دوشنبه  2خرداد 1401
شماره 8503

مهلتپرداخت عوارض پارسال،تا پایان خرداد امسال

گزارش 2

پیشرفت 65درصدی
احداث رینگ آبی تهران

اهم اقدامات انجام شده

آنطور که مدیرعامل شرکت آبفای تهران گفته در پایتخت
۶۰۰حلقه چاه وجود دارد که ۳۰درصــد منابع زیرزمینی
از این چاهها تأمین میشــود .همچنین میزان مصرف آب
شرب از 7تصفیهخانه شهر تهران ،یکمیلیارد و ۱۴۰میلیون
مترمکعب است که ۹میلیون و ۴۵۵هزار نفر از آن بهرهمند
میشوند .همچنین یکمیلیون و ۱۴۵هزار انشعاب و ۱۰هزار
کیلومتر لولهگذاری در تهران انجام شده است.
مخازن اضطراری

ایجاد ۳۷۴مخزن اضطراری در تهران اولویت شرکت آبفای
تهران است که بختیاری گفت« :اگر زلزله 6.5ریشتری در
تهران اتفاق بیفتد از طریق این مخــازن برای  ۳تا ۹روز آب
در تهران تأمین خواهد شد .مطالعات متعددی صورتگرفته
و قرار اســت تا 2ســال آینده این مخازن در مناطق تهران
کارگذاری شوند که حدود ۹میلیون نفر میتوانند در مواقع
بحرانی از منابع آب آنها استفاده کنند ».آنطور که این مقام
مسئول عنوان کرده تا پایان امسال ۱۲۰مخزن کارگذاری و
۱۰۰مخزن نیز نیمه دوم سال به مناقصه گذاشته میشود تا
عقبماندگیها جبران شود.
اهم اقدامات شرکت آبفا در سال1401
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کیلومتر
شبکه آب
توسعه مییابد
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78

کیلومتر
شبکهآباصالحو
بازسازیمیشود

حلقه
چاهبهسازیوبازسازی
میشود

نقلقولخبر
حبیب کاشانی
عضو کمیسیون برنامهوبودجه
شنیده میشود که سالنها و زمینهای
ورزشی شــهرداری به پیمانکارانی داده
شــد هاند و پیمانــکاران هــم مبالــغ
ســنگینی از مردم مطالبــه میکنند که
ضرورت دارد شهرداری پیگیری کند.

اعضای پارلمان شهری با طرح «اعطای مهلت زمان پرداخت فرمهای عوارض ساختمانی صادره اسفند سال »1400موافقت کردند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران که برای ارائه گزارش
عملکرد به صحن پارلمان شــهری آمده بود از پیشــرفت
65درصدی رینگ آبــی تهران خبــر داد و گفت« :احداث
رینگ آبی تهران مهمترین پروژه اســت که با اجراییشدن
آن بزرگترین آرزوی تهران برآورده ميشــود و ســدهای
پایتخت(طالقان ،امیرکبیر ،الر ،لتیــان و ماملو) به یکدیگر
متصل میشــوند ».بهگفته محمدرضا بختیاری  3تا 4سال
دیگر این پروژه تکمیل میشود.
به گزارش همشــهری ،وضعیت بارندگی استان تهران اصال
مناسب نیســت .موضوعی که مدیرعامل شــرکت آبفای
تهران آن را بیان کــرد و گفت که تاکنــون ۱۷۹میلیمتر
بارندگی داشــتیم و اکنون تهران جزو 6اســتانی است که
با تنش آبی مواجه هســتند .بختیاری تأکید کرد« :ســال
گذشــته حجم آب ذخیرهشــده ۸۱۷میلیون مترمکعب
بوده و امســال به ۶۱۵میلیون مترمکعب رسیده که کاهش
۲۰۰میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم و این اتفاق ،تهران را
با مشکل روبهرو کرده است و ازاینرو تمام چاهها در مدار قرار
گرفتهاند چون ناچاریم حجم مخازن را برای پایان شهریورماه
نگهداریم».

تصمیمگیری نهایی درخصوص طرح «اعطای مهلت
زمان پرداخت فرمهای عوارض ساختمانی صادره در
گزارش
اسفند ســال  »1400که دوفوریت آن در جلسات
گذشته تصویب شده بود ،مهمترین دستور جلســه دیروز پارلمان
شهری بود که با موافقت اکثریت آرا ،تصویب و زمان پرداخت عوارض
ســاختمانی (قبضهایی که 21تا 28اســفند ســال گذشته صادر
شــدهاند) تا پایان خرداد تمدید شــد .به گزارش همشهری ،رئیس
شورای شــهر تهران که بهدلیل کســالت غیبت 2ماهه داشت ،روز
گذشته در صحن شورا حاضر شد و در ابتدای جلسه به مناسبت روز
بهرهوری و مصرف بهینه اشاره کرد و گفت« :باید تالش کنیم تا بهینه
مصرف کردن به یک فرهنگ تبدیل شود؛ چراکه میزان مصرف در
کشور ما در بسیاری از موارد بیش از ســطح جهانی است و باید این
وضعیت تعدیل شود ».مهدی چمران در ادامه با تبریک سالروز فتح
خرمشهر عنوان کرد« :جشــن پیروزی خرمشهر را در پیش داریم و
قطعاً برنامهریزیهایی برای برگزاری باشکوه آن صورتگرفته است».
پرداخت اقساطی عوارض
اعضای پارلمان شــهری در چندین جلسه علنی و هماندیشی طرح
اعطای مهلت زمان پرداخت فرمهای اعالم عوارض ساختمانی صادره
در اسفندماه سال  1400را بررسی کردند و در نهایت مقرر شد مهلت
زمان پرداخت عوارض تا 18خرداد تمدید و عوارض هم یکجا و نقدی
پرداخت شود .در جلسه دیروز ،مهدی چمران این موارد را نپذیرفت
و پیشــنهاد داد« :مهلت پرداخت عوارض تا پایان خرداد تمدید و به
شهرداری تهران هم اجازه داده شــود تا درصورت صالحدید و نیاز
این مهلت تا 15تیرماه تمدید شــود .پرداخت یکجا و نقدی عوارض
هم عدالت نیست؛ ازاینرو شــهروندان میتوانند از شرایط اقساطی
استفاده کنند و درصورت پرداخت نقدی و یکجا هم مشمول 20درصد
تخفیف خواهند شد ».اعضای پارلمان شهری با پیشنهادهای چمران
موافقت کردند و در نهایت این طرح با اکثریت آرا تصویب شد.
انتفاع بیش از 2هزار نفر

در حاشیه جلسه روز گذشته پارلمان شهری ،معاون معماری و شهرسازی
شهردار تهران در رابطه با تمدید مهلت پرداخت عوارض ،به همشهری گفت:
«شورای شهر تهران یک مرجع قانونگذاری و مصوبات آن الزماالجراست.
درهرحال به این جمعبندی رسیدهاند که بهدلیل محدودیت در جابهجایی
پول و تعطیالت آخر ســال ،افرادی که از 21تا 28اســفند سال گذشته
برگه عوارض دریافت کرده ،اما موفق به پرداخت نشــدهاند ،مشمول این
تخفیف شــوند و به آنها مهلت پرداخت داده شــود ».حمیدرضا صارمی
در ادامه عنوان کرد« :این تصمیم درســت و عاقالنــهای بود؛ چراکه افراد
زیادی فیش عوارض دریافت کردهاند و نمیخواهند مشــمول 20درصد
افزایش عوارض امســال شــوند که با ایــن مصوبه میتواننــد در زمان
تعیینشده اقدام به پرداخت عوارض کنند ».بهگفته او ،بیش از 2هزار نفر از
این مصوبه منتفع میشوند.

9

حلقه
چاه عمیق حفر
میشود
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نرجس سلیمانی
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی
تحــت هیــچ عنوانــی شــهرداری نبایــد
کارمندان و کارگران باردار یا دارای همسر
باردار یا نوزاد را مشمول تعدیل نیرو قرار
دهد و اگر ناچار به تعدیل است حداقل
6ماه قبل به آنها اطالع داده شود.
مهدی اقراریان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی
باید یک تعامل ســازنده و تــاش ویژه
از ســوی شــورا و پلیــس وجــود داشــته
باشــد و تدبیــری اندیشــیده شــود تــا
نمایشــگاهها بــه شــهر آفتــاب منتقل
شوند.

مهدی چمران پس از طیکردن دوره بیماری به صحن شورا بازگشت .عكس :سعید گنجی

درگاه واحد صدور مجوز ایجاد میشود

طرح «الزام شــهرداری تهران بــه ایجاد درگاه واحــد صدور مجوز
شهرداری تهران» دستور جلســه دیگری بود که مهدی اقراریان در
جریان ارائه گزارش گفت« :متأســفانه طی ارزیابیهای انجام شده
یکی از مشــکالت مردم صدور مجوز ساختوساز و کسبوکار است
و به همین دلیل این طرح باهدف رفع تنگناهایی ازجمله عدموجود
شــفافیت و اجرای رویههــای ناصحیح ،پراکندگــی پایگاهدادهها
و مــوازیکاری ،عدمارتبــاط مؤثــر فرایندهای درونســازمانی و
برونسازمانی ارائه شده و شهرداری تهران 3ماه مهلت دارد تا الیحه
را تنظیم کند و به شورا ارائه دهد».
او تأکید کــرد« :الیحه عالوه بر برنامه عملیاتی و زمانبندی شــده،
بایــد اتصال بــه درگاه واحد ملی صــدور مجوزهای کســبوکار،
نظام احــراز هویت واحــد و یکپارچه شــهروندان و کاربران درون
و برونســازمانی را هم تضمین کند ».در پایان اعضــا با این طرح
موافقت کردند.
تصویب اصالحیه یک مصوبه

گزارش عملکرد سال گذشته شرکت آبفا در اجرای تعهدات مصوبه
ابالغی شورای شهر تهران و طرح یک فوریت اصالحیه مصوبه تأمین
منابع موردنظر تأسیسات شبکه آب و فاضالب شهر تهران بررسی و

مأموریت؛

تهرانبدونکودککار

هزار مترمکعب
مخزن آب
به مداروارد می شود

خبر

فعالیت  ۳۰درصد از غرفههای
پسماند خشک در روزهای جمعه
معاون هماهنگی و ارزیابــی امور مناطق ســازمان مدیریت
پسماند شهرداری تهران از افزایش ســاعت کا ِر غرف پسماند
خشک خبر داد .به گزارش همشهری ،شادی مالکی گفت« :از
این پس شهروندان تهرانی میتوانند از ساعت ۸صبح تا  19از
خدمات غرفههای پسماند خشک برخوردار شوند .شهروندان
تهرانی میتوانند با تفکیک پسماندهای قابل بازیافت همچون
کاغذ ،شیشه ،پالســتیک ،باطری و غیره تا ساعت 19نسبت
به تحویل این پســماندها به مجموعههای دریافت پســماند
خشک مستقر در سطح شهر اقدام کنند ».او با اشاره به اینکه
پیشتر ساعت کار غرف تا ســاعت 17بود و در روزهای جمعه
غرفهها تعطیل بودند ،ادامه داد« :بهدلیل مطالبه و درخواست
شهروندان ساعت کار غرف از شنبه تا پنجشنبه  8تا  19و روز
جمعه  9تا 13خواهد بود ».معــاون هماهنگی و ارزیابی امور
مناطق سازمان مدیریت پســماند شهرداری تهران با تأکید بر
ضرورت ارتقاي بسترهای مشــارکت حداکثری شهروندان و
افزایش بهرهوری و کارایی مراکز مذکور با توجه به مفاد قرارداد
و نظام فنی و اجرایی مربوطه ،عنوان کرد« :بر همین اســاس
ساعت کار غرفههای بازیافت(مراکز خرید و مبادله پسماندهای
خشک) مستقر در سطح مناطق 22گانه ،در روزهای شنبه الی
پنجشنبه از ساعت  8:00لغایت  19:00بوده و در روزهای جمعه
30درصد غرفهها از ساعت  9:00لغایت  13:00فعال خواهند
بود ».او در ادامه با اشاره به لزوم رعایت ساعت کار اعالمی در
تمام غرفههــای بازیافت گفت« :نصب لیســت قیمت ابالغی
انواع پسماند خشک در بدنه خارجی غرفه و قابل رویت بودن
برای شهروندان ،تخلیه روزانه پســماندهای جمعآوریشده
و ممانعــت از انباشــت پســماند در غرفههــای بازیافــت
و همچنین اطالعرسانی ،آموزش و جلب مشارکت شهروندان
با اســتفاده از تمام ظرفیتهای موجود ،رعایت کامل HSE
و نظافت غرفههــای بازیافت و در صورت نیــاز بازپیرایی آنها
از قوانین و شــرایط مربوط به فعالیت در غرف بازیافت اســت
که مناطق باید به این مهم توجه ویژه داشــته باشند ».شادی
مالکی در انتها بر رعایت قوانیــن کار و بیمه تأمین اجتماعی،
دســتورالعملهای مربوطه و پرداخت کامل و بموقع حقوق و
مزایای متصدیان و عوامل غرفههــای بازیافت تأکید و اضافه
کرد« :این سازمان با نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت غرفههای
بازیافت و ایفای تعهدات قراردادی مربوطه ،موجبات سالمت
شهروندان را فراهم میآورد».

بیســت و دومین جلســه قــرارگاه اجتماعی
شهر تهران به ریاســت علیرضا زاکانی برگزار
شــد .به گزارش پایگاه خبری شهر ،بیست و
دومین جلســه قرارگاه اجتماعی شهر تهران
صبح یکشــنبه به ریاست شــهردار تهران و
نمایندگان دســتگاههای مســئول در حوزه
آسیبهای اجتماعی پایتخت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آخرین وضعیت عملکرد
دستگاههای مسئول پیرامون مصوبات بیست و
یکمین جلسه قرارگاه آسیبهای اجتماعی شهر
تهران در حوزه کارگروههای تخصصی ازجمله
کارگروه ویژه کودکان کار و زبالهگرد و همینطور
کارگروه حمایت از خانوادههــای مددجویان
مراکز ماده ۱۶بررسی شد.
فعال کردن رســانهها در حوزه پیشــگیری و
جلب مشــارکتهای مردمی ،احصاي شــرح
وظایف قانونی دستگاهها در حوزه خانوادههای
آسیبدیدگان ،اشتراکگذاری آمار و اطالعات

خانوادههای آسیبدیدگان ،ثبت آمار و اطالعات
خانوادههــای مددجویان ماده ۱۶در ســامانه
یو
کمیته امداد امامخمینی(ره) و آمادهســاز 
طراحی مدل مردمی حمایــت از خانوادههای
مددجویان ماده ۱۶ازجمله مصوبات کارگروه
حمایت از خانوادههای مددجویان مراکز ماده۱۶
است .دعوت از تمام دستگاههای مرتبط با توجه
به وظایــف قانونی ،معرفی و حضــور نماینده
تاماالختیار ،تبیین وضع گذشته و چالشهای
وضع موجود کــودکان کار و زبالهگــرد نیز از
مصوبات جلســه کارگروه ویژه کودکان کار و
زبالهگرد است.
در ادامه جلســه شــهرداران مناطق درگیر با
معضل معتادان متجاهر در مناطق ،۴ ،۱۲ ،۱۶
 ۱۵ ،۱۳ ،۱۹و  ۲از آخرین وضعیت جمعآوری
معتادان متجاهر و پلمــب و تخریب خانههای
پالک قرمز و نقاط بیدفاع شــهری در منطقه
خود گزارشی ارائه کردند.

پرسه  ۴۰۰۰کودک زبالهگرد در تهران
اکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان زبالهگرد در پایتخت کشور وجود ندارد و اطالعات متفاوتی
از تعداد این کودکان در رسانهها اعالم شده است .تعریف غیردقیق «کودک کار» و تداخل آن با
تکدیگری و زبالهگردی یا کار در کارگاههای ثابت یکی از دالیلی اســت که مانع کسب اطالعات
صحیح در این زمینه میشود.

۴۰۰۰

نفر

تعداد کودکان زبالهگرد تهران براساس
اظهارات رئیس اورژانس اجتماعی

4۵00

نفر

تعداد کودکان زبالهگرد تهران
براساس مطالعات شهرداری تهران

براساس پایش دادههای آمارگیری نیروی کار در سال1396

82

درصد

کودکان کار پسر و 7.71درصد دختر
هستند.

4۵

3

درصد

شاغالن 10-14سال بدون مزد
مشغول بهکار هستند.

با رأی اکثریت تصویب شد .مهدی پیرهادی در جریان ارائه گزارش
عنوان کرد« :طی  ٣ســال گذشــته برخی از اقدامات نظیر احداث
تصفیهخانه ششم و هفتم ،طرح اســکادای آب و فاضالب (نظارت،
کنترل و جمعآوری دادهها) ،طرح آبرســانی از ســد ماملو از محل
درآمدهای این مصوبه اجرایی شده است .برخی از پروژههای پیوست
مصوبه مانند تکمیل شــبکه فاضالب بهویژه در مناطق ،19، 17 ، 2
 ،22 ،21نصب مخازن آب اضطراری در شرایط بحران و بررسی کیفی
روانابهای شــهر تهران بنا به دالیلی با سرعت مطلوبی انجام نشده
که نیازمند اهتمام بیشتر اســت ».او ادامه داد« :با توافق کمیسیون
سالمت و محیطزیست و خدمات شهری و شــرکت آب و فاضالب
عالوه بر تداوم و رفع کاستیها در اجرای پروژههای احداث مخازن
آب اضطــراری ،تکمیل  ١٠٠٠کیلومتر باقیمانده شــبکه فاضالب
(مناطق  ٢١و  )٢٢و احداث تصفیهخانه فاضالب خرگوش دره ،مقرر
شد برای انجام پروژههای آبرسانی شهری نظیر آبیاری فضای سبز با
احداث پکیجهای محلی تصفیهخانه فاضالب در نقاط مختلف و برخی
چالشها مانند رفع معارضین تأسیساتی و نقاط گلوگاهی که منتج به
ایجاد سیالب میشوند و ...اقداماتی صورت گیرد .همچنین پیشبینی
مخازن نگهداشت آب در برخی بوستانها در شرایط بحران و تنش
آبی با تفاهم شرکت آب و فاضالب به تمدید مصوبه در سالهای آتی
اضافه شود».

عدد خبر

7300

امیــر یــزدی ،شــهردار منطقــه ۱۲گفــت:
پــس از نیازســنجی در مــورد تخصیــص
بموقع میزان آســفالت مورد نیاز در معبر
شمالی بزرگراه شــهیدمحالتی ،عملیات
بهسازی این معبر انجام شد .بهطوریکه
حد فاصــل خیابان ۱۷شــهریور تــا خیابان
ری و کنارگــذر ری صــورت گرفــت و حدود
۱۳۲۳تن آسفالت مکانیزه و در مساحت
۷۳۰۰مترمربــع در ســوارهرو ضلع شــمال
بزرگراه به طول۶۰۰متر اجرا شده است.

21000

شهردارمنطقه ۱۹ازاجرایعملیاتبهسازی
کنارگــذر خلیجفــارس بهمنظور ســهولت
دسترســی بــه مجموعــه نمایشــگاههای
بینالمللی شــهر آفتــاب خبــر داد .مهدی
هدایت گفت« :با توجه به ضرورت ایجاد
دسترســی بــه نمایشــگاه شــهر آفتــاب،
عملیــات بهســازی کنارگــذر خلیجفــارس
بــه مســاحت۲۱هــزار مترمربــع بــا 8هــزار
مترمکعــب عملیــات خاکبــرداری در ایــن
محدودهانجامشدهاست».

مترمربع

مترمربع

