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شــهردار منطقــه13 از کاشــت  530 
بوســتان های  در  درختچــه  اصلــه 
بهیــان و ورزش خبــر داد و گفــت کــه 
رسیدگی به وضعیت بوستان ها سبب 
آرامــش روانــی شــهروندان می شــود. 
محمدهادی علی احمــدی تأکید کرد: 
»در راســتای افزایــش ســرانه فضــای 
ســبز، 180اصلــه درختچه در بوســتان 
بهیان و 350اصله درختچه و 150اصله 
درخت هم در بوســتان ورزش کاشــته 

شده است.«

530
درختچه

  شــهردار تهران پــس از برگزاری 
 حمل
 و نقل

ســومین جلســه قرارگاه توسعه 
حمل ونقل عمومی در محل شرکت 
واگن سازی  تهران از خط تولید این 
شرکت بازدید کرد؛ شــرکتی که با تکیه بر توان 
داخلی، تولید واگن های مترو را بیش از پیش دنبال 
می کند. به گزارش همشــهری، در این جلســه، 
مســئوالن حاضر از آخرین وضعیت ایستگاه های 
باقیمانده خــط۷، تکمیل انبار قطعــات یدکی، 

فعال سازی  قرارداد ۶۳۰دســتگاه واگن، اورهال 
۴۰۰دستگاه واگن، احداث خطوط جدید )۸ تا ۱۱(، 
پیگیری انعقاد و اجرایی سازی  قرارداد مپنا گزارشی 
ارائه کردند. در ادامه جلسه درباره آخرین وضعیت 
موجودی انبارهای قطعات مترو ازجمله چرخ، ریل، 
بلوک ترمزی، پله برقی توضیحاتی داده شد و پس 
از آن شهردار تهران پیرامون موضوعات مطرح شده 
در بخش حمل ونقل ریلی درون شهری دستوراتی 
داد. پس از بررسی آخرین وضعیت مترو، نوبت به 

بررســی چالش های موجــود در حــوزه ناوگان 
اتوبوسرانی رسید و بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گزارشی از آخرین 
وضعیت این ناوگان ارائه کرد. توســعه نوسازی و 
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، بازسازی ناوگان فرسوده 
اتوبوسرانی، ساماندهی نیروی انسانی و راننده های 
شــرکت واحد، خصوصی ســازی  و برون سپاری، 
تعویض مخازن فرســوده اتوبوس های گازســوز، 
توسعه و ساماندهی پایانه های اتوبوسرانی، بهبود 

وضعیت ظاهری و طراحی ایستگاه های اتوبوس و 
ساخت کارخانه نوآوری اتوبوســرانی پایتخت از 
موضوعاتی بود که آخرین وضعیت آن در سومین 
جلسه قرارگاه توســعه حمل ونقل عمومی و پاک 
بررسی شــد و شــهردار تهران نیز در این حوزه 
دستوراتی داد.   پس از سومین جلسه قرارگاه توسعه 
حمل ونقل عمومی و پاک، علیرضا زاکانی، شهردار 
تهران از بخش های مختلف خط تولید شــرکت 

واگن سازی  تهران بازدید کرد.

واگن سازی تهران، روی ریل تولید انبوه
سومین جلسه قرارگاه توسعه حمل ونقل عمومی و پاک با بازدید شهردار پایتخت از خط تولید ناوگان ریلی زیرزمینی همراه شد

ساخت مرکز ۴هزار نفری نگهداری از معتادان در شمال شرق تهران

جمع آوری ۱0 هزار معتاد  متجاهردر 200روز

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران از ســاخت مرکز 
۴هزار نفری نگهــداری از معتادان متجاهر در 
شمال شــرق تهران خبر داد و گفت: تاکنون 
۱۰هــزار معتــاد متجاهــر از ســطح تهران 
جمع آوری شده اند.  احمد احمدی صدر درباره 
نتایج دستاوردهای قرارگاه اجتماعی که پس 
از حضور علیرضا زاکانی در شــهرداری تهران 
ایجاد شده اســت، گفت: از آنجایی که معضل 
معتادان متجاهر در کالنشهر تهران موجب آزار 
شهروندان شده بود، این نیاز جدی دیده شد تا با 
همکاری سازمان ها و نهادهای دیگر در اقدامی 
فوری این قرارگاه را راه اندازی و فعالیت مان را 
آغاز کنیم. حاال پس از گذشت چند ماه، ستاد 
مواد مخدر عنــوان کرده که این قــرارگاه آثار 
خوبی را روی چهره تهران گذاشته است؛ چون 
براساس مقایسه آمارها در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
جمع آوری و پذیرش معتادان متجاهر افزایش 
چشمگیری دارد و روند خوبی را در پیش گرفته 

است.
او افزود: البته برای این موضوع نیاز به برنامه های 

کوتاه مدت و بلندمدت داریــم که برنامه 
بلندمدت آن بین یک تا ۳ســال زمان 
می برد تا بتوانیم زیرساخت ها را برای 
رفع مشــکالت و ایجاد بستر مناسب 
آماده کنیم. مدیرعامل ســازمان رفاه، 

خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهــران گفــت: 

همچنیــن کمیته حمایت 
از خانواده هــای معتادان 
متجاهــر، زباله گردهــا 
و کــودکان کار شــهر 
تهران تشکیل می شود. 
احمدی صدر درباره نحوه 
فعالیت قرارگاه اجتماعی 

هم توضیح داد: این قرارگاه موضوعات مختلفی 
را درباره آسیب های اجتماعی بررسی می کند. 
مهم ترین آن بررســی ظرفیت های موجود در 

تهران برای نگهداری معتادان متجاهر است.
 مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: اقدام دیگر 
در این برنامه جامع، شناسایی نقاط آلوده در شهر 
تهران اســت که با توجه به شواهد، محله های 
شــوش و هرندی آلوده ترین نقاط محســوب 
می شوند که با مراجعه متعدد، این نقاط را برای 
حضور مداوم افراد معتــاد و موادفروش ناایمن 
کرده ایم که این موضوع رضایت شهروندان را به 
همراه داشته است. او در ادامه به تشکیل کمیته 
حمایت از خانواده معتادان متجاهر، زباله گردها 
و کودکان شــهر تهران از این هفته خبر داد و 
گفت:  کودکان کار به 2گروه تقسیم می شوند؛ 
اول آن دسته از کودکانی که سرپرست ندارند 
و به نوعی نان آور خانواده هســتند و معموال در 
مغازه ها و کارگاه های کوچک مشغول به کارند 
و دسته دیگر آنهایی هستند که سرچهارراه ها 
یا در واگن های قطار شــهری فــال و کاالهای 
ارزان را می فروشــند که در حقیقت شغل آنها 

تکدی گری است. 
احمدی صدر گفت: بررســی هایی کــه درباره 
دسته دوم کودکان کار انجام شده است، نشان 
می دهد که آنها زیرنظر مافیا فعالیت دارند 
و در ازای جای خــواب و ۳وعده غذای 
روزانه، با آنها همکاری دارند که امیدواریم 
با تشکیل این کمیته و برگزاری نخستین 
قرارگاه این مشکالت را در تهران رفع 
کنیم. وجــود زباله گردها هم از 
موضوعات مهمی اســت که 
این هم مافیا دارد و باید در 
کمیته با حضور نهادهای 
مدعو بررســی شود تا 
بتوانیم زیرساخت های 
رفع این مشکل را برای 
اقدامات میسر، مهیا 

کنیم.

همشهری آنالین گزارش

تقدیر از خانواده شهدای مدافع 
سالمت در صحن شورا

مراسم گرامیداشت شهدای مدافع سالمت با حضور خانواده 
شهیدان »علی خسروی«، »علی فراهانی« و شهیده »زهرا 
بی آزار شــارمی« و فرمانده ســتاد کرونای تهران در صحن 
شورای شهر تهران برگزار شــد و پرویز سروری، نایب رئیس 
پارلمان شــهری گفت که مدافعان سالمت با ایثار و گذشت 
خود ســالمت را به جامعه هدیه کردند و نام و یادشان تا ابد 
جاودانه شد. همچنین گروه اسکیت بازان درحالی که پرچم 
ایران را به دوش داشتند و روی لباسشان شعار »سالمت ما، 
حال خوب ما« نوشته شده بود، وارد صحن شدند و در راستای 
گرامیداشت هفته سالمت به حاضرین در صحن شورا سبد گل 
اهدا کردند. به گزارش همشهری، شورای شهر تهران دیروز با 
بررسی 2فوریت طرح »اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های 
اعالم عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال۱۴۰۰« وارد 
دستور جلسه شد و مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی در توضیح طرح با بیان اینکه در فیش های صادره 
برای عوارض ســاختمانی نقصی وجــود دارد، گفت: »برای 
پرداخت این فیش ها مهلتی 2ماهه داده می شود، اما تبصره ای 
دارد که در پایان سال این مدت کمتر است؛ لذا میان کسانی 
که اول سال فیش می گیرند و کســانی که پایان سال فیش 
دریافت می کنند، تبعیض ایجاد می شود. در سنوات گذشته، 
فیش های سال گذشته معتبر بود اما امروز این چنین نیست 
و درنتیجه برخی از شهروندان فرصت پرداخت عوارض را از 
دست می دهند.« او در ادامه پیشنهادهایی هم مطرح کرد: 
»اینکه زمان پرداخت فیش های پرداخت نشده را محدودتر 
کنیم. برای پرداخت فیش ها تاریخ مشخصی تعیین شود و 
اولویتی برای بلوک دارایــی ۳، ۴، 5 )طبقات ضعیف جامعه 

هستند( قرار داده شود.« 

4393 فیش صادر شده است
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرســازی شهردار 
تهران در جریان بررسی 2فوریت طرح اعطای مهلت زمان 
پرداخــت فرم های اعالم عوارض ســاختمانی صــادره در 
اســفندماه ســال۱۴۰۰، گفت که ۴هزار و۳۹۳مورد فیش 
صادر شــده که 2هزار و۳۹۴مورد در زمینــه صدور پروانه 
بوده که ۳۰درصد آن پرداخته شده است. او تأکید کرد: »هر 

تصمیمی شورا بگیرد ما تبعیت خواهیم کرد.«

نظر موافقان و مخالفان طرح 
ناصر امانی در مخالفت با 2فوریت ایــن طرح گفت: »نباید 
عرف شهرداری را با یک مصوبه شورا به قانون تبدیل کنیم 
که باعث کاهش درآمدهای شهرداری شود. لذا بهتر است آن 
را به یک فوریت تبدیل کنیم.« محمد آخوندی هم به عنوان 
موافق گفت: »براساس بودجه تصویب شده امسال، شهرداری 
می بایست درآمدهایش را داشته باشد اما عددهای درآمدی 
شهرداری در ۴5روز گذشته اعداد مناسبی نیست و سرجمع 
مواردی که برای آنها فیش گرفتند، اعداد باالیی اســت که 
همین ارقام می تواند حدود 2ماه از درآمدهای شهرداری را 
پوشش دهد.« حبیب کاشــانی هم مخالفت خود را اینگونه 
مطرح کرد: »درگذشــته فرصت مردم ۴ماهــه بود، اما این 
فرصت از مردم گرفته شــده اســت و اگر این طرح به یک 
فوریت تبدیل شود، زمان بر اســت و مشکالت مردم بیشتر 
می شود.« مهدی بابایی هم گفت که این مصوبه فقط برای 
کمک به مودیان اســت. مهدی پیرهادی هم پیشنهاد داد: 
»زمان پرداخت، یک هفته کاری تعیین شــود. )2۱اسفند 
تا پایان اســفند( همچنین واریزی های بــاالی ۱۰میلیارد 
ریال، مشمول تقسیط نشود و یکجا و نقدی پرداخت شود.« 
درنهایت 2فوریت این طرح به تصویب رسید و ادامه بررسی 

آن به جلسه آتی موکول شد.

 باری را که روی زمین بود
شهرداری برداشت

اگر آســیبی با اولویت بیشــتر در شهر  
وجود دارد، ابتدا باید به سمت آن برویم. 
البته اینگونه هم نیســت که نسبت به 
کاری که انجام می شود، بی اعتنا باشیم.

یکی از موضوعات مطرح که در این زمینه می توان مثال زد، 
افراد منع پذیرش بودند که مراکــز تخصصی برای پذیرش 
آنها وجود نداشت و ما در فاز جدید جمع آوری و نگهداری 
معتادان متجاهر، این موضوع را درنظر گرفته ایم. به همین 
منظور جمع آوری بخشی از این افراد را بر عهده گرفته ایم که 
تعدادی از آنها صغر سن در مراکز ماده۱۶ هستند و تعدادی 
دیگر هم جزو افراد دارای کبر ســن و افراد دارای زخم باز و 
زنان به حســاب می آیند. البته نکته اینجاست مجوزی که 
برای پذیرش این افراد صادر می شــود، دســت شهرداری 
نیست و چنین اقدامی را بهزیســتی انجام می دهد. به هر 
ترتیب شهرداری در دوره جدید و طی ۶ماه گذشته ۳مرکز 
تخصصی یاورشهر یک، یاورشهر2 و ۳ را ایجاد کرده است. 
حاال در یاورشهر یک بیش از 25۰نفر و در مرکز یاورشهر2 
که به نگهداری از افراد کبر ســن اختصاص دارد، ظرفیت 
پذیرش ۶۰۰نفر ایجاد شده است. در مورد معتادان متجاهر 
زخم باز نیز، شهرداری در اقدامی قابل توجه مراکزی را ایجاد 
کرده که تاکنون حدود 2۰۰نفر در آن پذیرش شده اند. این 
در حالی است که برای پذیرش آنها دستگاهی، بار مسئولیت 

را از زمین برنمی داشت و شهرداری، کار را برعهده گرفت.

زهرا شمس احسان
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

موضوع بسیاری از ماموریت  های شهری 
ازجملــه خدمــات در مدیریت پســماند، 
حمل ونقــل و ترافیــک و خدمات شــهری 
با ســامت پیوند دارد و از این رو اداره کل 
ســامت شــهرداری باید ارتقای سامت 
مردم در زمینه جسمی، روانی و اجتماعی 
را پیگیــری کنــد؛ چراکــه اداره ســامت از 
ظرفیــت خــوب 350خانــه ســامت در 

محله های شهر برخوردار است.

مهدی عباسی
 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

خدمــات  تنــوع  و  کیفیــت  تقویــت 
بایــد در  درمانگاه هــای شــهرداری 
دســتور کار قــرار گیــرد و الزم اســت 
ســازمان مدیریــت بحــران شــهر تهران 
در پیشــگیری و مقابله بــا بیماری های 
واگیردار برای احتماالت در آینده آماده 

باشد. 

حبیب کاشانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

بــا اقدامــات  طــی چندســال اخیــر 
شــهرداری و راه آهــن، مســیر قطارهــا 
در مناطــق 17و 18 به زیــر زمین منتقل 
شــده اما هنوز 40متر از حریــم راه آهن 
روی ســطح زمیــن باقــی  مانــده اســت 
و بــه همیــن دلیل اجــازه ساخت وســاز 
بــه 13هــزار و 500پــاک ریزدانــه ایــن 

محدوده داده نمی شود.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شــهر تهران انتشــارات این ســازمان با 
290عنــوان کتــاب در حــوزه تخصصی 
زیباســازی شــهری در ســی و ســومین 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران 
حضــور دارد. رضــا صیــادی گفــت کــه 
ایــن کتاب هــا به صــورت تخصصــی 
دربــاره موضوعاتــی چــون مبلمــان 
شــهری، نورپردازی شــهری، تبلیغات 
فرهنگــی، تبلیغــات تجــاری، هنرهای 
شهری، معماری و سیما و منظر شهری 
تولیــد شــده اند کــه از طریــق QR هــم 

قابل دسترسی هستند.

290
کتاب

 اتوبوسرانی در انتظار 
ظرفیت 4میلیونی 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شهر تهران بر لزوم توجه به تأمین ون های مخصوص 
جابه جایی افراد دارای معلولیت در پایتخت تأکید 
کرد. به گزارش همشهری، سیدجعفر تشکری هاشمی 
با حضور در ساختمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و حومه، ضمن بازدیــد از بخش های مختلف این 
مجموعه با بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد، 
دیدار و گفت وگو کرد. در ابتدای این دیدار مدیرعامل 
شــرکت واحد گفت:  هم اکنون روزانــه ۸۰۰ هزار 
جابه جایی از طریق ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 
صورت می گیرد که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی 
دارد. نتیجه این کار، تشــدید تراکم ترافیک، رشد 
مصرف سوخت، افزایش آلودگی هوا، ازدیاد تصادفات 
و نارضایتی شــهروندان از خدمات رسانی مدیریت 
شهری در حوزه حمل ونقل عمومی است. ۸۰۰هزار 
جابه جایــی روزانه تهران باید بــه روزانه ۴میلیون 
جابه جایی برســد. به موازات افزایش کّمی تعداد 
مسافران، باید شاهد ارتقای کیفی خدمات ناوگان 
اتوبوسرانی به شــهروندان با استفاده از راه حل های 
کارشناسی باشیم؛ ضمن اینکه افزایش آمار فعلی 
ثبت روزانه ۴۰۰ تا ۴5۰هزار کارت بلیت  الکترونیکی 
در این مجموعه با بهبود خدمات آن نیز از اهمیت و 
ضرورت ویژه ای برخوردار است.  همچنین رئیس 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شــورای اسالمی 
شهر تهران درباره لزوم اختصاص ون به افراد دارای 
معلولیت در شهر تهران گفت: »توجه ویژه به معلوالن 
در حوزه حمل ونقل پایتخت ازجمله موضوعاتی است 
که به صورت جدی در کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شورای اســالمی شــهر تهران، پیگیر آن هستیم؛ 
لذا انتظار مــی رود تعداد ون های فعــال در ناوگان 
مخصوص جابه جایی معلوالن به میزان قابل توجهی 

افزایش پیدا کند.« 

تذکرات اعضای شورای شهر تهران

عدد خبر

یادداشت

 خبر

شورا

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از انعقاد قرارداد ۸ هزار 
میلیارد ریالی با بانک شهر و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه برای خرید 
قطعات و تجهیزات ناوگان مترو و همچنین مراحل اولیه انعقاد قرارداد با 
یک شرکت خارجی برای ارتقا و اورهال قطارهای فرسوده متروی تهران 
خبر داد. به گزارش همشهری، مهدی شایسته اصل درباره انعقاد قرارداد 
۸هزار میلیارد ریالی با بانک شهر و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه گفت: 
»به دستور شهردار تهران و با حمایت شورای اسالمی شهر تهران، باتوجه به 
نیازهای متروی تهران در بخش تجهیز ناوگان به خصوص در حوزه قطعات 
و تجهیزات راهبردی و اضطراری و رفع مســئله خالی بودن انبارها که از 
سال های گذشته به این دوره مدیریتی منتقل شــده بود، قرارداد ۸ هزار 
میلیارد ریالی با بانک شهر و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه برای خرید 
قطعات و تجهیزات منعقد شد. هم اکنون این قرارداد جاری شده و مراحل 

ثبت سفارش در حال طی شدن است. قطعات به مرور زمان براساس نوع 
قطعه و زمان موردنیاز برای ساخت و خرید، تأمین می شوند که این موضوع 
منجر به اورهال و نوسازی ناوگان خواهد شد.« مدیرعامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه ضمن تأکید روی این موضوع که با عملیاتی شدن این 
قرارداد، ناوگان حمل ونقل ریلی شهر تهران در آینده ای نزدیک بحران فعلی 
را پشت سرخواهد گذاشت، افزود: »معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری 
تهران نیز تمامی ضمانت های الزم، اعم از نقد و غیرنقــد را برعهده دارد. 
امیدواریم هرچه سریع تر این قرارداد عملیاتی شده و قطعات و تجهیزات 
موردنیاز مترو تأمین شود. با انجام این کار در میان مدت می توانیم شاهد 
کاهش خرابی ها باشیم تا دوران بحرانی که از گذشته به این دوره مدیریتی 
منتقل شده، به یک شرایط امن و ایمن مبدل شود.« همچنین شایسته اصل 
از هماهنگی های به عمل آمده برای انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی 

برای ارتقا و اورهال قطارهای فرسوده متروی تهران خبر داد و گفت: »مراحل 
اولیه برای جذب ۱۰۰میلیون یورو فاینانس خارجی شکل گرفته است و 
ان شاءاهلل با کمک و همکاری شرکت واگن سازی تهران این اتفاق صورت 
خواهد گرفت. پس از نهایی شدن این قرارداد جزئیات مربوط به آن را اعالم 
خواهیم کرد.« مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در ادامه صحبت هایش 
از شهردار تهران   و همچنین معاونت حمل ونقل و ترافیک و معاونت مالی و 
اقتصاد شهری شهرداری تهران که برای حل و فصل مشکالت و کمبود های 
چندین ساله مترو دستورات ویژه ای در این حوزه صادر و بودجه مناسبی 
برای سال ۱۴۰۱ مترو پیش بینی کرده اند تشکر کرد و گفت: »امیدواریم 
بتوانیم با عملکرد خوبمان و تالش نیروهای عملیاتی که کارکنان خدوم 
و زحمتکش این شرکت هستند، شرایط بســیار مطلوبی را برای متروی 

پایتخت و کالنشهر کرج ایجاد کنیم.«

با انعقاد قرارداد ۸هزار میلیاردی و جذب ۱۰۰میلیون یورو فاینانس خارجی 

متروی تهران در آستانه عبور از بحران چندساله 

شهرداری، مراکز نگهداری معتادان را می سازد
احمد احمدی صدر:مراکز ماده۱۶ همه خدمات سم زدایی، مهارت آموزی و 

ویزیت های پزشکی را برای مدت 9 تا ۱2ماه به این افراد ارائه می دهند تا پس از 
آن به جامعه برگردند

 فعالیت قرارگاه اجتماعی در شهر تهران ۷۰درصد پیشرفت کرده است.

 تهران به ظرفیت 1۰هزار نفری برای نگهداری تمامی معتادان نیاز دارد.

 شهرداری، ایجاد ظرفیت نگهداری ۵هزار معتاد را برعهده گرفته است.

 3ماه آینده فاز یک مرکز نگهداری معتادان با ظرفیت 1000نفر در شمال شرق شهر افتتاح می شود.

 فاز 2 مرکز نگهداری معتادان با ظرفیت 1۰۰۰نفر دیگر و فاز 3 و 4 با تکمیل ظرفیت 2هزار 
نفر دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

 مرکز یاور شهر یک و یاور شهر 2 برای معتادان باالی ۶5سال با ظرفیت ۶۰۰ نفر و زیر 
18سال با ظرفیت 1۵۰نفر مشغول به ارائه خدمات هستند.

 مرکز یاورشهر 3برای معتادان زخم باز با ظرفیت 3۰۰نفر فعالیت دارد که تاکنون 2۰۰نفر 
در آن پذیرش شده اند.

 مرکز دیگری در شرق تهران با ظرفیت 2هزار نفری در منطقه صنعتی و به 
دور از منطقه مسکونی احداث شده که مشکاتی داشت و با رفع آن به 

بهره برداری خواهد رسید.

 حدود 2۷مرکز پرتو زیرنظر شهرداری تهران برای کودکان کار فراهم 
شده که آنها داوطلبانه می توانند در این مراکز، خدمات تحصیلی، مهارتی، 

ورزشی، سرگرمی، آموزشی و هر آنچه کودکان نیاز دارند را دریافت کنند.

 تاکنون 1۰هزار معتاد متجاهر از شهر تهران جمع آوری شده اند.

محمد امین توکلی زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری


