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اخبار

بازدید مدیر کل امور ورزشی وزارت کار از
استراحتگاه و مجموعه فرهنگی ،تفریحی و
ورزشی کارگران مریوان

مدیر کل امور ورزشی وزارت کار و مشاور وزیر ورزش و جوانان
در امور ترویج و توسعه ورزش کارگری و مردمی سازی ورزش ایران
عصر امروز در بازدید مشترک با مدیر کل کار کردستان ،معاون اداره
ورزشی وزارت و رئیس اداره نظارت بر زائر سرا ها ،استراحتگاه ها
و مجموعه های ورزشی کارگران کشور و همچنین مشاور مدیر کل
امور ورزشی وزارت کار از استراحتگاه و مجموعه فرهنگی ورزشی
کارگران مریوان ،از خدمات رسانی این مجموعه کارگری به مردم
بویژه قشر کارگران ابراز رضایت کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
کردستان :کمال تنها با بیان اینکه از نزدیک شاهد اثرگذاری
مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگری در راستای ارتقاء وضعیت
رفاهی ،انگیزشی و سالمت کارگران هستیم ،گفت :این مراکز کمک
بزرگی به دولت در خدمت رسانی به جامعه بزرگ کارگران کشور
بوده است.
فرزاد پیشکاری مدیر کل کار کردستان هم در این بازدید
با بیان اینکه ارائه خدمات فرهنگی رفاهی به کارگران از اولویت
برنامههای ادارات کار است ،اظهار داشت :این مجتمع با  ۲۰واحد
اقامتی ،مجهزترین و تنها مرکز فرهنگی ویژه کارگران در غرب
ایران است که هر ساله میزبان جمع زیادی از کارگران و ورزشکاران
کارگر در سراسر کشور بوده و ساالنه بسیاری از همایش ها و
جشنواره های کارگری در زمینه های فرهنگی ،ورزشی و ...در این
مجتمع برگزار میشود.
پیشکاری با ابراز خرسندی از حمایت های امور ورزشی وزارت
کار ،گفت :مصوبه  ۲میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیس جمهور
محترم به استان کردستان گرفته شده که با این مبلغ مقدمات
احداث زمین چمن مصنوعی این مجموعه ورزشی را فراهم خواهیم
کرد.

پیگیری جدی و رفع مشکالت مخابرات
شهرستان های بندرترکمن و گمیشان در
کوتاهترین زمان

در جلسه رسیدگی به مشکالت ادارات مخابرات شهرستانهای
گمیشان وبندرترکمن برپیگیری جدی ورفع مشکالت در
کوتاهترین زمان ممکن تأکید شد .دکتر غالمعلی شهمرادی که در
جلسه رسیدگی به مشکالت ادارات مخابرات شهرستانهای گمیشان
وبندرترکمن سخن می گفت :با تأکید براینکه هدف از جلسات
هفتگی بررسی مشکالت ادارات مخابرات شهرستانها  ،رسیدگی و
رفع مشکالت در کوتاهترین زمان است ،خواستار پیگیری جدی
مسائل مطرح شده  ،شد.وی با تشریح وضعیت ارتباطی در این
دو شهرستان  ،بر توسعه مخابرات در شهرستانهای گمیشان و
بندرترکمن براساس نیاز مشتریان تأکید کرد وگفت :تالش در جهت
افزایش دایری تلفن ثابت  ،واگذاری بیش از پیش اینترنت پرسرعت
وارتقاء سطح خدمات وسرویس ها ،همچنین کاهش الوصولی ها
موجب خواهد شد روند اجرای برنامه های توسعه ای پیشرفت
خوبی داشته باشد .مدیر مخابرات منطقه گلستان در خصوص
رشد شاخص های عملکردی افزود  :استفاده حداکثری توانمندی
منابع انسانی و تجهیزات وامکانات موجود راه حلی برای رفع موانع
ومشکالت بوده و نیاز هست جدی تر به شاخص ها پرداخته و در
زمینه ارتقاءسطح عملکرد ،اقدامات موثر برنامه ریزی شود .در ادامه
مهندس چوگان رئیس اداره مخابرات شهرستان گمیشان ومهندس
قائمی رئیس اداره مخابرات شهرستان بندرترکمن به بیان مسائل
پرداخته ونیازها را مطرح وخواستار حمایت وپشتیبانی ستاد شدند .

بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان
از آغاز عملیات اجرایی FTTH
بلوار صیاد شیرازی گرگان

مدیر مخابرات منطقه گلستان از عملیات اجرایی پروژه
 FTTHدر بلوار صیاد شیرازی گرگان بازدید کرد .دکتر غالمعلی
شهمرادی در بازدید از عملیات اجرایی پروژه واگذاری سرویس
 FTTHبه ساکنان بخشی از بلوار صیاد شیرازی حد فاصل صیاد 40
تا بیمارستان صیاد گفت  :این پروژه با هدف جایگزینی فیبرنوری به
جای کابل مسی انجام می شود و به مرور در کل شهرستان گرگان
و استان انجام خواهد شد .وی این عملیات را در راستای نهضت
جهادی توسعه فیبر شرکت مخابرات ایران تحت عنوان « نجما»
دانست و افزود  :در اولین طرح اجرایی این پروژه مقرر شده است
با حفاری بیش از  5کیلومتر در منطقه صیاد  40الی بیمارستان
و تعدادی از کوچه های منظریه  ،ظرفیت سازی انجام شده و
متقاضیان بتوانند با مراجعه به مخابرات نسبت به دریافت این
سرویس اقدام نمایند .مدیر مخابرات منطقه گلستان ظرفیت ایجاد
شده پس از پایان این پروژه را برای  1100متقاضی عنوان کرد و
گفت  :قابلیت افزایش تعداد سرویس قابل واگذاری نیز وجود دارد .
با حضور مدیر کل کار کردستان
در نماز جمعه این هفته شهرستان سنندج:

مشکالت شهروندان در حوزه های مختلف
بویژه یارانه معیشتی رسیدگی شد

مدیر کل کار کردستان با حضور در نماز جمعه این هفته
شهرستان سنندج ،در دیدار چهره به چهره با نمازگزاران ،مشکالت
و درخواست های آنان را در حوزه های مختلف مورد رسیدگی قرار
داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
کردستان :فرزاد پیشکاری مدیر کل کار استان ظهر امروز با حضور
در نماز جمعه این هفته شهرستان سنندج ،مشکالت و درخواست
های نمازگزاران را در دیدار چهره به چهره مورد بررسی قرار داده
و دستور داد بصورت ویژه و سریع مشکالت آنان در حوزه های
مختلف به ویژه مشکالت نمازگزاران در خصوص یارانه معیشتی
بررسی و رفع شود.

اجرای طرح راه خدمت در خیابان میرداماد

با هدف بهسازی ظواهر شهری ،فضاها و زیرساخت های
شهری ،عملیات اجرایی طرح راه خدمت در خیابان میرداماد
آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۳حمید
جوانی شهردار منطقه گفت :در طرح جهادی راه خدمت ،عملیات
عمرانی ،ترافیکی و خدمات شهری برای تامین رفاه و جلب رضایت
شهروندان در خیابان میرداماد در حال انجام است و تا پایان شهریور
ماه ادامه دارد.جوانی به مطالبات با اهمیت شهروندان از مدیریت
شهری اشاره کرد و ابراز داشت :اجرای  ۳۳۰۰تن آسفالت مکانیزه،
اجرای  ۲حوضچه رسوبگیر ،لوله گذاری ،اجرای نهر عرضی به متراژ
 ۲۰متر و لکه گیری پیاده رو حدفاصل کازرون و شمس تبریزی از
جمله این فعالیت ها توسط معاونت فنی و عمرانی است.
شهردار منطقه  ۳ادامه داد :همچنین معاونت خدمات شهری
و محیط زیست نیز در زمینه های خدمات شهری ،فضای سبز،
ساماندهی و پسماند اقداماتی در محور میرداماد انجام داده که از آن
میان می توان به  ۸۸۰۰متر مربع رنگ آمیزی جداول ،نورپردازی
مجسمه میدان مادر ۲۱۵ ،متر مربع گل کاری ،نصب  ۲۰۳۰متر
مربع نرده طرح چوب ۶۵ ،مورد طعمه گذاری منافذ ورود و خروج
جانوران موذی ۱۶۵ ،مورد توزیع مخازن تفکیک پسماند خشک به
مراکز اداری اشاره کرد.جوانی ،پیاده روسازی خط کشی بلوک عابر
پیاده در ضلع شمال ،شرق و جنوب میدان مادر و تقاطع خیابان
بهروز ۲۲ ،کیلومتر خط کشی محوری ،تعویض  ۳۶عدد از استوانه
های ایمنی و تعویض و مرمت  ۲۰عدد از تابلوهای ترافیکی را از
فعالیت های معاونت حمل و نقل و ترافیک در اجرای طرح راه
خدمت برشمرد.
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سرپرست شرکت گاز مازندران :توجه به حقوق شهروندی الیروبی و پاکسازی ۲هزار متر طول مسیل ها
و انهار منطقه۱۴
و تکریم ارباب رجوع یک ضرورت اساسی است

ساری-مرآتی :سرپرست شرکت گاز استان مازندران
در نشست مسئولین انشعابات ادارات گازرسانی عنوان کرد:
توجه ویژه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع یک
ضرورت اساسی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران،
قاسم مایلی رستمی ،سرپرست شرکت گاز استان مازندران
با اشاره به اینکه تاکنون ۸۳۰هزار انشعاب گاز در استان
انشعاب گاز نصب شده است تصریح داشت :از ابتدای سال
تاکنون  ۳۲۰۰انشعاب گاز در استان مازندران نصب شد.
وی ادامه داد :بر اساس ماده  ۴قانون اساسی ،برقراری
انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی تا تعیین تکلیف قانونی مجاز است.
سرپرست شرکت گاز مازندران افزود :افزایش کیفیت خدماترسانی و رضایتمندی مشترکین و رعایت بیش از
پیش مسائل ایمنی نیز بهطور مستمر در دستور کار این شرکت قرار داشته و مستمرا ً مورد پایش قرار می گیرد.
مایلی رستمی همچنین برنامه گازرسانی به  101روستا تا پایان سال و بهرهبرداری از این طرحها به گونهای که
ضریب پوشش گازرسانی روستایی به باالی  96درصد برسد را ،از اهم برنامههای اولویتدار شرکت گاز استان مازندران
در سال جاری برشمرد.
به گفته وی ،در حال حاضر 98 ،درصد جمعیت استان مازندران از نعمت گاز بهرهمند هستند.
در ادامه این نشست ،رئیس بهره برداری شهرستان ها مسائلی در خصوص قوانین و مقررات انشعابات گاز مطرح
کرد.

مسیل ها ،انهارو حوضچه های زباله گیر منطقه  ۴۱با
هدف ارتقای سطح زندگی شهرنشینی الیروبی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،۴۱معاون
خدمات شهری و محیط زیست منطقه دراین باره گفت:
در این راستا اکیپ های ویژه به صورت روزانه تمامی
شبکههای اصلی و فرعی جمع آوری آب های سطحی،
کانال ها و مسیلها منطقه را پاکسازی و الیروبی می کنند.
وی با بیان اینکه عملیات پاکیزگی به جهت جریان
بی مانع آب در انهار ،اقداماتی چون نظافت ،الیروبی و
پاکسازی انهار روباز و روبسته ،پاکسازی حوضچه ها و کانال
ها با تخلیه زباله های انباشت شده به صورت گسترده در حال انجام است ،افزود :برای این منظور طی ماه اخیر نسبت
به الیروبی کانال ها ی هجرت ۰۸۲متر مربع ،سلیمانیه۰۶۵متر مربع ،حبیبی۰۴۳مترمربع و کانال تاکسیرانی ۰۶۲
مترمربع و حوضچه های منطقه اقدام شد .به گفته برزگر مرادی اقدامات الیروبی ،پاکسازی و تخلیه زباله در  ۴حوضچه
زباله گیر کوثر ،خاوران ،پارک سوار و خاوران و انهار روبسته در محدوده منطقه نیز بطور مستمر در حال انجام است.
برزگر مرادی با اشاره به الیروبی و نظافت مسیل ابوذر به عنوان طوالنی و عریض ترین مسیل عبوری منطقه و
شرق تهران نیز گفت:الیروبی و رسوب برداری مسیل ابوذر۰۸۶متر مربع انجام شد.وی خاطر نشان کرد:اجرای عملیات
الیروبی و پاکسازی توسط اداره مسیل ها و قنوات منطقه ،با هدف جمعآوری و انتقال زباله ها به خارج از شهر،
جلوگیری از انسداد مسیر آبراهه انهار ،عدم انباشت زباله حجیم و آب ماندگی ،جلوگیری از انتشار گاز و بوی متعفن
در فضای شهر و آلودگی های محیط زیستی ناشی از آن ،برای شهروندان در محیط شهری استمرار خواهد داشت.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان:

بندر امام خمینی(ره) در بخش ترانزیت کاال با سرمایه گذاران همکاری میکند

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان
گفت :زمینهی مناسب برای توسعه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی
به منظور افزایش حجم ترانزیت کاال و غالت در بندر امام خمینی(ره)
وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان ،مهران
میدری معاون اموربندری و اقتصادی این اداره کل اظهارداشت :منطقه ویژه
منطقه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) زمینهی تعامل و همکاری مشترک با
بخش خصوصی و سرمایهگذاران را بیش از پیش فراهم کرده این موضوع
میتواند فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به حوزه ترانزیت کاال و غالت گردد.
وی ادامه داد :در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت های بندر امام
خمینی(ره) به ترافیک یک طرفه (واردات کاالهای اساسی) اختصاص داده
شده است؛ در صورتی که امکان فعال شدن ترافیک  ۲طرفه در این بندر با
محوریت ترانزیت کاال نیز وجود دارد.
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوری خوزستان اضافه
کرد :باتوجه به وضعیت جهانی ،ترانزیت غالت از مسیر این بندر ،فعالیت خوبی

برای رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
میدری خاطرنشان کرد :به صاحبان کاال و همچنین سرمایهگذاران
پیشنهاد میشود که از ظرفیتهای موجود برای فعالیت بیشتر در بخش
ترانزیت استفاده شود.

مهلت ثبت نام در رشتههای معارفی
مسابقات قرآن تا  10تیرماه

ثبت نام در رشتههای معارفی چهل و پنجمین دوره
مسابقات قؤآن کریم اوقاف تا دهم تیرماه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم ،ثبت نام چهل و پنجمین دوره مسابقات
معارفی قرآن کریم اوقاف قم با محوریت آستان مقدس
امامزاده علی بن جعفر (علیه السالم) تا  10تیرماه سال
جاری ادامه دارد.
تمام خواهران و برادران باالی  18سال میتوانند در
این دوره از مسابقات در رشتههای تفسیر شامل تفسیر
سوره شعرا (از تفسیر نمونه) ،ترجمه نهج البالغه100( ،
حکمت اول ترجمه استاد انصاریان) و ترجمه صحیفه سجادیه (دعای  42تا  46ترجمه استاد انصاریان) شرکت
کنند.
جوایز این مسابقات 18 ،کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش  30میلیون ریال است.
آزمون سه رشته اعالم شده به صورت مجازی و در تاریخ  12مردادماه امسال برگزار میشود.
عالقمندان میتوانند برای ثبت نام به سایت اینترنتی  www.quraniran.irمراجعه کنند همچنین برای کسب
اطالعات بیشتر و محتوای رشتهها ،بستههای خبری و تصویری مورد نیاز در کانال اختصاصی مسابقات در پیامرسان
ایتا با شناسه  qomoghafبارگزاری شده است.

سه پایانه مکانیزه غالت در بندر امام خمینی(ره) ساخته میشود
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به انعقاد چهار قرارداد سرمایه
گذاری به ارزش  ۴۴هزار میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام
خمینی(ره) اشاره کرد و گفت :سه مورد از این قراردادها مربوط به ساخت
پایانه مکانیزه غالت است که بهره برداری از آنها؛ نوع تخلیه و بارگیری
کاالهای اساسی از کشتی ها در این بندر را متحول میکند.
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان
خوزستان افزود :با بهرهبرداری از پایانههای مکانیزه مدت زمان توقف کشتیها
در اسکله و تخلیه آنها  ۵۰درصد نسبت به شرایط فعلی کاهش می یابد.
میدری یادآورشد :یکی از این پایانهها تا پایان امسال و مابقی در سال
 ۱۴۰۳به بهره برداری میرسند.
وی فعالیت پایانههای مکانیزه غالت در بندر امام خمینی(ره) را زمینهساز
افزایش مزیتهای اقتصادی بیشتر در منطقه دانست و گفت :این پایانهها،
مزیتهای اقتصادی بندر امام خمینی(ره) را در تخلیه کاالهای اساسی و
سرمایهگذاری در زنجیرهی تأمین کاالهای مذکور را دو چندان میکند.

تجلیل از نخبه استان قم
در جشنواره ملی صعود

نخبه استان قم در جشنواره ملی صعود ویژه تجلیل
از استارت آپ های شاهد و ایثارگر که با حضور معاون
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مرکز
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد ،مورد
تجلیل قرا رگرفت.
به گزارش ایثار واحد استان قم ،رویداد استارت آپ
های شاهد و ایثارگر سال گذشته برای اولین بار در سه
سطح استانی ،منطقه ای و ملی برگزار شد که استان قم
یکی از پنج استان معین کشور انتخاب و در مرحله اول
داوری هشت نفر در چهار سطح علمی و فناوری بعنوان

نفرات برتر انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این رویداد منطقه ای که دی ماه در استان قم برگزار شد ،در مرحله دوم داوری چهار نفر در چهار سطح TRLبه
مرحله کشوری راه یافتند و بعد از داوری ها در سطح ملی دو نفر از منطقه قم از استانهای قم و چهارمحال نفرات اول
و دوم را کسب کردند .طاهره محمودی احمد آبادی از استان قم ،استارت آپ خود را با عنوان وسیله و نرم افزار جامع
آموزش مفاهیم جهتی و حرکتی به کودکان به صورت بصری ،المسه و صوتیو آلودگی ارایه کرد و حایز رتبه برتر شد.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه مرکز رشد و نوآوری شاهد از ایده های استارت آپ های شاهد و ایثارگر استانها
برگزار شد.

شهردار تهران خبر داد؛

افتتاح مجتمع نگهداری معتادان متجاهر در هفته آینده

زاکانی با بیان اینکه ما بارها اعالم کردهایم در مقابل معتادان شهر تهران
مسئول هستیم ،گفت :هفته آینده مجتمعی  ۲هزارو  ۲۰۰تختی برای معتادان
متجاهر به بهرهبرداری خواهد رسید.
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز -یکشنبه پنجم تیرماه -۱۴۰۱
در دیدار خود با بسیج اساتید که در دانشگاه صنعتی امیر کبیر با محوریت
«بررسی چالش های مدیریت شهری» برگزار شد در سخنانی با اشاره به این
موضوع که ما میراثی به نام کالنشهر تهران داریم که خوبی ها ،نواقص و
معایبی رو به عنوان یک مجموعه دارد ،گفت :شهر تهران از فرسودگی رنج می
برد و در کنار این فرسودگی و بی هویتی شهر ،از بعد بی عدالتی نیز فاصله
بین شمال و جنوب تهران زیاد است.
شهردار تهران با بیان این مطلب که شهر از  ۳ضلع شهر ،شهروند و
مدیریت شهری تشکیل شده است ،ادامه داد :شهر و مدیریت شهری به این
منظور فعالیت می کند که شهروند ما به بهترین نحوی بتواند زندگی کند و
به همین منظور هنگامی که به تهران نگاه می کنیم این شهر به غیر از هویت
پایتخت جمهوری اسالمی ایران بودن هویت ثانویه دیگری ندارد.
زاکانی ادامه داد :تهران باید متحول شود و این تحول باید ما را به یک
چشم انداز برساند« .تهران کالنشهر الگوی جهان اسالم» شعار نیست و این
یک چشم انداز برای مدیریت شهری پایتخت است.
وی با تاکید بر این نکته که شهروندان ما شهروندان خوبی هستند
که از شرایط موجود ناراضی هستند ،بیان کرد :ما باید به دنبال تکریم
شهروند باشیم .اگر ما تالش کنیم شهر را به عنوان یک الگو قرار دهیم
باید تالش کنیم تحولی همه جانبه با حضور مردم رقم بخورد زیرا بر هم
انباشتگی مشکالت کالنشهر تهران موجب شده است یک دستگاه و دو
دستگاه نتوانند این مشکالت را حل کند و باید موجی با محوریت مردم
و نخبگان ایجاد شود.
زاکانی تصریح کرد  :باید به مرحله ای برسیم که مردم برای حل مشکالت
شهری ورود و مشارکت موثر داشته باشند.
وی بیان کرد :از زمان ورودمان به مدیریت شهری تهران با میراثی از
جمله قرض  ۳ماهه برای پرداخت حقوق مواجه بودیم که این دست از اقدام
ها به ایجاد و انباشت بدهی ها منجر شده بود.
شهردار تهران با تاکید بر این مطلب که اساس حرکت خود در مدیریت
شهری را بر اصل توجه توامان به روح و جسم شهر قرار دادیم ،ادامه داد:

آمادگی
شهرداری منطقه
یک جهت حضور
در نمایشگاه
تهران ۱۴۰۱

داری در تهران شود.
شهردار تهران افزود :برای بلند مدت به دنبال نوسازی شهر تهران هستیم
و در ادامه این اقدام با معماری ایرانی و اسالمی شاهد بازطراحی شهری
هستیم که برای رسیدن به این هدف قطعه زمین های اطراف ایستگاه های
مترو احصاء شده است و از طریق این اقدام به دنبال منبع خلق ثروت برای
توسعه زیر ساخت ها هستیم که برای این کار بلندمدت ستادی تشکیل شده
و معاونت شهرسازی و معماری ما نیز در حال فعالیت در این حوزه است.

ماده  ۵۵قانون شهرداری ها وظایفی را برعهده مدیریت شهری گذاشته است
که بسیاری از بندهای آن در مدیریت شهری مانند توجه به تامین مسکن
استطاعت پذیر پیش از این دوره مغفول مانده بود.
زاکانی ادامه داد :مدیریت مشارکتی را برای خود به عنوان یک اصل قرار
دادیم زیرا یکی از مشکالت موجود برای مدیریت ها «فقر تفکر»است.
وی در تشریح دیگر چالش های مدیریت شهری پایتخت بیان کرد :در
بخش حمل و نقل با میراثی مواجه هستیم و از زمان فعالیت خود مدل کاری
را به گونه ای قرار دادیم تا بتوانیم با ایجاد شرایط جدید از نقطه موجود عبور
کنیم.
شهردار تهران افزود :در حوزه مسکن  ۳دسته کار در دست اقدام است که
به کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود .فعالیت ما در کوتاه
مدت ناظر به مصوبه هیات وزیران ،اجاره داری و تملک از طریق تسهیالت
است تا بتوانیم از این طریق به همشهریان خود که  ۵۱درصد آنها اجاره نشین
هستند کمک کنیم.
زاکانی با تاکید بر این موضوع که شهرداری خود را مکلف می داند که
نقش افرین و مسئول در حوزه مسکن باشد ادامه داد :بعد از تشکیل قرارگاه
مسکن زمین های فریز شده در مناطق احصاء و لکه گذاری شده است که
برای ساخت و ساز در حال فعالیت و مشارکت با نهادها و مجموعه های
مسئول هستیم.
وی بیان کرد :در بخش استیجاری در حال دنبال کردن مسیری هستیم
که شهرداری مالک خانه های استیجاری باشد و شهرداری بازیگر اصلی اجاره

شهرداری منطقه یک با همکاری معاونت ها ،نواحی ،ادارات
جهت حضور در نمایشگاه تهران  ۱۴۰۱اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،شورای
معاونین با محوریت روابط عمومی و با هدف هماهنگی در راستای
برگزاری نمایشگاه تهران  ۱۴۰۱با عنوان « شهرهای خواهرخوانده
و توانمندی مدیریت شهری تهران  »۱۴۰۱امروز شنبه  4تیر
ماه تشکیل جلسه داد و هر یک از مدیران شهری با ارائه نظرات
و اقدامات قابل نمایش در این نمایشگاه ،به بحث و تبادل نظر

زاکانی در تشریح دیگر اقدام های انجام شده از سوی مدیریت شهری
با بیان این مطلب که هفته آینده مجتمع ایستگاهی بزرگی را افتتاح
خواهیم کرد که ظرفیت  ۲۱رام قطار را دارد ،گفت :از دیگر اقدام های
انجام شده میتوان به فعالیت در حوزه هوشمند سازی بار و مسافر اشاره
کرد که فعالیت هایی به شکل ترکیبی برای انجام سفر در حال برنامه
ریزی است.
شهردار تهران در تشریح بخشی از اقدام های انجام شده در حوزه
مسئولیت اجتماعی افزود :هفته آینده  ۲هزارو  ۲۰۰تخت برای معتادان افتتاح
و به بهره برداری خواهد رسید و ما بارها اعالم کردیم که در مقابل معتادان
شهر تهران مسئول هستیم.
زاکانی ادامه داد :امروز ما در مدیریت شهری اشکال های متعدد
داریم اما ما در حال «شدن» و «تغییر و تحول» هستیم و برای رسیدن
به این هدف نیازمند مشارکت با دستگاه های متفاوت ،نهادهای انقالبی
و نخبگان هستیم.
وی بیان کرد :موضوع فناوری در شهر ما بسیار اهمیت دارد و به همین
منظور در حال ایجاد زیر ساخت هایی از جمله پارک های علم و فنآوری در
داخل شهر تهران هستیم که نمونه این دست اقدامات راه اندازی نمایشگاه
دائمی فناوری در بوستان گفت و گو است تا اهل علم و دانش ما (استاد و
دانشجو)تهران را ترک نکند.
به گزارش خبرنگار شهر در این جلسه تعدادی از اساتید و فعاالن
دانشجویی پیرامون موضوعاتی از جمله توجه بیش از گذشته به مساجد در
سطح شهر ،ترافیک شهری و توجه به حمل و نقل عمومی ،تعریف بسته های
کوتاه مدت زود بازده و توجه به عدالت و افزایش رابطه دانشگاهیان و نخبگان
با مدیران شهری به بیان دغدغه های خود در حضور شهردار تهران پرداختند.

پرداختند.
بر اساس همین گزارش در این نشست مقرر شد در کنار
معرفی منطقه یک ،افزایش تعامالت بیشتر در سطح شهر تهران
بین مردم و شهرداری ،شهرداری با مردم و ارتباط ستاد منطقه با
ستاد شهر تهران ،بحث ارائه توانمندی ها و امکان جذب سرمایه
به لحاظ حضور کشورهای خواهر خواننده مورد تاکید قرار گیرد.
گفتنی است این نمایشگاه  12الی  17تیر ماه در بوستان
گفتگو برگزار می شود.

