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اخبار

پیام تسلیت شهردار تهران
در پی حمله تروریستی چابهار

شهردار تهران در توییتی با اشاره به حمله تروریستی
چابهار نوشت :این حمالت کور و داغی که از آن بر جای
میماند ما را در برابر دشمنان ایران متحدتر میکند
در توییت پیروز حناچی آمده است:
«حمله تروریستی چابهار و شهادت سربازان ایران
عزیر قلب تمام هموطنان را به درد آورد .از صمیم دل این
فاجعه را به مردم ایران و خانوادههای داغدار مدافعان امنیت
کشور تسلیت میگویم .این حمالت کور و داغی که از آن بر
جای میماند ما را در برابر دشمنان ایران متحدتر میکند»
در جلسه هم اندیشی کمپین «برای تهران» مطرح شد؛

محتوای کمپین ها باید از نظرات
کارشناسان استخراج شود

طراح کمپین« برای تهران» گفت :محتوای کمپین ها
باید از نظرات کارشناسان استخراج شود و مدیران باید از
این محتواها استفاده کنند.
چهارمین جلسه هم اندیشی کمپین «برای تهران»
با حضور حمید ابک ،طراح کمپین ،علیرضا سیفی ،رییس
اداره سازمان های اداره کل محیط زیست شورای اسالمی
شهر تهران و جواهری پور نماینده سازمان های مردم نهاد
در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار
شد .حمید ابک با بیان اینکه هنوز در ابتدای راه تعریف این
کمپین هستیم ،اظهار کرد :پیش از راه اندازی یک کمپین
باید تحقیق و بررسی داشته باشیم « .برای تهران» در واقع
یک محور هدایت گر است که کمپین ها و فعالیت های
دیگر زیر مجموعه آن تعریف می شود.
وی افزود :توسعه اقتدار گرا در این شهر زیاد شده،
به طوری که انسان در شهر گم شده است .به همین دلیل
و تقارن به آلودگی هوا تصمیم گرفتیم فاز اول این محور
هدایت گر را برای آلودگی هوا تعریف کنیم.
ابک ادامه داد :محتوای کمپین ها باید از نظرات
کارشناسان استخراج شود و مدیران باید از این محتواها
استفاده کنند .وی با بیان اینکه هر کمپین باید برنامه
ریزی داشته باشد ،تصریح کرد :ما هنوز این کمپین را به
طور کامل تعریف نکرده ایم .اما برای کمپین آلودگی هوا در
تحقیقات اولیه حدودا  6ماه را در نظر گرفتیم.
در ادامه این جلسه حاضرین پیشنهاد دادند مدت
زمان اجرای کمپین ها مشخص باشد تا سازمان های مردم
نهادی که مشارکت دارند بتوانند برنامه ریزی مورد نیاز را
داشته باشند .همچنین بر قدرت و نوع اجرای کمپین تاکید
شد تا در مدیریت های آینده شهر تهران هم ادامه داشته
باشد و سازمان های مردم نهاد و شهرداری برای مدتی
کاری را انجام ندهند که با تغییر مدیریت ناچار شوند آن را
نیمه کاره رها کنند.
به ابتکار منطقه  15انجام شد

ایجاد کمیته های تخصصی محیط زیست
در منطقه 15

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  15از تشکیل کمیته های محیط زیست در سه
سطح معاونتها ،ادارات معاونت خدمات شهری و نواحی خبر
داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه  ،15علی
اکبر کریمی پور در توضیح این خبر گفت :سطح یک این
کمیته در معاونت های خدمات شهری و محیط زیست،
معماری و شهرسازی ،فنی و عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک
و فرهنگی و اجتماعی وسطح دو ویژه ادارات تخصصی
حوزه معاونت خدمات شهری خواهد بود.سطح سه نیز در
نواحی هفتگانه تشکیل می شود که در آن رئیس اداره
محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ،شهردار ناحیه ،روسا و
کارشناسان ادارات ناحیه عضو هستند.
وی ادامه داد :هدف از تشکیل این کمیته ها ارزیابی
وضعیت محیط زیست و شاخص های آن است که با بازدید
از وضعیت نگهداشت شهر و رعایت مسائل مرتبط با محیط
زیست ،بررسی وضعیت مصرف انرژی و تأسیسات مربوطه
خصوص ٌا انرژی های تجدیدپذیر ،وضعیت شیرابه زباله در
مرحله جمع آوری و انتقال ،وضعیت ایستگاه های خدمات
شهری و بازیافت ،سایت های برف روبی و وضعیت نمک،
پتانسیل های محیط زیستی ناحیه مثل امکان استفاده از
پساب تصفیه شده و تصفیه خانه هاانجام می شود.
کریمی پور اضافه کرد :این کمیته وظایف متعددی به
عهده دارد که بررسی وضعیت منابع آب فضای سبز و گونه
های گیاهی و تنوع زیستی ،وضعیت محل های نگهداری
حیات وحش ،میزان استفاده از سموم شیمایی و بیولوژیک
و آلودگی های ناشی از آنها ،بررسی موضوع حذف و
جایگزینی چمن ،منظر شهری و مباحث شهرسازی ،تغییر
کاربری ها و آلودگی های حاصل از فعالیت ها و کیفیت
اسکان های کارگری از جمله آنهاست.
وی افزود :بررسی وضعیت پسماند خشک و عوامل غیر
مجاز و مراکز خرید و فروش ضایعات ،صنایع آالینده محیط
زیست ،آلودگی ها محیط زیستی غیر مستقیم حاصل از
سد معبر ،الزامات محیطی زیستی در پروژه های عمرانی،
وضعیت فاضالب امکان و منازل در محدوده و آلودگی
ها ناشی از آن ،تخلیه خاک و نخاله ،وضعیت فاضالب
و پسماند مراکز درمانی موجود در محدوده نواحی و اثر
بخشی آموزش های شهروندی در موضوعاتی مانند پسماند
با مقایسه چندساله آمار مربوطه از دیگر برنامه های این
کمیته است.

ارائه نسخه بازآرایی برنامه سوم توسعه پایتخت به شورای شهر

معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور
شورای شهردار تهران گفت :نسخه بازآرایی
شده برنامه سوم توسعه شهر تهران پس از
انجام اصالحات ضروری ،در پنج فصل و در
قالب  ۷۸ماده تقدیم شورای شهر تهران شد.
سکینه اشرفی با اشاره به تالش چند
هفتهای معاونت برنامهریزی ،توسعه شهری
و امور شورای شهرداری تهران برای بازآرایی
برنامه سوم توسعه شهر تهران اظهار کرد :در
تقدیم الیحه برنامه سو ِم توسعه شهر
راستای
ِ
تهران به شورای اسالمی در مهرماه ،۱۳۹۷
لزوم ایجاد تغییراتی در ساختار و متن الیحه
به منظور انطباق با ادبیات برنامهریزی ،پیوند
اجزای برنامه با اسناد باالدست شهر تهران
و اولویتهای شهری و توجه به مسئولیت
و مشارکت ذینفعان در اجرای برنامه و
تکالیف آنها احساس میشد که بر همین
اساس بازآرایی الیحه برنامه سوم را با هدف
افزایش سطح قابلیت اجرایی آن در دستور
کار شهرداری تهران قرار گرفت.
وی به بررسی مجدد الیحه در جهت
همراستایی مواد با چشم انداز و اهداف
راهبردی طرح جامع شهر تهران اشاره کرد و
گفت :در این مرحله پیوستگی مواد و احکام

با چشم انداز شهر تهران ،بررسی و در قالب
فصلبندی جدید بر اساس آرمانهای یک
شهر مطلوب که در طرح جامع به آن اشاره
شده ،سازماندهی شد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه احکام
برنامه در  ۵فصل و در قالب  ۷۸ماده تدوین
شده است ،تصریح کرد« :نظام مدیریت و
خدمات کارآمد در حکمروایی شهری»«،
شهر زیست پذیر»« ،پایداری اجتماعی و

عواقب تبدیل شتابزده روستاها به شهر

مدیرکل تقسیمات وزارت کشور گفت :شتاب زدگی در تبدیل روستاها به شهر بدترین
آسیب را در آینده به حیات اجتماعی ونظام تصمیم گیری میزند.
جاللی در حاشیه بررسی وضعیت سه روستا و دهستان چهاردولی اسدآباد برای تبدیل
شدن به شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد :بررسی میدانی وانجام کار کارشناسی در زمینه
وضعیت اجتماعی روستاهایی که در آستانه تبدیل شدن به شهر هستند از سیاستهای
اصلی وزارت کشور است.
وی با بیان اینکه هدف از تقسیمات صرفا تبدیل روستا به شهر نیست ،افزود :تبدیل
وضعیت یک ابزار برای توسعه بیشتر بوده و در صورتی که کارشناسان وزارت کشور
تشخیص بدهند این کار انجام خواهد شد.
جاللی تصریح کرد :در غیر این صورت به طور قطع دولت به دنبال تبدیل روستاها به
شهر نیست چرا که این کار در آینده خسارت جبران ناپذیری به حیات اجتماعی روستاها
می زند.
وی از تدوین و اجرای طرح نظام درجه بندی روستاها و توجه به آنها به جای افزایش
شهرهای جدید خبر داد و یادآور شد :دولت در این طرح روستاهایی که جمعیت باالیی
دارند و دارای پتانسیل ها و ظرفیتهای بالقوه هستند را ویژه کمک می کند.
جاللی تصریح کرد :نباید طوری برخورد کنیم که بعد از چند سال روستاییان از انجام
این کار پشیمان و وضعیت بدتر و موجب فرار روستائیان به کالن شهرها شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی هم از نهایی شدن تبدیل روستاهای
چنار سفلی ،مزرعه بید و جنت آباد به شهر خبر داد و تصریح کرد :نامه نگاریها و مکاتبات
اولیه انجام شده و این آخرین بررسی میدانی کارشناسان وزارت کشور است.
اکبر رنجبرزاده همچنین از تبدیل شدن دهستان چهادولی با  ۲۷روستا و  ۱۱هزار
نفر جمعیت به بخش خبر داد و اظهار کرد:طرح مطالعاتی این منطقه هم در دستور کار
کارشناسان وزارت کشور قرار دارد.
گفتنی است؛ روستای چنار سفلی با  ۵هزار نفر جمعیت  ،و روستاهای جنت آباد و
مزرعه بید با جمعیت چهار هزار نفر از روستاهایی است که قرار است به شهر تبدیل شود.
شهرستان اسدآباد دارای دو بخش مرکزی و پیرسلمان و دو شهر اسدآباد و آجین با
جمعیت بیش از  ۱۰۰هزار نفر است.

فرهنگی با شهروندانی مشارکتجو»« ،ایمنی
و افزایش تابآوری» و «مدیریت ،راهبری و
پایش برنامه» عناوین فصول برنامه جدید
ارائه شده به شورای شهر تهران است.
اشرفی ،موضوع تطبیق برنامه با قوانین
و احکام باالدستی را هم مورد تاکید قرار داد
و گفت :بیش از  ۱۵۰قانون و مقررات کشور
احصاء و مورد مطالعه قرار گرفت و در جلسات
کارشناسی با کمیتههای تخصصی مرتبط،

تمامی احکام الیحه با این قوانین و مقررات
تطبیق داده شد .وی ترسیم ماتریس تعیین
وظایف دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت
شهری را یکی دیگر از ویژگیهای بازآرایی
برنامه سوم دانست و افزود :بیش از ۳۰
دستگاه اجرایی دارای حیطه مسئولیت بسیار
گسترده در مدیریت شهری هستند .این امر
نشانگر این موضوع است که پیچیدگی و
چند بعدی بودن فعالیتهای حوزه مدیریت
شهری صرفاً از طریق تدوین برنامه پنج ساله
شهر تهران و درگیرشدن شهرداری تهران ،به
تنهایی امکانپذیر نمیباشد و نیاز به افزایش
هماهنگی و سطح مداخله سایر دستگاههای
اجرایی ضروری مینماید.
معاون شهردار تهران تاکید کرد :تمامی
پیشنهادهای ارائه شده توسط اعضای شورای
شهر تهران ،در برنامه جدید مورد توجه قرار
گرفته و در هر بخشی که نظرات اعمال شده،
به منظور اطالع اعضا ،قسمت درج پیشنهاد
در برنامه مورد اشاره قرار گرفته است.
اشرفی ابراز امیدواری کرد که با همکاری
اعضای شورای شهر ،این برنامه هرچه سریعتر
تصویب شده تا شهرداری تهران بر اساس آن،
اقدام به تدوین بودجه سال آینده کند.

موسسه بدون مدیر «همشهری» در انتظار تصمیم «حناچی»

عضو هیات مدیره موسسه همشهری از شهردار تهران خواست که هرچه سریعتر
مدیرعامل جدید و اعضای هیات مدیره موسسه همشهری را معرفی کنند.
بهروز شجاعی در مورد آخرین وضعیت تعیین مدیرعامل موسسه همشهری با بیان
اینکه «حاجی» یک هفته بعد از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس
شورای اسالمی ،استعفای خود را تقدیم هیات مدیره کرد ،گفت :در پی استعفای مدیرعامل
سابق ،شهردار تهران میبایست فرد جدیدی را به عنوان مدیرعامل موسسه همشهری
معرفی میکرد ،اما با وجود آنکه بیش از پنج مرتبه با شهردار سابق تهران نامهنگاری شد تا
مدیرعامل جدید را معرفی کند اما این اتفاق نیفتاد و بنا به صالحدید هیات مدیره ،حاجی
تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید همشهری در موسسه ماند.
وی با بیان اینکه چندی پیش حاجی با اصرار و در پی عدم تصمیمگیری شهردار تهران
و در راستای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از مدیریت عامل موسسه همشهری
انصراف داد ،اظهار کرد :بنا به تصمیم هیات مدیره موسسه همشهری «محمدمهدی
کرباسچی» نایب رییس هیأت مدیره که سابقه طوالنی در مدیریت همشهری را در کارنامه
داشت ،به عنوان سرپرست موقت انتخاب شد.
عضو هیات مدیره موسسه همشهری با بیان اینکه در پی استعالم از سازمان اداری
و استخدامی کشور در مورد مشموالن قانون منع به کارگیری بازنشستگان دریافتیم که
اجرای این قانون شامل اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف نیز میشود ،ادامه داد :با
توجه به اینکه هیات مدیره موسسه همشهری اساسا در این دوره ناقص بود ،اما با توجه به
ابالغ قانون دو عضو فعلی هیأت مدیره نیز بازنشسته هستند و متاسفانه باید از هیات مدیره
موسسه همشهری جدا شوند.
وی با بیان این که تثبیت یا تعیین تکلیف مدیریت و هیأت مدیره همشهری یک
نیاز فوری است ،افزود :موسسه همشهری بازوی اصلی شهرداری در اطالعرسانی است و از
دکتر حناچی درخواست میشود که با توجه به شناخت و دانش رسانهای که دارند هرچه
زودتر وضعیت موسسه همشهری را مشخص کنند تا با توجه به مشکالت عدیدهای که این
موسسه با آن روبهرو است از جمله کاهش آگهیها ،افزایش قیمت کاغذ و سایر بحرانها
که در این یکسال گامهای بلند و موثری برای مدیریت و حل آنها برداشته شد ،بتواند با
برنامهریزی بهتری برای رسیدن به وضعیت مطلوب حرکت کند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر داد :

طرح راهبردی حریم تهران در انتظار ابالغ از سوی استانداری

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت
طرح راهبردی حریم تهران گفت که این

طرح در انتظار ابالغ از سوی استانداری است.
عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه تاکید
بر ناحیه محوری در مباحث مدیریت شهری،
اقدام مهمی در راستای ارتقای کیفیت فضای
شهری است ،گفت :در سال های گذشته،
اقدامات متکی بر رویکرد ناحیه محوری با
محاسن و معایب بسیاری همراه بود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای
شهرداری تهران در این دوره اتکا به بدنه
کارشناسی و مدیریتی شهرداری است،
عنوان کرد :امیدواریم بتوانیم با روش های

خردمندانه به سمت ارتقای روابط بین نواحی
و ستاد قدم برداریم .
گلپایگانی ادامه داد :شعار حناچی
«تهران؛ شهری برای همه» است و مبنای
اصلی تمامی برنامه ها برقراری عدالت
اجتماعی است.
وی تاکید کرد :تحقق این امر نیز با
تاکید بر ایجاد شهر زیست پذیر ،پررونق و
رقابت پذیر ،تاب آور و برخوردار از سیستم
برنامه ریزی و مدیریتی کارآمد ،امکان پذیر
است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری تهران در ادامه از اجرای  ٨٨پروژه
مناسب سازی در  ٢٢نقطه پایتخت تا پایان
سال خبر داد و گفت :متاسفانه بسیاری از
ساختمان های دولتی و شهرداری از حیث
موضوعات مناسب سازی دچار مشکل اند.
وی یکی از مشکالت مهم تهران را بحث
مدیریت حریم دانست و عنوان کرد :طرح
راهبردی حریم در شورای عالی معماری و
شهرسازی تصویب شد ،اما استانداری برای ابالغ
آن به دستگاه های اجرایی مقاومت می کند.

با پاکسازی کارگاههای غیرمجاز زباله خشک ؛

 50هکتار عرصه شهری در جنوب غرب تهران آزاد شد

رییس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورای شهر تهران تاکید کرد:شهر تهران برخالف
تصور همگان شهر برخورداری نیست ،پایتخت ایران
نیازمند کمک و همراهی همه ارگانها است .از این جهت
از نمایندگان مجلس ،دولت ،فرماندار و استاندار تهران
میخواهم که به کمک تهران بیایند.
زهرا صدراعظم نوری در حاشیه بازدید از محله تقیآباد
منطقه  18نشستی که به همت شهرداری منطقه و حمایت
های دادستانی و همکاری نیروی انتظامی از کارگاههای
غیرمجاز پسماند پاک شده است ،با اشاره به اینکه در حال
حاضر با وجود مشکالت فراوانی که وجود دارد اما وضعیت
شهر تهران در حال بهبود است،گفت:با تدبیر ،هماهنگی
و همراهی دستگاههای مختلف این معضالت در حال رفع
و ساماندهی است.یکی از این معضالت ،محدوده تقیآباد،
اراضی  ٥٠هکتاری است که طی  ٣٠سال تبدیل به لکه
آلوده در جنوب غرب تهران شده بود .امروز با شجاعت ،قدرت
ریسکپذیری و اقتدار شهردار منطقه  ،۱۸دادستانی و نیروی
انتظامی از وجود کارگاههای غیرمجاز زباله خشک پاک شد.

وی ادامه داد :به عنوان نماینده مردم و عضوی از جامعه
مدیریت شهری از تک تک کسانی که در به ثمر نشستن این
اقدام نقش داشتند؛ تشکر میکنم؛ از آقای حسنزاده ،معاون
دادستان محترم تهران که در همکاری با شهرداری منطقه
گره از کار مدیریت شهری باز کردند ،از نیروی انتظامی و
سردار رحیمی که همیشه همکاریهای خوبی با شهرداری
تهران دارند و مقتدرانه حمایت می کنند.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد :این اقدام در نوع
خود بسیار ارزشمند است.در طول  ٧٠روز ١٠٨،دستگاه
خودرو ،متوقف و تمام محوطه بدون درگیری ،ضرب و شتم
پاکسازی و مدیریت شد و شرایطی فراهم آمد که شهروندان
نیز از این اقدام رضایت داشتند.
او در پایان اظهار کرد:وقتی ویژگیهای تهران بر
اساس شاخص های توسعه سنجیده و بررسی میشود،
برخی شاخص ها از استاندارد پایین تر است و شهر تهران
برخالف تصور همگان شهر برخورداری نیست،پایتخت ایران
نیازمند کمک و همراهی همه ارگانها است .از این جهت
از نمایندگان مجلس ،دولت ،فرماندار و استاندار تهران

میخواهم که به کمک تهران بیایند.
براساس گزارش شهرنوشت ،رییس کمیسیون
سالمت،محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
به همراه رییس پلیس تهران بزرگ ،معاون خدمات شهری،
سرپرست معاونت شهرسازی شهرداری تهران ،رییس
محیطزیست شهر تهران و شهردار منطقه ۱۸از محله تقیآباد
که به همت شهرداری منطقه و حمایت های دادستانی و
همکاری نیروی انتظامی از کارگاههای غیرمجاز پسماند پاک
شده است ،بازدید کرد.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها:

مناسبسازیمعابردرسطحشهرهامغفولماندهاست
همزمان با روز جهانیمعلولین طی مراسمی با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری
و روستای وزیرکشور از معلولین شاغل در شهرداری زنجان تجلیل و قدردانی شد و جمالی نژاد
بر توسعه زیرساختهای شایسته معلوالن در سطح شهرها توسط شهرداریها تاکید کرد.
مهدی جمالینژاد در این نشست بر توجه بیشتر به معلولین تاکید کرد و گفت :ارج نهادن
به مقام معلول و توسعه امکانات در فضاهای شهری برای این افراد باید مورد توجه ویژه قرار
گیرد.
وی همچنین بحث مناسب سازی معابر شعری را مهم ارزیابی کرد و افزود :مناسب سازی
معابر در سطح شهر ها مغفول مانده است و معلوالن ،سالمندان و کودکان نمیتوانند از فضای
شهری بهره کافی را ببرند.
جمالینژاد با اشاره به عدم تناسب امکانات و زیرساخت های شهری با وضعیت معلولین،
خواستار تالش شهرداری ها برای ارتقا زیرساخت های شایسته برای آنها در سطح شهرها شد
و گفت :توجه به حوزه معابر شهری از اولویت های شهرداری هاست و شهرداران باید در این
زمینه همه تالش خود را به کارگیرند تا زیرساخت های شایسته معلولین در سطح شهر ارتقا
یابد و ضرورت دارد شهرداریها ابعاد مختلف این مسئله را با جدیت پیگیری نمایند.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،رئیس سازمان
شهرداری ها و دهیاریهای کشور ،زنجان را به عنوان پایلوت مناسبسازی معابر کشوری
دانست و تصریح کرد :شهرداری ها باید سعی نمایند با ایجاد فضا های باز شهری در راستای
بهبود معابر شهری گام بردارند .

خبر كوتاه
با حضور اعضای شورای شهر ؛

بزرگداشت شهدای  16آذر
در امامزاده عبداهلل شهرری برگزار شد

بزرگداشت شهدای دانشجوی  16آذر صبح دیروز
با حضور اعضای شورای شهر تهران ،معاون فنی و عمران
شهرداری تهران ،شهردار و تعدادی از مدیران منطقه  20در
امامزاده عبداهلل شهرری برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  20فرهاد افشار شهردار منطقه  20گفت :در
آستانه سالروز 16آذر روز دانشجو با حضور تعدادی از اعضای
شورای اسالمی شهر تهران ،معاون شهردار تهران  ،تعدادی از
مسئوالن ادارات ری و مدیران منطقه  20بر سر مزار  3شهید
دانشجوی  16آذر که پرچمدار حرکت دانشجویی در آن زمان
بودند با قرائت فاتحه با آنان تجدید میثاق شد .در این مراسم
که در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی
برج طغرل انجام شد شهربانو امانی ،محمدجواد حقشناس
،محمد ساالری ،مجید فراهانی و حسن خلیل آبادی از اعضای
شورای اسالمی شهر تهران و ایرج معزی معاون فنی و عمرانی
شهرداری تهران بر سر مزار شهدای  16آذر حضور یافتند.
در راستای تحقق شعار «تهران شهری برای همه»

 27نقطه از معابر جنوب پایتخت برای افراد
کم توان و معلوالن مناسب سازی شد

شهردار منطقه  19گفت :در راستای تحقق شعار «تهران
شهری برای همه» و با هدف برخورداري هر چه بیشتر معلوالن
و جانبازان از حقوق مدني و دسترسي ايمن به خدمات عمومی
طی نیمه اول سال جاری  27نقطه در معابر نواحی پنجگانه
برای افراد کم توان و معلوالن مناسب سازی شد .به گزارش
روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19علی توکلی شهردار
منطقه با اشاره به اهمیت مهیا کردن شرایط زیست مطلوب
برای همه شهروندان بویژه تردد و روان سازي عبور و مرور
معلولين وسالمندان افزود :به همین منظور نسبت به شناسايي
و نيازسنجي از شهروندان در خصوص معرفی معابر نيازمند
مناسب سازي ویژه افراد کم توان و معلوالن اقدام شد .وی
ادامه داد :از  44نقطه شناسایی شده از ابتدای سال تاکنون 27
مورد مناسب سازی و مورد استفاده افراد کم توان و معلوالن
است و  17نقطه دیگر در دستور کار شهرداری این منطقه قرار
دارد .توکلی خاطر نشان کرد :از جمله مکان هایی که در فضای
شهری این منطقه مناسب سازی شده اند می توان به بوستان
هاي شريعتي،گلريز ،جانباز ،مطهري و بخشی از خیابان های
لطیفی ،شقایق و بهمنیار  ،درب منازل برخی از معلوالن ساکن
منطقه اشاره کرد.

ترکیدگی لوله آب اصلی میدان توحید
مهار شد

در پی حادثه ترکیدگی لوله آب اصلی شهر تهران
واقع در میدان توحید منطقه  2و جاری شدن آب در
سطح میدان توحید تا خیابان آزادی پس از حضور کلیه
عوامل اجرایی شهرداری منطقه  ،2آبفا ،آتش نشانی ،مترو
تهران و ...بحران مذکور مهار شد .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،2رسول کشت پور شهردار منطقه  2با
اعالم این مطلب اظهار کرد  :پس از حضور کلیه عوامل
اجرایی دستگاه های متعدد عملیات مهار و بهبود محل
وقوع حادثه آغاز و ترافیک به وجود آمده کنترل شد .کشت
پور با بیان اینکه هنوز علت ترکیدگی لوله اصلی آب شهر
تهران واقع در میدان توحید مشخص نشده است افزود:
محدوده کارگاهی در اطراف محل حادثه به شعاع  10متر
تشکیل و پس از حفر محدوده مذکور توسط بیل مکانیکی
 ،محل اصلی حادثه شناسایی شد .شهردار منطقه  2افزود
 :پس از پاکسازی محل عبور خوردروها ،الین های عبور
در محور شمال به جنوب چمران حد فاصل میدان توحید
تا خیابان آزادی پاکسازی شد و در حال حاضر خطوط
 ،BRTمترو و تونل توحید و محورهای چچ در حال
فعالیت هستند .وی در پایان افزود :ایمن سازی محل وقوع
حادثه انجام شده و عملیات بهبود سازی و ترمیم محل
وقوع پس از کارشناسی های الزم صورت می پذیرد.

بهرهبرداری از مجموعه  ۱۸هکتاری گل
و گیاه بوستان چیتگر از نوروز ۹۸

شهردار منطقه  ۲۲گفت :مدیریت شهری منطقه۲۲
به دنبال افزایش رابطه پایدار شهر و روستاست که به نفع
دوطرف است.
علی نوذرپور در اولین جشنواره گل و گیاه که در
حریم منطقه ۲۲و با حضور مدیران شهری و دولتی برگزار
شد طی سخنانی گفت :در حریم منطقه ۲۲پتانسیلهای
بالقوهای وجود دارد که با برگزاری اینگونه جشنوارهها
میتوانیم باعث رونق کارآفرینی در روستاها شویم.
شهردار منطقه ۲۲با قدردانی از همراهی اهالی
روستا،دهیاریهای واقع در حریم منطقه و فرمانداری تهران،
با بیان اینکه مدیریت شهری منطقه ۲۲تمام ظرفیتهای
منطقه و حریم منطقه را بررسی کرده و به شناخت رسیده
است ،افزود :بدنبال توسعه فرهنگی،اقتصادی و گردشگری
به وسیله سرمایه گذاران بخش خصوصی و شهروندان
هستیم.
نوذرپور با بیان اینکه سایر شهروندان مناطق دیگر
شهر تهران را به گردشگری در حریم منطقه ۲۲دعوت
می کنیم ،اظهار کرد :با حضور در روستاها ،فرهنگ خالص
ایرانی و اسالمی به شهروندان منعکس و منتقل می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه باید از ظرفیتهای اقتصادی
و کشاورزی روستاهای حریم تهران استفاده کنیم گفت:
مجموعه دستگاههای دولتی در کنار شهرداری قرار بگیرند
و برای ایجاد درآمدهای پایدار روستاییان کمک کنند.
شهردار منطقه ۲۲با بیان اینکه پیمانکاران فضای
سبز منطقه را مکلف به حمایت از محصوالت گل و گیاه
روستاهای حریم منطقه می کنیم ،افزود :مجموعهای از گل
و گیاه به مساحت ۱۸هکتار در بوستان جنگلی چیتگر در
نوروز  ۹۸به بهره برداری میرسد که انشااهلل این فضا را
برای عرضه محصوالت گل و گیاه روستاییان حریم منطقه
 ۲۲قرار خواهیم داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،۲۲
نوذرپور با بیان اینکه دولت و مدیریت شهری به دنبال حل
مشکالت روستاییان در چارچوب قانون هستند ،ادامه داد:
ما استخدام شدهایم که به شما خدمت کنیم و بر اساس
قانون تمام تالش خود را برای توسعه روستاهای واقع در
حریم انجام می دهیم.البته انتظار داریم قانون که مصوب
مجلس شورای اسالمی است و مورد تایید شورای نگهبان
قرار گرفته است ،محترم شمرده شود.
وی با بیان اینکه به دنبال برند سازی اقتصادی و
گردشگری در منطقه و حریم منطقه ۲۲هستیم ،اظهارکرد:
این برندسازیها باعث ایجاد مشاغل پایدار برای مردم و
ارتقاء فضاهای گردشگری می شود.

