6

تهرانشهر

یکشنبه  17شهریور 1398
شماره 2542

اخبار
شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) اعالم کرد

ویژه برنامه های مراسم عزاداری محرم
در حرم مطهر امام (ره) و گلزار شهدای
بهشت زهرا(س)

شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)
گفت :مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا
عبداهلل الحسین(ع) همچون سنوات گذشته از روز شنبه
 16/06/1398تا پایان روز سه شنبه  19/06/1398مصادف
با شام غریبان عاشورای حسینی(ع) در حرم مطهر حضرت
امام خمینی سالم اهلل علیه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س)،
شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) ضمن اشاره به
روزهای برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری ساالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و یاران با وفایش در حرم
مطهر حضرت امام خمینی(ره) با حضور عزادران حسینی،
هیأتهای مذهبی ،دستجات سینه زن و زنجیرزن و اعضای
بیت گرامی حضرت امام راحل در این خصوص توضیح داد:
طلوع فجر خونین محرم و برپایی موکب های عزاداری و
آیین های شورانگیز نوحه خوانی و سینه زنی و توصیف
حماسه ها و حماسه سازان کربال اندکی التیام بخش زخم
ها است و شعار حسینی زیستن و حسینی رفتن و حسینی
محشور شدن نقشه راه و نقطه اوج عمل و آمال آزادگان
است و در روزگار ما پیروی از راه و رسم خمینی کبیر
پیروی از راه و رسم سیدالشهدا(ع) و شرکت در مراسم حرم
امام در امتداد عشق به کربال است.
وی تصریح کرد :به همین مناسبت برنامه های مراسم
و عزاداری در حرم مطهر امام خمینی(ره) توسط شهرداری
صحن حرم مطهر به اطالع می رسد:
* شنبه شب هشتم محرم( )16/06/1398از ساعت
 21اجتماع باشکوه آذری های مقیم تهران همراه با
عزاداری و سخنرانی.
* یکشنبه شب نهم محرم(شب تاسوعا) از ساعت 21
مراسم عزاداری و سینه زنی باشکوه دژبان ارتش و هیأت
های مذهبی و سخنرانی حجت االسالم و المسلمین آقای
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
* دوشنبه شب دهم محرم(شب عاشورا) از ساعت 21
مراسم عزاداری و سینه زنی توسط هیأت ها و مداحان اهل
بیت(علیهم السالم) و سخنرانی حجت االسالم و المسلمین
آقای علوی وزیر اطالعات.
* سه شنبه شب یازدهم محرم(شام غریبان) از ساعت
 21پس از عزاداری و سینه زنی سخنرانی حضرت حجت
االسالم و المسلمین آقای ابوترابی فرد امام جمعه محترم
موقت تهران.
* شنبه روز هفتم محرم( 16شهریور) از ساعت
 9:30صبح برنامه سوگواری «احلی من العسل» نوجوانان
عاشورایی تهران بزرگ.
* روز عاشورا از ساعت  10:30صبح مراسم عزاداری و
سینه زنی با حضور هیأت های مذهبی.
سعید خال شهردار حرم مطهر حضرت امام
خمینی(ره) همچنین از برگزاری  5اجرای ویژه تعزیه سرور
و ساالر شهیدان در روزهای تاسوعاو عاشورای حسینی(ع)
در صحن شمالی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) و
همچنین گلزار شهدای انقالب اسالمی خبر داد.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم
مطهر حضرت امام خمینی(ره) همچنین از فعال بودن
ایستگاه های صلواتی در گلزار شهدای سازمان بهشت
زهرا(س) و میزبانی خانواده های معظم شهدا و عالقمندان
به حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) اشاره و از شهروندان
تهرانی برای شرکت در مراسم های عزاداری در این مکان
مقدس دعوت کرد.
معاون شهردار تهران خبر داد

کاهش زمان صدور پروانه به یک ماه
تا پایان سال

معاون شهردار تهران از هدف گذاری مدیریت شهری
پایتخت برای صدور پروانه ساخت و ساز برای پرونده های
معمولی و بدون مشکل ظرف مدت یک ماه خبر داد.
عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به انتقادات شورا از افزایش
میزان نارضایتی شهروندان در حوزه شهرسازی و معماری
گفت :موضوع نارضایتی مردم از بخشی از عملکرد شهرداری
یک واقعیت است که نمی توانیم آن را انکار کنیم ،اما این
امر در بخش های مختلف بررسی می شود و مهم این است
که در این زمینه گوش شنوایی داشته باشیم که داریم.
وی با تاکید بر اینکه مواجهه مردم با شهر و شهرداری
دارای ابعاد مختلف است که در این میان نارضایتی از بخش
شهرسازی تنها حدود  18درصد از نارضایتی ها در مقایسه
با کل مسائل شهر را به خود اختصاص می دهد ،ادامه
داد :در حوزه شهرسازی به واسطه برون سپاری برخی از
فرایندها و ارجاع آن ها به دفاتر خدمات الکترونیک ممکن
است نارضایتی هایی شکل گرفته باشد .بخشی نیز به دلیل
رفتارهایی است که باید طبق ضوابط انجام دهیم و طبیعی
است افرادی که تخلف می کنند از این فرایند ناراضی
باشند .معاون شهردار تهران تصریح کرد :اما اگر از عموم
مردم در مورد عملکرد شهرداری در خصوص جلوگیری از
تخلفات بپرسیم حتما مردم رضایت خود را اعالم خواهند
کرد .با این وجود ،فرایند شهرسازی هم در دفاتر و هم در
معاونت شهرسازی مناطق نیاز به جراحی جدی دارد.
گلپایگانی به راهکارهای حل این موضوع اشاره و
عنوان کرد :چند استراتژی برای این موضوع در نظر گرفتیم
که گام نخست آن اصالح ضوابط و مقررات است؛ برای
تحقق این امر تیمی از کارشناسان در  4گروه کاری تشکیل
شده است تا در این زمینه آسیب شناسی کنند و فرایند
اصالحات نیز آغاز شد ،البته بخشی از این اصالحات نیاز
به تایید کمیسیون ماده  5دارد چراکه برخی از قوانین و
مقررات با هم در تناقض اند.
وی ادامه داد :واقعیت این است که سازمان کاری که
در حال حاضر چیده ایم و متکی بر برون سپاری و خدمات
الکترونیکی است اشکال دارد؛ زمانی که دفاتر را با رویکرد
درست واگذاری کار به مردم ایجاد کردیم ،تالش کردیم
عین همان سازمان کاری که در شهرداری اعمال می شد
را در بخش خصوصی پیاده کنیم حال آن که ماهیت دفاتر
خدمات الکترونیک سودآوری و جلب مشتری است.
معاون شهردار تهران عنوان کرد :تحت این شرایط،
یکی از راه حل ها این است که فرایند پیچیده فعلی را ساده
و ظرفیت های موجود را به یکدیگر متصل کنیم.
گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود به تاکید
شهردار تهران مبنی بر کوتاه سازی فرایند صدور پروانه
پرداخت و گفت :با ظرفیت های موجود که در خود دفاتر
خدمات الکترونیک وجود دارد و اتصال امکانات و شبکه های
اطالعاتی می توانیم سطح رضایت مندی و سرعت کار را
افزایش و درعین حال هزینه ها را کاهش دهیم.

قادری مدیرعامل نمایشگاه شهرآفتاب مطرح کرد :

جذب سرمایهگذاری و تبادل تجربیات با گسترش دیپلماسی شهری

مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی شهر
آفتاب ،حضور شهردار تهران در اتریش و آلمان
را سبب گسترش دیپلماسی شهری عنوان
کرد و گفت :زیرساختهای اقتصادی ایران
به خصوص شهر تهران می تواند در حوزه
مبادالت اقتصادی نظر شهرداران کالنشهرهای
بزرگ دنیا را جلب کند.
محمدرئوف قادری با اشاره به سفر
شهردار تهران به اتریش و آلمان و تاثیر آن
بر گسترده شدن روابط میان کشورها در حوزه
برگزاری نمایشگاهها اظهار کرد :آلمان مهد
برگزاری نمایشگاهها و به اعتقاد بسیاری ،مادر
نمایشگاههای جهان است .حضور و فعالیت
آلمانیها در برگزاری و ایجاد نمایشگاههای
مختلف در سراسر جهان میتواند آیتم بسیار
مهمی در حوزه اقتصاد ،انتقال تکنولوژی ها و
صادرات و واردات کاالها باشد.
او با بیان اینکه حضور آقای حناچی در
این کشورها با توجه به نقش تهران از دید
کشورهای اروپایی میتواند بسیار حائز اهمیت
داشته باشد ،گفت :تهران نه فقط پایتخت
سیاسی بلکه یکی از پایتختهای بزرگ
اقتصادی در آسیا و حتی جهان است .همین
فعالیتهای اقتصادی ،سبب افزایش اهمیت
شهرها می شود.
به گفته مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی
شهر آفتاب؛ زیرساختهای اقتصادی ایران
به خصوص شهر تهران می تواند در حوزه

مبادالت اقتصادی نظر شهرداران کالنشهرهای
بزرگ دنیا را جلب کند.
قادری اظهار کرد :گوشهای از نگاه
شهردار تهران در مذاکرات و دیدارهایی که با
بخش های مختلف داشت ،به حوزه اقتصادی
و بحث مبادالت حوزه مدیریت شهری با این
کشورها بوده است .طبیعتا در این حوزه باید
به اقتصاد شهری توجه ویژه شود و برگزاری
نمایشگاه صرفا یک مدیریت حوزه اقتصادی در
اقتصاد شهری است.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی شهر
آفتاب ،با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه
می تواند در بحث مبادالت نمایشگاهی،

دیپلماسی شهری یکی از راه های پیشبرد منافع ملی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی توسعه دیپلماسی
شهری را برای پیشبرد منافع ملی مفید دانست .مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به سفر حناچی به
اتریش و آلمان گفت :من معتقدم که غیر از تقویت بنیه دفاعی ،نظامی و اقتدار تسلیحاتی،
راههای دیگری نیز برای حمایت از منافع ملی وجود دارد که دیپلماسی شهری یکی از آنها
به شمار میرود .او ادامه داد :بعضا نمایندگان مجلس دیپلماسی پارلمانی را پیش میبرند،
بعضا دیپلماسی فعال توسط وزارت امور خارجه پیش میرود و دیپلماسی شهری نیز توسط
شهرداریها و شوراها پیگیری میشود .کواکبیان گفت :دیپلماسی شهری میتواند برای برقراری
ارتباط ،گسترش ارتباطات و پیشبرد منافع ملی بسیار مفید باشد ،به همین دلیل است که من
از اقدام شهردار تهران مبنی بر سفر به پایتختهای دیگر کشورها حمایت میکنم؛ حتی معتقدم
برای دیپلماسی شهری کمی دیر هم شده است و باید خیلی زودتر از اینها در این مسیر پا
میگذاشتیم .این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :دیپلماسی شهری لزوما در ارتباط با شهرهای
اروپایی نیست که معنا دارد ،بلکه میتوانیم بر ارتباط پایدار و مثبت میان کالنشهرها و شهرهای
مهم کشورهای همسایه نیز حساب کنیم و در قالب ارتباطات دوجانبه به تبادل تجربیات و
همکاریهای بلندمدت بپردازیم.

گفت وگوهای اقتصادی و تبادالت تجاری
و تکنولوزی موثر باشد ،گفت :در عین حال
میتواند منبع درآمد پایدار بسیار مهمی در
اقتصاد شهری باشد .عموما شهرداریهای
کالنشهرها به درآمد پایدار نیاز دارند که یکی
از این منابع درآمدی میتواند نمایشگاه ها
باشد .او اظهار امیدواری کرد که سفر پیروز
حناچی سبب شود تا نگاه کشورهای اروپایی
به خصوص در صنعت نمایشگاهی به ایران
جدی تر شود.
قادری این را هم اضافه کرد که هم اکنون
جی ام پی آلمان مشاور عالی نمایشگاه بین
المللی شهر آفتاب است و بیشتر نمایشگاه

های بزرگ دنیا را این شرکت ساخته است.
حدود یکسال پیش چهار نمایشگاه صرفا
تخصصی با مدیریت شرکت های آلمانی در
شهرآفتاب برگزار شد .نمایشگاه «اشتوتگارت»
حدود  350و نمایشگاه «دوسلفدورف»
توانست نزدیک به  150شرکت را به ایران
بیاورد.
او ادامه داد :متاسفانه تحریم ها اثرات
منفی بر رشد برگزاری نمایشگاهها گذاشته؛
اما نگاه آلمانی ها به ایران و به خصوص به
نمایشگاه شهر آفتاب مثبت است .به طوری
که شرکتهای آلمانی اگر بخواهند در ایران
نمایشگاه برگزار کنند ،ترجیحشان میزبانی
نمایشگاه شهر آفتاب است.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی شهر
آفتاب ،گفتوگوهای شهردار تهران در آلمان را
کاربردی توصیف کرد و گفت :این گفتوگوها
میتواند در حوزه تبادالت اطالعات شهری
و انتقال تکنولوژیها و مدیریت نوین اداره
شهرها به تهران کمک کند و از سوی دیگر ما
هم میتوانیم تجربه خودمان را در اختیار دیگر
کشورها قرار دهیم.
به گفته قادری؛ حضور شهردار تهران در
کشورهای دیگر و گسترش دیپلماسی شهری،
میتواند حضور مدیران کالنشهرهای دنیا را در
تهران تقویت کند و در حوزه جلب سرمایه
گذاریها و تبادل تجربه اطالعات شهری و
ایجاد اقتصاد پایدار شهری بسیار اثر بگذارد.

نمايش آثار برگزيده «مسابقه عكس مترو» در  3ایستگاه

آثار برگزيده هنرمندان عكاس در مسابقه عكس مترو به مدت يك ماه در ايستگاههاي
سرسبز ،فرهنگسرا و تهرانپارس و ساير ايستگاههاي متروي تهران براي بازديد شهروندان
به نمايش در آمده است.
به گزارش روابط عمومي و بينالملل شركت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو)،
مهدي خداپرست با اشاره به اينكه اين مسابقه كه ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد و
يكي از برنامههاي فرهنگی و هنری اين شركت براي شناخت هرچه بيشتر اقدامات انجام
شده در بخشهاي تجهيزات ،تونل و ايستگاههاي خطوط متروي تهران بود ،گفت :از بيش
از  600اثر ارسالي به دبيرخانه مسابقه ،فقط  150اثر به بخش داوري راه يافتند.
به گفته مدير روابط عمومي و بينالملل شركت راهآهن شهري تهران و حومه
(مترو) 60،اثر از آثار برگزيده كه در گالري خانه هنرمندان ايران به نمايش درآمد براي
بازديد مسافران و شهروندان نه تنها در ايستگاههاي فوق بلكه در تمامي ايستگاههاي متروي
تهران در معرض ديد عموم قرار ميگيرد.
خداپرست گفت :هدف از نمايش اين آثار؛ معرفي و نشان دادن تالشهاي مغفول
مانده مهندسان ،كارگران و پرسنل تالشگر شركت مترو تهران در ساخت و توسعه حمل و
نقل عمومي ريلي (مترو) به شهروندان است.

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر در بازدید از سازمان مدیریت میادین:

برای سالمت شهروندان باید هزینه کنیم

گزارش خدمات سازمان مدیریت میادین
به مردم در صحن شورا ارائه میشود
رئیس و عضو کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر
تهران ،ضمن بازدید از میدان مرکزی میوه و
تره بار پایتخت ،از نزدیک در جریان اقدامات
و خدمات سازمان مدیریت میادین شهرداری
تهران قرار گرفتند و با تاکید بر اینکه مدیریت
شهری باید برای سالمت شهروندان هزینه کند،
از عملکرد این سازمان در خدمت رسانی به
شهروندان تقدیر کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت
میادین شهرداری تهران؛ در این بازدید رئیس
کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای
اسالمی شهر تهران ،با تاکید بر اهمیت تغذیه
سالم در تامین سالمت شهروندان ،گفت :برای
فرهنگسازی و نهادینه کردن تغذیه سالم ،باید
زمینه الزم جهت حمایت از تولید و مصرف
محصوالت ارگانیک فراهم شود.
زهرا صدر اعظم نوری با تاکید بر اهمیت
و ضرورت جانمایی عادالنه بازارهای میوه و تره
بار در مناطق مختلف شهر تهران ،افزود :امکان
دسترسی آسان و ارائه خدمات جانبی نظیر
تأمین پارکینگ و تعبیه سرویس بهداشتی در
توسعه بازارهای میوه و تره بار باید به صورت
ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی از مجموعه شهرداری تهران به عنوان

یک ظرفیت بزرگ نام برد و اظهار کرد :باید از
این ظرفیت عظیم جهت ارائه خدمات هر چه
بهتر و بیشتر به شهروندان استفاده شود و به
عنوان نمونه ،استفاده از صنایع جانبی مربوط به
محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و
تره بار میبایست مورد توجه جدی قرار گیرد.
در ادامه این بازدید ،رئیس کمیته محیط زیست
شورای اسالمی شهر تهران نیز مخاطب یک
میلیون نفری میادین و بازارهای میوه و تره
بار را فرصت خوبی برای شهرداری تهران در
جهت جلب رضایتمندی شهروندان دانست و
گفت :آنچه که مهمتر از اختالف  40درصدی
قیمت محصوالت عرضه شده در میادین و
بازارهای میوه و تره بار نسبت به سطح شهر
است ،نوع برخورد کارگران غرفهها با مراجعه
کنندگان است .آرش حسینی میالنی با تاکید
بر لزوم ارتقای استانداردهای رفتاری کارگران
میادین و بازارهای میوه و تره بار ،افزود :عملکرد
سازمان مدیریت میادین در خدمترسانی به
شهروندان در وضعیت سخت اقتصادی کشور
از اهمیت مضاعف برخوردار است و لذا ارائه
گزارش عملکرد این سازمان در صحن شورای
شهر ،میتواند بخشی از خدمات گسترده این
سازمان به شهروندان را به تصویر بکشد.
وی با اعالم اینکه حمایت از تولید و مصرف
محصوالت ارگانیک ،از مسئولیتهای اجتماعی
سازمان مدیریت میادین به عنوان سازمانی

خدماتی است ،تصریح کرد :باید از فضای
عمومی میادین میوه و تره بار ،عالوه بر تبادالت
اقتصادی برای تعامالت اجتماعی و فرهنگی نیز
استفاده شود.
همچنین در این جلسه ،معاون خدمات
شهری شهرداری تهران با اعالم اینکه بازارهای
میوه و تره بار با توجه به نیاز اهالی محالت
جانمایی میشوند ،گفت :پراکندگی این بازارها،
نشان دهنده نیاز ساکنان هر محله است و طبق
بررسیهای به عمل آمده و نیازسنجیهای
صورت گرفته 65 ،محله دیگر نیازمند راهاندازی
بازار میوه و تره بار هستند که طراحی و اجرای
آنها در دستور کار سازمان مدیریت میادین قرار
دارد.
مجتبی یزدانی با تاکید بر لزوم توجه ویژه
به ارائه خدمات جانبی در میادین و بازارهای
میوه و تره بار ،افزود :نه تنها در ساخت بازارهای
جدید به امکاناتی همچون احداث پارکینگها و
ایجاد سرویسهای بهداشتی توجه شده است،
بلکه در نوسازی بازارهای موجود نیز این امر
را در اولویت قرار دادهایم .مدیرعامل سازمان
مدیریت میادین شهرداری تهران نیز در ابتدای
جلسهای که بعد از بازدید از میدان مرکزی
میوه و تره بار برگزار شد ،ضمن ارائه گزارشی
از خدمات این سازمان و نقش آن در کمک به
اقتصاد خانوادههای شهری گفت :پس از اعمال
تحریمهای ظالمانه اخیر و برخی محدودیتهای

اقتصادی ناشی از آن ،تمام تالش خود را برای
حل مسائل و مشکالت شهروندان و کمک به
دولت به کار گرفتهایم.
سید سعید راد در این گزارش با اعالم
اینکه سازمان مدیریت میادین در بخشهای
احداث ،بهسازی و نوسازی ،ایمن سازی و
مناسب سازی از برنامههای تکلیفی جلوتر است،
خاطرنشان کرد :سال گذشته هر  26روز یک
بازار جدید میوه و تره بار راهاندازی شده است و
در توسعه بازارها ،محالت کم برخوردار را مورد
توجه ویژه قرار دادهایم.
گفتنی است ،در این جلسه موضوعاتی
همچون فعال سازی کارگاه تولید نایلکسهای
پایه گیاهی ،راه اندازی سردخانه در میدان
مرکزی ،تبدیل ضایعات میوه در میدان مرکزی
به کود کمپوست ،حمایت از تولید و مصرف
محصوالت ارگانیک و ارائه گزارش خدمات
سازمان مدیریت میادین به مردم در صحن
شورای شهر جهت معرفی اقدامات و خدمات
این سازمان ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اجرای  7پروژه توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو در سال 98

درآمد دو هزار و  500میلیاردی شهرداری از مجتمع های ایستگاهی در دوره اول فعالیت

طی دو سال گذشته و همزمان با روی کارآمدن مدیریت
شهری جدید TOD ،یا توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی
مورد توجه قرار گرقت .سرپرست شركت توسعه مجتمعهای
ايستگاهی مترو تهران ،فعالیتهای این شرکت در سال
 1396و  1397را تشریح میکند.
مصطفی سفندارمذ در مورد نحوه ایجاد مجتمعهای
ایستگاهی مترو تهران ،گفت :شرکت توسعه مجتمعهای
ایستگاهی مترو تهران و حومه براساس مصوبه  197شورای
اسالمی شهر تهران (راهبردهای تلفیق حمل و نقل ریلی و
کاربری زمین) (دوره اول) و با توجه به موافقت وزیر وقت
کشور طی ابالغیه شماره  37/3/1/145در سال  ،1382به
منظور فراهم آوردن بستر مناسب جهت استفاده از توان
مدیریتی و سرمایههای بخشهای مختلف داخلی و خارجی
و با هدف ساماندهی اراضی اطراف ایستگاههای مترو ،کاهش
سفرهای زاید شهری و تأمین بخشی از هزینههای توسعه
خطوط و ایستگاهها در خردادماه سال  1385تأسیس شد.
وی ادامه داد :براساس مصوبه مورخ 22/04/1389
شورای شهر تهران با موضوع ساماندهی وضعیت سازمانها و
شرکتهای وابسته به شهرداری تهران باید کلیه سهام شرکت
مجتمعهای ایستگاهی ظرف مدت  3ماه از تاریخ ابالغ ،به
بخش خصوصی واگذار شود؛ در نهایت در سال  1391شرکت
تعلیق و به فعالیت آن خاتمه داده شد .در سال  1394با
پیگیریهای صورت گرفته ،شرکت مجتمعهای ایستگاهی در
دوره چهارم شورای شهر ابقا شد .اما به علت مشکالت حقوقی
و چند سال رهاشدگی ،ارکان شرکت (مجمع عمومی ،هیئت
مدیره ،صاحبان سهام ،صاحبان امضای مجاز) تشکیل نشد.
سفندارمذ عنوان کرد :در صورت تشکیل ارکان ،شرکت
میتوانست مطابق قانون تجارت و در چهارچوب وظایف و

ضوابط و دستورالعملهای ابالغیه شهرداری تهران به فعالیت
بپردازد .در بازه زمانی  1394تا خرداد ماه  1397پیگیری
جدی برای معضالت و مشکالت حقوقی شرکت انجام نشد.
سرپرست شركت توسعه مجتمع های ايستگاهی مترو
تهران با تأکید براینکه با حضور مدیریت شهری جدید در
شهرداری تهران ،بحث  TODمورد توجه قرار گرفت ،بیان
کرد :یکی از شرکتهایی که قبل از دوران تعلیق در آن راستا
حرکت داشت ،شرکت مجتمعهای ایستگاهی بود .اراده و توان
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر احیای دوباره
شرکت بود .در همین راستا ،خردادماه سال  1397توافقنامهای
میان معاونت مالی و اقتصاد شهری وقت و معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران برای فعالیت شرکت صورت گرفت .تا
قبل از این توافقنامه تنها اسم شرکت بود و مدیران عامل ،مدیران
عامل قانونی نبودند یعنی هیئت مدیرهای وجود نداشت .برای
ثبت شرکت روند اداری صورت گرفت اما روند قانونی به علت
مشکالت و موانع قانونی انجام نشد.
سفندارمذ با بیان اینکه در خردادماه سال ،1397
پیگیری جدی برای حل مشکالت حقوقی شرکت مجتمعهای
ایستگاهی انجام شد ،تصریح کرد :بعد از این اقدامات قرار شد
شرکت در حوزه مأموریتی خود فرصتهای سرمایه گذاری
را شناسایی و ظرفیتها را اولویت بندی کند و بر آن اساس
برای پروژهها پیگیری جدی انجام دهد تا پس از واگذاری به
بخش خصوصی تبدیل به منابع برای شهرداری تهران شود.
وی با اعالم اینکه تا به همین امروز یعنی در دور
جدید فعالیت شرکت منابعی از این محل احصاء نشده،
گفت :شرکت در دور اول فعالیت ( 1385تا  )1391حدود
هزار و  500میلیارد تومان برای توسعه خطوط مترو تأمین
کرد . .بعد از تعلیق شرکت از محل پروژههایی که شرکت

مجتمعهای ایستگاهی در مقطع دوره اول فعالیت انجام داده
بودو این پروژه ها در اختیار سازمان امالک قرار گرفت حدود
هزار میلیارد تومان دیگر واگذار شد که مجموعا از محل پروژه
های مجتمع ایستگاهی حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان
منابع برای شهرداری تهران حاصل شد .از سال  1394تا
 1397در دوره دوم فعالیت ،شرکت پروژه جدیدی به دلیل
عدم فعالیت جدی شرکت واگذار نشده است و منابعی از این
محل حاصل نشد.
به گفتهی سرپرست شركت توسعه مجتمع های
ايستگاهی مترو ،در دور اول فعالیت این شرکت  30پروژه
تعریف و واگذاری آنها به بخشهای خصوصی و نیمه
خصوصی انجام شد اما درحال حاضر  10پروژه به بهره
برداری رسیده است.
سفندارمذ با بیان اینکه در سال  ،97از بین زمینهای
شناسایی شده  13پروژه اولویت یک شناسایی شدهاند که از
این تعداد  9پروژه در الویت یک-یک قرار گرفتند ،عنوان
کرد :پروژه هایی که درصد تحقق اجرایی باالتری داشتند در
قالب برنامه در انتهای سال  97به شورای شهر تهران ارائه
شدند .طبق برنامه ارسال شده به شورای اسالمی شهر تهران
باید در سال  7 ،1398پروژه به شکل قطعی انجام شوند و دو
پروژه نیز در مرحله برنامه ریزی و تصمیم گیری قرار دارند.
براین اساس 9 ،پروژه در اولویت امسال شرکت هستند.
وی در پایان گفت :از ابتدای سال تنها پروانه ساخت
یک پروژه در منطقه  2صادر شده است .باید دیگر پروانههای
ساخت در اختیار شرکت مجتمعهای ایستگاهی باشد تا
بتوان با سرمایه گذار مذاکره کرد و تشریفات مزایده در قالب
قانونی را انجام داد اما همچنان پروانهی ساختی در اختیار
نداریم.

خبر كوتاه
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد

شهرداری تهران به کمپین بین المللی
هفته حمل و نقل پاک پیوست

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار از پیوستن
شهر تهران برای اولین بار به کمپین بین المللی هفته
حمل و نقل پاک در راستای روز جهانی بدون خودرو
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و
توسعه پایدار شهرداری تهران ،شینا انصاری مدیر کل این
مجموعه در این خصوص گفت :به دلیل اهمیت موضوع
استفاده از حمل و نقل عمومی و در راستای کمک به
کاهش آلودگی هوا در شهر تهران و همچنین اقداماتی که
اخیرا شهردار تهران در راستای ترغیب استفاده از دوچرخه
سواری انجام داده است ،این اداره کل به نمایندگی از
مجموعه شهرداری تهران به کمپین بین المللی هفته حمل
و نقل پاک پیوست.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار با تاکید بر
اینکه این کمپین از سال  2002تحت نظارت اتحادیه
اروپا شروع به کار کرده گفت :فعالیت های این کمپین در
راستای روز جهانی بدون خودرو بوده و سال گذشته بیش
از  50کشور و  2800شهر جهان در این رویداد بین المللی
مشارکت داشتند .
وی در ادامه افزود :امسال برای اولین بار درخواست
مشارکت در این کمپین از سوی اداره کل محیط زیست و
توسعه پایدار به دبیرخانه آن ارسال شد و شهرداری تهران
به عضویت آن در آمد.
الزم به ذکر است جلسه هم اندیشی برگزاری هفته
حمل و نقل پاک در راستای روز جهانی بدون خودرو با
حضور دبیر کمیته سالمت شورای اسالمی شهر تهران و
نمایندگان اداره کل آموزش های شهروندی ،شرکت کنترل
کیفیت هوا ،شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران
و حومه ،اداره کل سالمت ،سازمان ورزش و تندرستی،
شرکت واحد اتوبوسرانی ،دفتر برنامه عمران سازمان ملل
متحد( ،)UNDPسازمان حمل و نقل و ترافیک ،کمیته
ملی المپیک و نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار
شد.
گفتنی است این کمیپن از  16تا  22سپتامبر ( 25تا
 31شهریور ماه) برنامه ریزی شده است و شهرهای مختلف
دنیا برنامه های این هفته خود جهت برگزاری مراسم و
مشارکت مردم اعالم می کنند ،امید است با مشارکت
مجموعه شهرداری تهران و هم اندیشی نهادهای ذیربط
برنامه منسجمی با اهداف مرتبط تدوین و اجرایی شود.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار:

 308کیلو کیسه تجدیدپذیر در هیات های
عزاداری منطقه چهار توزیع شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار گفت :برای کاهش اثرات مخرب رهاسازی
پسماندهای خشک در فضاهای شهری ،مخازن و کیسههای
زباله مخصوص تفکیک از مبدا در میان هیاتهای عزاداری
توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار،
«حمیدرضا فرخی» در این باره گفت :توزیع این کیسهها
و مخازن در راستای جمعآوری پسماندهای خشک
تجزیهناپذیر نظیر ظروف و لیوانهای یکبار مصرف،
کاغذهای بسته بندی مواد خوراکی مانند کیک و ...جلب
مشارکت عزاداران و سوگواران حسینی در حفظ پاکیزگی
شهر است.
وی با اشاره به توزیع  35مخزن 250 ،کارتن پالست
و  308کیلو کیسه های تجدیدپذیر میان هیاتهای
عزاداری و تکیهها افزود :همه ساله در دههمحرم و هنگام
توزیع نذورات مردمی در بین عزاداران با حجم انبوهی از
پسماندهای خشک به خصوص پسماندهای خشک تجزیه
ناپذیر مواجه هستیم که عالوه بر نازیبا کردن منظر شهری
موجب تخریب محیطزیست و آلودگی محیط شهری
میشود.
فرخی در ادامه گفت :با وجود اینکه در ایام عزاداری
شاهد افزایش چند برابر پسماندهای خشک هستیم اما
بر آنیم تا با تالش نیروهای زحمتکش واحدهای خدمات
شهری ،فضای سبز و پسماند چهره تمیز شهر را شاهد
باشیم.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار ،با بیان اینکه عوامل اداره بازیافت در مساجد
و هیاتهای عزاداری حضور یافته و در خصوص تفکیک
بهینه پسماندهای خشک و تر توضیحاتی را به عزاداران
ارائه میدهند و بین آنان کیسههای مخصوص آبی رنگ
توزیع میکنند ،گفت :خودروهای ویژه بازیافت نیز در
ساعات مقرر برای جمع آوری پسماندهای خشک در
مساجد و هیاتها حضور پیدا میکنند.
وی تصریح کرد :استفاده از ظروف چند بار مصرف
به جای ظروف یکبار مصرف ،استفاده از ظروف یکبار
مصرف گیاهی به جای ظروف پالستیکی و تفکیک
پسماندهای غذا از ظروف و بطریهای پالستیکی
و شیشهای از جمله نکاتی است که آموزشگران به
عزاداران تشریح میکنند.
فرخی گفت :آموزش تفکیک پسماند به صورت مستمر
در مساجد ،مدارس ،سراهای محله ،انجمنهای خیریه،
سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی ،واحدهای تجاری و
منازل مسکونی با استفاده از آموزشگران در سطح محالت
اجرا میشود.

افزایش  4درصدی مراجعه به مراکز
معاینه فنی در پنج ماه نخست امسال

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از
افزایش آمار  4درصدی مراجعین به مراکز معاینه فنی در
پنج ماه نخست امسال خبر داد.
نواب حسینی منش در مورد تعداد مراجعه خودروها
به مراکز معاینه فنی تهران ،بیان کرد :به طور کلی ،در
مردادماه سال جاری  124هزار دستگاه خودرو به مراکز
معاینه فنی مراجعه کردند.
وی افزود :آمار مراجعات در پنج ماه نخست امسال
نیز حاکی از افزایش  4درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در مورد
علل مردودی خودروها در مردادماه سال جاری عنوان کرد:
 21درصد از خودروها در آزمون آالیندگی 7 ،درصد در
آزمون هم راستایی چرخها 5 ،درصد در آزمون کمک فنر،
 9درصد در آزمون ترمز و  16درصد به دلیل عیوب ظاهری
نظیر ترک شیشه جلو ،روغن سوزی ،دفرمگی و پوسیدگی
بدنه و یا چراغهای اخطار مردود شدهاند.

