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اخبار

عملیات رهاسازی آب سد آزاد از طریق
رودخانه چهل گزی همچنان جاری است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان :رهاسازی آب
سد آزاد به مخزن سد قشالق با ظرفیت  2متر مکعب بر ثانیه ،در
حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای کردستان،
مهندس آرش آریانژاد در بازدیدی که روز دوشنبه  30خرداد
 1401با حضور استاندار و برخی مدیران و مسئوالن استانی از
سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج صورت گرفت،
گفت :هم اکنون حجم مخزن سد قشالق سنندج  130میلیون
مترمکعب ،با تراز مخزن 1533متر است و این اعداد در سال
گذشته  163و  1537بود ،که برای پیشگیری از قطعی آب
سنندج در فصول گرم سال ،ضمن هماهنگی شرکت توسعه منابع
آب و نیروی ایران و شرکت آب و فاضالب استان ،اقدامات مورد
نیاز جهت آماده سازی خط لوله ،ایستگاههای پمپاژ آب و مستقر
نمودن نفرات در محل پمپاژ سد آزاد انجام و از  10خرداد 1401
این عملیات با ظرفیت  2متر مکعب بر ثانیه از طریق رودخانه
چهل گزی آغاز شد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای کردستان ،افزود :در
راستای تسریع در روند اجرای پروژه خط انتقال آب از سد آزاد به
تصفیه خانه سنندج و تأمین آب سالم و پایدار شهروندان گرامی،
میطلبید رهاسازی برای مدت  4روز متوقف گردد تا عملیات
حفاری کانال و لولهگذاری مسیر انتقال آب از سد آزاد به تصفیه
خانه سنندج ،در بستر رودخانه انجام شود که این پروسه سبب
شد برای مدتی محدود رهاسازی آب متوقف و مجددا ً در 28
خرداد ماه سال جاری ،پمپاژ به سد قشالق به صورت دو شیفت و
پیوسته آغاز گردید.
وی ادامه داد :به دلیل محدودیتهای شرکت توانیر در
ارتباط با میزان برق مصرفی در ساعات پیک ( 12تا  )16انتقال
آب با دبی نسبتاً کمتری دراین بازه زمانی ،صورت میگیرد ،که با
هماهنگیهای بعمل آمده و دستور آنی و اکید استاندار کردستان
در این رابطه ،در روزهای آتی این موضوع نیز مرتفع خواهد شد.
مهندس آریانژاد با اشاره دغدغههای مسئولین حوزه آب و
برق استان ،اظهار داشت :تأمین پایدار این منابع برای شهروندان و
هم استانیهای گرامی از اوجب واجبات است و ضروریست تا مردم
فهیم استان اخبار این بخشها را صرفاً از طریق منابع ،سایتها،
شبکههای اجتماعی و رسانههای رسمی و موثق مرتبط ،پیگیری
نمایند.

كشف  37تن چوب قاچاق در بندرگز

سرهنگ «مهدي مهدوي نيا» در گفت و گو با خبرنگار
پايگاه خبري پليس ،اظهار داشت :ماموران انتظامي شهرستان
حین كنترل خودروهاي عبوري در پليس راه نوكنده به  3دستگاه
كاميون مشکوک و آن ها را متوقف کردند.این مقام انتظامی افزود:
در بازدید از خودروهاي مورد نظر مقدار  37تن چوب قاچاق کشف
شد.فرمانده انتظامي بندرگز در پايان خاطرنشان کرد :در اين راستا
پرونده تشکیل و به مراجع ذیصالح ارسال شد.

بازسازی میدان ابوذر پس از  ۱۰سال

شهردار منطقه  ۱۷گفت :پس از  ۱۰سال ،میدان ابوذر به طور
کامل بازسازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۷رضا شنگی
گفت :با هدف بهبود ،ساماندهی و ایجاد تحول در شهر و دید
بصری و چشم انداز مناسب جهت نشاط شهروندان ،میدان ابوذر
پس از  ۱۰سال مورد بازسازی کامل قرار گرفت.
شنگی تصریح کرد :در این بازسازی ،اقداماتی همچون ۴۵۰
متر مربع قیرگونی  ،ایزوگام  ،سیمان کاری و کاشی کاری و اجرای
سنگ کیوبیک به متراژ  ۱۹۶متر مربع  ،نصب  ۶۰مورد نرده و
 ۹۰مترطول زنجیز و نصب  ۸مورد پروژکتور مولتی کالر رنگی ۳۰
واتی انجام شده است.
شهردار منطقه خاطرنشان کرد :المان موجود در وسط میدان
نیز به جهت ایحاد زیبایی بصری ،مورد شستشو و مرمت قرار
گرفت.
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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خبر داد:

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران:

تمدید پانزده روزه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
صاحبان مشاغل

آذربایجان شرقی  -مجید مسلمی :مدیرکل امور
مالیاتی آذربایجانشرقی ،از تمدید پانزده روزه مهلت ارائه
اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل خبر داد و گفت :مهلت
ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و برخورداری از
معافیتهای قانونی و تسهیالت ویژه مالیاتی تا  ۱۵تیرماه
تمدید شد.عیسی اورج زاده با اعالم این خبر از صاحبان
مشاغل خواست تا هرچه سریعتر برای ثبت اظهارنامه
مالیاتی اقدام کنند.وی افزود :براساس اطالعیه سازمان امور
مالیاتی کشور مودیان محترم مالیاتی جهت برخورداری از
معافیتهای قانونی و تسهیالت ویژه مالیاتی تا  ۱۵تیرماه
با مراجعه به سامانه  my.tax.gov.irنسبت به ارسال فرم تبصره ماده  ۱۰۰یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  ۱۴۰۰خود
اقدام کنند.وی ،با بیان اینکه افزایش  ۱۰۰برابری نصاب فروش کاال و خدمات در عملکرد  ۱۴۰۰بیانگر توجه به حقوق
صاحبان مشاغل است ،تشریح کرد :با هدف تعامل و تکریم مؤدیان و با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیصالح ،دامنه
شمول تبصره ماده  ۱۰۰از حدود  ۱۶میلیارد ریال به  ۴۸میلیارد ریال افزایش یافته و مؤدیان با فروش کمتر از ۱۰۰
برابر معافیت ماده  ،۸۴میتوانند مالیات سال  ۱۴۰۰را بهصورت مقطوع پرداخت نمایند و عالوه بر این سود ضرایب
مالیاتی فعالیت مؤدیان نیز  ۵۰درصد کاهش یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی ،با بیان اینکه تاکنون  ۱۲۵۵۲۷نفر از مودیان استان نسبت به تسلیم
اظهارنامه یا توافق براساس تبصره ماده  ۱۰۰اقدام نموده اند ،گفت :هم چنین  ۹۷درصد از مودیانی که در سال گذشته
نسبت به ارائه تبصره ماده  ۱۰۰اقدام نموده بودند ،در عملکرد  ۱۴۰۰نیز فرم تبصره ماده  ۱۰۰ارسال کرده اند.
وی افزود :تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات ،الکترونیکی بوده و نیازی به مراجعه حضوری افراد و یا ارائه پرینت
اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی نیست ،اظهار داشت :مودیان مالیاتی با مراجعه به سامانه  my.tax.gov.irاز طریق رایانه
های شخصی خود ،کافی نت ها و دفاتر پیشخوان دولت می توانند تا  ۱۵تیر سالجاری نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی
خود اقدام کنند.

ضریب ایمنی خط  ۱۲اینچ انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز افزایش یافت

آذربایجان شرقی  -مجید مسلمی :مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال
گاز از افزایش ضریب ایمنی خط  ۱۲اینچ انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز
توسط پرسنل عملیاتی این منطقه خبر داد.
فیروز خدائی اظهار کرد :برای افزایش ضریب ایمنی و حفاظت خط
 ۱۲اینچ انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز و جلوگیری از به وجود آمدن
پیامدهای انسانی و فرآیندی در مواقع اضطراری و حوادث طبیعی و غیر
طبیعی ،عملگر خودکار قطع جریان گاز نصب شد.
مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز یادآور شد :پاالیشگاه تبریز روزانه
بطور متوسط  ۹۰۰هزار متر مکعب گاز مصرف دارد که از طریق خط انتقال
گاز  ۲۴اینچ تبریز -تسوج تأمین می شود.
خدائی افزود :آماده سازی سیستم مذکور نیازمند انشعاب گیری راه
اندازهای مربوطه بود ،که بدون قطعی گاز خط انتقال گاز پاالیشگاه تبریز،
اقدام به جوشکاری و اخذ  ۲عدد انشعاب هات تپ (انشعاب گیری گرم) در
فشار  ۶۵۰شد و شیر خودکار با آزمایش عملکرد در مدار سرویس قرار گرفت.
مهمترین وظیفه شرکت انتقال گاز ایران خرید و حق العمل کاری گاز
طبیعی ،اتان ،گاز مایع و مایعات گازی از منابع تولید داخلی و خارجی و فروش

اولویتها و اقدامهای ضروری
حمل و نقل شهری بررسی شد

چهارمین جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاک شهر
تهران به ریاست شهردار تهران برگزار شد.
چهارمین جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاک شهر
تهران صبح امروز سه شنبه  ۳۱خردادماه  ۱۴۰۱به ریاست علیرضا
زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه درباره اهداف قانون توسعه حمل و نقل
عمومی ،سهم حمل و نقل عمومی در تهران در ابتدای برنامه
ششم ،سهم حمل و نقل عمومی شهر تهران از سفرهای شهری،
اولویت ها و اقدام های ضروری در حمل و نقل عمومی و برنامه
پیشنهادی شهر تهران در جهت تحقق سهم  ۱۵درصدی سامانه
های اتوبوسرانی تا بهار  ۱۴۰۴توضیحاتی ارایه شد.
پس از ارایه گزارش درباره اولویت ها و اقدام های ضروری در
حمل و نقل عمومی ،بررسی آخرین وضعیت سامانه بر خط قرارگاه
توسعه حمل و نقل عمومی و پاک در دستور کار قرار گرفت.
اطالعات پروژه ،اعتبارات مورد نیاز ،پیشرفت برنامه ای ،روند
پیشرفت پروژه در سال جاری و مدت زمان های باقیمانده به
عنوان بخش های مختلف سامانه بر خط قرارگاه توسعه حمل و
نقل عمومی و پاک عنوان شد.
پایانه شرق و بررسی آخرین وضعیت بار در شهر تهران از
دیگر موضوعاتی بود که بررسی آن در دستور کار چهارمین جلسه
قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاک قرار گرفت و وحدت کار مدیر
عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گزارشی
از آخرین وضعیت آن ارایه کرد.

به مبادی تعیین شده داخلی و پایانه های صادراتی و انجام سوآپ فرآورده
های یاد شده است.
این مهم توسط  ۱۰منطقه عملیاتی شامل منطقه ( ۱خوزستان) ،منطقه
( ۲اصفهان) ،منطقه ( ۳تهران) ،منطقه ( ۴خراسان) ،منطقه ( ۵فارس)،
منطقه ( ۶هرمزگان) ،منطقه ( ۷همدان) ،منطقه ( ۸آذربایجان شرقی) ،منطقه

( ۹مازندران) و منطقه ( ۱۰بوشهر) انجام می شود.
رسالت منطقه هشت گاز کشور دریافت گاز طبیعی از مناطق  ۷ ،۳و  ۹و
منابع خارجی (جمهوری آذربایجان) و انتقال ایمن و پایدار به مبادی مصارف
داخلی کشور و پایانه های صادراتی (کشورهای ترکیه ،جمهوری خود مختار
نخجوان و جمهوری ارمنستان) و همچنین بهره برداری و نگهداری خطوط
لوله است.
شرکت پاالیش نفـت تبریز نیز در سـال  ۱۳۵۳طراحـی و پـس از اتمـام
مـراحل احداث در بهــمن ســال  ۱۳۵۶با ظرفیـت اسـمی  ۸۰هزار بشـکه
در روز راه انـدازی شـد .افزایـش ظرفیـت تولیـد به  ۱۱۰هزار بشکه در سال
 ۱۳۷۱با تالش کارشناسان و متخصصان داخلی ،برگ زرینی است که در این
شرکت رقم خورد.
شـرکـت پاالیـش نفـت تبریـز هـم اکنـون سهـم حـدود هفت درصـدی
از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـور را با تبـدیل به فـرآورده هـای اصلی
و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مایـع مورد نیـاز
شـمال غـرب کشــور (اسـتان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،زنجان
و کردستان) را برعهده دارد.

تکمیل بزرگراه محور دالکی به کنارتخته در اولویت قرار گرفته شود
استاندار بوشهر با بیان اینکه بزرگراه بوشهر به شیراز یکی از راههای
مواصالتی مهم است گفت :تکمیل این بزرگراه از جمله محور بزرگراه دالکی به
کنارتخته در اولویت برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته شود.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر
احمد محمدیزاده در بررسی محور بزرگراه دالکی به کنارتخته در  2استان
بوشهر و فارس توجه به طرحهای راهسازی یکی از مهمترین برنامههای استان
دانست و اظهار داشت :توسعه طرحهای بزرگراه در محورهای مختلف مورد
توجه ویژه است.
وی نقش محور بزرگراه دالکی به کنارتخته را مورد اشاره قرار داد و با
بیان اینکه این طرح تأثیر مهمی ایمن سازی محور مواصالتی  2استان بوشهر
و فارس دارد تأکید کرد :یکی از مطالبات مهم مردم تکمیل بزرگراه دالکی

همه دستگاهها باید به وظایف خود
درباره ایمنی ساختمان عمل کنند

در قرارگاه حمل و نقل شهر تهران؛

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی
شهر تهران با بیان اینکه راهاندازی قرارگاه اجتماعی برای
همافزایی دستگاهها اتفاق خوبی بوده است ،اظهار کرد:
اولین قرارگاهی که شهردار تهران بستر آن را ایجاد کرد،
قرارگاه اجتماعی بود.
زهرا شمس احسان در هفتاد و دومین جلسه شورای
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه راه اندازی قرارگاه
اجتماعی برای هم افزایی دستگاه ها اتفاق خوبی بوده است،
اظهار کرد :اولین قرارگاهی که شهردار تهران بستر آن را
ایجاد کرد ،قرارگاه اجتماعی بود.
عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه مصوبه پایش وضعیت محالت پرآسیب شهر تهران کمتر مورد توجه
قرار گرفته است ،خاطرنشان کرد :تا زمانی که نتوانیم پایش و رصد محالت را داشته باشیم ،هر اقدامی انجام دهیم
معتادان این محالت را درگیر می کنند.وی با بیان اینکه باید متغیرهای خطرساز در بررسی وضعیت رصد و پایش در
محالت پرخطر را مورد بررسی قرار دهیم ،خاطرنشان کرد :کوه سنگی اصالح شد و اتفاق بسیار ارزشمندی بود اما
معتادان در محله ای دیگر مستقر شده و آنجا را ناامن کردند لذا باید در ابتدا پراکندگی مددجویان در محالت شهر
تهران بعد از پاکسازی شهر را در اولویت قرار دهیم .کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در این مسیر در کنار شهرداری
خواهد بودشمس احسان تأکید کرد :پاتوق معتادان متجاهر در مرحله جمع آوری تا حدودی محقق شد اما ساماندهی
با جمع آوری متفاوت است و معتادان دوباره به مسیر باز می گردند و باید در این زمینه پیش بینی های الزم صورت
بگیرد.وی ادامه داد :اختصاص بودجه  ۹۰میلیارد تومانی برای ساماندهی معتادان متجاهر بوده لذا باید ساماندهی پس
از سم زدایی و اقدامات پس از ترک را در دستور کار قرار دهیم .قرارگاه اجتماعی باید در همکاری بین دستگاهی ،نرخ
پایداری افراد پس از درمان را ارائه دهد.عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه باید همکاری نهادهای اجتماعی
را نیز مورد توجه قرار دهیم ،گفت :باید نگاه ویژه ای به این ظرفیت ها داشته باشیم.وی افزود :در حال حاضر تنها پنج
مجموعه بهاران فعال است و باید ببینیم چگونه می خواهیم این مجموعه ها را فعال کنیم.

مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز:

پیرهادی:

رئیس کمیسیون سالمت،محیط زیست و خدمات شهری
شورای شهر تهران گفت :باید در خصوص ایمنی ساختمان
وارد عمل شد و تنها شهرداری در این زمینه موظف نیست و
دستگاههای دیگر نیز باید به وظایف خود در زمینه ایمنی
ساختمانها عمل کنند.
مهدی پیرهادی در هفتاد و دومین جلسه شورای اسالمی
شهر تهران ضمن تقدیر از تالش آتش نشانی شهرداری تهران
گفت :عصر دیروز در آتش سوزی مجتمع تجاری هشت طبقه با
توجه به نمای کامپوزیت و قابل اشتعال ،آتش به طبقات فوقانی
رسید.
رییس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری
شورای شهر تهران با بیان اینکه آتش نشانان با تالش خود جان
 ۳۰شهروند را نجات دادند که این تالش قابل تقدیر است ،اظهار
کرد :باید در خصوص ایمنی ساختمان وارد عمل شد و تنها
شهرداری در این زمینه موظف نیست و دستگاه های دیگر نیز باید
به وظایف خود در زمینه ایمنی ساختمان ها عمل کنند.
وی افزود :باید تمهیداتی ویژه اندیشیده شود تا در مراکز
درمانی ،خدماتی و عمومی شاهد آتشسوزی و حوادث اینچنینی
نباشیم.پیرهادی تأکید کرد :انتظار ما این است که هم باید بر
اساس مبحث سه مقررات ملی ساختمان عمل شود و هم اهتمام
بیشتری صورت بگیرد تا پس از اخطارهایی که از سوی آتش
نشانی به ساختمانها داده می شود اقدامات الزم انجام شود.

راهاندازی قرارگاه اجتماعی
اتفاق خوبی بوده است

جلسه فرماندار و اعضا
شورای شهر آبادان با رئیس
مرکز مدیریت عملکرد،
بازرسی و امور حقوقی
وزارت کشور برگزار شد

جلسه فرماندار و اعضا شورای شهر آبادان با رئیس مرکز
مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برگزار و
درخصوص حادثه متروپل گفتوگو کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی استانداری خوزستان ،علی
طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی
وزارت کشور در ادامه سفر خود به خوزستان از محل حادثه
متروپل آبادان بازدید کرده و در جلسهای با فرماندار و اعضای

به کنارتخته و الزم است وزارت راه و شهرسازی در تأمین اعتبار و تسریع در
تکمیل آن تالش کند.
استاندار بوشهر ضرورت اصلی توسعه استان ،را زیرساخت حمل و
نقل دانست و بیان کرد :اکنون بخش زیادی از محورهای اصلی مواصالتی
جادهای استان بوشهر به بزرگراه تبدیل شده که تکمیل بزرگراه محور دالکی
به کنارتخته باید در اولویت وزارت راه و شهرسازی به ویژه شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حمل و نقل قرار بگیرد.
محمدیزاده با اشاره به تدوین برنامه برای توسعه شتابان استان در
عرصههای اقتصادی و معیشتی اضافه کرد :نخستین شرط برای توسعه،
بسترسازی حمل و نقل آسان است که وجود راههای ایمن از جمله توسعه
آزاد راه و بزرگراه و خط ریلی مورد توجه قرار دارد.

شورای شهر آبادان گفتوگو کرد.
در این جلسه فرماندار آبادان گزارشی درخصوص تعداد
جانباختگان و مصدومین حادثه متروپل گزارش و علت ریزش
ساختمان مذکور را تشریح کرد.
بغالنی رئیس شورای شهر آبادان نیز درمورد صدور
مجوزهای غیرقانونی شهردارهای گذشته توضیحاتی ارائه
داد.

دستگیری  ۳متهم جدید سرقت از بانک ملی

رییس پلیس پایتخت با تشریح جزئیاتی جدید از سرقت صندوقهای
امانات شعبه دانشگاه بانک ملی ،اعالم کرد که سه متهم جدید در این
خصوص دستگیر شده و سه متهم دستگیر شده در کشور همسایه نیز طی
این هفته به کشور بازگردانده خواهند شد.
حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح کاشف که پیش از ظهر
دیروز در مقر مرکزی پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد ،با
حضور در جمع خبرنگاران گفت :در مجموع بیش از  ۹۰کیلوگرم
طال و جواهرات سرقت شده از صندو قهای امانات بانک ملی از
متهمان دستگیر شده کشف شد که تمامی این اقالم به خزانه

بانک ملی تحویل داده شد و مسئوالن این بانک با هماهنگی
دادستانی نسبت به تحویل اموال مسروقه مکشوفه به مالباختگان
اقدام خواهند کرد.
وی از دستگیری سه متهم جدید در جریان این پرونده خبر داد
و گفت :این سه نفر عالوه بر آن ۱۰نفر دستگیر شده بوده و به تازگی
دستگیر شد هاند .تحقیقات و بازجویی از این افراد در حال انجام است.
همچنین سه متهمی هم که در خارج از کشور و یکی از کشورهای
همسایه با همکاری اینترپل دستگیر شده بودند ،در هفته جاری به
کشور منتقل خواهند شد .در این خصوص رایزنیها بین مقامات دو

آغاز طرح شستشو و ضدعفونی
بیش از  1400مخازن زباله در جنوب پایتخت

همزمان با آغاز فصل گرما و در راستای پیشگیری
از بوی نامطبوع وآلودگی های زیست محیطی 1455
مخازن مکانیزه زباله در منطقه  19به طور مستمر
شستشو،ضدعفونی و پاکسازی می شوند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19مهدی
هدایت شهردار منطقه با اشاره به اینکه معاونت خدمات
شهری و محیط زیست به صورت ماهانه برنامه منظمی برای
شستشوی مخازن زباله دارد افزود :در ادامه این اقدامات و
به منظور رسیدگی هرچه بیشتر به نظافت شهری به طور
ویژه در فصل تابستان این کار به صورت مکانیزه توسط
دستگاه مخزن شوی و استفاده از موارد شوینده و ضدعفونی کننده و هم به صورت سنتی با تانکر آب و «واتر جت» و
ابزارآالت دستی مثل بُرس و مانند آن اتفاق می افتد.
این مسئول درخصوص اقدامات ویژه منطقه به منظور پاکسازی کامل سطل های زباله از شیرابه ها و زباله های
باقیمانده در سطل های فلزی و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری های مرتبط و کاهش آلودگی ها بیان کرد :عالوه
بر شستشوی این مخازن کف تراشی،بازسازی ،تعمیر و رنگ آمیزی آنها توسط نیروی های خدوم خدمات شهری به
صورت مستمر انجام می شود.
شهردار منطقه بر جمع آوری مداوم و مطلوب زبالههای شهری که همواره یکی از اصلیترین ماموریتهای مدیریت
شهری است تأکید کرد و گفت :از شهروندان تقاضا داریم زباله را در پای مخزن رها نکنند زیرا باعث جمع شدن حشره
و موجودات موذی می شود و عالوه بر ایجاد نازیبایی های بصری مشکالت زیست محیطی را به ایجاد می کند.
به گفته این مسئول درحال حاضر از  1455مخازن منطقه  580مخزن در معابر ناحیه یک 410،عدد در ناحیه
دو 200 ،عدد در ناحیه سه 109 ،عدد درناحیه چهار و  156مخزن در ناحیه پنج به منظور جمع آوری زباله در معابر
تعبیه شده اند.

کشور انجام شده و تشریفات الزم برای استرداد متهمان انجام شده
است.
رحیمی درباره اینکه آیا اموال قدیمی نیز در میان کشفیات وجود
داشت یا خیر گفت :برخی از طال و جواهرات کشف شده بسیار قدیمی
بوده و قدمت باالیی دارند.
به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ؛ تصاویر همه اشیا کشف شده
در سامانه بانک ملی قرار گرفته و به زودی با حضور نماینده پلیس،
نماینده دادستان تهران و نماینده بانک ملی اموال به مردم تحویل داده
میشود.

خداحافظی شهروندان محله یافتآباد
با گره ترافیکی چهارراه قهوهخانه

شهردار منطقه  ۱۸با همراهی مدیران ارشد شهری
منطقه از روند پیشرفت پروژه ساخت زیرگذر چهارراه قهوه
خانه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  -۱۸محمد
جواد خسروی شهردار منطقه به همراه معاون فنی و عمران
و مدیران ارشد مدیریت شهری منطقه با حضور در کارگاه
احداث پروژه زیرگذر چهارراه قهوه خانه  ،از نزدیک در
جریان روند و پیشرفت ساخت این زیرگذر  ۵۰۰متری واقع
در تقاطع خیابان های ابراهیم آباد ،معلم و بلوار الغدیر در
محدوده ناحیه ۳قرار گرفتند.
محمد جواد خسروی شهردار منطقه  ۱۸در خصوص پروژه زیرگذر چهارراه قهوه خانه گفت :چهارراه قهوه خانه
یکی از تقاطع های شلوغ و پر رفت و آمد منطقه است که در چنین شرایطی ایجاد یک تقاطع غیر همسطح (زیر گذر)
در این تقاطع می تواند جریان عبور و مرور را در  ۲مسیر روان کرده و به نحوی گره ترافیکی این مسیر را بازگشایی
کند.شهردار منطقه  ۱۸در ادامه تاکید کرد:چهارراه قهوه خانه یکی از تقاطع های اصلی منطقه  ۱۸است که به دلیل
وجود مراکز مهم شهری از جمله آرامستان و گلزار شهدای یافت آباد ،درمانگاه خیریه فرمانفرمائیان ،سازمان اوقاف
و امور خیریه جنوب غرب تهران به محلی پر تردد و شلوغ تبدیل شده است .همچنین در بلوار معلم نیز ارگان ها و
نهادهای خدمات رسان عمومی از جمله دادسرای شهید مطهری ،اداره های برق ،آب و فاضالب ،گذرنامه ،پلیس ۱۰+
و بوستان بزرگ قائم(عج) واقع شده اند که بار ترافیکی این محور را باال می برد.
خسروی در پایان تاکید کرد :کلنگ ساخت این زیرگذر در تقاطع چهار راه قهوه خانه در سال  ۱۴۰۰زده شده
است و سازمان فنی و مهندسی معاونت فنی و عمران شهرداری تهران به عنوان مجری ،این پروژه  ۱۱۰میلیارد تومانی
را پیش می برد .طول این زیرگذر  ۵۰۰متر و عرض آن  ۱۵متر و سطح عرشه نیز ۹۵۰متر مربع است و تا یکسال
آینده به بهره برداری خواهد رسید.

