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اخبار

برپایی محفل انس با قرآن در مساجد و
سرای محالت منطقه 19

همزمان با حلول ماه مبارک رمضان ،ویژه برنامه های فرهنگی
قرآنی در شهرداری منطقه  19برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19حمید بهرامی
معاون اجتماعی و فرهنگی با اشاره به تدارک برنامه های قرآنی
به منظور تقویت انس با قرآن در بین روزه داران افزود :به همین
مناسبت محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی و ممتاز
کشوری و قرائت یک جزء از کالم ا ...مجید دربوستان شقایق ،امام
زاده علی اکبر(ع) ،روستای پالئین ،سرای محالت 14گانه و مساجد
منطقه برگزار خواهد شد.همچنین درپایان ماه مبارک مسابقه
مفاهیم قرآنی از سی جزء قرائت شده بین شرکت کنندگان در این
طرح برگزار و به برترین ها جوایزی اهدا خواهد شد.وی ادامه داد:
با هماهنگی هیئت امنا درطرح غبارروبی مساجد و اماکن مقدس،
شستشوی فرش و نماهای بیرونی در نواحی پنجگانه انجام خواهد
شد  .بهرامی درخصوص برپایی برنامه های فرهنگی در این ایام
بیان کرد :تدارک مسابقات نهج البالغه ،برپایی نمایشگاه کتاب با
محوریت زندگینامه امام حسن مجتبی(ع) درسرای محله خانی آباد
نوشمالی ،اعزام نمازگزاران به تور نمایشگاه قرآن کریم ،تقدیر از نو
روزه داران وشرکت شهروندان روزه دار در راهپیمایی روز قدس از
جمله برنامه های ویژه در روز های ماه مبارک رمضان است.
معاون شهردار منطقه اجرای کالس های آموزشی قرآنی را
از دیگر برنامه های ماه مبارک رمضان اعالم و خاطر نشان کرد :این
کالس ها به شکل رایگان در دوره های رو خوانی ،روانخوانی( تجوید
سطح  1و  )2و تفسیر مفاهیم قرآنی برگزار می شود .این مسئول یاد
آور شد :طرح اکرام ایتام در ماه مبارک رمضان با ضیافت افطاری در
بین نیازمندان محالت محروم همراه با اجرای برنامه های فرهنگی
در امام زاده علی اکبر روستای پالئین برگزار خواهد شد .به گفته
وی برگزاری مراسم معنوی شب های آسمانی قدر ،بزرگداشت مقام
حضرت خدیجه (س) ،جشن والدت امام حسن مجتبی(ع) ،برپایی
دوره های آموزش سبک زندگی دینی ،موضوعات اعتقادی و احکام
و معارف دینی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

غبارروبی  74مسجد در محله های مرکزی
پایتخت در آستانه ماه رمضان انجام شد

از سوی شهرداری منطقه  11در آستانه ماه مبارک رمضان
آیین غبار روبی و عطر افشانی  74مسجد در محله های مرکزی
پایتخت انجام شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 11
نصراله آبادیان شهردار منطقه  11ضمن اعالم برنامه های معاونت
اجتماعی و فرهنگی برای ماه مبارک رمضان ،گفت 13 :عنوان
برنامه پیش بینی شده است که در مسجاد ،سرای محالت  ،بوستان
های منتخب  ،مهدیه و دیگر اماکن عمومی به اجرا در خواهد آمد.
آبادیان افزود :توجه به نگهداشت و نیز استمرار برپایی مراسم
دینی و مذهبی تمام مسجد از اولویت های مدیریت شهری است و
در همین راستا هر ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان آیین غبار
روبی و عطر افشانی مساجد با همکاری ادارات اجتماعی و فرهنگی
نواحی چهارگانه انجام می شود.به گفته شهردار منطقه  11برگزاری
محافل انس با قرآن کریم ،برگزاری کالس های آموزشی سالمت
محمر  ،برگزاری مراسم افطاری با همکاری خیرین در مساجد
پنبه چی ،زعیم ،سادات هندی  ،ولی اهلل اعظم و  ، ...برگزاری
مراسم سوگواری و عزاداری وفات حضرت خدیجه(س) ،برگزاری
مراسم جشن و سخنرانی به مناسبت والدت امام حسن مجتبی
(ع) در مساجد  ،برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب و سالمت در
بوستان دانشجو  ،برگزاری مراسم شب های قدر در مساجد سطح
منطقه و مهدیه تهران  ،برپایی پردیس فرهنگی به مناسبت روز
قدس در بوستان دانشجو ،برگزاری مسابقات ورزشی در بوستان
رودکی  ،بوستان رازی  ،سرای محالت  ،مجموعه ورزشی الزهرا ،
اعزام شهروندان به مسیر راهپیمایی روز قدس  ،اهداء سبد کاال به
نیازمندان با مشارکت خیرین و برپایی ایستگاه صلواتی عید فطر در
میدان انقالب از برنامه های پیش بینی در ماه مبارک رمضان است.

اجرای طرح «کاشت درخت به درخواست
شما توسط ما» در منطقه 10

با هدف توسعه فضای سبز و ایجاد زیبایی بصری و تلطیف
هوا ،طرح «کاشت درخت به درخواست شما توسط ما» در منطقه
 10اجرا می شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،10
مهدی شیروانی مدیر اداره فضای سبز منطقه ضمن اعالم این خبر
گفت :در این طرح به دلیل محدودیت های موجود مکانی برای
توسعه فضای سبز ،از شهروندان خواسته شده تا در صورت تمایل
درخواست های خود را برای کاشت درخت در محدوده مقابل منازل
با اداره فضای سبز مطرح کنند.گفتنی است در این طرح ضمن
نصب اکران تبلیغات محیطی و جلب مشارکت اهالی برای حفظ
و نگهداری فضای سبز ،شهروندان ساکن منطقه  10می توانند
درخواست های خود را با شماره تلفن  96019622کارشناسان
اداره فضای سبز در میان بگذارند تا با حضور عوامل اجرایی این
اداره نسبت به کاشت درخت و اهدای بروشور آموزش نگهداری آن
به درخواست کنندگان اقدام شود.

اجرای عملیات تعریض معابر منتهی به تونل
آرش -اسفندیار

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  3گفت :عملیات
تعریض خیابان های راجیان و شاهین در ضلع شرقی تونل
آرش-اسفندیار برای افتتاح فاز اول این تونل رو به اتمام است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3امیرهوشنگ گل
محمدی با بیان اینکه تعریض تقاطع های راجیان و گوی آبادی
در ضلع غربی به پایان رسیده ابراز داشت :تمامی معارضین
ملکی در ضلع جنوب خیابان راجیان حد فاصل خیابان عمرانی
تا خیابان گوی آبادی ،تملک و عملیات تسطیح و آسفالت به
پایان رسیده است.معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3
ابراز داشت :در کل مسیر ،تمامی تیرهای برق ،رفع معارض
شده و با این اقدام کل شبکه برق رسانی این محدوده نیز
نوسازی شده است.گل محمدی خاطرنشان کرد :خیابان شاهین
حد فاصل خیابان گوی آبادی تا میدان الدن در ضلع جنوب
کامال تعریض شده است و به جهت رفاه مالکین امالک ضلع
جنوبی،کد پروژه به نحوی تعریف شده که ضمن رعایت شیب
عرضی خیابان برای جمع آوری آبهای سطحی ،وضعیت ورود و
خروج خودروها در پارکینگ و درهای ورودی به آن نیز مورد
بهسازی قرار گرفت .معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3
افزود :همچنین تعریض ضلع جنوبی خیابان راجیان حد فاصل
خیابان دلیری تا عمرانی و رفع معارضین تاسیساتی با حذف
تیرهای برق به صورت کابل زمینی در این محدوده انجام و به
اتمام رسیده است.
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شهری

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خبر داد؛

توزیع افطاری ساده در  4میدان پرتردد تهران

رییس سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران از برپایی سفره
افطاری ساده در  4میدان پرتردد
پایتخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان
فرهنگی و هنری شهرداری تهران،
سعید اوحدی در آستانه ماه مبارک
رمضان با مراجع عظام تقلید در شهر
مقدس قم دیدار کرد و در این دیدار
درباره فعالیتهای فرهنگی سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران و
همکاری این سازمان با مراجع تقلید
و تقویت زیرساختهای فرهنگی
صحبت کرد.
رییس سازمان فرهنگی هنری
در این سفر با آیات عظام علوی
گرگانی ،سبحانی ،جوادی آملی و
مکارم شیرازی دیدار کرد و در این
دیدارها ابتدا به معرفی این سازمان
پرداخت و گفت :سازمان فرهنگی
هنری هیئت امنایی متشکل از ۱۱
شخصیت حقوقی شامل شهردار
تهران ،رییس شورای شهر تهران،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزیر
آموزش و پرورش ،رییس سازمان
صدا و سیما ،رییس سازمان تبلیغات
اسالمی ،فرمانده نیروی مقاومت
بسیج ،رییس حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی ،مدیرعامل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
رییس شورای فرهنگی اجتماعی
زنان شورای عالی انقالب فرهنگی
و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها است.
وی افزود :ترکیبی که مقام
معظم رهبری برای هیئت امنای
این سازمان تدبیر کردند ،در بین
مجموعههای فرهنگی کشور کمنظیر
است .توقع هم بر این است که وقتی

وزیر آموزش و پرورش عضو هیئت
امناست ،سازمان فرهنگی هنری
بتواند با بدنه دانشآموزی کشور
ارتباط داشته باشد .برای اعضای
دیگر هم به همین ترتیب است.
بودجه این سازمان را هم مجلس
مصوب کرده که شهرداری تهران
باید درصدی از بودجه شهرداری را
صرف امور فرهنگی کند.
اوحدی ادامه داد :با این همه،
تهران متناسب با توسعه شهری،
بلندمرتبهسازی و ظرفیت اقتصادی
که دارد ،در حوزه فرهنگی به اندازه
کافی رشد نکرده است .یکی از دالیل
این امر ،مجموعههای متعددی
است که کار موازی میکنند .یکی
از رویکردهای ما این است که به
سمت یک انسجام فرهنگی برویم.
سازمان فرهنگی هنری  ۶۰۰مرکز
فرهنگی در اختیار دارد که با هیچ
مجموعهای در تهران قابل قیاس
نیست ۳۸۰ .کتابخانه با یک میلیون
نفر عضو و دو و نیم میلیون کتاب
و سه کتابخانه به صورت اختصاصی
برای نابینایان را هم در اختیار داریم.
وی به ظرفیتهای زیرساختی
سازمان فرهنگی هنری اشاره کرد و

گفت :بزرگترین سالن تئاتر کشور
با عنوان پردیس تئاتر تهران را داریم
که متاسفانه تا کنون بهرهبرداری
خوبی از آن نشده است .همچنین در
حوزه سینما نیز سومین استودیوی
فیلم سازی بزرگ کشور با عنوان
تصویر شهر متعلق به سازمان
فرهنگی هنری است.
به گفته اوحدی ،در سال
گذشته بیش از  ۲۰میلیون نفر-
ورود به مراکز سازمان داشتیم .به
دلیل اینکه فضای فرهنگسراها امن
است ،خانوادهها هم راحتتر اعتماد
میکنند ۷۶ .مهد کودک داریم که
پذیرای کودکان است و  ۱۰۰هزار
نفر هم از کالسهای قرآن سازمان
فرهنگی هنری به صورت رایگان
استفاده کردهاند.
رییس سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران با اشاره
به برنامههای ماه رمضان در این
سازمان گفت :در ماه مبارک
رمضان برنامهای با عنوان «بچه های
محراب» را داریم که در مسابقهای
بهترین مؤذن و بهترین مکبر
نوجوان انتخاب و تقدیر میشود.
همچنین در میدان امام حسین

(ع) و چهار میدان پرتردد دیگر
تهران افطاری ساده توزیع خواهد
شد .جشنی با عنوان «دعوت» نیز با
همکاری صدا و سیما و کمیته امداد
برگزار میشود که به آزادی زندانیان
جرائم غیر عمدی و تأمین هزینه
درمان بیماران خاص میپردازد.
وی ادامه داد :در ماه رمضان
پویشی ایجاد میشود که وعده
غذایی سحر اقشاری مانند پاکبانان
و سایر خدماترسانان تهران توسط
مردم نیکوکار تأمین شود .دو برنامه
قرآنی «انس با قرآن» نیز برای
حفظ و قرائت قرآن در ماه رمضان
و «عمری با قرآن» برای تجلیل از
فعاالن قرآنی برگزار خواهیم کرد.
اوحدی در این دیدارها با بیان
اینکه عمده فعالیتهای سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران در
حوزه تحکیم بنیان خانواده است
گفت :در این دوره سعی میکنیم
خروجی برنامه ریزیهای فرهنگی
این سازمان به گونهای باشد که اثر
ملموس آن را در افزایش آمار ازدواج
و کاهش آمار طالق شاهد باشیم.
بر اساس گزارش رسانه خبری
سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران ،رییس سازمان فرهنگی
هنری در ادامه تاکید کرد :در تمامی
برنامههای سازمان فرهنگی هنری،
توجه ویژهای به جوانان و مشکالت
آنان شده است و برنامههای آینده در
همین زمینه برنامهریزی شده است.
در این دیدارها مراجع عظام
تقلید پس از شنیدن گزارش
رییس سازمان فرهنگی هنری ،به
ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای
اجرای بهتر برنامههای فرهنگی
پرداختند.

اجرای عملیات ترافیکی سراسری خط کشی هاشور و خط ایست در سطح منطقه21

سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک
منطقه 21از اجرای عملیات ترافیکی سراسری خط
کشی هاشور و خط ایست در سطح معابر عبوری
پرتردد ورودی غربی پایتخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،21
محمدرضا سالمی سرپرست معاونت حمل ونقل
و ترافیک این منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت:
عمليات ترافیکی سراسری بهسازی خط کشی معابر
عبوری ورودی غربی پایتخت به منظور تحقق مبحث
مهم و خطیر نگهداشت شهر و ایمن سازی معابر در
سطح منطقه 21انجام شد.

وی در ادامه؛ هدف کلی از خط کشی معابر را
تنظیم حرکت وسایل نقلیه در سطح معابر و بزرگراه
ها و همچنین هدایت و راهنمایی رانندگان در حین
رانندگی به منظور پیشگیری از بروز خطر و تصادفات
احتمالی عنوان کرد.سالمی در خاتمه با اشاره به اتمام
عملیات خط كشي هاشور در میدان کمال الملک و
خط ایست در تقاطع های مجهز به سیستم چراغ
راهنمایی زماندار که از معابر پرتردد منطقه21
محسوب می شوند ،یادآور شد :هدف از اجرای طرح
ترافیکی سراسری در ورودی غربی پایتخت« ،احیاء
و نوسازی خط کشی های سطح منطقه »21است تا

مدیرعامل سازمان ارتباطات و فناوری اطالعات شهرداری
تهران از رونمایی از سامانه داده های تهران در هفته آینده خبر داد.
محمد فرجود در «سمینار یکروزه شاخصهها و شاخصهای
مدیرعامل سازمان ارتباطات
و فناوری اطالعات شهرداری شهرهوشمند» با اشاره به شعار امسال اتحادیه جهانی ارتباطات
تهران خبر داد و مخابرات گفت :امسال نام «هوش مصنوعی» بهعنوان فناوری
تغییردهنده که قرار است برای بهبود زندگی مردم جهان بهکاربرده
شو،د از سوی اتحادیه جهانی ارتباطات مطرح شده است.
وی با اشاره به افزایش جمعیت افزود :براساس آمارها رشد
شهرنشینی در ایران به بیش از  65درصد رسیده است.
فرجود با بیان اینکه پیشبینی میشود جمعیت تهران به
بیش از  10میلیون نفر برسد و در آینده ابر شهر شناخته شود،
اظهار کرد :با این حال تهران جزء رده  10تا  15درصد دنیا به
لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی قرار دارد .در واقع در حال حاضر
با استانداردهای شهرنشینی فاصله زیادی داریم.
دبیر شورای راهبردی تهران هوشمند با بیان اینکه حملونقل

سامانه داده
های تهران
هفته آینده
رونمایی
می شود

تردد وسایل نقلیه نظم گیرد و همچنین امنیت بیشتر
جهت تردد عابران پیاده در معابر و خیابان های سطح
این منطقه فراهم شود.

کودکان منطقه  7با اخالق شهروندی آشنا می شوند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  7از اجرای طرح
شهر در دست بچه ها در این منطقه با هدف آشناسازی کودکان با
اخالق شهروندی خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 7
محمدرضا غالمی با اعالم این مطلب افزود  :در راستای زمینه سازی برای
تربیت ،فراهم آوردن امکان رشد ذهنی ،اجتماعی و شکوفایی استعدادها
و خالقیت کودکان با حضور در سطح شهر ،نقش پذیری و مشارکت در
تصمیمات پروژه های شهری با رویکرد شهر دوستدار کودک و تعامل
بیشتر کودکان و نوجوانان برای مدیریت شهری ،این طرح اجرا می شود.
وی در ادامه عنوان کرد  :اهداف این طرح آشنا سازی کودکان با
فرآیندها و مفاهیم مدیریت شهری ،زمینه سازی تحقق رویکرد مصوبه
شهر دوستدار کودک ،بازدید کودکان از پروژه های شهری ،شناخت بهتر
شهر و شیوه های آن به منظور تقویت روحیه مشارکت جویی و مسئولیت
پذیری ،کاوش و یادگیری در فضاهای شهری بخشی از اهدافی است
که در این طرح دنبال می شود.به گفته معاون شهردار منطقه  7ارتقاء
روحیه امید و نشاط و افزایش تحرک و پویایی در فعالیتهای جمعی و
گروهی ،زمینه سازی ایجاد عالقه و تعلق پذیری کودک نسبت به شهر،
رشد و بالندگی اخالقی و فرهنگی کودکان و فراههم ساختن بهترین
خدمات در دوره کودکی از دیگر اهداف اجرای طرح شهر در دست بچه
ها است.وی در پایان تاکید کرد  :به منظور آموزش غیرمستقیم کودکان
با مضامین درسی و آشنایی با فعالیتهای شهرداری ،اردوهای نیم روزه ای
برای کودکان ساکن منطقه در قالب برنامه شهر در دست بچه ها برگزار
می شود.معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  7عنوان کرد :در سال
 96آمار تورهای شهر در دست بچه ها  142تور بوده است ،بطوریکه اهم
این بازیدها از شورای اسالمی شهر تهران ،سازمان جغرافیا ،مسجد امام
حسین(ع) ،آسمان نما ،موزه رضا عباسی و  ...و اماکن شاخص سطح
منطقه بازدید بوده است.
مدیرعامل راهآهن شهری تهران و حومه:

حفاری مترو در محدوده چشمهعلی
تا  2ماه آینده به اتمام می رسد

مدیرعامل راهآهن شهری تهران و حومه گفت :حفاری این تونل
بهصورت مقطعی روی دبی آب چشمهعلی تأثیر داشته و تا دوماه دیگر
دستگاه «تی.بی.ام» از این محدوده خارج میشود.علی امام با اشاره به
وضعیت دبی آب چشمهعلی به دنبال اجرای خط  6مترو تهران ،اظهار
کرد :میزان دبی آب چشمهعلی مانند هر چشمه دیگری تابع شرایط
کنونی سفرههای آب زیرزمینی و تغییر اقلیم کشور و افت منابع آبی
است .باید بررسیهای جامعی توسط متولیان امر در مورد حوزه آبریز
تهران و تغییرات آن بر چشمهعلی صورت گیرد.وی افزود :حفاری طرح
توسعه جنوبی خط  6مترو بر چشمهعلی اثرات مقطعی محدودی داشته
است اما این اثرات گذراست و در حفاری تونل هم اشتباهی رخ نداده
است.مدیرعامل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه عنوان کرد :حفاری
تونل باعث نشتی آب سفرههای آب زیرزمینی میشود که ممکن است
در برخی اوقات روی دبی آب چشمهعلی تأثیر بگذار د که البته موقتی
است و تا دو ماه آینده که حفاری از موقعیت فعلی عبور کند ،تأثیر آن
بر روی دبی آب به صفر میرسد.وی با بیان اینکه دستگاه طی بی آم
ضمن حفاری ،الینینگ و پوشش بتنی تونل را هم انجام می دهد ،تصریح
کرد :این تکنولوژی باعث میشود بالفاصله پس از حفاری به وسیله بتن
پوشش داده میشود و با اتمام حفاریهای این قسمت در دوماه آینده،
دیگر مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.
به گفته امام؛ از سال گذشته از متخصصان دانشگاهی در این زمینه
دعوت کردیم تا با برگزاری پنل علمی موضوع را بررسی کرده و نظرات
خود را ارائه دهند که نظر این هیئت علمی این بود که از لحاظ حفاری،
تونل خط  6جای نگرانی برای آب چشمهعلی وجود ندارد.

سبز در ایران سهم پایینی دارد ،ادامه داد :بیش از  7هزار و 500
تن زباله در تهران تولید میشود که این آمار نشان از پایین بودن
استانداردها در تهران دارد .از سوی دیگر شهر تهران بیش از 25
درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
فرجود با بیان اینکه شهر هوشمند یک عرصه توسعهیافته
برای شهرنشینی است ،تصریح کرد :به همین منظور در این
سازمان آئیننامه شورای راهبردی را تدوین کردیم و در حال حاضر
این آئین نامه از سوی شهردار وقت ابالغشده است .این در حالی
است که هستههای اجرایی تهران هوشمند نیز در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه هماکنون در سازمان فاوا شهرداری تهران
 71کاربر ثبتشده است ،افزود 1500 :سرور مجازی و 183
سرور فیزیکی فعال در این سازمان وجود دارد .تشکیل شورای
راهبردی شهرهوشمند ،تشکیل دبیرخانه ،تدوین سیاستها و عقد
تفاهمنامههای داخلی و خارجی از اقدامات انجامشده در  6ماه
گذشته بوده است.مدیرعامل سازمان ارتباطات و فناوری اطالعات

شهردار منطقه چهار در جمع فعاالن حوزه ارتباطات:

روابط عمومی ها با شناسایی مشکالت شهروندان،
سخنگوی سازمان خود باشند

شهردار منطقه چهار تهران با اشاره به نقش روابط
عمومی ها در ارتقاء سازمان ها و افزایش رضایت مندی
شهروندان گفت :وظیفه روابط عمومی ها صرفا پاسخگویی
به ارباب رجوع نیست ،بلکه الزم است ضمن احصاء
مشکالت ،سخنگوی سازمان خود باشند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار
تهران ،سیدعلیرضا حسینی در نشست صمیمی با فعاالن
حوزه ارتباطات ،نقش روابط عمومی در سازمان ها را
تخصصی و کارآمد عنوان کرد و گفت :چنانچه در سازمان
ها روابط عمومی جایگاه واقعی خود را داشته باشد ،بسیاری

از نارضایتی ها و مشکالت برطرف خواهد شد.
وی با تاکید به افزایش اختیارات روابط عمومی در شهرداری تهران گفت :ظرفیت باالی مدیران و جسارت اهالی
روابط عمومی در یک سازمان می تواند رصد معضالت و مشکالت را ساده و تاثیرگذارتر کند.
شهردار منطقه چهار در ادامه افزود :امروزه متاسفانه حرفه خطیر روابط عمومی از نگاه جامعه و مدیران سازمانی
کم اهمیت و سهل الوصول است و روابط عمومی ارزش و جایگاه واقعی خود را دارا نیست .در صورتی که روابط عمومی
جایگاهی برای احقاق حق مردم است و رساندن حق مردم برعهده ماست.
حسینی با اشاره به رصد مشکالت مردمی از طریق روابط عمومی شهرداری ها گفت :روابط عمومی می تواند با
رصد و شناسایی به موقع مشکالت قبل از مطرح شدن آن توسط شهروندان ،معضالت و گره های احتمالی آینده را
پیش بینی و رفع کند.
وی افزود :بسیاری از نارضایتی های احتمالی شهروندان به جا و صحیح است و روابط عمومی به عنوان سخنگوی
آگاه یک سازمان می بایست برای آنها پاسخ صحیح و کارآمد داشته باشد.
شهردار منطقه چهار تهران خاطرنشان کرد :متاسفانه اقدامات خدمتگزاران مردم در شهرداری تهران به خوبی
بازخورد و اطالع رسانی نمی شود که روابط عمومی ها به عنوان حرفه ای تخصصی باید با ورود به موضوعات شهری
اینگونه خدمات را منعکس کنند.

شهرداری تهران با اشاره به سامانه حساب شهروندی گفت :طرح
ترافیک جدید با ثبتنام در این سامانه صورت میگیرد ،در واقع در
سامانه جدید ،کل سیستم طرح ترافیک و همینطور مدل تعامل
شهرداری با شهروندان هم تغییر کرده و براساس حساب شهروندی
سامانه «تهران من» ایجاد شده است .هماکنون  300هزارنفر در دو
ماه گذشته در این سامانه ثبتنام کردهاند.
فرجود با اعالم این خبر که هفته آینده از سامانه داده های
تهران رونمایی می شود ،گفت :این سامانه درباره داده های عمومی
است و بدین دلیل ایجاد شده تا شهروندان از وضعیت لحظه به
لحظه شهر تهران اطالع یابند.
وی با اشاره به برنامه های آینده سازمان فاوا شهرداری اظهار
کرد :تدوین برنامه تهران هوشمند ،یکپارچه سازی راهبردهای
شهرداری ،راه اندازی پایلوت ،ابالغ چهارچوب و سیاست های
شهرداری تهران و آغاز اجرای طرح های اولویت دار در سال 97
طی ماه های آینده انجام خواهد شد.

در آستانه ماه مبارک رمضان:

مسجد صاحب الزمان(عج)
با حضور شهردار منطقه  20غبار روبی شد

سید احمد صفوی شهردار منطقه  20به همراه هیئت
همراه در مراسم غبارروبی مسجد صاحب الزمان (عج)
شرکت کرد و از ویژه برنامه های مناسبتی ایام ماه مبارک
رمضان با محوریت مساجد خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20سید
احمد صفوی در این مراسم گفت :حضور در بین نمازگزاران
و شرکت در مراسم غبارروبی مسجد صاحب الزمان(عج) به
عنوان یکی از مراکز مذهبی که برای استقبال از ماه مبارک
رمضان آماده سازی می شود ،توفیق ارزشمندی است.
صفوی با اشاره به آئین آماده سازی مراکز مذهبی در
دهه آخر ماه شعبان ،افزود :با بهره مندی از برکات و فیوضات ماه رجب و شعبان آماده ورود به ماه مبارک رمضان که
ماه مهمانی خدا و نزول قرآن است ،می شویم.وی به غبارروبی  148مسجد منطقه  20اشاره کرد و ادامه داد :شستشوی
فرش تمام مساجد ،نظافت پیرامون و مسیرهای منتهی به مراکز مذهبی ،رسیدگی ویژه به پیام های مردمی محدوده
پیرامونی مساجد از مجموعه اقداماتی بوده است که مدیریت شهری برای استقبال از ماه مبارک رمضان انجام داده است.
صفوی اجرای ویژه برنامه های فرهنگی در قالب انس با قرآن ،محافل قرآنی و برنامه های مناسبتی را از دیگر
برنامه تدارک دیده شده در مراکز مذهبی منطقه  20برشمرد.وی مساجد را پایگاه و سنگر مهمی برای مسائل اجتماعی
و اعتقادی برشمرد و ادامه داد :فعالیت ها را باید به سمتی سوق دهیم تا حضور شهروندان و به ویژه جوانان در مساجد
بیش از پیش شود و مساجد عالوه بر انجام فرائض دینی به محلی برای شور و مشورت های مسائل اجتماعی تبدیل
شود تا این پایگاه همچون گذشته نقش اثرگذاری در تمام شئونات زندگی بگذارد.شهردار منطقه  20با اشاره به اینکه
شهرداری تهران همچون گذشته در راستای مسجد محوری حرکت می کند و فعالیت ها و برنامه های اجتماعی و
فرهنگی محالت را نیز با محوریت مساجد اجرا می کند ،گفت :دیدار با نمازگزاران دیگر برنامه های معمول است که در
این حضور و دیدار های چهره به چهره با نمازگزاران به حل و فصل و رسیدگی به درخواست های شهروندان نمازگزار
نیز می پردازیم.در این مراسم مشاور مذهبی شهردار ،معاون توسعه منابع انسانی و شهرداران نواحی یک و دو منطقه
 20و مسئول امور مساجد شهرری و تعدادی از شهروندان حضور داشتند.

