6

تهرانشهر

چهارشنبه  19خرداد 1400
شماره 2950

اخبار
صبح دیروز ،در صحن شورا صورت گرفت

تجلیل شورایی ها از آتش نشانان حاضر
در حادثه پاالیشگاه تندگویان

اعضای شورای شهر تهران به دلیل حضور نیروهای
عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در عملیات
اطفاء حریق پاالیشگاه نفت تهران از مهدی داوری مدیر
عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران به نمایندگی از
مأموران این سازمان تجلیل کردند.
اعضای شورای شهر تهران در سیصدمین جلسه خود
که صبح دیروز سه شنبه  ۱۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار شد از
مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانان شهرداری
تهران و نیروهای آتش نشان به پاس اقدامات آن ها در
عملیات اطفاء حریق پاالیشگاه نفت جنوب تهران (شهید
تندگویان) قدردانی کردند.
محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفت:
چهارشنبه هفته گذشته پاالیشگاه شهید تندگویان دچار
حریق شد که جز حوادث پر ریسک پایتخت بود .که
همکاران ما در معاونت خدمات شهری و آتش نشانی در
کوتاه ترین زمان ممکن ضمن حضور در محل حادثه با
خطرات بالقوه حادثه ،مقابله کردند.
او ادامه داد :به گفته برخی از افراد از حادثه ای مانند
بیروت جلوگیری شد و بنا به پیشنهاد اعضای شورای شهر
تهران بنا شد از برادرانی که در عملیات حضور داشتند
تجلیل شود.
در ادامه مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی
شهرداری تهران گفت ۷ :مخزن در سایت شهید تندگویان
وجود دارد که در آن سالبس (پساب تولیدات نفتی دیگر)
نگهداری میشد که در همان زمان اولیه  ۶مخزن درگیر شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران افزود:
مخازن ال پی جی در قسمت جنوبی که بسیار نزدیک بود و
در دیگر نقاط مخازن  ۴۰میلیون لیتری بود که تالش شد
آتش به آن ها سرایت نکند.
او ادامه داد :بیش از  ۳۱ایستگاه در عملیات حضور
داشتند و فرودگاه مهرآباد نیز جهت کمک نیرو اعزام کرد
و با همین همکاری حریق اطفاء شد و استراتژی این بود از
سرایت آتش به سایر مخازن جلوگیری شود .در مواقعی ما
ریسک را پذیرفتیم و از انفجار مخازن ال پی جی جلوگیری
شد.
داوری بیان کرد :اطفاء حریق بسیار سخت بود زیرا
باید حجم زیاد آب و کف در عملیات استفاده می شد و خدا
را شاکریم که توفیقی شد خدمتی را به مردم ارائه کنیم.
مدیریت شهری و بافت فرسوده؛

 ۶۰درصد پالکهای نوسازی شده
دهه اخیر تجمیعی است

حدود  ۶۰درصد از پالک های نوسازی شده از سال
 ۸۹در شهر تهران به پالک های تجمیعی اختصاص داده
شده است .عالوه بر این از سال  ۹۹تا پایان اردیبهشت
 ۱۴۰۰از  ۳هزار و  ۳۵پالک نوسازی شده تعداد ۲۲۲۳
پالک در پروانههای تجمیعی انجام شده است.
شکل گیری برخی از محالت و مناطق شهرهای
بزرگ بنا به دالیل متعدد به گونهای است که با ضوابط
و معیارهای شهرسازی و معماری امروز به ویژه در کالن
شهرها مغایرت دارد .این بافت به مرور زمان فرسودهتر شده
و عالوه بر فرسودگی ابنیه ،شبکه تاسیسات شهری آنها
نیز فرسوده شده و کارکردهای شهری خود را از دست
می دهند.
دالیل زیادی وجود دارد که مردم ترجیح میدهند
منازل خود را در این بافتها ،نوسازی نکنند .نوسازی و
بهسازی این نوع بافتها ،توجه و اهتمام ویژه دولت و
شهرداریها و همکاری مردم را میطلبد.
بافتهای فرسوده شهری ،محالت فرسودهای در
فضای شهری است که مسائل و پیچیدگیهای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد .این محالت و
بافتها از یک سو دارای ریشههای سکونتی ارزشمند با
غنای فرهنگی ،اجتماعی و معماری است و از طرف دیگر به
جهت فرسودگی شدید ،نبود دسترسی مناسب به خدمات
شهری و بهداشتی ،وجود مشکالت اجتماعی و امنیتی و
آسیبپذیری در برابر زلزله ،سیل و آتش سوزی و نیز عدم
تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای
مشکالت رو بنایی و زیر ساختی هستند.
بافت فرسوده به بلوک هایی اطالق میشود که
هر سه شرط؛ ناپایداری( ۵۰درصد از بناهای موجود در
بلوک ناپایدار بوده و از استحکام الزم برخوردار نباشند)،
نفوذناپذیری( حداقل  ۵۰درصد معابر بلوک دارای عرض
کمتر از  ۶متر باشند) و ریزدانگی (حداقل  ۵۰درصد عرصه
ساختمانها در آن بلوک شهری مساحتی کمتر از ۲۰۰
مترمربع داشته باشند) را دارا باشند.
با وجود مشکالت فراوان برای نوسازی بافت فرسوده
در شهر تهران اما شهرداری تهران و به ویژه سازمان
نوسازی در این دوره از مدیریت شهری گام های موثری
را برای رفع فرسودگی از بافت های قدیمی شهر انجام داده
است که به آن اشاره می شود:
 ۵.۳درصد )۳۲۶۸( ،هکتار از مساحت شهر تهران از
فرسودگی رنج میبرد که این مساحت  ۱۱درصد از بافت
مسکونی تهران را شامل میشود .همچنین  ۱۵درصد
جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند.
در بین مناطق  ۲۲گانه مناطق  ۱۰و ۱۲به ترتیب با
 ۵۲.۳درصد ( ۴۲۷.۷هکتار) و  ۳۷درصد ( ۵۹۲.۷هکتار)،
بیشترین و منطقه  ۲۲بار  ۲دهم درصد( ،نه دهم هکتار)
کمترین بافت فرسوده را دارند.
بر اساس این گزارش از سال  ۸۹تاکنون  ۳۳.۵درصد
از پروانه های صادر شده به پروانه های تجمیعی اختصاص
داده شده و سهم پالکهای تجمیعی از کل پالک ها ۵۹.۴
درصد است .عالوه بر این از سال  ۹۹تا پایان اردیبهشت
 ۱۴۰۰از  ۳هزار و  ۳۵پالک نوسازی شده تعداد ۲۲۲۳
پالک در پروانههای تجمیعی انجام شده است .در واقع از
سال  ۹۹پروانه های تجمیعی  ۴۷.۵درصد از کل تعداد
پالک های نوسازی شده را شامل شده و تا پایان اردیبهشت
 ۱۴۰۰این عدد  ۴۷درصد بوده است.
نسبت تعداد پالک های نوسازی شده به پالک های
فرسوده تا پایان اردیبهشت  ۱۴۰۰در مناطق  ۲۲گانه ۴۶.۱
درصد و نسبت مساحت نوسازی شده به مساحت بافت
فرسوده در این مناطق  ۴۴.۴درصد را نشان می دهد .این
در حالی است که این دو شاخص در سال  ۱۴۰۰تا کنون
به ترتیب  ۱۵و  ۲صدم درصد بوده است.
همچنین این گزارش نشان می دهد که معابر آزاد
شده در اردیبهشت  ۱۴۰۰نسبت به اردیبهشت  ۹۹با رشد
 ۱۵۷درصدی به  ۱.۲۶هکتار و تخفیفات مربوط به نوسازی
نیز در این بازه زمانی با رشد  ۱۰۵درصدی به  ۳.۸۵میلیارد
تومان رسید.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

مصوبه کمیسیون ماده  ۵در خصوص انتقال حق توسعه باطل است

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت:
در حالی که شورا مصوبه ای داشت مبنی بر
الزام شهرداری به ارائه الیحه ای در خصوص
انتقال حق توسعه به شورا تا در این خصوص
تصمیم گیری شود ،اما متاسفانه این اقدام
برای کمیسیون ماده  ۵صورت گرفت و لذا
مصوبه کمیسیون ماده  ۵در این خصوص
باطل است و این اقدام به نوعی خط کشیدن
بر صورت شورا بوده است.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور
بین الملل شورای اسالمی شهر تهران
محسن هاشمی ،رئیس شورای اسالمی
شهر تهران سه شنبه  ۱۸خرداد  ۱۴۰۰در
سیصدمین جلسه شورا گفت :ما در شورا
مصوبه ای داشتیم که شهرداری را ملزم
کردیم موضوع انتقال حق توسعه را به
شورا بیاورند تا در کمیسیون ها بررسی
شود و در نهایت تبدیل به مصوبه و آیین
نامه مشخص شود ،تا این حرکت بسیار
مهم را با آیین نامه مشخصی پیش ببریم
و مشکلی پیش نیاید اما متاسفانه به جای
اینکه این موضوع را به شورا بیاورند به

کمیسیون ماده  ۵بردند.
هاشمی در ادامه افزود :بنده در
کمیسیون ماده  ۵به این موضوع اعتراض
داشتم که این موضوع ابتدا باید در شورای
شهر و بعد شورای عالی شهر سازی و بعد در
کمیسیون ماده  ۵مطرح شود .اما متاسفانه
این اقدام را صورت دادند.

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس
در منطقه  ۱۸تهران برگزار شد

همزمان با ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم وداع و تشییع پیکر دو
شهید گمنام دفاع مقدس با حضور جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،مدیران
شهرداری تهران و مقامات نظامی و انتظامی  ،شورایاری های محالت و خیل عظیم ملت
شهید پرور و والیت مدار منطقه  ۱۸تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ۱۸در ایام جانسوز سالروز رحلت
حضرت امام خمینی (ره) و قیام تاریخی  ۱۵خرداد و مصادف با ایام شهادت حضرت
امام جعفر صادق (ع) ،با هماهنگی و همکاری ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم ابن
عقیل (ع) و شهرداری منطقه  ۱۸تهران پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در
آیینی با شکوه با حضور خیل عظیم ملت شهید پرور و والیتمدار منطقه  ۱۸تهران
تشییع و پس از تجدید میثاق با آرمانهای اسالم و انقالب در محل بوستان گلستانه
به خاک سپرده شدند.
سید محمد فیاض شهردار منطقه  ۱۸در تشریح اقدامات صورت پذیرفته در این
مراسم معنوی گفت :با هماهنگی های به عمل آمده با مبادی ذی ربط و همکاری شایسته
تقدیر ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم این عقیل (ع) و همچنین تشکیل ستاد ویژه
برگزاری مراسم در شهرداری منطقه  ۱۸با حضور معاونین و مدیران مرتبط با این رویداد از
جمله بسیج شهرداری ،معاون فرهنگی و اجتماعی ،معاون خدمات شهری ومحیط زیست،
مدیر روابط عمومی و شهرداران نواحی برنامه ریزی منسجم و دقیق برای برگزاری مراسم
صورت گرفت.
فیاض ادامه داد :در مراسم معنوی تجدید میثاق «شبی با شهدا» و وداع با پیکر
شهدای گمنام که از شامگاه  ۱۵خرداد تا اذان صبح برگزار شد ،پیکر مطهر دو شهید ۱۷
ساله عملیات کربالی  ۴و  ۳۰ساله عملیات بدر در میان استقبال خیل عظیم جمعیت در
محل موزه شهدای منطقه  ۱۸در مراسمی ویژه مورد تکریم و پاسداشت قرار گرفت.
شهردار منطقه  ۱۸تاکید کرد :با برنامه ریزی های صورت گرفته در ستاد برگزاری
مراسم در روز شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسم تشییع پیکرهای مطهر دو شهید گمنام
در مسیر پیش بینی شده از محل موزه شهدا تا بوستان گلستانه منطقه  ۱۸با رعایت
پروتکل های بهداشتی در میان خیل عظیم جمعیت شهید پرور منطقه برگزار شد که
پیکر های مطهر شهدای گلگون کفن ،پس از قرائت نماز به امامت حجت االسالم ناصحی
و انجام تشریفات و مناسک مذهبی در محل یادمان شهدای گمنام بوستان گلستانه به
خاک سپرده شدند.

او اضافه کرد :روز گذشته کمیسیون
ماده  ۵تشکیل می شود و من نیز در جلسه
حضور داشتم اما جلسه حتی به عدد هم
نرسید و من به نشانه اعتراض جلسه را ترک
کردم اما در کمال تعجب این موضوع را در
جلسه مطرح کردند و گویا بدون حضور اعضا
هم مطرح کردند و مصوبه ای هم در این

خصوص صادر کردند .البته آقای ساالری به
عنوان کمک من در جلسه حضور داشتند اما
بدون حق رای.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت:
از نظر من این مصوبه غیر قانونی است .ما
اگر می خواهیم موضوع انتقال حق توسعه را
به صورت درست اجرا کنیم باید طوری اجرا
شود که مشکلی برای شهرداری از نظر منابع
و هزینه ها ایجاد نشود.
او ادامه داد :در موضوع انتقال حق
توسعه ابتدا بحث میراث فرهنگی مطرح بود
یعنی جاهایی که به دلیل محدودیت های
میراث فرهنگی نمی توانند پالک خود را
بسازند .اما آقای ساالری بحث باغات را نیز
به آن اضافه کردند که این می تواند هزینه
های شهر را افزایش دهد ،یعنی اگر کسی
نتواند باغش را بسازد حقی ضایع شده ،در
نتیجه می تواند این حق را بفروشد .در این
موضوع شورا دور خورد و مصوبه ای که داده
شد کامال غیر قانونی بود.
محسن هاشمی در ادامه گفت :این اقدام
مصداق بارز خط کشیدن بر صورت شورا بود.

افزایش  ۶۶درصدی طرح های موضوعی
کاهش  ۹۰درصدی زیربنای پروانه های ساخت و ساز

در دوره جدید مدیریت شهری با کاهش  ۸۷درصدی در تعداد پروانه ها از  ۵۶۷به
 ۷۰فقره و کاهش  ۹۰درصدی زیربنای پروانه روبرو بودیم و زیربنای پروانه از  ۳۴میلیون
متر مربع به  ۳.۵میلیون متر مربع کاهش یافته است .در دوره اخیر مدیریت شهری تهران
«شهر نفروشی» در جهت تحقق شعار «تهران شهری برای همه» در دستور کار شهرداری
قرار گرفت .کاهش فروش تراکم با رویکرد عدالت محوری در شهرداری در دو معقوله
پیگیری شد .اولین قدم بازنگری ضوابط طرح تفصیلی و انجام بخشی از تکالیف مندرج
دربندهای دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی (از قبیل بند  ۲-۱۴دستورالعمل میزان
کاهش تراکم و طبقات در پهنه سکونت ،بند  ۲-۱۵تعیین حداقل اندازه قطعات به تفکیک
مناطق در زیر پهنه های مسکونی با تراکم کم و تدقیق منطقه ای اندازه حداقل قطعات
و عرض معابر در سایر زیر پهنه های مسکونی) در دستور کار قرار گرفت .شهرداری در
دومین اقدام ،تدقیق ضوابط تدوین ضوابط منطقه ای در زیر پهنه های M ۱۱۵- M۱۱۴
 R۲۵۱R-۱۲۲-M- ۱۱۶کنترل خط آسمان به ویژه در ملک و اراضی واقع در یکبلوک شهری ،اقویت عدالت اجتماعی و حذف نابرابری ها و تبعیضات شهرسازی ،تعدیل
بارگذاری جمعیتی و تقویت مفهوم زونینگ در نظام کالبدی شهر مورد توجه قرار گرفت.
در پی اقدامات جدید متوسط زیربنای ساالنه پروانه های صادره مسکونی  ۵۰درصد کاهش
پیدا کرد .از سوی دیگر کاهش  ۶۳درصدی تعداد پروانه های مسکونی مغایر با دستور
نقشه نیز رخ داد .مجموع طبقات مازاد در پروانه های مسکونی مغایر ۲۶درصد کاهش یافته
است .میزان مغایرت ارتفاعی پروانه های صادره در مناطق  ۱و  ۲۲نیز کاهش یافت .در این
مورد موضوع قابل توجه این است بخش عمده ای از پروانه های صادره دوره دوم شامل
توافقات دوره قبل بوده است .در مقابل این موضوع شهرداری تهران به طرح های موضوعی
و موضعی که در راستای ارتقا کیفیت زندگی در محله ها طراحی شده است ،اهمیت
بیشتری داده و این طرح ها را در اولویت قرار داد .تعداد طرح های موضعی و موضوعی
افزایش  ۶۶درصدی داشت و تعداد طرح های مصوب شده حدود  ۲.۵برابر افزایش یافت .در دوره
جدید مدیریت شهری ۱۶۷ ،طرح های موضعی و موضوعی در معاونت شهرسازی و معماری به
شرح وضعیت زیر در دستور کار قرارگرفته است .از این طرح ها  ۱۱۲طرح موضعی و  ۵۵طرح
موضوعی است .از این طرح ها  ۳۳( ۴۵طرح موضعی  ۱۲طرح موضوعی) طرح مصوب شده
است ۱۸ .طرح ( ۱۰طرح موضعی  ۸طرح موضوعی) به مراجع تصویب ارجاع شده است .از ۱۶۷
طرح ۲۵ ،طرح ( ۴طرح موضعی و  ۲۱طرح موضوعی) خاتمه یافته است ۶۴ .طرح ( ۵۰طرح
موضعی  ۱۴طرح موضوعی) در حال تهیه است و  ۱۵طرح موضعی در مرحله قرارداد قرار دارد.

آیین رونمایی تمبر اختصاصی محیط زیست و توسعه پایدار قلب طهران:

توجه به میراث طبیعی شهر ،ضرورتی فراتر از وظایف اداری است

شهردار منطقه  12در آیین رونمایی
تمبر اختصاصی محیط زیست و توسعه پایدار
قلب طهران ،توجه به میراث طبیعی شهر را
ضرورتی فراتر از وظایف اداری دانست و بر
احساس مسؤولیت همگانی در این زمینه
تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،12همزمان با هفته محیط زیست،
از  17تا  23خرداد ،آیین رونمایی تمبر
اختصاصی محیط زیست و توسعه پایدار
قلب طهران با حضور عادل خزایی ،معاون
اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران ،پیام پورنگ ،رئیس اداره
توانمندسازی و مشارکتهای محیط زیست
اداره کل ،علیمحمد سعادتی ،شهردار منطقه
 ،12معاونان و مسؤوالن اداره محیط زیست
شهرداری منطقه در دفتر شهردار منطقه
برگزار شد.
بر اساس این گزارش نخست محمدرضا
ندرلو ،معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه طی گزارشی از عملکرد  33ماهه اداره
محیط زیست این منطقه ،یکی از افتخارات
این دوره مدیریت شهری را شخصیتدادن
و شکلدادن به ادارات محیط زیست مناطق
دانست که با تصویب چارت سازمانی و پشتیبانی
ایدهآل معاونت منابع انسانی ،سبب تثبیت
جایگاه همکاران در این اداره و شکلگرفتن
شخصیت آن در فضایی رسمیتر شدند.
وی اداره محیط زیست منطقه 12
را جزو ادارات برتر این حوزه در مناطق
22گانه معرفی کرد و افزود :با حضور مستمر
شهردار منطقه در جلسات این اداره به نتایج

ارزشمندی همچون احداث سه نیروگاه تولید
برق خورشیدی در منطقه دست یافتهایم
که با وجود یک نیروگاه در دست احداث،
همچنین راهاندازی نیروگاهی در ساختمان
شهرداری مرکز با توان  100کیلووات و با
مشارکت اداره کل محیط زیست در این
زمینه که کار نویی به شمار میرود ،پیشرو
بودهایم.
معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه ،تأسیس نیروگاه در ساختمان
این معاونت و ساختمان بازار قیام را جزو
برنامههای آتی این اداره اعالم کرد و گفت :ما
به مرحلهای رسیدهایم که در سوله انبارگندم،
مقدار برق تولیدیمان بیش از میزان نیازمان
است و میتوان گفت اولین سازمانی هستیم
که در حال انعقاد قرارداد برای فروش مازاد
برقی تولیدیمان به اداره برق هستیم.
وی تهیه اطلس محیط زیست منطقه
که در شناسایی مکان و نوع کانونهای
آالینده مؤثر است و بانک اطالعاتی تنوع
ی و گیاهی
زیستمحیطی از گونههای جانور 
منطقه را از اقدامات مؤثر این اداره بیان
کرد و ادامه داد :این قول را میدهیم که
باغ پرندهنگری در بوستان شهر نیز در سال
جاری با کمک اداره محیط زیست و اداره
فضای سبز دوباره در اختیار مردم قرار گیرد.
در ادامه خزایی با بیان این مطلب که
در سال جاری شاهد تحول ویژهای در حوزه
محیط زیست در محدوده منطقه  12بودیم
که شاید با توجه به همه محدودیتهای
مالی و اعتباری یا اداری بسیار قابل تحسین
است ،گفت :پروژههای به اجرادرآمده در این

منطقه در حد پایلوتسازی بوده که اگر
موفق نمیبود ،شاید اجرای پروژههای مشابه
در سایر نقاط منتفی میشد.
وی اقدامات اداره محیط زیست منطقه
 12را جزو بندهای اصلی در گزارش تحویل
و تحول شهرداری تهران برای انتقال دوره
مدیریت شهری معرفی کرد و افزود :معموالً
تمبرها هویت سیاسی-اداری و نوع تفکر
حاکم بر یک فضا را نشان میدهند و اکنون
با توجه به دستاوردهای زیستمحیطی
منطقه  12بر ما مسلم است که تهیه تمبر
اختصاصی برای این منطقه ،فقط یک اقدام
نمایشی نیست.
در پایان سعادتی ،توجه به محیط زیست
منطقه  12را به عنوان منطقه قلب تاریخی
تهران ،پاسداشت امری که میراث طبیعی
شهر از قبیل ظرفیتهای اکولوژیک ،آب (در
قالب قنوات و چشمهها) ،گونههای جانوری و
گیاهی یا درختان کهنسال به شمار میرود،
دانست و گفت :در منطقه  12که محل رشد و
شکلگیری تهران در سدههای مختلف است،
در زمینههای مختلف ما میراثدار ارزشها و
ویژگیهای متعددی هستیم و به همین دلیل
ما تالش کردیم نگاهمان را به محیط زیست
از دایره اداری و تشکیالتی خارج کنیم؛
چراکه توجه به این امر وظیفه همه ما مردم
در همه سطوح است.
وی با اشاره به فعالیتهای توسعهمحور
عمرانی در دورههای پیشین مدیریت
شهری ،ادامه داد :طی آن فعالیتهای
گسترده کارگاهی ،آسیبهای جدی از قبیل
ریزگردها ،آالیندههای صوتی و ...به محیط

زیست وارد شده که نمونه بارز آن همین بلوار
قیام است که در مدت چند سال ،خردههای
سیمان و گردهای کارگاهی سبب ایجاد
امراض و کسالتهایی برای شهروندان بود.
شهردار قلب طهران با تأکید بر اینکه
نمیتوانیم برای حفظ محیط زیست پیام
دهیم و خودمان در فعالیتهای عمرانی،
توجه به حیوانات شهری ،قناتها و ...به
آن عمل نکنیم ،یادآور شد :ما وقتی در
فعالیتهای زیستمحیطی خود در مدیریت
شهری درست عمل کردهایم که تأثیر
فعالیتهایمان را در رفتار شهروندان با
پوشش گیاهی منازلشان ،حیوانات شهری،
استفاده از وسایل حملونقل پاک و ...ببینیم.
وی در پایان تهران را شهری که باید آن
را عاشقانه دوست داشت ،خواند و گفت :در
این شهری که با وجود همه بداخالقیهای
زیستمحیطی ،آنقدر مکانیابی خوبی
داشته که به محض آنکه چند روزی در اثر
تعطیالت ،بارندگی و ...این بداخالقیها کم
میشود ،دوباره طراوات و زیبایی خود را باز
مییابد ،میکوشیم که منابع ،زیباییها و
جلوههایش با حداقل آسیب ،انشاءاهلل تحویل
آیندگان شود.

به مناسبت روز جهانی مبارزه با کارکودک ؛

ارائه آموزش های مهارتی و تخصصی به کودکان کار در مرکز پرتو منطقه 11در حال انجام است

شهردار منطقه  11تهران به مناسبت روز جهانی
مبارزه با کارکودکان از شناسایی ،ارائه آموزش های مهارتی
و توانمند سازی بیش از  15دختر نوجوان که پیش از این به

عنوان کودک کار فعالیت می کردند؛ خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،11نصراله
آبادیان گفت :به مناسبت فرا رسیدن  12ژوئن روز چهانی
مبارزه با کار کودکان و هم زمانی آن با والدت حضرت
معصومه (س)  ،ویژه برنامه ای با حضور دخترانی که
در» مرکز کاهش آسیب اجتماعی پرتو» توسط شهرداری
منطقه 11توانمند شده اند؛ برگزار خواهد شد.
آبادیان با بیان این که هدف از اجرای این مراسم تشویق
و حمایت از توانمند سازی کودکان و نوجوان در مرکز پرتو
منطقه 11تهران است ؛ افزود :بیش از  15نفر از دخترانی که
پیش تر با عنوان کودک کار و خیابان فعالیت داشتند و در
معرض آسیب های اجتماعی بودند ،پس از شناسایی در مرکز
پرتو مشغول به فعالیت شده و با آموزش و گذراندن دوران

های تخصصی ،توانمند سازی شدند و این تعداد که باالی
 15سال سن دارند در این مرکز به عنوان کارشناس اپراتور
پاسخگویی مشغول به کار هستند.
او ادامه داد :برای تشویق و حمایت از دختران باالی 15
سال در معرض آسیب که در مرکز پرتو با حمایت شهرداری
توانمند و شاغل شدند ،به مناسبت والدت حضرت معصومه
(س ) و هم زمانی آن با روز جهانی مبارزه با کار کودکان،
مراسمی با حضور کودکان کار و مدیران شهری برگزار خواهد
شد.
به گفته شهردار منطقه  11این مراسم روز 22خرداد از
ساعت  10صبح تا 12با سخنرانی روان شناسان حوزه کودک
و اهدای جوایز و برنامه های نشاط انگیز در مرکز پرتو این
منطقه برگزار خواهد شد.

خبر كوتاه
شهردار منطقه :۲۱

سه شنبه های بدون خودرو فرصتی
برای پایش محله هاست

دیروز صبح مصادف با هجدهمین روز از خرداد ماه،
پویش سه شنبه های بدون خودرو با حضور شهردار منطقه
 ۲۱و همراهی معاونین و مدیران ارشد با هدف پایش نقطه
به نقطه از سطح محله چیتگر شمالی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۲۱رضا
رجب زاده شهردار این منطقه در ابتدای این بازدید میدانی
صبحگاهی گفت :رسالت اصلی مدیریت شهری ،رسیدگی
به وضعیت نگهداشت شهر و معابر است؛ با پایبندی به
برپایی پویش سه شنبه های بدون خودرو ،هر هفته یک
محله مورد پایش قرار می گیرد .وی افزود :می بایست با
فرهنگ سازی بیشتر در بین تمام اقشار جامعه شهروندی،
از رکاب زنی و استفاده مداوم از دوچرخه به عنوان یک اصل
بنیادین برای حفاظت از محیط زیست شهری و کاهش
آلودگی هوا و حجم ترافیک یاد شود .رجب زاده یادآور
شد :رکاب زنی روزهای سه شنبه در منطقه ۲۱با همراهی
مدیران محله ها و دبیران شورایاری صورت می گیرد و این
بازدیدهای میدانی منجر به رویارویی بی واسطه مدیران
شهری منطقه با معضالت سطح هر محله خواهد شد.

طرح آرام سازی بصری خیابان زنجان
اجرایی شد

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  ۲از اجرای طرح آرام سازی بصری و
حذف زوائد بصری خبرداد و گفت :این طرح در حال حاضر
در خیابان زنجان در حال اجرا است .به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه،۲جعفر میرزایی ،با اعالم این
خبرگفت :با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری فضاهای شهری
و ادراکات بصری شهروندان ،طرح حذف زوائد بصری و آرام
سازی منظر شهری در اولویت برنامه های مدیریت شهری
منطقه قرار دارد .وی با اشاره به اینکه ایجاد وحدت بصری
در تابلوها نقش بسزایی در هماهنگی نما و زیبایی شهری
دارد ،گفت :بدین منظور طرح بهسازی سیما و منظر شهری
و رفع ناهنجاری های شهر در قالب ساماندهی تابلوهای
صنوف با هماهنگی و مشارکت صاحبان اصناف اجرا می
شود .میرزایی گفت :در حال حاضر ساماندهی تابلوهای
اصناف خیابان زنجان با مشارکت ناحیه  ۶در حال انجام
است و تاکنون بیش از  ۶۰باب مغازه ساماندهی شده
است و امید می رود با این طرح ،سیمای منظر شهری
خیابان زنجان از آشفتگی خارج شود .به گفته وی یکسازی
تابلوهای اصناف خیابان های ستارخان و شهرآرا نیز در
دستور کار قرار دارد .معاون شهردار منطقه با اشاره به
اینکه هر یک از واحدهای صنفی اجازه دارند پس از اخذ
مجوز ،تابلو شناسایی بر روی سر در محل کسب خود نصب
کنند ،افزود :طرح ساماندهی تابلوی مطابق با استاندارد و
شیوهنامه اجرا می شود که در این شیوه نامه اندازه تابلو و
همچنین محل نصب آن مشخص شده است.
شهردار منطقه  ۱۷عنوان کرد ؛

احداث روزانه  ۵۰متر مربع
پیاده روسازی در منطقه ۱۷

شهردار منطقه  ۱۷از احداث و مرمت  ۳هزار متر
مربع پیاده روسازی در دو ماه ابتدای سال جاری در معابر
محدوده این منطقه جنوبی پایتخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۷داود
لطفی شهردار منطقه در این باره گفت :عملیات اجرای
احداث و مرمت پیاده رو سازی توسط معاونت فنی و عمران
شهرداری منطقه شکل گرفته است که در اجرای این طرح
موزاییک کاری ویژه توان یابان نیز مورد احداث قرار گرفته
است .وی افزود :طی  ۶۰روز اخیر معاونت فنی و عمران
شهرداری منطقه توانسته نزدیک به  ۳هزار مترمربع اقدام
به احداث و مرمت پیاده رو معابر منطقه کند که به طور
میانگین روزانه  ۵۰متر مربع پیاده روسازی و مرمت به
مرحله اجرا در آمده است .شهردار منطقه  ۱۷به شاخص
ترین مسیرهای احداث و مرمت پیاده رو سازی در منطقه
 ۱۷اشاره کرد و گفت :خیابان زمزم حد فاصل کوچه ۱۳
تا بزرگراه آیت ا ...سعیدی ،خیابان زاهد حد فاصل خیابان
بهبودی تا کوچه صمیمیت ،کنار گذر پل قلعه مرغی،
خیابان آقا نوری و کوچه بهبودی مورد احداث و مرمت
پیاده رو قرار گرفته است .لطفی خاطرنشان کرد :در سال
گذشته  ۱۷هزار و  ۸۲متر طول پیاده روسازی و ۷هزار و
 ۳۷۶متر طول پیاده راه و مسیر دو چرخه در  ۳۳معبر
منطقه  ۱۷مورد اجرا قرار گرفته است.

برگزاری نمایشگاه
«سرنوشت دورریختنی ها» در منطقه ۱۳

به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست ،نمایشگاه
«سرنوشت دورریختنی ها» با هدف ترویج استفاده بهینه از
پسماند های شهری و دورریزها از سوی اداره محیط زیست
و توسعه پایدار در منطقه  ۱۳برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۳
مجتبی شکری ،شهردار منطقه با اشاره به آغاز فراخوان
نمایشگاه سرنوشت دورریختنی ها در این منطقه گفت:
در این نمایشگاه سعی می شود ،ضمن ارائه بیانی متفاوت
از هنر با استفاده از مواد دورریختنی ،توجه شهروندان را
به مقوله حفظ محیط زیست جلب کرده و با استفاده از
عنصر خالقیت ،استفاده بهینه از پسماند های شهری و دور
ریز ها را فرهنگسازی کنیم .او با اشاره به برگزاری مراسم
اختتامیه و انتخاب آثار برتر روز یکشنبه ۲۳ ،خردادماه
در سرای محله اشراقی افزود :شهروندان تهرانی در تمامی
گروه ها سنی تا  ۲۲خرداد فرصت دارند با خلق آثار هنری
متشکل از مواد دور ریز و طبیعی با نگاهی خالق در این
نمایشگاه شرکت کنند .شهردار منطقه ،برگزاری مراسم
درختکاری با عنوان کاشت گونه های سازگار و کم خواه
(درختان با نیاز آبی کم) ،افتتاح خانه محیطزیست در سرای
محله نیروی هوایی همراه با مسابقه نقاشی کودکان با موضوع
راه های حفاظت از زمین ،تهیه و نصب مخازن جمع آوری
فیلتر سیگار و برپایی غرفه آموزش محیط زیست در بوستان
پیروزی و نصب النه پرنده در باغچه همسایگی (مشارکتی) از
جمله محور های فعالیت منطقه  ۱۳در هفته محیط زیست
برشمرد .به گفته او برپایی وبینار اداره محیط زیست منطقه در
خصوص ترمیم اکوسیستم ها و تنوع زیستی ،فراخوان طرح از
خانه تا محل کار با دوچرخه در سه شنبه های بدون خودرو،
توزیع کیسه پارچهای در نانوایی های دوستدار محیط زیست
و غرفه های آموزشی منطقه ،ارائه آموزش های محیط زیستی
در صفحه آموزش مجازی اداره و کانال سرای محالت از دیگر
برنامه های اداره محیط زیست منطقه  ۱۳است.

