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اخبار
آغاز عملیات کندوکوب  ،به زراعی و
هرس درختان در سطوح فضای سبز
منطقه13

شهردار منطقه  13از آغاز عملیات اجرایی
کندوکوب  ،به زراعی و هرس درختان در سطوح
فضای سبز این منطقه خبر داد و گفت  :این
عملیات با هدف ایجاد فضای مطلوب شهری،
زیبا سازی منظر شهری و افزایش رشد درختان
اجرایی می شود.
به گزارش امتیاز ،مرتضی رحمان زاده،
شهردار منطقه با اشاره به آمادگی و تجهیز
اکیپهای اجرایی فضای سبز منطقه در فصول
پاییز و زمستان  98گفت  :همزمان با آغاز فصل
پاییز و از اوایل آبان ماه  ،عملیات به زراعی همراه
با کند و کوب اولیه فضای سبز آغاز شده و در
نهایت عملیات اجرایی با هرس درختان تا اسفند
ماه خاتمه می یابد.
وی با اشاره به اجرای عمليات به زراعي
بوستان ها و معابر در نواحی  4گانه افزود:
عمليات به زراعي و فعاليت هايی از قبیل
كندوكوب ،حذف کنده  ،شاخه خشک تنه
جوش و پاجوش درختان ،پخش کود و زير و رو
كردن خاك بستر باغچه هاي معابر و بوستان ها
 ،تشتک زنی  ،حذف علف هرز  ،نخاله کشی و
نظافت بستر خاک در حال انجام است.
شهردار منطقه  13در خصوص اهمیت
اقدامات اداره فضای سبز در شش ماهه دوم
سال در احیاء و جوان نمودن فضای سبز گفت :
طی برنامه ریزی انجام شده و با توجه به خزان
درختان و گیاهان و وضعیت جوی ،عملیات
هرس درختان و درختچه های سطح منطقه با
نظارت کارشناسی در دست انجام است که از
ابتدای آذر ماه  ،برنامه هرس درختان آغاز و تا
پایان سال جاری انواع درختان هرس می شود.

رسیدگی به درخواست های
شهروندان در سی و یکمین مالقات
مردمی با شهردار منطقه 19

دیروز سی و یکمین جلسه مالقات مردمی
شهروندان متقاضی برگزار و به درخواست های
آنها رسیدگی شد.
️به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه در جلسه مالقات مردمی با تعدادی از
شهروندان این منطقه به صورت چهره به چهره
دیدار و در خصوص مسائل مطرح شده در زمینه
های شهرسازی و ..دستورات الزم را صادر کرد.
️شایان ذکر است باتوجه به پیچیدگی برخی
درخواست ها و تمایل شهروندان برای دیدار
مستقیم با مدیریت شهری منطقه،جلسه مالقات
مردمی برای رسیدگی به مطالبات در حوزه های
مختلف شهری دوشنبه هر هفته برگزار می شود.
️جلب رضایتمندی شهروندان ،ارتباط رو در
رو و بدون واسطه مردم با شهردار و تکریم ارباب
رجوع از اهداف برگزاری جلسات مالقات مردمی
است .

برپایی جشنواره «توانا» برای توان
یابان منطقه 15

ششمین جشنواره توانا به مناسبت روز
جهانی معلوالن با حضور شهردار منطقه و جمع
کثیری از توان یابان و خانواده های آنان به همت
خیرین ناحیه  4برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،محمدی در این
جشنواره با اشاره به اینکه مدیریت شهری
پذیرای افراد دارای معلولیت در شهر تهران
است ،گفت :امیدوارم روزی برسد که شهروندان
دارای معلولیت به راحتی در سطح شهر تردد
داشته باشند.
شهردار منطقه با اشاره به اینکه مناسب
سازی معابر عمومی از وظایف ماست ،اظهار کرد:
عقب ماندگی های شهری برای مناسب سازی
قابل جبران نیست ،ولی تالش می کنیم همه
فضاهای شهری را مناسب سازی کرده و شهر را
برای تردد روان آماده کنیم.
وی در ادامه افزود :این کار شاید زمانبر
باشد ولی در برنامه های اجرایی شهرداری قرار
گرفته است و شهرداری از شرکای اجتماعی که
با موضوع معلوالن و برای افراد دارای معلولیت
کار انجام می دهند ،حمایت می کند.
شهردارمنطقهباتاکیدبراینکههرچندشهرداری
متولی مستقیم امور معلوالن نیست نیست ،اما
ظرفیتهای منطقه اشاره کرد و یادآور شد :باغچه حواس
از جمله این ظرفیهاست که افراد نابینا و کم بینا به
صورت ویژه از آن خدمات رایگان دریافت می کنند.
شهردار منطقه چهار تهران خبر داد:

افتتاح نخستین مرکز فناوری های نوین
منطقه چهار در هفته شهر هوشمند

شهردار منطقه چهار تهران در هفته شهر
هوشمند از افتتاح نخستین مرکز فناوری های
نوین خبر داد.
به گزارش امتیاز« ،محمد محمددوست»
با اعالم این خبر گفت :برنامه تهران هوشمند ،بر
اساس مصوبات شورای راهبردی تهران هوشمند
به ریاست شهردار محترم تهران مشخص کننده
مسیر مدیریت جدید شهری در راستای تحقق
شهر هوشمند در پایتخت ایران اسالمی است
و در راستای تحقق این مهم منطقه چهار در
تعامل و همکاری کامل با دبیرخانه هوشمند
سازی سازمان فناوری اطالعات طرح های نوینی
را در دست دارد.
وی با اشاره به این طرح ها گفت :افتتاح
مرکز فناوری های نوین در ماه جاری و اختصاص
ساختمان  5طبقه به منظور تشکیل مرکز رشد
و نوآوری  ،ضمن تعامل و همکاری با دبیرخانه
هوشمند سازی سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری تهران و دانشگاه علم و
صنعت از جمله طرح های در دست اقدام است.
محمددوست با اشاره به شهر هوشمند
خاطرنشان کرد :تهران هوشمند در نگاه نخست
 ،شهری است با سطح باالتری از کیفیت زندگی
 ،بر مبنای توسعه مشارکتهای شهروندی و
خصوصی که از مدیریت شهری کارآمد و
اقتصادی پویا بهره برده است .

اجتماعی

تلفات آنفلوآنزا در کشور به  ۵۶نفر رسید

شماره 2860
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
از اول مهر تاکنون چهار هزار نفر به علت ابتال
به بیماریهای تنفسی و مشکوک به آنفلوانزا در
بیمارستان بستری شدند که از این تعداد  ۵۶نفر بر
اثر آنفلوانزا جان خود را از دست دادند.
کیانوش جهانپور افزود :از مجموع  ۵۶نفری
که به علت ابتال به آنفلوانزا جان خود را از دست
دادند ۱۹ ،نفر مربوط به یک هفته گذشته است
و بیشترین موارد مرگ این بیماری در استانهای
کرمان ،گلستان ،مازندران ،خوزستان و کهگیلویه و
بویراحمد بوده است.
وی گفت :همه چهار هزار نفری که به علت
بیماری تنفسی در بیمارستان بستری شدند ،به
طور قطعی به آنفلوانزا مبتال نبودند اما بسیاری از
آنان مشکوک به آنفلوانزا بودند.
جهانپور ادامه داد :این آمار نشان می دهد که
شیوع این بیماری امسال در کشور بسیار باالتر از
همیشه است .البته هنوز به مرحله اپیدمی یا همه
گیری این بیماری نرسیده ایم اما احتمال بروز همه
گیری این بیماری به طوری که بیش از  ۱۵تا ۲۵
درصد افراد جامعه به این بیماری مبتال شوند طی
دو تا سه هفته آینده وجود دارد.
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت

آنفلوانزا رعایت اصول بهداشت فردی مانند شستن
مداوم دستها با صابون و آب گرم و استفاده از تهویه
هوا در محیط های بسته ،اجتناب از خودتجویزی و
استفاده از آنتی بیوتیک و کورتن و تزریق واکسن
در زمان مناسب است.
روبوسی ممنوع

افزود :ویروس آنفلوانزا یک ویروس غیر قابل
پیش بینی است و امسال شدت بیماری و طول
دوره بیماری آن از سالهای گذشته بیشتر است.
مهمترین ویروسی که امسال عامل مرگ در کشور
بوده ویروس «اچ  ۱ان پ ) H۱N۱( «۱است که
بیش از نیمی از موارد مرگ این بیماری به این
ویروس مربوط است و ویروس آنفلوانزا «اچ  ۳ان
 )H۳N۲( »۲نیز با میزان کمتر دومین ویروس

شایع و مرگ آور در بین افراد مبتال در کشور است.
جهانپور درباره عالیم آنفلوانزا و طول دوره
آن گفت :عالیم این بیماری با سرماخوردگی
شباهت های زیادی دارد و به طور دقیق نمی توان
عالیم مجزایی برای آنفلوانزا ذکر کرد اما تب ،درد
عضالنی ،اسکلتی و تهوع و استفراغ در بین افراد
مشکوک به آنفلوانزا مشاهده شده است.
به گفته وی ،بهترین روش پیشگری از بروز

وی افزود :گرچه بهترین زمان تزریق واکسن
آنفلوانزا شهریور تا پایان مهر است و مدت زمان
ایجاد مصونیت این واکسن حداقل دو هفته طول
می کشد اما برای افراد پر خطر مانند زنان باردار،
سالمندان ،کودکان و افراد بیمار مزمن قلبی و
تنفسی اکنون نیز برای تزریق واکسن دیر نیست
گر چه این واکسن مصونیت نسبی دارد و مصونیت
آن  ۱۰۰درصد نیست.
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت
گفت :روبوسی یکی از اصول فرهنگ شرقی است
اما در شرایط کنونی باید از مردم بخواهیم که از
دست دادن و روبوسی کردن اجتناب کنند تا از
اپیدمی مرگبار آنفلوانزا در کشور پیشگیری شود.
میزان مرگ آنفلوانزا در جهان حتی در سالهایی که
«پاندمی» یا «همه گیری جهانی» نبوده بیش از
 ۵۰۰هزار نفر است و در سالهایی که با «پاندمی»
آنفلوانزا در دنیا مواجه بوده ایم میزان مرگ این
بیماری از  ۱.۵میلیون نفر هم بیشتر بوده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعالم کرد:

اتمام مرحله سوم طرح مناسب سازی بوستان ها برای توان یابان

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از مناسب سازی 22
بوستان در سطح مناطق 22گانه شهر تهران برای استفاده معلوالن و
توان یابان خبر داد و گفت :مناسب سازی بوستانها در دو مرحله به
پایان رسیده و مرحله سوم نیز که شامل 22بوستان دیگر می باشد،
روز 12آذرماه امسال مصادف با روز جهانی معلوالن برای استفاده
معلوالن عزیز مناسب سازی گردیده است.
به گزارش امتیاز ،مهندس مجتبی یزدانی در تشریح اقدامات
صورت گرفته این معاونت در خصوص  12آذرماه روز جهانی معلوالن
گفت :در حال حاضر طرح مناسب سازی بوستانها در دو مرحله به
پایان رسیده و مرحله سوم نیز که شامل 22بوستان دیگر می باشد،
روز 12آذرماه امسال مصادف با روز جهانی معلوالن برای استفاده
معلوالن عزیز مناسب سازی گردیده است.
یزدانی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در این بوستان ها
پرداخت و گفت :در این طرح ورودي بوستانها ،مسيرهاي تردد،
دسترسي به فضاهاي ورزشي و بازي  ،دسترسی به آبخوریها ،
نیمکتها و سایر امکانات و تجهیزات پارکی ،سرويسهاي بهداشتي ،
نمازخانه و ساختمان اداري برای استفاده معلوالن عزیز پیش بینی و
مناسب سازی می شود .معاون خدمات شهری شهرداری تهران تاکید
کرد :شهرداری تهران اهتمام ویژه ای برای مناسب سازی بوستان ها
برای تسهیل در تردد توان یابان عزیز دارد و با تالش ها و پیگیری
های این معاونت و همت مناطق 22گانه مرحله چهارم مناسب سازی
بوستان ها تا پایان اسفندماه سال جاری به اتمام خواهد رسید و طی
آن  44بوستان دیگر نیز مناسب سازی خواهد شد.
یزدانی خاطرنشان کرد:طرح مناسب سازی بوستان ها در مرحله
چهارم از تیر ماه سال جاری به اجرا در آمده است که در این طرح،

هر منطقه دو بوستان را جهت استفاده معلوالن و کم توانان  ،مناسب
سازی می کند .وی تاکید کرد :با تدابیر صورت گرفته ،عمليات
مناسبسازي بوستانها باید در تمامی بوستان های جدید االحداث
پیش از افتتاح نیز اجرایی گردد.
یزدانی در ادامه به اقدامات سازمان میادین و میوه و تره بار
پرداخت و گفت :به همین مناسبت سازمان مدیریت میادین میوه و
تره بار شهرداری تهران در نظر دارد تا به شکل همزمان از  22میدان
و بازاری که برای توان یابان اعم از معلوالن و جانبازان مناسب سازی
شده اند ،بهره برداری کند.
یزدانی با ذکر این نکته که در این  22میدان و بازار میوه و تره
بار نسبت به استانداردسازی فضاهای موجود به منظور امکان استفاده
آسان و ایمن افراد کم توان اقدام شده است ،خاطرنشان کرد :در سال
جاری ،تعداد  22میدان و بازار میوه و تره بار با توجه به استانداردهای
تعریف شده برای استفاده معلوالن و جانبازان مناسب سازی شده اند
که از این تعداد  7میدان و بازار مناسب سازی شده در شرق تهران7 ،
محل در غرب ،یک محل در شمال تهران 4 ،محل در جنوب تهران و
 3محل در مرکز پایتخت قرار دارند .به گفته یزدانی ،عالوه بر مناسب
سازی میادین و بازارهای مذکور ،بالفاصله استانداردسازی  41میدان
و بازار دیگر نیز آغاز خواهد شد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران به تحویل و بهره برداری
از  2پروژه مبلمان شهری در حوزه توان یابان به مناسبت  12آذرماه
روز جهانی معلوالن پرداخت و گفت :تحویل  15مجموعه بازی
ویژه کودکان توان یاب  110،مجموعه تندرستی ویژه افراد توان
یاب(بزرگساالن) ،توزیع  22مجموعه تندرستی  6تایی در فاز اول
به مناطق 22گانه تا 12آذرماه  98و افتتاح پروژه مجموعه فوتبال

کانادین (ویژه افراد کانادین  -قطع پا) در بوستان الله واقع در منطقه
 6از جمله اقدامات سازمان زیباسازی به این مناسبت می باشد.
یزدانی به مناسب سازی مجتمع عروجیان در بهشت زهرا(س)
برای تردد معلوالن اشاره کرد و در ادامه گفت :اصالح هندسی رمپ و
لوپ ورودی و خروجی این مجتمع جهت تسهیل در تردد توان یابان
اعم از معلوالن ،جانبازان و سالمندان عزیز به انجام رسیده است،
همچنین در این مجتمع محلی برای ارائه ویلچر به شکل رایگان به
معلوالن و سالخوردگان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این که اصالح هندسی ورودی و خروجی حرم مطهر
حضرت امام خمینی(ره) نیز مناسب سازی شده است و در این مکان
نیز ویلچر رایگان به شهروندان و معلوالن عزیز ارائه می شود ،تصریح
کرد :همچنین مناسب سازی ورودی و خروجی و رمپ و لوپ ها در
قطعات جدید بهشت زهرا(س) نیز برای تردد معلوالن و کم توانان به
انجام رسیده است.

بوستان های شاهین،پرواز ،کودک،عزیزی و صدف
را ازدیگر اقدامات منطقه دراین زمینه عنوان کرد و
گفت :احداث رمپ تامین و نصب مبلمان،نرده های
حفاظ و میله های دستگرد  ،تجهیزات تندرستی و
آمادگی جسمانی و سرویس های بهداشتی ویژه
توان یابان از جمله اقدامات اجرایی در مناسب
سازی بوستان ها برای این افراد است.
کرمی گفت :با توجه به اینکه منطقه 2دارای
معابر تردد زیادی است ،مناسب سازی خیابان های
دادمان ،زرافشان و فاتحان به عنوان محورهای
پایلوت درحال انجام است .

به گفته وی همسطح سازی پیاده روها،
احداث رمپ  ،مناسب سازی شیب گذرگاه ها
در معابر ،مناسب سازی ایستگاه های حمل ونقل
عمومی و...از جمله این طرح هاست.
وی همچنین از جانمایی ومناسب سازی
فضای پارک خودرو ویژه توان یابان خبردادو گفت:
فضاهای پارک مقابل مراکز اداری  ،بوستان ها و
مراکز فرهنگی از جمله سرای محله بهرود ،بوستان
های صدف و کودک  ،ساختمان های شهرداری
ناحیه  5و 8و همچنین خیابان های فاتحان و
زرافشان جانمایی شده است.

امام جمعه موقت تهران در نشست فصلی ائمه جماعات و فرماندهان بسیج منطقه 9تاکید کرد؛

اقتدار نظام جمهوری اسالمی در گرو همفکری و همیاری بیشتر مجموعه ها

به منظور بررسی فعالیت های مساجد پهنه غربی پایتخت و تجلیل
از فرماندهان پایگاه های بسیج منطقه ،9نشست فصلی ائمه جماعات و
فرماندهان بسیج با حضور امام جمعه موقت تهران ،رئیس مرکز فعالیت
های دینی شهرداری تهران ،شهردار منطقه ،9رئیس امور مساجد ناحیه
شهید مصطفی خمینی(ره)  ،فرمانده ناحیه حمزه سید الشهدا(ع)،
سرکالنتر  119مهرآباد ،مدیران شهری و فرماندهان بسیج برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،حجت االسالم و المسلمین سید محمدحسن
ابوترابیفرد امام جمعه موقت تهران با اعالم این خبر گفت :برای
تفاهم بیشتر در راستای مرتفع شدن مشکالت شهری می بایست
جلسات به صورت مستمر برگزار شود تا بتوان با مشاوره و هم افزایی
میزان رضایت مندی شهروندان را ارتقا داد .وی با بیان اینکه افزایش
اقتدار نظام جمهوری اسالمی در گرو همفکری و همیاری بیشتر بین
مجموعه هاست گفت :می بایست از منابع موجود در هر مجموعه ای
بهره بود و با تمام توان برای بهتر اداره کردن امور کشور گام برداشت.
ابوترابیفرد در ادامه اذعان داشت :منطقه 9از سرمایه ها ،ظرفیت ها
و موقعیت خوب علما برخوردار است که توانسته در سنگر مردمی
مسجد در راستای آگاهی سازی و خدمت به مردم قدم بردارد.
صادق زاده رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران:
ایجاد فضای آرامش برای شهروندان با تقویت هماهنگی بین
سازمان های اجرایی

حجت االسالم و المسلمین جواد صادق زاده رئیس مرکز

فعالیتهای دینی شهرداری تهران با تبریک هفته بسیج بیان داشت:
ارتباط بیش از پیش و آمادگی بسیج و ائمه جماعات می تواند زمینه
ای را فراهم کند تا دیگر نظیر اتفاقات اخیر شاهد خسارات این چنینی
به مجموعه شهر و بیت المال و اموال مردم نباشیم و از این رو با
تقویت هماهنگی ها میان سازمان های اجرایی می توان فضایی توام
با آرامش را برای شهروندان ایجاد کرد.
مفاخریان شهردار منطقه :9خدمت به شهروندان با همکاری
مجموعه شهری و نهادهای مردمی بسیج و سپاه

سید علی مفاخریان شهردار منطقه 9با اشاره به فرموده امام
مبنی بر تشکیل ارتش  20میلیونی اذعان داشت :بسیج تنها نهاد
مردمی جهان است که در حوزه های فرهنگی ،سازندگی و نظامی
خدمت می کنند.وی با بیان این که رشد و بالندگی ایران اسالمی
وابسته به شجره طیبه بسیج است اذعان داشت :بسیج و سپاه فرهنگ
سازی مشترکی را برای شهروندان به وجود آورده است و می توان
حضور آنها را عالوه بر حوزه های امنیتی در فضاهای شهری به
خوبی حس کرد که یکی از نمونه های آن را می توان به برف روبی
خودجوش پایگاه های بسیج در سال گذشته اشاره کرد که همراهی
آنها در کنار مجموعه شهری موجب شد تا شهروندان بتوانند بدون
وقفه به سهولت در شهر تردد کنند.
شهردار منطقه 9به برقراری امنیت در میدان آزادی در تجمع
با شکوه مردمی در راهپیمایی 22بهمن اشاره کرد و گفت :همکاری

مشترک بسیج و سپاه همواره به برقراری امنیت در برگزاری راهپیمایی
باشکوه مردمی  22بهمن برای میثاق با انقالب کمک کرده است.
عزیزی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهدا
(ع):هدف بسیج خدمت خالصانه به شهروندان

ابراهیم عزیزی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج حمزه
سیدالشهدا (ع) با اشاره به حضور مخلصانه بسیجیان در ایام اغتشاش
ها اظهار داشت :مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری ،بسیج با هدف
مصون نگه داشتن اموال عمومی شهروندان و خدمت خالصانه به مردم
در جریانات اخیر حرکت کرده است.
اصغری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ناحیه شهید مصطفی
خمینی (ره) :ایجاد پایگاه های بسیج در مساجد رمز توفیق است

حجت االسالم و المسلمین اصغری رئیس مرکز رسیدگی به امور
مساجد ناحیه شهید مصطفی خمینی (ره) با بیان اینکه تشکیل نهاد
مردمی بسیج را امام خمینی (ره) احیا کرد گفت :مسجد محور کار
های فرهنگی است و می بایست ایجاد پایگاه های بسیج را در مسجد
سرلوحه کار قرار داد؛ چراکه مسجد و بسیج ارتباط تنگاتنگی با هم
داشته و توفیق این دو بواسطه نقش جماعت و حضور مردمی در
مسجد و بسیج می باشد.
شایان ذکر است در پایان این مراسم از  10نفر از برگزیدگان
جشنواره مالک اشتر ،جشنواره مسجد محوری (طرح اسوه) و استاد
یار نمونه در سالن آمفی تئاتر منطقه 9تقدیر شد.

تشریح ویژه برنامه های فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی و سالمت محور منطقه  10پایتخت

شهردار منطقه  10از اجرای ویژه برنامه
های گرامیداشت هفته معلوالن با شعار “ارتقای
مشارکت افراد دارای معلولیت ،برای رهبری امور و
تصمیم گیری” از نهم تا پانزدهم آذرماه سال جاری
در سطح منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،حسین بحیرائی با تاکید بر
لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص توجه به افراد
دارای معلولیت افزود :تقویت روحیه ،توانمندسازی
و رسیدگی به مشکالت و مسائل آنان یکی از

دغدغه های مدیریت شهری در منطقه است
که مستلزم همکاری جدی و همه جانبه تمامی
دستگاه های ذیربط است.
بحیرائی با اشاره به تحقق فرصت ها ،عدالت
اجتماعی و دسترسی برابر به منظور شکوفایی
استعداد افراد داری معلولیت و ایجاد جامعه
فعال و پویا و دور از تبعیض بیان کرد :بر اساس
شیوه نامه ابالغی از سوی معاونت امور اجتماعی
و فرهنگی شهرداری تهران و به مناسبت هفته

همجواری «صنعت و سکونت» در
ورودی غربی پایتخت ،یک فرصت
طالیی است

رحمانی شهردار منطقه 21در نشست
مشترک با مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران
خودرو گفت :همجواری «صنعت و سکونت» در
این منطقه ،فرصتی است که می بایست از آن به
نحواحسن استفاده کرد.
به گزارش امتیاز ،رحمانی شهردار
این منطقه در ابتدای جلسه با بیان اینکه از
ابتدای دوره مدیریت جدید شهری؛ بازدیدهای
مستمری از صنایع با هدف جلب مشارکت هرچه
بیشتر آنان انجام می شود ،گفت :اولویت اصلی
این بازدیدها آگاه سازی صنایع به مبحث مهم
«مسئولیت های اجتماعی» و حساس سازی
آنان نسبت به انجام «تفکیک پسماند خشک از
مبدا» است.
وی در ادامه تاکید کرد :مشارکت صنایع
در زمینه ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی،
زمینه های ظهور و بروز «آسیب های اجتماعی»
را کاسته ،که این امر کمک شایانی به مجموعه
مدیریت شهری درخصوص کاهش بزهکاری
خواهد کرد.
رحمانی همچنین افزود :شهرداری
منطقه 21آمادگی این را دارد که زمینی را در
اختیار گروه صنعتی ایران خودرو قرار داده تا در
آن با غرس نهال شناسنامه دار به نام کارکنان و
کارگران و انجام امر نیکو و پسندیده درختکاری؛
ضمن تحقق مسئولیت اجتماعی این کارخانه
خودروسازی ،زمینه افزایش حس تعلق مکانی
در بین کارکنان این گروه صنعتی نیز بیش از
پیش ایجاد شود.

به دنبال جذب درآمد پایدار شهری
برای آبادانی شهر هستیم

مناسب سازی اماکن فرهنگی و تفریحی منطقه 2برای استفاده توان یابان
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 2
گفت :در راستای تامین رفاه وتسهیل در بهره
مندی توان یابان از خدمات شهری ،اماکن فرهنگی
،تفریحی  ،خدماتی و معابر منطقه مناسب سازی
می شود.
به گزارش امتیاز ،محمد رضا کرمی ،با اعالم
این خبرگفت :بخشی از نقاط و اماکن شهری متناسب
با شرایط افراد کم توان طراحی نشده بود و با توجه به
سیاست های مدیریت شهری در فراهم کردن فضای
مناسب و تسهیل در تردد این افراد ،با اجرای طرح
های عمرانی بوستان ها ،اماکن فرهنگی ،اداری و معابر

شهردار منطقه 21در حاشیه نشست با مدیرعامل
ایران خودرو؛

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه
شش بیان کرد؛

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  2خبرداد:

شهری برای تردد افراد توان یاب و سالمندان همسطح
سازی و مناسب سازی می شود.
وی مناسب سازی سرای محالت را از اقدامات
اجرایی جهت بهره مندی افراد توانیاب از خدمات
فرهنگی و آموزشی برشمرد و گفت :مناسب سازی
سرای محالت بهرود،شریف ،سپهر و شهرآرا
دردستور کار قرار گرفت و در حال حاضر اقدامات
اجرایی در سرای محله بهرود به پایان رسیده و
مناسب سازی سایر سرای محالت نیزبا پیشرفت
فیزیکی  65درصد در حال انجام است.
معاون فنی وعمران منطقه  2مناسب سازی

خبر کوتاه

گرامیداشت معلوالن با همکاری مراکز ذیربط و
ده ها برنامه در قالب اجرای برنامه های فرهنگی،
همایش ،ویژه برنامه دوشنبه ورزشی با اجرای
برنامه هایی از قبیل طراحی ورزش ،برپایی
میز خدمت ،اجرای بازی ،برپایی غرفه های
سرگرمی و آموزشی ،بازدید از منازل ،مدارس و
مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت ،برپایی
نمایشگاه دستاوردهای اعضای کانون ،تکمیل و
توسعه کانون معلوالن ،چهارشنبه های معلوالن

با اجرای بازی های نشاط آور ،سینما سالمت،
ارائه خدمات سالمت محور ،نشست های کانون
معلوالن و  ...برگزار خواهد شد.
بحیرائی در خاتمه گفت :به منظور افزایش
تعامل و ارتباط موثر شهروندان با استفاده از
ظرفیت های موجود کارگاه ها و کالس های
آموزشی سالمت محور با حضور افراد دارای
معلولیت و شهروندان در سرای محالت و مراکز
تحت پوشش منطقه برگزار خواهد شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
منطقه شش گفت :برای آبادانی شهر به دنبال
جذب درآمد پایدار شهری هستیم و تأمین منابع
نقد و غیر نقد و تعهدات در نظر گرفته شده
منطقه مورد توجه قرار دارد.
به گزارش امتیاز ،علیرضا فیروزی در
نشست هم اندیشی اعضای کمیته درآمدی
منطقه  6گفت :درآمد شهرداری ها تاثیر عمده
ای در ارائه خدمات بهینه به شهروندان دارد و
فقدان درآمد کافی ،اجرای طرح ها و برنامه های
شهری را با تاخیر مواجه خواهد ساخت.
او همچنین به مواردی همچون کمیسیون
ماده صد ،اسناد در جریان وصول ،فروش امالک
و مباحث شهرسازی اشاره کرد و گفت :وصول
مطالبات ،رفع مشکالت مودیان درآمدی ،تصمیم
گیری در خصوص مدیریت منابع غیر نقد ،هم
افزایی و ارائه راهکارهای مناسب افزایش درآمد
در دستور کار قرار دارد.
در این نشست عملکرد نواحی و ادارات
منطقه در حوزه درآمد ارزیابی شد و گردش
کار اخطار و پیش آگهی منطقه ،عملکرد نواحی
در عوارض پایدار از سامانه اخطار ،ارزیابی
وصولی سامانه درآمد پایدار ،ارزیابی وصولی
سامانه اخطار نواحی  6گانه ،آنالیز جرائم ماده
صد ،وصولی امالک دارای رای کمیسیون ماده
صد حاصل از تغییر کاربری و درآمد عوارض
شهرسازی به تفکیک نواحی مورد بررسی قرار
گرفت.
روز جمعه  15آذر برگزار خواهد شد:

همایش بزرگ دوچرخه سواری 2هزار
دانشجو و دانش آموز در خیابان های
مرکز پایتخت

شهردار منطقه  11تهران از برگزاری
همایش بزرگ دوچرخه سواری با حضور بیش
از 2هزار دانشجو و دانش آموز در روز جمعه 15
آذر ماه در خیابان های مرکز شهر تهران خبر
داد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان در
این باره گفت :همزمان با روز دانشجو همایش
بزرگ دوچرخه سواری با حضور دانش آموزان ،
دانشجویان و شهروندان روز جمعه  15آذرماه با
شعار” هوای تهران را داشته باشیم” برگزار می
شود.
شهردار منطقه  11با بیان این که این
برنامه با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی
و معاونت حمل و نقل و ترافیک با هدف فرهنگ
سازی و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه
برای تردد های شهری اجرا خواهد شد؛ افزود:
همایش بزرگ دوچرخه سواری در راستای
توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و
حمایت از هوای پاک و جامعه سالم ،روز
جمعه 15آذرماه همزمان با فرخنده میالد امام
حسن عسگری (ع) و در آستانه روز دانشجو از
میدان انقالب -خیابان آزادی -پایانه اتوبوسرانی
کاوه شروع و در مسیرخیابان کارگر ادامه و در
بوستان رازی خاتمه می یابد.
آبادیان ایجاد فضای مناسب رقابتی برای
جوانان و نوجوانان را از مهم ترین رویکردهای
این همایش عنوان نمود و با اشاره به حدوده
40هزار دانش آموز که در این منطقه تحصیل
می کنند؛ ابراز امیدواری کرد :در راستای
سیاست های شهرداری تهران مبنی بر ترویج
فرهنگ دوچرخه سواری با مشارکت واحد
آموزش معاونت حمل و نقل ترافیک و آموزش
شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی در
موضوع فرهنگ سازی دوچرخه سواری بین
دانش آموزان و آموزش دوچرخه سواری شهری
بین مدارس مقطع متوسطه دوم تا پایان سال
تحصیلی،گامی مثبت در این مسیر برداریم.
در همایش دوچرخه سواری  15آذرماه
بیش از 2هزار دانش آموز ،ورزشکار و عالقه
مندان به دوچرخه سواری در محیطی ایمن با
همکاری پلیس راهور ؛ با هم تا بوستان رازی
همرکاب خواهند شد.

