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تهرانشهر

چهارشنبه  15اسفند 1397
شماره 2431

اخبار
صبح دیروز انجام شد

افتتاح پروژه های منطقه 21
با حضور شهردار تهران

شهردار تهران صبح دیروز با حضور در منطقه ،٢١در
مراسم افتتاح و کلنگزنی  ٣بوستان شرکت کرد.
پیروز حناچی صبح دیروز برای افتتاح چندین پروژه
در منطقه ،٢١به شهرک استقالل رفت و به همراه جمعی
از مدیران شهری و شهروندان در مراسم افتتاح بوستان
مشارکتی «التیام» ،مراسم کلنگزنی بوستان مشارکتی
«خوارزمی» و بوستان «میزبان» حضور یافت.
شهردار تهران در جریان این مراسم ،یک اصله درخت
در بوستان مشارکتی التیام کاشت.
گفتنی است؛ مسئولیت این بوستان ها را  ٣شرکت
خصوصی با همکاری شهرداری منطقه ٢١در راستای طرح
( CSRمسئولیت اجتماعی سازمانها) بر عهده دارند.
پس از افتتاح و کلنگزنی بوستانهای واقع در شهرک
استقالل ،حناچی در ادامه بازدید و بهرهبرداری از پروژههای
منطقه ،٢١به محل کارگاه بازار مشارکتی قطعات خودروی
«ایران» رفت و از این پروژه بازدید به عمل آورد .این پروژه
دارای  ٩٠٠واحد تجاری و  2هزار و  400پارکینگ است.
شهردار تهران همچنین با حضور در اتوبان شهید
لشکری ،بوستان مشارکتی «بهمن» را افتتاح کرد و یک
اصله درخت در این بوستان کاشت.
به گزارش شهرنوشت ،مسئولیت این بوستان را یک
شرکت خصوصی با همکاری شهرداری منطقه ٢١و در
راستای طرح ( CSRمسئولیت اجتماعی سازمانها) بر
عهده دارد.
حناچی در ادامه حضور خود در منطقه  21از محل
کارگاه پروژه مشارکتی تقاطع غیرهمسطح همسطح دوگاز
(تقاطع لشکری-کرمانخودرو) بازدید کرد.
شهردار تهران در بازدید از این پروژه اعالم کرد که
این تقاطع غیرهمسطح تا نیمهشعبان مورد بهرهبرداری قرار
خواهد گرفت.
بازار مشارکتی گلوگیاه «شهید لشگری» از دیگر
پروژه هایی بود که حناچی از آن بازدید کرد.
در هفته درختکاری انجام شد؛

آیین کاشت  2هزار اصله نهال در
مجموعه گردشگری کوهسار منطقه 5

دوستداران محیط زیست ،در هفته درختکاری 2هزار
اصله نهال در بوستان کوهسار منطقه  5پایتخت غرس
کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،5
رجبعلی خسروآبادی شهردار منطقه در مراسم کاشت
نهال در مجموعه گردشگری بوستان کوهسارکه با حضور
مدیرکل منابع طبیعی استان تهران ،جمعی از مدیران
منطقه و مشارکت فعال شهروندان دوستدار محیط زیست
برگزارشدگفت  :منطقه  5در مبدا ورودی غرب تهران نقش
مهمی در تصفیه هوای شهر دارد و از عموم مردم خواست
تا برای کاشت و نگهداشت درختان بکوشند.
وی افزود  :این منطقه از معدود مناطقی است که
هنوز باغات پیوسته در محله های قدیمی آن باقی مانده و
همه در تالش هستیم که این میراث گذشتگان حفظ شود .
خسروآبادی با اشاره به این که تنفس پاک حق همه
شهروندان است گفت :با همکاری اداره کل منابع طبیعی
استان تهران ،امیدواریم اراضی شمال منطقه به مجموعه
تفریحی سبز و قطب گردشگری غرب تهران تبدیل شود.
در پایان این مراسم نیز مسئولین به همراه خانواده
معظم شهدا ،شورایاران ،دانش آموزان و فعاالن محیط
زیست 2هزار اصله نهال در بوستان جنگلی کوهسارغرس
کردند.
براساس این خبر  4 ،هزار اصله نهال نیز با در خواست
شهروندان از طریق سامانه  137به صورت رایگان در منطقه
 5توزیع شد.
شهردار منطقه شش خبر داد

بهسازی و مناسب سازی بوستان حافظ

شهردار منطقه شش گفت :در راستای ارج نهادن به
افراد توان یاب و به منظور سهولت در عبور و مرور کم
توانان جسمی ،بهسازی مسیر تردد در بوستان حافظ در
دستور کار قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه شش ،محمدرضا دهداری پور گفت:تهیه و نصب 30
متر نرده در مسیر رمپ معلولین ،نصب  10عدد صندلی
مخصوص توان یابان و احداث  2چشمه سرویس بهداشتی
ویژه معلولین از جمله اقدامات صورت گرفته در این بوستان
محله بهجت آباد است .دهداری پور همچنین به نصب 3
عدد لوستر شهری  9متری 280 ،متر مربع سنگ دیوار و
درپوش محیط پیرامونی پارک اشاره کرد و گفت :مکانیزه
کردن سیستم آبیاری به وسعت  1100مترمربع از جمله
اقدامات صورت گرفته در راستای بهسازی پارک است.
شهردار منطقه شش تصریح کرد :بهسازی بوستان
حافظ از جمله پروژه های منطقه است که در روزهای
آینده و با حضور شهردار تهران به بهره برداری می رسد.

حناچی در حاشیه بازدید و بهرهبرداری از پروژههای منطقه :21

مشکالت بافت تاریخی با اجبار اصالح نمی شود

شهردار تهران با اشاره به همکاری دولت
با شهرداری تهران گفت :خوشبختانه فضای
همکاری دولت با شهرداری فراهم است و ما
نیز از این فضا حداکثر استفاده را خواهیم
برد.
پیروز حناچی در حاشیه بازدید و
بهرهبرداری از پروژههای منطقه ٢١با حضور
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اغلب
پروژههایی که مورد بازدید قرار گرفتند در
قالب  CSRیا مسئولیت اجتماعی سازمانی
قرار دارند ،گفت :مدیران شهرداری منطقه٢١
بهدرستی سراغ استفاده از ظرفیت CSR
رفتند و خوشبختانه دوستانمان در بخش
صنایع نیز پا پیش گذاشتند و توانستیم
تعدادی از لکههای فضای سبز را تثبیت
کنیم.
وی تأکید کرد :در آغاز راه هستیم و
تصمیم داریم بیشاز پیش از ظرفیت طرح
 CSRبرای حل مشکالت شهر استفاده
کنیم ،چرا که وقتی اشخاص حقیقی یا
حقوقی با عالقه برای حل مشکالت شهر پا
پیش بگذارند ،نتیجه متفاوت خواهد بود.
حناچی درمورد رویه معمول ساخت
پارکها و بوستانها نیز گفت :معموالً ساخت
و تجهیز فضاهای سبز را شهرداری برعهده
میگیرد ،اما در مواردی که شاهد بودیم
شهرداری زمین را دراختیا ِر صنایعی که در
محدوده قرار دارند ،گذاشت و این صنایع،

در راستای مسئولیتهای اجتماعی سازمانی
تجهیز و ساخت بوستانها را برعهده گرفتند.
شهردار تهران افزود :اقدام جالب دیگر
این بود که همکاران شهرداری و بخش
خصوصی درختانی را با پالک حاوی نام
خودشان غرس کردند .الحمدهلل سنت
درختکاری که جزء سیره انبیاء و اهلبیت
است ،روزبهروز فراگیرتر میشود.
حناچی همچنین درباره پروژه بازار
مشارکتی قطعات خودروی ایران عنوان کرد:
این پروژه با مشارکت بخش خصوصی به
بهرهبرداری میرسد و زیربناهای الزم برای
دسترسی را دارد .گاهی اتفاقاتی در بافت
تاریخی افتاده که متناسب با بافت تاریخی

با حکم معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛
«امیرآریا زند» سرپرست برج میالد شد

دیدار شهردار منطقه  ۱۶با فرشته کریمی؛
بهترین بازیکن فوتسال آسیا

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران طی حکمی «امیرآریا زند» را به
عنوان سرپرست جدید برج میالد منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،محمدرضا
جوادی یگانه در حکم سرپرست جدید برج میالد خطاب به امیرآریا زند تاکید کرده
است که در راستای تحقق شعار «تهران شهری برای همه» و همچنین با بهره گیری از
توانمندی و ظرفیت های موجود آن مجموعه ،و نیروهای متخصص و متعهد شهرداری
تهران ،موجبات خدمت رسانی مفید و موثر را فراهم آورید.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این حکم با اشاره به با توجه به
اهمیت برج میالد به عنوان نماد شهر تهران ،خاطرنشان کرده است :انتظار می رود ضمن
تعامل با اعضای هیئت مدیره و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در جهت توسعه و
رونق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و گردشگری در چارچوب مقررات و اسناد فرادستی
با رعایت حقوق مردم اهتمام ورزید.

شهردار منطقه  ،۱۶به اتفاق معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ،مدیر اداره تربیت بدنی
منطقه در راستای تهیه و تدوین کتاب مشاهیر منطقه با فرشته کریمی بهترین بازیکن فوتسال
آسیا دیدار کرد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۶مهندس زبده شهردار منطقه ضمن
تشکر و قدردانی از عملکرد مثبت این عزیز ،گفت :خدا را شاکریم ورزش در تمامی زمینه ها در
منطقه نهادینه شده است ،باید با همدلی  ،وحدت و با افکار جمعی مشکالت و موانع بر سر راه
ورزشکاران را برطرف کرد تا ورزشکاران با آرامش و آسایش خاطر به ورزش و مسابقات خود بپردازند
تا بتوانند برای آینده منطقه وکشور مفید باشند .حسین زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
نیز در این باره اظهار داشت :تأمین و گسترش ورزش در راستای ایجاد نشاط عمومی و ایجاد امکانات
ورزشی در سطح منطقه از اهداف اداره تربیت بدنی معاونت اجتماعی و فرهنگی است ،تا در آینده
ورزش و سرانه ورزشی منطقه شاهد شکوفایی و توسعه کمی و کیفی باشیم .در ادامه جلسه فرشته
کریمی ضمن معرفی خود و افتخارات رشته ورزشی اش به بیان خاطرات دوران کودکی  ،عالقه اش
به فوتسال ،مسائل و مشکالتی که همواره همراه او بود و  ...پرداخت.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه چهار در دیدار با پیمانکاران خبر داد:

شفاف سازی و عدالت در پرداخت مطالبات و دیون پیمانکاران منطقه چهار

معاون مالی و اقتصاد شعری شهرداری
منطقه چهار تهران در نشست با پیمانکاران
گفت :شهرداری ضمن شفاف سازی ،با تمام
توان به دنبال پرداخت دیون پیمانکاران است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه چهار« ،زهرا پیروزی» در نشست با
جمعی از پیمانکاران که با حضور نمایندگان
حراست و معاونت مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران برگزار شد؛ با بیان اینکه
شهرداری منطقه چهار در سال جاری بر
اساس سیاست های ابالغی با ایجاد شفافیت
به دنبال پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران
است افزود :متاسفانه یکی از مشکالتی که
شهرداری منطقه چهار در خصوص دیون
پیمانکاران با آن مواجه است ،وجود کار
بدون عقد قرارداد و صورت هزینه در سنوات
گذشته است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته
جهت کسب رضایتمندی پیمانکاران و
پرداخت مطالبات آنان افزود :در سال جاری و
با توجه به امالک در اختیار شهرداری منطقه
چهار و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده

با سازمان امالک و مستغالت و معاونت مالی
و اقتصاد شهری شهرداری تهران نسبت به
واگذاری امالک در اختیار اقدام شده است.
پیروزی افزود :مطالبات پیمانکاران
باالی ده میلیارد ریال نیز از طریق واگذاری
امالک در دستور کار قرار گرفت و در حال
حاضر نیز کار واگذاری و صورتجلسه توافق
امالک به پایان رسیده است و به پیمانکاران
نیز اعالم گردید در صورت وجود نقدینگی
سایر دیون آنان نیز به صورت نقدی پرداخت
خواهد شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
منطقه چهار با تاکید بر عدالت محوری و
شفاف سازی در پرداخت دیون پیمانکاران
تصریح کرد :به منظور رعایت دقیق عدالت
محوری در پرداخت دیون پیمانکاران ،ابتدا
مطالبات در کمیته های تخصیص مطرح و
نسبت به تخصیص نقدینگی و یا سایر منابع
اقدام خواهد شد.
وی گفت :برخی از دیون پیمانکاران با
توجه به وجود موانع قانونی امکان پرداخت
نداشته اما به منظور احقاق حق و حقوق

مدیران شهری شمال تهران به منظور همیاری با
زحمت کشان پاکبان شهر  ،طرح نظافت معبر خیابان
شریعتی را با محوریت حوزه بسیج شهرداری منطقه یک
اجرا کردند .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک
حسام سلطانی فرمانده بسیج حوزه شهید موحد دانش
شهرداری این منطقه با اعالم مطلب فوق اظهار کرد :نظافت
معابر اصلی شهر با حضور مدیران شهری و محوریت حوزه
بسیج شهرداری تهران از جمله طرح های اجرایی در
روزهای پایانی سال و همزمان با روز احسان و نیکوکاری
است که بر اساس آن هر یک از مناطق شهر تهران یکی
از محورهای اصلی را به منظور همیاری با زحمت کشان
پاکبان پاکسازی می کنند  .وی گفت :این حرکت نمادین
در منطقه یک با حضور معاونان  ،مدیران ،کارمندان و
فرماند هان پایگاه های بسیج نواحی ده گانه شهرداری
منطقه یک روز سه شنبه –  14اسفند ماه  -انجام و طی
آن محور خیابان شریعتی حدفاصل میدان قدس تا بلوار صبا
پاکسازی شد .سلطانی تصریح کرد :حضور نیروهای بسیج
در کنار مدیران شهری منطقه نمایانگر احساس مسئولیت
و همکاری در همه ابعاد خدمات رسانی به شهروندان است.
وی افزود :بسیبجیان در هر برنامه و اقدامی که نیاز به
حضورشان باشد به صورت آتش به اختیار شرکت کرده و
در کنار نیروهای خدمات رسان اقدام به همیاری و همکاری
می کنند.

پیمانکاران و جلوگیری از سرگردانی آن ها
در مراجع قضایی ،در سال  96با استفاده از
راه کارهای قانونی و اعتبارات مرتبط نسبت
به ثبت اسناد آن ها اقدام شد.
پیروزی خاطر نشان کرد :با توجه به
سیاست های کالن نگر مدیریت ارشد منطقه
عالوه بر پرداخت بدهی پیمانکاران منطقه
به مبلغ  470میلیارد ریال ،بدهی معاونت
فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز از طریق
واگذاری پروژه های مشارکتی پرداخت شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
منطقه چهار ،یکی از موانع مهم در تاخیر
پرداخت بدهی ها را عدم شفافیت در صورت
وضعیت پیمانکاران عنوان کرد و اضافه کرد:
در صورت وجود شفافیت در صورت وضعیت
پیمانکاران ،پرداخت مطالبات نیز با سرعت
بیشتری انجام خواهد شد.
وی افزود :مدیریت شهری تهران با توجه
به تاکید دکتر حناچی شهردار محترم تهران
به دنبال پرداخت دیون پیمانکاران بوده و از
هیچ تالشی دریغ نمی ورزد.
پیروزی در ادامه خاطر نشان کرد :به

منظور رفاه حال پیمانکاران ،با همکاری
معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری
تهران توافقاتی با سازمان های تامین
اجتماعی و امور مالیاتی جهت جلوگیری از
مسدود نمودن بدهی ها صورت گرفته است
و به زودی اقدامات ثبتی انجام خواهد شد.
پیروزی در پایان ضمن تشکر از صبوری
و همکاری پیمانکاران ،خواستار همراهی
ایشان با شهرداری تهران تا زمان انجام
تعهدات شد و افزود :شهرداری تهران همواره
پیمانکاران را جزئی از بدنه خود دانسته و
پیوسته به دنبال همکاری بر پایه اطمینان
است و این تعامل همواره باید تداوم داشته
باشد.

با آزادسازی ملک معارض در بلوار امام حسین(ع):

گره ترافیکی محور پر تردد منطقه  20رفع شد

به مناسبت روز احسان و نیکوکاری انجام شد

همیاری مدیریت شهری شمال تهران
با پاکبانان شهر

نیست؛ برای اصالح این پدیدهها باید چاره
ای مقابل کاسبان حاضر در بافتهای تاریخی
بگذاریم چرا که با زور و اجبار نمیشود در
این زمینه اصالحی صورت داد.
شهردار تهران با اشاره به رضایت
ذینفعان در این طرحها گفت :معموالً
پروژهها یک بازه زمانی را طی میکنند تا
به اوج خود برسند؛ سالها طول کشید تا
بازار اکباتان به این جاذبه رسید؛ پروژههای
سرمایهگذاری نیز در سالهای اولیه به اوج
بهرهبرداری نمیرسند و باید تا سالها از آنها
حمایت کرد.
حناچی در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران درباره موضوع انتقال پایتخت

تصریح کرد :قانونی داریم تحت عنوان
«ساماندهی تهران و بررسی انتقال پایتخت»
که طرحی در مجلس بود و تبدیل به قانون
شد .ذیل این قانون شورایی تشکیل شده
است که کلیه مطالعات و آسیبشناسیهای
مربوط به موضوع انتقال پایتخت را مدیریت
میکند .خوشبختانه معاوناول رییسجمهور
دومین جلسه این شورا را تشکیل دادند و
برنامه حملونقلعمومی تهران و حومه و
آسیبهای ناشی از آن ،امکانسنجی برای
اقدامات بعدی و تمرکززدایی از تهران نیز
مورد بررسی قرار گرفت .امیدواریم این
جلسات ادامه داشته باشد تا به دستورهای
روشنتر برای حل مشکالت تهران برسیم.
شهردار تهران در پایان و در پاسخ
به پرسشی درباره هزینهکرد دولت برای
پایتخت خاطرنشان کرد :ما در مواردی
که جنبه حاکمیتی پیدا میکنند ،مثل
حملونقل عمومی و آلودگی هوا ،از
کمکهای دولتی بهره میبریم .ممکن است
این نظر وجود داشته باشد که کمکهای
دولت کافی نیستند ،اما نمیتوان گفت
دولت کمکی نمیکند .ازطرف دیگر،
کمکهای دولت همیشه نقدی نیست؛
بهعنوان مثال فاینانس متروی تهران
بر عهده دولت بود .خوشبختانه فضای
همکاری در دولت فراهم است و ما نیز از
این فضا حداکثر استفاده را خواهیم برد.

شهردار منطقه  20از آزادسازی ملک معارض و تکمیل
بخشی از پروژه تعریض بلوار امام حسین (ع) با هدف رفع گره
ترافیکی این محور پرتردد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20فرهاد
افشار با بیان این مطلب گفت :پروژه تعریض محور امام
حسین(ع) و ایجاد مسیر پیاده رو در دو طرف خیابان یکی از
مهمترین پروژه های عمرانی و چندین ساله منطقه  20است.

افشار مشارکت مالکان امالک معارض را الزمه سرعت
بخشی به اجرای طرح برشمرد و افزود :با آزادسازی یکی
از امالک معارض ،بخشی از این معبر به طول  174متر و
مساحت  1500مترمربع تعریض شد و عملیات عمرانی آن به
سرعت در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه این اقدام با پیگیری مدیریت
شهری و مشارکت مالک و رفع معارض توسط شرکت های
خدمات رسان برق و گاز انجام شده است ،گفت :با اتمام
عملیات عمرانی این بخش از تعریض ،گره ترافیکی محور
امام حسین(ع) در مقابل دور برگردان رفع و تردد خودروها
تسهیل می شود.
افشار با اشاره به اینکه پروژه محور امام حسین(ع)
به طول 1050متر و عرض معبر به  45متر در دستور
کار مدیریت شهری است ،گفت :با رفع معارض ،عملیات
زیرسازی ،آسفالت ،جدول و کانیو بندی و پیاده رو سازی
انجام می شود.
وی رفع خطر جانی شهروندان را از دیگر پیامدهای این

اقدام برشمرد و افزود :با توجه به اینکه ملک معارض موجب
انسداد بخشی از مسیر پیاده رو شده بود ،شهروندان برای
تردد در این محدوده از مسیر سواره رو استفاده می کردند
و آزادسازی این بخش موجب رفع این مشکل چندین ساله
شد.
شهردار منطقه  20یادآور شد :توسعه پیاده رو مداری
و ایمنی عابران پیاده در طول مسیری که مسدود شده بود،
تعریض بخش سواره رو و تسهیل در تردد خودروها ،رفع
ترافیک در محدوده دوربرگردان و افزایش رضایتمندی
شهروندان و کسبه این محور از مهمترین دستاوردهای
تکمیل بخشی از پروژه تعریض محور امام حسین(ع) است.
بلوار امام حسین(ع) یکی از مهمترین معابر منطقه
 20به شمار می رود که متصل کننده میدان نماز و خیابان
فدائیان اسالم است و با اجرای طرح هایی نظیر تعریض
خیابان ،مناسب سازی ویژه توان یابان و بهسازی رفیوژهای
میانی و مرمت فضاهای سبز شهری جزء معابر استاندارد در
این منطقه محسوب می شود.

به منظور ساماندهی وضعیت جمع آوری پسماند صورت می گیرد ؛

تعامل نیروی انتظامی تهران بزرگ با سازمان مدیریت پسماند

نشست هم اندیشی و تعامل دوسویه نیروی
انتظامی و پلیس راهور تهران بزرگ با سازمان
مدیریت پسماند شهرداری تهران با حضور سردار
رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ،
سردار میهمانداررییس پلیس راهور و سردار بیات
رئیس یگان حفاظت شهرداری تهران و رضا عبدلی
مدیر عامل و جمعی از مدیران و معاونین سازمان
مدیریت پسماند به میزبانی این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان
مدیریت پسماند؛ در این نشست که به منظور
ساماندهی مناسب تر عملیات جمع آوری و انتقال
پسماندها از سطح شهر به مجتمع پردازش و دفع

آرادکوه برگزار شد ،رضا عبدلی؛ با اشاره به نزدیک
شدن به ایام پایانی سال و افزایش میزان پسماند
تولیدی توسط شهروندان گفت :در روزهای پایانی
سال و به علت خانه تکانی و انتقال وسایل اضافی
به خارج از منزل توسط شهروندان  ،شاهد افزایش
چند درصدی انواع پسماندها در این ایام بوده و از
اینرو مدیریت پسماند و رفت و روب شهر نیاز به
دقت و سرعت بیشتری در این ایام خواهد داشت.
مدیر عامل سازمان ضمن شرح مراحل مدیریت
پسماند پایتخت ونحوه ساماندهی هزاران تن
پسماند تولیدی روزانه شهر تهران خاطر نشان کرد:
ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات ارایه شده به مردم و

ایجادشرایطمناسبجهتمدیریتبهینهپسماند
توسط شهروندان همواره از دغدغه های اصلی این
سازمان می باشد که تعامل و همکاری هر چه
بیشتر نیروی انتظامی و پلیس راهور تهران بزرگ
ما را به این اهداف نزدیکتر خواهد کرد .سردار
رحیمی پس از استماع سخنان مهندس عبدلی
ضمن قدردانی از زحمات مسووالن و تالشگران
سازمان مدیریت پسماند اظهار داشت:سازمان
مدیریت پسماند از مجموعه های زحمتکش و
گمنام بوده و از آنجا که نظافت و پاکیزه سازی
شهر از جمله فعالیت های اصلی این سازمان می
باشد سهم بسیار زیادی را در سالمت شهروندان و

ارتقاء کیفیت محیط زیست دارند .فرمانده نیروی
انتظامی تهران بزرگ در ادامه با تاکید بر اعالم
آمادگی مجموعه خود در زمینه همکاری با این
سازمان در ساماندهی وضعیت جمع آوری پسماند
از انعقاد تفاهم دو سویه در همین زمینه خبر داد
و افزود :نیروی انتظامی آمادگی دارد تا در همه
زمینه های خدمات شهری و رفت و روب شهر و
انتقال پسماند با سازمان مدیریت پسماند همکاری
داشته باشد و در خصوص اقدامات مورد انتظار
از پلیس تهران ،پلیس امنیت ،پلیس پیشگیری،
پلیس آگاهی و پلیس راهور همکاری تمام و کمال
خود را اعالم داشت.

خبر كوتاه

مراسم جشن روز درختكاري
در منطقه  7برگزار می شود

آیین کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت  15اسفند،
روز درختکاری با حضور جمعي از مديران شهري ،خانواده
هاي معظم شهدا ،مبارزين گرانقدر انقالب اسالمي ،ناحیه
بسيج شهيد مطهري و شهروندان در بوستان قصر برگزار
می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7سمیه
حاجوی شهردار منطقه با اشاره به اینکه درختان ریه
های هاي تنفسی يك شهر هستند و نقش مهمي در
تامين سالمت اعضاي جامعه ايفا مي كنند ،افزود :باید
طبیعت را که مظهر جمال و سخاوت خداوند است قدر
بدانیم و همه در مقابل حفظ و گسترش آن به درستی
انجام وظیفه کنیم.
وی با اشاره به اینکه کاشت هر اصله درخت احیاء
حیات است ،عنوان کرد :فضاهای سبز و بوستان ها از
الزامات زندگی شهری به شمار می روند  ،چرا که عالوه
بر ارزش های جانشین نشدنی زیست محیطی نظیر تلطیف
هوا و تعدیل دما ،در زیباسازی شهر و حفظ آرامش و
شادابی شهروندان نیز تاثیر مستقیم دارد.
شهردار منطقه  7در پایان یادآور شد :در راستای
ترویج فرهنگ درختکاری آئین کاشت نهال ،روز چهارشنبه
 15اسفند ماه ،ساعت  10الی  12در خيابان مرودشت،
بوستان قصر برگزار خواهد شد.

افزایش سرانه های منطقه 10
با مشارکت شهروندان

شهردار منطقه  10با اشاره به لزوم افزایش سرانه های
منطقه بر اجرای طرح های تفریحی ،عمومی ،منطقه ای و
فرامنطقه ای در بافت های فرسوده با مشارکت شهروندان
تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10حسین
بحیرائی با اشاره به میزان باالی بافت فرسوده و متراکم
منطقه گفت :نکته مهمی که اغلب برای ارتقاء سرانه ها
و کاهش فرسودگی در مناطقی مانند  10کمتر توجه می
شود ،اجرای طرح تجمیع بدون برنامه ریزی و توجه به
زیرساخت های شهری است.
بحیرائی افزود :عمده مشکل ما در بحث بافت های
فرسوده این است که به اشتباه چند پالک فرسوده با هم
تجمیع می شوند و با دریافت بسته تشویقی تبدیل به
ساختمان نوسازی می شوند که این نوسازی در ظاهر
منظر شهری زیبا و برای ساکنان هم رضایت بخش است
اما در مقابل با توجه به پایین بودن قیمت مسکن تقاضا
و هجوم خرید ملک هم در منطقه چه از سوی اهالی
و چه افراد غیرمحلی افزایش پیدا می کند که نکته
اول این تغییر و تبدیل خانه دو طبقه ای به آپارتمان
چند طبقه است که پیامدش افزایش مهاجرت و جمعیت
است و بخش مهمی که در این تغییرات نادیده گرفته
می شود ،میزان سرانه های مورد نیازی شهری برای
اهالی است.
بحیرائی در خاتمه با تاکید بر مدیریت کارآمد برای
کاهش فرسودگی در منطقه افزود :در نظر دارم در قالب
اجرای طرح های تفریحی ،عمومی ،فرامنطقه ای با راهکاری
که شهرداری هم در آن تملک داشته باشد برای مردم
ایجاد انگیزه و رغبتی فراهم شود تا به صورت مشارکتی
برای افزایش سرانه های مورد نیاز شهری ملکشان را به
شهرداری واگذار کنند.
در قالب برنامه استقبال از بهار  98انجام می شود

برپایی تورهای تهرانگردی و جشن
نوروز ویژه کودکان کار جنوب پایتخت

در طرح پیشواز از نوروز  98تورهای
تهرانگردی،جشن سال نو همراه با اهدای سبد کاال ویژه
کودکان کار و نیازمندان محالت کم برخوردار منطقه
 19برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،19
حمید بهرامی معاون اجتماعی و فرهنگی با اعالم
این خبرگفت :در نیمه دوم اسفند و همزمان با هفته
درختکاری ومنابع طبیعی غرس  20نهال در مدارس
به یاد شهدای مدافع حرم با مشارکت کانون های محله
محور و شهرداران مدارس و جشن روز درختکاری برپا
می شود.
وی درخصوص اطالع رسانی درباره خطرات چهارشنبه
آخر سال افزود :به همین منظور کارگاه آموزشی با موضوع
چهارشنبه سوری بی خطر و پیشگیری از حوادث و
رفتارهای پر خطر ،اجرای مانور چهارشنبه آخر سال با
موضوع آشنایی با خطرات مواد محترقه به دانش آموزان
در مدارس و سرای محالت برگزار خواهد شد.
معاون شهردار منطقه درباره برنامه های آموزشی این
ایام گفت :آموزش تفکیک زباله از مبداء در راستای حفظ
محیط زیست و فضای سبز ،نحوه کاشت سبزه  ،برپایی
مسابقات با موضوع هفت سین در سرای محالت پیش بینی
شده است .
این مسئول برگزاری ویژه برنامه های عطر افشانی
و گلباران گلزار شهدای بهشت زهرا (س) و حرم مطهر
و شهدای گمنام و مدافع حرم ،میهمانی الله ها ،دیدار
مدیران شهری از مادران شهدا به منظور تجلیل و تکریم از
مقام مادر ،اهدای سبد کاال و توزیع غذای گرم به نیازمندان
محالت کم برخوردار از برنامه های تدارک دیده شده در
استقبال از بهار سال  98است .

زنان سرپرست خانوار منطقه  3رایگان
غربالگری می شوند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3
از اجرای طرح غربالگري رایگان زنان سرپرست خانوار این
منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3کاظم
کمالی نسب با بیان این مطلب گفت :برنامه طراحی شده
در زمینه مسايل بهداشتي و سالمت بانوان با مشارکت
پزشکان متخصص و داوطلب اجرا می شود .معاون امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  3با اشاره به
اینکه این طرح در پنج مرحله اجرا می شود ،ابراز
داشت :انجام آزمايش خون شامل  ،اندازه گيري چربی
های خون و تعيين ريسک بيماري هاي قلبي و عروقی،
اندازه گيري قند خون ،کم خونی ،کنترل عملکرد کليه
،انجام معاينات عمومي توسط پزشک عمومي ،انجام
معاينات تخصصي زنان توسط پزشک متخصص زنان و
 ...ازخدماتي است كه به صورت رايگان براي جمعيت
هدف انجام مي شود.

