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اخبار

بازدید یکروزه رییس و اعضای
کمیسیون سالمت و محیط زیست شورا
از سطح منطقه 10

رییس و اعضای کمیسیون سالمت و محیط زیست
شورا طی بازدید یکروزه از نقاط مختلف منطقه  10به
بررسی چالش ها ،مشکالت و ظرفیت های منطقه پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10در
این برنامه زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سالمت
محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر تهران
با همراهی ناهید خدا کرمی رییس کمیته سالمت شورای
شهر و هیات همراه ،شهردار منطقه  10و جمعی از مسئولین
منطقه از نقاط مختلف از جمله بوستان ها و باغ ها ،پروژه
اسکان کارگری ،پکیج تصفیه خانه فیروزآباد ،امالک تجاری
خیابان بنکدار ،موزه هفت چنار ،مجموعه شهربانو ،حوضچه
زباله گیر خیابان گرکانی ،مزرعه خانواده و گلخانه بوستان
انرژی نیلوفر ،خیابان رنجبر ،بیمارستان لوالگر ،سرای محله
سلیمانی تیموری و سرای محله سلسبیل و بافت های
فرسوده بازدید به عمل آورد و در جریان نحوه فعالیت و
اقدامات و عملکرد منطقه ،نقاط قوت و ضعف و همچنین
مشکالت و دغدغه های موجود قرار گرفت.
زهرا صدر اعظم نوری در این بازدیدها مشکل اصلی
منطقه را بافت فرسوده و تراکم جمعیتی باال و کمبود سرانه
های خدماتی و رفاهی و فضای سبز عنوان کرد و راهکار
برون رفت از مشکالت را اعتماد سازی و جلب مشارکت
مردم و ارائه تسهیالت و انعطاف پذیری بیشتر برای نوسازی
بافت های فرسوده و افزایش سرانه ها خواند.
وی با اشاره به فعالیت ها و عملکرد اثرگذار سرای
محالت به ویژه طرح مبتکرانه سرای محله سلسبیل در
اجرای پویش «بیایید با کاشت مداد جنگل بسازیم» اظهار
امیدواری کرد این گونه اقدامات شاخص و نو و خالقانه
با قوت بیشتری خصوصا در مباحث اجتماعی و فرهنگ
شهروندی و تفکیک از مبدا در منطقه تسری یابد و موجبات
جلب حمایت و رضایت و اعتماد شهروندان را فراهم آورد.
نوری همچنین ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
بازیافت و نحوه آموزش های اجتماعی با دست اندرکاران
این مجموعه ها به گفت و گو پرداخت و به مناسبت سال
جدید میالدی از خانواده ارمنی در سرای محله سلسبیل
تجلیل کرد.
وی همچنین در بازدید از بوستان ها و فضاهای سبز
منطقه خواستار رفع مشکالت حقوقی و تملک باغ های
شخصی به خصوص باغ نظر که اعتبار آن نیز فراهم شده
و همچنین احیا و شاداب سازی فضای بوستان ها و جداره
های شهری با استفاده از رنگ های شاد شد.
وی در نشست مشترک با شهردار منطقه ضمن ابراز
خرسندی از فعالیت های منطقه در استفاده از فرصت ها و
پتانسیل های موجود ،اظهار امیدواری کرد با رهنمودهای
خوب شهردار متخصص منطقه خصوصا در امر شهرسازی
و انجام کارهایی از جنس نرم افزاری شاهد ارتقا سطح
کیفیت و رضایت شهروندان باشیم .گفتنی است فراهم
سازی بستر پاتوق های گفت و گوی مستمر با شهروندان،
ایجاد فضاهای محصور برای فعالیت بانوان ،تامین اعتبارات
و پکیج تصفیه آب بوستان هزار شهید ،مناسب سازی پیاده
روهای محوری و اصلی که هویت منطقه را تشکیل داده اند
با استفاده از ظرفیت کسبه و مالکین از دیگر تاکیدات این
عضو شورای شهر بود .در این جلسه همچنین سهیال صادق
زاده شهردار منطقه نیز ضمن تبیین و تشریح موقعیت
جغرافیایی و کالبدی و نقاط قوت و ضعف منطقه ،برنامه
های پیش بینی شده را با دو رویکرد بلند مدت با تاکید
بر بازنگری طرح تفصیلی و کوتاه مدت در قالب ،طراحی
شهر تاکتیکی و آماده سازی بستر اجتماعی و فرهنگی با
نگاه از پایین به باال و مشارکتی عنوان کرد .صادق زاده
در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت شهردار مدرسه این
موضوع را بهترین فرصت برای تربیت شهروندان برشمرد و
راه اندازی بازار روز در خیابان بنکدار ،رایزنی برای حذف
برخی تعریض های غیرضروری ،نوسازی و بهسازی برخی
معابر که نیازمند بازنگری می باشند از جمله گذر پشت
نواب از طرح بزرگراهی و تبدیل آن به محور فراغتی سبز
و گردشگری ،طرح تعریض خیابان قزوین و تقویت بافت
بریانک را از مهمترین برنامه های در دست مطالعه و پیش
بینی منطقه خواند .شایان ذکر است در این جلسه ضمن
تقدیر از اقدامات خوب منطقه در توسعه فضای سبز از
رییس اداره فضای سبز و یکی از کارشناسان این اداره
تجلیل به عمل آمد.

شهردار تهران در بازدید از نمایشگاه آثار راه یافته به مسابقه بازآفرینی محور شهری:

بازآفرینی راه آهن تهران-تبریز
بزرگترین پروژه طراحی شهری جهان است

وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونین،
شهردار تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی
شهر تهران از نمایشگاه آثار مسابقه بازآفرینی
محور شهری «طراحی فضای فوقانی تونل راه
آهن تهران-تبریز» بازدید کرد.
نمایشگاهی از آثار راه یافته به مسابقه
بازآفرینی محور شهری»طراحی فضای
فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز» به همت
سازمان نوسازی شهر تهران در محل وزارت
راه و شهرسازی برپا شد.
شهردار تهران در بازدید از این نمایشگاه
تاکید کرد :یکی از اهدافی که به صورت
مشترک توسط وزارت راه و شهر سازی و
شهرداری تهران در حال انجام است ،موضوع
بازآفرینی و ستادهای بازآفرینی است.
حناچی با بیان این که پروژه بازآفرینی
فضای فوقانی تونل راه آهن تهران -تبریز به
عنوان بزرگترین پروژه طراحی شهری در
جهان به شمار می آید ،تصریح کرد :در تالش
هستیم با انجام پروژه بازآفرینی طبقه فوقانی
تونل راه آهن تهران -تبریز این محور را از
تهدید به یک فرصت برای شهر تهران تبدیل
کنیم و تقریبا تمامی افراد حقیقی و حقوقی
حرفه ای و متخصص داخلی و بین المللی که
در موضوع طراحی شهری حرفی برای گفتن

دارند از طریق فراخوان به این مسابقه دعوت
شدند.
شهردار تهران اظهار داشت :آثار ارائه
شده به مدت دو روز ،توسط داوران مورد
ارزیابی و بررسی قرار گرفت؛ در ارزیابی اولیه
 39اثر و ارزیابی مرحله دوم  15اثر انتخاب
شدند و سه اثر از  15اثر پذیرفته شده در
مرحله دوم از کشورهای اسپانیا ،ایتالیا و
هلند هستند.
حناچی با تاکید بر اینکه انجام این

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران:

 500هزار شهروند بیبضاعت تهرانی از اماکن ورزشی
شهرداری استفاده میکنند

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد که  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار
نفر شهروند بی بضاعت تهرانی از اماکن ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران استفاده
میکنند.
ولیاهلل شجاعپوریان در جریان بررسی الیحه اصالح تعرفه بهرهبرداری از اماکن ورزشی
شهرداری تهران که دیروز در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت ،با بیان
اینکه با توجه به ماههای پایانی سال  ،97پیشنهاد میشود که اعضای شورای شهر تهران با
این الیحه موافقت نکنند ،اظهار کرد :چرا که ما زمان کمی برای اجرای این مصوبه پس از
تصویب در صحن علنی و ابالغ آن داریم و در واقع این یک هزینه سنگین برای شهرداری
تهران محسوب خواهد شد .وی پیشنهاد داد که ماههای پایانی سال نیز تعرفههای اماکن
ورزشی شهرداری تهران به همین شکل و منوال ادامه پیدا کند و در واقع افزایش تعرفههای
اماکن ورزشی در سال آینده مورد توجه قرار بگیرد .معاون امور فرهنگی و اجتماعی
شهرداری تهران به افزایش هزینههای اماکن ورزشی زیر مجموعه سازمان ورزش شهرداری
تهران اشاره کرد و گفت :ما با هزینههای بسیاری از جمله حاملهای انرژی ،حقالزحمه
پرسنل و هزینه نگهداشت اماکن روبرو هستیم ضمن اینکه برخی از تاسیسات این امکان
فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارند .امیدوارم که افزایش تعرفههای اماکن ورزشی در سال
آینده مورد توجه مدیریت شهر ی قرار بگیرد .وی با اشاره به اینکه هماکنون صددرصد از
ظرفیت اماکن ورزشی شهرداری تهران توسط شهروندان استفاده میشود ،اضافه کرد :در
حال حاضر  400تا  500هزار نفر شهروند بیبضاعت از این اماکن استفاده میکنند.

مسابقه و اجرای آن می تواند این مکان را
از یک تهدید به یک جاذبه گردشگری برای
شهر تهران تبدیل کند ،گفت :شخص وزیر
راه و شهرسازی از اجرای این پروژه حمایت و
پشتیبانی کامل داشته است.
کاوه حاجی علی اکبری ،مدیرعامل
سازمان نوسازی شهر تهران در این نمایشگاه
خاطرنشان کرد :مسابقه بازآفرینی محور
شهری»طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن
تهران -تبریز» فرصت بی نظیر بازآفرینی

برای شهر تهران به شمار می آید.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با
بیان این که شهرداری تهران از تیر ماه سال
جاری تصمیم گرفت هر نوع طرح و برنامه
ریزی در رابطه با این پروژه را با همکاری
و مشارکت حداکثری جوامع حرفه ای انجام
دهد ،خاطرنشان کرد :این مسابقه در سطح
بین المللی و در دو مرحله برگزار شد؛ از میان
ثبت نام کنندگان جهت شرکت در مسابقه
حدود  240تیم واجد شرایط تشخیص داده
شدند که  12تیم از آنها خارجی بودند.
علی اکبری گفت :در آذر ماه امسال و
در مرحله نخست این مسابقه  105اثر که 6
اثر آن خارجی بود به دبیرخانه مسابقه تحویل
شد .وی با اشاره به اینکه مرحله دوم مسابقه
در حال اجراست ،گفت :در پایان فرودین ماه
سال آینده ،طرح جامع سه بعدی توسط 15
مجموعه برگزیده به دبیرخانه مسابقه ارائه
و مورد بررسی و ارزیابی نهایی داوران قرار
خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران
با بیان این که در روز سوم اردیبهشت ماه
سال  98همزمان با روز معمار نتیجه نهایی
مسابقه اعالم می شود ،گفت :سال آینده
اقدامات اجرایی محور ،آغاز خواهد شد.

در صورت موافقت مالکین

خانه نیما به خانه موزه های تهران
اضافه می شود

خانه نیما یوشیج واقع در منطقه یک تهران در صورت موافقت و همکاری مالکین وارد
مرحله تملک و بازسازی شده و خانه موزه می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری
این منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت :شهرداری از سال ها پیش در صدد تملک این
ملک و تبدیل آن به خانه موزه بوده است که متاسفانه تا کنون به خاطر اختالف نظر بین
مالکین و ورثه توافقی با مالکین انجام نشده است.
وی افزود  :طبق قوانین ،شهرداری نمی تواند به ملکی که تحت مالکیت ندارد ورود یا
آن را تملک کند و در حال حاضر این خانه تحت نام میراث فرهنگی قرار گرفته است که
تعیین طرح فرهنگی برای آن ،اعتراض مالکان فعلی را در پی داشته است
بدریان با اشاره به طرح فرهنگی گفت :زمانی که یک ملک دارای این طرح باشد قیمت
آن پایین می آید و برای همین مالکان از این موضوع شکایت و اعالم کرده اند در شرایط
کنونی امکان مذاکره نیست و خواستار برداشتن طرح فرهنگی شدند.
سرپرست شهرداری منطقه یک افزود :با توجه به اینکه تعیین قیمت کارشناسی
برای امالک تا  6ماه اعتبار دارد و شهرداری باید برای آن هزینه کند بنابراین هر زمان که
بخواهیم با مالکان وارد مذاکره شویم قیمت کارشناسی ملک را تعیین خواهیم کرد.
وی اظهار امیدواری کرد به زودی با یک فرایند گفتگو و توافق با مالکین ،این خانه
در اختیار شهرداری قرار گیرد و بعنوان یکی از جلوه های تاریخی– فرهنگی شهر تهران
برای بازدید عموم احیا شود.

هاشمی در جمع خبرنگاران مطرح کرد

تعیین بودجه سال  98شهرداری بر اساس برنامه سوم توسعه شهر تهران

رییس شورای اسالمی شهر تهران اعالم
کرد که بودجه سال  98شهرداری بر اساس
برنامه سوم شهر تهران تدوین و تعیین خواهد
شد.
محسن هاشمی در حاشیه برگزاری صد
و دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران
در حالیکه کمی زودتر صحن را ترک کرد و
ریاست به ابراهیم امینی ،نائب رییس شورای
شهر ،واگذار شد با حضور در جمع خبرنگاران
درباره آخرین وضعیت پیگیری بررسی منشا
انتشار بو در چهارشنبه هفته گذشته اظهار
کرد :کمیته ای به این منظور تشکیل شده
و خانم صدراعظم نوری به عنوان رییس
کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای
شهر تهران قرار است جمع بندی های الزم را
در این خصوص انجام دهد و آن را به سمع و

نظر سایر اعضای شورای شهر برساند.
وی با تاکید بر این نکته که درباره
علت انتشار این بو اظهار نظری نخواهد کرد،
تصریح کرد :در صفحات مجازی دیدید که در
این باره لطیفه های زیادی ساخته شد؛ به
همین علت بهتر است صحبتی نکنم که به
لطیفه تبدیل شود .این یک موضوع حساس
است و باید به یک جمع بندی علمی برسیم.
رییس شورای اسالمی شهر تهران در
پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره
بازگشت تذکر شفاهی به صحن شورای شهر
گفت :البته به این شرط که دو تا سه تذکر
بیشتر نباشد ،زیرا اگر بخواهیم به منوال قبلی
برگردیم و  9تذکر در صحن مطرح شود ،باز
هم مجبور می شوم خودم تذکرات را قرائت
کنم.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره
بررسی بودجه سال  98شهرداری در صحن
شورای شهر عنوان کرد :قرار بر این است که
بودجه سال  98شهرداری تهران بر اساس
برنامه سوم تعیین شود .به همین دلیل برنامه
سوم در حال حاضر در کمیسیون ها به بحث
و بررسی گذاشته شده و آن ها نظرات خود
را به کمیسیون برنامه بودجه اعالم کردند .در
واقع هر کسی پیشنهادی دارد که در نهایت
این پیشنهاد ها در کمیسیون تلفیق مطرح
خواهد شد.
وی با بیان اینکه رور سه شنبه صحن
علنی شورای شهر برگزار نخواهد شد و در
جلسه ای با حضور تمام اعضا برنامه سوم به
رای گذاشته می شود و پس از آن در صورت
تایید اعضا روز یکشنبه به صحن خواهد آمد،

گفت :اگر برنامه در صحن شورا به تصویب
برسد از آن به بعد است که وارد برنامه بودجه
می شویم و تا زمانی که برنامه بودجه هم
در صحن شورا بررسی شود احتماال هر روز
صبح و بعد از ظهر جلسه خواهیم داشت تا
بتوانیم پس از تعیین بودجه شهرداری آن را
به فرمانداری ارسال و بعد از تایید فرمانداری
بودجه را به شهرداری ابالغ خواهیم کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران خبر داد :

فعال سازی ظرفیت تشکل های مردمی و خیرین در بحث مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران توجه
جدی به احقاق حقوق معلولین را زمینه ساز مشارکت و
استفاده از قابلیت های زیاد این سرمایه عظیم انسانی در
اجرای برنامه های توسعه کشور دانست و گفت :استفاده و
فعال سازی ظرفیت های تشکل های مردمی و خیرین در
بحث مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین امری
ضروری است.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری تهران ،عبدالرضا گلپایگانی ،معاون
شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،در پانزدهمین
جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین
که با حضور زهرا نژادبهرام ،نایب رییس کمیسیون
شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران ،علی اکبر
خراسانی ،مدیر کل امور عمرانی استانداری تهران ،مجتبی
یزدانی معاون خدمات شهری ،برزین ضرغامی ،مدیرعامل
سازمان زیبا سازی ،علی محمد مختاری ،مدیرعامل
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران ،مدیران
سازمان بهشت زهرا(س) ،مدیران شرکت مترو ،مدیران
اداره کل معماری و ساختمان ،مهندسی و ایمنی ترافیک
شهر تهران ،سالمت ،هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و
سازمان ها ،هماهنگی امور مناطق ،نمایندگان انجمن های
فعال در زمینه معلولین و جمعی از مدیران و کارشناسان
معاونت های مربوطه و با محوریت «ارائه گزارش اقدامات
صورت پذیرفته» و «تعریف ردیف اعتباری برای فعالیت
های مرتبط با مناسب سازی در بودجه سال »1398
تشکیل شد ،گفت :معلولیت پدیده ای است اجتماعی،
و بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشری است ،به گونه
ای که هر انسانی در طول حیات خود به علل مختلف
مثل بیماری و حوادث یا با رسیدن به دوران سالمندی آن
را تجربه می کند .بنابراین مناسب سازی تمام ساختمان
ها و فضاهای شهری به عنوان یک الزام شهری برای
دسترسی همگان از جمله افراد دارای معلولیت ،به فضای
جامعه ضروری است و این به منزله به رسمیت شناختن
حقوق این قشر عظیم است .وی با تأکید بر ضرورت تحقق

حقوق معلولین و سالمندان به عنوان بخش قابل توجهی
از اقشار جامعه ،خاطر نشان کرد :در راستای بهره مندی
از حقورود و بهرهبرداری از منابع جامعه همچون سایر
شهروندان و ایجاد فرصت های برابر با سایر افراد برای
دسترسی به محیط های فیزیکی ،اطالعات و ارتباطات،
مدیریت شهری در تالش است تا شرایطی را فراهم کند تا
موانع مشارکت معلوالن مرتفع شده و بتوانند همچون سایر
افراد در جامعه زندگی کنند و تحقق این امر ضروری و
خداپسندانه از طریق سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،نظارت
و جلب مشارکت همه دستگاهها اعم از دولتی و غیردولتی
و همچنین فعال سازی و استفاده از ظرفیت های تشکل
های مردمی و خیرین امکان پذیر است.
معاون شهردار با اشاره به لزوم برنامه ریزی با
هدف پررنگ کردن این موضوع در سطح جامعه و ایجاد
خیرین در جهت خدمت به معلوالن ،افزود:
حساسیت برای ّ
خدمت به معلوالن از جمله کارهای حسنه ای است که
در سطح شهر تهران می توان انجام داد ،اگرچه در این
راستا اقدامات زیادی صورت گرفته است که البته این
اقدامات در برابر حجم کارهای باقی مانده پاسخگوی نیاز
معلولین نیست ،اما با توجه به گستردگی جامعه هدف در
بحث مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن ،ایجاد
خیرین و تشکل های مردمی
حساسیت الزم جهت مداخله ّ
و ایجاد نهضت و کمپین با هدف مناسب سازی فضاهای
شهری برای معلوالن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
گلپایگانی بهره گیری از ظرفیت استارت آپ های
حمل و نقل عمومی را زمینه ساز سرویس دهی مناسب
تر به معلولین معرفی کرد و مأموریت هماهنگی و پیگیری
های الزم در این زمینه را به معاونت حمل و نقل و ترافیک
و اداره کل معماری و ساختمان داد .همچنین در این جلسه
زهرا نژاد بهرام بر لزوم پیشبرد برنامه های شهرداری تهران
در حوزه مناسب سازی تأکید کرد و گفت :باید به گونه
ای عمل کنیم که زمینه های تردد افراد دارای معلولیت
در سطح شهر فراهم شود .در ادامه این نشست مجتبی
یزدانی نیز به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در حوزه

معاونت خدمات شهری پرداخت و برنامه اقدامات پیش
روی آن معاونت را در سال  1398تشریح کرد.
بنا بر این گزارش؛ مدیران کل ،مهندسی و ایمنی
ترافیک شهر تهران ،هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و
سازمان ها و سالمت شهرداری تهران به نمایندگی
از معاونت های حمل و نقل وترافیک ،فنی و عمرانی و
اموراجتماعی و فرهنگی به ارائه گزارش و پیشنهادات خود
در حوزه های موصوف پرداختند.
موسوی مدیرکل معماری و ساختمان نیز ضمن
تبیین فعالیت های صورت گرفته در قالب دبیر خانه ستاد
مناسب سازی شهر تهران ،از تهیه لیست ساختمان های
اداری شهر تهران ،جهت انجام بازدید مشترک با ستاد
مناسب سازی شهر تهران ،خبر داد.
وی همچنین گزارشی از روند اقدامات مناسب سازی
محور انقالب از خیابان  16آذر تا میدان انقالب ارائه داد و
به تفصیل بودجه پیشنهادی اداره کل معماری و ساختمان
برای اقدامات مرتبط با مناسب سازی پرداخت که با رأی
اعضاء جهت طرح در شورای اسالمی شهر تهران به تصویب
پانزدهمین جلسه ستاد مناسب سازی رسید.
جوادکریمیان اقبال ،مدیرکل معماری و ساختمان،
در حاشیه برگزاری این جلسه در گفتگو با خبرنگار روابط
عمومی معاونت شهرسازی و معماری با ابراز امیدواری از
مصوبات جلسه گفت :با عنایت به تعامالت صورت گرفته
برنامه های امیدبخشی برای دسترس پذیری فضاها و
خدمات شهری برای معلولین تا پایان سال  98در پیش
داریم .به گونه ای که در پایان این سال در هر یک از
مناطق  22گانه حداقل  5بوستان 6 ،ساختمان و  3محور
مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت خواهیم
داشت .همچنین برنامه مناسب سازی کلیه فروشگاه های
شهروند ،ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی و نیز تمامی
میادین و بازارهای دائمی میوه و تره بار در دو فاز در دستور
کار است .به طوری که تا پایان سال  22 ، 97میدان اصلی
و  30بازار دائمی و مابقی نیز تا پایان سال  98دسترس
پذیر خواهند شد.

خبر كوتاه
فراهانی عنوان کرد

لزوم شماره گذاری
معابر و خیابان های تهران

عضو شورای شهر تهران در جریان دستور جلسه تغییر
نام برخی معابر شهر تهران به لزوم شماره گذاری خیابان
های سطح شهر تاکید کرد.
مجید فراهانی در جریان صد و دوازدهمین جلسه
علنی شورای شهر تهران در خصوص تغییر نام محله ای در
درکه عنوان کرد :نام گذاری معابر و خیابان ها در شورای
سوم مورد بررسی قرار گرفته بود و در دوره چهارم نیز آقای
شاکری که مسئولیت این امر را بر عهده داشتند ،طرحی
را آماده کرده اند.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مشکالت تهران
بحث نام گذاری خیابان و معابر است ،افزود :در بسیاری از
کشورها نام گذاری به صورت شماره گذاری انجام می شود.
در این راستا وقتی وارد منطقه ای می شوید که خیابان
پنجم است ،برای رسیدن به خیابان پانزدهم می دانید که
باید چه مسافتی را طی کنید .رئیس کمیته بودجه و نظارت
مالی خاطرنشان کرد :امروزه بسیاری از کوچه ها و معابر
سطح شهرتهران با اسم اشخاص نام گذاری شده است و
شماره گذاری وجود ندارد .قرار بر این بود که اسامی خیابان
های تهران به صورت شماره باشد و چنانچه خیابانی به نام
شهید بزرگواری است ،نام شهید همراه با شماره درج شود
تا افراد بتوانند راحت تر تردد داشته باشند .البته این کار
باید در کل تهران صورت بگیرد.

نصب دریچه تقسیم کننده
کانال ولنجک در منطقه 3

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  3از ساخت و نصب دریچه مقسم(تقسیم کننده)
کانال ولنجک خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،3عباس فخارمنش در این خصوص گفت :کانال
ولنجک که از محدوده چمران وارد این منطقه می شود با
عبور از خیابان های ولیعصر(عج) و اسفندیار وارد بزرگراه
شهید مدرس می شود .وی افزود :کانال ولنجک در
محدوده ی پل پارک وی نیاز به نصب یک دستگاه دریچه
مقسم(تقسیم کننده) فلزی داشت به همین علت این
دستگاه به ابعاد دو متر در سه متر در قسمت پل خیابان
پارک وی نرسیده به ورودی هتل استقالل نصب شد .معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  3ابراز
داشت :این دریچه بوسیله کریبوکس باز و بسته می شود و
به صورت مکانیکال و دستی است.
شهردار منطقه  22خبر داد :

باغ گلها تا پایان سال در این منطقه
به بهره برداری می رسد

شهردار منطقه 22از افتتاح مجموعه  18هکتاری باغ
گلها تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 22
علی نوذرپور شهردار این منطقه در دومین جلسه نظارت
ستادی منطقه ۲۲که با حضور سید مصطفی موسوی الری
مدیر کل هماهنگی ،نظارت و پیگیری امور مناطق برگزار
شد ،با ارائه گزارشی از اقدامات شاخص منطقه در دوره
جدید مدیریت شهری ،گفت :مجموعه ارزیابی های انجام
شده قابل تقدیر است چون باعث بهبود عملکرد مدیریت
شهری منطقه و افزایش رضایتمندی شهروندان می شود.
نوذرپور با بیان اینکه بسیاری از محالت شهر تهران
ویژگی های محله را ندارند ،اظهار داشت :در محله بندی
منطقه  22باید تجدید نظر شود و با مطالعات انجام شده
این منطقه باید از 12محله به  33محله تبدیل شود.
شهردار منطقه  22تثبیت طرح تفصیلی منطقه را از
اقدامات شاخص و اثر گذار حوزه شهرسازی در این منطقه
دانست که با پیگیری های مستمر مدیریت شهری منطقه
در یک سال اخیر انجام شده است .وی با بیان اینکه در دوره
مدیریت شهری جدید منطقه  22هیچ گونه اقدام خالف
قانون انجام نشده است ،ادامه داد :با توجه به اینکه درصد
باالیی از درآمدهای منطقه از شهرسازی است ،هیچ گونه
اقالم خالف قانون انجام داده نشده است و گفتنی است با
برنامه ریزی های انجام شده درآمد منطقه را نیر چهار برابر
افزایش داده ایم .شهردار منطقه  ۲۲به حریم منطقه اشاره
کرد و افزود :حریم مناطق شهر تهران با توجه به اهمیت آنها
نباید زیر مجموعه معاونت شهر سازی مناطق باشد ،بلکه
باید از لحاظ خدمات شهری و اجتماعی برای آنان برنامه
ریزی داشته باشیم .نوذرپور با بیان اینکه حریم مناطق می
تواند پناهگاه مناسبی در زمان بحران باشد افزود :حریم
مناطق نباید رها شوند و به عقیده من به شهردار حریم
نیازمندیم و از پتانسیل های گردشگری ،فرهنگی ،اجتماعی
و  ...حریم باید بهره ببریم .نوذرپور به اجرایی شدن مقررات
ملی ساختمان در منطقه 22اشاره کرد و عنوان کرد :به
صورت جدی پیگیر هستیم که مقررات ملی ساختمان را در
این منطقه اجرایی کنیم و این موضوع کمک ستاد را بیشتر
از بیش نیاز دارد .وی با بیان اینکه باغ گلها در منطقه 22تا
پایان سال به بهره برداری خواهد رسید ،گفت :آب آبیاری
بوستان چیتگر از آب بازیافتی برج های مسکونی منطقه
تامین می شود و دیگر از آب منطقه ای استفاده نمی کنیم
و هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود .شهردار منطقه22
با بیان اینکه امسال  80هزار درخت در بوستان جنگلی
چیتگر کاشته شده است ،ادامه داد :در ساخت پارک های
محلی هم اقدامات خوبی انجام شده که به تبع آن حضور
و مشارکت های اجتماعی شهروندان منطقه افزایش یافت.
نوذرپور از افزایش  20درصدی تفکیک پسماند خشک از
مبداء به صورت پاک در منطقه 22خبر داد و اظهار داشت:
سایت تفکیک بازیافت ضایعات الکترونیک در منطقه 22با
هدف حفظ محیط زیست و حفاظت از سرمایه های ملی
مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .وی در خصوص آمادگی
منطقه  22برای مقابله با بالیای طبیعی و رعایت سطح
ایمنی در ساخت و سازهای منطقه  22گفت :کمیته ایمنی
در منطقه 22برای بررسی و صدور مجوز ایمنی برج های
منطقه با حضور کارشناسان سازمان آتش نشانی شهرداری
تهران و دیگر کارشناسان حوزه ایمنی برگزار می شود.
نوذرپور همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش به
برنامههای اجتماعی در نظر گرفته شده توسط شهرداری
این منطقه برای مردم ساکن در این منطقه اشاره کرد
و گفت :با شکلدهی طرحی به نام «خیابان محلی برای
زندگی است نه صرفاً برای تردد» خیابانهایی که مستعد
هستند در اختیار خانوادهها قرار دهیم تا بچهها و خانوادهها
بتوانند در محل حضور داشته باشند و به تعامل بپردازند.
شهردار منطقه  ۲۲در پایان صحبتهایش به برگزاری
نشست هفتگی با اعضای شورای محالت این منطقه برای
بیان و بررسی مشکالت شهروندان خبر داد.

