
    

 

 



  ۱۴۰۰خبرنامه زمستان       

 تهران شرق شمال ترافیکی پروژه مهمترین درصدی ۷۳ فیزیکی پیشرفت

 پا  اجرایای روناد از تهاران شاهرداری عمرانای و فنای مبااون "شاببانی عباا " امروز صبح

 .کرد بازدید فرجام، -باقری شهید بزرگراه همسطح غیر تقاطع

 

 بازدیااد ایاان در "شااببانی  عبااا  " ،«فااردا شااهر» تحلیلاای - خبااری پایگاااه گاازار  بااه

 اساسای نیااز را آن از بارداری بهاره و پاروژه تکمیا  ، گرفتاه انجاام اقاداما  از تشاکر ضمن

 نیااز باااقری شااهید بزرگااراه تقاطبااا  سااایر تکمیاا : افاازود و دانسااته شااهروندان و منطقااه

 کااار دساات ر در آن همسااطح غیاار هااای دوربرگااردان و( ۱۹۶خیابااان-رسااا ت بزرگااراه)

 .دارد قرار تهران شهرداری عمرانی و فنی مباونت

 از ای عماده بخا  پا ، ایان همساطح غیار تقاطباا  کاما  اجارای باا اینکاه به اشاره با او 

 یکای آن، از بارداری بهاره  باا: افازود شاد  خ اهاد مرتفاع بااقری شاهید بزرگراه ترافیکی بار

 ماای بیناای پاای  و برطاار   بزرگااراه ایاان جناا بی -شااما ی ترافیکاای هااایگره مهمتاارین از

 .برسد برداری بهره به آینده سال بهار در پروژه این  ش د

 شاهید همساطح غیار تقااطع پا  اجرایای عملیاا  پیشارفت حاضار حاال در: افزود شببانی 

 .است رسیده درصد ۷۳ مرز به فرجام -باقری

 روی از را فرجااام خیابااان شاارق کااه پاا  ایاان احاادا  باارای تاااکن ن: کاارد خاطرنشااان او 

 عرشاه تیرهاای و هاسات ن ها،پایاه تماام کناد،می متصا  آن غار  باه بااقری شهید بزرگراه

 .است رسیده اتمام به نیز شرقی رمپ حائ  هایدی اره ساخت کار و شده اجرا

 

 

 

 



 و ایااران بااین مشااتر  کمیتااه تشااکی  /ساا ریه و ایااران بااین مشااتر  آزاد منطقااه ایجاااد

 ها نامهتفاهم بررسی برای س ریه

 خبار سا ریه و ایاران باین مشاتر  آزاد منطقاه ایجااد بارای ت افا  از شهرساازی و راه وزیر

 .داد

 در شهرساازی و راه وزیار قاسامی رساتم ،«فاردا شاهر» تحلیلای - خباری پایگااه گازار  به

 جمها ر رئای  باا مالقاا  در: گفات سا ریه، در گفتگ هاا و هاارایزنی نتاای  آخارین تشریح

 روابا  در کنا نی مشاکال  و م اناع همچناین و کشا ر ایان اقتصاادی م ضا عا  باه س ریه

 .شد پرداخته س ریه و ایران اقتصادی

 

 

 :افاازود اسات، شاده گرفتاه خا بی تصامیما  شااده، برگازار جلساا  در اینکاه اظهاار باا وی

 سا ریه باا زیاادی هایناماهتفاهم شا د  تشاکی  سا ریه و ماا باین مشاترکی کمیته شد قرار

 ایاان مشااتر  ایکمیتااه در شااد قاارار بناابراین اندنشااده عملیاااتی آنهااا از بخشاای امااا داریام

 .ش ند اجرایی سپ  و بررسی م ض عا 



 م ضاا عا  بررساای و ساا ریه خارجااه اماا ر وزیاار بااا جلسااه بزگااراری بااه اشاااره بااا قاساامی

 باناک شاد قارار رسایدیم  خا بی ت افقاا  باه: داشات اظهاار نیاز کشا ر دو بین دیپلماتیک

 در ساا ری و ایراناای هااایبانک بناساات راسااتا ایاان در شاا د  ایجاااد ساا ریه در مشااتر 

 .باشند داشته شببه یکدیگر کش رهای

: گفاات ساا ریه، راه وزیاار بااا جلسااه برگاازاری بااه اشاااره بااا همچنااین شهرسااازی و راه وزیاار

 کشاا ر اقتصااادی ت ساابه مهاام هایزیرساااخت از یکاای مختلاا  هااایبخ  در ونقاا  حماا 

 م ضاا عا  کشاا ر ه اپیمااایی سااازمان رئاای  شااد گرفتااه تصاامیم زمینااه ایاان در اساات 

 .کند بررسی خ د همکاران با را اجرایی

 باه سا ریه اقتصااد وزیار باا جلساه در شاده گرفتاه تصامیما  از یکای باه اشااره باا قاسمی

 م ضاا عا  درباااره: داشاات اظهااار اقتصااادی، مشااتر  کمیساای ن ساا ری طاار  عناا ان

 بناساات شااد  گرفتااه تصاامیماتی کشاا ر دو مشااتر  آزاد مناااط  ایجاااد ویاا ه بااه مختلفاای

 و بررساای را مشااتر  آزاد منطقااه مسااهله ساا ریه بااه ساافری در کشاا ر آزاد منطقااه رئاای 

 .کند امضا را قرارداد

 اباازارآ   و تراکتاا ر ت  یااد جملااه از ساا ریه در ایااران ت  یاادا  افاازای  وی گفتااه بااه

 از  گمرکاای م ضاا عا  و کشاا ر دو بااین صااادرا  افاازای  و هاتبرفااه حاا   کشاااورزی،

 ماای بناادیجمع بااه آینااده جلسااا  در کااه اساات ساافر ایاان در شااده مطاار  ماا ارد دیگاار

 .رسند

 مبتاادان نیاافتن حضا ر د یا  اعاالم /پایتخات هایگرمخاناه در نفار میلیا ن نایم پ یر 

 ها گرمخانه در

 شااهرداری اجتماااعی هایمشااارکت و خاادما  رفاااه، سااازمان اجتماااعی هااایحمایت مباااون

 میااانگین صاا ر  بااه پایتخاات هایگرمخانااه در سااال ساارد فصاا  در اینکااه بیااان بااا تهااران

 ۵۰۳ و هاازار ۵۶۷ گ شااته، سااال در: گفاات شاادند، پاا یر  مااددج  ۲۰۰۰ تااا ۱۸۰۰ بااین

 در نفاار ۵۰۹ و هاازار ۴۸۵ امسااال، ماهااه ۹ در و داشااتیم هاگرمخانااه در خاادمت شاا  نفاار

 .داشتیم پ یر  ش 

 



 

 

 بااه اشاااره بااا دوسااتشر  ساابید ،«فااردا شااهر» تحلیلاای - خبااری پایگاااه گاازار  بااه 

 از: گفاات کرونااا جدیااد ساا یه شاای   بااه ت جااه بااا هاگرمخانااه در شااده اندیشاایده تمهیاادا 

 در بهداشااتی هااایپروتک  تمااام کااه شااده تااال  ا ن بااه تااا کرونااا ویاارو  شاای   ابتاادای

 ماددج یان درمیاان کروناا باه اباتال ما رد یاک حتای حاال باه تاا و شا د رعایت هاگرمخانه

 .نداشتیم هاگرمخانه

 

 شااهرداری اجتماااعی هایمشااارکت و خاادما  رفاااه، سااازمان اجتماااعی هااایحمایت مباااون

 ت ساا  کاا تکتر هایگرمخانااه بااه ورود ابتاادای در مااددج یان اینکااه بیااان بااا تهااران

 عنا ان شاد، خ اهناد جسامانی آناا یز پزشاکان ت سا  بزرگتار هایگرمخاناه در و مددکاران

 پاا یر  خ داظهاااری براسااا  باشااند، نداشااته مشااه دی عالئاام مااددج یان اگاار: کاارد

 خاورشااهر سامانساارای مرکااز بااه کننااد، اعااالم و داشااته خاصاای عالئاام هاام اگاار و شاا ندمی

 .ش ند ترخیص و کرده پیدا بهب د تا ش ندمی قرنطینه مرکز آن در و منتق 

 پایتخت هایگرمخانه در نفر میلی ن نیم حدود پ یر 

 صاا ر  بااه پایتخاات هایگرمخانااه در سااال ساارد فصاا  در اینکااه بیااان بااا دوسااتشر 

 سااال پاا یر  کلاای آمااار از شاادند، پاا یر  مااددج  ۲۰۰۰ تااا ۸۰۰ و هاازار بااین میااانگین

 خاادمت شاا  نفاار ۵۰۳ و هاازار ۵۶۷ گ شااته، سااال در: افاازود و داد خباار جاااری و گ شااته

 پاا یر  شاا  در نفاار ۵۰۹ و هاازار ۴۸۵  نیااز، امسااال ماهااه ۹ در و داشااتیم هاگرمخانااه در

 خااانم درصااد ۱۰ و آقااا هاگرمخانااه در مااددج یان درصااد ۹۰ آمااار براسااا  و داشااتیم

 .هستند



 

 شااهرداری اجتماااعی هایمشااارکت و خاادما  رفاااه، سااازمان اجتماااعی هااایحمایت مباااون

 ۴ و ماردان ویا ه مرکاز ۱۶ شاام  گرمخاناه ۲۰ تهاران در مجما   در اینکاه اعاالم با تهران

 ایاان از  و داریاام تخاات ۴۰ و هاازار ۲ حاضاار حااال در: کاارد اضااافه داریاام، زنااان ویاا ه مرکااز

 .است آقایان مخص ص مابقی و بان ان مخص ص تخت ۳۰۰ حدود آمار

 جمااع شااهر سااطح از خاا ابیات ب   طاار  آیااا کااه ساا ال ایاان بااه پاساا  در دوسااتشر 

 و هسااتند مسااتقر شااهر از نقاااطی در هاااات ب   هاشاا : گفاات خیاار  یااا شااد خ اهااد

 باه گشات واساطه باه را افاراد ات با  ، در مساتقر ماددج یان باه مشااوره باا ماا مددکاران

 .دهندمی ارجا  هاگرمخانه

 حااال در و هسااتند مسااتقر ک تاااهی زمااان در هاااات ب   کااه کاارد تاکیااد همچنااین او

 .ش ند آوریجمع هاات ب   و ش د برقرار بهتری شرای  که هستیم ریزیبرنامه

 

 شااهرداری اجتماااعی هایمشااارکت و خاادما  رفاااه، سااازمان اجتماااعی هااایحمایت مباااون

 شاهر در و هساتند فرسا ده هاایات ب   جازو شاهری هاایات ب   ایان: کارد تاکیاد تهران



 کاه هساتیم تاال  در و شا ندمی اساتفاده اساکان بارای هاشا  فقا  و ندارناد تردد مج ز

 .دهیم اسکان هاگرمخانه در را افراد این همه مددکاران کمک به

: افاازود دارنااد، اعتیاااد هاگرمخانااه در مااددج یان درصااد ۸۹ اینکااه اعااالم بااا دوسااتشر 

 مصار  مخادر ما اد مانمم طا ر باه دارناد نیااز و هساتند متجااهر مبتاد افراد این از ببضی

 هاگرمخاناه باه اسات، ممنا   صابح ۶ تاا ۱۲ از گرمخاناه از خارو  کاه د یا  این به و کنند

 .کنندنمی مراجبه

 بایاد ورود بارای اماا شا د، خاار  گرمخاناه از ت اننادمی شا  ۱۲ از قبا  افاراد: داد ادامه او

 باه بناابراین دهناد، انجاام را  باا  تبا ی  و اساتحمام مانناد گرمخاناه هایپروتک  مجددا

 مراجبااه هاگرمخانااه بااه باا د، خ اهااد سااخت آنهااا باارای مراحاا  ایاان انجااام اینکااه د یاا 

 .کنندنمی

 شااهرداری اجتماااعی هایمشااارکت و خاادما  رفاااه، سااازمان اجتماااعی هااایحمایت مباااون

 اساات ممکاان نکننااد، رعایاات را بهداشااتی هااایپروتک  افااراد اگاار اینکااه بیااان بااا تهااران

 هاایبیماری و کروناا باه اباتال حاال باه تاا اگار: افازود شا د، اپیادمی هاگرمخاناه در بیماری

 .است بهداشت رعایت خاطر به فق  نداشتیم، را دیگر

 باا همکااری بارای ایبرناماه شاهرداری آیاا کاه سا ال ایان به پاس  در پایان در دوستشر 

 شااهرداری: گفاات خیاار  یااا دارد متجاااهر مبتااادان ساااماندهی و آوری جمااع باارای پلاای 

 مناع دارای افاراد تماام اسات قارار و دارد برناماه متجااهر مبتاادان آوری جماع بارای تهران

 .ش د ریزیبرنامه نیز آنها درمانی روند برای و ساماندهی پ یر ،

 در نخبگااان از ای شاابکه اناادازیراه/تهران شااهرداری پ وهشاای هااایفبا یت ساااماندهی

 پایتخت مناط 

 ، ۱۳ منطقااه شااهردار بااا ای جلسااه در تهااران شااهر ریاازی برنامااه و مطا بااا  مرکااز رئاای 

 و هاا طار  کاردن کااربردی و نما دن محا ر دانا  زمیناه در مرکاز ایان مهام رویکارد سه

 .کرد اهدا را منطقه این پ وه  ش رای دبیر و رئی  احکام و تشریح را ها پروژه

 و ۱۳ منطقااه  مباونااان شاا رای ،جلسااه«فااردا شااهر» تحلیلاای - خبااری پایگاااه گاازار  بااه

 تهااران شااهرداری ۲۲ مناااط  ناا آوری و پاا وه  شاا رای جلسااه هفتمااین و شصاات و صااد



 شاهر ریازی برناماه و مطا باا  مرکاز رئای  ، رئیسای محماد حضا ر باا ، منطقه میزبانی به

 کنفاران  ساا ن در مادیران و مبااونین از جمبای ، منطقاه شاهردار ، هماراه هیاا  و تهران

 .شد برگزار ستادی ساختمان

 

 بیااان بااا  تهااران شااهر برنامااه و مطا بااا  مرکااز رئاای  ، رئیساای محمااد ، جلسااه ایاان در

 جدیاد رویکارد ساه تهاران شاهرداری پ وهشای و فکاری باازوی عنا ان باه مرکاز این اینکه

 یکای: گفات کناد، مای دنباال تهاران شاهرداری ارشاد مادیریت هاای سیاست به ت جه با را

 در و تهااران شااهرداری اهاادا  راسااتای در  کااه اساات تماادنی رویکاارد ، هااا رویکاارد ایاان از

 .ش د می پیگیری ب می های ظرفیت از استفاده  و آئینی های آم زه به ت جه قا  

 مرکاز هاای رویکارد دیگار از را ورز اندیشاه هیاا  قا ا  در نخبگاان ظرفیات سازی فبال او

 از ای شاابکه اناادازی راه بااا داریاام نماار در: افاازود و برشاامرد تهااران شااهر برنامااه و مطا باا 

 بااا را تهااران ،شااهر مرکااز ایاان اجرایاای بااازوی عناا ان بااه تهااران شااهر مناااط  در نخبگااان

 شااهری ماادیریت مجم عااه م اقااع ببضاای کااه تاارا ، کناایم اداره پتانساای  ایاان از اسااتفاده

 عملکاارد نقااد بااا فکااری زمینااه در ت اننااد ماای نخبگااان و شاا د ماای اجرایاای مسااائ  درگیاار

 پیشاابرد باارای شااهرداری ماادیران یاااریگر ، ضااب  و قاا   نقااا  کااردن گ شاازد ، شااهرداری

 زودی باه ما ک ر رویکارد خصا ص در  مرکاز ایان ناماه نماام ، ترتیا  بادین و باشاند ام ر

 .ش د می ابالغ



 پ وهشای هاای کاربسات اهمیات باه اشااره باا تهاران شاهر برناماه و مطا باا  مرکاز رئی 

 را کاربساات کمیتااه ، پ وهشاای هااای تااال  رساااندن ثماار بااه باارای: داد ادامااه مناااط ،

 .دهیم می تشکی 

 شاده آنهاا صار  هزیناه و وقات کاه هاا طار  ایان نتاای  ، همکااران عملکرد ارزیابی ضمن

 .  ش د ارائه شهروندان به بهتری خدما  تا کرده عملیاتی شهر ام ر در را

 برناماه و مطا باا  ،مرکاز اینکاه بیاان باا ۱۳ منطقاه شاهردار ، احمادی علای هاادی محمد

 روشاانی افاا  ، داده رخ تحاا    و جدیااد رویکاارد بااا کااه مهاام مراکااز از یکاای تهااران، شااهر

 هار کاه شاده انجاام منطقاه در زیاادی اقاداما :   کارد نشاان خااطر دارد، خا د روی پی 

 آماادگی ۱۳ منطقاه و شا د مطار  پ وهشای م ضا   باه عنا ان باه ت اناد مای آنهاا از یاک

 تهااران شااهر برنامااه و مطا بااا  مرکااز بااا همکاااری باارای را جدیاادی و مشااترکی کااار ، دارد

 .دهد انجام

 ابالغاای پ وهشاای نامااه نمااام ، پاا وه  کمیتااه مبرفاای ضاامن جلسااه ایاان ابتاادای در

 ، ناا آوری و پاا وه  شاا رای  اعضااای و پ وهشاای نامااه نمااام مام ریاات  ، تهااران شااهرداری

 عناااوین نهایاات در و اعااالم گانااه ۲۲ مناااط  ناا آوری و پاا وه  شاا رای وظااای  و اهاادا 

 شااده برگاازار جلسااه ۱۶۵ از اینکااه ضاامن.شد مطاار  ۱۳ منطقااه شااده انجااام هااای پااروژه

 منطقااه ایاان و شااده برگاازار ۱۳ منطقااه در جلسااه ۹ ، گانااه ۲۲ مناااط  در پاا وه  شاا رای

 .است ب ده برخ ردار پ وهشی عناوین بیشترین از گانه ۲۲ مناط  بین در

 شاهردار احکاام ، نشسات پایاان در ،۱۳ منطقاه شاهرداری عما می روابا  گازار  اسا  بر

 ریازی برناماه مبااون و ۱۳ منطقاه نا آوری و پا وه  شا رای رئای  عنا ان باه ۱۳ منطقه

 رئاای  ساا ی از  ۱۳ منطقااه ناا آوری و پاا وه  شاا رای دبیاار عناا ان بااه انسااانی ساارمایه و

 .شد اهدا تهران شهر ریزی برنامه و مطا با  مرکز

 ستارخان بازارته در خان ار سرپرست زنان کارآفرینی مجم عه اندازیراه

 جناا  خااان ار سرپرساات زنااان ویاا ه کااارآفرینی مجم عااه اناادازیراه از ۲ منطقااه شااهردار

 .داد خبر نزدیک آینده در ستارخان بازارته



 

: گفات خبار ایان اعاالم باا صاا حی ،مهادی«فاردا شاهر» تحلیلای - خباری پایگاه گزار  به

 زمینااه در فبااا یتی هاار حااتم طاا ر بااه خااان اده در بااان ان نقاا  و جایگاااه بااه بات جااه

 .است خان اده ح زه در گ اری سرمایه بان ان، ت انمندسازی

 مراکااز و شااهربان  مجم عااه: گفاات زنااان حاا زه در منطقااه هااای زیرساااخت تشااریح در او

 هااای ظرفیاات کااه اساات زنااان باارای م جاا د هااای زیرساااخت جملااه از کاا ثر ت انمندسااازی

 ماادیریت. اساات کاارده فااراهم بااان ان سااازی ت انمنااد باارای را ها،فرصااتی مجم عااه ایاان

 ظرفیات ایان م جا د امکاناا  از اساتفاده باا و تا ان تماام باا تاا دارد را آماادگی این منطقه

 .کند تق یت را ها

 مجم عااه خااان ار، سرپرساات و کااارآفرین بااان ان از حمایاات راسااتای در: افاازود صااا حی

 سااتارخان بازارتااه جناا  ناا  سااال آسااتانه در متاار۷۰۰ مساااحت بااه فضااایی در کااارآفرینی

 .ش د می اندازی راه

 

 هاای او  یات از یکای شاهری دفاا  بای نقاا  ساازی ایمان اینکاه بیاان باا ۲منطقه شهردار

 هااای ب ساتان ساازی مناساا  و تجهیاز: گفات اساات، منطقاه شاهری ماادیریت هاای برناماه

 .است بان ان ح زه در شده بینی پی  های برنامه دیگر از ک د  و مادر



 طهران قل  در ن روزی بصری هایجل ه با عید  م 

 برپااایی و رنگاای هااایمرغتخم هایجشاان اره برگاازاری ها،بناادیآذین از ۱۲ منطقااه شااهردار

 .داد خبر ۱۴۰۱ ن روز فرارسیدن مناسبت به منطقه این در سینهفت هایسفره

 

 ضاامن منطقااه شااهردار یاازدی، ،امیاار«فااردا شااهر» تحلیلاای - خبااری پایگاااه گاازار  بااه

 هااایجل ه خلاا : گفاات بااارهدراین ناا روز باسااتانی عیااد فرارساایدن مناساابت بااه تبریااک

 روازایاان دارد  ساازاییبه تاایثیر ناا  بهاااری باارای هیجااان و شاا ر ایجاااد در ناا روزی بصااری

 را د پاا یری بصااری فضااای کاارد تااال  خالقانااه و ابتکاااری هااایطر  بااا منطقااه شااهرداری

 .کند ایجاد ایام این در شهروندان برای

: افاازود و داد خبار مناسابت هماین باه رنگای هاایمرغتخم هایجشان اره برگازاری از یازدی

 زیباا رسام ایان از ا هاام باا کاه اسات مارغتخم آمیزیرنا  ن روزی، زیبای هایآیین از یکی

 حضا ر باا روز ساه ماد  باه کاه رنگای هاایمرغتخم جشان اره در. شاد برگزار جشن اره این

 ت ساا  شاادهتهیه هااایغمرتخم روی هنرمناادان درآمااد، اجاارا بااه نقااا  هنرمنااد ۳۵

 در آمیزیرناا  از پاا  هااامرغتخم ایاان و کردنااد آمیزیرناا  و نقاشاای منطقااه، شااهرداری



 باا  گردشاگری گا ر و( ا ساالمعلیه) یحیای اماامزاده شاهر، پاار  یبنای منطقاه، نقطه سه

 .شدند نص  همای ن

 و ۱۴۰۱ بهااار از اسااتقبال طاار  در: داد ت ضاایح نیااز منطقااه هایبناادیآذین درباااره وی

 بناادیآذین طاا ل، متاار هاازار ۷۲ ناا روز، عیااد و شااببان نیمااه شااببانیه، اعیاااد بااا زمااانهم

 مناسابت باه تبلیغااتی بنار اکاران ۵۰ از بای  و نا ری ریساه متار هازار ۴۲ ای،پارته ریسه

 آمیزیرناا  مترمربااع هاازار ۱۲ از باای  همچنااین شااد  انجااام منطقااه سااطح در اعیاااد ایاان

 شاد شارو  اسافند مااه ابتادای از شاهری هایجاداره و روسا اره هاایپ  اصالی، هایخیابان

 . داشت ادامه ماه این پایان تا اقدام این که

 

 اقاادام را منطقااه اصاالی میاادان در سااینهفت ساافره سااه اجاارای طهااران قلاا  شااهردار

 شاهر پاار  بهارساتان، میادان در هاسافره ایان: داد اداماه و برشامرد زمیناه این در دیگری

 ایاان بااه ایتااازه وب یرناا  و شاادند پهاان( ا شااری سرهقد ) خمیناای امااام میاادان و

 .دادند میادین

 و نصاا  و( ا سااالمعلیه) حسااین امااام میاادان در ماااهی آک اریاا م اجاارای یاازدی گفتااه بااه

 دیگاار از منطقااه سااطع میااادین و اصاالی مح رهااای در ناا روز ویاا ه ناا ری هااایا مان اکااران

 .است ب ده زمینه این در شدهانجام اقداما 

 نیستند شهرداری پیمانکار هاسمن /نکنیم د سرد پ چ شبارهای با را هاسمن

 اداره در هااا ساامن هااایظرفیت از اسااتفاده اهمیاات بااه اشاااره بااا تهااران شااهر شاا رای عضاا 

 .کنیم د سرد را ها سمن پ چ شبارهای با نباید: گفت تهران شهر ام ر



 

 دساات ر از پاای  نطاا  در علاا ی احمااد ،«فااردا شااهر» تحلیلاای - خبااری پایگاااه گاازار  بااه

 نهااد ماردم هایساازمان جهاانی روز اسافند هشاتم باه اشااره باا تهران شهر ش رای در خ د

 باه ناه و روز ایان باه ناه اسات  زم کاه آنطا ر و بایاد کاه آنطا ر کاه هاساتسال اماا: گفت

 ت جااه دارنااد، مسااائ  و مشااکال  حاا  در آنااان کااه نقشاای و نهاااد مااردم هایسااازمان

 خمینای اماام حضار  و اساالمی جمها ری مقاد  نماام کاه اسات درحا ی این و ش دنمی

 ما ارد در نیاز رهباری مبمام مقاام. اناد داشاته تاکیاد ماردم جایگااه و نق  بر هم اره( ره)

 در ویا ه باه. اناد داشاته اشااره نهااد ماردم هایتشاک  فبا یات و حضا ر ارز  باه متبددی

 از «مااردم میااانی هایحلقااه» واژه کلیااد بااا ایشااان انقااال  دوم گااام راهبردهااای تبیااین

 تاا کننادمی یااد گ یاا زباان و فباال ذهان عنا ان باه جهاادی هاایگروه و ماردم هایتشک 

  حمااه بااه  حمااه و پاای در پاای فبا یاات و تمرکااز بااا را جامبااه عماایم کاااروان بت اننااد آنهااا

 .کنند هدایت

 درباااره اصاا  ایاان در: افاازود اساساای قااان ن ساا م اصاا  هشااتم بنااد بااه اشاااره بااا علاا ی

 فرهنگاای و اجتماااعی اقتصااادی، سیاساای، سرن شاات تبیااین در مااردم عامااه مشااارکت

 اسااالمی شاا راهای انتخااا  و وظااای  تشااکیال ، قااان ن ۷۱ ماااده همچنااین و خاا ی 



 مشااارکت خصاا ص در ریزیبرنامااه»  باار صااراحتا آن در کااه شااهرداران انتخااا  و کشاا ر

 اماا ر سااایر و آم زشاای فرهنگاای، عمراناای، اقتصااادی، اجتماااعی، خاادما  انجااام در مااردم

 .است شده تاکید «ذیرب  هایدستگاهم افقت با رفاهی

 و ساااززمینه امااروز بااه تااا گیریشااک  باادو از نهااادمردم هایسااازمان اینکااه بیااان بااا وی

 عناا ان بااه: گفاات هسااتند، و باا ده شااهروندان داوطلبانااه اجتماااعی هایمشااارکت بسترساااز

 و شااهرتهران نهاااد مااردم هایسااازمان فبا یاات از حمایاات و افزایاای تاا ان سااتاد مسااه ل

 تمااام علیاارغم کااه کنمماای اعااالم بلنااد صاادای بااا شااهر شاا رای در تهااران مااردم نماینااده

 مااردم هایسااازمان یکایااک قاادردان مااا اخیاار، هایسااال در گرفتااه صاا ر  هااایمهریبی

 هایساافره پرکااردن در اقداماتشااان و ایثااارگری رد کااه هسااتیم گمنااامی داوطلبااان و نهاااد

 بااه زنااان، و ک دکااان بااه آماا ز  زیساات، محاای  و شااهر از مراقباات مااردم، نااان از خااا ی

 ساااخت باارای تااال  کااالم یااک در...  و اجتماااعی دیدگانآساای  وضاابیت بااه رساایدگی

 .ش دمی دیده سرزمین این و مردم برای بهتر ایآینده

 شاهر شا رای عمار از مااه ۶ گ شات باه اشااره باا تهاران شاهر هاای سامن ستاد سرپرست

 در بایااد هاااتفاو  از یکاای. ببیننااد را عملکردهااا در تفاااو  بایااد مااردم: کاارد تصااریح ششاام

 از حمایات و افزاییتا ان ساتاد. باشاد نهاادمردم هایساازمان باا ماا همراهای و م اجهاه ن  

 سااتاد یااک کااه ناادارد بنااا جدیااد دوره در تهااران شااهر نهاااد مااردم هایسااازمان فبا یاات

 ت ساابه از حقیقاای حمایاات باارای مرجباای خاا اهیممی مااا. باشااد عماا بی و منفباا 

 دساات بااه شااهری مسااائ  حاا  و اجتماااعی هاااین آوری ت  یااد مشااارکت، اجتماااعی،

 بخشاای و باشاایم نهاااد مااردم هایسااازمان از درساات افزاییتاا ان و محاا ر اجتمااا  هااایگروه

 نااه ماردم، خا د باه منااط  و محاال  ساطح در اجارا تاا گرفتاه سیاساتگ اری از را، اما ر از

 .کنیم واگ ار تهران، استان سطح در بلکه تهران شهر سطح در فق 

 محلای مشاکال  رفاع بارای زمیناه شااااهان: گفات هاا سامن از ویا ه حمایات اعالم با وی

 .ش د فراهم هشتادی دهه ن ج انان و ج انان وی ه به محال  داوطلبان کمک با نیز

 عاا ی ساطح در نهااد ماردم هایساازمان تاا کنایم مای را خا د سابی تمام: کرد تاکید عل ی

 اما ر ایان تحقا  بارای اماا. بگیرناد قارار شاهرداری و شاهر اما ر بار نماار  و گیریتصمیم



 ت ساابه در اجتماااعی و فرهنگاای م انااع رفااع و گ شااته هایرویااه از برخاای اصااال  نیازمنااد

 .هستیم هاسمن فبا یت

 سااازمان بااا شااهری ماادیریت تباماا  نحاا ه اساات  زم: گفاات مشااکال  ایاان ماا رد در وی

 شااهرداری یااا دو اات پیمانکااار نهاااد مااردم هایسااازمان. شاا د اصااال  نهاااد مااردم هااای

 و هساتند اجتمااعی اصای  هایدغ غاه باا هماراه داشات تشامبی داوطلباانی بلکاه نیستند 

 و جهااادی هااایگروه فبا یاات باارای را شااهری هایزیرساااخت تهااران شااهردار خ شاابختانه

 نقاا  از نبایااد همچنااین و اساات کاارده فااراهم ممکاان جااای تااا نهااادمردم هایسااازمان

 هاااین آوری و نمااار  و بانیدیااده شااهری، هایسااازی تصاامیم در نهااادمردم هایسااازمان

 بررسای فرآیناد در ن یسای، ب دجاه فرآیناد در کاه اسات  زم ویا ه باه شاد، غاف  اجتماعی

 ظرفیاات از شااهرداری و شااهر اماا ر باار نمااار  فرآینااد در همچنااین و  اا ایح و هاااطر 

 .کنیم استفاده مرتب  نهاد مردم هایسازمان

 انجاام بارای ماردم باه اعتمااد جاز راهای کاه مطلا  ایان بیاان باا تهاران شهر ش رای عض 

 بارای ساازی زمیناه نیاز ماردم باه اعتمااد هاای مصاداق از یکی: گفت نیست، خ دشان ام ر

 مااردم. اساات نهاااد مااردم هایسااازمان قا اا  در مااردم یافتااه ساااختار اجتماااعی مشااارکت

 میاازان وقاات آن کااه کننااد باااور و ببینیااد را مشکالتشااان حاا  در خاا د اثاار و نقاا  بایااد

 دوسا یه تباما  و اعتمااد نیازمناد اماروز ماا و یافات خ اهاد افازای  نیز همد ی و مشارکت

 دادن بااا نبایااد. هسااتیم جهااادی هااایگروه و نهاااد مااردم هااای سااازمان و شااهری ماادیران

 .کنیم د سرد و ناامید را آنان فبا یت کردن محدود یا پ چ شبارهای

 در مااردم مشااارکت و نهاااد مااردم هایسااازمان امااروز کااه بدانیااد یقااین: کاارد تاکیااد علاا ی

 دساات از اعتمااد تارمیم و اجتمااعی سارمایه ارتقاااا بارای هاارو  تریناصالی از یکای اما ر،

 .است مردمی اقشار و ها گروه از برخی میان در رفته

 همکااری و تباما  گیاری شاک : گفات شاهری مادیریت مجم عاه باه خطاا  همچنین وی

 تباماا  ماادل و ا گاا  تبیااین یکاادیگر، بااا نهاااد مااردم هااای سااازمان و شااهری ارکااان شاافا 

 هایمشااارکت آینااده بااه نگاااه و ت جااه شااهری، ماادیریت بااا نهاااد مااردم هایسااازمان

 بهااره مسااه  ن، و نهاااد مااردم هایسااازمان اعتماااد جلاا  ضاارور  شااهر، در اجتماااعی

 هااایظرفیت از گیااری بهااره و مااردم بااه خاادمت ارائااه باارای شااهری هااایظرفیت از گیااری



 تکلیاا  تبیااین بایااد جهااادی روحیااه بااا ن ج انااان و ج انااان بااین ویاا ه بااه محاا ر اجتمااا 

 .ش د

 از اجتماااعی هایآساای  حاا   اازوم/  قرمااز پااال  خانااه ۲۸۰ از باای  تکلیاا  و تبیااین

 محال  طری 

 حضاا ر بااا گانااه ۲۲ مناااط  فرهنگاای و اجتماااعی اماا ر مباااونین و ماادیران شاا رای جلسااه

 احمااد و تهااران شااهرداری فرهنگاای و اجتماااعی اماا ر مباااون زاده تاا کلی محماادامین

 شااهرداری اجتماااعی هایمشااارکت و خاادما  رفاااه، سااازمان ماادیرعام  صاادر احماادی

 .شد برگزار تهران

 

 گ ناه باه بایاد: کارد تیکیاد صادر ،احمادی«فاردا شاهر» تحلیلای - خباری پایگاه گزار  به

 از عضاا ی دیااده آساای  افااراد گاا یی کااه شاا یم م اجااه اجتماااعی هایآساای  بحاا  بااا ای

 .هستند ما خ د خان اده

 ماادل: افاازود و کاارد اشاااره تهااران در اجتماااعی هایآساای  قرارگاااه تشااکی  بااه وی

 در و اساات کالمای هام و افزایای هام طار  یاک بلکاه نیسات نماامی طار  یاک قرارگااهی

 خ اهاد کماک اجتمااعی هایآسای  مبضاال  حا  باه نهادهاا هماه افزایای هم با مدل این

 .شد

 زاکااانی دکتاار ریاساات بااه قرارگاااه ایاان: کاارد عناا ان تهااران شااهر اجتماااعی قرارگاااه دبیاار

 .خ رد خ اهد رقم بزرگی اتفاقا  و است نهاده گام درستی مسیر در تهران شهردار

 هفتاه هار آسای  کااه  امار در متا  ی هایدساتگاه تماامی اینکاه به اشاره با صدراحمدی

 و هااا طاار  شناساای آساای  بااه شااانه بااه شااانه و هاام کنااار اجتماااعی گاااه قاارار جلسااه در

 در مصاا به ۱۶۸ تصاا ی  شااده، برگاازار جلسااه ۱۴ در: کاارد تصااریح پردازنااد،می هااا برنامااه

 از بساایاری اذعااان بااه کااه مصاا باتی ، اساات باا ده اساساای اقااداما  از یکاای جلسااا  ایاان

 .ب د مانده مسک   ها سازمان در که سا هاست دو تی، نهادهای



 دسااتگاه همااه افزایاای هاام بااا: کاارد تاکیااد سااخنان  از بخشاای در اجتماااعی قرارگاااه دبیاار

 در باازه منبااع کااه قرمااز پااال  خانااه ۲۸۰ ت انسااتیم آساای  کاااه  اماار در متاا  ی هااای

 .نماییم تکلی  و تبیین را ش ند می محس   تهران

 ت انناد مای امار ایان در هاتشاک  و نهاادمردم هایساازمان اینکاه بار تیکیاد با همچنین وی

 هرکاادام دارد ماا هبی هیهاات هاازار ۱۰ از باای  تهااران شااهر: افاازود کننااد، یاااری را قرارگاااه

 بگیرناد عهاده بار را مبتااد فارد یاک خاان اده باه بازگشات و درمان تنها بخ اهند اگر آنان از

 .شد خ اهد ساماندهی مبتاد هزار ۱۰ از بی 

: گفاات و برشاامرد مهاام امااری را تهااران در مسااجد هاازار سااه از باای  وجاا د صاادر احماادی

 و اجاارا مااردم ت ساا  محااال  در آساای  رفااع و کنتاارل کااه برساایم ای مرحلااه بااه بایااد

 .داد کاه  را تهران شهر هایآسی  میغت ان اینط ر و ش د نهادینه

 اجتماااعی هایمشااارکت و خاادما  رفاااه، سااازمان عماا می رواباا  گاازار  اسااا  باار

 هاآساای  کنتاارل محلاای و مردماای هااایگروه مشااارکت و حضاا ر باادون تهااران، شااهرداری

 .ب د نخ اهد پ یر امکان

 


