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روزنامهصبحايران

تهرانشهر

یکشنبه  21خرداد  16 1396رمضان  11 1438ژوئن 2017

اخبار
مدیرعاملشرکتبهرهبرداریمتروتهراناعالمکرد:

مسافرگیری خط  7مترو از امروز

سرویس شهری -مدیرعامل شرکت بهره
برداری مترو تهران از آغاز مسافرگیری خط 7
مترو از امروز بیست و یکم خرداد ماه  96خبرداد.
به گزارش امتیا؛ محمداحمدی بافنده با
بیان اینکه  22کیلومتر خط  7متروی تهران
حدفاصل ایستگاه بسیج تا میدان صنعت با 7
ایستگاه با حضور شهردار پایتخت به بهره برداری
رسید ،گفت :مسافرگیری این خط از امروز آغاز
می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها دو
رام قطار که به صورت سقفی از بریانک وارد
این ایستگاه شده است فعالیت خواهند داشت،
اظهارداشت :هدوی یا همان سرفاصله حرکت
قطار در این خط با توجه به اینکه تنها دو رام
قطار به صورت رفت و برگشت به طور همزمان
فعالیت می کنند  40تا  45دقیقه خواهد بود.
به گفته احمدی بافنده خط  7مترو از
ساعت  10تا ساعت  13با  7ایستگاه بسیج،
میدان محمدیه ،بریانک ،کمیل ،شهید نواب
صفوی ،دانشگاه تربیت مدرس و میدان صنعت
خدماتدهی می کند.

22کیلومتر از خط هفت مترو پایتخت به بهره برداری رسید
عاطفه نژادساالری

 22کیلومتر از  27کیلومتر خط هفت مترو
پایتخت با هفت ایستگاه مسافرگیری روز شنبه در
آیینی با حضور شهردار تهران ،تعدادی از اعضای
شورای اسالمی شهرو جمعی از مدیران شهری
پایتخت به بهره برداری رسید.
به گزارش امتیاز ،هفت ایستگاه بهره برداری
شده شامل میدان صنعت ،پل نصر ،شهید نواب
صفوی ،کمیل ،بریانک ،میدان محمدیه و شهید
محالتی یا بسیج است.
براساس اعالم شهرداری تهران سایر ایستگاه
های این خط مترو آماده بهره برداری است و تنها
کار نصب پله برقی ها باقیمانده که پس از آماده
شدن ،ایستگاه ها به نوبت به بهره برداری خواهند
رسید.
مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک
شهردار تهران گفته است تمامی  18ایستگاه
باقیمانده خط هفت مترو تا پایان امسال افتتاح
می شوند.
خط هفت مترو پایتخت یکی از عمیق ترین
خطوط مترو شهر تهران است که از زیر تمامی پنج

خط دیگر عبور می کند.
این خط با تمامی خطوط مترو شهر تهران
ایستگاه تقاطعی دارد و به صورت ( )Lشکل
طراحی شده است.
«خط  7مترو تهران از شهرک امیرالمؤمنین
(قصر فیروزه) و در کنار ورزشگاه تختی در جنوب

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

کاشت  6700گونه گیاهی بر بام انتظار
میدان ولیعصر (عج)

سرویس شهری -معاون خدمات شهری
و محیط زیست شهرداری منطقه  6از کاشت
 6700گونه گیاهی در ایوان انتظار میدان
ولیعصر (عج) خبر داد و گفت :احداث فضای
سبز بر بام تاالر انتظار در میدان ولیعصر(عج) به
متراژ  1100متر مربع همراه با کاشت گونه های
متنوع گیاهی شامل یاس هلندی  350اصله،
 2400گلدان فرانکنیا 1800 ،گلدان سیکلمه و
 2150سطل زرشک قرمز صورت گرفته است.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،6افشین خدامی با بیان اینکه
ایوان انتظار در هفت طبقه و مساحتی بالغ بر
 42هزارمترمربع ساخته شده است ،ادامه داد:
نگهداشت و توسعه فضای سبز پیرامونی این
مجموعه و میدان ولیعصر (عج) از جمله فعالیت
های اداره فضای سبز منطقه بوده است.
او با بیان اینکه بیش از سه هزار مترمربع
از فضای داخلی ایوان انتظار به فضاهای فرهنگی
اختصاص یافته است ،توضیح داد :در معماری
داخلی این مجموعه از حاشیه میدان امام
اصفهان الهام گرفته شده و در این ایوان شاخص
ترین فضای زیرسطحی خطوط  3و  6مترو مورد
بهره برداری قرار گرفته است.
خدامی اضافه کرد :زیباسازی منظر شهری
در میدان ولیعصر (عج) از جمله اقداماتی بوده
است که در راستای ساخت ایوان انتظار مورد
توجه قرار گرفت.
همزمان با شروع فصل گرما و تعطیالت تابستانی؛

بوستان های فرامنطقه ای منطقه 22
بهسازی و مناسب سازی می شوند

سرویس شهری -شهردار منطقه  22از
اجرای عملیات زیباسازی ،بهسازی و مناسب
سازی بوستان های منطقه ای و فرامنطقه ای
منطقه در آستانه تعطیالت تابستانی و شروع
فصل گرما با هدف آراستگی محیط شهری و
بهره گیری شهروندان خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه ،22موالیی شهردار منطقه
در این خصوص اظهار کرد :از ابتدای سال
جاری اقدامات ویژهای در جهت ساماندهی و
بهسازی بوستانهای منطقه ای و فرامنطقه ای
و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین
زیباسازی فضای محالت و استفاده شهروندان و
خانوادهها از فضای سبز و پارکها صورت گرفته
است و با توجه فرا رسیدن فصل تابستان جهت
استفاده بهینه شهروندان بوستان های سطح
منطقه بازسازی و بهسازی می شوند .ازاین رو در
صدد هستیم تا با کاشت انواع گلها و نهال های
تزئینی و زینتی در بوستان ها و فضاهای عمومی
منطقه،فضایی مناسب برای همشهریان در فصل
تابستان فراهم نماییم.
وی یادآور شد :به منظور حفظ نگهداشت
شهر ،تقویت تنه درختان و حذف آفات به همت
عوامل فضای سبز منطقه عملیات حذف پاجوش
و تنه جوش  6هزار اصله درخت عرصه فضای
سبز بوستان لتمال کن انجام شد .همچنین به
منظور زیباسازی منظر شهری ،بیش از  240متر
مربع از سطح این بوستان گلکاری و تزیین شد.
موالیی افزود :شستشو ،ترمیم و رنگ
آمیزی نیمکت های داخل بوستان ها ،بازپیرایی
سرویس های بهداشتی داخل بوستان ها ،رفع
نواقص روشنایی بوستان ها ،کاشت گل و گیاه
در میادین و بوستان ها و  ...از دیگر فعالیت های
صورت گرفته در بوستان ها بوده است.
وی در ادامه از کاشت بیش از  1700اصله
کاج سیاه طی ماه گذشته در فاز غربی بوستان
جنگلی چیتگر خبر داد و گفت:طی برنامه ریزی
های صورت گرفته در سال جدید در خصوص
کاشت بیش از یکصد هزار اصله درخت از
گونه های مقاوم و متنوع در بوستان چیتگر و
افزایش سرانه فضای سبز منطقه از ابتدای سال
 96اقدامات زیادی در جهت توسعه فضای سبز
در بوستان چیتگر اجرا شده که با هماهنگی
های صورت گرفته برنامه ریزی ها برای کاشت
حداقل یکصد هزار اصله درخت دیگر با گونه
های متفاوت و مقاوم در بوستان چیتگر ریخته
شده است.
شهردار منطقه  22در پایان خاطرنشان
کرد :با توجه به وجود ظرفیت های بسیار زیادی
که در منطقه  22از حیث گردشگری و محیط
زیستی وجود دارد ،لذا توسعه فضای سبز منطقه
تنها مختص به بوستان جنگلی چیتگر نمی باشد
بلکه در سایر بوستان های جنگلی نیز با برنامه
ریزی های صورت گرفته این مقدار نیز در حال
گسترش است.

شرقی پایتخت آغاز و پس از طی مسیر شرقی -
غربی و تقاطع با خط یک در ایستگاه مولوی ،به
سمت شمال متمایل میشود و در ایستگاه نواب با
خط  2و در ایستگاه توحید با خط  4تقاطع خواهد
داشت ،سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه یافته
و پس از عبور از کنار برج میالد وارد میدان صنعت

در شهرک غرب(قدس) شده و در انتها به میدان
بوستان در سعادت آباد میرسد».
قرار گرفتن یکی از سخت ترین الیه های
زمین شناسی و ژئومورفولوژی (علم شناسایی
اشکال ناهمواریهای زمین) شهر تهران در مسیر
احداث این خط ،باال بودن سطح آب های زیرزمینی
و فرسودگی ساختمان های مناطق قدیمی شهر از
جمله سختی های احداث خط هفت مترو عنوان
شده است.
هفت ایستگاه از خط هفت مترو پایتخت
در حالی امروز به بهره برداری رسید که شهردار
تهران دی ماه سال گذشته در آیین ورود 65
واگن جدید به خطوط مترو در جمع خبرنگاران
گفت :هشت ایستگاه از خط هفت مترو پایتخت
تا پایان سال جاری ( )95افتتاح و به بهره
برداری می رسد.
عالوه بر آن؛ قالیباف  7اسفند ماه سال
گذشته نیز در آیین بهره برداری از  110پروژه
شهری منطقه  2از افتتاح خط هفت تا پایان سال
( ،)95بهره برداری از خط شش طی  45روز آینده
و مسافرگیری مترو فرودگاه امام خمینی (ره) از 15
فروردین  96خبر داد .

معاون فنی و عمران منطقه  21خبر داد؛

حذف کامل معابر خاکی و کاهش مناطق بی دفاع شهری این منطقه در سال جاری

سرویس شهری -شهریار مهرافشار معاون فنی و عمران
منطقه 21از حذف کامل معابر خاکی و کاهش مناطق بی دفاع شهری
سطح این منطقه به منظور باال بردن سرانه ی زیرساخت های عمرانی
محالت کم برخوردار ،به عنوان اولویت اساسی فعالیت های عمرانی
منطقه در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،21شهریار مهرافشار
معاون فنی و عمران این منطقه با اشاره به معابر خاکی موجود در
منطقه گفت :منطقه  21از نظر وسعت و ساختار ،یکی از مناطق بزرگ
شهر تهران است و حدود  5400هکتار وسعت دارد که بخش عظیمی
از آن دارای بافت صنعتی و نظامی بوده و همین امر موجب شده تا
توجه به بحث باال بردن سطح زیرساخت های شهری-مسکونی آن اعم
از توسعه فضاهای فرهنگی ،ورزشی و تفریحی و نیز حذف کامل معابر
خاکی موجود در محالت آن رویکردی قابل توجه را بطلبد.
وی در خصوص معابر خاکی موجود در سطح منطقه 21توضیح
داد :بالغ بر  9هکتار وسعت معابر خاکی سطح این منطقه بود که

با دستور ویژه مدیریت ارشد شهری منطقه مقرر شد نهضت حذف
معابر خاکی به عنوان اولویت فعالیت های حوزه ی عمران منطقه21
در سال  96در دستور کار قرار گیرد که در همین راستا تاکنون 54
مورد از معابر یادشده زیرسازی و روکش آسفالت آن انجام شده است.
معاون فنی و عمران منطقه  21به برخی از پروژه های افتتاح
شده در سال  1395نیز اشاره کرد و افزود :سه پروژه فرامنطقه ای
تقاطع های غیر همسطح بزرگراه فتح-بلوار گلها و بزرگراه فتح–بلوار
ایران خودرو و همچنین زیرگذر شهید لشگری-بلوار ایران خودرو در
کنار هفت پروژه عمرانی دیگر در آبان ماه سال  1395در حداقل
زمان ممکن و با کیفیت مناسب به منظور باال بردن سطح کیفی
استانداردهای زندگی شهری و همچنین زیرساخت های شهری-
مسکونی این منطقه به بهره برداری رسید.
مهرافشار در خاتمه با اشاره به افتتاح چندین پروژه دیگر
منطقه 21در آینده ای نزدیک یادآور شد :در اواخر این ماه ،پروژه
هایی در دست افتتاح است که از آن جمله می توان به احداث دو

درمانگاه بزرگ تخصصی برای رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان این
منطقه در «شهرک های فرهنگیان-آزادی و شهرک غزالی» به منظور
باال بردن سرانه ،معیارها و شاخص های سالمت عمومی منطقه 21
اشاره کرد.

همزمان با والدت امام حسن مجتبي(ع)؛

برگزاري مراسم افتتاحيه مسجد اميرالمومنين(ع) در منطقه 7

سرویس شهری -همزمان با ماه مبارك
رمضان و والدت با سعادت امام حسن مجتبي
(ع) ،مسجد اميرالمومنين(ع) با حضور آيتاهلل
جاللي خميني نماينده ولي فقيه در شرق تهران،
حجتاالسالم و المسلمين صادق زاده مشاور
شهردار تهران و رئیس مركز فعاليتهاي ديني
شهرداري تهران ،حجت االسالم و المسلمين
كرماني رئيس امور مساجد ناحيه شهيد بهشتي،
حجت االسالم و المسلمین طاهري فرمانده بسيج
حوزه  185شهيد كاوه ،محمدرضا غالمی معاون
امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  7و جمعي از
مديران ارشد شهرداري این منطقه در ميدان شهيد
نامجو افتتاح شد.
به گزارش امتیاز وبه نقل از روابط عمومي
شهرداري منطقه  ،7در ابتداي اين مراسم معنوي،
آيتاهلل جاللي خميني نماينده ولي فقيه در شرق
تهران با اشاره به جايگاه مساجد در اسالم و جامعه،
افزود :مسجد يكي از پايگاههاي مهم اجتماعي است
كه نقش مهمي در حيات ديني و حتي در شئون
اجتماعي،اقتصادي،سياسي و علمي مسلمانان دارد.
وي گفت :با پیروزی انقالب اسالمی به
رهبری امام خمینی(ره) ،مساجد نیز همانند دوران
صدر اسالم جایگاه واقعی خود را پيدا كرده و به
عنوان پايگاه ارتباطي مردم در شرايط حساس
نهضت اسالمي ،ضمن انسجام نيروهاي مردمي،
موجب برقراري حكومت اسالمي بر محور سفارشات
و رهنمودهاي آن پير فرزانه شد.

نماينده ولي فقيه در شرق تهران تأكيد كرد:
مساجد به عنوان خانه خدا متعلق به همه مردم
بوده و جاي خوشحالي است كه در جوامع امروزي
با وجود جنگ نرم به وسيله رسانه،ماهواره و فناوري
هاي ارتباطي ،شاهد حضور باشكوه مردم به ويژه
جوانان در اين مكان مقدس و تالش آنها براي
پاسداري از ارزشها و آرمانهاي اسالم و انقالب
هستيم.
آيتاهلل جاللي خميني ساخت مسجد را از
كارهاي خير ،حسنه و ماندگار دانست و اظهار
داشت :مسجد سازي در دين اسالم از جايگاه
ويژهاي برخوردار بوده كه در قرآن كريم نيز درباره
كساني كه به آبادي مسجد ها مي پردازند ،چنين
ي فرمايد« :جز اين نيست كه مساجد خدا را آن
م
كس آباد مىكند كه به خدا و روز واپسين ايمان
داشته باشد و نماز بگزارد و زكات بپردازد و جز
از خدا نترسد .اميد است كه اينان از رهيافتگان
باشند» .بنابراين ساخت مسجد توفيقي است كه
نصيب هر كسي نميشود.
به گفتهي وي مسجد و امام جماعت آن
ميبايست به مشكالت مردم واقف بوده و با اجراي
برنامههاي ويژه از جمله راه اندازي تشكيالت قرض
الحسنه در مسير حل گرفتاري شهروندان و كاهش
آسيبهاي اجتماعي گام بردارد .اميد است با تالش
مسئولين و امامان جماعت و همچنين خيرين
بتوانيم در ساخت و تفهيم نقش و جايگاه مساجد
در جامعه اسالمي كوشا باشيم.

در ادامه اين مراسم پرفيض حجت االسالم و
المسلمین طاهري فرمانده بسيج حوزه  185شهيد
كاوه ضمن تشكر از توجه ويژه شهرداري منطقه
 7نسبت به ساخت مساجد و همچنين همكاري
در احداث مسجد اميرالمومنين(ع) ،تصريح كرد:
تعامل بسيج و مسجد بركات زيادي داشته و از
عوامل مهم احياء اين مكان مقدس است.
وي با اشاره به نقش كليدي مساجد در
تربيت كودكان و نوجوانان ،يادآور شد :مساجد
عالوه بر اين كه مكاني مقدس براي دعا ،نيايش
و عبادت محسوب ميشوند،كانون تعليم و تربيت
و فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي نيز هستند .چرا
كه اين مكان معنوي ،با ياري رساندن به والدين و
تمامي دستاندر كاران تربيتي ،راه گشاي بسياري
از مشكالت كودكان ،نوجوانان و جوانان بوده و
موجب تقويت باورهاي مذهبي و اعتقادي آنها شده
است.
حجت االسالم و المسلمین طاهري با بيان اين
مطلب كه مسجد اميرالمومنين (ع) به نام مولي
الموحدين امير مومنان حضرت علی(ع) متبرك
شده است ،تأكيد كرد :آشناسازي شهروندان
به ويژه جوانان با سبك زندگي و جايگاه عظيم
اميرالمومنين (ع) يك امر واجب محسوب ميشود
كه اميدوارم با احداث اين مسجد در مركز پايتخت
بتوانيم تا حد بسياري در جذب جوانان به اين
پايگاه خدايي و دوري جامعه از هجمههاي فرهنگي
مثمر ثمر باشيم.

در بخشي ديگر از مراسم نيز محمدرضا
غالمي معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري
منطقه  7ضمن تشكر از كليه دستاندركاران و
همياران خير براي احداث مسجد اميرالمومنين
(ع) ،خاطرنشان كرد :مساجد خانههاي خدا بر
روي زمين هستند و بانيان آن نزد پروردگار
متعال جايگاه ويژهاي دارند.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه 7
اظهار داشت :اين مسجد با مساحت  340مترمربع
و زيربناي يك هزار و 200مترمربع،داراي  4و نيم
طبقه بوده كه طبقات آن شامل محل اقامه نماز
برای بانوان و آقایان به صورت طبقات مجزا ،سالن
مجالس ،قرض الحسنه و دفتر بسیج ،آشپزخانه و
سرویس بهداشتی است.
غالمي تصريح كرد :مسجد اميرالمومنين (ع)
به دلیل موقعیت مکانی واقع شده در مرکز شهر
تهران ،از دستیابی محلی مطلوبی برای شهروندان
برخوردار است که انشااهلل به بركت نام امير مومنان،
بتوانيم فرهنگ نماز را در تمامي شئونات زندگي
مان رواج داده و در مسير جذب مردم به ويژه
نسلهاي آينده به اين پايگاه معنوي و فرهنگي
نقش آفريني كنيم.
در پايان نيز كفاشيان نماينده هيأت امناي
مسجد از كليه خيرين و مديران ارشد شهري تشكر
و قدرداني كرد و ضمن اقامه نماز مغرب و عشاء،
با برپايي سفره كريم اهل بيت(ع) از نمازگزاران و
روزهداران حاضر در مراسم پذيرايي شد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه دو خبر داد :

تعامل و همکاری منطقه دو با دانشگاه صنعتي شـريف
سرویس شهری -معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
دو از همکاری وتعامل حوزه بـانوان منطقه دو با دانشگاه صنعتي
شـريف خبر داد .
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي شهرداری منطقه دو،
مسعود خسروی با اعالم این مطلب اظهار داشت  :نشست مشترك
مديران و كارشناسان شهري منطقه دو با مديران امور دانشجويي
دانشگاه صنعتي شريف به منظور تدوين برنامه هاي تفريحي و فراغتي
براي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه شهيد شوريده اين دانشگاه
برگزار شد
وی افزود  :اين بازديد و نشست كه به مناسبت هفته خوابگاه ها
و به منظور غني سازي اوقات فراغت دانشجويان دختر و ارتقاء سالمت
جسمي و روحي دانشجويان دختر دانشگاه ها و ارائه خدمات فرهنگي،
تفريحي و ورزشي به ايشان محقق شد ،ضمن بازديد مسئولين منطقه
دو از فضاي خوابگاه دانشگاه صنعتي شريف ،برنامه هايي در شش بند

و در موضوعات و زمينه هاي مختلف جهت اجرا مصوب شد
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه دو در ادامه تصریح کرد
 :برگزاري اردوهاي تهرانگردي دانشجويي دختران و بانوان متأهل دانشجو،
برپايي كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه از طريق
مديريت شهري منطقه نظير طرح بهشت ،ارائه تسهيالت جهت بهره
مندي دختران و بانوان از مجموعه هاي شهردخت و شهربانو ،برگزاري
جشنواره هاي تفريحي و هنري توسط ادارات معاونت اجتماعي منطقه در
فضاي دانشگاه ،بهره مندي از تورهاي تخصصي جهت بازديد از پروژه هاي
عمراني و نيز رصد خانه برج ميالد و  ...از عناوين برنامه هاي در نظر گرفته
شده در طي اين بازديد بود
مسعود خسروي معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه دو در اين
باره گفت :با توجه به وجود دانشگاه هاي متعدد و برجسته كشور
در سطح منطقه دو و لزوم توجه به وضعيت فرهنگي و فراغتي
دانشجويان و با توجه به اكثريت غير بومي بودن ايشان و نياز به

شناخت بيشتر دانشجويان با فضاهاي شهري و برنامه هاي اجتماعي و
فرهنگي مديريت شهري ،برنامه بازديد و تعامل با مسئولين دانشجويي
دانشگاه ها در سطح منطقه تهران در حال اجرا مي باشد
خسروي با اشاره به اهميت سالمت جسمي و روحي شهروندان و
دانشجويان افزود :اوقات فراغت به عنوان بخش ضروري زندگي روزانه
انسانها مي بايست هميشه مدنظر قرار گرفته و در اين ميان توجه به
زندگي دانشجويان ساكن خوابگاه ها به عنوان شهروندان دور از خانه
و خانواده از سوي مديريت شهري و برنامه ريزي الزم در اين خصوص،
مي تواند نتايج مطلوب و اثرگذاري را رقم بزند
معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه دو در پايان اظهار داشت:
برگزاري برنامه هاي دانشجويي با هدف غني سازي اوقات فراغت
آنها به منظور رشد و تعالي علمي و اخالقي آنها ،مي تواند زمينه ساز
مشاركت و تعامل افراد علمي و دانش محور كشور با مديريت شهري
شهر تهران باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه:20

ضیافت افطاری در کوره پزخانه های شهرری
سرویس شهری -معاون اجتماعی
و فرهنگی شهرداری منطقه 20از ویزیت
رایگان ساکنان کوره پزخانه های روستای
محمودآباد به همراه ضیافت افطاری به
مناسبت روز میالد کریم اهل بیت ،امام
حسن مجتبی(ع) خبرداد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه  20حجت
االسالم عبدالحسین مسلمی با بیان این
مطلب گفت :همزمان با روز میالد امام
حسن مجتبی(ع) و در راستای احیای

سنت حسنه اطعام نیازمندان ،ضیافت
افطاری ویژه ساکنان کوره پزخانه های
روستای محمودآباد و کودکان کار این
محدوده انجام می شود .مسلمی به
اجرای همزمان طرح ویزیت رایگان
ساکنان حاشیه ای پهنه جنوب تهران
نیز اشاره کرد و افزود :حضور تیم
پزشکان خیر در کوره پزخانه های
روستای محمودآباد و ویزیت رایگان
ساکنان این محدوده ،به صورت مداوم
در مناسبت های مختلف انجام می

شود که این بار نیز به مناسبت روز
میالد کریم اهل بیت ،در دستور کار
قرار گرفت تا روند تکمیلی درمان این
خانواده های نیازمند انجام شود.
وی با اشاره به طرح یه لقمه
مهربونی در ماه مبارک رمضان ،افزود:
عالوه بر این مراسم 5 ،هزار بسته افطاری
و ارزاق حمایتی نیز بین نیازمندان ،ایتام
و اقشار کم برخوردار منطقه  20تا پایان
این ماه توزیع می شود.
مسلمی ادامه داد :تمامی طرح

های رسیدگی به نیازمندان با استفاده
از ظرفیت خیرین و افراد نیکوکار محلی
که از سوی مدیریت شهری منطقه 20
و در قالب انجمن های خیرین شناسایی
و فعال شده اند ،در حال اجراست.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  20رسیدگی به اقشار کم برخوردار
با مشارکت و همکاری خیرین محلی را از
مهمترین اولویت های مدیریت شهری این
منطقه برشمرد.

شماره 2223

اخبار
توسط شهرداری منطقه یک:

مانوردور میزی مدیریت بحران در
بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد

سرویس شهری -به منظور پیشگیری و
کاهش صدمات احتمالی در حوادث غیرمترقبه
و بررسی پیشنهادات و نظرات اعضای ستاد ،
مانور دور میزی ستاد مدیریت بحران شهرداری
منطقه یک در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار
شد.
به گزارش امتیاز وبه نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه یک ،کیوان فاتحی منش دبیر
ستاد مدیریت بحران این منطقه اظهار داشت :
تمام سازمانها اعم از بزرگ و کوچک با هدف
تحقق مأموریتها فعالیت می کنند و یک حادثه
عواقب و پیامدهای گوناگونی در پی دارد و می
تواند برای سازمان و ذینفعان آن و حتی کل
جامعه جبران ناپذیر باشد.
وی با تشریح سناریوی مانورگفت :در
اثر زمین لرزه نفرات و ساختمان های زیادی
آسیب دیده اند و نیاز به کمک فوری دارند که
با توجه به مسدود شدن راه های اصلی و فرعی
امر کمک رسانی با سختی های خاصی دنبال
میشود .همچنین به علت حجم باالی مصدومان
و موقعیت استراتژیک  ،امداد رسانی به مصدومان
محالت مجاور بیمارستانها صورت می پذیرد و
نیاز به حضور سازمان ها و ادارات تخصصی عضو
ستاد مدیریت بحران منطقه است.
وی با بیان اهداف این مانورها افزود:تمرین
های دور میزی برای ایجاد بحث های سازنده
با مشارکت اعضاء جلسه طراحی می شود تا
مسائل مربوط به برنامه ها و روشهای عملیاتی
طرح مدیریت بحران،مورد تجزیه و تحلیل قرار
گیرد ودر این تمرین ها اعضاء تشویق می شوند
تا تصمیمات اخذ شده را به طور عمیق مورد
بحث قرار دهند.
فاتحی منش خاطر نشان کرد :به منظور
بررسی برنامه های سال جاری و همچنین
پیشنهادات و نظرات اعضاء این ستاد ،مانور
دور میزی را خرداد ماه سال جاری برگزار کرد
و در پایان نیز سناریو مانور بیمارستان مسیح
دانشوری ارائه و نقش سازمانهای تخصصی جهت
مشارکت در مانور در قالب مانور دورمیزی مورد
بررسی قرار گرفت.

راه اندازی مجمع خیرین محالت در
منطقه  10تهران

سرویس شهری -شهردار منطقه در
نشست مجمع خیرین منطقه از راه اندازی و
ساماندهی گروه های خیریه محالت خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،10در این جلسه عباس
بابازاده هدفمندسازی فعالیت خیرین و ایجاد
عدالت در مسیر کمک رسانی به نیازمندان رابه
عنوان مهم ترین محور برنامه های این مجمع
عنوان کرد و افزود :عمده فعالیت این مجمع
می بایست در  2محور اساسی ساماندهی مجمع
محالت و شناسایی و جذب افراد جدید و تاثیر
گذار برای کمک به محرومان صورت گیرد.
شهردار منطقه با تاکید بر تالش در راستای
توزیع عادالنه کمک ها ،با اشاره به شناسایی
 500خانواده بی بضاعت و نیازمند که تحت
حمایت هیچ ارگانی نیستند ،یادآور شد :تکمیل
بانک اطالعاتی افراد نیازمند ثبت در سامانه
حامی و زنان سرپرست خانوار برای یکپارچه
سازی فعالیت ها و توزیع عادالنه کمک های
مردمی از موضوعاتی است که توسط اعضای
مجمع در حال پیگیری است.
شهردار منطقه با اشاره به دیدار مدیران
ارشد منطقه و مساعدت برای تامین درخواست
های آنان گفت :تاکنون حدود  20دیدار از
خانواده های محترم نیازمند با همراهی خیرین
و افراد نیکوکار صورت گرفته است که این برنامه
به قوت خود ادامه خواهد داشت.
در منطقه :19

انعقاد تفاهم نامه مشارکت در بازیافت
با ده ها مرکز تجاری و اداری
از ابتدای سال

سرویس شهری 45 -مرکز تجاری ،اداری
و آموزشی در سال جاری از طریق انعقاد تفاهم
نامه با شهرداری منطقه  19در امر تفکیک
پسماندها مشارکت دارند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،19مهرداد زنگنه
فر معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه گفت :طی امضاء این تفاهم نامه که
شامل مراکز تجاری ،آموزشی ،بهداشتی و
اداری می شود ،این مراکز متعهد می شوند تا
در قابل دریافت مخازن و کیسه های بازیافت
پسماندهای خشک خود را تفکیک و در
روزهای تعیین شده تحویل خودروهای جمع
آوری پسماند دهند.
همچنین طی فعالیت کارشناسان
آموزش اداره بازیافت این منطقه از ابتدای
سال تاکنون  40واحد تجاری و صنفی تحت
آموزش قرار گرفته اند و این آموزش ها همراه
با توزیع مخزن پسماند به بیش از  5واحد در
شهرکها و مجتمع های باالی  50واحد نیز
ارائه شده است.
براساس این گزارش اداره بازیافت منطقه
آموزش های چهره به چهره تفکیک پسماندها
را به شکل مستمر در منازل مسکونی اجرا می
کند و طی دو ماه گذشته  2276خانوار منطقه
مشمول این طرح شده اند.
این آموزشها تأثیر چشمگیری نیز در
افزایش سطح مشارکت شهروندان منطقه در
تفکیک پسماندهای خشک و تر داشته به طوری
که براساس آمار اعالم شده توسط اداره بازیافت،
تناژ جمع آوری پسماندهای خشک از 11تن به
52تن رسیده است.
این گزارش می افزاید :طی ایام ماه مبارک
رمضان نیز آموزشهای بازیافت به خادمین مساجد
و نمازگزاران در حال انجام است و تاکنون 450
نفر از این آموزشها بهره مند شده اند.

