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چهارشنبه  19دی 1397
شماره 2394

اخبار

بازار میوه و تره بار در محله فروزش در
دست ساخت است

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  11از ساخت یک بازار میوه و تره بار برای اهالی
محله فروزش خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، 11کورش خرد با اشاره به این که  3قطعه زمین
برای راه اندازی بازار میوه و تره بار توسط شهرداری منطقه
 11به سازمان میادین تحویل داده شده است؛ گفت :یک
قطعه از این زمین ها در تقاطع خیابان ولی عصر (عج) –
فروزش قرار دارد و هم اکنون عملیات ساخت و عمرانی آن
آغاز شده است .خرد افزود :این بازار در زمینی به مساحت
 300متر مربع در دست ساخت است و برای آن  141متر
مربع سالن عرضه میوه 27 ،متر انبار میوه 13 ،متر غرفه
عرضه  ،مواد پروتئینی شامل گوشت و مرغ و  12 ، ...متر
انبار ،آشپزخانه ،خوابگاه کارگران  ،اتاق مدیریت  ،سرویس
بهداشتی و نمازخانه در نظر گرفته شده است.

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای
رایگان فضای سبز در منطقه 10

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 10
گفت :خدمات آموزشی و مشاوره ای رایگان توسط مرکز
تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز در  5مرکز برگزار
می شود .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،10
امیر رشیدی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
ضمن اعالم این خبر گفت :دوره های آموزشی و مشاوره
ای رایگان نگهداری از گل و گیاه با هدف آشنایی ،تشویق
و ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به نگهداری گل و گیاه و
فضای سبز شهری ،توسعه پایدار و مشارکتی فضای سبز،
ایجاد اشتغال در زمینه تولید گل و گیاه و سبزیکاری
ارگانیک و پرورش قارچ خوراکی در بوستان های «باقری
زند ،خانواده ،تهرانی ،رضوان و نیلوفر» برگزار می شود.
وی افزود :این دورهها با موضوعاتی از قبیل نگهداری
گیاهان آپارتمانی ،پرورش قارچ صدفی ،سبزیکاری ،گل
های فصلی و پیازی ،بنفشه آفریقایی ،هرس درخت و
درختچه ،ورمی کمپوست ،بامبو ،گیاهان دارویی ،تراریوم،
پرورش کاکتوس ،عملیات به زراعی و  ...به صورت تئوری
و عملی آموزش داده می شود .رشیدی با بیان این که
گیاهان آفت زده و بیمار در این مراکز معاینه می شوند
گفت :شهروندان می توانند با مراجعه به مراکز مذکور ضمن
دریافت پاسخ سؤاالت خود ،از امکانات موجود برای رفع
آفت گیاهان بیمار بهره مند شوند.
در اقدامی مشترک از سوی سازمان زیباسازی و منطقه 3
صورت گرفت

نصب نماد جام ملت های آسیایی 2019
در پارک ملت

همزمان با برگزاری هفدمین دوره جام ملت های
آسیایی  ،2019هشت توپ فوتبال به عنوان نماد این
مسابقات در ورودی پارک ملت نصب شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3جنس
این هشت توپ فوتبال ،فایبرگالس است که از ابتدای
برگزاری هفدمین دوره مسابقات جام ملت های آسیایی
 2019به مدت یکماه بصورت موقت در ورودی پارک ملت
نصب شده است .الزم به ذکر است :به مناسبت برگزاری
هفدمین دوره جام ملت های آسیا  ،2019ورکشاپ هنری
با موضوع» نقاشی بر روی توپ های فوتبال» توسط سازمان
زیباسازی شهر تهران برگزار شد که دستاوردهای آن در
اماکن عمومی پایتخت به صورت موقت استقرار یافت.
جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹هفدهمین دوره جام
ملتهای آسیا است .فرایند مرحله انتخابی این دوره از
رقابتها از تاریخ  ۱۵دسامبر  ۲۰۱۲آغاز شده و در  ۲فوریه
 ۲۰۱۳پایان یافت .تعداد تیمهای شرکتکننده در مرحله
پایانی مسابقات از سال  ۲۰۱۹از  ۱۶تیم به  ۲۴تیم افزایش
یافتهاست و تیم ملی کشورمان نیز یکی از تیم های شرکت
کننده می باشد.همچنین دوره مقدماتی این مسابقات با
دوره مقدماتی جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه ادغام شدهاست.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4
خبر داد

بهرهبرداریازاپلیکیشنجمعآوریپسماند
خشک(بهماند)درشمالشرقتهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار گفت :پسماندهای خشک منازل و محل های
کار شهروندان با استفاده از اپلیکیشن جمع آوری پسماند
خشک بهماند با چند کلیک ساده به آسانی و سریع جمع
آوری می شوند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار« ،رضا
معلم» در این باره افزود :یکی از معضالت فعلی که همواره
جزو دغدغههای مسئوالن شهری است موضوع زباله بوده
که ما اعتقاد داریم حلقه مفقوده ماجرا در اختیار شهروندان
تهرانی است که باید با روشهای مختلف میزان تولید زباله
را کاهش و تفکیک زباله در مبداء را افزایش داد.
وی افزود :در حال حاضر درسطح منطقه  39غرفه
دریافت پسماند خشک در محالت بیست گانه ایجاد شده
که بر اساس وزن و نوع پسماند از شهروندان زباله خریداری
میکنند.
معلم در خصوص مشخصات اپلیکیشن بهماند گفت:
کارآیی اپلیکیشن به گونهای است که پس از نصب نرم افزار
مذکور بر روی گوشی های تلفن همراه افراد و استفاده از
این برنامه ،یک کد کاربری به شهروندان داده میشود و
هنگامی که شهروند اعالم کند که پسماند خشک دارد با
تعیین زمان مناسب از سوی شهروندان ،این پسماند توسط
نیروهای اپلیکیشن جمع آوری شده و در انتها آیتم هایی از
جمله واریز پول به حساب ایشان ،کمک به خیریه ،اعطای
گل و گلدان به جای پول و تخفیف ویژه اسنپ به آنها ارائه
می شود.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه از
اهداف اصلی این طرح سخن گفت و ادامه داد :با کاهش
تولید و جداسازی زباله خشک و تر در خانه یا محل کار
 ،اولین و ساده ترین قدم برای کمک به محیط زیست
برداشته می شود.
وی افزود :یکی از مهم ترین اهدف این اپلیکیشن
حذف خودروهای ملودی است که سابق بر این در جمع
آوری زباله ها از درب منازل مشکالتی را برای شهروندان از
لحاظ زمانی و بی نظمی های احتمالی ایجاد کرده بودند ،
حال آنکه این اپلیکیشن با نظم و مقررات دقیق در اختیار
شهروندان قرار گرفته و اجرا می شود.
شایان ذکر است در این طرح استفاده از ماشین االت
جدید و تمیز ،کارگران و رانندگان با پوششی آراسته و
نظیف در خدمت شهروندان هستند.

حناچی درباره هم اندیشی با شهرداران سابق تهران:

مهمترین تفاوت ما با دهه های اول انقالب کاهش سرمایه اجتماعی است

ظهر دیروز نشست حناچی با شهرداران
تهران پس از انقالب برگزار شد .شهردار
تهران به سه سوال کوتاه خبرنگار شهرنوشت
درباره محتویات این نشست پاسخ داده است.
آقای حناچی در نشست با شهرداران
پس از انقالب چه گذشت؟
امروز در خدمت شهرداران بعد از
انقالب تهران بودیم .آقایان مرتضی الویری،
محمد توسلی ،سید کمال الدین نیک روش،
غالمحسین دلجو ،محمدنبی حبیبی ،سید
مرتضی طباطبایی ،محمدعلی نجفی و سید
محمدعلی افشانی در این نشست حضور
داشتند .هرکدام از این عزیزان چه در آغاز
انقالب و چه پس از آن تجربیات زیادی
داشتند .در این جلسه آخرین اطالعات
مربوط به شهر رد و بدل شد و هر کدام از این
عزیزان در بیان تجربیات خود به نکاتی اشاره
کرد .برنامه هایی که شهرداری تهران برای
حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی دارد
مورد بحث قرار گرفت .این جلسه بیش از
آنکه یک جلسه اجرایی باشد جلسه مشورتی

بود که در آن شهرداران گذشته نسبت به
آمارهای شهر تهران به روز شدند و هم ما
با تجریباتی که هر کدام از عزیزان در دوره
فعالیت خود با آن درگیر بودند آشنا شدیم.
مناسبت این نشست چه بود؟

آغاز عملیات کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان منطقه 7

شهردار منطقه  7از آغاز عملیات کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان از تاریخ
دهم دی ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7سمیه حاجوی با تاکید بر کاشت بیش
از  10هزار اصله نهال در خیابانهای اصلی و فرعی از قبیل شریعتی ،سهروردی ،بهشتی،
اتوبانهای شهید صیاد شیرازی و امام علی (ع) و همچنین کلیه بوستانهای منطقه ،عنوان
کرد :در راستای اجرای این طرح تالش شد با کاشت یکهزار و  800اصله نهال در خیابان
شریعتی جان تازه ای به منظر شهری در ابتدای فصل زمستان بخشیده شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :در زمستان امسال همچون سالهای گذشته با کیفیت
باالتر و با ارائه خدمات ارزنده تر به شهروندان کاشت نهال در منازل مسکونی سطح منطقه،
ارگانها و پادگانها  ،مساجد و حسینیه های سطح منطقه انجام می شود.
شهردار منطقه  7ضمن بیان این مطلب که این پروژه توسط  5اکیپ مجزا در نواحی
پنجگانه منطقه اجرا خواهد شد ،تصریح کرد :شهروندان جهت درخواست کاشت نهال
می توانند با سامانه  137یا مراکز آموزش اداره فضای سبز تماس گرفته و عوامل اجرایی
فضای سبز در اسرع وقت نسبت به مراجعه حضوری و انجام درخواست شهروندان اقدام
خواهند کرد.
گفتنی است کیسه پوش نمودن درختچه های حساس سطح منطقه علی الخصوص
نخلهای تزئینی به جهت جلوگیری از سرمازدگی از دیگر اقدامات اداره فضای سبز
شهرداری منطقه  7بوده است.

این نشست به مناسبت چلهمین سال
انقالب برگزار شد و جای چهارتن از همکاران
ما خالی بود .آقای ملک مدنی مادرشان در
یزد در آی سی یو بودند و نتوانستند در این
جلسه حضور داشته باشند.

برای بقیه دوستان هم دعوت نامه
ارسال شده بود اما متاسفانه نتوانستیم در
خدمت آنها باشیم .آقای قالیباف به مناسبت
عقدکنان پسرشان در مشهد حضور داشتند.
آقای کرباسچی هم به دلیل تداخل جلسه در
همین زمان در جمع ما حضور نداشتند.
مهمترین نکته مشورتی نشست برای
شما چه بود؟
ما درحال حاضر شرایط سختی داریم
اما وقتی دوستان ما شرایط ابتدای دهه ۶۰
را بیان کردند دیدیم که بعضی از آن شرایط
از وضعیت فعلی هم سخت تر بوده .البته در
آن زمان در اداره امور شهر سرمایه های قوی
انسانی داشتیم و این کاهش سرمایه اجتماعی
می تواند مهمترین تفاوت در وضعیت فعلی
با آن زمان باشد .ما باید برای اداره بهتر امور
شهر هزینه های خود را کاهش و تاثیر گذاری
خود را افزایش دهیم .کارهای بزرگی مانند
کنترل ترافیک و آلودگی را بدون همراهی
مردم نمی توانیم انجام دهیم و تاثیر جدی
بر جا بگذاریم.

منطقه  5مرکز خالقیت و نوآوری تهران می شود

کارخانه نوآوری با هدف زیست بوم کامل کار آفرینی در منطقه  5پایتخت ،با توسعه
اشتغال زایی ،رونق استارت آپ ها و حمایت جوانان نخبه ،قطب کارآفرینی کشور می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 5رجبعلی خسروآبادی در بازدید از
کارخانه نو آوری با حضور دربین جوانان نخبه ،بر توسعه کسب و کار های نوپا و حمایت
از کار آفرینان تاکید کرد .وی ضمن دیدار از بخش های مختلف کارخانه گفت  :ما نیازمند
بازسازی اماکن نوآور ،خالق و اقتصادی در منطقه هستیم و مایه مباهات است که الگوی
توسعه کارآفرینی در منطقه در حال فعالیت است .براساس این خبر  ،رضا کالنتری نژاد
مدیرعامل هم آوا ضمن اشاره به فعالیت بخش های مختلف کارخانه گفت  :شرکت هم
آوا با همکاری پارک فناوری پردیس و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
از ابتدای سال  97با اجاره بلند مدت کارخانه قدیمی شرکت صنعتی آما که مدت ها بال
استفاده بود ،کارخانه نو آوری را راه اندازی کرد که  100گروه استارت آپی در این مجموعه
فعالیت داشته و به زودی به مرز  300گروه نیز می رسد و سعی براین است تا به حوزه
های شهرسازی و حل مشکالت زیست محیطی شهر نظیر آلودگی هوا  ،میراث فرهنگی و
گردشگری توجه ویژه شده و از فناوری های نوینی مانند نانو فناوری ،زیست فناوری ،حوزه
سالمت و دارو ،تجارت الکترونیک و فناوری های مالی استفاده شود .وی افزود  :خوشبختانه
شهرداری منطقه با درک اهمیت تبدیل شدن منطقه  5به منطقه خالق و نوآور ،از کسب
و کار های نوپا حمایت همه جانبه کرده است  .کالنتری نژاد گفت  :برآنیم تا در آینده ای
نزدیک منطقه  5را قطب گردشگری کارآفرینی کشور کنیم.

ششمین نشست پویش حمل و نقل پاک با حضور پورسیدآقایی و نوذرپور برگزار شد:

همایش بزرگ دوچرخه سواری در منطقه 22برگزار میشود

ششمین جلسه پویش حمل و نقل
پاک با حضور مهندس پورسید آقایی معاون
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ،علی
نوذرپور شهردار منطقه ،22مرضیه حصاری
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک
شهری وزارت کشور ،معاونین حمل و نقل
و ترافیک مناطق22گانه ودیگر کارشناسان
حوزه حمل نقل در ساختمان امام علی
شهرداری منطقه 22برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،22مهندس پورسید آقایی معاون
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در
این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات شاخص
منطقه 22در پروژه های حمل و نقل و
ترافیک ،طی سخنانی گفت :برگزاری این
جلسات هم رویکرد معاونت حمل و نقل و
ترافیک را نشان می دهد و هم موجب رضایت

شهروندان است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري
تهران با بیان اینکه زندگی مردم نباید به
خاطر خودرومحوری دچار مشکل شود ،ادامه
داد :برای رسیدن به استفاده هرچه بیشتر
شهروندان از وسایل حمل و نقل پاک باید
اقدامات فرهنگی و اجتماعی را بسیار بیشتر و
وسیع تر انجام دهیم.
پورسید آقایی با بیان اینکه باید شهر
را از خودروها بگیریم و به عابرین پیاده
تحویل دهیم اظهار داشت :کار فرهنگی برای
استفاده از حمل و نقل پاک تا زمانی که
فضای عمومی خواهان آن نباشند بی فایده
است.
وی با بیان اینکه حل مشکل ترافیک
تهران فقط با استفاده از وسایل نقلیه پاک
قابل حل است گفت :وجود ترافیک در معابر

شهر ،شهروندان را باید به سمت استفاده از
اتوبوس های بی آر تی ،مترو و دوچرخه سوق
دهد و این خود یک کار فرهنگی بحساب می
آید.
علی نوذرپور شهردار منطقه 22با
حضور در این جلسه طی سخنانی گفت:
امروزه ترافیک به یک چالش و معضل جدی
زیست محیطی و در عین حال به یک معضل
برای سالمت روان جامعه تبدیل شده است.
شهردار منطقه 22با بیان اینکه در طول
یک دهه گذشته سهم کمک و اقدامات دولت
و شهرداری در توسعه حمل و نقل عمومی
کاهش یافته است ،افزود :در مدیریت شهری
جدید منطقه 22توجه جدی به فضای
عمومی شهری و حمل و نقل پاک شده است.
نوذرپور از احیای مسیر دوچرخه سواری
صدرا در منطقه 22خبر داد و ادامه داد:

این مسیر دوچرخه سواری در دوباند رفت
و برگشت که در مجموع 4کیلومتر مسافت
دارد و در روز سه شنبه هفته جاری همایش
بزرگ دوچرخه سواری در این مسیر برگزار
می شود .وی در پایان اعالم امیدواری کرد تا
اجرای این برنامه ها زمینه مثبتی بر گامهای
بهتر در راستای کاهش میزان ترافیک و
آلودگیها و نیز عوارض ناشی از ترافیک در
سطح شهر ایجاد کند.

پس از تخریب مستحدثات تفکیک غیر مجاز پسماند توسط منطقه 18

آسمان محیط زیست اراضی موسوم به تقی آباد بار دیگر آبی شد

اراضی موسوم به تقی آباد در هجدمین تکه از پایتخت
که روزگاری به پاتوق فعالیت افراد متخلف در زمینه تفکیک
پسماند مبدل شده بود  ،حاال با تخریب مستحدثات و تسطیح
خاک رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته و بار دیگر آسمان آن
آبی تر از گذشته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،18پس از
اجرای تمهیدات مشترک دستگاه قضا  ،نیروهای انتظامی و
مدیریت شهری منطقه در انسداد مبادی ورودی و خروجی
منتهی به این اراضی و همچنین توقیف خودروهای سبک و

سنگین و متعاقب آن اجرای آرای مصوب در کمیسیون ماده
صد در خصوص مستحدثات غیر قانونی  ،حاال دیگر آن تب و
تاب حاکم بر این بخش از منطقه  18تهران فروکش کرده و
می توان آسمان آبی آن را مشاهده کرد.
این گزارش حاکی است  ،سید محمد فیاض
شهردارمنطقه در گزارشی به تبیین تدابیر اخیر صورت
گرفته در اراضی موسوم به تقی آباد پرداخت و اظهار داشت :
رویکردشهرداری تهران تبعیت و تحکیم قانون بوده و همین
امر موجب شد تا پس از اجرای آرای مصوب در کمیسیون
ماده صد و ارجاع پرونده مالکین مستحدثات غیر قانونی به
مراجع ذی صالح  ،طرح جایگزین برای فعالیت این اراضی
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مصوب
شود تا بتوان به توسعه و رشد زیرساختهای شهری و تأمین
سرانه های مورد شهروندان کمک کرد .وی ادامه داد  :از
ابتدای زمان حضورم در این منطقه بعنوان خادم شهروندان
 ،اولویت کارها و امورات بخشهای مختلف را بر مبنای 15
محور تدوین و ابالغ کردم که مقوله نگهداشت شهر و اهمیت
تفکیک پسماند از مبداء در رأس آنها قرار گرفت.
این مقام مسئول با اشاره به این نکته که امنیت  ،اعتماد

 ،سالمت  ،پویایی و نشاط ثمره حضور دستگاه قضا و نیروی
انتظامی در جامعه بوده  ،ابراز امیدواری کرد تا در سایه
همکاری های مشترک این دو نهاد با مدیریت شهری منطقه
بتوان شعار شهردار تهران مبتنی بر تهران شهری برای همه
را محقق و عدالت را در استفاده از حقوق شهروندی برقرار
کرد.
فیاض همچنین تأکید کرد  :یکی از اولویتهای مهم
برنامه های امسال مدیریت شهری  ،تسری یافتن قانون
مدیریت پسماند مصوب مجلس شورای اسالمی است و در
همین اثنا مقابله با عوامل بازدارنده و متخلف در امر اجرای
این مهم نیز مدنظر قرار گرفته که با ساماندهی اراضی موسوم
به تقی آباد به بخشی از این رویکرد بزرگ دست یافته ایم و
کماکان درصدد اجرای دیگر برنامه ها هستیم.
شهردار منطقه  18تهران پیرامون اقدامات انجام شده
پس از تخریب مستحدثات و ارجاع پرونده مالکین آنها به
مراجع قضائی یاد آور شد  :عملیات تسطیح بیش از  2هکتار
از این اراضی با بسیج همگانی دوائر اجرائی منطقه انجام شده
و پس از تکمیل  ،شاهد اجرای فاز تغییر کاربری و جایگزینی
طرح مصوب خواهیم بود.

زریر نگین تاجی شهردار شب تهران مطرح کرد ؛

لزوم استفاده از ظرفیت های گردشگری در راستای تامین درآمدهای پایدار

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران با تاکید بر لزوم بهره گیری
از ظرفیت های گردشگری به عنوان یکی
از منابع درآمد های پایدار شهرداری تهران
گفت :با سیاست گذاری مناسب می توان از
این ظرفیت مهم در جهت رونق اقتصادی و
کسب درآمد پایدار بهره برداری کرد
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی
و اقتصاد شهری شهرداری تهران ،زریر نگین
تاجی شب گذشته به عنوان شهردار شب
تهران از برخی مناطق شهر تهران بازدید به
عمل آورد.
نگین تاجی در ابتدا ،از منطقه 13
بازدید به عمل آورد و با اشاره به وجود
بوستان جنگلی سرخه حصار در این منطقه
گفت :این بوستان قطب گردشگری شرق
تهران است و لذا به عنوان یکی از مهم ترین
پروژههای مشارکتی منطقه  13در جهت

گردشگری شرق می تواند مطرح باشد.
وی افزود :حفظ و نگهداشت پارک
جنگلی سرخه حصار  ،میتواند در افزایش
سرانههای تفرجگاهی و گردشگری نقش
بسزایی ایفا کند.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد
شهری شهرداری تهران در ادامه تاکید کرد:
شهرداری تهران به صورت شبانه روز در
حال فعالیت در حوزه های گوناگون است تا
خدمت رسانی به شهروندان در حد مطلوب
ارائه شود.
نگین تاجی در ادامه با تاکید بر حفظ
روند کنونی در وصول درآمد ها در منطقه
 13گفت :سرمایه گذاری و مشارکت های
شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی
ارزشمند و یکی از منابع پایدار درآمدی به
شمار می آیند.
شهردار شب تهران در ادامه بر استفاده

از ظرفیت در آمدهای غیر نقد جهت پرداخت
دیون تاکید کرد و گفت :مدیریت شهری
بر این باور است که می توان با تشویق
شهروندان به توسعه و تسهیل گری و حرکت
به سمت واگذاری وظایف از طریق پروژه های
مشارکتی  ،شاهد اشتغال زایی و رونق اقتصاد
شهری بود.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد
شهری شهرداری تهران در ادامه از
گرمخانه منطقه  13که پس از گرمخانه
مرکزی بیشترین آمار پذیرش مددجویان
را دارا است نیز بازدید کرد و افزود :وظیفه
ما خدمت رسانی صادقانه به افراد نیازمند
و اقشار آسیب پذیر جامعه است.
وی ادامه داد :بخش عمده ای از
وظایف شهرداری تهران در شب اتفاق می
افتد و این مهم با حضور پر رنگ تالش
گران شهرداری معنا پیدا می کند.

در ادامه شهردار شب تهران از پروژه
مرکز تجاری و اداری بخارست در منطقه
 6بازدید به عمل آورد .این پروژه در 21
طبقه شامل  8طبقه زیر همکف و 13
طبقه باالی همکف به صورت مشارکتی در
حال ساخت است و تا سال آینده به بهره
برداری می سد.
نگین تاجی همچنین در ادامه به
اتفاق هیئت همراه از پروژه ساماندهی و
باز پیرایی میدان هفت تیر و ایستگاه مترو
هفت تیر که در مراحل پایانی قرار دارد
بازدید کرد.
گفتنی است؛ بهره برداری از این
پروژه نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور
سفرهای درون شهری شهروندان دارد .در
همین راستا شهرداری منطقه  6مساعدت
مالی برای تکمیل این پروژه را خواستار
شد.

خبر كوتاه

انتقاد الویری از افزایش بی رویه نیروی
انسانی در شهرداری طی  17سال

مرتضی الویری ،شهردار سابق تهران پس از جلسه 8
شهردار پس از انقالب تهران با پیروز حناچی ،از افزایش
نیروی انسانی در شهرداری طی  ۱۷سال اخیر انتقاد کرد.
مرتضی الویری پس از جلسه شهرداران سابق تهران با
پیروز حناچی در جمع خبرنگاران گفت ۱۷ :سال پیش من
در آن سوی میز نشسته و شهردار تهران بودم و امروز در
این سوی میز و عضو شورای شهر هستم .من تمام ایدههای
خود را در همان برنامه سوم توسعه شهرداری تهران می
بینم که از هفته آینده در دستور کار شورای شهر قرار
خواهد گرفت.
وی ادامه داد :در آنجا اولویت اصلی حل مشکل حمل
و نقل ،ترافیک و آلودگی هوا است که به نوعی ارتباط
مستقیم با هم دارند و اگر یکی از آن ها را حل کنیم،
دیگری هم حل خواهد شد.
الویری در پاسخ به این سوال از  ۱۷سال قبل که شما
شهردار بودید تا االن چه دستاوردهای بزرگی در تهران به
دست آمده است گفت :زمانی که من در شهرداری بودم
بودجه سالیانه با  ۷۰۰میلیارد تومان بسته میشد ،اما االن
این بودجه به  ۱۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان رسیده است،
یا نیروی انسانی در زمان من  ۲۵هزار نفر بود که امروز به
 ۶۸هزار نفر رسیده است .وی افزود :از آن زمان تاکنون
تهران دو برنامه توسعه دارد و چندین شهردار را تجربه
کرده است و امروز شبکه های بزرگراهی گسترده شده و
خط مترو که زمانی تنها یک خط بود امروز یک شبکه
گسترده مترو شده است و دو خط دیگر هم تا نیمه دوم
سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
روابط عمومي و بينالملل شركت راهآهن شهري تهران و
حومه (مترو) اعالم كرد :

ميزان آب چشمه علي در باالترين حد
چهار ماه گذشته قرار دارد

روابط عمومي و بينالملل شركت راهآهن شهري
تهران و حومه (مترو) خبر داد :مقدار آبدهي چشمه علي
طي چهار ماه گذشته از  20ليتر در ثانيه به بيش از  70ليتر
در ثانيه افزايش يافته و وضعيت اين چشمه از نظر آبدهي
كام ً
ال عادي است.
به گزارش روابط عمومي و بينالملل شركت راهآهن
شهري تهران و حومه (مترو) ،برخالف اطالعات نادرست و
تبليغات منفي درباره وضعيت آب چشمه علي كه در برخي
از رسانهها منتشر شده بود؛ الزم است توضيحاتي را در
خصوص آخرين وضعيت اين چشمه ارائه نماييم:
نمودار هيدروگراف آبدهي نشان ميدهد رفتار
هيدروديناميكي چشمه علي طي چند ماه گذشته عادي
شده است اما با توجه به انجام آخرين مرحله عمليات
عمراني در روزهاي آينده ،احتمال كاهش موقت آبدهي به
دليل آخرين عمليات عمراني به مدت محدودي وجود دارد
كه البته پي از اين مدت وضعيت چشمه به حالت عادي
برگشته و جاي نگراني نيست.
چشمه علي از نظر زمين شناسي يك چشمه گسله
وكارستي است كه همانند بسياري از منابع آبي و چشمههاي
فالت ايران ،مقدار آبدهي آن در فصول مختلف متفاوت
بوده و به مقدار بارش ساالنه بسيار وابسته است.
بررسي نمودار هيدروگرافي سال گذشته اين چشمه
نشانگر همين موضوع است به طوري كه كمترين مقدار
دبي معموالً در انتهاي تابستان و بيشترين مقدار آبدهي
در انتهاي زمستان و ابتداي بهار رخداده است؛ از اين رو
مقدار آبدهي چشمه در سال آبي جاري نيز از همين روند
تبعيت كرده است ،به طوري كه مقدار آبدهي چشمه طي
چهار ماه گذشته از  20ليتر در ثانيه به  70ليتر در ثانيه
افزايش يافته است.

منطقه  15رکوردار صدور پروانه
ساختمانی در شهر تهران

براساس گزارش مدیر کل تدوین ضوابط و نظارت
صدور پروانه شهرداری تهران ،منطقه 15رکوردار بیشترین
تعداد صدور پروانه ساختمان بوده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،15
وحیدرضا محمدی شهردار منطقه  15در توضیح این
خبرگفت :طبق مقایسه آماری پروانه ساختمانی  9ماه اول
امسال با سال گذشته ،تعداد پروانه ساختمانی از  739فقره
به هزار و  336فقره رسیده و شاهد رشد  81درصدی در
این زمینه هستیم .شهردار منطقه افزود :شفاف سازی،
روان سازی ،سهولت کار و افزایش میزان مراجعه ساکنان
منطقه از جمله عوامل رشد مجوزهای صادره ساخت و ساز
در این منطقه بوده است.
وی با اشاره به افزایش خدمات و تسهیالت برای
مراجعان بافت های فرسوده گفت :برای مراجعین این بافت
اقداماتی نظیر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده ها،
استقرار نماینده سازمان نوسازی در محله های دارای بافت
فرسوده به منظور تسریع در روند امور و نیز بازدید های
میدانی و خارج از نوبت شورای معماری باعث افزایش صدور
پروانه بافت از  95پروانه در کل سال گذشته به  127پروانه
در  9ماه امسال شده است.
محمدی در پایان اضافه کرد :زمان صدور پروانه
ساختمانی و گواهی عدم خالف و پایان کار نیز در این
مدت کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

گاردریلهایموجوددرمنطقه 21مرمت،
ایمن سازی و مناسب سازی می شوند

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه  21از مرمت ،ایمن
سازی و مناسب سازی گاردریل های موجود در این منطقه
به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات و تصادفات در
سطح معابر عبوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،21
محمدرضا سالمی معاون حمل ونقل و ترافیک این منطقه
با اعالم خبر فوق گفت :کارشناسان معاونت حمل و نقل
و ترافیک منطقه 21در راستای «مرمت ،ایمن سازی و
مناسب سازی» گاردریل های سطح این منطقه در «بزرگراه
های فتح ،شهید لشگری و آزادگان» اقدامات نیاز سنجی و
اجرای عملیات نصب را طبق جدول زمان بندی آغاز کردند.
سالمی در همین خصوص یادآور شد :اجرای عملیات
«مرمت ،ایمن سازی و مناسب سازی گاردریل های
فرسوده» موجود در سطح منطقه 21جزء اولویت های
کاری معاونت حمل و نقل و ترافیک بوده که به منظور
«افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات و تصادفات جاده
ای» در سطح بزرگراه های این منطقه در حال اجراست.

