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برنامه های شــهرداری تهران در 

گزارش
هفته سالمت امســال با تأکید بر 
مشــارکت شــهروندان و اجرای 
عدالت اجتماعی در میان اقشــار نیازمند برگزار 
می شــود. این برنامه ها از ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت با 
مشــارکت واحدهــای تابعه و مناطــق ۲۲گانه 
شهرداری اجرا خواهد شد و هر منطقه طرح های 
خود را باتوجه به امکانات در دسترس و نیاز های 
شهروندان تنظیم خواهد کرد. بخشی از این برنامه 
در مساجد شهر و با عنوان »میز خدمت« و شعار 
»حال خوب« بــه اجرا درمی آید تا شــهروندان 
به راحتی خدمات رایگان سالمتی را دریافت کنند.
 به گــزارش همشــهری، بــا این حســاب یکی 
از جالب تریــن، جذاب تریــن و متفاوت تریــن 
هفته های ســالمت ســال های اخیر در پایتخت 
را پیش  رو خواهید داشــت؛ هفته ای که با شعار 
»حال خوب« برنامه های متنوعی خواهد داشت 
و بســتگی به منطقه  و محله ای که در آن ساکن 
هستید می توانید با شرکت در هرکدام از آنها، به 
نکاتی برای باال بردن سطح سالمتی و شیوه های 

خودمراقبتی دست پیدا کنید. 
مدیرکل ســالمت شهرداری 
تهران در همین زمینه با اشاره 
به اینکه انســان سالم، انسان 
متعادلی اســت کــه افراط و 
تفریط نــدارد، گفت: این نظریــه برعکس نظام 
غربی است که سالمتی را در خدمت منفعت طلبی 
قرار می دهد. حمید صاحب افزود: ســالمتی به  
خودمراقبتی و دانش سالمتی بستگی دارد و هدف 
ما نیز این است که شهروندان به گونه ای در جامعه 
آموزش ببینند که در نهایت به کنشگران اجتماعی 
و مطالبه گران برنامه های ارتقای سالمت تبدیل 
شوند. او با اشاره به روزشمار هفته سالمت گفت: 
در ابتدا و انتهای هفته سالمت پیاده روی سالمت 

با حضور مدیران و شهروندان را خواهیم داشت.
به گزارش همشهری، یکی از مهم ترین اقداماتی 
که از امروز در دســتور کار قرار می گیرد برپایی 
میزهای خدمت ســالمتی در ســطح هریک از 
۳5۲محله شــهر تهران است. از ســوی دیگر، با 
توجه به نیاز جامعه، بوستانی مخصوص کودکان 
مبتال به اتیسم در منطقه ۲ شهر به بهره برداری 

»حال خوب« را از مساجد شروع کنیم
مدیرکل سالمت شهرداری تهران: سالمتی به  خودمراقبتی و دانش سالمتی بستگی دارد

برنامه های هفته سالمت شهر تهران از امروز آغاز می شود
 کالن پروژه ها حواسمان را

از تکریم شهروندان پرت نکند
تعطیالت عید ســعید فطر این فرصت را 
فراهم کرد که با خانواده، خواهر و برادرانم 
قرار بگذاریم تا هر کداممان وسایل شام و 
زیرانداز را برداریــم و به یکی از پارک های 

نزدیک محله برویم و یک دورهمی خانوادگی داشته باشیم.
پارک بزرگ آزادگان که در منطقه ۱5 و در جوار منطقه ۲۰ بود، 
انتخاب شد. شکر خدا مردم با دل خوش در هوای مطبوع بهاری 
در دل طبیعت، شبی را به تفریح مشغول بودند. وقت اذان مغرب 
برای نماز به مسجد بزرگ وسط پارک رفتیم. افراد زیادی برای 
نماز مراجعه کرده بودند که همگی با در بسته نمازخانه بوستان 
مواجه شدند. برای وضو به ســرویس بهداشتی نزدیک مسجد 
مراجعه کردیم که متاسفانه بسیار شلوغ و کثیف بود و تنها فردی 
که لباس نیروهای شرکت خدماتی به تن داشت به  جای نظافت، 
تند و تند سیگار می کشــید و از مراجعه کنندگان عیدی طلب 
می کرد.  حال مهم ترین سؤال اینجاست که ایجاد رضایت در بین 

شهروندان صرفا با پروژه های بزرگ به  دست می آید؟
اینکه تمام همت خــود را صرف انجــام کالن پروژه ها بکنیم و 
از پروژه های کوچک محلی غافل شــویم، رضایت بیشتری در 
شهروندان ایجاد خواهد کرد؟ در تمامی مبانی و اصول شهرداری، 
تکریم مخاطبان و شهروندان جزو اصول اولیه به حساب می آید و 
الزم است تا نظارت دقیقی بر شیوه برخورد همکاران شهرداری 
با شهروندان تا پایین ترین سطوح صورت پذیرد و از طرف دیگر 
ارائه خدمات اولیه به شــهروندان در تمامی بخش ها با دیدگاه 
تکریم و احترام به همشهریان باشد. جالب است بگویم که شب 
قبل هم به یکی از پارک های شمال تهران رفتم. محل کوچکی 
برای نمازخانه داشت که باز بود و سرویس بهداشتی تمیزی هم 
داشت. پس این سؤال برای بنده مطرح شد که چرا نباید اهالی 
جنوب شهر از کمترین امکانات که برای مدیریت شهری انجام 
آنها هزینه خاصی ندارد، بهره مند شود. آیا نمی شود مسجد پارک 
را در تمامی ساعات شبانه روز فعال نگه داشت؟ نظافت بوستان، 
روشنایی مناســب، اختصاص پارکینگ، ســرویس بهداشتی 
تمیز و به اندازه، دکه ای برای خرید بعضی از مایحتاج های یک 
دورهمی در بوستان، نیروهای مودب و آموزش دیده برای تکریم 
شهروندان، حضور سازمان های مردمی برای انجام فعالیت های 
فرهنگی، برپایی شب بازار هایی برای خرید، ایجاد اتاق های مادر 
و کودک و... همگی اینها پول زیادی نمی خواهد؛ اینها اراده، ابتکار 

و خالقیت می خواهد تا شادی را کم هزینه به شهر برگردانیم.
ما نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر و در شهرداری تهران 
شبانه روزی در تالش هستیم که کارهای بزرگی انجام دهیم و با 
برنامه ای دقیق به  دنبال این هستیم که در پایان 4سال مسئولیت 
نمایندگی مشکالت کالنشهر تهران را حل کنیم؛ اما باید در این 
مسیر حواســمان به نیازهای محلی، خواسته های به حق ولی 

کوچک شهروندان و مهم تر از همه تکریم شهروندان باشد.
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می رســد. جشــنواره هنرهــای ســالمندی، 
غربالگری 8۰کودک زباله گرد، اعزام جهادگران 
ســالمت به کوره پزخانه های جنــوب تهران و 

محالت کم برخوردار و ۱۲۰۰ویزیت رایگان، رژه 
خودروهای برقی محدوده بازار، کاشــت نهال به 
نام نوزادان پرسنل متولد شده در هفته سالمت، 

جشنواره ورزشــی حال خوب ویژه افراد دارای 
معلولیت و میز خدمت بازارهــا و میادین میوه و 

تره بار ازجمله برنامه های مهم این هفته است.


