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| به مناسبت 29 دی و روز هوای پاک همایش دوچرخه سواری در بافت تاریخی حصار ناصری محدوده پایتخت

منطقه 11 به همراه بازدید از 7 مکان تاریخی برگزار می شود.در نشستی که با حضور نصراله آبادیان شهردار منطقه 
11 برگزار شد ؛ طرح برگزاری همایش دوچرخه سواری در بافت تاریخی منطقه 11 برررسی و تصویب شد.

لزوم مطالعات جدید زلزله احتمالی تهران
| ساالری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران، 
ری و تجریش با تاکیــد بر لزوم انجام مطالعات جدید در حــوزه وقوع زلزله احتمالی 
پایتخت و تاکید شورای شهر بر این موضوع به ساخت برج میالد بر روی گسل اشاره 
کرد و گفت: گسلی که برج میالد در کنار آن ســاخته شده است پیش از احداث این 
بنا شناسایی شده بود.محمد ســاالری در تشریح مطالعاتی که درباره مدیریت بحران 
در پی وقوع زلزله احتمالی شهر تهران در حوزه زیرساخت ها و راه های ارتباطی برای 
کمک رسانی به حادثه دیدگان صورت گرفته است، گفت: پس از مطالعاتی که در سال 
1384 به صورت جامع توسط یک شرکت ژاپنی به نام جایکا انجام شد علی رغم اینکه 
در سطح دولت و شورا موضوع مطالعات جدید مطرح بود ولی مطالعات دیگری انجام 

نشد و آن مطالعات سال 84 نیز به روزرسانی نشد.
وی افزود: بسیاری معتقد هستند اساسا نتایج مطالعات جایکا در حال حاضر خیلی 
قابل استناد نیست؛ چرا که بسیاری از شرایط و زیرساخت ها نسبت به سال 1384 تغییر 
کرده و به نوعی وضعیت بســیار وخیم تر از گذشته شده، لذا مطالعات قبلی نمی تواند 

خیلی مورد استناد قرار گیرد.

ساالری ادامه داد: شورای اسالمی شهر تهران در این دوره تصمیم دارد که شهرداری 
تهران را ملزم کند تا با کمک سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط در امر مدیریت بحران 
و مقاوم ســازی بناها و ابنیه شــهر در مقابل زلزله همچون وزارت راه و شهرسازی و 
دانشــگاه ها مطالعات جدیدی را انجام دهد.وی تاکید کرد: در صحبت های شــهردار 
تهران در صحن علنی شورای اسالمی شهر تهران نیز به این موضوع تاکید شد که یکی 
از اولویت های شهرداری تهران در کوتاه مدت انجام مطالعات جدید در حوزه مدیریت 
بحران و وقوع زلزله احتمالی است که ما نیز به عنوان اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.عضو شورای شــهر تهران درباره انجام مطالعات 
دقیق برای گسل های شهر تهران و دسترســی ها به محالت برای امداد رسانی در پی 
وقوع زلزله، گفت: متاســفانه تا کنون برای نحوه دسترسی محالت برای امدادرسانی 
مطالعات دقیقی انجام نشــده و تا سال 1395 نیز نقشه گســل های شهر تهران تهیه 
نشده بود و بعضا نقشــه های اولیه ای که تهیه شده بود نیز به هیچ عنوان قابل تطبیق 
با طرح تفصیلی نبودند. نهایتا در سال 1395 با محوریت و درخواست شورای اسالمی 
شهر تهران توسط مرکز تحقیقات زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و سازمان زلزله 

شناسی این نقشه ها تهیه شد؛ اما حتی این نقشه ها نیز بر اساس بررسی های انجام شده 
هنوز قابل لحاظ کردن در طرح تفصیلی شهر تهران به صورت دقیق نیستند و آنچه که 
لحاظ شده اشکاالتی را به همراه دارد.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه ساخت و سازهایی که تا امسال انجام شده است 
بدون در نظر گرفتن پهنه گسل های شهر تهران بوده، افزود: شهرداری تهران ملزم بوده 
است که نقشه گسل های شهر تهران را تهیه کند و اگر می خواست می توانست این کار 
را عملیاتی کند چرا که در ابالغ طرح تفصیلی شــهر تهران، شهرداری ملزم شده بود 
که این موضوع را پیگیری کند. البته نمی توان گفت که تمام قصور از سوی شهرداری 
تهران بوده چرا که سازمان های زلزله شناسی و راه و شهرسازی نیز قصوراتی داشتند؛ 
اما متاسفانه رویکرد شهرداری تهران ظرف سال های گذشته درآمدزایی بوده و اساسا 
دغدغه چنین موضوعاتی را نداشته است.ساالری در پاسخ به این سوال که آیا در هنگام 
احداث برج میالد مدیریت شهری وقت از قرار گیری این برج بر روی گسل مطلع بوده 
است یا خیر؟ گفت: قطعا آنچه که صاحبنظران در خصوص برج میالد و قرارگیری آن 

در کنار گسل عنوان کرده اند پیش از احداث این بنا عنوان شده بود. 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران عنوان کرد؛

عالء الدین 80 درصد نا ایمن است
| محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 

از انجام اقداماتی برای ایمن سازی 13 پاساژ در بازار تهران خبر داد.محمود قدیری معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در مورد انجام اقداماتی برای ایمن سازی پاساژهای بازار اظهار کرد: 
ما با شــهردار ناحیه بازار منطقه 12 تا کنون دو جلسه در راستای انجام اقداماتی برای ایمن سازی برخی پاساژها 
برگزار کرده ایم و سومین جلسه برگزار می شود و قرار است با مسئوالن 13 پاساژی که به صورت داوطلبانه برای 
ایمن ســازی اقدام کرده اند هماهنگی های الزم صورت گیرد و آنها بر اساس دستورالعمل مناسب و قابل اجرایی 
که به آنها می دهیم ایمن ســازی ها را انجام دهند. امیدوارم این جلســه های فنی و اجرایی نتیجه خوبی داشــته 
باشد و ایمن ســازی این پاساژها آغاز شود.معاون پیشگیری سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران با 
تاکید بر اینکه ساختمان های قدیمی هم قابلیت ایمن ســازی دارند، افزود: این ساختمان ها اگر فرسوده نباشند 
و قابلیت استفاده داشته باشــند می شــود ایمنی آنها را باالتر برد. البته نکته مهمی که وجود دارد این است که 
دستورالعمل ها بعد از اجرا باید نگهداری شــوند و این کارها ادامه دار باشد. چرا که اگر نظم نباشد و بعد از انجام 
کارها دســتورالعمل رها شود دوباره ممکن است که ســاختمان از ایمنی الزم خارج شود.محمود قدیری معاون 
پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در همین رابطه به وضعیت پاساژ عالء الدین اشاره کرد 

و گفت: این پاساژ اقداماتی را انجام داد.

میراث فرهنگی خانه نیما را مجدد ثبت کند
| رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از رایزنی شورای شهر تهران با 

مالکان خانه نیما یوشیج برای حفظ این خانه خبر داد.خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی 
شورای شهر تهران ، با اشاره به بازدید از خانه نیما یوشیج که به تازگی با حکم دیوان عدالت اداری از لیست 
میراث خارج شده است، گفت: جلســه ای با حضور نماینده مالکان و شهرداری منطقه داشته ایم و قرار شد 
راهکارهایی برای ماندن خانه نیما یوشیج اتخاذ شود.خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر 
تهران با بیان اینکه نیما پدر شعر نو است و حق زیادی بر گردن ادبیات کشور دارد، تصریح کرد: امیدواریم با 
توافقات انجام شده این خانه به عنوان یک محل فاخر تثبیت شود.خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی 
شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه از سال 80 خانه نیما در اختیار سازمان میراث فرهنگی بوده اما هیچ 
اقدامی انجام نداده است، گفت: سازمان میراث فرهنگی نیز نباید در پرونده های اینچنینی که سعی می شود 
ملک را از ثبت ملی خارج کنند بی توجه باشد.رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه 
از میراث فرهنگی می خواهیــم که پرونده ثبت مجدد این خانه را مجددا به جریان بیندازد، افزود: همچنین 
از طریق شورای شهر، از شهرداری درخواست می کنیم با طراحی برنامه ای با مالکان به تفاهم برسند تا این 

خانه حفظ شود. هر چند که تا کنون رقم دقیقی نیز اعالم نشده است.

کارگران فصلی منطقه 19 ساماندهی می شوند
| معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 19 از ثبت نام 37 نفر کارگر فصلی 

این منطقه در طرح ساماندهی خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 
19، حمید بهرامی با اعالم این خبر گفت: تاکنون 30 نفر از این کارگران در رشته های مختلف فنی از جمله 
جوشکاری،نجاری،گچکاری و سایر مشاغل در سازمان فنی و حرفه ای آموزش دیده و کارت مهارت دریافت 
کرده اند.وی با بیان اینکه بیمه آنها از طریق معرفی به تأمین اجتماعی انجام می شود ادامه داد: ارائه خدمات 
رفاهی به این کارگران در دستور کار است و در مناسبت های مختلف اهدای کاله و دستکش، ویزیت رایگان 
پزشکی، برگزاری کالس های آموزشیHSE و اجرای تورهای تهران گردی و سایر خدمات در طول سال به 
کارگران ارائه می شود. بهرامی با اشاره به ثبت نام کارگران فصلی در اداره مرکز خدمات اجتماعی این منطقه 
خاطر نشان کرد : کارگران در صورت تمایل با در دست داشتن دو قطعه عکس،کپی مدارکی چون کارت ملی، 
شناسنامه،کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، دفترچه بیمه و کارت مهارت به این اداره مراجعه و ثبت نام 
کنند، ضمن اینکه کارگرانی که هنوز موفق به دریافت کارت مهارت نشده اند به سازمان فنی و حرفه ای معرفی 

و پس از گذراندن دوره آموزشی و امتحان عملی و کتبی کارت مهارت برای آنها صادر خواهد شد.
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راه اندازی واحدهای نظارتی ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در منطقه 12
| شهردار منطقه 12 تهران از راه اندازی و فعال سازی واحدهای نظارتی و عملیاتی ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در شب های سرد سال و جذب و نگهداری 
مددجویان بی خانمان و بی سرپناه خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه 12 تهران، پیمان حسین محسن شهردار این منطقه گفت: 
منطقه 12 به عنوان قدیمی ترین منطقه تهران با مساحت بالغ بر 16 کیلومترمربع، از گذشته تاکنون به عنوان یکی از مناطق پر آسیب شهر تهران مطرح بوده و امروزه 
با بیشترین تعداد از آسیب دیدگان اجتماعی روبرو است. محالتی همچون هرندی، بازار، امامزاده یحیی و کوثر به سبب ویژگی های خاص اجتماعی، جمعیت شناختی و 
اقتصادی، با آسیب های جدی همچون بیکاری، اعتیاد، تردد جامعه کثیری از معتادین متجاهر شهر تهران، وجود خانه های مجردی و فساد، آمار باالی استقرار اتباع بیگانه، 
کودکان بازمانده از تحصیل، کار و خیابان، باندهای تکدی گری و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست دست و پنجه نرم می کنند، به همین منظور با تدابیر مجموعه 
مدیریت شهری و همکاری نهادها و سازمانهای ذی ربط و شهروندان در صدد هستیم از آسیب های موجود بکاهیم.وی افزود: در همین راستا و حسب تدابیر شهردارتهران 
در خصوص ضرورت رسیدگی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در سطح نواحی 6 گانه با بهره مندی از حداکثر ظرفیت موجود درون سازمان و برون سازمانی، اداره 
امور آسیب های اجتماعی حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه با برنامه ریزی های ستادی و اجرایی و همچنین فعال سازی واحدهای نظارتی و عملیاتی، 

ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در شب های سرد سال و جذب و نگهداری مددجویان بی خانمان و بی سرپناه را در دستور کار خود قرار داد. 

پرداخت دیون تا 500 میلیون تومان شهرداری آغاز شد
| حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: افرادی که مطالبات آنها کمتر از 500 میلیون تومان بوده و اسامی آنها از سوی مناطق به 
مرکز ارسال و مورد تأیید ادارات کل حسابرسی و مالی قرار گرفته، اسامی آنها برای پرداخت به بانک شهر ارسال شده است.سمیع اهلل حسینی مکارم در مورد پرداخت 
دیون زیر 500 میلیون تومان تمام پیمانکاران تا پایان سال 1394 گفت: پرداخت معوقات پیمانکارانی که تا پایان سال 94 از شهرداری طلب دارند، آغاز شده است.وی 
درباره نحوه پرداخت دیون عنوان کرد: افرادی که مطالبات آنها کمتر از 500 میلیون تومان بوده و اســامی آنها از سوی مناطق به مرکز ارسال و مورد تأیید ادارات کل 
حسابرسی و مالی قرار گرفته، اسامی آنها برای پرداخت به بانک شهر ارسال شده است.معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: براساس برنامه ریزی های 
انجام شده مبلغ 40 درصد از طلب، پس از معرفی به شعبه به حساب افراد واریز و مابقی آن نیز طی یک پروسه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.وی در ادامه افزود: 
آن دسته از افرادی که طلب آن ها کمتر از 100 میلیون تومان باشد، کل مبلغ به صورت یک جا به آنها پرداخت خواهد شد.حسینی مکارم در بخش دیگری از اظهارات 
خود به اسامی افرادی که در لیست وارد نشده اشاره کرد و گفت: این افراد در صورتی که مطالبات آنها کمتر از 500 میلیون تومان باشد، به منظور تأیید اسناد خود به 
مناطق مربوطه مراجعه کرده تا پس از تأیید نهایی، لیست آنها نیز جهت پرداخت به بانک ارسال شود.معاون شهردار تهران در پایان تاکید کرد: از تمامی طلبکاران تقاضا 

می کنم که با توجه به توضیحات فوق، از هرگونه مراجعه به ادارات کل مرکز خودداری کنند.
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