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اخبار
شرکت بالغ بر یک هزار شهروند منطقه
 10در مسابقات ورزشی محالت

سرویس شهری -مسابقات ورزشی
محالت با شرکت بالغ بر یک هزار شهروند
منطقه  10برگزار شد و از برگزیدگان این دوره
از رقابت ها در رشته های مختلف تجلیل به عمل
آمد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،10در این مراسم عباس
بابازاده ضمن ابراز خرسندی از کیفیت برگزاری
مسابقات محالت گفت :شرکت بالغ بر 1000
نفر از شهروندان و باال بودن کیفیت تیم های
ورزشی در رشته های مختلف نمایانگر توجه و
مشارکت مردم در فعالیت های محله است و
به بیان دیگر می توان گفت ورزش همگانی و
ورزش حرفه ای در ساختار محله نهادینه شده
است .وی با اشاره به استقبال پرشور جوانان و
نوجوانان ورزشکار از این دوره مسابقات گفت:
مسابقات فوتسال محالت در دو رده سنی جوانان
و امید در چهار رشته ورزشی تنیس روی میز،
شطرنج ،فوتبال دستی و فوتسال در تمام مقاطع
سنی برگزار شد که با حضور چشمگیر نوجوانان
و جوانان منطقه از شور و حال بسیار باالیی
برخوردار بود .گفتنی است در مراسم اختتامیه
مسابقات محالت ،جوایز و جام های قهرمانی این
مسابقات توسط شهردار منطقه به نفرات و تیم
های منتخب اهدا شد.

آغاز مرحله مقدماتی مسابقات محالت
بانوان منطقه 15

سرویس شهری -معاون امور اجتماعی
و فرهنگی منطقه  15از آغاز مرحله مقدماتی
مسابقات بانوان محالت خبرداد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،15رضا اسماعیلی با اعالم
مطلب فوق افزود :مرحله مقدماتی این دوره از
مسابقات از  15تیر در  14رشته ورزشی والیبال،
بدمینتون ،بسکتبال ،داژبال ،ایروبیک ،فوتسال،
آمادگی جسمانی ،دارت ،کاراته ،تکواندو ،تنیس
روی میز ،دو ومیدانی و ژیمناستیک برگزار می
شود .به گفته وی :دراین مرحله ورزشکاران و
تیم های ورزشی بانوان با تیم های محلی به
رقابت می پردازند و تیم ها و نفرات برتر هر
محله به مسابقات منطقه ای راه می یابند.وی
با اشاره به اینکه نفرات برتر مرحله منطقه ای
نیز به مسابقات المپیاد (مسابقات فرامنطقه ای)
راه می یابند ،افزود :در مرحله فینالیست ها؛ تیم
های برتر مناطق 22گانه با هم رقابت کرده و در
پایان افراد برتر هر رشته در سطح شهر تهران
معرفی خواهند شد .این گزارش حاکی است،
با توجه به عدم محدویت شرکت شهروندان در
مرحله مقدماتی  ،عالقه مندان می توانند با
مراجعه به ادارات ورزش نواحی جهت حضوردر
این مرحله ثبت نام کنند.

بهره برداری از دو جایگاه عرضه
فراوردههای نفتی تک پمپ در منطقه22

سرویس شهری -با پیگیریهای صورت
گرفته از سوی اداره ساماندهی منطقه  22کار
ساخت و بهره برداری از دو جایگاه تک پمپ
منطقه  22واقع در استادیوم آزادی و آبشار به
پایان رسید و در حال حاضر این جایگاهها در
حال خدمات دهی به شهروندان می باشند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،22موالیی شهردار منطقه
با اعالم این خبر گفت :طی هماهنگی های به
عمل آمده تعداد 4قطعه زمین به منظور ساخت
جایگاههای پمپ بنزین به یکی از شرکت های
تولید فراورده نفتی تحویل داده شد و تا به امروز کار
ساخت و ساز و بهره برداری از  2جایگاه در آبشار
تهران و استادیوم آزادی هر کدام با دو نازل به پایان
رسید و دو جایگاه دیگر نیز در دست احداث است.
هر یک از این جایگاهها دارای متراژی در حدود
 300تا 400مترمربع می باشند.ضمن اینکه نیاز هر
یک از آنها با  200مترمربع نیز مرتفع می شود.وی
افزود :همچنین اقدامات الزم در خصوص تحویل دو
قطعه زمین دیگر نیز واقع در بلوار کوهک و بلوار
دستواره جهت احداث جایگاههای جدید تک پمپ
انجام شده است.شهردار منطقه  22اضافه کرد :با
توجه به اینکه این جایگاه ها در مکان های کم
ترافیک منطقه واقع شده و عرضه سوخت با کیفیت
باال و با استفاده از متدهای روز دنیا به نسبت سایر
پمپ های بنزین منطقه در آنها عرضه می شود ،با
استقبال مردم مواجه شده است و با توجه به نظر
کارشناسان شرکت میزان فروش این جایگاهها به
صورت روزانه در حدود  10هزار لیتر است و در این
جایگاهها روزانه در حدود  17هزار لیتر فروخته می
شود.ساخت این جایگاهها در مکان های مختلف
سطح منطقه نقش موثری در کاهش بار ترافیکی
و کاهش آالینده های هوا و بحث های روز محیط
زیستی در منطقه شده است.

پايگاه اوقات فراغت شهروندان در
مساجد شرق تهران برپا شد

سرویس شهری -معاون امور اجتماعي
و فرهنگي شهرداري منطقه  ،8از برپایی پايگاه
اوقات فراغت شهروندان در مساجد شرق تهران
خبر داد .
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه هشت علی تیرگر با اعالم اين
مطلب گفت :در همين راستا مساجد سطح
محدوده ،همواره به عنوان پايگاهي مهم براي
اجتماع ،آموزش و انجام فعاليت هاي فرهنگي
مورد توجه قرار گرفته است.وي افزود :برنامه
ها و فعاليت هاي اين معاونت در مساجد شامل
کارگاههاي آموزشي تغذيه و تاثير آن بر سالمت
جسم و روان ،آرامش ،نشست هاي تخصصي
عفاف و حجاب و ..است.تیرگر با اشاره به ارائه
فعاليت هاي خدماتي در مساجد گفت :به همين
منظور ايستگاههاي تست قند خون و فشار خون
رايگان  ،برپايي محافل معنوي مانند صحيفه
خواني ،محفل انس با قرآن ،ويژه برنامه هاي
شبي با قرآن از ديگر برنامه هاي اين معاونت
در مساجد است.

اصالح نورپردازی «المان حجمی سرو» در منطقه21
سرویس شهری -معاون خدمات
شهری و محیط زیست منطقه 21از
اصالح نورپردازی «المان حجمی سرو»
در راستای حفظ آراستگی منظر شهری
و زیباسازی مطلوب تر نقاط عبوری این
منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از
روابط عمومی شهرداری منطقه،21
محمد بیدشکی معاون خدمات شهری
و محیط زیست این منطقه با بیان خبر
فوق گفت :مجسمه ها یا المان های
حجمی ،جزئی از عناصر ساختاری
فضاهای شهری مدرن به حساب می

آیند که دارای مفاهیم زیبایی شناختی
هستند و در همین راستا اداره زیباسازی
معاونت خدمات شهری و محیط زیست
منطقه 21با همکاری سازمان زیباسازی
شهرداری تهران اقدام به اصالح
نورپردازی «المان حجمی سرو» واقع در
بزرگراه آزادگان و محدوده ناحیه دو این
منطقه کرده است .وی در خصوص این
اقدام افزود :طراحی نورپردازی المان
های حجمی شهری همانند طراحی
سازه ای آنها تابع مفاهیم زیبایی
شناختی است ،پس اشتباه در طراحی
نورپردازی می تواند گاهی منجر به

اشتباه در فهم هنری سازه مورد نظر
شود.بیدشکی در خاتمه تصریح کرد:
اداره زیباسازی معاونت خدمات شهری
و محیط زیست منطقه 21با همکاری
سازمان زیباسازی شهرداری تهران
اقدام به اصالح نورپردازی المان حجمی
سرو «نماد آزادی و آزادگی» واقع در
ابتدای بزرگراه آزادگان و همچنین
اصالح نورپردازی پل زیر گذر بلوار ایران
خودرو-بزرگراه شهید لشگری به منظور
بهبود وضعیت روشنایی این پل و تامین
امنیت خودروهای عبوری از آن به ویژه
در شب هنگام اقدام کرد.

پارکينگ شهيد همت تجريش تفکيک مسير شد

سرویس شهری -با هدف کاهش و ساماندهي ترافيک عبوري
ميدان تجريش و مرقد مطهر صالح ابن موسي الکاظم(ع) ورودي
وسايل نقليه به پارکينگ شهيد همت تفکيک مسير شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يک
مهندس عبدالمطلب توجهي معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري
اين منطقه با اعالم اين خبر اظهار داشت :با هدف تفکيک و تسهيل
در تردد شهروندان مسير ورود و خروج پارکينگ شهيد همت تجريش
با انجام عمليات خشکه چيني ساماندهي شد.
مهندس توجهي افزود :با توجه به گزارشات و تماس هاي
شهروندان مبني بر ايجاد ترافيک فشرده خودروها در مسير ورودي
به پارکينگ شهيد همت ،نسبت به احداث خط عبوري براي تردد

خودروهاي امدادي ،شهروندان و نيز کارکنان ساختمان شماره 2
شهرداري منطقه يک به صورت رفت و برگشت و تفکيک مسير
پارکينگ همسطح و طبقاتي اقدام شد .وي گفت  :در اين عمليات
تعداد 200عدد نيوجرسي بتني به همراه 300متر لوله گذاري به
صورت خشکه چيني اجرا شده وهمچنين تعدادي تابلوي راهنما در
مسير ورودي پارکينگ نصب و جانمايي شد.
گفتني است پارکينگ شهيد همت در مجاورت ترمينال وسايل
نقليه عمومي و مرقد مطهر صالح ابن موسي الکاظم (ع) قرار دارد و
روزانه حجم بااليي از تردد در اين محدوده انجام مي شود لذا عمليات
تفکيک مسير توانسته تا حدودي از ترافيک هاي عبوري اين محدوده
بکاهد.

شهردار منطقه دو خبر داد :

سرویس شهری -شهردار منطقه دو از
توسعه فضای سبز شهری منطقه دو با هدف ایجاد
و توسعه کمی و کیفی فضای سبز پایدار و متنوع
 ،تغییر گونه های گیاهی منطقه و استفاده از گونه
هایی مقاوم و متناسب با آب و هوای گرم خبر داد .
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه دو  ،عزیزاله نظری در راستای
ساماندهی فضای سبز منطقه دو افزود  :مطالعات
طراحی شبکههای آبرسانی و آبیاری فضای سبز
در راستای سیاست صحیح جداسازی شبکه آب

توسعه فضای سبز شهری در سطح منطقه 2
شرب از شبکه آب فضای سبز در جهت تعدیل
شرایط بحران آب ،بهبود شرایط زیست محیطی
و کاهش سهم مصرف آب فضای سبز از بخش آب
تصفیه شده شهرها و همچنین کاهش هزینههای
مرتبط و افزایش راندمان آبیاری برای فضای سبز
شهرداریهای کشور انجام میشود.
وی اظهار کرد :با اجرای احداث مخازن
آبرسانی فضای سبز ،امکانات بالقوه برای مصارف
عمومی شهرداری از جمله آتشنشانی و سایر
خدمات به خصوص در فصول غیرآبیاری که نیاز به

این گونه خدمات بیشتر خواهد بود فراهم میشود.
نظری افزود  :با هدف مدیریت مصرف انرژی
و صرفه جویی در مصرف آب مخازن آبرسانی
فضاهای سبز شهری با ایجاد فضای سبز و درختان
مقاوم در شهرک بوعلی و خیابان ایران زمین
احداث شد.
شهردارمنطقه دو اظهارکرد  :به منظور حفظ
محیط زیست و کاهش مصرف آب در آبیاری فضای
سبز توسعه شبکه آبرسانی و احداث مخازن ذخیره
آب در اولویت برنامه های اداره فضای سبز منطقه

قرار دارد.
شهردار منطقه دو در پایان تصریح کرد:
ایجاد فضای سبز شهرک بوعلی به مساحت
2200مترمربع و خیابان ایران زمین به مساحت
2500مترمربع با کاشت گونه های مقاوم از جمله:
درخت اقاقیا  ،کاج مشهد و بید مجنون و احداث
مخازن آبرسانی جهت آبیاری از طرح های اجرا
شده اداره فضای سبز منطقه است که در راستای
صرفه جویی در مصرف آب طرح پروژه آبیاری
بارانی در بزرگراهها وبوستان ها در حال اجرا است.

حجت االسالم صادق زاده در نشست فصلی ائمه جماعت منطقه :9

خدمات شهردار تهران به اندازه چند برابر شهرداران پیشین بوده است

سرویس شهری -رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران
در نشست فصلی ائمه جماعت منطقه  9که با حضور شهردار منطقه برگزار
شد ضمن تقدیر و تشکر از شهردار و مسئولین منطقه با اشاره به اینکه
کامل
شدن
منطقه  9از مناطق محروم و نابرخوردار تهران است از اجرایی
ِ
ِ
موارد تفاهم نامهای که وجود داشت در سال گذشته خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ، 9
حجت االسالم صادق زاده در این نشست با تاکید بر اهمیت فعالیت
های شهرداری تهران در زمینه مسائل دینی به ضرورت دعوت از مردم
برای شرکت باشکوه در نماز عید سعید فطر اشاره کرد.
وی افزود :شهرداری تهران در این دوازده سال در همه بخشها
خدماتی بسیار خوبی را ارائه کرده و هر کس مختصر انصافی داشته
باشد ،با همه وجودش میتواند پذیرای این موضوع باشد که خدمات
شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر قالیباف به اندازه چند برابر

شهرداران پیشین بوده است.
حجت االسالم صادق زاده ادامه داد :در شرایط اقتصادی دشواری
که شهرداری تهران سالهای اخیر با آن مواجه بوده کمک به مساجد
و پرداختن به مسائل حوزه دین بسیار قابل تقدیر ،ارزنده و موثر است
و امیدواریم مسئولین آینده شهرداری تهران هم این چنین باشند و با
دلسوزی نسبت به مسائل دین و علما و خواستههای ایشان بپردازند.
وی با اشاره به طرح «مسجد و مدرسه» و رشد بسیاری از
مشکالت در مدارس بر اثر استفاده از تکنولوژی و موبایل توسط دانش
آموزان گفت :این گونه مسائل مسئولیت ما را خطیرتر میسازند .ما
در مقطع حساسی قرار گرفتهایم و لزوم برقراری ارتباط سازنده با
مدارس ،جوانان و خانوادهها در حال حاضر بیش از پیش احساس
میشود ،باید همه توان خود را بکار بریم تا جوانان و مردم در مسیر
انقالب و اسالم و مسجد قرار بگیرند.

در ادامه این نشست  ،مهندس محسنی شهردار منطقه  9در
پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی ائمه جماعت به ارائه نکاتی
پیرامون آنها پرداخت و گفت :بخش از این موضوعات به شهرداری
مربوط نمی شوند و باید در این خصوص از شهروندان با آموزشهایی
که به آنها ارائه میشود کمک گرفت.
وی به اهمیت ارتباط منطقه با مساجد اشاره کرد و گفت :ما
با توجه به شیوهنامههایی که به دستمان میرسد اقدام میکنیم و
گاهی امکان تحقق برخی موارد از سوی منطقه وجود ندارد .در سال
گذشته برای سه مسجد رقم قابل قبولی را در نظر گرفتیم تا این
مساجد مورد تخریب و نوسازی یا بازسازی اساسی قرار بگیرند.
شهردار منطقه  9افزود :ما تمام تالش خود را می کنیم تا در
زمینه مسائل دینی شاهد اتفاقات مثبتی در سطح منطقه باشیم و هر
کاری که در توانمان باشد با افتخار انجام میدهیم.

اقدامات اکیپ جهادی منطقه  7برای مبارزه با جانوران مضر شهری
شهردار منطقه  7گفت :طرح جهادی کنترل
و مبارزه با جانوران مضر شهری با هدف افزایش
کیفیت خدمترسانی و ارتقای سطح رضایتمندی
شهروندان در این منطقه اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،7
دکتر سعید طلوعی با اعالم این مطلب افزود :طرح
ويژه و ضربتي كنترل و مبارزه با جانوران مضر
شهري در معابر اصلي و فرعي منطقه كه نياز به
رسيدگي بيشتر دارند در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد :در راستای کنترل
جمعیت و مبارزه با جانوران مضر شهری
اکیپ جهادی اداره ساماندهی اقداماتی از
قبیل اطالع رسانی و آمادگی قبل از عملیات،
شناسایی منافذ آلوده و طعمه گذاری منافذ
ورودی و خروجی موش را در دستور کار خود
قرار داده است.
شهردار منطقه  7یادآور شد:بازبینی از منافذ
و طعمه گذاری مجدد در 3روز متوالی جهت غیر

فعال کردن منفذ و انسداد با مصالح مقاوم و النه
کوبی منافذ غیر فعال شده در پی مراحل عملیات
از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
وی با اشاره به آموزش حضوری و توزیع
بروشور و کتابچه آموزش با موضوع کنترل و
مبارزه با جانوران مضر شهری به شهروندان،
اظهار داشت :نصب دریچه پلی اتیلن یک طرفه
بر روی لولههای فاضالب ،جمع آوری بهداشتی
الشه موش در سطح محدوده از طریق انبرک و

اسپری کنه کش بر سطح الشه و آب آهک جهت
ضد عفونی کردن محل از جمله اقداماتی است
که در این طرح اجرا می شود.
دکتر طلوعی با بیان اینکه محلهای طعمه
گذاری و اجرای طرح ضربتی مبارزه با موشها با
نصب بنرها و تابلوها به شهروندان اطالع رسانی می
شود ،گفت :در اجرای این طرح نیازمند مشارکت
و همکاری شهروندان در جهت حفظ و رعایت
بهداشت محیط هستیم.

شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین مجموعه تفریحی و گردشگری شمال شرق تهران
سرویس شهری -شهردار منطقه  4تهران
گفت :شمارش معکوس برای بهره برداری کامل از
مجموعه تفریحی و گردشگری باغ پرندگان تهران
آغاز شده است و به زودی در آن به روی گردشگران
گشوده می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ، 4مهندس سید امیر عباس
بهاری در بازدید از محدوده  6.5هکتاری فاز نهایی
باغ پرندگان با اعالم این خبر گفت :عملیات نصب
کابل و توری در محدوده آبچر باغ پرندگان که از
ابتدای سال جاری آغاز شده است هم اکنون با
پیشرفت بسیار خوبی در حال انجام است و پیش
بینی می شود تا پایان ماه جاری به بهره برداری
عموم برسد.

وی با اشاره به بازدید دکتر قالیباف شهردار
محترم تهران از فاز نهایی این مجموعه تفریحی
گفت :با توجه به تاکید دکتر قالیباف مبنی بر
اجرای کیفی این پروژه و تسریع در اجرای آن
جهت بهره مندی شهروندان و گردشگران در ایام
تابستان ،سرعت اجرای فاز نهایی باغ پرندگان در

دستور کار قرار گرفت.
شهردار منطقه  4با اشاره به ویژگی های فاز
یک و دو باغ پرندگان تهران گفت :فاز نخست این
مجموعه تفریحی و گردشگری که مساحت آن 16
هکتار است و محدوده دشتچر نام دارد ،بیش از
 7000قطعه پرنده جمع آوری شده است.در فازدوم
این پروژه نیز آبچر نام دارد و پرندگانی با محدودیت
پرواز به این مجموعه بی نظیر اضافه خواهند شد.
بهاری افزود :در فاز دوم اين پروژه که مربوط به
ستون و كابل و تورها براي سقف فضاي پرندگان است
و فضاي مربوط به پرندگان آبچر با فنس و توري با
ارتفاعي حدود  50متر پوشيده می شود و پرندگان به
صورت آزاد در اين محدوده پرواز می كنند.
وی اضافه کرد :در ساخت این پروژه از

محصوالت داخل کشور استفاده شده است و ارتفاع
سازه های مقاوم داخلی بکار رفته در این پروژه
ملی 35 ،الی  50متر است و با  12ستون اصلی به
یکدیگر متصل می شود.
شهردار منطقه  4گفت :با توجه به نیاز
گردشگران به مکان های فرهنگی و مذهبی ،
احداث مسجد در فضایی به مساحت  200متر
مربع در این مجموعه در دستور کار قرار گرفت
و آماده بهره برداری است.بهاری خاطر نشان کرد:
نصب  400نیمکت و آالچیق ،احداث  44چشمه
سرویس بهداشتی  ،احداث باغ گل و گیاه و کاشت
 200.000اصله از  80گونه گیاهی در فضایی به
مساحت  40.000متر مربع از دیگر اقدامات قابل
توجه در این پروژه ملی است.

شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین مجموعه تفریحی و گردشگری شمال شرق تهران
سرویس شهری -ده ها برنامه سالمت محور درخصوص
عوارض مصرف دخانیات و منع مصرف آن در محالت جنوب شهر
تدارک دیده شده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ،19
حمید بهرامی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه گفت :این
برنامه ها به همت اداره سالمت با هدف حساس سازی شهروندان و
افزایش اطالعات آنها نسبت به عوارض مصرف دخانیات و راه های
پیشگیری از مصرف ،از شنبه  10تیر در اماکن عمومی از جمله خانه
های سالمت ،مراکز بهداشتی درمانی ،مساجد و حسینیه ها برگزار
می شود.
وی با اشاره به افتتاح مراکز بدون دخانیات گفت :این مراکز در
سطح منطقه سرای محله خانی آباد نو جنوبی و مساجد فاقد برچسب

ممنوعیت استعمال دخانیات با هدف ممنوعیت استفاده از دخانیات و
اشاعه این فرهنگ افتتاح می شود.
به منظور همگانی کردن منع مصرف دخانیات همچنین تئاترهای
نمایشی با عنوان « روزی که پدرم سیگار را ترک کرد» در پارک های
سطح منطقه بویژه پارک های بدون دخانیات برگزار می شود.
بهرامی با اشاره به تدارک برنامه های آموزشی با موضوع
عوارض دخانیات بیان کرد :این برنامه ها با عناوین دخانیات
تهدیدی برای جوانان ،دخانیات تهدیدی برای زنان ،دخانیات
تهدیدی برای محیط زیست ،دخانیات تهدیدی برای توسعه
پایدار ،دخانیات تهدیدی برای سالمت ،سفیران سالمت علیه
دخانیات ،نقش آموزه های دینی در کنترل مصرف دخانیات و
سایر موضوعات مرتبط برگزار خواهد شد.

به گفته معاون شهردار منطقه برگزاری مسابقات مختلف از دیگر
برنامه هایی است که در قالب  15مسابقه با محوریت نقاشی ،اطالعات
سالمت ،جمله نویسی و مسابقات ورزشی برگزار خواهد شد.
این مسئول ادامه داد :برپایی ایستگاه های سالمت در سراهای
محالت ،توزیع اقالم آموزشی ،برگزاری مراسم نمادین دفن سیگار
و قلیان گرفتن نمادین سیگار از افراد سیگاری و اهدای شاخه گل،
تقدیر از سوپرمارکت های عاری از دخانیات ،الصاق برچسب های
ممنوعیت مصرف دخانیات در کیوسکهای روزنامه فروشی ،ارائه
مشاوره روانشناسی در پارک های بدون دخانیات و برگزاری کالس
های آموزشی با عنوان آموزه های دینی علیه استعمال دخانیات
ویژه علما و روحانیون از دیگر برنامه های اداره سالمت برای همگانی
ساختن مبارزه با دخانیات است.

شماره 2237

اخبار
همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدردر ایستگاه
راه آهن تهران انجام می شود:

خدمات رایگان ترک اعتیاد ،مشاوره و
اطالع رسانی پیش گیری از اعتیاد

سرویس شهری -در هفته مبارزه با مواد
مخدر از  17تا  22تیر ماه خدمات رایگان ترک
اعتیاد ،مشاوره حضوری و پیش گیری از اعتیاد
با همکاری مرکز خدمات اجتماعی شهرداری
منطقه 11؛ در ایستگاه راه آهن برگزار می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه 11؛ سید عباس طباطبایی
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11
ضمن اعالم این خبر گفت :با توجه به حضور
مسافران در میدان و ایستگاه راه آهن و زمان
انتظاری که تا لحظه انجام سفر در اختیار دارند؛
امکان مشارکت در نشست ها و برنامه های
مشاوره برای شهروندان فراهم است .
طباطبایی افزود :هدف اصلی این برنامه
پیش گیری از اعتیاد و آگاه سازی شهروندان
از این مسئله اجتماعی است که عالوه بر ارائه
بسته های اطالع رسانی؛ جلسات مشاوره
حضوری رایگان نیز پیش بینی شده است.
او همچنین در ارتباط با معرفی افراد معتاد
به کمپ گفت :در طول این هفته آن دسته از
معتادانی که داوطلبانه خود را به همکاران ما در
ایستگاه راه آهن معرفی کنند به صورت رایگان؛
به کمپ تحت پوشش سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران معرفی و اقدام الزم برای بستری
و سم زدایی از آن ها انجام می شود.گفتنی است
خدمات پیش بینی شده در هفته مبارزه با مواد
مخدر از تاریخ  17لغایت  22تیر ماه با همکاری
مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه  11و
موسسه های فعال حوزه آسیب های اجتماعی
هر روز از ساعت  9صبح تا  17در دسترس
شهروندان قرار دارد.
تشکیل تیم دوچرخه سواری منطقه 3

توسعه ی دوچرخه سواری در منطقه 3

سرویس شهری -تیم دوچرخه سواری
شهرداری منطقه  3با هدف ارتقای روحیه
شادی و نشاط شهروندان تشکیل شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،3علیرضا اسفراینی نژاد معاون
حمل و نقل و ترافيك این منطقه ،حفاظت از
محیط زیست ،سالمت همگانی و توسعه ی
فرهنگ دوچرخه سواری را از مهمترین اهداف
تشکیل تیم دوچرخه سواری عنوان کرد.
به گفته ی اسفراینی نژاد ،ثبت نام از
متقاضیان عضویت در تیم دوچرخه سواری تا
پایان تیر ماه درمسجد والیت و سرای محله
کاووسیه و مسجد محسنی در حال انجام است.
وی عضویت در این تیم را برای عموم آزاد اعالم
کرد و اظهار داشت  :آموزش دوچرخه سواری
برای اعضا به صورت رایگان انجام می شود .این
طرح بصورت پایلوت با مشارکت شهروندان ابتدا
در سرای محله کاووسیه و سپس در مدارس،
مساجد و سرای محالت منطقه برگزار می شود.

مشارکت هیات دوچرخه سواری تهران
و معاونت حمل ونقل و ترافیک منطقه 16
برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری

سرویس شهری -جلسه هم انديشي
ترویج فرهنگ دوچرخه سواري با حضور رئيس
هيات دوچرخه سواري استان تهران  ،معاون
حمل ونقل و ترافیک منطقه  ، 16مدير انتشارات
و پژوهش سازمان حمل و نقل و ترافيك
شهرداري تهران  ،مشاور آموزش سازمان ،
كارشناس تبليغات سازمان ترافيك و مدير پارك
ترافيك منطقه  16برگزار گرديد .
به گزارش امتیاز؛ جلسه هم انديشي ترویج
فرهنگ دوچرخه سواري با حضور رئيس هيات
دوچرخه سواري استان تهران  ،معاون حمل
ونقل و ترافیک منطقه  ، 16مدير انتشارات و
پژوهش سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري
تهران  ،مشاور آموزش سازمان  ،كارشناس
تبليغات سازمان ترافيك و مدير پارك ترافيك
منطقه  16برگزار گرديد .
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه
 ، ۱۶معاون حمل ونقل وترافیک منطقه با اعالم
این خبر گفت  :با توجه به اينكه فرهنگ دوچرخه
سواري يكی از ضرورت های شهروندي مي باشد و
امروزه با افزايش اهميت حمل و نقل سبز و مباحثي
همچون توسعه پايدار  ،استفاده از دوچرخه به
عنوان وسيله اي مناسب جهت جابجايي ساكنان
شهرها بيش از پيش اهميت يافته و روز به روز
بر آن تاكيد بيشتري مي شود .مجید سلمانی
اظهار داشت  :در اين جلسه پيرامون بكارگيري
مربيان مجرب برای آموزش دوچرخه سواري به
شهروندان  ،استفاده از پتانسيل مدارس خصوصا
دبيرستانهاي پسرانه جهت افزایش فرهنگ
استفاده از دوچرخه در شهر و همچنين برگزاري
مسابقات دوچرخه سواري ويژه كودكان به صورت
هفتگي در پارک ترافيک بحث و تبادل نظر شد .
این پارک با 42هزارمترمربع مساحت ،بزرگترین
پارک آموزش ترافیک شهرتهران محسوب میشود
که فضای آموزشی بسیار مناسبی برای آموزش
عالئم راهنمایی و رانندگی به دانشآموزان منطقه
و مناطق دیگر فراهم میکند.

بهره برداری کامل از میدان ابطحی
در تقاطع آزادگان

سرویس شهری -معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری منطقه  ۶از بهره برداری از میدان
ابطحی در تقاطع خیابان آزادگان خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،۶ولی مسگری نجاتی توضیح
داد:برای باال بردن سطح ایمنی در این تقاطع نسبت
به احداث میدان و بازگشایی خیابان آزادگان و
جانبازان اقدام شده است .او در ادامه اضافه کرد:این
دو خیابان قبل از بهره برداری از میدان ابطحی
بسته بود .نجاتی همچنین از اجرای اصالحات
هندسی در بزرگراه کردستان خبر داد و گفت :این
اصالحات با هدف افزایش ایمنی شهروندان و بهبود
خدمات حمل و نقل صورت می گیرد.

