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گـــزارش
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: 

ضرورت برخورد محترمانه با خانواده متهمان
تقدیر از عوامل شناسایی و دستگیری 

سارقان بانک ملی
فرمانــده كل انتظامــی كشــور از فرماندهــان و 
كارآگاهانی كه در شناســايی و دستگيری سارقان 
 بانــك ملــی نقش فعــال و تاثيرگذاری داشــتند

تقدير كرد.
به گزارش فارس، مراسم تجليل از دست اندركاران 
و كاركنان كاشف اموال صندوق امانات بانك ملی با 
حضور ســردار حسين اشتری فرمانده كل انتظامی 
كشور در ســالن كوثر ســتاد فرماندهی انتظامی 
برگزار شد. برپايه اين گزارش در اين مراسم از 14 
نفر از فرماندهان و كارآگاهان موثر در دســتگيری 
سارقان  پرونده صندوق امانات بانك ملی تقدير شد. 
سردار حســين رحيمی فرمانده انتظامی پايتخت، 
سردار محمد قنبری رئيس پليس آگاهی انتظامی 
كشــور، ســرهنگ كارآگاه علی ولی پور گودرزی 
رئيس پليــس آگاهی پايتخت، ســرهنگ كارآگاه 
ســعداهلل گزافی جانشــين پليس آگاهی پايتخت، 
سرهنگ كارآگاه علی كنجوريان، سرهنگ كارآگاه 
حســين جوزی، ســرهنگ كارآگاه محمد حسين 
رحيمی،ســرگرد كارآگاه شيری، ســرگرد كارآگاه 
علی صفری،ســرگرد كارآگاه امير اسدی و استوار 
جعفری از جمله تقدير شدگان هستند. از اين افراد 
با اهدای لوح و پاداش قدردانی شد؛ البته برخی از 

اين افراد مفتخر به دريافت درجه تشويقی شدند.

 طرح گردشگری در آشوراده 
تصویب نشد

رئيس فراكســيون محيط زيســت مجلس شورای 
اسالمی گفت: طرح گردشگری در آشوراده با ارائه 
داليل متقن كارشناســی شــده فراكسيون محيط 
زيست و با همکاری سازمان حفاظت محيط زيست 
با نظر اكثريت اعضای شــورای عالــی معماری و 

شهرسازی مصوب نشد.
به گزارش تســنيم ؛ يکی از موضوعاتی كه در سفر 
رئيس جمهور به استان گلستان در اسفند ماه سال 
گذشته مطرح شــد, موضوع توســعه گردشگری 
در جزيره آشــوراده بود. رئيســی در اين ســفر به 
ظرفيت باالی اين منطقه برای توســعه گردشگری 
اشــاره كرده و گفته بود كه وزير راه و شهرســازی 
حداكثــر در 10 روز آينــده اقدامــات الزم برای 
تبديل آشــوراده به منطقه  گردشــگری را انجام 
دهد! اين ســخنان رئيس جمهور با واكنش برخی 
از دوستداران و فعاالن محيط زيست كشور همراه 
شــد و با توجه به طبيعت بکر منطقه آشــوراده و 
ثبت آن به عنوان پناهگاه حيات وحش, ســاخت 
و ســاز و توســعه در اين منطقــه را عامل نابودی 
تنوع زيســتی بی مانند اين منطقــه عنوان كردند. 
از جمله مخالفان اين طرح, ســميه رفيعی؛ رئيس 
فراكسيون محيط زيســت مجلس شورای اسالمی 
بود كه در رابطه با عواقب هرگونه تصميم عجوالنه 
و كارشناسی نشده در منطقه آشوراده هشدار داده 
بود. اين موضوع در دولت حسن روحانی نيز مطرح 
شــده بود كه در آن زمان با دســتور شورای عالی 
معماری و شهرسازی و دستور دادستانی اين طرح 
متوقف شده بود. سرانجام روز دوشنبه هفته جاری، 
موضوع گردشــگری در منطقه آشوراده بار ديگر با 
دستور شــورای عالی معماری و شهرسازی متوقف 
شد. در اين رابطه سميه رفيعی, رئيس فراكسيون 
محيط زيســت مجلس شورای اسالمی اظهار كرد: 
در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی كشور 
طرح طبيعت گردی و گردشــگری در آشوراده كه 
بــا موضوعيت تغيير كاربری هــا در اين منطقه در 
دستور كار بود با ارائه داليل متقن كارشناسی شده 
فراكســيون محيط زيســت و با همکاری سازمان 
حفاظــت محيط زيســت با نظــر اكثريت اعضای 
شــورای عالی معماری و شهرسازی مصوب نشد و 
اين موضوع رد شــد؛ برای ما تأمين منافع مردم به 
ويژه جوامع محلی بســيار مهم اســت و ما تا انتها 
پای منافع مردم و توسعه پايدار كشور ايستاده ايم.

 تمدید بیمه ۱۱ میلیون بیمه شده 
در تیرماه

مديركل بيمه گری و درآمد ســازمان بيمه سالمت 
ايــران، از تمديد بيمه 11 ميليون بيمه شــده در 

تيرماه خبر داد.
حنان حاج محمودی درباره آخرين وضعيت تمديد 
اعتبار بيمه برای بيمه شــدگان قبلی سازمان بيمه 
سالمت گفت: حدود 17 ميليون نفر در حال حاضر 
دارای بيمه همگانی ســالمت هستند كه بيمه اين 
افراد در مقاطع مختلف فاقد اعتبار می شود، اعتبار 
بيمه 5 ميليون نفر از اين بيمه شــدگان در تيرماه 
به پايان می رســيد كه بــا هماهنگی های صورت 
گرفته بــا وزارت رفاه و اخــذ اطالعات دهك های 
درآمدی، پوشــش بيمه ای بــرای 3 ميليون نفر از 
اين 5 ميليون نفر كه جــزء 3 دهك اول بودند به 
صورت سيستمی تمديد شده است؛ بنابراين مابقی 
اين افراد بايد متناسب با دهك درآمدی، حق بيمه 
خــود را پرداخت كرده تا بيمه آنها تمديد شــود. 
وی افزود: همچنين بيمــه 700  هزار نفر از بيمه 
شدگان معرفی شــده از سوی بنياد شهيد و 530 
هزار از مددجويان ســازمان بهزيستی و 7 ميليون 
بيمه شده روســتايی نيز در اول تيرماه فاقد اعتبار 
می شد كه بيمه آنها نيز به صورت سيستمی تمديد 
شده است،  لذا سازمان بيمه سالمت درمجموع در 
تيرماه پوشــش بيمه 11 ميليون و 200 هزار نفر 
را تمديد كرده اســت و اين افراد نيازی به مراجعه 
به دفاتر پيشــخوان ندارند. هم وطنان می توانند با 
مراجعه به پنل شهروندی از پوشش بيمه ای خود 

مطمئن شوند.

اخبـــــار

رئيـس قـوه قضائيـه گفـت: مقولـه رفتـار محترمانـه بـا 
خانـواده متهمـان و زندانيـان و وقت مالقـات دادن به آنها 
جهـت ديـدار بـا عضـو خانواده شـان موضـوع بسـيار حائز 

اسـت. اهميتی 
حجت االسـالم والمسـلمين محسـنی اژه ای، روز سه شـنبه 
14 تير ضمن بازديد از دادسـرای شـهيد مقدس – جرايم 
امنيتـی- تهـران، در جمـع قضـات و كاركنان اين دادسـرا 
ضمـن اشـاره بـه فضيلـت مـاه ذی الحجـه اظهار كـرد: در 
مـاه پرفضيلـت و شـرافت ذی الحجـه از خداونـد اسـتمداد 
می طلبيـم كـه ما را جهت تشـخيص حق و ايسـتادگی در 

برابـر شـيطان های درونـی و بيرونـی ياری رسـاند.
ادامـه بـه مقولـه اهميـت و ضـرورت  رئيـس عدليـه در 
مراجـع  نقـش  و  بشـری  جوامـع  در  امنيـت  برقـراری 
ذی صـالح قضائـی در كمـك بـه تأميـن امنيـت جامعـه 
اشـاره كـرد و گفـت: چنـان جامعـه ای از نعمـت امنيـت 
در  جامعـه  آن  دسـتاوردهای  باشـد،  محـروم  آرامـش  و 
حوزه هـای ديگـر نيز زايـل و تباه می شـود؛ بـدون امنيت، 
مقوله هـا و شـاخصه هايی نظيـر سـالمت روانـی و توسـعه 
و پيشـرفت اقتصـادی نيـز در جامعـه محقق نخواهد شـد.
بهره گيـری از تخصص، تجارب و امکانـات ضابطين قضائی 
در چهارچـوب قانونـی و همچنيـن نظارت بر رفتـار آنها از 
جملـه دسـتورات و تأكيـدات مـداوم رئيـس قـوه قضائيـه 
مقامـات  بويـژه  بـه مسـئوالن ذيصـالح قضائـی  خطـاب 
دادسـرا اسـت؛ گـزاره ای كـه در جريـان ديدار اخيـر رهبر 
انقـالب بـا مقامـات و مسـئوالن قضائـی نيـز مـورد تاكيد 
معظم لـه قـرار گرفـت؛ رئيـس عدليـه نيـز بارهـا تکليف و 
مسـئوليت خطيـر مسـئوالن قضائـی در خصـوص نظارت 
بـر كار ضابطيـن و كارشناسـان و همچنين راسـتی آزمايی 
تمـام مراحـل فرآيند دادرسـی از جمله اقاريـر متهمين را 

گوشـزد كرده اسـت.
بـر هميـن اسـاس، رئيـس قـوه قضائيـه در ديدار خـود با 
مسـئوالن و كاركنان دادسـرای جرايـم امنيتی توصيه های 
مهمـی را خطـاب بـه مسـئوالن و دسـت اندركاران قضائی 
ذيربـط در خصـوص نحـوه نظـارت و تعامـل بـا ضابطيـن 
و  قضائـی  ذی صـالح  مسـئوالن  گفـت:  و  كـرد  مطـرح 
از  بهره گيـری  ضمـن  بايـد  دادسـرا  مقامـات  مشـخصاً 
تخصـص، امکانـات و مسـئوليت های قانونـی ضابطيـن در 
امـر خطيـر كشـف جـرم و تعقيـب متهـم، بـر ايـن نکتـه 
مهـم توجه داشـته باشـند كـه مسـئول رسـيدگی قضائی 
بـه پرونـده شـخص قاضـی اسـت و اوسـت كـه شـرعاً و 
عرفـاً پاسـخگوی پرونده می باشـد؛ بـر همين مبنـا، ضابط 
بايـد در كنـار قاضـی قـرار گيـرد و كمـك كار او در سـير 

رسـيدگی بـه پرونده باشـد.
مقـام  داشـت: شـناخت  بيـان  ادامـه  در  اژه ای  محسـنی 
قضائـی از ضابـط و ويژگی هـا و ابعـاد شـخصيتی و كاری 
او موضـوع بسـيار حائـز اهميتـی اسـت و اين شـناخت به 

مـرور زمـان حاصـل می شـود.
وی در همين راسـتا گفت: ما در فرآيند دادرسـی در عين 
اينکـه بـه اخـذ اطالعات و كشـف جـرم می پردازيـم، بايد 
بـه مقولـه تربيـت و هدايت متهم نيـز نگاه ويژه ای داشـته 
باشـيم؛ بـه طريـق اولـی در مـورد ضابطين هم بـه همين 
شـکل اسـت و اين رويکـرد هدايتـی و تربيتـی متهمين و 
محکوميـن در ضابطيـن هـم بايـد مـورد توجـه ويـژه قرار 

گيرد.
رئيس دسـتگاه قضا در ادامه خطاب به مسـئوالن دادسـرا 
تاكيـد كـرد كـه از مسـائلی نظير عـدم صورتجلسـه ضابط 
پيرامـون انجـام مراحـل مختلف بازرسـی به سـادگی عبور 
نکننـد و چنانچـه يـك ضابـط پس از اجـازه مقـام قضائی 
و بـا رعايـت موازيـن قانونـی، اقدام بـه بازرسـی و يا ضبط 
اشـيايی از متهـم كرد و نسـبت به صورتجلسـه كردن آن، 
اقـدام الزم را ترتيـب نـداد، موضـوع را بـه صـورت دقيـق 
پيگيـری كننـد؛ چراكـه عـدم صورتجلسـه موارد بازرسـی 
از ناحيـه ضابط زمينه سـاز مشـکالت و فسـاد بـوده و برای 

خـود ضابـط نيز خطرناك اسـت.
محسـنی اژه ای در ادامـه بـر اهميت و ضـرورت جمع آوری 
ادلّـه و اسـناد ناظـر بـر اتهام انتسـابی فرد پيـش از مرحله 
احضـار و بازداشـت او تاكيـد كـرد و گفـت: بايـد از ضابط 
بخواهيـم تـا آنجايـی كـه مقـدور اسـت قبـل از مرحلـه 
بازرسـی و جلـب فـرد، نسـبت به جمـع آوری ادله، اسـناد 
و مـدارك ناظـر بـر انتسـاب اتهـام بـه فـرد، اقـدام كند و 
حتی االمـکان نبايد ابتدا فرد را بازداشـت و سـپس نسـبت 

بـه تحصيـل ادلـه اتهامی اقـدام كرد.
وی همچنيـن خطـاب بـه مسـئوالن دادسـرا گفـت: در 
جريـان دسـتوراتی كه خطـاب به ضابطين صـادر می كنيد 
بايـد دقت داشـته باشـيد كـه تا حتـی االمـکان، اطالعات 
پيرامـون اتهـام انتسـابی بـه فـرد، قبـل از بازداشـت او به 
دسـت شـما برسـد؛ البتـه در برخـی از مـوارد تحقـق اين 

امـر ممکـن نيسـت امـا اهتمام شـما بايـد آن باشـد كه تا 
حـد مقـدور، اين مـورد لحاظ شـود.

نظـارت بـر وضعيـت فـرد بازداشـتی و سركشـی از محـل 
بازداشـت او بدون اطالع قبلـی، توصيه ديگر قاضی القضات 
خطـاب به مسـئوالن دادسـرا بود؛ رئيس عدليـه در همين 
رابطـه تصريـح كـرد: قضـات و بازپرس هايـی كـه اقـدام 
دارای  می كننـد  موقـت  بازداشـت  قرارهـای  صـدور  بـه 
بايـد در مدتـی  و  قانونـی هسـتند  و  مسـئوليت شـرعی 
كـه فـرد متهـم در بازداشـت بـه سـر می بـرد، بـر مراحل 
مختلـف تحقيقات از او نظارت داشـته باشـند بدون اطالع 
قبلـی از وضعيـت متهـم بازديـد كننـد و توجـه كننـد كه 
در اختيـار بـودن متهـم نـزد ضابـط، رافع مسـئوليت های 

شـرعی و قانونـی قاضـی صادركننـده قرار نيسـت.
توصيـه ديگـری كـه محسـنی اژه ای در جمع مسـئوالن و 
كاركنان دادسـرای شـهيد مقدس – جرايم امنيتی مطرح 
كـرد، اهميـت برخـورد محترمانـه و كريمانـه بـا خانـواده 
متهميـن بـود؛ قاضی القضـات در ايـن راسـتا گفـت: مقوله 
رفتـار محترمانـه بـا خانـواده متهميـن و زندانيـان و وقت 
مالقـات دادن بـه آنهـا جهـت ديدار بـا عضو خانوداه شـان 
موضـوع بسـيار حائز اهميتی اسـت؛ بايد توجه داشـت كه 
در بسـياری از مـوارد، خانـواده فـرد زندانـی، هم مسـير او 

نيسـت و بـا راه طـی شـده توسـط او مخالف بوده اسـت.
رئيـس قـوه قضائيـه همچنين بـا تاكيد بر اينکـه بايد پس 
از بازداشـت فـرد، خانـواده او را در جريان قـرار داد، گفت: 
مـا مسـئول تفهيـم اتهـام بـه متهم هسـتيم امـا در برخی 
مـوارد ايـن خانـواده متهـم بازداشـتی اسـت كـه بـا قـرار 
گرفتـن در جريـان امـور می توانـد به روشـن شـدن برخی 
از ابعـاد پرونـده يـا قانـع كـردن عضـو بازداشـتی خانواده 
خـود بواسـطه نفـوذ كالمـی كـه بـر او دارد، كمـك كنـد 
همچنيـن الزم اسـت در صورتـی كـه متهـم در خيابـان و 
مکانـی غيـر از منـزل مسـکونی بازداشـت می شـود مراتب 

بـه اطـالع خانواده اش برسـد.
رئيـس دسـتگاه قضـا در پايـان با اشـاره به اهميـت تعامل 
ميـان مقـام قضائـی و ضابطيـن در امـر برقـراری و ارتقـا 
امنيـت و مقابلـه بـا جرايـم سـازمان يافتـه، خطـاب بـه 
مسـئوالن دادسـرا تاكيـد كـرد: در برخـورد با افـرادی كه 
بـه اشـکال مختلـف آرامـش مـردم را سـلب می كننـد و 
امنيـت جامعـه را بـه مخاطـره می اندازنـد بايـد بـا نهايت 

سـرعت، دقـت و جديـت اقـدام شـود.
محسـنی اژه ای پـس از سـخنرانی در جمـع مسـئوالن و 
كاركنـان دادسـرای شـهيد مقـدس – جرايـم امنيتـی از 
بخش هـای مختلـف ايـن دادسـرا بازديـد بـه عمـل آورد.
رئيـس قـوه قضائيـه در بازديـد از شـعب اجـرای احـکام 
دادسـرا، برخـی پرونده هايـی را كـه فراينـد رسـيدگی بـه 
آنهـا طوالنـی شـده بـود مـورد پيگيـری قـرار داد و علـت 

اطالـه رسـيدگی بـه آنهـا را جويـا شـد.
رئيـس عدليـه همچنيـن پرونده هـای دارای زندانـی را نيز 
در ايـن واحـد قضائی مورد بررسـی قرار داد و مشـخصاً به 
مطالعـه چنـد مورد از ايـن پرونده ها پرداخت و دسـتورات 

مقتضـی را در خصـوص آنها صـادر كرد.
بررسـی و مطالعـه پرونده هـای بايگانـی شـده و همچنيـن 
چنـد پرونـده كـه بـه تازگـی در مرجـع قضائـی باالتـر 
بـه آنهـا نقـص گرفتـه شـده و مجـدداً بـه دادسـرا ارجـاع 
داده شـده بـود، بخـش ديگـری از بازديـد رئيـس عدليـه 
قـوه قضائيـه  رئيـس  بـود.  امنيتـی  دادسـرای جرايـم  از 
همچنيـن بـا چنـد تـن از مراجعـان بـه دادسـرای امنيت 
بـه صـورت مسـتقيم و بـدون واسـطه صحبـت كـرد و در 

جريـان مسـائل و مشـکالت آنهـا قـرار گرفـت.
گفت وگـوی صميمانـه بـا كاركنـان دادسـرای ناحيه 33 و 
كسـب اطـالع از وضعيت حقوقـی و سـابقه كار آنها بخش 
ديگـر بازديـد رئيـس عدليه از اين دادسـرا بود؛ مسـئوالن 
دادسـرای شـهيد مقدس ضمن اشـاره به كار شـبانه روزی 
و خـارج از وقـت اداری كاركنـان ايـن دادسـرا بـه ميـزان 

دريافتـی و حقـوق پايين آنها اشـاره داشـتند.
از  تعـدادی  بـا  بازديـد  ايـن  جريـان  در  اژه ای  محسـنی 
متهمـان نيـز به گفتگـو پرداخت؛ دو نفـر از اين متهمان از 
اعضـای يـك بانـد سـازمان يافته جعل از طريـق چك های 
مسـروقه بودنـد؛ اعضـای اين بانـد در شـهرهای مختلف از 
داخـل منـازل و خـودرو اشـخاص اقـدام بـه سـرقت چند 
هـزار بـرگ چـك كـرده و بـه صـورت جعلـی مبـادرت به 
امضـای آنهـا می كردنـد و ايـن بـرگ چك هـا را بـه ميزان 
تراكنش هـای  تومـان می فروختنـد؛  ميليـون  تـا سـه  دو 
مالـی برخی اعضـای باند مزبـور باالی يك ميليـارد تومان 

در مـاه بود.
رئيـس قوه قضائيه در جريان گفتگـو با دو تن از متهمان اين 
پرونـده، نسـبت به نحـوه فعاليـت مجرمانه آنهـا و همچنين 

وضعيـت شـغلی و خانوادگی آنها كسـب اطالع كرد.

مديريت شــهری با چشم انداز »تهران؛ كالنشــهر الگوی جهان اسالم« به  دنبال 
گذار از نهاد خدماتی صرف به نهاد خدمت گزار اجتماعی است.

14 تيرماه هر ســاله مصادف با روز شهرداری ها و دهياری ها يادآور نقش ويژه و 
كاركرد اثرگذار شــهرداری ها در زمينه ارائــه خدمات عمومی و مديريت امورات 
شهروندان در حوزه محلی است. در اين بين، مديريت شهری در كالنشهر تهران 
به عنوان ام القرای جهان اســالم از جهات گوناگون به ويــژه از حيث دربرگيری 
جامعه هدف و كميت گسترده خدمات، از جايگاه و نقش ويژه ای برخوردار است.

وظایف بلدیه در بدو تأسیس
تاريخ تأسيس شــهرداری تهران به اوايل ســال 1286 خورشيدی تحت عنوان 
»بلديه« بازمی گردد. بر اســاس قانون بلديه، اداره كردن آن چه اهالی شهر برای 
اصــالح امور بلديه بــه موجب قانون می دهند، اداره كردن امــوال منقوله و غير 
منقوله و سرمايه هايی كه متعلق به شهر است، مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر 
به وســايل ممکنه، ساختن و پاك نگاه داشتن كوچه ها و ميدان ها و خيابان ها از 
پياده رو و كالســکه رو و باغ های عمومی و مجاری مياه و زيرآب ها و پل ها و معابر 
و…، و همچنان روشــن كردن شهر و تقسيم آب های شهری و مراقبت در تنقيه 
قنوات و پاكيزگی حمام ها و مراقبت در رفع تکدی و تأســيس دارالمســاكين و 
دارالعجــزه و مريضخانه ها و امثال آن از مهم ترين مســئوليت های بلديه در بدو 

تأسيس بوده است.
با توسعه شهرها و تغيير نظامات سياسی، كاركرد بلديه نيز رفته رفته دچار تغيير 
شــد؛ به طوری كه برخی از مســئوليت ها و مأموريت های آن به ساير دستگاه ها و 
نهادها انتقال يافت و بعضاً مســئوليت ها و مأموريت های جديدی برای آن تعريف 
شــد؛ اما آنچه كه از بدو تأســيس بلديه تاكنون دچار تغيير نشــده، »خدماتی 
بودن« اين نهاد است. پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی، مديريت شهری 
دچار تغييرات بنيادين و قابل توجهی شــد و با آغاز به كار اولين شــورای شهر 
9 ارديبهشــت سال 1378 تصميم گيری در حوزه امورات مربوط به شهرداری به 

اين شورا محول شد.

 تالش شهرداری برای گذار از نهاد خدماتی صرف 
به نهاد خدمت گزار اجتماعی

در حـال حاضـر، شـهرداری تهـران متشـکل از هشـت معاونـت، 23 سـازمان و 

تعـداد قابـل توجهـی شـركت، اداره كل و مؤسسـه اسـت كـه طيف گسـترده ای 
از امـور شـهروندان را دربرمی گيـرد. آغـاز بـه كار دوره جديـد مديريـت شـهری 
بـا چشـم انداز »تهـران؛ كالنشـهر الگـوی جهـان اسـالم« همـراه بـود و ايـن 
گـزاره، تقويت كننـده ايـن امـر اسـت كـه شـهرداری تهـران بيـش از هـر دوره 
ديگـری به دنبـال گـذار از نهـاد خدماتـی صرف بـه نهـاد خدمت گـزار اجتماعی 
و  شـهرداری ها  روز  همايـش  در  و  راسـتا  هميـن  در  تهـران  شـهردار  اسـت؛ 
دهياری هـا در مـورخ 13 تيرمـاه گفـت: امـروز عمـده فعاليـت شـهرها توسـط 
حـال  در  كـه  اسـت  شـرايطی  در  ايـن  اسـت.  انجـام  حـال  در  شـهرداری ها 
حاضـر نـگاه بـه شـهرداری ها بـه عنـوان يـك نهـاد خدماتـی اسـت درحالی كه 
قانـون اساسـی خواسـتار يـك نهـاد خدمـت گـزار اجتماعـی اسـت تـا بتوانـد 
زندگـی  از  گـره  و  باشـد  داشـته  مشـاركت  امـورات شـهر  مختلـف  ابعـاد   در 

شهروندان باز كند.

 ایجاد قرارگاه های متعدد برای نقش آفرینی هر چه بیشتر 
در حوزه مسئولیت اجتماعی توسط مدیریت شهری

مسـئوليت  حـوزه  در  بيشـتر  چـه  هـر  نقش آفرينـی  بـرای  شـهری  مديريـت 
اجتماعـی اقـدام بـه راه انـدازی قرارگاه هـای متعـددی در حوزه هـای مختلـف از 
جملـه سـالمت، مسـکن و اجتماعـی كـرده و سـعی بـر آن دارد تـا بـا تشـريك 
مسـاعی بـا سـاير دسـتگاه ها در صـدد حـل معضـالت و مشـکالت شـهروندان 
برآيـد. شـهردار تهران در همين خصوص و در شـصتمين جلسـه شـورای شـهر 
تهـران بـا بيـان اينکـه برهـم انباشـتگی مشـکالت در تهـران شـرايطی را ايجاد 
كـرده كـه حـل اين مشـکالت از عهـده يك دسـتگاه خارج اسـت، گفـت: ايجاد 
قرارگاه هـا بـرای جايگزيـن كـردن مديريـت واحـد شـهری و تفاهمـات بيـن 
شـهرداری و دسـتگاه های مربوطـه بـه مـا كمـك می كنـد كـه امـکان اسـتفاده 
از ظرفيت هـای بيشـتری را داشـته باشـيم؛ بنابرايـن كارشناسـی كـردن ابعـاد 
مختلـف بـرای تنظيـم ايـن تفاهـم نامه هـا ريلـی بـرای مـا و وزارت خانه هـا و 

دسـتگاه های مختلـف ايجـاد كـرده اسـت.

 لبیک شهرداری تهران به مطالبه رهبری 
در راستای حل یک معضل اجتماعی

از جمله مصاديق تالش مديريت شــهری برای نقش آفرينی به عنوان خدمت گذار 
اجتماعی، تشــکيل قرارگاه جهادی ســاخت مســکن شــهرداری تهران پس از 
فرمايشات رهبر معظم انقالب مبنی بر نارضايتی از ميزان توليد مسکن در كشور 
در مورخ 10 بهمن 1400 بود. شهردار تهران در همان زمان با صدور بخشنامه ای 
از مديران شهرداری خواست نسبت به شناسايی گلوگاه های بروز وضعيت موجود 
اقدام كنند. زاكانی در همين خصوص و در هفتاد و پنجمين جلسه شورای شهر 
تهران با تاكيد بر ضرورت مشــاركت شهروندان به منظور ايجاد تحول در شهر و 
پيشــرفت گفت: امروز در شــهر تهران بالغ بر يك ميليون مسکن برای ساكنان 

موجود كم داريم و حدوداً به سه ميليون و 300 هزار خانه الزم داريم.

کارسازی ۱۸۰ هزار واحد برای مردم در قرارگاه مسکن
شهردار تهران در همين راستا و در نشست هم انديشی با نخبگان علمی فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی منطقه 8 شهرداری تهران گفت: در قرارگاه مسکن بنا شده 
تا 180 هزار واحد برای مردم كارسازی شود و تالش ما بر اين است تا با تسهيل 
در صدور پروانه و فراهم كردن شــرايط برای مشــاركت مردم به خانه دار شدن 
آن ها كمك كنيم. همچنين شهرداری تالش دارد تا بازار اجاره را در دست بگيرد 

و شرايط اجاره داری كه 51 درصد مردم شهر با آن درگير هستند، بهتر شود.

شهرداری تهران کماکان در حال تحول است
عليرضا نادعلی در گفتگو با مهر و در پاســخ به اين ســوال كه گذار شــهرداری 
تهران از يك نهاد خدماتی صرف به نهاد خدمت گذار اجتماعی را چگونه ارزيابی 
می كنيد، گفت: شــهرداری تهران كماكان در حال تحول اســت و حتماً انتخاب 
شــورای شهر و شهردار تهران در ارائه برنامه ها و عملياتی كردن آن ها داشته اين 
بوده كه شــهرداری تهران صرفاً يك نهاد خدماتی نباشــد؛ بلکه خود را يك نهاد 

اجتماعی و فرهنگی نيز بداند.
ســخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان كرد: خوشبختانه شهرداری تهران اين 
مهم را به رسميت شناخته و در اين راستا حركت می كند و صاحب توفيقاتی نيز 
بوده؛ اما همچنان در مرحله شــدن است و اينکه بگوييم به نقطه آرمانی رسيده 

صحيح نيست و همچنان فاصله داريم.

گذار مدیریت شهری از نهاد خدماتی صرف به »خدمت گزار اجتماعی«

شهرداری تهران در حال تحول است

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد:

 اسکان اضطراری 
 بیش از ۷۵۰۰ حادثه دیده

در مناطق زلزله زده
رئيس ســازمان امداد و نجات هالل احمر از اســکان بيش 
از 7500 نفر و تداوم كمك رســانی به حادثه ديدگان زلزله 

هرمزگان با بهره گيری از تمامی ظرفيت ها خبر داد.
مهدی ولی پور در خصوص آخرين وضعيت امدادرســانی 
به مناطق زلزلــه زده گفت: تاكنون 887 دســتگاه چادر 
امــدادی، 1356 تخته موكت، هزار قــرص نان، 2 هزار و 
717 بســته غذايی، 6 هــزار و 126 بطری آب معدنی و 2 
هزار قوطی كنســرو برنج بين آســيب ديدگان زمين لرزه 
توزيع شده است. وی افزود: از لحظه وقوع زمين لرزه تا به 
امروز 30 منطقه روســتايی و شهری شامل كوشك، كنخ، 
بركه سفلين، سايه خوش، گاوميری، چاه دراز، تنگ سيم، 
دوآب، باسعيدو، كنار سياه، دوالب، چاه شرقی، گوران، دور 

بينی، كانی، الفت، حشــم حــودو، دژكان، كالتو، حنادان، 
تنب گرو، نرمســتان، چاه ديگی، دم گز و بنو مورد ارزيابی 
و پايش دقيق قرار گرفته اســت تا ميزان خسارت ها برآورد 
شود و به متاثرين احتمالی از زمين لرزه در حوزه مختلف 

كمك رسانی شود.
رئيس سازمان امداد و نجات هالل احمر در جمعيت هالل 
احمر خاطرنشــان كــرد: در اين حادثــه، خانه های هالل 
جمعيت نيز وارد عرصه شــده و امدادرســانی های الزم را 
انجام داده اند و با تمام توان توزيع اقالم را در دســتور كار 
دارند. تخريب منازل روستايی بيشتر در مناطق نزديك به 

كانون زلزله شــامل روستای ســايه خوش، دژكان، دوآب، 
كنخ، نرمســتان و كوشــك بوده و 10 نيــروی تيم های 
ســحر نيز در مناطق زلزله زده مســتقر شده وو خدمات 

حمايت های روانی از حادثه ديدگان را ارائه می دهند.
ولــی پور تصريح كرد: تا امروز، يك هزار و 887 خانوار كه 
شــامل 7 هزار و 548 نفر می شــدند در محل های معين 
اســکان اضطراری داده شــده و تمامی اقالم مورد نياز در 
اختيار آنها قرار گرفته اســت. هالل احمر تا آخرين لحظه 
در كنار متاثرين از زلزله خواهد بود تا تمامی نيازهای آنها 

را برطرف كند.


