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پایتخت
مناطق
ایمن سازی بوستان های شرق پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد
| ولیاهلل شجاع پوریان ،با حکم شهردار تهران به عنوان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
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| بوستان های شرق تهران ایمن سازی و مناســب سازی می شوند.به گزارش
کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ،8ناصر رضاپور سرپرست معاونت خدمات
شهری منطقه با اعالم این خبر افزود :ایمن سازی بوستان ها ،از دو سال پیش در منطقه  8آغاز شده و بوستان
فدک به عنوان نخستین بوستان ایمن سازی شد.وی درباره ایمن سازی آبنماها توضیح داد :نرده کشی،کم
کردن عمق آبنماها،خروج پمپهای برقی از آبنماها و استفاده از برق غیرمستقیم دوازده ولتی برای روشنایی
آبنماها از دیگر اقدامات در این بوستان است.رضا پور به ایمن سازی زمین ها و وسایل بازی در بوستان فدک
اشاره کرد وافزود :در همه بوســتان های منطقه  8لوازم فلزی بازی جمع آوری و وسایل بازی ایمن به جای
آنها تعبیه شده است.وی از ایمن ســازی پارک تمدن در شرق تهران خبر داد و یادآور شد :بر اساس دستور
العمل بایستی در هر ناحیه یک بوستان بزرگ به طور کامل ایمن سازی شود.رضا پور اظهار داشت :در منطقه
 8سه بوستان فدک ،تمدن و بهارستان ایمن سازی می شوند که 2بوستان اول به طور کامل ایمن سازی شده
است و ایمن سازی بوستان سوم به زودی آغاز می شود.وی با تاکید بر اینکه در بیشتر بوستان ها معضلی به
نام «چراغ ترانس دار» داریم افزود :این چراغ ها به مرور زمان و به علت فرسودگی اتصال می کنند و همین
امر موجب انتقال برق به بدنه تیر چراغ می شود و احتمال برق گرفتگی را افزایش می دهد.
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منصوب شد.نماینده پیشین مجلس و عضو سابق شورای شهر تهران با حکم محمدعلی نجفی معاون امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران شد.

محورهای مهم شهری آنالین رصد می شوند
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| شهردار منطقه  20شــهر تهران از آمادگی شــبانه روزی تیم های اجرایی
مدیریت شهری این منطقه و فراهم بودن زمینه مشارکت شهروندی در زمان بارش های زمستانه
خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  20سید احمد صفوی با بیان این
مطلب گفت :آمادگی شبانه روزی تیم های اجرایی برای مدیریت بارش های زمستانه از مهمترین اولویت
های مدیریت شهری در فصل بارندگی است که این بار پیش بینی تمهیدات الزم ،با بهره مندی از تجربه
آخرین بارش که با حجم بی سابقه برف صورت گرفت ،انجام شده است.
صفوی با اشاره به اینکه از ابتدای فصل زمستان  250مخزن ویژه ملزومات یخ زدا در دسترس شهروندان
قرار گرفته است ،افزود :برای تســریع در عملیات بارش ،عالوه بر فعالیت شبانه روزی تیم های اجرایی
مدیریت شهری ،نیازمند مشارکت شهروندان نیز هســتیم و زمینه این مشارکت اجتماعی در محله ها
فراهم است.
وی از تخلیه  600تن مواد یخ زدا برای بارش های اخیر اشــاره کرد و گفت :مخازن و سایت های برف
روبی بعد از بارش اخیر در موقعیت های مختلف نواحی ،مجدد شارژ شده اند.

آموزش نکات ترافیکی به نونهاالن غرب پایتخت
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| معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 21از برگزاری دوره های غیرمتمرکز آموزش ترافیکی
ویژه نونهاالن پیش دبستانی سرای محالت13گانه این منطقه با هدف نهادینه سازی رعایت قوانین و فرهنگ
ترافیکی در بین این کودکان خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ،21غالمحسین سلمانی
معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت :پارک آموزش ترافیک منطقه 21در راستای ضرورت
آموزش قوانین ترافیکی به نونهاالن به عنوان سفیران ترافیکی و آینده سازان ایران اسالمی؛ اقدام به برگزاری دوره های
غیرمتمرکز آموزش ترافیکی در پیش دبستانی سرای محالت 13گانه واقع در نواحی 3گانه این منطقه کرده است.معاون
حمل و نقل و ترافیک منطقه 21درخصوص اهمیت ویژه لزوم آموزشهای ترافیکی به نونهاالن؛ تاکید کرد :تحقیقات نشان
داده است که آموزش ترافیکی نونهاالن در صورت همراه بودن با تمرین قوانین و مقررات آن ،بسیار موثرتر واقع میشود که
البته برای دستیابی به نتایج بهتر ،این برنامه باید با انجام سایر امور مربوط به ایمنی ترافیک نظیر آموزش رانندگان ،ساخت
محلهای ویژه رفت و آمد عابران پیاده و نظارت و کنترل و رعایت رفتارهای ایمن در رانندگی ،مورد توجه قرار گیرد .وی
درخصوص برگزاری مرتب دوره های غیرمتمرکز آموزش ترافیکی در پیش دبستانی های سطح منطقه 21افزود :این دوره
های آموزشی به طور منظم و هفتگی در سرای محالت برگزار می شود که در هفته گذشته 45نفر از نونهاالن پیش دبستانی
سرای محله یاس به صورت غیر متمرکز در این دوره های آموزشی شرکت کردند.

شهردار تهران خبر داد:

افزایشسرعتنوسازیبافتهایفرسودهظرفدوسالآینده

| شهردار تهران از افزایش سرعت نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران ظرف
سالهای  97و  98خبر داد.محمد علی نجفی در آیین افتتاح  33پروژه اجتماعی فرهنگی
و عمرانی منطقه  17گفت:در هرکجای کشــور و شهر ما که خدمت جدید به شهروندان
عرضه می شود موجب خوشحالی همه ما میشود .هر اقدامی برای ایجاد آسایش بیشتر
شهروندان صورت گیرد قابل احترام است و باید دست هم کسانی که در آن دخیل بودهاند
باید بوسید.وی افزود :این مردم شایســته بهترین خدمات هستند و قطعا محبوبترین
انسانها نزد خداوند کسانی هستند که به مردم بیشتر خدمت میکنند.وی ادامه داد :ما
پیرو و دلباخته نظامی هستیم که رهبر آن امام راحل فرمودند همه مسوالن بیشترین هم و
غم خود را معطوف به خدمت به مردم کنند .از شهرداری فهیم و سخت کوش منطقه  17و
همه همکارانم دراین منطقه قدارنی میکنم.شهردار تهران با اشاره به راهپیمایی  22بهمن
گفت :مردم ما نشان دادند که در روز  22بهمن ،هنوز هم حامی و دلبسته نظام جمهوری
اسالمی ایران هستند و امید دارند که چالشها را پشت ســربگذارند و به نقطه اوج خود
برسند.وی افزود :اعتقاد به اسالم و نظام اسالمی که توانایی و کارآمدی برای اداره جامعه

را دارد از ســویی و اتحادی که در بین مردم ما ایجاد شده است از سوی دیگر ،از عواملی
هستند که مداوم مورد هجمه دشــمن قرار میگیرد؛ اما به حمداهلل به طور کامل از برهم
زدن این دو عنصر در میان مردم ما مأیوس شده اند.نجفی ادامه داد :مسئله اعتماد مردم ما
به نظام و مسئولین و اینکه نظام و مسئولین را از خود می دانند از امام راحل تا به امروز که
مقام معظم رهبری سکان رهبری جامعه اسالم را به عهده دارند وجود داشته و مردم به آنها
اعتماد کامل دارند .اگر مجموعه توطئههایی که علیه نظام جمهوری اسالمی توسط دشمن
روا داشته شده تحت نظر قراردهیم مشاهد میکنیم که مداوم طی دوران انقالب اسالمی
اعتقاد  ،اتحاد و اعتماد مردم به مسولین مورد هجمه قرار گرفته است وامروز نیز مخالفین
این نظام بیش از همه ،به محور اعتماد مردم به نظام و مسئولین هجمه وارد میکنند.وی
تاکید کرد :با امکاناتی که فضای مجازی در اختیار دشمن ما قرار داده تالش میکنند که
مردم را نسبت به مسئولین ناامید کنند که انشاء اهلل در این زمینه موفق نخواهند بود اما ما
باید در مقابل دشمن هوشیار باشیم  .اگر نظام جمهوری اسالمی ایران مشکلی را نتوانست
در یک مدت کوتاهی حل کند نباید موج تهمتها به سمت نظام روانه شود.شهردار تهران

در بخشی دیگر از سخنانش به خدمات ارائه شده در شهر تهران اشاره کردد و افزود :خدمات
زیادی به شهروندان تهران ارائه شــده؛ اما عدهای تالش میکنند این خدمات را کم بها و
مشکالت را پر بها نشان دهند .قطعا کار در نظام جمهوری اسالمی ایران با توجه به اینکه
برای مردم ایران است از ارزش و جایگاه ویژه ای در نزد خداوند برخوردار است.وی افزود:
درمنطقه 17خدماتی که ارائه شده بسیار با ارزش است .این منطقه با اینکه یکی از مناطق
میشود اما به لحاظ اهمیتی که مردم این منطقه در جنگ
کوچک شهر تهران محسوب َ
تحمیلی با اهدای 4000نفرشهید داشته اند این منطقه را به دار الشهدا بدل کردهاند .به این
ترتیب نسبت شهدا به جمعیت این منطقه باالتر از این نسبت در مناطق دیگر شهر تهران
است .لذا زندگی و خدمت دراین منطقه افتخار است.وی با اشاره به انتقال خط راه آهن به
زیر زمین در این منطقه در خصوص تعیین تکلیف زمینهای آزاد شده با انتقال خط راه آهن
گفت :بیش از دو ماه است با مسئولین راهآهن و وزارت راه و شهرسازی در مذاکره هستیم
تا این زمینها که چهار کیلومتر آن درمنطقه  17و  5کیلومتر آن در منطقه  18واقع شده
است به شهرداری تهران واگذار شود .امیدواریم این توافق حاصل شود.

در شهر چه میگذرد
مدیریت شهری مخالف فرهنگ دینی نیست

| محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران از اتهام زنی به مدیریت شهری که مخالف جامعه مذهبی و فرهنگ دینی است گالیه کرد.محسن هاشمی در ابتدای جلسه
شورای شهر تهران ضمن تشکر از مردم به دلیل حضور باشکوه در راهپیمایی  22بهمن به شوخی گفت :البته باشکوه ،با شِ کوه خوانده میشود که بار مسولیت را بردوش مسولین
نظام سنگینتر می کند چرا که با افزایش خدمت رسانی از نارضایتی شهروندان کاسته شود.وی با بیان اینکه با توجه به فرایند بررسی بودجه در شورای شهر و انتشار بخش
آمارها و تحلیلها در رسانهها الزم می دانم که نکاتی را قید کنم گفت :اصالح نظام مدیریت مالی در شهر فرایندی پیچیده و حساس است که از یک سو باید با سرعت و شتاب
باشد و از سوی دیگر باید هدفمند باشد تا به بی ثباتی ساختار ،امنیت روانی کارکنان ،خدشه زدن به سرمایه اجتماعی مدیریت شهر و ...نینجامد.هاشمی با بیان اینکه اصالحات
باید مستمر و گام به گام باشد و یک شبه و دفعی قابل تداوم نیست ،گفت :نباید با دامن زدن به این تلقی که مدیریت شهری جدید با فعالیت مذهبی ،انقالبی  ،دینی و  ...مخالف
است سرمایه اجتماعی آسیب برسد.وی با بیان اینکه سیاست شورای شهر پنجم ساماندهی اعتبارات فرهنگی و شفاف سازی در تخصیص بودجه است ،گفت :نباید این فعالیت
به مخالفت با فعالیتهای مذهبی در سطح شــهر تعبیر شود و این در حالی است که در شرایط فعلی دستگاههای مختلفی به صورت موازی در سطح شهر تهران فعالیتهای
فرهنگی و مذهبی انجام می دهند و عدم ساماندهی فعالیتها می تواند موجب موازی کاری  ،ایجاد رانت ،حیف و میل بیت المال و  ...شود.این درحالی است که امروزه بسیاری
از تکالیف قانونی مدیریت شهری بر زمین مانده که بایستی این فعالیتها را اولویت بندی کرده و بر اساس منابع و اعتبارات پیگیری کنیم.

 100در صد عوارض ایمنی به حساب سازمان آتشنشانی واریز میشود

| سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص تبصرههای مصوب جلسه شورای شهر توضیحاتی ارائه کرد و گفت :در جلسه شورای شهر بحث تصویب سقف درآمدی
شــهرداری در شش حوزه مأموریتی روی میز بررســی قرار گرفت.علی اعطا با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح جزییات جلسه شورای شهر پرداخت و گفت:وی با
بیان اینکه در این جلسه تنها سطح کالن بودجه بررسی شد و بررسی کد و ردیفهای بودجه به جلسه بعدی موکول شد ،گفت :در این جلسه چند مصوبه داشتیم که به
ت تمام شده خدمات را کاهش دهد.
تشریح اهم آنها می پردازیم و در این جلسه شهرداری موظف شد در اجرای مأموریتهای محوله در سال  97به میزان  5درصد قیم 
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری موظف شد در راستای چابک سازی سازمانها و شرکتها از طریق ده درصد واحدهای سازمانی که عناوین شغلی
غیر مصوب دارند ،نسبت به چابک سازی سازمان اقدام کنند ،گفت :در حوزه نظارت نیز شهرداری مکلف شد عملکرد بودجه را از طریق یک سامانه در اختیار شهروندان
و اعضای شورای شهر قرار دهد تا زمینه نظارت همگانی فراهم شود.وی در ادامه با بیان اینکه در سال  91شورای شهر وقت ،مصوبهای در خصوص اخذ عوارض ایمنی از
ساختمانها داشته است گفت :این موضوع در یکی از تبصرههای نیز دیده شد اما در این تبصره قید شد که  100در صد عوارض ایمنی به حساب سازمان آتشنشانی
واریز شود تا این سازمان نیز هزینه را صرفا صرف احداث ایستگاه و خرید تجهیزات کند.اعطا افزود :در یکی از تبصرهها نیز شهرداری موظف شد در آمد حاصله از وصول
جرائم را برای حفظ و گسترش فضای سبز در چند منطقه کم برخودار با اولویت خرید باغات صرف کند.

