
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
در شهر 6

چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

ارسال کمک های خودجوش شهروندان 
منطقه 6 به کرمانشاه 

تفاهم-گروه ش��هری: در پی انتقال جمعی 
از مصدومین زلزله غرب کش��ور به بیمارس��تان 
امام خمینی تهران، به دس��تور شهردار منطقه 6، 
همراه��ان خانواده های آس��یب دی��ده در همراه 
س��رای جواد االئمه ش��هرداری منطقه 6 استقرار 
یافتند. مهرشاد ا... ویردی- معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری منطقه 6 در بازدید از همراه 
س��رای جواد االئمه به وضعیت همراهان آسیب 
دیدگان رسیدگی کرد و گفت: امکانات رفاهی و 
درمانی آسیب دیدگان و همراهان آسیب دیدگان 
به صورت کامل مهیا ش��ده است. فرزاد هنرور- 
ش��هردار ناحیه دو منطقه 6 نیز ب��ه نمایندگی از 
مدیریت شهری ضمن عیادت در جریان آخرین 
وضعیت آس��یب دیدگان قرار گرفت. شهروندان 
منطق��ه 6  نیز طی یک اقدام خودجوش و در پی 
اعالمیه کاالهای مورد نیاز مردم زلزله زده غرب 
کشور نسبت به جمع آوری و اهدای موارد مورد 

نیاز اقدام کردند 

بوستان 7 هکتاری در مرکز تهران 
افتتاح می شود

 ش��هردار منطق��ه 11 تهران گفت: بوس��تان
7 هکتاری تبس��م که در زمین های متروکه انبار 
نفت قدیم تهران با امکانات گردشگری، تفریحی، 
ورزش��ی، فضای سبز و آموزش��ی ساخته شده 
اس��ت؛ به زودی افتتاح خواهد ش��د. به گزارش 
تفاه��م، نص��را... آبادیان با بیان این که بوس��تان 
تبس��م در محدوده کم برخوردار شهر تهران و در 
مجاورت مناط��ق 16و17 با تراکم جمعیتی باال 
ق��رار دارد، گفت: زمین این بوس��تان با توجه به 
متروکه بودن محل به لحاظ آسیب های اجتماعی 
جزء نقاط بی دفاع ش��هری محس��وب می شده، 
لذا پروژه مذکور با اولویت افزایش س��رانه های 
ورزش��ی، فرهنگی و فضای سبز طراحی شد تا 
محلی برای حضور خان��واده ها، تفریح کودکان، 
ورزش و آم��وزش فراهم ش��ود. ب��ه گفته وی، 
مس��احت کل بوس��تان 70هزار متر مربع است و 
با ساخت این بوستان مساحت فضای سبز منطقه 
از 1450327 به 1520327 متر مربع تغییر پیدا 
کرده که ارتقای سرانه فضای سبز را در پی داشته 
اس��ت. وی در خصوص تجهیزات و امکانات در 
نظر گرفته ش��ده برای بوس��تان تبسم، افزود: این 
بوستان دارای زمین بازی نوجوانان، زمین بازی 
کودکان، لوازم بدنسازی معمولی و ویژه معلولین، 
زمین فوتبال، ایس��تگاه مترو، مجموعه تفریحی، 
زمین بسکتبال، زمین اسکیت و مسیر پیاده روی، 

مجسمه و 58 پایه برج نوری است. 

خبرنامه

بررسی ایمنی 71 ساختمان آسیب پذیر 
در شمال تهران 

71 س��اختمان پ��ر خطر در ش��مال تهران با 
ه��دف کاهش آس��یب پذی��ری در براب��ر زلزله و 
حوادث غیر مترقب��ه مورد بررس��ی و بازدید قرار 
گرف��ت. به گ��زارش تفاه��م، دبیر س��تاد مدیریت 
بحران ش��هرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار 
داش��ت: ساخت وس��از س��اختمان های بلندمرتبه، 
سال هاس��ت ش��کل  ظاهری پایتخت را تغییر داده 
اس��ت اما این که این ساختمان های مرتفع و انبوه از 
نظر ایمنی هم توانسته اند همپای ساختمان های هم 
 شکلشان در جهان پیش بروند، چالشی است که باید 
بیش از پیش به آن اهمیت داد. کیوان فاتحی منش 
گفت: به همین منظور ستاد بحران شهرداری منطقه 
یک بررسی ایمنی اماکن وساختمان های پر تردد و 
پرخطر تجاری، اداری ومسکونی محدوده منطقه یک 
را در برنامه های کاری خود قرار داده اس��ت تا اگر 
حادثه ای در سطح وسیع رخ  دهد، بدانیم تجمع جمعیتی 
در کدام نقطه بیشتر است و بتوانیم تلفات احتمالی را 
به حداقل برس��انیم . فاتحی منش تصریح کرد: در 
این بازدید ، پیش بینی، برنامه ریزی و پیش��گیری 
 از خطرات ناش��ی از وق��وع زلزله و بح��ران های 
مرتبط، اس��تفاده از پتانس��یل ها و تکنولوژی های 
مهندسی در راستای ارتقا سطح ایمنی و آمادگی در 
ساختمان ها در مواجهه با زلزله و کسب دانش روز 
امرمقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بود که با حضور 

متخصصین امر مورد بررسی قرار گرفت.

احیای درختان کهن سال خیابان های 
سهروردی و شریعتی

تفاهم-گروه ش��هری: شهردار منطقه 7 گفت: 
با اس��تفاده از روش چالکود، درختان کهن س��ال 
خیابان های شریعتی و سهروردی احیا می شوند. 
س��میه حاجوی با اعالم این مطلب، افزود: با توجه 
ب��ه اینکه خیابان های ش��ریعتی و س��هروردی از 
خیابان های قدیمی ش��هر تهران هس��تند، بنابراین 
احیای درختان کهنسال این خیابان در دستور کار 
این منطقه قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: حذف 
کودهای شیمیایی و بهره برداری از کودهای زیستی 
دارای میکروارگانیس��م ها در بهس��ازی  وضعیت 
فضای سبز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار 
این منطقه ق��رار دارد. وی تصریح کرد: در جریان 
شناسایی فضاهای مناسب برای توسعه سرانه سبز 
در منطقه نیز با توج��ه به کمبود این فضاها تالش 
کردیم تا با حداقل فضای در اختیار و با بهره برداری 
از گل��دان ها و فالور باکس ها به ویژه در محالت 
کم برخ��وردار و دارای بافت قدیمی، تا حد ممکن 
نسبت به طراوت بخشی معابر و ایجاد روحیه نشاط 

و شادابی در شهروندان اقدام کنیم.

خبرنامه

 تفاه��م - گ��روه گ��زارش: جلس��ه تکری��م 
مجتب��ي عبدالهي- مع��اون پیش��ین و معارفه رضا 
صالح��ي أمیري- مع��اون جدید ام��ور اجتماعي و 
فرهنگ��ي ش��هرداري تهران با حض��ور محمد جواد 
حق ش��ناس- رئیس کمیس��یون فرهنگي ش��وراي 
ش��هر، امین ع��ارف نیا- رئی��س مرک��ز ارتباطات 
و ام��ور بین المللی ش��هرداری ته��ران و جمعي از 
مدیران س��تادي حوزه معاونت برگزار ش��د. رئیس 
کمیسیون فرهنگی ش��ورای شهر تهران ضمن تقدیر 
از عملکرد مجتبی عبداله��ی، گفت: امیدوارم حوزه 
 فرهنگ، ش��هر تهران از این پس بالنده تر، قوی تر، 
ب��ا نش��اط ت��ر و اثربخ��ش ت��ر باش��د و موجبات 
 رضایت ش��هروندان عزیز را فراهم کند. محمد جواد 
حق شناس، با بیان اینکه این شرایط در حالی است 
که همه ما موظف به جلب رضایت شهروندان هستیم، 
گفت: در عین حال، حوزه فرهنگی و اجتماعی این 
توانای��ی را دارد تا با حداقل منابع بتواند بیش��ترین 

رضایت را برای شهروندان فراهم کند.
 وحدت و انسجام اولویت 

برنامه های اجتماعی مدیریت شهری
مع��اون امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری 

 تهران نیز اظهار کرد: در سال های اخیر فعالیت های 
ش��هرداری ته��ران را دنبال ک��ردم و بیش از 100 
نفر از دوس��تان من در وزارت ارش��اد با مجموعه 
ش��هرداری تهران ارتباط داش��تند. رض��ا صالحی 
 امی��ری، با بیان اینکه مجموعه ش��هرداری تهران 2 

رس��الت اداره ش��هر با انبوه��ی از ماموریت ها و 
نمادس��ازی در گستره ای وس��یع را برعهده دارد، 
گفت: به عقی��ده من، اولین و مهم ترین مس��اله ما 
در پایتخ��ت انس��جام در کل فعالیت های فرهنگی 
و اجتماع��ی و پرهیز از هر گون��ه اقدامات جزیره 

گونه اس��ت. وی عنوان کرد: در جلساتم با شهردار 
تهران بر مس��اله هماهنگی، برنام��ه ریزی متمرکز، 
نظ��ارت و هدای��ت متمرکز برنامه ه��ای اجتماعی 
مدیریت ش��هری تاکید ک��ردم و از این منظر بحث 
قائم مقامی بنده در امور اجتماعی و فرهنگی ناظر 
به همین جمله اس��ت که تهران نم��ی تواند با چند 
سلیقه، برنامه و نگاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

مدیریت شود.
 ضرورت تحول گفتمانی در رویکردها 
و خدمات اجتماعی و فرهنگی پایتخت

امین عارف نیا- رئیس مرکز ارتباطات و امور 
بین الملل ش��هرداری تهران نیز گفت: امیدوارم در 
آینده با حضور صالحی امیری شاهد تحول گفتمانی 
و کمی و کیفی در رویکردها و خدمات ش��هرداری 
تهران در حوزه های فرهنگی و اجتماعی باش��یم و 
گام های موثری برای ارائه خدمات به ش��هروندان 
برداشته شود. وی افزود: همکاران مرکز ارتباطات 
 و ام��ور بی��ن الملل ش��هرداری ته��ران نیز تالش 
می کنند تا خدمات این حوزه بیشتر دیده و انعکاس 
داده شود تا بتوانیم ظرفیت های شهر تهران را برای 

شهروندان تبیین و تشریح کنیم.

در جلسه تکریم و معارفه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مطرح شد

پرهیز از اقدامات جزیره ای در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

ابالغ وقت رسیدگی
درپرونده کالس��ه 9509186650100284آقای حمزه نادری  به طرفیت 
محم��د مرادی که فعال مجهول المکان می باش��د دادخواس��ت جلب ثالث 
درش��عبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان الشتر مطرح گردیده که به 
کالس��ه فوق وقت درحال رسیدگی می باشد از آقای محمد مرادی دعوت 
می شود جهت رس��یدگی دروقت 1396/10/2س��اعت 12دراین دادگاه 
حاضر شوید در غیراینصورت دادگاه راسا مطابق قانون عمل خواهد کرد .
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان الشتر 

مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران، در مراسم 
رونمایی از آثار برگزیده کمپین "واقف باشیم" در محل سازمان 
اوق��اف برگزار ش��د، از اکران پیام ه��ای فرهنگی با موضوع 
وقف بر روی 400 س��ازه س��طح ش��هر خب��ر داد. به گزارش 
 فارس، عیس��ی علیزاده با اشاره به اینکه یکی از رسالت های 
س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران، فرهنگ س��ازی در حوزه 
 حقوق شهروندی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم است، گفت: در 
مناسبت های خاص از فضاهای شهری برای فرهنگ سازی در 
مورد موضوعات مختلف استفاده می شود. مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهر تهران، با اشاره به اینکه کمپین واقف باشیم پس 
از مسابقات قرآنی و دهه کرامت سومین برنامه مشترک سازمان 
زیباسازی و اوقاف است، افزود: اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
نقش مهمی در گس��ترش فرهنگ وقف دارد که بر این اساس 
یک ش��ورای تخصصی در این حوزه تش��کیل و موضوعات 
مرتبط با شهروندان برای معرفی در حوزه وقف استخراج شد. 
علیزاده در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در تقویم کشور 
هفته ای به نام وقف نام گذاری شده است، پیام هایی مرتبط با 
حوزه شهروندان با برگزاری کارگاه 3 روزه ای با هنرمندان در 

شیراز برگزار و پیام های کاربردی انتخاب شد.

 اکران پیام های فرهنگی
 وقف بر روی ۴۰۰ سازه پایتخت 

تفاهم-گروه ش��هری: همراه سراهای س��ازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران با تمام ظرفیت پذیرای خانواده مصدومان زلزله اعزامی 
به بیمارس��تان های تهران اس��ت. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 
 شهرداری تهران اعالم کرد: ظرفیت همراه سراهای تهران در قالب اجاره ی 
مهمانپذیرهای مناسب و نزدیک به مراکز درمانی تا صد در صد افزایش 
پیدا می کند. رضا قدیمی افزود: س��ازماندهی یک تیم بزرگ مددکاری 
اجتماعی متش��کل از کارشناس��ان متخصص و زبده ی سازمان مذکور 
جهت ارائه مش��اوره به این عزیزان، از دیگر خدمات ش��هرداری تهران 
خواهد بود. وی، با اشاره به توصیه و تاکید شهردار تهران اظهار داشت: 
در خصوص کمک به هموطنان آس��یب دیده در زلزله ی اخیر، سازمان 
خدمات اجتماعی ش��هرداری تهران در حال تدوین فوری پیش��نهادات 
اجتماعی و پیوس��ت های مددکاری مرتبط اس��ت. مدیرعامل سازمان 
خدمات اجتماعی ش��هرداری تهران خاطرنشان کرد: اولین اقدام عملی 
این برنامه ریزی، افزایش ظرفیت 300 نفری همراه س��راهای بیمار در 
فاز نخس��ت اس��ت و در صورت باالرفتن تقاضا، ای��ن رقم به صورت 
نامح��دود قاب��ل افزایش اس��ت. قدیمی در همین راس��تا گفت: مردم و 
خیری��ن تهرانی داوطلب می توانند جهت پذیرایی و اطعام این میهمانان 
عزیز به روش تماس با ش��ماره ی مس��تقیم 4379 اق��دام و نذورات و 

کمک های خود را مستقیما تقدیم این هموطنان کنند.

 شهرداری تهران پذیرای
 خانواده مجروحان زلزله کرمانشاه

تفاهم-گروه ش��هری: رئیس شورای شهر تهران، ری 
و تجریش، در بیس��ت و دومین جلس��ه علنی شورای شهر 
تهران، ری و تجریش اظهار داش��ت: بر اساس استعالم های 
ص��ورت گرفته معاونان ش��هردار هم رده ب��ا معاونان وزیر 
هس��تند و در س��مت های خود باقی خواهند ماند. محسن 
هاش��می ادامه داد: اعضای ش��ورای ش��هر تهران در مورد 
موضوعات مختلفی از جمله حضور معاونین در جلس��ات 
ش��ورا، انتصابات و بازنشس��تگان مباحثی مط��رح کردند. 
رئیس ش��ورای ش��هر همچنین افزود: زلزله غرب کش��ور 
جلس��ه شورای ش��هر را نیز تحت الش��عاع قرار داده بود و 
درباره کمک هایی توس��ط ش��هرداری تهران نیز بحث هایی 
مطرح شد.  وی، با اشاره به اینکه مشکلی بین شهرداری و 
شورای ش��هر وجود ندارد، گفت: در این جلسه مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب تهران نیز حضور پیدا کرد و گزارشی 
را ارائه داد. بر اس��اس گزارش محمد پرورش، تاکنون 73 
درصد ش��بکه فاضالب تهران اجرایی شده است. همچنین 
پرورش اعالم کرد، برای امدادرس��انی به مناطق زلزله زده 
غرب کش��ور 8 اکیپ امدادی تجهیز شده در این مناطق از 

سوی سازمان آب و فاضالب استان تهران حضور دارند.

 معاونان بازنشسته شهردار 
در سمت خود می مانند

    

    


