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تهرانشهر

چهارشنبه  19تیر 1398
شماره 2502

اخبار
همزمان با روزهای گرم تابستان؛

ویژه برنامه های «شادستان» برای
شهروندان محله های مرکزی پایتخت
اجرا می شود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 11گفت :از  17تیر ماه هر شب برنامه های سرگرم
کننده و متنوع فرهنگی و هنری برای شهروندان محله
های مرکزی شهر تهران در «بوستان دامپزشک» برگزار
می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 11
محمد جواد رشیدی با اعالم این خبر گفت:همزمان با
آغاز فصل تابستان و مغتنم شمردن این فرصت جهت
گذران اوقات فراغت شهروندان ،معاونت امور اجتماعی
وفرهنگی در راستای تبیین رسالت خود درجهت ارتقاء
روحيه نشاط اجتماعي ضمن برنامه ريزي برای فراغت
ونشاط شهروندان درمسيرتوسعه وتعالي شهروندي با
اجرای ویژه برنامه های متنوع فرهنگی از نیمه دوم
تیرماه در بوستان دامپزشکی میزبان شهروندان است.
رشیدی با اشاره به رویکردهای این جشنواره هم
چون محله گرایی ،خانواده محوری ،معاشرت و گفتگوی
شهروندان و..افزود :همزمان با آغاز فصل تابستان ویژه
برنامه شادستان در  2نوبت طی دو دهه کرامت و والیت
در بوستان های دامپزشکی و رازی برگزار می شود.
رشیدی تصریح کرد :نگارگذرفرهنگ و هنر با
حضور هنرمندان ،سکوهای شادستان با عناوین سکوی
کودک ،سکوی سرود و موسیقی ،سکوی هنرهای
نمایشی ،پاتوق کتاب ،مسابقات فرهنگی و ورزشی،
نمایش ،اجرای موسیقی زنده ،جشنواره شعر  ،نور
افشانی و جشن والدت امام رضا(ع)  ،اجرای برنامه های
شاد ورزشی همراه با احیاء بازی های بومی محلی و...و..
از برنامه های استیج در بوستان دامپزشکی است که از
نیمه دوم تیر تا  18مرداد هرشب از ساعت  20الی 24
پذیرای شهروندان است .
رشیدی هم چنین با اشاره به تقارن والدت حضرت
معصومه(س) و امام رضا(ع) با ایام تابستان اظهار داشت:
عالوه بر گذر نشاط فرهنگی که با حضور هنرمندان
برگزار می شود ،گذر های نشاط ویژه دختران با اجرای
برنامه های فرهنگی ،مشاوره های خانوادگی ،مسابقات
ورزشی ،آموزش هنرهای بومی و ...در بوستان دامپزشکی
از ساعت  18الی 20از نیمه دوم تیرماه برپا است.
وی هم چنین نصب بنر و استندگل در میدان
منیریه و بوستان دانشجو با شعار» دختر یعنی مهربانی»
و «تهران شهری برای همه»  ،با هدف تکریم دختران
و اجرای ویژه برنامه های مختص دختران با مد نظر
قراردادن مناسبات تقویمی این دهه با محوریت دختران
و خودباوری ،دختران و مسئولیت پذیری ،دختران و
نشاط وورزش ،دختران وعفاف وحجاب و...را در خانه
های خانواده وسبک زندگی سرای محالت از دیگر
برنامه های دهه کرامت برشمرد.
گفتنی است فصل دوم ویژه برنامه های شادستان از
 20مردادماه همزمان با آغاز دهه والیت در بوستان رازی
به کار خود ادامه خواهد داد.

شهردار تهران در گفت و گو با شهرنوشت:

با اجرای مصوبه تعدیل عوارض ساخت و ساز
حق مردم را از افرادی معدود پس می گیریم

شهردار تهران گفت :اگر مصوبه تعدیل
عوارض ساخت و ساز را اجرا نکنیم ،گویی
حقی را از مردم گرفتیم و به افرادی معدود
داده ایم که اقدامات انتفاعی محدود انجام
میدهند؛ این اتفاق اص ً
ال به نفع شهر نیست.
پیروز حناچی با بیان اینکه عوارض
ساخت و ساز در تهران از سال  93ثابت
مانده بود و این امر هزینه های قابل توجهی
را به شهر تحمیل می کرد ،گفت :در گذشته
نسبت عوارض به کل هزینهها چیزی حدود
 6.6درصد بود .از سال  93تا به حال با وجود
اینکه قیمت امالک افزایش یافت ،این میزان
به حدود  1درصد کاهش پیدا کرد .واقعیت
این است که ثابت نگه داشتن عوارض به این
میزان به نفع هیچ کس نیست چرا که عدهای
در این میان فعالیت غیرمولد و ضداقتصادی
انجام میدهند و ادامه این شیوه به نوعی
به این معناست که گویی حق شهر و سایر
شهروندان را گرفتهایم و صرفا به این افراد
دادهایم.
وی با تاکید بر اینکه باید قیمت عوارض
ساخت و ساز را متعادل نگه داریم ،ادامه داد:
این قیمت نه آن قدر باید افزایش پیدا کند
که روی بازار مسکن تأثیر منفی بگذارد و نه
آن قدر پایین باشد که به نظر بیاید ما یک
رانت ویژه به مالکان زمین و کسانی که در
حال ساخت وساز هستند ،دادهایم .در حال
حاضر نرخی که شورا تعیین کرده متعادل و
منطقی و به طور متوسط در کل شهر حدود
 1.7درصد قیمت آپارتمان نوساز است.
شهردار تهران در پاسخ به اینکه آیا
افزایش عوارض فشاری به مردم در محالت

کمتر برخوردار تحمیل نمی کند ،گفت :اوالً
برای قطعات کوچک مقیاس و همچنین
مناطق جنوبی شهر مالحظاتی در نظر گرفته
شده است و در بافت های فرسوده هم صدور
پروانه رایگان است .ثانیاً ،میزان افزایش
متوسط  0 .7درصد (هفت دهم درصد) تا
 3درصدی عوارض به نسبت قیمت تمام شده
ابنیه عدد چندان سنگینی نیست .عالوه بر
این ،در ضرایب تعدیل بین مناطق برخوردار و
کم برخوردار تفاوت قائل شده است ،بنابراین،
اجرای این مصوبه فشاری به طبقات پایین
وارد نمی کند.
حناچی در این خصوص که گفته شده
عواید حاصل از این مصوبه در بافت فرسوده
هزینه می شود اما این اتفاق چگونه رقم می
خورد ،عنوان کرد :به طور قطع ،از درآمد
حاصل از افزایش عوارض در راستای ارائه
سرویس و خدماتی همچون توسعه مترو،

دوچرخهسواری مدیران شهری
در «سهشنبههای بدون خودرو»

در راستای دستور شهردار تهران مبنی بر پیوستن مدیران به سهشنبههای بدون
خودرو ،معاونین سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی و شهردار منطقه  14به
این کمپین پیوستند.
به گزارش سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ،معاون
رفاه و مشارکت های اجتماعی و معاون توانمندسازی و کارآفرینی این سازمان  ،عباسی
شهردار منطقه  14و مسئولین این منطقه ،مسئولین سازمان های مردم نهاد و شهروندان
در راستای روز سه شنبه های بدون خودرو و ترویج فرهنگ کار داوطلبانه از بوستان سهند
واقع در خیابان پاسدار گمنام تا رو به روی ساختمان شهرداری منطقه  14رکاب زدند.
نوری با بیان اینکه سهشنبه بدون خودرو یادآور این نکته است که شهروندان و
مسئوالن با استفاده کمتر از خودروی شخصی میتوانند به حفظ محیطزیست کمک کنند
گفت :چنین کارهایی میتواند تلنگری به مسئوالن ،کارشناسان و مردم باشد تا به شرایط
نامناسب محیط زیست بیشتر توجه کنند.

احداث پارک ،آسفالت معابر و  ...در تمام شهر
و بافت فرسوده استفاده می شود.
وی افزود :برای شهر و اداره آن رقم
عوارض پایینتر از آن چه مصوب شده به
صرفه نیست .در واقع ،اگر مصوبه را اجرا
نکنیم ،گویی حقی را از مردم گرفتیم و به
افرادی معدود داده ایم که اقدامات انتفاعی
محدود انجام میدهند؛ این اتفاق اص ً
ال به نفع
شهر نیست.
شهردار تهران ادامه داد :باالخره عواید
حاصل از عوارض جزء منابع مالی پایدار شهر
است .ما هر چقدر بتوانیم میزان این منابع
را در شهر افزایش دهیم میتوانیم سرویس
و خدمات بهتری به شهروندان ارائه داده
و کیفیت اداره شهر را از آن چه که هست
مطلوب تر کرده و برای ارتقای کیفیت شهر
قدم های بعدی را برداریم.
حناچی با بیان اینکه یکی از اهداف

شهرداری در ارائه الیحه افزایش عوارض
ساخت و ساز ،افزایش کیفیت خدمات در
مناطق کم برخوردار بود ،در تشریح چگونگی
تحقق این امر گفت :زمانی که میخواهیم
محدوده ای نوسازی شود می توانیم هزینهها
را پایین بیاوریم ،در مقابل در مناطقی که
جمعیت اشباع شده و به سقف جمعیتی طرح
جامع نزدیک شده ایم می توانیم با تنظیم
عوارض به هدف خود که کیفیت بخشی
به مناطق کمتربرخوردار است ،برسیم .اگر
چنین اتفاقی بیفتد به طور طبیعی سرمایه
به بخشهایی میرود که هنوز ظرفیت برای
ساختوساز دارند .این مناطق ،مناطقی
هستند که پیش از این در آن ها سرمایه
گذاری نشده است .سرمایه هم به همین
شکل به قسمتهایی میرود که تاکنون
نرفته است .البته زمینه های دیگری هم نیاز
دارد؛ به طور مثال باید در این مناطق طراحی
و اجرا فاخر باشد تا ارزش افزوده ایجاد کند.
شهردار تهران در پاسخ به این سوال که
چه تضمینی برای اجرای فاخر طرح ها در
مناطقی که تاکنون سرمایه به آن جا نرفته
است وجود دارد ،عنوان کرد :اجرای این
مصوبه مقدمه کار است .یعنی اگر بخواهیم
آن اتفاق بیفتد این قدم اول است.
حناچی در پایان در پاسخ به منتقدانی
که اجرای مصوبه تعدیل عوارض ساخت و
ساز را عامل گرانی مسکن معرفی می کنند،
گفت :بازار مسکن تابع اقتصاد کالن کشور
است و صرفاً از وضعیت ساختوساز پیروی
نمی کند .در واقع ،ساختوساز و قیمت تمام
شده آن ،بخش کوچکی از بازار مسکن است.

در راستای پویش «سه شنبههای بدون خودرو» صورت گرفت؛
بازدیدشهردارومدیرانمنطقه 10ازپروژههایدردستاحداث

شهردار منطقه  10در راستای پویش سه شنبه های بدون خودرو با استفاده از
وسایل حمل و نقل عمومی از پروژه های در دست احداث منطقه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10در این برنامه که با هدف توسعه
استفاده از حمل و نقل عمومی ،فرهنگ سازی سه شنبه های بدون خوردو و كاهش
آلودگی هوا و ترافيك شهر تهران انجام شد ،حسین بحیرائی شهردار منطقه با همراهی
جمعی از معاونین و مدیران اقدام به بررسی وضعیت نگهداشت شهر و بازدید از پروژه
های در دست احداث منطقه از جمله بوستان عرب ،باغ حکیم و  ...توسط دوچرخه
کرد.
گفتنی است؛ پویش سهشنبههای بدون خودرو ،کمپینی است با هدف استفاده
کمتر از خودروهای تکسرنشین تا از این طریق شهروندان ،دستکم در روز سهشنبه
بهجای استفاده از خودروی شخصی ،گزینههای مفیدتری را برای انجام کارهای روزمره
جایگزین کنند.

خبر كوتاه
همزمان با دهه کرامت انجام می شود؛

میزبانی پردیس بانوان منطقه  15از 6
هزار دختر تهرانی

جشن بزرگ روز دختر روز چهارشنبه با حضور  6هزار
نفر از دختران شهر تهران به میزبانی بوستان پردیس بانوان
منطقه  15برپا می شود .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، 15وحیدرضا محمدی شهردار منطقه ضمن تبریک
دهه ی کرامت افزود :ویژه برنامه ی جشن دختران شهر
تهران به میزبانی اداره امور بانوان منطقه با حضور  6هزار نفر
از دختران ،شهروندان ،خانواده های پرسنل شهرداری تهران،
اعضای شورای شهر و مدیران شهری در بوستان پردیس بانوان
برگزار می شود .محمدی به تشریح ویژه برنامه های این جشن
پرداخت و گفت :دو سکوی ویژه کودکان و نوجوانان برای انجام
بازی های فکری حرکتی و شاهنامه خوانی برپا می شود .به گفته
وی ،اوریگامی ،سفالگری ،برپایی پاتوق کتابخوانی ،دورهمی و
گفت وگوی تعاملی دختران با موضوع احترام و عزت نفس،
برگزاری گذر فرهنگی هنری با اجرای زنده ی دختران هنرمند
با سازهای سنتی ،ورکشاپ های زنده ی هنری ،برگزاری غرفه
ی محیط زیست و همچنین مولودی خوانی و کنسرت خنده و
شادی گوشه ای از برنامه های تدارک دیده شده در این جشن
است .شهردار منطقه اضافه کرد :برپایی بازارچه ی غذا یکی از
عناوین جذاب این جشنواره خواهد بود و گذر ورزش و نشاط
برای بازی های بومی محلی ،بازی مارو پله با محوریت موضوع
مدیریت شهری ،فوتبال حبابی ،مسابقات دارت ،طناب کشی
و دو برپا می شود .شایان ذکر است جشن دختران شهر تهران
چهارشنبه  19تیر به مناسبت دهه ی کرامت و گرامیداشت
مقام دختران شهر تهران از ساعت  16الی  20در بوستان
پردیس بانوان به اجرا درمی آید.

برگزاری جشنواره «شادستان» در
بوستان ها و خانه های سالمت منطقه 3

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3
تهران از برگزاری جشنواره»شادستان» در بوستان ها و
خانه های سالمت این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3کاظم
کمالی نسب با اعالم این مطلب گفت :جشنواره شادستان
با شعار «تابستانی برای همه» از تاریخ  13تیر ماه تا 5
شهریورماه برگزار می شود که شامل برنامه های مختلفی از
جمله :نشاط سالمندی ،دوشنبه های سالمندی ،چهارشنبه
های معلولین ،گفتگو در شهر و شهر پیاده است.
وی افزود :این برنامه با مشارکت واحدهای همکار داخل
شهرداری و شرکای اجتماعی از قبیل :سازمان های دولتی
و غیردولتی فعال در حوزه سالمت و کانون های سالمت
محور برگزار می شود .به گفته ی معاون امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه  ،3غنی سازی اوقات فراغت یک
هنر است که باید آن را آموخت .کمالی نسب ابراز داشت:
اهمیت فصل تابستان بسیار زیاد است چرا که این 90روز
می تواند فرصت بسیار خوبی برای جوانان و نوجوانان باشد،
اگر فعالیت متناسب با هنجارهای اجتماعی برای آنها در
نظر گرفته نشود ناهنجاری های اجتماعی بسیاری را سبب
خواهد شد و یکی از علل انحرافات اجتماعی قشر جوان پر
نکردن اوقات فراغت آنها است.

