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اخبار

حضورمدیرعاملواعضایپایگاهبسیجشهیدگرزینگاز
گلستاندر«رزمایشجهادگرانفاطمی»

مراسم افتتاحیه متمرکز استانی «رزمایش جهادگران فاطمی»
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج سازندگی با حضور سردار
سیدضیاءالدین حزنی مشاور فرمانده کل و معاون هماهنگکننده
قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،مسئولین
نظامی ،فرماندهان و اعضای پایگاه های بسیج آغازشد.در این مراسم
که علی طالبی مدیرعامل و فرمانده و اعضای پایگاه بسیج شهید گرزین
شرکت گاز و پایگاه بسیج امام حسن مجتبی اداره گاز گرگان نیز
حضور داشتند  ،مراسم افتتاحیه متمرکز استانی «رزمایش جهادگران
فاطمی» به نحو باشکوهی با شرکت گروههای جهادی سازمان بسیج
سازندگی سپاه نینوا و اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط در محل
حسینیه عاشقان ثاراهلل (ع) سپاه گرگان برگزار شد.

هماندیشینمایندگانشرکتگازاستانگلستانو
دانشگاهآزادعلیآبادکتولبرگزارشد

درراستای افزایش سطح تعامالت و تقویت همکاری های فی
مابین صنعت گاز ودانشگاه جلسه هم اندیشی در محل دفتر پژوهش
و فنآوری شرکت گاز استان گلستان برگزار شد.تمجیدی فرحبخش
رئیس پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان در این خصوص گفت :در
نشست هم اندیشی که با هدف بهره گیری از دانش ،تجارب و نقطه
نظرات صاحب نظران و اساتید مراكز دانشگاهی و با حضور اعضای
هیئت علمی و رؤسای مراکز تحقیقات و رشد دانشگاه آزاد اسالمی
علی آباد کتول و همچنین نمایندگان شرکت گاز استان تشکیل گردید
در خصوص موضوع جلسه بحث و تبادل نظر شد.وی افزود :دراین
جلسه چالشهای ارتباطی بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرارگرفت
و راهکارهای مورد نظر نیز جهت مرتفع نمودن چالشها ارائه شده و
موضوعاتی از قبیل بهینه سازی مصرف گاز ،استفاده از انرژی های
نو ،ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت و موارد مرتبط دیگر
نیز مطرح گردید .رئیس پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان اظهار
داشت :در این نشست همچنین مقرر شد به منظور هرچه نزدیک تر
شدن ارتباطات شناخت بیشتر شرکت گاز از ظرفیت ها و توانمندی
های دانشگاه و همچنین آشنایی بیشتر اعضاء هیات علمی از چالش
های و معضالت صنعت گاز ،بازدیدها و جلسات دو جانبه ای نیز برنامه
ریزی شود.

تبریک رئیس امور  HSEشرکت گاز استان
گلستان به مناسبت گرامیداشت هفته سالمت

مهدی ضمیری رئیس امور  HSEشرکت گاز استان گلستان
ضمن تبریک و گرامیداشت هفته سالمت اظهارداشت :از  17لغایت 23
اردیبهشت ماه سال جاری ،هفته سالمت با شعار سالمت ما ،سالمت
سیاره ما نام گذاری شده است.وی با بیان اینکه یکی از اهداف نام
گذاری و بزرگداشت هفته سالمت ،فرهنگ سازی در راستای ارتقاء
سالمت و تاکید برای اصالح روش زندگی در حوزه سالمت است افزود:
جلب مشارکت مردم ،مسئولین و همکاری سازمانهای مردم نهاد می
تواند در افزایش سطح سالمت و ارتقاء فرهنگ عمومی سالمت نقش
ویژه و مهمی داشته باشد.رئیس امور  HSEشرکت گاز استان گلستان
در ادامه گفت :در همین رابطه امسال نیزمانند سال های گذشته هر
یک از روزهای هفته سالمت تحت عنوان خاصی در قالب روزشمار
هفته سالمت معرفی شده است که می توان به نقش مردم ،مسئولین
و سمن ها در تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت ،دستیابی به انرژی
پاک ،ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت ،تولید پاک و مدیریت
پسماندها ،تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و همچنین کاهش /کنترل
مصرف دخانیات اشاره کرد.
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شهرستان
خبر

طی حکمی از سوی شهردار کالنشهر تبریز؛
حمید شاهوردی شهردار منطقه یک تبریز شد

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :حمید
شاهوردی به عنوان شهردار منطقه  ۱تبریز انتخاب و
معرفی شد.
با حضور مهدی یوسفی ،معاون هماهنگی امور مناطق
و مدیران شهرداری منطقه یک مراسم معارفه شهردار این
منطقه برگزار شد.
بر همین اساس ،حمید شاهوردی به عنوان شهردار
جدید منطقه  ۱تبریز معرفی و از زحمات اکبر پورخردمند
قدردانی شد.
شاهوردی از مدیران سابق و باتجربه شهرداری تبریز
است که شهرداری منطقه  ،9معاون شهرسازی منطقه  5و منطقه  3و مدیرعامل شرکت ایران سازه شمالغرب کشور از
جمله سوابق وی در سال های گذشته است.
مرکز همایش های بین المللی تبریز ،بلوار شهدای غواص ،ساختمان اداری شهرداری منطقه  ،۹مجموعه فرهنگی
ورزشی خاوران ،مجوعه تفریحی پارک جنگلی ائل باغی ،مجموعه الله پارک و تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) از
جمله پروژه های شاخصی هستند که در زمان حضور وی در مناطق  5و  9تبریز اجرا و به بهره برداری رسیده است.
پروژه مرکز همایش های بین المللی تبریز ،یکی از ماندگارترین پروژه های شهرداری تبریز در چند سال گذشته
در زمان مدیریت شاهوردی در منطقه  ۹و در مدت زمان  ۱۵ماه ساخته شد.

ماه رمضان نقطه اوج
فعالیت های کمیته امداد است

مدیرکل کمیته امداد امامخمینی(ره) استان قم گفت :ماه رمضان
نقطه اوج فعالیت های کمیته امداد است.
محسن مسعودیان راد مدیرکل کمیته امداد امامخمینی(ره) استان
قم در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در سالن همایشهای
این اداره با موضوع اشتغال و کارآفرینی برگزار شد ،با اشاره به اینکه از
زحمات اصحاب رسانه در خصوص انعکاس اخبار کمیته امداد به ویژه
در ماه رمضان تقدیر میکنم ،بیان کرد :خداوند متعال فطریه را به عنوان
شرط قبولی روزه داری عنوان کرده است ،کمیته امداد هم از این فرصت
به منظور فقرزدایی و محرومیت زدایی بهترین استفاده را خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نماد وحدت و عدالت اجتماعی ماه رمضان است ،اظهار
داشت :مفهوم رمضان محرومیت زدایی است و جامعه اسالمی اگر روزه
دار باشد نباید شاهد فقر در جامعه باشد.مسعودیان با اشاره به اینکه
اوج فعالیتهای کمیته امداد امامخمینی در طول سال در ماه مبارک
رمضان رقم میخورد ،بیان کرد :در ابتدای ماه رمضان بحث اطعام و
افطاری و توزیع سبد کاال را داشتیم و در نیمه ماه رمضان اکرام ایتام
را شاهد بودیم بهویژه در بیست و یکم این ماه که اوج اقدامات مردمی
ن راستا بود.
و خیرین در ای 
مدیرکل کمیته امداد ادامه داد :امسال بالغبر  ۲میلیارد تومن
فطریه جمعآوریشده که پیش بینی می شود این مبلغ تا پایان سال
به بیشاز  ۳میلیارد تومن برسد.مسعودیان افزود :برای اولینبار در
کشور مبالغ فطریه جمعآوریشده قبلازظهر عید فطر با هماهنگیهای
انجامشده با بانک عامل به حساب خانوارهای نیازمند واریز شد.
وی با تأکید بر اینکه تبلیغ ،ترویج ،ترغیب و فرهنگسازی
اطعام باید مورد توجه اصحاب رسانه قرار بگیرد ،تصریح کرد :کمیته
امداد موفقیت خوبی در زمینه توانمندسازی داشته و مدل منحصر به
فردی را به اذعان دستگاههای مختلف احصا و ارائه کرده است که این
مهم حاصل نگاه برنامهای و تعریف فرایندی برای اشتغالزایی است.
مسعودیان ادامه داد۲ :هزار و ۶۰طرح اشتغال در سال گذشته رقم
خورد که حدود ۴هزار و ۷۰۰فرصت شغلی ایجاد کرد و ۵۰۰مورد نیز
کاریابی و معرفی خانوادههای کارجو و مددجو به واحدهای صنفی و
کارگاههای تولیدی نیز انجام شد.مسعودیان راد با بیان اینکه در سال
گذشته به مددجویان بانوان  ۴۵درصد و آقایان  ۵۵درصد طرحهای
اشتغال کمیته امداد را به ایجاد کردند ،عنوان کرد ۶ :هزار و ۱۰۰فرصت
شغلی را باید در سال جدید ایجاد کنیم و اعتبارات سال گذشته ۱۷۰
میلیارد ریال بوده و امسال  ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار داریم که رشد
بسیار باالیی است.

مدیریت توزیع و پخش نهادههای گیاهی
در گلخان ه مرکزی سازمان پارکهای شهرداری قم

مدیریت توزیع و پخش نهادههای گیاهی در گلخان ه
مرکزی سازمان پارکها بهمنظور تجمیع خدمات برای
پیمانها و درخواست انجام میشود.
به گزارش واحد خبر سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری قم ،مدیریت توزیع و پخش نهادههای گیاهی
خصوصاً گلهای فصلی ،درختان و درختچهها در سطح
شهر توسط اداره نظارت سازمان پارکها بهصورت مستمر
در حال اجراست.
با توجه به برنامهریزی صورت گرفته و مدیریت جامع
برای کاشت گلهای فصلی در سال  ،۱۴۰۱تمام خریدهای
گلهای فصلی و گیاهان درختچهای و درختان بهصورت تجمیعی در بوستان غدیر و مرکز تحقیقات گل و گیاه سازمان
پارکها تخلیهشده و تحویل میشود.
گونههای خریداریشده شامل اطلسیهای ژاپنی ،درختان نارون ،زیتونتلخ ،پالونیا ،درختچههای زینتی
کامیزپاریس ،رز ،نسترن ،امینالدوله و… با کیفیت باال است که برای کاشت در فضای سبز شهری در سال ۱۴۰۱
استفاده خواهد شد.براساس نیاز هر پیمان و منطقه و پس از بازدید ناظرین عالی و رعایت استانداردهای کاشت و اصالح
بستر فرمهای الزم تهیه و تکمیلشده و گل و گیاه تحویلشده و کاشته میشود که این کار نقش زیادی در مدیریت
و استفاده بهینه از منابع دارد.

مدیران جدید شهرداری تبریز معرفی شدند؛

شهرداران تازهنفس مناطق تبریز را بیشتر بشناسید

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :شهردار تبریز با صدور احکامی
جداگانه شهرداران جدید مناطق  ۷ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و  ۱۰تبریز را منصوب کرد.
مهدی یوسفی ،معاون هماهگی امور مناطق شهرداری تبریز از سوی یعقوب
هوشیار ،شهردار تبریز ماموریت یافت تا با حضور در شهرداری های  ۶منطقه،
احکام شهرداران جدید را ابالغ کند.
اولین منطقه ،شهرداری منطقه  ۱تبریز بود که با تکریم اکبر پورخردمند،
شهردار سابق این منطقه ،حمید شاهوردی به عنوان شهردار جدید ابالغ دریافت
کرد.
شاهوردی ،شهردار اسبق منطقه  ۹و معاون اسبق شهرسازی و معماری
شهرداری های مناطق  ۳و  ۵بود.
شهرداری منطقه  ۲نیز تغییری در مدیریت کالن خود تجربه کرد و موسی
علیپور زنوزی کلیددار این منطقه مهم تبریز شد.
در آیینی که در شهرداری منطقه  ۲برگزار شد ،از زحمات حسین عالی باف
که به عنوان معاون مالی منطقه ،مدیریت امور را در مدت اخیر بر عهده گرفته
بود ،قدردانی شد.
موسی علیپور زنوزی در کارنامه خود معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه  ۶تهران ،رئیس اداره تعالی سازمانی شهرداری تهران ،رئیس امالک معاونت
خدمات شهری شهرداری تهران ،معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  ۱۹تهران و شهرداری ناحیه یک شهرداری منطقه  ۱۹تهران را دارد.

معاون اداره حقوقی شهرداری منطقه  ۱۹تهران ،مشاور حقوقی سازمان
انفورماتیک شهرداری تبریز ،مشاور حقوقی و مسئول امور قراردادهای شرکت
کودآلی شهرداری تبریز و نماینده شهرداری تبریز در امور تشکل های غیردولتی
استان آذربایجان شرقی از دیگر سوابق شهردار جدید منطقه  ۲تبریز است.
اکبر پورخردمند نیز سکان شهرداری منطقه  ۳تبریز را بر عهده گرفت و از
زحمات یعقوب وحیدکیا شهردار سابق این منطقه قدردانی شد.
پورخردمند از چهره های شناخته شده شهرداری تبریز است که در رزومه
کاری خود ،شهرداری منطقه  ،۱معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهرداری تبریز و شهرداری منطقه  ۷را دارد.
سیاوش فتح اللهی ،انتخاب یعقوب هوشیار برای شهرداری منطقه  ۵است که
با حضور مهدی یوسفی به عنوان شهردار جدید این منطقه معارفه شد و از زحمات
میرعلی اصغر نساج ،شهردار سابق این منطقه قدردانی به عمل آمد.
از جمله مهم ترین پست های مدیریتی که سیاوش فتح اللهی در شهرداری تهران
داشته ،می توان به شهردار ناحیه یک ،مدیرکل حوزه شهردار ،شهردار ناحیه  ۲و معاون
خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه  ۱۰تهران اشاره کرد.
محمدعلی سلیمی نیز با برگزاری مراسم معارفه و تکریم ،جایگاه خود را در
شهرداری منطقه  ۷تبریز به محمد رشتبری داد .رشتبری که از امروز به عنوان
شهردار منطقه  ۷تبریز فعالیت می کند ،پیش از این معاون شهرسازی و معماری
شهرداری منطقه  ۵تبریز بود.
موسی زارعی هم با حکم شهردار تبریز به عنوان شهردار جدید منطقه
 ۱۰منصوب و معارفه شد و از زحمات حسن گنجی در این منطقه تجلیل
به عمل آمد.
در کارنامه موسی زارعی ،معاون مالی و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند
شهرداری تبریز ،مدیر اداری شهرداری منطقه  ،۱۰مدیر بازرسی شهرداری منطقه
 ،۵مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری
منطقه  ،۵معاون خدمات شهری شهرداری منطقه  ۷و مدیر پارک بزرگ تبریز به
چشم می خورد.

برگزاری آئین اختتامیه نخستین عهدواره سراسری چله مهدویت در بخش اجراهای محیطی در شهریار

 جلسه بررسی و رفع مشکالت آب روستاهای
بخش بولی شهرستان چوار برگزار شد

ایالم-راضیه صمیم نیا :جلسه بررسی و رفع مشکالت آب
روستاهای بخش بولی شهرستان چوار با حضور روسای شوراهای
اسالمی شهرستان چوار ،بخش بولی و روستای گنجوان ،مدیرعامل
و معاونین شرکت آب و فاضالب استان ایالم در محل دفتر مدیرعامل
برگزار شد .پرویز ناصری هدف از برگزاری این جلسه را تبادل نظر و
ارائه راهکار درخصوص حل مسائل و مشکالت آب بخش بولی عنوان
کرد و با بیان این مطلب که وظیفه ماست به درد دل مردم گوش دهیم
و در راستای مرتفع نمودن مشکالت قدم برداریم گفت :مردم حق دارند
مطالبه گر باشند و مدیران و مسئوالن هم وظیفه دارند پاسخگوی این
مطالبات باشند.وی افزود  :با برگزاری این جلسات مردم یقین حاصل
می کنند که مسئولین ،دغدغه رفع مشکالت را دارند.مدیرعامل آبفای
استان اظهار داشت  :نظر به تداوم خشکسالی و شروع فصول گرم باعث
افزایش فزاینده مصرف آب شرب شده لذا تنها راه مقابله با کم آبی و کم
فشاری ،مدیریت مصرف و پرهیز از استفاده آب شرب جهت مصارف
غیرخانگی است.الزم به ذکر است در این جلسه مدیرعامل و معاونین
آبفا استان ضمن پاسخگویی به مطالبات اعضای شورا ،قول دادند نسبت
به حل مشکالت و نارساییهای موجود در حوزه آب بخش بولی اهتمام
ویژه داشته و در آینده نزدیک از روستاهای بخش بولی بازدید میدانی
داشته باشند

خبر

شهریار – نرگس اصالنی :مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش تئاتر
خیابانی عهدواره در فرهنگسرای استاد شهریار و با حضور مسئولین شهرستان،

خانواده معظم شهیدان و دوستداران هنرهای نمایشی برگزار و از نفرات برتر
عهدواره که طی دو روز داوری انتخاب شدند تقدیر بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار،
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار ضمن ارائه گزارش
کاملی از روند اجرایی این عهدواره در شهرستان ،در خصوص اهمیت
تئاتر خیابانی و تاثیرگذاری مثبت آن در اصالح جامعه در جهت فرهنگ
سازی سخن گفت.
نیک خواه افزود :آثار ارسالی از سراسر کشور توسط محمود فرهنگ ،
علیرضا استادی و مهدی کیهور مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت که در نهایت
 3اثر برگزیده از استان های کرمانشاه ،البرز و تهران انتخاب ،که نفرات دوم
و سوم در این آیین اختتامیه مورد تقدیر واقع می شوند و نفر اول در مراسم
پایانی روز دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در حوزه هنری تهران مورد تجلیل
قرار می گیرد.

این مراسم با سرود جمهوری اسالمی آغاز و با اجرای چارپاره توسط
استاد پازوکی دبیر انجمن ادبی مکتب شهریار با موضوع مهدویت و ظهور
منجی عالم بشریت ادامه یافت؛ سپس ،با اهدای لوح سپاس و هدیه توسط
مسئولین حاضر ،از همسران شهیدان سید احمد سادات و سید یحیی سیدی
تجلیل بعمل آمد.
شاهنامه خوانی توسط بانو مریم یوسفی و اجرای موسیقی سنتی توسط
هنرمندان ملکی (آواز) ،گلشنی (سه تار) و خسروی (دف) از دیگر برنامه های
این مراسم بود.
در بخش پایانی ،بیانیه هیئت داوران توسط استاد محمود فرهنگ
قرائت گردید و در نهایت از خانم مهتاب گلکار کارگردان نمایش زنگ
های امید از استان تهران شهرستان شهریار حائز رتبه دوم و خانم الهام
احمدی کارگردان نمایش منجی از استان البرز حائز رتبه سوم توسط
مسئولین تجلیل بعمل آمد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه؛

جابجایی  ۲۰۶هزار نفر مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت۲۰۶ :
هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری استان کرمانشاه
جابجا شده اند.
فریبرز کرمی گفت :طی فروردین ماه سال جاری  ۲۰۶هزار و  ۵۵۳نفر
مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای استان کرمانشاه جابجا
شده است.
وی گفت :از ابتدای فروردین ماه سال جاری بیش از  ۲۰۶هزار مسافر
توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای جابجا شده اند که نسبت به سال
گذشته با جابجای بیش از  ۲۰۸هزار مسافر کاهش  ۱درصدی تردد مسافر
را داشته ایم.
کرمی افزود :تعداد مسافران جابجا شده با اتوبوس طی فروردین ماه ۷۱
هزار و  ۶۶۸هزار نفر بوده است که نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۲۶
درصدی هستیم.

فریبرز کرمی عنوان کرد ،بیش از  ۷۶هزار نفر در سال  ۱۴۰۱برای
سفرهای خود از مینی بوس استفاده کرده اند که نسبت به سال گذشته شاهد

کاهش  ۱۸درصدی هستیم و  ۵۹هزار نفر نیز سواری بین شهری را برای
جابجای انتخاب کرده اند.
او با اشاره به علت کاهش سفر بیان کرد :فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
از جمله عوامل کاهش تعداد سفر در استان کرمانشاه بوده است.
کرمی ادامه داد :در باجه متمرکز فروش بلیط قبل از صدور بلیط وضعیت
کرونای مسافر را از طریق ارسال کدملی به سامانه سروا (سازمان فنی اطالعات
ایران) استعالم می کنند و پروتکلهای بهداشتی ابالغ شده در حال اجرا می
باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود :فعالیت
غیر مجاز سایت ها و اپلیکیشن های اینترنتی ،تاکسی های اینترنتی درون
شهری در بخش حمل و نقل بین شهری موجب بروز مشکالتی برای هوطنان
شده است که توصیه میگردد ،از ناوگان حمل و نقل عمومی برای جلوگیری
از هرگونه مشکل استفاده نمایند.

مدیر حراست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان خبر داد:

سارقان سیم های برق شهرستان باغملک دستگیر شدند/تقدیر از عوامل انتظامی

مدیر حراست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از دستگیری سارقان
سیم های برق شهرستان باغملک خبر داد.

ایوب کیانی با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل
در مناطق مختلف باغملک از شناسایی و دستگیری  ۳سارق حرفه
ای سیم و کابل برق در یکی از روستاهای شهر قلعه تل باغملک
خبر داد.
کیانی اظهار کرد :سارقان دستگیر شده با تیراندازی به ترانس برق و
تخریب آن ،قصد سرقت سیم های شبکه فشار ضعیف را داشتند که با گزارش
مردمی و هماهنگی حراست ونیروهای عملیاتی برق شهرستان با نیروی
انتظامی منطقه و دستگاه قضایی  ،طی عملیاتی برنامه ریزی شده ،سارقان که
در باالی تیر برق در حال قطع سیمهای برق شبکه توزیع برق بودند ،رویت
شدند و پس از تعقیب و گریز و درگیری مسلحانه نیروهای انتظامی با سارقان،
در نهایت به دستگیری آنها انجامید.
کیانی افزود :سرقت سیمهای شبکه توزیع برق ،عالوه بر مختل نمودن
زندگی مردم ،موجب وارد شدن خسارت فراوان به زیر ساختها و اموال

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از راه
اندازی بوستان مادر و کودک در  ۳۲۵محله شهر تهران خبر داد و
گفت :پایتخت دارای  ۳۵۲محله است که از این تعداد در سال گذشته
معاون خدمات شهری  ۲۷بوستان مادر و کودک در محالت افتتاح شد و راه اندازی بوستان
و محیط زیست مادر و کودک در  ۳۲۵محله باقیمانده در دستور کار قرار گرفته است.
شهرداری تهران؛
جالل بهرامی ،درباره برنامه ساخت بوستانهای مادر و کودک
بازخورد احداث در سال  ،۱۴۰۱توضیح داد :ساخت این بوستانها طبق برنامه اعالم
بوستانهای شده در سال  ۱۴۰۱پیش خواهد رفت .قرار بر این است که ابتدا در
هر منطقه یک بوستان مادر و کودک به صورت آزمایشی احداث شود.
مادر وکودک
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ادامه
احصا میشود عنوان کرد :پس از بهره برداری از این بوستانهای آزمایشی بازخورد هر

عمومی میشود.
وی با اشاره به اینکه برای متهمان ،پرونده تشکیل و تحویل مقامات
قضایی استان شدند ،درهمین خصوص به نیابت از مدیرعامل این شرکت از
همکاری صمیمانه و تالش دلسوزانه نیروی انتظامی منطقه و دستگاه قضایی
و همراهی بسیجیان جان برکف در به دام انداختن سارقان سیم های برق و
کشف رمز ارزهای غیرمجاز تقدیر کرد و گفت :نیروی انتظامی و دستگاه قضا،
بالهای صیانت از اموال عمومی و امنیت اجتماعی هستند که با حمایت خود در
کاهش مشکالت  ،شرکت توزیع نیروی برق را همراهی کرده اند و ما قدردان
این تالش های شبانه روزی هستیم.
مدیر حراست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در پایان از مردم
خواست در صورت مشاهده افراد و خودروهای مشکوک اطراف پایه های برق
و یا حین ارتکاب جرم ،سریعا مراتب را از طریق شماره تلفن  ۱۱۰به پلیس و
یا حراست توزیع برق در شهرستان ها گزارش کنند.

یک از بوستانهای احداثی در مناطق  ۲۲گانه احصا خواهد شد تا در
صورت نیاز به اصالح ،بازنگری در طراحی صورت گیرد.
بهرامی با بیان اینکه پس از بازنگری و اعمال اصالحات ،ساخت
بوستانهای مادر و کودک به محالت شهر توسعه پیدا میکند ،یادآور
شد :سال گذشته  ۲۷بوستان مادر و کودک در مناطق مختلف شهر
تهران ساخته شده است و با برنامه ریزی های صورت گرفته راه اندازی
بوستان مادر و کودک در  ۳۲۵محله دیگر نیز در دستور کار قرار
گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد :امسال هم برنامه ویژهای برای توسعه
هدف گذاری شده است اما با دریافت بازخورد شهروندان و بازنگری
در طراحی و اعمال اصالحات مورد نیاز ،بوستانهای مادر و کودک در

محالت توسعه مییابد و بر تعدادشان افزوده میشود تا تمام مادران و
کودکان پایتخت از این خدمات ویژه بهره ببرند.

