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اخبار

موافقت شورای اقتصاد با تمدید فاینانس
 ۴۷۰میلیون یورویی خط  ۶مترو

مدیرعامل مترو تهران و حومه شهر تهران از موافقت
شورای اقتصاد با تمدید فاینانس  ۴۷۰میلیون یورویی خط ۶
مترو خبر داد.علی امام با اعالم موافقت شورای اقتصاد با تمدید
مصوبه استفاده خط  ۶مترو از تسهیالت مالی خارجی با بیان
اینکه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری  -معاون اول
رئیس جمهور  -تشکیل جلسه داد و بر اساس آن درخواست
وزارت کشور مبنی بر تمدید مصوبه شورای اقتصاد در مورد
احداث خط  ۶مترو تهران به مبلغ  ۴۷۰میلیون یورو بررسی
شد ،گفت :در سنوات گذشته برای احداث خط  ۶و  ۷مترو
فاینانسهایی در نظر گرفته شده بود که رقم ناخالص فاینانس
خط  ۴۷۰ ،۶میلیون یورو در نظر گرفته شده است .امام با بیان
اینکه قرارداد خط  ۶و  ۷در راستای تأمین واگن بود ،اظهارکرد:
در دوره مدیریت اسبق شهر قیمتی که برای تهیه واگن به
وزارت کشور اعالم شد ،بسیار باال بود به گونهای که این قیمت
مورد تأیید وزارت کشور قرار نگرفت .به همین دلیل موضوع
خرید واگن مسکوت ماند .وی با اشاره به اینکه مذاکرات در
دوره مدیریت شهری جدید برای استفاده از فاینانس خط  ۶و
 ۷ادامه داشت تا اینکه توانستیم با تعدیل قیمتها نظر وزارت
کشور را جلب کنیم ،گفت :در حال پیگیری تخصیص فاینانس
به خط  ۶مترو هستیم اما از زمانی که فاینانس به تأیید شورای
اقتصاد برسد و تا زمانی که اولین  LCباز شود  ۱۰ماه تا یک
سال به طول میانجامد بنابراین باید منتظر طی شدن روال
اداری باشیم تا بتوانیم از این فاینانس بهدرستی استفاده کنیم.

شهر تهران  ۱۰هزار واحد نا ایمن دارد

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری از وجود  ۱۰هزار واحد نا ایمن در شهر تهران خبر
داد و رفع خطر تمامی واحدهای نا ایمن را از اولویت های
شورای شهر تهران اعالم کرد .زهرا صدراعظم نوری ،رئیس
کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری با بیان
اینکه در شهر تهران  ۱۰هزار واحد نا ایمن شناسایی شده
است گفت :کاهش ضریب ریسک و ایجاد سازو کاری برای
رفع خطر فضاهای عمومی و مسکونی اولویتی است که
شورای شهر تهران در سال  ۹۸مورد پیگیری قرار می دهد.
وی تاکید کرد :موضوع ایمنی نیاز به پایش مستمر دارد
چراکه در طول زمان واحدی که ایمن بوده است نا ایمن
می شود و یا با انجام اصالحات الزم واحد نا ایمن تبدیل
به واحدی ایمن می شود از این روی نمی توان به صورت
مقطعی این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری ادامه داد:در بررسی های سازمان آتش نشانی تا
ابتدای سالجاری در حدود  ۶هزار واحد نا ایمن شناسایی
شده بود که تا کنون این تعداد به  ۱۰هزار واحد رسیده
است .وی با تاکید بر اینکه ضریب نا ایمن بودن واحد ها
متفاوت است تصریح کرد :از میان از هزار واحد ناایمن در
شهر تهران حدود  ۲۵۰ساختمان پرخطر وجود دارد که
باید در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع خطر اقدام
کنند .نوری اعالم کرد :در میان  ۲۵۰ساختمان نا ایمن
حدود  ۳۰ساختمان به مانند مراکز تجاری وجود دارد که
در داخل خود  ۱۰ها واحد را جای داده اند که به آنها اخطار
الزم برای رعایت دستورالعمل های ایمنی داده شده است.

شهردار تهران در حاشیه راهپیمایی  ۲۲بهمن:

مسئوالن تعهد و وفاداری مردم را از یاد نبرند

شهردار تهران با اشاره به حضور گسترده
مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن گفت :امیدوارم
تمام دستاندرکاران کشور ،این وفاداری
و تعهد مردم به انقالب و ایران را ببینند و
هیچگاه آن را از یاد نبرند.
پیروز حناچی صبح دیروز با حضور در
میدان آزادی برای شرکت در راهپیمایی
۲۲بهمن ،گفت :امروز که باران رحمت الهی
میبارد ،هموطنان عزیزمان نیز با تأسی از
این آیه قرآن که «اشداء علی الکفار رحماء
بینهم» ،وفاداری و التزام خود را به نمایش
گذاشتند .امیدوارم تمام دستاندرکاران
کشور ،این وفاداری و تعهد مردم به انقالب
و ایران را ببینند و هیچگاه آن را از یاد نبرند.
وی به دعوت مقام معظم رهبری
از مردم مبنی بر شرکت در راهپیمایی

۲۲بهمن اشاره و تصریح کرد :میبینیم
که مردم از اقشار مختلف این دعوت را

پذیرفتند و حضور پیدا کردند.
شهردار تهران خاطرنشان کرد :مردم

ما همواره ثابت کردهاند که اگر مسئوالن
پای کار باشند ،آنها نیز حضور دارند و
همیشه با تمام وجود پشتیبانی خود را
نشان میدهند.
حناچی همچنین عنوان کرد :ظرف
چهل سال گذشته مسیر پر پیچ و خمی
را طی کردهایم ،از جمله هشت سال جنگ
تحمیلی و دوران سازندگی بعد از جنگ؛
در حال حاضر نیز با توجه به تحریمهای
ظالمانه دشمن در یکی از گردنههای
سخت قرار داریم.
وی ادامه داد :به قول امام راحل
چیزی تغییر نکرده است و باید کمربندها
را محکم ببندیم؛ با وحدت کلمه و همدلی
حرکت کنیم و مشکالت را پشت سر
بگذاریم.

کلنگ احداث دومین پل مکانیزه درمنطقه  19به زمین زده شد
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همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی مراسم کلنگ زنی
احداث دومین پل مکانیزه درحد فاصل خیابان میعادشمالی و جنوبی درمنطقه  19با حضور
شهردار منطقه به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19علی توکلی شهردار منطقه گفت :در
راستای پاسخگویی مدیریت شهری منطقه به مطالبات  12ساله شهروندان ،هیئت امنا و
شورایاری ناحیه یک و با توجه به اهمیت تسهیل درتردد سالخوردگان و دانش آموزان
احداث دومین پل مکانیزه در این محدوده به زمین زده شد.
وی ادامه داد :پس از نظر سنجی از کسبه و اهالی و با پیگیری ناحیه یک جانمایی پل
مشخص و در حال حاضرعملیات بتن ریزی و فوندانسیون پل مکانیزه انجام و تا  10روز
آینده عرشه پل نصب خواهد شد.
شهردار منطقه خاطر نشان کرد :امروز به میمنت فرارسیدن  22بهمن کلنگ احداث
این پل زده شد و به امید خدا تا قبل از آغاز سال جدید تحویل گرفته و قابل استفاده
برای شهروندان خواهد شد تا عالوه بر خدمتی دیگر به شهروندان باقیات و صالحات برای
مسئولین باشد .
گفتنی است اولین پل مکانیزه منطقه  19در محدوده بزرگراه شهید کاظمی روبروی
شهرداری ناحیه  2قرار دارد و دومین پل نیز درحد فاصل خیابان میعادشمالی و جنوبی
ناحیه یک به زودی بهره برداری خواهد شد.

 70دانش آموز ابتدایی در میدان هفت حوض ،در قالب طرح همیار پلیس ،شهروندان
متخلف را به صورت نمادین با هشدارهای کودکانه و برگ جریمه های نقاشی شده جریمه
کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،8حامد میرزابیگی معاون حمل و نقل
ترافیک منطقه در این زمینه توضیح داد :این گروه از کودکان  35دختر و  35پسر از
مقطع دبستان را شامل می شد که در پارک ترافیک منطقه  8سه ماه به صورت مداوم
آموزش دیده اند .وی افزود :آموزش این کودکان در پارک ترافیک شامل مبانی ترافیک،
عالئم ،تابلوهای راهنمایی ،حوادث منجر به تصادف ،هشدارهای مختلف پلیسی و خطرات
مختلف حین رانندگی می شد و تمامی این عزیزان در آزمون ترافیک نمره قبولی هم
کسب کرده اند.
میرزابیگی تاکید کرد :این دانش آموزان به علت آموزش های مناسب ،در خانواده و
اجتماع های کوچک محله ای می توانند به بهبود رفتارهای ترافیکی کمک کنند و این
فرهنگسازی به یقین کمک بزرگی به کنترل اجتماعی شهروندان خواهد کرد.
این مدیر شهری همچنین اظهار داشت :این دانش آموزان تالش کردند شیوه برخورد
با جرایم رانندگی را تغییر دهند .یعنی در برگه های کوچکی که خودشان شکل تخلف ها
را نقاشی کرده بودند یک جریمه معنوی برای متخلفان در نظر گرفتند مثال اینکه راننده
متخلف باید در ازای کار خالف قانونش ،برای کودکان خود بادکنک بخرد.

شهربانو امانی مطرح کرد:

مترو همچنان مهمترین اولویت شهر است

رییس کمیته ایمنی حمل و نقل شورا
گفت :مهمترین اولویت شهر تهران کاهش
ترافیک و آلودگی هوا است و مهمترین راهکار
این مهم نیز توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه
مترو است  .شهربانو امانی رییس کمیته ایمنی
حمل و نقل شورا با بیان این که بدون تردید
مهمترین اولویت شهر تهران کاهش ترافیک و
آلودگی هوا است و مهمترین راهکار این مهم نیز
توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است
گفت :در بودجه بندی ساالنه بیشترین بودجه ها
به حمل و نقل عمومی و مترو اختصاص می

یابد .اما اینکه چرا با وجود تخصیص بودجه
همچنان در توسعه مترو با مشکل مواجه
هستیم یک علتش به همان توزیع قطره
چکانی بودجه بر می گردد که البته دوره
پنجم مدیریت شهری با محدودیت شدید
درآمدی مواجه است .امانی اظهار داشت :در
چنین شرایطی یکی از راهکارهایی که می
تواند به مدد مدیریت شهری بیاید تحکیم
پیوند بین حلقه های مدیریتی بین شهرداری
و دولت است .خوشبختانه در این دوره شاهد
همراستایی مدیریت شهری و دولت هستیم و

به رغم شرایط اقتصادی دولت حمایت هایی
هر چند حداقلی در بحث منابع درآمدی
مدیریت شهری می شود ،گرچه کافی
نیست .عضو شورای اسالمی شهر تهران
گفت :خوشبختانه ارتباط شورا و شورای عالی
استان ها با مجلس و دولت تبدیل به ارتباطی
موثر شده و هر چقدر حلقه مدیریت شهری
و ملی بیشتر به هم پیوند بخورد و جزیره ای
تصمیم گیری نشود اثر بخشی آن به نفع مردم
خواهد بود .عضو کمیسیون عمران و حمل و
نقل شورا در پایان خاطر نشان ساخت :یکی

از اقدامات کمیسیون عمران شورا این بوده
است که اولویت های پروژه های در سطح
شهر را از معاونت فنی و عمران شهردایر
تهران خواستار شده و بر این اساس بهتر می
توان در زمینه بودجه بندی اقدام کرد .سال
 ۹۸نیز بخش اعظمی از بودجه حمل ونقل
به مترو اختصاص خواهد داشت و با رویه ای
که شورای پنجم در پیش گرفته و پرهیز از
پروژه های غیر ضروری در سطح شهر امیدوار
هشتیم سال آینده اتفاق ها خوبی برای مترو
پایتخت بیافتد.

خبر كوتاه

جزئیات اعمال «معاینه فنی ویژه»

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران
توضیحاتی درمورد «معاینه فنی ویژه» ارائه کرد.
نواب حسینی منش در مورد «معاینه فنی ویژه»
خودروها گفت :در حال حاضر معاینه فنی معمولی و برتر
در مراکز معاینه فنی شهر تهران انجام میشود اما چندی
پیش معاون حمل و نقل در جلسات متعدد پیشنهاد دادند
که معاینه فنی ویژه که مخصوص گروه خودرویی هیبریدی
و برقی است در صورت تمایل مالکان برای خودروهای
معمولی نیز انجام شود .وی با بیان اینکه بر این اساس در
معاینه فنی ویژه دور موتور خودرو افزایش مییابد ،گفت :در
معاینه فنی معمولی حدود مجاز در مونوکسید کربن در دور
موتور باال حدود  ۰.۷است و در معاینه فنی برتر حدود مجاز
آالیندگی در دور موتور  Rppm 2500باید  ۰.۶باشد،
اما در معاینه فنی ویژه که خاص است و خودرو در رده
خودروهای هیبریدی قرا رمیگیرد ،حدود مجاز آالیندگی
مجاز  ۰.۳آالیندگی پیشنهاد شده است .حسینی منش
در پاسخ به این سوال که چند درصد خودروهای پایتخت
میتوانند این معاینه فنی را بگذرانند؟ گفت :در معاینه فنی
ویژه نیازمند شرایط خاص هستیم .چرا که باید کاتالیست
اصطالحاً زنده باشد؛ یعنی اینکه اگرکاتالیست حتی نیم
سوز باشد نمیتواند حدود مجاز را پاس کند و حتماً باید
کاتالیست نو باشد و به همین دلیل احتماالً درصد زیادی
از خودروها نمیتوانند معاینه فنی ویژه را پاس کنند ،اما از
آنجایی که شهرداری تهران در نظر دارد برای معاینه فنی
ویژه تخفیفهای خاصی را اعمال کند ،افرادی تمایل به
معاینه فنی ویژه خواهند داشت ،اما این به معنای حذف
معاینه فنی معمولی و برتر نیست و مالکان در صورت تمایل
میتوانند یکی از این سه روش را استفاده کنند.

بیستمین مرکز «پرتو» ویژه کودکان کار
در پایتخت افتتاح شد

بیستمین مرکز پرتو ویژه کودکان کار در پایتخت
با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در
منطقه  10افتتاح شد.
در مراسم افتتاح مرکز پرتو منطقه  ،۱۰محمدرضا
جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران ،سهیال صادق زاده شهردار منطقه ده ،نجم الدین
محمدی مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی
شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند.
جوادی یگانه ضمن افتتاح این پروژه از بخشهای
مختلف مرکز پرتو بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه
آموزشها و مهارت آموزی ها به کودکان کار قرار گرفت.
بر اساس این گزارش« ،پرتو» از جمله مراکزی است
که جهت مهارت آموزی به کودکان کار در پایتخت راه
اندازی شده و هم اکنون  ۲۰مرکز در نقاط مختلف شهر
تهران به آموزش این کودکان مشغول هستند که پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی از جمله رویکردهای معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است که در دوره
جدید دنبال می شود .در ادامه معاون امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران در بوستان رضوان حضور یافت
و ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای گمنام ،به
غبارروبی مزار شهدا پرداخت.

