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در شهر
یادداشت

ساالری:

استعفاءمدیرانشهرداریدر
مرحلهگذاربهمفهومعدمهمراهی
با شهر و شهروندان است

محمد ساالری نســبت به استعفای مدیران
شهرداری تهران در مرحله گذار تذکر داد.
رییس کمیســیون شهرســازی و معماری
شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه شورا
ضمن تشــکر از همراهی مدیران شــهرداری با
سرپرست منتخب شورای پنجم در این مرحله
گذار در تذکری گفــت :قطعا فعالیت ،همراهی
و همکاری تک تک مدیران شــهرداری تهران
در این مرحله گذار توســط اعضا و رییس شورا و
همچنینشهروندانتهرانیرصدمیشودونحوه
این همکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی همچنین با اعالم اعتراض خود نســبت
به مدیران و معاونین مستعفی شهرداری تهران
افزود :این اســتعفاها به مفهــوم عدم همراهی
با شــهروندان و عدم ارائه خدمات به شهر است.
اعضای شورا انتظار داشــتند که آن ها بیشتر از
گذشته سرپرست شهرداری تهران را همراهی
میکردند.
ساالری در ادامه نسبت به نحوه ارائه خدمات
فنی مهندسی و اجرای مقررات ملی ساختمان
تذکــر داد .وی در این خصوص اظهارداشــت:
متاسفانه اخیرا شاهد هســتیم که وزرای راه و
شهرســازی و کشــور در خصوص نحوه اجرای
مقررات ملی ســاختمان صرفا در حال مکاتبه
هستند.
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 ســر 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 آنجاییکه این
موضوع برای شهر تهران بســیار اهمیت دارد از
رییس شورا درخواست دارم جلسه ای با حضور
معاونین دو وزارتخانه و کمیسیون های مربوطه
شــورا و مدیران ســازمان نظام مهندسی برای
بررسی این موضوع تشکیل شود.

نصب تندیس شهید حججی
در بزرگراه نواب

سرپرست شهرداری تهران با تاکید بر تالش خود
برای فراهم آوردن زمینه مناســب جهت اســتقرار
شهردار منتخب شورا و ادامه فعالیت شهرداری تهران،
گفت :در دوران سرپرستی ایدهای برای شهردار شدن
ندارم.
سمیعاهلل حســینی مکارم در گفتوگو با ایسنا،
درباره اولویتهای 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 .وی افزود :در دورانی که به
عنوان سرپرست شهرداری تهران انجام وظیفه خواهم
کرد قطعا اقداماتی که شهرداری تهران در زمینههای
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سرپرست شهرداری تهران:

برنامهای برای شهردار شدن ندارم

متعدد اعم از نگه داشــت شهر ،فعالیتهای خدماتی
و عمرانی ،موضوعات حمل و نقــل و ترافیک به ویژه
بحث پیگیــری خطوط مترویی انجام داده اســت در
اولویتهای کاری من نیز قرار دارد و به صورت جدی
آنها را پیگیری خواهم کرد.
حســینی مکارم ادامــه داد :تــاش خواهم کرد
فعالیتهایی که شــهرداری تهران انجــام میدهد
نسبت به گذشته با تحرک بیشــتری به پیش ببرم و
در این مسیر تمام همکاران من آمادگی الزم را دارند.

بیتردید همه و همکارانم اعــم از معاونین،مدیران و
شــهرداران مناطق تالش مضاعفی خواهیم داشت تا
شهردار بعدی که انشــاءاهلل توسط شورای اسالمی
شهر تهران انتخاب میشــود ،بتواند به راحتی کار را
ادامه دهد.
سرپرست شــهرداری تهران در پاسخ به این سوال
که در صورتی که به عنوان یکی از گزینههای شهردار
تهران مطرح شود برنامه تدوین شدهای دارد یا خیر؟
گفت :طبیعتا پیشــنهاد فردی برای تصدی ســمت

شهرداری تهران جزو خواســتههای اعضای شورای
اسالمی شهر تهران اســت و اگر شورا از من بخواهد و
توفیق خدمت برای شــهروندان را داشته باشم در آن
زمان تصمیمگیری خواهم کرد ولی بیتردید توفیق
خدمت برای شــهروندان را خداوند میدهد و تصمیم
آن را باید شورای شهر بگیرد.
مکارم تاکید کرد :من فعال در این دوران در ارتباط با
موضوع شهردار شدن ایده خاصی ندارم و تنها امیدوارم
در حال حاضر امانتی که در اختیار من گذاشته شده به
نحو مطلوب و احسن به انجام برسانم .همچنین تالش
میکنم که زمینه را فراهم کنم که شــهردار منتخب
شورا استقرار پیدا کند و خدمترسانی به شهروندان
تهرانی را بدون هیچ مشکلی ادامه دهد.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران خبر داد:

خبر

راهاندازی سامانه مزایدهها و مناقصات شهرداری در آینده
 Pانتشار پروانههای ساختمانی بر روی سامانهای برخط


رئیس کمیته شــفافیت شورای شهر
تهران جزئیات سامانه قراردادهای باالی
یک میلیارد شــهرداری تهران را تشریح
کرد.
بهاره آروین ظهر پس از پایان جلســه
پنجاه و ششــم شورای شــهر تهران در
نشست خبری به تشــریح سامانه ثبت
قراردادهای شهرداری تهران پرداخت و
گفت :از همان آغاز به کار شــورای شهر
پنجم پیگیر بودم تا اطالعات قراردادهای
شهرداری تهران در سامانهای ثبت شود.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه در فاز
اول ،قراردادهای باالی یک میلیارد تومان
در سامانهای تحت عنوان شفافیت ثبت
شده است ،گفت :دقت داشته باشید که
اطالعات سامانه آنالین است و این سامانه
برخط میباشد و هر گونه تغییر در قرارداد
بالفاصله در سامانه ثبت میشود و تاکید
داشــتیم که در درج اطالعات واسطهای
وجود نداشــته باشــد و به همین دلیل
سامانه را برخط در نظر گرفتیم.
آروین با بیان اینکه هدف اصلی ما در
انتشار قراردادها تحقق نظارت همگانی
بود ،تصریح کرد :اگر مردم بر فعالیتهای
شــهرداری نظارت داشته باشند ،نظارت
کارآمدتریخواهیمداشت.
وی در پاسخ به ســوالی که چرا تنها
قراردادهای باالی یک میلیارد منتشــر
میشود گفت :انتشار قراردادهای باالی
یک میلیارد تومان فاز اول شفاف سازی
اســت و در نظر داریم در فازهای بعدی
همه قراردادهای شهرداری با هر مبلغی

را منتشر کنیم و اطالعات آن برای همه
آشکارشود.
رئیس کمیته شــفافیت شورای شهر
تهران با بیان اینکه یکی از نقاط قوت این
ســامانه ،خروجی اکسل آن است ،گفت:
من در مورد قراردادهایی که قبال بســته
شده صحبت نمیکنم؛ چرا که معتقدم
اگر مدیریت شــهری تخلفــی در زمینه
قراردادها داشته اســت باید نهاد قضایی
آن را پیگیری کند و هدف این ســامانه
افشــاگری نیســت بلکه هدف نظارت
همگانی بوده که بر همین اســاس تمام
قراردادهایی که از ابتدای دوره مدیریت
شهری جدید منعقد شــده بر روی این

سامانه قرار دارد.
وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم
که طی همــکاری با معاونــت فناوری و
معاونت مالی مجمــوع قراردادها با یک
مجری فارغ از مبلغ منتشر شود ،گفت :در
فازهای بعدی حتما این اتفاق رخ میدهد
تا شائبه خرد شدن مبلغ قراردادها برای
عدم انتشار در این سامانه رفع شود.
آروین با بیان اینکه شــورای شــهر
تالش میکند تا شــهروندان در جریان
رویدادها باشند ،تصریح کرد :در این چند
ماه سعی کردیم تا با فراهم کردن زمینه
پخش آنالین جلســات ،انتشــار آرا و ...
نظارت همگانی را افزایش دهیم و برنامه

آتی ما ایجاد ســامانه جامع مناقصات و
مزایدهها است .چرا که مزایدهها در سامانه
قراردادها ثبت نمیشود و برای جلوگیری
از تخلــف این مهــم محقق میشــود.
همچنین از آنجایــی که تخلفات زیادی
در حوزه شهرسازی رخ میدهد در صدد
آن هستیم که طی هماهنگی با معاونت
شهرسازی ،پرونده پروانههای صادر شده
نیز بر روی سامانهای برخط منتشر شود.
وی در پاسخ به ســوالی در خصوص
عدم بارگذاری اطالعــات امالک واگذار
شده و تهاتر شده گفت :این اطالعات در
این سامانه نیست؛ چرا که اساسا جنس
آنها با قراردادهای مالی متفاوت است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه
دقت داشــته باشــید که مقرر شد کلیه
موارد تهاتر در ســال  97به تأیید شورای
شهر برســد ،گفت :تهاتر در تبصرههای
بودجه دیده شــده و هر شش ماه یکبار
نیز عملکرد تبصرهها مورد بررســی قرار
میگیرد و از ســوی دیگر شــورای شهر
در همان جلســات اول تصویب کرد که
واگــذاری امالک به اشــخاص حقیقی
و حقوقی باید با نظر شــورا انجام گیرد و
اساسا شــائباتی که در دوره قبل در مورد
تهاتر و واگذاری امالک وجود داشــت در
این دوره منتفی شده است.
آروین در پاســخ به این ســوال که آیا
میزان حقوق اعضای شورای شهر نیز در
راستای شــفافیت منتشر میشود یا نه؟
گفت :به شــخصه موافق این کار هستم؛
چرا که کسی باورش نمیشود ما اعضای
شورای شــهر این حقوق را میگیریم و
اگر به عنوان مطالبه عمومی مطرح شود
استقبالمیکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه هنــوز برخی
سازمانها و شرکتهای شــهرداری به
طور کامل اطالعــات قراردادهای خود را
ثبت نکردهاند ،گفت :سامانه تامین مالی
در تمام شــرکتها و  ...شهرداری باید به
سامانه قراردادها وصل شود و تنها دو علت
وجود دارد که این اطالعات ثبت نشود که
یا اینکه آن ســازمان یا شرکت قراردادی
نداشته یا اینکه هنوز اطالعاتشان را وارد
سامانه نکردهاند که باید هر چه زودتر این
مهممحققشود.

یک عضو شورای شهر خطاب به معاونت حمل و نقل و ترافیک خواستار شد:

ارایه گزارش از هماهنگی با انجمنهای صنفی و تشکلها درباره شرایط طرح ترافیک

معاون خدمات شــهری و محیط زیســت
شــهرداری منطقه  11تهران از ساخت تندیس
شهید حججی توسط سازمان زیبا سازی شهر
تهران و نصب در بوســتان  7هکتاری« شــهید
حججی» در بزرگراه نواب خبر داد.
کورش خــرد ضمن اعالم ایــن خبر گفت:
تندیس شــهید حججی پرتره شهید حججی
اســت که جنس آن ســنگ بوده و یــک و نیم
برابر اندازه واقعی طراحی و ســاخته شده است.
همچنین طراحی و ســاخت تندیس شــهید
حججی توسط اســتاد حســن زاده از اساتید
برجسته مجسمه سازی به انجام رسیده که پیش
از پایان سال  96در بوســتان  7هکتاری شهید
حججینصبشد.
وی ادامه داد :بوســتان شــهید حججی در
زمینی به مســاحت  7هکتار ســاخته شده که
در طرح تفصیلی شــهر تهران در پهنه تجاری و
عمومی قــرار دارد و با توجه به این که زمین این
بوستان در محدوده اراضی انبار نفت تهران قرار
داشت و جزو نقاط متروکه و بی دفاع شهری در
جوار محله های مسکونی مرکز و جنوب تهران
محسوب می شد؛ علی رغم قرار گرفتن در پهنه
و امکان ساخت مراکز تجاری بزرگ و در آمد زا به
منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،تبدیل
به بوستانی با امکانات تفریحی ،ورزشی ،آموزشی
و  ...شــد که با این اقدام عالوه بر کاهش آسیب
های اجتماعی در این بخش از پایتخت ،ســرانه
فضای سبز نیز افزایش یافت.
معاون خدمات شــهری و محیط زیســت
شهرداری منطقه  11تهران اضافه کرد :بوستان
شــهید حججی در بزرگراه نواب ،خیابان شیخ
محمدی قرار گرفته و با 70هزار متر مربع وسعت
دارای فضاهای ســبز ،زمین اســکیت ،مسیر
دوچرخه ســواری ،فضای بازی کودکان ،فضای
بازی های ویژه نوجوانان ،پارک آموزش ترافیک،
آالچیق هــای خانوادگی و  ...اســت که امکان
بهره مندی معلولین از تمامی قسمت های این
بوستان نیز در نظر فراهم شده است.

نایب رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شــهر تهران گفت :طرح
ترافیک سال  ۹۷در اواخر سال  ۹۶با تصویب شورای اسالمی شهر تهران و
طی مراحل قانونی الزم االجرا شده است.
 ،الهام فخاری در تذکر خود در شورای شهر تهران اظهار کرد :همانگونه
که پیش بینی می شــد آمادگی های الزم برای اجرای دقیق آن به موقع
مهیا نشد ،لذا با وجود کاستی های موجود و در راستای صیانت از حقوق
شــهروندان مشــمول این طرح ،ضرورت توجه ویژه ،پایش گام به گام و
نظارت دقیق بر اجرای آن را متذکر می شــوم .بر این اساس درخواست
می شود اقدامات الزم در خصوص موارد ذیل توسط دستگاه های مجری
انجامپذیرد:
 -۱با وجود تصریح زمان اجرای طرح در ماده  ۱مصوبه (  ۱۵فروردین
ماه  )۹۷زمان اجرای طرح در ابتدا  ۱۵روز به تعویق افتاد .با توجه به ثبت
نام دیرهنگام از متقاضیان تعویق مجدد  ۱۰روزه اعالم شــده اســت .در
خوش بینانه ترین حالت این طرح با  ۲۵روز تأخیر و از  ۱۰اردیبهشت ماه
آغاز می شود .این تأخیر زمانی که نزدیک به یک دوازدهم سال می باشد
و افزایش مدت اعتبار طرح قبلی برای دارندگان طرح ترافیک ســال ۹۶
بدون دریافت هیچگونه هزینه ای از آنان ،ضرر و زیان نسبتاً قابل توجهی را

به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد .ضروری است طی گزارشی فنی و
کارشناسی دالیل ایجاد این تأخیر به شورا ارائه گردد.
 -۲بر اساس گزارش های دریافتی در کمیته اجتماعی جوامع ،انجمن
های صنفی و تشــکل های صنفی و مدافع گروه ها و اقشار اجتماعی از

جمله خبرنگاران ،معلولین و  ...با اظهار نارضایتی از شرایط و ضوابط اعالم
شده ،از عدم هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک با آنان حکایت می
کنند .ضروری است گزارشــی از هماهنگی با این نهادهای اجتماعی به
شورا ارائه شود.
 -۳با توجه بــه تعریف دیرهنگام و عجوالنه فرآیندها و ضوابط اجرای
طرح به ویژه برای شــهروندان ،ضروری اســت در اولین فرصت تا قبل از
زمان اجرای طرح ،گزارشی از اقدامات انجام یافته در خصوص تهیه و ابالغ
فرآیندها ،ضوابط و شرایط استفاده از طرح برای شهروندان ،اقشار خاص،
اشخاص حقوقی و  ....به شورا ارائه شده و به سؤاالت اعضا در این خصوص
پاسخ داده شود .شــرایط دریافت خدمات توسط خبرنگاران ،معلوالن،
شخصیت ها ،آژانس های تاکسی سرویس شهری بخش خصوصی و ....
از آن جمله هستند.
 -۴ایجاد و یا تکمیل زیرساخت های فنی از قبیل دوربین های کنترل
ورود به طرح ،دیرهنگام و در محدوده زمانی ناکافی انجام یافته است .لذا
ضروری است به منظور حصول اطمینان اعضای شورا از صحت کارکرد
این تجهیزات شــرح کامل اقدامات و نتایج آزمون ها و تست های فنی به
شورا ارائه شود.

سخنگوی شورای شهر تهران:

هنوز گزینهای برای شهرداری مدنظر نیست

سخنگوی شورای شــهر تهران گفت :با اشاره به
مطرح شدن نام محســن هاشمی برای تصدیگری
شهرداری تهران گفت :قبل از آغاز به کار شورا ،اعضا
ماده واحدهای را به امضا رساندند و بر مبنای آن تاکید
شد که فردی برای پذیرفتن مسئولیت از شورا خارج
نشــود و تا این لحظه نیز در این باره تغییری حاصل
نشدهاست.
علی اعطا در پایان پنجاه و ششمین جلسه شورای
شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد :در ابتدای
جلســه دیروز تعدادی از اعضای شورای شهر تهران
تذکراتی را در خصوص مسائل مختلف مطرح کردند.
وی با بیان اینکه در ادامه جلســه نیز یک فوریت
الیحه تعیین نــرخ کرایههای تاکســی ،اتوبوس و
مینیبوس در دســتور کار اعضا قرار گرفت تصریح
کرد :در نهایت یک فوریت این لوایح به تصویب رسید
و برای بررســی بیشتر به کمیسیونهای تخصصی و
فرعی ارجاع داده خواهد شد .پیشبینی می شود پس
از بررسی این لوایح در کمیســیونهای اشاره شده،
این موضوعات در صحن شــورا بررسی و در نهایت به

تصویببرسد.
ســخنگوی شــورای شــهر همچنین به الیحه
پیشــنهاد و معرفی  30نفر از کارکنان شــهردادی
اشاره کرد و گفت :جلسه یک فوریت الیحه پیشنهاد
و معرفی  30نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم
مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران با
 13رای موافق و  8رای مخالف به تصویب رســید .در
ادامه جلســه نیز پرونده چند باغ در دستور کار شورا
قرار گرفت که در نهایت شــورا به دو قطعه زمین که
شاخصهای باغ بودن را داشتند رای مثبت داد.
اعطا به میــزان افزایــش کرایههای تاکســی،
مینیبوس و اتوبوس اشــاره کرد و افزود :در خصوص
جزئیات این الیحه بنده اطالعی ندارم و باید منتظر
باشــم تا هفته آینده موضوع در صحن شورا بررسی
شود.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد :صبح
امروز و قبل از آغاز پنجاه و ششــمین جلسه شورای
شهر تهران ،جلسه هماندیشی با حضور اعضای شورا
در خصوص فرایند و معیار انتخاب شــهردار تهران

برگزار شد و اعضا نیز نظرات خود را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه شــورای پنجم در مردادماه سال
گذشــته و در فرایند انتخاب شــهردار 16 ،معیار را
مدنظر خود قرار داده بود گفــت :دراین دوره نیز در
خصوص این معیارها بحث و تبادل نظر و قرار شــد
اعضایشورایشهرتهراندرجلسههماندیشیبعدی
نظرات خود را مطرح کنند .در صورتی که اعضای شورا
موافق باشند فرایند و معیار انتخاب شهردار همانند
مردادماهگذشتهانجامخواهدگرفت.
سخنگویشورایشهرتهرانبااشارهبهاینکههنوز
گزینهای برای شــهرداری تهران مدنظر اعضا نیست
گفت :اســامی که در رسانهها و فضای مجازی مطرح
میشود گمانه زنی رسانهای و صحبتهای برخی از
گروههاواصحابسیاسیاستوهیچ ارتباطیبه شورا
ندارد.
وی ادامه داد :قطعا شــورای شــهر تهران تالش
خواهد کرد در یک بازه زمانی مشخص شهردار تهران
را انتخاب کند و این در حالی اســت که طبق قانون
سرپرست شــهردار تهران میتواند به مدت  3ماه در

این مجموعه فعالیت داشته باشــد اما تالش ما این
است که در یک زمان بسیار کوتاه شهردار را انتخاب
کنیم.
اعطا همچنین با اشاره به مطرح شدن نام محسن
هاشمی برای تصدیگری شــهرداری تهران گفت:
قبل از آغاز به کار شــورا ،اعضا مــاده واحدهای را به
امضا رساندند و بر مبنای آن تاکید شد که فردی برای
پذیرفتن مسئولیت از شورا خارج نشود و تا این لحظه
نیز در این باره تغییری حاصل نشده است.

تصویب یک فوریت الیحه تعیین
نرخ جدید کرایه تاکسیهای تهران

اعضای شورای اسالمی شهر تهران در پنجاه و
ششمین جلســه خود با  20رای موافق و یک رای
مخالف یــک فوریت الیحه شــهرداری تهران در
خصوص تعیین نرخ کرایه تاکســی در سال  97را
به تصویب رساندند .در جریان بررسی این الیحه
پورسیدآقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران
با تشریح اینکه نرخ کرایه انواع تاکسی پیش از آغاز
سال  1397پیشنهاد شــده بود ،افزود :با توجه به
اینکه تکمیل این الیحه با تعطیالت نوروز همزمان
شد ،به همین علت ارسال آن به شورا به بعد از عید
موکول شــد .در ادامه این جلسه علیخانی رییس
کمیســیون حمل ونقل شورای شــهر تهران به
عنوان موافق تصویب یک فوریت این الیحه ،ابراز
امیدواری کرد که اعضای شورا به یک فوریت رای
دهند و کمیســیون حمل ونقل شورا نیز آمادگی
دارد در کوتاهترین زمان این الیحه را بررسی کند.
الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه دیگر
موافق این طرح گفت :تصویــب یک فوریت این
طرح باعث میشــود که این الیحه خارج از نوبت
در کمیسیون حمل و نقل بررسی شود و در مرحله
بعد در خارج از نوبت در دســتور کار شورای قرار
گیرد .وی افزود :این تغییرات نیاز به بررسی دارد و
این تصویب فرصت الزم را فراهم میکند.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران با  20رای
موافق یک فوریت این الیحه را به تصویب رساندند.

استقرار عوامل خدمات شهری در
کنار نقاط باران گیر قلب پایتخت

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  6با اشاره به استقرار عوامل خدمات شهری
در کنار حوضچه ها و نقاط باران گیر منطقه گفت:
طی بارش های صورت گرفته روزهای اخیر هیچ
گونه آبگرفتگی در سطح خیابان ها و بزرگراه های
منطقه شــاهد نبوده و نیروهای خدمات شهری
بالفاصلهمشکالتانسدادیرامرتفعمیکنند.
افشــین خدامی گفت :تمام نقطه های آبگیر
منطقه شناسایی و ترمیم شده است و تمهیداتی
اتخاذ شــده تا نظم و ساماندهی خیابان های قلب
پایتخت در هنگام نزول باران برقرار باشد.
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  ۶از پاکسازی و الیروبی  37حوضچه اصلی
از معابر قلب پایتخت خبــر داد و گفت :با توجه به
فصل بهار و بارندگی و به منظور تســهیل هدایت
آب های سطحی پیش از این هفت هزار و سیصد و
هفتاد متر از کانال های سطح منطقه الیروبی شد.
خدامی تاکید کرد :به منظور جلوگیری از بروز
آبگرفتگی معابر و در راستای ضرورت تسهیل در
رفت و آمد شهروندان پاکسازی و الیروبی کانال ها،
مسیل ها و انهار سطح منطقه اهمیت بسزایی دارد.
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  6در ادامه افزود :بازسازی و الیروبی قنات
های موجود در سطح منطقه از دیگر برنامه های
صورت گرفته شده است.

4هزار متر مربع از پیاده
روهای منطقه  15بهسازی شد

بیش از  4هزار مترمربع از پیاده روهای منطقه
 15با هدف حفظ و نگهداشــت شهر و تسهیل در
عبور عابرین پیاده طی ســال گذشته بهسازی و
مرمت شد .علیرضا حالجیان معاون فنی و عمران
شــهرداری منطقه 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 وی در مجموع  4هزار و 163مترمربع
بهسازی پیاده رو ها منطقه ،بیشترین عملیات در
معابر ناحیه یک به مساحت 1211اجرا شد.
حالجیان در ادامه خاطرنشــان کرد :عملیات
پیاده روســازی در معابر ناحیــه دو به متراژ 553
مترمربع در انتهای خیابان نصریــک  ،بلوار ابوذر
حدفاصل خیابــان هانی تا خیابان بقایی ،ناحیه4
بــه متــراژ  1050مترمربع در شــهرک کاروان
خیابان امام زمان(عج) از خیابان اسکندرلو ،ناحیه
 5به متــراژ 173مترمربع و ناحیه  6به متراژ 841
مترمربع در مسگرآباد ،پشت دیوار بیمارستان و
مسعودیه ،خیابان ده متری چهارم انجام شد.
به گفته وی این عملیــات در ناحیه  7به متراژ
 335مترمربع در قیامدشت ،ابتدای خیابان باهنر
حدفاصل کوچه 10تا 12و خیابان ولیعصر شمالی
از نواحی حریم منطقه به اجرا درآمد.

