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روزنامهصبحايران

تهرانشهر

چهارشنبه  23اسفند  25 1396جمادیالثانی  14 1439مارس 2018

اخبار
رئیس مرکز محیط زیست شهرداری تهران:

تهدید جدی سالمت شهروندان ناشی از
احتراق مواد اشتعال زا در سه شنبه آخر سال

سرویس شهری-
احتراق ناشی از مواد اشتعال
زا و منفجره منبع اصلی
تولید مصنوعی دی اکسید
نیتروژن آمونیاک و فلزات
سنگین است که اثرات
مخرب و تهدید کننده ای بر سالمت انسان دارد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران صدر الدین علی پور رئیس
این مرکز با اشاره به خطرات مواد محترقه در
سه شنبه آخر سال گفت :استفاده از این مواد
عالوه بر ایجاد آتش سوزی ،تخریب محیط
زیست و آلودگی موضعی هوا ،اثرات حاد بر
دستگاه تنفسی و ریوی نیز دارد.وی در ادامه
ضمن توصیه به شهروندان در خصوص مراقبت
از فرزندان ،سالمندان و پرهیز از تردد در معابر
و مکانهای پرتردد خاطر نشان ساخت :متاسفانه
در سه شنبه آخر سال بسیاری از افراد در اثر
بی توجهی و استفاده از مواد محترقه نه تنها
باعث آتش سوزی و تولید مصنوعی دی اکسید
نیتروژن آمونیاک و فلزات سنگین می شوند
بلکه هم بر محیط زیست پیرامون خود و هم
به سالمت خود و اطرافیان آسیب جدی وارد می
نماید .علی پور گفت :در معرض قرار گرفتن افراد
به مدت 30دقیقه الی  24ساعت در هوای آلوده
ناشی از سوختن مواد اشتعال زا موجب اثرات
جانبی از جمله التهاب راه هایی تنفسی حتی
در افراد سالم و افزایش مشکالت تنفسی افراد
مبتال به آسم می شود .رئیس مرکز مدیریت
محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه خاطر
نشان ساخت :بدون تردید با کنترل ،پرهیز و
مراقبت بیشتر و بازگشت به سنتهای گذشته می
توان چهارشنبه سوری خاطره انگیزی را برای
خود و سایر شهروندان به ارمغان آورد.

دعوت از شهروندان ساکن در
محلههای مرکزی پایتخت برای
شرکت در مسابقه بالکن زیبا

سرویس شهری  -شهروندان ساکن
در محله های منطقه  11با زیبا کردن بالکن
های منازل خود در آستانه نوروز ،می توانند در
مسابقه ای که به همین منظور برگزار خواهد
شد؛ شرکت کرده و جایزه دریافت کنند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،11همزمان با روزهای پایانی
سال و در آستانه فرا رسیدن نوروز مسابقه بالکن
زیبا با مشارکت اداره روابط عمومی و معاونت
خدمات شهری و محیط زیست برای ساکنین
محله های مرکزی شهر تهران در منطقه
 11برگزار خواهد شد که در این مسابقه از
شهروندان دعوت شده است با پیرایش ،حذف
زوائد و زیبا سازی بالکن منازل خود در این
مسابقه شرکت کنند .همچنین ارسال عکس
ها به صورت مستقیم به نشانی https://t.me/
 region_admin11امکان پذیر است.

پلمپ پاساژ امیرکبیر در قلب طهران

سرویس شهری -پاساژ امیر کبیر واقع در
تقاطع خیابان ایران و گوته به دلیل عدم رعایت
نکات ایمنی و پس از اخذ دستور مقام محترم
قضایی در معیت عوامل انتظامی و کارشناسان
شهرداری منطقه پلمپ گردید .
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي
شهرداري منطقه  ١٢تهران  ،پیمان حسین
محسنی ؛ شهردار قلب طهران با اعالم این خبر
افزود  :با توجه به بررسی دقیق کارشناسی مبنی
بر علل نشت آب از دیوارهای زیرگذر امیر کبیر و
مشخص شدن اینکه بی توجهی از سوی متولیان
پاساژ امیر کبیر در سیستم فاضالب است ؛ پس از
ارایه تذکرات الزم  ،نهایتا بامدادامروز با اخذ دستور
قضایی تا رفع مشکل و ایمن سازی کامل محور ،
این مرکز تجاری پلمپ گردید  .وی افزود  :نشت
آب به حدی جدی است که کوچه جانبی پاساژ در
حال فرونشست است و منجر به فرسایش خاک
شده و احتمال وقوع خطر جانی برای شهروندان و
کسبه وجود داشت  .شهردارقلب طهران ادامه داد :
مسئولین پاساژ می بایست به قید فوریت نسبت به
رفع این مشکل قدیمی و خطرناک اقدام نمایند تا
مراحل قانونی بازگشایی طی شود .

دکتر نوذرپور در مراسم امضاء تفاهم نامه واگذاری زمین برای ساخت احداث مدرسه بین شهرداری منطقه  22و آموزش و پرورش:

حصار فضاهای دولتی را برای استفاده مردم برداریم

سرویس شهری -جلسه امضای تفاهم نامه
واگذاری زمین برای احداث یک باب مدرسه در
محله کوهک منطقه  22با حضور دکتر نوذرپور
شهردار و میرشفیعی رئیس آموزش و پرورش
منطقه برگزار شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،22علی نوذرپور در جلسه ای
که با حضور رئیس آموزش و پرورش منطقه 5
و به منظور واگذاری زمین برای ساخت یک باب
مدرسه در محله کوهک در ساختمان شماره یک
شهرداری منطقه  22برگزار شد؛ ضمن تاکید بر
سرعت بخشی روند فعالیت ها در ساخت و ساز
فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد :با توجه به سابقه
فرهنگی دکتر نجفی در این دوره باید تالش ها
برای ورود جدی تر به حوزه فرهنگی و آموزشی
بیشتر شود حضوری محتوایی نه صرفا حضوری
کالبدی و تدارکاتی.
وی ادامه داد :با توجه به ماموریت هایی
که طی این سالها برای شهرداری در حوزه های
فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده ،شهرداری
در حوزه های مختلف فرهنگی ورود پیدا کرد
اما این ورود در نقش تدارکاتچی مجموعه های
فرهنگی متولی در جامعه بوده است.
به گفته شهردار منطقه  ،22شهرداری باید نه
تنها در حوزه اجرا بلکه در حوزه سیاستگذاری و

برنامه ریزی فرهنگی نیز نقش داشته باشد تا بتواند
در سایر حوزه های کاری نیز وظایف خود را به
درستی انجام دهد.
وی با اشاره به نقش شورایاران محالت در
فرهنگسازی و توجیه مردم برای افزایش تعامالت
با شهرداری در زمینه ساخت واحدهای آموزشی
در محالت بیان کرد :شورایاران باید مردم را
توجیه کنند که ساخت مدرسه و مجموعه های
فرهنگی این چنینی برای محالت ارزش افزوده

ایجاد می کند و کاربری منفی و مزاحم نخواهند
داشت.
نوذرپور اظهار کرد :بنده به عنوان شهردار
منطقه این قول را خواهم داد تا هر اعتباری که
در بودجه منطقه برای ساخت فضاهای آموزشی
در نظر گرفته شود در راستای کمک به آموزش
و پرورش و سرعت بخشی به امر ساخت و ساز؛
اعتبارات الزم تخصیص داده شود.
شهردار منطقه  ،22بحث استفاده از فضاهای

آموزشی به عنوان فضای عمومی مورد استفاده سایر
شهروندان در محالت را یک ایده مناسب در راستای
ارتقا تعامالت مردم و مسئوالن فرهنگی عنوان کرد
و گفت :برای عملیاتی شدن ایده استفاده فضاهای
آموزشی برای غیر و بالعکس نیازمند صرف وقت و
مطرح شدن آن در کارگروههای مختلف فرهنگی
است.
وی افزود :اینکه بتوانیم از فضاهای دولتی
مانند مدرسه برای استفاده سایر اقشارجامعه به
عنوان یک فضای عمومی شهری استفاده کنیم،
کار بسیار خوبی است .اینکه حصارها و دیوارها را
از مجموعه های دولتی برداریم و در اختیار مردم
و فضای شهری قرار دهیم نیازمند کار فرهنگی و
اجتماعی است و نقش شورایارن نیز می تواند به
عنوان مطالبه مردمی کمک کار باشد.
نوذرپور در پایان خاطرنشان کرد :در مورد
بحث های طراحی فضاهای آموزشی جلساتی با
حضور مسئوالن آموزش و پرورش و شهرداری
برگزار شود و ازآنجایی که کار ساخت مراکز
آموزشی بر عهده سازمان نوسازی است شهرداری
می تواند با ارائه پیشنهادات و ایده های خود در
حوزه طراحی به خیرین و سایر کسانی که برای
ساخت مدرسه مراجعه می کنند ،کمک کند .لذا
پیگیری های الزم و در ارتباط با شهرداری نیز در
دستور کار قرار خواهد گرفت.

به منظور احیای سنن کهن ایران زمین صورت می گیرد ؛

چهارشنبه سوری ایمن و شاد در منطقه  5پایتخت

سرویس شهری -شهرداری منطقه  5با هدف زنده نگه داشتن
سنن کهن ایرانی ،با آماده سازی سطح منطقه ،چهارشنبه سوری ایمن
و شاد را برای شهروندان فراهم کرده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ،5
علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
برای برگزاری چهارشنبه سوری ایمن در منطقه گفت  :با هدف ارتقای
ایمنی  ،کاهش مخاطرات  ،پیشگیری از حوادث احتمالی از برنامه
ریزی و اقدامات اجرائی در جلسه هماهنگی که با حضور شهرداران
نواحی  ،روسای ایستگاه های آتش نشانی  ،مسئول ستاد بحران ،
روسای ادارات حوزه و پلیس راهور انجام شد ،راهکارهای مناسبی
برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی پیش بینی شد.
وی افزود  :عملیات جمع آوری زباله های حجیم  ،جلوگیری از
دپوی سرشاخه ها و ضایعات قابل اشتعال و الستیک های فرسوده
انجام شده و با تشکیل اکیپ های اجرائی مشخص و آماده سازی
ادوات الزم  ،شناسائی مکان های حساس  ،خطر آفرین و محل های
حادثه خیز بر اساس تجارب گذشته  ،انجام تبلیغات محیطی با نصب
بنر و پالکارد با مضامین مرتبط و توزیع تبلیغات فرهنگی در سطح

مدارس  ،تجهیز ماشین آالت به خاموش کننده آب و گاز و خاموش
کننده پودری صورت گرفت.
وی همچنین از برنامه ریزی حین و بعد مراسم با تخلیه و جمع
آوری مخازن غیر فلزی و قابل اشتعال تا پایان شب  ،عدم هرس
درختان  ،نظافت و پاکسازی محدوده بالفاصله بعد از مراسم با رعایت
نکات ایمنی و حصول اطمینان از عدم وجودآتش و خاکستر در زباله و
ضایعات  ،تخلیه کلیه غرفه های بازیافت از پسماندها و استقرار نگهبان
 ،آماده بودن تانکر های آب و خودروهای واتر جت و منابع آبی در روز
مراسم و همکاری همه جانبه با نیروی آتش نشانی و استقرار نیروهای
هالل احمر غرب تهران در صورت بروز موارد اضطراری خبر داد .
همچنین اسماعیل عربلو معاون امور اجتماعی و فرهنگی نیز
ازاجرای طرح راه اندازی کمپین چهارشنبه سوری بی خطر در
مدارس برای تجدید میثاق با شهدای آتش نشان وآشنایی دانش
آموزان آینده ساز باآیین برگزاری چهارشنبه سوری ایمن خبر داد و
گفت :این برنامه در روز سه شنبه آخرسال با همکاری سازمان آتش
نشانی  ،سازمان دانش آموزی ،آموزش و پرورش و اداره آموزش و
مشارکت های منطقه برگزار می شود که اقدامی بزرگ در فرهنگ

سازی نسل جوان خواهدبود .براساس این خبر ،تبلیغات و اطالع
رسانی روابط عمومی در خصوص راه اندزی کمپین ها ،صحبت های
ورزشکاران ،هنرمندان و افراد تاثیر گذاردر فضای مجازی و انتشار
اخباردرفرهنگ سازی مراسم چهارشنبه سوری ایمن نقش موثری در
کاهش آسیب های احتمالی دارد.

با مشارکت شهرداری منطقه  ۱۳و مجمع خیرین :

حمایت از نیازمندان در آستانه نوروز۹۷

سرویس شهری -مراسم گلریزان مجمع
خیرین منطقه  ۱۳به ریاست مرتضی رحمان زاده،
شهردار منطقه و با حضور اعضای مجمع تشکیل
جلسه داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه ،13مرتضی رحمانزاده در مراسم

گلریزان مجمع خیرین منطقه  ۱۳با اشاره به
ضرورت توجه به خانواده های محروم در آستانه
نوروز  97گفت :به منظور رفع مشکالت معیشتی
خانواده های نیازمند منطقه ،جلب مشارکت
عمومی امری ضروری است .وی با بیان اینکه
وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در برخی از
محالت منطقه به میزان قابل توجهی ضعیف است
افزود :توجه به محرومان یکی از مهمترین رویکرد
های شهرداری تهران است و باید به گونه ای برنامه
ریزی شود شهروندان احساس آرامش و آسایش
کنند .شهردارمنطقه ۱۳در ادامه با بیان اینکه به

لحاظ آماری بیش از یک هزار خانوار در سطح
منطقه در طول ماه یک وعده غذای گرم ندارند؛
اذعان داشت :با وجود اصناف مربوط به تهیه غذا
و تاالرهای پذیرایی موجود در منطقه می توان با
مشارکت ایشان غذای گرم این تعداد خانوار نیازمند
را تامین کرد.
همچنین ابراهیمی سوته ،معاون اجتماعی و
فرهنگی منطقه در جلسه گلریزان مجمع خیرین
منطقه  ۱۳که هم اکنون در سوله بحران ناحیه ۲
در حال برگزاری است؛ با اشاره به آیات و روایات
اسالمی در اهمیت امور خیریه ،تصریح کرد:

پرداختن به کار خیر توفیقی است که نصیب هر
کس نخواهد شد.
وی افزود :برنامه ریزی به منظور مشارکت
جویی مردم و خیرین در رسیدگی به فقرا و
نیازمندان منطقه امری است که همواره بایستی
مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد  :همه ما
بعنوان یک مسلمان و یک ایرانی در قبال رسیدگی
به محرومان و نیازمندان وظیفه داریم و باید در
راستای ایجاد امید و اعتمادسازی در جامعه تالش
نماییم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  6خبر داد؛

برگزاری مراسم قاشق زنی و نوروز خوانی در قلب پایتخت
سرویس شهری -معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  6با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای استقبال از نوروز
 97گفت :توجه به آیین های سنتی از جمله طرح قاشق زنی و نوروز
خوانی با استفاده از مشارکت های مردمی در دستور کار قرار گرفته
است.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ،6
مهرشاد اهلل ویردی با بیان اینکه در سرای محالت منطقه ویژه برنامه
های عیدانه برای شهروندان در نظر گرفته شده است گفت :برگزاری
کارگاههای آموزشی ایمنی درسفروخانه تکانی ایمن از جمله کارگاه
های برگزار شده در ایام پایانی سال بوده که با استقبال خوبی نیز

مواجه شده است.اهلل ویردی با اشاره به برگزاری جشنواره غذا در
سرای محالت منطقه گفت :این جشنواره با حضور بانوان محلی
و طبخ غذاهای متنوع برگزار و در پایان جوایزی به نفرات
برتر تقدیم می شود .معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  6با اشاره به استقرار ایستگاه اطالع رسانی سالمت در میادین
مهم منطقه گفت :این ایستگاه ها با محور افزایش آگاهی و اطالعات
شهروندان به منظور پیشگیری از بیماری ها برپا شده است.
اهلل ویردی همچنین از برگزاری جشنواره ساخت بهترین هفت
سین سبز با استفاده از مواد قابل بازیافت در قلب پایتخت با مشارکت
اداره بازیافت منطقه خبر داد و گفت :در آستانه بهار و به منظور

بررسی تاثیر آموزشهای تفکیک پسماند در بین خانواده ها این مسابقه
در سرای محالت و مجموعه شهربانو برگزار شد.

با اجرای  1500مترمربع فرش گل؛

شمال شرق تهران به استقبال نوروز  97رفت

سرویس شهری -معاون خدمات شهری و
محیط زیست شهرداری منطقه  4گفت :در آستانه
سال جدید بیش از  1500مترمربع فرش گل و
 110هزار الله در معابر و بوستان های منطقه 4
کاشته شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  4رضا معلم در این باره گفت:
به منظور استفاده بهینه مسافران نوروزی از محیط
های بوستانی منطقه وضعیت زیباسازی نماهای
بصری شهر ،طرح بهسازی ،مناسب سازی و ایمن
سازی معابر و محدوده فضاهای سبز و بوستان های
شمال شرق تهران در قالب طرح استقبال از نوروز
 97در دستور کار قرار گرفت.وی با اشاره به دیگر
اقدامات مناسب سازی بوستان ها و خدمت رسانی
به معلوالن گفت :مناسب سازی بوستان ها برای
استفاده از افراد معلول و کم توان از مهم ترین
اقدامات این طرح به شمار می آید.معلم در ادامه
افزود :تا به امروز بیش از  1500مترمربع از کفپوش
های بوستانی بازسازی و در ادامه این طرح 4000
مترمربع نیز مرمت خواهد شد.معاون خدمات
شهری منطقه  4با اشاره به دیگر اقدامات در
بوستانها گفت :رفع معایب پایه چراغ ها در بوستان
ها ،رفع معایب وسایل بازی و کمپلکس بدنسازی
از دیگر اقدامات طرح نوروزی می باشد که در

بوستان های رسالت ،غدیر ،پلیس ،گلبرگ ،ساحل،
صدف ،مجیدیه ،یاس فاطمی ،ولیعصر ،احدزاده،
نوفل لوشاتو و ....اجرا شد .وی خاطرنشان کرد :در
این طرح کاشت بیش از  125000اصله درخت
و نهال و نشاکاری در سطح معابر ،بوستان ها و
جنگل های سطح منطقه انجام شد.معلم با اشاره به
بهسازی امکانات بوستانی گفت :بازسازی سرویس
های بهداشتی در بوستان های آزاده ،رسالت و
پلیس ،مرمت و بازسازی معابر بوستان های پلیس،
مجیدیه ،نارنج و میدان صدم ،بتن ریزی زمین
های بازی برای تعویض کفپوش ها ،مرمت آبنما،
شستشوی آبنماها و حذف کنده در سطح معابر و
بوستان ها از دیگر اقدامات این طرح است.

شماره 2441

اخبار
برای نخستین بار

پارک بزرگ سفر به اعماق بدن انسان
به بهره برداری می رسد

سرویس شهری -پارک بزرگ موضوعی
سفر به اعماق بدن انسان  ،به زودی در شمال
تهران به بهره برداری می رسد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه یک حبیب اله تاجیک اسماعیلی
شهردار منطقه یک با بیان این خبر اظهار داشت :
این پارک از پروژه های نوینی است که به عنوان
یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین پارک های
موضوعی در تعداد محدودی از کشورهای پیشرفته
دنیا  ،همچون هلند اجرا شده است و اکنون به
همت شهرداری منطقه یک تهران و با مشارکت و
سرمایه گذاری بخش خصوصی  ،به عنوان اولین ،
بزرگترین و کامل ترین پارک بدن انسان در آسیا،
در موزه طبیعت و حیات وحش ایران – داراباد-
به زودی به بهره برداری می رسد .وی گفت :این
پارک بالغ بر  2هزار مترمربع مساحت دارد و بازدید
کنندگان می توانند با ورود به بدن انسان در اندازه
و ابعاد بسیار بزرگ  ،عالوه بر شناخت بدن خود
و شگفتی های آن  ،اوقات هیجان انگیزی را در
کنار خانواده سپری کنند .شهردار منطقه یک خاطر
نشان کرد  :کلیه مراحل مطالعات و طراحی پروژه
 ،طی یک زمان بندی  15ماهه و توسط کار گروه
های متخصص انجام شده و بیش از  6ماه است که
کار احداث آن آغاز و به زودی به بهره برداری عموم
خواهد رسید .
همزمان با «22اسفند ماه روز بزرگداشت شهداء»
در ورودی غربی پایتخت انجام شد؛

«غرس 468اصله نهال» به یاد شهدای
گرانقدر منطقه21

سرویس شهری -شهردار منطقه 21از
«غرس 468نهال» به نام و یاد شهدای واال مقام
با هدف اشاعه هرچه بیشتر «فرهنگ ایثار ،جهاد و
شهادت» همزمان با «22اسفند ماه روز بزرگداشت
شهداء» در ورودی غربی پایتخت خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه ،21رحمانی شهردار این منطقه
با بیان این مهم که آرامش و امنیت کنونی ایران
اسالمی مرهون رشادت و دلیری های غیورمردانی
از جنس شهامت و ایثار است ،گفت22« :اسفند
ماه؛ روز بزرگداشت شهداء» با مصوبه شورای
عالی انقالب فرهنگی در سال ۱۳۸۳نام گرفته که
همزمان با سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی
(ره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی
است .وی در ادامه با اشاره به اینکه سیره عملی
و اخالقی شهیدان همواره الگویی تمام معنا برای
همگان می تواند باشد ،افزود :مراسم «غرس468
اصله نهال» به یاد شهدای گرانقدر منطقه 21و
خانواده های معزز آنها با حضور چشمگیر مردم
شهیدپرور و انقالبی این بخش از پایتخت همزمان با
«22اسفند ماه روز بزرگداشت شهداء» بهانه ای شد
تا نام و یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر بر پهنه
غرب کالنشهر تهران جلوه کند.رحمانی با اشاره به
درگذشت حاج یوسفعلی اسماعیلی ،پدر واالمقام
شیدان اسماعیلی ،گفت :آن پدر بزرگوار با تقديم
فرزندان پاکباخته خود در راه دفاع از ميهن اسالمي،
وفاداري خود به انقالب اسالمي و نظام برخاسته از
آن را به زيبايي به تصوير کشيد و نقشي ماندگار
از ايثار و استقامت از خود به يادگار گذاشت ،در
همین راستا در مراسم درختکاری امروز ،نهال هایی
متبرک به نام شهیدان اسماعیلی و پدر بزرگوار این
شهیدان گرانقدر غرس شد.

پاکسازی کرانهی شرقی رودخانه کن
در آستانهی سال نو

سرویس شهری -در آستانهی بهار طبیعت
گروهی از شهروندان و فعاالن محیط زیست منطقه
 9به همراه شهردار و معاونین منطقه اقدام به
پاکسازی کرانهی شرقی رودخانه کن کردند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه ،9سید علی مفاخریان شهردار
منطقه در جریان اجرای این برنامه ضرورت تقویت
حس مشارکت و مسئولیتپذیری شهروندان را
در حفاظت از محیط زیست مورد تاکید قرار داد
و افزود :باید با فرهنگسازی مستمر و آموزش به
شهروندان در خصوص کاهش تولید زباله و بازیافت
آن ،بتوانیم در بهبود وضعیت محیطزیست شهر
تالش کنیم .در حاشیهی این برنامه شورایاران
محالت فتح صنعتی طی نامهای مراتب قدردانی
خود را از شهردار و مسئولین حوزه خدمات
شهری منطقه  9به جهت اجرای فعالیتهای موثر
زیستمحیطی اعالم کردند.
رییس اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه یک :

کارگروه  ،پاسخگو ی درخواستهای
شهروندان است

سرویس شهری -اداره درآمد و نوسازی
شهرداری منطقه یک با هدف تکریم ارباب رجوع
و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات به مراجعین،
اقدام به پاسخگویی شهروندان در کارگروه
پاسخگویی نمود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي
شهرداري منطقه یک حسن مشیدی رييس اداره
درآمد و نوسازي شهرداري اين منطقه با اعالم خبر
فوق اظهار داشت  :این کارگروه با حضور  11نفر
از کارشناسان مربوطه از ابتدای اسفند ماه تشکیل
شده و به پاسخگویی مراجعین می پردازد .وی
گفت :در سال جاری بیش از  144هزار و 800
هزار فیش عوارض نوسازي،مشاغل و بهای خدمات
مدیریت پسماند در محله هاي شمال تهران توزیع
شد که کلیه مودیانی که نسبت به اطالعات داخل
این فیش اعم از مالکیت ،پالک ثبتی ،کد پستی
و ...اعتراض داشتند با اسناد معتبر خود به یکی
از  11باجه فعال این اداره مراجعه و نسبت به
اصالح اطالعات اقدام نمودند.مشیدی گفت :توزیع
فیش های صادره در بیش از  2هزار و  269بلوک
منطقه یک از اواخر بهمن ماه سال جاری آغاز
و به اتمام رسیده است .وی تصریح کرد :مودیانی
که تا پایان اسفند ماه مبادرت به پرداخت عوارض
مربوطه نمایند ،از  10درصد جایزه خوش حسابی
بهره مند خواهند شد.

