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  سفر کودکان کار به مشهد
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران از اعزام کودکان کار به مشهد مقدس خبر 
داد و گفت که این کار در راستای برنامه های اوقات فراغت 

تابستانی جامعه گروه هدف)کودکان آسیب دیده یا در معرض 
آسیب(انجام می شود. به گزارش همشهری، شهرداری تهران 
۳۰ مرکز تعلیم و تربیت و حمایتی برای کودکان کار فراهم کرده   

و برای نخستین بار است که اعزام کودکان به مشهد انجام 
می شود. در این طرح ۳5۰کودک کار )15۰پسر و 2۰۰دختر( 

جداگانه با قطار به مشهد سفر می کنند و ۳شب و 4روز در این 
شهر اقامت خواهند داشت.

 رئیس پلیس راهور تهــران درباره 

افزایش ترافیک شهر تهران در این گزارش
روزهــا و همچنیــن پیش بینی ها 
درباره تشدید این موضوع با آغاز سال تحصیلی جدید 
و برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه صفر و اربعین، 
ضمن اشاره به برخی تمهیدات ترافیکی، تأکید کرد که 
مشکل ترافیک در شهر تهران راه حل کوتاه مدت ندارد. 
به گزارش همشهری، سردار محمد حسین حمیدی 
اعالم کرد ترافیک تهران رو به افزایش و با یک شیب 
مالیم در حال حرکت اســت تا در نهایت به اول مهر 
برسد، در شــرایطی که درحال حاضر تعداد وسایل 

نقلیه در شهر تهران 8برابر ظرفیت معابر شهر است.

راهحلهایعلميوسرمایهگذاری
رئیس پلیس راهور تهران در نشســت خبری خود با 
خبرنگاران رســانه ها، ضمن تأکید براین موضوع که 

مشکل ترافیک تهران هرسال با اضافه شدن وسایل 
نقلیه جدید و از رده خارج نشدن خودرو های فرسوده 
درحال افزایش اســت، گفت: »پلیس و شــهرداری 
هرکاری از دست شان برآمده انجام داده اند، اما تا زمانی 
که امکانات و معابر و تجهیزات و... ما متناسب با شرایط 
تغییر نکند و تقویت نشود، بیشتر از همین کارهایی که 
انجام شده و در دست اقدام است، نمی شود اقدامی برای 
کاهش ترافیک شهر انجام داد. همانطور که مقام معظم 
رهبری نیز فرمودند، ترافیک تهران راه حل علمی دارد. 
طرح های مختلف ترافیکی درحال انجام   اســت، اما 
ترافیک تهران راه حل کوتاه مدت نــدارد.« او افزود: 
»تا زمانی که حمل ونقل عمومی ما نتواند پاسخگوی 
نیاز شهروندان باشد و مردم را ترغیب کند که به جای 
استفاده از خودروهای شــخصی با مترو و اتوبوس و 
تاکسی رفت وآمد کنند، شاهد تردد خودروهای تک 

سرنشین درمعابر خواهیم بود. «

ساعتاجرایطرحترافیک
رئیس پلیس راهــور تهران بزرگ دربــاره احتمال 
تغییر ساعت و اجرای محدوده طرح ترافیک که این 
روزهــا خبرهایی درمورد آن به گوش می رســد هم 
گفت:»هرچند افزایش ساعت اجرای طرح ترافیک 
از ســاعت 17 به 19 می تواند تا حدودی در کاهش 
ترافیک مؤثر باشد، اما از آنجا که این موضوع می تواند 
باعث بروز مشــکالتی برای مردم شــود، هم پلیس 
راهور و هم شــهرداری تهران فعال درخواستی برای 
افزایش ساعت اجرای طرح ترافیک نداریم.« او افزود: 
»با افزایش ســاعت طرح ترافیک مــردم برای تردد 
در محدوده مرکزی شهر مجبور می شوند به مترو و 
اتوبوس و تاکسی رجوع کنند و در نتیجه شاهد افزایش 
ناگهانی تعداد مسافران خواهیم بود. این درحالی است 
که حمل ونقل عمومی تهران درحال حاضر ظرفیت و 

توان پذیرش چنین افزایش ناگهانی را ندارد.« 

 خودرو های تهران
 8 برابر ظرفیت شهر

رئیس پلیس راهور تهران: پلیس و شهرداری درخواستی برای افزایش ساعت اجرای طرح ترافیک ندارند

381پروژهبرای352محله
با انجام پروژه هایی با مقیاس کوچک، چهره بسیاری از 

محله های تهران تا پایان سال تغییر می کند

تا پایان ســال، پروژه هایی در محله های شــهر تهران به اجرا 
درمی آیند که خواسته اول ساکنان هر محله به حساب می آیند. 
در واقع در352محله پایتخت، بســیاری از کارهای نیمه تمام 
به اتمام می رســند و یا اقداماتی انجام می شــوند تا مشکالت 
مدنظر شهروندان را در سطح محله رفع کنند. البته قطعا این 
پروژه ها نمی توانند به تمام نیازمندی های مردم پاسخ دهند اما 
تا اندازه ای باعث می شوند که چهره بسیاری از محله ها به ویژه 
در جنوب شهر، پیش از آن که سال1402 فرا برسد، تغییر کند؛ 
چرا که از طریق نظرسنجی یا بازدیدها، نیازهای اصلی و فوری 

هر محله شناسایی شده است.
از این رو، براساس نیاز محالت و خواسته مردم حدود 381پروژه 
شهری پیش بینی  شده است که به گفته حسین نظری، معاون 
امور مناطق شهرداری تهران با اجرای این طرح ها تا پایان سال، 
کاستی ها رفع شده و شاهد تحول در پایتخت خواهیم بود. طبق 
آمار، منطقه21  با 36طرح و مناطق 7 و 9 با 9طرح، به ترتیب 
بیشترین و  کمترین ســهم را در پروژه های شــهری دارند. 

مهم ترین پروژه های شهری در زیر آمده است.

مناطق یک، 2 و 3 )45طرح(
مرمت و تکمیل مجموعه ورزشی قائم، احداث فضای فرهنگی 
گالب دره، ایمن سازی رود دره ها، احداث مرکز فرهنگی پونک، 
احداث 2 ایستگاه BRT محور شهید چمران، احداث پل سواره 
روی اتصال مسیر بلوار شــقایق به بلوار ایثار،  باززنده سازی و 

بازپیرایی خیابان ولیعصر)عج( و ...

مناطق 4، 5، 6 و 7 ) 45طرح(
عملیات ادامه بزرگراه شهید باقری از استقالل تا اتوبان شهید 
بابایی و تقاطع های مربوطه، توسعه و مناسب سازی مجموعه 
پارک جنگلی لویزان،  احداث سالن ورزشی سرای محله کن، 
احداث سالن آمفی تئاتر روباز بوستان الهام، احداث باغ باهنر، 
اجرای کانال هدایت آب های سطحی خیابان طالقانی، احداث 

بوستان پیراپزشکی در محله حشمتیه و ...

مناطق 8 ، 9 و 10 )40طرح(
احداث موزه 3 شهید و سرای ایثار، احداث پارکینگ خیابان 
شهید مدنی، احداث پارکینگ طبقاتی هاشمی در محله استاد 
معین، احداث، تعمیر و بازسازی موزه هفت چنار، مرمت میدان 

جمهوری اسالمی، احداث فضاهای مکث و...

مناطق 11، 12 و 13 )51طرح(
احداث مجموعه ورزشــی بانوان هالل احمر، مرمت فضاهای 
تاریخی، توسعه قطب گردشگری و صنایع خالق مرکز تهران 
)گذر تاریخی الله زار، دروازه محمدیه، میدان شــهدا، میدان 
سیداسماعیل، خیام و موزه فرش(، ساماندهی محله هرندی و 
توسعه قطب گردشگری و صنایع خالق شرق تهران،مطالعه و 

طراحی اکو پارک )فاز دوم( و ...

مناطق 14، 15 و 16 )57طرح(
احداث یادمان شهدا، احداث پل همسطح سواره روی تقاطع 
بلوار ابوذر و خیابان پاســدار گمنام،  احداث مجموعه ورزشی 
مظاهری، توســعه خدمــات حمل ونقل عمومــی در محله 
خاورشهر، احداث ساختمان کالنتری در محله رضویه، احداث 
مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو، تعریض بزرگراه آزادگان 

غرب به شرق و شرق به غرب - در محدوده پل معراج و...

مناطق 17، 18 و 19 )62طرح(
احداث مجموعــه تفریحی، تفرجگاهی، ورزشــی و فرهنگی 
روباز در محله بلورســازی، احداث دارالقرآن مرکزی، احداث 
خیابان 45متری بهار و زیرگذر اکبر حســینی،  ســاماندهی 
بازار آهن شــادآباد، احداث و تجهیز سوله ورزشی در بوستان 
امام خمینی)ره(، احداث مرکز کارآفرینی نعمت آباد، احداث 

پارکینگ طبقاتی ماهان و ...

مناطق 20، 21 و 22 )81طرح(
ایجاد قطب تفریحی، گردشــگری و فضای ســبز در منطقه 
کوه بی بی شــهربانو، طراحی و احــداث پارکینگ طبقاتی در 
ضلع جنوبی حرم مطهر در محله نفر آبــاد، طراحی و اجرای 
اولیه راه اندازی شــهر موزه صنعت ایران،  ایجاد دسترســی 
به بزرگراه های شــهید همدانی و خــرازی، طراحی و اجرای 

زیرساخت های پروژه مروارید شهر و...

بالتکلیفی5۰۰۰هکتار
ازاراضیپایتخت

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از تهیه طرح بازآفرینی 
برای 2500 هکتار از 5 هزار هکتــار اراضی بالتکلیف و امالک 
فریز شده در پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، مهدی هدایت 
با بیان اینکه این امالک فاقد امکان ســاخت و ســاز، نوسازی 
و سرمایه گذاری هســتند، گفت: عمده این اراضی در مناطق 
15، 18، 19، 20 و 21 واقع شــده اند. بافت های فرسوده واقع 
در مناطق مرکزی و جنوبی شــهر نیز به دلیل محدودیت های 
ساخت وساز ایجاد شــده از ســال 1398 دچار رکود مضاعف 
شده اند. وی یادآوری کرد: شــهرداری تهران به منظور حل این 
معضل و رفع محدودیت ها در بافت های فرســوده با اصالح بند 
15 طرح تفصیلی، شرایط مساعدی را برای رونق نوسازی ایجاد 
کرده است. برای احیا و بازتوسعه اراضی و عرصه های ناکارآمد نیز 
برای حدود 2500 هکتار از این محدوده ها، طرح های بازآفرینی 
تهیه کرده که با تصویب آنها، امالک مذکور امکان نوســازی و 
توسعه پیدا خواهند کرد. سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران 
با اشــاره به اینکه 537 هکتار از این اراضی در محدوده خیابان 
فدائیان اســالم در مناطق 15، 16 و 20 قرار گرفته اند، از تهیه 
طرح بازآفرینی این محدوده و تبدیل آن به پهنه فعالیت، سکونت 
و خدمات خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این 
طرح، اتفاقــات مثبتی در جهت ارتقای کیفیــت زندگی برای 

شهروندان ساکن در این محدوده رقم بخورد.

داوود گودرزی 
رئیس سازمان بازرسی شهرداری 

تهران  
در برخی مناطق مانند منطقه 5 صدور 
پروانه به کمتر از 2ماه رسیده است. در 
داخل شهرداری نیز سازمان آتش نشانی 
و ســازمان بوســتان ها در صــدور پروانه 
نقش دارند و ســازمان نظام مهندسی، 
میراث فرهنگی، ســازمان ثبت اسناد و 

امالک هم باید استعالم بدهند. 

ابوالفضل فالح 
معاون مالی و اقتصاد شهری 

شهرداری تهران
نظام مالی شهرداری نیازمند یک خزانه 
واحد بود تا تمام منابع مالی وصولی و 
درآمدهــای شــهرداری در یک حســاب 
تجمیــع شــود. خوشــبختانه از اســفند   
ســال گذشــته، تمــام پرداختی هــای 
ســازمان ها و شــرکت های شــهرداری 
تهران از محل این حســاب واحد انجام 

شده است. 

نقل قول 

عکس خبر

خبر

نوسازی

مسئولیتجرثقیلهایامدادخودرو
سردار حمیدی با اشــاره به این موضوع که از وزارت 
کشور درخواســت شده مســئولیت جرثقیل های 
امدادخودرو مانند سابق به شــهرداری واگذار شود، 
گفت:»ساماندهی جرثقیل های مستقر در بزرگراه ها 
که مدت ها به حال خودش رها شده بود در دستور کار 
قرار گرفته است. وزارت کشور و وزارت صمت در دولت 
قبل وظیفه ساماندهی جرثقیل های امداد خودرو و 
بارکش ها را از شهرداری  گرفتند و به اصناف واگذار 
کردند، اما اصناف در انجام این مسئولیت موفق نبود 
و متأسفانه وضعیت روزبه روز بدتر شد و نارضایتی 
مردم را به دنبال داشــت. با توجه به اینکه مشاهده 
شــد متولیان امر نمی توانند این کار را انجام دهند، 
جلساتی را با اســتانداری و شهرداری برگزار کردیم 
و قرار شــد با جرثقیل هایی که در طرح ساماندهی 

نیستند برخورد شود.«
رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ افــزود: »بعد از 
بررسی های الزم به 4شرکت مجوز داده شده است 
تا در این زمینه فعالیت کننــد و از چند روز آینده با 
جرثقیل های غیرمجاز برخــورد می کنیم و توقیف 
خواهند شد. شهرداری تهران هم اعالم آمادگی کرده 
تا دوباره مسئولیت ساماندهی جرثقیل های امدادی 

را برعهده بگیرد که امیدواریم این اتفاق رخ دهد.«

اعزام 2000 پاکبان به راهپیمایی اربعین 

هموارسازی معابر برای معلوالن

 گردهمایی مواکب و فعاالن اربعینی اســتان تهران در تاالر ایوان شمس برگزار شد. به 

اربعین
گزارش همشهری، رئیس ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرداری تهران در این مراسم با 
اشاره به گرمای هوا گفت: پس از 2 سال، اکنون تعداد زیادی از زائران در مراسم اربعین 
حضور پیدا می کنند و باید پیش بینی های الزم را انجام دهیم و در زمان کمی آماده ساماندهی موکب ها 

باشیم.
محمد امین توکلی زاده با تأکید بر استقبال از سرود سالم فرمانده افزود: اربعین عراقی ها 20روزه است و 
به صورت دوره ای مشرف می شوند و با این حرکت از ازدحام در کربال جلوگیری می کنند؛ توصیه می شود 

هموطنان ما نیز از توقف زیاد در کربال خودداری کنند و کمک کنند این سفر زودتر آغاز شود.
معاون اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به حضور 10 اکیپ آتش نشانی و 11اکیپ شرکت شهر سالم 
گفت: نزدیک به 2 هزار پاکبان زیارت اولی که 3 دوز واکســن را تزریق کرده و شرایط جسمی مناسبی 
دارند، در این ایام خدمات رسانی خواهند کرد. در شهر خرمشهر شهرداری منطقه 1، چذابه منطقه 3، 

مهران منطقه 5 و 11، خسروی منطقه 22 و در کربال معاونت امور مناطق و منطقه 8مستقر هستند.
او با یادی از شهادت سردار سلیمانی تأکید کرد که در راهپیمایی اربعین امسال باید مراقب جریان های 
انحرافی و وضعیت سیاسی عراق بود. به گفته توکلی زاده، اجتماع بزرگ موکب داران و خادمان راهپیمایی 
اربعین حسینی به مناسبت شــهادت حضرت رقیه)س( روز پنجشنبه 10شهریور از ساعت 17:30  در 
مصلی تهران برگزار می شود. در گردهمایی فعاالن اربعینی اســتان تهران، حجت االسالم قمی رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی، حجت االسالم رضا مهکام رئیس انجمن روانشناسی اسالمی و محسن آخوندزاده 

یزدی مسئول موکب خدام الحسین)ع( نکاتی درباره راهپیمایی اربعین را شرح دادند.

 افــراد دارای معلولیــت جــزو 

شهرسازی
شــهروندان جامعه هســتند و 
براساس حقوق شهروندی باید از 
امکانات رفاهی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و... 
بهره مند شوند اما توسعه شهر بدون توجه به نیاز 
این اقشار سبب شده امروز با چالش های متعددی 
دست وپنجه نرم کنند.  مناسب سازی مهم ترین 
مطالبه معلوالن است و ازاین رو مدیریت شهری 
مناسب سازی در 3فاز معابر )همسطح سازی  و...(، 
بوستان ها )ایجاد آبخوری و نصب وسایل ورزشی 
و...( و ابنیه های شهرداری )ایجاد رمپ و...( را در 

اولویت اقدامات قرار داده است. 
به گزارش همشهری،  ایجاد رمپ یا نصب برخی 
از تجهیزات ماننــد تابلوی راهنمــای بریل در 
ایستگاه های بی آرتی، تجهیز ایستگاه های پرتردد 
مترو به آسانسور، استفاده از موزائیک های سکه ای 
و شیاردار در پیاده روها و... برخی از کارهای انجام 

شده هستند. 

  طبق آماری که توسط حمیدرضا صارمی معاون 
شهرسازی و معماری شــهردار تهران ارائه شده 
براساس شــاخص های تدوین شــده و ارزیابی 
صورت گرفته، پیشــرفت عملیات مناسب سازی 
پروژه های پایلوت 1401 مناطــق 22گانه، در 
حوزه معابر 56درصد، ساختمان های شهرداری 
60درصد و بوســتان ها 55درصد بوده اســت. 
همچنین در اقدام دیگری شــهرداری تهران با 
احصاي نشــانی منزل 8700معلول قصد دارد با 
مشارکت شــهرداری های مناطق 22گانه در هر 
منطقه به صورت پایلوت معابر 2محور اصلی که 
مشرف به باالترین فراوانی منازل معلوالن است را 
مناسب سازی کند. در واقع با این اقدام معابر شهر 
برای تردد معلوالن هموارتر خواهد شد. اقدامات 
انجام شده بیانگر آن است که در مقایسه با گذشته 
وضعیت شــهر برای حضور معلوالن مناسب تر 
شده است اما تا رســیدن به نقطه ایده آل هنوز 

فاصله وجود دارد.
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آمار و اعداد ترافیکی تهران

 1000نفر راکب موتورسیکلت   
روزانه در قالب  طرح موتوریار 

متوقف می شوند.

150 تا 200دستگاه موتورسیکلت 
که تخلفات پالک دارند روزانه به 

پارکینگ منتقل می شوند.

240دستگاه خودرو که رانندگان 
آنها به صورت پرخطر رانندگی 

می کنند، روزانه به صورت ساعتی 
در کنار بزرگراه ها متوقف می شوند.

از 20روزپیش اجرای توقیف 
یک ماهه وانت بارهای متخلف با 

دستور قضایی شروع شد.

20شهریورماه تا 15مهرماه زمان 
توقف عملیات های عمرانی سطح 
شهر تهران به صورت موقت است.

18 تا 22درصد ساالنه به تعداد 
خودروها افزوده می شود و در 

نتیجه ترافیک هم بیشتر می شود.

20شهریور زمان تقریبی اعالم 
تمهیدات ترافیکی با یک اطالعیه 

رسمی است.


