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تهرانشهر

سه شنبه  12آذر 1398
شماره 2597

اخبار
معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعالم کرد

اتمام مرحله چهارم طرح مناسب سازی
بوستان ها در مناطق 22گانه؛
پایان اسفندماه 98

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از مناسب
سازی  22بوستان در سطح مناطق 22گانه شهر تهران
برای استفاده معلوالن و توان یابان خبر داد و گفت :مناسب
سازی بوستانها در دو مرحله به پایان رسیده و مرحله سوم
نیز که شامل 22بوستان دیگر است ،روز 12آذرماه امسال
مصادف با روز جهانی معلوالن برای استفاده معلوالن عزیز
مناسب سازی شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت
خدمات شهری شهرداری تهران ،مجتبی یزدانی در تشریح
اقدامات صورت گرفته این معاونت در خصوص  12آذرماه
روز جهانی معلوالن گفت :در حال حاضر طرح مناسب
سازی بوستانها در دو مرحله به پایان رسیده و مرحله سوم
نیز که شامل 22بوستان دیگر است ،روز  12آذرماه امسال
مصادف با روز جهانی معلوالن برای استفاده معلوالن عزیز
مناسب سازی شده است.
یزدانی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در این
بوستان ها پرداخت و گفت :در این طرح ورودي بوستانها،
مسيرهاي تردد ،دسترسي به فضاهاي ورزشي و بازي
 ،دسترسی به آبخوریها  ،نیمکتها و سایر امکانات و
تجهیزات پارکی ،سرويسهاي بهداشتي  ،نمازخانه و
ساختمان اداري برای استفاده معلوالن عزیز پیش بینی و
مناسب سازی می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران تاکید کرد:
شهرداری تهران اهتمام ویژه ای برای مناسب سازی
بوستان ها برای تسهیل در تردد توان یابان عزیز دارد و
با تالش ها و پیگیری های این معاونت و همت مناطق
22گانه مرحله چهارم مناسب سازی بوستان ها تا پایان
اسفندماه سال جاری به اتمام خواهد رسید و طی آن 44
بوستان دیگر نیز مناسب سازی خواهد شد.
یزدانی خاطرنشان کرد:طرح مناسب سازی بوستان ها
در مرحله چهارم از تیر ماه سال جاری به اجرا در آمده است
که در این طرح ،هر منطقه دو بوستان را جهت استفاده
معلوالن و کم توانان  ،مناسب سازی می کند.
وی تاکید کرد :با تدابیر صورت گرفته ،عمليات
مناسبسازي بوستانها باید در تمامی بوستان های جدید
االحداث پیش از افتتاح نیز اجرایی گردد.
یزدانی در ادامه به اقدامات سازمان میادین و میوه و
تره بار پرداخت و گفت :به همین مناسبت سازمان مدیریت
میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در نظر دارد تا به
شکل همزمان از  22میدان و بازاری که برای توان یابان
اعم از معلوالن و جانبازان مناسب سازی شده اند ،بهره
برداری کند.
یزدانی با ذکر این نکته که در این  22میدان و بازار
میوه و تره بار نسبت به استانداردسازی فضاهای موجود به
منظور امکان استفاده آسان و ایمن افراد کم توان اقدام شده
است ،خاطرنشان کرد :در سال جاری ،تعداد  22میدان و
بازار میوه و تره بار با توجه به استانداردهای تعریف شده
برای استفاده معلوالن و جانبازان مناسب سازی شده اند که
از این تعداد  7میدان و بازار مناسب سازی شده در شرق
تهران 7 ،محل در غرب ،یک محل در شمال تهران 4 ،محل
در جنوب تهران و  3محل در مرکز پایتخت قرار دارند .به
گفته یزدانی ،عالوه بر مناسب سازی میادین و بازارهای
مذکور ،بالفاصله استانداردسازی  41میدان و بازار دیگر
نیز آغاز خواهد شد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران به تحویل
و بهره برداری از  2پروژه مبلمان شهری در حوزه توان
یابان به مناسبت  12آذرماه روز جهانی معلوالن پرداخت
و گفت :تحویل  15مجموعه بازی ویژه کودکان توان یاب
 110،مجموعه تندرستی ویژه افراد توان یاب(بزرگساالن)،
توزیع  22مجموعه تندرستی  6تایی در فاز اول به مناطق
22گانه تا 12آذرماه  98و افتتاح پروژه مجموعه فوتبال
کانادین (ویژه افراد کانادین – قطع پا) در بوستان الله واقع
در منطقه  6از جمله اقدامات سازمان زیباسازی به این
مناسبت می باشد.
یزدانی به مناسب سازی مجتمع عروجیان در بهشت
زهرا(س) برای تردد معلوالن اشاره کرد و در ادامه گفت:
اصالح هندسی رمپ و لوپ ورودی و خروجی این مجتمع
جهت تسهیل در تردد توان یابان اعم از معلوالن ،جانبازان
و سالمندان عزیز به انجام رسیده است ،همچنین در این
مجتمع محلی برای ارائه ویلچر به شکل رایگان به معلوالن
و سالخوردگان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این که اصالح هندسی ورودی و خروجی
حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) نیز مناسب سازی
شده است و در این مکان نیز ویلچر رایگان به شهروندان و
معلوالن عزیز ارائه می شود ،تصریح کرد :همچنین مناسب
سازی ورودی و خروجی و رمپ و لوپ ها در قطعات جدید
بهشت زهرا(س) نیز برای تردد معلوالن و کم توانان به
انجام رسیده است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران:

آثار منتخب روز دانشجو مشخص شدند

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت :با
اعالم فراخوان دانشجویی نمایشگاه گرافیک بیش از 100
اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که این آثار داوری و آثار
برتر انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان
زیباسازی شهر تهران ،برزین ضرغامیبا بیان این مطلب
افزود :با اعالم فراخوان برگزاری نمایشگاه گرافیک به
مناسبت روز دانشجو ،بیش از  80دانشجوی رشته های
گرافیک ،تصویرسازی ،پژوهش و هنر و نقاشی از دانشگاه
تهران ،فرهنگ و هنر ،علوم تحقیقات ،پارس ،هنر ،ساوه،
سوره و سما در سطح کاردانی ،کاردانی ارشد و دکتری
از شهرهای مختلف در این فراخوان شرکت کردند .وی
ادامه داد :بر همین اساس هم جمعا  120اثر از  27هنرمند
به دبیرخانه این نمایشگاه رسید و این آثار شب گذشته
مورد داوری قرار گرفت و از میان آثار رسیده  50اثر
انتخاب شدند .ضرغامیتصریح کرد :آثار برگزیده در کتابی
گردآوری و از طریق انتشارات سازمان منتشر خواهند شد
تا در اختیار عالقهمندان حوزه گرافیک و هنر قرار بگیرد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت:
عالوه بر این اقدام  16آذر یعنی روز دانشجو همه آثار
منتخب به صورت بیلبورد و بنر در بیش از  100نقطه شهر
تهران اکران خواهند شد.
وی درباره موضوع این نمایشگاه اظهار کرد :این
نمایشگاه مستقال در مورد روز دانشجو و با بهره گیری از
منویات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان ،بیانیه
گام دوم انقالب و همچنین بیانات امام راحل ،برگزار شد.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

مدیریت بهینه مصرف آب در تهران نیاز به استفاده از تکنولوژی دارد

رئیس شورای اسالمی شهر تهران بر
استفاده بهینه از تکنولوژی در مصرف آب و
آبیاری فضاهای سبز شهری تاکید کرد.
محسن هاشمی در نخستین نشست
تخصصی کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری با عنوان «آب ،فضای سبز و
مدیریت شهری» با اشاره به افزایش تعداد
پارک های شهر گفت :در  ۴۰سال گذشته
تعداد پارک های تهران از  ۲۰۰به دو هزار
عدد رسیده است که این موضوع عملکرد
خوب کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری را نشان می دهد که موضوع
فصای سبز را با جدیت پیگیری می کنند.
هاشمی با اشاره به اهمیت آب در تهران
گفت :یکی از معیار های استفاده مناسب از
آب کاشت الگو های مناسب از گونه های
درختی کم آب است که می توان از آنها در
فضای سبز تهران استفاده کرد.
وی افزود :این الگوها باید به گونه ای
باشد که به اندازه مناسب آب مصرف کنند
زیرا امروز کشور با خشکسالی رو به رو است؛
امروز در رفسنجان چاه  ۲۰لیتری آب قیمت
 ۲۰میلیاردی دارد که اهمیت مصرف بهینه

آب را نشان می دهد.
هاشمی ادامه داد :استفاده از فناوری می
تواند به موضوع استفاده بهینه از آب کمک
کند؛ زیرا اهمیت آب در صنعت کشاورزی
بسیار باالست و اگر از تکنولوژی بهره بگیریم
می توان از سبک های آبیاری فشاری ،آبیاری
قطره ای ،آبیاری بارانی در تهران استفاده
کرد.
وی بیان داشت :آبیاری نشتی و جذبی

شهردار تهران تاکید کرد ؛

از بهروز ترین روش های آبیاری است که می
توان با استفاده از تکنولوژی از آن استفاده
کرد و باید این روش ها حمایت شوند.
رییس شورای اسالمی شهر تهران
تصریح کرد :اخیرا آقای فراهانی به خشکی
پارک چیتگر اشاره کرد که طی بازدیدی که
داشتیم متوجه شدیم پارک چیتگر در حال
خشک شدن است؛ وقتی با مدیریت پارک
صحبت کردیم متوجه شدیم حقآبه که ۵۰۰

میلیون تومان است به پارک نمی رسد که
همین موضوع باعث خشکی پارک چیتگر
می شود.
هاشمی بیان داشت :توصیه می کنم به
مسئله فناوری در مصرف آب و عالوه بر آن
به استفاده از گونه های کم آب و خاکستری
توجه بیشتری شود.
هاشمی با اشاره به استفاده از فاضالب
و پسآب گفت :در حوزه تصفیه خانه عقب
هستیم ،متاسفانه فاضالب به جنوب تهران
می رود و به عنوان حق سهم به کشاورزها
داده می شود که این موضوع باعث فرونشست
زمین می شود.
رییس شورای اسالمی شهر تهران
اظهار داشت:باید مسئله آب را حل کنیم و
برای اینکار نیاز به هوشمند سازی مصرف
آب در تهران داریم زیرا با استفاده از رایانه
های هوشمند می توانیم میزان مصرف آب
در تهران را کنترل کنیم تا بتوانیم فضای
سبز مطمئن و پایدار داشته باشیم؛ اما نباید
فراموش کرد سختگیری زیاد در حفظ فضای
سبز ممکن است جوابی برعکس به ما بدهد
بنابر این باید کنترل شده باشد.

در یکصد و هشتادمین جلسه شورا صورت می گیرد؛

لزوم تکمیل پروژه مرکز نمایش های آئینی صبا

بررسیطرح«سیاستهایاجراییوالزاماتتدوینبودجهسال»99

شهردار تهران بر لزوم تکمیل پروژه مرکز نمایش های آئینی صبا تاکید کرد.
پیروز حناچی در جریان بازدید از مرکز نمایشهای آیینی صبا که با حضور محمدرضا
جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،علیرضا آقایی مدیرعامل
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران و سمیه حاجوی شهردار منطقه  7انجام شد،
گفت :این مجموعه پس از تکمیل و احداث می تواند یکی از مجهزترین و مدرن ترین مراکز
نمایشی در عرصه ملی محسوب شود.
وی تاکید کرد :این پروژه باید طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در اسرع وقت
اجرا و تکمیل شود.
حناچی با اشاره به اینکه با ايجاد سالنها و مراكزی همچون مرکز صبا مي توان
زمينه هاي الزم براي شكلگيري و اجرای نمايشهاي آييني از سوي هنرمندان فعال در
اين حوزه را فراهم کرد ،گفت :مرکز نمایش های آیینی صبا ،بازتابی از هویت مذهبی در
فضایی مدرن است.
شهردار تهران در این بازدید بر لزوم تکمیل و بهرهبرداری از این مرکز در اسرع وقت
تاکید کرد و افزود :باید جوانب اجرایی،مالی ،اعتباری و حقوقی پروژه صبا ،به دقت بررسی
شده و شاهد همکاری های الزم بین تمام بخش ها برای رفع موانع و مشکالت موجود در
راستای تکمیل این پروژه باشیم.

طرح «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال  »99فردا در شورای شهر
تهران بررسی می شود.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسالمی شهر تهران یکصد و هفتاد
و نهمین جلسه فردا سه شنبه با قرائت نطق پیش از دستور توسط الهام فخاری عضو
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا برگزار می شود.
در ادامه طرح «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال  »99بررسی می
شود.
بررسی الیحه شهردار در خصوص «معرفی  13نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران
جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب « از جمله دستورهای دیگر جلسه فردا خواهد
بود.
همچنین در این جلسه الیحه تعیین ماموریت ها ،حدود اختیارات و مسئولیت های
شوراهای معماری مناطق بررسی خواهد شد.
در ادامه جلسه صورتجلسه سی و چهارمین و سی و پنجمین کمیسیون نام گذاری و
تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران نیز بررسی خواهد شد.
بررسی تعدادی پرونده پالک ثبتی از حیث تشخیص باغ یا غیر باغ بودن نیز در دستور
جلسه آتی شورا قرار دارد.

همزمان با روزجهانی ایدز مطرح شد؛

زمان شکسته شدن تابوی بیماری ایدز فرا رسیده است

همزمان با روزجهانی ایدز ،اقدامات
ارزندهای به منظور افزایش آگاهی جامعه و
مهار همه گیری اچ ای وی صورت گرفت.
ناهید خداکرمی رئیس کمیسیون
سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران
به مناسبت روز جهانی ایدز در جریان یکصدو
هفتادو نهمین جلسه شورا ضمن توزیع ربان
قرمز حمایت از بیماران ایدز ،با ابراز تاسف
از اینکه در  ۶ماهه اول امسال ،هزار مورد
جدید بیمار مبتال به ایدز در کشور شناسایی
شدهاند گفت :اگر مساله اجتماعی و تابوهای
اطراف این بیماری شکسته شود ،میزان
شناسایی چندین برابر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت
شهری در این مدت حمایتهای الزم را
برای شناسایی این بیماری انجام داده است،
افزود :با توجه به افزایش آمار مبتالیان به
ویروس اچ.آی.وی از طریق روابط جنسی
محافظت نشده و تغییرات فرهنگی ،اجتماعی
و جمعیتی ،و همچنین آمار قابل توجه
نوجوانان و جوانان ساکن در شهر تهران،
الزم است که شهرداری تهران بودجههای
فرهنگی-اجتماعی خود را در مسیر
پیشگیری ،مشاوره و تشویق به آزمایش افراد
دارای روابط پر خطر با بهرهگیری از خدمات
وزارت بهداشت سوق دهد.
ناهیدخداکرمی از اداره کل فرهنگی
و ستاد سمنها خواست تا در مورد آگاهی
بخشی و توانمندسازی جوانان بیشتر کار
کنند ،گفت :نترسیم از اینکه به جوان گوشزد
کنیم در صورت داشتن رفتار پرخطر جنسی
از کاندوم استفاده کنید .نترسیم از اینکه
به جوانها بگوئیم در صورت داشتن روابط
پرخطرجنسی چه خطراتی آنها را تهدید
میکند و هرچقدر ما شفافتر صحبت کنیم
و جوانان خود را آگاه کنیم مسلما آنها رفتار
وفادار به خانواده را یاد میگیرند و چارچوب

روابط حاصل از ازدواج را ارج مینهند .و
هرچقدر در این باره صحبت نکنیم باید
منتظر فجایعی نظیر ماجرای روستای واقع در
جنوب شرقی کشور که سال جاری خبرساز
شد باشیم .بنابراین همه از این کشتی که
مسافر آن هستیم محافظت کنیم.
مدیریت شهری به دنبال شکستن تابوی
بیماری ایدز
شهربانو امانی ،عضو شورای شهر تهران
ضمن استقبال از طرح اتوبوسهای اطالع
رسانی ایدز که با همکاری اداره کل سالمت
شهرداری با انجمن های تخصص این حوزه
در سطح شهر تهران صورت گرفته است،
گفت :کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای
اسالمی شهر تهران و معاونت اجتماعی و
فرهنگی شهرداری نیز با برگزاری این طرح
و آزمایش نمادین ایدز در شورا تابوشکنی
کردند تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه از زمانی که شیوع
بیماری ایدز در جهان مطرح شد ،در
کشورهای پیشرفته نهضت آموزش آگاهی از
مقطع ابتدایی جریان گرفت ،گفت :متاسفانه
در ایران ابتدا صورت مساله پاک میشود،
پس از آنکه به تدریج موضوع به یک بهمن
تبدیل شد ،سعی بر پیشگیری و اجرای
آموزشهای الزم دارند.
امانی افزود :هدف از عمومی کردن این
آزمایش این است که به شهروندان نشان داده
شود آنان میتوانند برای انجام این آزمایش
همچون دیگر آزمایشها و واکسیناسیون
ها به مراکز درمانی و بهداشتی خصوصا
اتوبوسهایی که شهرداری مناطق برای
آگاهی شهروندان از سالمت جسمی خود
جانمایی کرده بودند ،مراجعه کنند.
عضو شورای شهر تهران  ،اظهار امیدواری
کرد :کشوری مثل ایران وقتی مساله ای پیش
میآید ،با اطالع رسانی صحیح از بروز و شیوع

آن پیشگیری شود ،چراکه با ایجاد یک پدیده
بهداشتی شرایطی به وجود میآید که تابو
ایجاد میشود ،شکاندن این تابو بسیار دشوار
است ،لذا مشکالت اجتماعی را باید در بستر
اجتماع رفع کرد.
ضرورت شکستن تابوی بیماری ایدز در
رسانهها
با استقرار اتوبوس ایدز محمد جواد حق
شناس رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی
شورای شهر با حضور در اتوبوس و انجام
نمادین تست اچ آی وی با اشاره به اهمیت
روز جهانی ایدز گفت:اینکه رسانه ها باید در
امر اطالع رسانی و تابوشکنی بیماری ایدز
همکاری کنند ،گفت :نمایندگان مردم و افراد
دارای اعتبار نیز باید پیش قدم شوند ،چراکه
اگر افراد جامعه درمعرض رفتار پر خطر قرار
میگیرند ،باید به راحتی از سالمت جسم
خود آگاه شوند تا در صورت بروز مشکل آن
را با سهولت بیشتری رفع کنند.
محمدجواد حق شناس ،رئیس
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران عنوان کرد :نام دیگر
بیماری ایدز ،بیماری پنهان است ،ممکن
است برخی از افراد بیش از چندین سال
درگیر این بیماری باشند اما از آن بی خبر
هستند.
وی با بیان اینکه اگر این بیماری
پیشگیری نشود ،امکان انتقال آن وجود دارد،
گفت :حتی ممکن است انتقال آن به صورت
ناخواسته و به سبب بی اطالعی افراد صورت
گیرد ،از این رو باید این امر تابو شکنی شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورا افزود :با این رویکرد آمارها نشان
میدهد این بیماری به کوه یخ شبیه است و
نسبتی که از این کوه دیده میشود به نسبت
آچه در زیر حرکت می کند ،کمتر است.
حق شناس با تاکید بر اینکه در سالهای

گذشته نسبت به این بیماری رفتار مناسبی
صورت نگرفته است ،کفت :با تبدیل شدن
این بیماری به یک تابو ،جامعه آگاهی الزم
را نداشته و افرادی که باید مورد حمایت قرار
میگرفتند ،طرد شدند ،این رفتار نادرست
سبب پنهانکاری افراد شد.
وی با تاکید بر اینکه باید افراد دارای
ویروس اچ.آی.وی به عنوان یک بیمار
پذیرفته شوند و مورد حمایت قرار گیرند،
تصریح کرد :نباید افراد با بیان این مشکل
برون کرد منفی به همراه داشته باشند؛ باید
به سمتی پیش رویم که این بیماران به
راحتی بیماری خود را بیان کنند تا بتوان از
شیوع آن جلوگیری کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورا نقش رسانه ها را در این زمینه مثبت
خواند و گفت :رسانهها باید در این رابطه
همکاری کنند و نمایندگان مردم و افراد
دارای اعتبار نیز باید پیش قدم شوند ،چراکه
اگر افراد جامعه درمعرض رفتار پر خطر قرار
میگیرند ،باید به راحتی از سالمت جسم
خود آکاه شوند تا در صورت بروز مشکل آن
را با سهولت بیشتری رفع کنند.
گفتنی است اتوبوس ایدز با مشارکت
انجمن احیا در روز جهانی ایدز در ساختمان
شورای اسالمی شهر تهران مستقر و با
استقبال پرسنل شورای اسالمی و شهرداری
تهران روبرو شد .

رییس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران:

باید سیاست هایمان را در مدیریت آب و جلوگیری از هدررفت ها تغییر دهیم

رییس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری
شورای اسالمی شهر تهران در نشست تخصصی این کمیته که
با عنوان «آب ٬فضای سبز و مدیریت شهری» در ساختمان
شورای شهر برگزار شد از لزوم توجه بیشتر به مدیریت مصرف
آب و فراهم کردن شرایط برای رفع چالش ها در زمینه آب
و فضای سبز گفت .زهرا صدراعظم نوری در نخستین نشست
تخصصی آب ،فضای سبز و مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت
مصرف آب ،گفت :استفاده از این نشست ها و بهره گیری از
نظرات صاحب نظران و کارشناسان باید به ترسیم نقشه راه برای
هدفمند شدن اقدامات در زمینه آب و فضای سبز منجر شود.

وی افزود :وقتی تاریخ تهران را بررسی می کنیم به باغ
شهری می رسیم که در آن هوای پاک ،باغ ها و آب فراوان وجود
دارد .آب به عنوان یک میراث طبیعی ارزشمند ما را بر آن می
دارد که به آن در صدر برنامه ریزی های مدیریت شهری توجه
کنیم .وی ادامه داد :با عدم تعادل در چرخه های طبیعی منابع
آبی مواجه هستیم که بخش عمده آن ناشی از اقدامات و فعالیت
های زیست محیطی است که باعث نارسایی های مختلف از
جمله نارسایی های جوی می شود .صدر اعظم نوری در ادامه
افزود :مطالعاتی که در زمینه مصرف آب انجام گرفته نشان می
دهد با روند مصرف آب در مقایسه با منابع قابل دسترسی ،در
حدود سال  ۲۰۴۰در مقیاس جهانی شاهد نقطه تالقی میزان
مصرف و مقدار آب قابل دسترسی خواهیم بود .وی با اشاره به
نتایج این مطالعات به عنوان یک شاخص که نشان از وقوع بحران
آب در سطح بینالمللی دارد ،عنوان کرد :مطالعات نشان می دهد
در ایران در صورتی که روند کنونی مصرف آب ادامه پیدا کند
با پیش بینی ۹۰میلیونی جمعیت در سال  ۱۴۰۰مصرف ۱۳۰
میلیارد متر مکعب آب را شاهد خواهیم بود که این مسئله نشان
می دهد که تامین این میزان آب از منابع تجدید پذیر آبی ما را با
چه چالش هایی مواجه خواهد کرد .رییس کمیسیون سالمت،
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر با اشاره به اینکه

تراکم جمعیتی در تهران  ۲۰برابر سایر نقاط کشور است ،اظهار
داشت :الگوی مصرف و برنامه توسعه و مدیریت شهری ،توسعه
روش های مدیریت آب ،مدیریت شفاف منابع و افزایش مشارکت
های همگانی برای نگهداری و مدیریت منابع و اصالح هدفمند
رویکردها در مدیریت فضای سبز می تواند برای حل مشکالت
محیط زیستی که این مسئله به وجود می آورد موثر باشد.
وی توضیح داد :وقتی به شاخص های جهانی در بحث
فضای سبز توجه می کنیم می بینیم که در کشورهای اروپایی و
دارای اقلیم معتدل و کمربندهای پربارش استاندارد های سرانه
فضای سبز  ۱۰تا ۵۰متر مربع است و در ایران این عدد بین ۷
تا ۱۴متر مربع است که با توجه به شرایط اقلیمی ایران به نظر
می رسد باید سیاست هایمان را در مدیریت آب و جلوگیری از
هدررفت ها تغییر و به تبیین راهکارهای مناسب بپردازیم.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید با استفاده از
نظرات کارشناسان شرایطی فراهم کنیم که چالش ها در حد
مقدور مرتفع شود ،خاطر نشان کرد :از انقالبی ترین اقدامات
شورای شهر تهران در دوره حاضر لغو مصوبه برج باغ و تصویب
مصوبه خانه باغ است که به احیای باغات در شهر تهران کمک
میکند.همچنین جلوگیری از مبادرت به شهر فروشی در
مدیریت شهری جدید در راستای اهداف محیط زیستی است.

خبر كوتاه

حل مشکالت عمران و حمل و نقل
شهری با استفاده از روش های علمی

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر
تهران تاکید کرد :حل مسائل و مشکالت ترافیک و حملی
و نقل شهری تنها با استفاده از روش های علمی میسر
خواهد بود.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره جایزه
تهران ،محمد علیخانی با بیان این مطلب و با اشاره به
اینکه جهان معاصر آوردگاه تحوالت شگرف و شتابنده شده
است ،افزود :تغییرات چنان غافل گیر کننده و برق آسا از
راه می رسند که حتی لحظه ای درنگ می تواند به بهای
گزاف غافل گیری راهبردی در عرصه های گوناگون فردا
تمام شود .وی ادامه داد :بررسی ها نشان می دهد این خطر
وجود دارد که اگر رویکردهای خود را متناسب با تهدیدها
و فرصت های ناشی از این تحوالت طراحی نکنیم و مسائل
مطرح در این حوزه ها را به دقت و با موشکافی الزم مورد
مطالعه و پژوهش مستمر قرار ندهیم و اجازه دهیم که
تغییر و توسعه به صورت نامنظم و بدون مدیریت هدف دار
شکل بگیرد ،در آینده با مشکالتی به مراتب بیشتر و بزرگ
تر از مشکالت امروز مبتال شویم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر
تهران با اشاره به اینکه با نگاهی به مسائل شهری در کالن
شهرهای دنیا از جمله شهر تهران می توان دریافت که
تقریبا همه مدیران شهری با مشکالت مشابهای در شهرهای
خود روبرو هستند ،.بیان کرد :تهران نیز همچون بسیاری
از شهرها با معضل ازدحام خودروها در معابر شهری مواجه
است .چالش بزرگی که از جمله نتایج آن ایجاد آسیبهای
جدی بر سالمت جسم و روان شهروندان است.
به اعتقاد وی ،بدون تردید در حال حاضر یکی از
مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران و مدیران شهری
در کالن شهر تهران ایجاد سیستم حمل نقل ایمن ،پایدار
و فراگیر است به طوری که بتواند راهکار سودمندی برای
شهروندان ایجاد کنند .علیخانی در ادامه صحبت های خود
با اشاره به تجربه مدیریت شهری در سال های گذشته
در حل مشکالت ترافیکی یادآور شد :در سنوات گذشته
سیستم مدیریت شهری جهت بهبود وضع ترافیک اقدام به
توسعه شبکه بزرگراهی و احداث تقاطع های غیر همسطح
کرد .این در حالی است که تجربه نشان داد که احداث پل
و بزرگراه به تنهایی پاسخ مناسبی به حل معضل ترافیک
و آلودگی هوای شهر تهران نیست ،هرچند ممکن است که
در کوتاه مدت مشکل را رفع کند ،اما با افزایش مطلوبیت
استفاده از خودروهای شخصی پس از چندی شهر با
مشکالت جدید ترافیکی مواجه خواهد بود.

منطقه  5رتبه نخست در مناسب سازی
فضای شهری برای توانیابان

شهرداری منطقه  5به عنوان منطقه برتر در مناسب
سازی فضای شهری شناخته شد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 5طی
مراسمی با حضور توانیابان  ،شهردار تهران  ،رئیس شورای
شهر  ،و اعضای شورای شهر تهران ،معاونین شهردار تهران
از اقدامات منطقه  5به عنوان برترین منطقه شهر تهران در
مناسب سازی فضای شهری تقدیر شد  ،فریدون حیدری ،
شهردار منطقه  5در این مراسم  ،مناسب سازی معابر برای
توانیابان را در اولویت کارهای شهرداری دانست و گفت :
این حق همه توانیابان است که بتوانند به راحتی در شهر
حضور یابند و از اماکن و فضاهای عمومی استفاده کنند ،
و به همین اساس عزم جدی در منطقه شکل گرفته است .
وی تصریح کرد  :بر همین اساس تا کنون بوستان
ساحل به مساحت  24هزار متر مربع و بوستان سرداران
شهید به مساحت  1200متر مربع مناسب سازی شده است
 ،محورهای جنت آباد و شهران جنوبی نیز هر کدام به
متراژ  12هزار و  8هزار متر برای حضور توانیابان بهسازی
شده است .
وی همچنین از مناسب سازی ساختمان نواحی 1،3،4
خبر داد و اعالم کرد  :در قالب طرح مناسب سازی اماکن
و فضای شهری  5مدرسه در منطقه  5مناسب سازی شده
است  ،شهردار منطقه  5در این مراسم پیشنهاد داد تا
بوستان ساحل به عنوان بوستان آموزشی برای توانیابان
معرفی شود و در قالب پیشنهاد دیگری اظهار داشت
؛ میتوان قوانین شهرسازی را به گونه ای تدوین کرد تا
موضوع بر و کف بر مبنای بستر معبر در نظر گرفته شود .
در این مراسم در قالب لوح تقدیری که توسط پیروز حناچی
شهردار تهران به شهردار منطقه اهدا شد از تالش های
منطقه  5به عنوان برترین منطقه در مناسب سازی فضای
شهری تقدیر شد .
 15آذر برگزار خواهد شد:

همایش بزرگ دوچرخه سواری 2هزار
دانشجو و دانش آموز در خیابان های
مرکز پایتخت

شهردار منطقه  11تهران از برگزاری همایش بزرگ
دوچرخه سواری با حضور بیش از 2هزار دانشجو و دانش
آموز در روز جمعه  15آذر ماه در خیابان های مرکز شهر
تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11نصراله
آبادیان در این باره گفت :همزمان با روز دانشجو همایش
بزرگ دوچرخه سواری با حضور دانش آموزان  ،دانشجویان
و شهروندان روز جمعه  15آذرماه با شعار» هوای تهران
را داشته باشیم» برگزار می شود .شهردار منطقه  11با
بیان این که این برنامه با مشارکت معاونت اجتماعی و
فرهنگی و معاونت حمل و نقل و ترافیک با هدف فرهنگ
سازی و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه برای تردد
های شهری اجرا خواهد شد؛ افزود :همایش بزرگ دوچرخه
سواری در راستای توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری
و حمایت از هوای پاک و جامعه سالم ،روز جمعه 15آذرماه
همزمان با فرخنده میالد امام حسن عسگری (ع) و در
آستانه روز دانشجو از میدان انقالب -خیابان آزادی -پایانه
اتوبوسرانی کاوه شروع و در مسیرخیابان کارگر ادامه و در
بوستان رازی خاتمه می یابد .آبادیان ایجاد فضای مناسب
رقابتی برای جوانان و نوجوانان را از مهم ترین رویکردهای
این همایش عنوان نمود و با اشاره به حدوده 40هزار دانش
آموز که در این منطقه تحصیل می کنند؛ ابراز امیدواری
کرد :در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری با مشارکت واحد آموزش
معاونت حمل و نقل ترافیک و آموزش شهروندی معاونت
اجتماعی و فرهنگی در موضوع فرهنگ سازی دوچرخه
سواری بین دانش آموزان و آموزش دوچرخه سواری
شهری بین مدارس مقطع متوسطه دوم تا پایان سال
تحصیلی،گامی مثبت در این مسیر برداریم.

