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اخبار
صارمی:

آرامش جامعه؛ هدف اصلی مدیریت
شهری در موضوع مسکن

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت:
شکلگیری قرارگاه مسکن بر اساس منفعت مالی شهرداری
تشکیل نشده ،بلکه بر اساس رویکرد منافع عمومی بوده
است؛ در بحث مسکن سودآوری هدفمان نیست ،بلکه
آرامش جامعه هدف اصلی شهرداری تهران است.
حمیدرضا صارمی گفت :قرارگاه مسکن زمانی در شهر
تهران شکل گرفت که فقر مسکن در شهر تهران مشکالتی
را ایجاد کرده بود و از همه مهمتر اینکه شاخص دسترسی
به مسکن برای بخش زیادی از جامعه سخت و یا غیر قابل
امکان شده بود.
وی با بیان اینکه مهمترین سیاست شهردار پایتخت
این است که شهرداری به عنوان یک نهاد خدمت رسان
نباید نسبت به چالش های شهروندان بی تفاوت باشد،
افزود :این در حالی است که نهاد حاکمیت حوزه مسکن
یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز تمایل دارد این حوزه را
به شهرداری تهران به دلیل دسترسیای که به این بخش
دارد ،واگذار کند و در این رابطه نیز مذاکراتی در حال انجام
است و پیش بینی می شود که پیامدهای خوبی به همراه
داشته باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد:
شکل گیری قرارگاه مسکن بر اساس منفعت مالی شهرداری
تشکیل نشده بلکه بر اساس رویکرد منافع عمومی بوده
است؛ شهروندانی که خانه ندارند و یا سهم هزینه تهیه
مسکن در سبد خانوار آنها زیاد است ،مجبور هستند تا از
هزینه های دیگر خانواده مانند سالمت و آموزش کم کنند
تا هزینه مسکن تامین شود .این رویکرد در آینده ما را با
شهروندان بیمار و دچار آسیب روبه رو می کند.
وی با اشاره به اینکه منفعتی که شهرداری در این
حوزه می برد ،این است که شهروند سالم و شادابی در شهر
داشته باشد ،بیان کرد :امروز در بحث مسکن سودآوری
هدفمان نیست ،بلکه آرامش جامعه هدف اصلی شهرداری
تهران است.
صارمی در ادامه با اشاره به سیاست شهرداری تهران
در ساخت مسکن استیجاری یادآور شد :یکی از سیاست
هایی که تاکنون در حوزه مدیریت شهری اجرایی نشده،
مسکن استیجاری است .ما شهروندانی را در تهران داریم
که به هیج عنوان نمی توانیم آنها را صاحب مسکن کنیم
مانند زنان سرپرست خانوار ،آسیب دیدگان اجتماعی ،افراد
مسنی که خانه ندارند و قدرت انجام کار ندارند و در نهایت
زوج های جوانی که در ابتدای زندگی نمی توانند خانه ای
تهیه کنند.
وی تاکید کرد :شهرداری تهران می تواند با زمین
هایی که در مناطق شهری در اختیار دارد ،از طریق قرارداد
با یک سرمایه گذار اقدام به ساخت خانه های استیجاری
کند.
الفتپور:

رویداد مردمیسازی در مدیریت شهری
برای مدیران میانی شهرداری برگزار
شود

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران
گفت :با توجه به اینکه برنامهها و تصمیمات مدیران ارشد
شهرداری تهران باید توسط مدیران میانی آنها درک و
عملیاتیسازی شود ،تصمیم بر آن شد تا رویداد مشابهی
برای مدیران میانی شهرداری برگزار شود.
محمدعلی الفت پور با اشاره به رویداد مردمی سازی
در مدیریت شهری گفت :برای نخستین بار بود که رویدادی
برای مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار می شد تا
بتوانند در کنار هم و به طور مستقیم درخصوص تجارب و
برنامههای مؤثر در جلب مشارکت مردم در مدیریت شهری
تبادل نظر کنند.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران
افزود :این رویداد ،روز  ۶مرداد ماه در برج میالد برگزار شد
و معاونان شهرداری تهران ،تعدادی از مدیران ارشد و برخی
نخبگان و متخصصان و فعاالن حوزه مدیریت شهری از
شهرهای مختلف کشور ،گرد هم آمدند و برنامه های اجرا
شده ،تجارب و نتایج حاصل از آنها را درباره مدیریت شهر
با مشارکت مردم ،بیان کردند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه برنامه ها و تصمیمات
مدیران ارشد شهرداری تهران می بایست در مرحله نخست،
توسط مدیران میانی آنها درک و عملیاتی سازی شود،
تصمیم بر آن شد تا رویداد مشابهی برای مدیران میانی
مرتبه  ۴و  ۵شهرداری برگزار شود تا آنها نیز از راهکارها و
نتایج مردمی سازی در مدیریت شهری مطلع شوند.
الفت پور بیان کرد :به نظر می رسد همسویی و
همگامی مدیران شهرداری تهران از سطوح عالی تا میانی
و عملیاتی ،می تواند راهبرد مناسبی برای جلب مشارکت
مردم در مدیریت شهری و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده
توسط همه ارکان سازمان به شهروندان شود.

سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد:

لزوم توجه به ماهیت ایرانی ،اسالمی و انقالبی برج میالد

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به
لزوم توجه به ماهیت اسالمی ،انقالبی و ایرانی
در برج میالد گفت :در زمینه عفاف و حجاب
در مدیریت شهری عقب هستیم و قرار است
در زمینه عفاف و حجاب اقداماتی شود.
جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی به
منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد برج
میالد تهران در این برج برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران ،معاون اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران و مدیریت برج
میالد برگزار شد ،علیرضا نادعلی سخنگو
و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر تهران اظهار داشت :خوشبختانه
بخش مهمی از چالشهای فراوان مجموعه
برج میالد که موجب نگرانی و دغدغه اعضای
شورای اسالمی شهر تهران بود با خردورزی
جمعی و کار تیمی منسجم و همچنین
با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران مرتفع شده است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران ،در
ادامه با تاکید بر اینکه باید به مجموعه برج
میالد نگاه ویژهای در زمینه ایرانی ـ اسالمی
و انقالبی داشت گفت :مدیریت شهری تهران
در دوره ششم مدیریت شهری عالوه بر نگاه
اقتصادی رویکرد فرهنگی را نیز در این

مجموعه دنبال میکند و به همین منظور
ماهیت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی بودن در
این مجموعه مهم است ،که این موضوع مورد
تاکید و مدنظر رهبر انقالب است و از سوی
دیگر جزو سیاستهای ما در کمیته فرهنگی
شورای اسالمی شهر تهران است.
سخنگو و نایب رئیس کمیسیون
فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران در ادامه
این جلسه تصریح کرد :الزم است برای هر
سه هویت ایرانی ،اسالمی و انقالبی که در
نگاه رهبر انقالب تعاریف خاص خود را دارند،
تدبیری اتخاذ شود ،به ویژه در شهری مثل
تهران که همه نگاه مشابهی به این مسئله

نکاحی خبر داد:
افزایش ظرفیت اتوبوسرانی برای جابهجایی زائران اربعین

مدیر بازرسی منطقه  : ۴رانش و فرونشست زمین در محدوده
کوی دانشگاه امام حسین (ع) مهار شد

امسال تمامی اتوبوسهای اربعین به سیستم سرمایشی مجهز میشوند
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران در جلسه ستاد اربعین شهرداری تهران ،فلسفه
حضور اتوبوسرانی در کشور عراق را رفاه بیشتر زائران در تشرف به این زیارت ماندگار
عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ بهرام نکاحی در ستاد اربعین
شهرداری تهران از افزایش ظرفیت های خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) خبر
داد و افزود :تالش ما این است که کاستی های موجود در کشور عراق برای تشرف زائران
عزیز را پاسخ دهیم و رفاه حال هموطنان عزیز را برای سفر زیارت اربعین ارتقا بخشیم.
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران از افزایش تعداد اتوبوسهای امسال و بسیج
امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص جهت پشتیبانی عملیات حمل و نقل زائران خبر
داد و گفت :این اتوبوس ها قرار است در مسیرهای ورودی به کشور عراق تا شهرهای نجف
اشرف و کربالی معلی زائران اربعین را همراهی کنند.
وی همچنین رایزنی ها با وزارت نفت برای تأمین سوخت اتوبوسها را بسیار خوب
توصیف کرد و افزود :با توجه به گرمای شدید هوا ،تدبیر شد تمامی اتوبوسها امسال به
سیستم سرمایش مجهز باشند.
گفتنی است؛ بخش قابل توجهی از عملیات حمل و نقل زائران اربعین از اولین سال
راهپیمایی جهانی زیارت اربعین با حضور ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انجام
گرفته و تمهیدات مختلفی برای رفاه بیشتر زائران امسال پیش بینی و فراهم شده است.

مدیر بازرسی منطقه  ۴از ایمن سازی و مهار رانش زمین و نشست دیوار حائل بوستان صلح و
دوستی در کوی دانشگاه امام حسین(ع) خبر داد .به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی به نقل از
اداره بازرسی منطقه  ۴؛ در پی اطالع رسانی شهردار ناحیه  ۸در خصوص نشست دیوار حائل بوستان
صلح و دوستی واقع در کوی دانشگاه امام حسین (ع) بر اثر بارش شدید باران در شبهای اخیر ،بازرس
منطقه  ۴بههمراه معاون فنی و عمران و رییس مسیلها و قنوات منطقه در محل حادثه حضور یافت.
ابره دری در حاشیه این بازدید ضمن ابراز نگرانی از احتمال خطر ریزش و سقوط و ناامنی ایجاد شده
برای شهروندان به علت رانش شانه خاکی و نشست میله و منهولهای مسیر سیستم فاضالب گفت:
معاونت فنی و عمران منطقه پایدارسازی دیوار حائل را در دستور کار خود قرار داد .وی افزود :عالوه
بر این رخداد ،پس از بررسیهای میدانی انجام شده مشخص شد دهانه یکی از چاههای فاضالب
بوستان نیز بدون درپوش و فاقد ایمنی است که به دستور شهردار ناحیه سریعاً اقدامات الزم و فوریتی
برای ایمن سازی و پر کردن دهانه چاه صورت گرفت .ابرهدری با تاکید بر اینکه باز بودن منهولها
تهدیدی برای جان شهروندان است ،خاطرنشان کرد :به محض بازدید صورت گرفته در ساعات اولیه
جهت بررسی ،رفع خطر  ،ترمیم و تثبیت دیوار حائل و همچنین ایمن سازی منهول فاضالب برای
مدیریت تعاونی مسکن کوی دانشگاه امام حسین (ع) اخطاریه صادر شد .مدیر بازرسی منطقه ۴اظهار
کرد :فرونشست زمین و حوادثی که در پی بارندگی ایجاد شدهاست بیانگر سهلانگاری پیمانکار و
ب و فاضالب و شرکت گاز و همچنین نظارت ضعیف بر عملکرد این شرکتها برای
شرکتهایی نظیر آ 
بازسازی و ترمیم معابر شهر است .بنابراین ضروری است که مسئوالن در کنار نظارت دقیق بر ترمیم
کوچه وخیابانها به فکر توسعه زیرساخت دفع سیالب باشند.

اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی در متروی تهران به مناسبت ایام محرم

معاون امور اجتماعی و فرهنگی متروی
تهران از اجرای برنامه های فرهنگی در مترو
به مناسبت ایام محرم خبر داد.
سید محمد نقیب سرپرست معاونت امور
فرهنگی و اجتماعی ضمن تسلیت به مناسبت
ایام شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه
السالم در خصوص برنامههای فرهنگی مترو
تهران گفت :با توجه به فرارسیدن این ایام و
به منظور ایجاد فضای بصری متناسب ،کلیه
ایستگاههای مترو با استفاده از کتیبههای
ویژه عزاداری ماه محرم سیاهپوش شده است.
همچنین کتیبههای فرهنگی به صورت بنر
و لمینت با استفاده از طرحهای گرافیکی
با موضوع ماه محرم در سکوی ایستگاهها و
قطارهای مترو در معرض نگاه مسافران قرار
میگیرد .گذرگاههای فرهنگی مترو نیز شاهد
اکران نمایشگاه عکس با عنوان سوگواره
عاشورا است و مسافران مترو را به تماشای
تصاویر این نمایشگاه دعوت می کند.
نقیب هدف از اجرای این برنامهها را
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین
ارتقای سطح آگاهی شهروندان در خصوص
سیره و زندگی ائمه اطهار علیهم السالم
عنوان کرد و افزود :برنامههای مختلف
اجتماعی در قالب پایگاههای مشاوره ویژه این

ایام با هدف پاسخگویی به سواالت دینی و
اعتقادی و همچنین مشاوره خانواده و سبک
زندگی اسالمی در ایستگاههای منتخب
برگزار میشود.
وی گفت:در همین زمینه پایگاه مشاوره
فرشتگان سرزمین من در ایستگاههای امام
خمینی(ره) ،تجریش ،مهدیه و میدان آزادی
با موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
از هشتم لغایت سیزدهم مرداد ماه و در
روزهای زوج ،پایگاه مشاوره ایستگاه عاشقی
با موضوع مشاوره سبک زندگی و ازدواج
آسان برای جوانان در ایستگاههای میدان
حضرت ولیعصر(عج) ،تئاترشهر ،میدان
جهاد و فدک از هشتم لغایت دوازدهم مرداد
ماه ،پایگاه مشاوره بانو سالم با موضوع عفاف
و حجاب در ایستگاههای شهید محالتی،
تجریش ،عبدل آباد ،شهید زینالدین ،امام
خمینی(ره) ،میدان علم و صنعت ،نیروی
هوایی ،فرهنگسرا و میدان شهدا در روزهای
یازدهم و سیزدهم مرداد ماه و پایگاه مشاوره
سایه مهر حسینی با موضوع پاسخگویی به
سواالت دینی و اعتقادی در ایستگاههای
تجریش ،شهید بهشتی ،شریعتی ،شهر ری،
صادقیه ،امام خمینی(ره) ،دروازه شمیران،
سرسبز ،نوبنیاد ،ارم سبز ،میدان آزادی،

شادمان ،پیروزی و شهید کالهدوز از تاریخ
هشتم مرداد لغایت بیست و چهارم شهریور
ماه  ۱۴۰۱پاسخگوی سواالت مسافران شهر
زیرزمینی است.
وی از برگزاری مسابقه فرهنگی «پرچم
حسین» و اعالم فراخوان این مسابقه خبر داد
و گفت :در این ویژه برنامه در روزهای اول
الی ششم ماه محرم و در ایوان انتظار حضرت
ولیعصر(عج) ،مسافران مترو میتوانند ضمن
دریافت پرچم متبرک به نام نامی حضرت
سیدالشهدا علیهالسالم با ارسال عکس از
نصب این پرچم در سر در منازل خود به قید
قرعه از جایزه سفر به کربالی معلی برخوردار
شوند که فراخوان این مسابقه فرهنگی در
فضای تبلیغاتی مترو به اطالع عموم مسافران
رسیده است .سرپرست معاونت امور فرهنگی
و اجتماعی شرکت راهآهن شهری تهران و
حومه از نصب سازه حجمی عصر عاشورا در
ایوان انتظار میدان حضرت ولیعصر(عج)
خبر داد و گفت :قرار است این سازه حجمی
که از اثر فاخر استاد فرشچیان الهام گرفته
شده در روز چهارشنبه دوازدهم مرداد ماه
طی برگزاری مراسمی رونمایی شود و در ایام
ماه محرم در معرض تماشای شهروندان قرار
بگیرد.

نقیب به اجرای طرح روایتگری در
ایستگاه میدان شهدا اشاره کرد و گفت:
اجرای طرح روایتگری عاشورا و وقایع ماه
محرم در قالب نقاشی دیواری اجرا میشود.
این طرح به صورت نقاشی دیواری در ابعاد
بزرگ آماده شده و ضمن رنگ آمیزی آن
توسط کودکان و نوجوانان مفاهیم فرهنگ
غنی عاشورایی در هنگام انجام کار به آنها در
قالب روایتگری منتقل میشود.
وی در پایان به اجرای آیین سنتی
چهارپایهخوانی در ایستگاههای منتخب
اشاره و تصریح کرد :به منظور ترویج و
معرفی مراسم و آیین کهن چهارپایهخوانی،
با دعوت از مداحان نوجوان ،این مراسم تا
روز تاسوعای حسینی در ایستگاههای امام
حسین(ع) و ایوان انتظار میدان حضرت
ولیعصر(عج) برگزار میشود.

نظر شهرداری درباره استفاده از «دوچرخه» و «اسکوتر» در پایتخت

اعزام روزانه نیروهای خدمات شهری
منطقه  ۱۹به امامزاده داوود (ع)

سرپرست شهرداری منطقه  ۱۹از اعزام روزانه کارگر به
همراه تجهیزات به امامزاده داوود برای الیروبی و پاکسازی
نقاط سیل زده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۹علیرضا
جعفری سرپرست شهرداری منطقه با اشاره به اعزام روزانه
کارگر و تجهیزات در راستای امداد رسانی به سیل زدگان
منطقه امامزاده داوود (ع) اظهار داشت  :با توجه به وقوع
سیل در امامزاده داوود و لزوم خدمت رسانی به شهروندان،
شهرداری منطقه  ۱۹نیز همسو با دیگر مناطق از اولین
ساعات اعالم وقوع حادثه روزانه نیروهای کارگری به همراه
تجهیزات به محل امامزاده داوود اعزام می کند.
او افزود :با استفاده از خاور ،واتر جت و بابکت و حضور
کارگران خدمات شهری نسبت به الیروبی و پاکسازی
محدوده وقوع سیل اقدام می شود و تا بازگشت به شرایط
عادی خدمت رسانی ادامه دارد.
سرپرست شهرداری منطقه  ۱۹درخصوص اقدامات
معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه در بحران
بارندگی های اخیر بیان کرد  :با توجه به الیروبی مستمر
مسیل ها ،کانال ها و حوضچه های آبگیر ،خوشبختانه
مشکل خاصی در محدوده ایجاد نشده و تردد خودرو ها
و رفت و آمد شهروندان به سهولت انجام شد .ضمن اینکه
طی یک ماه گذشته به منظور پیشگیری از آب ماندگی
در بارش های احتمالی و با هدف ارتقای نگهداشت شهر،
پاکیزگی و نظافت معابر نزدیک به  ۵هزار متر طول کانال و
انهار پاکسازی و الیروبی شد.

ندارند ،به همین منظور در برج میالد نیز باید
این سه رویکرد در اولویت قرار بگیرد و به
صورت جدی دنبال شود.
وی در ادامه جلسه از دو سیاست دیگر
که همه اعضا در مورد آن متفقالقول هستند،
سخن گفت و افزود :دو مسئله مهم دیگر
بحث خانواده محوری و مسجد محوری است.
خانواده محوری قابلیتهای بسیاری دارد
که میتوان در تمام زمینههای یک پیوست
برایش در نظر گرفت؛ اما مسجد محوری
کمی سختتر است .باید در این مورد نگاهی
خالقانه اختیار کرد .به همین منظور طرح
مسجد محوری در حال حاضر تهیه شده و در

کمیسیون مطرح خواهد شد تا تبدیل به یک
مورد واحد و مشخص شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر تهران موضوع پردیس فرهنگی
را مسئله مهم دیگری برای برج میالد دانست.
نادعلی در ادامه با اشاره به مسئله
حجاب و عفاف گفت :ما واقعا در زمینه عفاف
و حجاب در مدیریت شهری عقب هستیم.
قرار است با همکاری کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی درباره موضوع عفاف و حجاب
اقداماتی انجام شود ،کمااینکه در گذشته نیز
انجام شده است .کارهایی از قبیل اهدای گل
و  ...خوب است ،اما الزم است در کنارش
اقدامات بیشتری صورت بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر تهران در پایان تاکید کرد :الزم
است در راستای هویت سازی انقالبی -اسالمی
به زبان و ادبیات فارسی در این مجموعه توجه
ویژه داشته باشیم .بهتر است در صورت نیاز از
عناوین فاخر فارسی استفاده شود و با توجه به
ماهیت بین المللی این فضا تنها در بخشهایی
که معادل فارسی مناسبی نبود از عناوین
زبانهای خارجی استفاده کنیم.
اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر تهران در پایان این
جلسه از بخشهای مختلف برج میالد بازدید
کرده و در جریان مشکالت و فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی این برج قرار گرفتند.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران توضیحاتی
درباره سرانجام توسعه خطوط دوچرخه سواری در تهران ارائه
کرد.
«مجتبی شفیعی» معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری
تهران درباره سرانجام توسعه خطوط دوچرخه سواری در
تهران که در دوره مدیریت پیشین شهرداری آغاز شده بود،
گفت :حمل و نقل پاک یکی از اقدامات و الزامات بهبود
شرایط حمل و نقل در کالنشهرها از جمله تهران است که با
آلودگی هم مواجه است .حمل و نقل پاک دو رکن اساسی
دارد یکی توسعه دوچرخه سواری و رکن دیگر استفاده از
اسکوتر که از مدهای حمل و نقل پاک است.
وی ادامه داد :دوچرخه سواری یکی از مدهایی است
که علیرغم اینکه در دوره گذشته یک پروژه موفق نیز داشته
است اما سهم آن در حمل و نقل شهر تهران کمتر از یک
دهم درصد است نه یک درصد .در برخی از آمارها به اشتباه
این میزان یک درصد بیان شده است که یک درصد میشود
چیزی حدود  ۱۹۰هزار جابجایی در روز توسط دوچرخه

که چنین چیزی نیست و در روز  ۱۰الی  ۱۲هزار تردد با
دوچرخه انجام میشود.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تصریح
کرد :پروژه دوچرخه علیرغم تالشهایی که در دوره گذشته
مدیریت شهری شد و سعی کردند شبکه را به صورت کامل
گسترش دهند و دوچرخه اشتراکی را بیاورند و از آن حمایت
هم کنند ،اما نتوانست به هدفی که داشت برسد .یکی از
اعتراضاتی که به این موضوع شد ،این بود که این شبکهای که
برای دوچرخه سواری ایجاد شد و گاها موانعی را در خیابانها
ایجاد کرده و جلوی پارک خودروها را میگرفت ،اصال مورد
استفاده دوچرخه سواران نیست و به خط ویژه موتورسیکلت
تبدیل شده است.
شفیعی با اشاره به فراخوانی در این باره گفت :ما در این
دوره قصد داریم تا مدل سرمایهگذاری بخش خصوصی در
این بخش را توجیهدار کنیم یعنی فراخوانی در این خصوص
یک ماه پیش اعالم کردیم که با از آن استقبال هم شد و در
حال مذاکره برای عقد قرارداد هستیم .در این فراخوان به این
صورت است که به ازای هر جابجایی دوچرخه به سرمایهگذار
ما یک پرداخت نقدی را انجام دهیم .قبال به این صورت بود
که شهرداری از سرمایهگذار ،اشتراکی را میخرید که اگر
استفاده هم نمیشد سرمایهگذار پول خود را دریافت میکرد،
اما در روش جدید به این صورت است که ما به سرمایهگذار
اعالم کردیم که از هر روشی میخواهد برای استفاده
شهروندان از دوچرخه تبلیغ کند و از هر نوع دوچرخهای
میخواهد استفاده کند و اگر شهروندان برای جابجایی
نیمساعته از دوچرخه استفاده کنند ،شهرداری رقمی را که
براساس کارشناسی تعیین شده است به سرمایهگذار پرداخت

میکند .سرمایهگذاران از این روش نیز استقبال کردهاند.
وی ادامه داد :ما این قابلیت را برای رقمهای بسیار
کوچک هم ایجاد کردهایم ،یعنی ما آمادگی داریم که از ۳۰۰
دستگاه دوچرخه هم استفاده کنیم .در کنار آن نیز وقتی
تقاضا ایجاد شد ما میتوانیم شبکه مسیر دوچرخه سواری
را گسترش دهیم.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران همچنین
درباره تاثیرگذاری اصالح هندسی معابر بر کاهش ترافیک
و طول سفر شهروندان ،گفت :یک اختالفی است بین
صاحبنظران حوزه شهرسازی و ترافیک که در شهرهایی
مانند تهران تاثیرگذاری توسعه معابر به چه میزان است.
بدیهی است که در نقاط خاص که یک گره ترافیک ایجاد
شده است باید دسترسی ایجاد شود که در کاهش ترافیک
موثر باشد در اینجا همه به این موضوع اتفاق نظر دارند.
شفیعی تصریح کرد :اما ایجاد یک معبر جدید در رقابت
با توسعه حمل و نقل عمومی منافع کمتری دارد و برخی
از پروژهها واقعا هیچ توجیهی ندارند و برخی از پروژهها نیز
توجیه دارند و نسبت به منطقهای که کار ایجاد میشود این
اصالحات هندسی متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد :در برخی از تقاطعهای غیرهمسطح،
دسترسیها کامل نیست و شیبراهها به صورت کامل ایجاد
نشده است و این امر باعث میشود که کاربر مسافت زیادی را
برای رسیدن به مقصد طی کند کامل کردن این دسترسیها
منجر به کوتاه کردن زمان سفر و کاهش ترافیک خواهد شد
که این موارد نیز در دستور کار ما قرار دارد و ما در لیستی
حدود  ۹۰نقطه را مشخص کردیم که دسترسیها ناقص بود
و قرار است رفع شود.

خبر كوتاه

دیدارمدیرعاملشرکتساماندهیبامعاون
اجتماعیفرماندهانتظامیتهرانبزرگ

ل شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهر در
مدیرعام 
ی انتظامی
دیدار با سرهنگ مرادی ،معاون اجتماعی فرمانده 
تهران بزرگ بر اهمیت تعامل دستگاهها برای مدیریت بهتر
شهر تأکید کرد .به گزارش روابطعمومی شرکت ساماندهی
صنایع و مشاغل شهر ،سعید بیگی با بیان این که برقراری و
حفظ نظم شهری یکی از ماموریتهای مشترک فرماندهی
انتظامی تهران و شرکت ساماندهی است ،گفت :با تداوم
و ارتقا همکاری و تعامل بین دستگاهها این ماموریت به
بهترین شکل اجرا میشود و ثمره آن را در ساماندهی
مشاغل و اصناف مزاحم خواهیم دید .سرهنگ مرادی
ضمن تقدیم پیام تبریک سردار حسین رحیمی فرمانده
انتظامی تهران بزرگ برای انتصاب وی به مدیریت شرکت
ساماندهی صنایع ومشاغل شهر نسبت به گسترش همکاری
برای حل مسائل و چالشهایانتظامی در اجرای برنامهها
ابراز امیدواری کرد.

برگزارینخستینرویدادهنری«نشان
عاشقی»درپالزایمیدانشهدایهفتمتیر

نخستین رویداد هنری «نشان عاشقی» در پالزای
میدان شهدای هفتم تیر در حال برگزاری است .به گزارش
اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر
تهران ،در نخستین روز رویداد نشان عاشقی ،حجتاالسالم
والمسلمین محمد قمی «رییس سازمان تبلیغات اسالمی»،
مهدی چمران «رییس شورای اسالمی شهر تهران» ،نرگس
معدنی پور «رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر
تهران» ،محسن پیرهادی «شورای اسالمی شهر تهران»،
حمیدرضا صارمی «معاون شهرسازی و معماری شهرداری
تهران» ،جالل بهرامی «معاون خدمات شهری و محیط
زیست شهرداری تهران» و جمعی از مدیران شهری از
نزدیک در جریان فعالیتهای هنرمندان خطاطی و طراحی
قرار گرفتند .رویداد هنری نقاشیخط (کالیگرافی) نشان
عاشقی با طراحی و نقاشی بیش از ۵۰۰تیغه علمُ ،کتل و
نمادهای عاشورایی به همت سازمان زیباسازی شهر تهران
به مناسبت ایام شهادت سید و ساالر شهیدان از صبح دیروز
برگزار شده است و پس از پایان نمایشگاه پالزای هفت تیر،
این تیغهعلمهای طراحی و نقاشی شده از هفته آینده در
 ۱۲۱نقطه شهر پایتخت نصب میشود.
شهردار منطقه :۲۱

فرهنگسازی و آموزش شهروندی نقشی
بنیادیندرمقولهمخاطراتطبیعیوانسانیدارد

دومین نشست فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه
 ۲۱در سال  ۱۴۰۱با حضور حسین کاشانی پور شهردار،
معاونین ،مدیران ،شهرداران نواحی و با حضور نمایندگانی
از آتش نشانی ،هالل احمر ،اورژانس ،معاونت درمان وزارت
بهداشت ،نیروی انتظامی ،سازمان مدیریت پسماند و
خدمات شهری شهرداری ،شرکت های آب و فاضالب ،برق
و گاز برگزار شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
۲۱؛ حسین کاشانی پور شهردار این منطقه در ابتدای
دومین نشست فصلی بحران گفت :میبایست اعتقاد داشته
باشیم که شرایط بحرانی و اضطراری به وقوع میپیوندد ،اما
در این میان نقش مدیریت و کارآمدی تصمیمات اهمیت
بسزایی دارد .وی ادامه داد :ستاد مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل منطقه  ۲۱همواره در تمام بحبوحه ها و شرایط
خاص در کنار شهروندان و معاونت های اجرایی بوده است
و عملکرد مطلوبی داشته است .کاشانی پور تاکید کرد :با
فرهنگسازی و آموزش شهروندی میتوان نقشی بنیادین
در مقوله بروز مخاطرات طبیعی و انسانی و مدیریت آنها
ایفا کرد .معاونت های اجتماعی و خدمات شهری در این
بین وظیفه خطیری بر عهده دارند.
مدیرعامل سازمان رفاه خدمات اجتماعی و مشارکت های
مردمی شهرداری تهران:

آمار فوتی از کارتنخوابها در
بارندگیهای اخیر نداشتیم

مدیرعامل سازمان رفاه خدمات اجتماعی و مشارکت
های مردمی شهرداری تهران گفت :آمار فوتی از
کارتنخوابها و یا معتادان متجاهر در بارندگیهای اخیر
نداشتیم.
احمد احمدی صدر گفت :طبق برنامه ریزی های
مدون و روتینی که سازمان دارد ،طرح ساماندهی و جمع
آوری معتادان متجاهر ،کارتنخواب ها و بی خانمان ها به
دو صورت جمعآوری توسط گشت های فوریت اجتماعی
مستقر در سطح شهر و همچنین تماس شهروندان با سامانه
 ۱۳۷انجام می شود.
وی با بیان اینکه گشت های فوریت اجتماعی سازمان
در طول این ایام و در مجموع در طول سال در سطح
شهر مستقر هستند؛ افزود :همچنین شهروندان با تماس
با سامانه  ۱۳۷می توانند سازمان را در ساماندهی و جمع
آوری بی خانمان ها و کارتنخواب ها کمک کنند.
مدیرعامل سازمان رفاه خدمات اجتماعی و مشارکت
های مردمی شهرداری تهران با اشاره به بارندگی های اخیر
شهر تهران و اقدامات سازمان رفاه ادامه داد :به طور معمول
در زمان بارندگی ها تعداد گشت های فوریت های اجتماعی
در سطح شهر بیشتر می شود .همچنین در بارندگی های
اخیر با تذکراتی که به مناطق جهت ساماندهی معتادان،
کارتنخواب ها و بی خانمان ها دادیم ،باعث شد تا تعداد
بیشتری از این افراد در سامانسراها و گرمخانه ها سامان
دهی شوند.
وی با اشاره به اینکه در طول شب های بارندگی
ظرفیت تمامی گرمخانه ها به طور کامل پر نشد ،بیان کرد:
در طول زمان بارندگی در مجموع  ۳گرمخانه از حداکثر
ظرفیت خود استفاده کرد .البته مابقی گرمخانه ها ظرفیت
های خالی برای پذیرش افراد را داشت.
احمدی صدر یادآور شد :اینکه چرا در طول روزهای
بارندگی ظرفیت گرمخانه ها و سامانسراها پر نشد شاید به
این دلیل است که در بارندگی های اخیر هوای تهران سرد
نبود و تنها بارش باران را شاهد بودیم .از سوی دیگر برخی
از کارتنخواب ها سرپناهی را برای در امان ماندن از باران
برای خود ایجاد کرده بودند به همین دلیل به گرمخانه ها
مراجعه نکردند.
وی با بیان اینکه بارندگی های اخیر در جنوب تهران
به عنوان محل تجمع کارتنخواب ها به اندازه شمال غرب
تهران نبود ،تاکید کرد :در بارندگی های اخیر آماری مبنی
بر فوت کارتنخواب ها و بی خانمان ها در سطح شهر
نداشتیم .سیل تهران در منطقه امامزاده داوود بود که در
جریان آن تعدادی از مردم جان خود را از دست دادند اما
آماری مبنی بر فوت کارتنخواب ها در این ایام نداشتیم.

