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اخبار
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران خبر داد

بررسی پروژههای عمرانی مناطق و
هزینههای نگهداشت شهر در سال آینده

مدیرکل برنامه و بودجه از بررسی بودجه سال آینده
مناطق  22گانه شهرداری تهران خبر داد و اعالم کرد:
در این جلسات پروژههای عمرانی هر منطقه به همراه
هزینههای مربوط به بخشهای مختلف هر منطقه برای
سال  98بررسی میشود .به گزارش روابط عمومی معاونت
برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران،
ابوالفضل مرادی اظهار کرد :برگزاری جلسات بررسی بودجه
تخصصی سال  98مناطق  22گانه در اداره کل برنامه و
بودجه شهرداری تهران تشکیل و مطابق جدول زمانبندی
به تفکیک هر منطقه برگزار شد .مدیرکل برنامه و بودجه
در ادامه با بیان فرآیند و شکل این جلسات افزود :در
جریان برگزاری این جلسات ابتدا گزارشی توسط شهردار
و معاونان هر منطقه از پیشبینیهای بودجه سال  98و
ویژگیهای آن ارائه شد که محدودیتهای بودجهای
و ضرورت توجه به کاهش مشکالت در سطح مناطق از
جمله مهمترین موضوعات مطرح شده توسط این افراد بود.
مرادی همچنین موضوعات مورد بحث در این جلسات را
بحث بودجه نگهداشت شهر و ایجاد و احداث پروژههای
مختلف در حوزههای عمرانی ،خدمات شهری و فضای سبز،
ترافیک و اجتماعی و فرهنگی بیان کرد و گفت :در این
جلسات پیشبینی بودجههای ضروری برای مناطق 22
گانه شهر تهران صورت گرفته تا بر اساس منابع پیشبینی
شده در بودجه سال آینده بتوانیم مشکالت آنها را به
حداقل برسانیم؛ آنچه که در موضوع بودجه مورد توجه
جدی شهرداری تهران قرار دارد ،اجرای اقدامات موثر برای
ارایه خدمات ،آسایش شهروندان و نگهداشت شهر است.
مدیرکل برنامه و بودجه با اشاره به برگزاری جلسات مختلف
تخصصی برای تدوین بودجه بخشهای مختلف شهرداری
تهران در سال آینده ،اظهار امیدواری کرد :هدف از برگزاری
جلسات تخصصی برای تدوین بودجه معاونتهای تخصصی،
مناطق ،سازمانها ،ادارات کل و شرکتهای شهرداری
تهران در سال  98این است که این بودجه به عنوان یک
نقشه راه کلی در کل شهر تهران باعث پیشرفت در ارائه
خدمات مطلوبتر به شهروندان و نگهداشت بهتر شهر شود
 .شاپور رستمی ،معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری
تهران نیز که جلسه نهایی بررسی بودجه حضور یافته بود،
در خصوص لزوم توجه به برنامهریزی دقیق برای تحقق
درآمدها و هزینهکرد هدفمند بودجه در بخشهای مختلف
تاکید کرد :شهرداران مناطق باید برای ارتقای درآمدهای
پایدار و کاهش هزینههای منطقه تحت مدیریت خود
مصمم باشند .جلسات بررسی بودجه سال  98مناطق
شهرداری تهران طی سه روز متوالی به تفکیک هر منطقه
و با حضور مدیرکل برنامه و بودجه ،مدیرکل هماهنگی،
نظارت و پیگیری امور مناطق ،مدیرکل هماهنگی فنی و
عمران ،مدیرکل برنامهریزی ترافیک ،مدیریت حمل و نقل
عمومی شهرداری ،شهرداران و معاونان مناطق  22گانه،
نمایندگان معاونتهای تخصصی شهرداری ،معاونان و
مدیران ستادی ادارات کل برنامه و بودجه و هماهنگی،
نظارت و پیگیری شهرداری تهران برگزار شد.

بررسی پروژه های بهسازی محیطی
بافت های فرسوده منطقه 3

به منظور بررسي برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي
ساماندهي و نوسازي بافت هاي فرسوده سطح منطقه 3
،پروژه های بهسازی محیطی بافت های فرسوده این منطقه
بررسی شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،3
در این جلسه گزارشی از اقدامات دفتر توسعه محله ای
حسن آباد زرگنده و درب دوم درخصوص مطالعات ،پروژه
های پیشنهادی و برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت بهسازی
محیطی بافت های فرسوده مذکور شامل ،ساماندهی
پیادهرو محورهای دلیری ،آزادمنجیری ،عمرانی ستارکشانی
و خانجانی ،تجهیز و ایمنسازی کوچههای پلکانی و پرشیب
و ساماندهی و تجهیز فضاهای رهاشده در سطح محالت
زرگنده و درب دوم و بهسازی و ساماندهی مرکز محله درب
دوم و محور عمرانی ارائه شد .همچنین به منظور گسترش
و بهبود كيفيت ارائه خدمات عمومي به شهروندان ،تسهیل
در دسترسی ها و بهسازی منظر شهری در سطح محالت
مذکور ،پروژه های پیشنهادی با تعامل سازمان نوسازی
شهر تهران ،شهرداری منطقه  3و دفتر توسعه محله ای
تدقیق و ضمن پیگیری جذب اعتبارات الزم ،جهت اجرا
در یک برنامه زمانبندی مشخص در دستور کار قرار بگیرد.
این جلسه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه
شهری منطقه  3جلسه ای با حضور معاونين تخصصی
منطقه و نمایندگان سازمان نوسازی شهر تهران و مدیر
دفتر توسعه محله ای حسن آباد زرگنده و درب دوم برگزار
شد.
در بازدید مدیر کل معماری و ساختمان از منطقه  10مطرح شد؛

هویت بخشی و ارتقای منطقه  10با
اجرای پروژه های محرک توسعه

بافت های شکل گرفته در محالت و همچنین معابر
دارای اصالحیه در طرح تفصیلی ،با حضور سهیال صادق
زاده شهردار منطقه ،سید حمید موسوی مدیر کل معماری
و ساختمان شهرداری تهران و هیات همراه مورد بازدید
قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10مدیر
کل معماری و ساختمان در بازدید از سطح معابر دارای
اصالحیه طرح تفصیلی ،بافت های شکل گرفته و فضاهای
بی دفاع شهری در خیابان های دامپزشکی ،هاشمی ،امام
خمینی(ره) با اشاره به این که یک پروژه خوب می تواند
محله و منطقه را ارتقا دهد ،اصالح ضوابط در راستای
هویت بخشی و ارتقا منطقه را الزم و ضروری دانست و
بر نماهای ساختمان مطابق نقشه مصوب نما ،صدور اخطار
برای جابجایی تیرهای برق و تبدیل آن به پایه های دیواری
در راستای تسهیل تردد و رفع خطر و جمع آوری کافوهای
مخابرات تاکید کرد.
وی در ادامه پیشنهاداتی در قالب« :تشکیل کمیته
شهرسازی بافت ،تدوین ضوابط خاص در منطقه و احداث
پارکینگ های هوشمند» ارائه داد.
در این بازدید شهردار منطقه نیز با اشاره به پیگیری
های الزم برای ایمن سازی و حذف تعریض در برخی
معابر منطقه ،یکی از تمهیدات صورت گرفته را ممنوعیت
استفاده از سنگ در کمیته نما عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به تمهیدات صورت گرفته
برای پایلوت سازی کوچه صفدری برای اجرای رنگ در
شهر ،خواستار حفظ بافت محالت و ارائه مشوق هایی برای
بازسازی و نوسازی این بافت ها شد.

حناچی در جشن پایش سالمت  17هزار کارگر خدمات شهری:

تهرانی ها نیاز به تحرک بدنی بیشتری دارند

شهردار تهران در جشن پایش سالمت
 17هزار کارگر خدمات شهری و آغاز چکاپ
سالمت کارمندان شهرداری که صبح دیروز
برگزار شد با ارائه آمارهایی درباره وضعیت
سالمت پایتخت نشینان از نیاز مردم تهران
به تحرک بدنی بیشتر سخن گفت.
پیروز حناچی در جشن پایش سالمت
 17هزار کارگر خدمات شهری و آغاز چکاپ
سالمت کارمندان شهرداری تهران ،با تبریک
والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار
گفت :ارتباط این روز با تولد حضرت زینب
(س) در این است که آن حضرت در روز
عاشورا با وجود رنج ها و مصائب شخصی به
سایر رنج دیدگان رسیدگی و آن ها را تیمار
می کرد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت سالمت
در تهران عنوان کرد :در پایتخت ساالنه
تعدادی از همشهری ها فوت می کنند که
هزار و  200مورد از آن ها به دلیل سوانح و
حوادث است و  ۴۰۰نفر هم هر سال به دلیل
عدم رعایت مسائل ایمنی کشته میشوند .در
تهران بیش از  ۹درصد از شهروندان مبتال

به دیابت هستند که تقریباً نیمی از آن ها از
بیماری خود خبر ندارند.
شهردار تهران ادامه داد :کلسترول 50
درصد از شهروندان باالی  ۱۷۰است و ۳۰
درصد هم تری گلیسیرید دارند .همچنین از
هر  ۵تهرانی یک نفر فشارخون دارد و در

 7بنای ارزشمند تاریخی در پهنه فرهنگی رودکی مرمت شد

شهردار منطقه  11تهران از مرمت  7بنای ارزشمند تاریخی و فرهنگی از سوی
سازمان زیباسازی شهر تهران با مشارکت شهرداری منطقه  11و شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی ذیل نظارت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،11نصراله آبادیان در این باره گفت :پهنه
فرهنگی رودکی بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران است که مساحتی به وسعت 35
کیلومتر مربع را در بر می گیرد .این پهنه از شمال به خیابان انقالب ،از جنوب به خیابان
نوفل لوشاتو از شرق به خیابان حافظ و از غرب به خیابان ولی عصر (عج) محدود می شود.
آبادیان افزود :فاز اول عملیات اجرایی این پهنه از چندی پیش آغاز شده است که در
راستای باززنده سازی و بازآفرینی پهنه فرهنگی رودکی تا کنون  7بنای ارزشمند تاریخی
مرمت شده اند.
وی ادامه داد :این  7بنا شامل موسسه حکمت و فلسفه ،هنرستان پسرانه بنکدار
،کفاشی آداک ،ساختمان اداره اوقاف ،مهدکودک طالیع ،کانون بازنشستگان تامین
اجتماعی و قنادی بامداد است که در پهنه فرهنگی رودکی قرار دارند.
آبادیان همچنین در ارتباط با قدمت بناهای مرمت شده افزود:تمامی این بناها تاریخی
بوده و معماری وقدمت آنها به دوره پهلوی اول و یا دوم باز می گردد مثال ساختمان قنادی
بامداد در سال  1308احداث شده است و این قنادی از سال  1314تا کنون فعال است .
شهردار منطقه  11همچنین در ارتباط با شیوه مرمت این بناها افزود:ساختمان
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ثبت میراث فرهنگی است و مرمت کلیه ساختمان ها
زیر نظر کارشناسان مرمت و منطبق با اصول میراث فرهنگی مرمت شده است.
به گفته شهردار منطقه  11تهران در محدوده پهنه فرهنگی رودکی  35بنای ارزشمند
تاریخی شناسایی شده اند که در راستای بازآفرینی و باز زنده سازی پهنه فرهنگی رودکی
مرمت سایر بناهای ارزشمنداین پهنه در دستور کار قرار دارد.
آبادیان همچنین عنوان کرد :مرمت آثار تاریخی ،ایجاد فضاهای مکث شهری،
نورپردازی و بازآفرینی فضاهای فرهنگی و پیاده راه سازی از جمله اقدامات اجرایی پیش
بینی شده در این پهنه است.

معرض سکته قلبی است و در سال  ۹۶نیز
هزار و  ۴۰۰نفر در تهران سکته قلبی کردند.
حناچی با بیان اینکه این آمارها حاکی
از آن است که ما باید به آلودگی و ترافیک
از منظر سالمت نگاه کنیم و شیوه زندگی
خود را در تهران تغییر دهیم ،تصریح کرد:

تهرانی ها نیاز به تحرک بیشتری در زندگی
دارند و تالش ما برای ترویج فرهنگ دوچرخه
سواری از این منظر است که می تواند به
کاهش استفاده از اتومبیل شخصی کمک
کند به و تحرک بیشتر شهروندان بینجامد.
وی تاکید کرد :تمام تالش ما این
است که از سرمایه اجتماعی برای پیشبرد
این اهداف استفاده کنیم و اگر سرمایه
های اجتماعی در تهران با ما همراه شوند
می توانیم به موفقیتهای بزرگی دست پیدا
کنیم.
شهردار تهران خاطرنشان کرد :هم
اکنون کم تر از یک درصد تهرانیها از
دوچرخه استفاده میکنند که ما میخواهیم
این رقم را به  ۵درصد برسانیم؛ در این صورت
مدیران شهری تالش می کنند تا معابر را
برای تردد دوچرخه سواران اصالح کنند .همه
این ها به وسیله استفاده از سرمایه اجتماعی
محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ،پیش
از سخنان شهردار تهران از پرستاران نمونه
تقدیر و تشکر صورت گرفت.

تدوین برنامه توسعه محالت منطقه  20کلید خورد

شهردار منطقه  20از آغاز تدوین برنامه توسعه محالت این منطقه با مشارکت و
استفاده از ظرفیت نخبگان محلی خبرداد و گفت :به عنوان اولین منطقه در شهر تهران،
به دنبال اثربخشی ریال به ریال هزینه کرد اعتبارات در فعالیت های مدیریت شهری این
منطقه هستیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20فرهاد افشار در جلسه هم اندیشی با
شورایاران محالت رویکرد مدیریت شهری این منطقه را بر اساس طرح حکمروایی خوب
شهری برشمرد و افزود :شفافیت ،جلب مشارکت مردمی و پاسخگویی مدیران شهری از
مهمترین مولفه های حکمروایی خوب شهری به شمار می آید که تالش می کنیم این مهم
در مجموعه مدیریت شهری محقق شود.
افشار ادامه داد :به عنوان اولین منطقه در شهر تهران ،با تکیه بر مشارکت نخبگان
محلی به دنبال اثر بخشی ریال به ریال هزینه کرد اعتبارات در فعالیت های مدیریت شهری
هستیم .وی افزود :همانطور که از شهروندان مسئولیت پذیری و مشارکت طلب می کنیم
مجموعه مدیریتی نیز در ارتباط با هزینه هر ریال از اعتبارات مسئول است و بابت این مورد
آمادگی پاسخگویی به شورایاران و جامعه محلی را داریم .افشار در خصوص ماموریت دفاتر
توسعه محلی و تدوین سند توسعه محالت گفت :این برنامه مالک عمل و پروژه های شهری
محالت خواهد بود که با نقطه نظرات نخبگان محلی تدوین می شود تا پروژه های شهری
طبق نظر و خواسته های شهروندان برنامه ریزی و اجرا شود .شهردار منطقه خواستار
مشارکت شورایاران در خصوص تدوین سند توسعه محلی و همکاری نخبگان محلی با دفاتر
توسعه محلی به عنوان متولیان اجرای این طرح شد .نماینده دفاتر توسعه محلی منطقه 20
در ادامه جلسه به تشریح نحوه تدوین برنامه توسعه محلی پرداخت و بازدیدهای میدانی،
جلسات حضوری و گفتگوهای چهره به چهره با معتمدان محلی ،شورایاران و نخبگان محلی
که در محالت انجام می شود را پایه تدوین این سند محلی برشمرد .جلسه هم اندیشی
شهردار منطقه  20با شورایاران محالت با حضور نماینده عضو شورای اسالمی شهر تهران،
مدیران ارشد شهرداری منطقه  ، 20مدیران سه دفتر توسعه محلی و دبیران شورایاری
محالت در سالن شهید تهرانی مقدم ساختمان مرکزی شهرداری منطقه برگزار شد.

سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران:

مسئولیت های اجرایی را به زنان واگذار کنیم
سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری
تهران با بیان اینکه در هر حوزه ای که زنان
امکان مشارکت داشته اند ،درخشیده اند ،گفت:
می توانیم کارهای اجرایی را به زنان واگذار
کنیم.
فاطمه راکعی در «اولین نشست تجارب
موفق حوزه زنان در مدیریت شهری» که دیروز
صبح در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد،
اظهار کرد :مسئله ساختار حوزه زنان بسیار حائز
اهمیت است .مسئله زنان در کشور ،شهرداری
تهران و در بسیاری از کالن شهرها ساختار
هماهنگی ندارد ،ساختار باید به گونه ای باشد
که بتواند به کمک مدیرانش سیاست گذاری،
برنامه ریزی ،اجرا ،نظارت و پیگیری را اجرا کند.
من در زمان ورودم به شهرداری تهران چنین
تجمیعی را در نظر داشتم که هنوز محقق نشده
است .وی یکی از پیگیری های اداره کل امور
بانوان در حوزه زنان را اختصاص  ۳۰درصدی
پست های مدیریتی به زنان در شهرداری تهران
عنوان کرد و گفت :عوامل بسیاری مخالف این
مسئله هستند و هنوز هم به نتیجه نرسیده
است ،اما ما تالش خودمان را ادامه می دهیم و
شما هم باید این مسئله را مطالبه کنید.
سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری
تهران خشونت زدایی ،تامین محیط امن و
تالش برای ارتقای موارد بهداشتی و ورزشی
را از مهم ترین موضوعات مربوط به زنان در
شهر دانست و افزود :این موارد در نظر سنجی از
بیش از  ۵هزار همکار خانم در شهرداری تهران
مشخص شده است .ما باید برای رسیدن به این
موارد برنامه داشته باشیم .بخشی از این برنامه
ها درون بخشی است .برنامه های درون بخشی
هم باید دو بخش شوند؛ یکی برنامه هایی که
وظیفه شماست و دیگری برنامه هایی با رویکرد
توانمندسازی ،گردشگری ،فرهنگی ،هنری،
تبلیغات و جشنواره های بزرگ در سطح کالن
شهرها است که باید با هدف به نمایش گذاشتن
فعالیت های زنان باشد.
راکعی عنوان کرد :نیمی از جمعیت تهران
و بسیاری از کالن شهرها زن هستند .حوزه زنان
تداخل مفرط با حوزه های دیگر دارد .تامین
امنیت زنان در فضاهای شهری ،مناسب سازی،
سالمت فیزیکی و احداث سالن های ورزشی

چند منظوره از جمله مواردی هستند که برای
بهبود شرایط بانوان باید در هر شهری به آن
پرداخته شود.
وی ادامه داد :همچنین گسترش خانه های
مادر و کودک در تمام مراکز خرید ،فروشگاه ها
و اماکن عمومی مورد نیاز است .در تهران برای
بانوان شهربانو و شهردخت داریم که با ضوابط و
شیوه نامه های شهرداری فعالیت می کنند ،اما
این ها هم باید افزایش پیدا کنند.
سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری
تهران با اشاره به اینکه به زنان ظلم مضاعف
شده و نمی توانیم نسبت به آن ها بی تفاوت
باشیم ،گفت :در حوزه زنان معتاد ،آسیب دیده،
متکدی و  ...در تهران سازمان خدمات اجتماعی
داریم که تاکنون عملکرد خوبی نداشته است.
در این زمینه ارگان های زیادی متولی هستند
و تداخل کار باعث شده شاهد عملکرد خوبی
نباشیم .راکعی همکاری شهرداری ها با سازمان
های مردم نهاد را یکی از راه های بهبود شرایط
بانوان دانست و عنوان کرد :ایجاد ارتباط مستمر
با سازمان های مردم نهاد ،پژوهشگران زن ،زنان
توانمند و  ...به جای واگذاری کار به پیمانکار می
تواند در ارتقای شرایط زنان در شهر و جامعه
کمک کند.
وی با بیان اینکه از ابتدا برنامه هایم دو
بعدی و با شعار شهر برای زنان و زنان برای شهر
بوده است ،گفت :در واقع شهر به کمک زنان
مدیریت می شود .زنان سال هاست که در حوزه
هایی که به آن ها امکان مشارکت داده شده
است درخشیده اند و این نشان می دهد می
توانیم زنان را به کارهای اجرایی وارد کنیم .برای
اینکه کار پایه علمی داشته باشد باید از زنان
مشاور استفاده کنیم و کارگروه های تخصصی
بیشترین کمک را می کند.
مشاور شهردار تهران با بیان اینکه نخستین
جشنواره دختران را در شهر تهران داشته ایم،
گفت :این مسائل در شهر مغفول مانده اند و هر
جای این کشور که هستیم باید به آن بپردازیم.
راکعی با اشاره به اینکه در تهران  ۶۷مراکز
مهارت آموزی زنان ۲۲ ،مجموعه شهربانو ،یک
شهردخت و بیش از  ۳۰۰سرای محله داریم،
تصریح کرد :آموزش اخالق و حقوق شهروندی،
فرهنگ آپارتمان نشینی ،تفکیک پسماند از

مبدا و  ...مواردی مربوط به شهر هستند که می
توانیم زنان را در آن محور قرار دهیم.
حق شناس :اختصاص  30درصدی
مدیریت موجب رشد بانوان نمی شود
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ،در ادامه
این برنامه محمد جواد حق شناس اظهار کرد:
این روزها برای جشن چهلمین سال انقالب
آماده می شوم .در دوران انقالب شاهد بودیم
بخش عمده ای از نیروها و حاضران در تظاهرات
به نحوه حاکمیت رژیم سابق ،زنان بودند .با
توجه به اینکه رهبر انقالب از حوزه مرجعیت و
اداره امور دینی مردم برخاسته بودند این مسئله
مطرح بود که نگاه ایشان به ورود زنان به عرصه
این مسائل چیست؟
وی ادامه داد :این حوزه و نگاه در اوج
انقالب و رویکردی که امام خمینی(ره) به عرصه
و جایگاه زنان داشت توانست به این موقعیت
برسد و ما شاهد تقویت نگاه حاکم به زنان
شدیم .رییس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی
شورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد :شاید در
فضای ابتدای دهه  40که با پدیده انقالب سفید
مواجه شدیم ،یکی از محورهایی که در بحث
اصالحات نظام شاهنشاهی مطرح شد ،مسئله
حق رای زنان بود و زنان برای اولین بار در دهه
 40زنان حق رای به دست آوردند.
حق شناس ادامه داد :در انتخابات مجلس
خبرگان «منیره گرجی» که کارشناس مسائل
دینی بود توسط مردم تهران انتخاب شد و
اولین حضور زنان در عرصه تصمیم سازی پس
از انقالب را رقم زد .اگر مطالبه گری زنان از
همان مقطع ادامه پیدا می کرد امروز شاهد
چنین شرایطی نبودیم .وی با بیان اینکه این
مطالبه در سال های بعد در شکل گیری مجلس
شورای اسالمی دیده شد ،تصریح کرد :از مجلس
ششم به بعد شاهد حضور جدی زنان در کرسی
های انتخاباتی هستیم .در شهرستان هایی که
فقط یک کرسی وجود داشت شاهدیم که زنان
توانستند اعتماد جامعه رای دهندگان را کسب
کنند و به مجلس راه پیدا کنند و سهم زنان را
ارتقا دهند .اما در رویکرد بعدی به جای اینکه
شاهد یک نمودار صعودی باشیم در مجلس
پیشین به حداقل ها رسیدیم.
رییس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی

شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه در
مجلس کنونی شاهد بهترین قانونگذاری ها برای
زنان هستیم ،گفت :سهم زنان به حداکثر خود
رسیده است که به عنوان یک نکته ارزشمند
قابل تقدیر است و من این مسئله را تا حد
زیادی به مطالبه زنان اختصاص می دهم که به
یک خواست عمومی تبدیل شده است.
حق شناس ادامه داد :زمانی می توانیم
از یک جامعه پیشرفته صحبت کنیم که این
شاخص ها رو به رشد برود و برای اینکه این
شاخص ها رو به رشد برود باید مدیران توانمند
داشته باشیم .زنان ما باید تالش کنند تا بتوانند
نقش بیشتری را از منظر مدیریتی ایفا کنند.
وی عنوان کرد :یکی از رویکردهای ساده
برای رسیدن به مدیریت زنان می تواند ایده
سهمیه جنسیتی باشد که من با این سهمیه
ها موافق نیستم .فکر می کنم زنان باید تالش
بیشتری کنند که توانمندی ها و استعدادهای
آن ها زمینه بروز پیدا کند و این توانمندی ها
خودش را به ساختار مدیریتی کشور تحمیل
کند .با نگاه های سهمیه ای به خصوص در
حوزه های علمی و پژوهشی مخالف هستم.
جامعه اگر طبیعی رشد کند جامعه پایدارتری
خواهیم داشت .رییس کمیسیون اجتماعی
و فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران با بیان
اینکه عدد گذاشتن موجب رشد بانوان نمی
شود ،تاکید کرد :ما می توانیم  30درصد را به
مدیریت بانوان اختصاص دهیم اما این کار زمینه
رشد بانوان را به وجود نمی آورد .باید استعدادها
بروز پیدا کند تا به یک ایده آل برسیم.
حق شناس در پایان خاطر نشان کرد:
باید کمک کنیم زنان بیشتر و بیشتر پیشرفت
کنند و به مرور مجموعه ای از زنان توانمند را به
جامعه تقدیم کنیم و این زنان به مرور می توانند
حق خودشان را به مدیریت کشور تحمیل کنند.

اتوبوس دیابت در میدان تجریش مستقر شد

به منظور اطالع رسانی و افزایش آگاهی شهروندان
در خصوص بیماری دیابت و ارتقاء سطح سالمت جامعه،
اتوبوس دیابت در میدان تجریش مستقر شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سودابه
سوداگر مدیر اداره سالمت شهرداری این منطقه با بیان
مطلب فوق اظهار داشت  :برای جلوگیری از پیشرفت بیماری
دیابت به عنوان بیماری خاموش و به حداقل رساندن آسیب

آن به اعضای بدن و ترغیب شهروندان به خصوص میانساالن
و سالمندان به چکاپ و معاینه مداوم و انجام تست دوره ای
قند خون ،اتوبوس دیابت در میدان تجریش مستقر شد.
سوداگر با بیان اینکه این طرح از روز شنبه  22دی ماه
آغاز و تا روز چهارشنبه  26دی ماه از ساعت  8الي  16ادامه
دارد خاطر نشان ساخت :این اتوبوس در پایانه ی اتوبوس
رانی میدان تجریش با هدف ارتقاء سطح سالمت شهروندان

مستقر شده است .مدیر اداره سالمت شهرداری این منطقه
در خصوص خدمات این اتوبوس افزود :مشاوره تغذیه ،تست
رایگان قند خون،مشاوره پزشکی و توزیع بروشور از جمله
خدمات بهداشتی و مشاوره ای اتوبوس دیابت است و مراجعه
کنندگانی که پس از معاینه مشخص شد در معرض بیماری
دیابت و یا مبتال به آن قرار دارند به مراکز ویژه دیابت معرفی
می شوند.

خبر كوتاه

تعیین تکلیف بافت های فرسوده در
منطقه  5پایتخت

نوسازی بافت های فرسوده محالت کن ،حصارک و
باغ فیض با اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار منطقه  5به طور
جدی در حال پی گیری است .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،5حاجی علیاکبری مدیرعامل سازمان
نوسازی شهر تهران با حضور درمنطقه ،به اهمیت مدیریت
هماهنگ در نوسازی و حل مسائل بافتهای فرسوده اشاره
کرد و درباره ساختار و دستورالعمل ستاد بازآفرینی مناطق
و کارگروه ها گفت  :به فراخور موضوعات قابل بررسی،
امکان تغییر در ساختار اعضای کارگروهها وجود دارد و
ستاد بازآفرینی فقط مختص شهرداری های مناطق نیست،
بلکه ارگان های دیگر نظیر اداره ثبت اسناد و امالک،
شرکت آب و فاضالب ،برق و گاز و آموزش و پرورش
منطقه ،اداره کل میراث فرهنگی ،نیروی انتظامی مستقر
در محالت هدف ،اداره کار و رفاه اجتماعی ،مرکز بهداشت
و کمیته امداد شمال غرب تهران ،ادارات بهزیستی ،اوقاف
و سرپرستی بانک مسکن در این مهم یاری رسان هستند
 .وی به محالت هدف بازآفرینی در منطقه ( 5محله کن
با  73هکتار و حصارک با  3هکتار بافت فرسوده) اشاره
کرد وگفت  :بازآفرینی این محالت در اولویت بوده و البته
بخشی از محله باغ فیض نیز شامل این طرح می شود.
رجبعلی خسروآبادی شهردار و رئیس ستاد بازآفرینی پایدار
منطقه  5در تشریح ساختار ستاد گفت  4 :کارگروه در این
طرح فعال بوده که کارگروه اجرایی در نواحی ،از طریق
شهردار ناحیه اقدام به احصای موارد مهم در محالت کرده
و تسهیلگران دفاتر توسعه محالت در کن و حصارک نیز
نیازهای محالت را بررسی و به کارگروه های تخصصی
انتقال می دهند .در مرحله بعدی سه کارگروه تخصصی
شامل کارگروه ضوابط و مقررات به ریاست معاونت
شهرسازی و معماری منطقه ،کارگروه خدمات و زیر ساخت
به ریاست معاون فنی و عمرانی منطقه و کارگروه اجتماعی
و فرهنگی به ریاست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه
تشکیل شده که مصوبات ستاد باز آفرینی با مشارکت این
کارگروه ها در جلسات ستاد بازآفرینی ،مطرح و تصویب می
شود  .شهردار منطقه افزود  :مواردی نظیر لزوم تشکیل
کارگروه ثبتی برای تعیین تکلیف امالک فاقد سند محالت
کن و حصارک ،ضرورت بازبینی و دقت نظر در ضوابط
ویژه ساخت و ساز مالک عمل در محالت دارای بافت
فرسوده ،بررسی برنامههای پیشروی کارگروههای منطقه و
مشاوره های حقوقی برای تشکیل پرونده ثبتی انجام شده،
در نشست های ستاد بازآفرینی بررسی می شود .وظیفه
نماینده سازمان نوسازی و کارشناس ستاد بازآفرینی منطقه
نیز ،ارتباط بین کارگروه ها و اعضای ستاد بوده و مقرر شده
برای حصول نتیجه مناسب ،جلسات هم اندیشی ستاد و
کارگروه های بازآفرینی پایدار منطقه ،هر ماه تشکیل شود.
نگین تاجی مطرح کرد؛
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سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران،
طلب شهرداری از دولت در بخش درآمدهای حاصل از
جرایم راهنمایی و رانندگی را هزار و  200میلیارد تومان
عنوان کرد .برآوردها نشان میدهد حداقل در پنج سال
گذشته هیچگاه سهم  60درصدی شهرداری از محل
جریمههای رانندگی محقق نشده است .این را هم باید به
لیست مطالبات شهرداری تهران از دولت اضافه کرد که
سبب شده بسیاری از طرحها و پروژهها با مشکالت مالی
مواجه شوند .بر اساس قانون 60 ،درصد از کل مبلغ جرایم
مربوط به شهرداریهاست و از کل این  60درصد42 ،
درصد از مبلغ جریمههای راهنمایی و رانندگی متعلق به
شهرداری تهران است .سهمی که یا به صورت قطره چکانی
پرداخت نمیشود یا اصال به حساب شهرداری تهران واریز
نمیشود .اما حاال ،زریر نگین تاجی در گفتوگو با خبرنگار
شهرنوشت ،با اشاره به سهم شهرداری از درآمدهای حاصل
از جرایم راهنمایی و رانندگی بیان کرد :برآوردهای ما
نشان می دهد از سال  1385سهم شهرداری تهران هیچ
گاه به طور کامل پرداخت نشده است .او گفت :بر اساس
بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور که البته تایید هم
شده ،دولت از محل درآمدهای جرایم راهنمایی و رانندگی
چیزی در حدود یک هزار و  700میلیارد تومان تا پایان
سال  96به شهرداری تهران بدهکار است .البته بر اساس
قانون بودجه امسال کل کشور که بحث تهاتر میان بدهی
و طلب شهرداری و دولت به میان آمد ،مقرر شد 500
میلیارد تومان طلب دولت از شهرداری تهاتر شود .با در نظر
گرفتن این مصوبه ،طلب شهرداری از دولت از محل جرایم
راهنمایی و رانندگی به یک هزار و  200میلیارد تومان
رسیده است .پیشتر شهرنوشت گزارش داده بود که ،در
سال  1395درآمد راهنمایی و رانندگی از محل جریمهها
 689میلیارد و  800میلیون تومان بود که از این میزان
فقط  10میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شده
است.

بوستان «نشاط کودک» در منطقه 13
به زودی افتتاح میشود

با تبدیل کارخانه متروکه جوراببافی در محله شورا
به بوستان ،سرانه فضای سبز منطقه به میزان قابل توجهی
افزایش مییابد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،13
مرتضی رحمان زاده دراینباره گفت :این محله یک بوستان
محلی کوچک به نام «شورا» دارد که به تنهایی پاسخگوی
نیازهای جمعیت محله نیست .از اینرو با توافق شهرداری
منطقه و بنیاد مستضعفان ،طرح تبدیل کارخانه جوراببافی
به بوستان در محله شورا که سالها متروکه و بدون استفاده
باقی مانده بود در دستور کار قرار گرفته و در حال تکمیل
است .رحمانزاده افزود :در حال حاضر ساخت بوستان
«نشاط کودک» در زمینی به مساحت  5هزارمترمربع با
هدف ارائه خدمات مطلوب به اهالی و افزایش رضایتمندی
آنها ،حدود  80درصد پیشرفت داشته و بهزودی به
بهرهبرداری میرسد .وی ادامه داد« :این بوستان پس
از بهرهبرداری به امکاناتی از قبیل زمین بازی کودکان،
سرویس بهداشتی ،نمازخانه ،مبلمان پارکی،گونههای
گیاهی متنوع ،گلدانهای سنگی ،آبنما و ....تجهیز میشود
و در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
شهردار منطقه  13اظهار داشت  :با ساخت این بوستان
اهالی محله شورا هم مانند محلههای دیگر صاحب بوستان
میشوند چراکه اکنون شهروندان این محله مجبورند
برای گذراندن ساعات اوقات فراغت خود به بوستانهای
محلههای همجوار بروند که این موضوع برای سالمندان و
افرادی که وسیله نقلیه شخصی ندارند سخت است.

