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اخبار
وزیر آمورش و پرورش برای امسال احتمال داد:

اجرایتعطیالتزمستانیمدارس

وزیر آمورش و پرورش از احتمال اجرایی
شدن تعطیالت زمستانی در سال تحصیلی پیش
رو خبر داد.
محمد بطحایی در حاشیه جلسه هیئت
دولت در خصوص تعطیالت زمستانی مدارس
گفت :ما با این طرح موافق هستیم و میان
دستگاههای مختلف هم اجماع نظری در این
زمینه وجود دارد .اما اجرای این طرح مستلزم
مقدماتی است که اگر این مقدمات فراهم شود،
آمادگی داریم از سال تحصیلی جدید ،آن را
اجرایی کنیم.
وی افزود :با این اوصاف احتمال دارد شروع
و خاتمه سال تحصیلی دستخوش تغییراتی شود.
بطحایی همچنین گفت :این موضوع احتماال
نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد که اگر نیازمند
تصویب مجلس باشد آن را به مجلس ارسال
میکنیم؛ ما موافق تعطیلی دوهفته تعطیالت
زمستانی مدارس هستیم و تالش میکنیم آن
را در سال جاری اجرایی کنیم.
شهردار منطقه یک در مراسم گرامیداشت روز
ارتباطات و روابط عمومی:

روابط عمومی  ،خدمات رسانی شهری
را بهینه سازی می کند

روابط عمومی با ایجاد بستر همراهی ،
همکاری و ارتباط با سایر نهادها می تواند عالوه
بر هم افزایی در توان اجرایی ،خدمات رسانی به
شهروندان را نیز بهینه سازی کند.
به گزارش امتیاز؛ مهندس حبیب اله
تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک در
گردهمایی رابطین خبری معاونت ها  ،ادارات و
نواحی ده گانه شهرداری این منطقه که با حضور
مشاور شهردار منطقه یک  ،معاونان  ،مدیران
روابط عمومی سازمان ها و ادارات سطح منطقه
یک به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی در
شهرداری منطقه یک برگزار شد با بیان مطلب
فوق اظهار داشت :شهرداری به دلیل گستردگی
و تنوع در ارایه خدمات ،با مخاطبین بیشتری
در ارتباط است لذا هماهنگی بین روابط عمومی
های سازمان ها و ادارات سطح منطقه یک می
تواند عالوه بر کاهش هزینه ها منجر به ارایه
خدمات مناسبتر به شهروندان شود.
وی با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در
اطالع رسانی دقیق  ،بهنگام و مناسب فعالیت
های شهرداری به شهروندان خاطر نشان ساخت
 :روابط عمومی ها پیشانی و آیینه تمام نمای
هر سازمان محسوب می شوند که باید به نحو
مناسب اطالعات را در اختیار افکار عمومی قرار
دهند و بتوانند با شفاف سازی عملکرد مدیریت
شهری ،مشارکت شهروندان را در توسعه شهر
ارتقاء دهند.
شهردار منطقه یک تصریح کرد :همکاری
و ارتباط بین نهادها برای توسعه و ارتقاء کیفی
خدمات یک اصل به شمار می رود که باید مورد
توجه مدیران ،مسولین و کارکنان قرار گیرد.
مجید صالحی فیروز آبادی مدیر روابط
عمومی شهرداری منطقه یک نیز در این جلسه
تولید محتوا را از مهمترین وظیفه روابط عمومی
ها دانست و گفت :باید بتوانیم برای شهروندان
یک تولید محتوای ارزشمند ایجاد کنیم و به
دنبال پی گیری مطالبات آنها باشیم .
وی افزود :جهت توسعه در امر خدمات
رسانی به ساکنان منطقه یک جلسات ماهانه
با مدیران روابط عمومی سازمان ها و ادارات
سطح منطقه یک برگزار خواهد شد تا با همکاری
ادارات بتوانیم رضایتمندی را در شهروندان و
ذینفعان این منطقه افزایش دهیم .
معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه  7خبر داد؛

احداث دو پهلوگاه اضطراری در
بزرگراه امام علی (ع)

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه
 7از احداث دو پهلوگاه اضطراری در بزرگراه امام
علی (ع) واقع در این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حمیدرضا رنجبر با اعالم
این مطلب افزود :این پهلوگاه های اضطراری در
مسیرهای شمال به جنوب و بالعکس بزرگراه امام
علی (ع) حدفاصل پل های شهید مدنی و سبالن
احداث شد .وی در ادامه خاطرنشان کرد :از آنجا
که توقف خودروها در حاشیه بزرگراه ممنوع است،
اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی خودروهایی
که به دالیل مختلف از جمله نقص فنی مجبور به
توقف در حاشیه این بزرگراه هستند در دستور
کار این معاونت قرار گرفت.معاون شهردار منطقه
 7تصریح کرد :شهرداری منطقه  7با همکاری و
هماهنگی اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران
اجرای این طرح را در راس اقدامات خود قرار داد.
وی در پایان تاکید کرد :امیدواریم با اجرای این
طرح ،کاهش تصادفات در محدوده فوق الذکر و
عدم پس زدگی بار ترافیکی ناشی از توقف در متن
بزرگراه را شاهد باشیم.

کاهش  10درصدی ماندگاری پیامهای
سامانه  1888در حوزه های اجرایی
منطقه 12

رئیس سامانه نظارت همگانی 1888
شهرداری منطقه  12تهران از کاهش ده
درصدی ماندگاری پیامهای این سامانه در حوزه
های اجرایی این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،اصغر عبادی رئیس سامانه
نظارت همگانی  1888این منطقه گفت  :در
راستای اجرای طرح پیگیری پیامهای مفتوح در
سامانه نظارت همگانی  1888نواحی شش گانه و با
هدف بررسی عملکرد آنها  ،بصورت هفتگی نشست
های تخصصی با حضور مدیر بازرسی منطقه
برگزار و کیفیت و کمیت پیام ها با احتساب زمان
پاسخگویی حوزه های اجرایی ارزیابی می شود.
وی افزود  :همین امر موجب کاهش  10درصدی
ماندگاری پیام ها در کارتابل حوزه های اجرایی و
رسیدگی و پاسخگویی سریع به پیامهای شهروندان
محترم قلب طهران گردید.

اجتماعی
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دادستان کل کشور:

مناطق آزاد نه محل صادرات که دریچ ه قاچاق است

دادستان کل کشور یکی از بسترهای گسترش
قاچاق کاال را مناطق آزاد دانست و گفت :متاسفانه
مناطق آزاد بلیه ای برای قاچاق شده ودرکشور ما
به جای آنکه محلی برای صادرات باشد،دریچه ای
برای قاچاق است.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
دادستانی کل کشور ،حجت االسالم والمسلمین
منتظری دادستان کل کشور در دیدار اعضای
هیات تحقیق و تفحص قاچاق کاال و ارز با اشاره به
اینکه «در خصوص موضوع قاچاق کاال و ارز حرف
برای گفتن زیاد است اما در عین حال در کنار
تمام حرف ها باید به جد وارد میدان عمل شد «
گفت:قاچاق کاال و ارز ابعاد گسترده ای دارد و تمام
قوا باید با شناخت دقیق از این ابعاد و با همت و
اراده نسبت به کاهش این درد بزرگ اقدام کنند.
منتظری با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص در
مقوله قاچاق کاال و ارز باید کامال مستند و بدون
رنگ و بوی سیاسی انجام شود،یکی از آسیب های
جدی این حوزه را عدم عزم جدی در مبارزه با
پدیده قاچاق کاال در همه الیه ها عنوان کرد و
افزود:تا زمانی که افرادی باشند که از طریق قاچاق
کاال و در مسیر مقابله با آن منافعی به آنها می
رسد نباید انتظارموفقیت در مبارزه داشت و بر این
اساس باید درتحقیق و تفحص موفق از این پدیده،
ابتدا تابلو و تصویری شفاف از تمام ابعاد آن ترسیم

شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد:یکی از
مهمترین مشکالت در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و
ارز به برخی قوانین بر می گردد که کارآمد نیست
و باید اصالح شود.
وی اهتمام و عملکرد جدی و منسجم ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را خواستار شد و
گفت:اعضای محترم این ستاد و نمایندگان سازمان
ها و قوای مختلف در این ستاد باید پا به رکاب

باشند و با عزم و اراده بیشتری وارد میدان شوند.
منتظری وجود متولیان مختلف در مبارزه با
قاچاق کاال و ارز را یکی از موانع موفقیت در مبارزه
با این پدیده دانست و اظهار کرد:بخش عمده
رسیدگی به موضوع قاچاق کاال در سازمان تعزیرات
است،بخشی از آن به قوه قضاییه مربوط است و در
بخش اجرایی نیز سازمان بنادر و کشتیرانی،گمرک
،مناطق آزاد و ...عهده دار وظایفی هستند که این
چندگانگی مشکل زا و آسیب زاست.

دادستان کل کشور یکی دیگر از اشکاالت
جدی در روند مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ارز
را نبود تعریف جامع و مانع از قاچاق سازمان یافته
توصیف کرد و گفت:نبود تعریف جامع و شفاف از
قاچاق سازمان یافته قضات را گرفتار کرده است.
وی تصریح کرد:به دادستان های مراکز در
استان هایی که بیشتربا پدیده قاچاق کاال مواجه
هستند تاکید شده است که حتما بازپرس های
مسلط و آگاه به این بحث را به کار بگیرند.
دادستان کل کشور یکی از بسترهای
گسترش قاچاق کاال را مناطق آزاد اعالم کرد و
افزود:متاسفانه مناطق آزاد بلیه ای برای قاچاق
شده و در کشور ما به جای آنکه به محلی برای
صادرات تبدیل شود ،دریچه ای بزرگ و گشاد برای
ورود کاالی قاچاق شده است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه برخی
نمایندگان به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد در
کشور هستند خواستار جلوگیری از این اقدام شد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری در پایان
سخنان خود بر آمادگی دادستانی کل و دادستان
های عمومی و انقالب سراسر کشور به منظور کمک
به بهبود فرایند مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد.
در این دیدار محمدی انارکی رییس هیات
تحقیق و تفحص قاچاق کاال و ارز و سایر اعضا
گزارشی از روند فعالیت این هیات ارائه کردند.

وزیر بهداشت تاکید کرد

رصد بازار دارویی کشور در وزارت بهداشت

وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تکذیب برخی اخبار
مبنی بر اتخاذ تصمیماتی درباره خروج دارو از لیست کاالهای اساسی
کشور اظهار کرد :ما هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در طول
یکی دو سال گذشته اتخاذ شده ،نداریم.
دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره
برخی اخبار مبنی بر خروج دارو از لیست کاالهای اساسی ،اظهار
کرد :اخبار منتشر شده در اینباره شایعه است و نباید به آنها توجه
شود ،ما هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در یکی دوسال گذشته
اتفاق افتاده نداریم.
وی با تاکید بر اینکه برنامهای نیز برای خروج دارو از لیست
کاالهای اساسی نداریم ،افزود :مردم مطمئن باشند فعال مهمترین کار
وزارت بهداشت توجه به دارو ،تجهیزات پزشکی و مراقبت از افزایش
قیمت در این زمینه است.
وی در ادامه درباره وضعیت داروهای بیماریهای خاص از جمله
تاالسمی با تاکید بر اینکه هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد،
خاطرنشان کرد :در این زمینه دارو به اندازه کافی وجود دارد .ما نیز
در وزارت بهداشت در حال رصد وضعیت هستیم و بیماران نگرانی در

این زمینه نداشته باشند .همچنین معاون اجتماعی وزارت بهداشت
با انجمن بیماریهای خاص دائما جلسه دارد و اگر موضوعی در این
زمینه مطرح باشد ،حتما بررسی میشود.
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بازگشت
تحریمهای آمریکا در حوزه دارو با تاکید بر اینکه تحریمهای آمریکا
نمیتواند برای ما مشکلی ایجاد کند ،گفت :اگر به شرایط قبل باز
گردیم یعنی تحریمهای سازمان ملل باز گردد ،حتما این موضوع
میتواند مشکالتی برای ما ایجاد کند ،با این وجود باید آمادگی داشته
باشیم که اگر آن شرایط اتفاق افتاد حداقل در بخش غذا ،دارو و
تجهیزات پزشکی مشکلی برای مردم پیش نیاید .در حال حاضر در
حال برنامهریزی در این زمینه هستیم.
هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد مشکل برای بیماران
تاالسمی به دلیل استفاده از داروی بیکیفیت تاالسمی طی یک سال
گذشته ،با رد این موضوع ،خاطرنشان کرد :اگر ادعایی در این زمینه
مطرح میشود باید مدارک اثبات آن نیز ارائه شود.
وی با اشاره به وجود رقابت میان شرکتهای مختلف به
ویژه شرکتهای چند ملیتی در زمینه داروهای بیمار یهای

خاص ،خاطرنشان کرد :من نیز در شبکههای اجتماعی در این
باره مطالب بسیاری خواند هام و برای من راحت است که بگویم
پشت این قضیه چیزی جز پول وجود ندارد .مردم باید بدانند
که داروهایی که در بازار وجود دارد از فیلترهای بسیار سختی
عبور میکند و اگر یک انجمن علمی در این خصوص تردیدی
دارد ،حتما پیش از رسانهای کردن آن موضوع را به اطالع ما
برساند تا بررسی کنیم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :سرمایه اصلی ما  ،اعتماد مردم
است و سالمتی آنها برای مجموعه وزارت بهداشت اهمیت بسیاری
دارد.

افزایش  ۵۰درصدی کشفیات؛

فرمانده انتظامی تهران :از ابتدای سال جاری
تاکنون بیش از  ۳تُن مواد در تهران کشف شده
است.
سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی
تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت :از
ابتدای سال جاری تاکنون  3تن و  400کیلوگرم
موادمخدر کشف شده که این رقم نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته افزایش  50درصدی داشته
است.
وی با اشاره به برخورد با خردهفروشان در کنار
مقابله با باندهای موادمخدر گفت  :پلیس پیشگیری
و پلیس مبارزه با موادمخدر با جدیت به کار خود
ادامه خواهند داد .پاکسازی نقاط آلوده شهر تهران
در دستور کار قرار گرفته است و امروز خوشبختانه

کشف بیش از ُ ۳تن موادمخدر از ابتدای سال
با کارهای صورت گرفته و جمع آوری معتادین
متجاهر اتوبانها و زیر پلها کام ً
ال پاکسازی شدهاند.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد :در 20
روز گذشته با هماهنگی بین پلیس راهنمایی و
رانندگی و پلیس پیشگیری و با محوریت پلیس
مبارزه با موادمخدر برخی از مناطق از جمله اطراف
بهشتزهرا پاکسازی شد .همچنین در شوش ،یک
هزار و  665نفر دستگیر شدند که بیشترشان معتاد
متجاهر بودند 422 .خردهفروش موادمخدر نیز
دستگیر شدند .این مقام عالی انتظامی با اشاره به
اینکه در منطقه شوش و هروی  100خانه مورد
بازرسی قرار گرفت ،گفت :در این خانهها بیش از
 100معتاد حضور داشتند .در روزهای آینده با
هماهنگی مقامات قضایی تعدادی از این خانهها

تخریب خواهد شد.
وی ادامه داد :کار پلیس در این مناطق هنوز
به اتمام نرسیده و گشتهای پلیس حضور دارند.
سردار رحیمی با اشاره به تشکیل گشتهای
ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر بیان داشت :این
گشتها با همکاری پلیس راهور و پلیس پیشگیری
به جمع آوری معتادین متجاهر در سطح اتوبانها
به خصوص زیر پلها میپردازند .این مقام عالی
انتظامی در خصوص دستگیری مالخران و سارقین
خالزیر گفت :این منطقه به طور کامل پاکسازی
شد و از این پس جمع بازاری در آنجا برپا نخواهد
شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پخش
بازیهای جام جهانی در سینماها هم اظهار

داشت :تا این لحظه در خصوص پخش بازیهای
جام جهانی در سینماها طرحی به ما ارائه نشده و
تاکنون چنین موضوعی صحت ندارد.
سردار رحیمی در پاسخ به سوال دیگری
در خصوص مجهز کردن مراکز اداری ،اصناف و
مغازها به دوربینهای مداربسته خاطرنشان کرد:
تمام مراکز اداری ،تجاری و غیره مکلف به نصب
دوربینهای مداربسته هستند .به این مراکز توصیه
میکنیم که دوربینهای خود را به مرکز پلیس
وصل کنند تا در صورت سرقت ،پلیس در کسری از
زمان در آنجا حضور پیدا کند.
وی گفت :متاسفانه امروز در مناطق
حاشیهنشین تهران دوربین کمتری وجود دارد که
به دنبال تقویت این مناطق هستیم.

در آستانه «ماه ضیافت الهی» در ورودی غربی پایتخت صورت می گیرد؛

آیین غبارروبی مساجد محوری محالت 13گانه منطقه21

شهردار منطقه 21از غبارروبی و آماده سازی مساجد محوری و
منتخب غربی ترین نقطه پایتخت همزمان با «دهه تکریم مساجد»
و در آستانه فرارسیدن ماه میهمانی خدا «رمضان الکریم» خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ رحمانی شهردار این منطقه با اعالم خبر فوق
گفت :آیین غبارروبی مساجد محوری و منتخب این منطقه همزمان
با دهه تکریم مساجد که مصادف با آخرین هفته ماه شعبان می باشد
به منظور آماده سازی محیطی و فضایی این اماکن مذهبی برای ورود
به ماه مبارک رمضان صورت می گیرد.
رحمانی در همین خصوص با اشاره به جایگاه ویژه ی ماه مبارک
رمضان در میان مسلمانان افزود :این ماه آسمانی فرصتی مغتنم به
منظور خودسازی است ،موسم تقویت روحیه ایمان ،تقوا و اصالح
انسانهاست و آشنایی هرچه بیشتر شهروندان علی الخصوص جوانان

با معنویات و قرآنکریم از طریق حضور در مساجد و هیات مذهبی
در این ماه شریف ،بی شک تقویت حیات معنوی و نشاط مادى آنان
را به دنبال دارد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط معاونت
خدمات شهری و محیط زیست منطقه 21در اطراف مساجد و
مسیرهای منتهی به این اماکن مقدس ،تصریح کرد :به همت ادارات
مختلف معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه« ،نظافت
و پاكسازی انهار»« ،پاكسازی پوسترها و برچسب ها»« ،تعمير؛
نگهداری و جايگزينی مخازن پسماند»« ،نشست مشترک کارشناسان
پسماند با هیات امنای مساجد به منظور اجرای طرح تفکیک پسماند
از مبدا»« ،شستشوی جداول؛ گاردريل ها و ساير المان های شهری
موجود در اطراف مساجد و هیئات مذهبی» در قالب اجرای «طرح

استقبال از ماه مبارک رمضان» صورت گرفته است.
شهردار منطقه 21همچنین تاکید کرد :با هماهنگی های
صورت گرفته فی مابین شهرداری این منطقه با هیات امنای
مساجد محالت 13گانه ،شستشوی نمای ظاهری مساجد و گنبد و
مناره ها ،تعمیر برخی از نواقص ظاهری مساجد ،روشنایی محیطی
و رفع نواقص شیرآالت ،سیم کشی ،سیستم صوتی و تجیهزات
داخلی مساجد برطرف شده و این اقدامات تا آغاز ماه مبارک
رمضان نیز ادامه دارد.
الزم به ذکر است؛ آیین غباروبی مساجد از تاریخ  24اردیبهشت
ماه آغاز شده و تا آغاز ماه مبارک رمضان ادامه دارد و شهروندان برای
شرکت در این مراسم معنوی می توانند با هیات امنای مساجد محالت
همکاری کنند.

شهردار منطقه چهار در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه خبر داد :

ایمن سازی و تجهیز کامل ،شرط الزم برای بهره برداری از باغ پرندگان

شهردار منطقه چهار تهران در دیدار با خبرنگاران و اصحاب
رسانه گفت :باغ پرندگان تهران زمانی افتتاح می شود که عالوه بر
رعایت موارد ایمنی و تجهیز کامل ،به صورت قانونی نسبت به خرید
پرندگان اقدام شود.
به گزارش امتیاز ،سید علیرضا حسینی با بیان این مطلب و
با اشاره به کاستی ها و عقب ماندگی های منطقه  4در مقایسه با
مناطق شمالی و غربی پایتخت گفت :منطقه  4با جمعیت بالغ بر یک
میلیون نفری و در بر گیری ده درصد جمعیت و مساحت تهران ،از
امکانات کمتری در مقایسه با سایر مناطق برخوردار است و به بارتی
ده سال عقب تر است و نبود شهربازی و کتابخانه های عمومی از
جمله نیازهای ضروری است.
وی ضمن انتقاد از وضعیت باغ پرندگان در سال های گذشته گفت:
کلنگ مجموعه باغ پرندگان از سال  90بر زمین زده شد و با کاستی ها و
نواقص فراوان ،فاز دوم این پروژه در دوره مدیریت قبلی سال مرداد 96
افتتاح شد و با توجه به نواقص و عدم رعایت استانداردهای الزم از بهره
برداری رسمی آن در دوره جدید جلوگیری شد.
وی با اشاره به اینکه ایمنی در باغ پرندگان از مهمترین نکات
قابل تامل است افزود :حفظ ایمنی شهروندان از وظایف ما است و
امید است با رفع نواقص ایمنی با وجود پرتگاه های خطرناک و برطرف

کردن معضالت ،فاز دوم به صورت کامل و نظارت یکسان مجموعه باغ
پرندگان در نیمه اول سال به بهره برداری برسد.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر با دقت و حساسیت فراوان
جلسات هفته ای سه بار با همکاران زیربط درمجموعه باغ پرندگان
برای رفع نواقص برگزارمی شود تا با طی کردن مسیرقانونی و
رفع نواقص بتوانیم مجموعه ای زیبا ایمن واستاندارد را در اختیار
شهروندان قرار دهیم.
شهردار منطقه  4در پاسخ به این سوال رفع سد معبر تنها در
وظیفه شهرداری نیست افزود :برخورد با سدمعبران یکی از وظایف
شهرداری است که می بایست با همکاری دیگر ارگانها با متخلفان
برخورد شود و بانظر شورای تامین می توان صریحانه به این موضوع
ورود کنیم و با این همکاری ها این معضل برای همیشه رفع شود.
وی در پاسخ به این سوال پرندگان قاچاق فاز یک در حال
حاضر افزود :متاسفانه در فاز یک باغ پرندگان این پرندگان به صورت
قاچاق وارد شدند و در حال حاضر زیر نظرسازمان محیط زیست و از
نظر ایمنی و بهداشتی کنترل شدند و اکنون در محوطه باغ پرندگان
موجود می باشند و در فاز دوم پرندگان بانظر سازمان محیط زیست
به این مجموعه اضافه می شوند.
شهردار منطقه  4در خصوص ترافیک بزرگراه رسالت افزود :یکی

از موضوعات مهم منطقه  4ترافیک بزرگراهی است که باتوجه به
وسعت منطقه این موضوع بدیع است و تنها با افزایش خیابانها و
بزرگراه ها و زیرگذرها نمی توانیم این معضل را رفع کنیم و تنها
فرهنگ استفاده از وسایل حمل نقل عمومی پاسخگوی این مشکل و
معضل درشهر تهران است.
حسینی ،تعداد پیام های 1888و  137را در مقایسه با جمعیت و
مساحت منطقه چهار منطقی دانست و گفت :بدیهی است که تعداد پیام
های منطقه  4در دو سامانه  137و  1888نسبت به سایر مناطق بیشتر
باشد زیرا باتوجه به وسعت و جمعیت منطقه به همان نسبت معضالت
و درخواست های شهروندان بیشتر است که رفع برخی از این مشکالت
نیازمند تعامل دستگاه های اجرایی خارج از شهرداری است.
وی در ادامه با تاکید بر برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر
مجاز در سطح منطقه  4گفت :یکی از مشکالت پایتخت به ویژه
برخی از محالت وجود بناهای فرسوده و ساخت و سازهای غیر مجاز
است که تعیین تکلیف اسناد اینگونه محالت کمک شایانی به کاهش
ساخت و سازهای غیر مجاز است.
گفتنی است خبرنگاران و فعاالن حوزه رسانه از نگارخانه برگ
عمارت تاریخی عین الدوله و موزه گرافیک ایران در بوستان پلیس
منطقه چهار بازدید کردند.

خبر کوتاه
شهردار منطقه  5خبر داد؛

غبارروبی  79مسجد غرب تهران در
آستانه ماه مبارک رمضان

طرح غبارروبی و عطر افشانی مساجد
منطقه  5با مشارکت شهروندان به ویژه خانواده
معظم شهدا و دانش آموزان در آستانه ماه مبارک
رمضان آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،سید محسن اسدی
شهردار منطقه اعالم کرد هم زمان با دهه تکریم
و غبارروبی مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان،
 79مسجد سطح منطقه با مشارکت شهروندان
به ویژه خانواده معظم شهدا و دانش آموزان
انجام می شود .وی در تشریح این طرح افزود :
نماشویی مساجد در هفته آخر شعبان به وسیله
عوامل خدمات شهری نواحی هفتگانه انجام شده
و داخل فضاهای مساجد نیز با مشارکت عموم
شهروندان غبار روبی و عطر افشانی می شود.
وی افزود  :همه اقشار به ویژه جوانان با نظافت،
گردگیری ،عطرافشانی ،غبارروبی و پاکیزگی
مساجد به استقبال ماه پر فیض و برکت رمضان
می روند .حضور نوجوانان و جوانان در مراسم
غبارروبی میتواند عامل حضور بیشتر این قشر
در مساجد باشد.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه :6

پروژه های عمرانی منطقه باالی 80
درصد پیشرفت داشته اند

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 6
با بیان اینکه پروژه های عمرانی منطقه باالی
هشتاد درصد پیشرفت داشته اند گفت :برنامه
های شهرداری منطقه  6در حوزه فنی و عمران
برای سال  97ادامه روند برنامه ها و پروژه ها در
سال  96بوده و طبق برنامه ریزی تعدادی از این
پروژه ها تا نیمه اول تابستان افتتاح می شود.
به گزارش امتیاز ،سید رامین حسینی نژاد با
بیان اینکه این پروژه ها در حوزه زیر ساخت های
اجتماعی ،فرهنگی ،خدمات شهری و فضای سبز
است گفت :با توجه به پیشرفت خوب پروژه ها تا
 3ماه دیگر مراسم افتتاحیه این پروژه ها برگزار
می شود .حسینی نژاد با اشاره به پروژه مجتمع
ورزشی و سوله بحران کردستان اشاره کرد و گفت:
این پروژه یکی از پروژه های برتر منطقه  6بوده که
ساختمان مجموعه بر اساسی تهیه شده که در زمان
زلزله و مواقع بحرانی کارکرد سوله بحران یافته و
سالن هایی نیز به منظور بهره برداری ورزشی ایجاد
شده است.او با اشاره به اینکه سرانه ورزشی قلب
پایتخت با مجتمع ورزشی کردستان افزایش می
یابد گفت :شهروندان بسیاری در منطقه  6رفت و
آمد داشته و خواهان استفاده از امکانات ورزشی
هستند.معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 6
همچنین به مراحل تکمیل مسجد سرای محله گل
ها اشاره کرد و گفت :وضعیت عمرانی این پروژه
نیز در مراحل پایانی و نازک کاری است.حسینی
نژاد تصریح کرد :بر همین اساس دیگر پروژه های
منطقه همچون سوله بحران والفجر و ساخت سالن
تفکیک پسماند جنبه پایانه بیهقی نیز رو به اتمام
است.

استقبال از ماه مبارک رمضان با
اجرای برنامه های فرهنگی ،مذهبی و
اجتماعی در منطقه 10

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
 10از اجرای ویژه برنامه های مذهبی ،فرهنگی
و اجتماعی به منظور بهره مندی حداکثری
شهروندان از فضایل ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش امتیاز ،امیر قاسمی ضمن اعالم
این خبر گفت :مدیریت شهری منطقه برای
بهره مندی هرچه بیشتر از فیوضات معنوی این
ماه گرامی برنامه هایی را با هدف آماده سازی
مساجد برای برگزاری برنامه های فرهنگی و
مذهبی ،تعمیق انس و الفت شهروندان به ویژه
نوجوانان و جوانان با مفاهیم قرآنی ،تکریم ایتام
و نیازمندان با بهره گیری از ظرفیت تشکل های
مردمی و ترویج نشاط معنوی در دست اجرا دارد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تکریم
و غبارروبی مساجد افزود :این سنت حسنه با
برنامهریزیهای صورت گرفته و استفاده از
ظرفیتهای موجود با هدف افزایش مشارکت
مردمی برای تطهیر و ارتقاء سطح کیفی امکانات
و همچنین آماده سازی فضا برای برپایی نماز،
جلسات قرآن و مراسمهای ماه مبارک رمضان
در دست اجراست.
رسول کشت پور شهردار منطقه  2در نشست
آسیب شناسی پیامهای  1888منطقه :

حساسیت حوزهها به موضوع پیامهای
مردمی در منطقه دو ارتقاء یابد

رسول کشت پور شهردار منطقه 2
در نشست مشترک مدیران شهری منطقه
و مسئولین سامانه نظارت همگانی 1888
شهرداری تهران بر ضرورت ارتقاءحساسیت
حوزههای مدیریت شهری منطقه دو نسبت به
پیامها و درخواستهای مردمی تأکید کرد.
به گزارش امتیاز؛ کشت پور در جلسه
آسیب شناسی پیامهای  1888منطقه دو اظهار
داشت :با توجه به وسعت و جمعیت منطقه دو،
این منطقه در رده چهارم مناطق دارای بیشترین
پیام است و ضرورت آسیب شناسی رسیدگی و
پاسخ به پیامهای شهروندان به عنوان یک اصل
بر مبنای حفظ سرمایه اجتماعی شهروندان در
اولویتهای مجموعه مدیریت شهری منطقه دو
قرار دارد.معاون سامانه نظارت همگانی  1888نیز
در این جلسه با ارائه گزارش وضعیت رسیدگی
به پیامهای  1888منطقه دو در یکسال گذشته،
کیفیت وکمیت رسیدگی ،مهمترین مصادیق
انتقاد و شکایت شهروندان ،سرعت پاسخگویی
به پیامها و نحوه عملکرد زیر تابع های شهرداری
منطقه دو را مورد بررسی و تشریح قرار داد.
در این نشست تالش در جهت افزایش سرعت
رسیدگی به پیامها در موضوعات مختلف ،اهتمام
ویژه در جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پیامها
و تالش در جهت کاهش گالیه مندی شهروندان
در موضوعات متعدد شهری مورد نظر شهروندان
از سوی شهردار منطقه مورد تأکید قرار گرفت.

