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شماره 3223

اخبار
شهردار منطقه :۱۴

اجرای طرح نگهداشت محلهها
با کیفیت و تالش مضاعف ادامه دارد

شهردار منطقه ۱۴از اجرای طرح نگهداشت شهر در
روزهای پایانی هر هفته در محالت ۲۱گانه منطقه ۱۴خبر
داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،14محمد
امین ساالری پور از اجرای طرح نگهداشت شهر در روزهای
پنچشنبه و جمعه هر هفته با رویکرد «شهر تعطیل نیست»
به صورت کیفی و در قالب اقدامات مورد مطالبه شهروندان
و چالش های محالت خبرداد.
ساالری پور با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا
کنون طرح نگهداشت پنجشنبه ها در خیابان های اصلی
و محورهای منتخب به مرحله اجرا درآمده است ،افزود :به
منظور افزایش میزان رضایتمندی شهروندان ،این طرح
در قالب اقداماتی از قبیل الیروبی انهار ،شست و شوی
المان ها و سیمای شهری ،امحاء پوستر و تبلیغات غیر
مجاز ،رفتوروب خیابانهای اصلی و محالت ،بهسازی
المانهای بزرگراهی ،اقدامات زیست محیطی ،بازپیرائی
و آراستگی فضای سبز و ایمن سازی معابرشهری و  ...با
کیفیت و جدیت عملیاتی می شود.
شهردار منطقه  ۱۴با بیان اینکه در این طرح گروه
های اجرایی خدمات شهری ،فضای سبز ،زیباسازی،
ساماندهی ،مسیل ها و واحد  ۱۳۷با همه تجهیزات برای
خدمت رسانی به شهروندان حضور فعال دارند ،گفت :با
توجه به قرار داشتن در ایام محرم و فرارسیدن ماه صفر و
برگزاری مراسم و آیین های مذهبی ،فعالیت جمع آوری
پسماند خشک با فعالیت اکیپ اداره پسماند در خصوص
افزایش کیفی و بهبود محیط زیست منطقه همراه با
ارائه آموزش های مناسب بویژه در پایگاه های مذهبی به
شهروندان همزمان با طرح نگهداشت انجام می شود.
ساالری پور تاکید کرد :این طرح با هدف ارتقای
کیفیت محیط شهری استمرار دارد و بسیاری از مشکالت
شهری شهروندان که شاید از نگاه مدیریت شهری دور
باشد ،مورد توجه قرار می گیرد.
شمساحسان:

تاسیس کالنتری در محله رضویه
پاسخ به مطالبه مردم است

دبیر کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران
گفت :با تاسیس کالنتری رضویه به یکی از مطالبات مردم
این محله پاسخ داده میشود.
زهرا شمساحسان صبح دیروز (شنبه) در مراسم آغاز
احداث کالنتری محله رضویه در منطقه  ۱۵اظهار داشت :با
تاسیس این کالنتری به یکی از مطالبات مردم محله رضویه
پاسخ داده میشود.
دبیر کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران گفت:
جمع آوری و انتقال معتادین متجاهر به مراکز بازپروری و
گرمخانهها ،هموار سازی و مسطح سازی تپه کوه سنگی
جهت تردد خودروهای نظامی و انتظامی و احداث کالنتری
سه اقدام مهمی است است بنا به درخواست و پیگیری
معتمدین و مردممحله رضویه از دستگاهها صورت گرفته
است .عضو شورای اسالمی شهر تهران افزود :با تالشهای
صورت گرفته امروز توانستهایم به صورت نسبی ایجاد نظم
اجتماعی ،امنیت و احساس امنیت را برای مردم محله
رضویه برقرار کنیم .شمساحسان ضمن تقدیر از تالشها
و زحمات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت :مجموعه
انتظامی تهران بزرگ در طول این مسیر همراهیهای
زیادی با شهرداری تهران ،شورای شهر و نهادهای دیگر
داشتند .عضو شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان کرد:
شهردار تهران با همیت و دغدغهای که دارند دستورات الزم
را برای ایجاد امنیت در این محله صادر کردند.
شمساحسان بیان کرد :امیدواریم هر چه سریعتر با
تاسیس و راهاندازی این کالنتری مردم طعم شیرین امنیت
را بیش از گذشته تجربه کنند و انشاءاهلل با تعامل دوطرفه
مردم و نیروی انتظامی شاهد کاهش نرخ جرائم ،ناامنیهای
اجتماعی و بزهکاریهای اجتماعی باشیم.

اجرای طرح تحول نگهداشت شهر
در بزرگراه آزادگان

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  ۲۲گفت :به دستور شهردار منطقه به شکل ویژه
طرح تحول نگهداشت شهر در بزرگراه های اصلی نیز
به اجرا در می آید .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،۲۲علیرضا علی بخشی در حاشیه اجرای طرح
تحول نگهداشت شهر که صبح امروز در حاشیه بزرگراه
آزادگان حد فاصل آزاد راه تهران_ شمال تا بلوار امیر کبیر
به اجرا در آمد،اظهار داشت :حجم باالیی از بزرگراه ها در
منطقه  ۲۲قرار دارد ،با این وجود ادارات خدمات شهری
نواحی شش گانه منطقه به شکل مداوم و همه روزه اقدام
به نظافت و خدمات رسانی در این بزرگراه ها می کنند.
وی افزود :با وجود اینکه همه روزه بزرگراه ها مورد
نظافت قرار می گیرد؛ اما بر اساس تقسیم بندی هایی که
از سوی اداره خدمات شهری صورت گرفته است ،هر هفته
یک مسیر مشخص از بزرگراه های منطقه با حضور عوامل
اجرایی نواحی و ادوات و ابزار آالت طرح تحول نگهداشت
شهر به اجرا در می آید .علی بخشی ادامه داد :حجم باالیی
از خودروهای هموطنان همه روزه از بزرگراه های و آزاد
راه های این منطقه تردد دارند که اجرای طرح تحول
نگهداشت شهر در بزرگراه ها موجب خدمات رسانی مطلوب
تر مدیریت شهری به هموطنان خواهد شد.

دفن روزانه  ۱۲۰تن پسماند پزشکی در پایتخت

معاون برنامهریزی و توسعه سازمان
مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت:
تکنولوژی استفاده شده در نیروگاه زبالهسوز
تهران استانداردهای محیط زیست و سازمان
 APAرا دریافت کرده است.
امیرناصر هراتی در گفتوگو با خبرنگار
شهر ،با بیان اینکه شهرداری تهران متولی و
مسئول بازیافت نیست ،اظهار کرد :بازیافت
را کسانی انجام می دهند که به دنبال تولید
محصول از پسماند هستند؛ لذا شهرداری
پسماند را آماده بازیافت میکند هرچند در
بخش پسماند تر نیز اقدام به بازیافت از طریق
تبدیل به کمپوست انجام میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه سازمان
مدیریت پسماند همچنین تصریح کرد :در
فرآیند مدیریت پسماند در ابتدا تالش ما
این است که اطالعرسانی ،فرهنگسازی
و آموزش را انجام دهیم که پسماند کمی
توسط مردم تولید شود یا حتی این پسماند
تولید نشود.
هراتی با بیان اینکه به دنبال این
هستیم که پسماند تولیدی در مبدأ تفکیک
شود ،خاطرنشان کرد :بر اساس این تفکیک،
پسماند خشک قابل استفاده را به میزان
بسیار بیشتری داریم.
وی با بیان اینکه پسماند در آرادکوه
وارد خطوط پردازش می شود ،گفت :در
این خطوط ،پسماند تفکیک نشده خشک،
ارزشمند و قابل بازیافت توسط پیمانکار
تفکیک میشود و آنچه باقی میماند بازیافت
و تبدیل به کمپوست میشود و باقی مانده
نیز برای دفن و یا زبالهسوزی آماده می شود.
دریافت پسماند شهروندان تهرانی
در  ۴۵۰غرفه
هراتی با اشاره به اینکه  ۴۵۰غرفه در
سطح شهر تهران پسماندهای تفکیک شده را
دریافت و خریداری می کنند ،یادآور شد :در
قبال دریافت پسماند ،گل یا اقالم دیگر ارائه
میشود و در مواردی نیز به ازای هر هزار
تومان پسماند خشک  ۲.۵میلیون تومان بیمه
آتشسوزی به افراد تعلق میگیرد تا زمینه
برای تشویق مردم جهت تفکیک پسماند

فراهم شود.
وی اضافه کرد :در بخش پروژههای
زیربنایی بر اساس طرح جامع مدیریت
پسماند ،تالش می شود از مبدا فرآیند
پردازش انجام شود تا هم هزینه ها کاهش
پیدا کند و هم میزان کمتری از پسماند به
آراد کوه منتقل شود .برنامه ما این است که
میزان پسماند منتقل شده به آرادکوه به
کمتر از  ۳۰درصد پسماند تولیدی برسد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان
مدیریت پسماند با اشاره به اینکه تفکیک
در مبدأ نیاز به زیرساخت و مشارکت جدی
مردم دارد ،یادآور شد :طرح جامع مدیریت
پسماند پیشبینی کرده که با توجه به فرآیند
طوالنی تفکیک و توجیه شهروندان در زمینه
بهای تولید پسماند و موارد تشویقی و سلبی
در این زمینه ،در افق  ۲۰ساله با تمام ظرفیت
ها می توان تا  ۴۰درصد مشارکت شهروندی
را داشته باشیم.
مشارکت  ۵۰درصدی شهروندان
در کشورهای اروپایی
برای تکفیک زباله در مبدأ
وی افزود :در کشورهایی که تفکیک
در مبدأ را به خوبی انجام میدهند ،میزان
مشارکت مردم به  ۵۰درصد میرسد و به
این معنی است که  ۵۰درصد پسماندی که
قابلیت تفکیک دارد در مبدأ تفکیک میشود

تکمیل دسترسیهای ناتمام بزرگراه شهید همدانی
در اولویت برنامههای مدیریت شهری است

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تالش برای تکمیل مسیرهای دسترسی
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید همدانی با بلوار کاج خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ،عباس شعبانی گفت:
در راستای اهداف معاونت فنی و عمرانی مبنی بر تکمیل گردش های ترافیکی تقاطع های
موجود در شبکه معابر بزرگراهی شهر تهران ،اجرای  ۳مسیر راستگرد و یک دوربرگردان
در تقاطع بزرگراه شهید همدانی با بلوار کاج و اجرای شیبراهه ها و تکمیل پل به انضمام
اجرای یک مسیر راستگرد و یک دوربرگردان در تقاطع این بزرگراه با خیابان گلها در دستور
کار قرار گرفته است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در تقاطع غیرهمسطح شهید همدانی -کاج ،از
احداث  ۴۶حلقه شمع در ضلع شمال این تقاطع خبر داد و گفت :عملیات احداث دسترسی
های غیر همسطح شرق به شمال و شمال به غرب و دوربرگردان شمال به شمال در این
بخش از پروژه ادامه دارد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ،با بیان آنکه اجرای شیبراهه های پل تقاطع
بزرگراه شهید همدانی با خیابان گلها که به صورت نیمه کاره رها شده بود ضمن اجرای بتن
ریزی پی ها در حال پیگیری است ،از وجود یک لوله آب شرب به عنوان معارض تاسیساتی
در شمال شرق این تقاطع و یک معارض ملکی در مسیر اجرای دسترسی جنوب به شرق و
دوربرگردان جنوب به جنوب تقاطع خبر داد و گفت که اقدامات الزم جهت رفع معارضین
مربوطه در حال انجام است.
شعبانی پیشرفت عملیات اجرایی به منظور تکمیل گردش های ترافیکی این  ۲تقاطع
را حدود  ۲۰درصد اعالم و ابراز امیدواری کرد دسترسی های تقاطع بزرگراه شهید همدانی
با بلوار کاج در سال جاری تکمیل شود؛ امری که البته منوط به رفع به موقع معارضین
ملکی و تاسیساتی است.

و انتقال مابقی آن با دیگر پسماندها صورت
میگیرد.
هراتی همچنین تصریح کرد :تهران به
هشت پهنه تقسیم بندی شده که هر دو یا
سه منطقه در یک پهنه جانمایی شدهاند و
در این پهنهها کارخانههای  MRFدر حال
احداث با سرمایه گذاری بخش خصوصی
است .پسماند تولیدی مناطق در این پهنهها
تفکیک ،بستهبندی ،آبگیری ،شیرابهگیری،
تصفیه و ...انجام میشود.
وی با بیان اینکه میانگین جمع آوری
روزانه پسماند در شهر تهران نزدیک به پنج
هزار و  ۲۰۰تن است ،یادآور شد :تمام این
پسماند جمعآوری شده ،پردازش میشود که
 ۸۰درصد از این پسماند در خطوط پردازش
قابلیت تبدیل به کمپوست را دارد و تنها ۲۰
درصد آن شامل خرده شیشه و پالستیک و
مواردی از این قبیل برای دفن بازگشت داده
میشود.
هراتی خاطرنشان کرد :شهرداری وظیفه
ای در تفکیک پسماند کشاورزی ندارد .در
تهران پسماند کشاورزی نداریم و بیشتر در
روستاهاست و در اراضی کشاورزی اطراف
تهران نیز باقی مانده محصوالت کشاورزی که
با پسماند عادی متفاوت نیست ،جمع آوری
میشود اما مدیریت آن بر عهده تولیدکننده
است و پسماندهایی از جمله کودهای

شیمیایی نیز توسط تولیدکنندگان مدیریت
میشود.
جمعآوری و دفن روزانه  ۱۰۰تا ۱۲۰
تن پسماند پزشکی در تهران
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان
مدیریت پسماند با بیان اینکه پسماند
صنعتی نیز توسط تولیدکنندگان تفکیک
میشود ،گفت :در حوزه پسماند پزشکی،
تولیدکنندگان باید پسماند را بیخطر کرده
و میتوانند در این زمینه پیمانکار تعیین
کنند .بر اساس قانون شهرداریها موظف
شدند که در این زمینه کمک کرده و پسماند
بیخطر شده را جمع آوری و دفن کنند که
این فرآیند در حال انجام است و روزانه ۱۰۰
تا  ۱۲۰تن زباله عفونی جمعآوری و دفن
میشود.
هراتی در خصوص نیروگاههای زبالهسوز
هم یادآور شد :اگر استانداردها در نیروگاهها و
یا کارخانهها رعایت نشوند باعث آلودگی خواهد
شد .نیروگاههای زبالهسوز در شرایطی که
تکنولوژی پیشرفته و درست نداشته باشند ،به
دلیل ترکیبات مختلفی که در پسماندها قابلیت
ایجاد گازهای سمی و آالینده ناشی از سوختن
دارد ،میتوانند محیط زیست را آلوده کنند .اگر
تکنولوژی روز استفاده شود هیچ مشکلی ایجاد
نخواهد کرد.
وی ادامه داد :در کشورهای اروپایی
و برخی کشورهای آسیایی از جمله ژاپن،
زبالهسوزهای متعددی در سطح شهرها
وجود دارد که هیچگونه دود تولید نمیکنند
چون از استانداردها و و فیلتراسیون مناسبی
استفاده کردهاند .عالوه بر این هزینه انتقال
زبالهها نیز حذف میشود و از طرفی دیگر
با سوزاندن زبالهها ،برق تولید شده و برق
تولیدی به آن منطقه اختصاص مییابد.
هراتی با بیان اینکه تکنولوژی استفاده
شده در نیروگاه زبالهسوز تهران استانداردهای
محیط زیست و سازمان  APAرا دریافت
کرده است ،تصریح کرد :میزان آالینده
تولیدی در نیروگاه زبال ه سوز تهران بسیار
پایین تر از میانگین استاندارد تولید آالینده
در کشور است.

مانور اطفا حریق و تخلیه امن
در منطقه  ١٣برگزار شد

شهردار منطقه  ۱۳گفت :با هدف آمادگی هر چه بیشتر نهادهای تخصصی و عوامل ستاد
پیشگیری و مدیریت بحران منطقه و پرسنل ناحیه در مقابله با حوادث احتمالی ،مانور اطفا حریق
و تخلیه امن با فعالیت و نظارت  ٢۵نفر از اعضای ستاد بحران در ساختمان شهرداری ناحیه ٣
منطقه  ١٣واقع در محله حافظیه برگزار شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،١٣
محمد هادی علی احمدی ،شهردار منطقه و فرمانده ستاد پیشگیری و مدیریت بحران گفت:
بر اساس سناریو مانور اطفا حریق و تخلیه امن ،نشتی گاز آبدارخانه ناحیه و اتصال سیم برق
بر اثر سهل انگاری پرسنل خدمات ،منجر به تخریب و آتش سوزی این واحد در طبقه فوقانی
ساختمان شهرداری در ناحیه ۳شد .او با بیان اینکه ،بر اثر حادثه فرضی تعدادی از پرسنل و
ارباب رجوع که در ساختمان حضور داشتند دچار ترس و اضطراب شدند ،افزود  :با اعالم رئیس
بحران ناحیه ،ساختمان سریعا تخلیه و تعدادی از پرسنل ناحیه که آسیب جزئی دیدند ،به
محل امن بیرون از ساختمان منتقل شدند .شهردار منطقه ادامه داد :تیم عملیاتی واکنش
اضطراری(طبق چارت ساختمان) ،شریان های حیاتی شامل گاز ،آب ،برق را از شیر اصلی قطع
و سریعاً به سایر نهاد های عضو ستاد بحران اطالع دادند و در نهایت با حضور عوامل آتشنشانی،
عملیات اطفا انجام و مصدومان برای انتقال به مراکز درمانی و عملیات تریاژ به اورژانس تحویل
شدند .علی احمدی خاطر نشان کرد :عالوه بر مسدود کردن محل حادثه بر اساس سناریو،
عوامل اجرایی نیروی انتظامی برای جلوگیری از تجمع شهروندان ،امنیت محل حادثه را برقرار و
پلیس راهور سریعاً ترافیک محدوده را کنترل کرد .وی ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان ها و نهاد
های تخصصی ،ارزیابی نحوه حضور تیم های عملیاتی در محل و بررسی نقاط قوت و ضعف نیرو های
اجرایی در مواجهه با بحران را از اهداف برگزاری مانور اعالم کرد و افزود  :محله حافظیه حدود ١۵٠٠
نفر جمعیت دارد که با تخمین صوت گرفته حوادث این چنینی محدوده این ساختمان را تا شعاع دو
هزار متر تحت تاثیر قرار می دهد ،از این رو برگزاری چنین مانورهایی می تواند باعث امادگی هر چه
بیشتر نهادهای تخصصی و عوامل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران منطقه و کارکنان شود.

نادعلی تأکید کرد؛

توجه به توسعه مناطق کمبرخوردار با افتتاح بیمارستان کودکان حکیم

سخنگو و نایب رییس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر
تهران بر لزوم آغاز به کار بیمارستان «حکیم»
در منطقه  ۱۸در ایام هفته وحدت تاکید کرد.
علیرضا نادعلی سخنگو و نایب رییس
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران همراه با مهدی چمران
رییس شورای اسالمی شهر تهران و محمد
جواد خسروی شهردار منطقه  ۱۸تهران از
پروژه بیمارستان کودکان حکیم در منطقه
 ۱۸بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت
این پروژه قرار گرفتند.
نادعلی سخنگو و نایب رییس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر
تهران در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه
بیمارستان کودکان حکیم پروژه مهمی در
جنوب شهر تهران به شمار می آید ،اظهار

کرد :یکی از موضوعاتی که مدیریت شهری
تهران با جدیت دنبال می کند ،توجه به
مناطق کم برخوردار جنوب شهر تهران است
و تالش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت
استقرار امکانات و ارائه خدمات بیشتر ،فاصله
میان شمال و جنوب تهران را کمتر کنیم.
وی افزود :در همین زمینه شهرداری
تهران با مشارکت بخش خصوصی ،همکاری
را در زمینه احداث یک بیمارستان مخصوص
کودکان در جنوب شهر تهران با قدرت دنبال
کرد و به زودی این بیمارستان به منظور ارائه
خدمات به شهروندان تهرانی و مخصوصا
کودکان آغاز به کار خواهد کرد.
سخنگو و نایب رییس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران ادامه
داد :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کشور نیز باید به منظور تکمیل کادر درمانی

در این بیمارستان اقدامات الزم را انجام دهد
و مدیریت شهری نیز تالش خواهد کرد تا
موضوعات فنی مربوط به این بیمارستان را با
قدرت دنبال کند.
نادعلی ادامه داد :حضور رییس شورای
اسالمی شهر تهران در بازدید امروز می
تواند کمک شایانی کند تا موضوعات فنی
مربوط به بیمارستان کودکان حکیم حل
شود؛ موضوعاتی مانند دسترسی بهتر برای
شهروندان به منظور استفاده مطلوب از حمل
و نقل و ایمنی و همچنین سایر مباحث از
نکاتی بود که باید به صورت جدی دنبال
شود.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران در مورد
زمان آغاز به کار بیمارستان حکیم گفت:
امیدوارم به زودی با همکاری وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی کشور مشکالت فنی
مربوط به این بیمارستان حل شود و باید تا
ایام هفته وحدت بیمارستان حکیم کار خود
را به صورت رسمی آغاز کند.
الزم به ذکر است که بیمارستان کودکان
حکیم به عنوان مرکز طبی کودکان شماره ۲
در منطقه  ۱۸شهرداری پایتخت با همکاری
مدیریت شهری تهران و بخش خصوصی
در جنوب تهران ساخته شده که این مرکز
درمانی آماده بهره برداری است.

خبر كوتاه
امانی در دیدار با کارمندان شهرداری منطقه:۱۴

ارتقای خدمترسانی به شهر و شهروندان
از اولویتهای مدیریت شهری است

عضو شورای اسالمی شهر تهران در بازدید از شهرداری
منطقه  ۱۴از نزدیک با پرسنل شهرداری این منطقه دیدار و
درباره مشکالت و مسائل آنها گفتگو کرد .به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه ۱۴؛ در این دیدار صمیمانه ای که
روز شنبه  ۲۱مرداد ماه  ۱۴۰۱با هدف رسیدگی به دغدغهها،
موضوعات و ارتقاء شغلی کارکنان صورت گرفت ،ناصر امانی،
عضو شورای شهر تهران در جریان اهم مسائل و مشکالت
پرسنل شهرداری این منطقه قرار گرفت .مسئول کمیته
منابع انسانی شورای اسالمی شهر تهران دیدارهای چهره به
چهره با کارکنان را برای برنامه ریزی کیفی تر و تسریع در
حل موضوعات و مسائل منعکس شده نتیجه بخش دانست و
خواستار اجرای بیش از پیش تکریم ارباب رجوع در تمامی
زمینه ها شد .عضو شورای اسالمی شهرتهران با تاکید بر اینکه
ارتقاء خدمت رسانی به شهر و شهروندان از اولویت های فعالیت
های مدیریت شهری است ،افزود :امکان دسترسی آسان
کارکنان شاغل در شهرداری ها به عنوان نماینده شهروندان،
در برنامه ریزی مدیریت شهری برای رفع مشکالت رفاهی و
شغلی کارکنان شهرداری و در نهایت ارتقای رضایت مندی
وانگیزه بخشی آنها موثر و کارامد خواهد بود .وی پس از استماع
نقطه نظرات کارکنان و بحث و تبادل نظر در رابطه با موضوعات
یاد شده ،از پیگیری امور مربوط کارکنان شهرداری خبر داد.
سروری:

همکاری شورای عالی استانها و مجمع
شهرداران کالنشهرهای ایران منجر به
اقدامات بزرگ خواهد شد

رئیس شورایذعالی استان ها با اشاره به اهمیت
هماهنگی و همکاری شورای عالی استانها با مجمع
شهرداران کالنشهرهای ایران گفت :مقرر شد این دو نهاد
فعالیتهای مشترکی در زمینههای مختلف انجام دهند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل مجمع
شهرداران کالنشهرهای ایران ؛ پرویز سروری رئیس
شورای عالی استانها در«نخستین نشست هم اندیشی و
مدیریت دانش ،پیرامون بررسی وضعیت موجود و مدیریت
ترافیک شهری حمل و نقل عمومی»که با حضور احسان
متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران،
روسای کمیسیونهای عمران و حمل و نقل و ترافیک
شوراهای اسالمی استانها و معاونان حمل و نقل و ترافیک
شهرداریهای مراکز استانها برگزار شد با تاکید بر لزوم
هماهنگی و همکاری میان نهادها برای حل مشکالت
اساسی کشور گفت :همکاری شورای عالی استانها با دولت
و مجلس میتواند منشا اثر در حل مشکالت کشور باشد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها تاکید کرد :از نظر
شورای عالی استانها آموزش اعضای شورا یکی از نیازهای
ماست که برنامههایی برای آموزش اعضای شورا داریم.
سروری گفت :همکاری شورای عالی استانها و مجمع کل
شهرداران کالنشهرهای ایران امید بخش است و امیدوارم
این همکاری منجر به کارهای بزرگ شود .رئیس شورای
عالی استانها افزود :این نخستین جلسه مشترک شورای
عالی استانها و مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران است
و مقرر شد این همکاری ادامه دار باشد و برای موضوعاتی
از قبیل آموزش شوراها ،مشکالت شهری ،حمل و نقل و
ترافیک و … فعالیتهای مشترک و هماهنگ انجام شود.
سروری تصریح کرد :این همکاریها باید براساس اطالعات
و دادههای معتبر انجام شود تا به نتیجه درستی منجر شود
و از اتالف وقت و سرمایه جلوگیری کند .از این رو بحث
پژوهش هم برای ما مهم و هم الزم است .همچنین درحوزه
پژوهشی نیز همکاری الزم انجام شود تا بتوانیم از امکانات
و تواناییهای یکدیگر استفاده کنیم.

اجرای فاز نخست پروژه توسعه شرقی
خط  ۴مترو پایتخت

مجری خط  ۴مترو تهران گفت :عملیات حفاری
تونلهای دسترسی به تونل اصلی پروژه توسعه شرقی خط
 ۴مترو تهران در حال پیگیری بوده و فاز نخست این طرح،
پیشرفتی مطابق با برنامه زمانبندی دارد .به گزارش روابط
عمومی و امور بینالملل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه
(مترو) ،علی عدلی مجری خط  ۴مترو تهران گفت :پروژه
توسعه شرقی خط  ۴مترو به طول حدودی  ۱۱کیلومتر از
ایستگاه شهید کالهدوز آغاز و تا محدوده دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شمال ادامه دارد .توسعه شرقی این خط مناطق
 ۸ ،۴و  ۱۳را تحت پوشش قرار خواهد داد که فاز نخست آن
از ایستگاه شهید کالهدوز تا تقاطع بزرگراههای شهید سلیمانی
و شهید باقری به طول بیش از  ۴کیلومتر هم اکنون در حال
اجرا است .مجری خط  ۴مترو تهران در ادامه گفت :فاز نخست
پروژه توسعه شرقی خط  ۴مترو پایتخت شامل  ۴ایستگاه بوده
و هم اکنون تونلهای دسترسی به تونل اصلی طرح در حال
حفاری است .گفتنی است؛ بر اساس برآوردهای انجام شده
در افق سال  ،۱۴۲۰از مجموع کل مسافران خط  ۴در این
سال که رقمی در حدود  ۲میلیون نفر تخمین زده میشود،
 ۲۵درصد این افراد را مراجعان به ایستگاههای توسعه شرقی
خط  ۴تشکیل میدهد که این امر خود گویای اهمیت ساخت
و توسعه بخش شرقی این خط است .توسعه شرقی خط  ۴در
نهایت محالت تهران نو ،تهرانپارس (شرقی و غربی) ،دردشت،
حکیمیه ،میدان شقایق ،میدان شاهد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شمال و دانشگاه شهید عباسپور را تحت پوشش
خود قرار خواهد داد.

آغاز عملیات احداث نهمین کالنتری منطقه  ۱۵در محله رضویه
شهردار منطقه  ۱۵گفت :کلنگ احداث کالنتری
در محله رضویه منطقه  ۱۵با هدف تامین آسایش و
امنیت شهروندان به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۵
سیدمهدی صباغ شهردار منطقه در مراسم آغاز
عملیات احداث نهمین کالنتری باب الرضای شهر
تهران با تاکید براهمیت شروع عملیات کالنتری
برای شهروندان محله رضویه گفت :در بازدیدهای
مشترکی که با اعضای محترم شورا و نیروی انتظامی
از این محله داشتیم ،این محله با مشکالت متعدد ۲۵
ساله ای مواجه بود که با پی گیری های انجام شده و
همت نیروهای انتظامی ،پلیس مواد مخدر و همکاران
اجتماعی اقدامات خوبی نظیر جمع آوری معتادان
متجاهر ،پلمب واحدهای غیرمجاز ضایعاتی ،تغییر
کاربری گرمخانه خاوران به یاور شهر و  ...مشکالت
موجود کاهش یافته و رضایتمندی خوبی کسب شده

است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه محله رضویه
با  ۱۰۰هکتار وسعت و  ۴۰هزار نفر جمعیت فاقد
کالنتری مجزا بود ،افزود :کالنتری محله رضویه
نهمین کالنتری باب الرضای شهر تهران است که
در زمینی به مساحت دوهزار متر مربع شامل هزار و
 ۷۵۰متر مربع بنا در پنج طبقه به ابعاد  ۲۰در ،۲۰
یک طبقه زیر زمین و  ۴طبقه روی زمین احداث می
شود .همچنین این مجموعه  ۶۰مترمربع پارکینگ،
 ۳۰متر مربع دژبانی ،هزار و  ۶۵۰مترمربع محوطه
سازی و  ۱۸۰متر طول دیوارکشی خواهد داشت که با
مشارکت فاتب ساخته خواهد شد.
صباغ خاطر نشان کرد :عملیات احداث این
کالنتری با توجه به مصوبات قرارگاه اجتماعی شهر
تهران در نزدیکی کوه سنگی که پیش از این پاتوق
معتادان متجاهر بوده و آسیبهای اجتماعی فراوانی

در محله ایجاد کرده بود ،ساخته می شود و امیدواریم
تا سال آینده با بهره برداری از این مجموعه اداری
و امنیتی گام مهمی در تحقق شعار تهران کالنشهر
الگوی جهان اسالم برداشته باشیم.
وی اضافه کرد؛ ماه گذشته نیز با حمایتهای
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ کلنگ احداث
کالنتری اتابک در این منطقه زده شد که اکنون در
مرحله اجرای فوندانسیون و نصب اسکلت قرار دارد.
شهردار منطقه با اشاره به اینکه این محله
خارج از محدوده شهری است ،اظهار کرد :با این
وجود؛ امکانات خوبی برای آن پیش بینی کردیم و
امیدواریم مجوزهای الزم برای ورود آن به محدوده
شهری از شورای عالی شهرسازی اخذ و با تکمیل
سرانه ها ،تکمیل دسترسی ها و خارج کردن محله
از بن بست و ساخت کالنتری بتوانیم خدمات خوبی
به شهروندان محله ارائه داده و به سمت آبادانی

حرکت کنیم.
صباغ در پایان اظهار امیدواری کرد :با عملیاتی
شدن مصوبه هایی که حاصل بازدیدهای دوره ای از
محالت و نشست با شورایاران و نخبگان و معتمدان
محلی است ،اتفاقات خوبی برای محله رقم بخورد.
این گزارش حاکی است ،مراسم کلنگ زنی با
حضور زهرا شمس احسان عضو شورای اسالمی شهر
تهران و رئیس کمیته اجتماعی شورا ،سردار رحیمی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،سیدمهدی صباغ
شهردار منطقه  ،۱۵خانواده معظم شهدا و جمعی از
مسئوالن منطقه ای و معتمدان و شهروندان محله
رضویه برگزار شد.
شایان ذکر است ،در پایان مراسم از خانواده
شهید یوسف خانی ،سرهنگ پاسدار مهدی غالمعلی
به عنوان معتمد محله و سرهنگ جلینی سرکالنتر
ششم فاتب با اهدای لوح تجلیل و قدردانی شد.

