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تهرانشهر

سه شنبه  23مرداد 1397
شماره 2289

اخبار

تئاتر عروسکی شادستان تهران
به منطقه  15رسید

شهردار منطقه  15از اجرای تئاتر عروسکی با موضوع
«محیط زیست و مصرف بهینه آب و برق» در راستای برپایی
سه شنبه های تتاتر در جشنواره شادستان تهران خبر داد .به
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،15وحیدرضا محمدی
با بیان این مطلب افزود :این برنامه به منظور غنی سازی اوقات
فراغت  ،آشنایی بیشتر شهروندان با الگوی صحیح مصرف آب
و برق و حفظ محیط زیست با بهره گیری از ظرفیت های بومی
و محلی منطقه  15برگزار می شود .وی با اشاره به اینکه این
تئاتر عروسکی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان است افزود:
بزرگساالن نیز می توانند از آن بهره مند شوند .محمدی ادامه
داد  :اجرای گروه نمایشی بازیافت ،معرفی غرفه ها وفعالیتهای
اقوام ،جشنواره بانوان کارآفرین (بازارچه کارآفرینی خود
اشتغالی) ،ایستگاه تندرستی و ورزش ،ایستگاه سالمت  ،نقاشی
کودکان ،نغمه های آسمانی ،قرائت شعر با موضوع محیط
زیست و کافه کتاب سیار از جمله برنامه های این جشنواره
است  .وی در ادامه گفت :منطقه 15با وسعتی چشمگیر و
دارابودن باالترین سرانه فضای سبز و بیشترین تمرکز قومیت
ساکن در این کالن شهر ،جایگاه خاصی را در اجرای برنامه
های فرهنگی ایفا می کند .شهردار منطقه ادامه داد :تدارک
اوقات فراغت در چنین بستری حساس بوده و نیازمند برنامه
ریزی های بسیار دقیق است که معاونت فرهنگی و اجتماعی
منطقه در قالب برنامه های تابستانی آن را اجرا می کند.
براساس این گزارش ،این جشنواره روز سهشنبه از ساعت
 19الی  20:30در بوستان سروناز واقع در ناحیه  6مسعودیه
خیابان شیرازی پذیرای عالقه مندان خواهد بود.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار تهران خبر داد:

بهره برداری از دهمین ساختمان اسکان
کارگری شمال شرق تهران

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه چهار تهران از پایان
عملیات عمرانی دهمین ساختمان اسکان کارگری خبر داد
و گفت :تسریع در خدمت رسانی و حضور به موقع در مواقع
ضروری از مهمترین عوامل توسعه ساختمانهای اسکان کارگری
است .به گزارش روابط عمومی منطقه چهار تهران «میکائیل علی
پور» با بیان این مطلب گفت :عملیات عمرانی در پروژه اسکان
کارگری شهید کرد ،در قالب اجرای سقف کاذب ،رنگ آمیزی،
نقاشی  ،اجرای کاشی و سرامیک داخل و نازک کاری ساختمان
آماده بهره برداری است .وی با بیان اینکه کارگران حوزه خدمات
شهری از ارکان اصلی عرصه خدمت رسانی به شهر و شهروندان
با حوزه نگهداشت شهر هستند ،گفت :به منظور تامین شرایط
رفاهی ،بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی کارگران عملیات احداث
ساختمان اسکان کارگران به مساحت  1850متر مربع در
دستور کار قرار گرفت .معاون فنی و عمران منطقه چهار با
اشاره به اینکه ساختمان های اسکان کارگری دارای تمامی
ضوابط ایمنی و بهداشتی هستند افزود :این ساختمان  4طبقه
با سازه سبک پیش ساخته برای اولین بار در منطقه با امکانات
رفاهی و بهداشتی نظیر سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه در
هرطبقه ،سیستم گرمایشی و سرمایشی ،اتاق بهداشت به همراه
مسئول بهداشت و چکاب ماهانه ،رختکن ،اتاق شستشوی لباس
کارگران ،استراحتگاه و تهویه برای  450نفر از کارگران سطح
منطقه پیش بینی شده است.

مدیرکل سالمت شهرداری تهران اعالم کرد:

برپایی «فستیوال تشکل های غیردولتی سالمت محور»
در  22بوستان پایتخت

مدیرکل سالمت شهرداری تهران از
برپایی «فستیوال تشکل های غیردولتی
سالمت محور» به مناسبت بیست و دوم
مردادماه روز تشکل ها و مشارکت های
اجتماعی در  22بوستان پایتخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران،
زینب نصیری با اشاره به روز تشکل ها و
مشارکت های اجتماعی اظهار داشت :این
مناسبت نه یک روز بلکه بهانه ای برای
یادآوری اقدامات ارزنده سازمان های مردم
نهادی است که سال هاست فعالیت های
حرفه ای و مسئله محور خود را آغاز کرده
و برای بهبود شرایط جامعه و ارتقای کیفیت
زندگی شهروندان تالش می کنند.
وی با بیان اینکه تغییرات اجتماعی
بدون مشارکت فعال و مؤثر سمن ها و
کانون های اجتماعی مرتبط با ارتقای سالمت
جسمی ،روانی و اجتماعی امکان پذیر نیست،
افزود :سمن های مرتبط با حوزه سالمت طی
سال های گذشته جریان ساز تغییرات جدی
در وضعیت سالمت شهری بوده اند و بی شک
سهم قابل توجهی از ارتقای سواد سالمت
شهروندان مدیون تالش های داوطلبانی است
که در قالب حضور در بدنه این تشکل ها
اقدامات مؤثری را انجام داده اند.
مدیر کل سالمت شهرداری تهران
خاطرنشان کرد :با توجه به وجود ظرفیت های
ویژه در سطح مناطق 22گانه در راستای
جلب حمایت و مشارکت با سازمان های
مردم نهاد و کانون های اجتماع محور حوزه

سالمت ،به مناسبت بیست و دوم مرداد روز
تشکل ها و مشارکت اجتماعی بنا داریم تا
با ایجاد بستر مناسب و ایجاد زمینه تعامل
از ظرفیت طرفین در ارائه خدمات بهینه و
اثربخش به شهروندان بهره برداری کنیم.
نصیری با اشاره به گفتمان شهردار
تهران مبنی بر «تهران ،شهر زیست پذیر،
شهروند مشارکت پذیر» افزود :امسال
ضمن قدردانی از تالش ها و اقدامات ارزنده
تشکل های غیردولتی حوزه سالمت ،هم
پیمان می شویم که در مجموعه مدیریت
شهری حکمرانی مشارکت جو داشته باشیم،
مشارکت را در سطوح تصمیم سازی ،برنامه
ریزی ،اجرا و نظارت بر اجرا با ذینفعان به
اشتراک بگذاریم و تالش کنیم فرصت
یادگیری متقابل به یکدیگر دهیم.

در راستای تسهیل در امر تردد شهروندان و کاهش بار ترافیک:

وی از برپایی «فستیوال تشکل های
غیردولتی سالمت محور» در سطح مناطق
22گانه خبر داد و افزود :این برنامه به
همت ادارات سالمت مناطق 22گانه و با
مشارکت سازمان های غیردولتی ،انجمن ها
و تشکل های فعال در حوزه سالمت ،کانون
های اجتماعی سالمت محور در  22بوستان
منتخب برگزار می شود.
مدیرکل سالمت شهرداری تهران یادآور
شد :اجرای «فستیوال تشکل های غیردولتی
سالمت محور» در سطح تمامی مناطق 22
گانه شهرداری تهران آغاز یادگیری توأمان
بین حوزه سالمت شهرداری تهران و
تشکل های غیردولتی سالمت محور است که
معتقدیم در بستر گفتمان شهردار تهران ،این
مهم در تمامی حوزه های مدیریت شهری

بیش از قبل ،محقق خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های اجرایی
روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی گفت:
نشست هم اندیشی دبیران منطقه ای
کانون ها و تشکل های غیردولتی فعال در
مناطق با شهردار و مدیران ارشد منطقه و
تقدیر از سمن های برگزیده و فعال مناطق
و کانون های سالمت محور برگزار می شود.
نصیری از راه اندازی پایگاه های مردمی
و ارائه خدمات کانون های سالمت محور و
سمن های فعال مناطق در یکی از بوستان
های محوری هر منطقه خبر داد و افزود:
همچنین بخشی از زمان جشن های شبانه
مناطق به معرفی سمن ها و انجمن های برتر
منطقه مربوطه اختصاص می یابد.
مدیرکل سالمت شهرداری تهران ایجاد
بستر مناسب به منظور معرفی سازمان های
مردم نهاد و همکار در حوزه سالمت ،تعامل
با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه
سالمت ،معرفی فعالیت های کانون های
اجتماعی سالمت محور ،ارتباط موثر کانون
های اجتماعی سالمت محور و سازمان های
مردم نهاد را از اهداف این برنامه ها برشمرد.
وی خاطرنشان کرد« :تهران شهر
مشارکت های اجتماعی» شعاری است
که تالش می کنیم همزمان با روز 22
مرداد آن را تمرین کنیم و باور داریم
سالمت اجتماعی و روانی شهروندان و
توسعه پایدار شهر جز در بستر همکاری
و مشارکت سازمان های مردم نهاد با
مدیریت شهری امکان پذیر نیست.

در راستای حمایت از کاالی ایرانی ،تولید و اشتغال انجام می شود ؛

پنجمین تکه از منطقه  18تهران از بن بست خارج می شود

برپایی تورهای خرید یکروزه ویژه شهروندان در منطقه 19

شهردار منطقه  18تهران از رفع معضل دیرینه ترافیکی و فراهم آمدن تسهیالتی در
امر تردد شهروندان شهرک سینا واقع در محله خلیج فارس شمالی به بزرگراه فتح خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،18سید محمد فیاض هدف از اجرای این
عملیات ویژه عمرانی و ترافیکی را بازگشایی زیرگذر تحتانی خط آهن تونلی تهران – تبریز
و اتصال شهرک سینا به بزرگراه فتح عنوان و افزود :براساس هماهنگی های بعمل آمده با
مسئولین شرکت راه آهن ،بخش ابتدائی این عملیات از چندی پیش با انتقال  3کابل فشار
قوی برق  63کیلو واتی 2 ،شاه لوله انتقال آب 2 ،خط لوله گاز رسانی و  2کابل مخابراتی
آغاز و در ادامه فاز عمرانی و ترافیکی کلید خورد .وی همچنین با اشاره به این نکته که
انسداد زیر گذر شهرک سینا سالیان متمادی به علت عدم همکاری مراجع ذی صالح و
همچنین تأسیسات زیرساختی شرکت های خدمات رسان معضالت متعددی را در امر تردد
شهروندان به بزرگراه فتح ایجاد کرده بود ،یاد آور شد :پس از انتقال کابلهای فشار قوی و
لوله های حامل انرژی ،فاز عمرانی و ترافیکی در این زیر گذر با انجام خاکبرداری ،زیر سازی
و تسطیح آغاز که بزودی تکمیل و آماده برای روکش آسفالت خواهد شد.

در راستای حمایت از کاالی ایرانی ،تولید و اشتغال تورهای خرید یکروزه ویژه
شهروندان در منطقه  19برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19حمید بهرامی معاون اجتماعی و
فرهنگی با اشاره به اهمیت حمایت از کاالی داخلی در رونق کسب و کار افزود :هدف از
برگزاری این تورها ،تسهیل در برقراری ارتباط مستقیم و حذف واسطه بین خریداران و
صاحبان کسب و کار ،حمایت از کاالی ایرانی است.
وی ادامه داد :شهروندان عالقمند به حضور در این تورهای یکروزه می توانند با مراجعه
به سرای محالت نسبت به ثبت نام اقدام کنند ضمن اینکه وسیله ایاب و ذهاب به صورت
رایگان در خدمت شهروندان قرار دارد.
بهرامی خاطر نشان کرد :در این تورها شهروندان از نزدیک با مراحل تولید آشنا و
محصوالت متنوع را با کیفیت و قیمت مناسب خریداری کنند.
به گفته این مسئول این تورها از  22تا  24مرداد و با بازدید از کارگاه های کیف
وکفش چرم ،پوشاک و ..تولیدات کار آفرینان در مناطق  9و  20بازدید می کنند.

خبر كوتاه
در آستانه فرا رسیدن عید قربان ؛

قربانگاه و مرکز خرید دام در محله های
مرکزی شهر تهران راه اندازی می شود

در آستانه فرا رسیدن عید قربان و ایام عرفه ،قربانگاه
مخصوص ذبح دام و مرکز خرید دام از سوی شهرداری
منطقه  11در محله های مرکزی شهر تهران راه اندازی
خواهد شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
، 11کورش خرد معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  11ضمن اعالم این خبر گفت :به منظور
رفاه حال شهروندان سوله و مرکز خرید دام در زمینی به
مساحت  2500متر مربع و در سالنی با ظرفیت  10آغل
همچون سال گذشته در حال راه اندازی است که با حضور
دامپزشک عرضه و ذبح دام در روزهای عرفه در  30و 31
مرداد ماه انجام می شود .خرد همچنین افزود :سال گذشته
شهروندان استقبال خوبی از مرکز عرضه دام داشتند که
در سال جاری با حضور روحانیون پاسخگویی به سواالت
شرعی شهروندان نیز در دستور کار قرار دارد .گفتنی است
شهروندان می توانند برای تهیه و یا ذبح دام بهداشتی
در روزهای  30و  31مرداد ماه به خیابان کارگر جنوبی،
خیابان بهداری ،ضلع غربی میدان بهداری مراجعه کنند.

بهسازی مقطعی نهر ولیعصر در منطقه 3

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  3از بهسازی
مقطعی نهر ولیعصر از پل شهید همت تا ضلع جنوبی
میدان ونک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،3
امیرهوشنگ گل محمدی در این زمینه گفت :حدود 60
درصد از عملیات بهسازی نهر ولیعصر در ضلع شرقی این
نهر اجرا شده است .وی افزود :لبه های نهر ولیعصر به
مرور زمان دچار فرسودگی شده و با نفوذ به الیه های
زیرین ،باعث تخریب الیه های زیرزمین آسفالت این
خیابان شده است از طرفی آب با ایجاد گذرهای عبوری به
منازل همجوار نهر ولیعصر نشت کرده که سبب نارضایتی
شهروندان نشده است به همین علت با اجرای بتن ریزی
در بخش های کناری نهر و اجرای سنگ کیوب به منظور
رعایت هم گونی و همسانی مصالح مصرفی در شهر عملیات
بهسازی انجام می شود و بخش میانی نهر جهت عبور و
نفوذ آب به الیه های زیرین و آبرسانی به درختان این نهر
کامال دست نخورده باقی می ماند .معاون فنی و عمرانی
شهرداری منطقه  3خاطرنشان کرد :پس از بازسازی نهر
ولیعصر ،رفیوژ میانی بلوار میرداماد تعمیر و بهسازی خواهد
شد همچنین قصد داریم تا پلهای فلزی که به تدریج دچار
فرسودگی شده و هنگام تردد عابران صدای ناهنجاری دارند
را در یک اقدام اصالحی به لوله گذاری تبدیل کنیم که
نمونه ای از آن را در تقاطع خیابان شریعتی-قبا به مرحله
اجرا در آمده است و در گام بعدی ،عملیات مربوط به رفع
نقاط آبگیر را نیز در دستور کار داریم.
وی خاطرنشان کرد که به طبق سند نظارتی و اجرایی
در سنوات آیتی عملیات هدایت و جمع آوری آبهای
سطحی بصورت شبکه زیرزمینی در دستور کار مناطق 22
گانه خواهد بود به همین منظور لزوم بازنگری در امر مرمت
و الیروبی و نگهداری انهار در معاونت های امور شهری
مناطق مورد انتظار است.

