2

روزنامهصبحايران

سهشنبه  4تیر  21 1398شوال  25 1440ژوئن 2019

اخبار
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر؛

یک هشتم افراد معتاد ایدز دارند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
مشتقات تریاک عامل  ۷۶درصد مرگ و میر
مصرف مواد مخدر در جهان است.
اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،اظهار داشت :سخنم را با ترجمه این آیه
قرآن شروع میکنم که میفرماید هر کس جان
انسانی را نجات ببخشد گویی جان همه مردم
را نجات بخشیده است .این دستور آسمانی
سرلوحه مبارزات  ۴۰ساله جمهوری اسالمی
ایران فارغ از رنگ و نژاد و ملیت در مبارزه با
مواد مخدر قرار گرفته است.
وی یادآور شد :کشت و تولید مواد مخدر به
رکورد بی سابقه در دو دهه گذشته رسیده است
و تولید غیرقانونی آن موجب ابتالی نزدیک به
 ۲۷۵میلیون نفر در سرتاسر جهان گردیده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :هم
اکنون مشتقات تریاک عامل بیش از  ۷۶درصد
مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر در
جهان است.مؤمنی تصریح کرد :معتادان تزریقی
مواد مخدر در معرض بیشتر آسیبهای بالینی
و بهداشتی قرار دارند و بیش از نیمی از معتادان
تزریقی جهان دارای بیماری هپاتیت  cبوده و به
ازای هر  ۸نفر از آنها یک نفر مبتال به ویروس HIV
میباشد.وی خاطرنشان کرد :بنا بر آماری که توسط
سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است تقریباً
 ۴۵۰هزار نفر در سال  ۲۰۱۵در نتیجه مصرف
مواد مخدر جان خود را از دست داده اند .دبیرکل
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :امروزه مسئله
مواد مخدر یک ناهنجاری اجتماعی و بهداشتی
محدود به جامعه و یا منطقه خاصی نیست بلکه
از محدودههای جغرافیایی فراتر رفته و ضمن پیوند
با جرایم سازمان یافته فساد ،پولشویی ،خشونت،
افراطی گری و اقدامات تروریستی ،تمامی مرزهای
جهانی را در نوردیده است .وی افزود :متأسفانه
جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده به
شمار می آیند جزو اولین قربانیان این سوداگری
مرگ و نیستی هستند.مؤمنی گفت :اسف بار اینکه
منطقه ما به واسطه همجواری با اصلی ترین منشأ
کشت و تولید مواد افیونی در جهان و به تبع آن
تحرک مجرمین جرایم سازمان یافته و فرامرزی در
معرض بیشترین خسارات انسانی و گستردهترین
عواقب مخرب ناشی از قاچاق و اعتیاد قرار گرفته
است .دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح
کرد :بازارهای ثابت و فزاینده با سودهای اغواکننده
حاصل از قاچاق به کشورهای مقصد باعث افزایش
کشت و در نتیجه تسهیل دسترسی به مواد در
کشور مبدأ و کشورهای مسیر گردیده است و به
همین دلیل سو مصرف مواد در این منطقه رشدی
شتابان یافته است.
حقوق  ۳۸میلیون تومانی برای یک مدیر

فهرست نجومی بگیران صندوق
بازنشستگی کشوری اعالم شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
از انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران عامل
و هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و
شرکتهای تابعه برای نخستین بار خبر داد.
سید میعاد صالحی در اینستاگرام خود
نوشت :سالهای سال است که مردم خواهان
انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتیهای
مدیران هستند ،اما این امر مهم ،همچنان در
تعارفات دستگاههای قوای مختلف عملی نشده
یا بصورت ناقص اجرا شده است.
صالحی تاکید کرد :این نخستین بار است
که میزان مجموع حقوق ،مزایا ،اضافه کار ،کارانه،
پاداش و  ...یک دستگاه اجرایی منتشر میشود
و افراد میتوانند با مراجعه به سایت صندوق
بازنشستگی از جزئیات حقوق و مزایا مدیران
صندوق بازنشستگی مطلع شوند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
افزود :در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم،
دریافتیهای چند ده میلیونی برخی از مدیران،
قلب ما را هم مانند شما به درد میآورد .بویژه
مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به
فکر جیب خودشان بودهاند تا جیب بازنشستگان.
وی با تاکید بر اینکه ما نسل سومیها در
حال عمل به قولمان برای شفافیت هستیم،
تصریح کرد :سایر دستگاههای دولتی ،حاکمیتی
و عمومی را نیز به چالش اعالم حقوق دعوت
میکنیم تا شفافیت را نه در شعار که در عمل
محقق کنند.

محیطبانان و جنگلبانان مجاز به
استفاده از سالح شدند

محیطبانان و جنگلبانان با موافقت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مشمول
قانون به کارگیری سالح توسط نیروهای مسلح
در موارد ضروری شدند.
در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی
الیحه حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران
یگان حفاظت دستگاه های اجرایی (محیط بانان
و جنگل بانان) ماده یک این الیحه به تصویب
رسید.
بر اساس ماده یک این الیحه ،مقرر شد
مأموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی
از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که
در چارچوب دستورالعمل تشکیل یگان های
حفاظت در دستگاه های اجرایی تسلیح و
ضابط خاص قضایی محسوب می شوند ،از حیث
تکالیف ،وظایف و مسئولیت های کیفری و مدنی
ناشی از به کارگیری سالح در انجام وظایف و
مأموریتهای سازمانی خود ،مشمول قانون به
کارگیری سالح توسط نیروهای مسلح در موارد
ضروری هستند.
دستگاههای اجرایی مربوطه نیز از حیث
تکالیف خود در قبال مأموران مذکور از جمله
پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر،
مشمول قانون مذکور می باشند.
طبق تبصره این ماده ،دادسراها و دادگاهها
مکلفند پروندههای موضوع این ماده را خارج از
نوبت بررسی کنند.

اجتماعی
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کشف حجاب پدیده اجتماعی نیست؛ از خارج از کشور هدایت میشود

اجرای طرح «ناظر» توسط پلیس برای برخورد با بیحجابی

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به برخورد با
بیحجابی چه در خودرو و چه در معابر عمومی،
تاکید کرد :طرح ناظر محدود به خودرو نیست.
سردار ایوب سلیمانی در حاشیه برگزاری
همایش فرماندهان و مدیران استان مازندران،
درباره طرح ناظر و تکلیفی که ناجا خود را مقید به
اجرای آن میداند ،افزود :نیروی انتظامی نمیتواند
به مردم بگوید هر جرم مشهودی که در جامعه رخ
میدهد ،به من مربوط نیست.
وی با بیان اینکه یکی از این جرایمی که
قانونگذار مصوب کرده ،کشف حجاب در معابر
عمومی است ،ادامه داد :پلیس معتقد است عالوه بر
اینکه اصل مشکالت و آسیبهای اجتماعی بحثی ذاتاً
اجتماعی محسوب میشود ،اما حاصل سوغات غرب و
بی توجهیها در داخل کشور است که دشمن قصد
دارد از این طریق به ما ضربه وارد کند.
سردار سلیمانی افزود :ترویج مفاسد اخالقی و
اجتماعی ،یکی از برنامههای دشمن در کشور است
که این کار را حساستر و جدی تر میکند؛ پلیس به
کشف حجاب به عنوان پدیده اجتماعی نگاه نمیکند
و به این نتیجه رسیده که از خارج از کشور این موضوع
هدایت میشود .مطابق قانون ،کشف حجاب جرم
محسوب شده و پلیس موظف به برخورد با بی حجابی
چه در خودرو و چه در معابر عمومی است.
وی گفت ۹۰ :درصد جامعه به اصل حجاب
به عنوان صیانت از ارزشها اعتقاد دارند و آن را
میپذیرند؛ ما با این تعداد مشکل نداریم ،آنان حق
دارند از مسئوالن نظام در این رابطه مطالبه کنند و
ما بایستی زمینه زندگی سالم برای آنان فراهم کنیم.
سردار سلیمانی افزود :معتقدیم آن اقلیتی که
براساس قانون کشور مرتکب جرم میشوند همانند
قاچاق مواد مخدر ،قتل ،احتکار ارزاق عمومی و…
بنا به مطالبه مردم از پلیس بایستی با این گونه
مجرمان برخورد شود.
وی میانگین موفقیت طرح ناظر را بیش از ۵۰
درصد در سطح کشور برشمرد و گفت :طرح مذکور
منحصر به خودرو نیست.
جانشین فرمانده ناجا یادآور شد :هر گاه طرح
مقابله از سوی نیروی انتظامی در یک مورد به
اجرا گذاشته میشود ،برخیها به دنبال جوسازی

هستند و این بی انصافی است که به این بحثها
توجه نمیکنند و میگویند شما کار دیگری ندارید
همین یک کارتان مانده در حالی که وظیفه پلیس
است با تمام وجود با بی قانونی برخورد کند و در
این مورد کوتاه نمی آییم.
هدف از اجرای طرح دریا؛ ارتقا امنیت و
آرامش برای گردشگران
وی اظهار داشت :طرح دریا با هدف ایجاد
امنیت و آرامش برای شهروندانی که از اقصی
نقاط کشور به خطه سرسبز شمال سفر میکنند،
در تفرج گاهها ،محورها و معابر و نیز سواحل دریا
اجرا میشود.
وی به نقش پررنگ نیروی انتظامی در اجرای
طرح دریا اشاره و بر همکاری همه سازمانهای
ذیربط تاکید و خاطر نشان کرد :با محوریت
وزارت کشور و استانداریها ،هماهنگیهای الزم
با مجموعههای دخیل در این رابطه انجام شده
است؛ هر چند هنوز ناهماهنگیها و مشکالتی در
این زمینه وجود دارد اما با توجه به رضایت نسبی
شهروندان ،طرح دریا ،طرح موفقی بوده است.
وی به حمایت مسئوالن سیاسی و قضائی
استان از طرح دریا اشاره و بیان کرد :اگر برخی از
دستگاهها به وظایف خود در این طرح عمل نکنند
با آنان برخورد میشود.

جانشین فرمانده ناجا اظهار کرد :انتظار ما
این است ،بخشهای مختلف مسئولیت پذیری
بیشتری از خود نشان دهند زیرا قرار نیست پلیس
به جای سازمانهای دیگر کار کند ،به عنوان مثال
پیمانکارهایی که با شهرداری قرار داد بسته و
طرحهای دریا را اجرا میکنند بایستی پاسخگوی
شهرداری باشند و براساس قانون نیز بایستی عالوه
بر توصیههای پلیسی ،در حد مسئولیتهای ایجابی
قانون را رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه متولیان امور فرهنگی
بایستی در طرح دریا ،در راستای فرهنگ سازی به
وظایف خود عمل کنند ،گفت :پلیس در حال رصد
و ارزیابی مجموعهها و دستگاههای ذیربطی است
که میبایست در طرح دریا فعالیت کنند؛ اکنون
شرایط خوب است اما بایستی بهتر شود و قطعاً در
آینده نزدیک ،مشکالت رفع خواهد شد.
جانشین فرمانده ناجا بیان کرد :نیروی
انتظامی اگر با جرم و تخلفاتی روبه رو شود آن را
به مراجع قضائی و مسئوالن امر در حوزه حاکمیت
منعکس میکند؛ با توجه به نوع جرم برخوردهای
متفاوت نیز صورت میپذیرد.
وی خاطرنشان کرد :پلیس قصد خدمت
رسانی به مردم را دارد ،آحاد جامعه باید احساس
کنند امنیت شأن تأمین است و برای آرامش آنان

خللی ایجاد نمیشود.
سردار سلیمانی درپاسخ به سوال خبرنگاری
مبنی بر اینکه مهمترین مشکالت مربوط به
پالژهای خصوصی است و پلیس در این رابطه چه
اقدامی انجام داده است ،گفت :پلیس مانع کسب
درآمد و منکر کار آنها نیست اما خواستار رعایت
قانون در اینگونه موارد است؛ هرچند مشکالت
حادی در این زمینه وجود ندارد اما انتظار این است
که قانون بهتر از این رعایت شود که شاهد روند رو
به رشد در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به اجرای سه ماهه طرح تابستانه
دریا ،بیان کرد :در صورت تخطی بخش خصوصی
از مقررات تعیین شده ،به مراجع صالحیت دار
معرفی میشود البته پلیس عالقهمند است به این
مراحل کشیده نشود و نیازی به استفاده از این گونه
اختیارات نباشد.
وی ادامه داد :بخشهای خصوصی با رعایت
حقوق شهروندی و تکالیفی که برعهده دارند
میتوانند کمک کنند تا طرح دریا به خوبی اجرا
شود.
جانشین فرمانده ناجا افزود :در همه موضوعات،
راهبرد اساسی نیروی انتظامی امنیت است که
برای اجرای وظایف با هیچ سازمان و مجموعهای
نه شوخی دارد و نه مسامحه میکند و با جد و
جهد وظایف خود را انجام داده و مطالبه میکند؛
اگر کوتاهی صورت پذیرد حتماً اقدامات الزم را
در چارچوب قانون انجام میدهیم ،در جاهایی که
الزم باشد از ظرفیت قانونی دستگاههای ذیصالح
استفاده میکنیم.
سردار سلیمانی درباره سطح رضایت مندی
مردم نسبت به طرح دریا ،گفت :یکی از مطالبات
جدی نیروی انتظامی این است که در سواحل نباید
جایی تحت عنوان ممنوعه وجود داشته باشد و این
امکان برای مردم مهیا شود تا بتوانند از ظرفیتهای
بیشتری استفاده کنند تا مشکالتی از قبیل تراکم و
کمبود جا برای آنها ایجاد نشود.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :نیروی
انتظامی در مناطق ممنوعه حضور دارد و تالش
میکند در این مناطق حضور پررنگتری داشته
باشد.

مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی:

جشن اهدای  50میلیون اهدای خون را خواهیم گرفت

مراسم تکریم و معارفه با حضورمدیران کل سابق و جدید انتقال
خون استان گیالن،دکتر بشیر حاجی بیگی سخنگوو مدیرکل دفتر
مدیرعامل و روابط عمومی انتقال خون کشور ،دکتر عباس صداقت
مدیرکل واحد برنامه ریزی ،حفظ و جذب اهداکنندگان سازمان انتقال
خون کشور ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان گیالن ،معاونین ایشان و جمعی دیگر از مسئوالن استانی برگزار
شد.
در این مراسم ضمن قدردانی از احمدمرادی مدیرکل پیشین
انتقال خون گیالن ،حکم ابالغ بابک پاکدل خوش اخالق مدیرکل
جدید انتقال خون گیالن از سوی دکتر علی اکبر پورفتح اله
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ،توسط مدیرکل دفتر مدیرعامل
و روابط عمومی سازمان به مدیرکل جدید انتقال خون استان اهدا شد.
دکتر بشیر حاجی بیگی  ،مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط
عمومی سازمان انتقال خون به معارفه دکتر بابک پاکدل اشاره کرد
و افزود  :برنامه امروز تودیع نیست  ،تکریم از دکتر مرادی به جهت
زحمات ایشان و تقدیر و تشکر است و ما در سازمانی کار می کنیم
که بنایش بر تکریم و تجلیل از اهداکنندگان خون و همکاران خدوم
است .
وی افزود  :من فکر می کنم یکی از دستگاههایی که با قداست
در سیستم سالمت کشور فعالیت می کند همین سازمان انتقال خون
است  .ورودی سازمان قداست دارد به واسطه حضور اهداکنندگان
عزیزمان که عصاره وجودشان را تقدیم می کنند وخروجی سازمان
هم قداست دارد به واسطه بیمارانی که در بیمارستانها بستری هستند
که امیدواریم که هیچ وقت دغدغه تامین خون و فرآورده را نداشته
باشند .
دکتر حاجی بیگی مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون
به قدمت  46ساله سازمان اشاره کرد و گفت  :نزدیک به ۴۶سال از
تاسیس انتقال خون از سال  ۱۳۵۳می گذرد و مرز ۴۰سالگی و مرز
پختگی را رد کرده واین سازمان به پیشرفت و بالندگی رسیده است.
وی به اهداکنندگان به عنوان اصل و بنیان سازمان انتقال خون
اشاره کرد و اظهار داشت  :پایان خرداد امسال به پنجاه میلیون اهدای
خون رسیدیم .
مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون به تالشهای دکتر

مرادی در مدت مدیریت انتقال خون استان گیالن اشاره کرد و
خاطرنشان شد  :بدون شک تالشهای دکتر مرادی در انتقال خون
قابل تقدیر است ،راه اندازی مرکز جامع  ،تامین خون در استان گیالن
به لحاظ میانگین سنی باال،خدمت رسانی به  ۷درصد از بیماران
تاالسمی  ،تامین خون جراحی های قلب باز و تامین خون و رشد
درتولید پالکت از دستاوردهای مدیریتی دکتر مرادی با تالش ایشان
و همکارانشان میسر شده است .
دکتر حاجی بیگی به حضور دکتر بابک پاکدل خوش اخالق به
عنوان مدیرکل جدید انتقال خون گیالن اشاره کرد و افزود  :هدف
خدمت به مردم است و امیدوارم همکاران در انتقال خون گیالن با
همکاری ایشان در رشد و توسعه انتقال خون همت نمایند .
دکتر احمد مرادی مدیرکل انتقال خون گیالن از همکاری همه
همکارانش و معاونین اداره تقدیر و تشکر کرد و افزود  :در سایه تالش
همه همکاران انتقال خون گیالن بسیاری از موانع برداشته شده است
 ،بزرگترین کاری که انجام شد از ورود خون و پالکت جلوگیری
کردیم و با تالش اهداکنندگان خون و پالکت مصرف استان در همین
استان تامین شد  .دکتر مرادی به مرکز جامع اشاره کرد و گفت  :کار
توسعه واحد اهدا و مرکز جامع زنده یاد دکتر سیدنورالدین مستشاری
با حمایت ستاد انجام شد و سامانه مجهز خونگیری در پیاده راه هم
راه اندازی و آماده کار شد .
بابک پاکدل خوش اخالق در مراسم معارفه خود در سخنانی
ضمن قدردانی از زحمات مدیر پیشین این اداره کل اظهار امیدواری

کرد تا بتواند در راستای اهداف سازمان انتقال خون و در تأمین خون
و فرآوردههای خونی و ترویج فرهنگ اهدای خون با کمک همکاران
انتقال خون گیالن گامهای مؤثری بردارد..
در حکمی از سوی علی اکبر پورفتحاله مدیرعامل سازمان انتقال
خون ایران ،دکتر بابک پاکدل خوش اخالق به عنوان مدیرکل جدید
انتقال خون استان گیالن معرفی شد ،پاکدل خوش اخالق پزشک
عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) رشت و از مدیران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن بوده است.
همچنین مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در نامهای از زحمات
دکتر احمد مرادی طی دوران تصدی مدیریت اداره کل انتقال خون
استان گیالن قدردانی کرد.
شایان ذکر است در پایان با اهدای هدایایی به رسم یادبود از
سوی همکاران اداره کل انتقال خون استان و موسسه مردم نهاد
گیل یاران پالکت و خون از دکتر مرادی مدیرکل اسبق و دکتر
پاکدل مدیرکل جدید اداره کل انتقال خون گیالن  ،مدیرکل
دفتر مدیرعامل و روابط عمومی انتقال خون کشور ،مدیرکل واحد
برنامه ریزی ،حفظ و جذب اهداکنندگان سازمان انتقال خون
کشور تجلیل و تقدیر شد .در پایان بازوبند انتقال خون با شعار
اهدای خون اهدای زندگی با نماد بازوی همت برای ترویج فرهنگ
اهدای خون و پالکت بر بازوان دکتربشیر حاجی بیگی  ،دکتر عباس
صداقت  ،دکتر یوسف زاده چابک  ،دکتر احمد مرادی و دکتر بابک
پاکدل خوش اخالق توسط مسئولین حاضر بسته شد.

تشویق شهروندان ورودی غربی پایتخت به ترویج «فرهنگ مدیریت پسماند»
ارائه «آموزش های رایگان فراگیر و اطالع
رسانی های عمومی به شهروندان» در زمینه اصول
و مبانی تفکیک پسماند در مبدا از اولویت های
اجرایی مجموعه مدیریت شهری منطقه 21با هدف
تشویق و ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به حفظ
محیط زیست شهری است.
به گزارش امتیاز ،سیاوش زابلی معاون
خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اشاره
به اهمیت روزافزون «مبحث نگهداشت شهر» گفت:

آموزش همگانی و فراگیر اصول و مبانی تفکیک
پسماندهای خانگی به شهروندان منجر به کم حجم
سازی پسماندهای شهری ،استفاده مجدد از مواد
دارای قابلیت مصرف چندباره ،کمک به حفظ منابع
طبیعی ،پاکیزگی مناظر شهری و  ...خواهد شد؛
که آموزشگران اداره مدیریت پسماند منطقه 21به
صورت مستمر با حضور در مدارس ،پیش دبستانی
ها ،مهدهای کودک ،سرای محالت ،مساجد ،راسته
های تجاری ،بوستان ها ،میادین میوه و تره بار،

معابر پر تردد و  ...نسبت به آموزش اصول و مفاهیم
بنیادین تفکیک پسماند به شهروندان و فرهنگ
سازی در این زمینه اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه آموزش های چهره به چهره و
بی واسطه تاثیر بیشتری بر روند یادگیری و بکارگیری
موارد آموخته شده خواهد داشت ،افزود :شهروندان با
سهیم دانستن خود در مباحث محیط زیست شهری
که منجر به ایجاد شهری پاک و پاکیزه می شود ،می
توانند همگام با مدیریت شهری برای حفظ هرچه

بیشتر شهر و رقم خوردن پاکیزگی شهر قدم بردارند.
زابلی در خاتمه با تاکید بر این نکته که
مشارکت جویی شهروندان در امور شهری گامی
موثر در ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات است،
یادآور شد :شهروندان با مشارکت فعاالنه خود در
امور شهری ،از نزدیک با ظرایف کاری آشنا می
شوند و خود را عضوی از بدنه مدیریت شهری می
پندارند که نظرات و تصمیمات شان راهگشای
مسائل شهری خواهد بود.

معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران در بازدید از باغ پرندگان تهران:

تکمیل پروژه های نیمه تمام ،اولویت جدی شهرداری تهران سال جاری

معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شورا شهرداری
تهران گفت :اجرای طرح های عمرانی جدید در مناطق مستلزم
طرح و تصویب شدن در کمیته تخصصی برنامه سوم توسعه شهر
تهران است.
به گزارش امتیاز« ،سکینه اشرفی» در بازدید از باغ پرندگان
تهران ،افزود :شهرداری تهران در سال جاری با مضیقه بیشتری در
حوزه مالی و درآمدی مواجه است و از این رو تکمیل طرحهای نیمه
تمام به ویژه طرحهایی که با پیشرفت باالی  80درصد هستند،
نظیر فازم دوم باغ پرندگان تهران در اولویت است .از این رو ،اجرای
طرحهای جدید عمرانی در شهر با محدودیتهای جدی مالی مواجه
است که جهت اولویت بندی آنها نیز کمیته تخصصی در اجرای برنامه
سوم توسعه شهر تهران تشکیل شده تا طرح های جدید عمرانی
شهرداری در آنجا مطرح و در صورت تصویب ،اجرایی شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به تالش برای عدم کسری بودجه
در سالجاری با وجود وضعیت نامطلوب اقتصادی و درآمدی برای
شهرداری تهران ،گفت :با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر شهرداری،
برنامهریزی جهت اختصاص اعتبارات و بودجه مناطق نیز باحساسیت
بیشتری دنبال شده تا اداره عمومی شهر به طور مطلوب دنبال شود.
اشرفی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی شهروندان به طور
قطع در تامین درآمدهای شهرداری تاثیر گذار است ،خاطرنشان کرد:
این انتظار وجود دارد در رفع برخی مشکالت مالی شهر همچون
تامین منابع مالی نگهداشت جنگل ها و فضاهای عمومی شهری ،سایر
بخش ها و دستگاهها نیز به میدان آمده و با توجه در مسئولیت های
اجتماعی خود باری از دوش مشکالت شهر بردارند.
«محمد محمددوست» شهردار منطقه  4تهران نیز در این
بازدید گزارشی از آخرین وضعیت آماده سازی فاز دوم باغ پرندگان

تهران گفت :این پروژه در سطح کشور و حتی خاورمیانه بی نظیر است
و از این رو در تالشیم با تامین منابع مالی الزم ،در ماههای آتی این
پروژه را آماده بهره برداری برای شهروندان کنیم.
وی با اشاره به برخی برنامه های اجرایی شهرداری منطقه چهار
در سال جاری افزود :تالش داریم با توجه به شرایط مالی حاکم بر
شهر ،ضمن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش کیفیت
نگهداشت شهر ،اجرای طرح هایی که تاثیر مهمی در کاهش مشکالت
شهری را شهردار منطقه  4تهران ،برنامه ریزی و مطالعه اجرای پروژه
هایی چون تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری با خیابان فرجام،
اتصال ادامه خیابان دالوران به بزرگراه امام علی (ع) و احداث پل و
زیرگذر دسترسی بزرگراه همت به خیابان شهید محمدی (ریحانی) را
از جمله طرح هایی دانست که درصورت تامین اعتبارات الزم در این
منطقه اجرایی خواهد شد.

خبر کوتاه
شهردار منطقه  10خبر داد؛

بهره برداری پیش از موعد کندروی شمال
به جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی

شهردار منطقه  10از بهره برداری پیش از
موعد کندروی شمال به جنوب بزرگراه شهید
نواب صفوی حد فاصل بریانک و خیابان هالل
احمر خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حسین بحیرایی با اشاره
به تدابیر و تاکیدهای شهردار تهران در خصوص
بهره برداری زودهنگام و آزمایشی این کندراه
گفت :با تالش همکاران شهرداری منطقه 10
و سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تمامی
اقدامات فنی و عمرانی و ترافیکی کندروی شمال
به جنوب بزرگراه شهید نواب حد فاصل بریانک
تا خیابان هالل احمر زودتر از موعد مقرر انجام
شد و در راستای روان سازی ترافیک بزرگراه
شهید نواب و میدان  9دی مورد بهره برداری
قرار گرفت.
وی افزود :این مسیر با اعتباری بالغ بر 30
میلیارد ریال و به مساحت  9400مترمربع و
عرض بین  8تا  11متر احداث شد و پس از
اتمام عملیات روسازی و زیرسازی آسفالت زیر
بار ترافیکی رفت.
شایان ذکر است این کندراه به طول هزار
متر با احداث راست گردهای بریانک به کندراه
شهید نواب ،راست گرد کندراه شهید نواب به
خیابان قزوین و نیز هالل احمر نقش به سزایی
در تسهیل ترافیک بزرگراه شهید نواب صفوی در
مسیر شمال به جنوب آن خواهد داشت و محله
بریانک با خروج از بن بست از فرصت دسترسی
به شبکه معابر اصلی بهره مند خواهد شد.
گفتنی است این پروژه طی روزهای آتی
توسط مدیران ارشد شهرداری تهران رسما
افتتاح خواهد شد.

 64هزار متر مربع عملیات تراش و
روکش آسفالت در قلب پایتخت

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش
از تراش و روکش آسفالت معابر قلب پایتخت
خبر داد و گفت :از ابتدای سال تا کنون  64هزار
متر مربع از معابر سطح منطقه با تناژ تقریبی
 12420تن مصالح مورد مرمت قرار گرفته است.
به گزارش امتیاز ،سید مجید غمخوار
تصریح کرد :تا کنون در  10معبر اصلی
عملیات تراش و روکش انجام شده است که
خیابان ایرانشهر ،خیابان کارگر ،خیابان شهید
گالبی ،میدان هفت تیر ،خیابان سنایی ،خیابان
حسینی ،خیابان ابن سینا ،بلوار نلسون ماندال،
تونل رسالت ،خیابان شیخ بهایی و بلوار دانش از
جمله این معابر بوده است.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش
با بیان اینکه به علت فرسوگی آسفالت معابر،
عملیات مرمت و بازسازی الزامی بود ،گفت:
خرابی ها و گودال ها خطری برای عبور و مرور
به شمار میروند و اگر به فوریت مرمت نشوند،
توسعه پیدا کرده و خرابی های بزرگتری را
موجب میشوند.
معان فنی و عمران شهرداری منطقه شش
تصریح کرد :ترمیم به موقع و سریع آسفالت از
هزینه های بعدی جلوگیری می نماید که در
همین راستا با بازدید های میدانی روزانه و
هفتگی وضعیت آسفالت معابر بررسی می شود.

مرمت عمارت تاریخی گلستانه در
حصار ناصری آغاز شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  11تهران از آغاز عملیات
مرمت عمارت گلستانه در محدوده حصار ناصری
و طهران قدیم با نظارت سازمان میراث فرهنگی
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،کورش خرد در این باره
گفت :تاکنون  30بنای ارزشمند در محدوده
حصار ناصری و طهران قدیم شناسایی شده
است و مرمت  6بنا و احیاء جداره این خانه
های تاریخی توسط اداره زیبا سازی و با نظارت
سازمان میراث فرهنگی آغاز شده است.
خرد افزود :در همین راستا مرمت ملک
تاریخی گلستانه در خیابان قزوین که در اواخر
دوره قاجار ساخته شده در  2فاز آغاز شده است
که در فاز نخست مرمت جداره و در فاز دوم نیز
مرمت داخلی ملک انجام خواهد شد.
وی عنوان کرد :در این پروژه مرمت سر
ستون ها ،مرمت گچبری ها  ،پنجره ها  ،سر
در ستون ،حذف زوائد نما و  ...انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش عملیات مرمت عمارت
گلستان که 2هزار متر مربع مساحت دارد؛ تا
پایات شهریور تمام می شود.

ضابطه مند کردن استفاده از پیاده
راههای منطقه  2پایتخت

رسول کشت پور شهردار منطقه  2از استفاده
ضابطه مند پیاده راه های سطح این منطقه توسط
رستوران ها و کافی شاپ ها خبر داد.
به گزارش امتیاز ،رسول کشت پور
شهردار منطقه 2با اعالم این خبر گفت :در
پی درخواست برخی از شهروندان و مالکین
و اصناف رستورانها و کافی شاپها درخصوص
بهره برداری از سطح معبر مقابل ملک آنها به
منظور افزایش میزان جلب رضایت شهروندان و
استفاده از فضای باز شهری در اوقات فراغت آنها،
مدیریت شهری این منطقه برآن شد تا با رعایت
موازین قانونی برای ضابطه مند کردن استفاده از
پیاده راه ها ،نسبت به بهره برداری موقت برخی
از معابر به مالکین رستورانها و کافی شاپ ها
در زمانهای خاص و به صورت ساعتی و فصلی
بررسی های الزم را صورت دهد.
شهردار منطقه  2افزود :لذا با استناد به
تبصره  6ذیل ماده  96قانون شهرداری ها،
ساماندهی پیاده راه ها عالوه بر جلب رضایت
شهروندان و ایجاد فضایی شاد و امید بخش در
سطح معابر و فضاهای باز شهری ،سطح درآمد
پایدار شهرداری را ارتقاء می دهد و درآمد حاصل
از آن برای شهر و محیط زیست شهروندان هزینه
می شود.

