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تهرانشهر

دوشنبه  15فروردین 1401
شماره 3141

اخبار
امانی در جمع خبرنگاران تأکید کرد؛

حمایت از شهرداری برای توسعه ناوگان
حمل و نقل عمومی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر
تهران دیروز گفت :ما از شهرداری برای تحقق وعده خود مبنی
بر تأمین و نوسازی دو هزار و  ۵۰۰دستگاه اتوبوس در سال
جدید با کمک دولت حمایت میکنیم.
ناصر امانی در حاشیه پنجاه و پنجمین جلسه شورای
اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به رقم تحقق
بودجه سال  ۱۴۰۰بر اساس اظهارات شهردار تهران خاطرنشان
کرد :ما امروز صبح در جریان قرار گرفتیم که  ۹۳درصد از
بودجه اصالح شده شهرداری محقق شده که باید در کمیسیون
بودجه گزارشات تفصیلی از معاونت مالی شهرداری دریافت و
بررسی شود تا بتوانیم اظهارنظر کنیم.
وی افزود :ما در خصوص میزان تحقق بودجه ،بنا را بر
صداقت و حسن نیت می گذاریم و حتما انجام شده است چرا
که اگر غیر از این باشد شهردار تهران در تریبون رسمی موضوع
را اعالم نمیکند.
امانی در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی نیز گفت:
شهردار تهران در این خصوص اعدادی را مطرح کرد که ۹۰۰
دستگاه از مسیر فاینانس نفت توسط دولت خریداری می شود
و یک هزار دستگاه نیز توسط شهرداری دستگاه نوسازی و
تعمیر میشود و با جمع تأمین دیگر دستگاههای وعده داده
شده ،به دو هزار و  ۵۰۰دستگاه در سال جاری میرسد.
وی تأکید کرد :ما حمایت می کنیم که این وعده عملی
شود ،هرچند وعده سنگینی است و امیدواریم دولت به قول
خود عمل کند؛ بعید به نظر میرسد در طول یک سال محقق
شود و شاید در صورت وجود منابع در چند سال بتوان به نتیجه
رسید اما اگر این اتفاق بیفتد و دولت به وعده خود عمل کند،
باعث خوشحالی ما خواهد بود .امانی در ادامه یادآور شد :در این
زمینه  ۸۲.۵درصد سهم دولت و  ۱۲.۵درصد سهم شهرداری
است که امیدواریم به نتیجه برسد.
سروری در جمع خبرنگاران:

هیچ مشکلی در تأمین بودجه ۱۴۰۱
نخواهیم داشت

نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :با توجه به
تالشی که شهرداری در باز کردن قفل شهر و ایجاد نشاط در
مدیریت شهری دارد ،هیچ مشکلی در سال جاری در تأمین
بودجه نخواهیم داشت.
پرویز سروری در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت
فعالیت مهدی چمران به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر
تهران با وجود شرایط بیماری وی اظهار کرد :خوشبختانه حال
وی رو به بهبودی است و اطالعات ما نشان میدهد که شرایط
بهتر است و به زودی چمران به بخش عمومی منتقل می شود.
ناب رئیس شورای اسالمی شهر تهران افزود :حضور آقای
چمران در شورا حتی به اندازه یک ساعت برای ما ارزشمند
است و حضور ،تجربیات ،تخصص و توانمندیهای ایشان برای
ما ارزش دارد؛ ما خود را شاگرد آقای چمران می دانیم و اصرار
داریم که سایه ایشان بر شورا باشد.
وی با تأکید بر اینکه ما از ظرفیت های چمران حداکثر
استفاده را با توجه به وضعیت جسمانی و سالمتی ایشان
خواهیم داشت ،تأکید کرد :همه نمایندگان اصرار دارند که
حضور مهدی چمران در شورا مغتنم است.
سروری در خصوص تحقق برنامه های شهرداری در سال
آینده اظهار کرد :روند رو به رشد درآمد شهرداری نشان می
دهد که مردم به مرور به شهرداری و شورای شهر اعتماد پیدا
می کنند .برداشت از روند بودجه به این شکل بود که بیشتر
از  ۳۰هزار میلیارد نمیتوانیم جذب کنیم اما خوشبختانه به
حدود  ۳۵هزار میلیارد تومان رسید.

عملکرد شهرداری تهران زیر ذرهبین شوراییها

دیروز در حالی نخستین جلسه شورای
شهر تهران در سال  ۱۴۰۱و قرن جدید
تشکیل شد که بعد از ارائه گزارش عملکرد
 ۶ماهه از سوی شهردار تهران ،اعضای
شورای شهر از عملکرد مدیریت شهری در
تمامی حوزهها از گردشگری تا حمل و نقل
عمومی ،ساماندهی آسیبهای اجتماعی و
هوشمندسازی شهر تهران تقدیر کردند.
در جریان برگزاری نخستین جلسه
شورای شهر تهران در قرن جدید ،شهردار
تهران در حالی گزارش عملکرد  ۶ماهه
شهرداری تهران را در حوزه های مختلف
در صحن علنی شورا قرائت کرد که اعضای
شورا عملکرد این نهاد اجتماعی و خدماتی
را در مدت زمان کوتاهی که اداره پایتخت را
برعهده گرفته ،ستودند.
پذیرایی شهرداری از مهمانان تهران
سیداحمد علوی رئیس کمیته
گردشگری شورای شهر تهران از تالش
شهرداری پایتخت در استقبال مهمانان تهران
در ایام نوروز تقدیر کرد و راهکارهایی را برای
بهبود صنعت گردشگری در تهران ارائه کرد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به
آمار قابل توجه بازدید گردشگران نوروزی از
منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد و
برج میالد تهران اظهار کرد :در ایام عید دو
میلیون و  ۸۰۰هزار نفر از منطقه فرهنگی
و گردشگری عباس آباد بازدید داشتهاند و
شرایط برای استفاده از گردشگران در ایام
نوروز مهیا بود.
توجه ویژه شهرداری تهران
به حمل و نقل معلوالن
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه
و بودجه شورای شهر تهران نیز از تالش
شهرداری در ارتقای کمی و کیفی حوزه
حمل و نقل به ویژه اتوبوسرانی تقدیر کرد و

تاکید کرد :ما از شهرداری برای تحقق وعده
خود مبنی بر تأمین و نوسازی دو هزار و
 ۵۰۰دستگاه اتوبوس در سال جدید با کمک
دولت حمایت میکنیم؛ شهردار تهران در
این خصوص اعدادی را مطرح کرد که ۹۰۰
دستگاه از مسیر فاینانس نفت توسط دولت
خریداری می شود و یک هزار دستگاه نیز
توسط شهرداری نوسازی و تعمیر میشود
و با جمع تأمین دیگر دستگاههای وعده
داده شده ،به دو هزار و  ۵۰۰دستگاه در
سال جاری میرسد .عضو کمیسیون برنامه و
بودجه شورای شهر تهران ضمن تقدیر از تالش
شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و به ویژه
اتوبوسرانی خاطرنشان کرد ۲۰ :دستگاه ون
ویژه تردد معلولین اختصاص داده شده که یک
دستگاه رونمایی شده و مابقی نیز در اختیار قرار
خواهد گرفت که بابت این خدمت به معلولین،
از شهرداری تقدیر و تشکر میکنم.
عملکرد قابل قبول شهرداری تهران
در شش ماهه دوم سال
تحقق  ۹۳درصدی بودجه بحث برانگیز

 ۱۴۰۰به اعتقاد اعضای شورای شهر تهران
از جمله حبیب کاشانی خبر خوبی بود که
علیرضا زاکانی ،شهردار تهران در صحن علنی
دیروز شورا مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر تهران در این باره در جمع خبرنگاران
بیان کرد که شهرداری تهران عملکرد خوبی
در شش ماه دوم سال گذشته نسبت به شش
ماه اول سال داشته است و خواستار تالش و
کار بیشتر هستیم و می دانیم که شهرداری
توانایی کار را دارد.
کاشانی از عملکرد شهرداری تهران در
حوزه تولید مسکن نیز تقدیر کرد و گفت :هر
کسی بتواند دغدغه مسکن را برطرف کند،
دستمریزاد دارد؛ باید در این زمینه واضح
و مشخص صحبت کرد و مشخص شود که
مسکن برای چه قشری پیش بینی شده است.
تقدیر از ورود شهرداری
به حوزه آسیبهای اجتماعی
زهرا شمس احسان نیز به موضوع ورود
شهرداری به حوزه آسیبهای اجتماعی و

تالش در جهت رفع مشکالت اشاره کرد
و گفت :شهرداری در حوزه آسیب های
اجتماعی وظیفه اصلی ندارد اما به اتکای
وظایف اجتماعی این کار را انجام داده که
جای تقدیر دارد.
وی افزود :شهردار تهران دغدغه خاصی
درخصوص بوستانهای مادر و کودک دارد و
در این زمینه احداث اتاق های مادر و کودک
در بوستان های فرامنطقه ای ضروری به نظر
می رسد.
چتر حمایت شهرداری تهران
بر سر کودکان کار و ایتام
توجه شهرداری تهران به موضوع
حمایت از خانواده های کم برخوردار ،ایتام
و کودکان کار در قالب برنامه های اجتماعی
و فرهنگی موضوع دیگری بود که مورد تقدیر
و تشکر نایب رئیس شورای شهر تهران قرار
گرفت.
پرویز سروری در این باره عنوان کرد:
شهر تهران سال نو را با حدود  ۵۰۰نفر
از ایتام و و کودکان کار آغاز و شهرداری
برنامه خوبی را برای این عزیزان برگزار
کرد که نمایانگر رویکرد شورای شهر و
شهرداری جدید است و امیدوارم به روزی
برسیم که کودک کار نداشته باشیم که
عملکرد شهرداری در این زمینه قابل
تقدیر است.
این عضو شورای شهر تهران درباره
تحقق بودجه شهرداری تهران نیز بیان کرد:
درآمد شهرداری تهران تا پایان سال از ۳۵
هزار میلیارد تومان عبور کرد ،در حالی که
پیشبینیها تحقق  ۲۸تا  ۳۰هزار میلیارد
تومان بود که این مسأله نشان میدهد اعتماد
عمومی نسبت به تصمیم شورا و شهرداری
افزایش یافته و چشمانداز خوبی را برای آینده
شاهد خواهیم بود.

سروری در جمع خبرنگاران:
هیچ مشکلی در تأمین بودجه  ۱۴۰۱نخواهیم داشت

نقیب خبر داد :توزیع  ۳هزار و  ۵۰۰شاخه گل میان
دانشآموزان و دانشجویان در مترو

نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :با توجه به تالشی که شهرداری در
باز کردن قفل شهر و ایجاد نشاط در مدیریت شهری دارد ،هیچ مشکلی در سال جاری
در تأمین بودجه نخواهیم داشت .پرویز سروری در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت
فعالیت مهدی چمران به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر تهران با وجود شرایط بیماری
وی اظهار کرد :خوشبختانه حال وی رو به بهبودی است و اطالعات ما نشان میدهد که
شرایط بهتر است و به زودی چمران به بخش عمومی منتقل می شود .ناب رئیس شورای
اسالمی شهر تهران افزود :حضور آقای چمران در شورا حتی به اندازه یک ساعت برای ما
ارزشمند است و حضور ،تجربیات ،تخصص و توانمندیهای ایشان برای ما ارزش دارد؛ ما
خود را شاگرد آقای چمران می دانیم و اصرار داریم که سایه ایشان بر شورا باشد .وی با
تأکید بر اینکه ما از ظرفیت های چمران حداکثر استفاده را با توجه به وضعیت جسمانی
و سالمتی ایشان خواهیم داشت ،تأکید کرد :همه نمایندگان اصرار دارند که حضور مهدی
چمران در شورا مغتنم است .سروری در خصوص تحقق برنامه های شهرداری در سال آینده
اظهار کرد :روند رو به رشد درآمد شهرداری نشان می دهد که مردم به مرور به شهرداری و
شورای شهر اعتماد پیدا می کنند .برداشت از روند بودجه به این شکل بود که بیشتر از ۳۰
هزار میلیارد نمیتوانیم جذب کنیم اما خوشبختانه به حدود  ۳۵هزار میلیارد تومان رسید.
وی اضافه کرد :میزان تحقق بودجه در شش ماه دوم سال قبل  ۲۲هزار میلیارد تومان
بود ،در حالیکه میزان تحقق در شش ماه اول به  ۱۳هزار میلیارد تومان میرسید .در
شرایطی که شاهد باز کردن قفل شهر و نشاط در مدیریت شهری توسط شهرداری هستیم،
در سال جاری هیچ مشکلی در تامین بودجه مورد نیاز نداریم بلکه معتقدم با اقداماتی که
در بخش درآمد انجام می شود ،سقف تعیینی شورا کف درآمدی شهرداری باشد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه ،اقدامات فرهنگی
این مجموعه در نخستین روز کاری پس از تعطیالت نوروزی و بازگشایی حضوری مراکز آموزشی
و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان را تشریح کرد .محمد نقیب درباره اقدامات فرهنگی شرکت
بهره برداری مترو تهران در نخستین روز بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها پس از گذشت
دو سال ،بیان کرد :صبح دیروز ( ۱۴فروردین  )۱۴۰۱بیش از  ۳هزار و  ۵۰۰شاخه گل به
صورت گسترده در هشت ایستگاه مترو تهران به دانش آموزان و دانشجویان هدیه داده شد تا
فضایی شاد و پرنشاط برای نخستین روز حضور دانش آموزان و دانشجویان شکل گیرد .معاون
امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در ادامه اضافه کرد :تالش شد
که هدیه شاخه گل به دانش آموزان و دانشجویان در ایستگاههایی نظیر علم و صنعت ،دانشگاه
شریف ،چهارراه ولیعصر (عج) ،قائم و  ...صورت گیرد که در نزدیکی بیشترین مراکز دانشگاهی،
آموزشی و مدارس قرار دارند .وی با بیان اینکه اقدام فرهنگی دیگر ،پخش موسیقی در تعدادی
از ایستگاههای پرمخاطب و منتخب بود ،عنوان کرد :همچنین از چند روز گذشته ،دو پادکست
بسیار خوب برای امروز تهیه شد تا به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان و بازگشایی حضوری مراکز
آموزشی پس از دو سال ،در تمامی ایستگاههای مترو پخش شود .به گفته معاون امور فرهنگی
و اجتماعی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه؛ این پادکست شامل تبریکات سال و قرن
جدید ،آغاز ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس و دانشگاهها بود که فضایی شاد برای مسافران
فراهم کرد .البته این دو پادکست در زمان عصر یعنی برگشت دانش آموزان و دانشجویان در
تمامی ایستگاهها پخش خواهد شد .نقیب در پایان تأکید کرد :دو اقدام مهم دیگر شرکت بهره
برداری مترو تهران در روز یکشنبه  ۱۴فروردین  ،۱۴۰۱کاهش سرفاصله زمانی قطارها و رایگان
شدن بلیت مترو تا ساعت  ۹صبح بود.

خبر كوتاه
کاشانی در صحن شورا عنوان کرد؛

عملکرد مطلوب شهرداری تهران
در شش ماهه دوم سال گذشته

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر
تهران از تحقق  ۹۳درصدی بودجه  ۱۴۰۰خبر داد و از
عملکرد خوب مدیریت شهری در شش ماهه دوم سال نیز
تقدیر کرد.
حبیب کاشانی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر
تهران با بیان اینکه بر اساس گفته های شهردار تهران ۹۳
درصد بودجه محقق شده است ،خاطرنشان کرد :شهرداری
تهران عملکرد خوبی در شش ماه دوم سال گذشته نسبت
به شش ماه اول سال داشته است.
وی افزود :خواسته ما از شهردار تهران و شهرداری
بیشتر از این است و خواستار تالش و کار بیشتر هستیم و
می دانیم که شهرداری توانایی کار را دارد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تحت پوشش
قرار دادن هفت هزار معتاد متجاهر کاری خارج از توان
شهرداری است ،اظهار کرد :ایجاد قرارگاه برای معتادان
متجاهر و پرداخت روزانه  ۸۰هزار تومان برای این افراد،
کار دلی شهرداری است اما درخواست داریم در خصوص
نیروهای شهرداری نیز غفلت صورت نگیرد.
کاشانی تأکید کرد :هر کسی بتواند دغدغه مسکن را
برطرف کند دستمریزاد دارد؛ باید در این زمینه واضح و
مشخص صحبت کرد و مشخص شود که مسکن برای چه
قشری پیش بینی شده است.
پیرهادی تاکید کرد؛

 ۷۰مخزن آب اضطراری در سال جاری
اضافه خواهد شد

رییس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه حدود ۷۰
مخزن آب اضطراری در سال قبل ایجاد شد و امسال نیز
 ۷۰مخزن دیگر اضافه خواهد شد ،گفت :در تهران به ۳۷۴
مخزن نیاز داریم که در این دوره چهار ساله مشکل مخازن
برطرف خواهد شد که در این راستا باید از تالش شهرداری
در این چند ماه تقدیر کرد.
مهدی پیرهادی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای
شهر تهران با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر
توجه به درختان مثمر با بازدهی باال اظهار کرد :تعدادی
از این درختان وارد کشور شده و در حال تکثیر است و
تقاضای ما این است که به این موضوع در تهران توجه
ویژه شود.
عضو شورای شهر تهران افزود :در خصوص خروج
موتورسیکلت های فرسوده و آالینده باید تمهیداتی
اندیشیده شود که اگر این اقدام صورت نگیرد شاهد
وضعیت فاجعه باری در زمینه آالیندگی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه وضعیت خودروسازی به سمتی نمی
رود که از خودروهای هیبریدی استفاده شود ،خاطرنشان
کرد :متاسفانه تعداد معدودی خودرو که در حال واردارات
بود انجام نشد.
پیرهادی تاکید کرد :شهرداری تهران در این زمینه
وظیفه ای ندارد اما درخواست داریم که شهردار با توجه
به سالمت مردم ،در جلسه هیئت دولت پیگیر وضعیت
آلودگی هوا باشد که که شاهد مرگ زودرس برخی
شهروندان نباشیم.
عضو شورای شهر با بیان اینکه بر اساس بازدیدها از
منطقه  ۱۹مشکل فاضالب در این منطقه جدی است ،اظهار
کرد :شهردار منطقه پیگیر این موضوع است اما نزدیک به
هشت میلیارد تومان نقدینگی برای رفع بخشی از مشکالت
مردم این منطقه در این زمینه نیاز است.

