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اخبار
نمایشگاه « نقاشیخط» در مترو گالری
ایستگاه شهید بهشتی(ره)

مترو گالری ایستگاه شهید بهشتی(ره)
میزبان آثار نقاشیخط هنرمند جوان« ،زینب
مرادی» است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی
هنری مترو  ،این نمایشگاه با هدف نمایش آثار
هنری هنرمندان جوان به منظور حمایت از آن
ها و همچنین سوق دادن دوستداران هنر به
بازدید از آثار نمایشگاهی و ارتقا و تقویت ذوق
بصری افراد در این ایستگاه برپاست.
گفتنی است؛ «زینب مرادی» متولد ۱۳۶۶
است و دارای لیسانس الهیات ومعارف اسالمی از
دانشگاه تهران می باشد.او در زمینه خوشنویسی
و نقاشی خط به مدت  4سال است که فعالیت
جدی داد و دوره های نقاشیخط را نزد استاد
عظیم فالح و خط مرآت را توسط استاد حمید
مزین زاده تعلیم دیده است.
از سوابق برپایی نمایشگاه این هنرمند
جوان می توان به نمایشگاههای « خط صبر»«،
خط و رنگ» «،مهر زرین» و «صبر سبز»
در فرهنگسراهای آفتاب ،امید ،خاوران و
نمایشگاههای گروهی« رندان تشنه لب» در
رواق هنری برج میالد ،نمایشگاه نقاشیخط در
فرهنگسرای خاوران، ،نمایشگاه« ارادت قلم»
درسوگواره خیمه ها و نجواهای برج میال،
نمایشگاه گروهی نقاشیخط درفرهنگسرای
بهمن و نمایشگاه« بعدازتو» در دانشگاه تهران
اشاره کرد.
وی همچنین در جشنواره ها شمسه ،
تسنیم و نقش و مشق طی سال های  93تا 95
موفق به کسب مقام شده است و برپایی چندین
کارگاه هنری را با صورت موضوعی و مناسبتی
در کارنامه هنری خود دارد.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه
می توانند از تاریخ 27فروردین تا  20اردیبهشت
ماه از ساعت  8تا  22به مترو گالری ایستگاه
متروی شهید بهشتی(ره) مراجعه کنند
و جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
فرهنگسرای مترو به نشانی www.merto.
 farhangsara.irمراجعه ویا با شماره تلفن
 96652608تماس حاصل کنند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:

ی وسازمانهای مردم نهاد
اشتغالزایی برای جوانان درگروامکانات شهردار 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :ایجاد
کارآفرینی اجتماعی و اشتغالزایی برای جوانان
با کمک زیرساخت های شهرداری و ظرفیت
سازمانهای مردم نهاد امکان پذیر است.
علی ربیعی در کارگروه مشترک میان وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان خدمات
اجتماعی شهرداری تهران گفت :ایجاد کارآفرینی
اجتماعی و اشتغالزایی برای جوانان با کمک
زیرساخت های شهرداری و ظرفیت سازمانهای
مردم نهاد امکان پذیر است.
وی گفت :تشکیل این کارگروه که برای اولین
بار انجام میشود ،راهکاری موثر برای کنترل و
کاهش آسیب های اجتماعی ،توانمندسازی و
کارآفرینی و قابل ارتقاء است.
وزیر رفاه تاکید کرد :با ایجاد ارتباط مناسب
و تعامل و بهره مندی از دستگاههای دولتی و
غیردولتی و عمومی جهت هم افزایی توان خدماتی،
میتوان شاهد کاهش آسیب اجتماعی در جامعه

و ارتقای توانمندیهای سازمان متولی آن در
شهرداری تهران بود.

به گفته وی ،امیدواریم تا همگام با شهرداری
تهران بتوان شرایط خاصی را برای تولیدکنندگان و

مصرف کنندگان شهر تهران به عنوان یک پایلوت
بزرگ به انجام برسانیم.
ربیعی افزود :استفاده از ظرفیتهای
سازمانهای مردم نهاد ،دستگاههای همکار و
زیرساختهای شهرداری تهران میتواند سبب
ایجاد کارآفرینی اجتماعی و افزایش مشارکت در
موضوع توانمندسازی مددجویان و اقشار در معرض
آسیب شود.
وی گفت :دولت برنامه های گسترده ای
برای اشتغال جوانان دارد ،و از هیچ تالشی
برای حل مسائل کشور فروگذار نخواهد کرد
و قطعاً بدون هماهنگی دستگاه های مختلف
دولتی و غیردولتی و به ویژه مردم نمی تواند
به حرکت خود ادامه دهد ،بنابراین باید
راهکار مناسبی را برای حل مسائل بیاندیشم
که شهرداری تهران را به واسطه ظرفیت ها و
دانش موجود در این بین بازوی خوبی برای
حل چنین مسائلی می دانیم.

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس علوم و معارف اسالمیباید توسعه یابد

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :آموزش و پرورش و سایر
نهادی مربوط با همراهی گام های جدی تر برای توسعه مدارس علوم
و معارف اسالمی بردارند.
جعفر آبادی ،مسوول رشته علوم و معارف اسالمی در شورای
عالی آموزش و پرورش ،در مراسمی با عنوان به سوی تعالی که برای
معرفی رشته علوم و معارف اسالمی برگزار شده بود ،پیام سید محمد
بطحایی را به همایش به سوی آرامش قرائت کرد.
در این پیام آمده است :سند تحول آموزش و پرورش سند
فرا دستی و مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی از بنیادی ترین
اسناد جمهوری اسالمی است.اقدام موثر پیرامون سند منوط به
جریان سازی اجرای آن توسط دست اندرکاران از جمله دلسوزان و
عالقمندان آموزش و پرورش نسل آینده کشور است.
بطحایی در این پیام تاکید کرده است :گرچه تعداد دبیرستان

های علوم و معارف اسالمی اندک است .اما با مجاهدت افراد صالح
تاسیس شده اند و عهده دار تعلیم و تربیت تراز جمهوری اسالمی
هستند و خروجی آن دارای مراتبی از حیات طیبه هستند که مبتنی
و مورد تاکید سند تحول است .انتظار دارم آموزش و پرورش و سایر
نهادی مربوط با همراهی گام های جدی تر برای توسعه این مدارس
بردارند.این همایش گامی ارزشمند برای ترویج و جذب دانش آموزان
برای رشد و بالندگی آنان است.
از دست اندرکاران همایش تشکر مینمایم و برای دانش آموزان
این مدارس آرزوی توفیق دارم.
همچنین؛ حجت االسالم حسینی در این همایش گفت :یاد می
کنیم از وزیر آموزش و پرورش وقت آقای اکرمی که در تاسیس این
رشته اثرگذار بودند.
وی افزود:آیت اهلل امامی کاشانی نیز پیشنهاددهنده و بانی این

رشته بودند .این رشته مبتنی بر آموزه های دینی و انقالبی پیشنهاد
شد و با استقبال وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و مصوب شد.

 ۲۰درصد معتادان تحصیالت عالیه دارند

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از
تمایل  ۱۷درصدی افراد  ۱۵تا  ۶۴ساله به مصرف
مواد مخدر خبر داد و گفت :همچنین  ٢٧درصد از
افراد  ١۵تا  ۶۴سال نسبت به مصرف مواد مخدر
نگرش مثبت دارند.
حمید صرامی در همایش مددکاری اجتماعی
و اخالق اجتماعی با بیان اینکه  ۶۵درصد از

همسرآزاریها ۵۵ ،درصد از طالقها ٣٠،درصد
از کودکآزاریها و  ٢۵درصد از قتلهای عمد به
اعتیاد مرتبط است ،افزود ٢٣ :درصد از خشونت ها
و نزاعها ٢٠ ،درصد از جرائم منکراتی و  ١٠درصد
از جرائم مالی نیز به نوعی با مصرف مواد مخدر
مرتبط هستند.
وی با مطرح کردن این پرسش که چرا حل
معضل اعتیاد از منظر مقام معظم رهبری از اولویت
برخوردار است؟ اظهار کرد ٢٠ :درصد از مصرف
کنندگان مستمر مواد مخدر از میان تحصیل
کردگان ،فوق دیپلم تا دکتری هستند .همچنین
 ٨٧درصد از مصرف کنندگان نیز افراد دارای شغل

رسمی یا کاذب هستند .همچنین کودکان ،نوجوان
و جوانان نیز به این آسیب وارد شدهاند.
به گفته صرامی  ١۵۶هزار نفر از مصرف
کنندگان مواد مخدر از میان  ٢میلیون و  ٨٠٠هزار
نفر آنها ،زنان و دختران هستند .همچنین با توجه
به ورود افراد مجرد و متاهل به این حوزه نشان
میدهد همه اقشار و گروهها آسیب دیدهاند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در ٣
دهه گذشته ،اظهار کرد :اگرچه خرده نظامهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی زمینه
تقویت آسیبهای اجتماعی را رقم زدهاند ،اما در

جامعهای که اخالق اجتماعی در فرهنگ کاهش
مییابد ،آسیبهای اجتماعی افزایش مییابد و
سهم اعتیاد نیز بیشتر میشود.
وی با اشاره به دو ویژگی ایجاد تحول
اخالقی و اجتماعی جوامع ،تصریح کرد :کاهش
آمار آسیبهای اجتماعی به شکل کمی و کاهش
عمق بیاخالقیها به شکل کیفی از جمله این
ویژگیهاست .این به آن معناست که افراد نباید
در مأل عام دست به انجام یک آسیب بزنند.
این درحالیست که در سالهای اخیر در حوز ه
آسیبهای اجتماعی افراد در مالءعام اقدام به انجام
بزه می کنند.

یک طالق به ازای هر  ٣.٩ازدواج ثبت شده

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طالق به ازای هر ٢.۵
ازدواج در سال  ٩۵و وقوع یک طالق به ازای هر  ٢.٣ازدواج در سال
 ٩۶در تهران خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در همایش « مددکاری اجتماعی و
اخالق اجتماعی» آخرین میانگین کشوری وقوع طالق را یک طالق
به ازای هر  ٣.٩ازدواج ثبت شده عنوان کرد و گفت :با شدت گرفتن
تحوالت محیطی،تغییر ساختار زندگی و صنعتی شدن جوامع ،با رشد
آسیبهای اجتماعی در کشور و جهان مواجهیم.
وی با بیان اینکه رشد آسیبهای اجتماعی تنها محدود به کشور
ما نیست ،اظهار کرد :آنچه در این میان اهمیت دارد این است که
هر نظام و حکومتی ،تا چه حد توان علمی و تخصصی خود را برای
رسیدگی به آسیبهای اجتماعی به کار میگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بررسی آسیبهای
اجتماعی نشان دهنده آمار خوبی در این حوزه نیست ،تصریح کرد :ما
باید بپذیریم که نگاهمان را تغییر دهیم و به برنامه ریزی فرایند محور
و پایدار روی بیاوریم.
محسنی بندپی با بیان اینکه در اوایل انقالب نرخ باروری ۶.۴

نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس
سالمت شهری در فرهنگسرای انقالب
دایر شد

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه با اقدامات
صورت گرفته از سوی سازمان بهزیستی و انجمن مددکاری عوارض
ناشی از زلزله رودبار و بم در کرمانشاه اتفاق نیفتاده است ،اظهار کرد:
بعد از زلزله کرمانشاه  ٧۵هزار غربالگری ۶۷۰۰،مداخله روانشناسی
و شناسایی  ١٠٣مورد افراد در معرض خودکشی انجام شده است.
محسنی بندپی با بیان اینکه مددکاری اجتماعی به افراد و
گروههای دچار معضل کمک میکند ،افزود :مددکاری اجتماعی به
این افراد برای بازگشت به زندگی کمک میکند .براساس تعریف
سازمان بهداشت جهانی سالمتی تنها محدود به سالمت جسمی
نیست و ابعاد معنوی ،روانی و اجتماعی را نیز شامل میشود.

شهردار منطقه 21همزمان با آغاز نزوالت جوی بهاره خبر داد؛

عدم آبگرفتگی سطحی در شبکه بزرگراهی ورودی غربی پایتخت

شهردار منطقه 21از عدم وجود نقاط دارای
آب گرفتگی سطحی در محدوده ورودی غربی
پایتخت طی بارندگی های اخیر فصل بهار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،21
رحمانی شهردار این منطقه با اشاره به این موضوع
که آبگرفتگی معابر بر اثر مشکالت فنی و عمرانی از

جمله معضالتی است که شهروندان محترم همواره
در زمان بارش نزوالت آسمانی در برخی معابر شهر
تهران با آن مواجه هستند ،گفت :کلیه ی موارد
آبگرفتگی که بر اثر مسائل عمرانی در سطح منطقه
 21وجود داشت ،پیش از آغاز سال ،97توسط
مدیران فنی و عمرانی نواحی و مهندسین مشاور
جمع آوری آب های سطحی (ری آب)؛ احصاء و به
صورت کامل رفع نقص شده است.
وی در ادامه با اشاره به بارش رحمت بیکران الهی
از نیمه دوم فروردین ماه سال جدید تا کنون افزود :در
بارندگی های چند روز اخیر ،آب گرفتگی محسوسی

در سطح معابر عبوری و بزرگراهی منطقه 21دیده
نشده است؛ چرا که با اقدامات عمرانی دقیقی که در
سطح محدوده انجام شده خوشبختانه حتی یک مورد
آبگرفتگی بر اثر مشکالت فنی و عمرانی را در سطح
محدوده نداشتیم.
رحمانی در خاتمه با تاکید بر اینکه درخصوص
آب ماندگی های مرتبط با حوزه خدمات شهری نیز
سعی بر آن بوده تا با استقرار نیروی انسانی و کنترل
مستمر انهار ،کانال ها و الیروبی مداوم حوضچه های
رسوب گیر و زباله گیر در این خصوص اقدام الزم
انجام گیرد ،تصریح کرد :از جمله اقدامات عمرانی

شاخصی که به منظور رفع نقاط دارای آب گرفتگی
سطحی در منطقه 21انجام گرفته می توان به
احداث کانال بلوار یاس به طول 420متر و اتصال
حدود 50محور از انهار خیابان ها و کوچه های
باالدست بلوار به این کانال ،جمع آوری انهار فرسوده
در خیابان های ایران خودرو-تقاطع شهید لشگری،
بلوار گلها-تقاطع یاس ،خیابان خزر–فتح و همچنین
یاس–تقاطع بنفشه ،شناسایی نقاط آلوده آبگیر به
لحاظ زیست محیطی و انجام اقدامات سریع عمرانی
مناسب مانند تعبیه حوضچه های رسوب گیر و
تسکین در این نقاط را نام برد.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  6خبر داد؛

سمپاشی گونه های گیاهی معابر قلب پایتخت
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  6از
سمپاشی گونه های گیاهی معابر قلب پایتخت در راستای طرح کنترل
آفات خبر داد و گفت :باتوجه به شیوع آفات مکنده از جمله شته
روی درختان و درختچه ها که درختان عموما در فصل بهار میزبان
این آفت هستند ،اقدام به سم پاشی با سموم گیاهی ( ژل گیاهی یا
صابون حشره کش) شده است .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،6افشین خدامی
همچنین توضیح داد :با توجه به آغاز فصل بهار و متعاقب آن افزایش
مراجعات شهروندان به بوستان ها برای برای گذران اوقات فراغت،

روشنایی بوستان ها و تقویت نورپردازی در دستور کار قرار گرفته
و در همین راستا بهبود نور پردازی فضای سبز بلوار گلها به انتها
رسیده است.
خدامی همچنین به احداث چندین باغچه در نقاط مختلف
منطقه اشاره کرد و گفت :احداث باغچه در ضلع شمالی میدان هفت
تیر با کاشت گونه های درخچه بربریس و پیراکانتا در حال انجام است
و گلکاری فصلی بوستانهای محلی معابر نیز به صورت مستمر انجام
می گیرد .معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  6از
لوله کشی آبیاری فضای سبز خیابان شهید بهشتی خبر داد و گفت:

در جلسه مشترک معاونین هماهنگی و امور
مناطق و خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری تهران صورت گرفت؛

واگذاری ماموریت های شرکت
شهربان به مناطق 22گانه پس از
بررسیهای دقیق و کارشناسی

در جلسه مشترک معاونین هماهنگی و امور
مناطق و خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
تهران مقرر شد؛ پس از بررسی های دقیق
کارشناسی؛ وظایف و ماموریت های شرکت شهربان
و حریم بان و معبربان در تمامی امور به کارفرمایی
مناطق و نظارت عالیه شرکت شهربان به مناطق
22گانه واگذار گردد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران ،در
راستای چگونگی تحقق ابالغیه شهردار محترم
تهران مبنی بر تفویض بخشی از اختیارات ستاد،
سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران
به مناطق و نواحی؛ جلسه ای با حضور مهندس
حسن رباطی و مهندس مجتبی یزدانی معاونین
هماهنگی و امور مناطق و خدمات شهری و محیط
زیست صبح دیروز  26فروردین در محل دفتر
معاونت امور مناطق تشکیل شد.در این جلسه پس
از بحث و تبادل نظر مقرر شد ،ضمن پیش بینی
تمهیدات الزم و بررسی های دقیق کارشناسی
وظایف و ماموریت های شرکت شهربان در تمامی
امور مربوط به حوزه سدمعبر عمومی و ساختمانی،
کنترل ساخت و ساز در شهر و کنترل حریم به
کارفرمایی مناطق و نظارت عالیه شرکت شهربان به
مناطق 22گانه واگذار گردد.

 42هزار متر طول از رودخانه های شمال
تهران با هدف افزایش ظرفیت پذیرش بارش
های بهاری ،الیروبی و پاکسازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
یک عبدا ..پرویزی رییس اداره مسیلها و قنوات
شهرداری منطقه یک با اعالم خبر فوق اظهار
داشت  :به منظور جلوگیری از بروز حوادث غیر
مترقبه و احتمال خطر پذیری  ،بیش از  42هزار
متر طول از رودخانه های شمال تهران در 11
مسیل  ،پاکسازی و الیروبی شد.وی افزود  :اداره
مسیل ها و قنوات شهرداری منطقه یک طبق
برنامه زمان بندی ابالغی روزانه در دو شیفت
صبح و عصر الیروبی و پاکسازی مسیل ها و
حوضچه های رسوبگیر را انجام می دهد که در
این طرح مسیل هایی که بیشترین محل جهت
تردد مسافرین نوروزی بود بعلت حجم زیاد زباله
در اولویت قرار داده شد .این مقام مسئول از
شهروندان خواست با توجه به موقعیت جغرافیایی
و کوهپایه بودن منطقه یک و احتمال شسته شدن
سنگ و شن از کوه به هنگام بارندگی ها ،وسایل
نقلیه خود را در مجاورت مکان های خطرساز از
جمله مسیر کوه و زیر درختان پارک ننموده و از
ریختن نخاله ها و ضایعات ساختمانی و زباله های
خانگی در داخل رودها و کانال ها خودداری نموده
که موجب گرفتگی جریان آب نشود .

تالش بی وقفه اکیپ های اجرایی
شهرداری منطقه  7درجهت رفع آب
گرفتگی معابر

رئیس سازمان بهزیستی اعالم کرد:

بوده است ،گفت :نرخ باروری طی این  ۴دهه به  ١.۶کاهش یافته
است که حتی از آمریکا و خاورمیانه هم پایین تر است.
وی در ادامه ضمن تشریح وضعیت سالمندی کشور نیز افزود :بر
اساس آخرین سرشماری سال  ٩.٣ ، ٩۵درصد جمعیت کشور دچار
سالمندی شدهاند .در سال  ٩۵میانه جمعیت کشور بین  ٣٠تا  ٣٢سال
بوده و پیش بینی میشود این میزان در سال  ١۴٢٠به  ۴٢سال برسد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال
 ٢٠٣٠جمعیت سالمندی کشور دو برابر شود ،ادامه داد :این رقم در سال
 ٢٠۵٠به حدود  ٣٠میلیون جمعیت سالمند در کشور خواهد رسید.
محسنی بندپی در ادامه با انتقاد از افزایش اعتیاد زنان و کودکان ،کاهش
سن اعتیاد و مصرف بیشتر مواد صنعتی ،تصریح کرد :با این وجود در
برنامه شثشم توسعه سالمت و آسیبهای اجتماعی مانند اجباری شدن
غربالگری و جلوگیری از معلول زایی و توجه به اقدامات پیشگیرانه در
بندهای جداگانه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی نیز
گفت :بر اساس این اطلس مقتضیات اقلیمی در نظر گرفته شده و
اقدامات و مداخله به موقع امکانپذیر خواهد شد.

خبر کوتاه

آماده سازی رودخانه های شمال
تهران در بارش های بهاری

آماری از نگرش مثبت  ۱۵تا  ۶۴سالهها نسبت به مصرف موادمخدر

منطقه  ۹اولین منطقه از نظر درصد تعداد
پروانه های تجمیعی از کل پروانه های
صادره و کاهش زمان صدور

آثار منتخب اولین جشنواره عکس
سالمت شهری که سال گذشته با ارسال
بیش از  3هزار عکس و در  9محور برگزار
شده بود؛ در فرهنگسرای انقالب به نمایش
گذاشته شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ، 11سید عباس طباطبایی معاون اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه  11با بیان این که
اولین جشنواره عکس سالمت شهری سال
گذشته با همکاری اداره کل سالمت شهرداری
تهران ،شهرداری منطقه  ،١١اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهر تهران و آموزشگاه سینمایی
دارالفنون برگزار شد ؛ گفت 3 :هزار عکس با
موضوع های سالمت و سبک زندگی اسالمی-
ایرانی ،سالمت و خانه و خانواده ،سالمت محله
و مسجد ،سالمت و محیط زیست ،سالمت و
سالمندان،سالمت و معلوالن ،سالمت و مادر و
کودک ،سالمت و اوقات فراغت ،سالمت و محیط
کار به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که در
هر رشته  3نفر برنده شدند.
بر اساس این گزارش هم اکنون آثار منتخب
جشنواره عکس سالمت شهری در نگارخانه مهر
فرهنگسرای انقالب به نمایش گذاشته شده و
عالقمندان تا  4اردیبهشت می توانند به نگارخانه
مهر فرهنگسرای انقالب واقع در بزرگراه شهید
نواب صفوی  ،تقاطع پل کمیل  ،ابتدای کمیل
شرقی مراجعه کنند .ساعت بازدید از  9تا 19
است.
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مفاخریان در جلسه با مدیران دفاتر نوسازی
منطقه اعالم کرد:

همزمان با سال نو جلسه ای با حضور
شهردار منطقه  9و مدیران دفاتر  3گانه خدمات
نوسازی منطقه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،9سید علی مفاخریان شهردار منطقه
ِ
تبریک سال نو گفت :در کنار فعالیتهای
با
تحولآفرین احیاء بافت فرسوده از الویتهای
مهم ماست ،منطقه  9به عنوان اولین منطقه
از نظر بیشترین میزان صدور پروانه تجمیعی
وکاهش زمان صدور است و این موضوع نفوذ
دفاتر در میان شهروندان و اعتماد آنها را در
جهت احیاء بافت فرسوده از طریق تجمیع
پالک ها نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری این گونه
جلسات به منظور احیاء بافت فرسوده در سال
 97در دستور کار قرار دارد گفت :باید با تالش
و همکاری بیش از پیش بتوانیم زمینه افزایش
رفاه حال شهروندان و شرایط صدور پروانه را در
کمترین زمان فراهم کنیم.
شهردار منطقه ،9با اشاره به ضرورت نگاهی
همه جانبه در تملک ،بهسازی و نوسازی محله
امامزاده عبداهلل(ع) گفت :از ابتدای سال 97
برای ایجاد تحول در محالت مشکل دار ِ منطقه
برنامه ریزی کرده ایم و در تالشیم با بررسی
دقیق محالت امامزاده عبداهلل30 ،متری جی،
استاد معین و شمشیری و اجرای مطالعات الزم
امکان احیاء بافت فرسوده و بهسازی و نوسازی
ِ
این محالت را به وجود آوریم.
مفاخریان افزود :فعالیت ها باید با بصورت
ترکیبی با مشارکت مدیریت شهری منطقه،
دفاتر نوسازی ،شورایاری ها و شهروندان اجرایی
شوند تا با افزایش حس مشارکت در شهروندان
بتوانیم شاه ِد تحوالت اساسی در سطح منطقه
باشیم.

اجتماعی

برای اجرای عملیات آبیاری مکانیزه در این معبر به  ۱۵۰متر لوله
گذاری اقدام شده است.

شهردار منطقه  7گفت :در پی بارش های
اخیر اکیپ های خدمات شهری و اجرایی منطقه
با تالشی بی وقفه اقدام به رفع آب گرفتگی معابر و
الیروبی انهار کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،7سمیه حاجوی با اعالم این مطلب افزود :اكيپ
هاي اجرایی و خدمات شهري شهرداري منطقه
همزمان با شروع بارندگي براي پيشگيري از هرگونه
آبگرفتگی در آماده باش كامل هستند.وي با تاکید بر
برگزاری جلسات مختلف و در نظر گرفتن تمهیدات
ویژه در طول سال برای جلوگیری از آبگرفتگی
معابر ،خاطرنشان کرد :شناسايي كامل نقاط حساس
آبگير و بازسازي و رفع مشكل در سطح منطقه از
اهميت بسزايي برخوردار است كه شهرداري منطقه
با جديت وارد ميدان شده است و موانع را از سر راه
برداشته است .شهردار منطقه  7با اشاره به اقدامات
اجرا شده از سوی معاونت خدمات شهری و محیط
زیست منطقه در راستای طرح ویژه الیروبی ،رسوب
برداری و نگهداری شبکه اصلی و فرعی مسیلها،
کانالها و انهار ،تصریح کرد :به منظور پیشگیری
از آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری از آب
گرفتگی احتمالی تمامی انهار سطح منطقه به طور
مستمر الیروبی و رسوب برداری می شوند .به گفته
وی مدیریت شهری منطقه با به کارگیری تمام توان
و امکانات خود تالش دارد در روزهای بارندگی از
بروز هر گونه آبگرفتگی و اخالل در تردد وسائط
نقلیه و شهروندان پیشگیری کند.

برخورد جدی در اعمال قانون با واحدهای
صنفی مزاحم و زباله ساز در منطقه 10

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
از برخورد جدی و قانونی با واحدهای صنفی مزاحم
و زباله ساز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،10امیر رشیدی ضمن اعالم این خبر با اشاره
به ساماندهی صنوف مزاحم گفت :در راستای
تکریم شهروندان و پیشگیری از ایجاد مزاحمت
و آلودگی محیطی با واحدهای صنفی زباله ساز،
خدمات و نمایشگاه های اتومبیل بر اساس بازدیدها
و گزارشات واصله ،از طریق کمیسیون بند 20
ماده  55شهرداری ها برخورد قانونی اعمال می
شود .وی افزود :پیگیری تملک زمین برای احداث
 2بازار عرضه میوه و تره بار در محله مرتضوی و
محله سلیمانی ،پیگیری تملک زمین برای احداث
ایستگاه آتش نشانی در  4نقطه منطقه  ،افزایش
تعداد روز بازارها برای ساماندهی دستفروشان و
بساط گستران ،اجرای طرح های ضربتی به منظور
مبارزه با جانوران مضرشهری و استفاده از روش
های غیرشیمیایی و توسعه موضوعات آموزشی در
اماکن عمومی و پرتردد منطقه و اجرای طرح های
ضربتی سدمعبر واحدهای صنفی به صورت هفتگی
از دیگر اقدامات اداره ساماندهی منطقه می باشد.

