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در شهر
یادداشت

پرداخت ۵۲۰۰میلیارد تومان
از بدهیهای گذشته شهرداری

نماینده تهران از پرداخــت  ۵۲۰۰میلیارد
تومان از بدهیهای دوران گذشــته شهرداری
تهران خبر داد.
محمــود صادقی در توئیتــی به توضیحاتی
درباره نشست روز یکشنبه نمایندگان تهران و
اعضای شورای شهر تهران پرداخت.
وی در ایــن توئیت نوشــت« :سرپرســت
شهرداری تهران در جلسه نمایندگان مجلس و
اعضای شورای شهر گفت :شهرداری را با بدهی
فــراوان و هزینه ماهانــه  ۴۷۰میلیارد تحویل
گرفتیم .با شناســایی مجاری نشتی پول ضمن
پرداخت حقوق و مزایــای معوق ۴۰۰ ،میلیارد
بیمه و مالیات معــوق و  ۵۲۰۰میلیارد تومان از
بدهیهای گذشته را پرداخت کردیم».
بعدازظهر روز گذشــته مجمــع  ۵۱نفره از
نمایندگان پایتخت و اعضای شورای شهر ،اولین
نشست مشــترک در سال جدید را برای بررسی
مسائل مربوط به تهران و استعفای نجفی برگزار
کردند.

 700مدرسه تهران نیازمند
تخریب و بازسازی است

ایرنا :مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران
با اشــاره به فعالیت حدود 2هزار و  400مدرسه
دراین شــهر گفت :از این تعداد  700مدرســه
نیازمند تخریب و بازسازی است.
عباســعلی باقری با اشــاره به کمبود 500
مدرســه در شــهر تهران اظهار کرد :میانگین
جمعیــت دانش آمــوزی در کالس های درس
بیشــتر از  32نفــر و بین  41تا  43نفر اســت و
براین اساس نیازمندیم مدارسی ساخته شود که
میانگین این جمعیت به  28نفر برسد و حداکثر
کالس درس 33نفره داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه براساس شیفت کاری
 2هزار و  600مدرســه دولتی و یک هزار و 600
مدرسه غیردولتی در شــهر تهران فعالیت می
کند ،گفت :از لحاظ ســاختمان حدود 2هزار و
 400مدرسه در این شهر فعالیت می کنند.

باقری ،طرح تجاری سازی مدارس فرسوده و
بدون اســتفاده برای تامین اعتبار و بودجه برای
نوســازی و ســاخت مدارس جدید را از جمله
راهکارهای جبران کمبود فضای آموزشی عنوان
کرد و افزود :این موضوع در قانون بودجه سال 96
و  97آمده اما تاکنون اجرایی نشده که امیدواریم
با همکاری شــورای آموزش و پرورش ،شورای
اسالمی شهر تهران و شهرداری اجرایی شود.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره
وضعیت کمبــود فضای آموزشــی در منطقه
 22اظهار کرد :ایــن منطقه حداقل نیازمند 50
مدرسهاست.
وی گفت:براســاس قانون تامین سرانه های
خدماتی مانند فضای سبز و فضای آموزشی جز
اقداماتی بوده که شــهرداری باید انجام می داد
که متاسفانه در سال های گذشته انجام نشده و
سال  ،96شهرداری منطقه  ،22برای نخستین
بار قطعه زمینی را برای ساخت مدرسه در اختیار
آموزش و پرورش قرار داد که امیدواریم این روند
ادامه داشته باشد.

مأمورانشهربانمتخلف
توبیخمیشوند

رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت:
در راستای احقاق حقوق شهروندان و اجرای قانون
وبامشارکتآحادمردم،مأمورانبرگزیدهمعرفیو
تشویقومتخلفینتوبیخخواهندشد.
محمدجواد شــیرازی با بیان اینکه نیروهای
خدوم و پاکدست شــهربان و معبربان شهرداری
تهــران در انجــام ماموریتهــا و وظایف محوله
زحمات زیاد و دشــواری را متحمل میشــوند،
گفت :به همین منظور به زودی؛ مأمورین برگزیده
معرفی و تشویق خواهند شد.
وی اظهار کرد :شــهروندان تهرانی در صورتی
که از نیروهای خاطی شــهربان و معبربان شــهر
تهران شــکایتی دارند میتوانند در ساعات اداری
به آدرس خیابان بهشت ،ضلع جنوبی پارک شهر،
جنب درب اصلی شهرداری تهران ،اداره رسیدگی
بهشکایاتسازمانبازرسیمراجعهکنند.
رییس سازمان بازرسی شــهرداری تهران در
ادامه افزود :لیست مشــخصات کامل شهربانان
و معبربانان به تفکیک منطقــه و ناحیه به همراه
عکس ،تهیه شده و شهروندان میتوانند در زمان
مراجعهافرادمتخلفراشناساییومعرفیکنند.
شــیرازی گفت :بی تردید ،به شکایات مردمی
درباره ایجاد ناهنجاری ،برخورد نامناسب با بساط
گستران و یا هرگونه درخواست توسط شهربانان
و معبربانان شهرداری تهران ،بدون چشم پوشی
رسیدگی و حقوق تضیع شــده شهروندان احیاء
خواهدشد.
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ساالری و حق شناس به عنوان اعضای جدید شوراي آموزش وپرورش
شهرتهران انتخاب شدند

اولیــن جلســه شــوراي آمــوزش وپرورش
شــهرتهران در ســال  97و بــا اعضــای جدید
برگزارشد.
در آخرین جلســه شــوراي آموزش وپرورش
شهرتهران در ســال  ، 96محمد ساالری و محمد
جواد حق شناش از شورای شهر تهران و همچنین
علیرضــا رحیمــی و فریده اوالد قبــاد از مجلس
شورای اســامی با رای اعضای شــوراي آموزش

وپرورش شــهرتهران به عنوان اعضای جدید این
شورا انتخاب شده بودند.
اولیــن جلســه شــوراي آمــوزش وپرورش
شــهرتهران در ســال  97دیــروز دوشــنبه و با
حضور مقيمي اســتاندار تهران ،محسن هاشمي
رفسنجاني رئيس شوراي شــهر تهران ،فرهادي
فرماندار تهران ،باقري مديركل آموزش و پرورش
شــهر تهران ،رحيمي نماينده مجلس شــوراي

اسالمي ،محمد ساالري و محمد جواد حق شناس
اعضای شوراي شهر تهران ،تندگويان معاون امور
جوانان وزارت ورزش و اعضاي شــوراي آموزش و
پرورش برگزارشد.
در این جلســه تبییــن رویکردهــا ،اهداف و
سیاست ها در ســال جدید و بررسی آسیبهای
اجتماعــی در مــدارس مــورد بحث و بررســی
قرارگرفت.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعالم کرد:

 10هزار تاکسی در صف انتظار نوسازی
 Pشرکتها باید مالک تاکسی باشند نه اشخاص


مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شــهر تهران با بیان اینکه
در ســال گذشــته  4هزار و  500تاکسی
نوسازی شده اســت ،گفت :خودروسازان
نوسازی تاکســیها را متوقف کرده و هم
اکنون  10هزار تاکســی در صف انتظار
نوسازیهستند.
علیرضا قنادان مدیر عامل ســازمان
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهر
تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه با
بیان اینکه شعار اصلی سازمان تاکسیرانی
در دوره جدید مدرنسازی تاکسیرانی در
تهراناست،اظهارکرد:تاکسیرانهاسطح
تماس زیادی با اجتماع و شهروندان دارند
و عالوهبر اینکه زیــر مجموعه اقتصادی
شــهر محســوب میشــوند در مبحث
اجتماعی و فرهنگی نیز یکی از المانهای
مدیریتشهریهستند.
وی با بیان اینکه آنچه در شهر تهران در
این زمینه وجود دارد و آنچه که باید باشد
بسیار متفاوت است،گفت :در این زمینه به
تحولی عمیق نیازمندیم به همین منظور
برنامه مدونی در حال شکلگیری است و
از آن بــه زودی رونمایی کرده و در اختیار
شهروندان و رسانهها قرار میدهیم.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکســیرانی شــهر تهران با اشاره به
محورهای اصلی مدرنســازی خدمات
تاکســیرانی در تهــران اضافه کــرد :در
وهلــه اول در حــوزه تاکســیرانها باید
مدرنسازی صورت گیرد ،جنس خدمات
و فعالیتهای آنها یکی از معضالت بزرگ
در تهران بوده اســت .تاکسیرانی باید به
عنوان یک شــغل مورد توجه قرار گیرد
امروز به نظر میرسد افراد برای تاکسیران
شدن نیاز به تخصص ندارند اگر به دنبال
ارتقاء تاکســیرانی هستیم باید دیدگاه را
عوضکنیم.
وی ادامــه داد :عالوهبــر نــگاه باید
حوزههــای مهارتــی و آموزشها مورد
توجه قرار گیرند تا زمانی که ارتقاء هویت
مناسب صورت نگیرد نمیتوانیم موفق
باشیم.
قنادانبابیاناینکهیکنظامرتبهبندی
برایتاکسیراناندرحالتهیهاست،عنوان
کرد :سابقه و مدتی که تاکسیرانان فعالیت
کردهاند،مهارتهــا و آموزشهایــی که
دیدهاند در این نظام رتبهبندی مورد توجه
قرار میگیرد به عنوان مثال کسانی که در
فرودگاه بینالمللی امام خمینی فعالیت
میکنند باید با زبان انگلیســی آشنایی
داشته باشند .همچنین تاکسیرانانی که
در خطوط اینترنتــی فعالیت میکنند
آموزشهایشانمتفاوتاست.
وی با بیان اینکه تخلفات راهنمایی و

رانندگی تاکسیرانان در قالب نظام جامع
بررسیمیشود،گفت:درنظامتاکسیرانی
با متخلفان به سختی برخورد خواهد شد
البته  85هزار تاکسیران در حال فعالیت
هستند و باید تمرکز کافی صورت گیرد تا
اگر تاکسیرانی اقدام خوبی هم انجام داد از
او تقدیر شود یا امتیاز ویژهای در اختیارش
قرارگیرد.
مدلتاکسیرانیبایدعوضشود
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شــهر تهران با بیان اینکه
تاکســیران تا زمانی که معیشتش تامین
نباشــد نمیتوان از او توقع رفتار مناسب
داشت،افزود:وقتیحداقلهاتامیننباشد
رفتارخوبیهمصورتنمیگیردبههمین
منظور باید مدل کسب و کار تاکسیرانها
را عوض کنیم .اپراتورهای شــرکتهای
خصوصی باید وارد کار شــوند و نظارت
بر بخش خصوصی را بــر عهده بگیرند تا
خدمــات ارتقاء پیدا کنــد در واقع نباید
اینگونه باشد که متولیگری تنها بر عهده
ســازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی
قرار گیرد .اگر بخش خصوصی وارد شود
سرمایههای زیادی وارد عرصه حمل و نقل
خواهد شد و ما به دنبال این هستیم که این
حوزه را رقابتی کنیم باید انحصار را از بین
ببریم و به صورت رقابتی ناوگان اینترنتی
وارد حمل و نقل شود.
تفکرشرکتهایخودروسازی
باید عوض شود
قنادان با اشــاره به تعامل ســازمان
تاکســیرانی با شــرکتهای خودروساز
تصریح کرد :این تفکر کــه خودروهایی
که فروش نمیروند باید به تاکسی تبدیل
شوند حتما باید عوض شود .در کشورهای

دیگر با کیفیتترین خودروها در اختیار
ناوگانتاکسیرانیقرارمیگیردوزمانیکه
میخواهندخودروهایخودراتبلیغکنند

هدفمااینبودکهتاکسیران
هزینهای بابت اسقاط خودرو
پرداخت نکند ،اما تعهدات
دولت انجام نشده است .هم
اکنون  80هــزار خودرو در
تهران وجود دارد که در حال
حاضر عمر فرسودگی این
خودروها به 20سال می رسد
عنوان میکنند کــه برخی از خودروهای
آنهاتبدیلبهتاکسیشدهاستمابهدنبال
این هستیم خودروهایی را با کاربری ویژه
برای تاکسیرانی طراحی و تولید کنیم که
بالتبع این موضوع در سطح کشور دنبال
میشود و اگر به یک طرح مشترک برسیم
با کاربری تاکسی وارد چرخه حمل و نقل
عمومیخواهدشد.
قنادان با اشاره به اینکه در سال گذشته
 4هزار و  500تاکســی نوســازی شده
اســت ،تصریح کرد :متوسط عمر ناوگان
تاکسیها  8/6سال است و ما به دنبال این
هستیم تا آن را کاهش دهیم البته در این
زمینه به کمک خودروسازان نیازمندیم.
قرار بود خودروســازها در قــراردادی به
نوسازی تاکسیها بپردازند اما هماکنون
آن را متوقف کردهاند و در حال حاضر 10
هزار تاکسی در صف انتظار برای نوسازی
اســت .ثبتنامها انجام میشود اما پیش
فاکتورهاصادرنمیشود.
وی اظهار کــرد :در گذشــته مدرن
ســازی ونوســازی تاکســیها از جیب

رانندگان پرداخت میشده است اما حاال
در نظر داریم که با راهاندازی شرکتهای
تاکسیرانی شیوه شرکتمالکی را در پیش
بگیریم و راننده کارمند شرکت خواهد شد
و خودرو دراختیار شرکت است.

اســت ،اما برخی دیگر نیز نیازمند الیحه
جدید است که به شورا ارائه میکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه از بهمنمــاه
دســتورالعملی صادر شــدکه شرکتها
حق ندارند شارژ ثابت از تاکسیرانها اخذ
کنند و با آنها برخورد میکنیم ،گفت :تنها
شرکتها مجاز هستند بر اساس خدمات
مســافری که به تاکسیها میدهند تا ده
درصد حق شارژ دریافت کنند.
قنادان با بیان اینکه متاســفانه مدل
شــرکتهای تاکســیرانی غلط است و
سالها اســتخوان الی زخم بوده است،
تصریح کرد:مدل درآمدی شــرکتهای
تاکسیرانی این اســت که از جیب راننده
تاکســی درآمد کســب کند که این کار
درستینیست.
وی بــا بیــان اینکــه پروانههــای
شــرکتهای تاکســیرانی بــه صورت
تخصصی صادر میشــوند ،در مورد ارائه
بستههای حمایتی به تاکسیرانان گفت:
در آینده بستههای حمایتی به صورت عام
ارائه نمیشود و براساس نظام رتبهبندی
رانندگانتاکسیرانیاجراییمیشود.

شیوهنرخگذاریکرایهتاکسی
در سال جدید
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران
با بیان اینکه سهم تاکســیرانان درجابه
جایی مســافران روزانه  4میلون و 200
هزار مسافر اســت که  22درصد خواهد
بود ،گفــت :در الیحه جدیــد مدل نرخ
قیمت گذاری را تغییر دادهایم و بر اساس
وضعیــت آب و هــوا و  ...کرایهها تغییر
میکنند .همچنین برای ســرویسهای
اینترنتی بر اســاس کارآیی تعیین نرخ
کردهایم و به جای آنکه برای سرویسهای
اینترنتــی نرخ مشــخصی تعیین کنیم
از منفی  35تا مثبــت  80قیمت تعیین
کردیم و بسته به ناوگان مدرن و ...تغییر
میکند؛ البتــه این بدین معنا نیســت
که تاکســیهای اینترنتی به هرقیمتی
میتواند مسافران را جابه جا کنند.
وی درباره وضعیت تاکسیهای خطی
گفت :سیاســتهای کلی در حال تغییر
اســت چرا کــه در هیچ جــای دنیا خط
طوالنی نداریم که در عین حال اتوبوس و
متروهم آن را پوشش دهد به عنوان مثال
در خط تجریش -آزادی راننده تاکســی
باید چهار ساعت در پیک رفت و آمد داشته
باشد که این اصال به صرفه نیست.
قنادان در مورد وضعیت شرکتهای
خصوصی گفــت :یکــی از اولویتهای
مهم من تغییر در وضعیت شــرکتهای
خصوصی است که بخشــی از این تغییر
با چارچوب و آیین نامه فعلی امکان پذیر

عدم اجرای تعهدات دولت برای
نوسازیتاکسیهایفرسوده
قنــادان به تعهدات دولــت در زمینه
نوســازی خودروهای فرسوده اشاره کرد
و گفت :خودروساز هم باید برای قطعات
عوارض پرداخت کند .هدف ما این بود که
تاکسیران هزینهای بابت اسقاط خودرو
پرداخت نکند ،امــا تعهدات دولت انجام
نشده اســت .هم اکنون  80هزار خودرو
در تهران وجود دارد کــه در حال حاضر
عمر فرسودگی این خودروها به  20سال
میرسد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهر تهران ،ادامه داد :حدود
هشت هزار تاکســی به طور سالیانه باید
در تهران نوســازی شود .بنابراین اولویت
این موضــوع نباید در بین مســئوالن از
بین برود؛ چراکه هم اکنون بیش از 100
میلیارد تومان برای خودروســازان تعهد
ایجاد شده است.
وی درباره میزان اســتفاده شهروندان
از تاکســی توضیح داد :براساس آخرین
آمار رسمی سازمان حمل و نقل ترافیک،
 4میلیون و  200هزار ســفر در تهران با
تاکســی انجام میشــود که این عدد در
حدود  22درصد کل ســفرها اعالم شده
اســت؛ چراکه تاکســی همچنان سهم
بزرگی در حمل و نقل شهروندان دارد.
به گفته قنــادان؛ در هیچ کجای دنیا
تاکسی حمل و نقل عمومی نبوده و حمل
و نقل عمومی مترو و اتوبوس است.

سرپرست شهرداری تهران:

ت دفاتر خدمات الکترونیک مجددا بررسی میشود
فعالی 

سرپرست شهرداری تهران صبح دیروز با حضور در شهرداری منطقه 5
ضمن شرکت در جلسه مالقات مردمی با شهروندان ،از بخش های مختلف
و معاونت های شهرداری این منطقه بازدید کرد.
سمیع اهلل حســینی مکارم در بخش ابتدایی بازدید خود از شهرداری
منطقه پنج در جلســه 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،صدورپروانهساختمانی،آراءکمیسیونماده،100مصوباتشورای
معماری منطقه ،پلمب واحد های متخلف و محاسبه عوارض ساخت و ساز
از جمله پرونده هایی بود که در جلســه مالقات مردمی با حضور حسینی
مکارم مورد بررسی قرار گرفت .همچنین سرپرست شهرداری تهران ضمن
اشاره بر رعایت قانون و تمرکز بر مفاد قانونی بر ضرورت رسیدگی به مسایل
شهروندانتاکیدکرد.
وی در بخــش دیگــری از بازدید خود در طبقات مختلف ســاختمان
شهرداری منطقه  5حاضر 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 بازرســی و حراســت 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
ستیزیپرداخت.
حسینی مکارم در بیان ارزیابی خود از نحوه فعالیت شهرداری منطقه 5
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 مســتقیم خود با تعداد زیادی از شهروندان
در شــهرداری منطقه ،عنوان کرد :فرایندهای انجام کار خوب است اما باید
اصالحاتی را در مجموعه فعالیت ها ،به ویژه در بخش شهرســازی در کل
شــهرداری انجام دهیم .مکارم ادامه داد :در گذشــته یک برون سپاری در
بخش شهرســازی به دفاتر خدمات الکترونیک صــورت گرفته و قرار بود
که فرایندهای انجام کار را پیگیری کنند تا در نهایت شــهروندان 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 شــد :تصور بوده است که وقتی این
موضوع برون سپاری می شود ،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 هــم داریم که نقاط مثبتی هم دارند اما در مجموع به
نظر میرســد کار به طور کامل و احسن در دفاتر خدمات الکترونیک انجام
نمیشود و به این ترتیب شهرداری مناطق مکلف هستند تا دوباره مردم را
پذیرا باشد .بنابراین باید یک تجدید نظر و بررسی مجدد درباره فرایندهای
انجام کار در بخش شهرسازی انجام شود و مهندسی مجددی صورت گیرد
تا کار خیلی چابک تر ،سبک تر و روان تر دنبال شود و افراد دارای مدارک و
مستندات کامل ،در گیر و دار مسایل اداری قرار نگیرند.

خبر

آماده 
باش
نیروهای خدمات شهری

ایسنا :مدیــرکل خدمات شــهری معاونت
خدمات شــهری شــهرداری تهران با اشاره به
شدتگرفتنبارشهاازنیمهشبیکشنبهتاکید
کرد :تا این لحظه گزارشی از آبگرفتگی عمده و
گسترده در سطح شهر تهران نداشته ایم.
اصغر عطایی گفت :از روز یکشــنبه تمامی
نیروهای خدمات شهری شــهرداری تهران در
آمادگی کامل بودند و با شــدت گرفتن بارندگی
به موقع وارد عمل می شــدند لذا در طول شب
گذشــته و امروز صبح گزارشــی از آبگرفتگی
گســترده نبودیم و آبگرفتگــی های جزیی هم
بالفاصلهمرتفعمیشد.
وی افزود :با شــدت گرفتن بارندگی مدیران
ارشد در مرکز کنترل ترافیک نیز حضور یافتند و
سطح شهر را رصد می کردند و در حال حاضر نیز
مشکل خاصی دیده نمی شود .بی تردید نسبت
به ســال های گذشته وضعیت بسیار مناسب تر
شده به شــکلی که امروز با وجود بارندگی نسبتا
شدید و مستمر در تهران آبگرفتگی های جزیی
داشتیم که در کمترین زمان ممکن رفع می شد.
وی تاکیــد کرد :در چند نقطــه مانند فتح و
زیرگذرحسنآبادآبگرفتگیهاییدرنیمهشب
گزارش شــده بود که علت آن نیز گرفتگی چاه
های جذبی بود که خیلی ســریع مشکل مرتفع
شد.درحقیقتاکثرآبگرفتگیهایجزییسطح
شــهر نیز به دلیل عدم کشــش چاه ها بود که با
آمادگی نیروهــا در کمترین زمان ممکن حل و
فصل می شد.

آمادهسازی رودخانههای شمال
تهران در بارشهای بهاری

 42هــزار متر طول از رودخانه های شــمال
تهران با هدف افزایــش ظرفیت پذیرش بارش
های بهاری ،الیروبی و پاکسازی شد.
عبدا ..پرویزی رییس اداره مســیلها و قنوات
شــهرداری منطقه یک با اعالم خبر فوق اظهار
داشت  :به منظور جلوگیری از بروز حوادث غیر
مترقبه و احتمال خطر پذیری  ،بیش از  42هزار
متر طول از رودخانه های شــمال تهران در 11
مسیل  ،پاکسازی و الیروبی شد.
وی افزود  :اداره مسیل ها و قنوات شهرداری
منطقه یک طبق برنامه زمان بندی ابالغی روزانه
در دو شــیفت صبح و عصر الیروبی و پاکسازی
مســیل ها و حوضچه های رسوبگیر را انجام می
دهد که در این طرح مســیل هایی که بیشترین
محل جهت تردد مســافرین نوروزی بود بعلت
حجم زیاد زباله در اولویت قرار داده شد.
این مقام مســئول از شــهروندان خواست با
توجه به موقعیت جغرافیایــی و کوهپایه بودن
منطقه یک و احتمال شسته شدن سنگ و شن از
کوه به هنگام بارندگی ها ،وسایل نقلیه خود را در
مجاورت مکان های خطرساز از جمله مسیر کوه
و زیر درختان پارک ننموده و از ریختن نخاله ها و
ضایعات ساختمانی و زباله های خانگی در داخل
رودهــا و کانال ها خــودداری نموده که موجب
گرفتگی جریان آب نشود .

برخورد جدی در اعمال قانون با
واحدهای صنفی مزاحم و زبالهساز

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
از برخورد جدی و قانونی با واحدهای صنفی مزاحم
و زباله ساز خبر داد.
امیر رشــیدی ضمن اعالم این خبر با اشاره به
ساماندهی 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 اســاس بازدیدها و
گزارشات واصله ،از طریق کمیسیون بند  20ماده
 55شهرداری ها برخورد قانونی اعمال می شود.
وی افزود :پیگیری تملک زمین برای احداث
 2بازار عرضه میوه و تره بــار در محله مرتضوی و
محله سلیمانی ،پیگیری تملک زمین برای احداث
ایستگاه آتش نشــانی در  4نقطه منطقه  ،افزایش
تعداد روز بازارها برای ســاماندهی دستفروشان و
بساط گستران ،اجرای طرح های ضربتی به منظور
مبارزه با جانوران مضرشــهری و استفاده از روش
های غیرشــیمیایی و توسعه موضوعات آموزشی
در اماکن عمومــی و پرتردد منطقه و اجرای طرح
های ضربتی سدمعبر واحدهای صنفی به صورت
هفتگی از دیگر اقدامات اداره ســاماندهی منطقه
میباشد.

