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اخبار
معاون شهردار تهران:

افزایش درآمد و کاهش هزینه مهمترین
استراتژی معاونت حملونقل است

جلسه شورای مدیران عامل و مدیران کل حوزه
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به
ریاست سید مجتبی شفیعی در ساختمان این معاونت
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران ،سید مجتبی شفیعی معاون
شهردار تهران در جلسه شورای مدیران این معاونت،
بیان کرد :نباید دچار روزمرگی ،امور جاری و کارهای
کلیشهای شویم .باید روی پروژ ههای شاخص حمل و
نقل و ترافیک تمرکز کنیم.
معاون شهردار تهران با تاکید بر این که افزایش
درآمد و کاهش هزینه به عنوان استراتژی مهم ما
خواهد بود ،افزود :توجه به موضوع مدیریت هزینه،
بسیار مهم است .همواره بودجهریز یها بر مبنای
هزینهها بوده و باید به بخش درآمدزایی توجه
بیشتری کنیم.
شفیعی عنوان کرد :در طراحی و ساخت و تامین
تاسیسات و تجهیزات باید مدیریت هزینه کرده و
هزینهها را کم کنیم و هزینههای تشریفاتی و زائد
را کاهش دهیم.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری با اشاره به ضرورت طراحی جدید برای
مدیریت هزینهها ،افزود :در کلیه فرایندها از جمله
ساخت مترو ،طراحی ایستگا هها و تامین تجهیزات
باید در راستای کاهش هزینهها بازنگری کنیم.
او با اشاره به تاکید شهردار تهران بر درآمدزایی
حوز هها ،گفت :ایجاد فضاهای تجاری در شهر
زیرزمینی توجیه اقتصادی زیادی دارد .در حوزه
حمل و نقل و ترافیک باید طر حهایی که ماهیت
درآمدزایی داشته باشد را طراحی و اجرا کنیم و از
ظرفیت بخش خصوصی به صورت مشارکتی برای
درآمدزایی استفاده کنیم.
شفیعی با اشاره به ضرورت برطرف کردن
اشکاالت فرایندی در مدیریت اداری بیان کرد :باید
از پرسنل مجموعه ،به نحو بهتری بهر همند شویم.
همه باید احساس مسئولیت کاری داشته باشند و
کارمندساالری ،جوابگو نیست .همه پرسنل را نباید
همسان ببینیم ،بانک اطالعاتی نیروی انسانی را باید
بازنگری کنیم و از نیروهایی که در سایه قرار گرفته
اما توانمندی دارند استفاده کنیم.
معاون شهردار تاکید کرد :مطابق فرمایش
رهبری باید رویکرد نزدیک شدن به مردم را سرلوحه
کارمان قرار دهیم .استراتژی شهردار هم همین است.
باید افکار طاغوتی را از تفکر مدیریتیمان دور کنیم
و خدمتگزار مردم باشیم.
او افزود :در حوزه کاری ما که ارتباط مستقیم
با مردم دارد ،میتوانیم اثربخش باشیم .باید
سرکشیهای ناگهانی و حضور در بین مردم را
استراتژی کاری خودمان قرار دهیم.

آقامیری در دیدار با شهروندان منطقه :۱۹

مسجد پایگاهی برای پیگیری و رفع مشکالت شهروندان است

عضو و نائب رئیس کمیسیون عمران
و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران
همراه با شهردار منطقه  ،۱۹با حضور در
مسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله نعمت
آباد ،با شهروندان منطقه  ۱۹دیدار و گفت
و گو کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،۱۹حجت االسالم سید محمد
آقامیری عضو و نائب رئیس کمیسیون عمران
و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران در
این دیدار که پس از نماز مغرب و عشاء با
حضور جمعی از مسئوالن شهرداری صورت
گرفت ،از نزدیک در جریان نیازهای مسجد
و مطالبات شهروندان این منطقه در حوزه
مسائل شهر و شهرداری و شورا قرار گرفت.
او افزود :دیدارهای مردمی با محوریت
مساجد و خدمت به شهروندان صورت می
گیرد .درواقع ،این اماکن مقدس پایگاهی

برای حضور همه اقشار مردم و پیگیری و
پاسخگویی به مطالبات آنان از دل محالت
است .مهدی هدایت شهردار منطقه  ۱۹نیز

در این دیدار مردمی ضمن بررسی مشکالت
مطرح شده شهروندان ،حضور اعضای شورای
شهر بین مردم را فرصتی مهم و مغتنم برای

خدمات رسانی به شهروندان و جلب رضایت
آنان اعالم کرد و در ادامه از نگاه ویژه شهردار
تهران و شورای اسالمی شهر تهران به مناطق
جنوبی سخن گفت.
به گفته او؛ بخشی از مشکالت و نیازهای
محالت ناحیه  ۳در بازدیدهای میدانی از این
محدوده ،احصاء و مورد پیگیری قرار گرفته
است.
این مسئول تراکم ،محدودیت تثبیت
تجاری و طرح تفصیلی را از عمده مسائل
در این محدوده عنوان کرد و افزود :با رفع
مشکالت در این خصوص ،مجوزهای قانونی
و ساخت و ساز اصولی و مهندسی در این
محدوده انجام خواهد شد.
هدایت حل مشکالت خالزیر و کوره
های آجرپزی را ظرفیت خوبی برای تأمین
سرانه ها ،توسعه اقتصادی و ارائه خدمات
مطلوب به شهروندان عنوان کرد.

تقویت فرصتهای سرمایهگذاری در منطقه۱۳
برای تحقق قطب گردشگری پایتخت

ارائه خدمات پزشکی به کودکان و بزرگساالن در گودهای
زبالهگردی به همت سازمان رفاه شهرداری تهران

در بازدید سرپرست سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی و شهردار منطقه
 ،۱۳روند پیشبرد چندین پروژه مشارکتی و سرمایهگذاری بررسی و ارزیابی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، ۱۳سرپرست سازمان سرمایه گذاری
و مشارکت های مردمی با همراهی شهردار منطقه ۱۳از پروژه های مشارکتی و سرمایه
گذاری این منطقه بازدید کردند .
در طول این بازدید ،روند پروژه های مشارکتی دماوند  ،اشراقی و فدک با
کاربری تجاری – اداری مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی برای پیشبرد آن
ها انجام شد .
در ادامه ،افراد حاضر در این بازدید به منظور بازدید از پروژه های قطب گردشگری
شرق تهران و همچنین فرصتهای جدید سرمایه گذاری به بوستان جنگلی سرخه حصار
رفتند و در خصوص مطالعات امکانسنجی ،ارائه مدل مالی و در نهایت تهیه بسته های
مشارکتی تصمیمات الزم اتخاذ شد.

سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران طبق برنامه تازه خود
به منظور اقدامات حمایتی و کاهش آسیبهای اجتماعی ،خدماترسانی در حوزه بهداشتی
و درمانی و بررسی ادواری وضعیت سالمت افراد حاضر در گودها و حصارهای دپوی زباله
در اطراف تهران را در دستور کار قرار داده است .به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه،
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ،ارائه خدمات پزشکی و پاراکلینیکی،
اقالم بهداشتی و تهیه دارو و اهدای انواع ویتامین ها و در صورت نیاز هماهنگی برای انتقال
کودکان آسیب دیده به مراکز درمانی از خدماتی است که همزمان در این برنامه دیده شد.
کار کودک به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی ،از دغدغههای اصلی مدیریت کالنشهر
تهران است و مقابله مؤثر با آن در اولویت مدیران شهری و شهرداری قرار دارد .گفتنی
است؛ خدمات رسانی پزشکی و بهداشتی به مناسبت دهه عزاداری حضرت فاطمه (س) در
قالب نذر فاطمی از تاریخ  ۱۸دی ماه الی  ۲۲دی ماه در گودهای زباله گردی نوروزآباد،
کاروان و حصارهای زبالهگردی قمصر و باقرشهر انجام شد.

ساماندهی افراد بیخانمان در منطقه  ۱۵در قالب طرح زمستان گرم
طرح زمستان گرم از ابتدای آذر
 ۱۴۰۰در راستای ساماندهی افراد
بیخانمان و همزمان با برودت هوا ،با
همکاری خیرین در منطقه  ۱۵با جدیت
در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،۱۵محمد حسن رجبی سرپرست
معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه با
اعالم این خبر گفت :طرح ساماندهی
افراد بیخانمان و معتادان در شبهای
سرد سال با آماده باش شبانهروزی مرکز
خدمات اجتماعی منطقه از اول آذر ماه به
اجرا درآمده و تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱

ادامه خواهد داشت.
او اضافه کرد :در این راستا ستاد
اجرایی طرح با حضور اعضای این ستاد
شامل معاونین ،شهرداران نواحی ،رییس
مرکز خدمات اجتماعی و فرمانده اجرائیات
به ریاست شهردار منطقه تشکیل شد.
رجبی افزود :مسئولیت اجتماعی
ما در مقابل افراد بی خانمان ایجاب می
کند تا از همه ظرفیت ها ،مانند خیرین،
 NGOها و نیز فضاهای موجود برای
عبور از این زمستان سخت بهره ببریم.
سرپرست معاونت اجتماعی و
فرهنگی منطقه گفت :گشت زنی ۲۴

ساعته شهرداران شب نواحی به منظور
انتقال افراد آسیب دیده به گرمخانه ها،
استقرار اتوبوس برای انتقال مددجویان
به گرمخانه ،توزیع غذای گرم میان آنان
در طی گشت زنی و چکاپ پزشکی آنان
ازجمله بخش های این طرح است.
رجبی با تاکید بر اینکه از مدتی
پیش توزیع غذای گرم به صورت روزانه در
برخی پاتوقها انجام شده است ،ادامه داد:
این اقدام برای تشویق افرادی است که به
دلیل سو مصرف مواد عالقهای به آمدن
گرمخانهها ندارند که خوشبختانه توانستیم
تعداد زیادی را جذب کنیم و تالش برای

جذب بیشتر ادامه دارد.
شهروندان در صورت مشاهده افراد
بی خانمان در شب های سرد سال می
توانند با شماره  ۱۳۷و ،۵۵۰۱۲۳۴۵
 ۵۵۵۲۲۳۲۲تماس بگیرند.

آزادیخواه:

عقبه پدیده اتوبوسخوابی به دولتهای قبل بازمیگردد

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت :عقبه پدیده اتوبوسخوابی به دولتهای قبل
بازمیگردد و ربط دادن این موضوع به دولت آقای رئیسی یک جفا در حق او و دولتش
است.
حجتاالسالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره
به برخی فضاسازیها و بزرگنماییها در بحث پدیده اتوبوسخوابی عدهای از شهروندان
گفت :اتوبوسخوابی یا بیخانمانی به طور عام چه در قالب کارتنخوابی باشد و چه
اتوبوسخوابی و چه غیره ،در همه کشورها دیده میشود و این طور نیست که این مسئله
منحصر به جامعه ما باشد.
وی افزود :در کشور ما محدود به دولت فعلی نیست و در دولت قبل هم این موضوع
بوده و عقبه پدیده اتوبوسخوابی به دولتهای قبل بازمیگردد.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه ربط دادن پدیده اتوبوسخوابی به
دولت آقای رئیسی جفا در حق او دولتش است ،اظهار داشت :آقای رئیسی به دنبال ایجاد
عدالت در کشور است و عدهای با طرح اینگونه مسائل به دنبال ایجاد دستانداز در مسیر
کار دولت هستند.
آزادیخواه خاطرنشان کرد :همانطور که گفتم پدیده اتوبو سخوابی در
دولتهای قبل هم بوده با این تفاوت که امروز آقای رئیسی با حضور در میان
مردم این اتوبو سخوابی و مشکالت را میبیند اما در دولتهای قبل ویالخوا بها،
اتوبو سخوا بها را نمیدیدند.
وی افزود :در همین مدت کم در دولت آقای رئیسی ما دیدیم که چه اقدام انقالبی
در حوزه تزریق واکسن انجام شد .در دولت قبل سعی داشتند که بحث واردات واکسن
را به عضویت در ایافتیاف (گروه ویژه اقدام مالی) ربط دهند و بگویند ما چون عضو
آن نیستیم نمیتوانیم واکسن وارد کنیم و ما در این مدت زمان اندکی که از دولت آقای
رئیسی پشت سر گذاشتهایم میبینیم که با واکسن مازاد هم روبهرو هستیم.
نماینده مردم مالیر در مجلس اظهار داشت :عالوه بر این میبینیم که آقای رئیسی
پنجشنبه و جمعه هر هفته با حضور در شهرستانهای مختلف از نزدیک مشکالت و
محرومیتهای مردم را میبیند و تمام تالش این دولت بر ایجاد عدالت و رفع محرومیت
است.

خبر كوتاه

اعالم برندگان  ۱۳۵دستگاه لوازم خانگی
فروشگاههای شهروند

مراسم قرعهکشی  ۱۳۵دستگاه لوازم خانگی
در شهر چله فروشگاههای زنجیرهای شهروند ،روز
چهارشنبه  ۲۲دی ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهروند ،در این
مراسم که با حضور داود قربانیان مدیرعامل فروشگاههای
زنجیرهای شهروند ،جمعی از اعضای هیئت مدیره و
ناظرین مربوطه برگزار شد ،قرعهکشی  ۲۷جایزه به
مناسبت بیست و هفتمین سالگرد تاسیس فروشگاههای
شهروند و همچنین  ۱۰۸جایزه دیگر برگزار و برندگان
آن مشخص شدند.
داود قربانیان در این مراسم با بیان اینکه
فروشگاههای شهروند در مسیر یک تحول بزرگ
قرار گرفته است ،گفت :شهروند مجموعهای عظیم از
فرصتهای ارزشمند همچون مشتریان وفادار ،نیروی
انسانی متخصص و برندی باسابقه و خوشنام است که با
تکیه بر آنها و از همه مهمتر مشتریان وفاداری که دارد
باید به روزهای اوج و درخشان خود برگردد.
قربانیان شهروند را در آستانه یک بلوغ مهم در
حوزه خدمترسانی به مشتریان دانست و تاکید کرد:
فروشگاههای شهروند انبوهی از سابقه ،امید ،خدمت،
تالش و خاطرات و حس خوب مشتریان را در توشه خود
دارد و حاال در آستانه بیست و هشتمین سال تاسیس
فروشگاههای شهروند روزهای بلوغ و امید این فروشگاه
را جشن خواهیم گرفت.
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای شهروند در
ادامه خاطرنشان کرد :امیدوار هستیم امانتی که در
دست داریم را بتوانیم در شرایطی مطلوب و با حفظ
رضایتمندی بیشتر مشتریان به نسلهای بعدی منتقل
کنیم و فصل تازهای از فروشگاههای شهروند را با عنوان
فصل خدمت به مشتریانمان اهدا کنیم.
داود قربانیان با اشاره به پیش رو بودن ایام والدت
حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) تصریح کرد :به
دنبال استقبال خوب مشتریان از فروش فوقالعاده شهر
چله شهروند و ثبت یک تجربه خوب از حس خوب
مشتریان ،قرار است به مناسبت روز مادر و روز پدر نیز
جشنوارهی ویژه ای را با تخفیفات ویژه و جوایز متنوع
برگزار کنیم.
گفتنی است ،اسامی برندگان قرعهکشی شهر چله
فروشگاههای زنجیرهای شهروند از طریق سایت شهروند
به آدرس  www.shahrvand.irو صفحه رسمی
اینستاگرام شهروند به آدرس  shahrvandقابل
مشاهده است.

ارائه خدمات رایگان پزشکی و
توانبخشی به محالت محروم منطقه ۱۹

شهردار منطقه  ۱۹از ارائه خدمات حمایتی
سالمتمحور به اقشار کمبرخوردار این منطقه در
بخش های مختلف پزشکی ،توانبخشی و غربالگری
خبر داد.
به گزارش روابط عموی شهرداری منطقه ،۱۹
مهدی هدایت شهردار منطقه یکی از برنامه های مهم و
اولویت دار این منطقه را حمایت از اقشار کم برخوردار
و ارتقاء سطح سالمت شهروندان بویژه افراد آسیب پذیر
عنوان کرد و افزود :در همین راستا طی هماهنگی های
انجام شده با مشارکت قرارگاه جهادی رویش های
انقالب ،دیروز  ۲۳دی ،خدمات سالمت محور در محله
مرتضی گرد ارائه می شود.
او افزود :خدمات سالمت محور در زمینه ها و
تخصص های مختلف بینایی سنجی ،شنوایی سنجی،
فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی ،ویزیت پزشکی ،غربالگری قند
و فشارخون ،غربالگری دهان و دندان ،اطفال و مشاوره
خانواده تا ساعت  ۱۸در دبستان حضرت سیدالشهداء
(ع) محله مرتضی گرد به مراجعه کنندگان ارائه می
شود.
به گفته شهردار منطقه ۱۹؛ با توجه به تعبیه یک
داروخانه ،داروهای مورد نیاز بیماران در همان محل به
آنان تحویل داده می شود .ضمن این که بیمارانی که
نیازمند به پیگیری درمانی هستند جهت دریافت رایگان
این خدمات به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی تهران ارجاع خواهند شد.
او اهدای بسته های فرهنگی و سالمت محور را از
دیگر خدمات ارائه شده در این برنامه اعالم کرد و گفت:
طی رایزنی صورت گرفته با سایر تیم های جهادی در
نظر است از این دست برنامه ها در دیگر محالت کم
برخوردار نیز اجرا شود.
هدایت در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه
امکان بهره مندی از خدمات پزشکی تخصصی درمانگاه
شهرداری منطقه  ۱۹بصورت رایگان برای افراد کم
بضاعت فراهم شده است ،اظهار کرد :به همین منظور
افراد کم برخوردار می توانند طی تماس با اداره سالمت
منطقه به شماره  ۵۵۵۲۲۲۱۱و دریافت معرفی نامه از
خدمات پزشکی تخصصی این درمانگاه بهره مند شوند.
از ابتدای امسال صورت گرفت؛

اجرای  ۶۸رای کمیسیون ماده صد
در منطقه ۱۰

شهردار منطقه  ۱۰گفت :با اجرای  ۶۸رای
کمیسیون ماده صد ،از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵۱۰
مترمربع از فضاهای غیرمجاز احداث شده در منطقه
جمع آوری ،اعاده و یا تخریب شد .ضمنا در این مدت،
۴میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال از جرایم ماده صد ،وصول
و به خزانه شهر واریز شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۰
رضا شرفی ضمن اعالم این خبر گفت :صدور و ابالغ
این آرا با هدف ایجاد شبکه ای قانون مند ،ارتقای
ایمنی برای ساخت و ساز ،تحقق طرح تفصیلی شهر
تهران و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی انجام
شده است.
او ادامه داد :در دو ماه اخیر هم این اقدامات با
جدیت و اهتمام بیشتری در دستور کار قرار گرفت و با
اجرای  ۲۰رای ماده صد ،منتج به تخریب ،اعاده و جمع
آوری  ۱۶۵۵مترمربع از تخلفات حادث شده و وصول
مبلغ  ۳میلیارد ریال از جرایم ماده صد شده است.
شهردار منطقه  ۱۰گفت :همچنین در این مدت،
 ۱۷فقره آراء ماده صد ابالغ شد .البته ،با توجه به بافت
فرسوده منطقه و مشکالت ناشی از آن  ،سعی بر آن بوده
تا حتی المقدور در خصوص تخلفات کوچک مقیاس،
مساعدت های الزم صورت پذیرد.

