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تهرانشهر

دوشنبه  3آذر 1399
شماره 2824

اخبار
معاون حمل و نقل و ترافیک در بازدید از نمایشگاه «تهران از
منظر هنرمندان»:

انسان محوری جایگزین خودرو محوری
در شهر شود

رشد هنرهای عکاسی و نقاشی نشان دهنده
فرهنگ جوامع است و با استفاده از آنها می توان
بهبود روابط بین شهروندان و مسئوالن را تضمین
کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در
حاشیه بازدید از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان
بیان کرد :برگزاری چنین نمایشگاهی بسیار قابل
تقدیر است .نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان به
نوعی زحمات گذشتگان را به یاد مخاطب میآورد و
آن را با کارهای امروزی مقایسه میکند.
او با بیان اینکه هنر عکاسی و نقاشی نشان دهنده
فرهنگ جوامع است ،افزود :این هنرها به بهبود
ارتباط شهروندان با یکدیگر و مدیران کمک میکند.
برگزاری این نمایشگاهها کمک میکند تا مسئوالن،
عالئق و نیازهای مردم را بشناسند.
به گفته هاشمی؛ بسیاری از آثار به نمایش
گذاشته شده در این نمایشگاه جنبه انتقادی به
مدیران و شهروندان دارد و همان آثار اصالح عملکرد
را به مدیر و شهروند نشان میدهد.
معاون شهردار تهران در ادامه بیان کرد :امروز
مدیریت شهری چنین نمایشگاههایی را راه اندازی
میکند و این نشان میدهد که میخواهد براساس نیاز
و عالقه مردم در شهر فعالیت کند .امروز موضوعات
مختلف با فضای سبز ،حمل و نقل ،عمرانی ،زنان،
پسماند و  ...در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده
است.
هاشمی با تأکید بر اینکه دوره پنجم مدیریت
شهری ،دوره آرامی برای شهر تهران است که تمامی
هنرمندان میتوانند دیدگاههای خود و شهروندان را
مطرح کنند ،افزود :معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران عالقمند است که از این کار الگو
بگیرد و فرهنگ سازی جدیدی برای حمل و نقل
عمومی و آلودگی هوا داشته باشد.
او یکی از گرهها و مشکالت اصلی شهر تهران
جوالن خودروهای شخصی و اولویت خودرو محوری
ذکر کرد و گفت :درحال حاضر انسان محوری
جایگزین خودرو محوری شده و توسعه مسیرهای
دوچرخه ،خیابان کامل و پیاده محوری در دستور
کار قرار گرفته است .بنابراین در کنار این توسعه
باید فرهنگ سازی هم برای شهروندان اتفاق افتد.
باید نیازهای شهروندان از محل حمل و نقل عمومی
پوشش داده شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
در پایان ،توضیح داد :اغلب شهروندان نسبت به
تصمیمات مدیران بی اعتماد شدهاند و دلیل این
است که همزمان در کنار فرهنگ سازی ،توسعه اتفاق
نیفتاده و به نیازهای مردم توجهی نشده است .برای
مثال خطوط مترو تهران نیاز به سه هزار دستگاه واگن
دارد اما یکهزار و  ۵۰۰دستگاه واگن در خطوط فعال
است و این نشان میدهد که مدیریت شهری نتواسته
همزمان خود را با نیازهای مردم هماهنگ کند .هنر
عکاسی و نقاشی و همچنین کاریکاتور میتواند کمک
کننده این مسیر باشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
در دستور کار اقدامات بازآفرینی
قرار دارد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بر ضرورت
بسیج و تجهیز ظرفیتها و امکانات کلیه دستگاههای
مسئول در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و
اهمیت آن در اقدامات بازآفرینی شهری تأکید کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان
نوسازی شهر تهران ،کاوه حاجی علی اکبری ضمن
اشاره به تفاهمنامه همکاری مشترک این سازمان
با سازمان امور اجتماعی کشور در زمینه کنترل
و کاهش آسیب های اجتماعی ،عنوان کرد :پیرو
تفاهمنامه مذکور ،راهاندازی دفاتر توسعه محله ای
در سکونتگاههای غیررسمی ،حاشیه نشین و ناکارآمد
شهر تهران در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری
های صورت گرفته از سوی دبیرخانه ستاد بازآفرینی
پایدار کالنشهر تهران در طول بیش از یک سال و نیم
گذشته ۱۰ ،دفتر توسعه محله ای راهاندازی و اقدامات
مثبت و اثرگذاری در زمینه کاهش آسیب اجتماعی
در سکونتگاه های غیررسمی انجام شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اضافه
کرد :به تازگی سازمان امور اجتماعی کشور در
راستای انجام تعهدات خود مبنی بر تخصیص اعتبار
برای حمایت از راه اندازی دفاتر ،بخش اول از اعتبار
موضوع تفاهم نامه مذکور را تخصیص داد تا روند
اجرای اقدامات تسریع یابد.
علی اکبری با تأکید بر نقش سازمان امور
اجتماعی کشور در بسیج و تجهیز ظرفیتها و امکانات
همه دستگاههای مسئول در حوزه کاهش آسیبهای
اجتماعی ،متذکر شد :عملیاتی شدن این امر می تواند
گامی قابل توجه در بازآفرینی محدودهها و محلههای
هدف در شهر تهران محسوب شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران یادآور شد:
از اهم اهداف همکاری مشترک در سال جاری می
توان به تسریع در عملیاتی کردن طرح ها و برنامه های
پیشنهادی دفاتر مستقر در سکونت گاههای غیررسمی
جهت ارتقاء کیفیت زیست ساکنان ،تأمین خدمات هفت
گانه ،زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و کاهش آسیب
های اجتماعی اشاره کرد که امید است با همت طرفین،
اقدامات مثبتی در محدوده های ناکارآمد و حاشیه نشین
پایتخت طی سال جاری صورت پذیرد.

انتقاد رییس شورا از نرسیدن اعتبارات
ستاد ملی مقابله با کرونا به شهرداری تهران

رییس شورای شهر تهران گفت:
مدیریت شهری از آغاز بحران کرونا ،تا
کنون نه تنها یک ریال نیز از اعتبارات
ستاد ملی کرونا دریافت نکرده است،
بلکه در تخصیص اعتبارات مصوب مربوط
به اوراق مشارکت و مالیات ارزش افزوده
هم با چالشهای مواجه شدهایم.
فائزه مومنی؛ محسن هاشمی در
ابتدای دویست و پنجاهمین جلسه
شورای شهر تهران در نطق پیش از
دستور خود گفت :ابتدا از ستاد ملی
کرونا ،بابت تصمیم هرچند دیرهنگام
برای تعطیلی تشکر میکنیم ،البته
تصمیم دولت ،تنها بخشی از اقدامات
الزم برای متوقف کردن روند رو به رشد
ابتال به کرونا در کشور است و بخش
مهمتر ،رعایت کردن مسائل از سوی
مردم است که خوشبختانه اصناف در
تهران بصورت نسبی در روز نخست این
تعطیلی را رعایت کردند.
او با بیان اینکه این تعطیالت منجر

به مسافرت تهرانی ها به شمال کشور
شد ،افزود :البته بخش منفی موضوع نیز
افزایش مسافرت شهروندان تهرانی در
روزهای قبل از تعطیلی به شمال است
که از همین جا از ستاد کرونای مازنداران
و گیالن درخواست داریم که نسبت به
تعطیل بودن رستورانها ،فروشگاهها و

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

هوای تهران با پایان بارندگی به شرایط ناسالم باز می گردد

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت که پدیده
وارونگی هوا با پایان بارندگی در تهران و وقوع پدیده وارونگی دما محتمل است
و پس از دوره بارندگی احتماال وضعیت هوای تهران به شرایط ناسالم برای گروه
های حساس باز خواهد گشت.
شینا انصاری ،مدیرکل محیط زیست توسعه پایدار شهرداری تهران درباره
بارندگی های روزهای اخیر در تهران و وضع هوای پایتخت گفت :طبیعتا کیفیت
هوا با نزوالت جوی در تهران خوب می شود اما این شرایط دائمی نیست.
او توضیح داد :به دلیل آنکه در فصل سرد سال هستیم ،پس از پایان بارندگی
ها و بازگشت به شرایط وارونگی دما ،باتوجه به اینکه در شرایط کرونا نیز ترددها
با خودروها وجود دارد و مردم تالش می کنند بیشتر از وسایل شخصی به جای
وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند نشر آالینده ها در داخل شهر بیشتر
می شود.
انصاری گفت :پدیده اینورژن (وارونگی دما) نیز در فصل سرد سال وجود دارد
و احتماال آلودگی هوا باز می گردد.
او افزود :به این ترتیب احتماال کیفیت هوا پس از قطع بارندگی ها در صورت
بروز پدیده اینورژن (وارونگی دما) و انباشت آالینده ها افت خواهد کرد.

مناطق گردشگری شمال نظارت ویژهای
داشته باشند تا افرادی که به شمال
مسافرت کردهاند ،مجبور به اقامت در
اماکن مسکونی خود باشند.
هاشمی افزود :در غیر این صورت
و تردد در مناطق گردشگری سالمت
استانهای شمالی به خطر افتاده و با

بازگشت این افراد به تهران هم شاهد
موج جدیدی از ابتال به کرونا خواهیم
بود.
او با بیان اینکه اجرای تعطیلی
چندروزه ،راه حل مسئله نیست بلکه
فرصتی را به مسئوالن برای اندیشیدن
تمهیدات الزم جهت اقدامات اصولی
میدهد ،ادامه داد :مهمترین این
اقدامات در تهران ،تقویت سیستم
حمل و نقل عمومی برای کاهش
ازدحام پس از تعطیالت است ،به ویژه
که با آغاز فصل سرما و پدیده وارونگی
هوا ،ماندگاری و شیوع ویروس در
فضای بسته و حتی باز افزایش مییابد
و مدیریت شهری از آغاز بحران کرونا،
تاکنون نه تنها یک ریال نیز از اعتبارات
ستاد ملی کرونا دریافت نکرده است،
بلکه در تخصیص اعتبارات مصوب
مربوط به اوراق مشارکت و مالیات
ارزش افزوده هم با چالشهای مواجه
شدهایم.

معاون برنامهریزی شهرداری تهران در بازدید از نمایشگاه «تهران از منظر هنرمندان»:

باید آموزشهای شهروندی از طریق هنر در دستورکار قرار گیرد

تهران در مقایسه با سایر کالنشهرها باید با هنر و هنرمندان شهری بیشتر
آشتی کند.
حامد مظاهریان ،معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورای شهرداری
تهران در حاشیه بازدید از نمایشگاه «تهران از منظر هنرمندان» ،با بیان اینکه
تهران شهر بزرگی با شاخصههای یک شهر ایرانی است ،افزود :تهران در کنار
این ویژگیها ،شهر باصفایی نیز هست .به نظر میرسد که تهران در مقایسه با
کالنشهرهایی که در منطقه و در سطح جهان وجود دارند باید آشتی بیشتری
با هنر و هنرمندان شهر داشته باشد .تهران در مقایسه با رقبای منطقهای خود،
فرصت بسیاری برای توسعه این امر داشته است.
او در ادامه افزود :هدف این نمایشگاه که به همت مرکز ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری تهران برگزار شده است ،نشان دادن دیدگاه های مختلف
هنرمندان درباره موضوعات مختلف شهر تهران است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در فرهنگ ایرانی ،ارتباط تصویری بسیار
موثرتر از رفتارها و گفتارهای مسئوالن عمل میکند ،توضیح داد :باید این فرصت
را مغتنم شمرد و از برگزاری چنین نمایشگاهها حمایت کرد و به سمت افزایش
نمادین هنر در شهر گام برداشت.

رایهای چند صد میلیاردی که به سود شهرداری متوقف میشود ؛

 ۱۴۹میلیارد تومان اجرائیه صادره علیه شهرداری تهران متوقف شد

در یک پروژه مطرح شهری عالوه
بر آنکه توقیف حسابهای شهرداری
متوقف شده ،این نهاد از پرداخت
۱۴۹میلیارد تومان رای صادر شده هم
معاف شده است.
در نتیجه دفاعیات موثر و قانونی
اداره کل حقوقی شهرداری تهران،
اجرائیه صادره علیه شهرداری به مبلغ
یکهزار و  ۴۹۰میلیارد ریال متوقف و
منجر به دستور رسیدگی مجدد شد.
آنطور که سید امیرحسین شمس،
مدیرکل حقوقی گفته است :پس از ورود
اداره کل حقوقی به پرونده ای مربوط
به یکی از پروژه های مطرح شهری،
پیگیری های خاصی در این زمینه صورت
گرفت و با جمع آوری مدارک مستند و
مستدل و همچنین درخواست اعمال
ماده  ۲۹قانون آیین دادرسی کیفری،

رسیدگی مجدد پرونده آغاز شد.
به گفته او؛ با موافقت ریاست
قوه قضاییه و مساعدت دادستان کل
کشور ،دستور توقف مربوط به توقیف
حسابهای شهرداری تهران و همچنین
عدم پرداخت مبلغ یکهزار و  ۴۹۰میلیارد
ریال دریافت شد.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران
همچنین از توجه ویژه ریاست قوه قضایه
به موضوعات حقوق عامه و همراهی و
مساعدت شهردار تهران در جلوگیری از
تضییع حقوق شهر و شهروندان صحبت
و بر ادامه تالش های سربازان جبهه
احقاق حقوق عامه شهری تأکید کرد.
پیشتر و در مهر امسال ،شمس
در گفتگو با شهر از اعاده مالکیت
شهرداری تهران در اراضی مشمول
اموال اختصاصی و عمومی شهرداری به

متراژ  ۱۶۳هکتار خبر داده و گفته بود:
«با کمک کارشناسان و کارکنان در اداره
کل حقوقی دفاع شده و به بیتالمال و
حقوق شهری برگشت داده شده است ،تا
به امروز و بر اساس آخرین آمار نزدیک به
 ۲۷۰میلیارد تومان هم وصول مطالبات
داشتیم».
بر اساس آخرین آمار ،شهرداری
تهران نزدیک به  ۲۱هزار پرونده در
محاکم دارد ،ارزش ریالی آرای دریافت
شده له شهرداری تهران از اواخر سال
اسفند  ۱۳۹۷تا مهر امسال  ۲۱هزار
میلیارد تومان بود که شامل یکهزار
میلیارد تومان آرای صادره دیوان عالی
کشور ناشی از ماده  ۴۷۷و  ۲۹۳آیین
دادرسی کیفری و مابقی مربوط به آرای
اخذ شده از دادگاههای عمومی تجدید
نظر و دیوان عدالت است.

انتخاب و معرفی مهندس طراح معماری
غیرحضوری شد

مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور پروانه
شهرداری تهران همزمان با موج جدید شیوع ویروس
کرونا از فراهم شدن امکان انتخاب و معرفی مهندس
طراح معماری به صورت برخط از طریق کارتابل
شهروندی در «سامانه تهران من» خبر داد.
حامد سلیمی مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت
و صدور پروانه ،در خصوص امکان معرفی مهندس
طراح معماری گفت :مطابق قانون نظام مهندسی
ساختمان ،انتخاب و معرفی مهندس طراح معماری
توسط (مالک /متقاضی) صدور پروانه صورت می
گیرد ،بدین جهت در راستای فرآیند هوشمندسازی
و به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی و تسریع در
امور ،امکان انتخاب و معرفی مهندس طراح معمار
از طریق کارتابل شهروندی مالکین در «سامانه تهران
من» فراهم شد؛ از این رو دیگر نیازی به مراجعه
حضوری مالک نبوده و متقاضیان محترم می توانند با
مراجعه به سامانه  urban.tehran.irو با استفاده
از نام کاربری شهروندی خود اقدام به ثبت اعتراض
و دفاعیه کنند.
او افزود :در صورتیکه متقاضی فاقد حساب
کاربری شهروندی باشد ،ابتدا باید در سامانه «تهران
من» ( )my.tehran.irثبت نام کرده و پس از
دریافت پیامک حاوی نام کاربری و رمز ورود برای
ثبت تعهدنامه صیانت از نام کاربری ،به یکی از دفاتر
خدمات الکترونیک شهر مراجعه کند.
سلیمی تأکید کرد :بعد از تأیید تعهدنامه در دفتر
خدمات الکترونیک شهر( ،مالک /متقاضی) می تواند
با مراجعه به سامانه  urban.tehran.irو ورود با
نام کاربری شهروندی خود ،اقدام به انتخاب مهندس
طراح معماری کند.
او گردش کار صدور انواع پروانه ساختمانی را سه
مرحله عنوان کرد و افزود :مرحله اول :تشکیل پرونده،
ثبت درخواست تا صدور نقشه ،مرحله دوم :ارائه نقشه
های معماری توسط مالک ،صدور و پرداخت فیش
عوارض و مرحله سوم :تکمیل مدارک و صدور پروانه
است.
مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور پروانه
شهرداری تهران گفت :متقاضیان پروانه ساختمانی
می توانند مهندس طراح خود را که دارای شماره
امضاء شهرسازی بوده و صالحیت و ظرفیت الزم
متناسب با پروانه ساختمانی مورد درخواست را
دارد از طریق سامانه تهران من معرفی کرده و پس
از تأیید او ،از سوی دفاتر خدمات الکترونیک شهر،
مراحل تکمیلی صدور پروانه خود را به صورت برخط
پیگیری کنند.

 ۷۵۰میلیارد تومان به دهیاریهای
سراسر کشور پرداخت شد

همچنین تاکنون  ۳۱۱فقره سند
به نام شهرداری تهران در زمینه احقاق
حقوق در انتقال اسناد ،منتقل شده که
از لحاظ متراژ دو میلیون و  ۳۰۹هزار و
 ۸۸۴متر مربع به ارزش سه هزار میلیارد
تومان است.
قدیمی ترین پروندههای شهرداری
تهران در محاکم قضایی مربوط به اوایل
دهه  ۸۰بود اما حاال تعداد پروندههای
قدیمی بسیار کاهش پیدا کرده و عموما
تعیین تکلیف شده است.

گزارش میدانی «شهر» از کوچه رنگی قدیانی در منطقه  ۹تهران

نوسازی بافتهای فرسوده در مناطق مختلف شهر
تهران همیشه محل بحث و مناقشه بوده و این امر با
توجه به شرایط اقتصادی شهروندان و نهادهایی مانند
شهرداری همواره با دشواریها و محدودیت هایی روبرو
بوده است .بافت هایی با محله ها و کوچه های قدیمی
که کهنگی و غم از مشخصات بارز آن ها ست .طرح
رنگی کردن بعضی از این محالت و کوچهها که از محله
هرندی در منطقه  ۱۲آغاز و اکنون به کوچه هایی
در مناطق  ۸و  ۹رسیده میتواند نشاط و شادابی را
جایگزین غمزدگی و کهنگی در این کوچه ها و البته
روحیه بخشیدن به ساکنان کند.
کوچه قدیانی بین دو خیابان دستغیب و نوری
نیارکی در منطقه  ۹به تازگی به همت شهرداری
این منطقه و ساکنان این کوچه و با طرحی به نام
«محله رنگی» با رنگ آمیزی های شاد و منظم و ایجاد
گلدانهایی بر دیوارها و قسمت خروجی پنجرههای
خانهها باعث رخت بربستن رخوت و کهنگی از فضای
پیرامونی آن شده است؛ طرحی که به نظر میرسد با
استقبال شهروندان مواجه شده و در حال گسترش به
دیگر مناطق دارای بافت قدیمی و فرسوده است.
این روزها در کوچه قدیانی که قدم می زنید تازگی

امکانات «تهران من» برای شهروندان چیست؟

بنا بر اعالم سازمان شهرداری و دهیاریها؛

رنگهایی برای غلبه بر غم و کهنگی ؛

و شادابی غالب ترین حسی است که به شما دست
می دهد؛ دیوارهای رنگارنگ ،آسفالت هایی که سیاه
نیستند ،پنجرههایی که گلدانهایی پر از گلهای ملون به
آنها آویزانند و ساکنانی که با لبخند از این کوچه گذر
می کنند .گویی باد ،رنگ برگ درختان پاییزی را به
این کوچه ها آورده است.
پیرمردی سرزنده و شاداب که خود را  ۱۱۵ساله
معرفی می کند ،رنگی کردن دیوارها و کف کوچه را
شادی آور می داند و استقبال کودکان سایر کوچه
ها برای بازی در کوچه قدیانی خبر می دهد .جوانی
حدودا  ۳۰ساله که برای کار فنی در یکی از خانهها به
این کوچه آمده ،رنگ آمیزی را طرحی موثر و روحیه
بخش توصیف می کند و البته معتقد است که می شد
با تغییراتی اندک شرایط را بهتر نیز کرد .او می گوید:
دیوارهای خانه ها خوب رنگ شده ولی نوع رنگ آمیزی
پیاده رو تا حدودی خطای بصری ایجاد می کند .بویژه
وقتی با ماشین رد می شوی ،حواست جلب رنگ ها می
شود و خطای دید ایجاد می کند.
در همین لحظه یکی از ساکنان که بانویی خانه دار
است به بحث اضافه می شود و می گوید :طرح خوبی
است اما کاش از ما می پرسیدند که دوست داریم دیوار
خانه مان چه رنگی باشد .می شد رنگ شادتر و بهتری
برای دیوار خانه ما استفاده کرد .حتی طرح طبیعت نیز
می توانست به آن اضافه شود.
جوانی ۴۰ساله که شاغل بازار تهران است و ۳۸
سال است که در این کوچه زندگی می کند نیز در این
باره می گوید :در انتخاب رنگ با ما صحبت شده و اتفاقا
بسیار زیبا شده ،طوری که وقتی صبح از خانه بیرون
می آیم ذوق می کنم .وقتی از خانه بیرون می آیی و
گلدان پر از گلهای قشنگ و رنگهای شاد می بینی با

خبر كوتاه

روحیه به محل کارت می روی.
او می افزاید :این مساله نشان می دهد که می شود
با کمترین هزینه و طرح هایی ساده ،کارهایی انجام داد
که در مردم ذوق و شوق ایجاد کند .او در پاسخ به این
سوال که خواسته شما از شهرداری چیست ،عنوان می
کند :چند سالی است که در این محله ساخت و ساز
زیادی در انجام می شود و جمعیت آن نسبت به ۱۰
سال پیش چندین برابر شده و نیاز به ایستگاه اتوبوس
از پایانه یادگار امام به سمت میدان آزادی دارد.
در همین رابطه سید مصطفی موسوی ،شهردار
منطقه  ۹درباره طرح محله رنگی به خبرنگار شهر می
گوید :کوچه قدیانی اولین نقطه ای بود که در منطقه،
این طرح در آن انجام شد و کوچه وحدت در کنار
کوچه قدیانی نیز در این طرح قرار دارد که در مرحله
بعدی رنگی می شود.
او درباره معیار انتخاب این کوچه ها عنوان می
کند :مهمترین نکته این است که مثال یک ساختمان
نوساز که نمای سنگی دارد را نمی توانیم رنگ بزنیم
و در همه جای دنیا این کار عمدتا روی ساختمانهای
قدیمی انجام می شود .ساختمانهایی که نماهای ساده
سیمانی داشته باشند و نمای آنها کار نشده باشد.
بنابراین وقتی در کوچه ای اکثریت ساختمانها بدین
شکل باشد پتنانسیل این کار را دارد.
شهردار منطقه  ۹با بیان اینکه تمی که در کوچه
قدیانی استفاده شده با تمی که در دیگر کوچه ها مانند
دادخواه و صاحب الزمان( عج) که در کنار هم محله
رنگی ما را تشکیل می دهند ،متفاوت خواهد بود ،ادامه
می دهد :ممکن است رنگی که یکی از اهالی درخواست
داشته اجرا نشود چرا که این کار بر اساس تمی که
اکثریت اهالی کوچه می خواستند انجام شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشور از پرداخت ۷۵۰
میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره ( )۲ماده (۳۹
) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری
های کشور خبر داد.
مسعود نصرتی با اعالم خبر فوق ،با بیان اینکه این
اعتبار مطابق قانون بین شهرداری کالنشهرها و سایر
شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت می شود ،افزود:
سهم دهیاریهای کشور از محل اعتبارات قانون مالیات
بر ارزش افزوده (سوخت) معادل 35درصد بوده که
به میزان وصولی آن تاکنون طی سه مرحله در سال
جاری به دهیاریهای کشور پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه طی سال جاری از محل این
اعتبار تاکنون حدود  900میلیارد تومان به دهیاری
ها پرداخت شده ،گفت :به منظور هزینه کرد صحیح
و به موقع اعتبار فوق ،این مبلغ مستقیم به حساب
دهیاریهای کشور واریز می شود.

ترسيم ديوارنگاره
اولين شهيد مدافع حرم منطقه ١٩

نقاشي ديواري تصوير شهيد سجاد زبرجدي بر
ديوار ملك واقع در حاشيه بزرگراه شهيد تندگويان
اجرا مي شود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،١٩
علي توكلي شهردار منطقه با بيان اينكه شهيد سجاد
زبرجدي نخستين شهيد مدافع حرم اين منطقه است،
گفت :اين ديوارنگاره باهدف تداعي ياد و خاطره
اين شهيد معزز ،بر ديوار ملك مشرف به بزرگراه
شهيد تندگويان(در محله شهرك بستان )با همكاري
سازمان زيباسازي شهر تهران نقاشي مي شود.
توكلي همچنين از رنگ آميزي و نورپردازي
ميدان شهيد محمود بهلولي در محدوده ناحيه سه
خبر داد و گفت :نورپردازي اين ميدان با استفاده
از پروژکتورهای  RGBضمن كمك به زيباترشدن
نماي ميدان  ،باعث آرامش بصري شهروندان در
ساعات شب مي شود.
شهردار منطقه ادامه داد :در راستاي نگهداشت
شهر و حذف نازيبايي هاي بصري نيز نزديك به ٢
هزار متر مريع از ديوارهاي بدمنظر در بوستان هاي
واليت و شقايق و همچنين بلوارهاي شهيد وراميني و
عالمه عسگر پاكسازي شد.در همين راستا  ٢٨٠متر
مربع از ديوار ضلع شمالي بوستان شهداي نعمت آباد
نيز رنگ آميزي و نقاشي شد.
اين مسئول در ادامه به اجراي تبليغات محيطي
به مناسبت هفته بسيج اشاره وبيان كرد :با توجه به
آغاز اين هفته ٢٠٠ ،متر مربع بنر با مضامين فرهنگي
متناسب با هفته بسيج در نقاط پرتردد منطقه نصب
شده است.

