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مرمت و نصب بیش از  10هزارمتر گاردریل در بزرگراه های شمال شرق تهران
| شهردار منطقه  4تهران گفت :به منظور افزایش ایمنی تردد خودروها و عابران پیاده بیش از  10هزارمتر

مناطق
بهسازی4هزارمترمربعازپیادهروهایجنوبتهران
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| بیش از چهار هزار مترمربع از پیاده روهای منطقه پانزده با هدف حفظ و نگهداشت
شهر و تسهیل در عبور عابرین پیاده طی سال گذشته بهسازی و مرمت شد  .به گزارش کائنات و به
نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 15علیرضا حالجیان معاون فنی و عمران شهرداری منطقه پانزده با بیان
مطلب فوق افزود  :در راستای بهبود منظر شهری  ،افزایش مقاومت الیه های زیرسازی و بهداشت معابر پیاده از
نظر زیست محیطی  ،بازسازی و مرمت معابر پیاده با استفاده از مصالح استاندارد در شش نواحی انجام شد  .به گفته
علیرضا حالجیان معاون فنی و عمران شهرداری منطقه پانزده در مجموع  4هزار و 163مترمربع بهسازی پیاده رو
ها منطقه ،بیشترین عملیات در معابر ناحیه یک به مساحت  1211اجرا شد .علیرضا حالجیان معاون فنی و عمران
شهرداری منطقه پانزده در ادامه خاطرنشان کرد :عملیات پیاده روسازی در معابر ناحیه دو به متراژ  553مترمربع
در انتهای خیابان نصریک ،بلوار ابوذر حدفاصل خیابان هانی تــا خیابان بقایی ،ناحیه  4به متراژ  1050مترمربع
در شــهرک کاروان خیابان امام زمان(عج) از خیابان اسکندرلو ،ناحیه  5به متراژ 173مترمربع و ناحیه  6به متراژ
 841مترمربع در مسگرآباد ،پشت دیوار بیمارستان و مسعودیه ،خیابان ده متری چهارم انجام شد .به گفته علیرضا
حالجیان معاون فنی و عمران شهرداری منطقه پانزده این عملیات در ناحیه  7به متراژ  335مترمربع در قیامدشت،
ابتدای خیابان باهنر حدفاصل کوچه  10تا  12و خیابان ولیعصر شمالی از نواحی حریم منطقه به اجرا درآمد.

دوشنبه  27فروردین 1397
 16آوریل  2018شماره 3155

گاردریل در بزرگراه های منطقه  4نصب و مرمت شد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4
تهران،حسینی افزود :طرح بهسازی و مناسب سازی تجهیزات ترافیکی اجرا شد.

ابالغ تمهیدات افزایش در آمد شهرداری منطقه 18
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| شهردار منطقه  18تهران دور جدید نشست های هم اندیشی با شهرداران و مدیران
دوائر نواحی را با رویکرد ابالغ تمهیدات ویژه در راستای افزایش در آمد و نقدینگی آغاز کرد.به گزارش
کائنات به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ،18در جریان نخستین دور از این نشست ها که به میزبانی
شهرداری ناحیه یک منطقه برگزارشد ،این مقام مسئول طی سخنانی با ابراز خرسندی از تحقق درآمدهای پایدار
منطقه در سال گذشته و همچنین ارزیابی شاخصه های عملکردی درآمد و نقدینگی ناحیه مذکور تأکید کرد :
محور اصلی اقدامات و تدابیر نواحی تالش در جهت افزایش درآمد و نقدینگی بوده و به هر میزانی که در این امر
به توفیقاتی دست یابیم ،به همان میزان نیز خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود و ارتقاء می یابد.وی ادامه داد:
رویکرد مدیریت شهری برای تحقق در آمدهای پایدار و ناپایدار براساس پتانسیل نهفته در محالت هجده گانه و
همچنین شهرک ها و روستاهای بخش حریم استوار شده و بطور قطع رسیدن به این مهم که زمینه ساز عمران
و آبادانی بیشتر و همچنین تکمیل بسیاری از طرحها و پروژه های نیمه تمام عمرانی خواهد شد  ،امری دست
یافتنی است.فیاض همچنین تأکید کرد :انتظار دارم این روند جهادی و بی وقفه در سالجاری نیز تداوم و بتوانیم
عالوه بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ،بخش اعظمی از وعده های ارائه شده به آنها را نیز محقق کنیم.

ترافیک بلوار فردوس غرب ساماندهی شد
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| محمد باقر اسدی معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه پنج از انسداد تقاطع خیابان
بهار – فردوس و احداث دور برگردان در تقاطع خیابان فردوس – الهام به منظور حل معضل ترافیک
سطح محدوده خبر داد  .به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 5محمد باقر اسدی معاون
حمل و نقل و ترافیک منطقه پنج در تشریح ساماندهی حجم تردد تقاطع خیابان بهار – فردوس که یکی از مهمترین
معابر محدوده غربی منطقه محسوب می شــود  ،گفت  :با توجه به تردد فراوان خودرو ها برای رسیدن به فروشگاه
هایپر استار و محدودیت دسترسی به ضلع جنوب غربی بزرگراه های شهید باکری و عالمه جعفری  ،تمهیداتی نظیر
مطالعات گسترده ترافیکی و اجرای تغییر زمان بندی چراغ های راهنمایی در ساماندهی ترافیک این معبر موثر واقع
نشد لذا با تصویب کمیته شبکه معابر سازمان ترافیک شــهر تهران  ،انسداد کامل تقاطع خیابان بهار – فردوس و
مکانیزه شدن پل عابر محدوده فوق  ،با هدف کاهش بار ترافیکی این معبر انجام شد  .محمد باقر اسدی معاون حمل
ونقل و ترافیک منطقه پنج افزود  :مهم ترین پیامد انسداد تقاطع خیابان بهار – فردوس انتقال حجم ورودی محله
کوی ارم به بزرگراه شهید باکری و احداث دور برگردان تقاطع فردوس – الهام بوده است  .محمد باقر اسدی معاون
حمل ونقل و ترافیک منطقه پنج در ادامه یاد آور شــد با حذف تمام حرکت های عبوری و تداخل های حرکتی از
تقاطع خیابان بهار – فردوس احتمال وقوع تصادف و تنش های حرکتی به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافت .

سرپرستشهرداریتهران:

ایدهای برای شهردار شدن ندارم

| سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران با تاکید بر تالش خود
برای فراهم آوردن زمینه مناسب جهت استقرار شهردار منتخب شورا و ادامه فعالیت
شهرداری تهران  ،گفت  :در دوران سرپرستی ایده ای برای شهردار شدن ندارم .
سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شــهرداری تهران  ،درباره اولویت های خود در
دوران سرپرستی شهرداری تهران  ،گفت  :من به عنوان سرپرست شهرداری تهران از
سوی شورای اسالمی شهر انتخاب شدم و این دوران یعنی ایجاد زمانی که شورا بتواند
فرصت کافی را برای انتخاب شهردار داشته باشد .
سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران افزود  :در دورانی که به عنوان
سرپرســت شــهرداری تهران انجام وظیفه خواهم کرد قطعا اقداماتی که شهرداری
تهران در زمینه های متعدد اعم از نگه داشت شهر ،فعالیت های خدماتی و عمرانی ،
موضوعات حمل و نقل و ترافیک به ویژه بحث پیگیری خطوط مترویی انجام داده است
در اولویتهای کاری من نیز قرار دارد و به صورت جدی آن ها را پیگیری خواهم کرد .
سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شــهرداری تهران ادامه داد  :تالش خواهم کرد
فعالیتهایی که شــهرداری تهران انجام میدهد نسبت به گذشته با تحرک بیشتری

به پیش ببرم و در این مسیر تمام همکاران من آمادگی الزم را دارند  .بیتردید همه و
همکارانم اعم از معاونین ،مدیران و شهرداران مناطق تالش مضاعفی خواهیم داشت تا
ن شاء اهلل توسط شورای اسالمی شهر تهران انتخاب میشود  ،بتواند
شهردار بعدی که ا 
به راحتی کار را ادامه دهد .سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران در پاسخ
به این سوال که در صورتی که به عنوان یکی از گزینههای شهردار تهران مطرح شود
برنامه تدوین شده ای دارد یا خیر ؟ گفت  :طبیعتا پیشنهاد فردی برای تصدی سمت
شهرداری تهران جزو خواست ه های اعضای شورای اسالمی شهر تهران است و اگر شورا
از من بخواهد و توفیق خدمت برای شهروندان را داشته باشم در آن زمان تصمیمگیری
خواهم کرد ولی بیتردید توفیق خدمت برای شهروندان را خداوند میدهد و تصمیم
آن را باید شورای شهر بگیرد .
سمیعاله حســینی مکارم سرپرست شــهرداری تهران تاکید کرد  :من فعال در این
دوران در ارتباط با موضوع شهردار شــدن ایده خاصی ندارم و تنها امیدوارم در حال
حاضر امانتی که در اختیار من گذاشته شده به نحو مطلوب و احسن به انجام برسانم .
ی کنم که زمینه را فراهم کنم که شهردار منتخب شورا استقرار پیدا
همچنین تالش م 

کند و خدمترسانی به شهروندان تهرانی را بدون هیچ مشکلی ادامه دهد .
سرپرست شهرداری تهران با آیت اهلل امامی کاشانی مالقات کرد
پیش از ظهر روز گذشته نیز سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران با
آیت اهلل امامی کاشانی دیدار و گفت و گو کرد .ســمیع اهلل حسینی مکارم سرپرست
شهرداری تهران با حضور در مدرسه عالی شــهید مطهری ضمن دیدار با امام جمعه
موقت تهران  ،گزارشــی از برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرداری تهران ارائه کرد .
سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران ضمن اشاره به برنامه های شهرداری
برای ماه های مبارک شعبان و رمضان تاکید کرد  :در حال تمهید برنامه های متنوع و
متفاوت با رویکرد تعمیق باورهای دینی  ،قرآنی و تربیتی شهروندان با محوریت جوانان
هستیم  .آیت اهلل امامی کاشانی نیز ضمن تقدیر از فعالیت های دینی شهرداری تهران
بر توسعه اقدامات با رویکرد تربیتی و گرامیداشت مناسبت های دینی و مذهبی تاکید
و از سمیعاله حسینی مکارم سرپرست شــهرداری تهران خواست که در برنامه های
فرهنگی و مذهبی نگاه ویژه ای به جوانان داشته باشند.

در شهر چه میگذرد
آموزش تفکیک پسماند خشک از مبداء به بیش از  900شهروند منطقه  19طی ماه جاری

| معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری منطقه  19از آموزش تفکیک پسماند خشک به بیش از  900شهروند طی ماه جاری خبر داد.به گزارش کائنات و
به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19مهرداد زنگنه فربا اشاره به اهمیت آموزش و اطالع رسانی در حفظ محیط زیست افزود :در همین راستا مطابق سنوات گذشته با
حضورکارشناسان اداره مدیریت بازیافت در مراکز فرهنگی هنری ،مساجد ،مدارس و  ...به شهروندان آموزش تفکیک پسماند از مبداء داده می شود.وی ادامه داد :با هدف تشویق
دانش آموزان به جمع آوری پسماند خشک و تحویل آن به غرفه های بازیافت کارگاه بهترین ها از دوریختنی ها در دبستان شريعت روستای قلعه حاج موسي برگزار و به بهترین
آثار جوایزی اهدا شد.زنگنه فر خاطر نشان کرد :این آموزش ها توسط گروه نمایشی و با برپایی برنامه شاد برای دانش آموزان و کودکان در سرای محله شهید کاظمی ،مهد قصر
فرشته ها  ،سرای محله بهمنیار ،شریعتی ،پیش دبستانی شکوفه های امید و خانه فرهنگ یاسین انجام شده است.زنگنه فر با اشاره به نقش مهم بانوان خانه دار در امر تفکیک
پسماند ،خاطر نشان کرد :آموزش تفکیک پسماند در مکان هایی که بانوان حضور پررنگی دارند از جمله خانه های بهداشت ،سرای محالت ،مراجعین به کلینیک گل و گیاه با توزیع
بروشورهای آموزشی و کیسه های مخصوص جمع آوری پسماند خشک صورت می گیرد.به گفته این مسئول در راستای آموزش مستمر جهت بهبود سیستم تفکیک پسماند،
کارشناسان این حوزه با مراجعه به مراکز تجاری و خرید به آموزش چهره به چهره به مالکان و فروشندگان به همراه توزیع کتابچه و بروشور آموزشی می پردازند.

خبرنامه
اجرای طرح جدید ترافیک
از ابتدای اردیبهشت

| معــاون حمــل و نقــل و ترافیک
شهرداری تهران با اشــاره به اینکه طرح جدید
ترافیک از اول اردیبهشــت ماه اجرا میشــود،
گفت :تا شب گذشــته  75هزار خودرو در طرح
ترافیک جدید ثبت شدهاند.محسن پورسیدآقایی
در پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر تهران،
ری و تجریش با حضور در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :تا زمانیکه شورای شهر افزایش کرای ه ها ر ا به تصویب نرساند و به
تأیید فرمانداری تهران نرسد  ،هیچگونه افزایش کرایه نخواهیم داشت .وی
با بیان اینکه مقدار افزایش کرایهها با توجه به اینکه هنوز به تأیید شورای
شهر نرسیده مشخص نیست  ،عنوان کرد  :پیشنهادی که شهرداری تهران
ارسال کرده این است که برای مسیرهای مختلف ،جدولهای جداگان ه ای
در نظر گرفت ه که در هر مسیر چه میزان نرخ کرایه افزایش پیدا کند و در
صورت تأیید شورای شهر ،جدول آن را منتشر خواهیم کرد .پورسیدآقایی با
تاکید بر اینکه میزان کرایههای تاکسی درصدی افزایش نیافته است ،عنوان
کرد :میزان افزایش کرایه ها بر اساس طول مسیر صورت میگیرد .وی در
پاسخ به سؤالی مبنی بر شارژ یک میلیونی حسابهای طرح ترافیک بعضی
افراد تصریح کرد :گروههایی که سهمیه کامل یک سال را برای ورود به طرح
ترافیک درخواست کنند ،میتوانند حساب کاربری خود را تا یک میلیون
تومان شارژ کنند و با توجه به اینکه ورود به محدوده طرح ترافیک در طول
یک سال به حدود سه تا چهار میلیون تومان میرسد و ممکن است افرادی
که ساالنه طرح ترافیک دریافت میکنند با کمبود موجودی مواجه شوند
 ،بنابراین پیشنهاد داده شده است که تا یک میلیون تومان این حسابها
را شارژ کنند که با مشکلی مواجه نشویم  .وی با تاکید بر اینکه اگر میزان
شارژ افراد اضافه بیاید  ،میتوانند برداشت کنند  ،گفت  :گروههای دیگر
مانند جانبازان و خبرنگاران نیاز به شارژ یک میلیون تومانی ندارند  .معاون
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره تخفیف  50درصدی به راننده
آژانسها برای دریافت طرح ترافیک تصریح کرد  :با تصویب شورای شهر
ل و نقل
و فرمانداری  ،آژانسها  ،وانتبارها و مشــاغلی که کارشان حم 
عمومی است  50درصد تخفیف دریافت میکنند.

تذکر فراهانی درباره نظارت بر عملکرد
ذی حسابان شهرداری

| رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای
شهر تهران درباره نظارت بر عملکرد ذی حسابان
شــهرداری تذکر داد.مجید فراهانی در پنجاه و
ششمین جلسه شورای شهر در رابطه با بررسی
طرح یــک فوریت الیحه شــهرداری تهران در
خصوص پیشنهاد و معرفی  30نفر از کارکنان
شــهرداری به عنوان قائم مقام ذیحســاب در
واحدهای تابعه شهرداری تهران ،گفت :طبق ماده  30قانون ،نظارت بر
حسن اداره امور مالی شــهرداری و سایر سازمان ها ،موسسات و شرکت
ها بر عهده شورا است.رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با
بیان اینکه برای این نظارت دو اقدام انجام خواهد شد ،گفت :یکی انتخاب
ذی حسابان و قائم مقامان ذی حساب است و دیگری انتخاب حسابرس
شورا است که انتخاب حسابرس انجام شده است.فراهانی رئیس کمیته
بودجه و نظارت شورای شــهر تهران افزود :رای دادن به این فوریت به
دلیل معرفی افرادی که قبال معرفی شده اند و براساس سال مالی 26 ،روز
گذشته است؛ لذا باید هر چه ســریعتر این وضعیت تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه رای دادن
به فوریت به معنای تصویب این ها موارد نیست ،گفت :رای دادن به این
معنا است که به کمیسیون ارجاع می شود و کمیسیون بعد از انجام بررسی
رای خواهد داد .فراهانی اضافه کرد :کمیسیون برنامه و بودجه آیین نامه
ای در دست تصویب دارد که در آن آیین نامه صرفا انتخاب ذی حسابان
نخواهد بود بلکه نظارت بر عملکرد ذی حســابان هم مدنظر خواهد بود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران خواستار شد :ضرورت
دارد شهرداران مناطق نیز به عنوان ذی حساب معرفی شوند.

گزارشی از آب گرفتگی معابر تاکنون دریافت نشده است

| مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بارش باران بهاری از شب گذشته گفت :تاکنون در هیچ نقطه ای از شهر تهران آب گرفتگی معابر گزارش
نشده است .اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران  ،با بیان اینکه در روزهای ابتدایی فصل بهار پیش بینی رگبارهای بهاری را داشتیم ،گفت :به همین
منظور تمامی نهرها ،کانال ها و جوی های آب در برنامه زمان بندی شــده ،الیروبی شدند .مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد :این در حالی است که از
شب گذشته باتوجه به اعالم سازمان هواشناسی تمامی نیروهای حوزه خدمات شهری در مناطق 22گانه در حال آماده باش کامل بودند و معابرسطح شهر نیز به صورت
مرتب رصد می شد .اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران باتوجه به اینکه بارش باران روز گذشته به صورت مستمر و آرام بوده است ،افزود :تاکنون در
هیچ نقطه ای از شهر تهران گزارش آب گرفتگی معابر گزارش نشده است .به گفته مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در بارندگی های شدید که در فاصله زمانی
 10تا  15دقیقه و به صورت مستمر و رگباری است ،شاهد آب گرفتگی های معابر خواهیم بود .اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به تداوم
بارندگی و در صورت افزایش میزان بارش خاطرنشان کرد :کانال ها به صورت دائم کنترل شــده و این در حالی است که در فصل های بهار و زمستان این معابر بیشتر
رصد می شوند و جوی های کنار خیابان به صورت روزانه مورد پاکسازی قرار می گیرند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران عنوان کرد:

ارجاع تخلفات مدیریت شهری گذشته به نهادهای قانونی
| بهــاره آروین عضو هیئت رئیســه
شورای اسالمی شــهر تهران با تاکید بر اینکه
هدف از ایجاد سامانه شفافیت افشاگری نیست
 ،گفت  :ترجیح میدهیــم تخلفات مدیریت
شهری گذشته را به نهاد های نظارتی و قانونی
ارجاع دهیم  ،اما اینکه قرار داد ها را بر خروجی
سامانه شفافیت منتشــر کنیم یا خیر نیاز به
تصمیم گیری دارد .
بهاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای
اسالمی شــهر تهران در نشســت خبری در
خصوص بررسی ســامانه شــفافیت قرار داد
های کالن شــهرداری تهران گفت  :انتشــار
عمومی اطالعات اولین گام صادقانه دوره جدید
مدیریت شهری در فرا خواندن و یاری طلبیدن
از شهروندان برای نظارت  ،ارزیابی و مشارکت
در اداره شهر است .
بهاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای
اســامی شــهر تهران با بیان اینکه با حضور
کارشناســان قرار داد هایی که انتشار شان در
سامانه ضرورت داشت را بررسی کردیم  ،عنوان
کرد  :از این رو قرار داد ها را انتخاب و به شهردار
نامه ارسال کردیم.
انتشار قراردادهای سامانه شفافیت بدون
دستکاری فردی
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران
با تاکید بر اینکه انتشــار این قرارداد ها بدون
دستکاری فردی منتشر خواهند شد  ،تصریح
کرد  :کمیته شــفافیت شورا و سازمان فناوری
اطالعات در ایــن زمینه نظــارت و همکاری

خواهند داشت .
بهــاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای
اسالمی شهر تهران هدف اصلی سامانه شفافیت
را تحقق نظارت همگانی بر ســامانه مدیریت
شهری دانست و گفت  :ما شهروندان را در این
زمینه به یاری خواندیم تا فسادی که در رگ و
پی سازمان شــهرداری ریشه دوانده است را از
بین ببریم .
بهــاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه شاید با دستور
مدیریت نتوان جلوی این فساد را گرفت اما اگر
ن ها
قرار داد ها و عملکرد ها مقابل چشم میلیو 
انسان قرار گیرد به طور قطع میتوان با فساد
مبارزه کرد  ،افزود  :در این راستا هر شهروندی
به دو چشــم ناظر بر عملکرد شهرداری تهران
تبدیــل میشــود و میتوانیم در ایــن زمینه
ابهامات و تخلفات احتمالی موجود در قرار داد
ها را بررسی کنیم .
عضو هیئت رئیســه شورای شــهر تهران با
تاکید بر اینکه شــورا یک نهاد نظارتی است ،
گفت  :شهروندان با مشاهده تخلفات میتوانند
با سامانه «  » 1888شهرداری تماس گیرند  .از
این رو بر آن هستیم در راستای شفافیت هرچه
بیشتر وضعیت موجود  ،ســامانه رسیدگی به
شــکایات مردمی را نیز در دسترس عموم قرار
دهیم تا به همه شکایات رسیدگی شود .

تنها قراردادهای این دوره روی ســایت
شفافیت منتشر می شود
بهــاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای

اسالمی شهر تهران در خصوص انتشار یا عدم
انتشار قرار داد های مدیریت شهری گذشته بر
سامانه شفافیت  ،گفت  :تصمیم بر این است که
قرار داد های این دوره از شــورا و شهرداری را
روی سایت منتشر کنیم.
بهــاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای
اسالمی شــهر تهران با تاکید بر اینکه هدف از
ایجاد این سامانه شفافیت سیستماتیک است و
هدف ما افشاگری نیست  ،تصریح کرد  :ترجیح
میدهیم تخلفات مدیریت شــهری گذشته را
به نهاد های نظارتی و قانونی ارجاع دهیم  ،اما
اینکه قرار داد ها را بر خروجی سامانه شفافیت
منتشر کنیم یا خیر نیاز به تصمیم گیری دارد .
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود
 :پیش از آن  ،قرار داد هــا و دیگر مواردی که
منتشر میشد  ،در قالب«  »pdfبود اما در این
سامانه با خروجی اکسل نیز منتشر میشود تا
به توان آن را تطبیق داد.

با الکترونیکی کردن فرآیندها به سمت
شفافیت خواهیم رفت
بهــاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای
اسالمی شــهر تهران با بیان اینکه بخش قابل
توجهی از بودجه شورا و شهرداری صرف حقوق
و دستمزد میشــود  ،گفت  :باید اعداد و ارقام
آن بخش از بودجه که بــه پیمانکاران مربوط
میشــود را به دقت بررسی کنیم و بر خروجی
سامانه شفافیت منتشر کنیم .
بهــاره آروین عضو هیئت رئیســه شــورای
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه هم در جریان

انتخاب شهردار و هم در ماجرای استعفا شاهد
شفافیت در مذاکرات شــورا بودیم  ،گفت  :به
زودی نیز ســامانه جامع مناقصات و مزایده ها
ایجاد خواهد شد .
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود :

در هر حوزه ای احساس کنیم که شفافیت وجود
ندارد با الکترونیکی کردن فرآیند ها به سمت
شفافیت خواهیم رفت و این در حالی است که
هدف گذاری شفافیت بیشــتر در برنامه سوم
شهرداری نیز قید خواهد شد .

میز خبر
بالتکلیفی خدمات مهندسی به دلیل اختالف
وزارت کشور و راه و شهرسازی

| رییس کمیســیون شهرسازی و معماری شــورای شهر تهران نسبت
به نحوه ارائه خدمات فنی مهندســی و اجرای مقررات ملی ساختمان تذکر داد.
محمدساالری در پنجاه و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران ضمن تشکر
از همراهی مدیران شهرداری با سرپرست منتخب شورای پنجم در این مرحله گذار
گفت :به طور قطع فعالیت ،همراهی و همکاری تک تک مدیران شهرداری تهران
در این مرحله گذار توسط اعضا و رییس شورا و همچنین شهروندان تهرانی رصد
می شود و نحوه این همکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.رییس کمیسیون
شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین با اعالم اعتراض خود نسبت به
مدیران و معاونین مستعفی شهرداری تهران افزود :این استعفاها به مفهوم عدم
همراهی با شهروندان و عدم ارائه خدمات به شهر است .اعضای شورا انتظار داشتند
که آن ها بیشــتر از گذشته سرپرست شــهرداری تهران را همراهی می کردند.
ساالری در ادامه نسبت به نحوه ارائه خدمات فنی مهندسی و اجرای مقررات ملی
ســاختمان تذکر داد و تصریح کرد :متاسفانه اخیرا شاهد هستیم که وزرای راه و
شهرسازی و کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان صرفا در حال
مکاتبه هســتند.وی ادامه داد :انتظار این بود اکنون که فرایند نحوه ارجاع کار و
ارائه خدمات فنی مهندسی در کل کشور به دلیل اختالفاتی که در وزارت کشور
و وزارت راه وجود دارد ،در بالتکلیفی به سر می برد ،شخص آقای جهانگیری به
عنوان معاون اول رییس جمهور جلسه ای تشکیل می دادند و این موضوع را حل
می کردند.این عضو شورای شهر افزود :از آنجایی که این موضوع برای شهر تهران
بسیار اهمیت دارد ،از رییس شورا درخواست دارم جلسه ای با حضور معاونین دو
وزارت خانه و کمیسیون های مربوطه شورا و مدیران سازمان نظام مهندسی برای
بررسی این موضوع تشکیل شود.

اسامی اعالم شده برای شهرداری تنها
حدس و گمان است

| سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران گفت :اعضای شورا تاکنون روی
مصادیق و گزینههای شهرداری وارد نشده اند و اسامی که از سوی سازمان ها و
رسانه ها اعالم میشود تنها حدس و گمان است.علی اعطا در پنجاه و ششمین
جلسه شــورا با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :در این جلسه طرح یک
فوریت الیحه تعیین نرخ کرایه تاکســی ،اتوبوس و مینیبوس با رای اکثریت
اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.وی با بیان اینکه طرح یک فوریت تعیین
 30نفر به عنوان ذیحسابان در دستور کار شورا قرار گرفت ،عنوان کرد :بر حسب
قانون ،ذیحسابان باید توسط شورای شهر تعیین شوند که این امر در پنجاه و
ششمین جلسه رسمی در دستور کار شورا قرار گرفت و  30نفر تعیین شدند.به
گفته سخنگوی شورای شهر تهران سه پرونده باغ نیز در دستور رسیدگی اعضای
شورای شــهر قرار گرفت و در نهایت دو پرونده بر اساس معیارهایی که وجود
داشت باغ تشخیص داده شدند ،اما یکی از پروندهها به دلیل ابهامات در نظریات
کارشناسی به کمیسیون ارجاع داده شد.اعطا در خصوص تعیین تکلیف انتخاب
شهردار گفت :در حال حاضر شهرداری تهران سرپرست دارد و بر اساس قانون
سه ماه میتوان تهران را با سرپرست اداره کرد ،در بحث انتخاب شهردار جلسه
هم اندیشی برای بررسی فرآیندها برگزار شد.وی افزود :باید به این مساله توجه
کرد که در مرداد ماه سال  1396اعضای شورای شهر بحث انتخاب شهردار را
در دستور کار قرار دادند و  16معیار نیز پیش بینی شد که بر اساس آن شهردار
را انتخاب کردند ،حاال برای اینکه ببینیم آیا همان فرآیند و شیوه ادامه یابد یا
نه جلسهای برگزار کردیم و جمعبندی کلی جلسه این بود که شیوه و فرآیند
انتخاب شهردار متفاوت از گذشته نباشد.

ارائه گزارش درباره دالیل تاخیر
در اجرای طرح ترافیک

| یک عضو شــورای اسالمی شهر تهران خواســتار ارائه گزارش فنی و
کارشناسی درباره دالیل تاخیر در اجرای طرح جدید ترافیک شد.الهام فخاری در
پنجاه و ششمین جلسه شورا در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد :همان گونه
که پیش بینی می شد آمادگی های الزم برای اجرای دقیق مصوبه طرح ترافیک
شورای شهر به موقع مهیا نشد .لذا با وجود کاســتی های موجود و در راستای
صیانت از حقوق شهروندان مشمول این طرح ،ضرورت توجه ویژه ،پایش گام به
گام و نظارت دقیق برای اجرای طرح را متذکر میشوم.وی با اشاره به اعالم زمان
ثبتنام متقاضیان گفت :زمان اجرای طرح در ابتدا  15روز به تعویق افتاد ،سپس
با توجه بــه ثبت نام دیرهنگام از متقاضیان ،تعویق مجدد  10روزه اعالم شــده
است .درخوش بینانه ترین حالت این طرح با  25روز تأخیر و از  10اردیبهشت
ماه آغاز می شود .این تأخیر زمانی نزدیک به یک دوازدهم سال است.فخاری با
بیان اینکه در مدت زمان شروع سال جدید تا شروع اجرای طرح ترافیک جدید،
رانندگان دارای طرح ترافیک  96میتوانند با اعتبار قبلی در محدوده طرح تردد
کنند ،عنوان کرد :افزایش مدت اعتبار طرح قبلی برای دارندگان طرح ترافیک
ســال  96بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از آنان ،ضرر و زیان نســبتاً قابل
توجهی را به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد .ضروری است طی گزارشی فنی
و کارشناسی دالیل ایجاد این تأخیر به شورا ارائه شود.عضو کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورای شــهر تهران ضمن بیان نارضایتیهای مردمی در این زمینه
ادامه داد :بر اســاس گزارشهای دریافتی در کمیته اجتماعی جوامع ،انجمنها
و تشکل های صنفی و مدافع گروه ها و اقشــار اجتماعی از جمله خبرنگاران و
معلوالن از شرایط و ضوابط اعالم شــده و عدم هماهنگی معاونت حمل و نقل و
ترافیک با آنان اظهار نارضایتی کردند.

