
 

 



 ۱۴۰۰ بهار خبرنامه 

 فارس خلیج شهدای دریاچه مجموعه در برقی های موتورسیکلت کارگیریبه

 مجموعه در برقی های موتورسررریکلت کارگیریبه از تهران شرررهرداری کارکنان عمرانی شررررکت مدیرعامل

 .داد خبر فارس خلیج شهدای دریاچه گردشگری فرهنگی

 

 زمین گرمایش به توجه با: گفت باره این در کیارضوی ،فریدون«فردا شهر» تحلیلی - خبری پایگاه گزارش به

 فرهنگی مجموعه و گرفت قرار کار دسرراور در پاک، های انرژی از اسررافاده تهران، کالنشررهر هوای آلودگی و

شگری سافاده ضمن تا شد قدم پیش فارس خلیج شهدای دریاچه گرد  شرکت یک از حمایت و فناوری از ا

 .دهد کاهش را محیطی و هوایی هایآالینده تولید و شود تبدیل گردشگری مجموعه اولین به بنیان،دانش

 



 اکنون هم و رسرررید برداریبهره به مجموعه الکاریکی موتورهای ناوگان منظور، همین به اینکه بیان با وی

 که بود الزم فارس، خلیج شهدای دریاچه مجموعه وسعت به توجه با: کرد اضافه گیرد، می قرار اسافاده مورد

شت، پیمانکاران تمامی مجموعه، حفاظت یگان شند موتورسیکلت به مجهز...  و ناظران نگهدا  ۱۱ رو این از. با

 تومان میلیون ۳۰۰ و  میلیارد ۱ مبلغ به جمعا آفرود برقی اسکوتر دساگاه یک و برقی سیکلت موتور دساگاه

 .گرفت قرار فارس خلیج شهدای گردشگری و فرهنگی مجموعه همکاران اخایار در

 

ضوی شاره با کیا ر صوبه به ا  موتورهای ساماندهی به تهران شهرداری الزام» بر مبنی تهران شهر شورای م

 مصوب «شهری خدمات و عمومی نقل و حمل و خدمات ناوگان و عمرانی آالتماشین زمینی، کاربرد با دیزل

 به منحصررراً تهران شررهرداری برای موتوری سررنگین ناوگان خرید مصرروبه این مبنای بر: گفت ،۱۳۹۵ سررال

 قانون چارچوب در( باتری یا باالسررری) برقی و گازسرروز ،(باالتر یا فیلار+  ۴ یورو) فیلاردار دیزل هایفناوری

 .بود مانده باقی مغفول مااسفانه موضوع این اما گرفت، می قرار مخالف های بخش کار دساور در باید

 

 با تا شررد گرفاه تصررمیم بنزینی، هایسرریکلت موتور آالیندگی میزان به توجه با اما: کرد تاکید کیا رضرروی

. کنیم اقدام الکاریکی موتورهای به حفاظت یگان تجهیز به نسرربت ایرانی بنیان دانش شرررکت یک همکاری

سیار نقش هوا، هایآالینده حذف ضمن اقدام، این  شهدای دریاچه محیط صوتی آلودگی کاهش در پررنگی ب

 .است کرده ایفا فارس خلیج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طوفان و باد سنجش سنسورهای به پایاخت تجهیز

شگیری سازمان رییس صب از تهران شهر بحران مدیریت و پی  در باد سرعت و سمت سنجش حسگرهای ن

 .داد خبر پایاخت

 

 توسررعه راسرراای در: گفت باره دراین محمدی کرمی ،رضررا«فردا شررهر» تحلیلی - خبری پایگاه گزارش به

شدار و پایش بینیپیش هایسامانه شدار و بینی پیش سامانه نظیر جوی مخاطرات ه ...  و یخبندان سیل، ه

شاه سال در که سال شد، رونمایی پایاخت در گذ  و سمت سنجش تجهیزات اندازی راه و خرید طرح نیز ام

 بود، گرفاه قرار تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان کار دساور در گذشاه سال از که باد سرعت

 .رسید اجرا مرحله به

 

صب برای جانمایی و داراولویت نقاط اینکه بیان با وی سایی سنسورها این ن ست، شده شنا  همین در: افزود ا

 به ایساگاه ۱۰ حدود که شده خریداری باد سرعت و سمت سنجش ایساگاه ملزومات و سنسور تعدادی راساا

 .رسید خواهد برداری بهره به و نصب جاری سال در مابقی و شده اندازی راه کامل طور

 

 اطراف و تهران برای ایساگاه تعداد این الباه: داد ادامه تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان رییس

ست کافی آن سال های برنامه از و نی ست این سازمان ام  جایی تا داریم بودجه در که محدودیای به توجه با ا

 .دهیم افزایش را آن تعداد باوانیم که

 



 وزش نظیر اخیر هایسرررال در اقلیمی تغییرات از ناشررری اثرات افزایش به توجه با محمدی، کرمی گفاه به

شکالت تواند می تهران در موقت های طوفان وقوع و شدید بادهای  این از کند، ایجاد را مخالفی خطرات و م

ضوع رو ست تهران شهر بحران مدیریت های دغدغه از باد سرعت و سمت سنجش مو  بر نیز سامانه این و ا

 .شود می اجرایی راساا همین

 

 فنی دانش و سررنسررورها این از اسررافاده با تهران شررهر بحران مدیریت و پیشررگیری سررازمان رییس گفاه به

صان ص  آن از هوا آلودگی یا و طوفان وقوع احامال و باد وزش سرعت بینی پیش در توان می حوزه، این ماخ

سافاده شخیص  برای همچنین. کرد ا سیر چنانچه تهران شهر نامطبوع بوی جهت ت شخص باد حرکت م  م

 .کرد پیدا نیز را آن منشا  و گرفاه قرار تاثیر تحت مناطقی چه که فهمید توان می باشد

 

 و حدس اساس بر نه و واقعی های داده اساس بر اطالعات سنسورها این کمک با اینکه بیان با محمدی کرمی

 مجموعه آگاهی پیش به نسررربت طوفان وقوع احامال بینی پیش با: افزود آید،می بدسرررت تقریبی گمان

 .شد خواهد اقدام نیز زمینه این در شهری مدیریت

 

 بحران زمان در تهران شهر اضطراری مسیرهای با راهور نیروهای آمادگی ضرورت

سیرهای از برداری بهره ضرورت بر تهران شهر کالن بحران مدیریت ویژه سااد دبیرخانه رییس ضطراری م  ا

 .کرررررررررد ترررررررراکرررررررریررررررررد تررررررررهررررررررران شرررررررررررهررررررررر

 

 



 مدیریت و پیشگیری سازمان اقدامات به اشاره با نادی ،محسن«فردا شهر» تحلیلی - خبری پایگاه گزارش به

شه تهیه برای تهران شهر بحران ساورالعمل و نق سیرهای د ضطراری م  باید اکنون: کرد تاکید تهران شهر ا

 بودجه اخاصررا  و زمانبندی ریزی، برنامه با راهور پلیس و تهران شررهرداری ترافیک و نقل و حمل معاونت

سب  با باوانند راهور نیروهای تا دهد قرار کار دساور در را مرتبط مانورهای برگزاری و آموزش های برنامه منا

سلط سبت کامل ت سیرهای به ن ضطراری م ساور از را برداری بهره بهارین تهران شهر ا  شده تهیه العمل د

 .باشند داشاه

 

ضطراری هایراه شبکه مدیریت و ارتقاء در ذیربط های سازمان همکاری لزوم بر تاکید با نادی  تهران شهر ا

 ناپذیر انکار نیازهای از یکی امدادی عملیات زلزله، وقوع صرررورت در: افزود زلزله ویژه به بحران مواقع برای

 از خودروها حرکت یا  شررهری درون امدادی خودروهای همزمان حرکت شرراهد مواقعی چنین در زیرا اسررت،

شار تراکم با  شهر داخل سمت به حومه سایم بی ست حالی در این. ه  باید خودروها زیاد حجم بر عالوه که ا

 .باشیم عملیاتی و امدادی خودروهای تردد مسیر تسهیل فکر به عادی مواقع در

 

سارت شدن وارد احامال دلیل به زلزله وقوع زمان در: گفتوی   انجام برای طبیعااً شهری معابر شبکه به خ

 .یابد می کاهش راهها شبکه از بخشی ظرفیت آواربرداری عملیات

 

 آژانس با همکاری در تهران شرررهر بحران مدیریت و پیشرررگیری سرررازمان اینکه به توجه با: داد ادامه نادی

سبت جایکا ژاپن المللی بین های همکاری صو  در مطالعه به ن سیر خ ضطراری های م  تهیه و تهران شهر ا

ساورالعمل شه و د سیرها این نق ست، کرده اقدام م ست ضروری لذا ا  ترین مرتبط و مهمارین از یکی که ا

 این از عملیاتی برداریبهره به نسرربت راهور پلیس یعنی شررهری نقل و حمل نظم حوزه در  موجود نهادهای

 .کند اقدام دساورالعمل

 

 ترافیک و نقل و حمل معاونت آن مربوطه دساورالعمل و اضطراری راههای نقشه تهیه به توجه با رو همین از

 مانور انجام نیز و خود نیروهای آموزش به نسرربت عادی شرررایط در و بحران وقوع از پیش باید راهور پلیس و

 .کند اقدام بحران زمان برای آمادگی حفظ هدف با منظم و مرتبط های

 



 می تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان با راهور پلیس همکاری صورت در تنها: کرد تصریح نادی

 .کرد اقدام زلزله وقوع از پس نقل و حمل مشکالت رفع به نسبت توان

 

 از بخشرری  اضررطراری، مسرریرهای: کرد عنوان تهران شررهر کالن بحران مدیریت ویژه سررااد دبیرخانه رییس

 هساند مرتبط مهم مراکز  به ابادا در مسیرها این. هساند مهم ویژگی دو دارای که است ترافیکی مسیرهای

 مدیریت اضطرار، شرایط در نایجه در. دارد شهر نقاط سایر به نسبت را پذیری آسیب کمارین دوم وهله در و

 و حفظ در باید اینکه ضررمن. گیرد می قرار اولویت در آنها سررریع بازگشررایی لزوم صررورت در و آنها کنارل و

 .نمود اقدام و ریزی برنامه شبکه این کمی توسعه

 

  تردد سرررهولت هدف با مسررریرها این از هایی بخش در باید بحران وقوع هنگام دیگر سررروی از: افزود نادی

 .شود اعمال هاییمحدودیت اضطراری غیر خودروهای تردد برای امدادی، و عملیاتی خودروهای

 دهد قرار اولویت در جهانی و ملی برندهای عنوان به را دسای صنایع معرفی شهری مدیریت

 کشور هایدهیاری و هاشهرداری سازمان رییس و کشور وزیر روساایی و شهری امور توسعه و عمران معاون

 به تسررهیالت اعطای مشررارک، همکاری هاینامهتفاهم انعقاد مثل مخالف طرق از اخیر سررالهای طی: گفت

 تا کردیم تالش محلی هایبازارچه تاسیس به کمک و دارریشه دسای صنایع دارای هایدهیاری و شهرداریها

 .کنیم فراهم را دسای صنایع عرضه و تولید از روساایی و شهری مدیریت حمایت زمینه

 



 

 ویدیو بصرررورت ماه اردیبهشرررت ۲۹ که نژادجمالی ،مهدی«فردا شرررهر» تحلیلی - خبری پایگاه گزارش به

شست در کنفرانس سای صنایع جهانی شهرهای شهرداران ن شاره با گفت،می سخن د  جدی حمایاهای به ا

 دسای صنایع: گفت کشور، در مبحث این گسارش و اخیر هایسال طی دسایصنایع از شوراها و شهرداریها

 معرفی زمینه در هم و زاییاشرراغال حوزه در هم که اسررت کشررور اقاصرراد برای پراهمیت هایبخش از یکی

 در زیادی تاثیر شرررهری مدیریت ظرفیاهای شررردن فعال و کندمی ایفا موثری نقش ایران تمدن و فرهنگ

سب از حمایت صت ایجاد و خرد کارهای و ک  هابخش مهمارین از یکی که دارد تولید تقویت و شغلی هایفر

 .است دسای صنایع تولید کشور، در

 

سای صنایع بخش از حمایت اینکه بر تاکید با وی  ساادکاران و د ست و ا صه این اندرکاران د  همچنین و عر

 شوراها بویژه محلی هایمدیریت و هاتعاونی خصوصی، بخش دولت، توجه نیازمند دسای صنایع ارایه و عرضه

شهرداری ست،دهیاری و هاو شور وزارت: گفت ها شور هایدهیاری و هاشهرداری سازمان و ک  هایسال در ک

 نظیر مخالفی اقدامات حوزه این کارآفرینان و دسررای صررنایع عرصرره فعاالن هایدغدغه رفع منظور به اخیر

 و مجامع در دسررای صررنایع دارای شررهرهای معرفی شررهرها، سررطح در محصرروالت عرضرره برای ریزیبرنامه

شست شگاه ایجاد ها،ن ... شوراها، و هاشهردای توسط اهدا برای دسای صنایع خرید دائمی، و موقت هاینمای

 .است اقدامات این گسارش پیگیری حال در و داده انجام

  

سعه و عمران معاون ساایی و شهری امور تو شور وزیر رو  به توجه با شهرداران و شوراها که این بر تاکید با ک

  تولید زمینه در دارد ضررورت شرهری مدیریت از خصروصری بخش و اصرناف و مردم اناظارات و خود وظایف

 مشکالت و نشینیحاشیه هایبحث: گفت باشند، داشاه بابرنامه و جدی ورود دسای صنایع توسعه با اشاغال

 .باشند مشکل این رفع سازجریان توانندمی شهرداران و دارد اشاغال در ریشه مشکالت سایر و اشاغال

 

 در سهولت به اشاره با زندنمی آسیبی زیست محیط به و است پاک صنعای دسای، صنایع اینکه بیان با وی

سعه ایجاد، سای، صنایع جابجایی و تو صریح د سای صنایع: کرد ت سیار ظرفیت د ست مطلوبی ب  هر که چرا ا

 آن فروش و دانش اناقال در سرررهولت طرفی از باشرررد کارخانه یک کارگاه هر و کارگاه یک تواندمی خانه

 وظایف از جدای موارد این که کند درگیر را سررپرسرتبی زنان و کار کودکان خصروصراً اقشرار همه تواندمی

 .نیست هاشهرداری

 



سای صنایع که این بیان با وی  سار د سیار ب شکالت رفع برای مهیایی و آماده ب شاغال ویژه به اجاماعی م  ا

ست، صریح ا سفانه: کرد ت سارها این از هنوز ما ماا سافاده خوبی به ب  نظر در با شهرداران باید لذا ایمنکرده ا

 .دهند قرار نظر مورد را دسای صنایع ندارند، جدایی مشکالت این از که این داشان

 

سامرار بر تاکید با نژاد جمالی  همچنین و هانشست این که کرد ابرازامیدواری تخصصی هاینشست چنین ا

 با و جلب ارزشررمند  دسررای صررنایع سررمت به کافی توجه تا کند فراهم فرصررای هانمایشررگاه و هاجشررنواره

سئولین جانبه همه همکاری ست و م صمیمات و بهار روزهای شاهد امر اندرکاران د  ارتقاء زمینه در موثری ت

صوالت این شیم آن با مرتبط فعالیاهای از حمایت و مح  و فرهنگ از تلفیقی حوزه این آینده رویدادهای و  با

 .شود معرفی معابری جهانی و ملی برندهای عنوان به کشورمان دسای صنایع آن در و  بوده صنعت و هنر

 

 دسای صنایع هاییرشاه در باالیی بسیار تنوع که این بیان با کشور هایدهیاری و هاشهرداری سازمان رئیس

شاه ۳۵۰ از بیش با ساند ریزش حال در هاظرفیت این ساله هر: گفت دارد، وجود ر سافاده مورد و ه  قرار ا

 ورود پرورش و آموزش ادارات مانند شهرداری کنار در نیز دیگری هایدساگاه که است ضروری لذا گیرندنمی

 گسرررارش درس، کنار در کارافرینی و فناوری ارتقای برای را زمینه و داده گسرررارش را ظرفیت این و کنند

 .دهند

 

 و مسررائل باید دبیرخانه: گفت باشررد، مسرراقر میبد در شررهرها دبیرخانه باید که این بر تاکید با ادامه در وی

 شرایط اقدامات، برای فضا ایجاد و حمایت و کمک برای نیز مجموعه یک و کند دنبال را هاچالش و مشکالت

 .کند مهیا را

 

ساان یزد، اینکه بیان با وی صا ایویژه ا سای صنایع حوزه در خصو ست، د ساان، این شهرداران: گفت ا  در ا

 .است نشده جهانی شهر جهتبی شهرهایشان که باشند داشاه باور باید و کنندمی کار ایاسطوره شهر یک

 

 

 

 

 



 کشور مارویی هایپروژه مخاص ساخامانی عملیات بهای فهرست تهیه

 نظر اخاالف کاهش همچنین و کشررور سررراسررر مارویی هایپروژه قراردادهای شررفافیت افزایش منظور به

 پیش چندی از شررهری، قطار های شرررکت عمرانی های طرح اجرای زمان طول در پیمانکاران و کارفرمایان

 تهران ماروی شرکت مسئولیت با هاپروژه قبیل این ساخامانی عملیات خا  بهای فهرست تهیه برای تالش

 .است شده آغاز

 

 ضررمن مارو شرررکت مهندسرری و فنی معاون اف رحیم ،دکار«فردا شررهر» تحلیلی - خبری پایگاه گزارش به

ست در: افزود فوق مطلب اعالم صوبی بهای فهر سط ساله هر که م شور ریزی برنامه و مدیریت سازمان تو  ک

سای امروز به تا ، شود می ابالغ ضوع با فهر ست مو  وجود مارویی های پروژه ساخامانی عملیات بهای فهر

 شررده اینچنینی های طرح پیمانکاران و کارفرمایان بین اخاالفاتی بروز موجب بعضرراً امر همین که نداشرراه

 .است

 

 نیز و کشررور شررهری قطار هایشرررکت اتحادیه هماهنگی با گذشرراه سررال از مارو شرررکت منظور همین به

 سپس و حوزه این فعاالن و ماخصصان فنی نظرات نقطه آوری جمع به اقدام ، کشور بودجه و برنامه سازمان

 بوده انجام حال در کار مراحل که نمود مارویی های پروژه ساخامانی عملیات بهای فهرست اولیه نسخه تهیه

سخه شود می بینیپیش و صالح مراجع تقدیم بزودی شده آماده ن صمیم و ذی  با نهایت در تا شود گیرنده ت

 .باشد داشاه ابالغ قابلیت کشور، بودجه و برنامه سازمان تصویب و تایید

 



ساس بر  در اف رحیم دکار ،(مارو)حومه و تهران شهری آهنراه شرکت الملل بین و عمومی روابط گزارش ا

سریع پیمانکاران به کار ارجاع فرآیند در تنها نه امر این تحقق: گفت ادامه شکل بلکه آورد خواهد عمل به ت  م

 گیری شررکل نهایت در. رسرراندمی حداقل به را پیمانکار و کارفرما ادعاهای و مالی برآوردهای در نظر اخاالف

سر مارویی هایپروژه ساخامانی عملیات قراردادهای انقعاد در جدید روند و رویه شور، سرا  شفاف به هم ک

 تعهدات پرداخت نحوه به تری منطقی ترتیب و نظم هم و کند می کمک قراردادی امور پیش از بیش سررازی

 .بخشید خواهد پیمانکاران شده انجام های فعالیت ازای در مالی

 است اجاماعی مسئولیت دارای گردشگری هایظرفیت افزایش درحوزه تهران شهرداری

سای مهمارین از یکی اینکه بیان با تهران شهر شورای دار خزانه  به آن از ایرانیان ما که تهران شهر هایکا

سالم جهان القری ام عنوان شگری مکفی هایظرفیت فقدان کنیم می یاد ا  مراکز شدید کمبود ویژه به گرد

ساانداردهای مقیاس در اقامای ست، جهانی ا سئولیت این: گفت ا  مابوع وزارتخانه ماوجه که حال عین در م

 .است اجاماعی مسئولیت دارای حوزه این در نیز تهران شهرداری اما است

 

 شهرداری به مجوز اعطای بررسی جریان در رسولی حسن ،سید«فردا شهر» تحلیلی - خبری پایگاه گزارش به

ساان هال های پروژه قرارداد انعقاد جهت تهران شارکت روش به تاو هال و کوه  منطقه شهرداری در واقع م

  به تهران کالنشررهر تبدیل کردند، مردم تقدیم پنجم دوره در که ایبرنامه در شررهر شررورای اعضررای: گفت ۲



 آنچه. دارد مغایرت گذاری سرمایه جامع سند با موضوع این که کردند اعالم اعضا و دادند وعده را شهرجهانی

ساه ما از تهران شهردار ست خوا ست این از عبارت گذاری سرمایه جامع سند ۱۴ ماده یک بند مطابق ا  که ا

شارکای قرارداد این حجم شود می بینی پیش چون صابی حد از باالتر م ست ن صویب شورا قبال که ا  کرده ت

 گذار، سرررمایه با مذاکره فرآیند  معامالتی سررقف از فراتر تا بگیرد اجازه شررورا صررحن از خواهد می و اسررت

 .کنند آغاز را حقوقی و مالی قرارداد انعقاد و توافقنامه به رسیدن

 

ساه شورا از دیگری چیز هیچ شهردار وی، گفاه به ست نخوا  از اعطا آقای شده اعالم بندهای از کدام هیچ. ا

 و نیست شورا اخایارات از  که سازی بندمرتبه جمله از شهری ساز و ساخت بر حاکم ضوابط یا ۱8 بند قبیل

 .  شود نمی نقض مصوبه این با است شهرسازی و معماری عالی شورای محض اخایارات از

 

 سرمایه با خواهد می ما مجموعه از نمایندگی به گذاری سرمایه سازمان مدیرعامل و شهرداری: داد ادامه وی

سی. کند مذاکره گذار ست حوزه این در مکفی اطالعات و دانش به مجهز کامال دار سرمایه که ک  اول طرف. ا

 هم مجوز اولین. باشد داشاه اولیه مذاکرات است گذار سرمایه که دوم طرف با خواهد می است شهرداری که

 .  کند مذاکره شورا مصوب سقف از فراتر که دهیم اجازه که است این

 

سولی شارکت و گذاری سرمایه سازمان و تهران شهرداری به: کرد تاکید ر  با شود می داده اجازه مردمی م

 طرح نظیر شررهرسررازی و معماری حوزه مقررات از کدام هیچ که معنی این به مقررات و ضرروابط کلیه رعایت

 مراجع از الزم مجوزهای و گیردنمی قرار غفلت مورد اینجا ها باغ برج لغو مصررروبه و تفصررریلی طرح جامع،

 از خواهد می که دهد ارائه باید زمانی را مطالعاتی های پیوسرررت گذار سررررمایه.  شرررد خواهد اخذ  ذیربط

ضای در.بگیرد مجوز منطقه شهرداری صاد در موجود راکد ف  سرمایه جلب در کمار که شهری مدیریت اقا

  .شود آغاز گذار سرمایه با مذاکره تا شود ارائه مجوزی است قرار داشایم توفیق گذاری

 


