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اخبار
فعالیت  6سایت برف روبی در منطقه
 19با محوریت معابر بزرگراهی

شهردار منطقه  19از آماده باش کلیه عوامل
خدمات شهری و فعالیت  6سایت برف روبی در
محدوده منطقه طی روزهای برفی خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی افزود :سایت
برف روبی مرکزی این منطقه که داخل موتوری
سنگین واقع در راستگرد بزرگراه آزادگان به
کاظمی مستقر شده است به  200تن شن
مخصوص و  200تن نمک که  100تن آن
کریستال بوده مجهز شده است.
همچنین در حال حاضر سایت های فرعی
منطقه که در نواحی پنجگانه فعالیت می کنند
هر کدام مجهز به  30تن نمک و شن مخصوص
هستند و به منظور تجهیز بیشتر سایت های
برف روبی  300تن شن و  200تن دیگر نمک
تهیه خواهد شد.
توکلی با اشاره به مکان استقرار سایت های
فرعی برف روبی خاطرنشان کرد :سایت برف
روبی ناحیه یک پشت ساختمان ناحیه ،سایت
ناحیه دو جنب محل سایت مرکزی ،سایت ناحیه
 3در بزرگراه شهید کاظمی مسیر شمال به
جنوب زیر پل شقایق ،سایت ناحیه  4در اتوبان
خیلج فارس جنب دانشگاه یادگار امام و سایت
ناحیه  5نیز در بزرگراه شهید هاشمی زیر پل
شهید صالحی واقع شده است.
این مسئول ادامه داد :به منظور پیشگیری
از حوادث احتمالی و روانسازی تردد در معابر
تجهیزاتی همچون لودر و گریدر ،کامیون ،بابکت
و خودروهای مکانیزه نمک پاش در نواحی
مستقر شده است .همچنین کلیه مسئولین
شهرداری نواحی ،عوامل خدمات شهری و فضای
سبز و عوامل و ادوات پیمانکاری در آماده باش
کامل هستند.
شهردار منطقه با اشاره به اینکه اولویت
اصلی در روزهای برفی بزرگراه های منطقه
هستند ،تصریح کرد 6 :محور بزرگراهی شامل
آزادگان ،شهید کاظمی ،شهید هاشمی ،شهید
تندگویان و شقایق در محدوده این منطقه وجود
دارد که نظارت مستمر با هدف روانسازی تردد
و جلوگیری از حوادث احتمالی در آنها صورت
می گیرد.
شهردار منطقه  ۱۳خبر داد:

تشکیل و آمادگی بیش از  ۴۰سایت
اصلی و فرعی برف روبی برای
روزهای برفی منطقه ۱۳

شهردار منطقه  ۱۳صبح امروز (۲۵آبان
ماه) همزمان با آغاز نخستین بارش برف پاییزی
پایتخت به همراه جمعی از معاونین و مدیران
شهری منطقه با حضور میدانی در سطح منطقه
و سایت های برف روبی از آخرین وضعیت معابر
و خدمات رسانی به شهروندان بازدید کرد.
به گزارش امتیاز؛ ،مرتضی رحمانزاده در
حاشیه این بازدید گفت :طبق پیش بینی قبلی،
از سحرگاه امروز بیش از چهل سایت برف روبی
متناسب با شرایط منطقه با نیرو ها و تجهیزات
الزم در سطح منطقه  ۱۳برای خدمت رسانی
در آماده باش کامل بوده و به انجام وظیفه
پرداختند.
وی تصریح کرد :تمام تمهیدات الزم شامل
الیروبی ،اصالحات هندسی و اقدامات عمرانی
و ...در سطح منطقه انجام شده تا با توجه به
بارش برف و باران مشکلی در سطح معابر نداشته
باشیم.
شهردار منطقه در عین حال اظهار داشت:
سعی شده با پیش بینی های انجام شده توسط
ستاد برف روبی شهرداری منطقه  ،۱۳نقاط
حساس منطقه قبل از شروع بارش شناسایی و
با استقرار کلیه تجهیزات در این نقاط و انجام
عملیات شن پاشی مشکلی در معابر اصلی و
فرعی ایجاد نشود.
امروز صبح با حضور شهردار منطقه انجام شد؛

آمادگی شهرداری منطقه  15برای
نخستین بارش برف پاییزی

مانور برف روبی همزمان با نخستین بارش
برف پاییزی با حضور شهردار منطقه  15برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،علی اکبرکریمی پور
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه با اعالم مطلب فوق گفت :این مانور با بهره
گیری از  700نیروی انسانی خدمات شهری،
فضای سبز و  76دستگاه انواع ماشین آالت
امروز در ابتدای خیابان بوعلی بزرگراه آزادگان با
حضور شهردار منطقه انجام شد .به گفته وی ،این
مانور با هدف ارزیابی توانمندی نیروهای انسانی
و وضعیت تجهیزات و ماشینآالت برفروبی
جهت آمادگی بیشتر برای انجام عملیات برف
روبی در سطح منطقه برگزار شد که در پایان
آمادگی همه تجهیزات و نیروهای مرتبط تأیید
شد .کریمی پور اضافه کرد :تالش ما بر این است
با انجام برنامه ریزی دقیق و مشخص ،خدمات
سریع و به هنگام را در رفع آبگرفتگی و یخ
زدگی احتمالی معابر در هنگام نزوالت آسمانی
انجام دهیم .وی با اشاره به اینکه ستاد برف روبی
با مدیریت شهردار منطقه تشکیل شده است،
افزود :بر اساس دستورالعمل ستاد برفروبی سه
موقعیت قبل از بارش ،حین بارش و بعد از بارش
برنامه ریزی شده است که امیدواریم بتوانیم آن
را به خوبی اجرا کنیم .معاون خدمات شهری و
محیط زیست شهرداری منطقه با اشاره به اینکه
 5هزار کیسه شن ،نمک و  30تن شن و نمک
به صورت فله ایی به نواحی هفت گانه تحویل
شده است ،افزود :کنترل آنالین ماشین آالت،
استقرار مسئول فوریت ها و خدمات اضطراری در
سایت مرکزی برف روبی و سایت های نواحی از
دیگر تمهیدات این ستاد بوده است .کریمی پور
اضافه کرد :تقسیم معابر ،بوستانها ،رمپ و لوپها،
رفیوژها ،پل های عابر پیاده ،پایانه ها و محوطه
شهرداری به  5پهنه ،انتخاب مسئول مشخص
برای هر محور و معبر ،اولویت بندی معابر برف
گیر در سه سطح و تهیه نقشه  GISمخازن شن
و نمک و نقاط حساس آبگیر از دیگر اقدامات این
حوزه در مواجه با بارش های فصلی است.
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دادستان کل کشور:

با اخاللگران در نظم و آسایش مردم برخورد میکنیم

دادستان کل کشور گفت :قوه قضائیه قطعاً با
هرگونه بینظمی از سوی اخاللگران در نظم و تردد
و آسایش مردم برخورد میکند.
حجتاالسالم محمد جعفر منتظری در
خصوص ناآرامیهای اخیر در پی افزایش قیمت
بنزین،گفت :تأکید میکنم قطعاً مردم عزیزمان
از تعداد اندکی که اخاللگر هستند و ضدیت خود
را با نظام و برنامههای مردم نشان میدهند ،جدا
میکنند.
وی ادامه داد :مردم ما از این گونه اعمال بیزار
هستند و اجازه بهرهبرداری به این عده را نمیدهند.
دادستان کل کشور گفت :به موجب قانون این
اخاللگری جرم است و ناجا وظیفه خود میداند که
با اخاللگران در نظم عمومی طبق قانون و مقررات
برخورد کند.
حجتاالسالم منتظری گفت :مردم فهیم ما
قطعاً صف خود را از این اخاللگران اندک جدا
میکنند و اجازه نمیدهند که از آنها سوءاستفاده
شود .قطعاً اقدامات انجام شده نیز برای قشر
متوسط و پایین جامعه به صورت مساعدت تامین

و تقدیم خواهد شد.
وی بیان داشت :به اخاللگرانی که ریشه در
خارج از کشور دارند و در یکی ،دو روز اخیر شاهد
بودیم که جریانات معاند نظام از فضای مجازی

استفاده کرده و به خیال خام خود مردم را تحریک
کردهاند هشدار میدهیم که بدانند قطعاً مردم با
این اقدامات تحریک نمیشوند.
دادستان کل کشور افزود :برخورد با اخاللگران

در نظم عمومی با همکاری مأموران و با هوشیاری
مردم برطرف خواهد شد.
حجتاالسالم منتظری گفت :دولت تأکید
کرده و مسؤوالن امر موظف هستند از هر گونه
افزایش قیمت جلوگیری کنند و مسؤوالن اقتصادی
امیدوارم در این زمینه مدیریت الزم را داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه قوه قضائیه چه اقداماتی
را در بحث مقابله با افزایش قیمتها میتواند داشته
باشد ،گفت :ما موظف هستیم در چارچوب قانون
با اخاللگران برخورد کنیم و در خصوص قیمتها
سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری سایر
دستگاهها به جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها
اقدام میکند.
دادستان کل کشور گفت :قوه قضائیه قطعاً با
هر گونه بینظمی چه در اخالل در تردد مردم و چه
اخالل در آسایش آنها برخورد کرده و اعتقاد داریم
مردم بهترین نیرو هستند که میتوانند جلوی
اخالل را بگیرند و مسؤوالن را مساعدت میکنند
و اجازه نمیدهند این اخالل ها بهانهای باشد برای
اینکه عدهای از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

اعتراضات بنزینی در چند شهر کشور
تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین بعداز ظهر روز
جمعه در چند شهر کشور صورت گرفت که برخی از این تجمعات با
پادرمیانی مردم و پلیس پایان یافت.
به گزارش فارس ،تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین
بعداز ظهر امروز جمعه در چند شهر کشور صورت گرفته است.
بنابراین گزارشات ،در شهرهای خوزستان و سیرجان کرمان این
اعتراضات بیشتر بوده است.در اهواز تجمعات در چند نقطه شهر برگزار
شد که معترضین در واکنش به افزایش قیمت بنزین شعار می دادند.
بعضی از تجمعات با پادرمیانی مردم و پلیس پایان یافته اما
همچنان در چند نقطه ترافیک ناشی از اعتراضات وجود دارد.
در مشهد نیز ترافیک ناشی از اعتراضات بنزین تعدادی از مردم
و راننده ها گزارش شده است.
در سیرجان کرمان نیز اعتراضات مشابهی برگزار شد.
عمده اعتراضات در دسته های حدودا  ۵۰تا  ۱۵۰نفره انجام
شده است و تاکنون شعارهای سیاسی چندانی گزارش نشده و بیشتر
اعتراضات و شعارها مربوط به افزایش دفعتی قیمت بنزین است.
روز 5شنبه دولت با سهمیه بندی بنزین نرخ بنزین سهمیه ای را
 ۱۵۰۰و بنزین آزاد را  ۳۰۰۰تومان اعالم کرد.
همزمان دولت اعالم کرد برای جلوگیری از فشار اقتصادی
به مردم ،عالوه بر یارانه نقدی ،مبلغ  ۵۵تا  ۲۰۰هزار تومان به
خانوادههای  ۱تا  ۵نفره پرداخت خواهد کرد.
اعتراضات در تهران

صبح دیروز برخی خیابانهای تهران شاهد ترافیک شدید و
حضور پراکنده شهروندان معترض به قیمت بنزین بود.
به گزارش فارس ،صبح دیروز همزمان با اولین بارش برف و

لغزندگی راهها ،ترافیک سنگینی در خیابانهای اصلی شمال شهر
ایجاد شده بود که همین امر به اعتراض مردم و پیاده شدن از
ماشینها و تجمعات پراکنده منجر شد.
در اتوبان امام علی بار سنگین ترافیک همزمان شد با شعار
دادن جمعی از حاضرین و دعوت و تهییج و حتی تهدید رانندهها
به خاموش کردن خودروها« .نیروی انتظامی حمایت حمایت» از
جمله شعارهایی بود که مردم در بزرگراه امام علی میدادند .همزمان
مأموران شهرداری نیز به بازسازی راهها مشغول بود .در همین مسیر
برخی رانندهها خودروی خود را کج پارک کرده و راه عبور سایر
ماشینها را بسته بودند که با ورود راهنمایی رانندگی با تاخیر چند
ساعته مسیر باز شد.
همچنین در این اتوبان دو اتوبوس شرکت واحد نیز در میان
اتوبان کج پارک کردند که ابتدا اعالم شد به جهت لغزندگی منحرف
و متوقف شدند اما برخی از حاضرین به خبرنگار ما گفتند این اتفاق
عامدانه بوده است .این خبر به صورت رسمی تأیید نشد.
خبر دیگر از اتوبان امام علی خالی کردن یک کامیون سنگ
در میان تجمع مردم است .این درحالی است که برخی مسؤولین
امنیتی درباره خرابکاری و اقدامات سازمانی برای به انحراف کشیدن
اعتراض مردم هشدار داده بودند .در تقاطع تهران پارس و شهید باقری
نیز عدهای تجمع کرده و با شعارهایی شبیه «ایرانی باغیرت حمایت
حمایت» مردم را دعوت کردند که خودروهای خود را خاموش کنند.
پس از مدتی مسیر عبور و مرور به حالت عادی بازگشت.
در طول اتوبان صدر و حتی روی پل صدر هیچ کیسه شنی وجود
نداشت و همین امر منجر به لیز خوردن ماشینها و تصادف شده بود.
عدهای در ترافیک سنگین صدر از ماشین پیاده شدند و رانندهها را

به اعتراض و شعار دعوت کردند که مورد اقبال قرار نگرفت .اما چند
سطح زباله در میانه اتوبان آتش زدند .در اتوبان نیایش به سمت غرب
نیز در ابتدای صبح  ۳خودرو بزرگراه را بستند که ترافیک شدیدی
ایجاد کرد اما دقایقی بعد با ورود مأموران راهنمایی و رانندگی این
مسیر بازگشایی شد.
در اتوبان همت چند دختر جوان با در دست گرفتن پالکارد «با
ما همراه شوید» توجه رانندهها را به خود جلب کردند .اما ترافیک
مسیر همت با حضور مأموران شهرداری و شن ریزی آرام و روان
گزارش شد.
در رباط کریم مأمورین ناجا راه را برای مردم باز کردند تا جمعیت
با آرامش حرکت کنند و شعار دهند .در شهرقدس ،اسالمشهر و
دماوند نیز تجمعات پراکندهای صورت گرفته است .در اسالمشهر اقدام
برای تخریب جایگاه بنزین صورت گرفت که با ورود نیروی انتظامی
متعرضین پراکنده شدند.

گ کشور است
مشارکت ،باطل السحر آلودگي هوا در شهرهای بزر 

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار ضمن
توصیه های بهداشتی جهت کاهش تردد شهروندان
در هوای آلوده روزهای اخیر شهر تهران و استفاده
از حمل و نقل عمومی از نقش مشارکت مسئوالن و
مردم در باطل السحر نمودن آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش امتیاز ،شینا انصاری مديركل
این مجموعه با اعالم وضعيت ناسالم كيفيت هوا
از  ١٥آبان تاكنون براي گروههاي حساس در
شهر تهران گفت :وارونگي دما پديدهاي است
كه تحتتاثير كاهش دما در فصل سرد به شكل
تشكيل اليه هواي سرد ،اجازه صعود هواي گرم
و آلوده شهر به باال را نمي دهد؛ به همين دليل
توليد آاليندهها از منابع ثابت و متحرك ،با توجه
به بارگذاري جمعيت ،صنعت و خدمات بيش از
ظرفيت اكولوژيك در شهر تهران ،به انباشت آنها
در سطح زمين ميانجامد.
وی در ادامه افزود :در چنين شرايطي
راهكارهاي موقت و كوتاهمدت براي كاهش انتشار
آاليندهها و حفاظت از سالمت مردم به خصوص

گروههاي حساس جامعه همچون كودكان و
سالمندان از جمله تعطيلي مدارس ،محدوديت
در تردد خودروها يا توقف فعاليت برخي واحدهاي
صنعتي اتخاذ ميشود.
شينا انصاري افزود :تعطيلي مدارس براي
قرار نگرفتن كودكان به عنوان يكي از گروههاي
حساس در معرض هواي آلوده هست در واقع
وقتي شاخص كيفيت هوا به وضعيت ناسالم براي
گروههاي حساس مي رسد و شرايط پايدار بدليل
سرما و وارونگي دما حاكم مي شود؛ تردد خودروها
و موتورسيكلت ها ،فعاليت صنايع آالينده و يا حتي
سوزاندن پسماند منجر به انباشت بيشتر آلودگي
هوا در فضاي بسته شهر مي شود.
وي با اشاره به آنكه بيشترين عامل آلودگي
هواي شهر تهران منابع متحرك هستند كه بين
 70تا  80درصد آاليندهها را به هوا منتشر ميكنند
گفت :در اين شرايط تردد خودروهاي تك سرنشين
مي تواند به تشديد بار آلودگي بينجامد و حضور
مردم بخصوص سالمندان ،كودكان ،زنان باردار و

افراد داراي بيماري هاي قلبي و تنفسي در فضاي
آزاد باید محدود شود تا مواجهه طوالني مدت با
آالينده ذرات معلق بويژه ذرات كوچكتر از دو و نيم
ميكرون به حداقل برسد.
انصاري راهكار اصلي مديريت آلودگي هوا
را حركت در مسير برنامه هاي مدون اين حوزه
و منطبق بر قانون هواي پاك برشمرد و تصريح
كرد :در چارچوب اين برنامه ها ،از رده خارج
كردن خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده،
ارتقاي تكنولوژي صنايع ،بهبود كيفيت سوخت،
زيرساختهاي حمل و نقل عمومي ،مدهاي حمل و
نقل جايگزين ،معاينه فني و ساير محورهاي دخيل
در كنترل آلودگي هوابايد دنبال شود.
وی با بيان اينكه «مشاركت» باطل السحر
آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور است،
افزود :همكاري دستگاههاي ذيربط در مسير
اجراي برنامههاي كاهش آلودگي هوا و مشاركت
و همراهي مردم با دستگاههاي متولي و درك اين
واقعيت كه آلودگي هوا بدون عزم جدي و مشاركت

واقعي رفع نخواهد شد.
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري
تهران با اشاره به گزارش اخير بانك جهاني درباره
پيامدهاي اقتصادي آلودگي هوا گفت :اين گزارش
حاكي از خسارتي ساالنه معادل  2.6ميليارد دالر به
شهروندان تهراني است كه با احتساب جمعيت 8.7
ميليوني تهران ،سهم هر نفر در زيان متاثر از آلودگي
هوا ،برابر  300دالر در سال است.
او اظهار داشت :مشاركت مردم در ايفاي
مسئوليت شهروندي خود با كاهش استفاده از
خودروهاي شخصي ،استفاده از وسايط حمل و نقل
عمومي ،و توجه به كنترل دورهاي خودرو و انجام
معاينه فني كه هزينه انجام آن در طول يك سال به
مراتب پايينتر از  300دالر سهم هر فرد از خسارت
آلودگي هواست و همچنين عدم حضور گروههاي
حساس جامعه در شرايط هشدار آلودگي در فضاي
آزاد ،و خودداري از هر گونه اقدامي كه منجر
به انتشار بيشتر آلودگي هوا بشود را از اقدامات
كنترلي در اين شرايط برشمرد.

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی

طرح تبادل وهدیه کتاب درمحالت مرکزی پایتخت اجرا می شود

معاون امور اجتماعی وفرهنگی منطقه از اجرای ویژه برنامه های
هفته کتاب در سطح محالت مرکزی شهر خبر داد.
به گزارش امتیاز ،محمد جواد رشیدی با اشاره به اهمیت و
ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان شهروندان اظهار داشت:
همزمان با فرارسیدن هفته ملی کتاب و رسالت خطیر معاونت امور
اجتماعی وفرهنگی در راستای اشاعه فرهنگ و ارتقاء سطح بینش و
آگاهی عموم شهروندان  ،امسال نیز این معاونت با اجرای ویژه برنامه
های مختص هفته کتاب در سطح محالت و اماکن پرتردد شهر ،
میزبان شهروندان است.
محمد جواد رشیدی در تشریح برنامه های هفته کتاب تصریح
کرد :در این راستا با همکاری سازمان اسناد وکتابخانه ملی و

مشارکت معاونت های حمل و نقل ترافیک ،خدمات شهری و محیط
زیست،شرکت اتوبوس رانی و اداره زیباسازی؛ بیش از  3000عنوان
کتاب با رویکرد ترغیب شهروندان به کتابخوانی  ،تهیه شده است که
در قالب اتوبوس سیار و مزین شده ،جهت تبادل و هدیه کتاب به
شهروندان از  24آبان ماه در سطح مدارس ،میادین ،محالت ،اماکن
پرتردد و ..مستقر است.
وی هم چنین با اشاره به موقعیت این منطقه ازلحاظ استقرار
صنف کتاب فروشی ها،تصریح کرد :همزمان با هفته کتاب ضمن
بازدید از راسته کتاب فروشی ها با حضور مدیران معاونت امور
اجتماعی ،از انتشارات و ناشرین موفق در حوزه کودک و نوجوان
نیزتجلیل می شود.

جرای طرح «کتاب برای همه» در منطقه 19
همزمان با هفته کتابخوانی

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی طرح
»کتاب برای همه» ویژه شهروندان در منطقه 19
اجرا می شود.
به گزارش امتیاز ،محسن فریدی معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه ترویج فرهنگ کتاب
و کتابخوانی در بین شهروندان را از اهداف
اجرایی این طرح اعالم کردو گفت :این طرح در
قالب استقرار اتوبوس مجاور ساختمان ستادی
شهرداری منطقه و تبادل و هدیه کتاب اجرا می
شود.
وی خواستار مشارکت شهروندان در ترویج
فرهنگ کتابخوانی شد و بیان کرد :شهروندان می
توانند برای تبادل کتاب های خود از امروز به مدت
سه روز به این اتوبوس مراجعه کنند.
فریدی در تشریح سایر فعالیتهای هفته

کتاب و کتابخوانی بیان کرد :اجرای برنامه
معرفی و نقد کتاب زندگینامه حضرت محمد
(ص) نوشته کارن آمسترانگ ،برپایی نمایشگاه
کتاب با عنوان «پیامیر مهربانی» و اجرای ویژه
برنامه «کودک و کتاب» با هدف آشناسازی
کودکان با فرهنگ کتابخوانی از دیگر برنامه
های مناسبتی این هفته است که با مشارکت
کتابخانه سیدالشهدا اجرا خواهد شد.
همچنین طی هفته کتاب و کتابخوانی برنامه
بازدید از از انتشارات مولی ،کیهان ،اطالعات ،دلیل
ما و امیرکبیر توسط مسئولین شهرداری اجرا می
شود.
به گفته وی در حال حاضر  3هزار نفر عضو
کتابخانه سید الشهدا هستند که طی برنامه ای از
اعضای فعال آن تقدیر خواهد شد.

رشیدی در ادامه افزود :برپایی  5نمایشگاه دائمی در
ساختمان های مرکزی منطقه و نواحی  ،اعزام شهروندان منطقه
به کتابخانه دکتر آشنایی آشتیانی  ،برپایی نمایشگاه کتاب در
سرای محالت اسکندری  ،قلمستان و فروزش،تجلیل از کتابدارانو
اعضاء فعال کتابخانه مدارس علی بن موسی الرضا  ،دانش بخش
 ،حدید  ،والیت فقیه و کوثر ،تقدیر از خیرین و اهدا کنندگان
کتاب در سرای محالت اسکندری و سالمت  ،معرفی بهترین
کتاب های سال به شهروندان در سرای محالت ،برگزاری مسابقات
کتابخوانی در سرای محالت ومدارس و ..از دیگر برنامه های این
معاونت در هفته کتاب و کتاب خوانی است که تا پایان آبان ماه
ادامه دارد.

تجهیز سایت های منطقه چهار
به ادوات زمستانه

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار تهران از تجهیز سایت های برف روبی به
تجهیزات زمستانه خبر داد و گفت 10 :سایت برف
روبی منطقه چهار برای برف های پاییزی در آماده
باش کامل قرار دارند.
به گزارش امتیاز“ ،حمیدرضا فرخی” با اعالم
این خبر افزود :با توجه به تغییرات ناگهانی جوی و
بارش های باران و برف و جلوگیری از هرگونه لغزندگی،
آبگرفتگی معابر و خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به
شهروندان ،سایت های برف روبی نواحی  9گانه تجهیز
و در آماده باش کامل قرار گرفتند.وی با بیان اینکه در
این فصل اهم وظایف اداره خدمات شهری و نواحی
نه گانه جلوگیری از مسدود شدن راه ها در صورت
بارش هاست ،افزود :تمامی تمهیدات الزم و کافی در
این خصوص اندیشیده و  10ایستگاه برف روبی در

سطح نواحی نه گانه آماده خدمت رسانی به شهروندان
هستند .فرخی خاطرنشان کرد :جهت مقابله با بحران
های احتمالی بارش سنگین برف  300مخزن زرد رنگ
شن مخصوص برف روبی و  32دستگاه ماشین االت
ویژه برف روبی در اختیار سایت های برف روبی قرار
گرفته است .فرخی با اشاره به خدمت رسانی عوامل
انسانی در این زمینه افزود :در این راستا از ابتدای فصل
پاییز تمامی سایت های برف روبی سطح منطقه به
کانکس های مخصوص اسکان عوامل انسانی برف روبی
تجهیز شده و در حال حاضر  200نیروی انسانی آماده
به خدمت هستند .معاون خدمات شهری و محیط
زیست منطقه چهار در پایان گفت :بازبینی و سرکشی
از تمامی معابر قبل ،حین و بعد از بارندگی ها به صورت
فعال و مداوم انجام گرفته و تالش می شود از هرگونه
لغزندگی در معابر جلوگیری شود.

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک :

برف روبی بدلیل شدت ترافیک توسط
عوامل انسانی در حال انجام است

ماشین آالت سنگین و برف روب به علت
ترافیک معابر منطقه یک امکان حرکت ندارند
و عملیات برف روبی و شن پاشی توسط همه
عوامل انسانی این منطقه در حال انجام است.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک با بیان این مطلب اظهار
داشت :با توجه به اعالم سازمان هواشناسی
مبنی بر بارش برف  ،کلیه مخازن دپوی شن
مخصوص در سطح معابر منطقه یک تکمیل و
تیمهای ستاد برف روبی و خدمات شهری این
منطقه در حالت آماده باش بودند
وی با بیان این که در ساعاتی که برف
شروع به بارش کرد ترافیک معابر سنگین بود
گفت :بارشها در ساعت ابتدایی روز یعنی حوالی
ساعت  7:20دقیقه امروز تا 8:40دقیقه که
ساعت پیک ترافیک بود آغاز و بارش برف بسیار
سنگین بود و باعث شد کل معابر سطح منطقه
سفید پوش ،ترافیک سنگین و امکان تردد
ماشین آالت برف روب امکان پذیر نباشد
موسوی افزود :در حالت عادی در این
ساعت معابر منطقه پر تردد است و بارش برف
نیز باعث تشدید این ترافیک شد
شهردار منطقه یک با بیان این که بارش
برف و ترافیک سنگین در معابر سبب شد که
ماشین آالت شهرداری نتوانند کار خود را انجام
دهند تصریح کرد :ما به دلیل عدم سرویس دهی
ماشین آالت برف روب و شن پاش مجبور شدیم
که متوصل به عوامل انسانی شده و در حال
حاضر نیز نیروهای انسانی در حال پاک سازی
معابر هستند
وی گفت :در حال حاضر معابر نیاوران،
سه راه یاسر و غیره ترافیک سنگین نسبت به
سایر معابر دارند و تمام تالشمان این است که
در درجه اول نسبت به پاک سازی معابر اصلی و
بزرگراهی اقدام کرده و بعد از آن به سراغ معابر
درجه دو و کوچهها خواهیم رفت.

استقرار  ۱۵۰مخزن شن و نمک در
سطح معابر قلب پایتخت

تورج فرهادی شهردار منطقه ۶با اشاره به
برودت هوای این روزهای پایتخت و آمادگی
برای فصل بارش از استقرار سایت های برف
روبی در سطح منطقه خبر داد و گفت :این
سایت ها در نقاط حساس و پرتردد معابر اصلی و
بزرگراهی مستقر شده است.
به گزارش امتیاز؛ فرهادی با اعالم این
خبر اظهار داشت :ستاد برف روبی منطقه در
برابر بارش برف و یخ زدگی معابر آمادگی الزم را
دارد و بر همین اساس نقاط بحرانی در محالت
سطح محدوده پیش بینی شده و  ۶محل اصلی
دپوی شن و نمک در نظر گرفته شده و ۱۵۰
مخزن شن و نمک نیز در سطح معابر جانمایی
شده است.
وی افزود :محل دپوی اصلی شن و نمک در
شهرک والفجر مستقر شده است.
شهردار منطقه  ۶با اشاره به جلسات
هماهنگی اعضای ستاد برف روبی منطقه گفت:
محل استقرار دپوی شن و ماسه نواحی نیز
مشخص شد و در ناحیه یک دروازه دولت،ناحیه
دو کوچه رهنما،ناحیه سه میرزای شیرازی
کوچه عزیزاللهی ،ناحیه ۴خیابان بیست و هفتم
کردستان روبروی تره بار و ناحیه  ۵خیابان
حضرت ولیعصر (عج) روبروی کوچه پناه،جنب
زمین ورزشی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد :با توجه به حضور فعال
عوامل سایت برف روبی و تجهیز ماشین آالت از
هر گونه یخ زدگی و لغزندگی در معابر جلوگیری
می کنیم.
وی ادامه داد :عالوه بر شش سایت اصلی
برف روبی۱۵۰ ،مخزن شن و نمک در سطح
محدوده جانمایی و گروه های عملیاتی نیز
مشخص شده تا در زمان بارندگی خدمت رسانی
کنند.
شهردار منطقه  ۶به دیگر اقدامات منطقه
و استقرار تجهیزات الزم و ماشین آالت سنگین
در زمینه برف روبی اشاره کرد و خاطرنشان کرد:
در ایام بارش نزوالت جوی  ،با آمادگی کامل
به خدمت رسانی بهینه و سریع به شهروندان
پرداخته و سهولت تردد آنان در سطح معابر
منطقه را با اولویت فراهم می کنیم.

تا افتتاح فاز نخست تقاطع غیرهمسطح
شهید لشگری-بلوار کرمان خودرو در
منطقه 21تنها دو روز باقیست

دوشنبه مورخ 27آبان ماه  98با حضور
حناچی شهردار تهران؛ فاز نخست بزرگترین
پروژه مشارکتی عمرانی-ترافیکی غرب پایتخت
در منطقه 21به بهره برداری می رسد.
به گزارش امتیاز ،رحمانی شهردار این
منطقه درخصوص افتتاح قریب الوقوع پروژه
فرامنطقه ای و عظیم غیرهمسطح واقع در
تقاطع بزرگراه شهید لشگری-بلوار کرمان
خودرو موسوم به «دوگاز» گفت :این پروژه به
عنوان یکی از پروژه های مهم و فرامنطقه ای
شهر تهران با حذف تنها چراغ زمان دار در محل
تقاطع غیرهمسطح شهید لشگری-بلوار کرمان
خودرو ،نقش ویژه ای را در کاهش حجم ترافیک
و تسهیل در تردد شهروندان تهرانی به شهرک
های اقماری ایفا می کند.
وی همچنین افزود :ویژگی مهم دیگر
این پروژه؛ اجرای مشارکتی آن بوده که باعث
شده این طرح بزرگ عمرانی با مزایایی از جمله
کاهش زمان اجرا ،کاهش هزینه تمام شده و
افزایش کیفیت ،احداث و آماده بهره برداری
گردد.
شهردار منطقه 21یادآور شد؛ پیش بینی
می شود که با بهره برداری از این پروژه عظیم،
روزانه در حدود 200هزار سفر از شهر تهران به
شهرک های اقماری و شهرهای مجاور پایتخت
از طریق پل تقاطع غیرهمسطح شهید لشگری-
بلوار کرمان خودرو صورت گیرد.

