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اخبار

شهردار تهران دستور اجرای پویش «ارتقاء
فرهنگ آپارتمان نشینی» را صادر کرد

شهردار تهران با ابالغ دستور اجرای پویش «ارتقاء
فرهنگ آپارتمان نشینی» تمامی واحدهای شهرداری
تهران را ملزم به همکاری ،همافزایی و مشارکت شهروندان
در برگزاری این پویش کرد.
پیروز حناچی در این ابالغیه آورده است؛ با توجه به
سکونت بخش عمده شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و
مجتمع های مسکونی و در راستای مأموریتهای آموزش
و ارتقای مشارکت های شهروندی و تحقق شعار «تهران؛
شهری برای همه» همچنین با استناد به بندهای  ۶ ، ۵و ۹
مصوبه شورای اسالمی شهر تهران درخصوص منشور حقوق
شهروندی ،مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
دستورالعملی با عنوان «ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی»،
تهیه و ابالغ کند.
ضروری است به منظور ایجاد هم افزایی سازمانی و
جلب مشارکت شهروندی ،کلیه واحدها برای حسن اجرای
دستور العمل مذکور همکاری الزم با آن معاونت را به عمل
آورند.

عملیات کاشت ۱۵هزار پیاز الله در
منطقه  ۲۰آغاز شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  ۲۰از عملیات کاشت  ۱۵هزار پیاز الله در میادین
اصلی و مبادی ورودی و خروجی این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛ رضا
معلم با بیان این مطلب گفت :با توجه به اینکه فصل
زمستان مناسبترین زمان برای کاشت پیاز الله است۱۵ ،
هزار پیاز الله در میادین و مبادی ورودی و خروجی این
منطقه کاشته می شود.
معلم با بیان اهمیت بهره گیری از انواع گلهای فصلی
در زیبایی بصری شهر و افزایش آرامش روانی شهروندان،
افزود :پیازهای کاشته شده اوایل بهار سال آینده به مرحله
گلدهی می رسند که موجب زیبایی هر چه بیشتر معابر
این منطقه خواهند شد .او اظهار داشت :عملیات کاشت
پیاز الله در میادین حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ،شهید
غیبی ،هادی ساعی ،شهدای شاملو و شهید بروجردی انجام
شده و در تمامی بوستانها نیز عملیات به زارعی فضای
سبز و کاشت الله در حال اجرا است.
معلم با اشاره به اینکه کاشت پیازهای الله در رنگ
بندیهای متفاوت و زیبا در دستور کار شهرداری منطقه
 ۲۰قرار گرفته تا شهروندان همزمان با فرا رسیدن بهار
شاهد شکفتن هزاران گل الله رنگارنگ باشند ،ابراز کرد:
این پیازها در اوایل بهار به گل می نشینند که با نشاهای
گلهای بنفشه مزین می شوند و در آستانه عید نوروز چشم
انداز زیبایی را در سطح منطقه ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد :تیم های کارشناسی مرکز تحقیقات،
مشاوره و آموزش گل و گیاه منطقه  ۲۰به منظور مدیریت
هزینه ،پیاز الله را در اواخر بهار سال آینده جمع آوری
خواهند کرد و پس از نگهداری و انجام اقدامات الزم و
گرفتن پیازچههای جدید برای کاشت در پاییز سال بعد
مورد استفاده قرار خواهند داد.

با حضور معاون اول رییس جمهور و شهردار تهران انجام شد ؛

افتتاح فاز دو بزرگراه شهید نجفی رستگار

شهردار تهران و معاون اول رئیس
جمهوری دیروز همزمان با بهره برداری از
بزرگراه نجفی رستگار در جنوب شرق تهران،
عملیات اجرایی شارباغ فاطمه زهرا(س) در
جنوب غرب را نیز کلنگ زدند و در انتها هم
از بوستان زندگی در محله هرندی دیدن
کردند.
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس
جمهوری به همراه پیروز حناچی شهردار
تهران صبح شنبه ۲۰-دی -با حضور در
منطقه  ۱۸شهرداری تهران کلنگ آغاز
عملیات بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن
تهران ـ تبریز را بر زمین زدند .پروژه احداث
محور شارباغ حضرت فاطمه الزهرا(س) یکی
از پروژه های مهم مدیریت شهری پایتخت
است که عالوه بر تاثیرات مثبت فرهنگی در
مناطق کمتر برخوردار شهر تهران می تواند
در رونق گردشگری شهری نیز موثر باشد.
این پروژه پس از انتقال خط راه آهن
تهران ـ تبریز به زیر زمین در سال ،۱۳۹۲
روی بام این تونل در محدوده ای به طول

تقریبی  ۹کیلومتر از میدان شهدای مدافع
حرم تا دره رود کن تعریف شده است.
این پروژه در راستای شعار (تهران
شهری برای همه ) و برای کاهش شکاف
اجتماعی و حرکت به سوی باال بردن سرانه
فرهنگی و رفاهی مناطق  ۱۷ ،۹و  ۱۸شهر
تهران شکل گرفته و شامل گستره های
(فرهنگی ،تفرجی)( ،گردشگری ،تفرجی) و

(تجاری ،تفرجی) با  ۹۱درصد فضای سبز و
باز در مناطق یاد شده است.
معاون اول رییس جمهور را در این
مراسم عالوه بر شهردار تهران ،سردار محمد
رییس قرارگاه خاتم االنبیاء و برخی از
معاونان شهردار و اعضای شورای شهر تهران
نیز حضور داشتند .جهانگیری و شهردار در
ادامه بازدید و بهره برداری از چند طرح

عمرانی شهر تهران فاز دو بزرگراه شهید
نجفی رستگار به طول  ۴۸۷۰متر را افتتاح
کردند .بر اساس این گزارش بزرگراه شهید
نجفی رستگار به طول  ۶۸۷۰متر بخشی
از کمربندی شرقی تهران و اتصال دهنده
بزرگراه آزادگان به بزرگراه امام رضا(ع) در
منطقه  ۱۵شهرداری تهران است.
با بهره برداری از فاز دوم بزرگراه شهید
نجفی رستگار ضمن کاهش بار ترافیک در
بزرگراه های بسیج و آزادگان ،ترافیک ورودی
جنوب شرق پایتخت به معابر شهری به ویژه
سه راه افسریه کاهش یافته و در نهایت
تکمیل رینگ خارجی شبکه فرودگاهی شهر
تهران را به دنبال دارد .در نتیجه اجرای این
پروژه ،حریم مناطق شهری مشخص شده و
عالوه بر بهبود منظر شهری در مبادی ورودی
شهر تهران ،دسترسی زائران حضرت ثامن
الحجج به مشهد مقدس تسهیل خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور و شهردار
تهران در ادامه تهرانگردی خود از بوستان
زندگی در محله هرندی هم بازدید کرد.

آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در منطقه  ۳تهران

شهرداری منطقه  ۳تهران پویش «ارتقای فرهنگ آپارتمان
نشینی» با شعار «هم سایه هم» را از ابتدای دی ماه آغاز کرده
است .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۳احمد تواهن
شهردار منطقه  ۳با اشاره به شمار روز افزون خانواده های
آپارتمان نشین گفت :این پدیده در کشور ما سابقهی چندان
زیادی ندارد و بیشتر در طول چهار دههی گذشته به دلیل رشد
جمعیت و توسعهی شهرها بوجود آمده است.
به گفته شهردار منطقه  ،۳توجه به مسألهی همسایهداری
و رعایت حقوق دیگران از جمله مهمترین مواردی هستند
که عدم رعایت آنها باعث بوجود آمدن برخی از مشکالت
آپارتماننشینی میشود ،به همین دلیل آگاهی از فرهنگ

آپارتماننشینی یک امر ضروری برای ساکنان این دسته از
منازل مسکونی است .تواهن اظهار کرد :آنچه مشخص است
اینکه بین شهروندی با شهر نشینی تفاوت وجود دارد به عبارتی
عبور از شهرنشینی و رسیدن به شهروندی و شهروند شدن یک
دوره گذار اجتماعی است.
او با تاکید بر ضرورت ارتقاء رفتار مرتبط با حقوق متقابل
شهروندی در این پویش بیان کرد :از آن جایی که همواره در
مجتمع های مسکونی و آپارتمان ها شاهد بروز اختالفاتی
از جنس حقوق شهروندی هستیم در پویش «تغییر رفتار
شهروندی با تاکید بر حوزه های محیط زیست و همسایگی
در شهر تهران» در مسیر اصالح این رفتارها و بهبود روابط

همسایگی گام های اساسی برمی داریم.
شهردار منطقه  ۳گفت :در طرح «هم سایه هم» عالوه
بر بحث ترویج گری که توسط تسهیل گران در تمام منطقه
انجام می شود ،آموزش چهره به چهره موضوع پسماند از جمله:
کاهش شیرابه ،تفکیک و کاهش حجم به طور ویژه در شهرک
فجر و محله آرارات اجرا می شود .در این راستا کمپین «ارتقای
فرهنگ آپارتمان نشینی» طی فرایند ۱۵ماهه با تشکیل گروه
های تخصصی تولید محتوا اعم از روانشناسان ،جامعه شناسان،
شهرسازان ،مدیران واحدهای تخصصی شهر تدوین و به مرحله
اجرا گذاشته می شود .این پویش تا شهریور سال  ١٤٠٠ادامه
خواهد داشت.

آغاز توزیع 7هزار نهال مثمر رایگان در محله های مرکزی شهر تهران

شهردار منطقه 11تهران از آغاز توزیع و
کاشت بیش از 7هزار نهال درختان مثمر به
صورت رایگان در منازل شهروندان ساکن در
محله های مرکزی شهر تهران خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،11نصراله آبادیان با بیان این که
توزیع رایگان نهال درختان مثمر بین شهروندان
ساکن در منطقه  11از نیمه دوم دی ماه آغاز
و تا نیمه اول اسفند ماه ادامه خواهد داشت؛
گفت :شهروندان می توانند برای ثبت سفارش
از طریق سامانه  137اقدام کنند.
شهردار منطقه  11افزود :بر اساس گزارش

های واصله بیشتر شهروندان تمایل به کاشت
درخت مثمر در منازل خود دارند؛ به همین
منظور مقرر شد از نیمه دوم دی تا نیمه اول
اسفند سال جاری بیش از 7هزار نهال مثمر به
صورت رایگان برای کاشت و تحویل در منزل
شهروندان توزیع شود .او ضمن اشاره به توزیع
نهال های مثمردر خصوص نوع نهال ها بیان
کرد7 :هزار نهال زیتون ،به ،خرمالو ،آلو ،زردآلو
و نارنج طی دو مرحله از طریق سامانه  137و
تحویل حضوری در بوستان های معین توزیع
خواهد شد .آبادیان ادامه داد :پس از ثبت
درخواست شهروندان در سامانه  137و ذکر

نشانی منزل ،کارشناسان کلینیک مرکز تام
منطقه 11به همراه کارگران کاشت درخت در
محل حضور پیدا خواهند کرد و اگر شهروند
درخواست کاشت نهال داشته باشد نهال را
برایشان در محل غرس می کنند و اگر صرفا
درخواست تحویل نهال را داشته باشند روش
های نگهداری گیاه را به ایشان آموزش می
دهند  .به گفته شهردار منطقه  ، 11از نیمه دوم
دی ماه تا اولین روز اسفند ماه سال جاری به
تعداد 2هزار نهال و از ابتدای اسفند تا  15اسفند
ماه به مناسبت روز درختکاری نیز 4هزار نهال
مثمر دیگر توزیع و غرس خواهد شد .آبادیان در

انتها یادآور شد :توزیع نهال ها رایگان است و
به منظور حفظ سالمتی شهروندان در مرحله
نخست ،ثبت و سفارش نهال صرفا از طریق
سامانه تلفنی  137امکان پذیر است .

خبر كوتاه
اجرای فاز نخست ممیزی امالک غیر مسکونی از اوایل بهمن

آمادگی مناطق هدف ،برای اجرای فاز
نخست ششمین مرحله طرح ممیزی

جلسات کمیته ممیزی در مناطق  ۸،۱و ،۲۲،۱۲،۱۱
برگزار شد و فاز نخست طرح ممیزی مرحله ششم به مدت
 ۴۵روز در امالک غیر مسکونی مناطق هدف ،از اوایل بهمن
ماه امسال اجرا میشود.
یداهلل کاظمی مدیر اجرایی و رییس ستاد راهبردی
ششمین مرحله طرح ممیزی امالک شهر تهران در گفتگو
با خبرنگار شهر ،با بیان اینکه در راستای اجرای بخشنامه
شهردار تهران ،مبنی بر آغاز فرایند ممیزی مرحله ششم و
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد عالی ،نشستهایی
با حضور شهرداران مناطق و اعضای کمیته برگزار میشود،
گفت :در این نشستها درباره چگونگی انجام فرآیند
ممیزی مرحله ششم ،ساختار ستاد ممیزی و اجرای فاز
نخست ممیزی در مناطق هدف مباحثی مطرح میشود.
او دستاوردهای کالن این طرح را عالوه بر شناسایی
و ایجاد منابع درآمدی ،سبب ایجاد بانک جامع اطالعات و
به روز رسانی همه امالک و اراضی موجود شهر دانست و
توضیح داد :اطالعات مربوط به کاربری ها و کاربردهای وضع
موجود ،جانمایی امالک و پارسل ها ،شناسایی اراضی بایر،
متروکه و باقیمانده از طرح ها ،شناسایی واحدهای خالی
از سکنه ،شناسایی معابر بدون نام ،بروز رسانی اطالعات
حرف و مشاغل ،بروز رسانی آخرین اطالعات مالکین و بهره
برداران ،اطالعات مربوط به ایمنی ساختمانها ،اطالعات
مربوط به کدپستی  ۱۰رقمی و شماره شناسایی کنتور آب
و برق و گاز و تلفن از جمله اطالعات و برداشت میدانی
در مرحله ششم ممیزی است .در جلسات برگزار شده با
اعضای ستاد عالی هم ،عالوه بر تشریح فرایند ممیزی و
تعیین راستهها و اولویت بندی آنها ،بازدید از کمیته ممیزی
و ارایه احکام مربوط به رییس کمیته ممیزی و دیگر اعضا،
ارزیابی میزان آمادگی مناطق برای شروع و اجرای طرح هم
انجام میشود .به گفته کاظمی؛ فاز نخست طرح ممیزی
مرحله ششم به مدت  ۴۵روز در امالک غیر مسکونی
مناطق هدف ،از اوایل بهمن ماه امسال اجرا میشود.
مدیر اجرایی طرح ممیزی به شهر گفت :برداشت
میدانی ممیزی به صورت آنالین از سوی کارشناسان
مجرب دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام میشود و پس
از امکان مشاهده آخرین وضعیت امالک برداشت شده برای
واحدهای شهرسازی مناطق فراهم شده که از طریق آن،
واحدها می توانند نسبت به بازدید موارد مغایر ،راستی
آزمایی و انجام مباحث شهرسازی اقدام کنند .همچنین
برای اطمینان از برداشتهای میدانی انجام شده عالوه بر
نظارت رییس اداره بازدید شهرسازی منطقه ،الیه های
نظارتی دیگری در ستاد اجرایی و ستاد عالی پیش بینی
شده که موارد احصا شده را بازبینی و کنترل کنند.
آنطور که این مقام مسئول گفته است :ممیزی مرحله
ششم به مدت پنج سال تداوم خواهد داشت و هر ساله
 ۲۰درصد از امالک و اراضی سطح شهر با اعزام ممیزین
به صورت میدانی برداشت و اطالعات مربوطه در سامانه
بارگذاری و پس از آن قابلیت بهره برداری توسط حوزه های
مرتبط در شهرداری و دیگر وزارت خانه و سازمان ها و
شرکت های طرف قرارداد را به دنبال خواهد داشت.

