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 کــودکان کار، پســربچه  های زباله گــرد و حاال 
دختربچه هــای  زباله گرد. این آخــری موضوع 
نوظهور و غم انگیزتری است؛ اینکه دختربچه ای 
ســر در مخازن بــزرگ زبالــه فروکــرده و در 
جســت وجوی پســماند خشک اســت. تصویر 
دختربچــه ای که از دســت های نحیفش فاصله 
گرفته و چهره اش به سیاهی می زند و زباله گردی 
می کند. تصویــر دخترانی کــه در چهارراه ها و 
میدان های پایتخت یا در کنار معابر، دستفروشی 
می کنند، تقریبا به چشم شهروندان آمده  است، 
اما اینکه دختربچه ای احتماال برای   زباله گردی به 
کارگرفته شود،  پیش از اینها در سطح شهر تهران 

رویت نشده بود.
زباله گردی دختربچه ها در سطح شهر تهران هنوز 
فراگیر نشده اســت؛ یعنی کمتر دختربچه ای در 
حال زباله گردی دیده شــده است، اما همین که 
در برخی از نقاط شهر به ویژه مناطق جنوب غربی 
پایتخت از جمله محله های ضلع جنوبی بوستان 
والیت دختربچه زباله گرد رویت شده، نگران کننده 
به نظر می رسد. هم اکنون کمتر کسی از زباله گردی 
پســربچه ها تعجب می کند؛ زیرا سال های سال 
است که پسربچه ها گاه وبیگاه در پایتخت مشغول 
جمع آوری زباله خشک از مخازن پسماند هستند. 
حاال دختربچه های زباله گرد هم خیلی کم، اما در 
سطح شهر دیده می شوند؛ موضوعی که بی تردید 
حاکی از بی توجهی های یک دهه اخیر  و گذشته 
نه چندان دور، چه از نظر مسائل اجتماعی و چه 
مسائل اقتصادی است؛ به همین خاطر، پدیده هایی 
مثل معتــادان متجاهر و کــودکان زباله گرد در 
شهر تهران طی چند سال گذشته رو به افزایش 
گذاشــته و اکنون نهادهای مختلف باید به حل 
مشکلی که بزرگ تر شده است، بپردازند. اگرچه 
به گفته معــاون امور مناطق ســازمان مدیریت 

پسماند، تعداد  دختربچه های زباله گرد به قدری 
نیست که نگران کننده باشد: »پدیده زباله گردی 
دختربچه ها را تکذیب نمی کنم، اما شخصا خیلی 
به ندرت زباله گرد دختر دیده ام.« شــادی مالکی 
به همشــهری می گوید که در بسیاری از مناطق 
22گانه شهر تهران پدیده زباله گردی دختربچه ها 
وجود نــدارد: »در خیلی از مناطق شــهر تهران 
پدیده زباله گردی دختران دیده نشده و این نشان 
می دهد که در خیلی از مناطق با چنین پدیده ای 
مواجه نشده اند؛ یعنی این پدیده فراگیر نیست و 
در برخی مناطق و آن هم خیلی به ندرت زباله گرد 

دختر دیده شده است.«

کمرنگ شدن مسئولیت اجتماعی 
شــهرداری تهران در دوره فعلــی در همکاری و 
هماهنگی با نهادهایی همچون نیروی انتظامی، 
بهزیستی، استانداری، وزارت بهداشت و... در قالب 
قرارگاه اجتماعی ســعی در کاهش آسیب های 
اجتماعی پایتخت دارد. در ایــن زمینه تاکنون 
اقدامات مؤثری برای جمع آوری و ســاماندهی 
معتــادان متجاهــر صــورت گرفته اســت، اما 
به گفته معــاون امور مناطق ســازمان مدیریت 
پسماند، پدیده زباله گردی دختربچه ها از مقوله 
شهرداری تهران جداســت. مالکی معتقد است 
که پدیده زباله گــردی دختربچه ها باید از منظر 
جامعه شناســی و روانشناسی بررســی شود. او 
می گوید: »اینکه زباله گرد دختــر گهگاه رویت 
می شود، به عقیده من، نیاز به یک آسیب شناسی 
اجتماعی دارد. اینکه چرا باید چنین اتفاقی بیفتد 
که یک دختربچه یا زن زباله گردی کند؟ شــاید 
یکی از دالیل آن سرپرســت خانــوار بودن یک 
زن باشد یا اینکه بد سرپرســت بوده و مجبور به 
فعالیت اینچنینی شده اســت. البته زباله گردی 
دختر بچه ها قابل توجیه نیســت و نباید چنین 
فعالیت هایــی از ســوی آنها صــورت بگیرد. با 
همه اینها، ســازمان مدیریت پسماند صالحیت 

کارشناسی در مورد این پدیده را ندارد.« 

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، 
مؤلفه های تأثیرگــذار در ظهور و بروز پدیده های 
اجتماعــی )زباله گردی، کــودکان کار و خیابان 
و...(، شــرایط اقتصــادی، شــرایط خانــواده و 
محیطی اســت که افراد در آن زندگی می کنند. 
سیدحسن موسوی چلک همچنین معتقد است 
مستمری بگیران در این شرایط نمی توانند زندگی 
مناسبی داشته باشند؛ موضوعی که سبب می شود 
خانــواده از تمام ظرفیت خود بــرای امرارمعاش 
استفاده کند. موســوی چلک می گوید:   »اگر تا 
دیروز شــاهد  زباله گردی مردان خانواده بودیم 
و پس از آن پسربچه ها وارد شــدند و اندکی بعد 
هم زنان به این حوزه ورود کردند، امروز شــاهد 
زباله گردی دختربچه ها هستیم.« موسوی چلک 
تأکید می کند: »قانون ممنوعیت کار کودکان زیر 
18سال تصویب و سیاســت های کلی ابالغ شده 
است، اما هنوز در اجرای این قانون موفق نبوده ایم 
و همچنان شــاهد حضور کودکان در کارگاه ها، 
خیابان ها و... هستیم. در این شرایط برای برون رفت 
از آسیب های اجتماعی )کودکان کار، زباله گردی، 
کارتن خواب ها و...( حرکت به سمت نظام چندالیه 

است.« این نظام چیست و چه می گوید؟
 او معتقد اســت که در نظام چنــد الیه می توان 
با شناســایی نیاز مردم و نوع خدمــات عالوه بر 
مدیریت اصولی حمایت هــای اجتماعی، میزان 
وابستگی همه جانبه به نظام و دولت را نیز کاهش 
داد:  »در نظام چندالیه منابع مالی و نیروی انسانی 
و زیرساخت ها تجمیع می شود  و از طریق مدیریت 
بهتر می توان حمایت و خدمات اجتماعی درست 
و بموقع از افراد داشت. برای تحقق چنین نظامی 
قطعاً نیاز به عزم ملی است و باید همه قوا پای  کار 
بیایند تا بتوانیم با عملیاتی کردن این نظام فقر را 

ریشه کن کنیم.« 

اقداماتی برای کاهش زباله گردی
جلوگیری از فعالیت کودکان کار، کودکان زباله گرد 
و به خصوص پدیده زباله گــردی دختربچه ها تنها 

به شــهرداری تهران برنمی گــردد. در عین حال، 
این پرســش مطرح می شــود که نقش شهرداری 
تهران در مبارزه بــا کودکان زباله گرد چیســت؟ 
به خصوص که شبکه های خاص و مرموزی کودکان 
را اغلب به زباله گردی وادار می کنند. به گفته معاون 
امور مناطق سازمان مدیریت پســماند، برخورد با 
سرشبکه های زباله گردی شروع شده است. شادی 
مالکی ادامه می دهد: »ســازمان مدیریت پسماند 
به شــدت پیگیر حذف زباله گردی در ســطح شهر 
تهران اســت. خط قرمز ما در مدیریــت یکپارچه 
جمع آوری پسماند شهری و بحث زباله گردی است. 
در این مســیر از کمک و مساعدت نیروی انتظامی 
در بحث جمع آوری غیرمجاز زباله گردی اســتفاده 
کردیم.« او عنوان می کند: »همچنین از مساعدت 
دادستانی در مورد حق پلمب مراکز غیرمجاز پسماند 
بهره مند شدیم و در نهایت شهرداری برنامه بهبود 
شرایط ساماندهی مخازن زباله را در دستور کار قرار 
داده است. تمامی این اقدامات به اصطالح زنجیره وار 

پیگیری می شود تا به نتیجه برسد.« 
به گفته مالکی، اینکه چنــد درصد از زباله گردی 
توســط خانم ها یا دختربچه ها صورت می گیرد، 
ســازمان مدیریت پســماند آمار دقیقی ندارد. 
معاون امور مناطق ســازمان مدیریت پســماند 
در عین حــال اعالم می کند کــه  اقداماتی برای 
کاهش زباله گردی صورت گرفته است و می گوید: 
»هم اکنون یکسری زیرساخت ها را در سطح شهر 
فراهم کردیم؛ مانند مراکز گل ماند، هایپرماند و... 
که نسبت به گذشته جلب مشارکت شهروندان را 
افزایش داده است. شهروندان از این مراکز استقبال 
و با حضور در غرفه های سازمان مدیریت پسماند 
مشارکت خود را بیشــتر کرده اند. غرفه هایی هم 
هستند که نوشت افزار برای نوجوانان و کودکان 
فراهم کردند که همه این اقدامات سبب می شود 
تمام افراد خانواده در جمع آوری پسماند خشک 
مشارکت کنند.« او تأکید می کند: »اگر این روند 
ادامه داشــته باشــد، روند زباله گردی کودکان 

به شدت کاهش می یابد.« 

روایتتکاندهندهدختربچههایزبالهگرد
اگرچه پدیده زباله گردی دختربچه ها در سطح شهر تهران فراگیر نشده، اما شهرداری در حال ساماندهی تعداد اندک آنهاست

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در گفت وگو با همشهری

یک زباله گرد هم زیاد است

ساعت از 8شب گذشته و هوا تقریبا تاریک شده و ترافیک خیابان 
مهران )منطقه 19تهران( هر لحظه سنگین تر می شود. از تاکسی 
پیاده می شوم. موتورسواران مانند مور و ملخ در خیابان حرکت 
می کنند و مانور می دهند. برای در امــان ماندن از برخورد با آنها 
به سختی از کنار سطل زباله عبور می کنم و وارد پیاده رو می شوم. 
ناگهان با چثه کوچکش مقابلم ظاهر می شود. کمتر از 7سال دارد. 
چهره اش آفتاب سوخته است و زیر نور کم سوی روشنایی پیاده رو 
می توان خستگی را در چشمانش دید. به سختی با دستان کوچکش 
جعبه های مقوایی بزرگ را از کنار سطل زباله برمی دارد و هنوز چند 
قدم دور نشده که جعبه ها پخش زمین می شوند. آهی می کشد و 
با یأس روی زمین می نشیند و این بار تالش می کند با قرار دادن 
جعبه ها داخل هم حملشان را آسان تر کند. نزدیکش می شوم تا 
کمک کنم، اما از روی ترس، دستم را پس می زند. با هر ترفندی 
نظرش را جلب می کنم و راضی می شود و اجازه می دهد تا جعبه ها را 
با هم جمع کنیم. تمایلی به حرف زدن ندارد و گفت وگوی ما در چند 
کلمه خالصه می شود. این روایت تلخ مربوط به ساراست؛ دختری که 
مادری بیمار دارد و پدرش هم درگیر اعتیاد است؛ به همین دلیل او و 
برادرش صابر مجبور هستند کار کنند. او جزو اندک دختربچه های 
زباله گرد این شهر به شمار می آید؛ معضلی که گرچه هنوز اپیدمی 
نشده، اما اگر تدابیری برای مقابله با آن اندیشیده نشود، خیلی 
زود دیر می شود و آسیب اجتماعی دیگری ظهور و بروز می کنند. 
اینکه شهرداری در برابر چنین آســیب اجتماعی چه برنامه ای 
دارد را از احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 

مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران پیگیری کردیم.

 آیا ورود دختــران به حوزه زباله گــردی را تأیید 
می کنید؟

عنوان کردن این موضوع با عبارت ورود دختران و زنان به زباله گردی 
درست نیست؛ چرا که با فعالیت یک یا 2نفر در این حوزه نباید آن را به 
کل جامعه تعمیم داد که متأسفانه برخی از رسانه ها باهدف تخریب 
روی چنین موضوعاتی مانور می دهند. فعالیت دختربچه ها در حوزه 
زباله گردی را تأیید نمی کنم، اما اگر یک مورد هم مشاهده شده باشد 

برای پایتخت زیاد است و قطعاً باید پیشگیری کرد.
برای مقابله با این آســیب اجتماعی چه برنامه ای 

دارید؟
به طورکلی در حــوزه زباله گردی حــدود 10تا 15عامــل اعم از 
عدم تفکیک زباله از مبدأ توســط شــهروندان، وجود سطل های 
مکانیزه بزرگ در معابر عمومی، وجود شبکه های مافیای زباله گردی، 
مسائل اقتصادی و... تأثیرگذار هستند؛ بنابراین یک نهاد و سازمان 
به تنهایی قادر به رفع این معضل یا آسیب اجتماعی نخواهد بود. هدف 
شهرداری تهران پیگیری ریشه ای و اساسی این معضل است تا نتایج 

مطلوب حاصل شود و شاهد کاهش بسیار چشمگیر و حتی صفر 
شدن زباله گردی در پایتخت باشیم.

مشخصًا به برنامه های پیش بینی شده، اشاره 
می کنید؟

در حوزه مقابله با معضل زباله گردی، سازمان مدیریت پسماند 
بیشترین ســهم را دارد. راه اندازی مراکز MRF )مراکز 

تخصصی بازیافت(، جمع آوری ســطل های بزرگ 
زبالــه و جایگزین کردن مخازن کوچــک زباله در 
معابر عمومی، جمع آوری زباله های تفکیک شده 
با مراجعه خودروها به درب منازل، فرهنگسازی 
تفکیک زباله از مبدأ با مشارکت شهروندان و... 
برنامه ها و اقداماتی هستند که در راستای مقابله 

با معضل زباله گردی در دستور کار قرار دارند که البته برخی از آنها 
عملیاتی شده است.

این اقدامات در حوزه مدیریت پسماند است. شما در 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی برای مقابله با این 

آسیب چه برنامه هایی پیش بینی کرده اید؟
زباله گردها هم به نوعی کودکان کار محســوب می شوند؛ بنابراین 
شهرداری تهران با رویکرد توانمندسازی کودکان کار و خیابان اقدام 
به راه اندازی مراکز جدید پرتو کرده است؛ بنابراین با پذیرش کودکان 
کار و خیابان )دختر و پسر، زباله گرد و...( در این مراکز سعی می کنیم 
گامی برای توانمندسازی آنها برداریم که البته ساماندهی وضعیت 
کودکان کار و خیابان نیازمند حمایت و همراهی سایر دستگاه های 

متولی، نهادها و حتی تشکل های مردمی است.
اثرگذاری این اقدامات در چه بازه زمانی مشــخص 

می شود؟
مقابله با چنین معضلــی )زباله گردی کودکان( قطعــاً بازه زمانی 
بلندمدت نیاز دارد و پیش بینی می شود در بازه زمانی یک تا 6 سال 
پایتخت نشینان شاهد تحول مثبتی در این حوزه باشند و تعداد 

زباله گردها به حداقل برسد.
با مافیای زباله گردی چگونه مقابله خواهد 

شد؟
متأسفانه در حوزه زباله گردی سرشبکه های مافیا حضور 
دارند که با استثمار کودکان، درآمدهای هنگفتی 
کسب می کنند؛ بنابراین الزام عدم به کارگیری 
کودکان و خردساالن در بحث تفکیک زباله 
نخستین گامی است که می توان از یک سو با 
فعالیت گسترده سرشبکه های مافیا مقابله 
کرد و از سوی دیگر مانع کار کودکان در 

این حوزه شد.

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

نذر آب؛ راه خدمت در اربعین 
معاون شهردار تهران: از اتوبوس های در حال کار تهران 

برای راهپیمایی اربعین استفاده نخواهد شد

شهرداری تهران به برگزاری مراســم اربعین کمک می کند اما 
با این تأکید که همه وظایف روزمره آن در شهر، مانند همیشه 
ادامه پیــدا کند و در امــوری مانند اتوبوســرانی و جمع آوری 
پســماند وقفه  ای ایجاد نشــود. به گزارش همشهری، رئیس 
ستاد اربعین شــهرداری تهران و معاون اجتماعی شهردار در 
نشســت خبری خود با بیان این موضوع گفت: »آقای زاکانی 
از ابتدای تشکیل ســتاد اربعین شــهرداری تأکید کردند که 
نباید به خدمات رســانی در تهران لطمه ای وارد شود. به همین 
دلیل هیچ یک از اتوبوس هایی کــه در تهران زیر بار حمل ونقل 
عمومی هستند، اعزام نخواهند شد و برای این کار با اتوبوس های 
بخش خصوصی قرارداد بسته ایم. همینطور برنامه ای داریم که 
از اتوبوس های جدید که در گمرک مانده و قرار است به تهران 
تحویل داده شود، ابتدا در اربعین استفاده کنیم یا اتوبوس های 
خارج از ســرویس را اورهال )تعمیرات اساسی( کنیم.« 2سال 
پیش مسافران نمی توانستند از مرز های زمینی به عراق بروند ولی 
امسال پیش بینی می شود که تعداد زیادی از هموطنان به عتبات 
سفر کنند. شــهرداری تهران به عنوان عضوی از ستاد کشوری 
مراسم اربعین تحت نظر وزارت کشور، بخشی از خدمات رسانی 

در این مراسم را به عهده دارد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران در نشست 
خبری درباره این مراســم گفت: »حضور نزدیک به 25میلیون 
نفر در یک اجتماع انسانی عدد کوچکی نیست و شهرداری تهران 
هم تالش می کند در این دوره به کیفیت خدمات دوره های قبل 
اضافه کند.« محمدامین توکلی زاده افــزود: »از خیرین تقاضا 
داریم که نذورات خود را به سمت نیاز های کنونی زائران هدایت 
کنند. امســال به دلیل گرمای شــدید هوا به آب، دستگاه های 
سرمایش، سایبان، مه پاش و مانند آن نیاز داریم. ایستگاه های 
سالمت شرکت شهرسالم در کربال و نجف و برخی مرز ها مستقر 
می شوند.« او با اشاره به اینکه زیارت کربال با شروع  ماه صفر هم 
انجام می شود، گفت: »عراقی ها سنت خوبی دارند که زودتر از 
روز اربعین به کربال مشرف می شــوند. اگر این فرهنگ برای ما 
هم شــکل بگیرد که جمعیت در روزهای متعدد تقسیم شود، 
خدمات رسانی بهتر خواهد شــد. هزار اتوبوس از مرز خسروی 
و مهران به سمت ایستگاه حســینیه و کوت فرستاده می شوند 
و در زمینه مسیر  حرکت تابع برنامه ریزی وزارتخانه مربوطه در 
عراق هستیم.« توکلی زاده افزود: »سال قبل مراسم جاماندگان 
اربعین به دلیل بیماری کرونا بدون هیچ دعوت رسانه ای انجام 
شد و 500هزار نفر در آن شــرکت کردند. امسال برگزاری این 
مراسم بر عهده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که 
در این باره هماهنگی هایی با شهرداران مناطق، سازمان تبلیغات 
اسالمی و سپاه انجام داده اســت.« او در پاسخ به سؤالی درباره 
بودجه 30میلیارد تومانی که شورای شهر برای مراسم اربعین 
تعیین کرده است، گفت: »برای نحوه مصرف این بودجه نیز ناظر 

تعیین شده تا شیوه هزینه کرد آن را پایش کند.«

4گذرگاه مرزی
رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین شهرداری تهران نیز 
در این نشست گفت: »در ستاد اربعین 17کمیته وجود دارد و 
خدمات شهری مراسم اربعین توسط شهرداری تهران و دیگر 
کالنشهر ها که زیرمجموعه کاری ما هستند انجام مي شود. در 
شهر های نجف، کربال، طریق و سامرا هم وظایفی برعهده داریم.«

کامران زنگیشــه افزود: »4مرز به عنوان گذرگاه مشخص شده 
که امور آنها به مناطق مختلف شــهرداری تهران سپرده شده 
اســت. در مرز مهران مناطق 5 و 11، در مرز شــلمچه منطقه 
یک، در چزابه منطقه3 و در مرز خســروی منطقه22 مستقر 
می شــوند. قرارگاه های جمع آوری پســماند در این گذرگاه ها 
ایجاد شده است. همچنین 800چشمه سرویس بهداشتی ثابت 
از سال های قبل ساخته شده که کار نگهداشت و رفع نواقص آنها 
انجام شده و به هرجایی که الزم باشد هم سرویس های بهداشتی 
20چشمه ای ماموت اعزام و نصب می شود.« او افزود: »از سوی 
شــهرداری تهران در مرز های جنوبی 1500پاکبان مســتقر 
می شوند که از طریق فراخوان ثبت نام کرده اند و حق ماموریتی 
برای این خدمات دریافت نمی کنند. 1000پاکبان هم به عراق 
اعزام می شوند که مدت خدمت آنها از 15 تا 29شهریور یعنی 
2روز پس از مراسم است. همچنین 130دستگاه ماشین آالت 
جمع آوری پســماند و همینطور خودرو های آتش نشانی را در 
مرز ها مســتقر می کنیم. از دیگر کالنشــهر ها هم 700کارگر 
خدمات شــهری و 76دستگاه ماشین آالت فرســتاده خواهد 
شد.«مسئول کمیته فرهنگی ســتاد اربعین شهرداری تهران 
هم در این جلسه گفت: »برای نخستین بار عضو کمیته فرهنگی 
ستاد اربعین کشور شدیم و محصوالت فرهنگی و اقالمی را که 
برای موکب داری و فضاسازی در شــهر های منتهی به مرز ها و 
گذر گاه های مرزی و مسیر نجف تا کربال استفاده می شود، تامین 
می  کنیم. تولید محتوای مرتبط با ایــام اربعین و مهدویت هم 
انجام می شود.« محمدحســن جعفر زاده افزود: »مراسم بدرقه 
زائران اربعین از 10شــهریور همزمان با شهادت حضرت رقیه 
در مصالی تهران با شعار »أنا من حسین« آغاز می شود. امسال 
راه اندازی پویش سالم یامهدی را هم داریم تا از ظرفیت سرود 
سالم فرمانده اســتفاده کنیم که نسخه کوبه ای آن با ساز هایی 

مانند دمام ساخته شده است تا مناسب فضای اربعین باشد.«

 شفافیت،  با احیای 
گزارش های نظارتی

توجه به این نکته ضروری است که گزارش  
نظارتی 6حوزه مأموریتی شهرداری تهران 
در معاونت هــای تخصصی بــه تفکیک پروژه های مســتمر و 
غیرمستمر آماده شــده و پس از تعطیالت شورا به تفکیک هر 
معاونت در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. با کمک 
همکاران در کمیســیون برنامه وبودجه شــورای اسالمی شهر 
تهران پرده ها را از پیش روی پروژه ها کنار خواهیم زد تا برخالف 
دوره پنجم مدیریت شهری، مردم جریان خدمت را لمس کنند و 
بر این نکته واقف شوند که نمایندگانشان در شورا به معنی واقعی 

به نقش نمایندگی خود به درستی می پردازند.

 عباس شعبانی
 معاون فنی و عمران شهردار تهران

رصد و کنتــرل ابنیه فنی ضروری اســت 
و از ایــن رو معاونــان فنــی و عمرانــی 
مناطق باید حفظ و نگهداشــت پل های 
ســواره روی شــهر تهــران را براســاس 
در  وظایــف  تفکیــک  ماتریس هــای 
اولویت قرار دهند. نظام کنترل کیفیت 
پروژه هــای عمرانــی طی یــک مــاه آینده 
مســتقر می شــوند. همچنیــن بیــش از 
320هزار تن آسفالت در سطح مناطق تا 
نیمه مردادماه امسال اجرا شده است.

 محمد مویدی
 مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای 

فرهنگی شهرداری تهران
 در راســتای تکمیــل مســاجد در حــال 
احــداث پایتخــت، زمین پروژه مســجد 
آدینــه در منطقــه14 تحویــل شــرکت 
توسعه فضاهای فرهنگی شد. در طرح 
ســاخت بزرگــراه امام علــی ســاختمان 
قدیمــی ایــن مســجد تخریــب شــد و 
ســاخت مســجد جدیــد در دســتور کار 
قــرار گرفت کــه طی 4ســال پیشــرفتی 
نداشــته و از این رو امســال کار ساخت 
این مسجد با جدیت پیگیری می شود. 
تهیه اسناد و برگزاری مناقصه تکمیل 
مسجد آدینه، انعقاد قرارداد با شرکت 
مشاور قالب خدمات نظارت کارگاهی و 
عالیه و شروع عملیات تجهیز کارگاهی 
پیمانکار از جمله اقدامات انجام شده 

در این زمینه به شمار می آید.

عملیات ایمن سازی  ساختمان قدیمی 
»آلومینیــوم« بــا پرداخــت 20میلیارد 
تومان از سوی بنیاد مستضعفان آغاز 
شــد. عملیات ایمن ســازی  تاسیسات 
بــرق ایــن ســاختمان 1۵طبقــه کــه در 
ســال1343 در خیابــان جمهــوری بنــا 
شــده بــود و ناایمــن بــودن آن پــس از 
حادثــه ســاختمان پالســکو بارهــا در 
مکاتبــات متعــدد گوشــزد شــده بود، 
بــا همــکاری دادســتانی و کســبه ایــن 
ســاختمان پر تردد، آغاز شد. تخمین 
زده می شــود که ایمن ســازی  سیستم 
برق ساختمان آلومینیوم تا پایان سال 

به اتمام برسد.

20
میلیارد

به گفته رئیس مرکز حقوقی شهرداری 
تهــران بــا پیگیــری کارشناســان ایــن 
مجموعه از تضییع 2۵0میلیارد تومان 
حقــوق بیت المــال جلوگیــری شــد. 
ســعید کرمــی گفــت: »بــا تالش های 
کارشناسان حقوقی شهرداری در یکی 
از پرونده های مهم شهر، موضوع ملک 
واقــع در طرح هــای عمرانــی و عمومی 
منطقه4، به مساحت ۸۵۶0مترمربع 
و به ارزش تقریبی بیش از 2۵0میلیارد 
تومان، توفیق حاصل شــد و از تضییع 
حقــوق عمومــی جلوگیــری بــه عمــل 
آمــد.« مدعیــان مالکیــت ایــن ملــک  
بــا ادعــای وقــوع ملــک یــاد شــده در 
طــرح شــهرداری، دعــوی خــود را   در 
 محاکم عمومی حقوقی تهــران مطرح

کرده بودند.

250
میلیارد

ضرورت ساماندهی 
دستفروشان در نقاطی از تهران

عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته سالمت شورای 
شهر تهران در نشســتی با مدیرعامل و معاونان 
شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران 
در جریان عملکرد و اقدامات شرکت ساماندهی 
 صنایع و مشــاغل شــهر قرار گرفت. به گزارش 
همشــهری، در این نشســت مدیرعامل شرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران عملکرد 
و برنامه های پیش روی این شرکت را تشریح کرد. 
ســعید بیگی در این رابطه گفت: »رفع مزاحمت 
شغلی و ساماندهی اصناف در این دوره با رعایت 

حقوق شهروندان و اصناف پیگیری می شود.«
 همچنین عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران 
بعد از اینکــه عملکرد و برنامه هــای پیش روی 
شرکت ساماندهی و مشاغل شهر تهران را بررسی 
کرد، نقطه نظــرات خود را گفت. ســوده نجفی 
درباره آرای صادر شده از کمیسیون بند20 گفت: 
»پرونده های کمیســیون بند20 بررسی و برای 
آنان رأی قطعی صادر می شود که نیاز به پیگیری 

و اجرای آن وجود دارد.« 
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حضور 
دستفروشــان در برخــی نقاط شــهر معضالت 
متعددی ازجمله آلودگی  های بصری، مشکالت 
ترافیکی، ســدمعبر و بزه ایجاد کرده است ادامه 
داد: »با همــکاری مناطق و دیگر ســازمان های 
متولی امر در اسرع وقت باید نسبت به ساماندهی 

این موضوع رسیدگی شود.« 
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