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اجتماعي

وطن امروز شماره 2487

نبضجامعه

 10ماه از حضور اصالحطلبان در مدیریت شهری گذشت

بالتکلیفی پروژههای بزرگراهی

فرماندار رودبار اعالم کرد

آسیب زلزله به  700واحد مسکونی
در رودبار کرمان

فرماند��ار رودبار در جن��وب استان کرمان
گفت :زلزله  4/7ریش��تری یکش��نبه گذشته
در این ش��هرستان باعث آسیب زدن به 700
واحد مس��کونی روستایی شد .ابوذر عطاپور به
ایرنا گفت :طبق بررسی اعضای ستاد بحران به
ط��ور میانگین بین  20تا  80درصد واحدهای
مسکونی روستایی دچار ترکخوردگی شدهاند.
وی تصریح کرد :خانههای آسیبدیده مربوط
به روستاه��ای رضاآباد ،علیآباد ،ابس��ردوییه،
مختارآب��اد ،حیدرآب��اد ،صولویی��ه ،عبدلآباد،
شهرک سلمانیه ،دشت مهران و جمالآباد در
بخش مرکزی و ج��زو بافت سنتی این بخش
بوده اس��ت .فرماندار رودبار جنوب با اش��اره
به اینکه زلزله هیچگونه خس��ارت جانی در بر
نداشته ،افزود :برآورد ارزش ریالی خسارت در
حال بررس��ی است که اعالم میش��ود .طبق
بررسیهای ستاد بحران این شهرستان ،تعداد
 3ه��زار و  331واح��د فرسوده در روستاهای
رودبار جنوب وجود دارد که نیاز به مقاومسازی
دارند .به گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری ،عصر
روز یکش��نبه زمینلرزهای با قدرت 4/7ریشتر
ساعت  16و  18دقیقه و  24ثانیه در عمق 10
کیلومتری زمین شهرستانهای کهنوج و رودبار
در جنوب استان کرمان را لرزاند.

اعالم نحوه دریافت ارز همراه حجاج

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و
زیارت توضیحات کاملی درباره نحوه دریافت ارز
همراه زائران حج تمتع  ۹۷اعالم کرد .به گزارش
مهر ،محمد آزاد درباره موضوع ارز همراه زائران
حج تمتع  ۹۷و نحوه دریافت آن اظهار داشت:
حس��ب اعالم بانک ملی ایران به سازمان حج و
زیارت مبنی بر دریافت ارز همراه از سوی زائران
و هماهنگیهای به عمل آمده در اینباره ،زائران
حج تمت��ع  ۹۷میتوانند از امروز به دریافت ارز
هم��راه معادل  ۲۰۰دالر (ب��ا نرخ اعالمی بانک
مرکزی برای ارز مسافرتی) اقدام کنند .وی افزود:
زائران محترم باید برای تهیه ارز همراه با در دست
داشتن کارتملی و کپی آن به شعب ارزی بانک
ملی سراسر کشور مراجعه کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان
سیستانوبلوچستاناعالمکرد

 20هزار نفر فاقد هویت در سیستان

گروه اجتماعی :عضو سابق ش��ورای
ش��هر تهران با اش��اره به اینکه هیچ
تالش��ی ب��رای اتم��ام پروژهه��ای
بزرگراه��ی وجود ند��ارد ،گفت :در
حالی این اتفاق در  ۱۰ماه گذش��ته
افتاده ک��ه مدیران ش��هری در این
باره سکوت کردهاند .اقبال ش��اکری
با اش��اره به توج��ه نکردن مدیریت
شهری برای اتمام پروژههای نیمهتمام
بویژه پروژههای بزرگراهی به تسنیم
اظهار داش��ت :هماکنون تعدادی از
این پروژهها در ش��هر وجود دارد که
رها ش��د ه اس��ت .وی تصری��ح کرد:
مدیریت شهری در دوره قبل توجه
ویژهای به مشکالت شهروندان داشت
و به همین دلیل احداث بزرگراهها و
تونلها را در دستور کار خود قرار داد
و تا حد��ود  70تا  90درصد پروژهها
پیش رف��ت و انتظار میرفت در این
دوره این پروژهها به بهرهبرداری برسد.
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه امیدی
به کار کردن مدیریت شهری در این دوره نیست،
گفت :بس��یاری از پروژهها روی زمین مانده و این
در حالی است که حتی رئیس شورای شهر تهران
نیز در این زمینه به معاونان ش��هردار تهران تذکر
داد این پروژهها را به پایان برسانند .شاکری با بیان
اینکه خبری از اجرای پروژههای جدید هم در شهر

گروه اجتماعی :سامانه «هوشمند
پلیس
تش��خیص چهره» ک��ه قابلیت
تبدیل چهره اف��راد به الگوریتمه��ای ریاضی و
مقایسه آن با چهرههای ذخیره شده در حافظهاش
را داراست و میتوان از آن در ترمینالها و مراکز
پر رف��ت و آمد استفاده کرد ،رونمایی ش��د .به
گزارش تسنیم ،به دنبال تاکید نیروی انتظامی در
تغییر فرآیندهای سنتی و بهرهمندی از تکنولوژی
روز دنیا برای حرکت به سمت روشهای مدرن

آژیر

نیست ،بیان کرد :این نوع کار کردن از سوی مدیران
شهری شرایط را سختتر خواهد کرد و پیشبینی
میش��ود در این دوره اتفاقات بدتری برای ش��هر
بیفتد .وی تصریح کرد :آش��نایی نداشتن مدیران
ش��هری به مس��ائل و مشکالت ش��هر باعث شده
ش��هر در خاموش��ی به سر ببرد به طوری که غیر
از افتتاح دوباره خط  7هیچ اتفاق دیگری در شهر

رونمایی از سامانه «هوشمند تشخیص چهره»
در انجام ماموریتها ،پلیس پیش��گیری ناجا از
سامانهای جدید رونمایی کرد .سامانه هوش��مند
تش��خیص چهره ک��ه با حضور سردار حس��ین
اش��تری ،فرمانده ناجا و سردار محمد ش��رفی،
رئیس پلیس پیش��گیری ناجا بهرهبرداری ش��د

را برطرف کند و بسیاری از پروژههای
شهری در حوزههای مختلف بالتکلیف
رها شد ه است.
حدود  10م��اه از حضور مدیران
اصالحطل��ب ش��هری بر مس��ندکار
گذش��ته است و در این مدت دیگر
خب��ری از اتفاق��ات خوب در ش��هر
نیست ،اتفاقاتی که در دوره گذشته از
مدیریت شهری رضایت شهروندان را
در پی داشت .این روزها دیگر خبری
از کارگاههای ش��هری ب��رای احداث
پروژههای عمرانی نیس��ت و مدیران
شهری تالش��ی برای جلب رضایت
شهروندان ندارند .شورای شهر تهران
در این دوره و تا به اینجا نتواسته است
انتظارات را برآورده کند و جلسات آنها
کیفیت الزم را نداشته است و بیشتر
زمان جلس��ات آنها ص��رف تذکرات
حاش��یهای ،سیاسی و حزبی ش��ده
است .شهروندان تهرانی انتظار دارند
تیم جدید مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری
بتوانند حداقل مسیری را که در دوره قبل طراحی
ش��ده بود ادامه دهند اما با گذشت حدود  10ماه
نهتنها این موضوع محقق نشده است بلکه بسیاری
از پروژهه��ای ش��هری بالتکلیف رها ش��ده است.
نارضایتی مردمی به نحوه عملکرد مدیریت شهری
همچنان ادامه دارد.

نیفتاده است .عضو سابق شورای شهر تهران گفت:
مدیریت شهری باید تغییری در روند فعالیت خود
داشته باشد و در این زمینه تالش کنند مشکالت
شهروندان را حل کنند.
ای��ن در حال��ی است که تغیی��رات در سطح 2
معاونت عمرانی و شهرسازی توسط شهردار تهران نیز
نتواسته است ضعفهای این دوره از مدیریت شهری

با حضور رئیس پلیس پیشگیری ناجا انجام شد

این قابلیت را د��ارد که با اتصال به دوربینهای
گوناگون ،به صورت هوشمند چهره افراد مختلف
را با الگوریتمهای ریاض��ی مدلسازی کند .این
قابلیت سامانه هوش��مند تش��خیص چهره ،این
امکان را فراهم میکند که چهره افراد گوناگون را

با استفاده از این فرآیند رصد کرده و با چهرههای
قبل��ی ذخیره ش��ده در خود ،مقایس��ه و میزان
ش��باهت را اعالم کند .عالوه بر ای��ن با استقرار
این سامانه در کالنتریها ،کمپهای ترک اعتیاد
و دیگر مراکز قابلیت ش��ناسایی مجرمان توسط
این سامانه وجود دارد و همچنین با استقرار آن
د��ر مبادی ورودی و خروجی ،تش��خیص چهره
اف��راد ،احراز هویت آنها و مواردی از این دس��ت
امکانپذیر است.

معرفی دوردورکنندگان شبانه به مرجع قضایی

گروه اجتماعی :فرمانده انتظامی پایتخت گفت :طرح برخورد با افرادی
که دوردورهای شبانه کنند به طور جدی در دستور کار پلیس است؛
خودروی آنها یکماه توقیف شده و در صورت تکرار نیز به مرجع قضایی
معرفی خواهند شد.
به گزارش فارس ،سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی پایتخت
در حاش��یه طرح دستگیری اراذل و اوباش در مقر پلیس اطالعات و
امنیت تهران اظهار داشت :دومین مرحله عملیات پلیس در سال جاری
مبنی بر برخ��ورد با اراذل ،اوباش ،مزاحمان نوامیس و محالت توسط
ماموران پلی��س اطالعات و امنیت تهران ب��زرگ رقم خورد .فرمانده
انتظامی پایتخت تصریح کرد :این ط��رح با بهرهگیری از تمام توان و
ظرفیت پلیس و پایگاههای یازدهگانه پلیس آغاز شد و طی  58مرحله
عملیات در نقاط گوناگون  238نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدند.

وی گفت 50 :نفر از دستگیرشدگان در گروه سنی زیر  18سال بودند
که تحویل خانوادهها شدند و  188نفر نیز به مقرهای پلیس داللت
دادهشدند.سرداررحیمیگفت:عمدهجرائمدستگیرشدگانمزاحمت
برای شهروندان ،درگیری مسلحانه ،چاقوکشی ،تشویش اذهان عمومی
در فضای مجازی ،خفتگیری و تجاوز به عنف ،زورگیری ،ش��رارت و
تخریب اموال شهروندان بوده است .عالیترین مقام انتظامی پایتخت
به کشف  10قبضه سالح جنگی و شکاری و  160قبضه سالح سرد از
دستگیرشدگان اشاره کرد و اظهار داشت :در این طرح  117قهوهخانه،
 62واح��د باش��گاه بدنس��ازی و  48مورد پ��ارک و تفرجگاه عمومی
پاکسازی ش��د؛  35مورد از محلهای اعالم شده درخواست مردمی
بوده است .سردار رحیمی همچنین درباره دوردورهای شبانه گفت:
برخورد با افرادی که دوردورهای شبانه را انجام میدهند به طور جدی

رئیس بنیاد مستضعفان در نامهای به رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد

پایتخت گ�روه اجتماعی :رئی��س بنیاد
مستضعفان در نامهای به رئیس
ش��ورای شهر تهران آمادگی کامل خود را برای
هرگونه همکاری با ش��هرداری تهران به منظور
حف��ظ و نگهد��اری از باغهایی که د��ر اختیار
دارد ،اعالم کرد .به گزارش
«وطنام��روز» ،محم��د
سعیدیکی��ا د��ر نام��های
ب��ه رئیس ش��ورای ش��هر
ته��ران درب��اره همکاری با
شهرداری تهران برای حفظ
و نگهداری از باغهایی که در تهران در اختیار و
مالکیت این بنیاد است ،اعالم آمادگی کرد .در
بخش��ی از نامه رئیس بنیاد خطاب به محس��ن
هاش��می ،رئیس شورای شهر تهران آمده است:
این نهاد تالش و مس��اعدت خود را جهت حفظ
درختان و احیای فض��ای سبز در اختیار انجام

توسط پلیس انجام میش��ود ،البته به واسطه حضور ماموران برخی
نقاط شناختهشده جابهجا شده است .فرمانده انتظامی پایتخت خطاب
به کسانی که دوردور میکنند ،اعالم کرد :پلیس ضمن برخورد با آنها
خودرویشان را یک ماه توقیف میکند و در صورت تکرار نیز به مراجع
قضایی معرفی خواهند شد.
رئیس دانشکده طب ایرانی عنوان کرد

حفظ باغ برره و باغ سیب مهرشهر کرج

عضو مجمع نمایندگان استان سیس��تانو
بلوچستان از وجود  ۲۰هزار فرد فاقد هویت در
این استان خبر داد .علیم یارمحمدی با اش��اره
به وجود تعداد بس��یاری از اف��راد فاقد هویت و
ش��ناسنامه در سیستانوبلوچس��تان ،به خانه
ملت گفت :استان سیستانوبلوچستان به دلیل
داش��تن مرز خاکی  1200کیلومتری با کشور
افغانستان و پاکستان افراد بسیاری در این منطقه
در حال حاضر بیش��ناسنامه هستند ،البته در
کشور ما از سال  1307در سیستانوبلوچستان
مبحث شناسنامهها و اسناد هویتی مورد توجه
قرار گرفته و این مس��اله در حوزه سیس��تان تا
حدودی حل شده است .نماینده مردم زاهدان
در مجلس با بیان اینکه در حوزه بلوچس��تان
به دلیل گس��تردگی و وجود نداشتن امکانات
الزم در ثب��ت احوال برای پیگیری این موضوع
متاسفانه مشکالتی همچنان وجود دارد ،افزود:
به عبارتی عشایر در این منطقه از گذشته تاکنون
شناسنامه و هویت مشخصی ندارند؛ طبق آمار به
دست آمده از  10هزار نفر فرد بدون شناسنامه
در ثبتنام اول در این استان بالغ بر  7هزار نفر
تعیینتکلیف شدند اما آمارها نشان از  20هزار
نفر فرد بدون هویت د��ر این منطقه دارد .وی
با انتقاد از اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از
افراد بدون هویت در سیستانوبلوچستان و سایر
استانها منع دریافت خدمات ش��دند ،تصریح
کرد :به طور حتم تعداد افراد فاقد شناسنامه در
زاهدان از آمار کلی در سایر مناطق بیشتر است
البته در رایزنیها با رئیس سازمان ثبت احوال و
معاون وزیر کشور این مساله واکاوی شده و نقاط
ضعف در پوششدهی جامعه هدف در این استان
مورد توجه قرار گرفته است.

سهشنبه  26تیر 1397

دلیل مخالفت وزارت بهداشت با عطاریها

داد��ه که یک نمونه آن احی��ای باغ سیب واقع
در مهرش��هر کرج است که امروز جزو باغهای
نمونه کشور است .اخیرا از جانب اعضای شورای
شهر تهران مطالبی درباره باغات در اختیار بنیاد
از جمل��ه باغ وثوقالدوله و ب��اغ معروف به برره
در رسانهها بیان شده است.
این در حال��ی است که در
چند سال گذشته برخالف
مش��کالتی که درباره قنات
باغهای مذکور ایجاد ش��ده
اقدام��ات مفید و مؤثری در
جهت حف��ظ و نگهداری آنها از جمله آبیاری با
تانکر توسط بنیاد انجام ش��ده است .در انتهای
نامه نیز تاکید ش��ده بنیاد مستضعفان آمادگی
کامل خود را برای هرگونه همکاری با شهرداری
تهران به منظور حفظ و نگهداری از باغهایی که
در اختیار دارد اعالم میکند.

سالمت گروه اجتماعی :رئیس دانش��کده
طب ایرانی با عن��وان این مطلب
که وزارت بهداش��ت با اصل وجود عطاریها مخالف
نیست ،گفت :این وزارتخانه مخالف دخالت عطاریها
در تشخیص و درمان بیماریهاست .به گزارش مهر،
حس��ین رضاییزاد��ه افزود:
اساسنام��ه بنیاد ط��ب ایرانی
مبتنی بر بند  ۱۲سیاستهای
کلی سالمت است که از سوی
رهبر انقالب ابالغ شده است.
وی ادامه داد :بر اساس این بند
از سیاستهای کل��ی سالمت ،موضوع احیای طب
ایرانی مورد توجه و تاکید قرار گرفته و گام اول ،توجه
ب��ه اصالح سبک زندگی و پرداختن به آموزشهای
خودمراقبتی مبتنی بر طب ایرانی است .رضاییزاده
با عنوان این مطلب که ترویج و آموزش اصالح سبک
زندگی در کش��ور متولی ندارد ،اف��زود :هدف طب

ایرانی ،ساماندهی این مقوله است ،زیرا روش در پیش
گرفته شده برای اصالح سبک زندگی ،جذابیتی برای
کودکان ندارد .از همین رو ،تالش خواهیم کرد در
این ح��وزه ،بر اساس نیازهای جامعه فعالیت کنیم.
رئیس دانش��کده طب ایرانی همچنی��ن با انتقاد از
اینکه د��ر موض��وع پژوهش
و آم��وزش ط��ب ایران��ی نیز
چندان موفق عمل نکردهایم،
ادامه داد :سیاستهای بنیاد
طب ایرانی همسو با برنامهها
و اهد��اف وزارت بهداش��ت
خواه��د بود و ت�لاش خواهیم ک��رد از موازیکاری
جلوگیری ش��ود .رضاییزاده در ارتباط با مخالفت
وزارت بهداشت با عطاریها ،گفت :وزارت بهداشت با
اصل وجود عطاریها مخالف نیست ،بلکه با عملکرد
برخی از عطاریها که در امر تش��خیص و درمان و
نسخهنویسی دخالت میکنند ،مخالف است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت خبر داد

راهاندازی اورژانس تخصیص عضو
گ�روه اجتماع�ی :رئی��س مرک��ز
درمان
مدیریت پیوند و امور بیماریهای
وزارت بهداشت از راهاندازی اورژانس تخصیص عضو
در کش��ور خبر داد و گفت :د��ر عین حال در حال
تدوین پروتکلهای مربوط به ترابری عضو هستیم و
امیدواریم بزودی اجرایی شود.
مهدی ش��ادنوش با اش��اره به وضعیت ایران در
حوزه اهدای عضو ،به ایسنا گفت :در دنیا با شاخصی
به نام  PMPنسبت اهداکنندگان عضو در میلیون را
میسنجند که در کشور ما این شاخص در سال ۹۶
نزدیک به  10/8بوده است ،البته ما نسبت به برخی

از کشورها مانند چین و روسیه آمار باالتری را به خود
اختصاص دادهایم و در این حوزه در سالهای گذشته
رشد خوبی را داشتیم اما سرعت رشدمان نسبت به
برخی کش��ورها کمتر بوده اس��ت .وی با بیان اینکه
تیمهای پیوند در کش��ور ما به صورت ش��بانهروزی
فعالیت میکنند ،گفت :بزودی ق��رار است اورژانس
تخصیص عضو را در وزارت بهداشت راهاندازی کنیم.
اورژانس تخصیص عضو مجموعهای است که در ۲۴
ساعت شبانهروزی در کل کشور رصد میکند و در هر
نقطهای از کشور که اهداکنندهای وجود داشته باشد،
شناسایی و او را به دریافتکننده عضو مرتبط میکند.

هد��ف از راهاندازی این اورژانس این است که فرآیند
اهدا با سرعت بیشتری اتفاق افتد .به عبارتی اورژانس
تخصی��ص ،یک اتاق رصد عض��و است که به صورت
شبانهروزی فعالیت میکند .شادنوش درباره وضعیت
ترابری اعضا از شهرهای گوناگون نیز گفت :در گذشته
تفاهمنامهای با سپاه پاسداران امضا شده است و چند
عملی��ات هم در این زمینه با سازم��ان هوا و فضای
سپاه انجام ش��د .در حال حاضر هم با مجهز ش��دن
سازمان اورژانس کشور به امکانات هوایی و با همکاری
پلیس راهور ،قرار است پروتکلی درباره زنجیره کامل
حملونقل در زمینه اهدای عضو تدوین شود.

آوای شهر
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروي تهران
خبر داد

شارژ  ۱۵۰هزار تومانی
کارت بلیت خبرنگاران

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و
حومه از شارژ  ۱۵۰هزار تومانی اولیه کارت بلیت
یکساله متروی خبرنگاران خبر داد و گفت :این
کارت تا سقف  ۳۵۰هزار تومان به صورت رایگان
شارژ میشود .فرنوش نوبخت درباره کارت بلیت
یکساله متروی خبرنگ��اران به فارس گفت :این
کارت در حال حاضر  150هزار تومان شارژ دارد.
وی با بیان اینکه محدودیتهایی داشتیم و خیلی
کار عجلهای بود ،گفت :ابتدا کارت با ش��ارژ 150
هزار تومانی ارائه خواهیم داد ولی این کارت قابلیت
دارد تا  350هزار تومان شارژ شود .نوبخت گفت:
این کارت بهمدت یک سال اعتبار دارد و شارژ آن
تا سقف  ۳۵۰هزار تومان رایگان است .مدیرعامل
شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه در پاسخ
ب��ه این پرسش که قرار بود این کارتها مبلغدار
نباشد و بهمدت یک سال خبرنگاران از آن استفاده
کنند ،گفت :از این موضوع اطالع ندارم و مباحث
فنی کار با بنده بوده است.
عضو شورای شهر اعالم کرد

زندگی یک میلیون تهرانی
در بافتهای آسیبپذیر

رئی��س کمیته بودج��ه و نظارت ش��ورای
اسالمی ش��هر تهران با بی��ان اینکه دولت باید
تسهیالت متعددی را در اختیار سرمایهگذاران
خصوصی برای نوسازی بافتهای فرسوده قرار
دهد ،گفت :سرمایهگذاری باید برای بنگاههای
خصوص��ی آنقدر سودده باش��د ک��ه به جای
شمال شهر به بافتهای فرسوده بیایند .مجید
ت فرسوده در ش��هر
فراهان��ی با بیان اینکه باف 
تهران یکی از مس��ائل مه��م است ،به آنا گفت:
 15درصد جمعیت پایتخت در بافت فرسوده
زندگی میکنند و با توجه به جمعیت  8میلیونی
پایتخت این میزان بسیار زیاد به چشم میآید.
به گفته وی ،اگر زلزلهای به وقوع بپیوندد بیش از
یک میلیون نفر از شهروندان ما در معرض خطر
مرگ قرار دارند و این بسیار مساله مهمی است
که باید به آن توجه شود .رئیس کمیته بودجه و
نظارت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه یکی
از راههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
اختصاص وام به شهروندانی است که قصد احیا
دارند ،عنوان کرد :سازمانهای ذیربط باید همه
نوع تسهیالت در اختیار کسانی که خواهان این
نوع بازسازی هستند ،قرار دهند .از اختصاص وام
برای بازسازی گرفته تا تسهیالت برای به صفر
رساندن قیمت انش��عابات باید مورد توجه قرار
گیرد .وی ادامه داد:در حال حاضر سازندگان
بس��یار زیادی در ش��هر تهران وجود دارند که
عالقهمندند در زمینه احیا و بازسازی بافتهای
فرسوده فعالیت کنند اما مشروط بر اینکه دولت،
شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط به نحو
کامل از آنها حمایت کنند و تسهیالت متعددی
را در اختیارش��ان قرار دهند تا در مقایس��ه با
سرمایهگذاری در مناطق ش��مال شهر ترجیح
دهند در بافتهای فرسوده سرمایهگذاری کنند.
کوتاه وگویا
■■م��ارال قربانزاد��ه ،دبیر اجرای��ی و علمی
نخستینهمایش سالمت انجمن دندانپزشکان
عمومی ایران از برگزاری پانل کنترل عفونت و
روشه��ای استریل در این همایش خبر داد و
گفت :ش��عار این همایش «سه دقیقه آموزش
بهداش��ت در مطبهای دندانپزشکی» است
و معتقدیم هر مطب دندانپزشکی خط مقدم
پیشگیری و آموزش بهداشت است.
■■نشس��ت هماهنگی نظارت ستادی معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران از
منطقه  ۲با حضور معاون��ان و مدیران ادارات
کل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران و مدیران ادارات ستادی و نواحی نهگانه
این منطقه برگزار شد.
■■همزم��ان با میالد باسعادت حضرت فاطمه
معصومه(س) ،روز ملی دختران و دهه کرامت
با همکاری خانهه��ای سبک زندگی اسالمی-
ایرانی (تسنیم) محالت منطقه با هدف تقویت
خودب��اوری و اعتماد به نفس د��ر دختران و
حمایت از صنایع دس��تی آنها به عنوان تولید
داخلی ،اقدام به ش��ناسایی ،تکریم و تقدیر از
دختران فرهیخته ،موفق و هنرمند در سطح
محالت بیستوهفتگانه شمال تهران میشود.
■■عب��اس مافی ،مع��اون خدمات ش��هری و
محیطزیس��ت ش��هرداری منطقه  7تهران از
احداث و توسعه  10هزار مترمربع فضای سبز
در محالت کمبرخورد��ار این منطقه با هدف
توسعه سرانه فضای سبز و کاهش آلودگیهای
زیستمحیطی خبر داد.

