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عزم شــهرداری تهــران برای ســاخت واحد های 

گزارش
مسکونی در پایتخت به مرحله اجرایی رسیده است. 
با کلنگ زنی پروژه  ساخت وســاز مسکن در یکی از 
بافت های فرسوده شهر تهران، طرح ساخت 180هزار خانه که پیش 
از این اعالم شده بود، شروع شد و در سال آینده مراحل اجرایی آن 

ادامه خواهد یافت تا بر بازار مسکن تأثیر گذارد.
به گزارش همشهری، شــهردار تهران در مراسم کلنگ زنی طرح 
تامین مســکن جایگزین گودنشــینان باغ آذری، با تبریک میالد 
منجی عالم بشــریت امام زمان )عج( و تقارن آن بــا بهار طبیعت، 
گفت: شــهرداری خود را مکلف می داند در بازار مســکن و قیمت 
مســکن ورود جدی و نقش آفرینی اساسی داشــته باشد. این کار 
نویدی برای حرکت های جهادی اســت که مسیر تامین آسایش و 
آرامش بیشتر برای مردم خواهد بود. کلنگ زنی این مجموعه در باغ 
آذری منطقه 1۶ عمال خداحافظی با آخرین گود تهران یعنی گود 
سیددرویش است و با ساخت و سازی  که در این گود صورت می  گیرد 
و تقدیم به کسانی می شــود که در آن زندگی می کنند، شرایط به 

سمتی می رود که تهران با گودهای خود خداحافظی کند.
علیرضا زاکانی با اشــاره به ســاخت 10هزار واحد مســکونی در 
بهار 1401، افزود: کاری که امروز آغاز می شــود، حاوی پیام ایجاد 
عدالت در تهران و نزدیک کردن فاصله شمال و جنوب است. این کار 
همچنین معطوف به الگوسازی، ایمنی بخشی و محله سازی  است که 
با اولویت دادن به نوسازی بافت فرسوده انجام می شود. لذا باید این 
کار بزرگ را که امروز در 3منطقه 1۶ و 4 و ۵ با هم آغاز شد، تبریک 
گفت. برای سال آینده 180 هزار واحد را برای ساخت و نوسازی در 

دستور کار داریم که بخش عمده آن با تفاهمی است که قرار است 
در قالب قانون جهش مسکن در بافت فرسوده و زمین های ذخیره 

شهری انجام شود.
وی گفت: در تهران اگر فردی مســکن نداشــته باشــد ۶۵ درصد 
حقوقش را باید به اجاره مســکن اختصاص دهــد و اگر در طلب 
خریدن مسکن باشد با شــرایط فعلی حدود ۷0 سال زمان می برد. 
مسکن  در تهران محل صدمه زدن به معیشت و سبد زندگی مردم 

است.

جمع آوری ۶۳۰۰ معتاد از ۷ منطقه
شــهردار تهران ادامه داد: از آنجایی که در شهرداری از ابتدا اذعان 
داشــتیم که نمی توانیم نســبت به نیازهای جامعه و شــهروندان 
بی تفاوت باشیم، توجه به حوزه مســکن مورد عنایت قرار گرفت. 
همچنین الگویــی را در حوزه های مختلف دنبــال کردیم که آن 

تشکیل قرارگاه های عملیاتی بود.
زاکانی اضافه کرد: مثال در حوزه اجتماعی بنا شــد همتی توسط 
همه نهادها صورت بگیرد. حاصل تشکیل قرارگاه این بود که بالغ بر 
۶300 معتاد متجاهر از مناطق هفت  گانه جمع و به کمپ ها منتقل 

شدند که این مسیر ادامه دارد.
زاکانی عنوان کرد: وقتی بنا شد در راســتای اراده ای که در کشور 
است ساالنه یک میلیون مسکن ساخته شود، در تهران تفاهمنامه ای 
را بــا وزارت راه امضا کردیــم و با وجود اینکه در جهش مســکن 
وظیفه ای نداشــتیم، قدرالســهم خود را پذیرفتیم تــا بتوانیم در 
نوسازی بافت فرسوده، مسکن سازی  و فقرزدایی در بافت فرسوده و 

در نهایت تغییر چهره شهر و ماحصل آن افزایش ایمنی و پایداری 
شهر مؤثر باشیم. شهردار تهران یادآوری کرد: مفتخریم که همه این 
امور را دنبال کردیم و سهم 10 هزار واحدی با همکاری بنیاد مسکن 
رقم خورد. مرحله اول آن در این 3نقطه احداث بیش از 3 هزار واحد 
مسکونی است و برای ۷ هزار واحد الباقی قبل از خرداد سال آینده 

تمهیدات الزم انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: باید برای تامین ایمنی و تغییر چهره شــهر در این 
180هزار واحد درنظر گرفته شده، یک شیوه جدید داشته باشیم 

که سرانه های خدماتی هفت گانه نیز در آنها فراهم باشد.

نهضت ملی مسکن 
شــهردار پایتخت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف گذاری 
این است که 180 هزار واحد برای ســال آینده شروع و در هر سال 
نیز به اقتضای ظرفیت هایی که شهر دارد بتوانیم ساخت واحدها را 
عملیاتی کنیم، گفت: اساس کار شــهرداری داشتن زمین و مجوز 
است که پایه اصلی ساخت به حساب می آید. ضمن اینکه شهرداری 
هم با مجموعه نهادهای انقالبی مانند بنیاد مســکن و هم با بخش 

خصوصی مشارکت می کند.
زاکانی بیان کرد: قدرالســهم ما نصف نصف اســت اما هر پروژه ای 
اختصاصات خاص خود را دارد. مثــال در پروژه ای که در آن حضور 
داریم بنا ســت که ســرانه های هفت گانه نیز تامین شــود. در این 
قدرالسهم تفاوت هایی ایجاد می شود اما زمین و پروانه از شهرداری 
است و بنیاد مسکن ســاخت آن را برعهده دارد. ما هم مابازای آن 
برای افرادی که در گود ساکن هستند و در محرومیت به سرمی برند 
واحد تحویل می دهیم و مجموعه گود برای ســرانه های هفت گانه 
اختصاص پیدا می کند. زاکانی ادامه داد: هدف گذاری این است که 
180 هزار واحد برای سال  آینده شروع و در هر سال نیز به اقتضای 
ظرفیت هایی که شهر دارد بتوانیم ساخت واحدها را عملیاتی کنیم 

و پرونده معضل بزرگ مسکن را در تهران ببندیم.

گودباغآذریخانهمیشود
زاکانی: در تهران اگر فردی مسکن نداشته باشد باید ۶۵ درصد حقوقش را به اجاره مسکن اختصاص دهد

 و اگر در طلب خریدن مسکن باشد با شرایط فعلی حدود ۷0 سال زمان می برد

آیین کلنگ زنی ساخت 10هزار مسکن در پایتخت برگزار شد

پل تندرستی منطقه 2 در خدمت شهروندان
مســیر پیاده روی تندرســتی و 

در شهر
۵۵پروژه شهری دیگر، امروز در 
منطقه2 به بهره برداری می رسد. 
پــل تندرســتی که بــا امــکان پیــاده روی و 
دوچرخه سواری ساخته شده است مسیر طوالنی 
از بوستان فدک به سمت فضای سبز سمت دیگر 
و شمالی بزرگراه شــهید همت را برای استفاده 

شهروندان فراهم می کند.
به گزارش همشهری، شهردار منطقه 2 در این باره 
این پروژه ها گفت: ۵۶پروژه شــهری، منطقه ای 
و محلــه ای در قالب 32 عنوان بــا هدف ارتقای 
زیســت شــهری در منطقه2 آماده بهره برداری 
شــد. پروژه ها براســاس نیازها و ظرفیت های 
شناسایی شده در چند بخش فرهنگی، عمرانی، 
ترافیکی و خدمات شهری طراحی و احداث شد.

مهدی صالحی بهسازی فضاهای شهری، ارتقای 
سرانه ها و توسعه زیرســاخت ها در تحقق ایجاد 
شهر انســان محور را مهم ترین راهبرد مدیریت 

منطقه در اجرای طرح های عمرانی برشمرد.
او با اشــاره بــه ویژگی های منطقه در توســعه 
فضاهای تفریحی و گردشــگری گفت: منطقه2 

به دلیل وجود بوســتان ها و امکانات تفریحی از 
جذابیت گردشــگری برخوردار اســت برهمین 
اســاس پروژه های تفریحی و فرهنگی همچون 
پارک آدرنالین، مجموعه بازی  های فکری با هدف 

تامین رضایت شهروندان طراحی و ساخته شد.
وی با بیــان اینکه شــهرداری منطقه2 به دنبال 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــا بــرای تقویت 
زیرساخت های پیاده روی اســت، افزود: به این 
منظور پل تندرستی برفراز بزرگراه شیخ فضل اهلل 
نوری ساخته شد و با بهره برداری از آن، بوستان 
فدک به بوســتان 13هکتاری در ضلع شــمال 
بزرگراه شهید همت متصل می شود و شهروندان 
می توانند از این مســیر طوالنی به عنوان فضایی 
برای دوچرخه سواری و پیاده روی استفاده کنند.

شــهردار منطقه 2 افزود: به منظور بهبود شبکه 
معابر شــهری و بزرگراهی و همچنین تســهیل 
در دسترسی همه شــهروندان و همچنین افراد 
کم توان به امکانات شــهری، طرح های عمرانی 
در قالــب مناسب ســازی  معابر، بوســتان ها و 
ســاختمان ها، احداث و تکمیل خیابان گلبهار 
و بهســازی خیابان شــهید مهدی فرحزادی و 

همچنین اجرای عملیات روکش آســفالت اجرا 
شد.

وی رفع مشــکالت ترافیکی و ایمن سازی  معابر 
را از دیگــر طرح  های اجرایی برشــمرد و افزود: 
ساماندهی ترافیک خیابان زنجان شمالی با انتقال 

ورودی مجموعه ستاد ترخیص خودرو از خیابان 
زنجان به حبیب اللهی، احداث پهلوگاه اضطراری 
در بزرگراه یادگار امــام )ره( و همچنین اصالح 
هندسی در 9نقطه از معابر و... ازجمله طرح های 

ترافیکی آماده بهره برداری است.

نام جدید معابر
 مناطق 5 و 22:   بخشی از خیابان شهید فهمیده 

به نام سردار شهید سیدمحمدحسین حجازی
 منطقه 1:   خیابان کیهان به نام اســتاد پرویز 

کردوانی
 منطقه 12:   کوچه سوم در خیابان مجاهدین 

اسالم به نام شهید حسن اسماعیلی
 منطقه 1۷:   کوچه محقق در میدان ابوذر به نام 

شهید عباس زال
 منطقه 1۷:   بوستان بی نام در خیابان رشیدی 

جهان به نام شهید حسن آسیایی
 منطقه 15:   کوچه گلســتان ششم در خیابان 

نبرد جنوبی به نام شهید فریدون لطفی
 منطقه 15:   کوچه بوستان هشتم غربی در بلوار 

ابوذر به نام شهید حمیدرضا سرمدیان
 منطقــه 15:  کوچه چهاردهم در شــهرک 

خاورشهر به نام شهید محمد جاور
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شهردارتهران:کلنگزنیساختمسکندرباغآذری
منطقه۱۶عمالخداحافظیباآخرینگودتهرانیعنی

گودسیددرویشاست

اعضای شورای شهر تهران 
با تغییر نام 8 معبر موافقت کردند

 حک شدن نام سردار حجازی 
روی محور بزرگراهی 

با موافقت اعضای پارلمان شهری روز گذشته مقرر شد تا 
نام سردار شهید سیدمحمدحسین حجازی روی بخشی از 
بزرگراه شهید فهمیده )حدفاصل بزرگراه جناح و آیت اهلل 
مهدوی کنی( حک شود. رئیس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی در توضیــح این اقدام گفت: »بزرگراه شــهید 
فهمیده حدود 23کیلومتر طــول دارد که 8 کیلومتر آن 
نامگذاری شــده اما در 1۵کیلومتــر باقی مانده اقدامی 
صورت نگرفته است. ازاین رو کمیسیون نامگذاری معابر 
پیشنهاد داده تا نام شهید ســردار حجازی در این بخش 

حک شود.« 
به گزارش همشهری، مصوبات هفتمین جلسه کمیسیون 
نامگذاری مهم ترین دستور جلسه روز گذشته شورای شهر 
تهران بود که با موافقت اعضا نام 8معبــر در مناطق 1، ۵، 
12، 1۵، 1۷و 22تغییر کرد. نرگــس معدنی پور در جریان 
ارائه گزارش پیشــنهادات مربوط به نامگذاری معابر به نام 
اســتادانی چون پرویزکردوانی پدر کویرشناســی ایران و 
شهدای انقالب چون شهید سرمدیان را ارائه داد و با اکثریت 

آرا هم تصویب شدند.

موافقت با یک فوریت 
نرخ ورودی پارکینگ هاي شهرداری 

در ادامه جلسه یک فوریت الیحه تعیین نرخ ورودیه و حق 
توقف وســایل نقلیه در پارکینگ های عمومی شهرداری 
تهران برای سال 1401، در دستور جلسه قرار گرفت و در 
جریان بررسی آن سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهردار تهران گفت که در این الیحه افزایش 
2۵درصدی نرخ ورودیه پیش بینی شده است و امیدواریم 
با تصویب یک فوریت بتوانیم از اردیبهشــت سال آینده 
نرخ های جدیدی را اعمال کنیم. او تأکید کرد: »سیاست 
کلی این است که هزینه استفاده از وسایل نقلیه شخصی 
را افزایش دهیــم تا مردم به ســمت حمل ونقل عمومی 
ترغیب شوند اما باتوجه به ضعف سامانه حمل ونقل عمومی 
نمی توانیم این سیاســت را اجرایی کنیم.« ســیدجعفر 
تشکری هاشــمی هم در توضیح ضــرورت یک فوریت 
این الیحه گفت: »پارکینگ های عمومی در شهر تهران 
دونرخی هستند چرا که پارکینگ های شهرداری یک نرخ 
دارند و پارکینگ های خصوصی هم  نرخشــان از طریق 
اتحادیه مشــخص می شــود که باید هماهنگی بین این 
دو نهاد ایجاد و نرخ ها یکســان شود.« در نهایت 21عضو 
شــورای شــهر تهران با یک فوریت این الیحه موافقت 

کردند.

تأیید یک فوریت طرح نظام نامه محله
طرح نظام نامه محله نیز با قید دو فوریت توسط سیداحمد 
علوی در صحن شــورا مطرح شــد و این عضو کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی در دفاع از آن گفت: »مدیریت محله، 
معتمدین محالت و شــورایاری بعد از حکم دیوان عدالت 
اداری، بالتکلیــف مانده انــد و این موضوع بایــد پیگیری 
شــود.« او ضرورت تعیین تکلیف مدیریت محله و ضرورت 
بازنگری در ساختار و برنامه های مدیریت محله، جلوگیری 
از موازی کاری و مداخله های غیرضروری و ســاماندهی و 
تقویت مشــارکت های اجتماعی باتوجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر حکمرانی حلقه های میانی مردم را 
از دالیل ارائه این طرح دانست. در جریان بررسی این طرح 
ناصر امانی از شــورایاران به عنوان بازوان نظارتی یادکرد و 
گفت: »شورایاری ها نهادی مردمی و معتمدین مردم محالت 
هســتند و به عنوان بازوی نظارتی شــورای شهر تبدیل به 
درخت تناوری شده اند که وظیفه حفظ و حراست و آبیاری 
و زنده نگه داشــتن این درخت با باغبان یعنی شورای شهر 
است.« او با بیان اینکه قطع و خشک کردن درختان هرچند 
دردآور و تأسف بار است اما به سرعت انجام می شود ادامه داد: 
»همانگونه که در جریان تبلیغات انتخابات همه قول دادیم 
اقدامی خارج از قانون و تصمیم جمعی شــورای شهر انجام 
ندهیم، تقاضا می کنم هرچه ســریع تر تکلیف ابهام و مانع 
قانونی ادامه فعالیت شورایاری ها از طریق تعامل با مسئوالن 
عالی رتبه قوای سه گانه کشــور پیگیری و روشن شود.« در 
نهایت با پیشنهاد مهدی عباسی این طرح با یک فوریت به 

تصویب رسید.

مشکل انتشار 8هزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت رفع شد

مشکالت انتشــار اوراق مشارکت شــهرداری ها در 
ســال 1400 با پیگیری های ویژه شــهردار تهران و 
حمایت معاون اول رئیس جمهور حل شد. به گزارش 
همشــهری، پس از برگزاری چند جلسه و مکاتبات 
متعدد علیرضا زاکانی، شهردار تهران و رئیس مجمع 
شهرداران کالنشهرهای ایران با محمد مخبر، معاون 
اول رئیس جمهور، مشکل عاملیت بانک شهر برای 
انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها در سال 1400 به 
مبلغ 80هزار میلیارد ریال مرتفع و با دستور معاون اول 
رئیس جمهور و حمایت رئیس کل بانک مرکزی، مجوز 
انتشار این اوراق توسط بانک شهر صادر شد. به دلیل 
معضالت باقیمانده از دوران مدیریت شــهری قبلی 
و حجم بدهی  های باالی شهرداری ها به بانک شهر، 
تا اسفندماه امسال بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
با عاملیت انتشــار اوراق مشارکت شــهرداری های 
کالنشهرها موضوع بند »ه« تبصره »۵« قانون بودجه 
سال 1400 توسط بانک شــهر، مخالفت کرده بود 
که این موضــوع باعث محرومیت شــهرداری های 
کالنشهرها از این فرصت می شد. با دستور ویژه شهردار 
تهران که ریاست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران 
را هم برعهده دارد، مجمع شهرداران کالنشهرهای 
ایــران ماموریت یافت تا با انجــام رایزنی و مکاتبات 
مختلف، این معضل را مرتفع کند. اکنون با دســتور 
معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی موظف به حل 
موضوع شد و در روز دوشنبه 23 اسفندماه، نخستین 

مجوز برای شهرداری شهر مشهد را صادر کرد.

نقل قول 

یادداشت

 خبر

شورا

توسعه گردشگری خانواده محور
رویکرد فعاالن مجموعه عباس آباد از عمران 
و ساخت وســاز به ســمت نگاه فرهنگی، 
گردشگری و تفریحی ســوق پیدا کرده است و به عنوان قطب 
گردشگری پایتخت شناخته می شود. لذا در طول سال به ویژه ایام 
نوروز 1401تالش کرده تا با برنامه ریزی درست و اصولی میزبان 

شهروندان تهرانی و سایر شهرهای کشور باشد.
منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با عنایت به منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر حاکم شدن نگاه فرهنگی و 
خانواده محور در این مجموعه و همچنین رویکرد شهردار محترم 
تهران؛ امسال تالش کرده با توجه به واکسیناسیون سراسری 
علیه کرونا، برنامه هایی را با رویکرد خانواده محور و با لحاظ کردن 
همه سلیقه ها پیش بینی کند. برگزاری ویژه برنامه های »تهران 
دیدنی- عید شــرقی« با جشــن های متنوع نوروزی با عنوان 
»آمد بهار جان ها« برپا شده اســت تا بتوان پذیرای خانواده ها 
و گردشگران نوروزی با برنامه هایی چون تورهای گردشگری، 
بازی های تعاملی، گذرهای فرهنگ، تولید محتوا توسط مردم 
و با مشــارکت خانواده ها و پخش توســط رادیو پل، گذرهای 
گردشگری، نمایش آداب و رســوم متنوع اقوام مختلف کشور 
و... بود. ضمن اینکه نورافشــانی ویژه و خاص در ساعت 24روز 
29اسفند ماه روی »پل طبیعت« و »جشــن ملی پرچم« در 
روز 12فروردین از بارزترین و شــاخص ترین برنامه هایی است 
که در تقویم ملی کشور لحاظ شده و ارزش افزوده ای برای تهران 
به عنوان الگویی برای جهان اسالم ایجاد کرده است نیز در کنار 
سایر برنامه های بهارانه قرار داده شده تا میزبانی برای گردشگرانی 
باشد که تهران را به عنوان مقصد و محل گردشگری خود انتخاب 
کرده اند. امیدواریم در سال پیش رو که مصادف است با آغاز سده 
پانزدهم شمسی و نویدبخش تعالی انقالب اسالمی در گام دوم 

است. سرزمین ایران آبادتر و روشن تر از همیشه باشد.

تأمین سرانه های خدماتی
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مراسم کلنگ زنی طرح تامین مسکن جایگزین گودنشینان باغ آذری، گفت: این 
پروژه در ۳نقطه از شهر تهران به صورت همزمان آغاز می شود که کلنگ زنی در مناطق ۴ و 5 با حضور شهرداران مناطق و 

معاونان بنیاد مسکن و در منطقه 1۶ با حضور شهردار تهران و به صورت بر خط با 2منطقه دیگر انجام شد.
اکبر نیکزاد با اشاره به اینکه این پروژه توسط مهندسان مشاور قوی در چندین جلسه بررسی شده و جزو پروژه های فاخر 
و دارای سرانه های هفت گانه خدماتی است، افزود: شاه بیت کار ما این بود که درنظر بگیریم یکی از مدیران در این پروژه ها 

قرار است ساکن شوند.
او گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری عملیات اجرایی ۷ هزار واحد دیگر نیز آغاز شود تا در نهایت ساخت 1۰هزار واحد 

از 18۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن عملیاتی شود.
او بیان کرد: مکان پروژه باغ آذری در خدمت خدمات شهرداری اما پروژه افق اکباتان با حوزه حمل ونقل عمومی در ارتباط 

و مجری این طرح خط ۴ متروی تهران است.

مکث

مهدی اقراریان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی

احکام کمیســیون مــاده۱۰۰ برخورد با 
تخلفات اســت و باید در ابتــدا اولویت 
شــهرداری برخورد با دانه درشت هایی 
کــه از رانــت قــدرت و ثــروت برخــوردار 
هســتند و طــی ســال های گذشــته در 
حاشــیه امــن قــرار گرفته انــد باشــد. 
برخوردهای مشــابه مجتمــع پاالدیوم 
مي توانــد مؤثــر باشــد و امیدواریــم در 
سایر مناطق هم احکام این کمیسیون 

اجرایی شود.

نرجس سلیمانی
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی

برخی از پله های برقی پایتخت فرسوده 
و مســتهلک شــده اند و نیــاز بــه تعمیر 
و بازســازی اساســی )اورهــال( دارنــد. 
تعطیــات نــوروز فرصت خوبی اســت 
تــا مدیریــت شــهری از آن اســتفاده و 
پله های برقی معیــوب را در مکان های 

پرتردد شناسایی و اورهال کند.

پرویز سروری 
نایب رئیس شورای شهر تهران

شورای شهر در رابطه با تعیین تکلیف 
پرونده های باغات و پاک ثبتی ها باید 
به رویه مشخصی برسد. ما نمی توانیم 
از قانون عدول کنیم اما در برخی موارد 
قانــون منصفانه تدوین نشــده اســت 
و تقاضــا می کنــم درخصــوص باغــات 

فکری شود تا به مالکان ظلم نشود.

ادامه از 
صفحه اول


