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چهارشنبه  25اردیبهشت 1398
شماره 2465

اخبار

مدیریت شهری از تئاترهای خصوصی
در پهنه رودکی حمایت می کند

ساختمان تئاتر مستقل که در محدوده پهنه
رودکی قرار دارد ،یکی از بناهایی است که توسط بخش
خصوصی هنرهای نمایشی را در محدوده منطقه  11و
برای مردم شهر تهران و دوستداران تئاتر ارائه می دهد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،11
نصراله آبادیان شهردار منطقه  11در راستای آغاز
عملیات اجرایی پهنه رودکی به عنوان بزرگترین پروژه
فرهنگی شهر تهران  ،از ابنیه فعال در زمینه هنرهای
نمایشی بازدید کرد و به گفتگو با مدیران این ساختمان
ها پرداخت.
حسن جودکی مشاور هنری تئاتر مستقل در این
گفتگو منطقه  11را پایلوت فرهنگی و هنری شهر تهران
دانست و گفت :با وجود مکان های فرهنگی همچون
تئاتر شهر و تاالر وحدت ،تاالر رودکی ،سالن های
خصوصی و  ...که در این محدوده فعال هستند ؛ پروژه
پهنه فرهنگ و هنر رودکی اتفاق خوبی است که از سوی
مدیریت شهری به اجرا در آمده است.
وی با تأکید بر اصالت ،قدمت و بافت تاریخی این
پهنه ،برنامه های مدیریت شهری برای ماندگاری ابنیه
ارزشمند را حائز اهمیت دانست و افزود :با توجه به
موقعیت خاص جغرافیایی در مرکز پایتخت و دسترسی
های خوبی که این محدوده از جنوب و شمال به حمل
و نقل عمومی دارد؛ در صورت ارائه برنامه های مدون ،
پالن های بلند مدت و توجه ویژه به زیبا سازی شهری
می توان شاهد اتفاقات بسیار خوبی در عرصه هنر بود.
جودکی با تأکید بر توجه بیشتر به بافت مردم
نگاری در پهنه رودکی لزوم معرفی و نصب شناسنامه
ساختمان های ارزشمند هنری از جمله تئاتر شهر و
تاالر وحدت را با هدف حفظ هویت بنا و هویت هنری
مورد توجه قرار داد.
او حمایت شهرداری منطقه  11از بخش خصوصی
برای فعالیت های هنری مجموعه های نو پا را اقدامی
ارزنده دانست که می تواند در رونق هنر تأثیر گذار
باشد.
به گفته جودکی ساختمان تئاتر مستقل با بیش
از  50سال قدمت در خیابان رازی واقع شده و دارای
یک سالن با ظرفیت  164نفری ،فضای گالری و دیگر
امکانات از جمله پالتو تمرین  ،کالس های آموزشی ،
خدمات رفاهی برای تماشاگران و  ...است که روزانه 2
اجرا را به نمایش می گذارد و در طول سال نیز برنامه
های دینی و آیینی از جمله تعزیه در آن اجرا می شود.

بهره گیری از نوآوری و خالقیت
نیروهای دانشجویی در قلب پایتخت

شهردار منطقه شش با اشاره به بهره مندی از توان
و ظرفیت نیروهای دانشجویی در قلب پایتخت گفت:
نوآوری و خالقیت نیاز شهر بوده و دانشجویان با نیرو و
انگیزه ای که برای فعالیت دارند می توانند بسیار کمک
کننده باشند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش،
محمدرضا دهداری پور به ارتباط خوب مدیریت شهری
منطقه با دانشگاه ها اشاره کرد و گفت :با توافقاتی که
صورت گرفته بسیاری از پروژه های زیباسازی قلب پایتخت
به بدنه دانشجویی سپرده شده است.
او به رنگ امیزی دیواره های بزرگراه های منطقه اشاره
کرد و گفت :با بهره گیری از طرح های هنری دانشجویان
این طرح ها تایید و توسط خود دانشجویان اجرایی شد.
شهردار منطقه شش در همین راستا به برنامه ریزی
های صورت گرفته برای حضور بدنه دانشجویی کشور در
پروژه های شهری خبر داد که نیازمند دانش روز مراکز
علمی است.
با اتخاذ تدابیر عملیاتی مدیریت شهری منطقه  18تهران؛

معضل آبگرفتگی در بلوار معلم به زودی
برطرف می شود

شهردار منطقه  18تهران از اتخاذ تدابیر عملیاتی برای
رفع معضل دیرینه آبگرفتگی در حد فاصل میدان معلم تا
چهار راه یافت آباد خبر داد و گفت  :تا قبل از شروع فصل
پائیز  ،طول مسیر کانال تکمیل و به بهره برداری خواهد
رسید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 18سید
محمد فیاض هدف از اجرای این اقدام را جمع آوری آبهای
باالدستی و همچنین مقابله با بروز آبگرفتگی در معابر به
هنگام بارش نزوالت آسمانی عنوان کرد و افزود  :اجرای
 600متر باقیمانده مسیر کانال در دستور کار قرار گرفته و
بصورت فاز بندی اجرا می شود.
وی همچنین ادامه داد  :به تازگی نیز یکصد متر دیگر
از طول مسیر باقیمانده کانال واقع در ضلع شمالی بلوار
معلم لوله گذاری و با توجه به استقرار تأسیسات زیر زمینی
شرکتهای خدمات رسان و پیشگیری از صدمه دیدگی به
این امکانات  ،عملیات حفاری و اجرای آن بصورت دستی و
بدون بکارگیری ماشین آالت به انجام رسید.
به گفته این مقام مسئول  ،با اجرای کامل عملیات لوله
گذاری در این کانال و اتصال آن از میدان معلم به چهار راه
یافت آباد و کانال سجاد واقع در بزرگراه آیت ا ...سعیدی
 ،معضل دیرینه آبگرفتگی در این معبر پرتردد تا حدود
زیادی برطرف می شود.
فیاض در پایان سخنان خویش تأکید کرد  :طول
مسیر باقیمانده از کانال معلم نیز در دستور کار قرار داشته
و پیش بینی می شود تا قبل از شروع فصول بارش پروژه
یادشده بطور کامل به انجام برسد.

شهردار تهران در دهمین جلسه شورای معاونان و مشاوران مطرح کرد ؛

ضرورت اطالع رسانی اقدامات مدیریت شهری در مورد پل گیشا

شهردار تهران با اشاره به پروژه زیرگذر
گیشا گفت :بهتر است از اقداماتی که در
محدوده پل گیشا انجام می شود فیلمی تهیه
و در بیلبوردهای شهری ،ترجیحاً در نزدیکی
گیشا ،به نمایش گذاشته شود تا مردم در
جریان اقداماتی که شهرداری انجام داده و
خواهد داد ،قرار بگیرند.
پیروز حناچی در ابتدای سخنان خود
در دهمین جلسه شورای معاونان و مشاوران
شهرداری تهران بر ضرورت جلوگیری از
تصرف پیادهروها توسط کارگاههای عمرانی
تاکید کرد و گفت :به نظر میرسد هر
سازندهای که می خواهد ساخت و ساز کند به
خود حق می دهد پیاده رو را تصرف کند؛ به
طوری که دیده می شود در برخی موارد افراد
پیاده مجبور میشوند از خیابان برای تردد
استفاده کنند که این امر می تواند خطرآفرین
باشد .به طور کلی ،کارگاههای عمرانی حق
ندارند پیادهروها را تصرف کنند و شهرداران
مناطق باید مانع این اتفاق شوند.
وی در ادامه درباره پروژه زیرگذر گیشا
اظهار کرد :بهتر است از اقداماتی که در
محدوده پل گیشا انجام می شود فیلمی تهیه
و در بیلبوردهای شهری ،ترجیحا در نزدیکی
گیشا ،به نمایش گذاشته شود تا مردم در
جریان اقداماتی که شهرداری انجام داده و
خواهد داد ،قرار بگیرند.
لزوم ساماندهی شیوه جمع آوری زباله
شهردار تهران درباره وضعیت مدیریت
پسماند در پایتخت هم گفت :وضعیت
آرادکوه مناسب نیست و دیر یا زود باید چاره
ای برای آن بیاندیشیم .واقعیت این است
که شیوه جمع آوری زباله ها به شکل فعلی
که سطل های بزرگ در شهر قرار داده می
شوند ،یکی از عوامل شکل گیری این معضل
است .بپذیریم که بازیافت زباله ،منبع درآمد
خوبی است و باید به سرعت آن را ساماندهی

کنیم .در این زمینه از سایر کالنشهرها عقب
هستیم.
حناچی همچنین بر تشویق کارکنان
فعال و پرتالش شهرداری تهران تاکید و
تصریح کرد :باید نشان دهیم شخصی که
خالقیت نشان میدهد و خوب کار می کند
با فردی که مسئولیتپذیر نیست و به وظایف
و تعهداتش پایبند نمیماند ،برابر نیستند.
ضمن برخورد با تخلفات اداری ،آن ها که
خوب کار می کنند باید تشویق شوند .نکته
دیگر به کارگیری بانوانی است که در ارزیابی
های سالمت کاری و تخصصی امتیاز باالیی
کسب کردهاند .این افراد باید امکان رشد در
مدیریت شهری را داشته باشند و الزم است
تمهیدات الزم برای انتصاب بانوان در ردههای
مدیریتی فراهم شود.
قول همکاری رئیس قوه قضائیه
برای حل مشکالت شهری
وی به دیدار اخیر خود با رئیس قوه
قضائیه اشاره و بیان کرد :به تازگی جلسه
خوبی با ایشان داشتیم .این جلسه با هدف
تبریک به مناسبت انتصاب آقای رئیسی و

همزمانباماهمبارکرمضاندرجنوبشرقتهرانانجاممیشود؛
ویژه برنامه های سالمت محور در مساجد منطقه 15

برنامه های سالمت محور همزمان با ماه مبارک رمضان در خانه های سالمت و مساجد
منطقه  15اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،15اکبر مختاری معاون اجتماعی فرهنگی
منطقه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان گفت :این برنامه ها با تاکید بر
سالمت تمامی اقشار و افراد خانواده در سراهای محله ،مساجد و مدارس در حال اجراست.
به گفته وی ،اکنون ایستگاه های سالمت در مساجد و مدارس محله های رضویه،
ابوذر ،بروجردی ،هاشم آباد ،افسریه جنوبی و مظاهری برپاست و به ارائه خدماتی چون
غربالگری قند و فشار خون ،ویزیت رایگان پزشکی ،مشاوره تغذیه  ،روانپزشکی و ارائه
محصوالت ارگانیک می پردازد.
مختاری گفت :بیش از  20کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه سالم در سرای محله
محالت  20گانه ،همایش های سالمت با عناوینی همچون سالمت روان و روزه داری ،
تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان  ،پیشگیری از بیماری های گوارشی ،تغذیه مناسب برای
افطاری و سحری ،پیشگیری از دیابت و سایر موضوعات سالمت محور در مساجد و مدارس
محله های کیانشهر شمالی ،مشیریه ،مسعودیه ،افسریه شمالی ،مظاهری ،ولیعصر(عج)،
مینابی و والفجر به اجرا در می آید.
وی از تشکیل کمپین تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه ها ،ظروف و محصوالت
پالستیکی و جایگزینی کردن مواد قابل بازیافت غیر پالستیکی در مساجد خبر داد و افزود:
عالوه بر این ،اعضای کانون خادمین سالمت مساجد با مشارکت سازمان آتش نشانی از
سیستم تهویه ،سیستم برق ،کپسول های آتش نشانی و وجود ملزومات شوینده و بهداشتی
مساجد بازدید می کنند .شایان ذکر است؛ برنامه ها ی سالمت محور تا پایان ماه مبارک
رمضان ادامه دارد و عالقه مندان به منظور بهره مندی و کسب اطالع می توانند به خانه
های سالمت واقع در سرای محله خود مراجعه کنند.

بیان برخی مشکالت و مسائل برگزار شد و
ایشان هم قول همکاری دادند.
وضعیت ایستگاه های اتوبوس
در ساعات پیک مناسب نیست
شهردار تهران در ادامه بر اقدام عاجل
برای افزودن اتوبوس به ناوگان حمل و
نقل عمومی تاکید کرد و گفت :با توجه به
شرایطی که در آن قرار داریم ایده خرید
اتوبوسهای دست دوم باکیفیت اروپایی که
قیمت آن ها نسبت به اتوبوسهای نو بسیار
مقرون به صرفهتر است ،میتواند مناسب
باشد .برای انجام این کار میتوانیم از دولت
بخواهیم یک مصوبه استثنا در نظر بگیرد .به
هر حال وضعیت ایستگاه های اتوبوس در
ساعات پیک اصال مناسب نیست و باید برای
آن تدبیری بیاندیشیم.
همکاری مجموعه شهرداری تهران
با طرح تحقیق و تفحص از بانک شهر
احتمال تحقیق و تفحص از بانک شهر از
دیگر موضوعاتی بود که شهردار تهران به آن
پرداخت .حناچی در این رابطه عنوان کرد:
در صورتی که تحقیق و تفحص تصویب شد

مجموعه شهرداری باید همکاری های الزم
را داشته باشد و در عین حال مراقب باشد
که برند بانک شهر در این تحقیق و تفحص
آسیب نبیند.
احتمال راه اندازی موزه پرواز
در بوستان والیت
وی همچنین به ساخت موزه پرواز در
بوستان والیت (قلعه مرغی) اشاره کرد و
گفت :من معتقدم عالوه بر قلعه مرغی در
دوشان تپه هم باید موزه پرواز داشته باشیم،
اما این موزه باید به گونهای طراحی و اجرا
شود که خطوط پرواز این دو نقطه حفظ
شوند چرا که درصورت بروز بحران احتمالی
در تهران ،مهرآباد به تنهایی نمیتواند
خدمات رسانی کند.
حناچی ادامه داد :برای اجرای طرح
موزه پرواز باید آشیانههایی که در دوره
پهلوی اول ساخته شدهاند ،مرمت و بازسازی
شوند .محل فعلی پارک بانوان هم پیشتر
آموزشکده خلبانی بود و خلبانان عالقه دارند
آنجا موزه خلبانی احداث شود که میتوانیم
این طرح را هم پس از بررسیهای الزم و
طرح در شورای شهر ،اجرایی کنیم.
در موضوع ساماندهی سدمعبر
عقب گرد داشتیم
به گزارش شهرنوشت ،شهردار تهران در
این جلسه به موضوع سد معبر نیز پرداخت
و تصریح کرد :در برخی نقاط شهر وضعیت
سد معبر نامطلوب است ،در حالی که با
اقداماتی که در نوروز انجام شد این مشکل
کم رنگ شده بود .در حال حاضر اما دوباره
به عقب برگشتهایم به عنوان مثال ،اطراف
متروی تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر(عج)
از این حیث شرایط بدی پیدا کرده که باید
ساماندهی شوند .حناچی در پایان از سازمان
زیباسازی برای آماده سازی مناسب شهر در
آستانه ماه مبارک رمضان تقدیر کرد.

آزادسازی هفت هکتاری حریم منطقه 5
با استناد به قانون

هفت هکتار از اراضی باغات پیرامون روستای سولقان در حریم منطقه  5با مشارکت
اداره حریم شهرداری منطقه ،جهاد کشاورزی ،نیروی انتظامی و نیروهای امداد پلیس
امنیت عمومی ناجا آزاد سازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،5تعدادی از باغداران متخلف  ،بدون اخذ
مجوز قانونی از جهاد کشاورزی و کمیته فنی حریم ،اقدام به تفکیک ،دیوار کشی و احداث
اتاقک در باغات حوالی روستای سولقان کرده بودند که با دقت نظر اداره حریم شهرداری
منطقه و همکاری جهاد کشاورزی ،با اخذ دستور قضایی ،محدثاتشان تخریب شد.
شهین شفیعی معاون شهرسازی و معماری منطقه در تشریح و تفکیک مسئولیت
سازمان ها در حریم منطقه گفت :مطابق قانون توزیع عادالنه آب ،اگر بنایی در بستر
رودخانه ساخته شود ،متولی امر ،اداره آب منطقه ای است و هرگونه ساخت و ساز در باغات
می بایست ،در ابتدا با مجوز کمیسیون تبصره یک اداره امور اراضی جهاد کشاورزی صورت
گیرد و مسئولیت ساخت و ساز و تغییر کاربری در باغات با اداره جهاد کشاورزی است .
متولی اصلی باغداری نیز  ،جهاد کشاورزی است و اداره منابع طبیعی ،مسکن و
شهرسازی و امور آب منطقه  ،در جایگاه نظارتی در کنار این ارگان ها در امر جلوگیری از
ساخت وساز فعالیت می کنند .وی افزود  :همچنین هر ساخت و سازی در حریم راه ها با
رعایت نکردن فاصله قانونی از وسط جاده ،به متولی امر ،اداره راه و شهرسازی شهرستان
تهران بر می گردد که پی گیری های قانونی از این ارگان باید دنبال شود و در آخر هر نوع
تصرف ،در اراضی ومنابع طبیعی نیز بر عهده اداره منابع طبیعی شهرستان تهران است .
وی در تبیین وظایف اداره حریم منطقه افزود  :اداره حریم منطقه ،با استناد به تبصره
ذیل ماده دوم قانون نظارت بر گسترش شهر تهران ،به صورت کلی ،متولی کنترل و نظارت
بر ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده حریم و خارج از روستا های دارای طرح هادی(
حوزه داخلی استحفاظی دهیاری و بخشداری ) را دارد.

با برگزاری مراسم کلنگ زنی با حضور دکتر ساالری :
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مراسم کلنگ زنی پروژه ساماندهی و
ارتقای کیفی فلکه دوم نیرو هوایی تهران با
حضور ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی
شهرداری تهران ،محمد ساالری رئیس
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
شهر تهران و رحمان زاده شهردار منطقه ۱۳
تهران برگزار شد.
اجرای پروژه ساماندهی فلکه دوم
نیروی هوایی به صورت فاز بندی
برای رفاه حال شهروندان
شهردارمنطقه  13در مراسم کلنگ
زنی پروژه ساماندهی و ارتقای کیفی فلکه
دوم نیروی هوایی گفت  :در راستای رفاه
حال شهروندان و با توجه جایگاه این فلکه
به عنوان پاتوق محلی از سازمان زیباسازی
درخواست دارم طبق زمان بندی مشخص و
به صورت فاز بندی اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،13رحمان زاده ،شهردار منطقه ۱۳
در ابتدای مراسم کلنگ زنی پروژه ساماندهی
و ارتقای کیفی فلکه دوم نیرو هوایی تهران
گفت :محله نیروی هوایی تهران را به فلکه
دوم این منطقه میشناسند.
رحمان زاده افزود :این فلکه در سال
 ۴۶احداث شد که در مجموع مساحت آن ۲
هکتار است که بزرگترین آبنمای منطقه نیز

در این فلکه واقع شده است.
شهردار منطقه  ۱۳ادامه داد :برای
احداث فلکه دوم نیرو هوایی و ارتقای کیفیت
آن  ۱۲جلسه با مالکان و ذینفعان این فلکه
انجام شد و تمام مسائل جانبی این پروژه
مورد بررسی قرار گرفت .رحمان زاده ادامه
داد :فلکه دوم نیرو هوایی به عنوان پاتوق
ساکنان این منطقه شناخته میشود و علت
آن این است که دارای فضای سبز  ۲هکتاری
است که در این فلکه وجود دارد.
رحمان زاده با تاکید بر اینکه مردم این
منطقه مکان مناسبی برای تفریح ندارند،
تصریح کرد :مردم از این فلکه به عنوان
پاتوق استفاده می کنند و به همین دلیل از
مدیریت سازمان زیباسازی درخواست کردم
که پروژه برای به صورت فاز بندی اجرایی
شود تا مردم بتوانند همزمان با اجرای پروژه
از آن استفاده کنند.
وی ابراز امیدواری کرد :با اجرای این
پروژه مشکلی برای مردم منطقه ایجاد نمی
شود و با حمایت ویژه مدیریت سازمان
زیباسازی پروژه به خوبی به بهره برداری
خواهد رسید.
تبدیل شهر خودرو محور به انسان محور،
یکی از مهمترین اولویت های شهر تهران
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری

شورای شهر تهران با اشاره به اینکه موضوع
ساماندهی و ارتقاء کیفی فلکه دوم نیروی
هوایی اتفاق های بسیار خوبی برای منطقه
 ۱۳رقممی زند ،گفت :یکی از مهمترین
اولویت های شهر تهران ،تبدیل شهر خودرو
محور به انسان محور است.
وی ادامه داد :هم اکنون شهر تهران
به صورت کامل در اختیار اتومبیل ها قرار
گرفته به همین دلیل موضوع توجه به عرصه
های سبز و باز و میادین به عنوان پاتوق های
اصلی محله و محل حضور مردم در دستور
کار قرار گرفته است.
ساالری اضافه کرد :رویکردی که
دوستان ما در زیباسازی برای ارتقاء و
ساماندهی کیفی فلکه دوم نیروی هوایی
در نظر گرفته اند مبتنی بر تصمیم
مدیریت جدید شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه نگاه انسان محور یکی
از اولویت های مهم شهرداری تهران
است ،گفت :یکی از شاخص های مهم در
خصوص تحقق این امر توجه به فضاهای
عمومی و آرام سازی شهر است .باز پس
گیری فضاهای شهری از خودرو و تحویل
آن به شهروندان است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد :ما
در این مقطع از تاریخ شهری باید به مطالبه

جدی مردم به عنوان دیده بانان شهری توجه
کنیم و پروژه هایی از ایندست را در نقاطی
از شهر به صورت پایلوت اجرا کنیم .امیدواریم
این رویکرد در آینده نیز تداوم پیدا کند.
گفتنی است  ،طرح ارتقاء کیفی فلکه
دوم نیروی هوایی از سوی سازمان زیباسازی
و با همکاری شهرداری منطقه  ۱۳انجام می
شود و در این عملیات عمرانی کفسازی
قدیمی برچیده و کفسازی با متد و متریال
جدید جایگزین آن خواهد شد .عالوه بر آن
آبنمای میانی فلکه احیا خواهد شد.
سازمان زیباسازی شهر تهران پیشبینی
کرده است در کنار این فعالیتها کفسازی
قدیمی رینگ بیرونی فلکه برچیده و
کفسازی جدید جایگزین شود .همچنین
پیشبینی شده است تا مبلمان شهری در
فلکه دوم نیروی هوایی و رینگ بیرون آن
جانمایی شود.

شبهای پایتخت در ماه مبارک رمضان؛ زنده تر و پویاتر

شبهای ماه رمضان ،بوستان جوانمردان در غرب
تهران میزبان شهروندانی است که در پی گذراندن
ساعاتی خوش پس از افطار هستند .جایی که هر شب
با همت شهرداری تهران و شبکه نسیم ،ویژه برنامه
«نسیماه» با آیتم های فرهنگی ،گفتگوهای شاد و
برنامه هایی جذاب و متنوع در انتظار شماست.
پیش از شروع ویژه برنامه نسیماه با اجرای بهمن
هاشمی ،یک برنامه طنز و نمایش تقلید صدای جذاب
در این مکان برگزار شد .سپس از حدود ساعت 22
گروه نسیماه ضبط برنامه را آغاز کردند .آیتم های
جذابی از جمله پخش موسیقی های شاد و دعوت از
مهمانان هنرمند از جمله بازیگران و خوانندگان محور
اصلی این برنامه را تشکیل می دادند.
شب گذشته نیز حامد محضرنیا خواننده ای که

ترانه حماسی اش پس از قهرمانی جوانان ایرانی در
میادین بین المللی ورزشی طنین انداز می شود و
رسول نجفیان بازیگر کهنه کار کشورمان از مهمانان
این برنامه بودند.
«محمد احمدی» ساکن پونک و کارمند مخابرات
درباره این گردهمایی شبانه گفت« :با چنین برنامه
های شاد و مفرحی می شود دستکم برای ساعاتی از
دغدغه های زندگی روزمره و مشکالت اقتصادی که این
روزها گریبانگیر زندگی مردم شده است فاصله گرفت
و با حضور در چنین فضاهای دوستانه و روح افزایی با
قوت قلب بیشتری با مشکالت و مسائل زندگی دست
و پنجه نرم کرد».
«منیره فالحی» دبیر بازنشسته آموزش و
پرورش ساکن فلکه دوم صادقیه نیز به خبرنگار ما

گفت «:امیدواریم برنامه هایی از این قبیل در سایر
نقاط پایتخت نیز اجرا شود چون گسترش این برنامه ها
به ارتقای فرهنگ شهروندی خواهد انجامید».
در اواسط برنامه نیز شهردار منطقه  ،22دقایقی
به آنچه در این منطقه گذشت پرداخت و از برنامه های
شهرداری برای منطقه  22گفت.
علی نوذرپور در ابتدا گفت :شهر فقط کالبد و بنا
و ساختمان نیست و این مردم هستند که به شهر معنا
می دهند.در واقع مردم جان شهر هستند .از این رو ما
معتقدیم که خیابان عالوه بر تردد خودروها محلی است
برای زندگی و تصمیم گرفتیم در ساعاتی از شبانه روز
خیابان را از ماشین پس بگیریم و فرصتی برای حضور
مردم در آن را فراهم کنیم .طرح «خیابان محلی برای
زندگی» سال گذشته نیز در این منطقه اجرا شده است.

خبر كوتاه
هاشمی در جمع خبرنگاران:

ستاد شورایاریها  ۳۱خرداد را به عنوان
زمان برگزاری انتخابات پیشنهاد داد

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :ستاد
شورایاریها تاریخ  ۳۱خردادماه را به عنوان زمان برگزاری
انتخابات پیشنهاد داده ،اما باید دید تا آن زمان آیین نامه
ها و اصالحیه اساسنامه شورایاریها انجام میشود یا خیر.
محسن هاشمی رفسنجانی در پایان یکصد و چهل و
یکمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران با حضور در جمع
خبرنگاران در خصوص زمان انجام انتخابات شورایاریها
اظهار کرد :ستاد شورایاریها تاریخ  ۳۱خردادماه را به
عنوان زمان برگزاری انتخابات پیشنهاد داده ،اما باید دید
تا آن زمان آیین نامه ها و اصالحیه اساسنامه شورایاریها
انجام میشود یا خیر.
وی در پاسخ به سوالی درباره جمع آوری پل گیشا
اضافه کرد :معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
تمهیدات الزم را به خرج دهد تا همزمان تردد روی پل
گیشا و زیرگذر انجام شود.
رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا
جمعآوری این پل کارشناسی است یا خیر ،عنوان کرد :این
موضوع بستگی به جسارت افرادی دارد که در این خصوص
مدیریت دارند.
هاشمی درباره مطرح شدن الیحه مدیریت یکپارچه
شهری در مجلس شورای اسالمی نیز گفت :اگر این الیحه
پیش از لوایح دیگر مدیریت شهری در مجلس مطرح می
شد بسیاری از مشکالت ما حل میشد.
جریمه  5/4میلیارد ریالی

خشک کردن درخت برای مالک
متخلف در منطقه یک

مالک متخلف در محدوده ناحیه  7شهرداری منطقه
یک که بدلیل ساخت و ساز اقدام به خشک کردن چند
اصله درخت نموده بود ،محکوم به پرداخت(5/4چهار و
نیم) میلیارد ریال جریمه شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مجید
صالحی فیروز آبادی مدیر روابط عمومی شهرداری این
منطقه با اعالم مطلب فوق اظهار داشت :در شبکه های
اجتماعی خبری مبنی بر «قطع درخت در زعفرانیه بدلیل
اجرای ویترین نمایشگاه خودرو» انتشار یافته است که در
این خصوص بررسی های الزم انجام و مشخص شد ملک
مذکور در محدوده ناحیه  7بوده که به اشتباه زعفرانیه و
ناحیه دو عنوان شده و تخلف آن نیز مربوط به سال های
91تا 93بوده است که طبق فرایندی آراء متعدد برای آن
صادر می شود و در نهایت در سال  96رای کمیسیون ماده
 7به اتفاق آراء ،مالک را به اخذ  3برابر عوارض (به قیمت
سال ) 98قریب به  5/4میلیارد ریال و غرس  2برابر محیط
بن به تعداد  166اصله نهال محکوم می کند.
وی خاطر نشان کرد :دریافت عدم خالف و گواهی
پایان کار ساختمانی ملک مذکور منوط به پرداخت جریمه
و صدور بالمانع فضای سبز و انجام تعهدات مالک در قبال
آراء کمیسیون ماده  7است.
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک تصریح کرد:
در خصوص این رای مالک درخواست تجدید نظر نموده که
از نظر کمیسیون ماده  7و سازمان بوستان ها و فضای سبز
شهر تهران رای صادره قطعی و الزم االجرا است.

شناسایی و رفع نقاط آبگیر در منطقه 3

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  3تهران از
شناسایی و رفع نقاط آبگیر معابر و بزرگراه های سطح
منطقه  3خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3امیر
هوشنگ گل محمدی افزود :شناسایی نقاط آبگیر در
خیابان های اصلی این منطقه از سال گذشته آغاز و در
کمترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شد .بطوری
که در بارندگی های بهاری اخیر تهران مشکل حادی مانند
آبگرفتگی و اختالل در تردد شهروندان ،گردشگران نوروزی
و خودروها مشاهده نشد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  3تهران
خاطرنشان کرد :شهر تهران دارای مسیل ها و کانال های
زیادی است که بطور مستمر الیروبی و پاکسازی می شود
به همین علت با بارندگی های بهاری ،مشکلی برای رفع و
هدایت آبها در مناطق شمالی شهر تهران نخواهیم داشت
البته به مرور زمان دیواره و کف آنها دچار فرسودگی شده
که الزم است بطور اصولی مورد دفع قرار گیرد.
وی اظهار داشت :در زمان بارندگی های اخیر در
تهران ،کارشناسان اداره فنی و ترافیک نواحی ششگانه
موظف بودند در صورت مشاهده آبگرفتگی طی بازدیدهای
میدانی از معابر و بزرگراه های سطح منطقه ،نسبت به رفع
سریع آن اقدام کنند که در این زمینه نقاط آبگیر خیابان
میرداماد نیز شناسایی و رفع گردید.
گل محمدی گفت :در حال حاضر کارشناسان دفتر
فنی این معاونت ،در حال تهیه گزارش آسیب شناسی از
وضعیت مسیل ها و انهار و تغییر مقاطع مسیل ها در کل
مسیل هستند تا اقدامات اجرای جهت رفع این نواقص با
پیگیری ها به عمل آمده از طریق شرکت خاکریز آب در
سال جاری شروع و انجام پذیرد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  3تهران ادامه
داد :بنا به هر دلیل عدم وجود در آهنی بر روی دریچه
های معابر و بزرگراه های سطح منطقه خطر آفرین است به
همین دلیل هر چقدر تعداد دریچه ها کمتر شود به همان
میزان تعداد خطرات احتمالی نیز کاهش می یابد .و بدین
گونه منطقه از لحاظ خطرآفرینی ایمن تر می شود.
در راستای ایجاد مسیر تردد روشن دالن در منطقه 10
صورت گرفت؛

بازسازی رمپ ایستگاه های اتوبوس
تندرو خیابان قزوین

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  10از مناسب
سازی رمپ های واقع در مسیر ورودی ایستگاه های
اتوبوس تندرو در خیابان قزوین خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10رضا
زلفی ضمن اعالم این خبر گفت :با هدف ایجاد مسیر تردد
برای روشن دالن ،تمامی رمپ های واقع در مسیر ورودی
ایستگاه های اتوبوس تندرو واقع در خیابان قزوین که
قبال به صورت فلزی بود جمع آوری و رمپ های جدید با
استفاده از مصالح بازسازی شد.
وی افزود :در نظر داریم ظرف امسال تمامی ایستگاه
های دارای رمپ فلزی را برای مناسب سازی مسیر تردد
روشن دالن مناسب سازی کنیم.

