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اخبار

بازدید مدیران شهری تهران با دوچرخه
از پروژه های منطقه ۳

مسئوالن شهری تهران با دوچرخه از پروژه های
منطقه  ۳بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۳پیمان
عباسی مدیر کل هماهنگی سازمان ها و مناطق ،سید
عبدالمهدی حسینی معاون هماهنگی امور مناطق فنی و
عمرانی شهرداری تهران و سید محمد رضا موسوی معاون
فنی و عمرانی شهرداری منطقه  ۳با استفاده از دوچرخه از
پروژه های ابنیه ای این منطقه بازدید کردند.
پیمان عباسی مدیر کل هماهنگی سازمان ها و مناطق
ضمن تقدیر و تشکر از همکاران معاونت فنی و عمرانی این
منطقه ،پیشرفت فیزیکی و کیفی پروژه های ابنیه سطح
منطقه را شایسته تقدیر دانست.
او بیان کرد :اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان
ها و مناطق آماده هر گونه همکاری در راستای پیشبرد
اهداف مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان
گرانقدر است.
در طی این بازدید نسبت به ارائه گزارش از پروژه های
شاخص منطقه از قبیل :مسیر و پل دوچرخه میرداماد،
پروژه چند منظوره سعیدی ،پروژه مخزن هزار لیتری
نونهاالن ،سوله ورزشی نونهاالن ،مسیر پیاده راه کردستان-
رشید یاسمی اقدام شد.
همچنین مشکالت و موانع پیش رو مطرح و در این
باره تصمیم گیری شد.
استاندار تهران خبر داد؛

افزایش تعداد شعبات اخذ رأی در تهران

محسنی بند پی آمادگیهای ایجاد شده برای روز رای
گیری در انتخاباتهای  ۲۸خرداد ماه را تشریح کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،انوشیروان محسنی بند
پی استاندار تهران در جلسه ستاد انتخابات استان تهران
اظهار کرد :مباحث مختلفی در جلسه بیان شد ،از ۲۷
فرآیند  ۲۵فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی است
که نشان دهنده سرعت ،دقت و شفافیت کار با استقرار
دستگاههای احراز هویت صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد :در حوزه فناوری اطالعات وزارت
کشور تحول خوبی به وجود آمده و ما جهش و ابتکار
عمل مناسبی در بحث آی تی داشته ایم .نگرانی از
قطعی برق در شعبات اخذ رأی وجود دارد و اگر نیاز
است از پنج شنبه عصر فعالیتهای صنعتی را تعطیل
کنیم تا دچار قطعی برق نشویم .از همه دستگاههای
خدمات رسان هم خواسته ایم که تمام توان و ظرفیت
خود را به کار گیرند.
وی بیان کرد:شعبات یک ساعت زودتر کار خود را
شروع میکنند و از ساعت  ۷صبح تا  ۲بامداد رای گیری
انجام خواهد شد .تهران ویژگیهای خاص خود را دارد،
تعرفهها خیلی بیشتر از نیاز در اختیار قرار گرفته و نباید در
شعبهای دچار کمبود تعرفه شویم.
استاندار تهران گفت :در این دوره شعبات افزایش پیدا
کرده و برای بیماران کرونایی که در قرنطینه هستند باید
شعبات سیار را افزایش دهیم .در این زمینه هم  ۴۰۰شعبه
سیار در تهران تعبیه شده است.
وی تصریح کرد :بحث حمالت سایبری مطرح شده که
خداروشکر این ظرفیت و توان در حوزههای آی تی وجود
دارد که تا آنجایی امکان دارد این حمالت خنثی شود.
برای تامین امنیت انتخابات جلسات متعددی در غرب،
شرق و شهر تهران برگزار شد تا نیروهای انتظامی آمادگی
کامل برای ایجاد امنیت را داشته باشند .درباره رعایت
پروتکلهای بهداشتی نیز در این جلسه مباحثی مطرح شد.
با همکاری شهرداری منطقه یک صورت می گیرد

واکسیناسیون پیشکسوتان حوزه فرهنگ
و هنر شهر تهران ،در شمیرانات

تزریق دوز اول واکسن کرونای پیشکسوتان حوزه
فرهنگ و هنر باالی  ۷۰سال با همکاری معاونت فرهنگی،
اجتماعی شهرداری منطقه یک و مشارکت شبکه بهداشت
در پایگاه بهداشت و درمان شمیرانات انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،سید
عباس سجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه یک گفت :واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت حوزه
فرهنگ و هنر باالی  ۷۰سال با همکاری شبکه بهداشت
شمیرانات منطقه یک در حال اجرا است و واکسیناسیون
دیگر گروه های سنی هنرمندان ،طبق اعالم زمان بندی
گروههای سنی توسط وزارت بهداشت ،با هماهنگیهای
الزم انجام خواهد شد.
سجادی افزود :با توجه به اهمیت موضوع ،معاونت
اجتماعی این منطقه به عنوان تسهیل گر ،هماهنگی های
الزم را جهت انجام واکسیناسیون خودرویی هنرمندان
پیشکسوت عالی رتبه در اولویت دیگر سالمندان قرار داده
است.
او گفت :هنرمندان پیشکسوت گرانقدر می توانند از
طریق تعامل با معاونت اجتماعی شهرداری منطقه یک ،از
این مهم بهره مند شوند.
معاون شهردار منطقه یک تصریح کرد :هنرمندان
پیشکسوت ستونهای فرهنگ و هنر ایران هستند و
قدرشناسی رسم خوشایندی است که ما با داشتن پشتوانه
فرهنگی غنی در زنده نگه داشتن این رسم زیبا بیش از
پیش باید تالش نماییم تا برای آنان که برای هدف ،آرمان و
توسعه جامعه خود کوشش می کنند ،پیوسته در هر اموری
ارزش قا ِئل باشیم.

عضو شورای شهر تهران:

مردم باید در فرآیند تدوین بودجه نظر بدهند

نشست پایش عملکرد و بررسی
پروژه های توسعه محلی این منطقه با حضور
عضو شورای اسالمی شهر تهران و شهردار
منطقه  ۱۸تهران و شورایاریهای محالت
مختلف این منطقه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، ۱۸نشست پایش عملکرد و بررسی
پروژه های توسعه محلی این منطقه با حضور
مجید فراهانی عضو شورای اسالمی شهر
تهران ،سید محمد فیاض شهردار منطقه ۱۸
تهران و شورایاریهای محالت مختلف این
منطقه برگزار شد.
مجید فراهانی عضو شورای اسالمی
شهر تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه
از ابتدای شورای پنجم برای دوازدهمین بار
است که در منطقه  ۱۸حاضر می شوم ،گفت:
مدت زیادی در این منطقه زندگی کردهام و
نسبت به این منطقه تعلق خاطر دارم.
او یاد و خاطره شهدای  ۱۵خرداد را
گرامی داشت و افزود :اگر امروز پروژههای
توسعه محلی را بررسی می کنیم به مدد و
الطاف شهیدانی است که همه سرمایه زندگی
خود را در اختیار ما قرار دادند.
فراهانی با بیان اینکه آسفالت ریزی
در این منطقه ،توسعه فضای سبز ،توسعه
فضاهای فرهنگی ،توسعه فضاهای سرای
محله و تعریض مناطق در منطقه  ۱۸بیشتر
از سایر مناطق بوده است ،گفت :تعریض
هایی که در منطقه  ۱۸اتفاق افتاده در هیچ
منطقهای انجام نشده است.
او همچنین پیگیری توسعه خطوط
جنوبی خط  ۳مترو و تصویب احداث خطوط
 ۸و  ۱۱مترو در این منطقه را از جمله
طرحهای توسعه در این منطقه دانست.
وی ،بازآفرینی باغ راه حضرت زهرا
(س) ،تعیین تکلیف خط راه آهن تهران-
تبریز که مشکالتی را ایجاد کرده بود و اکنون
قرار است در زیر زمین احداث شود را از دیگر
اقدامات در این منطقه عنوان کرد.
فراهانی ،همچنین با اشاره به مشکالتی
که در ابتدای شورای چهارم وجود داشت،
عنوان کرد :برای مثال سند بودجه شهرداری
در گذشته یک سند محرمانه تلقی می شد و
وقتی می خواستیم سند بودجه را ببینیم یک
ماه طول کشید تا سند بودجه را جمعآوری
کنند.
عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان
اینکه حتی شهرداران مناطق نیز بودجه
شهرداری را در اختیار نداشتند ،اظهار داشت:
در دوره جاری سند بودجه بر روی سایت

شفافیت در معرض دید همگان قرار گرفت.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی
شورای شهر تهران با بیان اینکه شهر تهران
فقط به پروژه های بزرگ مقیاس نیاز ندارد،
تاکید کرد :البته در دوره گذشته نیز این
پروژه ها در شمال شهر تعریف می شد و
مناطق شمالی دو یا سه برابر بودجه سایر
مناطق ،بودجه دریافت میکردند که این
روال ،روال غلطی بود.
وی تاکید کرد که از ابتدایی شورای
پنجم تالش کردیم شکاف مناطق فقیر و غنی
را کاهش دهیم و بر این اساس ساالنه ،حدود
 ۲۰درصد اختالف بین مناطق برخوردار و
محروم با سایر مناطق کم شد.
عضو شورای اسالمی شهر تهران ادامه
داد :در سال  ۱۴۰۰نیز  ۷۲میلیارد و ۲۵۰
میلیون تومان اعتبار برای پروژه های کوچک
مقیاس همه محالت منطقه ،بودجه در نظر
گرفته شده است.
فراهانی همچنین گفت :شهروندان
و نمایندگان آنان که اعضای شورایاری ها
هستند باید حق خود را از بودجه مطالبه
کنند و نگذارند بودجه در پشت درهای بسته
تعیین تکلیف شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود،
انتخابات را تبلور حاکمیت مردم بر سرنوشت
خود دانست و گفت :باید تالش کنیم تا تاثیر
بیشتری در تعیین سرنوشت خود داشته
باشیم.
رعایت توازن در تعریف پروژه های
کوچک مقیاس محلی
سید محمد فیاض شهردار منطقه  ۱۸در
این نشست با تشکر از مجید فراهانی اظهار
داشت :هر زمان در منطقه مشکلی ،موضوعی
و یا مراسمی بود ایشان در کنار مردم،
شهرداری و شورایاری منطقه ،حضور داشتند.

با مشارکت شهروندان محله های مرکزی شهر تهران
کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه آغاز شد

شهردار منطقه  11گفت :رویداد کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه با مشارکت
همسایگان هر محله به صورت بالکن سبز و احداث باغچه در محله های منطقه  11آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11نصراله آبادیان با اشاره به کمبود سرانه
فضای سبز در محله های مرکزی شهر تهران و استقبال شهروندان از احداث باغچه های
محلی در محیط همسایگی افزود :نگاه مدیریت شهری ترویج مشارکت پذیری و ارتقای
حس مسئولیت پذیری اجتماعی در بین شهروندان است که آنان در امور محله خود سهیم
بوده و نقش آفرینی داشته باشند .
آبادیان در تشریح برنامه های انجام شده از سوی اداره آموزش شهروندی معاونت
اجتماعی و فرهنگی با مشارکت معاونت خدمات شهری و محیط زیست بیان کرد :استفاده
از ظرفیت و مشارکت معاونت ها و ادارات در اجرای برنامه ها موجب هم افزایی و غنی
شدن محتوای فعالیت ها می شود که در این برنامه تالش شد از ظرفیت اداره فضای سبز
منطقه و عوامل اجرایی نواحی منطقه برای بهتر شدن برنامه ها استفاده شود .
او هدف از ایجاد بالکن سبز در محله ها را ارتقای نمای بصری ساختمان های دارای
بالکن برای تلطیف نمای ساختمان عنوان کرد و ادامه داد :با توجه به پایین بودن تعامالت
اجتماعی بین همسایگان اجرای چنین برنامه های فرهنگی و اجتماعی در بخش های
آموزشی ،ورزشی و مسابقه در فضای تعاملی بین شهروندان موجب افزایش حس تعلق
محله ای خواهد شد که در نهایت تقویت تعامالت محلی را رقم می زند .

او با بیان اینکه هجدهمین شهید گمنام
با حضور خیل عظیم مردم در منطقه تشییع
شد ،گفت :جا دارد به عنوان خادم مردم در
منطقه  ۱۸از برگزاری این آیین و حضور
دکتر فراهانی نیز تشکر کنم.
فیاض در ادامه ،رفع برخی از مشکالت
محله را به برکت خون شهدا و حضور شهدا
در این منطقه عنوان کرد و افزود :یکی از
پروژههایی که در این منطقه به سرانجام
رسید پروژه بزرگ راه آهن تهران -تبریز بود
که همواره بین شهرداری و راه آهن بر سر
این موضوع اختالفاتی وجود داشت و چندین
محله در منطقه  ۱۸با این موضوع درگیر
بودند که شاهد این هستیم که مسائل بزرگ
منطقه در حال رفع شدن هستند.
مدیر شهری منطقه  ۱۸گفت :پروژه باغ
راه حضرت فاطمه زهرا (س) بعنوان یک
شارباغ محوری در پایتخت بر روی مسیر زیر
زمینی راه آهن تهران تبریز ساخته شده است
و در این پروژه عظیم شهری  ۲۲کوشک به
عنوان ایستگاه دوچرخه ،موزه مراکز فرهنگی،
فضای تجاری ،مراکز اختصاصی بانوان و غیره
در فضای سبز طراحی شده است.
او با بیان اینکه در سال  ۹۶این منطقه
در بین مناطق  ۲۲گانه رتبه  ۹در پیشرفت
فیزیکی پروژه ها را داشت؛ گفت :خوشبختانه
در سال های  ۹۷و  ۹۸و  ۹۹توانستیم به
رتبه دوم در بین مناطق  ۲۲گانه شهر تهران
دست یابیم.
فیاض با تاکید بر این که امسال نیز
منطقه  ۱۸در پهنه الف جا گرفته است،
خاطرنشان کرد :این رتبه ها در پی حادثه
و اتفاق ،به دست نیامده و نشان میدهد
ارادهای برای کار وجود داشته است.
شهردار منطقه  ۱۸تهران با اشاره
به اعتبار ریالی منطقه و پروژههایی که در

منطقه اجرا شده است ،نیز افزود :در سال
 ،۹۹مبلغ  ۶۲میلیارد تومان اعتبار داشتیم
که  ۶۸پروژه در منطقه با این اعتبار اجرایی
شد و توانستیم به رتبه ششم دست یابیم.
او با بیان مقایسه بین عملکرد منطقه
 ۱۸و سایر مناطق اظهار داشت :البته برخی
مناطق با داشتن  ۱۵تا  ۲۰میلیارد تومان
اعتبار و تعداد پروژه های کم ۸۰ ،درصد
پیشرفت فیزیکی داشته اند و منطقه  ۱۸با
 ۶۲میلیارد تومان و تعداد  ۶۸پروژه توانست
رتبه  ۶را کسب کند.
فیاض ادامه داد :سعی شده است در
پروژه های محالت توازن رعایت شود و از
 ۶۸پروژه تعریف شده برای سال  ،۹۹تعداد
 ۴۳پروژه به اتمام رسیده است؛  ۱۲پروژه در
حال اجرا و  ۶پروژه نیز اجرا نشده و برخی
پروژه ها نیز از طریق اعتبارات سازمان عمران
مناطق اجرا شده است.
او با بیان اینکه در سال  ۱۴۰۰نیز ۲۸۱
میلیارد تومان پروژه در حال اجراست ،گفت:
همچنین  ۱۳۵میلیارد تومان پروژه های تمام
شده و  ۱۶میلیارد تومان پروژه در دست
اجراست که جمع این ارقام ،اعتباری حدود
 ۴۵۰میلیارد تومان برای منطقه است.
شهردار منطقه ،برای اختصاص این
اعتبار به منطقه در شرایط سخت حاضر از
جمله تحریم و کرونا ،از شهرداری تهران و
اعضای شورای اسالمی شهر تهران تشکر
کرد.
بر اساس این گزارش ،در این نشست
اعضای شورایاری محالت مختلف منطقه،
نسبت به اجرای بسیاری از پروژه ها از جمله
پیگیری وضعیت شن چاله های منطقه،
رفع سد معبر بلوار الغدیر پس از سالها و
ارائه بسته های معیشتی به خانوار نیازمند
در محالت مختلف منطقه ،از شهرداری و
شورای شهر تقدیر کردند.
در ادامه اعضای شورایاری از تکمیل
گنبد شهدای گمنام ،رفع معضل سرویس های
خودرویی شرکت تولید دارو ،رفع سد معبر
خیابان بیگلو ،نوسازی سطل های زباله ،ایجاد
ورزشگاه در محله صادقیه ،ترمیم زمین
چمن ،تکمیل و مرمت دیوار حائل بازار آهن
و پارک ارکیده به عنوان درخواستهای خود
یاد کردند.
همچنین شورایاری های محالت منطقه
 ۱۸تهران خواستار تکمیل بوستان مدافع
سالمت ،افتتاح سرای محله سعید آباد ،ایجاد
سالن همایش در محله خلیج فارس ،رفع کمبود
فضای آموزشی در محله نوروز آباد ،شدند .

توسعه  ۳۲هزار متر مربع فضای سبز
در منطقه ۱۵

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  ۱۵گفت ۳۲ :هزار متر مربع فضای سبز
در دوماه نخست سال  ۱۴۰۰در منطقه  ۱۵انجام شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،۱۵علیرضا جعفری معاون خدمات شهری و محیط زست منطقه با اعالم خبر فوق
افزود :منطقه  ۱۵با سرانه  ۶۲/۳۱متر مربع فضای سبز از مناطق سرآمد تهران در این بخش
است با این وجود برای توسعه و افزایش سرانه های منطقه ،از ابتدای سال جاری کاشت
و توسعه فضای سبز در فضاهای جنگلی ،حاشیه و رفیوژ میانی بزرگراه ها در دستور کار
منطقه قرار گرفته است .او به تشریح فعالیت ها در توسعه فضای سبز در رمپ و لوپهای
پل سه راه سیمان و فاز دوم خاورشهر پرداخت و افزود :در این راستا توسعه فضای سبز به
مساحت  ۳۲هزار متر مربع شامل کاشت  ۳هزار اصله درختچه و  ۳هزار و  ۳۰۰اصله درخت
انجام شد .جعفری اضافه کرد :در احادیث و روایات بزرگان ما توجه به درخت کار حسنه
و ماندگار توصیف شده و توسعه فضای سبز وظیفه ملی است .همه تکلیف داریم برای
شهروندان و آیندگان وضعیت بهتری ایجاد کنیم .معاون خدمات شهری و محیط زست
منطقه در ادامه گفت :عملیات آبشویی درختان جنوب شرق پایتخت با هدف کنترل آفات،
حفظ سالمت درختان و افزایش زیبایی بصری فضای سبز شهر در حال انجام است .جعفری
افزود :این اقدام همزمان با فرارسیدن فصول گرم سال به دلیل طغیان آفات و حجم مصرف
سوخت های فسیلی ،جذب دوده و غبار بر روی درختان که سبب کاهش عملکرد و سالمت
درختان و زیبایی بصری فضای سبز می شود بیشتر از دیگر فصول سال انجام می پذیرد.

همزمان با هفته محیط زیست؛

نخستین خانه محیط زیست شرق تهران در منطقه  ۱۴افتتاح شد

ویژه برنامه های متنوع هفته محیط
زیست در محالت منطقه  ۱۴به اجرا در آمده
و نخستین خانه محیط زیست در این منطقه
افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ۱۴؛محمد حسن فصیح معاون
خدمات شهری و محیط زیست منطقه در
این باره گفت :با توجه به لزوم ارتقای سطح
آگاهی ،نهادینه سازی فرهنگ حفظ محیط
زیست و افزایش آگاهی شهروندان ،این ویژه
برنامه ها به مدت یک هفته ادامه خواهد
داشت.
در همین راستا نخستین خانه محیط
زیست شرق تهران نیز در منطقه  ۱۴افتتاح شد.
این مرکز با مشارکت حوزه اجتماعی

وفرهنگی و با حضور معاون اداره کل محیط
زیست شهرداری تهران ،معاونان اجتماعی،
خدمات شهری ،نماینده ستاد راهبردی
مدیریت محله ،جمعی از مدیران و فعاالن
محیط زیست در سرای محله پرستار گشایش
یافت.
رفع مشکالت زیست محیطی و افزایش
ت شهروندان با بهره گیری از همه
مشارک 
ظرفیت های اجتماعی از اهداف فعالیت این
مرکز است .
همچنین با گشایش این مرکز ،در کنار
فعالیت کانون های محیط زیست در محالت،
از این پس ارائه دوره های آموزشی به عالقه
مندان ،امکان استفاده از کتاب و بهره مندی
از سایر فعالیت های محیط زیستی زیر نظر

کارشناسان متخصص و با مشارکت خود
شهروندان مهیا می شود.
معاون خدمات شهری در تشریح دیگر
برنامه ها افزود :با توجه به اهمیت زیادی که
محیط زیست روی زندگی انسانها دارد ،در
جهت آگاه سازی افراد در زمینه نگهداری و
مراقبت از محیط زیست نیز عالوه بر برپایی
غرفه و نمایشگاه عکس محیط زیست ،کالس
های آموزشی آنالین با مضمون مدیریت سبز
و تاثیرات زندگی انسان بر محیط زیست،
کاهش تولید زباله در منزل ،بافت کیسه
خرید و کاشت گل های آپارتمانی برای
شهروندان برگزار شد.
به گفته وی تهیه و توزیع کیسه های
پارچه ای در بین شهروندان ،تولید و انتشار

پادکست صوتی مدیریت سبز در احیای
اکوسیستم ویژه فضاهای مجازی همچنین
توزیع کتاب آموزش محیط زیست در سرای
محالت از دیگر فعالیت های به اجرا در آمده
به همین مناسبت است.

خبر كوتاه

چگونگی ثبت انتقاد ،شکایت ،پیشنهاد
و تشکر در سامانه ۱۸۸۸

«سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری
تهران( »)۱۸۸۸در روزهای شنبه تا چهارشنبه ( ۷:۳۰تا
 )۱۳:۳۰امکان پاسخگویی تلفنی به تماس شهروندان
تهرانی را دارد .همچنین شهروندان امکان ثبت پیام خود
را به صورت شبانه روزی (شنبه تا جمعه) از طریق سایت
 ۱۸۸۸دارند.
«سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری
تهران( »)۱۸۸۸در راستای توسعه سرمایههای اجتماعی
و جلب اعتماد عمومی شهروندان ،ایجاد درگاهی واحد
برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در شهرداری ،اعمال
نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری،
بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سالمت اداری و
تضمین اثربخشی سازمانی راه اندازی شده است .بنابراین
شهروندان میتوانند پیامهای مرتبط با شهرداری تهران
را قالب انتقاد ،شکایت ،پیشنهاد ،تقدیر و تشکر را در
سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران
ثبت کنند.
باتوجه به اینکه درخواستها و نیازمندیهای
مبتنی بر خدمات فوریتی همچون رفع سد معبر وانتی،
دستفروش و مصالح ،الیروبی انهار و جداول ،هرس،
آبیاری درختان و فضای سبز ،لکه گیری آسفالت،
نظافت معابر ،آبگرفتگی و دیگر موضوعات فوریتی که
با گذشت زمان ،مجدد قابل وقوع هستند باید فقط به
سامانه  ۱۳۷منعکس و از همان طریق تا حصول نتیجه
پیگیری شود .برهمین اساس زمان پاسخگویی تلفنی
از شنبه تا چهارشنبه ( ۷:۳۰تا  )۱۳:۳۰امکان پذیر
است .همچنین پس از اتمام ساعات اداری این سامانه
(شنبه تا چهارشنبه) ،شهروندان میتوانند پیام خود را با
شماره گیری تلفن  ۱۸۸۸از طریق پیغام گیر ثبت کنند.
شهروندان نیز میتوانند به صورت شبانه روزی در هفت
روز هفته از طریق سایت  ۱۸۸۸پیامهای خود در قالب
انتقاد ،شکایت ،پیشنهاد ،تقدیر و تشکر را ثبت و پس از
آن پیگیری کنند.
پس از ورود به سامانه  ،۱۸۸۸همانطور که در
تصویر مشاهده میکنید ،با کلیک بر گزینه «ثبت» و
قبول تمامی قوانین سایت ،میتوانید پیام مربوطه خود را
ثبت کنید؛ پس از بررسی پیام شما توسط ناظران ،امکان
پیگیری پیام و حصول نتیجه را خواهید داشت.

برگزاری نمایشگاه دستآفریدههای
زنان کارآفرین در مجموعه
شهدای خلیج فارس

نمایشگاه دستآفریدههای زنان کارآفرین به
مناسبت دهه کرامت ،از تاریخ  ۱۸لغایت  ۲۵خرداد
 ،۱۴۰۰در مجموعه فرهنگی گردشگری شهدای خلیج
فارس برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی روابط عمومی شرکت
عمرانی کارکنان شهرداری تهران ،در راستای همکاری
با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و حمایت از زنان
کار آفرین و سرپرست و همچنین به مناسبت دهه
کرامت و روز دختر با هدف حمایت از معیشت پایدار
زنان سرپرست خانوار ،نمایشگاه دستآفریدههای زنان
کارآفرین با همکاری شرکت عمرانی کارکنان شهرداری
تهران و شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهر در گذر
ارغوان مجموعه فرهنگی گردشگری شهدای خلیج
فارس دایر است.
در ایننمایشگاه  ۶۰نفر از زنان کارآفرین در زمینه
مشاغل خانگی ۱۰ ،مرکز توانمندسازی کوثر و ۵
تولیدکننده حامی اشتغال زنان سرپرست خانوار حضور
دارند.
عالقمندان می توانند به منظور بازدید از این
نمایشگاه از ساعت  ۱۶الی  ۲۱:۳۰تا تاریخ  ٢۵خرداد
ماه ،به محل برگزاری این رویداد مراجعه کنند.

برگزاری نمایشگاه دستآفریدههای
زنان کارآفرین

نمایشگاه دستآفریدههای زنان کارآفرین،
به مناسبت دهه کرامت ،از تاریخ  ۱۸لغایت ۲۵
خردادماه ،در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار
میشود.
به گزارش اداره کل امور بانوان شهرداری تهران،
به مناسبت دهه کرامت و روز دختر و همچنین روز
صنایع دستی و با هدف حمایت از مشاغل خانگی و
معیشت پایدار زنان سرپرست خانوار ،این نمایشگاه
توسط این اداره کل با همکاری شرکت ساماندهی
صنایع مشاغل شهر و شرکت عمرانی کارکنان
شهرداری تهران در محل دریاچه شهدای خلیجفارس،
گذر ارغوان برگزار می شود.
در این نمایشگاه  ۶۰نفر از زنان کارآفرین در
زمینه مشاغل خانگی ۱۰ ،مرکز توانمندسازی کوثر
و  ۵تولیدکننده حامی اشتغال زنان سرپرست خانوار
حضور دارند.
عالقمندان می توانند جهت بازدید از ساعت ۱۶
الی  ۲۱:۳۰تا تاریخ  25خرداد ماه ،به محل برگزاری
این رویداد مراجعه کنند.

شهر چگونه ارزان اداره شد؟

کاهش  ۴۲درصدی منابع در اختیار شهرداری نسبت به سالها  ۹۲تا ۹۵
میزان بازپرداخت در دوره فعلی بیش از  ۲برابر اصل
مبلغ تسهیالت دریافتی بوده است
تمام اقدامات شهرداری برای پرداخت بدهیها و ارزان
اداره کردن شهر در شرایطی بود که منابع در اختیار مدیریت
شهری در دوره  ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۶به نسبت دوره  ۱۳۹۵تا
 ۱۳۹۲و به قیمت ثابت سال  ۱۳۹۵حدود  ۴۲درصد کاهش
یافته است.
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران اوایل خرداد
امسال گزارشی با عنوان «تحویل و تحول» مشابه آنچه که
محمدعلی نجفی ،نخستین شهردار در مدیریت پنجم شهری
منتشر کرد ،از سوی پیروز حناچی ،شهردار تهران به صحن
شورای شهر ارایه شد .گزارشی از آنچه در طول چهار سال
بر شهر و شهرداری رفته و حاال با چه شرایطی قرار است به

مدیران بعدی تحویل شود.
آنطور که در بخش مالیه گزارش تحویل و تحول آمده
است؛ از کل بدهی  ۶۶هزار و  ۲۷۲میلیارد تومانی شهرداری
تهران ۵۰ ،هزار و  ۶۸۰میلیارد تومان سهم بدهیهای بانکی

است .تا پایان سال  ۱۳۹۹هم بابت سود و جرایم و سایر
هزینههای تسهیالت دریافتی از بانکها در دورههای گذشته،
معادل  ۹۳۹میلیارد تومان به بدهی شهرداری تهران اضافه
شده است.
با این حال ،مدیران شهری در دوره جدید دست روی
دست نگذاشتند و برای پرداخت بدهی  ۲راهبرد کلی را
پیگیری کردند؛ نخست استفاده از برات کار و دوم ایجاد
نکردن بدهی جدید بود.
بر اساس گزارش شهردار تهران ،میزان بازپرداخت
شهرداری تهران در دوره فعلی بیش از  ۲برابر اصل مبلغ
تسهیالت دریافتی خود بوده است و طی دوره این مدیریت
شهری نه تنها بدهی به خالص بدهی ها افزوده نشده ،بلکه به
میزان  ۹۷۴میلیارد تومان نیز از آن کاسته شده است .بخشی

از بدهیها هم ارزی است و نرخ تبدیل اختالف ایجاد میکند.
پیمانکاران هم در مجموع حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان
از شهرداری طلب دارند؛ پیمانکاران سازمانها و شرکتها
چهار و  ۴۰۰میلیارد تومان و پیمانکاران مناطق ،چیزی در
حدود هفت و  ۵۰۰میلیارد تومان.
پیشتر عبدالحمید امامی ،معاون مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران ،راه اندازی سیستم برات کار برای پرداخت
بدهی پیمانکاران را اقدامی درست برای پرداخت بدهی این
بخش عنوان کرده و گفته بود« :از طریق طبقه بندی طلب
پیمانکاران و راه اندازی برات کارت که یک سیستم تسهیالت
بسیار مناسبی بوده ،پرداخت این مطالبات را تقسیم بندی
نموده و مطالبات پیمانکارانی که زیر  ۱۰۰میلیون۵۰۰،
میلیون بوده و یا زیر یک میلیارد تومان بوده ،در سال ۹۸

پرداخت و کل تجمعات جمع آوری شد».
بر اساس گفتههای معاون شهردار تهران؛ در سال
گذشته  ۶هزار فقره به مبلغ  ۸۷۸میلیارد تومان برات کارت
صادر و در امسال هم هشت هزار مورد برات کارت ،در حال
صدور است .همچنین مطالبات پیمانکاران با ارقام بزرگتر ،با
تهاتر امالک و با همکاری سازمان سرمایه گذاری شهرداری
تهران تسویه میشود.
تمام این اقدامات برای پرداخت بدهیها و ارزان اداره
کردن شهر در شرایطی بود که منابع در اختیار مدیریت
شهری در دوره  ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۶به نسبت دوره  ۱۳۹۵تا
 ۱۳۹۲و به قیمت ثابت سال  ۱۳۹۵حدود  ۴۲درصد کاهش
یافته است .به طوری که در طول این دوره  ۴ساله ،شهرداری
 ۷۷هزار میلیارد تومان درآمد داشت.

