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از اوایل صبح روز گذشته بارش برف 

گزارش
پاییزی در تهران شــروع شد و در 
کمتر از چند دقیقه پایتخت رخت 
سفید بر تن کرد و صحنه های زیبای کارت پستالی 
خلق شد. بارش برف، سبب شادی پایتخت نشینان 
شد و گرچه حجم برف آن قدر نبود که مردم بتوانند 
آدم برفی درست کنند، اما راهی بوستان ها شدند تا از 
طریق لنز دوربین ها تصاویر زیبایی را ثبت و ماندگار 
کنند. در میان زیبایی های خلق شده توسط نخستین 
برف پاییزی، نباید از تالش نیروهای خدمات شهری 
و فضای سبز شهرداری تهران غافل شد؛ کسانی که 
پا به میدان گذاشتند و با برف روبی به موقع معابر مانع 
از یخ زدگی شــدند و اجازه ندادند شــهر غافلگیر و 
شــهروندان دچار مشکل شــوند. معاونت خدمات 
شهری شهرداری تهران در این مواقع فعالیت های 
گسترده ای در سطح شهر دارد و به گفته مدیرکل امور 
خدمات شهری شــهرداری تهران، تاکنون مشکل 
خاصی در پایتخت رخ نداده است. علیرضا جعفری به 
همشــهری گفت: »با توجه به الیروبی هایی که در 
ماه های گذشته توسط مناطق 22گانه صورت گرفته، 
خوشبختانه این روزها مشکل چندانی در سطح شهر 
به وجود نیامده است. در روزهای اخیر عالوه بر بارش 
باران، بارش برف هم داشتیم و مناطق شمالی مانند 
یک، 2و 21آمادگی کامل داشته و دارند.« او ادامه داد: 
»نیروهای خدمات شــهری نیز با ارائه خدمات به 
شــهروندان فعالیت های خود را ادامه می دهند تا 
مشــکلی به وجود نیایــد. خودروهــای تخصصی 
برف روبی هم در شهر به حالت آماده باش درآمده اند 
تا در مواقع ضروری اقدامــات الزم را انجام دهند.« 
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران تأکید 
کرد: »تا این لحظه )ســاعت 17:15دوشنبه( شهر 
تهران بابت بارندگی های مداوم دچار مشکل نشده 
اســت؛ البته ما منکر آب گرفتگی نیســتیم و بعضا 
آب گرفتگی در برخی معابر گزارش شده و به سرعت 
عملیات رفع آن صورت گرفته اســت. در این فصل 
بارش باران سبب ریزش برگ درختان می شود و بعد 
از ورود به داخل نهرها، ممکن اســت آب گرفتگی 
صورت بگیرد. این اجتناب ناپذیر است و شهرداری 
تهران تمام تــالش خود را بــرای جلوگیری و رفع 
آب گرفتگی انجام می دهد.« علیرضا جعفری با اشاره 
به اینکه در کل شهر تهران بارش باران داشتیم، عنوان 
کرد: »البته در مناطق شــمالی شهر بارش برف هم 
اتفاق افتاد که خوشبختانه با شن و نمک پاشی خللی 
در تردد خودروها به وجود نیامده است. درواقع تردد 
در سطح شهر جاری و ساری است و همه عوامل مانند 
شهرداران مناطق، شهرداران نواحی و... گشتزنی در 
ســطح شــهر را انجام می دهند تا اگر مشکلی بود، 
درصدد رفع آن بربیایند.« او ادامه داد: »برای مثال، 
در منطقه 5برف نیامده و به همین دلیل، خودروهای 
تخصصی برف روبی از ایــن منطقه به مناطق برفی 
منتقل می شوند تا بتوانند فعالیت شهرداری را تسریع 
کنند.« مدیرکل امور خدمات شــهری شهرداری 
تهران در مورد اینکه آیا احتمال سیل در شهر وجود 
دارد، اضافه کرد: »اگر بارندگی شدت بیشتری پیدا 
کند، بــا توجه به تجربه ســیل در امامــزاده داوود 
تمهیدات الزم اندیشیده شــده و شهرداری تهران 

آمادگی کامل را دارد.« 

آبگرفتگیشدیددرسطحشهرنداشتهایم
معاون عملیات پلیــس راهور تهران بــزرگ درباره 
وضعیت صبحگاهی ترافیک معابر بزرگراهی و اصلی 
شــهر تهران، توضیحاتی ارائه کرد. سرهنگ محمد 
رازقی درباره وضعیــت صبحگاهی ترافیک به پایگاه 
خبری شــهر گفت: »باتوجه به بارش باران در 2 روز 
پیاپی، وضعیت ترافیکی امروز)1۴ آذر 1۴۰1( همانند 
روز گذشته ســنگین بود. ترافیک تا ساعت ۹صبح، 
سنگین تر از روزهای عادی بود .« او عنوان کرد: »بار 
ترافیکی در غرب به شــرق بزرگــراه همت، حکیم، 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، آزادراه کرج به تهران 
و جاده مخصوص بسیار ســنگین است. خیابان های 
انقالب، آزادی، جمهوری، کارگر و ولیعصر نیز ترافیک 

سنگینی دارند. شرق به غرب بزرگراه امام علی، شرق 
به غرب بزرگــراه بابایی و بزرگراه شــهید زین الدین 
نیز ازجمله محورهای شرقی با بار ترافیکی سنگین 
هستند. همچنین جنوب به شــمال بزرگراه همت 
و امام علی ازجملــه محورهای جنوبــی پرترافیک 
هستند.« معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ 
با بیان اینکه تنها علت ســنگینی ترافیک، بارندگی 
است، تأکید کرد: »آب گرفتگی شدید به گونه ای که 
مشکل ساز شده باشد، نداشته ایم. البته بارش باران، 
حداقل 5درصد به طول ترافیک شهری اضافه کرده 

است.«

برفروبی90نیرودر4ناحیه
منطقــه 2ازجمله مناطقــی بود که روز گذشــته 
درگیر برف شــد، اما به گفته علی اصغــر طاهری، 
سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه، با تالش 
۹۰نیرو و اســتفاده از تجهیزات و خودروها، معابر 
بازگشایی شد و مشــکلی در تردد شهروندان ایجاد 
نشــد. دســتورالعمل آمادگی برای فصل بارش از 
15آبان به مناطق ابالغ شده است و براساس همین 
دستورالعمل نیروهای خدمات شهری و فضای سبز 

شــهرداری منطقه2 ،روز گذشــته با شروع بارش، 
عملیات برفی روبی و برف تکانی از درختان را شروع 
کردند. به گفته طاهری امســال بیش از ۹۰دستگاه 
خودرو اعم از کامیون، خــاور، نمک پاش، کامیون 
تیغه دار و... از طریق ســازمان مدیریت پســماند و 
معاونت خدمات شــهری شــهرداری تهران، برای 
این منطقه پیش بینی شــده اســت. آنطور که این 
مقام مســئول عنوان کرده: »۴ناحیــه این منطقه 
روز گذشته درگیر برف شــدند و با تالش نیروهای 
خدمات شهری و فضای سبز عملیات نمک پاشی و 
برف روبی به خوبی انجام شد و مشکلی در معابر وجود 
نداشــت.« برف تکانی درختان هم در خیابان های 
حق شناس، بوعلی، شــهید جودکی و میدان بهرود 
که معابر پرتردد هستند، انجام شد. به گفته سرپرست 
معاونت خدمات شــهری منطقه، نواحی باتوجه  به 
برف گیر بودن، از تجهیــزات و نیروهای برف روب 
بهره مند می شــوند تا عملیات برف روبی به درستی 
مدیریت شــود. الیروبی انهار روباز و روبســته هم 
همچنان موردتوجه نیروها خدمات شهری قرار دارد 
تا در روزهای بارانی شهروندان با معضل آب گرفتگی 
مواجه نشوند. به گفته طاهری ساخت دوربرگردان 

سیالب خیابان های جالل آل احمد با تقاطع آریان فر 
مهم ترین اقدامی بوده که در راستای هدایت آب های 
سیالبی صورت گرفته است. رصد تماس های ثبت 
شــده در ســامانه 137برای الیروبی نهرها به طور 
مستمر انجام می شود و آنطور که او عنوان کرده: »از 
این طریق می توان نقاط آبگیر و مکان هایی که دچار 
نقص عمرانی هستند و ممکن است در مواقع بارش 
باران بحرانی شوند را شناسایی و اقدام به رفع موارد و 
نواقص کرد.« شهرداری منطقه عالوه بر فراهم کردن 
تجهیزات و امکانات بــرای برف روبی، اقدام به تهیه 
تجهیزات فردی و البسه گرم برای نیروهای خدمات 
شهری و فضای ســبز که در ستاد برف روبی مستقر 
هستند، کرده است. طاهری با بیان این مطلب گفت 
که با ارائــه خدمات به نیروها قطعــاً آنها می توانند 

خدمات مطلوب تری به شهروندان ارائه دهند.

منطقه5درآمادهباشکامل
پس از مدت ها انتظار سرانجام طبق پیش بینی ها، 
از روز دوشــنبه هفته جاری بارش باران در شــهر 
تهران شــروع شــد؛ بارش هایی که در ارتفاعات و 
بخش های شمالی و کوهســتانی پایتخت، ازجمله 
در نواحــی شــمالی منطقــه 5به صــورت برف و 
یخبندان اســت. 2روز بارش متوالــی برف وباران 
در محــدوده شــمالی و کوهســتانی منطقه 5با 
آمادگی و تالش های شبانه روزی نیروهای خدمات 
شــهری و پیش بینی های صورت گرفتــه،   منجر 
به آب گرفتگــی و باعث بروز مشــکل در رفت وآمد 
شــهروندان این منطقه پرجمعیــت و پررفت وآمد 
نشده اســت. در این  زمینه مرتضی مرادی، معاون 
خدمــات شــهری و محیط زیســت شــهرداری 
منطقه 5به روزنامه همشــهری گفت: »باتوجه  به 
پیش بینی های صورت گرفته و تمهیداتی که از قبل 
داشتیم، خوشــبختانه با وجود بارش برف وباران در 
۴8ساعت گذشته، هیچ تماسی درباره آب گرفتگی 
و مسدودشــدن معابــر یا شکســتگی درختان در 
منطقه مشــاهده یا گزارش نشده اســت. در ستاد 
برف روبی منطقــه 2۰۰خودرو موجود اســت که 
شــامل 12۰خودروی تخصصــی و 8۰خودروی 
غیرتخصصی می شــود. باتوجه  بــه اینکه فقط در 
بخشی از محدوده شمالی و 3ناحیه منطقه ازجمله 
در محله های حصارک، ســیمون بولیوار و کوهسار 
بارش بــرف داشــته ایم، از این تعداد 6۰دســتگاه 
خودروی تخصصی و ۴۰۰نیروی انسانی متخصص 
در حال تالش و فعالیت هســتند تا ان شاء اهلل شاهد 
آب گرفتگی و یخ زدگی و مسدودشدن هیچ نقطه و 
مسیری در سطح منطقه 5نباشیم.« مرادی با تأکید 
بر اینکه برای طوالنی تر شدن مدت   بارش برف وباران 
هم آماده هستند و باتوجه به تمهیدات انجام شده و 
برنامه ریزی های صورت گرفته مشکل و نگرانی ای از 
این بابت وجود ندارد، عنوان کرد: »باتوجه  به آمادگی 
1۰۰درصدی که داریم امیدواریم شــهر تهران در 
روزهای آینده هم از بارش نعمت برف وباران برخوردار 
شــود؛ حتی اگر بارش ها چند روز و چند هفته هم 
ادامه داشته باشد، هیچ مشــکل و نگرانی ای برای 
ارائه خدمات و جلوگیری از آب گرفتگی و مســدود 
شدن معابر نداریم و از هر نظر آماده هستیم. باتوجه 
 به بارش باران و احتمال بارش برف و کاهش دما در 
روزهای آینده، عوامل خدمات شهری منطقه 5 برای 
مقابله بــا آب گرفتگی معابــر و همچنین یخ زدگی 
سطوح خیابان ها در آماده باش کامل به سرمی برند.  
همچنین معاون خدمات شــهری و محیط زیست 
شــهرداری منطقه 5 بر لزوم همکاری شهروندان 
تأکید کرد و گفت: »در منطقــه 5، روددره، کانال و 
مســیل هایی ازجمله روددره فرحزاد، کانال شهید 
باکری، کانال میان رود، رود کــن، دره زرنو و... واقع 
شده اند که باتوجه به لزوم آمادگی منطقه درخصوص 
سیالب های احتمالی، الیروبی های الزم صورت گرفته 
است. همچنین الزم است شهروندان از استقرار در 
بستر و حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها و نیز تردد از 
بستر دره ها جدا خودداری کنند و از سفر به ارتفاعات 

اجتناب شود.« 

تهران برای روز برفی آماده بود
با اقدام به موقع ستادهای برف روبی در مناطق برف گیر، تهران غافلگیر نشد 

 گذری پاییزی در بوستان بعثت
  شهرداری منطقه16 در فصل هزار رنگ پاییز اقدام به ایجاد 

گذر پاییزی در بوستان بعثت کرده است. شهروندان و 
مسافرانی که از طریق ترمینال جنوب وارد پایتخت می شوند 

سری به این گذر می زنند و عکس یادگاری می گیرند. 

امکاناتیویژهبرایبانوانپایتخت
افزایش و توسعه زیرساخت های ویژه زنان در اولویت اقدامات 

شهرداری تهران قرار دارد

گفته می شود زنان سهم 5۰درصدی از جمعیت پایتخت دارند و 
ازاین رو شهرداری تهران به عنوان نهاد خدماتی - اجتماعی توجه 
به نیازهای این قشر را در اولویت اقداماتش قرار داده و سعی دارد با 
ایجاد زیرساخت های ویژه بانوان، عالوه بر بهبود و ارتقای خدمات 
و امکانات فرهنگی، اجتماعی، فراغتی و... پایتخت را برای این قشر 
مطلوب تر کند. ایجاد شهربانو، بوستان بانوان، شهر دخت، مراکز 
کارآفرینی کوثر و... بخشی از اقدامات شهرداری تهران در راستای 
خدمت رسانی به بانوان است که به گفته مریم اردبیلی، مدیرکل 
اداره امور بانوان شــهرداری تهران، احیا، توســعه و افزایش این 

زیرساخت ها، در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
به گزارش همشهری، امروزه حضور گسترده زنان در عرصه های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری و... سبب شده تا اداره 
کل امور بانوان شهرداری تهران در راستای تحقق شعار »تهران، 
الگوی جهان اسالم« و تحقق رویکرد »تهران، شهر خانواده« بخشی 
از برنامه ریزی های خود را برای ارتقای نیازهای فرهنگی، فراغتی، 
اجتماعی و... زنان اختصاص دهد. به گفته مریم اردبیلی، مدیرکل 
اداره امور بانوان شهرداری این مهم با ایجاد زیرساخت های ویژه 
زنان اعم از شهربانو، بوستان بانوان، شهردخت، مراکز کارآفرینی 
کوثر و... محقق می شود. فضاهایی که بانوان عالوه بر دسترسی 
آســان به امکانات آموزشــی، فرهنگی، هنری و... می توانند از 
امکاناتی مانند مزون، گالری، کافه و... هم بهره مند شوند و لحظاتی 
را با دوستان و همساالن و حتی جمع های خانوادگی سپری کنند.  

احیاوتوسعهزیرساختهادرمناطق
زیرساخت هایی مانند شهربانو و بوستان بانوان در ایام کرونا تعطیل 
یا نیمه تعطیل شدند و آنطور که مریم اردبیلی گفته همین موضوع 
سبب افول و رکود این فضاها شده است. اکنون مدیریت شهری قصد 
دارد عالوه بر احیای آنها در برخی از مناطق زیرساخت های جدیدی 
مانند شهردخت نوآور ایجاد کند. به گفته مدیر اداره کل امور بانوان 
شهرداری تهران، تا پایان ســال ۴شهردخت نوآور با رویکردهای 
اقتصادی و اجتماعی در مناطق 2، 8، 1۹و 2۰راه اندازی می شود. 
فضایی امن برای خلق ایده های نــوآور در عرصه های اقتصادی و 
اجتماعی و ارائه راهکار برای رفع مسائل شهری. شهربانو هم نیاز 
زنان مناطق است و گرچه بیش از 2۰شهربانو در تهران وجود دارد 
اما مناطقی چون ۴، 11، 12و... از این زیرساخت بی بهره هستند و 
در مقابل مناطقی چون 6و 7و 8دارای 2شهربانو هستند. اردبیلی 
گفته است که در راستای تحقق شعار عدالت محور، موضوع ایجاد 

شهربانو در همه مناطق پیگیری می شود.

مراکزیبرایکاروتالش
زنان سرپرست خانوار کسانی هستند که بنا به دالیلی مسئولیت 
امرارمعاش و سرپرســتی اعضای خانواده را به عهده دارند. زنانی 
که به دلیل شرایط خاص زندگی شان، آسیب پذیرتر هستند و به 
همین دلیل مدیریت شهری تالش کرده با ایجاد مراکز کارآفرینی 
کوثر زمینه اشتغال آنها در مکان های امن را فراهم کند. به گفته 
اردبیلی اکنون 61مرکز کارآفرینی در تهران وجود دارد که ۹۰۰زن 
سرپرست خانوار در آنها مشغول به کار هستند. مراکزی که زنان 
در آنها به خودکفایی می رسند. بوستان بانوان، در قالب فضای 
سبز شــهری با کاربری اجتماعی، فرهنگی و اوقات فراغت 
)تفریحی( برای استفاده اختصاصی بانوان احداث شده اند و 
امکانات این بوستان ها اعم از زمین های فوتبال، ست ورزشی 
پارکی، فضای بازی کودکان، مســیر پیــاده روی، آالچیق، 
فضاهای هنری و آموزشی، کتابخانه و... در اختیار بانوان قرار 
دارد و ورود مردان به این فضاها ممنوع است. اکنون که در 
واپسین روزهای فصل هزاررنگ پاییز هستیم، فرصت خوبی 
است تا بانوان به این بوستان ها بروند و در گذرهای پاییزی 
قدم بزنند و عکس های یادگاری بگیرند. ۹بوستانی که ویژه 

بانوان پایتخت است، عبارتند از:
منطقه3:بوستانبهشتمادران،بزرگراهرسالت،تقاطع

اتوبانحقانی،خیابانجلفا،ابتدایخیابانکاویان
منطقه4:بوستانمرضیهحدیدچی،ضلعجنوبیاتوبان

بابایی،خیابانکوهستان،روبهرویباغپرندگان
منطقه15:بوستانپردیسبانوان،اتوبانآزادگان،نرسیده

بهسهراهافسریه،روبهرویپارکآبیآزادگان
منطقه16:بوستانبانوان،میدانبهمن،خیابانشهید

وفایی،خیاباننیکنام،خیابانخداشرفی
منطقه18:بوستاننرگسبانوان،چهارراهیافتآباد،میدان

معلم،خیابانشهیدآقایی،خیاباندانشآموز
منطقه19:بوستانبانوان،انتهایاتوباننواب،اتوبانشهید

تندگویان،بوستانوالیت
منطقه20:بوستانبانوان،خیابانشهیدرجایی،محله

شهیدبهشتی،انتهایخیابانعربحلوایی
منطقه21:بوســتانبانوان،تهرانسر،بلوارگلها،ضلع

شرقیکالنتری
منطقه22:بوستانریحانه،ورودیضلعشرقیبوستان

جنگلیچیتگر،بهسمتدربخروجیغربی

 لطف هللا فروزنده
  معاون مالی  و اقتصاد شهری 

شهردار تهران
بــا تحویــل ۷۴1چــرخ باقی مانــده از 
محمولــه ۲هزارعــددی چــرخ متــرو بــه 
شــرکت بهره بــرداری متــروی تهــران، 
بحران کمبــود چــرخ قطارهای شــهری 
و زیرزمینــی برطــرف شــد. بعــد از 
شــرکت  الزم،  ســفارش های  اخــذ 
سرمایه گذاری شــهر از طریق مناقصه 
عمومی جهــت خرید چرخ اقــدام کرد. 
پــس از آن بــا وجــود مشــکالت نقــل و 
انتقــاالت در زمــان بحــران کرونــا و 
همچنیــن تحریم هــا، ایــن محموله در 

چند نوبت وارد کشور شد.

 حمیدرضا صارمی 
 معاون شهرسازی و معماری 

شهرداری تهران
از زمــان اجــرای مصوبــه نحــوه اخــذ 
مطالبات حــوزه شهرســازی شــهرداری 
تهران، با استقبال زیاد شهروندان برای 
برخورداری از جایزه خوش حسابی، آمار 
مراجعه کننــدگان 5برابــر شــده اســت. 
همچنین از ابتدای سال تاکنون احکام 
۴مــورد از 1۰مورد کمیســیون مــاده1۰۰ 
ناظر بر تخریب است  . ماده1۰۰ قانون 
شــهرداری درخصوص ساختمان هایی 
اســت کــه 3اصــول فنــی، بهداشــتی و 
مهندسی را رعایت نکرده باشند و باید 

به آنها حکم تخریب دهند.

نشست تعاملی ســازمان نوسازی شهر 
تهــران بــا ســازمان اوقــاف و امــور خیریه 
کشور با هدف شناسایی پالک های بافت 
فرســوده تحت تملک ســازمان اوقاف و 
امور خیریه کشــور در ســازمان نوســازی 
برگــزار شــد و در آن بیــش از ٢٠پــروژه 
شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. 
سیدمهدی هدایت، مدیرعامل سازمان 
نوســازی، در این نشســت بر تسریع در 
روند مرمت بازار تهران، ساخت ایستگاه 
آتش نشانی، مشارکت در نوسازی بافت 
فرسوده شهر، توسعه گردشگری بافت 
تاریخــی و اســتفاده از ظرفیــت قضایــی 
برای متولیانــی که همــکاری نمی کنند، 

تأکید کرد.

نوســازی خانه هایــی بــا مســاحت کمتــر 
از 5۰مترمربــع   بــه شــرط رعایــت همــه 
ضوابط شهرسازی و معماری امکان پذیر 
اســت. به گفته محمد آیینی، مدیرعامل 
شــرکت بازآفرینی شــهری ایران، مصوبه 
نوســازی شــامل پالک هــای مســکونی 
حداقــل مســاحت 5۰مترمربع)پــس از 
اصالحی( و غیرقابــل تجمیع)مجاورت با 
معبر یا کاربری های عمومی و ســاختمان 
نوساز( نیز می شود. البته در این مصوبه، 
قطعــات مســکونی بــدون برخــورداری از 
ضوابط تشــویقی، امکان دریافت پروانه 
ساختمانی را خواهند داشــت. بخشی از 
ضوابط تشویقی شامل یک طبقه تراکم 
اضافــه اســت کــه بــه پالک هــای بزرگ تر 

تعلق می گیرد.

20
پروژه

50
مترمربع

آغازعملیاتبهسازی
آسفالتدربزرگراهآزادگان

معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران، از آغاز 
پروژه جدید این معاونت با هدف بهسازی روکش 

آسفالت بخش هایی از بزرگراه آزادگان خبر داد.
به گزارش همشهری، عباس شعبانی با اعالم این 
خبر افزود: گسترش عوارضی از قبیل ترک های 
طولی و عرضی و ایجاد چاله و نشست در روسازی 
آسفالت بزرگراه آزادگان در ماه های اخیر سبب 
شد تا بهسازی مقاطعی از این بزرگراه در دستور 

کار معاونت فنی و عمرانی قرار گیرد.
وی برنامــه زمان بندی ایــن پــروژه مرمتی را 
۹ماه دانســت و یادآوری کرد: در این بازه زمانی 
بخش هایی از مسیرهای تندرو و کندروی بزرگراه 
آزادگان در بخــش حدفاصل بزرگراه بســیج تا 
بزرگراه فتح در 2مســیر رفت و برگشت به طول 

حدود 5۴کیلومتر بهسازی خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران، تراش 
و روکش مکانیزه آســفالت و اصالح شیب برای 
هدایت بهتر آب هــای ســطحی را از مهم ترین 

اقدامات اصالحی در این پروژه خواند.
شعبانی با اشاره به آغاز فاز اول این پروژه در تاریخ 
7آبان در بخش حدفاصل بزرگراه شهید تندگویان 
تا بزرگراه شهید کاظمی)شرق به غرب( از اجرای 
شبانگاهی عملیات اجرایی در مقاطع فاقد کندرو 
خبر داد و گفت: عملیات بهسازی در سایر مقاطع با 
توجه به کاهش دما، در شیفت روز و ضمن انحراف 

ترافیک انجام خواهد شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گزارش2

عکس خبر

برف روبی 360کیلومتر محور بزرگراهی
روزگذشتهمنطقه22بهویژهمسیرهایمنتهیبهامامزادهداوود)انتهایبزرگراهشهیدخرازی(و
بزرگراههایمواصالتیسفیدپوششدونیروهایخدماتشهریدستبهکارشدندوبهگفتهرئیس
ادارهکلخدماتشهریمنطقه،حدود360کیلومترمحوربزرگراهینمکپاشیشد.آنطورکهعلی
رباطیگفته6سایتبرفروبیدر6ناحیهو2سایتپشتیبانیبرایروزهایبرفیوسردزمستان
راهاندازیشدهاست.70دستگاهخودرو)تخصصیوغیرتخصصی(و500نیرویخدماتشهریو
فضایسبزبرایبرفروبیوبرفتکانیدرختانپیشبینیشدهوبهگفتهاوحدود2هزارکیسهشن
ونمکدرمعابرولمپولوپدردسترسشهروندانقرارگرفتهاست.اوباتأکیدبراینکهکیسههای
شنونمکبهفضایسبزآسیبمیزنندازشــهروندانخواستهنگاماستفادهازآنهابرایرفع
لغزندگیمعابر،دقتکنندتاداخلباغچهپیادهروریختهنشوند.رباطیبااشارهبهشریانهایاصلی
وبزرگراهیمنطقهگفت:»بزرگراههایشهیدخرازی،ضلعشمالیوجنوبآزادگان،شهیدهمدانی
وفهمیده،معابرمهمورودیپایتختمحسوبمیشوند؛بنابراینبرفروبیآنهادراولویتاقدامات
قرارگرفتهاست.معابرفرعی)شرقی-غربیوشمالی-جنوبی(داخلمنطقههمباتالشمأموران
ستادبرفروبی،نمکپاشیشدوگزارشیازیخزدگیدرمحالتنداشتهایم.«اوبااشارهبهاینکه
درروزهایسردپیشروامکانداردبرخیازنقاطمنطقهدچارکوالکشود،تأکیدکرد:»تمهیدات
وتجهیزاتالزمبرایچنینروزهاییپیشبینیشدهوتالشمیکنیممسیرهابرایحضورمردم
)خودروسواروپیادهرو(امنوایمنشــودومردمازروزهایبرفیوبارانیلذتببرندودغدغهای

بابتترددنداشتهباشند.«

مکث

تجهیزات برف روبی پایتخت

 308دستگاه 
تخصصی برف روبی 

 120دستگاه 
تخصصی برف روبی فعال در پهنه شمالی شهر 

 430نیرو  
مستقر شده در نقاط حساس آبگیر شهر

 530کیلومتر
 الیروبی کانال  و مسیل ها

 2هزار دستگاه 
خودروی خدمات شهری

 10هزار کارگر
 خدمات شهری در حال خدمات رسانی

 34دستگاه
 تخصصی برف روبی فعال در منطقه یک

 370مخزن 
توزیع و جانمایی در منطقه یک

 60هزار کیسه 
شن مخصوص دپو شده در منطقه یک 

 30دستگاه 
تخصصی برف روبی فعال در منطقه 2
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