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نشاط شهروندی باید در شهر توسعه یابد

مجموعه اسکواش ،پدل و راکتبال برج میالد تهران
دوشنبه  ۲۶مهر ماه همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی
و با حضور سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان،
محمدامین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران ،مدیران شهری و جمعی از مدیران ورزشی
و ورزشکاران کشور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی برج میالد ،در این مراسم
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان کشور ضمن تشکر
از مدیران برج میالد و بخش خصوصی برای راه اندازی
این باشگاه در نماد ملی ایران گفت :بخش خصوصی عشق
خاصی به توسعه ورزش دارد ،باید از بخش خصوصی
حمایت کرد و زیر پای آنان ،فرش قرمز پهن کرد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی
افزود :هفته تربیت بدنی به واقع نوروز ورزش ایران محسوب
میشود چرا که در آن یک سال تالش و پویایی ها ظهور
می یابد .باید در مدیریت ورزش به گونه ای کار کرد تا به
مناطق کم برخوردار و محروم بیشتر رسیدگی شود و حضور
بانوان در ورزش مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این مراسم محمد امین توکلی زاده معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت :شهردار
تهران تاکید بسیار روی سالمت شهروندان دارند و مورد
دادن سالمت شهروندان را در راس برنامه های
توجه قرار
ِ
شهرداری تهران قرار داده اند .چرا که بیماری کرونا شرایط
و فشار زیادی را روی شهروندان وارد کرده و بسیاری از آنها
خانواده و بستگان خود را از دست داده اند.
او ادامه داد :در حال حاضر تهران شهری خاکستری
رنگ است و باید رنگش را تغییر دهیم ،این کار میسر نمی
شود مگر با همت و تالش سرمایه گذاران بخش خصوصی.
همه با هم باید دست به دست هم دهیم تا نشاط و سالمتی
را در شهر توسعه دهیم.
همچنین مجتبی توسل مدیرعامل برج میالد گفت:
در دو سال اخیر که کشور درگیر بیماری شیوع کرونا بود،
مجموعه های فرهنگی ،گردشگری و ورزشی پایتخت از
جمله مجموعه گردشگری برج میالد تعطیل شد و بسیاری
از موضوعات ما از جمله بحث درآمدزایی را تحت الشعاع
قرار داد.
او ادامه داد :اگرچه بازدید از مجموعه برج در شرایط
کرونایی کشور تعطیل شد ،اما همکاران پرتالش ما این
تهدید را به فرصت تبدیل کردند و با لطف خدا گام دوم
تاریخ توسعه برج میالد در این ایام کلید خورد و پروژه
های بزرگی از جمله باشگاه اسکواش ،بولینگ ،شهربازی،
جامپینگ و تم پارک افسانه های ایران با سرمایه گذاری
صد درصدی بخش خصوصی آغاز به کار کرد بسیاری از این
پروژه ها در این ایام باالی  ۹۰درصد پیشرفت داشته اند و
همه این پروژه ها به زودی افتتاح می شوند و شهروندان و
عالقه مندان در دوران پساکرونا با برج میالدی متفاوت از
گذشته مواجه خواهند شد همراه با جذابیت ها و خدماتی
نوین و هیجان انگیز.
مجموعه اسکواش ،پدل و راکتبال برج میالد روز
دوشنبه همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی افتتاح شد .این
مجموعه ورزشی با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی
در مساحتی بالغ بر یکهزار و  ۸۰۰مترمربع شامل شش
کورت اسکواش و یک کورت پدل در ضلع جنوب غربی برج
میالد ساخته شده است .این مجموعه مدرنترین ،بزرگترین
و مجهزترین مجموعه اسکواش و پدل کشور محسوب می
شود که ظرفیت برگزاری مسابقات ملی و بین المللی را
دارد.
معاون شهردار تهران در جلسه شورای شهر:

اساسنامه سازمانهای شهرداری دارای
اشکاالت اساسی است

فروزنده یکی از اشکاالت اساسی اساسنامه و آییننامه
معامالتی  ۱۹سازمان شهرداری را مسایل حقوقی عنوان
کرد و گفت :شهرداری با کمک شورای شهر و هماهنگی با
کمیسیونهای تخصصی تصویب آییننامهای را میتواند در
دستور کار قرار دهد که سبب بهبود و انضباط کار سازمانها
میشود.
لطفاهلل فروزنده ،معاون برنامهریزی ،توسعه سرمایه
انسانی و امور شورای شهرداری تهران دیروز –سهشنبه
 ۲۷مهر  -۱۴۰۰در هفدهمین جلسه شورای شهر تهران
در تشریح الیحه توقف آییننامه معامالتی سازمانها
و شرکتهای شهرداری گفت :در شورای شهر پنجم،
اساسنامه مربوط به  ۱۹سازمان تصویب و به وزارت کشور
ارسال شد.
به گفته او؛ این مصوبه دارای اشکاالت اساسی است
و تمام کارشناسان و مسئوالن سازمانهای شهرداری بر
این موضوع تاکید دارند و معتقدند که اجرای آییننامه
معامالتی ،مشکالت زیادی برای شهرداری تهران و این
سازمانها ایجاد میکند.
فروزنده با بیان اینکه باید کار کارشناسی دقیقی
در این رابطه انجام شود ،توضیح داد :شهرداری با کمک
شورای شهر و هماهنگی با کمیسیونها آییننامهای که
سبب بهبود و انضباط کار سازمانها میشود را میتواند در
دستور کار قرار دهد.
معاون برنامهریزی ،توسعه سرمایه انسانی و امور
شورای شهرداری تهران ،گفت :شورای شهر تهران و
شهرداری در دوره جدید برنامهها و نقطه نظرهایی دارند
که باید در اساسنامه سازمانها لحاظ شود.
ابوالفضل فالح ،معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
تهران هم در جلسه دیروز شورای شهر تهران ،درباره
آییننامه معامالتی سازمانهای شهرداری ،با بیان اینکه
اساسنامه فعلی اشکالهای اساسی دارد توضیح داد :یکی
موارد مورد توجه در این دوره به عنوان شورای انقالبی و
مجموعه مدیریت شهری انقالبی جلوگیری از فساد است.
این در شرایطی است آییننامه معامالتی  ۱۹سازمان دارای
اشکاالت حقوقی و خالهای زیادی است که سبب بروز
تخلفات میشود.
به گفته معاون شهردار تهران ،اشکاالت حقوقی از این
خالها رخ میدهد که برای اصالح آن کار حقوقی نیاز است.
دومین مساله این است که آییننامه معامالتی سازمانها
نیاز به کارشناسی زیادی دارد و در عین حال که تیم جدید
تمام وقت در حال کار است ،اما سرعت عمل نباید سبب
شود اساسنامه مشکلدار در سازمانها اجرا شود.
دو فوریت الیحه «توقف اساسنامههای  ۱۹سازمان
وابسته به شهرداری تهران به انضمام آییننامه مالی
و معامالتی سازمانهای وابسته و مقررات استخدامی
مستخدمین موقت شهرداری تهران» با  ۱۹رای موافق
اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.

شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر:

تجمیع  ۱۲۰۰حساب شهرداری در خزانه واحد

علیرضا زاکانی با بیان اینکه مهمترین
چالش مدیریت شهری ششم در آغاز فعالیت
موضوع حقوق و دستمزد بود ،عنوان کرد:
برخی از شهرداران در گذشته در ابتدای کار
خود با قرض حقوق و دستمزد را پرداخت
میکردند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور
در هفدهمین جلسه شورای اسالمی شهر
تهران ضمن تبریک هفته وحدت و میالد
حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق(ع)
گفت :باید همه تالش خود را به کار بگیریم
تا در مسیر اهدافی که از سوی حضرت رسول
اکرم(ص) به ما رسیده است گام برداریم.
او ادامه داد :بابت عدم حضور در جلسه
گذشته شورا عذرخواهی میکنم .درباره
شایعه پراکنی تعدادی از رسانه ها در مورد
عدم حضور و کسالت بنده نیز باید بگویم
که مدیریت شهری به دنبال تحول است.
موضوعات مهمتری وجود دارد که رسانه ها
بخواهند به چنین موضوعی آن هم به خالف،
اشاره کنند.
*ترسیم افق مطلوب برای تهران
زاکانی خاطرنشان کرد :برای شهر تهران
افق و آینده ای مطلوب را ترسیم کردیم و
همه تالش مان این است که گام به گام به
سمت دستیابی به این افق و آینده مطلوب
حرکت کنیم.
شهردار تهران اضافه کرد :برای ترسیم
این افق ابتدا نیاز بود تا اشراف کاملی از
وضعیت موجود شهر تهران به دست بیاوریم
تا برنامه های در دست تدوین به صورت
منطقی و براساس داشته ها و ضروریات
ترسیم شود.
او افزود :در  ۲۶روز حد فاصل زمان
انتخاب از سوی اعضای محترم شورا تا زمان
صدور حکم از سوی وزیر محترم کشور
فرصت مناصبی به وجود آمد تا این اشراف
ایجاد شود هرچند که از گذشته اطالعاتی
وجود داشت اما این مدت زمان کمک کرد تا
اشراف دقیق تری از موضوعات با عدد و رقم
و اطالعات کارشناسی ایجاد شود.
شهردار تهران ضمن اشاره به مدت
حضور یک ماه و نیمه خود در مدیریت
شهری ،بیان کرد :اساس این بود که
در همکاری تام و تمام با شورا ،قاعده
گذاریهایی انجام شود چرا که بنده اهل کار
سلیقهای نیستم و اقتضای شهر نیز مسأله
سلیقهای را نمیطلبد؛ بنابراین گام به گام
به سمت آینده مطلوب پیش خواهیم رفت.
او خاطرنشان کرد :در ابتدای کار و پیش از
صدور حکم برای معاونان شهردار تهران با
آنها جلساتی گذاشته شد و روالی از طریق
 ۱۰کارگروه شکل گرفت تا نحوه حرکت از
وضع موجود به آینده مطلوب بررسی شده و
برای آن برنامه ای مدون تدوین شود.
زاکانی با بیان اینکه با اجرای این
اقدامات مرحله شناخت پشت سر گذاشته
شد ،ادامه داد :مهمترین چالش شهرداری در
ابتدای کار موضوع حقوق و دستمزد بود که
در برخی مواقع از  ۲۸ماه شروع و تا  ۱۵ماه
بعد هم موضوع واریزی ها نیز طول میکشید.
برخی از شهرداران گذشته تهران هر ماه در
ابتدای کار خود با قرض این کار را انجام می
دادند .بنابراین همت اصلی خود را برای حل
این مشکل گذاشتیم و توفیق پیدا کردیم در
روز بیست و هشتم ماه ،حقوق بدون انجام
هیچ گونه تخلفی پرداخت شود.

او با اعالم اینکه دیگر دغدغه حقوق و
دستمزد وجود ندارد ،گفت :برخی از دوستان
با تعجب می پرسند که معجزه ای شده است
به آنها گفتیم بله معجزه است .آن اتفاقی
که به مثابه معجزه بوده است استقرار نظم
و حاکمیت نظم بوده است .ما دیگر مانند
گذشته آب را داخل آبکش نریختیم که
احساس کنیم که چیزی در آن نمانده است.
نسبت به داشته هایمان اشراف کامل پیدا
کرده و آن را حفظ کردیم .جلسه ای براساس
ماده  ۳۹قانون برگزار شده و جدول برنامه
ها و افق های مدیریت شهری برای سه ماه
آینده به صورت حداقلی آماده شده است.
شهردار تهران در بخش دیگری از
سخنانش به موضوع حساب های شهرداری
تهران اشاره کرد و گفت :موضوع تشکیل
خزانه واحد را دنبال کردیم چرا که شهرداری
سالها جرات رفتن به سمت این کار را
نداشت.
*تشکیل خزانه واحد در شهرداری تهران
زاکانی گفت :با تمهیدات صورت گرفته
 ۱۲۰۰حساب شهرداری تهران تجمیع شده
و به یک خزانه واحد تبدیل و موجب ایجاد
شفافیت شد .او ادامه داد :همچنین با وجود
اقدامات انجام شده در دورههای گذشته،
همچنان هفته ای نبود که محکومیتهای
میلیاردی برای شهرداری تهران صادر نشود.
بر همین اساس مسیری را طی کردیم تا
طبق آن هیچ پرداختی را بدون انجام سهم
قانونی آن قبول نکنیم که ریل گذاری خوبی
در این حوزه انجام شد و شهرداری الگوی
خوبی برای سایر مجموعهها شده است.
شهردار تهران گفت :کار کارستانی
صورت گرفت که شهرداری سالها چشم
انتظار آن بود که خوشبختانه محقق شد.
او بیان کرد :در مورد انتصابات نیز ما می
توانستیم یک کار سلیقه ای انجام بدهیم و
بعد از آن هم بگوییم این یک اختیار در دست
شهردار است و هر انتخابی می توانسته داشته
باشد اما این موضوع را نپذیرفتیم و یک گروه
مجرب از افراد را برای ارزیابی افراد دارای
صالحیت مأمور کردیم که این اقدام نیز به
عنوان الگو مطرح می شود.
زاکانی گفت :البته همه این اقدامات
نسبی است اما تالش کردیم تا همه بررسی
ها صورت گیرد .از سوی دیگر تالش شده از
همه افراد دارای توانمندی قبول مسئولیت
در داخل و خارج از شهرداری رزومه دریافت
شود .اما مراحلی با مالک و منطق برای این
کار قرار داده شده است.
او ادامه داد :متاسفانه برخی آرزوهای
خود را دنبال می کنند و به دنبال ایجاد

شهردار قلب پایتخت:

اختالف بین شورا و شهرداری هستند
اما علیرغم اختالف سلیقه ها ،هیچ یک از
اعضای شورا برای انتصابات فشار نیاوردند و
ما پیشنهادات آنها را به کانون ارزیابی منتقل
کردیم و در واقع  ۱۰۰درصد به دلیل رعایت
مالکها ،مسیر درستی در این کار طی شد.
*احیای اداره انتصابات
در دوره جدید
زاکانی با بیان اینکه در دوره های
گذشته اداره انتصابات از استقالل خارج شد،
افزود :بر همین اساس مدیریت شهری ششم
احیای این اداره را تحت الیحهای به شورا
تقدیم خواهیم کرد .درباره انتصابات اخیر در
شهرداری باید این نکته را یادآور شوم که
در هیچ یک از انتصابات در کشور این مدل
پیاده نشده و پیشروترین مدل برای انتخاب
فرد است.
شهردار تهران در ادامه عنوان کرد :همه
میدانند که اگر بخواهند برای انتصابات به
بنده فشار بیاورند به یک دیوار محکم برخورد
خواهند کرد.
زاکانی گفت :اعضای کانون ارزیابی در
کنار  ۹نفر از کمیته انتصابات مسئولیت
بررسی صالحیت افراد را برعهده داشتند و
همچنین به این دوستان اعالم کردیم که باید
پس از انتصاب افراد وضعیت عملکردی آنها
مورد ارزیابی قرار بگیرد و در جهت رفع نقاط
ضعف و تقویت نقاط قوت تالش شود.
*نقش  ۵۰درصدی شهرداری
در تشدید موج واکسیانسیون
او با بیان اینکه سومین اقدام ،ناظر به
موضوع کرونا بود ،توضیح داد :روزانه حدود
 ۲۰۰نفر فوت می کردند و خانواده های
زیادی عزادار می شدند که در این بخش
با همت سازمان مدیریت بحران شهرداری
مسیری درست ،دنبال شد .همچنین ارتقای
توانمندیهای این سازمان در سایر عرصه ها
نیز مدنظر قرار گرفت .زاکانی گفت :ابداعاتی
که انجام گرفت بیش از  ۵۰درصد از موج
تشدید یافته واکسیناسیون را شهرداری
برعهده گرفت که البته شهرداری این اقدام
مهم را در بوق و کرنا نکرد.
شهردار تهران با بیان اینکه سه اقدام
مذکور در ماه نخست فعالیت انجام شد،
گفت :اقدامات دیگر در حال انجام است و کار
و تالش ادامه خواهد داشت و دیگر شهرداری
تهران آرامش نخواهد داشت و سکون دیگر
دیده نخواهد شد تا شهرداری از ویژگی های
ممتاز خود خدماتی برای شهر ارائه کند و به
سایر بخش های کشور نیز کمک کند.
*تحول در شهر با یک برنامه مدون
به گفته زاکانی؛ شهرداری در مسیر

حرکت برای تنظیم یک برنامه تحولی و
شناخت چارچوب هایی برای تنطیم یک
برنامه مدون برای شش ماهه آینده است.
او توضیح داد :این برنامه شش ماهه
یک تفاوت و تغییر جدی را در شهر به دنبال
خواهد داشت که برخی از پارامترهای آن ریل
گذاری هایی را انجام می دهد.
زاکانی با بیان اینکه از هفتههای گذشته
اقداماتی برای مهار مشکالت سرما در شهر
آغاز شده ،عنوان کرد :اما فعالیت های
اجتماعی اساسی شهرداری در آستانه آغاز
است تا پس از سالیان سال چهره دیگری
برای شهر در حوزه اجتماعی داشته باشیم.
قرار است که به افرادی نظیر معتادان متجاهر
و کودکان کار و سایر افراد درگیر آسیبهای
اجتماعی آنگونه خدمت شود که پس از
مدتی به جامعه بازگردانده شوند.
*آغاز نهضت خدمات رسانی جدید
در حوزه نگهداشت شهر
او در ادامه افزود :این تکلیف مستقیم
شهرداری نیست اما اهتمام شهرداری این
است که به عنوان نخ تسبیح برای اتصال
و هماهنگی سایر نهادها عمل کند .مسأله
بعدی ارائه خدمت است؛ دستورالعمل
نگهداشت شهر مطرح ،جمع بندی و ابالغ
شده است .همچنین آغاز نهضت خدمت
رسانی درحوزه نگهداشت ،پسماند و رفت و
روب را در شهرداری به دنبال خواهیم داشت.
شهردار تهران ضمن اشاره به مشخص
بودن گام شش ماهه مدیریت شهری ،گفت:
میزان کارکرد شهرداری یک صورت نمایی به
خود می گیرد و به زودی شهروندان تفاوت
را شاهد خواهند بود .البته شهرداری در این
میان از انجام اقدامات میان مدت و بلند مدت
نیز غافل نشده است.
او در پاسخ به تذکرات برخی از اعضای
شورا گفت :درباره شائبه هایی که برخی
رسانهها به جامعه تزریق می کنند باید اعالم
کنم که جامعه نیاز به کار و تالش دارد و
بنده به هیچ وجه به سمت گذشته حتی
با تحریک برخی از رسانه ها نخواهم رفت.
رسانه ها دقت کنند و اخبار کذب را منعکس
نکنند چرا که به نفع هیچ کس نیست.
*انتخاب  ۹مشاور برای شهردار تهران
شهردار تهران درباره تذکری با موضوع
خارج شدن موضوع حسابرسی از اختیار
مدیریت شهری توضیح داد :دیگران نمی
توانند خارج از قانون الزامی برای شهرداری
در نظر بگیرند .ضمن اینکه ریاست مجلس
 ۱۲سال سکاندار کالنشهر تهران بوده و به
این مساله علم و اهتمام دارد.
زاکانی با بیان اینکه  ۹مشاور داریم
و برای هر هدفی یک نقشه رسم میشود،
عنوان کرد :در گذشته  ۱۵مشاور انتخاب
شدند که بازرسی کل کشور تذکر داد .سعی
شد که مشاوران فرا معاونتی باشد و معاونت
های مختلف با آن درگیر باشند .البته یکی
از مشاوران مسئول حوزه شهردار نیز است.
او ادامه داد :مشاور دیگر ،مشاور زیست
پذیری شهری و آلودگی هوا است که با
معاونت های مختلف این موضوع را دنبال می
کند .مشاور سوم برای مناسب سازی شهر
است که باز معاونت های مختلف را در بر
می گیرد .موضوع مهم برای مدیریت شهری
این است که در شهرداری و شورا به عنوان
دستی واحد در مسیر تحقق وعده هایی که
به مردم دادیم حرکت کنیم.

در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار میشود؛

سرای محالت خانه دوم شهروندان هستند

دومین گردهمایی کشوری کلوپ کمپینگ و کاروانینگ

مسعود رنجبریان در بازدید از سرای محله ایرانشهر گفت :گروههای مردم نهاد،
فعالیتهای فرهنگی ،هنری ،ورزشی و تعامالت دوسویه اقشار مردم با سرای محالت نشان
میدهد که شهروندان ،این اماکن را به عنوان خانه دوم خود برگزیدند.
به گزارش روابط عمومی منطقه  ،۶شهردار قلب پایتخت با اعالم این مطلب بیان
داشت :در سرای محالت خالقیتها ،نوآوریها و استعدادهای ناب و بالقوه باید شکوفا و به
بالفعل تبدیل شود و مدیریت شهری هم به عنوان پشتیبان باید همواره در کنار مردم قرار
گیرد و پلی در جهت تعالی و رشد کیفیت زندگی در کالنشهر تهران باشد.
این بازدید در  ۲۱مهرماه با همراهی احسان یلوه شهردار ناحیه یک ،محمدجواد
سپهری رابط هیات رییسه شورایاری منطقه ،محمدرضا محترمی دبیر محله ایرانشهر و
جمعی از مدیران شهری انجام شد و شهردار منطقه پس از گفتوگو با شهردار ناحیه،
معتمدین این محله و جمعی از نمایندگان مردم دستورات الزم را برای توسعه سرا و رفع
کاستیها و مشکالت پیش رو صادر کرد.
در حاشیه این بازدید شهردار منطقه ۶ضمن تشکر از بانیان مردمی طرح خیرانه هدیه
لوازم التحریر به خانوادههای بیبضاعت در آمادهسازی بسته فرهنگی این طرح ،بصورت
نمادین مشارکت کرد.

دومین گردهمایی کشوری خودروهای کاروانی (اتوکمپینگها) روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه  ٢٨و  ٢٩مهر ماه سال جاری در جزیره تنب بزرگ مجموعه فرهنگی گردشگری
دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران ،الهه خانی
مدیر روابط عمومی شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران گفت :گردهمایی کشوری
خودروهای کاروانی به منظور ترویج فرهنگ گردشگری شهری و خانوادگی و با هدف
جلب نظر مخاطبان و قانونگذاران حوزه گردشگری برگزار میشود .در این گردهمایی
 ٢٠٠خودروی تجهیز شده کمپینگ و کاروانینگ در معرض دید عموم قرار میگیرد .مدیر
روابط عمومی شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران تاکید کرد :نمایش این خودروهای
مسافرتی به عنوان عنصر موثر در رونق گردشگری ارزان در دوران کرونا و پسا کرونا به ویژه
حوزههای طبیعتگردی و بومگردی نقش مهمی در تشویق مردم به آغاز سفرهای زمینی با
خودروهای کاروانی (کمپر) دارد .بر همین اساس ،این گردهمایی توسط کانون جهانگردی و
اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران و با حمایت
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و پلیس راهور ناجا برگزار میشود.
بازدید از نمایشگاه خودروهای کمپر از ساعت  ١١الی  ١٧برای عموم آزاد است.

روز گذشته آیین تکریم و معارفه
شهردار منطقه  11با حضور معاون هماهنگی
و امور مناطق شهرداری تهران برگزار و حکم
«سید محمد موسوی» از سوی شهردار تهران
به عنوان شهردار منطقه  11به وی ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،11در این نشست که سردار «رضا
پور» فرمانده سپاه انصار المهدی و جمعی
از معاونین و مدیران حضور داشتند ؛ حسین
نظری معاون هماهنگی و امور مناطق
شهرداری تهران با ابالغ حکم سید محمد
موسوی به عنوان شهردار جدید منطقه  11از
سوی شهردار تهران ،از خدمات و تالش های
نصراله آبادیان شهردار پیشین این منطقه
تقدیر کرد.
معاون هماهنگی و امور مناطق
شهرداری تهران با تأکید بر استراتژی های
تعریف شده از سوی شهردار تهران مبنی بر
رسیدن به هدف « تهران الگوی کالن شهر

شهردار منطقه  11تهران معارفه شد
جهان اسالم « گفت :برای رسیدن به این
هدف باید ایده آل های بلند تعریف کرده و
تالش کنیم  .همان گونه که شهر تهران به
عنوان یک الگو در کشور مطرح است و قدم
های مثبت الگو خواهد شد.
نظری افزود :برای این که شهر تهران
الگو شود ؛ کسب رضایت مردم در سایه الطاف
خداوند بر ما الزم است و این شهر اگر بخواهد
الگو شود ؛ در سطح جهان اسالم مطرح خواهد
شد.
او با تأکید بر تالش و کار مضاعف ،کار
محوری در مدیریت شهری را حائز اهمیت
دانست و بیان کرد  :مالک عمل ما را کار ایجاب
می کند و باید کار محوری را سرلوحه امور خود
قرار دهیم.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری
تهران با اشاره به همجواری منطقه  11با
پردیس حکومتی و لزوم توجه بیشتر به خدمت
رسانی در این محدوده  ،بر اهمیت نگهداشت

شهر بر اساس دستورالعمل های ابالغی تأکید
کرد و ادامه داد :امکانات نگهداشت شهر تقویت
خواهد شد و نیازها تأمین می شود.
همچنین سید محمد موسوی شهردار
منطقه  11نیز ضمن تقدیر از تالش های انجام
شده توسط شهردار و کارکنان این منطقه در
دوران هفت سال مدیریت نصراله آبادیان ،گفت:
تمام تالش و توانم را برای خدمت گزاری به
مردم شریف این منطقه به کار خواهم گرفت و
سعی خواهم کرد مردم داری و سیره معصومین
را سر لوحه کارم قرار دهم.
موسوی با بیان این که در شهرداری
منطقه  11بنای کار مبتنی بر همدلی خواهد
بود؛ بر خرد جمعی  ،مشورت با متخصصین و
پیشکسوتان و استفاده از تخصص صاحب نظران
حوزه شهری تأکید کرد و افزود :موفقیت های
شهرداری منطقه  11و رسیدن به نقطه مطلوب
با کمک کارکنان به دست آمده است.
او همچنین تمرکز فعالیت های پیش رو را

برنامه محوری عنوان کرد و ادامه داد :برنامه ما
جزئی از برنامه های کلی و سیاست های شورا
خواهد بود .همچنین کار محوری و کار جهادی
را سر لوحه امور قرار خواهیم داد و تمرکز بر
معضالت و آسیب های اجتماعی ،امور فرهنگی
اولویت دارد.
به گفته شهردار منطقه  11استفاده از
ظرفیت های داخلی شهرداری مخصوصا منطقه
 11مغتنم است و با کمک شما به اهداف مورد
نظر و سیاست های کلی شهرداری تهران دست
خواهیم یافت.

خبر كوتاه
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر مطرح کرد؛

تکمیل ایستگاه های خطوط  ۶و  ۷مترو
در گرو تامین بودجه

شهر :تشکری هاشمی با بیان اینکه تکمیل و بهره
برداری از ایستگاههای باقی مانده خطوط  ۶و  ۷مترو نیاز به
تامین بودجه دارد ،گفت :اگر تامین منابع به شکل مطلوبی
انجام شود حتی میتوانیم توسعه جنوبی خط  ۶و توسعه
شمالی خط  ۷مترو را هم در برنامه داشته باشیم.
سید جعفر تشکری هاشمی ،رئیس کمیسیون عمران
و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران درباره بهره
برداری از ایستگاههای باقی مانده خطوط  ۶و  ۷مترو گفت:
به لحاظ اجرایی و فنی مشکلی برای تکمیل این پروژه
ها وجود ندارد و این خطوط در بخش عمرانی پیشرفت
قابل قبولی دارند ،اما تکمیل این ایستگاه ها نیازمند تامین
بودجه است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی
شهر تهران ادامه داد :شهردار تهران به تازگی فعالیت خود
را آغاز کردهاند ،امیدواریم بتوانند هر چه زودتر این منابع را
تامین کنند .اگر این تامین منابع به شکل مطلوبی صورت
گیرد حتی میتوانیم توسعه جنوبی خط  ۶و توسعه شمالی
خط  ۷مترو را هم در برنامه داشته باشیم.
تشکری هاشمی درخصوص مناسب سازی ایستگاههای
مترو برای توانیابان بیان کرد :از آغاز دوره چهارم شورای
شهر همواره بر این مسئله تاکید شد که ایستگاه های
مترو به آسانسور مجهز شوند که با برنامه ریزی درست در
بسیاری از ایستگاه ها این امر محقق شد .او در ادامه تاکید
کرد :در گذشته در ساختار برخی از ایستگاه ها ،محلی برای
نصب آسانسور در نظر گرفته نشده که باید برای این موضوع
چاره اندیشی صورت گیرد .رئیس کمیسیون عمران و حمل
و نقل شورای اسالمی شهر تهران در پایان با اشاره به اینکه
بسیاری از ایستگاه های مترو دارای مسیر و عالئم مشخص
برای نابینایان است ،افزود :در ایستگاههایی که این مسیر و
خطوط ویژه دچار آسییب دیدگی شده ،باید ترمیم شود تا
شهروندان با مشکل مواجه نشوند.
در بازدید میدانی از بخشهای مختلف پروژه احداث بزرگراه
شهید بروجردی مطرح شد؛

حذف تردد خودروهای سنگین
از معابر حمل و نقلی منطقه ۱۸

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ،از دست
اندرکاران اجرایی پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی
خواست تا در جهت رفع موانع موجود و پیشبرد هرچه
سریعتر عملیات اجرایی پروژه تالش کنند.
به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی
شهرداری تهران ،عباس شعبانی درجریان بازدید میدانی
از بخشهای مختلف پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی
ضمن اشاره به کارکردهای ترافیکی این پروژه در جهت
تسهیل دسترسیهای شرقی -غربی در پهنه جنوب غرب
پایتخت و حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل
و نقلی منطقه  ،۱۸بر لزوم سرعت بخشیدن به عملیات
تکمیل این پروژه تاکید کرد و گفت :مواردی از قبیل تدوین
نقشههای اجرایی فاز دوم با هدف مسقف ساختن مقطع
مجاور بازار آهن و آزادسازی و رفع معارضات ملکی باید به
سرعت تعیین تکلیف شوند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ،در جریان
این بازدید میدانی در کارگاه پروژه احداث باغ راه حضرت
فاطمه زهرا(س) نیز حضور یافت و ضمن پایش بخشهای
مختلف این پروژه بازآفرینی شهری ،از نزدیک در جریان
روند تکمیل پروژه و موانع پیش روی عملیات اجرایی قرار
گرفت .او طی سخنانی در جریان بازدید از باغ راه حضرت
فاطمه زهرا(س) ،ابعاد این پروژه را کالن توصیف و اضافه
کرد :باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) خواهد توانست با
توجه به ابعاد وسیع پهنه اجرایی ،ظرفیتهای مناسبی را
در اختیار شهروندان مناطق  ۱۷و  ۱۸قرار دهد .شعبانی
ضمن تاکید بر لزوم ارزیابی مجدد طرح باغ راه از مسئوالن
اجرایی این پروژه خواست موضوع حذف و جمع آوری سوله
های راه آهن از مسیر توسعه پروژه را ضمن تعامل مثبت با
راه آهن جمهوری اسالمی ایران تسریع کنند.
انصاری در آیین افتتاح دو خانه محیط زیست در منطقه یک
تاکید کرد:

رفع چالشهای محیط زیستی شهر،
مشارکت آگاهانه ،موثر و مسئوالنه
شهروندان را می طلبد

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری
تهران تاکید کرد :تالشمان بر این است خانههای محیط
زیست از طریق آموزش و ارتقاء مولفههای محیط زیست و
در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی منجر به کاهش بهره برداری
از منابع طبیعی و محیط زیستی شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و
توسعه پایدار شهرداری تهران؛ شینا انصاری مدیر کل
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ،در آیین
افتتاح دو خانه محیط زیست سرای محالت شهرک نفت
و گلها در منطقه یک با بیان اینکه افتتاح دو خانه محیط
زیست در یک منطقه اتفاق مبارکی است که حتما با
حمایت های شهردار منطقه صورت گرفته است.
او با اشاره به سابقه راه اندازی کانونهای محیط
زیست در زیر مجموعه خانههای سالمت شهر تهران گفت:
در اداره کل محیط زیست به واسطه چالشهای عدیده
محیط زیست که در کالنشهر تهران با آن مواجه هستیم،
پیگیر راه اندازی خانه محیط زیست در سراهای محالت
شدیم تا به عنوان بازوان اجرایی مدیریت شهری در رفع
مشکالت محیط زیست محالت باشند.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری
تهران ادامه داد :تالشمان بر این است خانههای محیط
زیست از طریق آموزش و ارتقاء مولفههای محیط زیست و
در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی منجر به کاهش بهره برداری
از منابع طبیعی و محیط زیستی شوند.
انصاری بیان کرد :امروز مصرف منابع آب و انرژی،
موضوعات مرتبط با پسماند ،بهرهبرداری از منابع محیط
زیستی و طبیعی و … به عنوان چالشهای محیط زیست
شهرها مطرح هستند که به واقع به تنهایی توسط حاکمیت
و نهادهای مسئول مرتفع نخواهند شد ،بلکه مشارکت
اگاهانه ،موثر و مسئوالنه شهروندان را می طلبد.
اودر ادامه تاکید کرد :اگر نقش مردم مورد غفلت
قرار گیرد ،فرصتهای زیست پذیری شهر تهران از بین
خواهد رفت .امیدواریم در سایه حمایت شهرداران مناطق،
شاهد افزایش و گسترش خانههای محیط زیست به عنوان
بسترهای مشارکت مردمی در سطح محالت باشیم.

