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اخبار
در آستانه «بهار  »98انجام شد

اجرای بیش از  9هزار متر مربع فرش
گل در بزرگراه های جنوب پایتخت

در آستانه نوروز  9هزار و  300متر مربع طرح فرش
گل در بزرگراه های کاظمی ،تندگویان ،آزادگان خلیج
فارس ،هاشمی و پل های غیر همسطح سروری ،رمپ و
لوپ شکوفه و شقایق ،پل عالمه عسگری ،صنیع خانی اجرا
شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19سعید
صالح محمود رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست
با اعالم این مطلب گفت :از جمله برنامه های حوزه فضای
سبز در آستانه سال نو رفع نواقص،ایمن سازی و بهبود
وضعیت بوستان ها و کلیه قطعات فضای سبز شهری از
جمله رسیدگی به وضعیت روشنایی و ایمنی  470شعله از
پایه چراغ های روشنایی بوستان های نواحی پنجگانه است.
همچنین با توجه به تغییر فصل و حضور پر رنگ
شهروندان در فضای سبز و تفرجگاه ها هزار و  700المان و
مبلمان پارکی از جمله نیمکت و پایه چراغ وسایل بازی و
ورزشی بزرگساالن رنگ آمیزی شده و وضعیت ایمنی ،گند
زدایی  606چشمه سرویس های بهداشتی بررسی می شود.
وی با تأکید بر مدیریت بهینه مصرف آب در آبیاری
فضای سبز بویژه در این ایام افزود :در این خصوص  25مورد
رفع نواقص موجود چاه ها،پمپ ها و شبکه های آبیاری و
آبرسانی 45،مورد بهینه سازی سیستم آبرسانی و آبیاری و
جلوگیری از هدررفت منابع آبی و برنامه ریزی در راستای
اجرای اقدامات هوشمند سازی سیستم های آبیاری در
حال انجام است .رسیدگی به وضعیت  750اصله درخت
در معابر (آزادسازی طوقه درختان) ،توزیع هزار گلدان
آپارتمانی بین خانواده معظم شهدا درمنطقه ،توزیع گل
در  15میدان بزرگ شهردر  29اسفند و ..از جمله برنامه
های پیش بینی شده در طرح استقبال از بهار عنوان کرد.
به گفته این مسئول در هفته درختکاری و منابع طبیعی
 14هزار و  500اصله درخت در فضای سبز غرس و  8هزار
و  900اصله درخت مثمر و غیر مثمر در بین شهروندان
توزیع و بخشی نیز در حیاط منازل آنها کاشته شده است.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه يك :

جاذبه های گردشگری منطقه یک در 11
ایستگاه به مراجعین معرفی می شود

 ۱۱ايستگاه اطالع رساني در سطح منطقه یک به
منظور معرفي جاذبه هاي گردشگري شمال تهران به
گردشگران نوروزی  ،راه اندازي مي شود .به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه یک مجتبی توسلی معاون امور
اجتماعي و فرهنگي شهرداري این منطقه با اعالم مطلب
فوق اظهار داشت :به منظور میزبانی و ارائه خدمات مناسب
براي رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزي  ۱۱ايستگاه
اطالع رساني گردشگری در سطح منطقه يك راه اندازي
مي شود تا اطالعات الزم در اختيار گردشگران قرار گيرد.
توسلی با اشاره به پتانسیل های گردشگری موجود در
شمیران و شمال تهران افزود :در منطقه یک پتانسيل
بخش های متنوع گردشگری از جمله طبیعت گردی و
اکو توریسم ،گردشگری تاریخی ،غذایی ،بازار و خرید و
همچنین گردشگری مذهبی وجود دارد .وی افزود :از جمله
جاذبه های گردشگری موجود در این منطقه می توان به
بازارچه قديمي تجريش  ،باغ فردوس و موزه سينما ،موزه
موسيقي ،خانه موزه دكتر حسابي ،باغ هنر ايراني ،موزه
تماشاگه زمان ،مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد و نياوران
 ،خانه موزه های سیمین و جالل،استاد انتظامی و همچنین
بوستان هاي فرامنطقه ايي و ارتفاعات كوهنوردي اشاره
نمود که مورد توجه گردشگران در ايام نوروز قرار مي گيرد.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه يك تهران
اضافه كرد :در ايستگاه هاي اطالع رساني عالوه بر معرفي
مكان هاي گردشگري شهر تهران و شميران نقشه كامل
منطقه و تفرجگاه ها نیز به عالقه مندان ارائه خواهد شد.
توسلی خاطر نشان كرد :اين ايستگاه ها دربوستان قيطريه،
ورودی ایستگاه متروی شهید آیت اله صدر ،موزه سينماي
ايران ،ميدان شهيد شهرياري دانشگاه شهيد بهشتي ،مرقد
مطهر صالح ابن موسي الكاظم(ع) ،کاخ نیاوران ،چهارراه
پارك وي جنب ايستگاه آتش نشاني ،ضلع غربي ميدان
دربند ،ورودي متروي ميدان قدس،مقابل کاخ نیاوران و
ابتدای خیابان جماران بر پا مي شود .توسلی افزود :ستاد
مركزي گردشگري شهرداري منطقه يك نيز در طول ايام
نوروز در ساختمان اصلي منطقه واقع در میدان قدس
مستقر خواهد بود.

اجرای جشنواره تخم مرغ های رنگی
در بوستان شهدای منطقه 10

در آستانه فرا رسیدن سال نو و به منظور زیباسازی
منطقه و ایجاد فضایی شاد و مفرح با استفاده از نمادهای
نوروزی ،جشنواره تخم مرغ های رنگی با مشارکت
هنرمندان و شهروندان در بوستان شهدا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10در این
جشنواره که با حضور حسین بحیرائی شهردار منطقه و
معاون خدمات شهری و محیط زیست برگزار شد جمعی
از هنرمندان منطقه در بوستان شهدا گرد هم آمدند و با
نقاشی بر روی حجم های تخم مرغی شکل خالقیت و هنر
خود را به نمایش گذاشتند.
شایان ذکر است این آثار هنری پس از رنگ آمیزی
طی ایام نوروز در میادین و بلوارهای مهم منطقه نصب می
شوند تا جلوهای زیبا به قطعه دهم پایتخت ببخشند.

رفع نواقص آسفالت مسیر اتوبوس تندرو
در منطقه 3

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  3از رفع
نواقص و اصالح آسفالت مسیر اتوبوس تندوری خط هفت
در این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،3
امیرهوشنگ گل محمدی گفت :با توجه خرابی های
آسفالت در مسیر اتوبوس های تندروی خط  7قرار شد
حداکثر تا اواخر بهمن ماه نسبت به رفع نواقص و اصالح
آسفالت محدوده مذکور اقدام شود .وی افزود :با توجه به
اینکه کف اتوبوس های تندرو در سطح پایین و نزدیک
زمین قرار دارد با رفع نواقص آسفالت در این محدوده ،از
آسیب به منابع حمل و نقل عمومی جلوگیری می شود .از
موضوعات که در حوزه نگهداشت شهر تهران با آن روبه¬
رو هستیم ،جمع شدن آسفالت در ایستگاه های BRT
است .وزن سنگین این اتوبوس ها و تردد بیش از اندازه آنها
در یک مسیر خاص؛ باعث شده تا معاونت فنی و عمرانی
این منطقه در زمینه زیرسازی و روسازی آسفالت این
ایستگاه ها بررسی های دقیقی انجام دهد .

حناچی در مراسم افتتاح  3ایستگاه از خط  7مترو:

مترو یک موضوع حاکمیتی است

صبح دیروز شهردار تهران در میدان
صنعت سوار مترو شد و در ایستگاه
هاللاحمر ،مراسم افتتاح این ایستگاه و
بهرهبرداری از بخش شمالی خط  ٧مترو
تهران را آغاز کرد.
پیروز حناچی شهردار تهران صبح دیروز
به همراه محسن هاشمی رئیس و چند تن
از اعضای شورایشهر از ایستگاه مترو میدان
صنعت بازدید کرد ،سوار قطار شد و از آنجا
به ایستگاه هاللاحمر رفت تا در مراسم
افتتاح ایستگاه هاللاحمر و بهرهبرداری از
بخش شمالی خط ٧مترو تهران حضور یابد.
او در این مراسم ضمن تبریک اعیاد
پیش رو و والدت حضرت امیرالمومنین(ع)،
گفت :امروز روز شهردار است ،یاد میکنیم از
کسی که به مناسبت سالگردش یاد شهردار
را به خاطر میآوریم :شهید باکری؛ یادش را
فراموش نخواهیم کرد.
حناچی ادامه داد:تبریک میگویم به
همکارانم که با زحمات فراوان تالش کردند
تا خط  ٧مترو را به بهرهبرداری برسانند.
همچنین تشکر میکنم از کسانی که پروژه
مترو را هدفگذاری کردند تا در چند دوره
مدیریت شهری به نتیجه برسد.
شهردار تهران ادامه داد :ما هدف
مشترکی را در شورای شهر و در شهرداری
تعقیب میکنیم؛ زیرساختها به وجود آمده،
باید تالش کنیم تا بهرهوری باال داشته باشیم.
افزایش مسافر از حدود  ٢میلیون نفر تا ٧
میلیون نفر ،هدفگذاری اصلی ماست که با
کاهش هدوی و تکمیل خطوط میتوانیم به
آن دست پیدا کنیم.
او ضمن اشاره به اینکه هماکنون حدود
 ٢هزار واگن نیاز داریم ،گفت :باید تالش

کنیم ،چرا که موضوع مترو حاکمیتی است؛
باید تالش کنیم این سرمایهگذاری عظیم را
به بهرهوری نزدیک کنیم.
حناچی از شرکتهای دخیل در فرایند
بهرهبرداری از خط ٧تشکر کرد و ادامه
داد :در بسیاری از متروهای جهان خطی
داریم به نام سِ رکلالین که خطوط را به
هم وصل میکنند؛ در تهران خطوط  ۶و
 ٧این کار را میکنند .نکته دیگری که در
این پروژه الزم به ذکر است این است که ما
تجهیزات سیگنالینگ این خط را در دوران
برجام خریدیم ،ولی نصب و راهاندازی آن
را در دوران پسابرجام انجام دادیم؛ شرکت
فروشنده حاضر به نصب و راهاندازی نشد ،اما
همکاران جوان خودمان موفق به نصب و راه
اندازی آن شدند .قطعا یکی از شرایط ویژهای
که میتواند تهدید شرایط تحریم را به فرصت
تبدیل کند ،خودباوری نیروهای جوان است.
ما تحریمها را به فرصت تبدیل میکنیم،

هرچند ناجوانمردانه باشند ،که هستند.
شهردار تهران در بخش دیگری از
سخنانش عنوان کرد :در موضوع آلودگی
هوای تهران هم باید گفت درست است که
نزوالت جوی باال بوده است ،اما مقایسه
نقطهبهنقطه نشان میدهد صرفا بارندگی
موثر نبوده و هماهنگی بین پلیس راهور و
اقدامات نرمافزاری و سختافزاری شهرداری
حتما تأثیر بهسزایی داشته است .باید این
مسیر را بهجد تعقیب کنیم.
او تأکید کرد :هفته گذشته یکی از
همکاران مشغول در  UNپیش من آمده بود
و میگفت سال قبل ما  ١۵روز را بهخاطر
آلودگی تعطیل کرده بودیم ،اما امسال هیچ
روزی را تعطیل نکردیم.
شهردار تهران تصریح کرد :انشاءاهلل با ۴
خط جدید گپهای جدید را پر خواهیم کرد.
یکی از مناطق مهم که گپ دارند منطقه٢٢
است .مترو حقیقتا هم عادالنهترین حالت

حملونقل عمومی است چرا که درنهایت
باعث میشود حجم سرمایهگذاری در تمام
شهر متناسب شود .یکی از گپهایی که
داریم موضوع ترافیک و ترانسپورت است چرا
که اگر شهرسازیمان را متناسب با آن پیش
نبریم نمیتوانیم توسعه متوازن داشته باشیم.
حناچی گفت :میگویند شهرداری
تهران تعهدات زیاد دارد .بخش عمده این
تعهدات و بدهیهای بانکی ما مربوط به مترو
است .مترو یک موضوع حاکمیتی است ،پس
انتظار میرود همه در آن به میدان بیایند
تا فشار فقط روی دوش شهرداری نباشد.
از وقتی وارد دوره نوسان تحریم شدهایم،
شرایط حادتر شده است.
شهردار تهران در پایان ضمن ابراز
احترام به یاد و خاطره مرحوم هاشمی
رفسنجانی باتوجه به خدماتشان در بحث
مترو ،خاطرنشان کرد :سردار محمد فرمانده
قرارگاه خاتماالنبیاء به درستی بر ضرورت
بومیسازی پروژهها تأکید کردند .همین االن
هم تا حدود زیادی این اتفاق دارد میافتد.
ما واگنهای قطار را به شکل سیکیدی
وارد میکنیم؛ واگنها  ۴٠درصد داخلی
تهیه میشوند و این عدد باید افزایش هم
پیدا کند .اوورهال کردن قطارها دارد توسط
متخصصین داخلی انجام میشود .تولید
پلههای برقی نیز در داخل صورت میپذیرد.
گفتنی است سردار سعید محمد،
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء نیز در
این مراسم حضور داشت.
همچنین الزم به ذکر است در خط ٧
تا به حال  ۵/١٣کیلومتر در  ٨ایستگاه به
بهرهبرداری رسیده است و این خط وقتی
کامل شود ٢٢ ،ایستگاه خواهد داشت.

جشنواره تخم مرغ های رنگی در مرکز پایتخت دایر شد

شکوه بهار در منطقه  15با احداث  60فرش گل

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 11گفت :جشنواره تخم مرغ های رنگی
ویژه طرح استقبال از بهار با مشارکت سازمان زیبا سازی شهر تهران و شهرداری منطقه 11با حضور
 450هنرمند از دانشگاه های هنری تهران در بوستان دانشجو و میدان راه آهن دایر شد .به گزارش
روابط عمومی شهرداری منطقه ، 11کورش خرد در این باره افزود :جشنواره تخم مرغ های رنگی در
راستای طرح استقبال از بهار و زیبایی دید بصری شهری در بوستان دانشجو و میدان راه آهن دایر
شده و در این جشنواره از دانشکده هنر تهران و سایر دانشکده های هنر در سطح شهر دعوت به عمل
آمد که 450نفر از هنرمندان با حضور در جشنواره به رنگ آمیزی تخم مرغ های سفالی در ابعاد المان
های شهری پرداختند .خرد در ادامه خبر این جشنواره افزود :شهروندان و هنرمندان با حضور در دو
محل میدان تاریخی راه آهن و بوستان دانشجو در طرح رنگ آمیزی تخم مرغ های رنگی که منقش
به نقوش اسالمی ایرانی و برگرفته از هنر اصیل ایرانی بوده است مشارکت به عمل آوردند و پس از
اتمام رنگ آمیزی مقرر گردید تا این تخم مرغ های غول پیکر سفالی به عنوان المان های شهری ویژه
نوروز در دو محل بوستان دانشجو و میدان راه آهن در راستای خیابان حضرت ولی عصر (عج) با عنوان
طرح استقبال از بهار نصب شوند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  15از احداث  60فرش گل
در منطقه  15به مناسبت فرارسیدن نوروز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،15علی اکبر کریمی پور با اعالم مطلب
فوق گفت :در طرح استقبال از نوروز فرش هایی از گل های الوان بنفشه ،شب بو ،مینا
چمنی ،الله ،سینه رر و  ...در برزرگراه های و فضاهای سبز منطقه گسترده شده است تا
شکوه و زیبایی بهار در این منطقه جلوه گر شود.
وی افزود :برای این منظور در این مدت تعداد  15هزار گلدان گل شب بو8 ،
میلیون بوته گل بنفشه ،یک هزار گلدان گل سینه رر و  5هزار هزار گلدان گل الله
کاشته شد.
شایان ذکر است فرش های گل در حاشیه بزرگراه های امام علی (ع) ،امام رضا (ع)
و بوستان های پامچال ،آزادگان ،فدائیان اسالم و  ...با المان هایی از اسامی معصومین یا
حضرت زهرا (س) ،یا علی (ع) ،حسین (ع) و یا امام رضا (ع) به همت اداره فضای سبز
منطقه ایجاد شده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

با تعامل و همراهی در پی حل مشکالت باشیم نه بیان آن

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران گفت :مسئوالن سخنان بدون
اطالعات و هیجانی بیان نکنند.
به گزارش روابط عمومی عمومی اداره کل
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ چندی
پیش انتقادی از مدیریت شهری مبنی بر وجود
اشکالتی در حوزه مدیریت پسماند در شهرداری
تهران از سوی کیومرث کالنتری ،مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان تهران ،انجام شد و
در ادامه عیسی کالنتری ،رئیس سازمان محیط
زیست ،نیز سخنانی در خصوص جا به جایی
سایت پسماند بیان داشت که صدرالدین علی
پور ،مدیرکل ،محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران ،نسبت به این سخنان واکنش
نشان داد.
چند روز پیش مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان تهران با انتقاد از شهرداری تهران
عنوان کرد شیوه مدیریت پسماند شهر تهران
اشکالتی دارد و مورد تایید ما نیست .صدرالدین
علی پور ،مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران ،در پاسخ به این انتقاد در
گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی برنا بیان کرد:
اداره کل محیط زیست استان تهران که متولی
و سیاستگذار بحثهای زیست محیطی است
راجع به مشکالتی صحبت میکند که خود
دبیر کارگروه پسماند است و باید نقش ویژهای
در همراهی ،ارائه راهکار مناسب و حمایت همه
جانبه و ویژه داشته باشد ولی با کمال تعجب
نقد هم انجام میدهد ،در حالی که برای حل
موضوعات خاص محیط زیستی نیاز به تالش
جمعی و همراهی و تعامل همه بخشهاست.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران در توضیح وضعیت پسماند
کشور اظهار کرد :رویهای باالی  50سال در
زمینه جمعآوری ،انتقال و دفن پسماندها
از سطح شهر صورت گرفته که بدون شک
مشکالت محیط زیستی بیشماری در پی داشته
که ایجاد شیرابه زبالهها و گاز در عمق زمین از
مشکالت آن است ،که این معضالت از مواردی
نیست که بتوان به سرعت نسبت به تغییر آن
اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه پسماند،
حوزهای است که بیشترین کاربر را دارد و
روزانه با هزینههای زیاد  9الی  8هزار تن زباله
جمعآوری ،انتقال ،پردازش و دفن میشوند،
گفت :حجم زبالهها زیاد است و حتی از
شهرهای اطراف هم دریافتی داریم که باید
تدبیری در خصوص دریافتی زباله از شهرهای
اطراف صورت بگیرد.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران اضافه کرد :در شرایط فعلی با
وجود بدهکاریهای شهرداری تهران از سنوات
گذشته و تالش بر پرداخت مطالبات پیمانکاران،
حوزه پسماند تنها حوزهای است که اختاللی در

آن صورت نگرفته و روزانه دوبار زباله جمعآوری،
انتقال ،پردازش و دفن میشود و حتی به لحاظ
عملکردی اقدامات خوبی انجام شده است.
علی پور در توضیح اقدامات انجام شده
عنوان کرد :در گذشته تفکیک زباله در
مناطق وجود نداشته اما درحال حاضر مناطق
 22،21،13و  2به صورت پایلوت روی تفکیک
زباله از مبدا فعالیت میکنند و در زمینه
فرهنگسازی و ایجاد نرم افزارهای جمعآوری
پسماند نیز اتفاقهای خوبی رخ داده است.
وی ادامه داد :همچنین در زمینه کیفیت
خدمات و ایستگاه پردازش فعالیتهایی صورت
گرفته است؛ در گذشته زبالهها در مقصد
جداسازی میشد که این خط دچار فرسودگی
شده لذا شهرداری تهران با هزینههای زیاد این
مجموعه را به روز کرده تا از حداکثر پتانسیل در
این خصوص استفاده شود.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران اظهار کرد :مرکز بازیافت خاک
و نخاله ساختمانی آبعلی از دیگر اقدامات این
سازمان است؛ قبال خاک و نخالهها در آن جا دپو
میشده ولی در حال حاضر سیستمی راهاندازی
کردیم که مصالح ساختمانی به شن و ماسه و
بلوک و ...تبدیل شود و مجدد مورد استفاده قرار
گیرد.
علیپور در خصوص خدمات انجام شده
این سازمان با تاکید بر اینکه برای اولین بار
در دوره جدید از کمپوست و کودهای تولید
شده با کیفیت مناسب ،و بدون ناخالصی و بوی
نامطبوع برای فضای سبز استفاده میشود،
گفت :این امر نشان دهنده استفاده از تکنولوژی
به روز و اقدامات ویژه در این زمینه است.
وی ادامه داد :برای اولین بار با یک نهاد
بینالمللی کرهای تعامل کردیم که از گاز متان
که از دفن زباله ایجاد میشود برق تولید شود،
در صورتی که تاکنون این اتفاق به صورت عملی
رخ نداده بود و جز دستاوردهای اخیر است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران اضافه کرد :سرشاخه درختان
که قطع میشود قبال به عنوان نخاله دفن میشد
اما در حال حاضر در هر منطقه سرشاخهها را
به قطعات ریز تبدیل میکنند که به کود تبدیل
شده و سبب ارتقا کیفیت خاک میشود.
وی با اشاره به دستگاههای زباله سوز
عنوان کرد :در حوزه زباله سوز هم تالش
میکنیم که استحصال انرژی از سوزاندن زباله
ایجاد شود گرچه استراتژی ما کاهش زباله است.
علیپور افزود :برای زبالههای الکترونیک
تشکیالتی در نظر گرفتهایم تا بتواند جمع آوری،
ساماندهی و بازیافت صورت بگیرد ،همچنین
برای الستیکهای ماشین در گذشته هیچ
رویهای وجود نداشته و الستیکها به مرکز دفن
منتقل میشده ولی در حال حاضر چند شرکت
پیمانکار بزرگ روی این مسئله کار میکنند که
الستیک را به مواد کفپوش تبدیل میکنند ،لذا

هیچ الستیکی به مرکز دفن وارد نمیشود.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران در رابطه با وضعیت پسماندهای
پزشکی گفت :بهرغم اینکه مسئولیت شهرداری
به لحاظ قانونی رسیدگی به پسماند پزشکی
نیست و هزینه زیادی برای شهرداری تهران
دارد اما روزانه حدود 80تن زبالههای پزشکی با
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی دفن میشود لذا
مسئولین منتقد این نکات مثبت را باید ببینند.
علیپور بیان کرد :راهاندازی شهرک بازیافت
از دیگر برنامههای شهرداری است که پیگیر آن
هستیم.
وی افزود :شوخی است که راجع به
کارهایی که در حوزه پسماند صورت میگیرد
آن هم با این حجم ،اینگونه سطحی اظهار نظر
کنیم چراکه بدون در نظر گرفتن سختی کار
در چنین شرایطی انجام برخی اظهار نظرها
سبب دلسرد شدن و ندیده گرفتن تالشهای
شهرداری میشود .بهتر است مسئوالن سخنان
دلسرد کننده و بدون اطالعات کافی را بیان
نکنند.
وی بیان کرد :هر چند قطعا رویه غلط
سالهای گذشته باید اصالح شود و باید زباله
را از مبدا کاهش داد نه آنکه همه زبالهها به
جای دیگر منتقل شود و سپس به دنبال راه
چاره باشیم.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران گفت :آمادگی داریم تا در قالب
بازدیدهای کارشناسی ،از محل دفن و پردازش
زباله بازدید صورت گیرد و کارشناسان مرتبط
آن جا را ببینند.
وی عنوان کرد :نباید در این زمینه
حرفهای هیجانی زده شود و باعث دلسردی
افرادی که با این شرایط سخت کار میکنند
شوند .وی اظهار کرد :مسائل زیست محیطی
نیاز به عزم ملی و تالش همه جانبه دارد نه
اینکه هر کسی بدون در نظر گرفتن اصالح
فرآیندها نقدی کند.
علیپور در پاسخ به انتقاد عیسی کالنتری،
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست که مرکز پسماند باید جابهجا
شود ،اظهار کرد :بعید میدانم آقای کالنتری
این گونه اظهار نظر کرده باشند ولی اگر اینگون
باشد احساس میکنم شاید اطالعات اشتباه به
ایشان دادهاند چون جا به جایی سایت پسماند
آن هم حدود  100کیلومتر ما را وارد مرز استان
دیگری میکند.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران افزود :تنها جایی که به لحاظ
جغرافیایی میتوان دفن پسماند انجام داد
همین مرکز موجود است چراکه در صورت
تغییر ممکن است به فرودگاه نزدیک شویم و به
لحاظ طبیعی و زیست محیطی مشکالتی ایجاد
شود .وی ادامه داد :باید حداکثر تالشمان را
برای بهبود شرایط داشته باشیم تا میزان انتقال

زباله را کاهش بدهیم.
علیپور با اشاره به بازدید استاندار تهران از
مرکز پسماند شهرداری گفت :در حال حاضر
عالوه بر همکاری میان شهرداری و دولت،
حمایت استاندار از اقدامات محیط زیستی
فرصت خوبی است که باید از آن استفاده کرد.
وی افزود :آقای محسنی بندپی ،استاندار
تهران ،متخصص حوزه بهداشت و محیط زیست
هستند و اشراف زیادی در این رابطه دارند و
طی بازدیدهای مختلف ،ابراز رضایت داشته و
پیگیر برخی نکات بودهاند.
علیپور تاکید کرد :دراین شرایط تعامل
اداره کل محیط زیست استان تهران ضروریتر
به نظر میآید وقتی استاندار به عنوان رئیس قوه
اجرایی شهر دغدغه دارد و پیگیر است دیگران
که در مجموعه اجرایی استان هستند نباید
سیاستهای مغایر داشته باشند تا هم افزایی
کاهش یابد.
وی همچنین با ارائه توضیحی از بازدید
هفته گذشته رئیس سازمان محیط زیست،
استاندار و مدیران استانی از مسیر فرودگاه و
بوی نامطلوب عنوان کرد :شهرداری تهران
بهرغم اینکه در حوزه خارج از تهران مسئولیتی
ندارد ما داوطلبانه با اداره کل محیط زیست
استان در مدت  ٨ماهه طرح بررسی و مطالعاتی
گستردهای انجام دادیم همه کانونهای تولید بو
در این مسیر را شناسایی کردیم که حدودا ٢٢
کانون فعال بوده است.
علیپور گفت :تمام این کانونها با سنجش
متوالی کانونهای بو میزان تاثیر بررسی وضعیت
باد و تاثیر آن بررسی شد .رهاسازی حجم زیاد
فاضالبهای خانگی و صنعتی و تعداد زیاد
مجتمعهای دامی و رهاسازی فضوالت آن
مجتمع های لبنی و کشتارگاههای دامی
کانونهای اصلی بو هستند که سالهاست
فعالیت میکنند و کنترل و نظارت جدی برای
محهز کردن به سیستم تصفیه فاضالب و بعضا
جابهجایی برخی واحدها میبایست صورت
بگیرد تا این معضل حل شود.
وی در پایان اضافه کرد :مجموعه ارادکوه
فاصله  ١١کیلومتری با فرودگاه دارد و در جهت
خالف بادهای غالب ،اما اگر آنجا را هم به عنوان
کانون از  ٢١کانون بپذیریم در تالش جدی برای
رفع مشکل هستیم اما از سازمان محیط زیست
انتظار داریم تالش و جدیت بیشتری در مواجهه
با این سطح کانونهای تولید بو داشته و نتایج را
جهت اطالع عموم منتشر کنند.

خبر كوتاه

آمادگی کامل منطقه  5پایتخت در
استقبال از نوروز 98

تمامی معاونت ها و نواحی هفتگانه منطقه  5در
استقبال از نوروز  97به منظور خدمت رسانی بهینه به
شهروندان در آمادگی کامل هستند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،5رجبعلی
خسروآبادی شهردار منطقه در تشریح اقدامات معاونت ها
و نواحی هفتگانه در خدمت رسانی استقبال از نوروز 98
گفت :اقدامات گسترده ای در حوزه های مختلف از جمله
فضای سبز با عنوان طرح «کمربند سبز « برای توسعه
جنگلکاری بوستان کوهسار و تجهیز و مرمت بوستان های
منطقه انجام شد .وی گفت :اجرای شبکه آبرسانی در
سطوح فضای سبز منطقه ،بهره برداری وتجهیز بوستان ها
 ،اجرای فرش و ستون های گل برای ارتقای سیمای بصری
منطقه ،نقاشی دیواری جداره های شهری ،اکران بنرهای
نوروزی ،پاکسازی دیواره ها و برچسب درب منازل ،رفت و
روب معابر منطقه و شستشوی ایستگاه های اتوبوس ،پل
های عابر و مخازن ،افزایش کارآمدی غرفه های بازیافت،
ساماندهی دستفروشان و کنترل جانوران موذی از دیگر
اقدامات استقبال از نوروز 98در حوزه خدمات شهری و
محیط زیست است .خسروآبادی افزود :در بخش اجتماعی،
مراسم عطر افشانی وگلباران مزار شهدای گمنام سطح
منطقه با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران ،اجرای
برنامه های متنوعی نظیر برگزاری مراسم لحظه تحویل
سال در مقبره الشهدای گمنام کوهسار و غبارروبی امام
زادگان در محالت ،آیین نوروز خوانی واجرای برنامه
نوروزی در میدان صادقیه  ،پونک ،متروی صادقیه و بقیه
میادین مهم منطقه و برگزاری برنامه های شاد ومتنوع با
لباس محلی اقوام ،اکران طرح های گرافیکی والمان های
حجمی با محوریت نوروز و طراوت فصل بهار در سرای
محالت و فضاهای تبلیغی سطح منطقه ،برگزاری برنامه
اعتکاف در  7مسجد منتخب ،برگزاری جشن ویژه میالد
حضرت علی (ع) وجشن بزرگ مبعث در مساجد منتخب
وسرای محالت ،اجرای جشنواره سمنو پزان و اقدامات
پیشگیرانه ستاد بحران در محالت برای اجرای چهارشنبه
سوری ایمن در سرای محالت نیز از دیگر اقدامات است.
در حوزه ترافیک و عمران ،تمهیدات ویژه جلوگیری از
ایجاد ترافیک در نقاط پرتردد ،نصب تابلوی هدایت مسیر،
اصالح هندسی معابر ،خط کشی ایستگاه های حمل و نقل
وعمومی ،مرمت تجهیزات ترافیکی ،بهسازی معابر ،لکه گیری
آسفالت از فعالیت های پیش از نوروز  98در منطقه است .

هشتمین نمایشگاه آثار چند نسل
هنرمندان معاصر ایران در نگارخانه الله

هشتمين نمايشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر
ايران با همکاری  ۹۰هنرمند تا  ۱۷فروردین  ۱۳۹۸در
نگارخانه الله برپا شده است.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،هشتمین نمایشگاه آثار چند نسل
هنرمندان معاصر ایران در استقبال از بهار و سال نو تا
 ۲۷فروردین  ۱۳۹۸در نگارخانه الله ادامه مییابد .این
رویداد با همکاری  ۹۰هنرمند شکل گرفته است و آثاری
در رشتههای نقاشی ،طراحی ،فتوآرت و چاپ دستی در
این نمایشگاه به نمایش درآمده است .نگارخانه الله طی
سالهای اخیر باهدف رونق بخشی به اقتصاد هنر و تقویت
بنیانهای هنری شهر ،گامهایی برای گسترش بازار هنر
معاصر برداشته و در این راستا سلسله نمایشگاههای ساالنه
آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران را برگزار کرده است.
این رویداد بر آن است تا با همراهی و مشارکت هنرمندان
فرصتی ویژه برای شهروندانی که درآمد متوسط دارند و
عالقهمند به گردآوری آثار هنرمندان معاصر هستند ،فراهم
کند .هنرمندان حاضر در این نمایشگاه ،با هدف توسعه
فرهنگی ،آثار گرانبهای خود را به گونهای ارائه کردهاند که
از یک سو منجر به ایجاد انگیزه برای خرید آثار فاخر هنری
و با ارزش شود و از سوی دیگر ،ضمن تقویت ذائقه بصری
شهروندان به همگانی کردن هنر معاصر یاری رسانند.
آثار ارائه شده در این ساالنه با رویکرد مدرن و معاصر
ارائه شده است که در یک نگاه میتوان آثار منتخبی از
هنرمندان هشت دهه را در آن مرور کرد و باالترین بهای
پرداخت برای خرید آثار در این نمایشگاه یک میلیون تومان
است .عالقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند هر
روز از ساعت  ۹تا  ۱۸به غیر از ایام تعطیل به نگارخانه الله،
واقع در خیابان دکتر فاطمی ،ضلع شمالی بوستان الله،
روبهروی پارکینگ طبقاتی الله مراجعه کنند.
اسامی هنرمندان شرکتکننده:
رضا به انگیز ،کامبيز درم بخش ،مهدی حسینی ،مینو
اسعدی ،احمد فتوت ،حسینعلی ذابحی ،همایون سلیمی،
کیومرث کیاست ،محمدرضا دادگر ،ثمیال امیرابراهیمی،
فرشته غازی راد ،مینا نوری ،بهزاد شیشه گران ،محمدرضا
فیروزهای ،آرمان استپانیان ،ایرج اسکندری ،ترانه صادقیان،
اکبر نیکان پور ،ژیال کامیاب ،مرتضی اسدی ،نیلوفر
قادری نژاد ،علي ندایی ،پرویز روزبه ،مصطفی ندرلو ،رضا
خدادادی ،فرح سید ابوالقاسم ،فاطمه رادپور ،احمد خلیلی
فرد ،جمشید حقیقت شناس ،جواد نوبهار ،رضا هدایت،
مجید کورنگ بهشتی ،کیوان عسگری ،بهنام کامرانی،
رضا افسری ،آرمان یعقوب پور ،پژمان رحیمی زاده ،محمد
خلیلی ،مانلی منوچهری ،مهرداد ختایی و ...
در راستای طرح استقبال از بهار انجام می شود

اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری
بساط گستران و وانت بارهای
خیابان پیروزی

شهردار منطقه  13از ساماندهی و جمع آوری بساط
گستران و وانت بار های خیابان پیروزی با استقرار چهار تیم
از نواحی چهارگانه خبر داد و گفت  :این طرح با دستور مقام
قضائی و هماهنگی با کالنتری و پلیس راهور تا پایان سال به
صورت روزانه ادامه می یابد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، 13مرتضی رحمان زاده ،شهردار منطقه گفت  :در
راستای طرح استقبال از بهار و به منظور ساماندهی و جمع
آوری بساط گستران معابر که با اشغال پیاده روهای معابر ،کند
رو ها و بخشی از سواره رو ها در رفت و آمد شهروندان و تردد
وسایل نقلیه اخالل ایجاد کرده و باعث نارضایتی شهروندان
می شود  ،شهرداری منطقه با اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی
مناسب ،نسبت به رفع سد معبر در خیابان ها و معابر با جدیت
در ایام منتهی به سال اقدام کرده است .وی افزود :در این طرح
با استقرار چهار تیم  60نفره و با همکاری عوامل معبربان ،با
رعایت شعائر اسالمی و آداب اجتماعی  ،نسبت به آزاد سازی
خیابان پیروزی با برخورد و جمع آوری بساط گستران و وانت
بار ها اقدام شد.

