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اخبار
عضو شورای شهر:

طرح جمع آوری سطل های بزرگ
زباله فعال اجرا نمی شود

عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت که طرح جمع
آوری سطل های بزرگ زباله فعال اجرا نمی شود.
محمود میرلوحی در حاشیه جشن چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی که به همت سازمان مدیریت
پسماند شهرداری برگزار می شود ،با حضور در جمع
خبرنگاران ضمن تجلیل از کارمندان این سازمان گفت:
کاری که این دوستان انجام می دهند بسیار اهمیت دارد و
توقف فعالیت آن ها حتی در یک ساعت ،شهر را با شرایط
سختی مواجه میکند .این افراد خدوم تالش میکنند تا
شهر زیبا بماند و قابل سکونت باشد.
وی ادامه داد :در تهران هر روز ۹هزار تن زباله و ۴۵
هزار تن نخاله ساختمانی جمع آوری میشود که عدد
بزرگی است و این کار توسط این دوستان انجام میشود.
میرلوحی درباره اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر
مبنی بر احتمال جمعآوری سطلهای بزرگ زباله از سطح
شهر گفت :درباره مدیریت پسماند سه راهبرد مهم وجود
دارد؛ یکی کاهش تولید پسماند ،همانطور که میدانید
شهروندان ایرانی به صورت میانگین  ۳برابر متوسط جهانی
پسماند تولید می کنند که این باید تغییر کند .نکته دوم
نحوه جمع آوری زباله هاست که در این زمینه هم میزان
جمع آوری زباله ها در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر
است .نکته سوم مربوط به تفکیک زباله است که این هم
کار بسیار بزرگی است .وی تصریح کرد :بحث جمع آوری
سطلهای زباله بزرگ فعال مطرح نیست ،اما روزی را پیش
بینی می کنم که این اتفاق بیفتد .عضو شورای شهر با
تقدیر از معاون خدمات شهری شهرداری و مدیرعامل
سازمان پسماند ،گفت :بودجه درخواستی دوستان برای
سازمان  ۵۳۰میلیارد است در حالی که قراردادهای رفت
و روب  ۲۰میلیارد تومان شده است که این نشانه مدیریت
صحیح است .همچنین  ۲۵۰میلیارد تومان قرارداد در
زمینه پسماند بسته شده است در حالی که این رقم در
سال گذشته  ۱۲میلیارد بود .میرلوحی در پایان با بیان
اینکه در حال حاضر  ۷۰۰تن زباله در روز کمتر تولید می
شود ،عنوان کرد :امیدوارم در سال آینده اتفاقات بهتری
بیفتد ،از جمله اینکه رانت های این موضوع حل شود و
شرایط برای فعالیت شرکت ها رقابتی تر شود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران تاکید کرد

پیشگیری از تراش و روکش کلی
آسفالت معابر با اقدامات ترمیمی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر ضرورت
اجرای به موقع اقدامات ترمیمی با هدف افزایش عمر مفید
روکش آسفالت معابر تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی
شهرداری تهران ،ایرج معزی که در حاشیه بازدید از
دهمین نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ،سیمان ،بتن،
عایقها و ماشین آالت وابسته سخن می گفت ،با بیان آنکه
مجموعه عملیات ترمیمی به منظور افزایش دوام روکش
آسفالت معابر مستلزم اقدامات مستمر و توقف ناپذیر
است ،اجرای به موقع عملیات لکه گیری و درز گیری را
موجب پیشگیری از تراش و روکش کلی آسفالت و پرهیز از
هزینه های قابل مالحظه این نوع عملیات ترمیمی دانست.
وی فناوری های ارائه شده در دهمین نمایشگاه
بین المللی قیر ،آسفالت و ماشین آالت وابسته را گامی
بلند در جهت ارتقای کیفیت آسفالت و به تبع آن پروژه
های روسازی معابر ذکر و اضافه کرد :ماشین آالتی که با
استفاده از بومی سازی فناوری های نوین در کشور ساخته
می شوند ،می توانند بسیاری از نیازهای شهرداری های
کشور در زمینه نگهداشت معابر را مرتفع سازند .گفتنی
است دهمین نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ،سیمان،
بتن ،عایق ها و ماشین آالت وابسته که به همت نهادهایی
همچون مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،معاونت
فنی و عمرانی شهرداری تهران ،سازمان راهداری و حمل
و نقل جاده ای ،شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در
نمایشگاه بین المللی شهر تهران برپا شده است ،تا بیست و
ششم بهمن ماه پذیرای عموم خواهد بود .در این نمایشگاه
 155شرکت داخلی و خارجی ،شامل طیفی وسیع از
پاالیشگاه ها و شرکت های تولید قیر ،سیمان و بتن تا
کارخانجات جانبی و صنایع پائین دستی آنها همچون
کارخانه های تولید بشکه ،بسته بندی قیر ،تولید ایزوگام،
آسفالت ،آسفالتهای پلیمری ،پوششهای عایقی و ماشین
آالت وابسته حضور داشته و به ارائه جدیدترین توانمندی
ها و دستاوردهای خود در این حوزه پرداخته اند.
معاون شهردار تهران خبر داد :

پیشنهاد تعیین نرخ کرایه حمل ونقل
عمومی سال  98کمتر از»نرخ تورم»

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از ارائه
پیشنهاد تعیین نرخ کرایه وسایل حمل ونقل عمومی در
سال  98کمتر از نرخ تورم رسمی کشور خبرداد.
محسن پور سیدآقایی در مورد سیاستگذاری افزایش
نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در سال آینده ،گفت:
معاونت حمل و نقل الیحه پیشنهادی خود را در مورد
افزایش نرخ کرایه برای سال  ۹۸به معاونت برنامهریزی
تحویل داده است اما هنوز آنها الیحه پیشنهادی را به
شورای شهر تحویل ندادهاند اما به نظر میرسد در هفته
آینده این الیحه تقدیم شورا شود تا همراه با بودجه سال
آینده بررسی شود .وی با بیان اینکه برای اولین بار رقم
مشخصی را برای افزایش نرخ کرایه پیشنهاد ندادیم ،گفت:
به دلیل مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه پیشنهاد دادیم
که شورا به شهرداری اجازه دهد تا کمتر از نرخ تورم رسمی
کشور نرخ کرایه را افزایش دهیم .پور سید آقایی با بیان
اینکه بر اساس این پیشنهاد میبایست تا پایان سال و زمان
اعالم رسمی نرخ تورم صبر کنیم تا نرخ تورم اعالم شود
و بر اساس آن نرخ کرایهها تعیین شود گفت :پیشنهاد ما
تعیین نرخ کرایه وسایل حمل ونقلعمومی برای سال آینده،
کمتر از نرخ تورم اعالمی بوده است.
وی با بیان اینکه این مهم در راستای حمایت از
شهروندان بوده است ،گفت :این تصمیم در حالیست که به
دلیل نوسانات بازار ارز ،شاهد افزایش قیمت قطعات مترو
و اتوبوس هستیم چراکه عموماً تأمین تجهیزات مترو و
اتوبوس از خارج کشور انجام شده که خرید ارزی است ،اما
با این حال نمیتوانیم به دلیل مشکالت مالی در جامعه،
نسبت به افزایش نرخ کرایهها اقدام کنیم و طبیعتاً از
آنجایی که دولت نیز کمک چندانی به سیستم حمل و نقل
ندارد ،شهرداری مازاد هزینهها را تقبل میکند.

در سفر حناچی به قم و دیدار با مراجع عظام تقلید مطرح شد؛

آیتاهلل صافی گلپایگانی :اقداماتتان در شهرداری روحیهبخش هستند

شهردار تهران پنجشنبه به قم رفت و ضمن زیارت حرم
حضرت معصومه (سالماهللعلیها) و در دیدارهای جداگانه با
مراجع عظام تقلید ،گزارشی از اقدامات و رویکردهای مدیریت
پایتخت ارائه داد و درباره دغدغهها و موضوعات اصلی تهران
از ایشان کسبنظر کرد.
پیروز حناچی پنجشنبه صبح به قم سفر کرد تا ضمن
زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (سالماهللعلیها) و اقامه
نماز ظهر در این مکان مقدس ،در محضر چند تن از مراجع
تقلید حاضر شود و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پایتخت،
درباره دغدغههای تهران از ایشان کسبنظر کند.
حناچی در این دیدارها که بهصورت جداگانه انجام
پذیرفت ،برای آیات عظام صافیگلپایگانی ،مکارم شیرازی،
نوری همدانی ،علوی گرگانی ،سبحانی ،صانعی ،بیات زنجانی
و آیتاهلل شهرستانی نماینده بیت آیتاهللالعظمی سیستانی،
گزیدهای از اقدامات و برنامههای شهرداری تهران را شرح داد.
او گفت :یکی از اقدامات ما مربوط به میادین میوهوترهبار
است که در آنها -که به تعداد حدودا  ٢۴٠واحد رسیدهاند-
اقالم را با تخفیفهای  ٪٣٠تا  ٪۴٠و حتی بیشتر به مردم
ارائه میدهیم ،و گزارش این میادین را در هیئتدولت نیز
به سمع رئیس محترم جمهور رساندیم که با استقبال و
خرسندی بسیار ایشان مواجه شد.
شهردار تهران تأکید کرد این اقدامات برای نوروز نیز در
دستورکار قرار دارد تا شهروندان تهرانی از خدمات و امکانات
شهرداری حداکثر استفاده را ببرند.
حناچی افزود :در حوزه اجتماعی نیز اقداماتی انجام
میشود؛ بهعنوان مثال با گسترش گرمخانهها امیدواریم دیگر
کسی شبهای سرد را در خیابان سپری نکند .مورد دیگر در
حوزه اجتماعی این است که امسال هم جشن انقالب داشتیم
و هم عزاداری برای ایام فاطمیه ،اما همکارانمان در شهرداری
با تمام وجود تالش کردند تا این دو رخداد به بهترین شکل
برگزار شود.
او در ادامه سخنانش نظام مالی شهرداری را «درآمد-
هزینهای» خواند و توضیح داد :شهرداریهای کشور از دولت
کمک خاصی نمیگیرند و باید بیشتر روی درآمد خود حساب
کنند ،این در حالی است که در شرایط اقتصادی حالحاضر
کسب درآمد برای مدیریت شهر کار بسیار سختی است؛ با
این وجود تالش میکنیم تا دستکم شرایط را برای مردم
سختتر نکنیم.
شهردار تهران توضیحاتی درباره برنامه توسعه حمل و
نقل عمومی از طریق کاهش هدوی قطارها و افزایش ٢هزار
واگن به ناوگان ریل ارائه داد و خبر خوش بهبود ٢٠درصدی
وضعیت هوا نسبت به سال گذشته را نیز به اطالع مراجع
رساند.
او یکی از برنامههای مهم نظام مدیریت شهری پایتخت
در حوزه فرهنگی را تجهیز و توانمندسازی مساجد و سرای
محالت برای برگزاری دورههای قرآنی عنوان و تصریح کرد:
یکی از مشکالتی که تهران از آن رنج میبرد عدم توازن تعداد
مساجد در مناطق و محالت مختلف است ،به این شکل که
بهعنوان مثال در منطقه ١٢نزدیک به  ٢۵٠مسجد وجود دارد
اما در منطقه ٢٢کسر بسیار کوچکی از این تعداد مسجد
داریم؛ برنامه داریم این عدم توازن را در حد توانمان رفع و
مساجد را تبدیل به محور محالت کنیم.
آیتاهللالعظمی صافی گلپایگانی در مدتی که پذیرای

شهردار تهران بود ،از گزارش او درباره رسیدگی به وضعیت
معیشتی مردم ،برگزاری مراسم ایام فاطمیه (سالماهللعلیها) و
دههفجر ،و همینطور وضعیت توسعه فرهنگ دینی و مساجد
ابراز خرسندی کرد و این اقدامات را روحیهبخش خواند و
تأکید کرد :برنامهها و اقدامات خوب شهرداری تهران باید
اعالم عمومی شود .این اعالم کمک میکند که بتوانید کارهای
بزرگتر انجام دهید و باعث خیر برای مردم و کشور شوید.
این مرجع تقلید افزود :شهرداری از مهمترین نهادهای
کشور است و همه باید توجه داشته باشند که وظیفه اصلی
مسئوالن در این وضعیت اقتصادی ،تسهیل شرایط زندگی
برای مردم است.
آیتاهلل صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش
تصریح کرد :بهتر است برنامههای مساجد و کتابخانههای
عمومی گسترش پیدا کند ،چرا که در رشد فرهنگ دینی و
علمی جوانان بسیار موثر است.
پیروز حناچی در ادامه به دفتر آیتاهللالعظمی نوری
همدانی رفت و این مرجع تقلید با اشاره به تأکید بر اهمیت
مردم در آموزههای اسالمی گفت :مردم در درگاه خدا و در
یک نظام مردمساالر بسیار اهمیت دارند .تأکید حضرت امیر
(ع) به مالکاشتر در این مورد این است که دلت را سرشار
از محبت و عنایت به مردم کن و مردم را دوست داشته
باش؛ یکی از ارزشهای مهم اسالمی دوست داشتن مردم
و مسلمین است.
ایشان افزود :مدیر جامعه اسالمی باید با اخالص در
خدمت مردم باشد و قدر فرصت مسؤولیت را بداند ،نامه
امیرمؤمنان به مالک اشتر منشور حکومتداری بوده و نظام
اسالمی باید بر مبنای آن گام بردارد .یکی از برنامههای
امیرمؤمنان ارتباط نزدیک با مردم و رسیدگی به مشکالت
ایشان بود ،مسؤوالن باید شخصا به میان مردم بروند و با
اخالق و نرمش به مشکالتشان رسیدگی کنند.
آیتاهللالعظمی مکارم شیرازی نیز که در مؤسسهاش
میزبان شهردار تهران شد ،گفت :پیش از این فکر میکردند
شهرداری این است که تنها به جسم و ظاهر شهر و مردم کار
داشته باشد اما دریافتند که ماجرا فقط این نیست.
این مرجع تقلید با اشاره استقبال مردم از راهپیمایی
٢٢بهمن نیز عنوان کرد :طبق قرائن و شواهد مردم نسبت به
سالیان قبل حضور گستردهتری داشتند؛ در چنین شرایطی

باید دستگاهها و مسؤوالن بیش از پیش در جهت حل
مشکالت بهویژه مشکالت اقتصادی مردم بکوشند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش گفت :کتابخانههای
عمومی نیز به اندازه مساجد حائز اهمیت هستند و یکی دیگر
از مشکالت ما کم بودن زمان مطالعه میان مردم است .البته
به نظر میآید متأسفانه گرانی اخیر کاغذ نیز تأثیرات مخربی
بر موضوع فرهنگ خواهد گذاشت.
دفتر آیتاهللالعظمی صانعی مقصد بعدی شهردار تهران
بود .این مرجع تقلید در دیدار با شهردار تهران بر ضرورت
تالش برای بهبود وضعیت محیطزیست در تهران تأکید کرد
و گفت :هوای تهران از آن همه مردم است و هیچکس حق
ندارد در راستای منافع خودش به هوایی که مال مردم است
ضرر برساند.
آیتاهللالعظمی علوی گرگانی در دیدار با حناچی ضمن
بااهمیت خواندن مشکالت مستضعفین پایتخت ،کسب
رضایت مردم توسط شهرداری را کار بسیار بزرگی دانست و
تصریح کرد :اداره کردن شهری مثل تهران کم از اداره کردن
یک کشور ندارد.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش گفت:
حتی قبوالندن این واقعیت به مردم که شهرداری در حد توان
تالشش را کرده ،کار بسیار بزرگ و سختی است.
آیتاهللالعظمی سبحانی نیز موضوع آسیبهای اجتماعی
و تکدیگران را یکی از معضالت اصلی پایتخت دانست و
ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه شهردار تهران ،گفت :در بحث
ساختسازها الزم است برخی حقوق حفظ شود ،بهعنوان
مثال کوشش کنید تا همسایهها در خیابانکشی یا تجدیدبنا
اذیت نشوند .مواردی از این قبیل پیش میآید که یک برج
بلند کنار یک ساختمان معمولی ساخته میشود و بناهای
اطراف برج ،خالی از ارزش میشوند.
ایشان مدیریت یک شهر بزرگ با جمعیت انبوهی از
گونهها و اقشار مختلف را کار بسیار سختی خواند.
شهردار تهران و تیم همراهش نماز جماعت مغربوعشاء
را به امامت آیتاهللالعظمی سبحانی اقامه کردند و از آنجا
راهی دفتر آیتاهلل بیاتزنجانی شدند.
آیتاهللالعظمی بیاتزنجانی نیز ضمن ابراز خرسندی از
انتخاب یک فرد متخصص در حوزه شهری بهعنوان شهردار
و تقدیر از اقدامات شهرداری تهران در آمادهسازی پایتخت
و برپایی جشن چهل سالگی انقالب ،تصریح کرد :مردم در
راهپیمایی ۲۲بهمن حضور و استقبال خود را بهخوبی نشان
دادند و این خوشحالکننده بود ،چرا که ما همگی دلسوز
انقالبیم و قلبمان برای آن میتپد.
حناچی در پایان این سفر یکروزه در مؤسسه آیتاهلل
شهرستانی نیز حاضر شد و پس از بازدید از موزه این مؤسسه،
او را در جریان اقدامات و برنامههای نظام مدیریت شهری در
پایتخت قرار داد و از فعالیتهای این روحانی در فرهنگسازی
تقدیر کرد.
آیتاهلل شهرستانی در این دیدار به اهمیت حقوق مردم
در مدیریت شهری و تبیین نقطهنظرات آیتاهللالعظمی
سیستانی در این خصوص پرداخت.
گفتنی است محمدرضا جوادی یگانه معاون امور فرهنگی
و اجتماعی ،پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری
و حجتاالسالم صادقزاده رئیس مرکز فعالیتهای دینی
شهرداری تهران نیز حناچی را در این سفر همراهی کردند.
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جمعآوریبیشاز ۴۲۰۰معتادمتجاهرازشوش،هرندیومولوی

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  19از راه اندازی مجدد اولین مددسرای
این منطقه در بزرگراه شهید کاظمی ورودی بلوار شقایق جنب موتوری سنگین با ظرفیت
پذیرش  80نفر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19حمید بهرامی گفت :یکی از سیاست
های شهرداری تهران در حوزه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی بویژه در فصل سرد سال
راه اندازی گرمخانه در نزدیکی محدوده مناطق آسیب پذیر است.
وی با بیان اینکه به منظور ساماندهی افراد بی سرپناه دوباره این مددسرا راه
اندازی شد افزود :به طور میانگین هر شب  40تا  50نفر افراد بی خانمان از سوی
کالنتری،گشت های سازمان خدمات اجتماعی و یا به صورت فردی به گرمخانه مراجعه
می کنند.
بهرامی خاطرنشان کرد :مددجویان پس از ورود به این مرکز عالوه بر استحمام از
خدمات بهداشتی ،پزشکی و یک وعده غذای گرم بهره مند می شوند و آن دسته افرادی
که تمایل به ترک اعتیاد دارند به کمپ ها معرفی می شوند.
معاون شهردار منطقه یاد آور شد :به طور معمول این مراکز از ساعت  18هر روز افراد
بی خانمان را پذیرش می کنند و تا ساعت  8صبح فردا نیز امکان اقامت در گرمخانه ها
وجود دارد با این وجود ،در روزهای سرد سال الزامی برای خروج افراد از گرمخانه در طول
روز نیست و افراد می توانند تمام روز را در این اماکن حضور داشته باشند.

رئیس پلیس پایتخت از جمع آوری بیش از  ۴۲۰۰معتاد متجاهر از سه محله شوش،
هرندی و مولوی خبر داد .سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از محلههای شوش،
مولوی و هرندی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد ۲۰ :روز از آغاز طرح پاکسازی
مناطق شوش ،مولوی و هرندی گذشته است و برخورد قاطع با تردد معتادان متجاهر و
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر این مناطق ،توجه به منازل جرمخیز و پاتوقهای
خانگی معتادان و فروشندگان مواد مخدر همچنان در دستور کار مأموران قرار دارد .وی
با بیان اینکه مناطق شوش ،مولوی و هرندی دیگر مکان امنی برای معتادان ،سوداگران و
فروشندگان مواد مخدر نخواهد بود ،گفت :تاکنون  ۸۷خانه پالک قرمز به همراه  ۶۳۵اتاق
متعلق به موادفروشان در مناطق شوش ،مولوی و بویژه منطقه هرندی شناسایی و پلمب
شده است .رحیمی با بیان اینکه همزمان با آغاز طرح پاکسازی در این مناطق ۱۷ ،مسجد
مستقر در این مناطق اقدامات فرهنگی خود را در راستای سالم سازی این مناطق آغاز
کردند ،گفت :از  ۲۰روز گذشته تاکنون مأموران پلیس تهران بزرگ موفق به دستگیری ۲۱
قاچاقچی و  ۷۹۳خردهفروش مواد مخدر در محدوده شوش ،مولوی و هرندی شده و در
بازرسی از مخفیگاههای آنان بیش از  ۲۲۰کیلوگرم انواع مخدر را کشف و ضبط کردهاند .به
گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ طی این مدت  ۴۰۹۰معتاد پرخطر ۱۳۱ ،معتاد متجاهر
زن و  ۶۰۵کارتن خواب از سطح معابر شهری این مناطق جمعآوری و پس از پاالیش و
غربالگری تحویل مراکز بازپروری شدهاند.

افزایش  ۳۰درصدی حجم ترافیک در محدوده طرح ترافیک در پنجشنبهها

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران در خصوص برداشته
شدن طرح ترافیک از روزهای پنجشنبه و
استقبال یا انتقاداتی که برخی شهروندان در
این باره مطرح کردهاند ،پیشنهاد کرد که در
این باره نظرسنجی عمومی انجام شود.
علی پیرحسینلو در مورد وضعیت
ترافیک روزهای پنجشنبه در محدوده طرح
ترافیک در پی حذف اجرای این طرح در این
روز ،گفت :بر اساس مطالعات پیشین طرح
ترافیک مقرر شده بود که به جای یک روز در
هفته توقف اجرای طرح ،برای دو روز در هفته
طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم بتوانند در
پایان هفته بدون پرداخت هزینه در محدوده
طرح ترافیک تردد کنند و به پیگیری خرید
یا کارهای شخصیاشان بپردازند.
وی با بیان اینکه بعد از اجرای این طرح
در روزهای پنجشنبه ،با وجود رضایت برخی
شهروندان و به خصوص کسبه محلههای
مرکزی شهر ،ترافیک در ساعات پیش از ظهر
به شدت افزایش یافته و این مسئله موجب
نارضایتی برخی ساکنان محدوده شده است،
گفت :بررسیها نشان داده است که به ویژه
در ساعت  ۱۱و  ۱۲صبح ترافیک در این

محدوده به اوج خود میرسد ،به گونهای که
در مواردی طول صف ترافیک خودروها به ۵۰
درصد قبل نیز افزایش مییابد؛ اما این روند
از بعدازظهر کاهش مییابد و حتی ترافیک
نسبتاً سبکتر از روزهای پنجشنبه سال قبل
شده است.
پیر حسینلو با بیان اینکه در مجموع
شاهد آن هستیم که به طور متوسط حدود
 ۳۰درصد حجم ترافیک در محدوده طرح
ترافیک در روزهای پنجشنبه نسبت به
روزهای مشابه سال قبل که طرح ترافیک
برقرار بود ،افزایش یافته است ،افزود :این
حجم ترافیک در مجموع به نفع شهر و هوای
پایتخت نیست .با این حال به دلیل رونقی
که به کسب و کار واقع در محدوده طرح
داده است ،کاسبان و مشتریان از این موضوع
راضی هستند؛ هرچند این شرایط باعث
نارضایتی ساکنان محدوده شده است که
به دلیل افزایش ترافیک معابر محل زندگی
خود ،از عدم اجرای طرح ترافیک در روزهای
پنجشنبه گالیهمند هستند.
مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل
و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه
مثل بسیاری از طرحهای فراگیر شهری و

ترافیکی ،در این مورد هم ذینفعان مختلف
اعم از ساکنان ،مراجعان و شاغالن در
محدوده نظرات متفاوتی در مورد اجرا یا عدم
اجرای این طرح دارند ،گفت :در پروژههای
کالن سیاستگذاری شهری ،گاهی ذینفعان
رویکرد مختلفی دارند و باید در این زمینه
به جمعبندی در خصوص منافع عمومی شهر
و شهروندان و رضایت و نظر موافق اکثریت
برسیم .اینجا هم در یک طرف ترافیک بیشتر
را داریم و در یک طرف رایگان بودن تردد
را داریم.
پیر حسینلو سپس با بیان یک پیشنهاد
در این باره گفت :من تصور میکنم هر
دو گزینه اجرا یا عدم اجرای طرح در روز
پنجشنبه ،آزمون خود را پس دادهاند و نتیجه
بهکارگیری هر روش نیز مشخص شده است.
هرکدام نکات مثبت و منفی روشنی نیز
دارند .از این رو پیشنهاد میکنم با نظرسنجی
از عموم مردم اعم از ساکنان ،مراجعان ،کسبه
و مشتریان بازار و حتی دیگر شهروندانی که
خودروی شخصی استفاده نمیکنند اما در
ترافیک ظهر روزهای پنجشنبه میمانند ،در
مورد نحوه اجرای طرح ترافیک در روزهای
پنجشنبه ،تصمیم اتخاذ شود.

رانندگان «پیک بادپا» بیمه می شوند

مدیرعامل بادپا اعالم کرد :نمایندگیها و رانندگان
شرکت حمل و نقل کاالی تهران (پیک بادپا) تحت پوشش
بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.
ابوالقاسم چیذری در مورد وضعیت بیمهای رانندگان
پیک بادپا گفت :در راستای اشتغالزایی و ارتقای سطح کیفی

خدمات با موافقت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بادپا،
رانندگان و نمایندگیهای همکار این شرکت تحت پوشش
بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه در مورد کلیات این موضوع به توافق
رسیدیم و جزئیات آن بعد از نهایی شدن اعالم میشود،

وی خاطرنشان کرد :البته با توجه به
تغییراتی که از سال آینده در محدوده زوج
و فرد ایجاد میشود ،قرار بر این است که
در روزهای پنجشنبه طرح ترافیک همچنان
وجود نداشته باشد اما تردد در محدوده
دوم در روزهای پنجشنبه مشمول کسر از
 ۲۰روز استحقاقی در هر فصل و پس از
آن پرداخت عوارض محدوده آلودگی هوا
(زوج و فرد سابق) باشد .این روش احتماالً
بخشی از مشکل ترافیک روزهای پنجشنبه
را حل خواهد کرد ،اما به هرحال اختالف
نظر شهروندان درباره اینکه برای روزهای
پنجشنبه ،بودن طرح ترافیک بهتر است یا
نبودن آن؟ ،باقی خواهد ماند و من معتقدم
بهترین راه تعیین تکلیف درباره اینگونه
مباحث کالن شهر ،نظرخواهی مستقیم از
عموم شهروندان است.

خاطرنشان کرد :شرکت بادپا  -که وابسته به شهرداری تهران
است  -با  ۲۴سال سابقه در صنعت حمل و نقل ایران با
تمام توان خود در راستای تسهیل حمل و نقل عمومی و
خدمات پستی ،با جذب رانندگان امین ،آماده خدماترسانی
به شهروندان است.

خبر كوتاه

پیام تسلیت شهردار تهران
در پی شهادت تعدادی از پاسداران
حریم ایران اسالمی

شهرنوشت :شهردار تهران با انتشار پیامی در توئیتر
شهادت تعدادی از پاسداران حریم ایران اسالمی در پی
حمله تروریستی گروهک تکفیری را تسلیت گفت.
در متن پیام توئیتری پیروز حناچی آمده است:
«حمله تروریستی گروهک تکفیری به پاسداران حریم
ایران اسالمی ،نشانه ی عصبانیت دشمنان این مرز و بوم
از ایستادگی و همدلی ملت بزرگ ایران است .این واقعه
دردناک را به مقام معظم رهبری ،خانواده های معزز شهدا
و مردم شریف ایران تسلیت عرض می نمایم».

توزیع گسترده قبوض عوارض پسماند
سالیانه از «شنبه»

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران
از آغاز توزیع قبوض عوارض و بهای خدمات سالیانه از
روزشنبه خبرداد.
وحید عرب ،در مورد زمان انتشار و توزیع قبوض
عوارض و بهای خدمات با بیان اینکه قبوض انبوهی که
شهرداری هرساله آن را منتشر میکند در قالب چهار آیتم
بهای خدمات پسماند مسکونی ،بهای خدمات پسماند غیر
مسکونی ،عوارض کسب و پیشه و عوارض نوسازی است
که اخذ آنها مستند به قوانین باالدستی و مصوبات قانونی
است که بر اساس فرمول خاصی تعیین میشود ،گفت:
شهرداری نیز بر اساس مصوبات و فرمول تعیین شده،
نسبت به محاسبه ،چاپ قبوض و ارسال آنها از طریق پست
اقدام میکند.
وی با بیان اینکه نرخ عوارض و بهای خدمات بر اساس
فرمول مشخصی محاسبه میشود ،در مورد زمان توزیع
قبوض گفت :اصالحات مصوبه بهای خدمات پسماند سه
ماه در شورای شهر به طول انجامید ،اما با این حال از شنبه
فیش قبوض به صورت گسترده توزیع میشود و مناطق ۹
و  ۱۰جز اولین مناطق هستند که فیشهای آنها توزیع
میشود .از یکشنبه هفته جاری قبوض  ۱۲منطقه دیگر
تحویل پست میشود تا میان شهروندان توزیع شده و آنها
نیز طبق قانون و مقررات مهلت دارند تا پایان سال عوارض
را پرداخت کنند.
عرب ادامه داد :بر اساس مصوبات ،هر شهروندی که تا
پایان سال عوارض خود را در حوزه نوسازی پرداخت کند،
مشمول کسب  ۱۰درصد جایزه خوش حسابی خواهد شد و
همچنین در حوزه پرداخت بهای خدمات پسماند نیز افراد
خوش حساب مشمول اعمال  ۱.۵درصد تخفیف به ازای
هر ماه میشوند.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران
با بیان اینکه البته از ابتدای امسال ( ،)۹۷شهروندان
میتوانستند نسبت به پرداخت الکترونیک و اینترنتی
عوارض و بهای خدمات خود اقدام کنند گفت :بر این اساس
تا آذر ماه سال جاری  ۱۹۰میلیارد تومان در حوزه عوارض
نوسازی ۳۸ ،میلیارد تومان در حوزه عوارض پسماند
مسکونی ،بیش از  ۴۴میلیارد تومان در حوزه عوارض
کسب و پیشه و بیش از  ۸۵میلیارد تومان در حوزه عوارض
پسماند غیر مسکونی وصول شده است.
عرب در مورد پرداخت عوارض پسماند غیر مسکونی
توسط کسبه که سال گذشته افزایش عوارض موجب گالیه
آنها شده بود نیز گفت :خبر خوشی برای صنوف داریم چرا
که نرخ بهای پسماند در سالهای گذشته مورد اعتراض
آنها بود و معتقد بودند که فرمول قیمت امالک برای تعیین
بهای خدمات عادالنه نیست اما طی رایزنیهای انجام شده و
برگزاری جلسات متعدد با صنوف و اتحادیهها در این فرمول
بازنگری انجام شده و به طور میانگین  ۲۷درصد کاهش
در تعیین بهای خدمات در سال  ۹۷را شاهد خواهیم بود،
البته در برخی صنوف ممکن است افزایش یابد اما به طور
کل ،کاهش میانگین  ۲۷درصد را شاهد خواهیم بود که
این تغییرات مورد استقبال اصناف و اتحادیهها قرار گرفت.

افتتاح  ۴پروژه شهری در منطقه ۴

روز پنجشنبه بیستوپنج بهمنماه و همزمان با
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
بهرهبرداری از ۴پروژه فرهنگی ،خدمات شهری عمرانی
و ترافیکی در منطقه ۴تهران با حضور علیرضا حسینی
شهردار منطقه و دبیران و اعضای شورایاریهای این منطقه
آغاز شد.
پل مکانیزه کرمان-رسالت ،اولین پروژهای بود
که توسط اعضای شورایاریهای منطقه ،۴افتتاح شد.
افتتاح این پل باعث تسهیل در دسترسی شهروندان به
دو سمت بزرگراه رسالت میشود .بهینه سازی و مناسب
سازی بوستان ملل و نامگذاری آن به «بوستان معلولین
و جانبازان» پروژه دیگری بود که توسط شهردار منطقه۴
به بهرهبرداری رسید .این پروژه به مساحت  ۸هزار و ۲۰۹
متر مربع در ناحیه ۲به منظور استفاده معلولین و جانبازان،
بهینه و استانداردسازی شده است.
مناسبسازی معابر ورودی به بوستان ،آبخوریها،
نیمکتها ،لوازم بدنسازی ،زمین بازی ،سرویس بهداشتی
و شیب رمپ از جمله این اقدامات به منظور دسترسی بهتر
جانبازان و معلولین است.
بهرهبرداری از رمپ فرشادی ،سومین پروژه
روزپنجشنبه در منطقه ۴تهران بود .احداث این رمپ
۲۰۰متری ،باعث سهولت در رفتوآمد شهروندان از
انتهای فرشادی (شیان ،لویزان ،ولیعصر (عج))به بزرگراه
امامعلی (ع) میشود .افتتاح پروژه میدان میوه و ترهبار
(بازار جشنواره) هم آخرین پروژهای بود که توسط دبیر
شورای محله به بهرهبرداری رسید.
بازدید از فاز دوم باغ پرندگان ،مجموعه تفریحی-
خدماتی شهربانو واقع در پاساژ یاس و پروژه احداث خیابان
احسان نیز از دیگر برنامههای روزپنجشنبه شهرداری
منطقه ۴بود .علیرضا حسینی ،شهردار منطقه۴تهران
در حاشیه افتتاح این پروژهها ،با بیان اینکه این منطقه
بزرگترین منطقه تهران است و از نظر وسعت و جمعیت
حتی بزرگ تر از برخی مراکز استان های کشور است بر
لزوم مشارکت جدی و موثر شورایاریها تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه منطقه ۴نقش محوری در
سفرهای نوروزی شهروندان به خارج یا داخل تهران
دارد ،افتتاح پروژههای اخیر را گامی مثبت در راستای
خدمترسانی بهتر به شهروندان برشمرد.
در پایان این مراسم نیز شهردار منطقه ۴در سخنان
کوتاهی حمله تروریستی گروهکهای تکفیری در زاهدان
و شهادت تعدادی از پاسداران را تسلیت گفت .ایشان
همچنین حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن را
نشانه ایستادگی آحاد ملت بر ارزشهای انقالب دانست.

