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اخبار

اجرای ویژه برنامههای ایام محرم
در دریاچه شهدای خلیج فارس

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  ۲۲از اجرای
ویژه برنامه ایام محرم در دریاچه شهدای خلیج فارس به مدت
ده شب خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،۲۲حسین هوشیار گفت :دهه نخست ماه محرم ویژه برنامه
ای به همت شهرداری منطقه و هیئت های مذهبی بعد از
نماز مغرب و عشاء در دو نقطه از دریاچه شهدای خلیج فارس
برگزار می شود ،یک برنامه در جزیره دریاچه در همجواری
مقبره شهدای گمنام ،قبل از نماز جماعت مغرب و عشاء برنامه
دیگر درضلع غربی دریاچه به همت هیئت امیر المومنین(ع)
در مسجد دریاچه برگزار می شود .وی افزود :ایستگاه های
صلواتی در مقبره شهدای دریاچه پذیرای عزارادان حسینی
است ،همچنین در مقبره شهدای بوستان ایثار(تپه نورالشهدا)
شهرک شهید باقری نیز به همت بسیجیان ناحیه مقاومت
عمار یاسر ویژه برنامه عزاداری برگزار می شود.هوشیار ادامه
داد :مراسم سیدالشهدا کامال مردمی است و شهرداری منطقه
همکاری های الزم را با مساجد و هیئت ها برای برپایی هرچه
باشکوه تر این مراسم معنوی انجام داده است.معاون اجتماعی
و فرهنگی شهرداری منطقه تصریح کرد :در نمازخانه شهرداری
منطقه نیز به مدت ده روز مراسم زیارت عاشورا برگزار می شود
و مراجعه کنندگان و کارکنان شهرداری از این برنامه معنوی
بهره مند می شوند.وی به برافراشته شدن چندین ابر پرچم
یاحسین(ع) در این منطقه نیز اشاره کرد و گفت :در بوستان
آبشار تهران واقع در شمال بزرگراه شهید خرازی باتوجه به
ارتفاعی که وجود دارد برافراشته شده و در میدان موج نیز ابر
پرچم یاحسین(ع) نصب شده است.
جعفری تاکید کرد؛

لزوم تأمین امنیت و آرامش شهروندان
در بوستانها با بهکارگیری
پتانسیلهای منطقه ۱۹

مراسم صبحگاه مشترک سرپرست شهرداری
منطقه ۱۹با شهرداران نواحی ،رؤسای خدمات شهری،
شهرسازی ،عوامل معبر بان ،حریم بان و شهربان نواحی
پنجگانه صبح دیروز در بوستان بزرگ والیت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۹علیرضا
جعفری درمراسم صبحگاه مشترک با عوامل خدمات شهری
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل حسین (ع) و
خدا قوت به همکاران پرتالش خدمات شهری گفت :با توجه
به موقعیت جغرافیایی منطقه و وجود حریم بویژه در این
ایام توجه بیشتری درخصوص پیشگیری و کنترل ساخت
و ساز غیر مجاز و تخلفات مربوط به شهرسازی با گشت
های مستمر صورت پذیرد و با مشاهده هرگونه تخلف با
هماهنگی مدیران اجرایی از ادامه فعالیت جلوگیری شود.
جعفری با اشاره به اهمیت انضباط شهری بویژه در
معابر و بزرگراه ها در راستای تسهیل رفت و آمد شهروندان
خواستار برخورد محترمانه و قاطع با متخلفین به منظور
رعایت حقوق شهروندان شد .این مسئول خواستار ارائه
خدمات هرچه بیشتر و در شأن شهروندان شریف این
منطقه بویژه در نگهداشت معابر درجه یک و دو و بزرگراه ها
شد و توصیه به نظارت هرچه بیشتر برعملکرد پیمانکاران
در این حوزه کرد .مسئولیت تأمین امنیت و ایمنی پارک ها
و فضای سبز ،ایجاد شرایط به منظور آرامش و آسایش
خانواده ها به همراه فرزندانشان در هنگام تفرج در این
مکان ها با بکارگیری پتانسیل های موجود در منطقه از
دیگر سخنان سرپرست شهرداری منطقه در این مراسم بود.
به دنبال ارائه گزارش حسابرسی در شورا اعالم شد؛

تهران بیش از  ۱۳۰بازار زیانده دارد
کاهش  ۶۰۰درصدی زیان در شرکت
ساماندهی صنایع مشاغل شهر

همزمان با هشتاد و سومین جلسه شورای اسالمی
شهر تهران ،گزارش حسابرسی سازمان مدیریت میادین
میوه و ترهبار و همچنین شرکت ساماندهی صنایع مشاغل
شهر مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آراء موافق تأیید
شد.
ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان مدیریت میادین
میوه و ترهبار شهر تهران در هشتاد و سومین جلسه شورای
اسالمی شهر در واکنش به گزارش ارائه شده در خصوص
سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار با بیان اینکه رأی
بازار بعثت به نفع سازمان صادر شده است ،اظهار کرد :در
خصوص دعاوی فعلی ،بررسی و پیگیری الزم در حال انجام
است که دو سال به طول می انجامد چون موضوع پیچیده
ای است هرچند ما با جدیت پیگیری می کنیم.
وی با بیان اینکه حساب سپرده از عدد مورد نظر یک
میلیارد تومان بیشتر است ،یادآور شد :بیش از  ۱۳۰بازار
ضررده داریم که بخشی از آن را از دایره خارج می کنیم تا
بازار ضررده تا دو سال آینده نداشته باشیم .برخی بازارها
جانمایی مناسبی نشده اند که مورد انتقاد ما نیز هست.
سعید بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع
مشاغل شهر تهران نیز در ادامه این جلسه شورا با بیان
اینکه برابر بند  ۲۰ماده  ۵۵شرکت انتفاعی نیست ،اظهار
کرد :با این وجود شرکت باید قوانین را رعایت کند .زیان
انباشته از محل مالیات ها و ارزیابی های صورت گرفته رفع
خواهد شد .زیان انباشته تا پایان سال رفع خواهد شد.

چمران در صحن شورا :برنامهریزی برای استفاده مطلوب از روانابها

اقدامات خوبی برای استقبال از ماه محرم در پایتخت انجام شد

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت:
اقدامات خوبی در شهر برای استقبال از ماه
محرم صورت گرفته است و امیدواریم که این
فضا به معنویت و روحانیت بیشتر شهر کمک
کند.
مهدی چمران در هشتاد و سومین
جلسه شورای اسالمی شهر تهران با بیان
اینکه اقدامات خوبی در شهر برای استقبال
از ماه محرم و همزمان با این ماه صورت
گرفته است ،ابراز امیدواری کرد که این فضا
به معنویت و روحانیت بیشتر شهر کمک کند
و بتوانیم از ایثارگری های سرور شهدا درس
بگیریم.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با
اشاره به اینکه هنوز تهران در معرض خطر
سیل است ،اظهار کرد :امیدواریم با پیش
بینی های مدیریت شهری ،اتفاقی در شهر
رخ ندهد .شهرداری الیحه ای در خصوص

رواناب ها داشت که برای انجام اصالحات ،این
الیحه را پس گرفت؛ سیالب ها نیز باید به
این الیحه اضافه شود.

وی با بیان اینکه برخی مسیل ها به
بزرگراه و خیابان تبدیل شده است ،تصریح
کرد :در بزرگراه شهید باکری میزان زیادی

سیالب جاری شد اما چون برای عبور آن
فضایی پیش بینی شده بود حادثه ای
رخ نداد ،اما اتفاقات کن ،امامزاده داوود
و دارآباد هشداری برای ما بود تا در این
زمینه آماده باشیم .باید مطالعات گذشته
را مجددا در دستور کار قرار داده و بررسی
و پیگیری کنیم تا پیشگیری در این زمینه
صورت بگیرد.
چمران تأکید کرد :پیشگیری تنها
گزارشات هواشناسی نیست و باید کاری
کنیم که از رواناب ها به بهترین شکل
استفاده کنیم ،نه اینکه به شکل گل و الی به
منازل و کسب و کار مردم آسیب بزند که این
موضوع نیاز به برنامه ریزی دارد.
وی با بیان اینکه ممکن است این
حوادث را مجددا شاهد باشیم ،ابراز امیدواری
کرد که برنامه ریزی صحیح صورت بگیرد تا
از منابع آبی به درستی استفاده شود.

اجرای عملیات ریلبرداری و شاسیگذاری
حریم راهآهن تهران-اهواز

الیروبی و رسوببرداری مستمر
کانالها و شبکههای اصلی منطقه ۱۷

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ۱۷گفت :با اجرای طرح جمعآوری
ریل خط آهن تهران-اهواز در محور جنوبی منطقه ،پروژه ساخت  ۳زیرگذر سواره رو وارد
فاز اجرایی و عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۷محمدامین مرتضوی معاون حمل و
نقل و ترافیک منطقه در خصوص پروژه ساخت  ۳زیرگذر سواره رو گفت :با اجرای طرح
جمعآوری ریل خط آهن تهران-اهواز در محور جنوبی منطقه ،پروژه ساخت  ۳زیرگذر
سوارهرو در محدوده محلههای زمزم و زهتابی در محور شمالی و همچنین محلههای
گلچین ،مقدم ،امامسجاد(ع) ،وصفنارد و یافتآباد در محورجنوبی وارد فاز اجرایی و
عملیاتی شد.
مرتضوی افزود :در راستای خدمت رسانی به مردم شریف منطقه  ،۱۷در سنوات
گذشته پروژه عمرانی-ترافیکی با عنوان زیرگذرهای مسیر راه آهن تهران-اهواز تصویب
شده بود .این پروژه شامل سه زیرگذر است که دو زیرگذر به صورت دوربرگردان در مسیر
غربی زیر محور راهآهن تهران-اهواز خواهد بود.
شرقی و دیگری هم در مسیر
ِ
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه تصریح کرد :عملیات اجرایی این پروژه سال
گذشته توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ۱۷آغاز و رفع معارضان
و اجرای شمع ها انجام شده است .روزهای اخیر مرحله جمعآوری ریلها و عملیات
شاسیگذاری خط آهن اجرا شده است و ریلها دوباره در محل نصب میشوند تا خدمات
شرکت راهآهن تهران برای مسافران ریلی تداوم پیدا کند.
مرتضوی با بیان اینکه این پروژه بسیار حساس و کلیدی است ،گفت :پس از دریافت
مجوزهای الزم از راه آهن استان تهران ،مجوز مسدود کردن روزانه هر کدام از خطوط راه
آهن تهران – اهواز گرفته شده و مقررشده با توجه به آغاز این پروژه و جهت تامین امنیت
در محل ،مسئوالن راه آهن تهران طرح کاهش سرعت برای قطارهای عبوری در این نقاط
را در نظر بگیرند تا از بروز حوادث مختلف جلوگیری شود.
وی اظهار کرد :پس از برداشتن ریلها ،شاسیگذاری و انجام حفاری تا قسمتی که
برای ایجاد کولههای اصلی الزم داشتیم ،ریلها مجدد در جای خود قرار می گیرند تا
بتوانیم طی روزهای آینده کوله شرقی این پروژه و زیرگذر را احداث کنیم .مرحله بعدی
نصب تیرهای فرعی است که توسط پیمانکار به صورت پیش ساخته ،تولید شده و آماده
نصب است تا بتوانیم در مرحله آخر ،حفاری زیرتونل و اجرای رمپ های ورودی و خروجی
را انجام دهیم و پروژه را در موعد مقرر به بهره برداری برسانیم.

کانال ها و شبکه های اصلی منطقه  ۱۷روزانه و هفتگی به صورت مستمر و مداوم
الیروبی ،رسوب برداری و پاکسازی می شوند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۷سطح منطقه دارای  ۱۸هزار و ۵۰۰
متر کانال و شبکه های اصلی هدایت آب های سطحی است که الیروبی این کانال ها و
شبکه های آب های سطحی به صورت مدون و برنامه ریزی شده به صورت روزانه و هفتگی
انجام می شوند.
طبق برنامه ،هر روز یک مسیل توسط تجهیزات کامل الیروبی می شوند که روزانه به
 ۲هزار متر می رسد .در طول هفته همه کانال ها یک مرتبه مورد بازدید،بازرسی ،الیروبی
و پاکسازی قرار می گیرند که در طول یک ماه ۴ ،مرتبه همه کانال ها پاکسازی و الیروبی
می شوند.
منطقه دارای  ۳اکیپ الیروبی ،پاکسازی و پایش است که همه کانال ها به صورت دوره
ای و از پیش تعیین شده ،مورد بازدید گروه پایش قرار می گیرند تا اگر از نظر مشکالت
سازه ای مشکلی داشته باشند ،معاونت فنی و عمرانی نسبت به رفع آنها اقدام کند.
گروه الیروبی داخل کانال ها را الیروبی کامل و گروه پاکسازی نسبت به جمع آوری
زباله کانال ها اقدام می کنند .بنابراین طی هفته همه کانال ها مورد بازدید قرار می گیرند
و روزانه  ۵الی  ۷کانال سطح منطقه الیروبی می شوند.
با توجه به الیروبی و پاکسازی کانال های سطح منطقه به صورت مستمر و مداوم،منطقه
 ۱۷در  ۷سال گذشته در ارزیابی های انجام گرفته،همیشه نمره بسیار مطلوب و مطلوب را
دریافت کرده و چند سال نیز جزء اولین منطقه در این کار بوده است.
همچنین با توجه به پاکسازی و الیروبی مداوم و مستمر کانال های سطح منطقه،
کانال های منطقه آمادگی الزم در برابر سیالب های شهری را دارد و هیچ گونه مشکلی در
خصوص نگهداشت این کانال ها وجود ندارد.
الزم به ذکر است تمام نیروهای خدمات شهری به صورت آماده باش در سطح منطقه
حضور دارند تا از ایجاد هر گونه مشکل و آب گرفتگی جلوگیری کنند.
عالوه بر این پس از بارندگی های اخیر ،حجم بسیاری از رسوبات از مناطق باالدست
وارد کانال ها و شبکه های اصلی منطقه شده که اداره مسیل های منطقه به صورت مستمر
و مداوم نسبت به پاکسازی کانال ها و حوضچه ها اقدام می کند و روزانه بیش از  ۷تن
الیروبی کانال ها انجام می شود و تا هفته آینده همه کانال ها به صورت کامل از رسوبات
الیروبی و پاکسازی می شوند.

کدام مناطق درخصوص درآمدهای غیرنقد فعالتر بودهاند؟

خزانهدار شورای اسالمی شهر تهران
گفت :مناطق  ۱۲،۱۵،۱۹و  ۲۲درخصوص
درآمدهای غیرنقدی فعال بودند و مجموع
درآمدهای آنها باالتر بوده است.
حبیب کاشانی در هشتاد و سومین
جلسه شورای اسالمی شهر تهران ضمن ارائه
گزارشی از اعتبار سه ماهه شهرداری تهران،
میزان اعتبار مصوب را  ۵۳هزار میلیارد تومان
عنوان کرد و افزود :قرار بر این بوده که ۱۲
هزار میلیارد و  ۵۹۲میلیون تومان محقق
شود که از این میزان  ۴۳درصد محقق شد.
وی با بیان اینکه تقاضا داریم شهرداری
های مناطق در تحقق درآمدهای نقد و
غیرنقد پیگیری جدی داشته باشند ،تصریح
کرد :کمیته درآمد باید در شهرداری ها
تشکیل شود تا در تحقق درآمدها با مشکل
مواجه نشویم.
کاشانی همچنین تصریح کرد :اعتبار
ابالغی در مجموع  ۴۶هزار و  ۸۲۳میلیارد
تومان بوده که در نهایت  ۰.۶۴درصد جذب
شده است .حدود پنج هزار و  ۴۷۶میلیارد
تومان وصول شده که باید بیش از  ۱۲هزار
میلیارد تومان وصول می شد.
وی با بیان اینکه شهردار تهران بر
پیش بینی  ۸۳هزار میلیارد تومان تحقق
درآمد تأکید داشته است ،گفت :درآمدهای
غیرنقدی قابل توجه نیست؛ منطقه
 ۱۲،۱۵،۱۹و  ۲۲در این خصوص فعال بودند
و مجموع درآمدهای آنها باالتر بوده است.
خزانهدار شورای اسالمی شهر تهران
با بیان اینکه تخصیص اعتبار باید بر اساس

درآمد باشد ،تأکید کرد :این موضوع می
تواند در سالهای آینده برای شهرداری مشکل
ایجاد کند.
وی تأکید کرد :در سه ماه ابتدایی با
توجه به قرار گرفتن ایام نوروز و ماه مبارک
رمضان در این مدت ،تحقق درآمد به این
میزان طبیعی است.
تحقق بودجه بر مبنای اعتبار مصوب
شورا سنجیده شود
مهدی چمران رئیس شورای اسالمی
شهر تهران نیز در ادامه این جلسه تأکید کرد:
بودجه باید با آنچه در جلسه شورا مصوب
شده است ،سنجیده شود.
وی با بیان اینکه میزان پیشرفت پروژه
های عمرانی با حضور کمیسیون ها بررسی
می شد ،اظهار کرد :ما منتظر جدول این
پروژه ها هستیم و امیدواریم این موضوع که
در گذشته شکل گرفته بود ،مجددا دنبال
شود.
هزینهکرد باید در گزارشات بودجه
لحاظ شود
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و
بودجه شورای اسالمی شهر تهران نیز با
بیان اینکه بر اساس گزارش شهرداری تهران
اقدام بزرگی در خردادماه روی داده است،
اظهار کرد :درآمد شهرداری در فروردین و
اردیبهشت ماه هزار و  ۸۸۹میلیارد تومان
بوده که به پنج هزار و  ۱۳۰میلیارد تومان
رسیده و این نشان می دهد که سه هزار
و  ۲۴۰میلیارد تومان از محل درآمدها در
خردادماه کسب و اضافه شده که دو برابر دو

ماه ابتدایی سال بوده است.
وی همچنین تصریح کرد :در بخش
واگذاری دارایی های سرمایه ای ،میزان
درآمد در دو ماه ابتدایی  ۲۵میلیارد و ۷۰۰
میلیون تومان و در خردادماه  ۴۶میلیارد
و  ۷۰۰میلیون تومان بوده که  ۱۹میلیارد
تومان اضافه شده است .همچنین دارایی های
مالی  ۲۹۷میلیارد تومان بوده که نسبت به
دو ماه ابتدایی افزایش یافته است.
امانی با تأکید بر اینکه معاونت مالی
به صورت متمرکز حقوق تمام بخش ها را
پرداخت می کند ،یادآور شد :هزینه ها باید
در این گزارشات لحاظ شود .ما همیشه در
بودجه تنها به درآمدها توجه می کنیم و در
مدیریت هزینه ها معموال توجهی نمی شود
و از شهرداری تهران درخواست داریم که
مدیریت هزینه را مورد توجه قرار دهد که
منجر به افزایش درآمدها خواهد شد.
وی افزود :اگر میزان بدهی بانکی
شهرداری  ۶۰هزار میلیارد تومان باشد و
سالیانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان
برای تسویه در نظر گرفته شود ،تسویه بدهی
شهرداری  ۱۵سال زمان خواهد برد و باید
فراتر از بودجه در این زمینه عمل شود .اعتبار
غیرنقدی در دوره چهارم  ۳۰درصد بود اما با
جو ایجاد شده در دوره پنجم علیه بودجه
غیرنقدی ،ما نیز تحت تاثیر این موضوع قرار
گرفتیم و بودجه های غیرنقدی در عملکرد ما
مورد توجه قرار نگرفته است.
امانی با تأکید بر اینکه چرا باید عملکرد
مناطق یک و دو در بخش درآمد غیرنقدی

صفر باشد ،گفت :هم ما و هم شهرداری باید
در زمینه درآمد غیرنقدی وارد عمل شویم و
توجه ویژه در این زمینه داشته باشیم.
عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره
به کسری بودجه خاطرنشان کرد :در  ۱۰سال
گذشته درآمد شهرداری به گونه ای بوده که
کسری سه ماه ابتدایی و سه ماه دوم هریک
 ۱۵درصد ،سه ماه سوم  ۳۰درصد و سه ماه
پایانی  ۴۰درصد بوده است .ما در سه ماه
دوم اگر بیش از پنج هزار میلیارد تومان ،در
سه ماه سوم  ۱۱هزار میلیارد تومان و در
سه ماه پایانی  ۱۵هزار و  ۳۳۰میلیارد تومان
درآمد داشته باشیم ،بودجه مورد نظر تأمین
می شد.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا
نیز با بیان اینکه بخش زیادی از خانه های
خالی در مناطق شمالی شهر واقع شده است،
گفت :توجه ما به درآمدهای غیر نقد معطوف
نیست و توجهی به این موضوع نداریم .سرعت
پیشرفت عملیات عمرانی ما در مناطق ۲۲
گانه پایین است چون آنطور که باید نتوانسته
ایم درآمدها را محقق کنیم که باید حتما در
این زمینه تغییر رویه داشته باشیم.

خبر كوتاه
فالح در صحن شورا:

هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
درآمد غیر نقد محقق شده است

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان
اینکه هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان درآمد غیر نقد محقق
شده است ،گفت :پیش بینی ما این است که درآمد غیرنقد
ما بر اساس میزان مصوب ۵۰ ،درصد تا شهریورماه عملی
شود که قطعا انجام و عقب ماندگی ها جبران خواهد شد
و افزایش قابل توجهی را نسبت به سال های قبل شاهد
خواهیم بود.
ابوالفضل فالح در هشتاد و سومین جلسه شورای
اسالمی شهر تهران با اشاره به ثبت هزینه های شهرداری،
اظهار کرد :متاسفانه در سالهای اخیر ثبت هزینه ها عقب
مانده و نسبت به پرداخت ،هزینه ها عقب بوده است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان
اینکه حقوق متمرکز پرداخت شده و ثبت نشده است،
خاطرنشان کرد :چون مبادالت ثبت نشده و حقوق به
صورت علی الحساب پرداخت شده بود نمی توانستیم مبالغ
را قطعی اعالم کنیم .در مدیریت هزینه ،پرداخت متمرکز
به ما کمک کرده و دیون ما کاهش یافته است.
وی با اشاره به موضوع درآمدهای غیرنقد ،یادآور
شد :یکی از نواقص درآمدهای غیر نقد این بوده که باید
کارگزاری ها بر اساس فراخوان انجام می شد اما سلیقه ای
صورت گرفته بود .این باعث شد کار به تأخیر بیفتد .از سه
هفته گذشته اقدام کردیم و قرار شد که فعالیت کارگزاری
ها تا شهریورماه تمدید شود و تا این ماه فرصت داریم که
فراخوان را انجام دهیم .در نهایت می توانم بگویم نقص در
درآمدهای غیرنقد عمال برطرف شده است.
فالح با بیان اینکه هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان درآمد
غیر نقد محقق شده است ،گفت :پیش بینی ما این است
که درآمد غیرنقد ما بر اساس میزان مصوب ۵۰ ،درصد
تا شهریورماه عملی شود که قطعا انجام و عقب ماندگی
ها جبران خواهد شد و افزایش قابل توجهی را نسبت به
سال های قبل شاهد خواهیم بود .وی با بیان اینکه تحقق
درآمد در چهار ماه ابتدایی سال به  ۱۲هزار میلیارد تومان
رسید که  ۲۵درصد بودجه مصوب است ،تصریح کرد :اگر با
همین روال پیش برویم از مبنای عمل عبور خواهیم کرد.
امیدواریم در درآمدها به ویژه غیرنقد ،درآمد را به بیش از
 ۹۰درصد برسانیم .فالح با اشاره به خرید قیر از طریق
بورس کاال ،خاطرنشان کرد :این موضوع برای ما  ۳۰درصد
کاهش هزینه را به دنبال دارد.
سروری:

کدامیک از خدمات شهرداری تهران
در سیل امامزاده داوود شوآف بود؟

برخی رسانهها جز سیاهنمایی هیچ رسالتی ندارند
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران تأکید کرد:
خدمات زیادی از سوی شهرداری تهران در سیل امامزاده
داوود ارائه شد ،اما برخی رسانهها این موضوع را مطرح
کردند که این اقدامات شوآف است.
پرویز سروری در هشتاد و سومین جلسه شورای
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه در هفته گذشته شاهد
نعمت الهی بودیم که به دلیل ترک فعل های صورت گرفته
شاهد نقمت بودیم ،اظهار کرد :این سیل به جان مردم و
منازل آنها خسارت وارد کرد.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه
رسانه ها باید مطالبات مردم را مطرح کنند ،اظهار کرد:
برخی رسانه ها گویا جز سیاه نمایی هیچ رسالتی ندارند؛
در حادثه امامزاده داوود جالب است که تهران با اینکه در
وضعیت هشدار بود و آمادگی صددرصدی داشت و خدمات
رسانی در این بخش در حوزه اختیار شهرداری تهران نبود،
اما این نهاد در اولین ساعت وارد عمل شد.
وی افزود :هزاران نفر در این منطقه حضور پیدا کردند
و اگر شهرداری تهران در منطقه حضور پیدا نمی کرد و
به داد مردم نمی رسید ،مشخص نبود چه فاجعه ای در
امامزاده داوود رخ دهد .بیش از  ۲۰۰دستگاه ماشین آالت
به کار گرفته شد و بیش از هزار نیروی خدمات شهری از
روز اول حضور داشتند و آواربرداری به بهترین شکل صورت
گرفت و صبح دیروز مردم در آستان امامزاده نماز اقامه
کردند .با این وجود آنچه که در برخی رسانه ها مطرح شد
شوآف شهرداری بود.
سروری افزود :اگر شهرداری کمک نمی کرد هیچ
کسی نمی توانست بگوید چرا شهرداری وارد عمل نشده و
کمکی نکرده است؛ رسانه ها هیچ یک از خدمات را ندیدند
اما این موضوع را مطرح کردند که چرا آقای زاکانی با کفش
وارد گل شده است .کدام یک از این خدمات شوآف است؟
پیرهادی خبرداد:

جریمه 117میلیاردتومانی برای
خشکاندن درختان خیابان ولیعصر(عج)

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر تهران از جریمه  117میلیارد
تومانی به علت خشکاندن درختان خیابان ولیعصر(عج) خبر
داد.
مهدی پیرهادی در حاشیه هشتاد و سومین جلسه
شورای اسالمی شهر تهران در خصوص خشک شدن
درختان خیابان ولیعصر(عج) ،اظهار کرد :کمیسیون ماده
 7در این خصوص جلسه تشکیل داد و موضوع را پیگیری
کرد .عضو شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان کرد :بعد
از تذکر بنده در صحن شورای اسالمی شهر و پیگیری های
شهرداری خوشبختانه موضوع بررسی شد .دادستان شهر
تهران نیز بعد از ظهر همان روز نسبت به موضوع ورود کرد
و همه پیگیر شدند .وی افزود :در برداشت اولیه کمیسیون
ماده هفت شهرداری تهران  117میلیارد تومان جریمه
برای قطع درختان خیابان ولیعصر(عج) در نظر گرفت.
پیرهادی همچنین تصریح کرد :علت این میزان
جریمه این بوده که این خیابان یکی از خیابان هایی است
که ثبت ملی شده و درختان تنومند با بن باالیی دارد .با
توجه به زیاد بودن تعداد درختان ،این عوارض را شهرداری
تهران برای این موضوع لحاظ کرده است .عالوه بر این قوه
قضاییه به صورت جداگانه جریمه لحاظ خواهد کرد.
وی با اعالم اینکه مسائل کیفری آن در حال پیگیری
است ،تصریح کرد :مجموعه حقوقی شهرداری منطقه یک و
سازمان بوستان ها نیز پیگیری الزم را از قوه قضاییه انجام
دادند که قابل تقدیر است.
پیرهادی با بیان اینکه در خصوص جایگزینی درختان
نیز قرار شد چندین برابر این ظرفیت شامل حداقل 100
اصله درخت با بن مناسب در همان فضایی که درختان
خشک شدند ،کاشته شود ،گفت :این رقم برای سایر
سازندگان که به دنبال ساخت و ساز هستند بازدارندگی
ایجاد خواهد کرد.

