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اخبار

عملیات امدادرسانی اورژانس هوایی مازندران
به یک بیمار سکته مغزی

ساری-مرآتی  :در پی اعالم در خواست بالگرد از درمانگاه گزنک
در محور هراز  ،مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران نسبت به اعزام بالگرد تیم عملیاتی هوایی اورژانس ۱۱۴اقدام
کرد.در این ماموریت بالگرد اورژانس مازندران ،نسبت به انتقال فوری
بیماری  ۶۰ساله که بدلیل افت سطح هوشیاری ناشی از سکته مغزی
نیاز به اقدامات درمانی اورژانسی در یک مرکز تخصصی داشت به
بیمارستان امام خمینی(ره) آمل اقدام کرد.

دیدار بخش حمل و نقل شرکت گازاستان
گلستان با مدیرعامل در سال جدید

در سال جدید انجام شد دیدار بخش حمل و نقل شرکت
گازاستان گلستان با مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال جدید ،
پرسنل بخش حمل و نقل شرکت گازاستان گلستان با مهندس طالبی
مدیرعامل شرکت دیداروگفتگوکردند.به گزارش روابط عمومی،دراین
دیدار ،نماینده حوزه حمل و نقل ضمن تبریک فرارسیدن عید
باستانی نوروز و توفیق و سرافرازی مدیرعامل و مجموعه کارکنان
گازگلستان در راستای خدمات رسانی به مردم شریف استان  ،از
حمایتها و عنایات بسیارخوب مهندس طالبی به این حوزه تشکر
کرده و خواستار ادامه روند این مساعدتها درسال جاری شدند.درادامه
مدیرعامل گازگلستان نیز با تبریک سال جدید ،ازبخش حمل و نقل
شرکت بعنوان یکی از بخشهای مهم شرکت یاد کرد که با انجام به
موقع و منظم امورات ،نقش بسیار مفید و تاثیرگذاری در روند انجام
خدمات دارند.وی در ادامه با قدردانی از خدمات وتالشهای ارزشمند
بخش حمل و نقل شرکت  ،اظهار امیدواری کرد تا درسال جدید
نیز این عزیزان درکنار سایر بخشهای خدمات رسان  ،بیش از پیش این
شرکت را در نیل به اهداف مورد نظر یاری رسانند .

آغاز عملیات به زراعی در بیش از  1300هکتار
فضای سبز منطقه 19

شهردار منطقه  19از آغاز عملیات به زراعی درختان و فضای سبز
با هدف نشاط بخشی به طبیعت این منطقه همزمان با آغاز بهار 1400
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19علی توکلی
هدف از اجرای این عملیات را مبارزه با آفات و بیماری ها ،شاداب سازی
و تقویت رشد گیاهان عنوان کرد و افزود :عملیات به زراعی در هزار و
 307هکتار فضای سبز منطقه شامل کلیه بوستان ها و قطعات فضای
سبز حاشیه معابر و بزرگراه ها می شود و تا پایان شهریورماه نیز ادامه
دارد.او افزود :طی این فعالیت ضمن آبیاری ،آبشویی ،هوادهی ،محلول
پاشی ،تغذیه درختان و مالچ پاشی ،علف های هرز و شاخه های خشک
درختان حذف و فرم دهی درختان و درختچه ها نیز انجام می شود.
به گفته توکلی همزمان با آغاز به زراعی درختان ،فعالیت کنترل و
بررسی ادوات و تجهیزات الزم به منظور تأیید سالمت دستگاه ها و رفع
خرابی آن ها انجام می شود.این مسئول در بخش دیگری از استقبال
چشمگیر شهروندان این منطقه از دوره های مجازی آموزش گل و گیاه
خبر داد و افزود :طی سال گذشته صدها شهروند این منطقه از طریق
کانال های مجازی ،مراجعه حضوری و همچنین ایستگاه های توزیع
درخت در هفته درختکاری تحت این آموزش ها قرار گرفتند.شهردار
منطقه ادامه داد :سبزی کاری ،پرورش توت فرنگی ،پرورش گل های
آپارتمانی ،مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماری ها ،بام سبز و  ...از
عناوین این دوره ها هستند که در قالب فیلم و ثبت مطالب آموزشی
در کانال های مجازی به شهروندان ارائه می شود.براساس این گزارش
عالقه مندان می توانند از طریق تماس با شماره  55852121مرکز
مشاوره ،تحقیقات و آموزش گل و گیاه و عضویت در کانال های مجازی
این مرکز ،ضمن شرکت در کالس ها از مشاوره های گل و گیاه نیز
بهره مند شوند .عالوه براین خدمات آموزشی و مشاوره ای این مرکز به
شهروندان ،در بوستان شریعتی خیابان ماهان به صورت حضوری و با
رعایت پروتکل های بهداشتی ارائه می شود.

رسیدگی تلفنی به درخواست های شهرسازی
شهروندان در منطقه ۱۵

شهردار منطقه  ۱۵از اجرای دوباره روش های غیرحضوری
پاسخ گویی به درخواست های امور شهرسازی شهروندان به منظور
سالمت شهروندان و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی همزمان
با آغاز موج چهارم شیوع کرونا خبر داد.به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،۱۵وحیدرضا انارکی محمدی با اعالم این خبر
گفت :با توجه به وضعیت قرمز کرونایی شهر تهران و آغاز موج
چهارم کرونا و احتمال گستردگی بیشتر آن طی روزهای آتی و
در راستای حفظ سالمت شهروندان؛ معاونت شهرسازی و معماری
منطقه تمهیدات و اقدامات غیر حضوری خود را دوباره اجرا می
کند.او به این اقدامات اشاره کرد و گفت :به منظور تکریم بیشتر
ارباب رجوع تمامی بخش های تخصصی حوزه شهرسازی و معماری
منطقه پاسخ گویی تلفنی آنان هستند و درخواست شهروندان را با
برقراری تماس تلفنی رسیدگی می کنند.محمدی افزود :همچنین
از سال گذشته نیز نماینده مطلع و تام االختیار معاونت شهرسازی
منطقه در دفاتر خدمات الکترونیک شهر به صورت ثابت(روزانه)
مستقر شده است تا در ساعات اداری پاسخ گوی شهروندان باشد
تا به کاهش لزوم مراجعه حضوری متقاضیان به حوزه شهرسازی و
افزایش کیفیت خدمات کمک شود.شهروندان می توانند در ساعات
اداری  ۸الی  ۱۳با شماره تلفن های  ۹۶۰۲۳۲۹۷رییس صدور
پروانه ۹۶۰۲۳۳۰۹ ،رییس بازرس فنی ۹۶۰۲۳۳۲۸ ،رییس طرح
تفصیلی ۹۶۰۲۳۳۱۰ ،رییس بازدید یکسان ۹۶۰۲۳۳۱۸ ،رییس
اجرای احکام ۹۶۰۲۳۲۷۹ ،رییس حریم ۹۶۰۲۳۲۹۷ ،رییس
واحد نگهداشت ساختمانی ۹۶۰۲۳۳۱۲ ،دبیر شورای شهرسازی،
 ۹۶۰۲۳۲۹۰دفتر معاون ۹۶۰۲۳۳۱۵ ،مدیر بافت فرسوده،
 ۹۶۰۲۳۳۱۴دبیر کمیته نما و  ۹۶۰۲۳۳۰۴دفتر معاون شهرسازی
و معماری به صورت غیرحضوری و از طریق تماس تلفنی درخواست
های خود را پیگیری کنند.
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شهرستان
خبر

قرار گرفتن دانشگاه صنعتی قم
در میان  15دانشگاه برتر صنعتی کشور

بر اساس معیارهای پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( )ISCدانشگاه صنعتی قم در کنار دانشگاه های صنعت
نفت ،صنعتی کرمانشاه و صنعتی همدان در جایگاه  11تا
 15دانشگاه های صنعتی کشور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه این پایگاه همه ساله
بر اساس  6معیار آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری ،بین
المللی سازی ،اثرگذاری اقتصادی و زیرساختها دانشگاه
های مختلف کشور را مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می
دهد که مورد تایید و مالک عمل وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری نیز می باشد .دانشگاه صنعتی قم در سال گذشته
در رتبه  21تا  30دانشگاه های صنعتی کشور قرار گرفته بود که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در جهت
اعتالی رتبه دانشگاه ،در رتبه بندی سال  ،1399دانشگاه رشد چشمگیری را داشته وتوانست در رتبه  11تا  15این
رتبه بندی قرار گیرد.
رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCاز سال  1392آغاز شده است که در آن سال فقط اطالعات 9
دانشگاه صنعتی استخراج و از سال  1395دانشگاه صنعتی قم وارد این رتبه بندی گردید .جهت استخراج رتبه دانشگاه
ها ،اطالعات  3ساله منتهی به دو سال قبل ازسال بیان شده در جدول فوق مالک عمل می باشد .بطور مثال رتبه
سال  1399بر اساس اطالعات سالهای  1397-1395می باشد .همچنین در سالهای گذشته معیار فناوری و نوآوری
در زیر مجموعه معیار پژوهش قرار می گرفت که ازسال گذشته با توجه به اهمیت موضوع ،بخش فناوری و نوآوری به
عنوان معیار مستقل در رتبه بندی لحاظ شده است .همانطور که مشخص است ،رشد رتبه دانشگاه در بخش پژوهش و
امکانات و همچنین کسب رتبه مناسب در بخش فناوری و بین المللی سازی باعث رشد رتبه کلی دانشگاه گردیده است.
الزم به ذکر است در سالهای اخیر رتبه کلی مطلق دانشگاه ها بیان نمی شود و دانشگاه ها در  5سبد مختلف رتبه
بندی می شوند که دانشگاه صنعتی قم در سبد سوم قرار گرفته است .با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و آمار
فعالیت های پژوهشی ،بهبود زیر ساختها ،فراهم شدن شرایط درآمدزایی و اخذ مجوز جذب دانشجویان خارجی ،کسب
رتبه  6تا  10دانشگاه های صنعتی و قرارگیری در سبد دوم در سالهای آتی دور از انتظار نمی باشد.

رییس شورای اسالمی تبریز :احتیاج بیشتری
به حمل و نقل عمومی پیدا خواهیم کرد

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :رییس شورای
اسالمی تبریز با بیان اینکه عملکرد شورای پنجم به طور
دقیق بررسی میشود گفت :تا آخرین روز مسوولیت تالش
کرده و کارنامه خود را به طور شفاف تقدیم مردم میکنیم.
شهرام دبیری ،در اولین جلسه شورای شهر در سال
جدید ،با انتقاد از نبود ایمنی کار در تبریز و رعایت نشدن
آن افزود :اگر در خیابان های شهر قدم بزنیم شاهد عدم
رعایت ایمنی کار خواهیم بود که بخشی از آن مربوط به
رانندگان و بخشی نیز به دلیل عدم رعایت ایمنی کار از
سوی نیروهای خدماتی و پارکبانان است که باید هرچه
سریعتر نسبت به خرید جاروب مکانیزه از سوی شهرداری اقدام شود .وی با اشاره به اینکه بعد از اپیدمی کرونا ،احتیاج
بیشتری به حمل و نقل عمومی پیدا خواهیم کرد ،اظهار کرد :در زمان کنونی شهرداری  ۱۲دستگاه اتوبوس خریداری
کرده که این تعداد برای این شهر کافی نیست.
کالنشهر تبریز از دیگر کالنشهرهای کشور عقب مانده است
رییس شورای اسالمی تبریز گفت :باید با عرضه اوراق مشارکت و خرید چندین دستگاه اتوبوس برای
تبریز در اولویت قرار گیرد چراکه این کالنشهر در بین دیگر کالنشهرها از این لحاظ عقب مانده است
.دبیری همچنین با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه گلکاری پارک ها و جنگل کاری ها به خصوص
در تفرجگاه عباس میرزا ،یادآوری کرد :شهرداری در پارک عباس میرزا اقدامات خوبی انجام داده است که
میتواند این محل را به قطب گردشگری تبدیل کند .رییس شورای اسالمی تبریز با ابراز امیدواری برای
ریشه کنی ویروس کرونا گفت :برای جلوگیری از شیوع پیک جدید موارد بهداشتی را رعایت شود .دبیری
با بیان اینکه کمتر از نیم درصد جمعیت کشور در برابر این ویروس واکسینه شد هاند ،افزود :باید این میزان
ارتقا یافته و پروتکل های بهداشتی نیز به صورت کامل رعایت شود تا اپیدمی کنترل شود .وی با اشاره به
فوت پاکبان شهرداری در اولین روزهای سال جدید ،این ضایعه را به خانواده وی تسلیت گفت و خواستار
رسیدگی به نیازهای خانواده این پاکبان شد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی در سال  99تعدیل نیرو نداشتند

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :رییس اتاق بازرگانی تبریز در
دیدار با رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت :واحدهای صنعتی و
تولیدی استان نه تنها تعدیل نیرو نکرده بلکه کار خود را رونق نیز بخشیده اند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،جمعی از اعضای هیات رییسه ،هیات
نمایندگان و دبیرکل اتاق تبریز با حضور در دفتر کار موسی خلیل الهی،
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با وی دیدار کردند .رییس اتاق
بازرگانی تبریز در این دیدار با قدردانی از همکاری صمیمانه رییس کل
دادگستری استان در جهت پیشبرد اهداف شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان و همچنین رفع مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی استان
گفت :امیدواریم در سال جدید نیز شاهد افزایش این نوع همکاری ها باشیم.
یونس ژائله با اشاره به شرایط سخت برای صاحبان صنایع در سال  ۹۹گفت:
با وجود تمامی این مسائل و مشکالت ،واحدهای صنعتی و تولیدی استان نه
تنها تعدیل نیرو نکرده بلکه کار خود را رونق نیز بخشیده اند .وی ادامه داد:
امیدواریم در سال جدید دست در دست یکدیگر جلو رفته تا به کمک یکدیگر
مشکالت بخش تولید را حل و فصل کنیم که البته خوشبختانه در این راستا
فرهنگ تعامل مناسبی در استان وجود دارد و تنش خاصی مابین بخش های
مختلف دیده نمی شود .رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به لزوم مانع زدایی
از مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی گفت :متاسفانه گاه به جای کمک
به واحدهای تولیدی ،عرصه برای این افراد تنگ تر می شود .وی با تاکید بر
لزوم همکاری بیشتر بانک های استان با بخش خصوصی گفت :متاسفانه میزان
حمایت و تسهیالت اختصاصی بانک ها به بخش تولید و صنعت بسیار پایین
بوده و باید در این زمینه تدبیر مناسبی صورت گیرد.
بانک های آذربایجان شرقی باید منابع خود را در استان هزینه کنند
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با قدردانی از
تمامی تالش های فعاالن حوزه صنعت و تولید و کارآفرینان استان گفت :در
وضعیت کنونی کشور ،اشتغالزایی یکی از مهم ترین دغدغه ها و موضوعات

مورد توجه جامعه است که در این راستا از تمامی کارآفرینان استان قدردانی
می کنیم .موسی خلیل الهی با اشاره ای به لزوم همکاری بیشتر بانک های
استان با بخش تولید گفت :برای حل این مشکل ،آماده برگزاری جلسات
اختصاصی مابین بانک ها و فعاالن بخش تولید و صنعت هستیم .اینکه بانک
ها ،منابع خود را از استان جذب کرده اما آن را در منطقه ای دیگر هزینه
کنند ،درست نیست.
دیدار نوروزی هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق با دادستان تبریز
همچنین جمعی از اعضای هیات رییسه ،هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق
تبریز با حضور در دفتر کار بابک محبوب علیلو ،دادستان تبریز با وی دیدار
کردند .رییس اتاق بازرگانی تبریز در این دیدار با تبریک فرا رسیدن سال
 ۱۴۰۰اظهار داشت :در طول سال گذشته در سایه زحمات واحدهای تولیدی،
خوشبختانه شاهد افزایش اشتغالزایی ،تولید و صادرات از استان بودیم .در
سال گذشته ،بخش تولید با تمام توان پای کار بود که امیدواریم در سال
جدید نیز شاهد بهبود فضای کسب و کار استان باشیم .یونس ژائله با اشاره
به جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و مصوبات آن

گفت :در صورتی که هر یک از این مصوبات به درستی اجرایی می شد ،امروز
شاهد کاهش بسیاری از مشکالت و دغدغه های اقتصادی در استان بودیم اما
متاسفانه برخی از این مصوبات ،به مرحله اجرا نرسیده است.
موانع تولید را در داخل استان از میان برداریم
وی ادامه داد :خوشبختانه هم اکنون همدلی خوبی بین بخش های
مختلف استان وجود دارد اما باید در کنار آن ،موانع و مشکالت پیش پای
تولید و تولیدکنندگان را به درستی تشخیص داده و بیابیم .نباید تصور کرد
که مشکالت را باید از پایتخت و یا نقطه دیگری حل کنیم ،بلکه حتی در خود
استان نیز باید به دنبال برداشتن موانع باشیم .ژائله با تاکید بر لزوم همکاری
بانک ها با بخش تولید و صنعت گفت :بانک ها باید طبق قانون درصدی از
منابع خود را صرف بخش تولید و صنعت کرده و در صورت عمل نکردن به
این قانون مورد مواخذه قرار گیرند.
چالش ها و مشکالت سر راه تولیدکنندگان استان شناسایی شود
دادستان تبریز نیز در این دیدار با قدردانی از فعالیت صاحبان صنایع و
واحدهای تولیدی استان گفت :به میزان اشتغالزایی انجام شده ،آمار ناهنجاری
ها در جامعه پایین خواهد آمد .اگر اقتصاد ما به درستی تنظیم نشود ،در
حوزه های اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی نیز دچار مشکل خواهیم شد .بابک
محبوب علیلو با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از تولید نیز گفت :امسال
مجموعه دادستانی تبریز نیز با حساسیت باال و به صورت برنامه ریزی شده
در این حوزه گام برخواهد داشت .وی ادامه داد :از اتاق بازرگانی تبریز نیز می
خواهیم مشکالت ،چالش ها و موانع سر راه تولیدکنندگان استان را به صورت
دقیق و علمی شناسایی کند؛ به خصوص مشکالتی که راهکاری بومی داشته و
مسئوالن استانی قادر به حل و فصل آن باشند .علیلو افزود :هماهنگی موجود
در بین مدیران استان ،بهانه ای برای حل نکردن مشکالت مرتبط باقی نمی
گذارد و در این زمینه از تمامی بخش ها انتظارحمایت همه جانبه و عملی از
بخش تولید را داریم.

ساخت و تعمیر  3750واحد مسکن مددجویی در استان خوزستان

 3750مسکن مددجویی با همکاری سپاه پاسداران گروه های جهادی بنیاد
مسکن و خیرین برای نیازمندان و مددجویان خوزستانی احداث و بازسازی شد.
مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان با بیان اینکه این خدمات در
سرفصل های خرید ،ساخت و تعمیر منازل مسکونی ارائه میشود ،ادامه
داد :خدمات عمرانی شهری و روستایی ارائه شده در استان شامل ساخت
و تعمیرات منازل ،احداث حمام و سرویسهای بهداشتی مربوط و همچنین
هزینه انشعابات آب ،برق ،گاز و پروانه مسکن شهری مددجویان رایگان
خواهد بود.مدیرکل کمیته امداد خوزستان با بیان اینکه در جریان سیل سال 98
و آبگرفتگی سال  99حدود  3هزار خانوار خوزستانی تحت حمایت کمیته امداد
که متاثر شده اند افزود  :برای بیش از  800خانوار احداث و دو هزار خانوار ترمیم
و بازسازی کامل انجام شد.
شیبه با اشاره به اینکه اولویت امداد خوزستان در سال  ۱۴۰۰امداد استان
توجه ویژه به مناطق محروم با ضریب باال است تصریح کرد :در روزهای آغازین
سال نو جهت بررسی معیشت و مسایل نیازمندان همراه با نماینده ولی فقیه در

استان و امام جمعه اهواز حجت السالم موسوی در مناطق محروم و صعب العبور
بخش احمد فداله دزفول ،چلواندکا و سوسن ایذه حضور پیدا کردیم.
وی با تاکید بر اینکه خدمت رسانی به محرومان و برطرف کردن
چهره فقر از روستاها ،همکاری وهماهنگی همه دستگاه را می طلبد،
ادامه داد :علی رغم همه مشکالت به ویژه صعب العبور بودن برخی مناطق
محروم ،خدمترسانی کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت ادامه دارد.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان بخش احمدفداله درفول ،چلواندکا و سوسن
ایذه ،از مناطق محروم و در عین حال صعب العبور استان هستند که هزینه ساخت
مسکن در این مناطق به دلیل حمل مصالح ساختمانی بیشتر و به سختی امکان
پذیر و با مشکالتی روبه رو است که باید رفع و زیرساخت ها آماده شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز با تشکر از حضور کارکنان
کمیته امداد خوزستان که در مناطق محروم و سخت گذر و خدمت رسانی به
نیازمندان افزود  :با وجود مشکل راه روستایی امکان ارائه خدمات کامل امکان
پذیر نیست ،بنابراین در ابتدا باید مشکل راه روستاها حل شود.

حجت االسالم موسوی تاکید کرد :با وجود همه مشکالت ،صعب العبور بودن
و دسترسی به روستاها ،کمیته امداد در این مناطق حضور دارد که رضایتمندی
مردم از خدمات این نهاد ،نشان دهنده این موضوع است.

شهردار منطقه یک در نشست مدیران شهرستان شمیرانات:

ساخت و سازهای غیر مجاز پایداری شهر را به خطر میاندازد
ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از اصول شهرسازی سبب ناپایداری سازه
ها و تهدید ایمنی و سالمت شهروندان بوده و هم افزایی کلیه دستگاه ها در رفع
آن ضروری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،سید حمید موسوی شهردار
این منطقه در نشست مدیران شهرستان شمیرانات که با موضوع اجرای طرح های
انضباط شهری در منطقه یک و با حضور سید مهدی ساداتی فرماندار شمیرانات،
محسن مدیر روستا سرپرست دادسرای ناحیه یک ،سرهنگ خانی رئیس کالنتری
 ۱۰۱تجریش ،سرگرد موسوی پلیس امنیت پایگاه یکم ،مدیران سازمان های
آب ،برق ،گاز و جمعی از مدیران شهری در شمال تهران برگزار شد ،ضمن بیان
مطلب فوق افزود :هم سویی همه دستگاه های خدمات رسان در موضوع تخلفات
ساختمانی و کمک در برخورد قانونی با سازندگان بناهای غیر مجاز ،دفاع از حقوق

خیابانآزادیرنگوبویتازهایبهخودگرفت

صبح دیروز همزمان با پویش سه شنبه های بدون خودرو،
مسیر دوچرخه سواری و خیابان سبز آزادی به عنوان محور کامل
در منطقه  ۱۰پایتخت به طول بیش از  ۴کیلومتر با حضور دبیر
فدراسیون دوچرخه سواری ،تعدادی از ملی پوشان و پیشکسوتان
دوچرخه سواری و جمعی از مدیران شهرداری منطقه  ۱۰افتتاح و
به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۰
مجید رباطی شهردار منطقه خیابان آزادی را مصداق یک خیابان
کامل برشمرد و افزود :خیابان آزادی تا قبل از اجرای طرح های
جدید فرسنگ ها از خیابان کامل و شهری برای همه فاصله داشت
و اینک این خیابان تا کامل شدن فاصلهی چندانی ندارد.رباطی در
ادامه از این خیابان به عنوان یکی از شاهراه های مهم پایتخت نام
برد که با اجرای  ۴رویکرد جدید رنگ و بوی دیگری به خود گرفته
است.او در بخشی از سخنان خود با اشاره به ایجاد فضای سبز خطی
با کاشت درختان چنار و یاس هلندی ،احداث مسیر دوچرخه و نابینایان
همچنین مناسب سازی مسیر مذکور برای شهروندان دارای معلولیت
گفت :با نصب نیمکت و سطل زباله مسیر مبلمان شهری این محور نیز
تکمیل شده است.شهردار منطقه در ادامه گفت :مسیر دوچرخه خیابان
آزادی از مقابل وزارت میراث فرهنگی در میان دو الین درختکاری قرار
گرفته است که زیبایی خاصی به این مسیر بخشیده است.او در افزود:
به زودی با تکمیل پروژه طوالنی ترین خیابان کامل حدفاصل میدان
آزادی تا سه راه تهرانپارس به طول  ۱۷کیلومتر در این دوره مدیریت
شهری به بهره برداری خواهد رسید.در پایان مراسم شهردار منطقه 10
به همراه هیات همراه در جوار مزار شهدای گمنام حضور یافتند و پس از
ادای احترام به مقام شامخ شهدا از مسیولین اجرایی این طرح با اهدای لوح
تقدیرتجلیلبعملآوردند.

خبر

دیدار کارکنان
شرکت گاز
مازندران
با خانواده
شهید مدافع حرم
محمود رادمهر

ساری_ مرآتی :سرپرست،اعضای هیئت مدیره و جمعی از
مدیران و کارکنان شرکت گاز مازندران با مادر شهید محمود رادمهر
دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران« ،حمزه
امیرتیموری» سرپرست شرکت گاز مازندران در این دیدار با بیان
اینکه ملت ایران همواره قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانواده
های معزز آنان هستند و حفظ نظام و انقالب مدیون خون شهداء
و ایثار عزیزان رزمنده و جانبازان گرانقدر است ،گفت :آسایش و

عمومی و حفظ منافع شهروندان است.
او افزود :تعامل کلیه دستگاه های نظارتی و خدمات رسان همچون دادسراها،
فرمانداری ،نیروی انتظامی و  ...در مواجهه با سازندگان بناهای غیر مجاز که بعضا با
برخوردهای غیر انسانی و خشن مانع اعمال قانون در سطح شهر می شوند ،امری
کارساز و ضروری است.موسوی گفت :وظیفه سازمانی و در عین حال انسانی همه
مسئولین است که با همکاری و هم سویی با یکدیگر به اعمال قانون و اجرای آراء
ماده صد در سطح شهر کمک کنند تا به یاری خداوند در سال  ،۱۴۰۰شهر را بیش
از پیش به امنیت ،زیبایی و آرامش بصری نزدیک نماییم.
گفتنی است در این نشست کلیه مسئولین حاضر ضمن اتفاق نظر و محکوم
نمودن اقدامات هنجارشکنانه سازندگان بناهای غیر مجاز ،بر آمادگی خود در
برخوردهای بازدارنده و اعمال قانون در این زمینه تاکید نمودند.

امنیتی که اکنون در میهن عزیزمان است از وجود این ایثارگری
ها است .
وی شهادت را سعادتی برای شهدا و خانواده های آنان دانست
و گفت :امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و حفظ حرمت و
جایگاه خانواده های معظم آنها برای تداوم انقالب اسالمی و عزت و
عظمت نظام اسالمی ایران و ایرانیان الزم و ضروری است .
در این دیدار مادر شهید به بیان خاطراتی از سجایای اخالقی،
صبر ،حلم و رشادت های فرزند شهیدش پرداخت.

اجرای بیش از  20پروژه اولويت دار و كوچك مقياس در محالت منطقه 4

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  4تهران از آغاز عملیات اجرایی 23
پروژه اولويت دار و كوچك مقياس توسعه محالت ،تا نیمه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  4تهران « مهدی پورشاسب»
ضمن تشریح روند پیشرفت پروژه های کوچک مقیاس محلی افزود :به منظور
جلب مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و مناسب سازی فضاهای شهری36 ،
پروژه کوچک مقیاس و محله محور به همکاری شورایاران محالت در سال 99
شناسایی و در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

او با بیان آنکه عملیات اجرایی بخشی از این پروژه های کوچک مقیاس محلی
در سطح منطقه  4به اتمام رسیده است ،گفت :از این تعداد 13پروژه عمرانی
تعویض کفپوش زمین بازی  ،معابر  ،تعویض زمین چمن بوستان ها ،احداث و
مرمت سرویس بهداشتی ،بهسازی پیاده رو و ایجاد مسیر دوچرخه درخیابان
هلیسایی و ترمیم فنس و نصب چمن مصنوعی در زمین ورزشی ،آسفالت خیابان
شهید ربیعی و  ...به سرعت انجام شد و تا پایان سال  99به بهره برداری رسید.
معاون فنی و عمرانی منطقه  4خواسته مردم را برای اجرای پروژههای محلی

در اولویت دانست و اضافه کرد :مدیریت شهری در نظر دارد با اجرای پروژههای
خرد محلی آرامش ،امنیت و جلب رضایت مردم را در محل سکونتشان فراهم کند.
معاون فنی وعمرانی منطقه  4در ادامه از تکمیل  23پروژه عمرانی در نیمه
اول سال جاری خبر داد و گفت :احداث کلینیک تخصصی باغ پرندگان ،اجرای
عملیات اسکان کارگری مجموعه بوستان جنگلی لویزان و جعفرپناه  ،احداث
مخازن  1000متر مکعبی درچند نقطه به همراه دیگر پروژه های اولویت دار
محلی تا شهریور ماه 1400به پایان خواهند رسید.

