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اخبار

اجرای طرح «سالم زمین»
در مدارس شمال تهران

در راستای آموزش تفکیک پسماند از مبدا ،طرح»سالم
زمین» در مدارس منطقه  3اجرا می شود .به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،3کاظم کمالی نسب معاون امور
اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعالم این مطلب گفت :در
طرح «سالم زمین» که به صورت پایلوت در مدارس دولتی اجرا
می شود ،دانش آموزان قبل از شرکت در جشنواره مشکات ،در
دوره های آموزشی تفکیک پسماند از مبدا شرکت می کنند.
وی بیان کرد :پس از حضور دانش آموزان در این دوره های
آموزشی ،میزان تناژ پسماندهای تفکیک شده هر مدرسه اندازه
گیری می شود .کمالی نسب ابراز داشت :سپس دانش آموزان
آثار خود را متناسب با عالقمندی و قالب های جشنواره ارائه
می دهند و در پایان جشنواره دوباره میزان تناژ هر مدرسه
اندازه گیری می شود .معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
 3اظهار کرد :با اجرای این طرح در مدارس با مقایسه میزان
تناژهای قبل و بعد جشنواره میزان تاثیرگذاری این دوره از
جشنواره برای مدارس شرکت کننده در طرح مشخص خواهد
شد .جشنواره مشکات ،فرآیندی مردمی است با رویکرد
آموزشی ،که مبنای حرکت خود را برمشارکت شهروندان بنا
نهاده است .از نکات قابل توجه این جشنواره؛ غنی سازی ذهنی
و رفتاری شهروندان است .جشنواره آموزشی-ترویجی مشکات
با هدف ترویج فرهنگ شهروندی با تکیه بر ظرفیت های
فرهنگی و هنری محالت و تالش در جهت اصالح رفتارهای
اجتماعی با ارائه آموزش و الگوهای مناسب ،از عوامل کلیدی
این جشنواره است.
با برپایی دوره های آموزشی ؛

استفاده از انرژی های تجدید پذیر در
شهر تهران نهادینه می شود

با برپایی دوره های آموزشی آشنایی با سیستم های
فتوولتائیک برای کارشناسان خدمات شهری و محیط زیست
مناطق شهرداری ،استفاده از انرژی های تجدید پذیر در شهر
تهران نهادینه می شود .به گزارش روابط عمومي شهرداري
منطقه يك مهندس آسيه اقدسي مدير واحد محيط زيست و
انرژي شهرداری این منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت :با
هدف فرهنگ سازی و آشنایی هر چه بیشتراز نحوه استفاده
انرژی های پاک ،در سال جاری بیش از  15دوره آموزشی برای
کارشناسان خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
 ،دانش آموزان ،دانشجویان و ...برگزار شد .وی گفت :بیش
از  140نفر از کارشناسان مناطق  7 ،14،10و  2شهرداری
تهران و تعداد  145نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف ،
دانشجویان دانشگاه علم وصنعت ،فعالین انجمن معماری ایران
و ...با حضور در مرکز انرژی های تجدید پذیر بوستان نیلوفر با
موضوع انرژی های نو و آشنایی با کاربرد و چگونگی استفاده از
تجهیزات ساخته شده در این مرکز آشنا شدند .اقدسی خاطر
نشان ساخت  :در این دوره ها از اساتید و مربیان برجسته
استفاده می شود و شرکت کنندگان به منظور آشنایی بیشتر
به صورت بصری و پخش ویدیو های آموزشی ،جهت استفاده
هرچه بیشتر از انرژی های پاک آموزش داده می شوند.

شهردار منطقه :22شهر فقط برای مردان نیست ؛

نگاه طلبکارانه نسبت به مردم را تغییر دهیم

شهردار منطقه  ،22رعایت قوانین و
مقررات را از جمله انتظارات مردم نسبت به
مدیریت شهری دانست و گفت :به هیچ وجه
در دوره جدید به دنبال نادیده گرفتن قوانین
و دور زدن آن نیستیم و هیچ اقدام و فعالیتی
خارج از قوانین انجام نشود ،هرچند که آن
اقدام خارج از قانون ،مصلحت و منفعت کوتاه
مدت را برای جامعه به دنبال داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،22دکتر علی نوذرپور در جمع
مدیران و معاونین منطقه طی سخنانی
با تاکید بر تسلط ،شناخت و آگاهی کامل
مدیران از قوانین کشور ،شهر و شورا گفت:
آشنایی به مقررات به ما کمک خواهد کرد؛
تا در مسیر انجام وظایف و تحقق وعده های
داده شده به مردم ،دچار لغزش نشویم .عدول
از قانون خالف شرع است و این یکی از
شاخص های مهمی است که بر اساس آن
شاخص ،همکاران رصد خواهند شد .بر خود
فرض بدانیم عبارت های قانونی را درست
استفاده و در مکاتباتی که در حیطه کاری
خود داریم ،درست به کار ببریم تا خدایی
ناکرده ،مورد سواستفاده افرادی که دنبال
فرصت در جامعه هستند ،قرارنگیریم.
شهردار منطقه  22در ادامه با بیان اینکه
نگاه طلبکارانه به مردم را تغییر دهیم ،اضافه
کرد :یکی از مهمترین مطالبات مردم تکریم
و احترام به اربابان رجوع است .در نظر داشته
باشیم؛ مشروعیت خدمتمان را از شورای
شهری گرفته ایم که مشروعیت خود را از
مردم گرفته است .مردم به ما وکالت داده

اند؛ تا در مدت 4سال به آنها خدمت کنیم.
ما رئیس ،ارباب و طلبکار مردم نیستیم .آنها
به ما وکالت دادند که به آنها خدمت کنیم
نه اینکه با نگاه طلبکارانه با آنها رفتار کنیم.
وی بر ضرورت مشارکت فعال نیروهای
انسانی شاغل در شهرداری تاکید کرد و گفت:
تالش کنیم تا در یک چارچوب دقیق و نظام
نامه ای منسجم ،مشارکت همکاران را امور
شهری فراهم کنیم .سازمان را نه بر اساس
ریاست بلکه بر اساس مشارکت اداره کنیم.
باید افراد احساس کنند که در اداره این
مجموعه نقش دارند و مدیران باالدستی آنها،
نظراتشان را می شنوند و بر اساس نظرات
آنها  ،تغییرات را اعمال می کنند و امیدوارم
که این مبحث در بدنه مجموعه شهرداری و
منطقه  22بوجود آید.

اعطای مساعدت و توانمندسازی خانواده های بی بضاعت
منطقه  10با محوریت کمیته یکپارچه سازی

قائم مقام منطقه  10در ششمین کمیته یکپارچه سازی بر اعطای مساعدت های
مالی و ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند با محوریت کمیته یکپارچه سازی
تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10در این جلسه قائم مقام منطقه با
تاکید بر اجرای تمهیدات مناسب و برنامه ریزی منسجم برای یکپارچه سازی کمک ها به
خانواده های محروم عضو سامانه حامی و رفع دغدغه های آنان بر ضرورت جلب همکاری
و مشارکت خیرین و شناسایی مراکز درمانی ،خدماتی ،بخشهاي خصوصي و همچنین
ظرفیت های شهرداری منطقه برای توانمندسازی و ارائه خدمات به آنان تاکید کرد.
گفتنی است در این جلسه شرح حال  12پرونده عضو سامانه به تفکیک مورد بررسی
قرار گرفت و مقرر شد مساعدت های الزم در قالب تخصیص وام ،کمک نقدی ،حمایت های
درمانی و بستری در بیمارستان ،ترک اعتیاد و اشتغال بر اساس درخواست های به عمل
آمده به متقاضیان ارائه شود.

نوذرپور افزود :مدیران شهرداری ،مدیران
بوروکرات نیستند که پشت میز بنشینند و از
پشت میز شهر را اداره کنند .ما در شهرداری
مدیران میدانی و در ارتباط با شهرهستیم که
باید مستمرا با مردم در ارتباط باشیم .قاعدتا
از پشت میز کارها پیش نمی رود .در پشت
میز بخش قابل توجهی از واقعیت ها را نمی
توان دید و اصالح کرد .نمی توان یک به یک
مسائل را دید و حل کرد.بسیاری از موضوعات
حمل و نقلی منطقه ،شهرسازی و خدمات
شهری و اجتماعی در بازدیدهای میدانی
نمود پیدا می کند ؛آنهم به صورت پیاده .با
گشت زنی های روزانه در محالت می توان
مسائل و مشکالت را احصا و برای حل آن
اقدام کرد .برخی از ظرفیت های مقفول
مانده و بسیاری از تخلفات و اشکاالتی که در

شهر وجود دارد ،در این دیدن ها مکشوف و
برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه برخی از
ظرفیت ها و منابع عمومی کشور در اختیار
افرادی است که حق بقیه را پرداخت نمی
کنند و باعث تضییع حق دیگران می شوند.
شهردار منطقه  ،22خاطرنشان کرد:
نکته مهم دیگری که در رویکردهای دکتر
نجفی و شورای شهر جدید است؛ این است
که مدیریت ما باید به گونه ای باشد که
صرفا شهر را برای مردان نخواهیم .در برنامه
ریزی های شهرسازی ،طراحی و برنامه
ریزی شهری و چه حمل و نقل شهری و
چه خدمات شهری به دیگر اقشار جامعه
نیز توجه شود .شهرهای ایرانی معموال برای
مردان میانسال طراحی شده و با همین نگاه
طراحی و مدیریت می شود و برای خانواده ها
قابلیت چندانی برای بهره برداری ندارند .در
استفاده از فضای سبز ،جایگاه کلیه اقشار در
نظر گرفته شود.
وی بر ضرورت مناسب سازی فضاهای
شهری برای خانواده ها با تاکید بر بانوان و
نیز استفاده از ظرفیت ها و توانمندی بانوان
کشور تاکید کرد و گفت :همه می دانند که
جامعه ما یک جامعه مردساالر است و در
این جامعه مرد ساالر ،بانوان امکان پیشرفت
چندانی ندارند .باید این امکان و فرصت را
برای بانوان این سرزمین ایجاد کنیم تا با
داشتن لیاقت ،توانمندی و شایستگی و حتی
با تبعیض مثبت این امکان را برای دخالت
آنها در اداره امور جامعه را فراهم نماییم.

خبر كوتاه

کارگران فصلی منطقه 19
ساماندهی می شوند

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 19
از ثبت نام  37نفر کارگر فصلی این منطقه در طرح
ساماندهی خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،19حمید بهرامی با اعالم این خبر گفت :تا کنون
 30نفر از این کارگران در رشته های مختلف فنی از جمله
جوشکاری،نجاری،گچکاری و سایر مشاغل در سازمان فنی
و حرفه ای آموزش دیده و کارت مهارت دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه بیمه آنها از طریق معرفی به تأمین
اجتماعی انجام می شود ادامه داد :ارائه خدمات رفاهی به این
کارگران در دستور کار است و در مناسبت های مختلف اهدای
کاله و دستکش ،ویزیت رایگان پزشکی ،برگزاری کالس های
آموزشی HSEو اجرای تورهای تهران گردی و سایر خدمات
در طول سال به کارگران ارائه می شود .بهرامی با اشاره به ثبت
نام کارگران فصلی در اداره مرکز خدمات اجتماعی این منطقه
خاطر نشان کرد  :کارگران در صورت تمایل با در دست داشتن
دو قطعه عکس،کپی مدارکی چون کارت ملی ،شناسنامه،کارت
پایان خدمت ،مدرک تحصیلی ،دفترچه بیمه و کارت مهارت
به این اداره مراجعه و ثبت نام کنند ،ضمن اینکه کارگرانی که
هنوز موفق به دریافت کارت مهارت نشده اند به سازمان فنی
و حرفه ای معرفی و پس از گذراندن دوره آموزشی و امتحان
عملی و کتبی کارت مهارت برای آنها صادر خواهد شد .معاون
شهردار منطقه همچنین از اختصاص فضایی با مساحت 100
تا  150متر مربع به منظور ساماندهی و اسکان کارگران فصلی
خبر داد و گفت  :این ساختمان در یک طبقه برای تأمین
شرایط رفاهی ،بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی کارگران در سال
جاری آماده و در همین مکان نام کارگران وارد سامانه می شود
 .به گفته این مسئول میدان وصال ،بوستان  22بهمن ،خیابان
مکتب العباس ( ورزش) ،خالزیر ،سه راه شریعتی و دولتخواه از
جمله نقاطی هستندکه در آن کارگران ساعت ها به انتظار کار
می نشینند و با ساخت این ساختمان و ساماندهی کارگران،
شهروندان نسبت به نوع درخواست خود نیروی کار ماهر برای
مدتی استخدام خواهند کرد.

شهردار منطقه  7خبر داد:
ساماندهی  80نقطه از فضاهای بی دفاع شهری منطقه 7

شهردار منطقه  7از شناسایی  80نقطه از فضاهای بی دفاع شهری در این
منطقه خبر داد و گفت :با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد حس امنیت
در شهروندان ،ضمن بازدید کارشناسی از سطح معابر محدوده منطقه ،فضاهای
بی دفاع شناسایی و ساماندهی می شوند .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،7سمیه حاجوی با اشاره به اینکه با توسعه فضاهای شهری با دو معضل
افزایش فضاهای جدید شهری و فرسوده شدن فضاهای قبلی مواجه هستیم،
اظهار داشت :ما در کالنشهرها با رشد این دو عرصه الجرم با پدیدههای جدیدی
تحت عنوان فضاهای بی دفاع شهری مواجه میشویم .وی افزود :فضاهای
بی دفاع شهری از جمله فضاهایی هستند که به دلیل ویژگی های کالبدی و
اجتماعی ،فرصت بزهکاری و خشونت در آنها بوده که می بایست با نظارت و
بررسی کارشناسی درمدیریت شهری به آنها توجه ویژه ای شود .شهردار منطقه
 7با اشاره به ساماندهی  30نقطه از فضاهای بی دفاع شهری منطقه ،تاکید کرد:

اتوبان شهید صیاد شیرازی ،خیابان سبالن جنوبی تقاطع تهران نو ،خیابان شهید
مدنی تقاطع اتوبان امام علی (ع) ،بوستان آزادگان ،بوستان شهدای صباغچی و
میدان نامجو روبروی سینما کوچ تنها بخشی از نقاط بی دفاع شهری در این
منطقه هستند که ساماندهی این اماکن در دستور کار قرار دارد .وی یادآور
شد :فضاهای بی دفاع شهری به آن دسته از ساختارهای اماکن و المانهای
شهری گفته میشود که به دلیل برخورداری از ویژگیهای نامناسب فیزیکی
شرایط برای بروز و ظهور آسیبهای اجتماعی و جرایم فراهم میکند .حاجوی
عنوان کرد :در این راستا میتوان از دیوار یا ساختمان نیمه مخروبه در بافت
فرسوده ،پل عابر پیاده و زیرگذر ،ساختمان جدیداالحداث نیمه تمام  ،داالنها و
معابر ،کانالهای آب ،انهار ،پارکها و بوستانهای فاقد نور مناسب ،پارکینگهای
حجیم ،کنجها و عقب نشینی ساختمانها و نهایتا نقاط غیر قابل دید پلهای
عریض را از جمله نقاط بی دفاع شهری تلقی کرد.

