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| محمود صادقی نماینده تهران از پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی های دوران گذشته شهرداری پایتخت

تهران خبر داد.مجمع ۵۱ نفره از نمایندگان پایتخت و اعضای شورای شهر، اولین نشست مشترک در سال جدید را 
برای بررسی مسائل مربوط به تهران و استعفای نجفی برگزار کردند.

نگرانی جدی در مورد انتخاب شهردار 
وجود ندارد

| نماینــده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به نشست مشترک 
مجمع ۵۱ نفــره امید )نماینــدگان تهران در 
مجلس و اعضای شــورای شهر پایتخت( گفت 
که رئیس شــورای شــهر در این جلسه تاکید 
کرده نگرانی جدی در مورد انتخاب شــهردار 
تهران وجود ندارد.علیرضا رحیمی اظهار کرد: 
در نشست مشــترک نمایندگان مجلس، شورای شهر تهران، سرپرست 
شــهرداری تهران و رابط پارلمانی شهرداری که با حضور حدود 4۰ نفر 
در مجلس برگزار شــد، ضوابط تعیین شهردار مورد بررسی قرار گرفت. 
همچنین در این جلسه همفکری که با حضور حسینی مکارم سرپرست 
شهرداری تهران برگزار شد آقای رسولی گزارشی از کارگروه شش نفره 
ارائه کرد که براساس آن ۱۱ مورد در بودجه 97 اختصاصاً در مورد شهر 
تهران مطرح شده اســت.وی افزود: همچنین آقای محسن هاشمی در 
این جلســه تاکید کرد که نگرانی جدی در مورد انتخاب شهردار وجود 
ندارد. ایشان همچنین گفت که برخی افراد دوره شهرداری هفت ماهه 
آقای نجفی را با دوره ۱۲ ساله شهردار قبلی مقایسه می کنند که قیاس 
درستی نیست. آقای هاشمی همچنین به مزاح عنوان کرد که زمانی که 
امام )ره( مجلس را در راس امور عنوان کرده شورای شهر وجود نداشته 
است!رحیمی ادامه داد: سرپرست شهرداری تهران در این جلسه عملکرد 
دوره شــهرداری آقای نجفی را قابل قبول و کارآمد عنوان کرد و گفت 
که ماهیانه 6۰۰ میلیارد تومان هزینه نگهداری شهر تهران است. ایشان 
همچنین گفت هفدهم شهریورماه سال قبل حقوق مردادماه و چند ماه 
حقوق معوقه کارکنان پرداخت شده در حالی که در اسفند 96 مطالبات، 
معوقات و بدهی ها بالغ بر 6۰۰ میلیارد تومان یکجا پرداخت شده است. 
ایشان همچنین گفت که ۲8 اسفند سال 96 اجازه انتشار 7۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت گرفته شده و کل آن انجام شده که مختص مترو 

است و برای ۱3۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مجوز دریافت شده است.

 جزییات جلسه مجمع »51 نفره«
شورا و مجلس

| افشــین حبیب زاده معاون نظارت 
شورای شهر تهران درباره جزییات جلسه مجمع 
۵۱ اعضای شورای شــهر و نمایندگان مجلس 
توضیحاتی را ارائه کرد.افشــین حبیب زاده با 
اشاره به جلسه اعضای شــورای شهر تهران با 
نمایندگان تهران در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: جلسه شب گذشته، اولین جلسه امسال 
مجمع ۵۱ نفــره بود که با موضوع بحث مدیریت شــهری در دو بخش 
انتخاب شهردار و گزارش کمیته مشــترک برگزا شد.وی با بیان اینکه 
نمایندگان در مورد خصوصیات شهردار آینده نظراتشان را بیان کردند و 
همگی بر داشتن ویژگی های اختیار، توان اجرایی باال،  فساد ستیزی و ... 
تاکید کردند، گفت: نمایندگان مجلس اعالم آمادگی کردند که هر گونه 

مشورت و کمک را از اعضای شورای شهر دریغ نخواهند کرد.
معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش دیگر جلسه 
کمیته مشترک شورا و مجلس گزارشی در مورد اقداماتشان در بودجه 
سال 97 بیان کردند، اظهار کرد: خوشبختانه در زمان بررسی بودجه 97 
اتفاقات خوبی در حوزه انتشار اوراق مشارکت، فاینانس و مالیات بر ارزش 
افزوده رخ داد.وی با بیان اینکه در این جلسه حسینی مکارم سرپرست 
شهرداری تهران و محسن هاشمی ریاســت شورای شهر گزارشی ارائه 
کردند، گفت: این جلسه به ریاست آقای عارف برگزار شد.حبیب زاده در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی رسانه ها اعالم شده که از آقای 
عارف به عنوان گزینه شهرداری تهران نامبرده شده است، گفت: به هیچ 
وجه این موضوع مطرح نشــده است و در جلســه  ویژگی های شهردار 
بررسی و نهایی می شود و اساســا تا کنون نام گزینه ای در میان اعضای 

شورای شهر به صورت رسمی نهایی نشده است.

| مدیر عامل ســازمان تاکســیرانی 
تهران برنامه های ســال 97 را تشــریح کرد و 
گفت: نظام رتبه بندی تاکسیران ها در سال 97 

تدوین می شود.
علیرضا قنادان در نشســت خبــری خود با 
تشریح مأموریت های اصلی سازمان تاکسیرانی 
در سال جدید گفت: تاکسی در هر شهر المان 
اصلی شهر است و شــعار ما دراین دوره مدرن 
سازی است و معتقدیم تاکسیرانی در مدیریت 
جدید شهری نیاز به تحول عمیق و ساختاری 

دارد.
وی با بیان اینکه به زودی برنامه مدرن سازی 
تاکســی ها رونمایی می شــود، گفت: عالوه بر 
مدرن سازی تاکســی ها در صدد آن هستیم 
که شغل تاکســیرانی به عنوان یک شغل و نه 
اجبار تعریف شود به گونه ای که در حال حاضر 
افراد به اجبار به سمت تاکسیرانی می آیند اما 
باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که افراد، 

تاکسیرانی را به عنوان شغل انتخاب کنند.
 قنادان بــا بیان اینکــه در حــوزه اقتصاد 
تاکسیرانی باید وارد شویم، ادامه داد، گفت: در 
گذشته نظام  تاکسیرانی بر برخورد سلبی بوده 
است اما نظام رتبه بندی را برای تاکسیران ها 
انتخاب کرده ایم که بر اســاس آموزش ... رتبه 
بندی می شــوند.وی با بیان اینکه در گذشته 
در تقســیم بندی تاکســیرانی و رتبه بندی 
تاکسیران خوب و بد نداشتیم گفت: حدود 8۰ 
هزار تاکســیران داریم که باید شرایطی فراهم 
شود که از افراد خوب تقدیر کنیم.مدیر عامل 
سازمان تاکســیرانی تهران با بیان اینکه باید 
مدل کسب و کار تاکســیرانان را تغییر دهیم 
گفت: باید شرکت های نوپا و بخش خصوصی 

با توان باال وارد کار شــوند تا با ایجاد محیطی 
رقابتی بتــوان خدمات بهتری به شــهروندان 
داد. وی با بیان اینکه نباید مدل مدرن ســازی 
ناوگان تاکســیرانی به گونه ای باشــد که هیچ 
کس از آن اســتقبال نکند، تصریــح کرد: در 
دنیا با کیفیت ترین خودروها تبدیل به تاکسی 
می شوند نه اینکه مانند ایران خودروهایی که از 
آن استقبال نمی شوند به تاکسی تبدیل کنیم.
مدیر عامل سازمان تاکســیرانی تهران با بیان 
اینکه ما به دنبال توســعه ناوگان پاک در شهر 
هستیم، گفت: در سال گذشته 4۵۰۰ تاکسی 
در سطح شهر تهران نوســازی شدند اما روند 
نوســازی به دلیل عدم همراهی شــرکت های 
خودروساز طوالنی شده اســت به گونه ای که 
ده هزار خودرو در صف نوسازی هستند.وی با 
بیان اینکه شهر تهران با داشتن 8۰ هزار تاکسی 
بزرگ ترین ناوگان تاکســی در منطقه را دارد 
اما باید خدمات مدرن تری به مردم ارائه کنیم 
گفت: یکی ازمشکالت تاکسیرانی این است که 
بیش از حد مدیریت شهری نقش تصدی گری 
داشــته اســت اما حاال باید درها را به سمت 

خدمات مدرن باز کرد.
قنادان در مورد وضعیت تاکسی های فرودگاه 
با بیان اینکه در فرودگاه ها تنها تصمیم گیرنده 
ما نیستیم گفت:  مدیریت ناوگان حمل و نقل در 
اختیار مدیریت فرودگاه ها است و هر تصمیمی 
که می گیریم امــکان اجرا نــدارد و از ناوگان 
فرودگاه امام تنها 3۵۰ خودرو زیر نظر مجموعه 
ما است و حتی گشت ها ی نظارتی تاکسیرانی 

نیز باید با هماهنگی فرودگاه وارد شوند.
وی اظهــار کرد: درگذشــته مدرن ســازی 
ونوسازی تاکسی ها از جیب رانندگان پرداخت 

می شــده اســت اما حاال در نظر داریم که با 
راه اندازی شــرکت های تاکســیرانی شــیوه 
شرکت مالکی را در پیش بگیریم و راننده کارمند 
شرکت خواهد شــد و خودرو دراختیار شرکت 
اســت.مدیر عامل سازمان تاکســیرانی تهران 
با بیان اینکه سهم تاکســیرانان درجابه جایی 
مســافران روزانه 4 میلون و ۲۰۰ هزار مسافر 
است که ۲۲ درصد خواهد بود گفت: در الیحه 
جدید مدل نرخ قیمت گــذاری را تغییر داده 
ایم و بر اســاس وضعیت آب و هوا و ... کرایه ها 
تغییر می کنند. همچنین برای ســرویس های 
اینترنتی بر اساس کارآیی تعیین نرخ کرده ایم 
و به جای آنکه برای سرویس های اینترنتی نرخ 
مشخصی تعیین کنیم از منفی 3۵ تا مثبت 8۰ 
قیمت تعیین کردیم و بســته به ناوگان مدرن 
و... تغییر می کند؛ البته این بدین معنا نیســت 
که تاکسی های اینترنتی به هرقیمتی می تواند 
مســافران را جابه جا کنند.وی درباره وضعیت 
تاکســی های خطی گفت: سیاســت های کلی 
در حال تغییر اســت چرا که در هیچ جای دنیا 
خط طوالنی نداریم که در عین حال اتوبوس و 
متروهم آن را پوشــش دهد به عنوان مثال در 
خط تجریش- آزادی راننده تاکسی باید چهار 
ساعت در پیک رفت و آمد داشته باشد که این 
اصال به صرفه نیســت.قنادان در مورد وضعیت 
شرکت های خصوصی نیز به ایسنا گفت: یکی 
از اولویت هــای مهــم من تغییــر در وضعیت 
شرکت های خصوصی اســت که بخشی از این 
تغییر با چارچوب و آیین نامه فعلی امکان پذیر 
اســت اما برخی دیگر نیز نیازمند الیحه جدید 

است که به شورا ارائه می کنیم.
وی با بیان اینکه از بهمن ماه دســتورالعملی 

صادر شدکه شرکت ها حق ندارند شارژ ثابت از 
تاکسیران ها اخذ کنند و با آنها برخورد می کنیم 
گفت: تنها شرکت ها مجاز هســتند بر اساس 
خدمات مسافری که به تاکسی ها می دهند تا 

ده درصد حق شارژ دریافت کنند.
قنادان بــا بیــان اینکــه متاســفانه مدل 
شــرکت های تاکسیرانی غلط اســت و سال ها 
اســتخوان الی زخم بود گفت: مدل درآمدی 
شرکت های تاکســیرانی این است که از جیب 
راننده تاکسی درآمد کســب کند که این کار 
درســتی نیســت.وی با بیان اینکه پروانه های 
شــرکت های تاکســیرانی به صورت تخصصی 
صادر می شوند، در مورد ارائه بسته های حمایتی 
به تاکسیرانان گفت: در آینده بسته های حمایتی 
به صورت عام ارائه نمی شــود و بر همین است 
نظام رتبه بندی رانندگان تاکســیرانی اجرایی 

می شود.مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران 
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در مورد 
افزایش نرخ 3۰ درصدی خطوط گفت: متوسط 
افزایش کرایه ۱۲ درصد است و آن 3۰ درصد 
میانگین برخی خطوط در مواقع خاص اســت.

وی در مورد نارضایتی تاکسیرانان از خودروهای 
جدید گفت:  قرارداد ما با خودروســازان به نوع 
بســته خدماتی ارائه شده از سوی شرکت های 
خودروسازی نیز مهم است ودقت داشته باشید 
که قرارداد ما برای ون ها در حالی منعقد شــد 
که ۵ سال و تا ۱۵۰ هزار کیلومتر گارانتی شده 
است.وی در مورد نظارت تاکسیرانی در روزهای 
بارانی با بیان اینکه نظارت دقیقی بر تاکسی ها 
در روزهای بارانی می شود گفت: ۱8۰۰ پرونده 
در مورد روزهای برفــی و بارانی در هیات های 

انضباطی بررسی شده است.

تحول در زیرساخت های فرهنگی نیازمند 
تعامل تمامی دستگاه ها

| در نخستین جلســه شــورای فرهنگی اجتماعی و ورزشی منطقه 4 
گفت: توسعه و ارتقاء زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی محالت نیازمند توجه 
و تعامل تمامی دســتگاه های متولی اســت.به گزارش کائنات و به نقل از روابط 
عمومی شهرداری منطقه 4، سید علیرضا حسینی با بیان اینکه کاهش آسیب های 
اجتماعی و تکمیل زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی محالت در گرو تعامل و 
همکاری تمامی دســتگاه های متولی است افزود: در جلسات شوراهای فرهنگی 
اجتماعی منطقه 4 تالش می شود تا از پتانسیل تمامی نهادهای فرهنگی، مذهبی، 
ورزشی و اجتماعی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت 

دانش آموزان استفاده کرد.
وی با تاکید بر همدلی و هم افزایی تمامی نهادهای خدمات رسان افزود: استفاده 
بهینه از امکانات موجود و برنامه ریزی بلند مدت برای عموم اقشار در ارایه خدمات 

متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اقدامی ضروری و قابل اهمیت است.
شهردار منطقه 4 اضافه کرد: با تشــکیل کارگروه های تخصصی در سه حوزه 
اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی می توان نیاز اصلی کودکان و نوجوانان را در این 

بخش ها تامین کرد.
حسینی گفت: در کنار کارگروه های تخصصی، برنامه ریزی منظم برای تامین 
اوقات فراغت دانش آموزان و برگزاری یادواره شهدا از دیگر اولویت های شوراهای 

فرهنگی در سال جاری خواهد بود.
وی تاکید کرد: در جلسات شورای فرهنگی تالش می شود به موضوعات مهم و 

کلیدی شهر در حوزه جوانان و نوجوانان توجه بیشتری شود.

 چرا تعداد جلسات شورای شهر تهران
کم شد؟

| در هیاهوی استعفای دوباره نجفی، انتخاب سرپرست و ... شاهد آن 
بودیم که طرح دو فوریتی پیرامون تغییر در تقویم برگزاری جلسات شورای 
شــهر به صحن آورده شــد و با رای اکثریت آراء مقرر شد که تعداد جلسات 
شورا از هشت جلسه در ماه به شش جلسه کاهش یابد؛ که درباره چرایی آن 
سخنگوی شورای شهر تهران توضیحاتی را ارائه کرد.علی اعطا با بیان اینکه 
در این طرح بحث تغییر در تقویم کاری شش ماهه نخست سال جاری مطرح 
اســت که باید با قید فوریت به صحن می آمد تا تعیین تکلیف شــود، گفت: 
همزمانی بررسی این طرح و بررسی استعفای آقای نجفی ارتباطی با یکدیگر 
ندارد و از آنجایی که باید زمانبندی جلســات شورا در ابتدای سال مشخص 

می شد، این طرح با قید دو فوریت در دستور کار شورا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بر اســاس ماده 9 آئین نامه مصوب ســال 78، »جلسات 
شورا باید به صورت عادی هر ماه دو بار تشکیل شود« گفت: تبصره ذیل ماده 
9 تصریح می کند که شورا در صورت درخواست کتبی فرماندار و یا بخشدار 
ذی ربط، مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه، موظف به تشکیل 
جلسه فوق العاده است. همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و 

یا تشخیص خود به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.«
وی افزود: اگر در متن دستور جلسات سال گذشته دقت کنید می بینید که 
تنها در مورد دو جلسه از لغت »عادی« استفاده شده و در شش دستور جلسه 

نیز از کلمه »فوق العاده« استفاده شده است. 

 جزییات تردد رایگان ساکنان محدوده
طرح ترافیک ۹۷

| جزییات تردد رایگان برای ســاکنان محدوده طرح ترافیک 97 اعالم 
شــد.در اطالعیه شماره سه ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران 
درباره امتیاز ویژه تردد رایگان برای ســاکنان محــدوده طرح ترافیک 97 آمده 
است:»به اطالع عموم شــهروندان تهرانی می رســاند؛ در طرح ترافیک جدید، 
برخالف سنوات گذشته که اکثر ســاکنان به علت محدودیت های ناشی از طرح 
ترافیک، در طول هفته عمال امکان اســتفاده از خودروی شخصی خود را حتی 
برای تردد در خارج از محدوده طرح نداشتند؛ تسهیالت جدیدی برای ساکنان 
محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.در سال ۱397 ساکنان محدوده 
طرح مجازند به طور رایگان و بدون پرداخت هزینه، در دو ســاعت ابتدایی طرح 
از محدوده خارج شوند و در دو ساعات پایانی اجرای طرح به محل سکونت خود 
بازگردند.بهره مندی از این امتیاز ویژه، تنها در صورتی مجاز شــناخته می شود 
که خودروی ســاکنان محدوده طرح تا قبل از ساعت 8:3۰ صبح فقط برای یک 
بار از محدوده خارج شــود، همچنین برای عصر آن روز بعد از ســاعت ۱7 یک 
بار به محدوده طرح ترافیک وارد شود. بدیهی است ساکنان در صورت تردد در 
بین این دو ساعت، باید همانند دیگر شهروندان، عوارض پرداخت کنند.ضمنا با 
توجه به اینکه طرح ترافیک جدید قرار است در دو فاز اجرا شود و در سال جاری 
صرفا اجرا در محدوده طرح ترافیک تصویب شده و هنوز اجرای طرح جدید در 
محدوده زوج و فرد مورد تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک تهران قرار نگرفته 
است، شهروندان محترم باید در خروج و ورود به محدوده طرح ترافیک، مقررات 

محدوده زوج و فرد را مراعات کنند. 

| سمیع اله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران با حضور در شهرداری 
منطقه ۵ ضمن شرکت در جلسه مالقات مردمی با شهروندان، از بخش های مختلف و 

معاونت های شهرداری این منطقه بازدید کرد.
سمیع اهلل حسینی مکارم در بخش ابتدایی بازدید خود از شهرداری منطقه پنج در 
جلسه مالقات مردمی شهروندان با شهردار منطقه حضور یافت و از نزدیک به بررسی 

مسایل و مشکالت شهروندان پرداخت.
ساخت و ســازهای صورت گرفته در ســرای محله، جرایم دیرکرد عوارض شهری، 
صدور پروانه ساختمانی، آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، مصوبات شورای معماری منطقه، 
پلمب واحد های متخلف و محاسبه عوارض ساخت و ساز از جمله پرونده هایی بود که 
در جلسه مالقات مردمی با حضور حسینی مکارم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 
سرپرست شــهرداری تهران ضمن اشــاره بر رعایت قانون و تمرکز بر مفاد قانونی بر 

ضرورت رسیدگی به مسایل شهروندان تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از بازدید خود در طبقات مختلف ساختمان شهرداری منطقه ۵ 

حاضر شد و ضمن بازدید از معاونت ها، ادارات و بخش های مختلف شهرداری منطقه 
از نزدیک با کارمندان به گفت و گو پرداخت.  

سرپرست شهرداری تهران همچنین با حضور در میان ارباب رجوع و در جریان گفت 
و گوی مستقیم با شهروندان، روند فعالیت بخش های مختلف شهرداری و رضایتمندی 
شهروندان را ارزیابی کرد.وی در ادامه با حضور در بازرسی و حراست شهرداری منطقه 
پنج به بررســی روند کاهش میزان تخلفات، سالم ســازی فضای اداری، نحوه ارتباط 
کارکنان با ارباب رجوع و مکانیزم های اجرایی در راســتایی شفافیت و فساد ستیزی 
پرداخت.حسینی مکارم در بیان ارزیابی خود از نحوه فعالیت شهرداری منطقه ۵ گفت: 
در جریان این بازدید رسیدگی به امور مردم خوب بود و مسئوالن نیز با سعه صدر، به 
مشکالت مردم توجه می کردند؛ عالوه بر این رویکرد کلی نیز رویکرد حل مشکل بود. 
البته این وظیفه همه ما به شمار می رود که ارباب رجوع را تکریم کرده و رضایتمندی 

شهروندان را داشته باشیم.
وی با اشاره به گفت و گوی مستقیم خود با تعداد زیادی از شهروندان در شهرداری 

منطقه، عنوان کرد: فرایندهای انجام کار خوب است اما باید اصالحاتی را در مجموعه 
فعالیت ها، به ویژه در بخش شهرسازی در کل شهرداری انجام دهیم. 

مکارم ادامه داد: در گذشته یک برون سپاری در بخش شهرسازی به دفاتر خدمات 
الکترونیک صورت گرفته و قرار بود که فرایندهای انجام کار را پیگیری کنند تا در نهایت 
شهروندان به بخش شهرسازی شهرداری مراجعه نکنند، اما متاسفانه کارآمدی مدنظر 
حاصل نشده است. از این رو طبیعی است که باید درباره دفاتر خدمات الکترونیک یک 
بررسی مجدد صورت گیرد.سرپرست شهرداری تهران یادآور شد: تصور بوده است که 
وقتی این موضوع برون سپاری می شــود، نیروی انسانی مربوطه هم متعاقب آن باید 
به دفاتر خدمات الکترونیک بروند اما متاســفانه به دلیل عدم کارایی قابل انتظار، این 
اتفاق صورت نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: ما دفاتر خدمات الکترونیک متعهدی 
هم داریم که نقاط مثبتی هم دارند اما در مجموع به نظر می رسد کار به طور کامل و 
احسن در دفاتر خدمات الکترونیک انجام نمی شود و به این ترتیب شهرداری مناطق 

مکلف هستند تا دوباره مردم را پذیرا باشد. 

سرپرست شهرداری تهران:

 برخورد جدی در اعمال قانون
با واحدهای صنفی مزاحم 

| معاون خدمات شــهری و محیط زیست منطقه ۱۰ از برخورد جدی و قانونی با واحدهای صنفی 
مزاحم و زباله ساز خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، امیر رشیدی 
ضمن اعالم این خبر با اشاره به ســاماندهی صنوف مزاحم گفت: در راستای تکریم شهروندان و پیشگیری 
از ایجاد مزاحمت و آلودگی محیطی با واحدهای صنفی زباله ســاز، خدمات و نمایشــگاه های اتومبیل بر 
اساس بازدیدها و گزارشات واصله، از طریق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ها برخورد قانونی اعمال 
می شــود.وی افزود: پیگیری تملک زمین برای احداث ۲ بازار عرضه میوه و تره بــار در محله مرتضوی و 
محله سلیمانی، پیگیری تملک زمین برای احداث ایســتگاه آتش نشانی در 4 نقطه منطقه، افزایش تعداد 
روز بازارها برای ســاماندهی دستفروشان و بساط گســتران، اجرای طرح های ضربتی به منظور مبارزه با 
جانوران مضرشهری و استفاده از روش های غیرشیمیایی و توسعه موضوعات آموزشی در اماکن عمومی و 
پرتردد منطقه و اجرای طرح های ضربتی سدمعبر واحدهای صنفی به صورت هفتگی از دیگر اقدامات اداره 
ساماندهی منطقه می باشد. منطقه ۱۰ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است. این منطقه در 

مرکز شهر تهران قرار دارد.

 آموزش نظارت همگانی در مدارس و مساجد
شمال تهران

| سامانه نظارت همگانی ۱888 در راســتای آشنایی شــهروندان  با عملکرد این سامانه، کارگاه  
آموزشی را  در مدارس و مساجد منطقه 3 برگزار کرد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری 
منطقه 3، انوش جعفریان مسئول ســامانه ۱888 با بیان این مطلب گفت: آموزش نظارت همگانی با هدف 
ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و نمازگزاران ارائه می شود.وی به تداوم برگزاری این کارگاه های آموزشی 
در مدارس و مساجد اشاره کرد و افزود: اقدامات آموزشــی موجب ارتقاء سطح بینش دانش آموزان بعنوان 
بخشی از بازوان اجرایی مدیریت شهری در اداره شهر شده و بعضا با استقبال آنها نیز مواجه می شود.مسئول 
سامانه نظارت همگانی ۱888 خاطرنشان کرد: در این کارگاه های آموزشی نحوه ارتباط با عوامل شهرداری 
و ارتباط باسامانه۱888 به دانش آموزان و نمازگزاران آموزش داده شد.وی در خصوص معرفی سامانه، شرح 
وظایف و چگونگی همکاری و نحوه ارتباط باسامانه و قسمتهای مختلف شهرداری و راه های ارتباطی با سامانه 
از جمله تلفن ۱888و مشارکت دانش آموزان ضمن ارائه بروشــور های اطالع رسانی میان دانش آموزان و 
نمازگراران، نحوه عضویت بعنوان ناظر سامانه برای آنها تشریح شد. منطقه 3 شهرداری تهران یکی از مناطق 

شهری تهران است که در بخش شمال شرقی شهر تهران قرار دارد. 

سمپاشی گونه های گیاهی معابر قلب پایتخت
| معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 از سمپاشی گونه های 

گیاهی معابر قلب پایتخت در راستای طرح کنترل آفات خبر داد و گفت: باتوجه به شیوع آفات 
مکنده  از جمله شته روی درختان و درختچه ها که درختان عموما در فصل بهار میزبان این آفت هستند، 
اقدام به سم پاشی با سموم گیاهی )ژل گیاهی یا صابون حشره کش( شده است.به گزارش کائنات و به 
نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 6، افشین خدامی همچنین توضیح داد: با توجه به آغاز فصل بهار 
و متعاقب آن افزایش مراجعات شهروندان به بوستان ها برای برای گذران اوقات فراغت، روشنایی بوستان 
ها و تقویت نورپردازی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا بهبود نور پردازی فضای سبز بلوار گلها 
به انتها رسیده است.خدامی همچنین به احداث چندین باغچه در نقاط مختلف منطقه اشاره کرد و گفت: 
احداث باغچه در ضلع شــمالی میدان هفت تیر با کاشت گونه های درخچه بربریس و پیراکانتا در حال 
انجام است و گل کاری فصلی بوستان های محلی معابر نیز به صورت مستمر انجام می گیرد.معاون امور 
شهری و محیط زیست شــهرداری منطقه 6 از لوله کشی آبیاری فضای سبز خیابان شهید بهشتی خبر 

داد و گفت: برای اجرای عملیات آبیاری مکانیزه در این معبر به ۱۵۰ متر لوله گذاری اقدام شده است. 

پاکسازی 150 هزارمتر زمین بایر در مسیرهای منتهی به جایگاه روز ارتش
| شهردار منطقه ۱9 از تسطیح و پاکسازی ۱۵۰هزار متر زمین بایر در آستانه فرا رسیدن ۲9 فروردین روز ارتش درضلع شمالی پارکینگ حرم مطهر امام )ره( 
خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱9، پیمان قربانی گفت: از آنجایی که همه ساله این منطقه افتخار میزبانی مراسم بزرگداشت 
روز ارتش و رژه نیروهای مسلح را دارد، لذا ضمن شرکت در جلسات هم اندیشی در فرمانداری شهر تهران، پلیس راهور فاتب و بخشداری شهر آفتاب تصمیماتی جهت 

برگزاری هرچه بهتر این مراسم و ارائه خدمات شهری از سوی این معاونت اتخاذکرده اند.
وی با اشاره به بتون ریزی و لکه گیری آسفالت به مساحت هزار متر در پارکینگ شمالی حرم مطهر امام )ره( افزود: رفت و روب مستمر با حجم عملیات 3۵ هزار متر 
مربع، حمل ۱۵۰ متر مکعب خاک و نخاله ، نصب ۵ عدد چراغ چشمک زن سوالر و8 عدد مخزن مکانیزه درمحدوده پارکینگ شمالی، جایگاه و محل برگزاری مراسم 
انجام شده است.قربانی خاطر نشان کرد: ۱3 هزار متر طول المانهای شــهری)جداول، گاردریل، نرده ترافیکی( شستشو شده اند و3۰ عدد بشکه ترافیکی و نوار خطر 
ایمنی به مســئول برگزاری رژه تحویل داده شد. همچنین رنگ آمیزی و خط کشی جایگاه درحال اتمام اســت. این گزارش می افزاید: از یک بامداد روز ۲9 فروردین 
محدودیت های ترافیکی در بزرگراه های صالح آباد، خلیج فارس، عالمه عسگری و بخشی از آزادگان تا پایان مراسم اعمال خواهد شد و شهروندان می توانند از مسیر 

جایگزین جاده قدیم قم و شهید رجایی استفاده کنند.

بررسی مجدد فعالیت های دفاتر خدمات الکترونیک
| سرپرست شــهرداری تهران با حضور در شهرداری منطقه پنج ضمن شرکت در جلسه مالقات مردمی با شــهروندان، از بخش های مختلف و معاونت های 
شهرداری این منطقه بازدید کرد.سمیع اهلل حسینی مکارم در بخش ابتدایی بازدید خود از شهرداری منطقه پنج در جلسه مالقات مردمی شهروندان با شهردار منطقه 
حضور یافت و از نزدیک به بررسی مسایل و مشکالت شهروندان پرداخت.ساخت و سازهای صورت گرفته در سرای محله، جرایم دیرکرد عوارض شهری، صدور پروانه 
ساختمانی، آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، مصوبات شورای معماری منطقه، پلمپ واحد های متخلف و محاسبه عوارض ساخت و ساز از جمله پرونده هایی بود که در جلسه 
مالقات مردمی با حضور حسینی مکارم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سرپرست شــهرداری تهران ضمن اشاره بر رعایت قانون و تمرکز بر مفاد قانونی بر ضرورت 
رسیدگی به مسایل شــهروندان تاکید کرد.وی در بخش دیگری از بازدید خود در طبقات مختلف ساختمان شــهرداری منطقه ۵ حاضر شد و ضمن بازدید از معاونت 
ها، ادارات و بخش های مختلف شــهرداری منطقه از نزدیک با کارمندان به گفت و گو پرداخت.  سرپرست شهرداری تهران همچنین با حضور در میان ارباب رجوع و 
در جریان گفت و گوی مستقیم با شهروندان، روند فعالیت بخش های مختلف شــهرداری و رضایتمندی شهروندان را ارزیابی کرد.وی در ادامه با حضور در بازرسی و 
حراست شهرداری منطقه پنج به بررسی روند کاهش میزان تخلفات، سالم سازی فضای اداری، نحوه ارتباط کارکنان با ارباب رجوع و مکانیزم های اجرایی در راستایی 

شفافیت و فساد ستیزی پرداخت.

میز خبر

خبرنامه

در شهر چه می گذرد

مناطق

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران خبر داد:

تدوین نظام رتبه بندی تاکسیران ها در سال ۹۷

پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی های گذشته شهرداری

۲3 1

رویکرد کلی در مالقات مردمی حل مشکل است

سه شنبه    28 فروردین 1397
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