بولتن خبر ی پیشگیر ی و
مدیر یت بحران از در یچه رسانه
ها

۹۹/۰۶/۲۶
روابطعمومی

ر یاست محترم سازمان
ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در مناطق پرترا کم پایتخت

۲

ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در مناطق پرترا کم پایتخت

۲

ضرورت ارتقای ظرفیت امداد و نجات در تهران

۴

ر ییس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران برضرورت توسعه ظرفیت امداد و نجات و ارتقا سطح آمادگی شهر تهران با همکار ی جمعیت هالل
احمر تا کید کرد.
۱۸

خبرگزار ی ایسنا ،باشگاه خبرنگاران ،آر یا ،ایرنا ،فارس ،مهر /پایگاه خبر ی شفاف ،تهران بهشت ،خبر یزد ،کرمان رصد ،پیام فارس ،پیام آذر ی ،ندای

لرستان ،پیام مازند ،شهر ،ایرانیان جهان ،افق تهران ،سیاست و بازار یابی

۳

تاسیس پایگاههای مدیر یت بحران در مناطق پرترا کم پایتخت

۶

لزوم تاسیس پایگاههای مدیر یت بحران در مناطق پرترا کم

۶

روزنامه ابتکار /پایگاه خبر ی تهران بهشت ،منجیل نیوز

مدیر یت بحران تهران
فعا لیتها باید در سطح محالت شهر تهران متمرکز شود تا شهر توسعه یابد

۸

تهران )پانا(  -عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در جلسه پایش عملکرد پروژههای کوچک مقیاس محله ای
منطقه  5و نشست با دبیران شورایار ی محالت منطقه گفت :برای توسعه شهر ،فعا لیتها باید در سطح محالت شهر تهران متمرکز شود.
۱

پایگاه خبر ی شهر

بهرهبردار ی از پد با لگرد اورژانس هوایی

۱۰

مدیر یت بحران ایران و جهان
از هشدار جدی در زمینه اوجگیر ی مجدد کرونا در قم تا ابتالی  ۵۰پرسنل اورژانس به کووید ۱۹

۱۱

گروه استانها -جلسه ستاد پیشگیر ی و مدیر یت بحران استان قم برگزار و نسبت به ورود قم به موج جدید بروز کرونا هشدار جدی داده شد.

مقا الت)علمی-پژوهشی و آموزشی(
آیا زلزله  1357طبس پیشبینی شده بود؟

ﻣﺸﺮوح اﺧﺒﺎر

۱۴

۹۹/۰۶/۲۶

ر یاست محترم سازمان
۷

ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در مناطق پرتراکم پایتخت )(۰۰:۳۹-۹۹/۰۶/۲۶
ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در مناطق پرتراکم پایتخت
رئیس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران بر ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در مناطق و محالت
متراکم پایتخت تاکید کرد.رضا کرمی محمدی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه هر ناحیه از مناطق شهر تهران باید از یک
پایگاه مدیر یت بحران برخوردار شود گفت :این پایگاهها به ویژه در مناطق متراکم نظیر منطقه  10پایتخت باید اضافه شود.وی
با بیان اینکه وجود پایگاههای مدیر یت بحران در مناطق سرمایهای ارزشمند است ،گفت :اهداف مدیر یت بحران جامعه محور
روابطعمومی

۲

۹۹/۰۶/۲۶

ادامه خبر | مردم سا الر ی :ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در مناطق پرترا کم پایتخت

در سطح محالت ،باید از پایگاههای مدیر یت بحران هدایت و عملیاتی شود .بر همین اساس آماده همکار ی در ساخت پایگاه
جدید مدیر یت بحران با شهردار ی مناطق هستیم .خوشبختانه مناطق نیز همکار ی خوبی با ما داشتهاند وبه عنوان مثال در
دیدار ی که چندی پیش با شهردار منطقه  10تهران داشتیم ،بنا شد تا عالوه بر اینکه با توجه به بافت فرسوده این منطقه
دستورالعمل بهساز ی لرزهای نسبی ساختمانها در آن اجرایی شود .مکانی نیز به ساخت یک پایگاه جدید مدیر یت بحران
اختصاص یابد .رئیس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهرتهران ادامه داد :طی گزارشی که ما از شهردار منطقه 10در یافت
کردیم ،حدود  50درصد بافت این منطقه فرسوده است و به همین دلیل نیز نوساز ی و مقاوم ساز ی بافت فرسوده و نیز
اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت باشد.
هفته تهران ،فرصتهای گردشگر ی شمال تهران معرفی میشود
»هفته تهران« فرصت مغتنمی است تا در آن سیاستها ،برنامهها و اقدامات منطقه به نحو مناسبی به شهروندان معرفی و نظر
و مشارکت شهروندان به فرصتهای سرمایه گذار ی در گردشگر ی شمیران جلب شود.به گزارش روابط عمومی شهردار ی منطقه
یک ،سید حمید موسوی شهردار این منطقه در دیدار با حسین گنجی معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات شهردار ی تهران
ضمن اشاره به برگزار ی برنامههای هفته تهران اظهار داشت :فضاهای اکولوژ یکی طبیعی ،وجود اماکن مذهبی ،تفرجگاهها،
کاخ موزهها ،خانه موزهها ،بوستانهای فرامنطقهای ،مراکز تجار ی سنتی و مدر ن ،باغ سفارتخانهها و ...به عنوان پتانسیل و
ظرفیتهای متنوع گردشگر ی در شمال تهران است که در طول هفته و به خصوص روزهای پایانی هفته جاذب تعداد کثیر ی از
شهروندان است.موسوی حضور فعال و مستمر مردم در صنعت گردشگر ی را یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و تصر یح کرد :در
هر فعالیت و موضوعی که مردم حضور داشته و دارند ،موفقیت در آن عرصه بیشتر بوده است به همین منظور باید برای مردم
مز یت و صرفه اقتصادی ایجاد شود تا فعاالنه وارد این صنعت شوند.معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات شهردار ی تهران
نیز با اشاره به برگزار ی شایسته »هفته تهران« در پایتخت گفت :افتتاحیه مراسم »هفته تهران« با عنوان »نکوداشت شمیران«
در شمیران و اختتامیه این مراسم در شهرر ی در منطقه بیست برگزار خواهد شد .گنجی خاطر نشان ساخت :در هفته تهران به
معرفی اقداماتی که مجموعه شهردار ی تهران در راستای تحقق شعار »تهران شهر ی برای همه« انجام داده است ،میپرداز یم و
مردم را از روند رو به توسعه ای که در مدیر یت شهر ایجاد شده است ،آ گاه میکنیم.
سر پرست معاونت شهرساز ی و معمار ی شهردار ی منطقه 5معرفی شد
با حکم شهردار منطقه ،5حسین کاملی خوزانی به عنوان سر پرست معاونت شهرساز ی منطقه معرفی و از خدمات شهین
شفیعی ،قدردانی شد.به گزارش روابط عمومی شهردار ی منطقه 5در حکم حسین کاملی خوزانی آمده است ،با توجه به
حسن سابقه ،تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سر پرست معاونت شهرساز ی و معمار ی منطقه محسوب
میگردید.امید است با نگاه دقیق علمی و متکی بر روحیه خدمتگزار ی در پرتو مدیر یت صمیمانه و عالمانه همراه با اخالص و
پیگیر ی صحیح و قوی جهت بسترساز ی مناسب برای امور محوله همه توان و تجربه خویش را بکار گیر ید.
شستشو و گندزدایی بیش از  4900مخز ن زباله
در شمال شر ق تهران
معاون خدمات شهر ی و محیط ز یست شهردار ی منطقه چهار تهران از شستشو و گندزدایی بیش از  4900مخز ن زباله خبر داد
و افزود :این مخاز ن به طور مستمر شستشو میشوند.به گزارش روابط عمومی شهردار ی منطقه چهار» ،حمیدرضا فرخی« در
روابطعمومی

۳

۹۹/۰۶/۲۶

ادامه خبر | مردم سا الر ی :ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در مناطق پرترا کم پایتخت

این باره گفت :به منظور سالمت و بهداشت شهر و شهروندان طبق برنامه ر یز ی مشخص  4903مخز ن زباله موجود در نواحی
نه گانه منطقه چهار در ماه شش بار شستشو و گندزدایی میشوند.او در ادامه گفت  :نیمه اول سال به دلیل گرمای بیشتر
هوا و ازدیاد جانوران موذی نیاز بیشتر ی برای رسیدگی به نظافت مخاز ن زباله را میطلبد ،به ویژه باوضعیت کنونی شیوع
ویروس کرونا این امر بسیار الزامی و جدی دنبال میشود.فرخی از اقدامات ویژه منطقه  4به پاکساز ی کامل سطلهای زباله
از شیرابهها و زبالههای باقیمانده در سطلهای فلز ی اشاره کرد و گفت  :برخی از سطلهای فلز ی منطقه کف تراشی شده و با
این کار زبالههای رسوب شده پاکساز ی و در صورت نیاز سطلهای فلز ی رنگ آمیز ی میشود.وی پیرامون درخواست تعدادی
از شهروندان برای جابجایی سطلها گفت  :انتخاب مکان نصب مخاز ن در منطقه با کار کارشناسی انجام شده و شهروندان در
صورت درخواست در این موارد میتوانند با سامانه 137
تماس بگیرند.
نیاز تهران به  54پد بالگرد اورژانس
رئیس مرکز اورژانس تهران گفت :باید  54پد داشته باشیم ،البته برخی مشکلها وجود دارد و در برخی نقاط آنقدر تراکم
باالست که باید جانمایی مجددی انجام شود .به گزارش ایسنا ،دکتر پیمان صابر یان اظهار کرد :طی یکسال گذشته تا کنون
شرایط متفاوتی نسبت به سالهای گذشته داشتیم .وی ادامه داد :از زمانی که دچار اپیدمی کرونا شدیم شرایط تمام جامعه
تغییر کرد و با توجه به اینکه خط مقدم مقابله با ویروس اورژانس است دچار تغییرات شدیم .صابر یان با اشاره به تشکیل
دیسپچ جداگانه برای سواالت کرونا گفت :حدود ٢5هزار تماس در روز پاسخ داده شد و بسیار خوب خدمت رسانی شد .در
برخی موارد جوابها با پزشک متخصص هم مشاوره کردند .صابر یان در خصوص اورژانس هوایی نیز گفت :شهردار ی تهران
در ایجاد پدهای بالگرد کمک کرده که حدود  ٣٧پد بالگرد در استان تهران دار یم و بسیار ی از عملیاتهای خود را با سرعت
بیشتر ی انجام میدهیم .در روز یک یا دو پرواز دار یم .صابر یان گفت :روزانه بین  ٣٠٠تا  ٣5٠نوار قلب را متخصصین اورژانس
تهران رصد میکنند که از این تعداد حدود 10تا  ١5تا کد  ٢4٧دار یم .برای کد  ٧٢4تعداد کمی باالتر است و بین  ١5تا ٢٠
نفر است.صابر یان در پاسخ به سوالی در خصوص همکار ی اورژانس و شهردار ی تهران در خصوص پدهای بالگرد اظهار کرد:
لزوما به تعداد پدها نیاز به بالگرد ندار یم .مهم است که در مناطق استراتژ یک بالگرد داشته باشیم که بتوانیم از اورژانس هوایی
استفاده کنیم.وی افزود :باید  54پد داشته باشیم ،البته برخی مشکلها وجود دارد و در برخی نقاط آنقدر تراکم باالست که باید
جانمایی مجددی در تهران داشته باشیم.

۱۸

ضرورت ارتقای ظرفیت امداد و نجات در تهران )(۱۳:۰۱-۹۹/۰۶/۲۶
رییس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران برضرورت توسعه ظرفیت امداد و نجات و ارتقا سطح آمادگی شهر تهران با همکار ی جمعیت هالل احمر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران ،رضا کرمی محمدی در نشست هم اندیشی و افزایش
زمینه های همکار ی سازمان مدیر یت بحران شهر تهران و جمعیت هالل احمر استان تهران که در محل جمعیت هالل احمر
روابطعمومی

۴

۹۹/۰۶/۲۶

ادامه خبر | سازمان بحران :ضرورت ارتقای ظرفیت امداد و نجات در تهران

استان تهران برگزار شد ،باتاکید بر ضرورت بهرهگیر ی بیشتر از ظرفیت پایگاههای پشتیبانی مدیر یت بحران در شهرتهران ،
گفت :الزم است که ز یرساخت های امداد و نجات در تهران گسترش پیدا کند .چرا که باتوجه به گستردگی پایتخت ذخیره
ساز ی مناسب تجهیزات و امکانات امدادی برای پاسخگویی به سوانح و حوادث مختلف امر ی ضرور ی است.
وی با بیان اینکه در این زمینه الزم است که ظرفیت های موجود مدیر یت شهر ی نیز با هدف هم افزایی توان آمادگی و مقابله
در شهر تهران مورد توجه قرار گیرد ،گفت :سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران از سال های گذشته همکار ی گسترده
ای با جمعیت هالل احمر استان تهران داشته و برخی از واحدهای هالل احمر با هدف خدمات رسانی مطلوب به شهروندان
به منظور تسر یع در ارائه خدمات امدادی در سطح شهر تهران در پایگاه های مدیر یت بحران مستقر شدهاند ،ما همچنان از
افزایش همکار یها استقبال میکنیم و البته آن را یک ضرورت برای تهران نیز میدانیم.
کرمی محمدی با اشاره به اهداف مشترک جمعیت هالل احمر و سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران در ارائه
آموزش به شهروندان گفت :یکی از اقدامات آموزشی سازمان مدیر یت بحران تهران اجرای طر ح مدرسه آماده و ارائه
آموزشهای مختلف به شهروندان در فضای مجاز ی است .این آموزشها متناسب با سن ،تحصیالت و  ...نیز در نظر گرفتن
فرصت شهروندان برای فراگیر ی تهیه و در سامانه شهرآماده بارگذار ی شده است میتوان از این ظرفیت نیز در همکار ی مشترک
استفاده کرد.
رییس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران همچنین با اشاره به توافقنامه مشترک همکار ی این سازمان با جمعیت
هالل احمر استان تهران  ،گفت :این توافقنامه بزودی در پایگاه های پشتیبانی مدیر یت بحران واقع در پهنه های پنجگانه
اجرایی خواهد شد و در حال حاضر مشغول نگارش و تدوین نهایی بندها و مفاد آن هستیم.
شاهین فتحی ،مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان تهران نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های
طرفین در حوزه های آمادگی و مقابله با حوادث گفت :جمعیت هالل احمر و سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران
در حوزهها و موضوعاتی نظیر ارائه آموزش های همگانی ،دپوی اقالم امدادی و ایجاد هماهنگی های الزم در زمان بحران
زمینههای همکار ی بسیار ی دارند.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا ،باشگاه خبرنگاران ،آر یا ،ایرنا ،فارس ،مهر /پایگاه خبر ی شفاف ،تهران بهشت ،خبر یزد ،کرمان رصد ،پیام فارس ،پیام آذر ی ،ندای لرستان،
پیام مازند ،شهر ،ایرانیان جهان ،افق تهران ،سیاست و بازار یابی

روابطعمومی
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۴

۳

لزوم تاسیس پایگاههای مدیر یت بحران در مناطق پرتراکم )(۱۰:۳۹-۹۹/۰۶/۲۶
خبرگزار ی آر یا -رئیس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران بر ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیر یت بحران در
مناطق و محالت متراکم پایتخت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزار ی آر یا به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهر تهران ،رضا کرمی محمدی دیروز با
بیان اینکه هر ناحیه از مناطق شهر تهران باید از یک پایگاه مدیر یت بحران برخوردار شود ،گفت :این پایگاهها به ویژه در
مناطق متراکم نظیر منطقه  10پایتخت باید اضافه شود.
پیش بینی زمین مناسب برای احداث پایگاه مدیر یت بحران ،آموزش مدیر یت بحران ویژه مدارس و شهروندان ،اجرای طر ح
بهساز ی لرزهای نسبی ساختمانهای متداول شهر تهران از جمله مباحث مطر ح در نشست رئیس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت
بحران شهر تهران با شهردار منطقه  10بود.
در این نشست ،رئیس سازمان مدیر یت بحران شهر تهران با بیان اینکه وجود پایگاههای مدیر یت بحران در مناطق ،سرمایهای
ارزشمند است ،گفت :اهداف مدیر یت بحران جامعه محور در سطح محالت ،باید از پایگاههای مدیر یت بحران هدایت و
عملیاتی شود .بر همین اساس آماده همکار ی در ساخت پایگاه جدید مدیر یت بحران با شهردار ی مناطق هستیم .همچنین با
روابطعمومی
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ادامه خبر | آر یا :لزوم تاسیس پایگاههای مدیر یت بحران در مناطق پرترا کم

توجه به بافت فرسوده این منطقه دستورالعمل بهساز ی لرزهای نسبی ساختمانها در آن اجرایی خواهد شد.
رییس سازمان پیشگیر ی و مدیر یت بحران شهرتهران افزود :حدود  50درصد بافت منطقه  10فرسوده است و به همین دلیل
نیز نوساز ی و مقاوم ساز ی بافت فرسوده و نیز اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت باشد.
کرمی محمدی درباره اجرای طر ح مدرسه آماده نیز گفت :این طر ح از چند سال پیش و با ابتکار سازمان پیشگیر ی و مدیر یت
بحران شهر تهران اجرا شد ،اما از سال گذشته با تفاهم نامه مشترکی که میان شهردار ی تهران ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان
پدافند غیر عامل و سازمان مدیر یت بحران کشور به امضا رسید ،اجرای این طر ح به شکل ملی تبدیل شد و طر ح ملی مدرسه
آماده نام گرفت.
او ادامه داد :ما اعالم کردیم که آماده انتقال تمام تجربیات خود در این زمینه هستیم و در حال حاضر برنامه ر یز یهای الزم
برای اجرای این طر ح فراهم و ظرفیت بسیار خوبی هم ایجاد شده است .حتی در شرایط کرونا شرایطی فراهم شده تا تمامی
مدارس بتوانند به صورت مجاز ی آموزشهای مربوط به مدرسه آماده را در یافت کنند.
بیش از  50درصد منطقه  10بافت فرسوده است
شهردار منطقه  10نیز در این نشست با تشر یح ویژگیهای این منطقه از جمله وجود بافت فرسوده و فضاهای متراکم جمعیتی
گفت :بیش از  50درصد منطقه بافت فرسوده است و با وجود تراکم جمعیتی و بافت مسکونی اجرای برنامههای نوساز ی و
مقاوم ساز ی بافتهای فرسوده در این منطقه ضرور ی است و ما از اجرای طر ح بهساز ی لرزهای نسبی ساختمانهای متداول
شهر تهران استقبال میکنیم.
مجید رباطی افزود130 :مدرسه در منطقه  10وجود دارد و به همین دلیل اجرای طر ح مدرسه آماده و آموزشهای مدیر یت
بحران ویژه دانش آموزان ضرور ی و با اهمیت است.
رباطی گفت :با توجه به بافت فرسوده و بافت مسکونی این منطقه وجود پایگاههای مدیر یت بحران در این منطقه بسیار با
اهمیت است از این رو زمینی را برای ساخت پایگاه جدید مدیر یت بحران در این منطقه پیش بینی و در نظر گرفته ایم.
شهردار منطقه  10در بازدید از مرکز فرماندهی مدیر یت بحران تهران ضمن آشنایی با فعالیتهای این مجموعه در رصد و پایش
حوادث و سوانح ،طر حها و همچنین برنامههای حوزه پیشگیر ی و کاهش خطر پذیر ی در جر یان کم و کیف عملکرد سامانههای
هشدار سر یع زلزله ،تخمین خسارت ،هواشناسی و هشدار سیل قرار گرفت.
منابع دیگر :روزنامه ابتکار /پایگاه خبر ی تهران بهشت ،منجیل نیوز
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عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران؛ فعالیتها باید در سطح محالت
شهر تهران متمرکز شود تا شهر توسعه یابد )(۱۵:۳۱-۹۹/۰۶/۲۶
تهران )پانا(  -عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در جلسه پایش عملکرد پروژههای کوچک مقیاس محله ای منطقه  5و نشست با دبیران
شورایار ی محالت منطقه گفت :برای توسعه شهر ،فعالیتها باید در سطح محالت شهر تهران متمرکز شود.

مجید فراهانی ،عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در جر یان بازدید از منطقه 5
شهردار ی تهران و نشست با اعضای شورایار ی این منطقه گفت :تالش ما برای تهران زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که
با همکار ی و فعالیت منسجم تیمی ،دلسوزانه و خالصانه تالشهای خود را در سطح محالت شهر تهران متمرکز کنیم.
او افزود :پروژه های کوچک مقیاس محلی امسال در تمرکز مدیر یت شهر ی قرار گرفت و با مشارکت شورایاران پروژهها تعر یف
شد و امیدوار هستیم که با کنتر ل و پیشرفت این پروژه ها در انتهای سال کارنامه مطلوبی ،از این حیث داشته باشیم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد 10 :درصد جمعیت شهر تهران ،در منطقه  5زندگی می کنند و
درعین حال3 ،چالش اساسی در منطقه وجود دارد .طبیعی است که باید بیشتر تالشهای ما به سمت این 3چالش اساسی،
متمرکز شود.
عدم تواز ن محالت در دسترسی به امکانات
فراهانی افزود :مسئله عدم تواز ن محالت در توسعه و تبعیض در دسترسی به ز یرساخت ها ،یکی از چالش ها است .هر چند
منطقه  5از حیث توسعهیافتگی در شمار مناطق برخوردار و توسعه یافته شهر تهران قلمداد میشود اما در سطح محالت منطقه،
عدم تواز ن و یکپارچگی در دسترسی به ز یرساخت ها و امکانات شهر ی ،وجود دارد .بدیهی است که مدیر یت شهر ی باید به
این مسائه توجه کند .باید عدالت در شهر در سطح منطقه اتفاق بیفتد .مسئله دسترسی عادالنه به امکانات شهر ی همواره
یکی از دغدغه های شخصی من بوده است.
دسترسی یکپارچه به امکانات
فراهانی تصر یح کرد :بندی را در تبصره بودجه قرار دادیم و در برنامه سوم توسعه شهر تهران در ماده  33تاکید کردیم که
شهردار ی موظف است در توز یع منابع عمومی به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخوردار ی مناطق کمتر توسعه یافته از
مناطق توسعه یافته ساالنه  10درصد کم شود .
او ادامه داد :یعنی ساالنه  10درصد به سمت عدالت حرکت کنیم و فاصله مناطق کمتر توسعه یافته ،مناطق محروم با مناطق
برخوردار کم شود .این مهم باید در محالت نیز انجام شود تا شاهد تواز ن و دسترسی یکپارچه به امکانات در سطح همه محالت
باشیم.
توجه به پروژه های توسعه محلی
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ادامه خبر | پانا :فعا لیتها باید در سطح محالت شهر تهران متمرکز شود تا شهر توسعه یابد

عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران :عنوان کرد :عمده توجه مدیر یت شهر ی در
گذشته بر پروژه های بزرگ مقیاس بوده است .از جمله احداث بزرگراهها ،احداث ز یر ساختهای بزرگ با هز ینههای باال که
بدهیهای بسیار ی را هم برای مدیر یت شهر ی ایجاد میکرد .اما واقعیت این است که مردم سطح محالت ،مشکالت ساده و
کوچکی در سطح محله خود دارند و باید مشکالت برطرف شود تا میزان رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند.
او افزود :ما مسئله پروژههای توسعه محلی را در دستور قرار دادهایم .اجرای پروژههای محلی میتواند اتفاق خیلی خوبی باشد
که کلید این اتفاق زده شده است و امیدوار یم جنبش توجه به محالت در سالهای بعد ادامه پیدا کند.
فراهانی تصر یح کرد :به همین دلیل ما در تبصره  35بند  2این موضوع را قرار دادهایم که پروژههای اجرای هر محله باید با
اخذ نظرهای مشورتی شورایاران محله تامین شود و فهرست آنها به همراه رونوشتی از صورتجلسه تعر یف پروژه که امضای
شورایاران را هم داشته باشد به شورا ارائه شود .خوشبختانه منطقه ،5اولین منطقهای بوده که این اقدام در آن اتفاق افتاده
است و این نشانه هوشمندی مدیر یت منطقه است که توانسته است از ظرفیت شورایاران استفاده کند و این پروژه ها به
خوبی تعر یف شود و انشااهلل در اجرا هم همین اتفاق بیفتد.
او گفت :در حوزه بودجه اقداماتی اتفاق افتاده است .در سال  96سرانه هر نفر شهروند منطقه  5از بودجه شهردار ی تهران برابر
با  165هزار تومان بوده است که این سرانه در بودجه سال  99به  521هزار تومان رسیده است .بودجه مصوب منطقه در سال
 447 ،99میلیارد تومان است که  119میلیارد تومان آن اعتبارات عمرانی و  327میلیارد تومان آن اعتبارات هز ینه ای است که
این رقم در مقایسه با بودجه سال قبل حدود  49درصد ،افزایش داشته است.
منطقه  5از حیثمقاوم بودن واحدهای مسکونی ،رتبه بسیار خوب دارد
عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت :منطقه 5از حیث مقاوم بودن واحد های مسکونی در رتبه بسیار خوبی قرار دارد92 .
درصد واحدهای مسکونی منطقه سیستم بتون آرمه و یا فلز ی هستند و به گونه ای منطقه ،5رتبه اول مناطق تهران را دارد.
البته همچنان  2درصد واحدهای منطقه قدیمی ساز هستند و عمر باالی  40سال دارند و  26درصد هم عمر حدود  5سال دارند
،اما به هر حال منطقه از این حیث رتبه خوبی دارد.
انبار نفت محله شهران
فراهانی افزود :مهم تر ین چالش وجود انبار نفت در محله شهران است .جلسه ای برگزار و مقرر شد در کوتاه مدت راهی ساخته
شود که تانکرهای حامل سوخت از داخل محله شهران شمالی و جنوبی تردد نکنند بلکه مسیر آنها مستقیما از باالی اتوبان
باکر ی باشد .در بلند مدت هم طبق وعده وزارت نفت و مصوبه شورای تامین و سازمان مدیر یت بحران با انتقال این انبارها به
بیرون از منطقه و حل ر یشهای این مساله چالش تاب آور ی منطقه  5از بین برود.
چالش ترافیک
عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران اظهار کرد :منطقه ،5منطقه جاذب سفر است اگر
چه حدود  900هزار نفر جمعیت دارد اما بیش از یک و نیم میلیون نفر به منطقه سفر می کنند .منطقه  5در مسیر شر یانهای
اصلی شهر تهران قرار دارد و ترافیک ناشی از این شر یانها با توجه به وضعیت خاص منطقه یکی از مشکالت اصلی منطقه
است.
در این نشست فر یدون حیدر ی شهردار منطقه ،5اظهار امیدوار ی کرد که جلسه پایش عملکرد شهردار ی منطقه ،5نتایج خوبی
روابطعمومی
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در بر داشته باشد و ارز یابی مناسبی صورت گیرد و مشکالت محالت با همیار ی مجموعه معاونان ،مدیران و تعامل آنها با
شورایاران به بهتر ین شکل ممکن برطرف شود.
در این نشست ،دبیران شورایار ی ،هر یک درباره مسائل و مشکالت محالت خود و همچنین پروژه های توسعه محلی سخن
گفتند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی شهر

بهرهبردار ی از پد بالگرد اورژانس هوایی )(۰۰:۳۹-۹۹/۰۶/۲۶
با تکمیل پد اورژانس هوایی بالگرد شهدای حرم ،تجهیزات امدادرسانی و مدیر یت بحران منطقه 17افزایش پیدا کرده است.
»معصومه غالمعلی« رئیس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل شهردار ی منطقه 17با بیان این خبر گفت» :این اقدام برای تجهیز
امکانات مدیر یت بحران منطقه 17به اورژانس هوایی و افزایش ظرفیت امدادرسانی در مواقع بحرانی انجام شد«.وی محل
جانمایی پد بالگرد اورژانس هوایی را محور نیلوفر ی )حر یم آزادشده خط ز یرزمینی راهآهن تهرانـ تبر یز ( جنب خیابان شهید
رشیدی جهان اعالم کرد و افزود» :این طر ح در مراحل مختلف انجام شد که شامل مراحل مطالعاتی طر ح ،جانمایی بالگرد و
تکمیل جزئیات پروژه بود «.غالمعلی ،نصب تابلو فرود بالگرد و در ج نام شناسایی پد روی تابلو ،همسطحساز ی لبه پد با زمین
مجاور و حذف زوائد فیز یکی اطراف پد را از اقداماتی خواند که در مرحله تکمیلی طر ح انجام شده است .وی ادامه داد» :این
پد آماده بهرهبردار ی در مواقع لزوم و بحرانی است و به فضای استاندارد برای فرود و پرواز بالگرد مجهز شده است«.
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مدیر یت بحران ایران و جهان

از هشدار جدی در زمینه اوجگیر ی مجدد کرونا در قم تا ابتالی  ۵۰پرسنل اورژانس به کووید ۹۹/۰۶/) ۱۹
(۱۴:۵۱-۲۶
گروه استانها -جلسه ستاد پیشگیر ی و مدیر یت بحران استان قم برگزار و نسبت به ورود قم به موج جدید بروز کرونا هشدار جدی داده شد.

به گزارش خبرگزار ی تسنیم از قم ،جلسه ستاد پیشگیر ی ،هماهنگی و مدیر یت عملیات پاسخ به بحران استان قم ظهر امروز
با حضور حاج بابایی معاون وز یر بهداشت ،سرمست استاندار و دیگر مسئوالن استانی در محل سالن کرامت استاندار ی برگزار
شد.
معاون وز یر بهداشت در این جلسه با هشدار نسبت به وقوع موج سوم شیوع بیمار ی کرونا در کشور ،از بروز این بیمار ی در
بین کودکان ابراز نگرانی کرد و افزود :در حالی در شهرها و مناطق کشور این ویروس خوب مدیر یت شد و شرایط مطلوبی در
کشور حاکم بود با مسافرتهای غیرحضور ی و عادی انگار ی اکنون حال ورود به پیک سوم و افزایش بستر یها و آمار مرگومیر
روبرو هستیم.
رئیس اورژانس  115قم نیز در بخش دیگر ی از این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت اورژانس  115همزمان با  26شهر یورماه روز
ملی اورژانس پرداخت و اظهار داشت :در قم  61اورژانس فعال پیش بیمارستانی دار یم که باید طبق برنامه ششم توسعه به 78
آمبوالنس افزایش یابد.
محمد شهیدی با بیان اینکه  7پایگاه شهر ی و  5پایگاه در محورهای مواصالتی قم فعالیت دارند ،ابراز کرد :در حال حاضر 270
پرسنل عملیاتی درقم مشغول کار هستند.
بیش از یک هزار و  200مأمور یت در بحران کرونایی درقم
وی با اشاره به مأمور یت اورژانس در بحران کرونا از شروع تا  22شهر یورماه عنوان کرد :در زمینه فعالیت اورژانس در بحران
کرونا از  29اسفندماه تا  22شهر یورماه یک هزار و  934انتقال و یک هزار و  273مأمور یت از  115صورت گرفته است که به ازای
هر مأمور یت باید گندزدایی صورت پذیرد و در این بحران  50نفر از پرسنل  115به کرونا مبتال شدند.
رئیس اورژانس  115قم با تأ کید بر اینکه با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم و ابتالی این پرسنل مشکالت را دوچندان کرده
است ،یادآور شد :هرچند تصادفات در اسفندماه کاهشیافته است اما رسیدگی به دیگر بیماران روند افزایشی داشته است و
به نیروی  115در سختتر ین شرایط فعالیت داشته و با صحنههای دلخراش فراوانی روبرو میشوند.
وی خاطرنشان کرد :در استان  22پایگاه شهر ی و  18پایگاه جادهای دار یم که نیاز به توسعه ز یرساخت جادهای و هوایی هستیم.
اوجگیر ی روند بروز بیمار ی در قم نسبت به میانگین کشور ی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به باال رفتن آمار مرگومیر و بستر یها در قم اظهار
داشت :در هفته اخیر روند بیمار ی در قم افزایشیافته است ،درحالیکه درگذشته قم در رده پایین جدول در کشور قرار داشت.
روابطعمومی

۱۱

۹۹/۰۶/۲۶

ادامه خبر | تسنیم :از هشدار جدی در زمینه اوجگیر ی مجدد کرونا در قم تا ابتالی  ۵۰پرسنل اورژانس به کووید ۱۹

سیامک محبی با بیان اینکه طی روزهای اخیر استان قم در زمینه شیوع و درگیر ی بیمار ی کرونا در باالی جدول قرارگرفته است،
اضافه کرد :وضعیت بروز بیمار ی قم از میانگین کشور ی باالتر و در حال اوجگیر ی هستیم.
وی ادامه داد 812 :نمونه از بیماران گرفتهشده است که  489نمونه مثبت بوده است ،به عبارتی  60درصد نمونههای گرفتهشده
در قم مثبت و به  70درصد هم میرسد.
به گفته رئیس مرکز بهداشت استان قم تعداد پذیرش اورژانسها هم روند صعودی دارد و پذیرشها عدد آن قابلتوجه بوده
که این نکته زنگ هشدار است.
وی با هشدار در زمینه بروز موج جدید بیمار ی در استان قم تصر یح کرد :در حال بازگشت بهروزهای اوج بیمار ی در اسفندماه
هستیم در مناطق شمالی استان بیشتر درگیر هستیم و آمار فوتی هم افزایشیافته است.

روابطعمومی

۱۲
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مقاالت)علمی-پژوهشی و آموزشی(

روابطعمومی
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۱
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ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی

