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اخبار

اجرای برنامه کاروان «یاد یاران»
در منطقه ۳

برنامه های فرهنگی ،هنری و ورزشی به مناسبت
هفته دفاع مقدس در محالت منطقه  ۳تهران برگزار
می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،۳احمد تواهن در جلسه هماهنگی هفته دفاع
مقدس که با حضور وحید احمدی فرمانده سپاه
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح و جمعی از مدیران
شهری بر گزار شد ،این هفته را پس از انقالب
شکوهمند اسالمی درخشان ترین برگ تاریخ معاصر
و حاوی اعلی ترین درجه از اتحاد و حماسه آفرینی
عنوان و بر اجرای بهینه یادواره فرهنگی اسطوره های
مقاومت و مجاهدت تاکید کرد.
شهردار منطقه  ۳گفت :هشت سال دفاع مقدس
گنجینه با ارزشی است که از شهدا به یادگار مانده
است که از آن می توان برای پیشبرد کشور و نمایش
نقشه مسیر به نسل جدید استفاده کرد.
در ادامه احمدی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت
بسیج شهید مفتح ضمن اشاره به مشارکت بهینه
شهردار تهران و فرمانده سپاه محمد رسول ا...
مبنی بر تشکیل ستاد بزرگداشت چهل و یکمین
سالگرد هفته دفاع مقدس و برگزاری پرشور این
یادواره ارزشمند گفت :مردم جمهوری اسالمی ایران
ترویج دهنده خوبی برای نهادینه کردن و الگو سازی
فرهنگ ایثار و شهادت هستند به طوری که در طول
این سال ها ،این الگوی دفاعی موفق را به دنیا صادر
کرده و امروز دستاوردهای آن را به تماشا نشسته
ایم .در سال جاری به منظور تقارن برنامه های هفته
دفاع مقدس با مراسم اربعین حسینی(ع) ،مقرر شد
برنامه های این هفته از  ۲۷شهریور ماه تا سوم مهر
ماه برگزار شود که می توان به راه اندازی کاروان
«یاد یاران» با حال و هوای جبهه و جنگ در محالت
 ۱۲گانه با استفاده از خودروهای تداعی کننده دفاع
مقدس و اتوبوس های قدیمی اشاره کرد.
ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در قالب
تئاتر ،روایت ،نقالی ،پرده خوانی و  ...هر روز به مدت
یک ساعت پس از اذان مغرب و عشاء در پارک های
ملت ،زرگنده ،طالقانی و میدان های ونک ،مادر ،شیخ
بهایی و قبا برای شهروندان عزیز برگزار می شود.
همچنین برگزاری تعداد  ۵یادواره شهدا به
صورت مجازی و حضوری ،تجلیل از ایثارگران و
خانواده شهیدان و برپایی ایستگاه های صلواتی از
جمله برنامه هایی هستند که برای هفته دفاع مقدس
و زنده نگه داشتن فرهنگ غنی ایثار و شهادت تدارک
دیده شده اند.
در پایان این نشست شهردار منطقه بر تشکیل
جلسه ستاد هماهنگی در سطح نواحی نیز تاکید کرد.

ورود  ۵۰۰اتوبوس به ناوگان حمل و نقل
پایتخت با آغاز سال تحصیلی

فعالیت مجدد سرویس های مدرسه
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود
 ۵۰۰دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی
پایتخت همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و
گفت :با بازگشایی حضوری مدارس فعالیت مجدد
خطوط سرویس مدرسه از سر می گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران؛ محمود ترفع در مورد تمهیدات شرکت واحد
اتوبوسرانی همزمان با آغاز سال تحصیلی با اشاره به
عدم تعیین نهایی بازگشایی حضوری مدارس گفت:
تاکنون آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ،آغاز سال
جدید تحصیلی را در آبان ماه اعالم کردند و به همین
دلیل در تالش هستیم تا  ۵۰۰دستگاه اتوبوس به
ناوگان حمل و نقل تهران اضافه کنیم.
او با بیان اینکه قرارداد خرید  ۲۰۰دستگاه
انجام گرفته و تفاهم نامه آن با دو شرکت انجام
شده و قرارداد آن به زودی منعقد خواهد شد ،گفت:
همچنین  ۳۰۰دستگاه از اتوبوسهای دو کابین و تک
کابین در حال تعمیر و تجهیز هستند تا آماده به
کار شوند و تا آغاز سال تحصیلی وارد چرخه خدمت
رسانی شوند.
ترفع از فعالیت مجدد خطوط سرویس مدرسه
با بازگشایی حضوری مدارس خبر داد و افزود :در
سنوات گذشته در هر منطقه یک خط سرویس مدرسه
برای ارائه خدمات به دانش آموزان ایجاد شد اما با
غیرحضوری شدن مدارس در پی شیوع کرونا،فعالیت
این خطوط نیز متوقف شد اما هر زمانی که مدارس
حضوری فعال شوند این خطوط نیز بالفاصله فعال
خواهند شد.

تبدیل پناهگاه های دفاع مقدس
به اماکن امن و اضطراری

ستاد مدیریت بحران منطقه  ۲طرح شناسایی و
احیای پناهگاه های دوران دفاع مقدس را اجرا می
کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،۲
فرزاد قهرمانی ،دبیر ستاد بحران با اشاره به ضرورت
آمادگی در برابرحوادث غیر مترقبه گفت:در راستای
برنامه های ستاد مدیریت بحران مبنی برشناسایی و
احیای پناهگاه های دفاع مقدس،این طرح با همکاری
نواحی اجرا می شود.
وی تقویت زیرساخت ها و مراکز امن اضطراری
در محالت را از جمله اهداف این طرح برشمرد و
گفت :پناهگاه های مدارس با هماهنگی اداره
آموزش و پرورش پس از شناسایی ،با اجرای طرح
های عمرانی احیا و بهسازی می شود.
به گفته قهرمانی با اجرای این طرح پناهگاه
های دفاع مقدس پس از بهسازی به اماکن امن
و اضطراری برای استفاده در زمان وقوع بحران
تبدیل می شود.
دبیر ستاد بحران افزود :شناسایی و طبقه بندی
زیرساخت ها  ،مراکز و تاسیسات حیاتی  ،تهیه بانک
اطالعات زیرساخت ها و تاسیسات منطقه را از دیگر
برنامه های در حال اجرا است.

شهردار تهران:

شهرفروشی خط قرمز ما است

شهردار تهران گفت :روال این است
که در قالب طرح جامع بتوانیم بازسازی
و نوسازی شهر را انجام دهیم و سرعت
بخشیدن به هر چیزی که در قالب قانون
باشد را حسن می دانیم؛ اما آن چیزی که
تحت عنوان تراکم فروشی و شهر فروشی
باشد خط قرمز ما است و به سمت آن
نخواهیم رفت.
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح
دیروز – سه شنبه  ۲۳شهریور  -۱۴۰۰در
حاشیه حضور در صحن شورای اسالمی
شهر تهران گفت :موضوع جایزه خوش
حسابی برای کسانی که عوارض شان
را نقدا پرداخت کنند همواره در طول
سالهای مختلف مد نظر قرار میگرفته
است و امسال نیز برای پرداخت تا  ۶۰روز
 ۲۵درصد جایزه در نظر گرفته شد .البته
طبق قانون حق تخفیف نداریم و میتوانیم
جایزه خوش حسابی را تعیین کنیم و بر
همین اساس الیحه دوفوریتی را تقدیم
شورا کردیم و اعضای شورا برای تصویب
آن لطف کردند .امیدواریم شهروندان از این
فرصت استفاده کنند و با پرداخت نقدی
 ۲۵درصد کاهش هزینهها برای آنها مهیا
شود.
او افزود :تعداد صدور پروانه ها نسبت
به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده؛ اما
نکته مهمتر این است که تغییراتی که
شورای پنجم در بحث عوارض داده بود
سبب شد که انقباضی برای ساخت و ساز
در شهر ایجاد شود بنابراین دو ویژگی مد
نظر قرار گرفت؛ نخست اینکه بین  ۳۰تا
 ۶۵درصد تعدیل نرخ عوارض صورت بگیرد
که به این دلیل است که شورای شهر

میانگین  ۵۰درصد را تصویب کرده بود و
در محاسباتی که انجام شده بود نیز حدود
 ۱۰درصد از صدور قبوض ،باالی ۱۰۰
درصد درآمده بود ،ماحصل جلسات این
شد که بین  ۳۰تا  ۶۵درصد تغییرات داده
شود که مصوبه شورا لحاظ شود و مبتنی
بر آن هم از دیروز عملیاتی شد و مشکالتی
که از گذشته وجود داشت ،رفع شد.
امکان استفاده از کمک خیرین
در اربعین
زاکانی با بیان اینکه مصوبه دوم
پیرامون مراسم اربعین و نحوه حضور
در این مراسم بود ،ادامه داد :همه ساله
روال این بوده که بخشی از زحمت کشان
شهرداری برای خدمت در نجف و کربال
اعزام می شدند و این تعداد در برخی
ادوار به  ۲هزار نفر هم می رسید .طبق
سهمیه ای که امسال در اختیار شهرداری
قرار داده شده است  ۳۰۰نفر را این مراسم

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خبر داد :

اعزام خواهیم کرد و بنا شد که این افراد از
کسانی که ویژگی های ممتازی دارند ،از
سوی خود نواحی انتخاب و معرفی شوند
و از جنبه تشویقی برای حضور در اربعین
حسینی و ارائه خدمت به زائران سیدالشهدا
(ع) اعزام شوند.
شهردار تهران درباره امکان استفاده
از ظرفیت بسیج در اربعین اضافه کرد :در
مصوبه ما امکان استفاده از کمک خیرین
و دیگران لحاظ شده بود البته  ۶میلیارد
تومانی که برای اعتبار لحاظ شده در
سالهای قبل بیشتر بود اما این محاسبه
ای بود که بین معاونت خدمات شهری
و شورای شهر صورت گرفته بود و تاکید
کردیم که در همین قالب و به صورت
شفاف این امر انجام شود که اگر قرار بر
انجام تغییری به عنوان متمم شد تغییرات
به شورا آورده شود تا کاری خارج از ضوابط
انجام نشود.

در صورت لزوم تغییرات
سر فرصت انجام خواهد شد
او درباره انتصابات در شهرداری با بیان
اینکه موضوع انتصابات هنوز آغاز نشده،
توضیح داد :در مناطق و سایر بخشها در
شهرداری کارها طبق روال و به صورت
محکم و جدی در حال انجام است و سر
فرصت جایی که تغییر الزم باشد انجام
خواهیم داد.
به سمت شهر فروشی نخواهیم رفت
زاکانی در پاسخ به این پرسش که آیا
قرار است رویه شهرداری نسبت به تراکم
فروشی و ساخت وساز تغیر کند ،عنوان
کرد :روال این است که در قالب طرح جامع
بتوانیم بازسازی و نوسازی شهر را انجام
دهیم و سرعت بخشیدن به هر چیزی که
در قالب قانون باشد را حسن می دانیم؛ اما
آن چیزی که تحت عنوان تراکم فروشی
و شهر فروشی باشد خط قرمز ما است و
به سمت آن نخواهیم رفت و مسیر درست
پیشرفت و توسعه شهر را دنبال خواهیم
کرد.
تبدیل تهدید بافت ناپایدار به فرصت
شهردار تهران یادآور شد :سال گذشته
 ۶۷درصد درآمد شهرداری از شهرسازی
بوده؛ اما همه اینها تراکم فروشی نیست و
این اشتباه مصطلحی است که عدهای کل
این  ۶۷درصد را به یک نوعی به تراکم
فروشی مرتبط میکنند .اگر در قبال قانون
این امر محقق شود مفید و موثر است چرا
که ما  ۱۲هزار متر بافت ناپایدار در شهر
داریم که هم یک تهدید بزرگ و هم یک
فرصت است و ما از فرصت آن استفاده و
تهدیدات آن را مرتفع خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه خبر داد :

پیگیری جدی برای احداث  ۴گرمخانه جنرال جدید

اتمام واکسیناسیون کارکنان ،خانواده ها و پیمانکاران منطقه ۷

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درخصوص برنامه های آینده این
معاونت در حوزه مراکز نگهداری گفت :ما باید در دوره جدید چهار گرمخانه جنرال
تهران را که از گذشته طرح ریزی شده است ،احداث کنیم.
صبح دیروز ۲۳ -شهریور  - ۱۴۰۰محمدامین توکلی زاده ،معاون امور اجتماعی
و فرهنگی شهرداری تهران با حضور سید مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه و
خدمات اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری از گرمخانه خاوران
بازدید کردند.
امین توکلی زاده درباره بازدید امروز از مرکز خاوران گفت :مراکزی که اکنون
به عنوان مراکز نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند ،در شأن شهروندان جمهوری
اسالمی نیست و باید بهبود یابند اما این منافی زحماتی که همکاران ما در سازمان
رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی در دوره قبل کشیده اند نخواهد بود.
توکلی زاده در ادامه درخصوص برنامه های آینده معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
در این حوزه بیان کرد :ما باید در دوره جدید چهار گرمخانه جنرال تهران را که از
گذشته طرح ریزی شده است با پیگیری از شورای شهر ،احداث کنیم.
او درباره نگهداشت یا بازسازی گرمخانه خاوران گفت :این تصمیمی است که
باید در روزهای آینده و با توجه به مشاهداتی که امروز از گرمخانه خاوران داشته ایم،
برنامه ریزی و اجرا کنیم.
در این بازدید سید مالک حسینی ،مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی،
بخش های مختلف گرمخانه خاوران را به معاون امور اجتماعی و فرهنگی نشان داد و
مشکالتی که برای رسیدگی و ارائه خدمات به افراد مددجو در بخش های ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی ،ارائه خدمات مددکاری و بازتوانی (در مراکز بهاران) ،تامین هزینه
نگهداری و … وجود دارد را با معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در میان
گذاشت.

در راستای حفظ سالمت کارکنان مجموعه شهری و خانواده هایشان برای مقابله
با ویروس کرونا ،مرحله اول واکسیناسیون شامل کارمندان و نیروهای خدماتی به
همراه خانواده های آنها و پیمانکاران معاونت ها در منطقه  ۹با رعایت پروتکل های
بهداشتی انجام شد .به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ،۹
فاطمه جوادی فرد ،معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه با اعالم این خبر گفت:
مجموعه شهری در منطقه  ۹شهرداری تهران همسو با مناطق دیگر شهری در راستای
واکسینه کردن پرسنل و خانواده های آنها در  ۵نوبت نسبت به واکسیناسیون در پهنه
غربی پایتخت اقدام کرد .او افزود :در دو مرحله  ۲۴۸و  ۸۲نفر و در مجموع  ۳۳۰نفر از
کارمندان در سوله بحران پارک بعثت دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه  ۹در ادامه عنوان کرد :همچنین با
هماهنگی های انجام شده و با شروع عملیات واکسیناسیون در غرب تهران ۶۰ ،نفر
از نیروهای خدمات به عنوان اولویت اول ،در سوله بحران منطقه نیز واکسینه شدند.
او همچنین واکسیناسیون پیمانکاران را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و
گفت :پیمانکاران معاونت های خدمات شهری ،ترافیک و عمران نیز از دیگر افرادی
هستند که جزو اولویت های مجموعه شهری برای دریافت واکسن کرونا بوده که در
مجموع  ۲۶۱نفر را شامل شدند .جوادی فرد خانواده های پرسنل را عضوی از مجموعه
شهری دانست و تاکید کرد :سالمت پرسنل و خانواده های آنها اولویت اصلی مجموعه
شهری است و بالفاصله پس از اتمام دوز اول واکسن کرونای کارکنان ۲۵۰ ،نفر از
خانواده های آنها به همت اداره رفاه منطقه در ساختمان مرکزی نیز واکسینه شدند
که از این میان  ۲۴۰نفر واکسن سینوفارم و  ۱۰نفر واکسن برکت را دریافت کردند.
او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که با دریافت دوز دوم واکسن کرونا توسط پرسنل،
خانواده ها و پیمانکاران در انتهای شهریور و مهر ماه شاهد اتمام موفقیت آمیز عملیات
واکسیناسیون و ایمنی و سالمت کارکنان خدوم مجموعه شهری در منطقه  ۹باشیم.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

مهمتر از تصویب لوایح اجرای درست آن است

رییس شورای اسالمی شهر تهران گفت:
بعضی اوقات لوایحی تصویب شده اما یا اجرا
نشده یا سخت اجرا شده است .اصل بر کار
کردن و برنامه ریزی درست است .قاعدتا
شورایی که در ابتدای کار است نمیتواند در
ابتدا طرح و الیحه داشته باشد.

مهدی چمران ،رئیس شورای اسالمی
شهر تهران ،در دوازدهمین جلسه شورا گفت:
تشکر می کنم از همه دوستان بابت احوال
پرسی ها و تماس هایی که داشتند و عذر می
خواهم که نتوانستم به همه پاسخ دهم.
او ادامه داد :امروز بنا به روایتی سالگرد
شهادت امام حسن مجتبی (ع) است ،این
روز را تسلیت عرض می کنم ان شاءاهلل که
هم امروز و هم در  ۲۸صفر فرصت داشته
باشیم که به خوبی از عهده عزاداری این
روز بربیاییم.
اصل مسئله کار کردن و برنامه ریزی
درست است
این در حالی است که چمران،

همچنین در حاشیه دوازدهمین جلسه
شورا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این
پرسش که به چه دلیل در چند جلسه
گذشته طرح و الیحهای به تصویب نرسیده
است ،گفت :تصویب الیحه چندان مهم
نیست که در شورا مدام الیحه تصویب
شود ،بعضی اوقات لوایحی تصویب شده
است اما یا اجرا نشده و یا سخت اجرا شده
است.
او ادامه داد :اصل مسئله کار کردن و
برنامه ریزی درست است .قاعدتا شورایی
که در ابتدای کار است نمیتواند در ابتدا
طرح و الیحه داشته باشد ولی به تدریج
طرح ها و لوایح در دستور کار قرار خواهد

گرفت.
رییس شورای شهر تهران بیان کرد:
برای اینکه بتوانیم لوایح خوبی داشته
باشیم باید مطالعه کنیم .االن مطالعات
انجام شده و بنده بیش از  ۳۰مورد برای
دستور دارم اما باید روی این مسائل فکر
شود و در کمیسیون ها مطرح و بعد در
صحن شورا پیگیری شود.
او درخصوص انتصابات شهرداری
تهران گفت :بایستی درباره این موضوع
فکر شود ،جلسات متعددی با شهردار
تهران تشکیل شده و مالقات های بسیاری
نیز انجام شده است تا تصمیمات خوبی
گرفته شود.

نتیجه بیتوجهی دولت به انتقال نمایشگاههای بزرگ به شهر آفتاب

درآمد ساالنه  ۱۰۰۰میلیاردی که شهرداری از دست داد

پیشبینیها نشان میدهد در صورتی که
نمایشگاههای بزرگ به شهرآفتاب منتقل میشد،
شهرداری تهران ساالنه درآمدی نزدیک به یک هزار
میلیارد تومان به دست میآورد.
محمدرئوف قادری ،مدیرعامل شرکت نمایشگاهی
شهرآفتاب با بیان اینکه در صورت انتقال نمایشگاهها به
شهرآفتاب ،مزیتهای اقتصادی و بازرگانی زیادی نصیب
شهرداری تهران میشد ،توضیح داد :یکی از این مزیتها،
ایجاد درآمد عملیاتی پایدار شهری با پیشبینی بیش از
یک هزار میلیارد تومان در سال برای شهرداری تهران
است.
به گفته او؛ درآمد ارزش افزوده حاصل از سرمایهگذاری
در پروژه شهر آفتاب که بیش از  ۳۰برابر سرمایهگذاری
اولیه تخمین زده میشود ،حاال به عددی بیش از ۴۰
هزار میلیارد تومان رسیده و این در شرایطی است که
شهرداری میتوانست این میزان درآمد را به دست آورد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاهی شهرآفتاب ،یکی دیگر
از مزیتهای اقتصادی و بازرگانی انتقال نمایشگاهها به

شهرآفتاب و همینطور ایجاد منطقه آزاد تجاری را ایجاد
ظرفیت مناسب برای برگزاری اکسپوی جهانی و منطقهای
از سوی اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی( )UFIکه
متضمن درآمد قابل توجه ارزی و ریالی برای کشور خواهد
بود ،عنوان کرد.
قادری ،کاهش ترافیک و آلودگیهای زیست
محیطی ،افزایش سطح رضایت مندی عمومی مردم
تهران ،کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب تهران و
ارتقاء سطح شهروندی در مناطق جنوبی شهر تهران با
ایجاد جاذبههای فرهنگی و اجتماعی را از مزیتهای
اجتماعی و و فرهنگی انتقال نمایشگاههای بزرگ به
شهرآفتاب توصیف کرد.
او در عین حال به موانع و چالشهای پیشروی
نمایشگاه شهرآفتاب هم اشاره کرد و گفت :نبود
زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب که طرفین ذینفع
در این مهم ،اعم از دولت ،شهرداری و نهادهای مربوطه
را ملزم به انتقال نمایشگاهها کند و نبود سرمایه گذاری،
تکمیل و توسعه زیرساختهای نمایشگاه شهر آفتاب در

فاز  ۲و سه و رفع نواقص موجود در فاز یک بخشی از
این موانع هستند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاهی شهرآفتاب برای
تکمیل فاز یک این نمایشگاه  ۲ارهکار هم ارایه کرد:
نخست؛ جذب سرمایههای بخش خصوصی از طریق بازار
سرمایه و یا مشارکت مدنی و دوم؛ مشارکت دولت (وزارت
صمت) با شهرداری تهران در صورت تمایل به تصدیگری
در حوزه نمایشگاه.

خبر كوتاه

اجرای عملیات احداث دومین پارکینگ
مکانیزه منطقه ۱۹؛ بزودی

نشست شهردار منطقه  ۱۹با اعضای هیئت
رئیسه شورایاری این منطقه با هدف بررسی مطالبات
محالت و پیگیری پروژه های توسعه محله ای برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۹
علی توکلی در نشست با هیئت رئیسه شورایاری که
با حضور معاونین این منطقه برگزار شد ،بر پیگیری
مستمر اجرای پروژه های توسعه محله ای در رفع
مطالبات محالت و کسب رضایت شهروندان تأکید
کرد و گفت :در همین راستا با نظارت بر اجرای این
پروژه ها گام های موفقی در توسعه و آبادانی محالت
برداشته می شود.
او با اشاره به اهمیت نگهداشت شهر افزود :در
این خصوص کلیه مخازن زباله مکانیزه منطقه که از
مهمترین تجهیزات نظافتی شهر و پاکیزگی محیط
شهری است ،نوسازی و  ۸۵مخزن جدید نیز در
کوچه ها و معابر نواحی پنجگانه این منطقه جانمایی
و نصب شده است.
شهردار منطقه در ادامه خواستار تسریع در
اجرای عملیات احداث دومین پارکینگ مکانیزه
منطقه ( ۱۹جانباز) شد و اظهار کرد :این پارکینگ
که در زمینی به مساحت حدودی  ۴هزار متر مربع
در محله نعمت آباد ساخته می شود ،ظرفیت پارک
 ۲۰۰خودرو را دارد و با بهره برداری از آن بخشی از
مطالبات شهروندان درخصوص تأمین پارکینگ رفع
خواهد شد.
این مسئول با اشاره به اهمیت ایجاد بوستان
در محله شهید کاظمی و موافقت شهرداری منطقه،
خواستار پیگیری این موضوع از شورای اسالمی شهر
تهران و موقوفه شد.
توکلی در این نشست همچنین بر پیگیری رفع
نواقص زمین چمن بوستان  ۲۲بهمن ،جمع آوری
درختان لوپ غرب بزرگراه شهید کاظمی ،احداث
سوله های ورزشی امام خمینی (ره) و شهدای نعمت
آباد ،بازگشایی کوچه صدر ،عملیات ایجاد نهر در
کوچه فاطمه الزهراء (س) ،برآورد هزینه به منظور
تأمین روشنایی خیابان مهرآرا و ...تأکید کرد.
براساس این گزارش اعضای هیئت رئیسه
شورایاری ها ضمن تشکر از توجه ویژه و خدمات
شایسته شهردار منطقه به شهروندان از تالش های
شبانه روزی مدیریت شهری منطقه در راستای
توسعه و آبادانی محالت تقدیر کردند.
همچنین این اعضاء از تشکیل قرارگاه فرهنگی
اجتماعی والیت با محوریت اجرای ویژه برنامه های
فرهنگی با همکاری نهادهای اجرایی مختلف در
منطقه و به مناسبت هفته دفاع مقدس قدردانی
کردند.
گفتوگو با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

سازه یادمان شهدای تهران در هفته
دفاع مقدس افتتاح می شود

به گفته معاون شهردار تهران یکی از دالیل
کندی روند پروژه «بهراه» در سال نخست اجرا،
شرایط کرونا و کمبود سیمان در پایتخت است.
صفا صبوری دیلمی ،معاون فنی و عمرانی
شهرداری تهران درباره پروژه «بهراه» توضیح داد:
طبق برنامه ریزی باید ساالنه  ۵۰۰کیلومتر مسیر
پیاده راه ،بهسازی ،مناسب سازی و ساخته شود؛ این
عدد یک هدف عالی در پروژه «به راه» بشمار میرود.
او با بیان اینکه سال گذشته این عدد محقق
نشد ،عنوان کرد :علت این بود که شهر تهران با
ِ
محدودیت فعالیت عمرانی در شرایط کرونا
مشکل
دست و پنجه نرم میکرد .کارگران شهرداری هم
تمام مشکالت و محدودیتهای شهروندان در شرایط
کرونایی را دارند.
صبوری دیلمی در ادامه اضافه کرد :یکی دیگر از
مشکالت کمبود سیمان در چند ماه اخیر است که به
بیشتر پروژههای مدیریت شهری لطمه وارد کرد .در شهر
تهران تنها یک کارخانه سیمان وجود دارد که متعلق به
بنیاد مستضعفان است اما به علت مشکل جدی کشور با
کمبود سیمان مواجه شد ،قیمتها بسیار افزایش یافت.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه همزمان با تشدید
آلودگی هوا در پایتخت ورود کامیون به تهران ممنوع
میشود ،گفت :زمانیهم که عبور و مرور کامیون ممنوع
شود تمامی پروژههای عمرانی به تعبیری میخوابد .سال
گذشته  ۵۰روز از  ۳۶۵روز کامیون ممنوع بود .تمامی
این موارد سبب میشود که به اهداف خود در پروژه
نرسیم.
تحقق  ۶۰درصدی پروژه «بهراه» در سال اول
او ضمن اشاره به تحقق  ۶۰درصد هدف در سال
نخست اجرای پروژه «بهراه» ،گفت :این آمار با کمبود
نقدینگی و شرایط کرونا در سال  ،۱۳۹۹آمار خوبی
است.
به گفته صبوری دیلمی؛ درحال حاضر در  ۱۴ماه
گذشته آمار پروژه «بهراه» از  ۳۰۰کیلومتر عبور کرده و
بیش از  ۱۰۰کیلومتر هم در دست اجرا است.
معاون شهردار تهران در ادامه بیان کرد :نظر ما این
است که در پروژه «بهراه» آمار بهسازی  ۵۰۰کیلومتر
مسیر پیاده راه را در مدیریت شهری جا بیندازیم و در
طول  ۱۰سال آینده به  ۵هزار کیلومتر پیاده راه مناسب
در شهر تهران برسیم.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی انتخاب
مسیرها در مناطق ۲۲گانه تهران ،توضیح داد :پروژه
بهراه یک نقشه دارد و بهسازی پیاده راه ها در تمامی
مناطق تهران به صورت عادالنه توزیع شده است و
تمامی مراکز مهمی که بهراه باید از کنار آن عبور کند
براساس نقشه درحال اجرا است .فاز نخست نقشه هزار و
 ۴۰۰کیلومتر است که درحال انجام آن هستیم .سازمان
مشاور به مروز نقشه فازهای بعدی را آماده خواهد کرد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه
امسال  ۶۰پروژه در دست اجرا است ،افزود :به احتمال
زیاد در هفته دفاع مقدس یادمان شهدای تهران در
میدان امام خمینی (ره) افتتاح شود.

