حوادث ـ اخبارکشور

اعالم مسیرها و محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی  22بهمن در تهران

آتشســوزی جنگلــی در نیوزیلند
وقوع آتشسوزی موجب آوارگی و سرگردانی ساکنان مناطق
حادثهدیده شد.
مهیبجنگلی
به گزارش اســکای نیوز ،وقوع آتشســوزی
جنگلی در جزیــره جنوبی نیوزیلنــد و تخریب
در نیوزیلند
تعدادی واحد مسکونی ،دهها نفر را از محل زندگی
خود متــواری
کــرد .ایــن
آ تشســو ز ی
از ســاعت ۱۴
سهشــنبه بــه
وقت محلی آغاز
شــد.گزار شها
حاکــی از آن
است که وزش باد و خشکی آب و هوا موجب گسترش هر چه بیشتر شعلههای
آتش شــده و حدود  ۲۰۰۰هکتار را در برگرفته است.بنا بر اعالم اسکای نیوز،
بیش از  ۶۰نیروی آتشنشــان که بیشــتر آنان داوطلب هستند با استفاده از
چندین بالگرد و هواپیما در تالش برای اطفای حریق هستند.
کشف ماهیهای بیســر در سواحل
شرقی آلمان ،فرضیههایی را درباره احتمال
حضور بیگانگان فضایی روی زمین تقویت
کرده است.
به گــزارش پایگاه خبری دیلی اســتار ،در
پدیدهای عجیب و اسرارآمیز هزاران ماهی که سر

ماهیهای

اسرارآمیز بیسر

در سواحل آلمان!

رئیسپلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ
مســیرها و ممنوعیتهای ترافیکی راهپیمایی 22
بهمن را اعالم کرد.
به گزارش فارس ،ســردار محمدرضا مهماندار گفت :به
منظور برپایی هرچه باشکوهتر راهپیمایی  22بهمن ،پلیس
راهور تهرانبزرگ تمهیدات ویژهای را به مرحله اجرا خواهد
گذاشت.
مهماندار با بیان اینکه از ساعت  7صبح  22بهمن ،تردد
انواع وســایل نقلیه در مسیر خیابان آزادی و انقالب ممنوع
خواهد بود ،افزود :در مسیرهای منتهی به خیابانهای آزادی
و انقالب و مســیر اصلی راهپیمایی ،از محدوده میدان امام
حسین(ع) تا میدان آزادی از ساعت  12شب قبل پاکسازی
انجام خواهد گرفت و توقف در فاصله  100متری حاشــیه
خیابانهای منتهی به مسیرهای راهپیمایی ،ممنوع خواهد
بود ،در صورت مشاهده ،خودروهای پارک شده توسط عوامل
پلیس اعمال قانون و به پارکینگ انتقال داده میشوند.
وی درخصوص مســیرهای جایگزین برای تردد گفت:
شــهروندان از مسیرهای موازی و جایگزین با خیابان آزادی
برای عبور و تردد خود استفاده نمایند.

جلوگیری از حضور موتورسیکلت
در بین جمعیت

رئیسپلیــس راهــور پایتخــت اظهارداشــت :راکبین
موتورسیکلت از حرکت در مســیرهای راهپیمایی خوداری
کننــد و چنانچه قصد شــرکت در راهپیمایــی را دارند در
نزدیکترین محل مجاز وســیله نقلیه خود را پارک نموده و
به خیل جمعیت بپیوندند ،چراکه در صورت مشاهده حرکت
موتورســیکلت در بین جمعیت ،برخورد الزم توسط عوامل
پلیس صورت خواهد گرفت.

ممنوعیت و محدودیتهای تردد

سردار مهماندار ممنوعیت و محدودیتهای تردد در روز
 22بهمن را به شــرح ذیل اعالم کرد و گفت :در مسیرهای
دوازدهگانه تعیین شــده برای راهپیمایــی ،محدوده میدان
آزادی و معابر پیرامونی آن محدودیت تردد وجود دارد که در
سه مرحله انجام میشود:
مرحله اول) از ســاعت  21مورخ  21بهمن ضلع شمالی
میــدان آزادی (حدفاصل خیابــان محمدعلیجناح تا جاده

مخصوص).
مرحله دوم) از ساعت  22مورخ  21بهمن رینگ داخلی
میدان آزادی در  4مقطع منتهی به میدان آزادی محدودیت
اعمال خواهد شد:
-1خیابان آزادی شرق به غرب از ابتدای خیابان برادران
عزیزی به ســمت غرب -2،جاده مخصوص غرب به شــرق
ابتدای راســتگرد مخصوص به آیت اله ســعیدی به سمت
میــدان آزادی -3،بزرگراه جناح از خیابان دانش به ســمت
جنوب -4 ،دسترســی رینگ خارجی ضلــع جنوب میدان
آزادی به رینگ داخلی میدان.
مرحله سوم) از ساعت  6صبح  22بهمن محدودیتهای
زیر اعمال میشود:
 طــول خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان انقالبو از خیابان انقالب تا میدان فردوسی و به سمت میدان امام
حسین و همجنین طول جاده مخصوص کرج از دوربرگردان
تامین اجتماعی تا میدان آزادی.
 بزرگراه محمدعلی جناح از فلکه دوم صادقیه تا میدانآزادی.
طول بزرگراه آیت اله ســعیدی از میدان فتح تا میدانآزادی.
کلیه رمپهای شیخ فضل اله ورودی به بزرگراه جناح. بزرگراه نواب جنوب به شــمال از میدان جمهوری تاخیابان آزادی و خیابان توحید در مســیر شمال به جنوب از
میدان توحید تا خیابان آزادی.
 بزرگــراه یادگار امــام(ره) از خیابــان تیموری تا دوربرگردان ضلع جنوبی به سمت خیابان آزادی.
خیابــان حبیب الهی و خیابان اکبــری و بلوار برادرانشهید عزیزی از آخرین تقاطع به جنوب تا خیابان آزادی.
 خیابان برادران شــهید رحمانی از میدان رحمانی تاجاده مخصوص کرج.
 خیابان کارگــر در حدفاصل خیابان جمهوری تا بلوارکشاورز.
 طول خیابان فردوسی و قرنی در حد فاصل خیابانهایجمهوری تا سمیه.
 طول خیابان ولیعصر در حدفاصل خیابان جمهوری تاطالقانی و میدان ولیعصر.

جادههای کوهستانی و سردسیر لغزنده و مهآلود میشود

پیشبینی برف و باران طی روزهای آینده
در بخشهای زیادی از کشور
آنها جدا شــده و شکمشان پاره شده بود در سواحل شرقی آلمان کشف شدند.
بر اساس ویدئویی که در وبســایت آلمانی «فکوس» منتشر شده است ،حجم
انبوهی از ماهیهای ُمرده که سرشــان جدا و شکمشــان پاره شده ،فضایی به
وسعت  ۱۵۰مترمربع در ساحل شــهر کوچک مکلنبورگ-فورپومرن واقع در
شــمال آلمان را پوشانده اســت و مرغهای دریایی در حال تغذیه از الشه آنها
هســتند.همچنین طبق آنچه در این فیلم نشان داده شــده ماهیها در ابعاد
و گونههای متفاوتی هســتند ،ولی همگی بدون ســر بوده و تقریبا شکم همه
آنها پاره شــده است.دانشــمندان هنوز موفق به کشــف علت وقوع این پدیده
عجیب نشدهاند.کارکنان بخش محیطزیست آلمان به وسیله قایقهای متعدد،
حجم زیادی از الشه ماهیهای بیسر را از حاشیه سواحل جمعآوری کردهاند.
همچنین بخشی از آنها برای بررسی به آزمایشگاههای مخصوص ارسال شدهاند.
ایــن فرضیه باعث شــد برخی نظریهپردازان تئوری توطئــه از احتمال حضور
بیگانگان فضایی در اعماق دریاها و زمین سخن بگویند.

واقعیات میدانی و سوابق عملکرد مدیران مبین این واقعیت است که هر جا کار
به کاردان سپرده شده و شایستهساالری و نخبهگزینی مالک سپردن مسئولیتها
بوده شاهد عبور خردمندانه از مشکالت ،تبدیل تهدیدها به فرصت ،رفع بنبستها
و مدیریت هوشمندانه منابع و زمان بودهایم و عکس قضیه به گواه خسارات غیرقابل
جبران نیز صادق است .از این روی معرفی سرمایههای ملی میتواند چراغ راه هدایت
جامعه به پهنه توسعه و ساحل آرامش باشد.
مهندس مســعود مختاری از شــهرداران با سابقه و پیشینه خدمات درخشان
کشــور به شمار میرود که همواره در شــهرهای مختلف منشاء اقدامات ،خدمات
ویژه و تحوالت ارزنده در حوزه اداره امور شهرها بوده است.
ایشان با اتکاء به دانش مدیریت شهری و جامع نگری در امر توسعه ساختار و
زیربناهای شهری طرحی نو در شیوه اعمال مدیریت شهری ارایه نموده و به الگویی
از مدیریت عبور از بحران را به منصه ظهور رسانده است.
مهندس مختاری در کوران کار با استانداران و شوراهای مناطق مختلف کشور
طی چند دهه به مثابه فوالد آبدیده با تحمل دشواریهای ناشی از کمبود اعتبارات و
توسعه بیرویه شهرنشینی در سنوات گذشته به مدیر مهار کننده بحرانها و تبدیل
تهدیدها به فرصت لقب گرفته است.
مهندس مختاری شهردار قدس که همکاری با استانداران استانهای مختلف کشور
را در کارنامهاش دارد ،هنگام خدمت دکتر حبیب اهلل دهمرده در ســمت استاندار
لرستان که گشودن بنبستها با تالش بیوقفه شبانهروزی و پرهیز از زخارف دنیا از
جمله ویژگیها و فضایل اوست که مقام معظم رهبری فرمودهاند به ایشان صدمرده
بگوئید ،تنها نیروی مورد اعتماد ایشان بود که همواره کارهای دشوار و حساس را
به ایشان واگذار مینمود .کما اینکه دکتر دهمرده در جریان اجرای طرح بازسازی
و توسعه مناطق حاشیهای و مسئلهدار علیآباد ،حاشیه رودخانه کرگانه و  ...گفت:
مهندس مختاری نیروی پرهیزکار ،توانمند و امین اینجانب بود که به منظور حسن
انجام طرحها ،متولی امر شد.
مهندس مختاری به برکت چنین فضیلتها و توانمندیهایی موفق شده بسیاری
از شهرداریهای مقروض و ورشکسته را که مسئولیتشان را پذیرفته ،نجات دهد
و روی ریل خودکفایی و توسعه قرار دهد.
شهردار قدس همواره به مصداق همه جای ایران سرای من است ،در هر شهری از
ایران عزیز مسئولیت به عهدهاش سپرده شده چون زادگاهش با صداقت و زایدالوصف
و عشق خدمت به مردم خود را وقف عمران و آبادانی مورد انتظار شهروندان کرده
و در عمل ثابت نموده که شایســته گزینی رمز موفقیت در روند اداره امور جامعه
است که بایستی حسن انتخاب و شایسته ساالری اعضای شورای شهر قدس را ارج
نهاد و به آنان و موکلینشان تبریک گفت.
به منظور آشنایی با دستاوردهای شهرداری قدس در چهلمین سالروز پیروزی
انقالب اسالمی ،حاصل گفت و گو با مهندس مسعود مختاری را تقدیم خوانندگان
عزیز میکنیم.
شــهردار قدس در خصوص افتتاح  40پروژه عمرانی در سال  97بیان داشت:
دستاوردهای شهرداری قدس در چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
انعکاس تالش و خدمتگذاری نظام به مردم است.
مهندس مســعود مختاری با اشاره به فرا رســیدن چهلمین سالگرد پیروزی
شــکوهمند انقالب اسالمی ،گفت :تحرک و پویایی بیسابقه در اقدامات اجرایی و
عمرانی در شهر در آستانه دهه پنجم انقالب اسالمی خدمتی به شهروندان عزیز است.
شــهردار قدس به تشــریح اقدامات و عملکردهای این مجموعه در حوزههای
فرهنگی و اجتماعی ،فنی و عمرانی ،و رسیدگی به محالت کم برخوردار در سطح
شــهر پرداخت و گفت :توسعه پایدار شــهر و مبلمان شهری ،ثمره توزیع متوازن
امکانات با اولویت مناطق کم برخوردار است.
مهندس مختاری با بیان اینکه شکل گیری برخی از مناطق شهر قدس ،ناشی
از رشــد بی ضابطه و سکونتگاههای غیر رسمی بوده است ،افزود :محلههایی مانند
محمدآباد ،خیابان چمن ،شــهرک بهشتی (خیابان نفت) ،خیابان گودرزی ،شهید
عالمی ،خیابان شــاه بوداغیان و خیابان کاج و  ...از جمله محالت شهر هستند که
ویژگیهایی مانند تراکم جمعیتی باال و کم بهره از سرانهها و زیرساختهای عمرانی،
این محالت را جزو بافتهای آسیبپذیر شهر قرار داده است.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه رشد و توسعه محالت ،توزیع عادالنه امکانات
در آنها ،موجب بهرهوری هزینهها در سایر مناطق شهر میشود.
شهردار قدس ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،خاطرنشان
ســاخت :محروم بودن برخی از مناطق شــهر از امکانات و زیرساختهای مناسب،
کاهش بهرهوری اجرای پروژهها در سایر نقاط به دلیل بارگزاری بیش از حد فعالیت
و جمعیت بر آنها را به دنبال دارد.
مهنــدس مختاری بــا بیان اینکه هدف گذاری برای احداث و افتتاح بیشــتر
پروژههای شهری با اولویت مناطق کم برخوردار انجام میپذیرد ،گفت :این شهرداری

ســازمان هواشناسی کشور بااشــاره به ورود
ســامانه بارشی جدید به کشور در روز جمعه ،برای
روزهای آینده بارش برف و باران در مناطق مختلف
کشور پیشبینی کرد.
بنا بر اعالم این ســازمان ،بر این اســاس وضع هوای
کشور طی روزهای آینده به شرح زیر پیشبینی میشود:
جمعــه :بارش بــرف و بــاران گاهــی وزش باد در
استانهای ایالم ،لرســتان ،غرب چهار محال و بختیاری،
شمال خوزستان ،کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان غربی و
جنوب آذربایجان شرقی.
شــنبه :بــارش برف و بــاران و وزش باد شــدید در
اســتانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل،
زنجــان ،قزویــن ،البرز ،تهران ،کردســتان ،کرمانشــاه،
همدان ،مرکزی ،قم ،اصفهان ،ایالم ،لرســتان ،چهارمحال

و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،خوزستان ،غرب
کرمان و بارش باران گاهی وزش باد شــدید در اســتان
بوشهر.
یکشــنبه :بارش بــاران گاهی وزش باد شــدید و در
ارتفاعات بارش برف در اســتانهای گلســتان ،مازندران،
گیالن و بارش برف در استانهای اردبیل ،خراسان شمالی،
شمال خراسان رضوی ،شمال سمنان و رگبار و رعد و برق
و وزش بادشــدید موقتی در استانهای هرمزگان و جنوب
فارس.
به ســبب بارش برف و کوالک در نقاط کوهستانی و
سردسیر مناطق ذکر شده ،لغزندگی جادههای کوهستانی،
مهآلودگــی و کاهش دید رخ خواهد داد ،از این رو توصیه
میشود هنگام تردد در این مناطق ،نکات الزم برای حفظ
ایمنی و جلوگیری از خسارات احتمالی به کار گرفته شود.

 مســیرهای عمود بر خیابان آزادی در ضلع شــمالشامل :خیابان دکتر قریب شمالی،خیابان اسکندری شمالی،
خیابان رودکی شمالی ،خیابان خوش شمالی.
 مســیرهای عمود بر خیابــان آزادی در ضلع جنوبیشــامل :خیابان جمــالزاده ،خیابان نوفــاح ،خیابان زارع
و خیابان اوســتا و ساسان به ســمت خیابان آزادی ،خیابان
اســکندری جنوبی ،خیابان رودکی جنوبی و خوش جنوبی
از کلهر ،خیابان جیحون از بهنود به ســمت شمال تا خیابان
آزادی.
 مســیرهای عمود بر خیابان انقالب در ضلع شــمالیشامل :خیابان اســتاد نجاتاللهی و خیابان حافظ از سمیه
به سمت جنوب ،خیابان فلسطین ،وصال شیرازی و خیابان
قدس از طالقانی به ســمت جنوب و خیابان  16آذر از بلوار
کشاورز و پورسینا.
 مســیرهای عمود بر خیابان انقــاب در ضلع جنوبیشــمال :خیابان خارک از استاد شــهریار ،خیابان ابوریحان،
خیابــان رازی ،خیابان دانشــگاه – خیابــان  12فروردین –
خیابان منیری جاوید از دکتر لبافی نژاد به ســمت شــمال
تا خیابان انقالب.

محدودههای ممنوعیت توقف

همچنیــن محدودههای ممنوعیت توقف به شــرح زیر
است:
 طــول بزرگراه جنــاح از میدان آزادی تــا فلکه دومصادقیه در هر دو مسیر.
طــول جاده مخصوص از میــدان آزادی تا پل اکباتاندر هر دو مسیر.
طول بزرگراه آیت اله سعیدی از میدان آزادی تا میدانفتح در هر دو مسیر.
 طول خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان فردوسیو در ادامه تا میدان امام حسین(ع) در هر دو مسیر.

مسیرهایراهپیمایی

مســیرهای راهپیمایی  22بهمن در تهران هم به شرح
زیر میباشد:
مسیر شماره یک :مسجد امام حسین(ع)  -میدان امام
حسین(ع) – خیابان انقالب – خیابان آزادی  -میدان آزادی.
مسیر شــماره  :2مســجد جامع ابوذر – میدان ابوذر –

خیابان ابوذر – خیابان شهید آیت اله سعیدی – میدان آزادی.
مسیر شــماره  :3مسجد امام هادی(ع) – خیابان شهید
آقایی – میدان معلم – خیابان تختی – خیابان شهید آیت اله
سعیدی – میدان آزادی.
مســیر شماره  :4مسجد دارالســام – میدان منیریه –
خیابان شــهید معیری – خیابان کارگــر – میدان انقالب –
خیابان آزادی – میدان آزادی.
مسیر شماره  :5مســجد الجواد(ع) – میدان هفتم تیر
– خیابان شــهید آیت اله مفتــح – خیابان انقالب – خیابان
آزادی – میدان آزادی.
مسیر شماره  :6مسجد حضرت امیر(ع) – خیابان کارگر
شمالی – میدان انقالب – خیابان آزادی – میدان آزادی.
مسیر شماره :7مسجد المهدی(عج) – خیابان ستارخان
– خیابان شادمهر – خیابان آزادی – میدان آزادی
مسیر شماره  :8مسجد حضرت ابوالفضل (ع) – خیابان
ســتارخان – میدان توحید – خیابان توحید – خیابان آزادی
– میدان آزادی.
مســیر شــماره  :9مســجد امام ســجاد(ع) – خیابان
آیت الهاشــرفی اصفهانــی  -فلکه دوم صادقیــه – خیابان
محمدعلیجناح – میدان آزادی.
مسیر شماره :10مسجد امام جعفر صادق(ع) – فلکه دوم
صادقیه – خیابان محمدعلیجناح – میدان آزادی.
مسیر شــماره  :11مســجد جامع رســول اکرم(ص)،
تهرانسر ،بلوار شــاهد ،بلوار تهرانســر ،میدان کمالالملک،
بزرگراه شهید لشگری ،میدان بزرگ آزادی.
مســیر شــماره :12مســجد نظام مافی ،بلوار آیت اله
کاشــانی ،فلکه دوم صادقیه ،خیابان محمدعلیجناح،میدان
بزرگ آزادی.

تعطیلی موقت ترمینال مسافربری غرب

رئیسپلیس راهور پایتخت خاطرنشان کرد :شهروندان
توجه کنند که در کلیه معابر دارای محدودیت تردد از ورود
موتورسیکلت ســواران و حرکت خالف جهت وسایل نقلیه
جلوگیری خواهد شد ،ترمینال غرب از ساعت  21 23بهمن
تعطیل است و مسافران به ترمینال جنوب هدایت میشوند.
اتوبوسهای شرکت واحد نیز برای انتقال راهپیمایان در طول
خیابان انقالب و آزادی آماده خدمتدهی هستند.

وزیر ارتباطات:

طرح سالمت الکترونیک
در چهار استان کشور اجرا میشود

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت :طرح
سالمت الکترونیک در چهار اســتان کشور تا پایان
اردیبهشت  98اجرا میشود.
به گزارش ایرنا ،محمد جواد آذری جهرمی در حاشــیه
بازدید از نمایشــگاه توانمندیهای استان سمنان در محل
توگو با
دایمی نمایشــگاه بینالمللــی این اســتان در گف 
خبرنــگاران افزود 23 :طرح تصویب شــده در اجرای طرح
دولت الکترونیک در کشــور وجود دارد که تا پایان سال 99
این طرحها باید اجرایی شود.
وی تصریــح کــرد :یکی از مهمتریــن طرحهای دولت
الکترونیک در کشــور طرح ســامت الکترونیک است و در
دو هفته گذشــته در شهرستان بابلســر در استان مازندران
بازدیدهای اولیه از نحوه اجرای این طرح که به صورت نمونه
عملیاتی شده است ،انجام شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به اسامی استانهایی

که قرار اســت طرح ســامت الکترونیک در آنها انجام شود
اشارهای نکرد.
وی تصریح کرد :در حوزههای دیگر مانند حذف اســناد
کاغذی در دســتگاههای اجرایی هم برنامهریزیهای خوبی
در کشور انجام شده و هوشــمند سازی کارتهای سوخت
از دیگر رویکردهای اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور
است.
آذری جهرمی گفت :زیرســاخت اجرای طرح اینترنت
کودکان در کشــور انجام شده اســت و نرمافزاریهای ویژه
اســتفاده کودکان و اپراتورهایی در این بخش در کشور در
حال ساخت است.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات گفت 13 :میلیون
مخاطب کودک در کشــور وجــود دارد که تنهــا امکانات
اینترنتــی بــرای یــک و نیم میلیــون مخاطــب تاکنون
فراهم شده است.

توسعه همه جانبه زیرساختهای قدس
در پرتو جامعنگری مدیریت شهری

مهمترین راهبرد خود را بر مبحث « بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده »
قرار داده و با پیگیریهای مصرانهای که برای تخصیص تسهیالت به منظور بازآفرینی
بافتهای فرسوده شهر در سطح شهرستان و استان تهران انجام شده ،این شهر به
یکی از شهرهای پیشرو در جذب اعتبارات مبدل گردیده است.
ایشــان بیان داشــت :در بودجه ســال آینده نیز پروژههای شهری به سمت
محرومیتزدایی و ارائه خدمات به مناطق کم برخوردار از سرانههای شهری ،هدایت
خواهد شد و همه تالش و توان مجموعه مدیریت شهری بر هدایت پروژههای فنی،
عمرانی ،فرهنگی و خدماتی در این مناطق به کار میرود .زیرا عمیقاً معتقدم توسعه
پایدار شهری ،حاصل توزیع متوازن امکانات با اولویت مناطق کمبرخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه مردم شایسته خدمات ملموس و عینی شهرداری قدس
در حوزه خدمات ،عمران ،فنی و  ...هستند ،تصریح کرد :بخش عمدهای از رضایت
و نارضایتی شــهروندان در حوزه خدمات شهری شکل میگیرد و مردم نسبت به
نارســاییهای شهر و عملکرد شهرداری عکسالعمل نشان میدهند .زیرا شهر یک
پدیده زنده است و در همین راستا با رسیدگی به وضعیت شهر و ارائه خدمات مطلوب
شهری ،شهروندان با رغبت بیشتری ،نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام میکنند
و یک رابطه دو سویه میان شهروندان و شهرداری به وجود میآید.
شهردار قدس اذعان داشت :این شهر از نظر درخشش و افتخارآفرینی جوانان
خود در حوزههای علمی و ورزشــی در سطح کشور یک شهر بی بدیل و استثنایی
اســت و در این راســتا همایش تجلیل از نخبگان علمی ،فرهنگی و ورزشی برگزار
شد ،همچنین وجود صنایع مختلف از جمله قطعهسازیها ،مجموعه ایران خودرو
موقعیت شهرستان قدس را ویژه کرده است.
مهندس مختاری با اشاره به اینکه روند شکل گیری شهر از سال  72به یکباره
جهش یافته اســت ،اظهار داشت :اما توسعه زیرساختهای شهر متناسب با ازدیاد
جمعیت شــهر نبوده که ریشه تمامی مشــکالتی که امروزه شاهد آن هستیم ،در
همین توسعه نیافتگی زیرساختهای شهری میباشد.
شــهردار قدس خاطرنشــان ساخت :میزان ســرانه ورزشی یک متر و بیست
سانتیمتر ،سرانه درمانی کل شهر قدس  100تخت بیمارستانی است و علیرغم اینکه
بخشی از آلودگی استان تهران و خسارات ناشی از آن گریبانگیر شهر قدس است ولی

مردم این شهر از فعالیت معادن و سایر
فعالیتهای صنعتی که در حاشیه این
شهر انجام میشود ،بهرهای نمیبرند.
مهندس مختاری اذعان داشــت:
مردم ما بســیار نجیــب و متعهد به
آرمانهــا و ارزشهای انقالب و والیت
هستند و این مسئله باعث شده که ما
در مجموعه شهرداری و شورای اسالمی
شهر با خود عهد ببندیم تا به موضوعاتی
که بر عهده شــهرداری هم نباشــند
ورود کنیم تا مشــکالت و دغدغههای
شهروندان عزیز مرتفع گردند.
وی تصریح کرد :به همین منظور
در ســال گذشــته با تصویب شورای
شــهر ،چهار قطعه زمین برای مدارس
اختصاص یافت که به آموزش و پرورش
تحویل داده شد.
شــهردار قدس با اشاره به اهتمام
این شهرداری در امر توسعه امکانات و
فرهنگ ورزشی ،خاطرنشان ساخت :در
هفته دولت سال جاری دو سالن ورزشی
افتتاح گردید و دو ســالن دیگر نیز در
دهه فجر افتتاح شدند.
مهنــدس مختاری اضافــه کرد:
احداث سه سالن دیگر به منظور ارتقای
سرانههای ورزشی در دستور کار است تا جوانان بتوانند از این فضاها بهرهمند شوند.
شهردار قدس گفت :سرانه فضای سبز شهر قدس  6متر بوده که طی یک برنامه
پنج ســاله مصوبه شورای اســامی ،امیدواریم آن را به  15متر افزایش دهیم تا به
استانداردهای قابل قبول و مطلوب در این زمینه نیز برسیم.
مهندس مختاری بیان داشت :شهرداری در حوزههای مختلف شهری ،خدمت
به مردم را محور عملکردهای خود قرار داده اســت ولی با در نظر گرفتن معضالت
ناشی از رشد بی رویه و توسعه بی برنامه شهر ،حداقل یک مهلت زمانی ده ساله نیاز
است تا این شهر از بعد نیازهای اولیه شهری به یک تعریف قابل قبول دست یابد.
ایشان تأکید کرد :چهلمین فجر انقالب اوج شکوفایی و بیداری ملت ایران در
سایه نظام اسالمی است.
مختــاری خاطرنشــان ســاخت :تــا زمانی که مــردم متدیــن و انقالبی ما
پــای ارزشهــا و آرمانهــای انقالب اســامی ایســتادهاند و بــا رهنمودهای
مقــام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،یاوهگوییهای قدرتهای جهانی راه به جایی
نخواهد برد .ولی باید پذیرفت که مردم تحت فشــار هســتند و در این زمینه باید
تدبیری اندیشــه شود تا قشر آسیب پذیر جامعه از بعد اقتصادی و اشتغال شرایط
مناسبی را تجربه نمایند.
شــهردار قدس با اشــاره به اینکه به منظور گرامیداشت چهل سالگی انقالب
اســامی از دی ماه امســال  60برنامه فرهنگی در نظر گرفته شــده که به طور
میانگین دو برنامه در هر روز در حوزه فرهنگی و ورزشی در حال برگزاری گردیده
است ،گفت 28 :پروژه عمرانی در هفته دولت سال جاری و  12پروژه زیرساختی و
زیربنایی و تعدادی پروژه ساماندهی و بهسازی در ایام اهلل دهه فجر توسط مجموعه
مدیریت شهری افتتاح شدند تا در مجموع  40پروژه عمرانی در سال جاری تقدیم
شهروندان شود.
وی از برگزاری  60برنامه فرهنگی و اجتماعی توسط شهرداری در ایام دهه فجر
خبر داد و تصریح کرد :برنامههای متنوعی در دهه فجر پیش به اجراء درآمد و به
مناسبت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران ،برنامههای متنوع
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی با هدف حفظ آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی و
معرفی دستاوردهای آن ،شناساندن اهداف و مفاهیم انقالب اسالمی به نسل حاضر

و نسلهای آینده ،ایجاد فضایی متناسب با این جشن ملی برگزار گردید.
شــهردار قدس خاطرنشان ســاخت :این دهه بهعنوان یکى از مناسبتهاى
شــاخص ملى -مذهبى ایران اسالمی از ظرفیتهاى بالقو ه بسیار باالیی برخوردار
اســت که مىتوان با برنامهریزى مناسب برای به فعل رساندن این ظرفیتها اقدام
کرد که در همین راستا  60برنامه متنوع با موضوعات مختلف فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی در نظر گرفتیم.
وی عنوان کرد :از جمله برنامههای تدارک دیده شده برای دهه فجر میتوان به
گرامیداشت  40سالگی انقالب اسالمی ،همایش دستاوردهای انقالب ،دیدار با خانواده
شهدای محله ،غبار روبی مزار شهدا ،برگزاری مسابقات حفظ و قرائت و ترتیل قرآن
کریم ،مســابقه اذان ندای ملکوت ،مسابقه کتابخوانی و پیامکی شعارهای انقالب،
مسابقه شطرنج ،مسابقه دلنوشته انقالب و روزنامه دیواری ،مسابقه نقاشی کودکان،
مسابقه ورزشی ،برگزاری نمایشگاه کتاب و نمایشگاه بانوی انقالبی اشاره کرد.
مهندس مختاری در ادامه گفت :البته برنامههایی نظیر پخش فیلمهای عمار،
بازدید از موزه عبرت ،کاردستی بزرگترین پرچم انقالب ،گلبانگ آزادی ،نغمه پیروزی،
جشنواره غذای سنتی ،ترسیم نور  ،11تجمع هیئات مذهبی ،ویژه برنامه شهادت
حضرت زهرا (س) نیز پیش بینی شده که از  11تا  22بهمن ماه در فرهنگسراها
و خانه فرهنگهای سطح شهر در حال برگزاری هستند.
وی گفت :به زودی عملیات احداث تقاطع غیر همســطح ورودی شهر قدس
کلید میخورد.
شــهردار قدس تأکید کرد :رفع گرههای ترافیکی ایجاد شــده در شهر یکی از
مهمترین مســائلی است که مورد تقاضای شــهروندان قدس است که باید توسط
کارگروه فنی بررســی و نتیجه نهایی آن به شــورای ترافیک ارسال گردد تا مورد
بررسی نهایی قرار گیرد.
مهندس مختاری افزود :بســته شدن معبر اصلی ورودی شهر قدس به لحاظ
رعایت مقررات ایمنی بوده است زیرا ورودی نفت پارس مشکالت زیادی را از لحاظ
ترافیکی و ایمنی به وجود آورده که با بســته شدن این مسیر ،نقیصه رفع شده اما
مشــکل ترافیکی در جای دیگری بروز یافته است .لذا در همین راستا خواستار آن

هستیم تا با لحاظ نکات فنی ،راه حلی برای رفع این مشکل ارایه و اجراء گردد.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این جلسه اتخاذ راهکاری مناسب برای رفع
مشکالت ایجاد شده در این زمینه میباشد ،گفت :با اتخاذ راهکار مناسب از لحاظ
ترافیکی ،ســرعت اجرایی شدن طرح تسریع مییابد و خواسته شهروندان احداث
یک دور برگردان ایمن و بررســی تمامی مالحظات فنی و مهندســی برای تحقق
این مهم میباشد.
شــهردار قــدس با اعالم این خبر که هدف گذاری  16پــروژه برای افتتاح در
دهه فجر تجلی جهاد عمرانی شهرداری قدس است ،تصریح کرد :یکی از مهمترین
اولویتهای مجموعه مدیریت شــهری در دوره جدید بر اتمام و تکمیل پروژههای
نیمه تمام و تقویت زیرساختهای عمرانی معطوف شده بود که افتتاح و بهرهبرداری

صفحه 10
پنجشنبه  ۱۸بهمن ۱۳۹۷
اول جمادیالثانی  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۱۲۱

برنامـه محافـل و مسـاجد
مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) از طرف روحانیت و حوزه علمیه شرق
تهران در مکتبالحسین مسجد احمدیه نارمک از ساعت  10صبح تا نمازظهر با
سخنرانی حجتاالسالم سیدمحمدعلی غروی و مداحی حاجسیدحسن احمدی
و دیگر ذاکران اهل بیت(ع)
زمان :روز شنبه شهادت حضرت فاطمه(س) ،مورخ 97/11/20

حوادث کوتاه از کشور
تصادف مرگبار

زاهدان -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر گفت :واژگونی
يك دســتگاه پژو  ۴۰۵در محور نیکشهر -ایرانشهر یک کشته و چهار مجروح
برجای گذاشت .ســرهنگ حمید نوری ،افزود :در بررسیهای مأموران پاسگاه
انتظامی پیپ مشــخص شــد يك دســتگاه پژو  ۴۰۵با پنج سرنشین از جاده
منحرف و واژگون شده است.وی تصریح کرد :در این حادثه یکی از سرنشینان
خودرو بهعلت شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده و سه سرنشین دیگر آن
نیز مجروح و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.وی تصریح کرد:
کارشــناس تصادفات پلیس راه علت تامه حادثه را بیتوجهی به جلو و ناتوانی
راننده در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرده است.

کشف مواد مخدر

سرویس شهرســتانها :فرمانده انتظامی اســتان خوزستان از کشف مواد
مخدر از نوع تریاک در این اســتان خبر داد .ســرتیپ حیدر عباس زاده گفت:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان با اشراف اطالعاتی و کنترل دقیق
یکی از محورهای مواصالتی با همکاری عوامل سپاه خودروی ایسوزو حامل مواد
مخدر را شناســایی و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.وی بیان داشت:
در بازرسی از خودروی توقیف شده  388کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که
به طرز ماهرانهای جاســاز شده بود ،کشف شد.وی اذعان کرد :در این رابطه دو
سوداگر مرگ دستگیر شد.

دستگیری شرور سابقه دار

ایالم -فارس :فرمانده انتظامی شهرستان بدره گفت :پس ازچندین تماس
مردمی و با کار اطالعاتی فرد شــرور و با ســابق ه شهرستان بدره دستگیر شد.
ســرهنگ عزتاهلل متین فــر ،افزود :این فرد آخرین بار قبل از دســتگیری ،با
اســتفاده از سالح سرد به یکی از کارکنان یک شرکت مستقر در سد و نیروگاه
سیمره حملهور و باعث زخمی شــدن وی شده بود.وی تصریح کرد :با تالش
ماموران شهرســتان بدره محل اختفای این فرد شناســایی و در یک عملیات
ضربتی دستگیر شد.

ن همراه
قاچاق تلف 

سنندج -تســنیم :فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف  ۳۵دستگاه
گوشی هوشــمند در محور مواصالتی شهرستان «دیواندره» خبر داد .سرتیپ
علی آزادی اظهار داشت :ماموران پاسگاه انتظامی «نساره» شهرستان دیواندره
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه ســواری پژو پارس مشکوک
ســپس خــودروی موردنظر را متوقف و مــورد بازرســی قراردادند.وی گفت:
ماموران انتظامی در بازرسی از خودروی مورد نظر  35دستگاه گوشی هوشمند
سامســونگ قاچاق بــه ارزش یک میلیارد و  200میلیــون ریال که بهصورت
ماهرانهای در کف خودرو جاساز شده بود ،را کشف کردند.

کشف گوشت فاسد

همــدان -خبرنــگار کیهــان :فرمانده انتظامي رزن ،از كشــف گوشــت
غيربهداشتي و تاریخ گذشته در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمد باقر سلگي گفت :در پی کسب خبری مبنی بر نگهداري و
بسته بندي گوشت فاسد در زيرزمين رستوراني در یکی از مناطق این شهرستان،
پس از حصول اطمينان از صحت موضوع با همکاری ماموران دامپزشــکي ،در
بازرســی از زیرزمین این رستوران ،سه تن گوشت مرغ و گوساله بدون تاريخ و
تاريخ مصرف گذشته كشف شد.وی با بيان اين كه در آزمايشهاي انجام شده
توســط کارکنان اداره دامپزشكي شهرستان ،فاســد و آلوده بودن گوشتهاي
كشف شده محرز شد ،ادامه داد :يك متهم در اين خصوص دستگیر شد.
از  28پروژه عمرانی شاخص و حائز اهمیت در هفته دولت سال جاری گویای عزم
راسخ و اهتمام این مجموعه در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و تحقق
مطالبات به حق ایشان و دستیابی به توسعه پایدار شهر قدس است.
مهندس مختاری با بیان اینکه امسال به لطف خداوند و رهبري مدبرانه مقام
عظماي واليت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی است ،افزود :در ماههای منتهی به
دهه فجر روند اجرایی کم سابقهای در اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی سطح
شهر شاهد بودیم تا شهروندان از دستاوردها و برکات این دهه بهرهمند گردند.
وی با اشاره به اینکه این پروژهها در زمینههای فرهنگی ،فضای سبز ،ورزشی،
خدمات شهری و  ...اجراء میشدند ،گفت :با توجه به اهمیت و ضرورت وجود فضاهای
ســبز و ورزشی در سطح شهر ،پروژههایی چون فاز نخست بوستان مسافر ،فاز اول
بوســتان حنانه ،فاز اول بوستان بانوان و ساماندهی و بازسازی فاز نخست بوستان
آزادگان در حال اجراء میباشند که در دهه فجر سال جاری به بهرهبرداری رسیدند.
مختاری در ادامه بیان داشت :در زمینه فرهنگی نیز با توجه به لزوم گسترش
و توســعه مراکز فرهنگی ،این شهرداری ،احداث و توسعه فرهنگسراها را با هدف
توانمندسازی و ارتقای سطح علمی -فرهنگی جامعه در دستور کار خود قرار داده
است.
شــهردار قدس به پروژههای فرهنگی هدف گذاری شده برای افتتاح در دهه
فجر ســال جاری اشــاره کرد و گفت :احداث خانه فرهنگ استقالل با زیربنا 950
متــر مربع در دو طبقه  450متری ،احداث خانه فرهنگ شــهید عزیزی با هزار و
 600مترمربــع زیربنا در  272مترمربع زمین در  5طبقه و نیم از جمله پروژههای
فرهنگی در حال اجراء میباشند.
وی تأکید کرد :به منظور ترویج و توسعه امر ورزش و افزایش سرانه ورزشی در
شهر ،ساخت سوله ُکشتی در  2بخش شامل سالن با مساحت هزار و  342مترمربع
و با گنجایش هزار و  200نفر تماشاچی و  3عدد تشک کشتی استاندارد و بخش
اداری به مســاحت  390مترمربع در حال اجرای عملیات عمرانی برای افتتاح در
دهه فجر میباشد.
مختاری با اشــاره به اتمام بنای یادبود شــهدای گمنام و افتتاح المان میدان
 9دی ،گفت :فاز اول جاده کوشــان طیور با مســاحت چهار هزار و  200مترمربع
شامل زیرسازی ،بتن ریزی ،لکه گیری و اجرای آسفالت و جدول گذاری ،تعریض
خیابان مبارزان و دیوار مدرســه و احداث آبخوری و سرویس بهداشتی مدرسه نیز
در دست اجراء میباشد.
شــهردار قدس عنوان کرد :آســفالت دهها معبر از معابر اصلی و فرعی سطح
شــهر ،کفپوش پیادهروها و رفیوژهای بلوارهای سطح شهر نظیر مصلی 45 ،متری
کلهر ،امام حسین (ع) ،سی متری شهدا -بلوار نسترن با مساحت بالغ بر  10هزار
مترمربع ،روشنایی معابر در بلوار امام حسین (ع) تا ابتدای شهدای اصناف ،تخریب
و بازســازی انهار فرســوده دهها معبر ،جدولگذاری و آسفالت بتنی معابر صنوف
خودرویــی از جمله دیگر اقدامات این
شهرداری است که در دهه فجر مورد
بهرهبرداری قرار میگیرند.
مهندس مختاری بیان داشت :فاز
دوم و ســوم هدایت آبهای سطحی
از طریق لولــه گذاری و حفر چاههای
جذبی در شــهر قدس در حال انجام
اســت و با توجه به اینکه این موضوع
از موارد مســئله ساز در بافت کالبدی
شهر میباشد ،در هنگام بارش نزوالت
جوی ضمن شناسایی نقاط بحران خیز،
عوامل اجرایی ثابت و توجیه شــده در
محلهای مستعد بحران و آبگرفتگی
مستقر هستند تا نسبت به رفع و کاهش
مشکالت اقدام الزم را به عمل آورند.
وی با بیان اینکه اکیپهایی با تجهیزات کامل جهت پاکسازی و رفع گرفتگی
مسیر و َمسیلها در هنگام نزوالت آسمانی در حوزه معاونت خدمات شهری برای
فصل زمستان مستقر هستند ،گفت :با توجه به اینکه بخشی از نهرهای معابر شهری
گنجایش جمعآوری آب در هنگام بارندگیهای ســنگین را ندارند ،اصالح نهرها و
کانالها در دستور کار است که البته باید توجه داشت که هدایت آبهای سطحی،
مسئله زمانبری است .اما با قرار دادن این مسئله به عنوان یکی از اولویتهای اجرایی
شــهرداری با ســرعت در حال اصالح و بهسازی این سازههای شهری هستیم و از
شهروندان تقاضا داریم نسبت به این موضوع تا حصول بهبود ملموس شکیبا باشند.
با تشــکر از مهندس میثم آلحبیب اداره ارتباطات و امور بینالملل شــورای
اسالمی و شهرداری قدس که ما را در تهیه این گزارش یاری کردند.

