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خانه نیما یوشیج به فهرست
آثار ملی بازگردانده میشود

پانا  :رئیس کمیته میراث فرهنگی شــورای
شهر تهران میگوید خانههای تاریخی بخشی از
هویت پایتخت اســت و قرار است با پیگیریهای
حقوقی ســازمان میراث فرهنگــی خانه «نیما
یوشــیج» مجددا خریداری و به فهرست آثار ملی
کشور بازگردانده شود .حسن خلیل آبادی درباره
حفظ و احیای خانههای تاریخی در تهران گفت:
اقدامی که کمیته میراث فرهنگی شورا با همکاری
شــهرداری و اداره میراث فرهنگی شهر تهران در
دستور کار قرار دارد شناسایی خانههای تاریخی
اســت .پس از اینکه بناهای تاریخی شناســایی
شدند ،ثبت شده و پس از آن مورد تملک شهرداری
یا اداره میراث قرار میگیرند.
رئیس کمیته میراث فرهنگی شــورای شهر
تهران تصریح کــرد :هنگامی که بناهای تاریخی
در فهرســت آثار ملی ثبت میشــوند ،مورد احیا
و مرمت قــرار میگیرند .وی با اشــاره به تعیین
تکلیف وضعیت خانه نیما یوشیج گفت :قرار شد
از طریق ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری
اقدامات جدیتری صورت بگیرد .رئیس سازمان
میراث فرهنگی نیز برای بازگرداندن و ثبت مجدد
این بنای تاریخی دســتور داده و قرار است این بنا
خریداری و در فهرست آثار ملی ثبت شود.
خلیلآبادی افزود :سعی میشود در مذاکراتی
که با میراث فرهنگی و مالــکان خانه نیما انجام
میشــود ،این بنا مجــددا خریداری شــده و در
فهرست آثار ملی ثبت شود.

استعفایمسجدجامعیازریاست
ستاد هماهنگی شورایاری های

احمد مسجدجامعی عضو شــورای اسالمی
شهر تهران و رئیس ستاد شــورایاری های شهر
تهران ،چهارشنبه هفته گذشته استعفای خود را
به محسن هاشــمی ،رئیس شورای اسالمی شهر
تهران ،ارائه داد .در متن استعفای وی آمده است:
حضوراینجانبدرستادهماهنگیشورایاریها
بر اســاس باور قلبی به اثر بخشی شورایاری ها در
اداره بهتر شــهر و البته برای حفظ انسجام ستاد
بود و در این مدت تالش کردم تجربه ســال های
پیشــین خود را در اختیار همکارانم بگذارم ،هر
چند در نهایت بر روی انتخاب دبیر ستاد ،اجماعی
حاصل نشــد .برای ادامه کار با درخواست اعضای
ســتاد هماهنگی تمام وظایف بــه نائب رئیس
محترم ستاد واگذار شد و کلیه احکام و امور جاری
با امضای ایشان به جریان افتاد و بنا را بر آن نهادم تا
پایان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورایاری ها
و برای حفظ یکپارچگی کارها حضور داشته باشم.
خوشبختانه در مدت این چندماه برنامه و بودجه
سالیانه ستاد با رویکرد تحول بخشی تنظیم و به
تأیید کمیسیون برنامه و بودجه رسید .آیین نامه
انتخابات هیأت رئیســه شورایاری ها نیز اصالح و
تقسیم مناطق بین  6عضو محترم انجام و اقدامات
الزم برای برگزاری این انتخابات به عمل آمد.
اکنون با توجه به عادی شــدن شــرایط و به
جریــان افتادن امــور و تثبیت پســتها و اتمام
انتخابات همان گونه که پیشترها نیز به جنابعالی
این موضوعــات و عدم حضور در ســتاد را یادآور
شدم و قبل از آن نیز به همکارانم اطالع داده بودم
کناره گیری خود را از عضویت در ستاد هماهنگی
شورایاری ها اعالم می نمایم.

هشدار محیط زیست نسبت به
گوگرد موجود در بنزین تهران

پانا :معــاون پایش و نظارت محیط زیســت
اســتان تهران درباره پایش ســوخت مصرفی در
پایتخت میگوید گوگرد موجود در بنزین عرضه
شده در برخی جایگاههای ســوخت باالتر از حد
استاندارداست.
محمد رستگاری درباره باال بودن میزان گوگرد
بنزین در شــهر تهران گفــت :نمونهبرداریهای
محیط زیست از ســوخت بنزین به طور منظم از
جایگاههای سوخت انجام میشود و این نمونهها
در آزمایشــگاههای معتمد مــورد آزمایش قرار
میگیرد ضمن اینکه کیفیت ســوخت مصرفی
در کالنشــهر تهران به صورت مستمر از طریق
سازمان اســتاندارد بررســی و کنترل میشود.
معاون پایش و نظارت محیط زیســت اســتان
تهران گفت :شاخص استاندارد گوگرد در بنزین
 50اســت و در نمونههایی که آزمایش شده این
شاخص در برخی از جایگاههای سوخت تهران تا
 120هم گزارش شده است .همچنین در یکی از
جایگاه های سوخت گازوئیل در تهران عدد گوگرد
4000 ppmبوده اســت .وی افزود :بســیاری از
نمونهبرداریهای محیط زیســت ،نشان میدهد
شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است اما رعایت
اســتاندارد گوگرد در بنزین هنوز صورت نگرفته
است .رســتگاری ادامه داد :مشکل فعلی آلودگی
هوا فقط به موضوع ســوخت و گوگرد آن مربوط
نمیشــود هرچند این موضــوع در آلودگی هوا
تأثیرگذار است اما مواردی که در افزایش آلودگی
تهران دخیل هستند ،زیاد است و نمیتوان فقط
به باالبودن گوگرد در بنزین اکتفا کرد .پیروزبخت
رئیس سازمان ملی اســتاندارد اخیرا درخصوص
پایش کیفیت بنزین تهران گفته است که میزان
گوگرد موجود در بنزین تهران ۶۰ ،بوده درحالی
که این رقم باید به صورت استاندارد  ۵۰باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به ایمن
نبودن ســاختمان هــای اداری و دولتی درپایتخت
هشدار داد.
سلمان خدادادی درگفت وگو با خانه ملت ،با اشاره
به اینکه یکی از معضالت اساسی تهران قبل از بررسی
استحکام ساختمان ها نوع ساخت و ساز آنها در جهت
امدادرسانی اســت ،گفت :درصورت وقوع حادثه و یا
اتفاقی خدمات رسانی به مردم بسیار سخت و دشوار
است ،متاسفانه شــهرداران در طی سالیان گذشته
اقداماتی را در شهرســازی انجام دادند که درصورت
وجود یک مشــکل جزیی هم تمامی معابر و مسیرها
مسدود خواهد شد.
نماینده مردم ملکان درمجلس شــورای اسالمی،
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ایمنی ساختمانهای دولتی بحران جدید پایتخت
با بیان اینکه درخیابانهــای  18متری برج های 40
متری ساخته شــده اســت ،افزود :کافی است یک
ساختمان دچار آسیب شــده و یا در زلزله ای ریزش
کند ،قطعا امدادرسانی ها به مردم دچار مشکل خواهد
شــد؛ بنابراین پیش از توجه به هرمسئله ای باید به
دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی درتهران درجهت
ایجاد منافع بیشتر مسئوالن مربوطه را مذمت کرد؛
متاسفانه تراکم فروشی ها تنها با هدف اداره شهر بوده
وهیچتاثیرمثبتیبرایتهراننداشتهاست.
وی با بیان اینکه نوع ســاخت و سازهای پایتخت

نشانیاز فاجعهملیاست،تصریحکرد:اکثر ساختمان
های مسکونی و دولتی درتهران جدید بوده و متعلق
به همین چند ســال اخیر است ،قطعا بخش وسیعی
از ســاختمان های دولتی در همین چند سال اخیر
ساخته شده است؛ بنابراین اگر این بناها از استحکام
الزم برخوردار نیست ،نشان از وجود شرایط نابسمان
بر شهرســازی پایتخت دارد؛ در این شــرایط باید از
مسئوالن شهری پرسید که چگونه مجوزهای ساخت
و ســاز را صادر کردنــد .خدادادی با اشــاره به اینکه
درصورت وجود مشــکالت ایمنی چطورمجوزهای

الزم برای ســکونت صادر شده است ،گفت :ساخت و
سازها انجام و مجوزهای الزم برای سکونت صادر شده
اســت ،در حال حاضر چطور ممکن است که بگوییم
ساختمان های اداری و دولتی درتهران ایمن نیستند؛
تمامی مسئوالن شهری از گذشته تا کنون باید نسبت
به این مسئله پاسخگو باشند؛ حتی باید متخلفان را
نیز مجازات کرد ،اگر بناهای سیســتم اداری کشور
امن نباشد ،پس وای به حال ساختمان های مسکونی
توسط خود مردم ساخته شده است.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس ،با بیان اینکه

شهردار تهران خبر داد:

افزایش سرعت نوسازی بافتهای فرسوده ظرف 2سال آینده

شــهردار تهــران از افزایش ســرعت
نوسازی بافتهای فرســوده شهر تهران
ظرف سالهای  97و  98خبر داد.
محمد علی نجفــی در آیین افتتاح 33
پروژه اجتماعی فرهنگی و عمرانی منطقه
 17گفت:در هرکجای کشور و شهر ما که
خدمت جدید به شــهروندان عرضه می
شود موجب خوشــحالی همه ما میشود.
هر اقدامی برای ایجاد آســایش بیشــتر
شهروندان صورت گیرد قابل احترام است
و باید دست هم کســانی که در آن دخیل
بودهاندبایدبوسید.
شــهردار تهران در بخشی از سخنانش
به خدمات ارائه شــده در شهر تهران اشاره
کرد و افزود :خدمات زیادی به شهروندان
تهران ارائه شده؛ اما عدهای تالش میکنند
این خدمات را کم بها و مشــکالت را پر بها
نشــان 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 :درمنطقــه 17خدماتی که
ارائه شده بسیار با ارزش است .این منطقه
با اینکه یکی از مناطق کوچک شهر تهران
میشــود اما به لحاظ اهمیتی
محســوب َ
که مردم این منطقــه در جنگ تحمیلی
با اهدای 4000نفرشــهید داشته اند این
منطقه را به دار الشهدا بدل کردهاند .به این
ترتیب نسبت شهدا به جمعیت این منطقه
باالتر از این نســبت در مناطق دیگر شهر

تهران اســت .لذا زندگی و خدمت دراین
منطقهافتخاراست.
وی با اشــاره به انتقال خط راه آهن به
زیر زمیــن در این منطقــه در خصوص
تعیین تکلیف زمینهای آزاد شده با انتقال
خط راه آهن گفت :بیش از دو ماه اســت 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 شــود .امیدواریم این توافق
حاصل شــود .البته قیمتهایی که برای

واگذاری اعالم میشــود با وجــود اینکه
شــهرداری تهــران می خواهــد کار عام
المنفعهای انجام دهند بســیار باال است و
امیدواریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
نجفی به وجود بافت فرسوده در منطقه
 17اشاره کرد و افزود :میزان بافت فرسوده
منطقه نسبت به وسعت آن باالترین نسبت
به مناطق دیگر شهر تهران است لذا برنامه
جدیدی که توسط شخص رییس جمهور
برای نو سازی بافت فرسوده دنبال میشود
را در منطقه  17به صورت پایلوت پیگیری
خواهیم کرد .قطعــا این طرح جدید مورد

حمایت رییس جمهور است و اولین کلنگ
آن نیز در منطقه 17زده شــده اســت که
امیدواریــم در حوزه نوســازی بافتهای
فرســوده در منطقه  17و کل شهر تهران
شاهدتحولباشیم.
نجفــی بــه شــعار امید ،مشــارکت
وشــکوفایی اشــاره کر د و افزود :امید به
عنوان محــور اول و مشــارکت به عنوان
محــور دوم باید محقق شــود و بی تردید
شــهر را بدون مشــارکت مردم نمیتوان
اداره کــرد و این مشــارکت زمانی محقق
خواهد شــد که مردم ،شهر و شهرداری را

متعلق به خود بدانند .همچنین محور سوم
که نقطه مطلوب ما اســت شکوفایی شهر
و شهروندان است که باید شرایطی فراهم
کنیم که همه شــهروندان امکان رشــد و
شکوفاییراپیداکنند.
شــهردار تهران در پایان این مراسم و
درجمع خبرنــگاران در خصوص افتتاح
پروژههای دیگری در ســطح مناطق 22
گانه شــهر تهران و تا پیش از پایان ســال
جاری گفــت :قطعا تا قبل از پایان ســال
 96در سه یا چهار منطقه دیگر پروژههای
جدیدی را به افتتاح خواهیم رســاند که
بیشــتر این پروژهها نیز کوچک و محلی
هستند و همه بخشهای شهرداری تهران
را همانند فضای سبز ،ورزشی و عمرانی در
برمیگیرد.
وی در خصــوص نوســازی بافتهای
فرسوده شــهر تهران نیز گفت :شهرداری
با حمایت دولت و شــخص رییس جمهور
برنامه جدیدی را برای نوسازی بافتهای
فرســوده آغاز کرده که امیدواریم به این
ترتیب سرعت نوسازی بافتهای فرسوده
افزایشپیداکند.
نجفی ادامه داد :ظرف  15سال گذشته
تنها  40درصد بافتهای فرسوده در شهر
تهران نوسازی شده که ما امیدواریم ظرف
 5ســال آینده نصف میــزان باقی مانده را
نوســازی کنیم لذا نوید آن را میدهیم که
در سال  97و  98نوســازی بافت فرسوده
سرعتبیشتریخواهدگرفت.

کلیات بودجه هزینهای شهرداری تهران تصویب شد

افزایش  180میلیارد تومانی بودجه حمل و نقل عمومی

با موافقت اعضای شــورای اسالمی شهر تهران کلیات بودجه هزینه ای
شهرداری تهران تصویب شــد و براساس آن  180میلیارد تومان به بودجه
حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک افزوده شد.
صبح دیروزادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال  97شهرداری در حوزه
ماموریتها و هزینهها بر روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسالمی شهر تهران در تشریح بودجه پیشنهادی  6حوزه ماموریتی
شهرداری تهران ،گفت  :بودجه سال  96شهرداری تهران بالغ بر  17هزار و
 900میلیارد تومان بوده که شهرداری تهران برای سال  97بودجه  17هزار
و  500میلیارد تومانی را پیشنهاد داده است  .بر اساس بررسی ها و بازنگری
که در ردیف های درآمدی ،بودجه  17هزار و  430میلیارد تومانی از سوی
شورا پیشــنهاد گردید که بر این اساس  70میلیارد تومان درآمدها کاهش
پیدا می کند.
وی ادامــه داد  :در موازنه بین درآمدهــا و هزینه ها نیز به دلیل اهمیت
ماموریت حمل و نقل و ترافیک  33میلیارد تومان ســهم ماموریت حمل و
نقل و ترافیک افزایش پیدا کرده است لذا در این مورد با یک عدم توازن 100
میلیاردتومانیمواجههستیم.
الویری در ادامه افزود  :ما می توانیم به دو روش بودجه را بررســی کنیم
یکی به صورت دستگاهی و یکی به صورت ماموریتی که در هر دو روش باید
از کل به جز برسیم  .در ادامه جلسه جدول پیشنهادی کمیسیون بودجه به
رای گذاشته شد که با 11رای مخالف به تصویب نرسید.
همچنین محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا
پیشــنهاد کاهش  180میلیارد از حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی
شهری و اضافه شدن آن به حوزه حمل ونقل و ترافیک را ارائه نمود.
در پایان این پیشنهاد با 14رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه جلسه پیشــنهاد افزوده شــدن  150میلیارد تومان به حوزه
اجتماعی و فرهنگی نیز از ســوی اعضای این کمیسیون مطرح شد که از
محل حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری کاسته شود.
ســخنگوی شــورای شــهر تهران در خصوص
تبصرههــای مصوب جلســه دیروز شــورای شــهر
توضیحاتی ارائه کرد و گفت :در جلســه روز سه شنبه
شورای شهر بحث تصویب سقف درآمدی شهرداری
در شش حوزه مأموریتی روی میز بررسی قرار گرفت.
علــی اعطا ظهر با حضــور در جمــع خبرنگاران
به تشــریح جزییات جلسه شورای شــهر پرداخت و
گفت:وی با بیان اینکه در این جلسه تنها سطح کالن
بودجه بررسی شد و بررســی کد و ردیفهای بودجه
به جلسه بعدی موکول شد ،گفت :در این جلسه چند
مصوبه داشتیم که به تشــریح اهم آنها می پردازیم و
در ایــن جلســه شــهرداری موظف شــد در اجرای
مأموریتهای محوله در ســال  97به میزان  5درصد
ت تمام شده خدمات را کاهش دهد.
قیم 
ســخنگوی شــورای شــهر تهران با بیان اینکه
شــهرداری موظف شــد در راســتای چابک سازی
سازمانها و شــرکتها از طریق ده درصد واحدهای
سازمانی که عناوین شغلی غیر مصوب دارند ،نسبت

سید محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصادی شورا به عنوان مخالف
گفت :من به عنوان کســی که از کودکی در تبلیغات داخلی و خارجی بوده
ام می گویم که ایــن روش تبلیغ فرهنگی که باید ســالی  1800میلیارد
تومان به نام حوزه فرهنگی ولی با مقاصد سیاسی آن هم با ساخت مساجد
 9میلیاردی هزینهشودنتیجهبخشنیست.جامعهمادرسالهایگذشتهبه
این رویه واکنش منفی نشان داده است.
میر لوحی افزود  :من به شدت موافق کار فرهنگی هستم که با محوریت
حمل و نقل ریلی و کاهش اســیب های اجتماعــی و کاهش الودگی هوا و
ترافیک باشد  .در ادامه محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی
به عنوان موافق این پیشــنهاد گفت :در دوران گذشته دیگران کار خالف
کردند شما میخواهید این کاســه را بر سر آیندگان شهر تهران بشکنید.
کجایکارهستید؟
وی ادامه داد :مدیران قبلی و دوستانشان دهها هزار میلیارد از حوزههای
دیگر هزینه کردند و بزرگترین معترض به آن ،بنده بودم و اولین کسی که
عنوان شهر سوخته را مطرح کرد من بودم .
حقشناس گفت :ســه هفته پیش این تذکر را دادهام شهردار تهران از

 9معاون خــود 7 ،معاون را جدید منصوب کرد و یــک نفر را تثبیت کرد و
معــاون فرهنگی و اجتماعی هم از  6ماه گذشــته تاکنون بالتکلیف مانده
اســت .در حالی که در ســاختار بودجه ،این معاونتها هســتند که از آن
حمایت میکنند .وی ادامه داد :متأسفانه معاونت برنامهریزی نتوانست از
حقوق حوزه معاونــت فرهنگی ،در غیاب معاون فرهنگی دفاع کند .نیاز به
چشمبندی نیست فقط چشمتان را باز کنید و ببینید که بودجه فرهنگی
چقدر کم شده است.
حقشــناس گفت :تمایز ما با دوره قبل در حوزه فرهنگ اســت نه در
بوستانســازی یا حملونقل و ترافیک ،چرا که آنهــا در این حوزهها بهتر
میساختندومامشکلینداشتیم.
در ادامه سید حسن رســولی گفت  :در تبصره های بودجه تعیین شده
است که تمام مناطق و نیز سازمان ها و شرکت ها موظف هستند 3.5درصد
از کل اعتبارات در حوزه تملک دارایی را صرف امور فرهنگی کنند که به این
ترتیب در مقابل  354میلیــارد کاهش بودجه  346،میلیارد تومان جبران
خواهد شد .در ادامه نیز ابراهیم امینی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی
گفت  :متاســفانه به دلیل اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی در شهرداری
متولی ندارد کسی نبوده که از بودجه این معاونت دفاع کند بنابراین مورد بی
مهری قرار گرفته است.
وی ادامه داد :در حالی که در برنامه های اعالمی ما تاکید بر این بوده که
می خواهیم به روح و جان شهر توجه کنیم .الزم است بودجه برای کارهای
عمیق در حوزه فرهنگی دیده شــود .اگر می خواهیم نشاط ایجاد کنیم با
جیب خالی نمی شود.
اگر کاهشی در بودجه باشد باید نسبت عادالنه ای داشته باشد.
که پس از بحث و بررسی این پیشنهاد نیز با11رای مخالف تایید نشد.
در نهایت پس از بحث و بررسی اعضای شورا سقف جدول ماموریت های
شش گانه شهرداری تهران تنها با یک تغییرتصویب شد  .براساس این تغییر
 180میلیارد تومان از حوزه ماموریتی هوشــمند سازی کاهش و به حوزه
ماموریتی حمل و نقل و ترافیک افزوده شد.

با تصویب شورای شهر تهران:

حقوق آتشنشانان افزایش مییابد

به چابک سازی ســازمان اقدام کنند ،گفت :در حوزه
نظارت نیز شــهرداری مکلف شــد عملکرد بودجه را
از طریق یک سامانه در اختیار شــهروندان و اعضای
شورای شهر قرار دهد تا زمینه نظارت همگانی فراهم
شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در ســال  91شورای شهر
وقت ،مصوبــهای در خصوص اخذ عــوارض ایمنی از
ساختمانها داشته است گفت :این موضوع در یکی از
تبصرهها نیز دیده شد اما در این تبصره قید شد که100
در صد عوارض ایمنی به حساب سازمان آتشنشانی
واریز شــود تا این ســازمان نیز هزینه را صرفا صرف
احداثایستگاهوخریدتجهیزاتکند.
ســخنگوی شــورای شــهر تهــران همچنین
گفت:سازمان آتش نشــانی موظف به ترمیم حقوق

کارکنان عملیاتی « آتشنشانان قهرمان» شد ،اعضای
شورای شهر به الحاق پیشنهادی به تبصره های بودجه
در خصوص اصــاح دســتورالعمل پرداخت حقوق
کارمندان و نیروهای عملیاتی ســازمان آتش نشانی
از رتبه  ٤تا  ،١٤رای مثبت دادند.براین اســاس حقوق
کارمندانعملیاتیآتشنشانیافزایشمییابد.
اعطا افزود :در یکی از تبصرهها نیز شهرداری موظف
شــد در آمد حاصله از وصول جرائــم را برای حفظ و
گسترش فضای ســبز در چند منطقه کم برخودار با
اولویت خرید باغات صرف کند؛ چرا که در این مناطقی
که در تبصره قید شده سرانه فضای سبز خوب نیست.
وی درباره اعتراضات رییس کمیســیون فرهنگی
به کاهش بودجه فرهنگی پایتخت گفت :دقت داشته
باشید که بودجه انقباضی بســته شده است اما هنوز

هم وارد ردیفها نشــدهایم هرچنــد که در تبصرهای
مشخص شد که همه معاونتها و ...سه و نیم درصد از
درآمدهای خود را باید در راستای فرهنگسازی و برای
جبران کاهش بودجه معاونــت فرهنگی و اجتماعی
صرفکنند.
سخنگوی شــورای شــهر تهران در ادامه درباره
چرایی رأی دادن اعضای شــورای شهر به بودجه 45
میلیارد تومانی در اختیار شهردار نیز تصریح کرد :فردا
بعد از بررســی ردیفهای بودجه به این سوال پاسخ
میدهم؛ اما دقت داشته باشــید که نظارت بر بودجه
و تبصرهها وجود دارد و بحث نظــارت گریزی در این
بودجه 45میلیاردتومانیمطرحنیست.
وی افزود :یکی از مســائل چالش برانگیز جلســه
دیروز درباره بازپرداخت بدهیها به بانکها و پیمانکارا
ن بود گفت :در این تبصره به شهرداری مجوز داده شد
تا سقف معینی نســبت به فروش و تهاتر امالک اقدام
کند البته با رأی اعضای شورای شهر مقرر شد تا لیست
امالک قبل از تهاتر به تایید شورای شهر برسد.

شهرداری باید در این دوره به هرنحوی از این مسائل
جلوگیری کند ،افزود :حداقل برای ساخت و سازهای
جدید شهرداری مقاوم ســازی را در دستور کار قرار
دهد ،به مسئوالن ساختمان های نا ایمن تذکر داده و
نسبتبهاینمسئلهبیتوجهینکند.
مناطق

نخستین استارت آپ
گردشگری شهری برگزار شد

گردشگری شهری و صنعت توریسم با استفاده
از ظرفیت های بالقوه شــهر تهران بــرای ارتقاء
فرصت های کارآفرینی طرحــی ،برنامه ریزی و
توسعهمییابد.
محمود منیعی مشاور عالی شهردارمنطقه یک
در نخستین رویداد استارت آپ ویکند گردشگری
شــهری شــمال تهران که در مرکز علوم وستاره
شناسی برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت:
این اســتارت آپ ویکند گردشگری شهری که با
شعار «رویاهایت را شهری کن » با هدف گسترش
گردشگری در حوزه شهری طراحی و برنامه ریزی
شده و با مشارکت گروه های کارآفرین ،مدیریت
شهری ،سرمایه گذاران ،فعالین حوزه گردشگری
و فناوری های نوین توســط ســتاد گردشگری
شهرداری منطقه یک برگزار شد.
مشاور شهردار منطقه یک ودارنده جایزه تهران
با بیان ظرفیتهای بالقوه شــهر تهران در حوزه
گردشگری و صنعت توریســم افزود :در راستای
افزایش گردشــگری شــهری و توریسم اقدامات
شایسته ای در شهرتهران رقم خورده است و در این
استارتاپنیزتالشکردیمیکرویدادتخصصیدر
حوزه گردشگری شهری با محورهای  ،گردشگری
ســامت ،اکوتوریســم ،گردشــگری مذهبی و
فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری
شهرتهرانبرگزارکنیم.
سعید کارگران معاون امور اجتماعي و فرهنگي
شهرداری منطقه یک نیز در این گردهمایی گفت:
این رویداد ســه روزه ضمن آمــوزش اصول مهم
کارآفرینی ،با تشکیل کارگاههای عملی تیمسازی
و پرورش ایده  ،مشــتاقان کـــارآفرینی در حوزه
گردشــگری را گرد هم آورد تا با اشتراکگذاری
ایـدههایشـــان و تشــکیل تیمها به راهاندازی
بوکاربپـردازند.
مدلهایکس 

ایمنسازیبوستانهای
شرق پایتخت

«بوســتان های شــرق تهران ایمن سازی و
مناسب سازی می شوند ».ناصر رضا پور سرپرست
معاونت خدمات شهری منطقه 8با اعالم این خبر
افزود :ایمن ســازی بوســتان ها ،از دو سال پیش
در منطقه  8آغاز شــده و بوستان فدک به عنوان
نخستینبوستانایمنسازیشد.
وی درباره ایمن سازی آبنماها توضیح داد :نرده
کشی،کمکردنعمقآبنماها،خروجپمپهایبرقی
از آبنماها و اســتفاده از برق غیرمستقیم دوازده
ولتی برای روشنایی آبنماها از دیگر اقدامات در این
بوستاناست.
رضا پور به ایمن سازی زمین ها و وسایل بازی
در بوستان فدک اشاره کرد وافزود :در همه بوستان
های منطقه  8لــوازم فلزی بازی جمــع آوری و
وسایل بازی ایمن به جای آنها تعبیه شده است.
وی از ایمن سازی پارک تمدن در شرق تهران
خبر داد و یادآور شــد :بر اســاس دستور العمل
بایستی در هر ناحیه یک بوســتان بزرگ به طور
کامل ایمن ســازی شــود .رضا پور اظهار داشت:
در منطقه  8سه بوستان فدک ،تمدن و بهارستان
ایمن سازی میشوند که 2بوســتان اول به طور
کامل ایمنسازی شده است و ایمن سازی بوستان
سوم به زودی آغاز می شود.

احیاء بازیهای خیابانی
و محلی در منطقه 10

شهردار منطقه  10از احیاء بازی های خیابانی
و محلی و اهتمام برای تحقق راهبرد شهر دوستدار
کودک خبر داد.
ســهیال صادق زاده مهم ترین مقوله این حوزه
را ارتقاء فرهنگ شــهروندی عنوان کرد و افزود:
ابتکار شــاخص منطقه در حوزه کودکان اجرای
برنامه خیابان در دســت بچه ها بود که در آذر ماه
سال جاری در خیابان رودکی برگزار شد و با توجه
به استقبال شــهروندان برنامه ریزی برای اجرای
مستمر آن در دستور کار قرار دارد.
وی افــزود :همچنین در ابعــاد کوچکتر نیز
بازیهای بومی و محلی بار دیگر در منطقه احیاء
میشــود که راهحل و ابتکاری بــرای یادآوری و
معرفی بازیهای ســالم و پرنشــاط به کودکان
است و به دلیل انجام آن ها در هوای آزاد و داشتن
تحرک زیاد به صورت گروهی ،نشاط و سالمت را
به کودکان هدیه میکند و تمرینی برای شــکل
گیری روابط اجتماعی و ایجــاد روحیه تعاون و
همکاریمیباشد.

