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 ۴اولویت افشانی برای تهران

ایسنا :شهردار تهران نوسازی ناوگان حمل
و نقل عمومی ،افزایــش واگنهای مترو و حفظ
باغهای تهــران را از اولویتهــای کاریاش در
شهرداری عنوان کرد و گفت :تکمیل پروژههای
نیمه تمام شهری هم در اولویت است.
محمدعلــی افشــانی دربــاره اولویتهای
مدیریت شــهری خود توضیــح داد و تصریح
کرد :یکی از اولویتها ما در شــهرداری نوسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی شــامل اتوبوسها و
تاکسیهاست .عالوه بر آن توسعه خطوط مترو
و افزایــش تعداد واگنهای مــورد نیاز نیز جزو
این اولویتها قــرار دارد .وی همچنین مدیریت
پســماند و حفظ باغها و فضای ســبز شهری را
جزو برنامههای شهرداری تهران در دوره جدید
مدیریت شهری اعالم کرد.
شهردار تهران در ادامه درباره تعیین تکلیف
پروژههای عمرانی نیمه تمام پایتخت نیز گفت:
بخشی از تکمیل پروژههای نیمه تمام شهری که
در صد پیشرفت فیزیکی باالتری دارند در اولویت
هستند و در صورت تأمین منابع نیز مواردی که
درصد پیشــرفت کمتری دارند در اولویت قرار
میگیرند.

اجرای طرح ویژه امنیت پارکها
و تفرجگاهها از سوی پلیس

ایسنا :جانشین فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ جمع آوری معتــادان متجاهر ،برخورد با
خرده فروشان مواد مخدر و مزاحمین نوامیس
را ســه اولویت مهم در اجرای طرح ویژه امنیت
پارکهابرشمرد.
ســردار حمید هداوند در مراســم تودیع و
معارفه ســرکالنتر ششــم پلیس پیشــگیری
پایتخت با اشــاره به آغاز فصل تابستان و حضور
شهروندان در ســاعات عصرانه و شبانه در پارک
ها و تفرجگاهها از اجــرای طرح ویژه امنیت این
فضاها همزمان با آغاز تابســتان در سطح شهر
تهران خبر داد و گفت :پاکســازی محیط های
تفرجگاهی از وجود معتــادان متجاهر ،برخورد
با خرده فروشــان مواد مخدر و نیــز مزاحمان
نوامیس از اولویت های این طرح است که با بهره
گیری از ظرفیتهای محلی اجرا خواهد شد.
در ادامه این مراسم سرهنگ کیوان ظهیری،
رئیس پلیــس پیشــگیری تهران بــزرگ بر
پیشگیری مشــارکت محوری از وقوع جرایم در
محالت تأکید کــرد و گفت :در برقراری امنیت،
نهادهای محلی در انعکاس دغدغهها و نیز یاری
رساندن به پلیس در اجرای طرح های انتظامی
نقش مهمــی را ایفا میکننــد و در طرح های
انتظامی  ،کالنتــری ها قبل از هر اقدام ،از طریق
معاونــت اجتماعی خود ،در جریــان دغدغهها
و مطالبات شهروندان از طریق نظرسنجی قرار
میگیرنــد و پس از جمع بندی و بررســیهای
کارشناسی و هماهنگی های قضایی ،واحدهای
عملیاتی این طرح را به اجرا می گذارند و متعاقب
آن بازخوردها مورد رصد قــرار خواهند گرفت.
در پایان این مراسم سرهنگ محمد جلینی که
پیش از این سرکالنتر هشتم بود با حکم فرمانده
ناجا به سمت سرکالنتر ششم پلیس پیشگیری
تهران بزرگ معرفی شد.

شهرهای ایران باید به سمت
دوچرخهمدار شدن پیش بروند

معاون اجتماعی وزیر بهداشــت با اشاره به
تجربیات جهانی و ایرانی در زمینه دوچرخهپذیر
کردن شهرها گفت :شهرهای ایران باید به سمت
دوچرخهمدار شدن پیش بروند زیرا از این طریق
مشکالت محیط زیست ،حمل و نقل و سالمت
برطرف یا بسیار کم میشود.
سیدمحمدهادی ایازی در مراسم روز جهانی
دوچرخــه که در آکادمی ملــی المپیک برگزار
شد،اظهارکرد :افزایش بیماریهای غیرواگیر و
 ۴۸درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی
و عروقی به ما گوشزد میکند که بیشتر به سمت
ورزش و دوری از کمتحرکی حرکت کنیم.
معــاون اجتماعی وزیــر بهداشــت افزود:
در هفته گذشــته دو مناســبت مهم در حوزه
سالمت داشتیم که شامل روز جهانی دوچرخه
و محیط زیســت میشدند .من در تهران توفیق
دوچرخهسواری نداشــتهام اما در مسافتهای
بین  ۳۰تا  ۵۰کیلومتر دوچرخهسواری کردهام
و آن را بسیار مفید میدانم.
وی همچنین با در تشریح پرداختن به سبک
زندگی ســالم گفت :دوچرخهسواری فقط یک
ورزش نیست و باید یک سبک زندگی باشد .در
شهرهای شمالی کشــور به ویژه بستر مناسبی
فراهم است و امیدوارم در آینده نزدیک مردم از
دوچرخه به عنوان یک وسیله رایج حمل و نقل و
تردداستفادهکنند.
معاون اجتماعی وزیر بهداشــت در پایان با
تاکید بر ضرورت فرهنگســازی و آموزش در
زمینه سالمت و محیط زیســت اظهارکرد :در
وزارت بهداشت رویکرد فرهنگسازی و آموزش
را به ویژه از طریق شورای فرهنگ سالمت و دفتر
آموزش و ارتقای ســامت دنبال میکنیم و در
زمینه دوچرخهســواری نیز باید این کار انجام
شــود .امید است روزی برســد که بگوییم شهر
تهران و دیگر شهرهای ایران به تعداد ساکنانش
دوچرخهسواردارد.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهر تهران
گفت :باید قلب تاریخی تهران را باز زنده سازی کنیم
که در همین راســتا در محدودهای که قرار است به
عنوان پهنه فرهنگ و هنر رودکی طراحی شــود،
بناهایمهمیهست.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شــهر تهران در نشســت کارگروه بهینه
فرهنگ و هنر رودکی گفت :با انجام مطالعات درست
و دقیق اجتماعی و فرهنگی پروژههای شهری را از
شکست پذیری و به بن بست رسیدن رها سازیم.
محمدجواد حق شــناس در دومین نشســت
کارگروه پهنــه فرهنگ و هنر رودکی با اشــاره به
اهمیت تاریخی قلب تهران قدیــم گفت :در دوران
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قلب تاریخی پایتخت بازسازی شود

مدیریت شهری قبلی ،پروژه هایی انجام شده است
که توجهی به ســابقه زیست فرهنگی شهر نداشته
و این موجب بیگانه شــدن چهره شهر با شهروندان
شده است.
وی افزود :به طور مثال پروژههایی مانند خیابان
ســی تیر که به پیاده راهی نامطلوب برای عبور عابر
پیاده در کنار خودرو تبدیل شــده است و یا اجرای
طرح شکســت خورده پیاده راه  ۱۷شهریور ،هیچ
نسبتی با زندگی شــهری و شهروندان ندارند و عدم
توجه به این مهم موجب شده به جای ارتقاء کیفیت
زندگی شــهروندان این نقاط به یکی از مشــکالت

شهریتبدیلشوند.
وی تاکیــد کرد :باید قلب تاریخــی تهران را باز
زنده سازی کنیم که در همین راستا در محدوده ای
که قرار اســت به عنوان پهنه فرهنگ و هنر رودکی
طراحی شود نقاط و بناهای مهمی همچون سفارت
فرانسه ،کلیســای ارامنه ،تئاتر شهر ،تاالر وحدت،
انجمن حکمت و فلســفه ،تنها هنرستان موسیقی
دختران ایران و برخــی دیگر از بناهای دارای ارزش
تاریخی و البتــه دارای ظرفیت فرهنگی وجود دارد
ی تواند موجب رونق بخشی و
که اجرای این طرح م 
پیوند دوباره آنها با شهروندان شود.

حق شناس با اشاره به اهمیت انجام مطالعه برای
توفیق هر پروژه شهری گفت :ممکن است تاکنون
مطالعاتی برای اجرای این طرح انجام گرفته باشــد
ولی مهم پیوست فرهنگی و اجتماعی آن است که
قطعاً بدون وجود آن نمیتوانیم این طرح را با شــهر
پیوند بزنیم و به مانند پروژه های قبلی به بن بســت
خواهیمرسید.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران تشکیل شورای راهبردی برای
همگرایی میان دستگاهها و سازمانهای مسئول در
اجرای این طرح را مورد تاکید قرار داد و گفت :برای

محسن هاشمی:

زیرپاگذاشتن شایستهساالری جوانگرایی نیست

رییس شــورای شــهر تهران گفت:
ترجیح رابطه به ضابطه و زیرپاگذاشــتن
شایستهســاالری را جوانگرایی معرفی
کردهاند.
به گزارش ایلنا ،محســن هاشــمی
(رییس شــورای شــهر تهران) در آیین
افتتاحیه سامانه بازار کار داخل که از سوی
معاونت منابع انســانی شهرداری تهران
برگزار شــد ،افزود :شــاهد آغاز فعالیت
ســامانه بازار کار داخل شهرداری تهران
هستیم ،سامانهای که به تعبیری میتوان
آن را ،ویترین و محل نمود سرمایه اصلی
شهرداری تهران که نیروهای توانمند آن
هستند،نامید.
رییس شورای شــهر تهران در ادامه
اظهار داشــت :همانطور کــه میدانید
پیروزی انقالب اســامی ،در شــرایطی
اتفاق افتاد که نســل انقالب از نظر منابع
انســانی برای آن آماده نبودنــد ،یکی از
عوامل این عــدم آمادگی ،وضعیت کلی
منابع انسانی در کشور و پایین بودن نرخ
آموزش به خصــوص در مقاطع عالی بود
و علــت دوم ،پایین بودن نرخ تحصیالت
عالی و آکادمیک در طیف انقالبی است.
وی بــا بیــان این مطلب کــه با تورم
نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده
داخلی مواجه هســتیم ،یــادآوری کرد:
متاسفانه نیروهای متخصص متناسب با
توانمندی وتخصص خود مورد استفاده
قرار نمیگیرند و موجب وارد شــدن سه
آسیببهجامعهمیشوند.
هاشمی آســیبهای ناشــی از عدم
بکارگیــری نیروهــای متخصــص در
حوزههــای تخصصیشــان را به بخش
خانواده ،نظام آمــوزش عالی و در نهایت
آسیب به دســتگاههای اجرایی دانست
و افزود :آســیبی که به خانــواده و خود
این متخصصــان جوان وارد میشــود،
ایــن پیامد را دارد که با عدم اســتفاده از

توانمندیشــان دچار نارضایتی ،رخوت و
یاس و ناامیدی میشــوند و برخی از آنها
در برابر فرصتهای شــغلی و تحصیلی
خارج از کشور ،گزینه مهاجرت را انتخاب
میکنند .وی ادامه داد :همچنین آسیبی
که به نظام آموزش عالی وارد میشــود
این اســت که با هزینه قابل توجه ،نیرو
تولید میکند امــا زمانی که از این نیروها
استفادهصحیحنشود،عمالمنابعسیستم
آموزشی کشور هدر میرود.
رییس شورای اسالمی شهر تهران در
تشریح آسیب به دستگاههای اجرایی نیز
گفت :عدم استفاده از نیروهای متخصص
درجایگاهشغلیمتناسبموجبمیشود
که بجای نیروهای توانمند ،متخصص ،به
روز و با انگیزه و انرژی از نیروهای فرسوده
با تخصــص و انگیزه کمتری اســتفاده
میکند و بهرهوری در آن به شدت کاهش
مییابد.
وی آسیبهای برشــمرده را نتیجه
یک نــوع انســداد مدیریتی دانســت و

ادامــه داد :مدیرانی که ازجوانان نســل
اول انقالب و نســل دوم مسئوالن کشور
هستند حاضر به واگذاری قدرت خود به
نسل بعد نمیشــوند و با تداوم حضور در
مسئولیتهایاجرایی،باگذشتزمان،به
سن مسئوالن کشور اضافه میشود و کم
کم مطالبه جوانگرایی به یکی از شعارهای
مشترک مسئوالن ارشــد کشور تبدیل
میگردد.
هاشــمی ازجمله آســیبهایی که
به موضــوع جوانگرایی وارد میشــود را
بکارگیری افراد فاقــد تجربه و تخصص
الزم در مناصــب بــاالی مدیریتــی
برشمرد و گفت :ترجیح رابطه به ضابطه
و زیرپاگذاشــتن شایسته ســاالری را
جوانگراییمعرفیکردند.
رییس شــورای اسالمی شهر تهران با
بیان اینکه نیروهای فعال در یک دستگاه
بزرگ اجرایی مانند شــهرداری تهران،
انتظار داشته باشند فرایند رشد سازمانی
به شــکلی علمی و منصفانه طی شــود،

انتظار به حقی اســت تاکید کرد :زمانی
که فرد براســاس تخصــص و توانمندی
خود جذب یک سازمان میشود ،انتظار
دارد با تــاش و عملکردی کــه از خود
بجا میگذارد ،از نظر شــغلی ترقی کند
و اگر ما براســاس معیارهای غیرعلمی و
اجرایی ،مانند مســایل باندی وجناحی
یا خانوادگی ،مدیــری را خارج از چرخه
شایستهســاالری منصــوب کنیم عمال
انگیزه نیروهای سازمان برای ارتقا و رشد
مخدوش میشــود و احساس میکنند
عملکردبهترلزومابهارتقامنجرنمیشود.
وی ادامــه داد :در حالیکــه مــا باید
معیارهایی شفاف ،نظیر تجربه ،تخصص،
توانمندی ،عملکــرد و بهبود را به عنوان
معیارهــای انتصاب در ســازمان درنظر
بگیریم و با این حجم نیروی انســانی که
در درون شــهرداری تهران وجود دارد،
حتی االمکان از نیروهای خارج سازمانی
استفادهنکنیم.
هاشــمی یکی از راهکارهای عملی ،

جوانگرایی و شایستهساالری را شفافیت
درانتصابهایمدیریتیبیانکردوافزود:
وقتی ما برای انتخاب یک هنرپیشــه یا
صدابردار و عــکاس ،فراخوان میدهیم،
داوری تشکیل میدهیم ،کاندیدا معرفی
میکنیــم و درنهایت فــرد برگزیده را
انتخاب میکنیم ،چه اشکالی دارد مانند
بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان،
انتصاباتمدیریتیماشفافباشد.
وی تاکید کرد :بــرای انتصابها باید
معیارها و کف صالحیتها را مشــخص
و فراخــوان بدهیم ،بعد هیــات داوری
مشخصی داشته باشد که سوابق افراد را
بررسی و فهرست کاندیداها را مشخص
کند وســپس با آنها مصاحبــه کند و
ســپس کاندیدای برگزیــده را معرفی
کند وهمــه این ها در فرایندی شــفاف
وقابل دسترسی برای عموم انجام شود تا
افرادیکهمتقاضیبودندوکاندیدانشدند
بتوانند خود را با کاندیداها مقایسه کنند
و کاندیدای این پســت نیز اوال به عنوان
کسانی که واجد شــرایط چنین پستی
هستند معرفی بشــوند تا در پستهای
مشابه امکان انتصابشان فراهم شود و هم
بدانند که براساس چه معیارهایی انتخاب
نشــدند و فرد برگزیده چه برتریهایی
نسبت به آنها دارد.
رییس شــورای اسالمی شهر تهران با
بیان اینکه این امکان در سامانه بازار کار
داخل میتواند محقق شود ،گفت :یعنی
هر مدیری که میخواهد انتصابی را درون
شــهرداری انجام دهد از درون مجموعه
فراخوان بدهــد و بتوانــد گزینههای از
افراد متقاضی را دراختیار داشــته باشد
و براســاس معیارهایی شفاف از بین آنها
شایستهترین را گزینش کند .وی در پایان
اجرای این فرایند را تحقق بخشی از شعار
شهرشیشهای و شفاف دانست که لیست
امید آن را وعده داده است.

معاونت اجتماعی شهردار تهران از نیروی انتظامی خواستار شد:

پخش بازیهای جامجهانی از تلویزیونهای شهری

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران گفت :درخواست
پخش مسابقات فوتبال جام جهانی در بوســتانها را با نیروی انتظامی
مطرحکردهایم.
به گزارش آنا ،ولی اهلل شجاع پوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شــهرداری تهران ،در همایش روز جهانی بدون دخانیات ،در خصوص
آســیبهای مصرف دخانیات در کشــور توضیح داد :متاسفانه مصرف
دخانیات به ویژه قلیان که ضررهای بیشتری برای سالمت افراد دارد در
جامعه ما روبه افزایش است .همچنین ســن روی آوردن به دخانیات در
کشور ما کاهش یافته و بین دختران و پسران نوجوان و جوان ما رواج پیدا
کرده است .در گذشته استعمال دخانیات دارای قبح و دور از نگاه و آگاهی
خانواده ها بود اما متاسفانه شاهد هستیم اکنون تبدیل به تفریح و تفرج
عمومی شده که باید برای آن تدبیری بیندیشیم.
وی با انتقاد از طرح استفســاریه مجلس شــورای اسالمی مبنی بر
مستثنیکردنقهوهخانههاازفهرستاماکنعمومیاظهارکرد:براساس
قانون در اماکن عمومی نظارت می تواند صورت گیرد که مستثنی کردن
قهوه خانهها از این امر اقدام خطرناکی اســت و باید تالش کنیم عالوه بر
قانع سازی نمایندگان مجلس برای پیشگیری از تصویب آن ،پویش های
اجتماعی و شبکه ها و فضاهای اجتماعی را در این زمینه فعال کنیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،با بیان اینکه مبارزه
با دخانیات کار یک دستگاه ،نهاد یا وزارتخانه نیست ،خاطرنشان کرد :این
مبارزه عزم عمومی و ملی را می طلبد و همه افرادی که به نوعی تریبون در

اختیاردارندازجملهخطیباننمازجمعه،امامانجماعتمساجد،اساتید
و  ...باید مردم را برای ترک سیگار و دخانیات و مبارزه با آن تشویق کنند.
شجاعپوریان،بابیاناینکهفعالیتهایسلبیوایجابیدرکنارهمباید
به کمک مبارزه بــا دخانیات انجام گیرد ،افزود :اگر جوانان را از تفریحات
ناسالم منع می کنیم باید تفریحات سالم را جایگزین آن کنیم .بنابراین
باید تفریحات سالم و سامانه های نشاط را در جامعه گسترش دهیم.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،ادامه داد :درخواست
پخش مسابقات جام جهانی فوتبال را با نیروی انتظامی مطرح کرده ایم تا
بتوانیم این بازی ها را در بوستانهایی که امکان پخش دارند ،برای عموم
مردم اکران کنیم.
همایــش روز جهانی بــدون دخانیات با حضور معــاون اجتماعی و
فرهنگی شــهرداری تهران ،مدیرکل سالمت شهرداری تهران ،نماینده
ســازمان جهانی بهداشت ،معاون بهداشــتی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،معاون وزارت ورزش و جوانان ،رییس مرکز تحقیقات
سرطان ،اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ،روسای انجمن های مبارزه
با دخانیات ،مدیران سالمت مناطق22گانه ،مسئوالن خانه های سالمت
محالت تهران و کانون های محلی پاد (پیشگیری از دخانیات) نهم خرداد
در ایوان شمس برگزار شد.

راهاندازی اپلیکیشن خرید و فروش خودروی دست دوم در پایتخت

مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل
شــهرتهران از راه اندازی اپلیکیشــن خرید و فروش
خودروی دست دوم در پایتخت خبر داد.
فرهاد افشــار با اشــاره به اینکه خریــد و فروش
خودروهای دســت دوم چالش هایی بــه همراه دارد،
گفت :تعیین اصالــت خودرو ،قیمت کارشناســی و
تبعاتی که نقل و انتقاالت رســمی دارد ،از جمله این
چالش ها است که البته شرکت ساماندهی شهرداری
تهران در  ۵نقطه ســطح شــهر با ایجاد فضای خرید و
فروش خودرو ،تا حدودی ایــن چالش ها را حل کرده
است که به دنبال گسترش این بستر نیز هستیم.
وی با اشاره به برنامههای آتی این شرکت در حوزه
ساماندهی خرید و فروش خودروی دست دوم عنوان
کــرد ۵ :مرکز خرید و فروش خــودرو تنها در روزهای
تعطیــل فعالیت می کنند که به دنبال دائمی شــدن
فعالیت این مراکز در تمام ایام سال هستیم.

مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل
شــهرتهران با اشــاره به عزم این شــرکت برای قرار
گرفتن خرید و فروش رسمی خودرو در بستر تجارت
الکترونیک ،عنوان کرد :به دنبال راهاندازی اپلیکیشن
خرید و فروش خودروی دســت دوم هســتیم که به
شهروندان این امکان را میدهد از منازل خود وضعیت
خودروهای عرضه شده را رصد کرده و خودروی مورد
نیاز خود را به راحتی خریداری کنند.
وی با اشــاره به تفاوت این اپلیکیشن با سایت های
معرفی خودرو توضیح داد :شهرداری تهران به واسطه
جایگاه خود ،این پتانسیل را دارد تا با تعامالتی با ادارات
آگاهی و همچنین راهنمایی و رانندگی خدمات کامل
تری را به فروشندگان و خریداران خودرو ارائه کند.
افشــار در توضیــح چگونگــی مراحــل فعالیت
اپلیکیشن خرید و فروش خودروی دست دوم تصریح
کرد :به محض ورود فروشنده به داخل مراکز ،از خودرو

تصویربرداری شده و اطالعات آن با شماره رسمی ثبت
و مامور آگاهی ســندیت را بررسی میکند ،پس از این
مراحل خودرو از لحاظ فنی در قسمت بدنه کارشناسی
شده و قیمتگذاری میشود و در نهایت اطالعات ثبتی
در پروفایل برای خریداران به نمایش گذاشته می شود.
وی افزود :بر این اســاس خریدار می تواند از منزل
خود با اســتفاده از این اپلیکیشــن تمام ویژگیهای
خودروی مورد نظر خود را بررسی و در صورت انتخاب
به محل خرید و فــروش خودرو مراجعه و پس از خرید
در همان محل سند رســمی را دریافت کند .به گفته
مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر
تهران ،یک خط وی آی پی نیز برای تعویض پالک در
مراکز خرید و فروش خودرو مهیا شده است.
بر اساس گزارش سایت شهرنوشت ،افشار با اشاره
به اینکه اپلیکیشــن خرید و فروش خودرو دست دوم
شهریورماه آماده بهره برداری میشود ،عنوان کرد :این

اپلیکیشن در مرحله اول در مرکز خرید و فروش خودرو
سعیدیبارگذاریخواهدشد.

حصول نتیجه باید وزارت ارشاد ،شهرداری و شورای
شــهر کنار یکدیگر تجربه اجرای یک طرح موفق را
رقم بزنند و البته نگرانیهای موجود به دلیل نتایج
پروژههای قبلی است که موفق نبودهاند.
حق شــناس با اشــاره به اهمیت شکلگیری
مدیریت فرهنگی برای انجــام چنین پروژههایی
گفت :در جلســه قبلی پیشــنهاد گردید تا دفتر
تســهیلگیری برای دریافت نظرات ذی مدخالن
و ذی نفعان این طرح وطرحهای مشــابه تشکیل
گردد که در جلســه دیروز آقای آبادیان ( شهردار
منطقــه  ) ۱۱اعالم کردنــد که ایــن دفتر برای
تســهیلگری طرح رودکی تشــکیل گردیده که
اتفاق مثبتی است.
خبر

ایجاد خروجی اضطراری در
هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران

مهر :پیشرفت عملیات اجرایی تونل ارتباطی
خیابان آرش به بلوار اســفندیار و بزرگراه آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی از مرز ۹۵درصد فراتر رفت.
احســان نوش آبــادی مدیرعامل ســازمان
مهندسی و عمران شهر تهران با رو به اتمام دانستن
اقدامــات باقی مانده عمرانــی در هفتمین تونل
ترافیکی شــهر تهران ،از پیشرفت عملیات نصب
تجهیزات تاسیســاتی این پروژه خبر داد و گفت:
حدود  ۶۰درصد ســینی کابل هــای پیش بینی
شده برای تکمیل تجهیزات تاسیساتی تونل نصب
شده است .وی اجرای عملیات حفاری به منظور
ایجاد خروجی اضطراری تونل به بلوار اسفندیار را
از دیگر جبهه های فعال پــروژه ذکر و اضافه کرد:
 ۱۶متر از شــفت  ۱۹متری این مسیر خروجی با
موفقیت حفاری شده است و پیش بینی می شود
اقدامات باقی مانده در ایــن زمینه ظرف یک ماه
آینده به اتمام برســد .به گفته مدیرعامل سازمان
مهندسی و عمران شهر تهران ،پیشرفت عملیات
احداث هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران بیش
از  ۹۵درصد اســت .در حالی که کل مسیر ۱۴۵۰
متری تونل آرش -اســفندیار زیر روکش آسفالت
رفته است ۱۰ ،عدد از  ۱۴جت فن موردنیاز برای
راه اندازی سیستم تهویه تونل نیز نصب شده است.
با بهــره برداری از هفتمین طرح تونلی شــهر
تهران ،دسترسی های شــرقی -غربی در یکی از
پرتراکمترینمناطقپهنهشمالیپایتخت(منطقه
 )۳تسهیل خواهد شد .گشایش این تونل ،تبعات
ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی -غربی
منطقه توســط بزرگراه شــهید مدرس و خیابان
حضرت ولیعصر(عج) را به حداقل خواهد رساند.

وعدههای علمی که در مورد
چشمه علی شهرری عملی نشد

ایرنا :مدیــر کل میراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشــگری اســتان تهران گفت :بر
خالف مستندات علمی شرکت مترو در خصوص
بازگشت آب چشمه علی ،تاکنون هیچ نشانه ای در
خصوص بازگشت آب به این چشمه عملی نشده
است .دالور بزرگ نیا افزود :اگر تاکنون با سعه صدر
منتظر بازگشت آب به چشمه علی بوده ایم دلیلی
جز اعتماد به مستندات دانشگاهی و علمی شرکت
مترو نبوده است.
وی ادامه داد :اگر در جلسه مشترک با شرکت
مترو که  23خرداد ماه برگزار شود و به دلیل قانع
کننده ای نرسیم از مسائل حقوقی پیگیر مسائل
خواهیم شــد .بزرگ نیا خاطر نشان کرد :میراث
فرهنگی مخالف توسعه نیســت اما باید جوانب
هویتی و تاریخی شهر در توسعه پایدار دیده شود،
قطعا این یک خواسته عمومی و مردمی است و ما
با کمک رســانه ها و انجمن های میراثی موضوع
بازگشت آب چشــمه علی را به جدیت پیگیری
خواهیــم کرد .مدیرکل میراث فرهنگی اســتان
تهران با بیان اینکه بر اســاس گفته های شرکت
مترو رگه های آب هــای زیر زمینی به دلیل حفر
تونل مترو قطع شــده بود که بعد از گذشت مدت
کوتاهی دوباره در مسیر جدیدی وصل شده است
خاطرنشــان کرد :تا کنون هیچ جریــان آبی در
چشمه علی شهر ری مشاهده نشده است.

راهاندازی پردیس صنایع دستی
در محلههای مرکزی شهر تهران

در روز صنایع دســتی چالشهای پیش روی
صنایع دســتی (تامین،تولید،توزیــع) از منظر
کارآفرینی آســیب شناســی شــد .این نشست
تخصصی با مشــارکت و میزبانــی مرکز خدمات
اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری
منطقه  ،۱۱معاون صنایع دســتی استان تهران،
مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی
تهران ،هنرمندان و فعالیــن و کارآفرینان صنایع
دستی برگزار شد.
در حاشیه این نشســت رمضان لطفی معاون
توانمند ســازی و کارآفرینی ســازمان خدمات
اجتماعی شــهرداری تهران در ارتباط با اقدامات
اجرای شــهرداری در حوزه صنایع دستی گفت:
شــهرداری تهران در حمایت از صنایع دســتی
سلسله نشستهایی را با سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری در راستای ایجاد بازار و ایجاد فضای
فروش آثار صنایع دستی در شــهر تهران برگزار
می کند که تشکیل بازارچه های صنایع دستی و
همچنین ایجاد پردیس صنایع دستی در منطقه
 ۱۱از جمله اهداف این نشست ها است.

