر نقاط تهران به ویژه محدوده غربی در حال 
ساخت هستند تا شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی تکمیل 

شود. این میزان آب در نهایت بازچرخانی شده تا برای آبیاری فضای 
سبز و مزارع کشاورزی جنوب شهر تهران مورد استفاده قرار گیرد.

در همین ارتباط مدیرعامل شــرکت خاکریزآب اما با بیان اینکه 
پیش بینی اولیه ما برای ساخت شبکه آب های سطحی شهر تهران 
در ســال جاری ۱300میلیارد تومان اعتبار بــود، گفت: »به دلیل 
محدودیت منابع مالی امســال تنها 300میلیارد تومان اعتبار به 
خاکریزآب تخصیص داده شده که با این بودجه تنها می توان حدود 

3کیلومتر شبکه آب های سطحی را توسعه داد.«
ســید عبدالمهدی حســینی با اشــاره به ماموریت های شرکت 
خاکریزآب افزود: »ماموریت های این شرکت شامل 3بخش تکمیل و 
توسعه، احیا و ساماندهی روددره ها و درنهایت نگهداشت می شود.«
او گفت: »البته طبیعتا این روال جوابگوی اجرای برنامه توســعه 
سوم شهر تهران نخواهد بود. به همین دلیل تامین منابع مالی مورد 
نیاز را از راه های دیگری مانند جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی دنبال می کنیم تا در کنار اعتباراتی که شهرداری 
تهران تخصیص می دهد بتوانیم طبق برنامه ۱0ساله مابقی شبکه 

جمع آوری آب های سطحی را نیز تکمیل کنیم.«
  به گزارش همشهری،  از ۵ تا 8مردادماه حدود ۲3میلی متر بارش 
در ســطح اســتان تهران رخ  داد که به دلیل وقــوع در فصل گرم 

غیرمنتظره بود.

 شبکه آب های سطحی پایتخت 
در طرح جامع شهر تهران
  ۷00 کیلومتر کانال  نیاز دارد.

 ۵۳۶ کیلومتر طول کانال های ساخته شده است.
 ۱۶4 کیلومتر کانال طبق برنامه ۱0ساله باید ساخته شود.
 2۶کیلومتر شبکه برای امســال در دست اقدام و 

اجراست.

مکث

 آغاز مناسب سازی  معابر منتهی
 به منازل مسکونی معلوالن 

همزمان با اجرای پروژه های پایلوت مناسب ســازی  مناطق 
۲۲گانه شــهر تهران در ســال۱40۱، مناسب سازی  معابر 
منتهی به منــازل معلوالن و جانبازان آغاز شــد. به گزارش 
همشهری، معاون شهرســازی و معماری شهرداری تهران 
در این باره گفت: »براســاس برنامه جامع مناسب ســازی ، 
هر ســال باید تعداد مشــخصی از معابر و فضاهای عمومی 
شهر، ســاختمان های عمومی شــهرداری و بوستان های 
شهری به منظور تسهیل تردد شــهروندان، علی الخصوص 
افــراد دارای معلولیت و جانبازان معزز در ســطح شــهر، 
بهسازی شوند. تأکید این برنامه بر مناسب سازی  عرصه های 
عمومی و پیاده روهاســت. مســئله اینجاست که درصورت 
عدم دســترس پذیری معابــر منتهی به منــازل معلوالن و 
جانبازان، آنها امکان حضور در ســطح شهر و بهره برداری از 
عرصه های عمومی را نخواهند داشت.« حمیدرضا صارمی 
اضافه کرد: »با توجه به این مهم، ضرورت دارد که بهسازی 
ورودی و معابر منتهی به محل سکونت جانبازان و افراد دارای 
معلولیت در اولویت اجرا قرار گیرد؛ بنابراین همزمان با ابالغ 
لیســت معابر پایلوت برای مناسب سازی  به تفکیک نواحی 
۱۲3گانه شهرداری تهران )شامل ۲۵۶معبر( لیست آدرس 
منازل افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی در هر منطقه 
به شهرداری مربوطه ارسال شد. در ضمن تأکید کردیم که 
با نظر کمیته مناسب ســازی  منطقه، ۲مورد از معابر دارای 
اولویــت و منتهی به آدرس های مذکــور را انتخاب کنند تا 
عملیات مناسب سازی  برای آنها صورت گیرد؛ بدین ترتیب 
در مجموع در فاز نخست این برنامه، 44معبر مشرف به منازل 

این عزیزان دسترس پذیر خواهد شد.« 

باران، رکورد تماس ها با سامانه 
۱۳۷پالس را شکست

بارش های اخیر شهر تهران سبب افزایش تماس شهروندان با 
سامانه ۱3۷پالس شد و رکورد جدیدی به ثبت رسید.

به گزارش همشــهری، در پی بارش باران های سیل آسا مرکز 
سامانه مدیریت شــهری و نظارت همگانی )۱3۷+( در حالت 
آماده باش قرار گرفت تا پاسخگوی تماس شهروندان درخصوص 
آبگرفتگی معابر باشــد. به گفته رئیس مرکز ســامانه مدیریت 
شــهری و نظارت همگانی ۱3۷پالس، طی روزهای پنجشنبه 
۶مردادماه تا روز دوشــنبه ۱0مرداد بیش از ۵3هزار تماس با 
سامانه ۱3۷پالس گرفته شد که این آمار، باالترین میزان تماس 
شهروندان با سامانه ۱3۷پالس در ســال های اخیر بوده است. 
رضا ناصری سرای با بیان اینکه بیشترین تعداد تماس  با بیش 
از ۱3هزار و 300تماس مربوط به روز شــنبه 8مردادماه بوده، 
تأکید کرد که بیش از 80درصد تماس های شهروندان منجر به 

پاسخگویی و ثبت درخواست شده است. 
او همچنین گفت: »مهم ترین پیام های درخواستی شهروندان 
در این بازه زمانی مربوط به الیروبی جوی در مناطق 4، ۱4 و ۱8، 
نظافت معابر و کوچه ها در مناطق 4، ۵ و ۱۲، آبگرفتگی جوی 
و ورود آب به ســاختمان در مناطق3، 4 و ۶، جمع آوری زباله و 
ضایعات در مناطق 4، ۵ و ۱۵، رفع خطر درختان خشک شده در 
مناطق 4، ۱۵و یک و آبگرفتگی معابر در مناطق یک، 3، 4، ۵، 
۱۱ و ۱۲ بود. همچنین با توجه به آماده باش اکیپ های اجرایی 
نواحی و نیروهای ستادی سامانه، تماس های دریافتی از سوی 
کارشناسان ســامانه ۱3۷پالس در کمترین زمان به مسئوالن 
اجرایی منعکس شــد.« به گفته ناصری با وجــود حجم باالی 
تماس ها و طوالنی بودن صف  انتظار شهروندان جهت برقراری 
ارتباط با کارشناسان پاسخگو، زمان انتظار شهروندان برای ثبت 

درخواست کمتر از ۱0دقیقه بود.

 برگزاری مراسم ملی و مذهبی 
در میدان آزادی

شهردار منطقه9 به همراه مدیران شهری در بازدید از مجموعه 
برج و میدان آزادی بر اســتفاده از ظرفیت هــای بی نظیر این 
مجموعه به منظور برگزاری برنامه هــای ملی و مذهبی فاخر 

تاکید کرد. 
به گزارش همشهری سید محمدرحیم مرتضوی ،شهردار منطقه 
دراین دیدار با اشاره به لزوم هم افزایی میان مدیریت شهری و 
مجموعه برج آزادی گفت: مجموعه برج و میدان آزادی عالوه 
بر جذابیت های گردشگری و معماری، ظرفیت بی نظیری برای 
برگزاری جشن ها و برنامه های ملی و  مذهبی فراهم آورده است 
که استفاده مطلوب از این ظرفیت نیازمند هماهنگی و هم افزایی 

مدیریتی و اجرایی است.
او میدان آزادی را بزرگ ترین میدانگاه شهری دانست و گفت: 
توسعه ظرفیت های گردشگری و میزبانی برنامه های ملی مانند 
یوم اهلل ۲۲ بهمن، با تفاهم و هم افزایی میان مدیریت شهری و 

مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ممکن می شود.
 همچنین در این دیدار فرزاد هوشیار پارسیان، رئیس مجموعه 
برج آزادی ضمن استقبال از هماهنگی میان مجموعه مدیریت 
شهری و بنیاد رودکی گفت: استفاده مطلوب و شناساندن این 

ظرفیت مهم ملی نیاز به همراهی و هم افزایی مدیریتی دارد.

 مهدی اقراریان
 عضو شورای شهر تهران

 اســامی ســاختمان های ناایمــن 
حــال  در  شــهرداری  توســط 
به روزرســانی اســت و شــهرداری 
اطالع رسانی عمومی به شهروندان 
را انجــام می دهــد. از طــرف دیگــر، 
دادســتانی نیــز درخصــوص نحــوه 
فعالیــت ایــن ســاختمان ها اقــدام 
حــوزه  در  تخلفــات  می کنــد. 
ساخت وساز متنوع و متکثر است. 
تعداد این تخلفات در برخی مناطق 
قابــل توجــه اســت، امــا در مــواردی 
شاهد این هستیم که تخلفات از 5 
تا 10متر در اضافه بناست و تخلفات 

جزئی محسوب می شود.

 نرگس معدنی پور
 عضو شورای شهر تهران

اماکــن  و  نامگــذاری  کمیســیون   
عمومی شهر تهران برای چهاردهمین 
بــار در دوره ششــم مدیریــت شــهری 
تشــکیل جلســه داد. در ایــن جلســه 
مدارک ارائه شــده به منظــور تغییر نام 
1۲معبر شــهری مورد تحلیل و بررســی 
قــرار گرفــت کــه نهایتــا 10پیشــنهاد 
تغییــر نــام بــه تصویــب کمیســیون 
نامگــذاری و اماکــن عمومــی رســید. 
البتــه نامگذاری هــای صــورت گرفتــه 
با بهره گیــری از نــام شــهدای واالمقام 

صورت گرفته است.

هم افزایی برای حل مشکالت 
متروی کالنشهرها

جلسه اعضای هیأت رئیســه و همچنین مجمع 
عمومی اتحادیه شــرکت های قطار شهری کشور 
به میزبانی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 
)مترو( برگزار شد که تدوین فهرست بهای خاص 
خدمات خطوط قطارهای شهری و تامین منابع 
مالی مطمئن برای پیشبرد پروژه های توسعه ای 
متروی کالنشــهرها، عمده مباحث مطرح شده 
در این نشســت بود. به گزارش همشهری، جلسه 
مجمع عمومی اتحادیه شرکت های قطار شهری 
کشور با سخنان مسعود درستی، مدیرعامل شرکت 
متروی تهران و ریاست هیأت مدیره این اتحادیه 
آغاز شد. اســتفاده از ظرفیت های ســازمان ها و 
شرکت های قطار شهری کالنشــهرها به منظور 
هم افزایــی توانمندی ها برای حل مشــکالت و 
موضوعات مشــترک، نکته اصلــی صحبت های 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مذکور بود. همچنین 
درستی خواستار حضور پررنگ مدیران ذیربط سایر 
نهادهای تأثیرگذار دولتی در جلسات اتحادیه شد 
تا روند طرح درخواست ها و رسیدگی به مشکالت و 
مسائل موجود، سرعت بیشتری پیدا کند. در ادامه 
این جلســه، بحث هایی همچون تدوین فهرست 
بهای خاص خدمات خطوط قطارهای شــهری، 
تخصیص صددرصدی اعتبارات ســاالنه، جذب 
ســرمایه گذار بخش خصوصی و تسهیل شرایط 
استفاده از اوراق مشارکت، مطرح شد و حاضران 

به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.

نقل قول خبر

نظارت

در شهر

 خبر

شهرسازی

با توجه به فرارسیدن ایام ماه محرم، ظهر دیروز از 
سازه حجمی عصرعاشورا اثر محمود فرشچیان 
که توســط علی حیدری هنرمند شــیرازی 
ساخته شده اســت، رونمایی شد. این سازه تا 
پایان ماه صفر در میدان حضرت ولیعصر)عج( 
مستقر است و پس از آن به یکی از ایستگاه های 
مترو منتقل خواهد شد و به صورت دائم در آن 
محل مستقر خواهد بود. به گزارش همشهری، 
دلیل انتخاب این نقطه برای استقرار و نمایش 
سازه حجمی عاشــورا تردد ده ها هزار نفری 
شهروندان و عزاداران حسینی)ع( از میدان و 
ایســتگاه متروي حضرت ولیعصر)عج( است. 

سیدمحمد نقیب، سرپرست معاونت  فرهنگی 
و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه در حاشیه این مراسم با اشاره به 
این موضوع که ســاخت سازه حجمی عاشورا 
در راســتای هویت بخشــی به ایستگاه های 
مترو به ویژه ایســتگاه متروی میدان حضرت 
ولیعصر)عج( انجام شده است، گفت: »با توجه 
به فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، 
تصمیم بر این گرفته شد که عابران و همچنین 
مردم در فضای مجازی، این ســازه حجمی را 
مشاهده کنند. ما نسبت به گرامیداشت شعائر 

عاشورایی وظیفه مند هستیم. «

ایوان انتظار میزبان اثر حجمی عصر عاشورا

مشخصات سازه حجمی 
عصرعاشورا 

نام اثر: عصرعاشورای استاد فرشچیان 
سازنده اثر: علی حیدری

جنس اثر: فایبرگالس
 طول اثر: حدود 6متر

عرض اثر: حدود 4.5متر 
ارتفــاع اثــر: حــدود یک متــر و 80 

سانتيمتر
محــل اســتقرار اثــر: ایــوان انتظــار 
میدان حضرت ولیعصر)عج( مقابل 

ورودی ایستگاه مترو

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران 
از امضای تفاهمنامه تولید ۹هزار واحد 
مســکونی در راســتای اجرای مصوبات 
قرارگاه تأمین مســکن در پایتخت خبر 
داد و گفــت: »بــا امضــای تفاهمنامــه 
ســاخت ایــن تعــداد مســکن، تاکنــون 
مقدمات ساخت 50هزار واحد مسکونی 
در تهــران فراهم شــده اســت.« مهدی 
هدایــت عنــوان کــرد: »تدویــن برنامه 
تأمیــن مســکن و راه انــدازی قــرارگاه 
جهادی برای رفع موانع و تســهیل امور 
برای سرمایه گذاران و ســازندگان حوزه 
مســکن، زمینــه مناســبی را بــرای عبور 
از رکــود ساخت وســاز و نیــل بــه رونــق 
تأمیــن مســکن در شــهر تهــران فراهم 

کرده است.« 

شــهردار منطقــه15 از تملــک 4ملــک 
مهــم در بازگشــایی کنــدروی پــروژه 
بزرگراه شهید نجفی رســتگار خبر داد. 
ســیدمهدی صبــاغ گفــت: »4ملــک 
بــه مجمــوع مســاحت 450مترمربــع 
عرصه در پروژه کندروی بزرگراه شــهید 
محلــه  محــدوده  در  نجفی رســتگار 
مشــیریه تملــک شــد.« او با اشــاره به 
اینکه در این پروژه تا پایان ســال1400، 
34معــارض باقــی مانــده بــود، یــادآور 
شــد:  »با تملک ایــن 4ملــک 1۲درصد 
پیشــرفت فیزیکــی بــه نســبت امالک 
30معــارض  و  داشــتیم  باقیمانــده 
باقیمانــده در مرحلــه اخــذ کمیســیون 
ماده۹ یا در برنامه انجام تملک است.« 
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