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شــنبه افتخار و امید دیگری از 
راه رســید.همزمان با هفتمین 
شــنبه امید و افتخــار، پروژه 
احــداث مرکز تربیتــی، آموزشــی و درمانی 
جاجرود )یاورشــهر۹( طی مراسمی با حضور 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران به بهره برداری 

رسید. 
به گزارش همشــهری، این بــار نوبت افتتاح 
3مرکز جدید یاورشهر شــده است؛ مراکزی 
که معتادان متجاهر خاص منع پذیرش )زنان، 
زخم باز، کبر و صغر سنی، معلوالن و بیماران 
اعصاب و روان( تهران در آنجا پذیرش می شوند 
تا ضمن نگهداری از آنها، با کمک مددجویان 
متخصص، کار آموزش و درمان شان نیز انجام 
شود. با این حساب، تعداد مراکز یاورشهری که 
تاکنون به همت شــهرداری تهران راه اندازی 

شده، به ۹واحد می رسد.
 به این ترتیب، شهرداری در میان 14نهادی که 
وظیفه تامین ظرفیت های الزم برای نگهداری 
و درمان معتادان متجاهر را دارند، طی یک سال 
اخیر پیشرو شــده و کمک بزرگی را در جهت 
ایجاد ظرفیت 50درصــدی چنین وظیفه ای 

انجام داده است.

مرکز جاجرود؛ حاصل یک فعالیت 2ماهه
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره 

مرکــز تربیتی، آموزشــی و درمانی جاجرود 
گفت: »پروژه احداث مرکز تربیتی، آموزشی 
و درمانی جاجرود که توسط سازمان عمرانی 
مناطق شــهرداری تهــران به مرحلــه اجرا 
رســیده، حاصل یک فعالیت فشرده جهادی 
بوده و در مدت زمان ۲ماه به سرانجام رسیده 

است.«
 عباس شــعبانی با بیان اینکــه مرکز تربیتی، 
آموزشــی و درمانی جاجرود از ظرفیت اسکان 
4هزار نفر برخوردار اســت، امکانات این مرکز 
را شامل 3سوله خوابگاهی، سالن اجتماعات، 
سالن غذاخوری، نمازخانه، فضای سبز، زمین 
بازی چندمنظوره و موتورخانه دانست و یادآور 
شــد: »عملیات اجرایی مرکز فوق در راستای 
مصوبات قرارگاه اجتماعی شهر تهران و با درنظر 
گرفتن مالحظات اجرایــی و تخصصی انجام 
شده و امید می رود بهره برداری از آن زمینه ساز 
کنترل نســبی برخی از معضالت و آسیب های 

اجتماعی شهر تهران باشد.«
به گفتــه او احداث مرکز تربیتی، آموزشــی و 
درمانی جاجرود در محدوده منطقه4، حسب 
ماموریت محوله از سوی قرارگاه اجتماعی شهر 
تهران مبنی بر ایجاد زیرساخت های نگهداری 
و مهارت آموزی معتادان متجاهر در دســتور 
کار ســازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران 

قرار گرفت.

از ابتــدای شــروع بــه کار مدیریــت جدید 
شــهرداری تهران، رســیدگی بــه معضالت 
اجتماعی در دســتور کار این نهاد قرار گرفت 
و با تشــکیل قــرارگاه اجتماعی به ریاســت 
علیرضا زاکانی شهردار تهران، دیگر نهاد های 
مسئول دعوت به همکاری و هماهنگ  کردن 

برنامه های اجرایی خود شدند. 

نیاز به 9 هزار ظرفیت نگهداری از معتادان
 شهرداری تهران تاکنون یاورشهرهای یک تا 
6 را افتتاح کرده و امروز 16مهر 1401، 3مرکز 
دیگر را به بهره برداری می رســاند. مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران در این رابطه می گوید: »طبق 
اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران به ۹هزار 
ظرفیت نگهداری معتادان نیاز دارد. شهرداری 
تهران تامین بیش از 50درصــد این کمبود را 
برعهده گرفت. حاال شهرداری تهران با افتتاح 
3مرکز به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل 

خواهد کرد.«
 به گفتــه احمد احمدی صــدر، کار بزرگی که 
مدیریت شــهری در این زمینه انجــام داده، 
ســاماندهی معتادان منع پذیرشی است که تا 
قبل از این کسی آنها را قبول نمی کرد. او اعالم 
کرد: »اکنون بیش از ۷0درصد مراکز شهرداری 

به این افراد اختصاص دارد.«

این شنبه؛ عمل به تعهد ساماندهی معتادان
شهرداری، امروز 3مرکز یاورشهر را برای پذیرش، درمان و آموزش معتادان متجاهر به بهره برداری می رساند تا تهران ۹یاورشهر 

با مجموع ظرفیت 5000نفر داشته باشد

بلندترین بنای ایران پیشنهاد میزبانی از نشست فدراسیون برج های بلند جهان را مطرح کرد

برج میالد میزبان مدیران برج های بلند دنیا
 بعد از کاهش شــدت بیمــاری کرونــا، مکان های 

دیپلماسی 
شهری

گردشگری دوباره به رفت وآمد بازدید کنندگان امیدوار 
شده اند تا زندگی و شادابی را به شهرها بازگردانند. برج 
میالد که در ایام کرونا برنامه های خود را تعطیل کرده بود هم یکی از 
فضا های گردشگری پایتخت اســت که مانند دیگر برج های مشهور 
جهان به استقبال گردشگران رفته است. به گزارش همشهری، امروز 
چهاردهمین ســالگرد افتتاح این نماد مدرن شهر تهران است؛ با این 
خبر که شهرداری تهران پیشــنهاد کرد کنفرانس بعدی فدراسیون 

برج های بلند جهان در برج میالد برگزار شود.
آخرین کنفرانس فدراسیون برج های بلند دنیا، امسال و پس از متوقف 
شــدن محدودیت های کرونایی به میزبانی برج خلیفه برگزار شد که 
برای نخستین بار نمایندگان برج میالد در این کنفرانس شرکت کردند 
و به معرفی این مجموعه گردشگری در این کنفرانس در سطح جهانی 
پرداختند. کریســتینا آئه، مدیر اجرایی فدراسیون برج های بلند دنیا 
در این کنفرانس گفت که اعضای فدراسیون تا کنون از تنوع امکانات 
موجود در برج میالد و مســاحت بزرگ محوطه آن اطالع نداشتند و 

اکنون مایل به بازدید از این سازه گردشگری هستند.
فدراسیون برج های بلند دنیا یک انجمن بین المللی است که مقر آن 
در شهر ملبورن اســترالیا قرار دارد. هدف از تشکیل این فدراسیون، 
تبادل تجربه بــرای مدیریت این مجموعه ها و شناســایی و تبلیغات 
گردشگری برای آنهاست. برج هایی می توانند عضو آن شوند که برای 
بازدید عمومی باز باشند و جاذبه گردشگری به شمار بیایند؛ به همین 
دلیل برخی برج های مخابراتی و تجهیزات شبیه آنها در فهرست این 
فدراسیون قرار نمی گیرند. ۲5برج اصلی عضو این گروه در سال نزدیک 
۲0میلیون بازدید کننده دارند.  به جز اروپای شرقی، چین و آمریکای 
شمالی که تعداد زیادی از برج های عضو فدراسیون در آنها قرار گرفته 

است، کشور هایی مانند ازبکستان و مکزیک هم در آن حضور دارند.
 تنها برجی که از کشور ایران در این فدراســیون عضویت دارد، برج 
میالد تهران اســت. مدیرعامل برج میالد با اعــالم آمادگی میزبانی 
کنفرانس فدراسیون برج های بلند دنیا در سال ۲0۲3 به اتمام و افتتاح 
پروژه های جدید در این مجموعه ازجمله شهربازی، اسکواش، بولینگ، 
ســرزمین افســانه ها و بانجی جامپینــگ در دوران محدودیت های 
کرونایی اشــاره کرد و گفت:» این دوران فرصتــی بود که پروژه های 
ناتمام این مجموعه 68هکتاری، تکمیل شــود که خوشــبختانه این 

پروژه ها به سرانجام رسید.«
عباس حیدری با بیان اینکه برج میالد، صاحب بزرگ ترین رستوران 
گردان دنیا در ارتفاع ۲۷6متری اســت، ادامه داد:» در مجموعه برج 

میالد مجموعه رســتوران های مختلف، کافی شاپ، فضای مخصوص 
بازی کودکان، ایستگاه های دوچرخه ســواری و... نیز وجود دارد که 
می توان گفت خانواده ها و گردشگران می توانند به صورت دسته جمعی 
از این مجموعه بازدید و یک روز خاطره انگیز را در این مجموعه ثبت 

کنند.«
حیدری همچنین به برنامه های اجرا شــده با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در دوران کرونا اشــاره کرد و گفــت:» در دوران کرونا با 

توجه به شــرایط بد روحی شــهروندان، اتاق فکر این مجموعه ایده 
طراحی تعدادی از کنسرت های آنالین را داد که در آغاز سال ۹۹ این 
کنسرت ها برای مردم به صورت رایگان در برج میالد اجرا شد که بسیار 
مورد استقبال قرار گرفت و حتی بسیاری از کشورهای جهان به تبعیت 

از این طرح، کنسرت های آنالین برای شهروندانشان اجرا کردند.«
مدیرعامل برج میالد همچنین به اجرای برنامه های ملی و بین المللی 
اشــاره کرد و افزود:» برج میالد ازجمله برج های مخابراتی دنیاست 
که به طرح جهانی ساعت زمین پیوست و هر سال همزمان با این روز 
چراغ های برج میالد برای ترویج فرهنگ صرفه جویی انرژی خاموش 
می شود. همچنین به مناســبت های مختلف جهانی و ملی، این برج 
نورپردازی می شــود که در ســطح ملی و جهانی بازتاب گسترده ای 

دارد.«
برج میالد در ژانویه ۲018به جمع فدراسیون جهانی برج های بزرگ و 
بلند دنیا پیوست، اما کنفرانس ساالنه این فدراسیون به دلیل اپیدمی 
کرونا، تا امسال برگزار نشده بود. نام برج میالد در سایت این فدراسیون 

به صورت )Tehran Milad Tower (TMT ثبت شده است.
با کاهش محدودیت های کرونایی برج میالد دوباره تبدیل به یکی از 
مراکز مراجعه شهروندان شده و در 3روز ابتدای فروردین امسال بیش 
از 60هزار نفر از بخش های مختلف گردشــگری این مجموعه بازدید 
کرده اند؛ تا جایی که ساعات تعیین شــده برای بازدید از برج افزایش 
پیدا کرده تا جوابگوی مراجعان باشــد. از ســوی دیگر گود خطرساز 
حفر شده در کنار سالن گردهمایی های این مجموعه که برای نزدیک 
یک دهه رها شده بود در حال مقاوم ســازی  مجدد است تا ایمنی آن 

افزایش پیدا کند.

ایام سرد آسیب دیدگان، گرم می شود
به گفته مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 

مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، ظرفیت 
گرمخانه ها و تعداد یاورشهرها افزایش می یابد

افراد آسیب دیده فارغ از هر مسئله ای جزو خانواده ما محسوب 
می شوند؛ کلیدواژه ای که در دوره مدیریت جدید شهری در 
رأس اقدامات سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران قرار گرفت و همین امر سبب شد تا برای ارائه 
خدمت به آســیب دیدگان شــهر قرارگاه اجتماعی تشکیل، 
ظرفیت گرمخانه ها تقویت و یاورشــهرها ایجاد شود و تعداد 
آنها افزایش یابد. این روزها با شروع فصل پاییز کم کم به ایام 
سرد ســال نزدیک می شــویم و به گفته احمد احمدی صدر، 
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
نه تنها گرمخانه ها تعطیل نشده اند، بلکه برنامه ای برای انتقال 
آنها به خارج از محدوده شهری نداریم و ظرفیت آنها افزایش 

یافته است.
به گزارش همشهری، براساس قانون سازمان بهزیستی وظیفه 
دارد افراد بی خانمان، آســیب دیده، بی سرپرست، بی سرپناه 
و... را در مکان های امن پذیرش کنــد و به آنها خدمات دهد. 
با استناد به این قانون، مشخص می شود که مدیریت شهری 
هیچ نقش و وظیفه ای در حوزه حمایت و کمک رسانی به افراد 
آســیب دیده ندارد، اما تورق عملکرد شهرداری تهران نشان 
می دهد که این نهاد همواره در ایــن موضوع نقش حمایتی 
داشته و تالش کرده با ایجاد گرمخانه ها به مسئولیت اجتماعی 

و انسانی خود عمل کند.

پذیرش 2500آسیب دیده در 20گرمخانه
زمســتان ســال83 در پی فوت تعــدادی از بی خانمان ها، 
شــهرداری تهران اقدام به احداث چادر و ســرپناه موقت در 
بوســتان المهدی )منطقه۹( و محله هرنــدی )منطقه1۲( 
کرد، اما از همان سال ســاخت گرمخانه )ســرپناه دائمی( 
را در دســتور کار قرار داد و ۲ســال بعد گرمخانــه خاوران 
)منطقه15( با ظرفیت 400نفر و بهمن )منطقه16( با ظرفیت 
150نفر ساخته شدند. امروز در تهران ۲0گرمخانه یا مددسرا 
)3گرمخانه ویژه بانوان( وجود دارد کــه به گفته مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران، هر شب امکان  پذیرش ۲500بی خانمان و کارتن خواب 
وجود دارد. آنطور که احمد احمدی صدر عنوان کرده: »نه تنها 
گرمخانه ای تعطیل نشــده، بلکه ظرفیت این مراکز تقویت 
شــده و افزایش یافته؛ به گونه ای که در تابستان و فصول گرم 
60 تا ۷0درصد و در فصول سرد هم ۲0تا 30درصد ظرفیت 
گرمخانه ها خالی اســت. برای موارد خاص که امکان دارد در 
زمان پیک زمستان با تقاضای زیادی مواجه شویم، ظرفیت و 
محل هایی پیش بینی شده و قطعا امسال در فصول سرد سال 
مشــکلی برای پذیرش بی خانمان ها در مددسراها نخواهیم 
داشت.« او در ادامه گفت که گرمخانه خاوران با ظرفیت 50نفر 
به یاورشــهر با ظرفیت 600نفر تبدیل شــده و با این اقدام، 
شــهرداری تهران تالش کرده از ظرفیــت موجود بهره وری 

درستی انجام دهد.

عدم پذیرش معتادان متجاهر در مددسراها
مددسرا ویژه بی خانمان ها، در راه ماندگان و کارتن خواب هاست 
که الزاما معتاد هم نیستند. در گذشــته به دلیل نبود مراکز 
پذیــرش معتــادان متجاهر، این افــراد هم در مددســراها 
پذیرش می شــدند و همین موضوع سبب گالیه مندی سایر 
آســیب دیدگان )بی خانمان ها و در راه ماندگان( شــده بود. 
به گفته احمدی صدر با راه اندازی یاورشهرها و پذیرش معتادان 
متجاهر در این مراکز، آنها سهمی از مددسراها ندارند. آنطور 
که او عنوان کرده: »شهرداری تهران با راه اندازی یاورشهرها، 
ظرفیت پذیرش 5هزار معتاد متجاهــر را در پایتخت ایجاد 
کرده است و بنابراین مسئوالن مددسراها اجازه پذیرش این 
افراد )معتادان متجاهر( را ندارند و درصورت مراجعه، آنها را به 

یاورشهرها منتقل می کنند یا ارجاع می دهند.« 
 اخیرا موضوع انتقال گرمخانه ها به بیرون و حریم شهر مطرح 
شده، اما مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران، آن را رد کــرد و گفت: »حضور 
معتادان متجاهــر در مددســراها نه تنها ســبب نارضایتی 
شهروندان، بلکه موجب گالیه بی خانمان ها و کارتن خواب ها 
هم شده بود و آنها هم تمایل نداشتند با این افراد در یک مرکز 
اســکان داده شــوند؛ بنابراین با بهره برداری از یاورشهرها و 
پذیرش معتادان متجاهر، دیگر شاهد حضور آنها در مددسراها 
نخواهیم بود« مددسرا ویژه افراد آســیب دیده نیست، بلکه 
بی خانمان ها و درراه ماندگان هم از این مراکز استفاده می کنند.  
احمدی صدر، با بیان ایــن مطلب تأکید کرد: »بــا این کار، 
بی خانمان ها، درراه ماندگان و کارتن خواب ها به دلیل دوری 
مســافت قطعا به مددســراها نمی روند و به  اجبار شب را در 
گوشه ای از خیابان صبح می کنند و در ایام سرد سال چه بسا 
شاهد فوتشان باشیم؛ بنابراین شــهرداری تهران با رویکرد 
جدید و جداســازی معتادان متجاهــر و بی خانمان ها هیچ 

برنامه ای برای انتقال مددسراها به حریم شهر ندارد.«

لطف هللا فروزنده
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری 

تهران
امیــدوارم بــا بهره منــدی از ظرفیــت 
عمرانی پروژه ها بتوانیم گام های مثبتی 
بیش از پیش در این خصوص برداریم. 
اســتفاده از ظرفیت هــا و مدیریــت 
درست منابع مالی شهر، مسیر توسعه 
را شتاب می بخشد. استفاده از ظرفیت 
بانک شهر و ســایر بانک ها، شناسایی 
منابع درآمدی، بهینه ســازی هزینه ها 
و جلوگیــری از اســراف و... به عنــوان 
مهم تریــن برنامه هــا و اولویت هــا در 
دســتور کار معاونــت مالــی و اقتصــاد 

شهری شهرداری تهران قرار دارد.

 مهدی عباسی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 

شورای شهر تهران
شهرداری تهران در گزارشــی که به شورا 
ارائه داد، کمیته هایی در مناطق تشکیل 
داده که با حضور دادســتانی تمامی این 
ســاختمان های ناایمــن تعییــن تکلیــف 
شــوند. در ایــن جلســات از مالکیــن 
ســاختمان های ناایمن دعوت می شــود 
که دستور های الزم را اجرا کنند. برخی از 
این مالکان در حال همکاری هستند زیرا 
با آنها اتمام حجت شــده و اگر کارشان را 
درست انجام ندهند، مانع حضور مردم 
در این ساختمان ها می شویم. متأسفانه 
به دلیــل محدودیت هــا و معذوریت هــا، 
روند ایمن سازی  این ١٢٩ساختمان کند 

است.

 مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تهــران گفــت: در ارتبــاط بــا تســهیل 
در رفت وآمــد شــهروندان، عــاوه بــر 
۵۵۰دســتگاه اتوبوســی کــه وعــده 
داده بودیــم، می تــوان گفــت بیش از 
۱۰۰دســتگاه اتوبــوس و مینی بــوس 
نو که از محــل قرارداد های شــهرداری 
تهران اســت، در حال تحویل هستند 

که به خطوط اضافه می شوند.

۱۰۰
اتوبوس

قرارداد ۹۰۰دســتگاه اتوبــوس با یک 
شرکت و قرارداد تامین ۳۰۰دستگاه 
اتوبــوس بــا شــرکت دیگری از ســوی 
دولت برای اتوبوس های تهران بسته 
شــده اســت.  بــا ایــن اوصــاف تعداد 
اتوبوس های تهــران که به زیــر 2هزار 
دستگاه  رســیده بود، به میزان قابل 
توجهی افزایش می یابــد و به مرور به 

باالی ۳هزار دستگاه می رسد.

9۰۰
دستگاه

بــه  کــه  تعهــدی  براســاس  دولــت 
اســت  قــرار  داده،  شــهرداری ها 
امســال، 2هــزار و ۹۰۰اتوبــوس بــرای 
کل شهرداری های کشور تامین کند و 
سهم تهران هزار و 2۰۰اتوبوس است.

۱2۰۰
سهم

 احمــد صادقی، عضو شــورای شــهر 
تهران گفت: »شهرداری تاش های 
خوبــی انجــام داده و ۵۵۰دســتگاه 
اتوبوس را اورهال)تعمیرات اساسی) 
نــاوگان بازگردانــده  بــه  کــرده و 

است.« 

55۰
دستگاه

 برنامه های ویژه شهرداری
به مناسبت هفته تهران

14مهــر روز تهران نــام گرفته و تــا ۲0مهرماه 
نیز هفته گرامیداشــت تهران اســت. به گزارش 
همشــهری، در این یک هفته برنامه های ویژه ای 
برگزار می شــود که درخصوص آن، ســخنگوی 
شهرداری تهران گفت: »امسال همکارانم تدارک 
ویژه ای را برای رویداد »هفته تهران« پیش بینی 
کرده اند؛ از تخفیف های ویژه در فروشــگاه های  
شهروند گرفته تا برگزاری تورهای تهران گردی 
و تقدیر از شهروندان شاخص و برنامه های متنوع 
در مناطق.« عبدالمطهر محمدخانی در توضیح 
جزئیات بیشــتر برنامه ها اعالم کــرد: »به پاس 
گرامیداشت هفته تهران با عنوان »تهراِن جان«، 
تیم های ســنجش سالمت برای شــهروندان در 
مناطق ۲۲گانه مســتقر می شــوند و به صورت 
رایگان به شهروندان خدمات سالمت محور ارائه 
خواهد شــد. در میز خدمت ســالمت، خدماتی 
چون غربالگری )تست فشــار خون و قند خون(، 
مشاوره تغذیه، مشاوره روانشناسی، بینایی سنجی 
رایگان برای کودکان و ویزیت پزشــک عمومی 
)مخصوص مناطق کم برخوردار( ارائه می شود.« 
او افزود: »سازمان ورزش شهرداری تهران نیز در 
مراکزی که تحت اختیــار دارد، امکانات خود را 
با تخفیف های ویژه درنظر گرفته است. سازمان 
پسماند هم بنا دارد تا کیسه های پارچه ای رایگانی 
را در بین شــهروندان تهران به منظور مدیریت 

پسماند و حفظ محیط زیست توزیع کند.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

روزخبر
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غربالگری با شناسایی چهره
احمد احمدی صدر، مدیرعامل ســازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری 

تهران: 
مددســراها )گرمخانه ها( ظرفیتی هستند برای 
خدمت رسانی به بی خانمان ها، درراه ماندگان و 
کارتن خواب ها، اما در برخی از موارد مشــاهده 
می شود متکدیان یا افرادی که شغل های کاذب 
دارند در طول روز مشغول فعالیت هستند و شب ها 
هم به این مراکز مراجعه و از امکانات اســتفاده 
می کنند؛ فرایندی که گاهــی اوقات ماه ها ادامه 
می یابد؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده 
چنین افــرادی، غربالگری از طریق سیســتم 
تشخیص چهره را در دستور کار داریم و 
با این کار، اطالعات مددجویان ثبت 
و ضبط و با شناسایی آنها )معتادان، 
بی خانمان ها، درراه ماندگان 
خدمت رســانی  و...( 
می شود.  مطلوب تر 
این سیستم تا 2ماه 
آینده در مددسراها و 
مراکز ماده16 )پذیرش 
معتادان با حکم قضایی( 

اجرایی خواهد شد.

مکث

یاورشهرها در خدمت منع پذیرش ها 

تعداد یاورشهرهای به بهره برداری رسیده: 

9یاورشهر
ظرفیت مجموع یاورشهرها:

 5۰۰۰نفر
هزینه نگهداری ماهانه یک معتاد متجاهر 

زخم باز:

 2۰ تا3۰میلیون تومان
هزینه نگهداری معتاد متجاهر زخم باز: 

۱۰برابر هزینه نگهداری معتاد 
متجاهر عادی

3یاورشهر جدید برای چه کسانی است؟

 یاورشهر ۷ :
 ویژه معلوالن در منطقه ۱۹

 یاور شهر ۸ :
ویژه زنان اعصاب و روان و بیماران خاص در 

شرق تهران

 یاور شهر 9 : 
به عنوان بزرگ ترین مجتمع تربیتی، آموزشی و 

درمانی معتادان متجاهر در منطقه 4

 ارتفاع:
 435متر

 مدت زمان
  ساخت:
 ۱۱سال

تعداد پنجره ها: 
۱۸۷2عدد

 تعداد
 آسانسور ها: 

۸دستگاه

ظرفیت انتقال 
آسانسور ها: 

۷5۰نفر در ساعت

 سرعت 
 آسانسور ها:
 ۷متر بر ثانیه

 حداکثر نوسان
 آنتن  از محور 

 مرکزی:
 2متر

وزن کلی برج: 
۱5۰هزار تن

مشخصات برج میاد در پایگاه فدراسیون جهانی برج ها

گزارش

WFGTفدراسیون برج های بلند جهان

   بلندترین سازه: برج خلیفه با ارتفــاع 8۲8متر در امارات متحده 
عربی

   قدیمی ترین سازه: برج ایفل پاریس که در سال 188۹ساخته شد
   بزرگ تریــن عضو: کشــور چیــن بــا 10بــرج  کوینگ دائو، 
کانتــون،  هنــان،  شــانگهای اورینتال،  اســکای هنگ کنگ، 

رادیو و تلویزیون پکن، سیچوان، پینگوان شنزن، ماکائو و تیانجین
   خاص ترین برج: ساختمان مخروطی شهر »وکوار« در کرواسی که 
فقط 50متر ارتفاع دارد و درواقع یک مخزن آب قدیمی و تاریخی است.

   مشهورترین ساختمان: برج امپایراستیت در نیویورک که پیش 
از جنگ جهانی دوم ساخته شــد و برای نزدیک به 40سال بلندترین 

ساختمان دنیا و نشانه قدرت صنعت ساختمان سازی  بود.


