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 یکصدوسیزدهمین نشست مجمع 

شهرداران کالنشهرهای ایران به گزارش
میزبانی شهرداری تهران در خیابان 
بهشت برگزار شــد و شــهردار پایتخت گفت که 
امیدواریم دست به دست هم دهیم و گام های بلندی 
در راســتای خدمت به مردم و پیشرفت و آبادانی 
کشــور برداریم. در پایان این نشست هم از سایت 
مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران رونمایی شد.

به گزارش همشهری، ارائه گزارش از فعالیت ۸ماهه 
مجمع، هماهنگی ستادهای اربعین شهرداری های 
کالنشهرها و بررسی و هماهنگی درخصوص مسائل 
و مشکالت شهرداری های کشــور، ازجمله موارد 
مطرح شده در نشســت دیروز مجمع شهرداران 
کالنشــهرهای ایران بود که حدود 20کالنشــهر 
ازجمله اصفهان، تبریز، اهواز، کرمان، اردبیل و... در 

آن شرکت کرده بودند. رئیس شورای شهر تهران که 
مهمان ویژه این نشست بود با بیان اینکه امیدواریم 
این نشست نتایج مثبت و خوبی داشته باشد، گفت: 
»همه شــهرها مشکل دارند و شــرایط اقتصادی 
که متأســفانه به وجود آمده باعث شده که دولت و 
شهرداری ها، به ویژه شــهرداری تهران از زیر صفر 
شروع کنند؛ چرا که بدهی های فراوان باعث شد که 
ما هنوز نتوانیم  خودمان را به صفر برسانیم.« مهدی 
چمران به مراسم پیاده روی اربعین هم اشاره و تأکید 
کرد: »اربعین نعمتی است که شهرداری تهران برای 
کمک به این مراسم پیشقدم شده است و شهرداری 
سایر کالنشهرها هم به میدان آمده اند. همچنین 
ارتباط خوبی بین 2ملت ایران و عراق برقرار شده و 
این دو ملت در کنار هم یک امت را تشکیل داده اند.« 
در ادامه شهردار تهران هم با اشاره به اینکه مجمع 

محل بررسی موضوعات اساسی کالنشهرهاست، 
گفت: »۴۳سال پیش که انقالب به پیروزی رسید 
ترکیب جمعیتی در کشــور تا امروز تفاوت جدی 
پیدا کرده و امروز حدود ۷۵درصد جمعیت کشور 
در شهرها زندگی می کنند و کالنشهرها هم بیش از 
۸0تا ۸۵درصد جمعیت دارند و این اهمیت و نقش 
بی بدیل شهرداری ها و شوراها را بیشتر می کند.« 
علیرضــا زاکانی که ریاســت مجمع شــهرداران 
کالنشــهرهای ایران را بر عهــده دارد درخصوص 
امضای تفاهم خواهرخواندگــی تهران و کربال هم 
عنوان کرد: »تهران و ســایر شــهرها طبق قاعده 
خاصی با کالنشهرهای دیگر تفاهم خواهرخواندگی 
خواهند داشت و ما بر همین اساس با استاندار کربال 
تفاهمنامه ای را امضا کردیم و مســیری که بعد از 
این تفاهمنامه دنبال می شــود تشکیل گروه های 
مشترک و کمک گرفتن و کمک دادن برای رونق و 

آبادانی تهران و کربالست.« 

استیضاح شهرداران باعث تعجب است
معاون وزیر کشــور هم که در این نشست حضور 
داشــت به عزل شــهرداران اشــاره کرد و گفت: 
»استیضاح شهرداران بسیار جای تعجب دارد. وقتی 
یک شهردار با ۱۳ رأی موافق انتخاب شده و با همان 
۱۳ رأی نیز استیضاح می شود، قطعاً موضوع نیاز به 
آسیب شناسی دارد.« مهدی جمالی نژاد به اقداماتی 
که وزارت کشور در حوزه مدیریت شهری انجام داده 
است هم اشاره و عنوان کرد: »کارهای انجام شده در 
این دوره توسط وزارت کشور بی سابقه بوده و در این 
شــرایط بد اقتصادی اگر همت موجود نبود کارها 

پیش نمی رفت.« او درباره مراسم اربعین هم گفت 
پیش بینی می شود حدود ۵میلیون نفر در مراسم 
اربعین شرکت کنند که تا کنون حدود یک میلیون 
و ۶00هزار نفر برای حضور در این مراسم ثبت نام 
کرده اند. جمالی نژاد در پایان سخنانش تأکید کرد: 
»گرمای هوا در مراسم اربعین زیاد خواهد بود و همه 

باید در این حوزه مسئولیت خود را انجام دهیم.«

پیگیری مطالبات شهرداری ها 
در ادامه دبیرکل مجمع شهرداران کالنشهرهای 
ایــران گزارشــی از فعالیت هــای ۸ماهه مجمع 
ارائه داد و گفت در راســتای پیگیــری مطالبات 
شــهرداری ها از دولت و محل جرائم پلیس راهور 
اقدامات مهمی انجام شــده که براســاس آخرین 
توافقات صورت گرفته قرار اســت بخش زیادی از 
این مطالبات از طریــق تهاتر نفت و امالک وصول 
شــود. به گفته احســان متولیان یکپارچه سازی 
ســامانه پرداخــت الکترونیک، تهیــه آیین نامه 
درآمدهای پایدار شــهری، آسیب شناسی مربوط 
به حــوزه حمل ونقل عمومی، مشــارکت با مرکز 
پژوهش هــای مجلس و ســازمان شــهرداری ها 
درخصوص تدوین قانون جامع مدیریت شــهری، 
مستندنگاری تجربه های موفق و ناموفق شهری و... 
از مهم ترین موضوعات بررسی شده در کمیسیون ها 
و کمیته های تخصصی مجمع هستند. او در پایان 
با اشاره به موضوع حمل ونقل عمومی عنوان کرد: 
»وزارت کشور قول داده است درصورت همکاری 
شهرداری ها، ۸0درصد هزینه اتوبوس ها را تقبل 

کند.«

همه شهرداران کالنشهرها دور یک میز
یکصدو سیزدهمین نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران به میزبانی شهرداری تهران در خیابان بهشت برگزار شد

برخالف مصوبه شورای شهر و با اصرار وزارت صمت، نمایشگاه های پرمخاطب همچنان در مجاورت بزرگراه چمران برگزار می شود

مدیرعامل مجموعه شهر آفتاب: وقتی نمایشگاه ها به شهر آفتاب نیایند، سرمایه گذاری در توسعه این پروژه برای بخش خصوصی جذاب نخواهد بود

کشمکش میان 2نمایشگاه

با وجود اینکه نمایشگاه های پرمخاطب در مجموعه نمایشگاهی 
سئول باعث ایجاد ترافیک در بخش بزرگی از شهر می شود، شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی و وزارت صمت اصرار بر ادامه برگزاری 
این نمایشــگاه ها دارند. درحالی که شورای شهر، انتقال نمایشگاه 
بین المللی به شــهر آفتاب را در آذر ســال پیــش تصویب کرد، 
کشمکش بین شهر آفتاب و سئول منجر به تخریب 2طرف و باعث 
زیان صنعت نمایشگاهی کشور شده اســت. عباس تقدسی نژاد ، 
مدیرعامل مجموعه شهر آفتاب، در نشست خبری که در شهرآفتاب 
برگزار شد، از نکاتی پرده برداشت که پیش از این در رسانه ها اعالم 

نشده بود. بخشی از آنها را می خوانید:
  ما با مجری »نمایشگاه صنعت ساختمان« قرارداد بسته بودیم، 
ولی فشار هایی باعث شد که مجری، قرارداد را با ما لغو و نمایشگاه را 
در سئول برگزار کرد. اردیبهشت امسال هم برای »بیست وهفتمین 
نمایشگاه کاشی و سرامیک« با انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی 
و سرامیک کشور قرارداد بستیم که در سال های گذشته این کار را 
انجام داده بود، اما با مکاتبات وزارت صمت مواجه شدیم که اجازه 
ندارید این نمایشگاه را برگزار کنید. از طرف دیگر تالش کردند که 
شرکتی را در مقابل انجمن قرار دهند تا مجری نمایشگاه باشد. االن 
2نمایشگاه کاشی و سرامیک با نام یکسان، یکی در شهر آفتاب در 
مهرماه و یکی در سئول در دی  ماه اعالم شده است. در »نمایشگاه 
خودرو« از وزیر محترم صمت دعوت کردیم، ولی ایشــان بازدید 
نکردند. حاال متوجه شــدیم که اوایل شهریور در سئول نمایشگاه 
»تحول صنعت خودرو« برگزار می شود. اگر تعاملی بین شهرداری 

و وزارت صمت اتفاق نیفتد این کشمکش ادامه خواهد داشت.
  از دوســتان وزارت صمت و همینطور شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی هم برای همکاری در توسعه شهرآفتاب دعوت می کنیم 
تا سهمی در آن داشته باشند. مجموعه شهر آفتاب برای برگزاری 
نمایشگاه پرمخاطب ساخته شده است و کاربرد دیگری ندارد، اما 
مجموعه سئول با توجه به موقعیت آن می تواند کاربرد های دیگری 
هم پیدا کند. »شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران« در سئول مستقر است و فقط برای همان مجموعه 
تصمیم می گیرد. ویژگی شهر آفتاب این است که زمین زیادی در 

اختیار دارد و به نقاط مهمی مانند فرودگاه ها، مترو، بزرگراه ها و... 
دسترسی دارد. راه آن از شمال شهر زیاد است، ولی به بسیاری از 
دیگر نقاط شهر نزدیک و بدون ترافیک است. ویژگی دیگر این است 
که درآمد فعالیت های شهر آفتاب براســاس رویکرد خزانه واحد، 

به حساب شهرداری واریز می شود و برای شهر خرج خواهد شد.
    از اردیبهشت امسال دسترســی ها را برای خودرو های سواری 
مناسب سازی  و تابلو های الزم را نصب کردیم. در ۴روز نمایشگاه 
خودرو که همزمان با وقوع ســیل در تهران برگزار شد، مجموعا 
200هزار بازدید کننده داشــتیم که روز آخر بــه حدود ۶0هزار 

بازدید کننده و 20هزار خودرو رسیده بود.
  تفاهمنامه ای برای ایجاد بندرخشــک در فضای 200هکتاری 
مجاور شهر آفتاب امضا شده است. مدیا ســنتر، دهکده سالمت، 
نیروگاه خورشیدی، موزه دائمی هوایی، هتل، شهربازی سرپوشیده، 
سردخانه و بازار صنعت برق هم بخش های دیگری است که در این 
محدوده قابل اجراست. وقتی یک بار نمایشگاه گل و گیاه در فضای 
20هزار مترمربعی اجرا شود متوجه می شویم که امکان دائمی کردن 

آن و خدمات رسانی به فرودگاه و بهشت زهرا وجود دارد.

  نخستین برون سپاری ما تکمیل سالن های نمایشگاهی خواهد 
بود. مجموعا ۱20هزار مترمربع ســالن باید داشــته باشیم. االن 
2۵هزار مترمربع ســاخته شــده و ۱۵هزار مترمربع هم مساحت 
سالن های جانبی است. ۷0هزار متر نیز ساختمان تجارت جهانی 
دارد که توسط بخش خصوصی ساخته شده و به ۸۵درصد پیشرفت 
رسیده، اما ســرمایه گذار مصالح موردنیاز را خریده و تعهد دارد تا 
بهمن آن را افتتاح کند. اگر این بخش اضافه شود فضای مورد نیاز 

برای برگزاری نمایشگاه کتاب را داریم.
  حدود ۱0نمایشگاه برای ۶ماه اول امسال و حدود ۳0نمایشگاه 
برای نیمه دوم امســال برنامه ریــزی کرده ایــم و تنها مجموعه 
نمایشگاهی کشور هستیم که برای سال ۱۴02هم برنامه  داریم. 
2نمایشگاه با عنوان دانش بنیان داریم و در دیگر نمایشگاه ها هم 
شرکت های دانش بنیان در اولویت قرار دارند، اما باید توجه کرد که 
اگر دانش بنیان بودن در راستای اشتغال آفرینی نباشد در انتهای 
سال دستاورد چشمگیری نخواهد داشت و به هدف خود نمی رسد. 
۳بخش صنعت، شرکت های دانش بنیان و نمایشگاه باید در این کار 

با یکدیگر همکاری کنند.

ترافیک و توسعه حمل ونقل عمومی؛ اولویت شهرداری تهران

شهردار تهران در حاشیه نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران به پرسش خبرنگاران 
پاسخ داد. علیرضا زاکانی درباره برگزاری نمایشگاه بین المللی و ایجاد ترافیک و قفل شدن شهر 
تهران، گفت: » از قبل مصوبه ای وجود دارد که نمایشگاه بین المللی باید به شهر آفتاب منتقل 
شود؛ در سال های اخیر شهر آفتاب به دلیل کرونا غیرفعال بود اما در ماه های اخیر آن را فعال 
کرده ایم و امسال پیش بینی شده که حدود ۴۷نمایشگاه در آن برگزار شود که البته چند مورد 
آن دایر شده است. این گره ترافیکی تا وقتی که نمایشگاه بین المللی ظرفیت های پیرامونی 
خود را توسعه ندهد، که البته قابل توسعه دادن نیست )مشکالتی برای پارکینگ و حمل ونقل 

آن وجود دارد(، ادامه خواهد داشت.«
توسعه و تقویت حمل ونقل عمومی هم موضوع دیگری بود که از شهردار تهران سوال شد و او 
هم گفت: »تا وقتی که حمل ونقل عمومی تقویت نشود و مردم از وسایل شخصی خود استفاده 
کنند، همچنان با معضل ترافیک مواجه هســتیم؛ بنابراین وظیفه خود می دانیم تا با تقویت 
حمل ونقل عمومی گامی برای حل معضل ترافیک برداریم و ازاین رو اضافه کردن 3350دستگاه 
اتوبوس به 2200اتوبوس فعال و افتتاح 12ایستگاه مترو را برای امسال هدف گذاری کرده ایم.«

مکث

محمد سرابیگزارش2
روزنامه نگار

پلمب پاساژ آزاد
در راستای ایمن سازی و نوسازی ساختمان های پرخطر 

شهر تهران فعالیت یک مرکز تجاری متوقف شد

پاساژ آزاد به عنوان یکی از ۱29ساختمان ناایمن شهر تهران پلمب 
شــد. بعد از ضرب االجل وزیر کشور به شــهرداری ها درخصوص 
سازه های ناپایدار، شهرداری تهران ســتاد ایمنی تشکیل داد تا 
ســاختمان های ناایمن و گودهای پرخطر را شناســایی کند. به 
گزارش همشهری، بعد از شناسایی سازه های ناایمن، شهرداری 
تهران فعالیت جدی تری در این خصوص انجــام داد. البته بحث 
ناایمن بودن پاساژ آزاد از ۶سال پیش مطرح شد، ولی اقدامات الزم 
برای رفع مشکالت این ساختمان صورت نگرفت؛ طوری که در روز 
گذشته شهردار تهران در حاشیه مجمع شهرداران کالنشهرهای 
ایران بدون اشاره به نام ســاختمان آزاد گفت: »میراثی را در همه 
کالنشــهرها داریم که نقاط مثبت و منفی دارد. یکی از این نقاط 
دارای مشکل، ساختمان های سست و ناایمن یا گودهای پرخطر 
است؛ بر همین اساس ستاد ایمنی را در شهرداری تشکیل دادیم و 
آن را تبدیل به یک پروژه ای کردیم که این ساختمان ها و گودها را 
شناسایی و کار را با جدیت دنبال کنیم.« علیرضا زاکانی اضافه کرد: 
»در بخشی از این موارد، شناسایی ها منجر به یک سری عملیات 
اجرایی شــده و در این راستا یکی از ساختمان های پرخطر تهران 
را پلمب و تخلیه کردیم. همچنین از حدود 2ماه پیش ایمن سازی  
گود برج میالد که سال ها رها شده بود را با جبران منابع آغاز کردیم؛ 
بنابراین امسال بخش زیادی از این اقدامات را خواهیم داشت تا شهر 

از این تهدیدات رنج نبرد.« 
 پاساژ آزاد قدمتی ۶0ساله و در خیابان ولیعصر و تقاطع جمهوری در 
منطقه ۱۱قرار دارد. ۱00کسبه در این ساختمان فعالیت می کردند  
به گفته شهردار منطقه ۱۱، در کشور ما آیین نامه های مرجع که 
طراحی ساختمان ها براساس آنها انجام شده مربوط به ۳0 تا ۴0 
سال اخیر هستند؛ لذا وضعیتی که این ساختمان دارد با هیچ کدام 
از آیین نامه های سازمان نظام مهندسی مطابقت ندارد: »فرسودگی 
ساختمان آزاد نیز مزید بر علت شده و حتی اگر اتفاق ویژه ای نیز 
نیفتد، ساختمان به اصطالح خسته است و باید تخریب و نوسازی 
شود. مالک ساختمان نیز به دالیلی در طبقه ۱- و2- فضایی را خالی 
کرده و تعدادی مغازه در آن ایجاد شــده است. این موضوع سبب 
ناپایداری آن از لحاظ مهندسی شده است.« سیدمحمد موسوی به 
ایسنا گفت: »مالک این ساختمان نیز در ایران حضور ندارد و وکالی 
وی این موضوع را پیگیری می کنند و این یکی از دالیل کندی روند 
مقاوم سازی  است. ما در شهرداری معتقدیم باید براساس مقررات 
سازمان نظام مهندســی هر اقدامی که الزم است نظیر تخریب یا 
مقاوم سازی  انجام شود.« او اضافه کرد: »اگر تخریب الزم باشد باید 
پرونده تشکیل شود و درخواست تخریب داده شود. ما نیز برای این 
کار تسهیالتی درنظر می گیریم. کارشناسان سازمان نظام مهندسی 
و شهرداری معتقدند که ساختمان آزاد ایمن نیست و ما بر همین 

اساس تصمیم گرفتیم آن را در گام اول پلمب کنیم.« 
به گفته شهردار منطقه ۱۱، جلســات متعددی با مالک، کسبه و 
معاون دادستان برگزار شد و نتیجه این شد که باید در ساختمان 
آزاد رفع خطر انجام شود و این موضوع در شورای تأمین هم مطرح 
شد: »همه دستگاه ها ازجمله نیروی انتظامی و حتی دستگاه های 
امنیتی با همکاری شهرداری و آتش نشانی باید دست به دست هم 

دهند تا این موضوع مدیریت شود.« 
همچنین علیرضا زاکانی، شــهردار تهران درباره ساختمان های 
ناایمن شهر تهران گفت: »در بحث ساختمان های ناایمن ساختمانی 
داشتیم در مرکز شهر که قبال یک طبقه آن تخریب شده بود، اما 
مجوز گرفته بودند که 2طبقه دیگر بسازند؛ با کار جدی و پیگیری، 
این مسئله لغو شد و مسیری که جنبه ایمنی شهر و شهروندان را 
تأمین می کند، تصویب و تثبیت شد. این مسئله برای ساختمان ها 
کار یک شبه ای نیست و در این ستاد این اقدامات را دنبال می کنیم.« 

در بزرگراه شهید سردار حسین همدانی برگزار شد
 مراسم رونمایی

 از سردیس حبیب سپاه
دیروز با حضور اعضای شــورای شهر تهران، مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهر تهران و فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل مراسم 
رونمایی از سردیس سردار شهید حســین همدانی معروف به 
حبیب سپاه در منطقه22)بزرگراه شهید همدانی( برگزار شد. 
به گزارش همشهری، این سردیس بیش از یک متر ارتفاع دارد 
و از جنس فایبرگالس ساخته شده است. آن طور که مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهر تهران در مراسم گفته یکی از رویکردهای 
اصلی سازمان هویت بخشی به ســیما و منظر شهری پایتخت 
است و یکی از نکاتی که در این حوزه مورد توجه قرار می گیرد، 
نامگذاری شریان های اصلی شهر به نام شهداست. به گفته رضا 
صیادی  نصب سردیس ســردار همدانی هم در راستای تکریم 
مقام شهدا و هویت بخشی به محور بزرگراهی که به نام این سردار 
شهید سرافزار نامگذاری شده، صورت  گرفته است. او همچنین  
عنوان کرد: »اهانت به شهدا ازجمله شهید همدانی باعث می شود 
تا ما در معرفی این شهدا و خدمات و از خودگذشتگی آنها به مردم 

مصرتر باشیم.« 

فرمانده جنگ های نهضتی
در ادامه مراسم فرمانده سپاه محمد رسول اهلل هم با بیان اینکه 
سردار حسین همدانی برترین فرمانده جنگ های نهضتی دنیا 
بود، گفت که کینه فتنه گران نسبت به شهید همدانی موجب 
رسوایی آنها شد و نشان داد آنها در مسیر رژیم صهیونیستی قرار 
دارند. سردار حسن حسن زاده نصب سردیس شهید همدانی را 
مصداق »فعالیت به موقع و انقالبی« مــورد تأکید رهبر معظم 
انقالب دانست و عنوان کرد: »به نمایندگی از سپاه تهران بزرگ، 
بسیج تهران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانواده شهید 
همدانی از این اقدام سازمان زیباســازی شهر تهران که با نگاه 
انقالبی شکل  گرفته است، تشکر می کنم چراکه در حقیقت یک 
اقدام انقالبی و به موقع بود.« او در تشریح اهمیت نصب نمادها و 
المان های فرهنگی ازجمله سردیس شهید همدانی، تأکید کرد: 
»باید با این نماد ها برجستگی های ملت و قهرمانان آن را دوباره 
معرفی کنیم. چراکه تهران به خاطر شهدایش یک شهر مقدس 

است که باید به آن افتخار کنیم.«

 مسعود درستی
 مدیرعامل شرکت متروی تهران

در نخستین شنبه از شنبه های »امید 
و افتخــار« کــه بــه افتتــاح پروژه هــای 
آمــاده بهره بــرداری اختصــاص دارد، 
بزرگ ترین پایانه زیرزمینــی قطارهای 
شــهری در کشــور، پــس از گذشــت 
۱۴سال از زمان شروع عملیات اجرایی 

آن، رسما افتتاح خواهد شد. 

 احمد علوی 
 عضو شورای شهر تهران

خانــه ابتهــاج ســال۱۳۸۷ به عنــوان 
یکــی از آثار ملــی ایران به ثبــت میراث 
فرهنگــی رســیده اســت. ایــن خانــه را 
در سال های گذشــته کارخانه سیمان 
تملک  کرده و تغییر کاربری داده است 
و خودشــان قصــد نگهــداری دارند، به 
همین جهــت نیازی به تملک از ســوی 

شهرداری تهران نیست.

 پوریا علیمردانی 
 مدیرعامل شركت كنترل ترافیك 

تفاهــم نامــه همــکاری شــركت كنترل 
ترافیك تهران با معاونت حمل و نقل و 
ترافیك شهرداری اصفهان امضاء شد. 
در طول مدت همــكاری، ضمن اجرای 
مطالعات مورد نیاز برای طراحی و اجرای 
سیستم های حمل و نقل هوشمند، در 
زمینــه نظــارت و مدیریت بهره بــرداری 
سیســتم های هوشــمند در ایــن شــهر 

مشاوره داده خواهد شد.

اعزام 500 دستگاه اتوبوس 
برای جابه جایی زائران

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار تهران در 
آیین افتتــاح و راه اندازی ایســتگاه زائران کربال 
)عمود صفــر( از اعزام ۵00 دســتگاه اتوبوس از 
تهران برای جابه جایی زائــران از مرزها خبر داد 
و گفــت: »اتوبوس های اعزامی از دســتگاه های 
فعال در ناوگان حمل ونقل پایتخت نیستند و از 
اتوبوس هایی که در اختیار ســرویس شرکت ها 
و بخش خصوصی قرار دارند، اســتفاده می شود 

و فقط مدیریت آنها به  عهده شهرداری است.«
به گزارش همشــهری، شــهرداری همه ســاله 
با فرارســیدن اربعیــن در حوزه هــای مختلف 
خدمات رسانی می کند. ســیدمجتبی شفیعی با 
بیان این مطلب عنوان کــرد: »اقدامات در حوزه 
حمل ونقل از مدت ها پیش آغاز شده و مهم ترین 
کار، ایجاد سرپناه برای اســتراحت مسافران در 
ایستگاه معروف به عمود صفر بود.« به گفته او در 
راستای مدیریت ســفر برای ورود زائران به خاک 
عراق پیش بینی های الزم صورت  گرفته و اتوبوس ها 
زائران را تا نقطه مشخص جابه جا خواهند کرد. در 
ادامه مهدی وحدت کار، مدیرعامل سازمان پایانه ها 
و پارک سوارهای شــهرداری تهران با بیان اینکه 
ایستگاه زائران با ســازه مناسب و ساختار ایرانی- 
اســالمی طراحی شده اســت، گفت: »هم اکنون 
روزانه ۱۷ تا 20 سرویس به سمت عتبات حرکت 
می کند و پیش بینی می شــود تعداد سرویس ها 

روزانه به ۶۵0 مورد برسد.«

نقل قول خبر

عدد  خبر

خبر

اربعین

ایمن سازی

نظافــت و شست وشــوی فیلترهــای 
تهویــه واگن هــای 2طبقــه خــط۵ بــا 
همکاری و حمایــت فرماندهی گردان 
چهارم بیت المقدس)مترو( شهرداری 
تهران انجام شد. بهبود وضعیت تهویه 
ناوگان خط۵ و همچنین حفظ سالمت 
و تکریم حقوق مسافران متروی تهران 
یکــی از اولویت هــای کاری شــرکت 
بهره بــرداری متــروی تهران اســت و در 
همین راســتا نظافت و شست وشــوی 
فیلترهای تهویه ۱۴رام قطار در یک روز 

انجام شده است.
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رام قطار

محمدصــادق خیرخــواه، مدیرعامــل 
سازمان مشــاور فنی و مهندسی شهر 
تهران در نشست شهرداری های تهران 
و اهــواز گفت: »احصای کاســتی های 
موجــود در شــبکه بزرگراهــی پایتخت 
و مطالعــات و طراحی هــای صــورت 
گرفتــه به منظــور تکمیــل گردش های 
غیرهمســطح  ۹۸تقاطــع  ترافیکــی 
شهر تهران به عنوان یکی از مهم ترین 
دســتاوردهای مطالعاتــی در حــوزه 
عمران شهری است. این مطالعات که 
تأثیری مستقیم بر کاهش تردد اضافی 
شهروندان در سفرهای درون شهری، 
کاهــش میــزان مصــرف ســوخت و 
آلودگــی هــوا و... دارد، می توانــد بــه 
الگویــی بــرای برنامــه توســعه ســایر 

کالنشهرهای کشور تبدیل شود.«
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