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اصالح و بهینهسازی نورپردازی میدان امام
خمینی(ره) توسط شهرداری اصفهان

اصفهان – یحیی مرادیان :اصالح و بهینهسازی
نورپردازی میدان امام خمینی(ره) توسط شهرداری اصفهان
و بعد از  ۳۰سال فرسودگی تجهیزات روشنایی این میدان
تاریخی انجام شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان دراین باره گفت:
اصالح و بهینه سازی نورپردازی مجموعه تاریخی میدان نقش
جهان با هماهنگی کامل ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان اصفهان ،همچنین دفتر نمایندگی سازمان
یونسکو در میدان انجام شده و کلیه مالحظات فنی از جمله
عدم هرگونه دخل و تصرف در اصل بنا در نظر گرفته شده است.
حسین امیری با اشاره به جایگاه جهانی میدان نقش جهان گفت :لزوم اصالح نورپردازی این اثر بزرگ جهانی احساس
می شد به همین دلیل اصالح و بهینه سازی نورپردازی این میدان در سه فاز در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت .فاز
اول نورپردازی ابنیه تاریخی شامل مسجد امام ،مسجد شیخ لطف اهلل و کاخ عالی قاپو بود که با اعتباری بالغ بر  ۱۲میلیارد
ریال از اعتبارات منطقه  ۳شهرداری اصفهان با طراحی مدیریت بهینه سازی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان انجام
گرفت .فاز دوم اصالح روشنایی کف میدان همچنین افزایش میزان شدت روشنایی کف میدان بود.
وی ادامه داد :در فاز سوم نورپردازی سر در مغازه ها همچنین غرفه های اطراف طبقه فوقانی میدان نقش جهان انجام
گرفت .در این پروژه که با اعتباری بالغ بر  ۱۵میلیارد ریال از اعتبارات منطقه  ۳و همچنین با طراحی مدیریت بهینه سازی
حوزه معاونت خدمات شهری انجام گرفت ،کلیه مغازه ها نسبت به حذف پروژکتورها و المپ های آویز اقدام کردند .در این
فاز از پروژه ،ضمن ایمن سازی شبکه توزیع برق و تابلوهای برق نسبت به بازسازی تجهیزات الکتریکی نیز اقدام شد تا هیچ
گونه خطری وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد:کلیه مراحل طراحی و انتخاب تجهیزات جهت نورپردازی این مجموعه ثبت جهانی با هماهنگی اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان همچنین دفتر نمایندگی سازمان یونسکو در میدان امام خمینی ،سازمان
زیباسازی و کلیه کارشناسان ذیربط انجام گرفت .کلیه مالحظات فنی از جمله عدم هرگونه دخل و تصرف در اصل بنا ،عدم
وجود هرگونه پروژکتور یا منبع نوری مضر و نازیبا و همچنین ایمنی تاسیسات الکتریکی در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است این اقدام بعد از حدود  ۳۰سال فرسودگی تجهیزات روشنایی و نورپردازی قبلی انجام گرفته است.

رکورد فروش شاراک پتروشیمی شازند
در اسفند ماه99

شرکت پتروشیمی شازند موفق شد با شکستن کلیه
رکوردهای فروش پیشین خود ،عملکرد فروش1481
میلیارد تومانی از فروش اسفندماه خودکسب کند.
اراک -فرناز امیدی :به نقل از روابط عمومی
پتروشیمی شازند ،در آمد حاصل از فروش محصوالت
تولیدی پتروشیمی شازند در سال  ۱۳۹۹به رقم بی سابقه
 ۱۱۱۴۹میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت  ۱۲ماهه
مشابه سال قبل رشد  ۶۴درصدی نشان می دهد.
در اسفند ماه پتروشیمی شازند توانست به تنهایی
حدود  ۹۵۰میلیارد تومان در آمد از فروش محصوالت در
بازار داخلی به میزان حدود  ۴۲۶۰۰تن از طریق هوشمندی در عرضه و تولید محصوالت مورد نیاز مشتریان کسب
نماید .در همین ماه نیز حدود  ۵۳۱میلیارد تومان در آمد از فروش حدود  ۲۷هزار تن محصول در بازارهای صادراتی
حاصل شده است .استفاده حداکثری از فرصت افزایش قیمت های جهانی بویژه در بازار ترکیه و منطقه  CISدر اثر
افزایش قیمت نفت خام که با یک تصمیم گیری بجا و فوری با فروش محصوالت در قیمت هایی باالتر از قیمت های
جهانی نشریات به دست امد یکی از دالیل این رکورد قابل تامل تلقی می شود.
این در حالی است که معموال میزان فروش در اسفند ماه به علت نزدیکی به تعطیالت نوروز و اختالل در امر حمل
و لجستیک محصوالت ،با کاهش نسبت به بهمن ماه مواجه می شود و شرکت های پتروشیمی در این مقطع بر فروش
سلف جهت برداشت و حمل در فروردین ماه تمرکز می کنند ولی پتروشیمی شازند تنوانست برخالف روال ،در اسفند
ماه نیز امار حمل محصوالت فروش رفته خود را در مقادیر باال حفظ نماید به طوریکه فروش اسفند ماه نسبت به بهمن
ماه نیز افزایش حدود  ۸درصدی نیز نشان داده است.
ذکر این نکته ضروری است که پتروشیمی شازند تولید کننده متنوع ترین محصوالت پتروشیمیایی در کشور
است که دربین آنها محصوالت انحصاری همچون دی اتیل هگزانول ،وینیل استات مونومر و اتانول آمین ها وجود دارد.
خوراک مصرفی مجتمع پتروشیمی شازند نیز از نوع مایع است که سبب می شود طیف وسیعتری از محصوالت با
ترکیب درصد نسبتا باال در عملیات کراکینگ واحد الفین این مجتمع حاصل شود .در عین حال باالتر بودن نرخ قیمتی
خوراک مایع نسبت به خوراک گاز سبب می شود جهت کسب سودآوری بیشتر ،امر فروش با وسواس قابل توجه جهت
فروش با باالترین قیمت کارکردی دنبال گردد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین:

ایجاد شهرک صنعتی تخصصی واحدهای دانش بنیان در اتوبان الغدیر در دستور کار استان قرار دارد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت :ایجاد بزرگترین
شهرک صنعتی تخصصی کشور در اتوبان الغدیر در دستور کار سازمان صنایع
کوچک کشور و استان قرار دارد.
حمید رضا خانپور در گفت و گو با خبرنگار ما ،با اشاره به سال تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری ،اظهار داشت:
شهرک صنعتی استان قزوین از همان روزهای نخست سال جدید ،با پیروی
از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با برنامه ریزی های مدون و تاکید بر
حمایت از تولید و رفع موانع سرمایه گذاران ،پای در میدان کار و تالش نهاده
تا با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه بستر صنعتی ،نقش مهمی در
اشتغال و تولید کشور ایفا کند.
وی ادامه داد :در سال  1400بنا داریم بالغ بر  2هزار میلیارد ريال در امور
زیرساختها ،تصفیه خانه ها ،خدمات آب ،برق ،گاز ،تلفن و اینترنت در شهرکها
و نواحي صنعتی استان سرمایه گذاری کنیم تا صنعتگران بدون دغدغه ،فقط
فکر تولید و اشتغالزایی باشند.
خانپور با اشاره به ایجاد شهرک صنعتی جدید ،بیان کرد :با توجه به افتتاح

اتوبان الغدیر که دسترسی بسیار خوبی بین شرق و غرب کشور برقرار می کند،
بنا داریم ايجاد بزرگترین شهرک تخصصی کشور را با حمایتهاي سازمان صنايع
كوچك و شهركهاي صنعتي كشور ،استاندار و مدیران دستگاه های خدمات رسان
استان در جوار اتوبان الغدیر در دستور كار قرار داده و با احداث تا زمینه جذب

سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در استان فراهم کنیم.
وی پیش بینی کرد :در صورت اجرايي شدن اين طرح بزرگ ،شرکت
های بزرگ هایتک ،فناور و دانش بنیان جهت استقرار در اين شهرك حضور
چشمگیری خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با بیان اینکه طی
سال های اخیر قزوین رتبه های برتر کشور در جذب سرمایه گذار در شهرک
ها و نواحی صنعتی را به خود اختصاص داده است،خاطر نشان کرد :با ایجاد
زیرساخت های مناسب و همراهی و همدلی دستگاه های مختلف امیدواریم
این روند را در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید ،پشتیبانی
ها و مانع زدایی» نام گذاری شده است ،تداوم ببخشیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین ،ایجاد یک شهرک
صنعتی در جوار بزرگراه غدیر ،توسعه شهرک صنعتی کاسپین یک و حیدریه
و رونق بخشی به شهرک صنعتی کوهین را با جذب سرمایه گذار از اولویت
های کاری امسال این شرکت عنوان کرد.
گفتنی است؛ استان قزوین دارای  ۱۳شهرک و  ۶ناحیه صنعتی است.

در برنامه مشترک حوزه هنری و شرکت فوالد مبارکه اصفهان انجام شد؛
اصفهان – یحیی مرادیان :مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه
با اشاره به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی شرکت گفت :فوالد مبارکه در یک
سال گذشته توجه ویژهای به حوزه هنر و حمایت از هنرمندان داشته است.
به گزارش خبرنگار ایراسین ،هادی نباتی نژاد در آیین رونمایی از هفت
اثر تجسمی برنامه «ضیافت آفتاب» اظهار کرد :در فوالد مبارکه عالوهبر تولید
فوالد که ما را بهنوعی به قطب صنعت ایران تبدیل کرده است ،به مسئولیتهای
اجتماعی نیز توجه میشود .در همین راستا در یک سال گذشته توجه ویژهای
به حوزه هنر و حمایت از هنرمندان داشتهایم.
وی افزود :بهعالوه با توجه به اهمیت هنرمندان اصفهانی ،در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی خود بهمنظور فعال کردن اقتصاد هنر ،تصمیم به ورود
به حوزه برگزاری ضیافتهای هنری گرفتیم .در رویدادهای هنری آینده نیز
سعی در حمایت از هنرمندان شهرمان خواهیم داشت.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همچنین با تأکید بر اهمیت
مسئولیتهای اجتماعی فوالد مبارکه ،حمایتهای این شرکت در مبارزه با

«شمس رسل» اثر الیاس جابری با تکنیک نستعلیق چلیپا ،سه لت
(وحی -معراج -یگانگی) اثر لیدا فراست (تصویرسازی) با تکنیک اکرلیک
بر روی چوب رونمایی شد.

۳۵۹هزار تن شکر خام در شرکت توسعه نیشکرخوزستان تصفیه شد

خوزستان :مدیرعامل شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی گفت۳۵۹:هزار
تن شکر خام(زرد) از آبان پارسال تاکنون در این شرکت تصفیه و پس از
تبدیل به شکر سفید به بازارهای داخلی عرضه شده است.
عبدعلی ناصری افزود :تا پایان مرداد ماه امسال که پایان عملیات تصفیه
شکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است در مجموع ۷۲۰هزار تن
شکر خام که ۹۰هزار تن آن شکر زرد وارداتی و بقیه آن شکر تولیدی این
شرکت است تبدیل به شکرسفید خواهد شد.
وی گفت :در یک بازه زمانی ۳۰۰روزه از آبان تا آخر پایان مرداد ماه،
روزانه ۲هزار و ۵۰۰تن شکر خام به شکر سفید تبدیل میشود.
آغاز عملیات داشت نیشکر در واحدهای هفت گانه نیشکری
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از شروع
عملیات داشت محصول نیشکر در سطح ۶۹هزار و ۵۰۰هکتار از اراضی
واحدهای هفت گانه نیشکری وابسته به این شرکت خبر داد.
ناصری افزود :عملیات کشت و داشت نیشکر در واحدهای هفت گانه
در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته حدود پنج هزار هکتار
افزایش دارد.

 ۹۵۹واحد
صنعتی
ایالم از
گاز طبیعی
استفاده
میکنند

وی گفت :با این سطح کشت نیشکر در واحدهای هفت گانه وابسته به
این شرکت  ،پیش بینی میشود تولید محصول راهبردی شکر در این شرکت
درسال زراعی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱برای نخستین بار به رقم بی سابقه ۷۰۰هزار
تن برسد.
عملیات اجرایی واحدهای هفتگانه نیشکری خوزستان درسطح ۸۴هزار

ایالم -راضيه صمیم نیا_ مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اعالم
اینکه سال گذشته  ۱۸۳واحد صنعتی به شبکه مصرف گاز طبیعی
متصل شده اند ،گفت :هم اکنون  ۹۵۹واحد صنعتی استان از نعمت
گاز طبیعی بهرهمند هستند.عباس شمس اللهی اظهار داشت :سال
گذشته  ۱۸۳واحد صنعتی ،نصب  ۱۳ایستگاه میترینگ ۶۱ ،کیلومتر
اجرای خط تغذیه و شبکه برای صنایع اجرا شد که این میزان عملیات
گازرسانی به عنوان یک رکورد ثبت شد.وی با بیان اینکه هم اکنون
 ۹۵۹واحد صنعتی و تولیدی در استان از نعمت گاز برخوردار هستند،
افزود :از این میزان گازرسانی به واحدهای صنعتی  ۵۳۶واحد صنعتی،
تولیدی در اقصی نقاط مختلف استان در دولت تدبیر و امید گازدار
ل گذشته
شده است.مدیرعامل شرکت گاز ایالم ِیادآور شد :در چند سا 

هکتار در جنوب و شمال اهواز از دهه  ۷۰شروع و از ابتدای دهه  ۸۰یکی پس
از دیگری به بهره برداری رسیدند.
واحدهای هفتگانه نیشکری سلمان فارسی ،حکیم فارابی  ،امام
خمینی(ره)  ،دهخدا  ،امیرکبیر  ،میرزاکوچک خان و دعبل خزاعی حدود
۴۰درصد شکر کشور را تامین میکنند.
واحدهای نیشکری هفت تپه و کارون از دیگر واحدهای مستقل تولید
شکر در خوزستان هستند.
پیش بینی شده امسال ()۱۳۹۹-۱۴۰۰تولید شکر درواحدهای هفتگانه
شرکت توسعه و صنایع جانبی خوزستان به رقم بی سابقه ۶۱۲هزار تن برسد.
نیاز ساالنه کشور به شکر  ۲.۲میلیون تن است که از این میزان
۱.۵میلیون تن در داخل تولید میشود و حدود ۷۰۰هزار تن شکر خام
از خارج وارد می شود که بخش مهمی از شکر خام (زرد) وارداتی در
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به شکر سفید تبدیل
میشود.
براساس برنامه چشم انداز  ، ۱۴۰۴حدود ۷۰درصد تولید شکر مورد نیاز
کشور درخوزستان تامین خواهد شد.

توسعه گازرسانی به صنایع موجب کاهش مصرف سوخت های آالینده
مانند گازوییل و مازوت شده است که می تواند تاثیر بسزایی بر بهبود
کیفیت هوا و کمک به محیط زیست داشته باشد.
شمس اللهی اضافه کرد :میانگین مصرف گاز مصرفی در صنایع
استان در سال گذشته  ۲۲۱میلیون متر مکعب بوده است که برابر
جایگزینی  ۲۲۷میلیون لیتر گازوییل مصرفی در صنایع شده است.
وی همچنین از گازرسانی به کلیه شهرهای استان ایالم تا پایان دولت
خبر داد و گفت :تاکنون  ۲۵شهر استان گازدار شده و تنها شهر پهله
در دست اقدام است که عملیات این شهر نیز تا پایان کار دولت تدبیر
و امید به اتمام می رسد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم ادامه داد :طی چهار سال گذشته در

دولت دوم تدبیر و امید تاکنون سه شهر استان گازدار شده و تا پایان کار
دولت ،همه شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

 32پروژه شهری در محله های مرکزی شهر تهران اجرایی شده است

شهردار منطقه  11در راستای برنامه های» تهران  « 1400از اجرای 32
پروژه عمرانی ،فرهنگی ،خدماتی ،ترافیکی و فرهنگی در بخش مرکزی شهر تهران
خبرداد که هم اکنون در  17محله این منطقه در حال انجام است .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11نصراله آبادیان در این باره
گفت :ارتقای کیفی محور خیابان ولی عصر (عج) به عنوان اولین خیابان شهر تهران
و طوالنی ترین خیابان خاورمیانه که برنامه ریزی برای ثبت جهانی آن نیز در دست
اقدام است؛ از مهم ترین پروژه های سال  1400است.
شهردار منطقه  11در تشریح پروژه های سال  1400بیان کرد :ارتقای

کیفی محور ولی عصر (عج) پل امیر بهادر  ،احداث مسیر دوچرخه  ،برنامه های
گردشگری در بافت تاریخی  ،اجرای طرح «ارتقای امنیت زنان در شهر «  ،راه
اندازی مرکز فرآموز ،احداث خانه اسکواش ،احداث فضای ورزشی ویژه بانوان ،
مرمت ابنیه و مکان رویدادهای تاریخی  ،اجرای مرکز محله در محله های انقالب
،شیخ هادی ،حشمت الدوله وجمهوری ،اجرای فضاهای جمعی در خیابان شوش،
اجرای پروژه طراحی مترو حر  ،مرمت میدان رازی  ،مرمت میدان پاستور احیاء
و مرمت شبکه های زباله گیر  ،اجرای طرح زیست شبانه  ،پروژه مدیریت محیط
زیستی و پاالیش آالینده های موجود در نهرهای خیابان ولی عصر (عج)  ،اصالح

افتخاری دیگر برای قم:

رتبه نخست خدمات مددکاری کشور
به کمیته امداد استان قم اختصاص یافت

کمیته امداد استان قم با ارتقاء سطح تخصصی مددکاری و افزایش
خدمترسانی به خانوادههای تحت حمایت ،رتبه نخست خدمات مددکاری
در کشور را به خود اختصاص داد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی کمیته
امداد ،اکبر میرشکار ،مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه حوزه
حمایت و سالمت خانواده ،بهعنوان پیشران فعالیتهای اجرایی این نهاد
است گفت :با نیازسنجی ،توان سنجی و مددکاری تخصصی این نهاد در
سالهای اخیر زمینه ارتقاء خدمترسانی به خانوادههای مع ّزز تحت حمایت
بیش از گذشته فراهمشده است.وی تالش جهادی مددکاران کمیته امداد
استان قم و دلسوزی آنها را زمینهساز توفیقات این نهاد در مقابله با فقر و
محرومیت در استان عنوان و اظهار کرد :در آخرین ارزیابی دفتر مرکزی این
نهاد ،کمیته امداد استان قم ،در سال  ۹۹رتبه نخست خدمات مددکاری را
در کشور کسب کرد.

افزایش  ۶درصدی مصرف سی ان جی
دراستانگلستان

مدیر شرکت ملی پخش فراروده های نفتی منطقه گلستان از افزایش
 ۶درصدی مصرف سی ان جی در این استان خبر داد.عیسی افتخاری
گفت :در سال  ۹۹علی الرغم محدودیت در سفرهای درون و بیرون شهری
بدلیل بیماری کرونا ،حدود  ۲۴۸میلیون متر مکعب (معادل سوختگیری
 ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار خودرو) سی ان جی در استان گلستان مصرف شده
که نسبت به سال  ۹۸افزایش  ۶درصدی داشته است.وی سپس با اشاره
به قیمت سیانجی افزود :استفاده از این سوخت پاک از لحاظ اقتصادی
به صرفهاست ،ضمن اینکه سبب کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از اتالف
سرمایههای ملی نیز خواهد شد.مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گلستان تاکید کرد :در استان گلستان  ۵۸جایگاه فعال سیانجی با
پراکندگی مناسب وجود دارد که توان عملیاتی آنها فروش روزانه یک میلیون
مترمکعب است که بصورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات به شهروندان و
مسافرین عزیز می باشند.

تصویب بودجه یک هزار میلیارد تومانی شهرداری
گرگان

شهردار گرگان گفت :بودجه هزار میلیارد تومانی پیشنهادی شهرداری
گرگان .در شورای اسالمی شهر به تصویب رسید.عبدالرضا دادبود با اعالم
این خبر گفت :حدود  ۶۰۰میلیارد تومان از این بودجه به بخش عمرانی و
سرمایهگذاری اختصاص دارد.وی خاطرنشان کرد :در این بودجه به پروژههای
بزرگ مانند شهربازی مدرن و ادامه ساخت آن توجه خاصی شده است.
شهردار گرگان بیان کرد :توجه به محالت و رفع مشکالت و معضالت آنها در
بخش کالبدی نیز از جمله اولویتهای این بودجه بوده و برای سال  ۱۴۰۰بر
اساس طرحی که شهرداری گرگان مطالعه و نیازمندیهای محالت سطح
شهر را اولویت بندی کرده ،پروژه هایی در محالت ایجاد خواهد شد.به گفته
دادبود ،در این مطالعه معضالت و مشکالت محالت با اولویت محالت کم
برخوردار رفع خواهد شد.وی در ادامه گفت :توجه به آسفالت معابر ،توسعه
شبکه جمع آوری آبهای سطحی ،احیای بافت تاریخی شهر گرگان و
همچنین توسعه سرمایهگذاری سطح شهر از جمله موارد ویژه پیش بینی
شده در بودجه سال  ۱۴۰۰است .به نقل از شهرداری گرگان ،دادبود از ارتقاء
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد و گفت :به دنبال آن هستیم
از طریق تأمین اعتبار مربوط به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کمکی در
راستایتوسعهبخشهایفرهنگیواجتماعیداشتهباشیموبتوانیماتفاقات
خوبی را رقم بزنیم.

 60هزار متر خط کشی محوری
در خیابانها و معابر منطقه7

رونمایی از  7اثر تجسمی برنامه ضیافت آفتاب

بیماری کرونا را نمونهای از فعالیتهای فوالد مبارکه در این راستا عنوان کرد.
مجتبی شاهمرادی ،رئیس حوزه هنری استان اصفهان ،نیز در این آیین
رونمایی بابیان اینکه خوراک اصلی این ضیافت را هنرمندان اصفهان تولید
کردهاند ،گفت :امیدوارم این ضیافت طلیعه تولید آثار مختلف و برپایی
ضیافتهای هنری متعدد گردد و زمینهای برای راهیابی این آثار به زندگی
مردم شود.
در این مراسم محسن سلیمانی مدیر خانه خط حوزه هنری اصفهان
در خصوص آثار هنری و لزوم ورود آن به چرخه اقتصادی مطالبی را بیان
کرد و هفت هنرمند خالق آثار تجسمی نیز به توضیح آثار خود پرداختند
و از آثار «ماه مجلس» اثر حسین گلشنی با تکنیک شکستهنستعلیق،
«در سپیدهدم» اثر رسول طاهری تهرانی (نقاشیخط) با تکنیک اکرلیک،
«سمفونی هستی» اثر ساراتگریان (نقاشیخط) با تکنیک اکرلیک« ،زیارت
حضرت رسول (ع)» اثر عزرا عبداهلل پور با تکنیک خوشنویسی نسخ،
«سوره توحید» اثر رامین خرم زاده (نقاشیخط) با تکنیک اکرلیک،

اخبار

7

و هوشمند سازی شبکه آبرسانی  ،کاشت درخت  ،احداث بوستان و اجرای طرح
مجله سبز است .به گفته آبادیان دستاوردهای اجرای این پروژه ها ارتقای سطح
کیفی زندگی در محله های مرکزی شهر تهران  ،جلوگیری از آلودگی هوا و ارتقای
حمل و نقل پاک  ،کاهش ترافیک ،ایجاد فضایی امن و با نشاط برای حضور بانوان
در جامعه ،ارتقای کمی و کیفی سالمت زندگی کودکان ،توسعه زیر ساخت های
ورزشی ،ارتقای مشارکت های اجتماعی در برنامه های مدیریت شهری ،باز آفرینی
هویت تاریخی شهر تهران ،حذف فضاهای بی دفاع شهری مدیریت و بهره برداری
مطلوب ،احیاء پیاده راه ها و رونق اقتصاد شهر خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  7از اتمام عملیات
اجرای خط کشی محوری  60هزار متر در خیابانها و معابر این منطقه
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،7حمیدرضا رنجبر
با بیان این مطلب افزود :عملیات خط کشی محوری در این منطقه
همزمان با آغاز طرح استقبال از بهار  1400و با هدف افزایش ضریب
ایمنی ،تسریع و تسهیل در تردد خودروها و ساماندهی ترافیک معابر
اجرا شد.وی عنوان کرد :در طول اجرای این طرح که از  16اسفند
 1399آغاز و تا  25فروردین ماه ادامه خواهد داشت ،تاکنون 60
هزار متر خط کشی محوری 340 ،متر کانال عابر پیاده و  57عدد
نوشتار انجام گردیده است.معاون شهردار منطقه  7یادآور شد :خط
کشی محوری مطابق با اصول استاندارد و به منظور منظم کردن حرکت
وسایل نقلیه و آگاهی دادن به رانندگان در خیابان های شهید مطهری،
شهید بهشتی ،شریعتی ،شهید مفتح ،شهدای ناجا ،خاقانی ،ورکش،
ورزنده ،حسام زاده و میرعماد و همچنین کانال عابرپیاده در خیابان
های شریعتی تقاطع بهار شیراز و خیابان مالیری پور تقاطع سهروردی،
صابونچی تقاطع هویزه و شهید بهشتی تقاطع شهید یوسفی اجرا شده
است.به گفته وی عملیات خط کشی محوری با استفاده از رنگ سرد
ترافیکی به صورت ممتد و منقطع اجرایی شده و بر اساس نیاز سنجی
صورت گرفته در سایر محورها ادامه خواهد داشت.
با همراهی جمعی از مدیران انجام شد؛

شهردار منطقه ۲۱پا به رکاب
سه شنبه های بدون خودرو ۱۴۰۰

در هفدهمین روز از فروردینماه سال  ،۱۴۰۰رضا رجب زاده شهردار
منطقه  ۲۱با همراهی جمعی از معاونین و مدیران شهری با هدف بررسی
وضعیت نگهداشت شهر در سطح ناحیه یک ،به وسیله دوچرخه از معابر
اصلی و کوچه های این ناحیه بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،۲۱رضا رجب زاده شهردار این منطقه در ابتدای این بازدید میدانی با
بیاناینکههدفاصلیمجموعهمدیریتشهریخدمترسانیبهشهروندان
است ،گفت :پس از انجام طرح  ۲۱روزه محله آرایی و خانه تکانی نوروزی
در محله های ۱۳گانه منطقه  ۲۱شاهد تغییرات چشمگیر و مطلوبی بودیم
که نتیجه آن را نیز می توان از بازخورد مثبت و رضایتمندی شهروندان و
کسبه دریافت کرد.وی همچنین افزود :اجرای برنامه های مناسبتی استقبال
از بهار به همراه آذین بندی و زیباسازی معابر ،میادین و بزرگراه های سطح
منطقه ۲۱جلوه ای زیبا و بدیع به ورودی غربی پایتخت بخشید.بنابراین
گزارش؛ طی این بازدید میدانی که به وسیله دوچرخه انجام پذیرفت،
بلوارهای اصلی تهرانسر ،شاهد ،یاس و معابر فرعی منتهی به آنها مورد پایش
و کارشناسی قرار گرفت.

