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یادداشت

کاوه حاجیعلیاکبری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

 ۵۵۰۰تن زباله روزانه

یادداشت

7ماه متفاوت برای تهران
شعاع خدمترســانی مدیران شهری
ادامه از
صفحه اول باید به همه مردم یکســان باشــد ،اما
روشن اســت که گروههای کمبرخوردار و آسیبپذیر باید
ویژهتر توجه شــوند .با همین هدفگذاری کلیدی اعتبارات
زیرســاختی مناطق کمبرخوردار به دیگــر مناطق 7برابر
افزایش پیدا کرده که نسبت بهمدت گذشته سال قبل 3برابر
رشد داشته است.
ی برای معلولین و جانبازان
240کیلومتر نیز مناسبســاز 
صورت گرفته است و برای نخستین بار برای زنان و سالمندان
گرمخانه جداگانه تاسیس شده .همچنین برای امنیت خاطر
زنان و کودکان 27پارک مادر و کودک راهاندازی شده است.
آنچه رفت همه آن چیزی نیســت که در این 7ماه گذشته
است و البته هرآنچه انجام شــده است کمترین اقدام برای
برداشتن گامهای بلندتر است .تا جبران گذشته و رسیدن
به قلههای جهاد و خدمت راه بســیار اســت .باید کار کرد
و کار کرد.

عکس :همشهری /امیرپناهپور

سال 1401از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان سال «تولید؛
دانشبنیان ،اشــتغالآفرین» نامیده شده است .این نامگذاری
همزمان ،اهمیت تولید و ضرورت تولید مبتنیبر دانش و منجر
به اشتغالآفرینی را خاطرنشان میســازد .شهرها در زمانی نه
چندان دور مــکان اصلی تولید صنعتی بودنــد ،اما با تغییرات
صورتگرفته در اقتصاد جهانی ،دگرگونی ساختاری در نظام و
سازوکارهای تولید و بروز دغدغههای محیطزیستی ،بسیاری از
صنایع و رستههای تولیدی درونشهری مزیتهای سنتی خود
را از دست داده و دچار تعطیلی شده یا به خارج از شهرها منتقل
شدند و مکان آنها در شــهرها به عرصههای ناکارآمد و رهاشده
تبدیل شد.
همزمان با تحوالت گفتهشده و بهویژه در 3دهه گذشته ،اصول
نوین حاکم بر مناسبات اقتصاد جهانی از یکسو و تحوالت دانشی
و فناورانه از سوی دیگر ،چشماندازی را ترسیم کردهاند که در آن،
بوکارهای نوآورانه و فعالیتهای دانشبنیان عهدهدار اصلی
کس 
نظام تولید و توزیع خواهند بود؛ موضوعی که در چند دهه اخیر
صورت واقعیت پیدا کرده و شهرهای برتر در ردهبندی جهانی از
میزبانان اصلی فعالیتهای دانشبنیان محسوب میشوند .در
حوزه توسعه شهری نیز ،بازتوسعه این عرصهها یکی از مهمترین
سیاســتها و برنامههای رویکرد متأخر بازآفرینی شــهری به
شــمار میرود و با توجه به ماهیت چندوجهی و درهمتنیدگی
ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصــادی و محیطی در این رویکرد،
اقتصاد شهری ،اشتغال و فرایندهای فعالیتی و معیشتی که به
شهرها حیات ،رونق و ســرزندگی میبخشند ،مورد توجه قرار
میگیرد.
در نتیجه ،استقبال از اســتارتآپها (شرکتهای کارآفرینی
بوکارهای خالق و دانشبنیــان و بهرهبرداری از
نوپا) و کســ 
ظرفیتهای مولد آنها به یکــی از رویکردهای اصلی بازآفرینی
شهری تبدیل شده و احیای عرصههای ناکارآمد (بازآفرینی فضا)
با جایگزینی شیوههای معیشتی و تولیدی گذشته (بازآفرینی
محتوای فضا) پیوند خورده است.
در تهران ،بازآفرینی عرصههای ناکارآمد در مقیاس شــهری
و مبتنی بر تولید و اشتغال دانشبنیان ســابقه زیادی ندارد و
برنامهریزیهای عمده در این خصوص براساس ماده 41برنامه
سوم توسعه تهران ،از سوی سازمان نوسازی شهر تهران و در قالب
تدوین مجموعهای از برنامههای بازآفرینی صورت گرفته است
که از مهمترین آنها میتوان به برنامه نوسازی خیابان فدائیان
اسالم (نوفام) و برنامه بازآفرینی بوستان والیت اشاره کرد .در
این برنامهها تالش شده اســت با عنایت به موقعیت ،ظرفیت و
سوابق تاریخی ،بوستان والیت و محدوده صنعتی شمال شهرری
ب فعالیتهای دانشبنیان شهر تهران تعریف شوند.
بهعنوان قط 
یکی از مأموریتهای اصلی برنامه نوسازی خیابان فدائیان اسالم،
ایجاد محور جدید کار و فعالیت و عرصهای نوآور و رقابتپذیر در
شهر تهران از طریق راهاندازی کسبوکارهای دانشبنیان ،نوین
و اشتغالزا بوده است که این هدف با درنظرگرفتن محدودهای به
وسعت حدود 200هکتار در شمال منطقه 20محقق خواهد شد.
این محدوده ،با توجه به پیشینه تاریخی و مزیت نسبی فضایی
آن که مرکز شکلگیری صنعت در تهران بوده است ،نقش پارک
علم و فناوری و مرکز استقرار فعالیتها و تولیدات دانشبنیان و
نوآور را ایفا خواهد کرد .وجود عرصهها و فضاهای مناسب تولید
و اراضی درشتدانه همانند کارخانه چیت ری ،چرم ممتاز ،چرم
مخزنی و اطلس بافت و همجواری با شــریانهای اصلی شهر
تهران از مزایای این محدوده است که میتواند در خدمت استقرار
چندین خوش ه فعالیتی دانشبنیان قرار گیرد .این خوشهها در
همافزایی و رقابت با یکدیگر ،تولیدات باکیفیت و ارزشآفرین
داشته و محدوده را به مرکز نوین اشــتغال نوآور و دانشبنیان
شهر تبدیل خواهند کرد .بوستان والیت نیز یکی از ظرفیتهای
بیبدیل تحقق شعار سال 1401اســت که در منطقه 19شهر
تهران واقع شده است.
این بوستان با عرصهای به مســاحت 268هکتار ،محل احداث
نخستین فرودگاه شهر تهران بوده اســت که با توجه به بیانات
رهبر معظم انقالب (در تاریــخ  ،)1389/12/17بهعنوان ریه
تنفسی شهر ،فضایی برای ارتقای تابآوری و بستر مناسبی برای
بهبود سطح زیســتپذیری و رقابتپذیری شهر تهران درنظر
گرفته شده اســت .در برنامه بازآفرینی پیشنهادی این عرصه،
مجموعهای با عنوان «سرای نوآوری و خالقیت» درنظر گرفته
بوکارهای نوین بوده و مکان مناسبی را برای
شده که حوزه کس 
اشتغال و کارآفرینی دانشبنیان فراهم میآورد .کسبوکارهای
نوین این محدوده در حوزههای متنوع موضوعی در هماهنگی
با کارکرد پیشین مجموعه و نیازهای کنونی محلههای پیرامون
و همچنین در مقیاس شهری فعالیت خواهند کرد .امید است
با اجرایی شــدن 2برنامه گفتهشده در ســال 1401گامهای
مؤثری برای تحقق تولید مبتنــی بر فعالیتهای دانشبنیان و
اشتغالآفرین در شهر تهران برداشته شود.

نقلقول
بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران
در برنامه ۱۴۰۴و براساس هدفگذاری
مــا تهــران بایــد ۷هــزارو ۵۰۰دســتگاه
اتوبوس داشته باشد و در حالت ایدهآل
10هزار اتوبوس .در سال ۱۴۰۱یکهزار
دســتگاه اتوبوس توســط وزارت کشور
برای تهران درنظر گرفته شده است .

طالی سیاه موجود در شهر تهران روزانه
حدود ۴هزار میلیارد تومان قیمت دارد.
شهرداری تهران نیز هزار و ۲۰۰میلیارد
تومــان هزینه میکند تــا ۶۷درصد
زباله را به آرادکــوه منتقل و دفن کند.
۶۴پیمانکار در ۱۲۳ناحیه۲۲ ،پیمانکار
برای پســماند خشــک در ۲۲منطقه
تهران و 8منطقه دیگــر حضور دارند
که درمجموع 5500تــن زباله روزانه به
آرادکوه منتقل میشود .تالش میشود
تجمیع و انتقال پســماند به 8حوزه
پهنهای تبدیل شود که هر حوزه پهنهای
 2تا  3منطقه را شامل شود .تفکیک باید
از درون خانه از طریق فرهنگســازی
صورت بگیرد .تالش میشــود که  5تا
7درصد از  67درصد انتقــال زباله به
آرادکوه کاهش یابد.

بازآفرینی شهری
و تولید دانشبنیان

کارنامه اقدامات کالن مدیریت شهریدر 200روز اول مسئولیت شهردار تهران

200روزخدمت

علیرضا زاکانی :خدمترسانی شهرداری از ماه آینده سهشیفته میشود
«چشمانداز شهرداری الگوسازی
اســت؛ یعنی تالش میشــود تا
گزارش
تهران بهعنوان کالنشــهر الگوی
جهان اسالم ساخته شــود ».این سخن شهردار
تهران در ابتدای تشریح عملکرد  ۶ماهه شهرداری
تهران در سال گذشته و اعالم برنامههای مدیریت
شهری در سال ۱۴۰۱بود .علیرضا زاکانی با اشاره به
شــعار «تهران؛ شهر تالش و ســرزندگی» گفت:
میخواهیم گفتمان خدمت و پیشــرفت را پیش
ببریم .همچنین نوع مدیریت شهرداری برمبنای
مدیریت مشــارکتی بنا نهاده شــد .بــه گزارش
همشــهری ،وی افزود :امســال ،ســال جهش
شهرداری در حوزه هوشمندســازی خواهد بود.
حدود هزار و  ۹۰۰کیلومتر فیبرنوری در شهر وجود
دارد که فقط به شهرداری تهران اختصاص دارد اما
تنها از ۱۰درصد آن استفاده میشود .امسال تمامی
فیبرها تجمیع خواهد شد تا بهعنوان بستر تهران
برای انتقال اطالعات درنظرگرفته شــود .شهردار
تهران با اشاره به اینکه خدماترسانی شهرداری در
سال جدید سهشیفته خواهد شد ،گفت :از همان ماه
اول خدمت بــه این مســئله توجــه کردیم که
شهروندانی که روزها به ســر کار میروند،هنگام
بعدازظهر نمیتوانند از خدمات شهرداری استفاده
کنند ،بنابراین به این نتیجه رسیدیم که دامنه ارائه
خدمات در شهرداری تهران را در بعدازظهرها نیز
گســترش دهیم .تیم تحقیقاتــی در این زمینه
مشغول مطالعه شدند و مشخص شد از ۱۰۰درصد
کارها و خدماتی که در شــهرداری تهــران ارائه
میشود ،میتوان ۴۱درصد آن را در بعدازظهرها نیز
ارائه کرد .زاکانی افزود :شهرداری تهران از ماه آینده
در  ۳شیفت بهکار خود ادامه میدهد؛ شیفت صبح،
شیفت بعدازظهر که میتواند در حوزه شهرسازی و
امور مالی خدمات ارائه دهد و در شیفت شب نیز به
خدمات شهری میپردازیم.
زاکانی که در برنامه «صف اول» شبکه خبر حضور
یافته بود ،افزود :بهطور طبیعی امکان دارد اتفاقاتی
در حوزه پیرامونی ما روی دهد که اگر توجه نکنیم،
ممکن است این نقاط آسیبپذیر در پیرامون شهر

ما شکل بگیرد .در ســالهای اخیر ظرفیت خرید
طبقه متوســط پایین آمده و به حاشــیه شهرها
مهاجرت کردهاند .شــهردار همچنین با تأکید بر
شفافیت مالی و کاری شهرداری تهران ،بیان کرد:
شــفافیت مالی را به تمامی حوزههای شهرداری
تهران تسری میدهیم .برای یک ماه و نیم آینده
سوپر اپلیکیشن و زیرساختی را ایجاد میکنیم که
مردم ناظر باشند و اگر در جایی خطایی باشد ،آنها
برای ما ارسال کنند و ما نیز به آنها گزارش دهیم.
فیلم و عکس بفرستند و ما پیگیری کنیم.
حملونقل عمومی

شهردار تهران با اشاره به اینکه حدود ۷۵درصد از
حملونقل با وسایل نقلیه شخصی انجام میشود،
گفت :هماکنون 7خط مترو در پایتخت وجود دارد
که هزار و  ۵۰۰دســتگاه واگن در گذشته در این
خطوط فعال بوده است۳۶۴ .دستگاه واگن از این
تعداد از رده خارج و  ۱۱۲دستگاه واگن دیگر اوراق
و حدود دوسوم از واگنهای موجود نیاز به اورهال
(تعمیرات اساسی) دارد .ورود هزار و  500دستگاه
واگن به چرخه بهرهبــرداری خطوط مترو یکی از
برنامههای شــهرداری طی 2سال آینده است که
بخشــی از آن از طریق قطار ملی و واردات تأمین
میشود .زاکانی گفت :شهر تهران به حدود  ۷هزار
دســتگاه اتوبوس نیاز دارد .این در حالی است که
فقط ۲هزار و  ۲۲۵دســتگاه از مدیریت شــهری
پنجم تحویل گرفتیم و حدود هزار دســتگاه نیز
نسبت به سالهای گذشته کمبود داریم .امسال
۳هزار و ۲۵۰دستگاه اتوبوس به حوزه اتوبوسرانی
اضافه خواهد شد.
کاهش فاصله شمال و جنوب

شهردار تهران گفت :در بحث اعتبارات و امکانات در
بودجه  ۱۴۰۱سهم مناطق جنوب شهر را افزایش
دادیم .سرمایهگذاری در نوسازی بافت فرسوده را
بهعنوان نوسازی شهری درنظر گرفتیم تا بتوانیم
محلههای الگو درشهر تهران بسازیم .در منطقه۱۰
سرانه فضای سبز 2/6مترمربع است .اما در برخی

از مناطق باال تا  ۱۲۲مترمربع به ازای هر نفر سرانه
فضای ســبز داریم .زاکانی درباره نوسازی افزود:
هدفگذاری کردهایم که مناطــق  ۱۲ ،۱۵ ،۱۶و
حتی مناطق باالدســت را وارد چرخه کنیم .این
طرح براساس تفاهمنامه امضا شــده با وزیر راه و
شهرسازی است که مبتنی بر قانون جهش تولید
مسکن بود و در قالب همان ۱۸۰هزار واحدی که در
سال وعده کردهایم بسازیم ،رقم میخورد.
بودجه تا 60هزار میلیارد تومان

شهردار تهران درباره بودجه سال گذشته و امسال
گفت :شورای شــهر پنجم ۴۸هزارو۸۰۰میلیارد
تومان کل بودجه سال ۱۴۰۰را مصوب کرده بود
که طی ۶ماه فقط ۱۳هزار میلیارد تومان را محقق
کردند .بر همین اســاس در دوره جدید اصالحیه
بودجه صورت گرفت .درنهایت شورای شهر دوره
ششم بودجه سال ۱۴۰۰را ۳۷هزار میلیارد تومان
مصوب کرد .شهرداری تهران برای تحقق بودجه
اقدام کرد؛ بهطوریکه ۲۲هزار میلیارد تومان در
نیمه دوم سال کسب شد.
زاکانی درباره بودجه امســال گفت :کف بودجه
مصوب سال ۱۴۰۱حدود ۵۵هزارو۵۰۰میلیارد
تومان است و مجوز داده شــده درصورت جذب
منابع بیشــتر ،کارکرد ۶۰هزار میلیــارد تومان
ثبت شود .پیشبینی میشود که امسال ۵۵هزار
میلیارد تومان حتماً محقق شــود ،اما با تشدید
تمهیدات به ۶۰هزار میلیارد تومان خواهیم رسید.
تراکمفروشی نداریم

شهردار تهران درباره کســب درآمد از راه تراکم
گفت :بههیچوجه تراکمفروشــی در شهر تهران
وجود ندارد .روز اول معاون مالی و اقتصاد شهری
دوره قبلی به مــا اعالم کرد که ابتــدای ماه باید
۲۳۵۰میلیارد آمــاده کنیم .ایــن بودجه باید از
پروندههای ساختوســاز تامین میشد؛ چراکه
ی تامین
۶۷درصد از درآمد ما از حوزه شهرســاز 
میشود .اما ما از همان اول جلوی تخلف را گرفتیم
و خدا به درآمد ما در شهرداری تهران برکت داد.

قرارگاه اجتماعی

 ۱۳ارگان و سازمان در قرارگاه اجتماعی
با هم همــکاری میکننــد .هدف از
راهاندازی قــرارگاه اجتماعی کاهش
آســیبهای اجتماعی در دل شــهر
تهران اســت .در قــرارگاه اجتماعی
شهر تهران ســازمانها و ارگانهایی
مانند استانداری ،فرمانداری ،سازمان
بهزیستی ،کمیته امداد امامخمینی(ره)،
نیروی انتظامی ،ســپاه ،بسیج ،ستاد
مبارزه با موادمخدر ،سازمان زندانها،
دادستانی ،دادگستری ،دانشگا ههای
علومپزشکی و شهرداری تهران حضور
دارند .در 4ماه حــدود 7300نفر معتاد
متجاهر از سطح شهر تهران جمعآوری
شــدند ،حدود ۴۵پالک قرمز پلمب و
۲۹۰مجموعه غیرقانونی خرید ضایعات
بسته شد.

شفافیت مالی

اساس حرکت شهرداری تهران در دوره
جدید حرکت بهسوی شفافیت است.
نخســتین حرکت در این زمینه ایجاد
شفافیت مالی در شهرداری تهران بود؛
بهگونهای که در ۱۰روز اول خدمت خزانه
واحددر شــهرداری تهران ایجاد شد.
از ابالغ وزارت کشــور مبنی بر ایجاد
خزانه واحد در شهرداری تهران ۳سال
میگذشت ،اما شهرداری تهران در طول
این مدت این مصوبه و ابالغیه را اجرایی
نکرده بود.در دوره جدید ۱۲۰۰حساب
را در شــهرداری تهران به خزانه واحد
تبدیل کردیم و به این صورت حوزه مالی
شهرداری تهران شفافسازی شد.

مرکز معاینه فنی الغدیر و آبشناسان دوشیفته شد
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر
حمل و
تهران ضمن توضیح درباره علت شــلوغی
نقل
مراکز معاینه فنی از دوشیفته شدن مراکز
الغدیر و آبشناسان از 27فروردین خبر داد .حسین مقدم،
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهرداری تهران در
پاسخ به سؤالی درباره چرایی تداوم تشکیل صفهای طوالنی
در برخی از مراکز با وجود افزایش ساعات کاری به ایلنا گفت:
«خودروهای مدل سال ۹۶براساس قانون مجلس شورای
اسالمی و قانون هوای پاک باید در سال۴( ۱۴۰۰سال پس
از زمان تولید) به مراکز معاینه فنی مراجعه میکردند؛ یعنی
خودرو در هر ماهی که تولید شده4 ،سال بعد در ماه متناظر
مشمول معاینه فنی میشود .متأسفانه این اتفاق نمیافتد و
صاحبان خودرو که حدود ۳۰۰هزار دستگاه هستند ،در ماه
نخست ســال بعد مراجعه میکنند و ازدحامی که اکنون
شــاهد آن هســتید عمدتا مربوط بهخودروهای سال۹۶
است».
او ادامه داد« :بهرغم اینکه ظرفیت کاری را به بیش از 2برابر
افزایش دادیم و همچنین نیروها افزایش پیدا کرد ،همچنان
با ازدحام مراجعات مواجه هستیم ،چراکه پذیرشحداقل
۳۰۰هزار خودرو در یک هفته امکانپذیر نیست و قاعدتا در
مراکز ازدحام ایجاد میشود ».مقدم عنوان کرد« :به عالوه
گروهی که باید برای نخســتینبار مراجعه کنند ،گواهی
اعتبار فنی یکســاله دارند و مجددا ســال بعد در این بازه
زمانی مراجعه میکنند و با یک گروه جدید اقدام به اخذ برگه
معاینه فنی میکنند .اتفاقی که در سال جدید هم رخ داده و
تمام خودروهای تولید سال ۹۵نیز در فروردینماه مراجعه
میکنند و تقریبا تجمیع خودروها در همان ماههای ابتدایی
سال اتفاق افتاده و متأسفانه سال به سال این وضعیت تشدید
میشود .قاعدتا مراکز معاینه فنی حتی اگر ظرفیت خود را
چندصد برابر هم کنند ،نمیتوانند پاسخگوی این ازدحام
در مقطع یک و یا 2ماهه باشند».
مدیرعامل ستاد معاینه فنی با تأکید بر اینکه شهروندان باید

به قانون توجه کرده و براســاس ماه ،مراجعه داشته باشند،
گفت« :با این کار ،تقاضا در طول ســال پخش میشــود و
شــاهد این ازدحام نخواهیم بود .اگر همه خودروها در ماه
فروردین مراجعه کنند ،تنها در این مــاه تقاضا داریم و در
11ماه دیگر سال تقاضایی نخواهیم داشت .معموال همهساله
در ایام پایانی و آغازین سال این تقاضای مضاعف را داریم و
شهروندان باید توجه کنند که این اتفاق رخ ندهد».
او یادآور شد« :ما بارها اعالم کردهایم که خودروهای تولید
ســال ۹۷باید متناســب با زمان تولید خود در سالجاری
مراجعه کنند .بهعنوان نمونه هماکنون نیازی نیست دارنده
خودروی تولید مهرماه ۱۳۹۷در این ماه برای معاینه فنی
اقدام کند و یا به ابتدای سال ۱۴۰۲موکول کند .اگر صاحب
خودرو در ابتدای ســال آینده مراجعه کند مجددا در سال
آینده نیز با این ازدحام مواجه خواهیم شد».
مقدم تأکید کــرد« :از آنجایی که پلیس بــرای صاحبان
خودروهای تولید سال ۹۶بهعلت نداشتن معاینه فنی توسط

مهدی امیری
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری
تهران
در ســال گذشــته برای ۱۳محله شهر تهران
برنامه عملیاتی و ارزیابی شاخصهای شهر
دوستدار کودک تهیه و ابالغ شده است .در
ســالجاری نیز پــروژه مطالعاتــی ۹محله در
۹منطقه با هدف ارزیابی شاخصهای شهر
دوستدار کودک در حال انجام است.

توسعه میادین میوه و ترهبار

۲۶۳میدان میــوه و ترهبار از مدیریت
شهری گذشته تحویل گرفته شده است.
در این مدت ۳۲بازارچه میوه و ترهبار در
ایستگاههای پرتردد مترو احداث شد.
۱۰۰میدان میوه و ترهبار در سالجاری و
در سال ۱۴۰۲نیز ۱۰۰میدان میوه و ترهبار
دیگر احداث خواهد شــد تا مجموع
میادین میوه و تر هبار بــه ۵۰۰میدان
برسد۳۹ .فروشگاه شــهروند داریم و
در تالش هستیم تا شهروند محله نیز
ایجاد شود.

دوربین پیامک فرستاده ،همگی به ناگهان به مراکز معاینه
فنی مراجعه کردند و این ازدحــام رخ داد .ما این موضوع را
در سال گذشــته پیشبینی و به وزارت کشور اعالم کردیم
که در این زمینه راهکاری چارهاندیشی شود ،اما متأسفانه
به نتیجهای نرســید ».او با بیان اینکه هر سال این مسئله
را داریم ،گفت« :در 2ســال گذشــته بهدلیل شیوع کرونا
سیاستهایی اعمال شد و مراجعات ،یک ماه به تأخیر افتاد
و تقاضا پراکنده شد ،اما در مجموع همیشه این معضل وجود
دارد .این موضوع قرار شد مجددا از طرف شهردار و وزارت
کشور پیگیری شود که تا ســال بعد مجددا با این مشکل
روبهرو نشویم ».مقدم گفت« :از شهروندان تقاضا میشود
مراجعه به مراکــز را به آخرین لحظاتی کــه مهلت قانونی
درنظر گرفته شــده اختصاص ندهند و در طول سال برای
دریافت برگه معاینه فنی مراجعه کنند .االن روزانه ۸هزار و
۵۰۰دستگاه خودرو پذیرش میشود که در مقایسه با قبل،
میزان مراجعات به مراکز 2برابر شده است».
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اتصال بزرگراه یادگار امام(ره)
به بزرگراه متوسلیان
با پایان حصارکشی اراضی تملک شده پادگان جی،
اتصال بزرگراه یادگار امام(ره) به بزرگراه متوسلیان
بهزودی محقق خواهد شد .به گزارش همشهری،
شهردار منطقه 9در بازدید از پروژه امتداد شاخه
غربی بزرگراه یادگار امام(ره) ،پیرامون ســاخت
و نصب درهای فلزی دیوارهای جداکننده بتنی
پروژه مذکور برابر توافق با وزارت دفاع دستورات
الزم را صادر کرد .محمدجواد خسروی در ارتباط با
هدف از دیوارکشی پروژه ،گفت« :بهمنظور فراهم
شــدن مقدمات اجرای پروژه امتداد شاخه غربی
بزرگراه یادگار امــام(ره) از دیوارهای جداکننده
بتنی نصب شده پیرامون مساحت تملک شده از
اراضی پادگان جی استفاده شده است».

عدد خبر
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بهمناســبت میــاد فرخنــده امــام حســن
مجتبــی(ع)در مــاه مبــارک رمضــان
ویژهبرنامههــای متنوعــی در قالــب «بــاغ
رمضان» با شعار «لبخند دلها» در3شب
جشــن و شــادی از پنجشــنبه  ۲۵تا شــنبه
۲۷فروردین ۱۴۰۱از ساعت ۲۱تدارک دیده
شــده اســت .امــروز ،شــنبه۲۷ ،فروردیــن
کنسرت بزرگ ساالر عقیلی به همراه گروه
کایر در بوستان آب و آتش برگزارمیشود.
عبدالمطهــر محمدخانــی ،رئیــس مرکــز
ارتباطــات شــهرداری تهــران در صفحــه
شــخصی خود نوشت« :نمایشــگاه کتاب
امســال در مصــای تهــران برگــزار خواهــد
شــد و شــهرداری تهران نیز با همه توان در
کنار وزارت ارشــاد ،خادم اصحاب فرهنگ
و مردم عزیز خواهد بــود .تالش میکنیم
زمینه انتقال ایــن رخداد بــزرگ فرهنگی را
از سال ۱۴۰۲به شهر آفتاب فراهم کنیم».

