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پایتخت
مناطق
تمهیدات شهرداری منطقه 2
در طرح «استقبال ازمهر»

 22ذیالحجه 1438

ایمنی تردد در بزرگراه شهید آیت ا ...صدر افزایش یافت
| ورودی و خروجی های مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آیت ا ...صدر با هدف هدایت صحیح جریان
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| شهردار منطقه دو تمهیدات اجرایی منطقه دو در ســطح مدارس منطقه دو در قالب طرح
استقبال از مهر را تشریح کرد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دو  ،عزیز اله نظری با اعالم
این خبر گفت  :در راستاي ارائه خدمات بهتر به شهروندان به ویژه دانش آموزان همچون سنوات گذشته ،با برنامه ریزی
های انجام شده اقدامات شاخص و ویژه ای در خصوص طرح «استقبال از مهر» به مناسبت بازگشایی مدارس تهیه و
تدوین شده که در تمامی نواحی نه گانه منطقه اجرایی می گردد.نظری با اعالم اينكه اين طرح امسال در سطح مدارس
محالت 21گانه منطقه  2به اجرا در خواهد آمد گفت :از اهداف اجرای این طرح ترغيب و تشويق دانش آموزان به حفظ
منابع شهري ،باال بردن سطح فرهنگي و بهداشــتي اين قشر از جامعه مي باشد.وي به پاكسازي محالت و محدوده
مدارس و مراكز آموزشي از سوي اداره خدمات شهری منطقه اشاره كرد و گفت :پيمانكاران طرف قرارداد با شهرداري
موظف اند در طول اجراي اين طرح نسبت به جمع آوري هرگونه زباله و نخاله هاي ساختماني ناشي از عمليات عمرانی
اقدام نمایند.همچنين شهردار منطقه دو در خصوص اقدامات در حال انجام از سوي اداره زيباسازي منطقه گفت :رنگ
آميزي و زيباسازي ديوارهاي معابر اصلي مشرف به مدارس و انجام نقاشي هاي ديواري ،امحاء پوسترهاي تبليغاتي غير
مجاز از بدنه محيط شهري ،نصب و تكميل مبلمان شهري در داخل و اطراف مدارس از جمله اين اقدامات مي باشد.
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ترافیکی ایمن سازی شد.به گزارش کائنات به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک،عبدالمطلب توجهی معاون
حمل و نقل و ترافیک منطقه اظهار داشت :عملیات ایمن سازی و نصب المان های ترافیکی در این بزرگراه انجام شد.

منطقه  22میزبان اتوبوس دیابت شد
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| با استقرار  5روز متوالی اتوبوس دیابت در محدوده شمال غرب تهران ،اندازه
گیری قند و فشار خون شهروندان بصورت رایگان انجام می شود.به گزارش کائنات و به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،22فروتن معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در این خصوص گفت :با هماهنگی
های صورت گرفته توسط اداره سالمت منطقه اتوبوس دیابت با هدف ارائه خدماتی همچون اندازه گیری
قند و فشار خون ،مشاوره پزشکی ،مشــاوره تغذیه ،تست بی ام آی ،و  ...از  19تا  22شهریور ماه میزبان
شــهروندان و اعضای کانون پیش گیری از دیابت منطقه خواهد بود .این اقدام که در راســتای تکمیل
اقدامات اداره ســامت منطقه در دهه والیت و ارتقای سطح سالمت جسمی شهروندان ،صورت گرفته
است ،با استقبال شهروندان مواجه شده است.فروتن افزود :با توجه به اینکه معضل دیابت هر روز پیچیده
تر می شود و بیماران مبتال به دیابت و افرادی که آمادگی ابتال به این بیماری را دارند افزایش می یابد،
از این رو اداره ســامت با هدف آموزش همگانی ،اطالع رسانی و افزایش آگاهی شهروندان در خصوص
بیماری دیابت و عوارض آن (با اولویت پیشــگیری) ،آموزش افراد دیابتی و خانواده آنان جهت حفظ و
ارتقاء سطح سالمت و کیفیت زندگی مبتالیان به دیابت و  ...اتوبوس دیابت را در منطقه  22برپا نمود.
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زیباسازی مدارس منطقه ۶
در آستانه فرارسیدن ماه مهر

| معاون امورشهری و محیط زیست شــهرداری منطقه  ۶از زیباسازی مدارس منطقه همزمان با فرا
رســیدن ماه مهر و آغاز فصل جدید تحصیلی خبر داد و گفت :پاکســازی و شستشوی نمای کامل مدارس و
جداره های مدارس ،ترمیم و مرمت تجهیزات ورزشی مدارس ،رســیدگی به وضعیت مبلمان و حذف زوائد
فیزیکی حیاط مدارس ،رنگ آمیزی درب های مدارس ،شستشو و تعویض یا مرمت تابلوهای مدارس و المان
های حیاط مدارس ،رنگ آمیزی و نقاشی دیوار بیرونی مراکز تحصیلی از جمله کارهای صورت گرفته است.
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه  ،۶افشین خدامی معاون امورشهری و محیط
زیست شهرداری منطقه  ۶همچنین از مرمت و ترمیم فضای سبز داخل مدارس و محوطه بیرونی مدارس خبر
داد و گفت :کاشــت نهال ،درختچه و درخت ،توزیع گلدان به مدارس و مراکز آموزشی و هرس و خشکه زنی
درختان مدارس اجرا می شود.معاون امور شهری و محیط زیست شــهرداری منطقه  ۶از ایجاد خانه محیط
زیست برای مدارس خبر داد و گفت :در همین راستا اهدای خاموش کننده به مدارس ،استقرار غرفه بازیافت و
تحویل سطل های بازیافت زباله ،اجرای طرح های ویژه در مدارس به منظور جمع آوری کاغذ و کاهش تولید
شیرابه در نظر گرفته شده است.

ماحصل جلسه شهردار تهران با وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی؛

مشاغلکاذبچهارراهیساماندهیمیشود

| وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی از ساماندهی مشاغل کاذب و کودکان
کار در چهارراه ها و پشت چراغ قرمزها خبر داد.علی ربیعی با اشاره به دیدار خود
با دکتر نجفی ،شهردار تهران ،گفت :با توجه به دوستی دیرینی که با شهردار تهران
داشته ام و سهم مشترکی که از مسائل داریم در جلسه ای به منظور هم افزایی بین
سازمانی برای بهتر شدن زندگی مردم تهران مشورت کرده و تصمیماتی گرفتیم.
وی با بیان اینکه از این پس جلسات ماهانه ای بین وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
و شهردار تهران با  6کارگروه برگزار می شود ،گفت :در این جلسات در مورد زمینه
های مختلف همکاری تصمیم گیری می شود.وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با
اشاره به اینکه الگوهای تهران به سرعت در کالن شهرهای دیگر تسری پیدا می
کند ،افزود :این جلسات می تواند خروجی مناسبی داشته و به عنوان الگو در کالن
شهرهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.ربیعی با اشاره به محوهای این جلسه ،گفت:
یکی از این موضوعات ایمنی تهران و صنوف متعددی اســت که در آن مشغول
هستند ،ماجرای پالسکو حادثه تلخی بود که نشــان داد باید ایمنی تهران مورد

توجه قرار گرفته و برنامه ای برای ایمنی کارگاه ها و ساختمان ها برنامه ای اجرا
شود.وی ادامه داد :در گام اول همکاری ها نیز باید چهره تهران را از به هم ریختگی
های چون متجاهرین و متکدیان پاک کرد که در تفاهمی که بین ما و شهرداری
صورت گرفت امیدواریم چهره شهر را پاک کنیم.وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با
اشاره به همکاری با مراجع قضایی نسبت به جمع آوری متکدیان نیز گفت :بار دوم
جمع آوری کودکان به خانواده های آن ها اخطار داده می شود و در صورت تکرار
برای بار سوم با حکم قضایی برخورد می شــود که این کار با همکاری شهرداری
باید دنبال شود.ربیعی با اشاره به ارائه خدمات پشت چراغ قرمز و چهارراهی خاطر
نشان کرد :برای ساماندهی کودکان و دست فروشان پشت چراغ قرمز نیز بنا شد
به عنوان مشاغل خدماتی شغل هایی را تعریف کرده و حتی تعاونی هایی نیز برای
این منظور تعریف می شود.علی ربیعی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مطرح شده
با شــهردار تهران حول محور حرکت روان معلوالن و سالمندان بود ،تصریح کرد:
باید با تعریف ســاز و کارهایی بتوانیم رفت و آمد سالمندان و معلوالن را در شهر

روان و تسهیل کنیم.وی همچنین با اشاره به موضوع آسیب های اجتماعی و زمینه
همکاری با شــهرداری تهران ،گفت :مراکز ما و شهرداری ،کمپ ها و جمع آوری
معتادان متجاهر نیز از مسائلی بود که در جلسه به شهردار تهران به آن پرداخته
شد.ربیعی در ادامه با اشاره به برنامه هایی نسبت به ایجاد صنوف نوین در تهران،
گفت :ایجاد پارک هایی برای آشــنایی کودکان با پارک و به کارگیری از امکانان
سازمان فنی و حرفه ای ،ایجاد جمعه بازارها و حتی بازار روزها برای ایجاد اشتغال
و حمایت از مشــاغل نیز در این جلسه مطرح شد.وی با اشاره به استفاده بهینه از
سراهای محله در حاشیه شهر تهران ،گفت :سراهای محله ظرفیت مناسبی هستند
که در حاشیه شــهرها وجود دارند و ما می توانیم از طریق سازمان فنی و حرفه
ای در این سراها خدماتی را به مردم ارائه کنند.وی در پایان با اشاره به اینکه 85
درصد از نیروهای شاغل در شهرداری تهران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی
هستند ،گفت :در خصوص بدهی شــهرداری تهران به این سازمان نیز در جلسه
صحبت هایی صورت گرفت.

در شهر چه میگذرد
پیشرفت مطالعات طرح پویاسازی بوستان چیتگر و اتصال آن به دریاچه شهدای خلیج فارس

| مدیر گروه معماری و شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ،از پیشرفت مطالعات طرحی به منظور پویایی بیشتر بافت شمالی بوستان جنگلی
چیتگر خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران ،مهندس مهدی علیپور با بیان آنکه مطالعات طرح اتصال دریاچه
شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر از طریق احداث یک پل دسترسی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است ،محدوده اجرای طرح پویاسازی بافت
شمالی بوستان چیتگر را شــامل محدوده ای  40هکتاری حدفاصل محور داخلی بوستان چیتگر تا بدنه جنوبی دریاچه دانســت.وی با تاکید بر اینکه مطالعات طرح
پویاسازی پهنه شمالی بوستان جنگلی چیتگر با هدف اتصال به دریاچه شهدای خلیج فارس و با توجه به تمام مالحظات اجتماعی و زیست محیطی و همچنین توجه
به زیبایی منظر و هماهنگی با محیط طبیعی پیش می رود ،اعمال کمترین میزان مداخله و ایجاد ســطوح سخت در محدوده اجرای طرح را از دیگر معیارهای درنظر
گرفته شده در طراحی ها دانست و افزود :جانمایی باغ های موضوعی و استراحتگاه ها ،از دیگر مواردی است که در مطالعات مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.به گفته
مدیر گروه معماری و شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ،اجرایی شدن طرح فوق نه تنها سبب تسهیل دسترسی شهروندان از بوستان جنگلی چیتگر
به دریاچه  140هکتاری غرب پایتخت خواهد شد بلکه تکمیل حلقه های تفرجگاهی منطقه را به دنبال دارد .تمرکز بر عرصه های باز عمومی و فضای سبز و همچنین
مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی ،ایجاد کمترین بارگذاری های ساختمانی در این طرح را تضمین کرده است.

خبرنامه
برگزاری جشن تولد هنرمندان و
پیشکسوتان عرصه موسیقی در منطقه 14

| مراســم نکوداشــت زادروز تعدادی از
هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایران در خانه موزه
«دکتر معین و اســتاد امیر جاهد» برگزار شد.به
گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری
منطقه  14تهران ،در این مراســم کــه با حضور
الهام فخاری عضو شورای شــهر تهران،مدیران و
مسئوالن شهرداری منطقه  14تهران و نمایندگان
خانه موسیقی برگزارشد از هنرمندان متولد مرداد و شهریور از جمله محمد
اسماعیلی(استاد پیشکســوت تنبک) ،حســین علیزاده(آهنگساز و استاد
موسیقی ایرانی) ،دکتر محمد سریر(آهنگساز) ،حســن فدائیان(خواننده)،
محسن الهامیان(استاد ئتوری موسیقی) و محمد ساعد (آهنگساز) ،حمید رضا
نوربخش،حسین علیزاده،سعیدثابت،علی بوستان،حمیدرضاعاطفی،باس تهرانی
تاش،میالد کیایی،عطا نویدی و سید محمد میرزمانی تجلیل و تقدیر بعمل
آمد.در ابتدای مراسم دکتر حمیدی شهردار منطقه  14تهران  ،ضمن خوش
آمد گویی به مهمانان ،گفت:هدف ما در راه اندازی موزه «دکتر معین و استاد
امیرجاهد» این بود که این مکان تبدیل به مرکزی برای شهرندان شرق تهران
در زمینه ادبیات،هنر و موسیقی باشد بطوریکه مردم به راحتی در این مرکز
بتوانند نیازهای خود را در حوزه های ادبیات،هنر و موسیقی در سنین مختلف
مرتفع کنند.حمیدی فراهانی در ادامه از دستاوردهای شهرداری منطقه تهران
 14در حوزه هنر و موسیقی ،بویژه اقدامات انجام شده در راه پاسداشت هرچه
بیشتر این هنر در خانه موسیقی»دکتر معین و استاد امیر جاهد» سخن گفت
و یادآور شد که احیا و بازسازی این خانه فرهنگ که به صورت ویژه و متمرکز
در خصوص هنرموسیقی در شرق تهران فعالیت کند از مهم ترین دستاوردهای
فرهنگی شهرداری منطقه  14تهران است.شهردار منطقه  14تهران با اشاره
به اهم فعالیت های خانه موزه «دکتر معین و استاد امیرجاهد» گفت:برگزاری
کالس های آموزش موسیقی ایرانی و جهانی در طول هفته،برگزاری کالس
های آموزشی ادبیات،جلسات شعرخوانی،تفسیر اشعار حافظ،موالنا و سعدی و
همچنین برگزاری دوره های شاهنامه خوانی زیرنظراساتید مجرب دانشگاه از
نمونه فعالیت های فرهنگی این خانه موزه است.

اجرای طرح بازباران در منطقه 8

| معــاون امور اجتماعــی و فرهنگی
شهرداری منطقه  ،8از اجرای «طرح باز باران»
به مناسبت اســتقبال از مهر در مدارس شرق
پایتخت خبر داد .به گــزارش کائنات و به نقل
از روابط عمومی شــهرداری منطقه هشــت ،
علی تیرگــر معاون امــور اجتماعی و فرهنگی
شــهرداری منطقه  8با اعالم این مطلب گفت:
نمایشــگاه باز باران در نیمه اول شــهریور ماه در مدارس سطح شرق
تهران،ویژه دانش آموزان بی بضاعت برگزار می شود.علی تیرگر معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه  8با اشاره به نزدیک شدن
به آغاز سال تحصیلی اظهار داشت :تهیه و اهداء بن خرید نوشت افزار و
البسه مدارس و  ...به دانش آموزان بی بضاعت با تشکیل کمیته اجرایی
مشترک با آموزش و پرورش منطقه تشکیل می شود؛ تا بتوان در راستای
طرح ویژه نگهداشت شهر با محوریت شهر  ،شهروند و شهرداری گام های
اثر بخشی برداشت.معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ،8
مدرسه را یکی از مهم ترین نهاد های اجتماعی ،آموزشی و تربیتی عنوان
کرد و افزود :تالش داریم ،تاثیر قابل توجهی بر مسیر رشد و تکامل ذهنی
و پرورش خالقیت و سالمت روان دانش آموزان برداریم تا بتوان از این
طریق عادت های صحیح برای پرورش آینده ســازان جامعه را نهادینه
کرد.علی تیرگر معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه  8با
اشــاره به اجرای طرح حمایت از مدارس گفت :این طرح با هدف کمک
به تجهیز،بهسازی و نوسازی و بازسازی محیط های آموزشی ،تعامل و
همکاری با آموزش و پرورش برای آموزش حقوق و تکالیف شهروندی به
دانش آموزان ،توزیع خدمات به مدارس و کمک به ارتقای سطح خدمات
آموزشی،فرهنگی ،اجتماعی  ،بهداشتی و ...اجرا می شود.

سرمایه گذاری بخش خصوصی راه حل اصلی معضل پارکینگ در پایتخت

| محمد علیخانی عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اســامی شهر تهران ،ری و تجریش معتقد است موضوع کمبود پارکینگ در پایتخت الینحل
نیســت و با تغییر نرخ پارکینگ میتوان سرمایهگذاران بخش خصوصی را تشــویق به احداث پارکینگ کرد .به گزارش کائنات و به نقل از تهران سما؛محمد علیخانی
عضو کمیســیون حمل و نقل و عمران شورای اسالمی شهر تهران ،ری و تجریش در این رابطه گفت :شــهرداری در دوره چهارم شوراها الیحهای مبنی بر افزایش نرخ
پارکینگهای حاشــیهای و غیر حاشیهای را مطرح کرد که این موضوع به بحث ساماندهی پارکینگهای حاشــیهای و ساخت پارکینگ در تهران مرتبط است.محمد
علیخانی عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسالمی شهر تهران ،ری و تجریش ادامه داد :سیاستهایی که وجود دارد این است که ساخت پارکینگ باید توجیه
پیدا کند تا سرمایه گذاران بخش خصوصی هم بتوانند به این عرصه وارد شوند ،چرا که در سطح شهر شاهد زمینهایی هستیم که کاربری خدمات عمومی و پارکینگ
را دارند؛ اما به دلیل آنکه توجیه اقتصادی ندارد از ساخت پارکینگ در این اراضی اقبال نمیشود.محمد علیخانی عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسالمی
شهر تهران ،ری و تجریش با تاکید بر اینکه مالکان این زمینها اغلب به دنبال تغییر کاربری هستند ،خاطرنشان کرد :در گذشته نیز اتفاقات زیادی در این زمینه افتاده
است و حتی شهرداری زمینهای زیادی در اختیار داشت که به دلیل درآمدزا نبودن پارکینگ ،هیچ انگیزهای نیز برای ساخت پارکینگ وجود نداشت و این زمینها به
مرور زمان در سطح شهر فروخته شده یا به مجتمع تجاری تبدیل گشت که مجتمع تجاری کنار پارک نیاوران نیز یکی از اراضی مذکور است.

در جلسه هفتم شورای پنجم چه گذشت؟

از بررسی وضعیت سفیدبالکها تا تاکید بر تهیه دستورالعمل استاندارد سرویسهای مدارس
| جلســه هفتم شــورای اســامی
تهــران ،ری و تجریش به بررســی وضعیت
دفع سفید بالکها ،دســتورالعمل استاندارد
ســرویسهای مدارس و بررســی وضعیت
اعمال جرایم کمیسیون ماده  ۱۰۰اختصاص
یافت.به گزارش کائنات و به نقل از تهرانسما
هفتمین جلسه علنی شــورای پنجم با نطق
پیش از دستورشهربانو امانی آغاز شد.شهربانو
امانی با اشاره به افزایش ۳۰درصدی ترافیک
در دوهفته اول مهرماه ،گفت :توجه به وجود
حدود  ۱۳هزار و  ۳۰۰باب مدرســه و قریب
به  ۲.۵میلیون دانش آموز که تعداد  ۵هزار و
 ۴۰۰تن از آنها را محصلین مدارس استثنایی
تشکیل می دهند ،ایجاب می کند تا تمهیدات
و پیــش بینی های ویژه برای ســهولت آمد
و شــد آنها در نظــر گرفته شود.شــهربانو
امانی از لزوم تهیه دســتورالعمل استاندارد
سرویسهای مدارس خبر داد و تصریح کرد:
با توجه به اهمیت موضوع ایمنی ســرویس
مدارس و اینکه در مصوبات اخیر شــورا ،در
این خصوص تنها چند بند و تبصره دیده می
شود ،شهرداری تهران باید مکلف شود الیحه
ای صرفا در خصوص سرویس مدارس با بیان
جزییات به شورای اسالمی شهر تهران ارایه
کند.در ادامه علــی اعطا با  ۱۸رأی به عنوان
نماینده شــورا در اجرای ماده هشتم قانون
نوسازی و عمران شهری انتخاب شد.
لزوم بازنگری جدول فعلی جرایم ماده
۱۰۰
مهدی حجت معاون معماری و شهرسازی

شهرداری تهران نیز با حضور در صحن شورا
با اشاره به لزوم بازنگری جدول فعلی جرایم
ماده  ۱۰۰گفت :نظر ما این است که جدول
فعلی جرایم نمیتوانــد جریان زندگی را در
شهر ایجاد کند.
در ادامه زهــرا صدراعظم نــوری با بیان
اینکه اعضای شــورا در کمیسیونهای ماده
 ۱۰۰فعالیت خوبــی دارند ،گفت :امیدواریم
بعضی از رویهها تغییر پیدا کند و هماهنگی
و اصالحاتی در مناطق نســبت به برخورد با
آرای کمیسیون ماده  ۱۰۰ایجاد شود.
زهرا صدراعظــم نوری درخواســت کرد:
معاونان شهرســازی مناطق برای آراء بهتر
کمیســیون ماده  ،۱۰۰زمینــهای را فراهم
کنند که مدارک به راحتــی در اختیار اعضا
قرار گیرد.
استفاده از ســموم شیمیایی برای دفع
سفیدبالکها ممنوع است
مختاری مدیرعامل ســازمان بوستان ها و
فضای سبز شهرداری تهران نیز باحضور در
جلسه علنی شورا توضیحاتی درمورد وضعیت
مبارزه با سفیدبالکها در تهران توضیحاتی
ارائه داد.
مختاری مدیرعامل ســازمان بوســتان ها
و فضای ســبز شــهرداری تهران با تأکید بر
ممنوعیت سم پاشی شــیمیایی برای از بین
بردن ســفید بالک هــا اظهار کرد :ســموم
شیمیایی به ســرعت این آفات را از بین می
برد اما ما اســتفاده از آن را در تهران ممنوع
کرده ایم.

مختاری مدیرعامل ســازمان بوستان ها و
فضای سبز شهرداری تهران تصریح کرد :از
مرداد ســال  ۹۵با روند کاهشی سفید بالک
ها مواجه شــدیم و امســال تا  ۱۵مردادماه
جز در دو ســه منطقه محدود ،اص ً
ال حضور
سفیدبالک ها را نداشتیم.
مختاری مدیرعامل ســازمان بوســتان ها
و فضای ســبز شــهرداری تهران در مناطق
مرکزی سفیدبالکها هستند و یا از مناطقی
از جمله  16 ،6 ،11کــه هماکنون مبارزه با

آنها به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و
در چند روز آینده با خنکی هوا شاهد کاهش
بیشتری از سفیدبالکها خواهیم بود.
لزام شــهردار تهران به ارائه گزارش
 ۱۰۰روزه در خصوص تغییر و تحول در
شهردای
طرح دوفوریتــی الزام شــهردار تهران به
ارائه گزارش  ۱۰۰روزه مبنی بر ســند تغییر
تحول در شــهرداری تهران به تصویب اعضا

قرار گرفت.
علی اعطا بیــان کرد :هــدف از این طرح
این است که شورا تصویر دقیقی از اقدامات
گذشــته از شــهرداری داشــته باشــد تا
تصمیماتی در آینده اتخاذ کند.
الزم به ذکر است علی ربیعی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی که جلســهای با شهردار
تهران نیز داشت با حضور در شورا توضیحاتی
درمورد جزئیات این جلســه به خبرنگاران
ارائه داده و در صحن شورا حضور یافت.

میز خبر
مشاوره رایگان پزشکی و برپایی
بازارچه خیریه در مترو تهران

| معاون فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از
برپایی بازارچه خیریه و انجام مشاوره رایگان پزشکی در ایستگاههای منتخب مترو
خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره
برداری راه آهن شهری تهران و حومه ،محمد بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی
شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه مشاورهای رایگان پزشکی با
هدف توسعه و ارتقای فرهنگ سالمت اجتماعی و با تأکید بر افزایش سالمت جسمانی
مسافران مترو انجام میشود افزود :میزهای مشــاوره رایگان پزشکی با همکاری و
مشــارکت بنیاد امور بیماریهای خاص از  20شهريور به مدت سه روز در ایستگاه
هاي دروازه دولت ،شهید بهشتی و میدان آزادی مستقر شده اند كه در آن با حضور
پزشکان متخصص ،تست رایگان قند و فشار خون مسافران انجام میشود.محمد بنی
حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ادامه داد:
در اين پايگاه هاي سالمت در کنار انجام تست قند و فشار خون ،مشاوره پزشکی نیز
ارائه میشود.معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه خاطر
نشان کرد :مسافران میتوانند از ساعت  8صبح الی  11از این خدمات استفاده کنند.
بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در ادامه
به برگزاری بازارچه خیریه در زیرگذر تئاترشهر اشاره کرد و گفت :هدف از برگزاری
این بازارچه گسترش و تقویت خوداتکایی و خودباوری افراد است .محمد بنی حسن
معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تصریح کرد :این
بازارچه با مشارکت موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی از  6شهریور آغاز به کار کرده
است و تا  24شهریور در زیر گذر تئاتر شهر به کار خود ادامه میدهد.

شهردار جدید منطقه  13منصوب شد

| طی مراســمی با حضور معاون هماهنگي امور مناطق شهرداري
تهران و جمعی از مدیران شــهری  ،مرتضي رحمانزاده به عنوان شــهردار
جدید منطقه  13معرفی و منصوب و از خدمات ارزشمند نرگس معدنی پور
 ،شهردار سابق این منطقه قدردانی شد .به گزارش کائنات و به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه  ، 13مراسم تکریم و معارفه شهردار منطقه  13با
حضور حسن رباطي  ،معاون هماهنگي امور مناطق شهرداري تهران و هیئت
همراه  ،معاونین اجرائی  ،شهرداران نواحی و جمعی از مدیران منطقه  13در
سالن کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد.در این مراسم  ،حسن رباطي ،
معاون هماهنگي امور مناطق شهرداري تهران ضمن تبریک والدت امام موسی
کاظم(ع) با اشاره به تغییرات مدیریتی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد
که با مشارکت و تشریک مســاعی مجموعه همکاران و پرسنل در شهرداری
تهران بتوانیم خدمات ارزنده ای را برای شهر و شهروندان به ارمغان بیاوریم.
وی اقدامات و خدمات ارزنده نرگس معدنی پور  ،شهردار سابق منطقه  13و
تجربیات ایشان در سطوح مختلف مدیریتی و همچنین در بخش فرهنگی و
اجتماعی اشاره کرد و با معرفی مرتضي رحمان زاده به عنوان یکی از مدیران
با سابقه و تحصیلکرده در مجموعه مدیریت شهری ابراز امیدواری کرد که با
تشریک مساعی مجموعه همکاران در این منطقه بتواند خدمات شایسته ای
ارائه دهد.رباطي مردم محوری و مردم داری را یکی از ارکان مهم شهرداری
تهران و یکی از عوامل موفقیت مجموعه عنوان کرد و گفت  :مردم ولی نعمتان
ما هستند و باید با تمامی وجود پاسخگوی نیاز های مردم باشیم.

تهران در حال تبدیل شدن
به شهری توریستی است

| حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
تهران ،ری و تجریش با اشاره به اینکه صنعت توریست یکی از راههای شناساندن
ایران به دنیا و یکی از راه های درآمد پایدار است ،گفت :باید نوع رفتار صحیح
با توریست ها به مردم آموزش داده شود تا این مهمانان خارجی همیشه خاطره
خوبی از شهر و کشور ما داشــته باشــند.به گزارش کائنات و به نقل از تهران
سما؛حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران،
ری و تجریش در پاسخ به این ســوال که تهران در حال تبدیل شدن به شهری
توریستی است و شورای شهر چه برنامه ای برای استفاده از این پتانسیل دارد؟
گفت :یکی از راهکارها برای استفاده از این پتانسیل ،زمینه سازی فعالیت هایی
است که از لحاظ فرهنگی مردم پذیرش توریست را داشته باشند.حسن خلیل
آبادی عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ،ری و تجریش
ادامه داد :کمیته فرهنگی باید بتواند نوع رفتار با توریست را به جامعه آموزش
دهد تا زمینه هایی که برای حضور توریست ها در شهر الزم است صورت پذیرد،
به این ترتیب وقتی توریستی وارد تهران می شود احساس امنیت و آرامش کرده
و حس می کند به شهری وارد شــده که مردم دوست دارند تا به آنها به عنوان
مهمان خوش بگذرد.عضو شورای شهر تهران اذعان کرد :اگر بتوانیم شهرداری
را متقاعد کنیم که از قبل تورهایی را برای توریست ها پیش بینی کند تا حمل
و نقل و بازدید آنها از مراکز دیدنی تهران بــه راحتی و به صورت رایگان انجام
گیرد ،قدم مثبتی در رابطــه با فراهم کردن امکانات رفاهی برای توریســت و
جذب آنها برداشته ایم.

