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«بطحائی»  :برخی موسسات کنکور لجبازی میکنند

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی خبر داد:

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی
از فعالیت غیرقانونی بیش از  3هزار پزشک
در پایتخت خبر داد .علی بیژنی رئیس انجمن
جراحان پالستیک و زیبایی ،در ارتباط با انجام
عملهای پالستیک و زیبایی اظهار داشت:
متأسفانه بیش از  3هزار پزشک در پایتخت
فعالیت دارند که عملهای غیرقانونی زیبایی
انجام میدهند و بسیاری از این افراد به طور
مثال جراحی بینی در کوریکولوم آموزشی آنها
قرار ندارد ولی متأسفانه دست به چنین اقدامی
میزنند .وی افزود :این مسأله سبب شده که
بسیاری از شکایتهای پزشک قانونی مربوط به
جراحیهای پالستیک و زیبایی باشد که توسط
افراد غیرحاذق و غیردوره دیده انجام گرفته
است و ورود همکاران غیرجراح پالستیک آسیب
جبران ناپذیری به بیماران وارد میکند .رئیس
انجمن جراحان پالستیک و زیبایی خاطرنشان
کرد :متاسفانه برخی از پزشکان عمومی ،جراحان
عمومی ،ارتوپد و بیهوشی و حتی افراد غیر
پزشک به این حوزه وارد شده و مراجع قانونی
باید در این زمینه پیگیر باشند.
قائم مقام شهردار منطقه  4در نخستین روز از
بازدید میدانی از محالت:

تهدید فضاهای بی دفاع شهری با
تعریف پروژه های مشارکتی ،به فرصت
تبدیل می شود

قائم مقام شهردار منطقه  4در نخستین
روز از بازدیدهای میدانی محالت  20گانه گفت:
منطقه چهار تهران داری فرصت های زیادی
برای اجرای پروژه های مشارکتی و تبدیل
فضاهای بی دفاع شهری به فرصت های مطلوب
سرمایه گذاری است.
به گزارش امتیاز ،محمد خبازها در بازدید
میدانی از محله پاسداران که با حضور جمعی از
شورایاران و معتمدین محلی برگزار شد ،نقاط
بی دفاع شهری را یکی از عمده ترین مشکالت
محالت شهری عنوان کرد و گفت :متاسفانه به
دلیل وجود نابرابری های اجتماعی در بسیاری
از محالت تهران به ویژه محالت منطقه  4که
در گذشته ایجاد شده است ،شاهد کمبودها و
عقب ماندگی های بسیار زیادی هستیم که می
توان با تعریف پروژه های مشارکتی این عقب
ماندگی ها را در نقاط بی دفاع جبران کرد .وی
منطقه چهار تهران را منطقه ای خاص با شرایط
کم نظیر توصیف کرد و افزود :وجود محالت
برخوردار از جمله پاسداران و در مقابل آن محالت
گلشن(خاک سفید) و شمیران نو با شرایط خاص
فرهنگی ،اجتماعی و بافت های مسکونی بر ویژگی
های خاص این منطقه افزوده است.خبازها با اشاره
به کمبودهای فضای سبز در محالت برخوردار
منطقه  4به ویژه پاسداران گفت :متاسفانه در
سال های گذشته به دلیل باال بودن ارزش زمین
نسبت به اختصاص سرانه فضای سبز در محله
پاسداران غفلت شده و توسعه فضای سبز به خوبی
صورت نگرفته است.قائم مقام شهردار منطقه 4
پادگان  06را یکی از فرصت های خوب سرمایه
گذاری عنوان کرد و گفت :سال گذشته با توجه
به وضعیت نا مطلوب فضای سبز پادگان  06با
موافقت مسئوالن ارتش عملیات هرس درختان
به همراه پاکسازی و بهسازی انهار و فضای 450
هزار متر مربعی این پادگان در دستور کار قرار
گرفت.وی تصریح کرد :با توجه به کمبود سرانه
فضای سبز محله پاسدارن ،تبدیل این پادگان به
بوستان عمومی می تواند افزایش بسیاری از سرانه
های فرهنگی ،اجتماعی و فضای سبز را به دنبال
داشته باشد.
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک با
حضور معاون توسعه منابع انسانی صورت گرفت؛

دورهمی صمیمانه مدیران ارشد شهری
با جمعی از کودکان منطقه  10پایتخت

به مناسبت روز جهانی کودک و در راستای
تحقق شهر دوستدار کودک جمعی از مدیران
شهری با حضور در دبستان هیات امنایی دکتر
حافظی ضمن گفت و گو با دانش آموزان در
خصوص مسائل شهری ،در اجرای بازی های
شهروندی دورهمی آنان را همراهی کردند و به
تشریح برخی از مفاهیم و اصطالحات شهری برای
کودکان پرداختند.
به گزارش امتیاز ،ویژه برنامه روز جهانی
کودک با حضور ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع
انسانی شهرداری تهران ،سهیال صادق زاده شهردار
منطقه  ،10غالمعلی ارغوانی رییس آموزش و
پرورش ،جمعی از مدیران ارشد شهری و آموزش
و پرورش ،دبیران شورایاری و مدیران پارلمان های
محلی منطقه در دبستان هیات امنایی پسرانه دکتر
حافظی برگزار شد .در این برنامه مدیران ارشد
شهری در کارگاه تخصصی متشکل از دانش آموزان
شرکت کردند و پیرامون آموزش های شهروندی
با محورهای “محیط زیست ،صلح جهانی و هوای
پاک ،قوانین شهروندی ،تغذیه سالم و ایمنی” در
راستای “شهر زیست پذیر شهروند مشارکت پذیر”
به گفت و گو پرداختند و در ادامه میثاق نامه “من
و حقوقم” با مضمون فرهنگ شهروندی و زنده
نگهداشتن یاد و خاطره شهید خردسال حادثه
ترور اخیر اهواز “محمد طاها اقدامی” قرائت شد و
مسئولین شهری با امضای آن متعهد به پاسداشت
حقوق کودکان و احترام به آنان در برنامه ریزی های
شهری شدند .در این برنامه ابراهیم شیخ در نشست
مشترک با رییس آموزش و پرورش و مسئولین
اجرایی مدرسه حافظی ،نقش نظام آموزش و
پرورش را در آینده کشور بسیار حساس و پراهمیت
برشمرد و خواستار برنامه ریزی برای آموزش های
تعاملی و غیررسمی از طریق مشاهده ،الگو برداری و
سایر روش های کاربردی شد .وی همچنین با اشاره
به توجه ویژه به یادگیری با استفاده از ابزار موثر
و اجرای روش های به روز و آموزش های جذاب
برای پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان،
بر همراهی مدیریت شهری و تعامل برای پیشبرد
اهداف مذکور با استفاده از ظرفیت های موجود
تاکید کرد.
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اخبار
فعالیت غیرقانونی  3هزار پزشک در پایتخت

اجتماعی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سال
جاری در پایه دوازدهم  ۲۰۰عنوان کتاب جدید
التألیف داشتیم عنوان کرد :تغییر کتب آموزشی به
اتمام رسید و دیگر تا چهار سال آتی کتب نونگاشت
نداریم.
سیدمحمد بطحائی در سیزدهمین همایش
تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانههای
آموزشی که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد
از نامگذاری این مراسم به نام «شهید حججی»
تجلیل کرد و برنامه درسی را از جمله عناصر و
ارکان فرآیند یاددهی و یادگیری دانست و گفت:
کتاب درسی بخش عمدهای از محتوای آموزشی را
به خود اختصاص میدهد.
وی افزود :البته عالوه بر برنامه درسی در
حوزه دانش برنامههای پیشرفته آموزشی داریم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سال جاری در
پایه دوازدهم  ۲۰۰عنوان کتاب جدید التألیف داشتیم
عنوان کرد :تغییر کتب آموزشی به اتمام رسید و دیگر
تا چهار سال آتی کتب نونگاشت نداریم .البته در
صورت نیاز تغییرات جزئی اعمال میشود.
بطحائی تاکید کرد :برای ارتقای کیفیت برنامه
درسی تالش میکنیم .زنگ مهر امسال رئیس جمهور
از دانشآموزان درخواست کرد تا کتب درسی را نقد
کنند .سازمان پژوهش باید در قالب یک تیم فعالیت
کند و مسابقاتی در این زمینه برگزار کند.
بطحائی با بیان اینکه برنامه درسی به شدت
در معرض تهدید از سوی دایههای مهربانتر از

زورمان به حذف کنکور نرسید

مادر قرار گرفته است گفت :متاسفانه امروز کالس
ها و آزمونهای کنکوری و حجم کتابهای کمک
آموزشی ،برنامه درسی را تحت الشعاع قرار داده،
این در حالی است که برخی از این کتب از حداقل
استانداردها نیز برخوردار نیستند.
وی افزود :در مسیری افتادهایم که معلم
و کارشناس برنامه آموزشی تالش کرده تا حس
پرسشگری را در دانشآموزان شکوفا کند ،اما
یک مؤسسه غیرحرفهای میآید و یک کتاب
حلالمسائل ارائه میدهد و همه نقشههای ما را
نقش بر آب میکند.

وزیر آموزش و پرورش به عواقب این امر اشاره
کرد و گفت :به عنوان مثال دانشآموز احساس بی
نیازی از حضور در مدرسه میکند ،بویژه وقتی
تبلیغات گسترده موسسات کنکوری را در صدا و
سیما و ...مشاهده میکند .همچنین شاهد لجبازی
برخی مؤسسات هستیم و گویی میخواهند با این
منطق علنی ،یک کشتی جانانه بگیرند ما برای
مقابله با این آسیب ها برنامههایی چون حذف
آزمونها را از دوره ابتدایی شروع کردیم.
وی ادامه داد :هرچند هنوز زورمان به این
موضوع در دبیرستان نرسیده و کنکور هنوز

خبر کوتاه
سرجایش خودش است؛ در واقع تا کنکور باشد
فسادهای چند میلیارد تومانی نیز سر جایش باقی
است.
بطحائی با بیان اینکه استفاده و توصیه به
کتب حلالمسائل ،برگزاری آزمونهای پیشرفت
تحصیلی و سنجش هوش و استعداد در دوره
ابتدایی به جد برخورد میکنیم گفت :مدیر مدرسه
مسئولیت مستقیم این امر را بر عهده دارد.
وی با اشاره به در خطر بودن دانش آموزان
ابتدایی از حیث فعالیتهای پرورشی و تربیتی
گفت :باید موانع را کنار بزنیم ،هرچند نشانهها
حاکی از آن است که کمی لج بازی با نظام آموزش
و پرورش در حال وقوع است و شاید یکی از دالیل
رونق یافتن این بازار مکاره ،ضعف ما در برنامه
درسی باشد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :چرا باید در
کشوری که  ۴۰سال آموزههای انقالبی در آن در
جریان است ،برخی نوجوانان چهره خدادادی خود
را نازیبا بدانند و خود را به تیغ جراحی بسپارند؟
با ضعف در امور تربیتی و پرورشی و کاهش سهم
اهداف تربیتی روبرو هستیم .باید برنامههای ما
برخواسته از آموزههای دینی بوده و باید نظام
آموزش و پرورش را پاالیش کنیم و به سمت و
سوی اهداف تربیتی ببریم.
بطحائی تاکید کرد :البته خانوادهها نیز باید
با این گفتمان آشنا شوند و کمک کنند .باید به
تدریج تعلیم و تربیت را به مسیر اصلی برگردانیم.

در دیدار رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با سفیر استرالیا تاکید شد؛

ضرورت تقویت دیپلماسی شهری تهران و کانبرا

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با سفیر
استرالیا دیدار و گفتگو کرد .طرفین در این دیدار به تبادل تجربیات
در زمینه مسائل شهری پرداختند.
به گزارش امتیاز؛ محمدعلی کریمی در دیدار با «یان بیگز»
سفیر استرالیا در ایران ،ضمن خوش آمدگویی به این مقام مسئول
به شعار شهردار تهران مبنی بر ایجاد شهر زیستپذیر و شهروند
مشارکت پذیر اشاره کرد و گفت :آنگونه که بارها مطرح شد ،عمده
مشکالت تهران مربوط به بحث های آلودگی هوا ،ترافیک و بافت
فرسوده است که در این زمینه پروژه هایی برای نوسازی این بافت
های آسیب پذیر در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت در حال اجرا
است.
وی ادامه داد :شهردار تهران به تازگی برنامه پنجساله سوم
توسعه شهر تهران را به شورای شهر تقدیم کرد .امیدواریم با اجرای
این برنامه کیفیت زیست شهروندان طی پنج سال بهبود پیدا کند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره
به همکاری های پیشین میان تهران و کشور استرالیا در زمینه تبادل
تجربیات گفت :در حال حاضر استرالیا میتواند در زمینه های مختلف
از جمله آموزش ،تحقیقات و برنامهریزی با مدیریت شهری در تهران
همکاری داشته باشد و تجربیات خود را در اختیار کالنشهر تهران و
سایر کالنشهرها بگذارد.
کریمی تاکید کرد :در گذشته همکاری های محدودی در حوزه
حمل ونقل ،ترافیک و ورود برخی از تکنولوژی ها از استرالیا به تهران
وجود داشت و امیدواریم این روند در چارچوب دیپلماسی شهری

همچنان ادامه پیدا کند .در واقع در این شرایط می توان از نوسانات
سیاسی فاصله گرفت و در زمینه شهری همکاری های الزم را به طور
مستمر ادامه داد.
وی با تاکید بر اینکه بهطور معمول همکاری با سایر کشورها در
حوزه مسائل سخت افزاری تعریف میشود ،پیشنهاد کرد دو طرف در
زمینه فرهنگی میتوانند تبادل تجربه کنند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با
یادآوری این نکته که مرکز میتواند حلقه اتصال میان سفارت با تمام
بخشهای مدیریت شهری باشد ،گفت :نوسازی بافت های فرسوده،
توسعه حمل ونقل عمومی و ایجاد شهر هوشمند که به کاهش آلودگی
هوا و ترافیک کمک می کنند ،از مهمترین دغدغه های مدیریت
شهری در این دوره به شمار میآیند که در این زمینه برنامه های
عملیاتی را آغاز کردیم .در این راستا از همکاری با استرالیا و انتقال
تجربیات در قالب اعزام تیم های کارشناسی و ایجاد فرصت برای گفت
و گو و تعامل کارشناسان استقبال می کنیم.
در این دیدار «یان بیگز» سفیر استرالیا در ایران ضمن تقدیر
از اقدامات شهرداری تهران برای بهبود زیست شهروندان گفت  :در
مذاکراتی که در گذشته با جامعه ایرانی مقیم استرالیا داشتیم بر
همکاری در موضوعاتی چون آموزش ،مهاجرت و تعامالت علمی و
فرهنگی تاکید کردیم.
وی ادامه داد :در گذشته همکاری های بسیار خوبی میان تهران
و شهرهای استرالیا به منظور بهبود زیست شهری برقرار بود ،در حال
حاضر نیز آمادگی داریم تا با سازمان هایی چون محیط زیست ،وزارت

نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه های مختلف از جمله مدیریت
آب تعامالت موثری داشته باشیم.
به گفته سفیر استرالیا  ،این کشور آمادگی دارد تجربیات خود را
در حوزه های مربوط به هزینه های ترافیک ،توسعه مترو و تاسیس
فرودگاههای جدید در اختیار تهران قرار دهد.
«یان بیگز» در بخش دیگری از سخنان خود به تعامالت
فرهنگی میان تهران و استرالیا پرداخت و گفت :بهتازگی
پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا را جشن
گرفتیم و نمایشگاهی از اسناد و عکس های تاریخی را در خانه
هنرمندان برگزار کردیم .عالوه بر این قرار است با همکاری خانه
هنرمندان ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هفته فیلم
استرالیا در تهران برگزار شود.

شهر زیست پذیر درسایه آموزش حقوق شهروندی به کودکان محقق می گردد

تشریح برخی از مفاهیم و اصطالحات شهری برای
کودکان پرداخت و اظهار داشت :شهر زیست پذیر
درسایه آموزش حقوق شهروندی به کودکان محقق
می گردد لذا آرزو داریم با آموزش احترام به حقوق
مدنی ،شهری آرام برای زندگی همه شهروندان
فراهم آید.
ابراهیم شیخ ،همچنین در نشستی که با
مدیران شهری منطقه 10تهران و مدیران و روسای

آموزش و پرورش این منطقه داشت ،ضمن آرزوی
سالمتی برای دکتر حافظی ،خیر بزرگ مدرسه
ساز گفت :با معرفی الگوهای بزرگی همچون دکتر
حافظی می توان جریان کار خیر را به سمت امور
آموزشی سوق داد تا ظرفیت های الزم در جهت
پرورش استعدادها و توسعه آموزشی و فرهنگی
شهروندان ایجاد گردد.
شیخ تصریح کرد :آنچه امروز برای ما مسئولین
شهری و کشوری باید مهم باشد اندیشیدن به آینده
کودکان و میراث آنان است که در مرزهای ناسالم قرار
گرفته است .امروزه نیازمند آنیم که با الگوگیری از
کشورهای توسعه یافته ،تمرکز آموزش را بر روی
خالقیت و نوآوری در فضای آزاد و غیر رسمی قرار
داده و یادگیری کودکان را در محیط های باز و شهری
به باالترین سطح و بهره وری برسانیم.
وی با ذکر نمونه مدرسه تابستانی نشاط و

تعالی شهرداری تهران گفت :در این دوره بزرگ با
برگزاری حدود  4800نفر -ساعت آموزش با مدل
های کارگاهی ،مشاهده ای و الگویی سعی نمودیم
تا دانش آموزان را در معرض جدیدترین روش
های آموزشی قرار دهیم و امیدواریم نظام آموزش
و پرورش کشور ما نیز با استفاده از شیوه های
نوین جهانی ،ذهن کودکان را به سمت خالقیت
و نوآوری سوق دهند.
معاون شهردار تهران در پایان از زحمات
ارغوانی ،رئیس آموزش و پرورش منطقه ، 10مدیر
و کارکنان مدرسه دکتر حافظی و نیز حمایت های
بی دریغ دکتر صادق زاده شهردار منطقه و قاسمی
معاون اجتماعی و فرهنگی و فرهادیان معاون برنامه
ریزی اداره کل آموزش های شهروندی منطقه ، 10
در راستای ارتقای سطح آموزشی شهر و شهروندان
تشکر نمود.

در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران؛

هفته جهانی فضا با شعار « فضا جهان را متحد می کند» برگزارمی شود
ویژه برنامه هفته جهانی فضا ،با شعار «فضا جهان را متحد می
کند » چهارشنبه18 -مهر ماه -با حضور عالقمندان به علم نجوم و
فضا در تاالر کهکشان مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار می
شود.
به گزارش امتیاز ،امیرحسین چیذری مدیر مرکز علوم و ستاره
شناسی تهران با بیان خبر فوق اظهار داشت :هفتهی جهانی فضا
یک رویداد بینالمللی است که توسط سازمان ملل متحد به بهانهی
پرتاب اولین ماهوارهی ساخت دست بشر(اسپوتنیک یک) در  ۴اکتبر
سال  ۱۹۵۷و امضای پیمان فضایی ماورای جو در  10اکتبر ۱۹۶۷
در تقویم جهانی جای گرفته است و اغلب کشورهای جهان مراسمی

را برای بزرگداشت این هفته برگزار می کنند به همین مناسبت
چهارشنبه 18مهر ماه ،برنامه ویژه ایی در مرکز علوم و ستاره شناسی
تهران از ساعت  16:30الی 21با حضور اساتید و عالقه مندان علم فضا
به طور رایگان در تاالر کهکشان برگزار می شود.
چیذری اظهار داشت :مهندس کوروش رکنی رییس گروه
نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران مطالب خود را با
موضوع«سازمان فضایی ایران و اتحاد جهانی» برای عالقمندان بیان
می کند و دومین سخنرانی با موضوع «سفر به عطارد بابپی کلمبو»
توسط مهندس محمدرضا رضایی روزنامه نگار فناوری فضایی ارائه
می شود.

وی تصریح کرد :پس از سخنرانی ها ،دانش آموزان مهارت افزای
هوا فضا برنامه ای را با عنوان (ایده تا محصول) برای عالقمندان اجرا
می کنند و رصدآسمان شب ،اجرای گنبد بادی آسمان نما ،برگزاری
مسابقه و اهداء جوایز به نفرات برتر از دیگربرنامه های این همایش
علمی در هفته جهانی فضا است  .عالقمندان می توانند جهت حضور
در این برنامه به نشانی میدان قدس -خیابان دزاشیب-خیابان عمار-
کوی شهید صالحی(عرفات)-شماره ی-22مرکز علوم و ستاره شناسی
تهران مراجعه نمایند و جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت و آدرس
اینستاگرام مرکز علوم sactehran.irمراجعه و یا با شماره تلفنهای
 96027012تماس بگیرند.

در جریان بازدید مشاور شهردار تهران در امور بانوان از مجموعه شهربانو مطرح شد:

استفاده از پتانسیل تشکل های بومی( )CBOشهرری در اولویت

مشاور شهردار تهران در امور بانوان با حضور
در مجموعه شهربانو منطقه  20گفت :استفاده از
پتانسیل  NGOها برای فعالیت در واحدهای
تحت پوشش این مجموعه موجب کاهش هزینه ها
و ارائه خدمات بهینه به شهروندان می شود.
به گزارش امتیاز؛ فاطمه راکعی که به
مناسبت روز جهانی کودک از جشنواره مادر و
کودک مجموعه شهربانو منطقه بازدید کرد،ضمن
تقدیر از عملکرد این مجموعه گفت :انجام طرح
های پژوهشی ،تعیین وضع موجود و برنامه
ریزی برای اجرای برنامه های هدفمند در اولویت

فعالیتهای این منطقه قرار گیرد.
راکعی به اهمیت ارتقاء سالمت بانوان و
خانواده ها اشاره کرد و گفت :با استفاده از ظرفیت
مراکز کوثر می توان در راستای طبخ و عرضه
غذاهای سنتی استفاده شود.
وی ادامه داد :برنامه ریزی برای اجرای ورزش
همگانی و فراهم کردن امکانات برای حضور فعال
بانوان در بوستانها برای حفظ سالمت آنان ضروری
است.
فرهاد افشار شهردار منطقه  20به نقش و
اهمیت حضور بانوان در تاریخ اسالم اشاره کرد و

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه  21از اقدامات اداره ساماندهی این
معاونت در خصوص شناسایی ،طعمه گذاری و
انسداد منافذ و کلونی های فعال و جمع آوری
الشه جانوران موذی به صورت مستمر در سطح
ورودی غربی پایتخت خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سیاوش زابلی معاون
خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با بیان
خبر فوق گفت :اقدامات ویژه اجرایی اکیپ مبارزه
با جانوران مضر شهری (موش) در 6ماهه نخست
سال جاری با هدف شناسایی منافذ و کلونی
های فعال در اطراف مدارس ،اماکن آموزشی و
فرهنگی ،مساجد ،حسینیه ها و تکایا؛ از طریق
«طعمه گذاری ،النه کوبی و انسداد منافذ» صورت
گرفته است.وی در ادامه افزود :به منظور افزایش
اثربخشی کنترل و مبارزه با موش و کاهش
جمعیت دیگر جانوران مضر شهری ،همکاری
های خوبی از طرف اداره ساماندهی با نواحی
سه گانه و همچنین اداره آموزش های شهروندی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21در
خصوص مباحث آموزشی و اطالع رسانی به
شهروندان صورت گرفته تا در این زمینه فعال تر
از گذشته اقدامات اثر بخشی انجام گیرد.زابلی در
پایان خاطرنشان کرد :تمامی معابر مستعد کلونی
موش در سطح نواحی سه گانه منطقه  21به ویژه
در «شهرک های استقالل ،فرهنگیان-آزادی،
دانشگاه تهران» و نیز «خیابان های طالبی،
طهماسبی ،رجایی ،دستغیب ،مطهری و بهشتی»
مورد بررسی دقیق گرفته و تاکنون تعداد127
منفذ شناسایی و نسبت به طعمه گذاری و انسداد
آنها اقدام شده است.

برگزاری کارگاه های مهارت های
زندگی در مدارس منطقه 15

معاون شهردار تهران در روز ملی کودک:

همزمان با آغاز هفته ملی کودک ،ابراهیم شیخ
معاون شهردار تهران به همراه سهیال صادق زاده
شهردار منطقه  ،10از کارگاه آموزش شهروندی
دانش آموزان مدرسه دکتر حافظی بازدید و ضمن
تبریک این روز ،هدایایی به رسم یادبود به کودکان
اهداء نمود.
به گزارش امتیاز ،در این دیدار ابراهیم شیخ
با حضور در این کارگاه آموزش شهروندی کودکان
که با محورهای محیط زیست ،ایمنی ،قوانین
شهروندی ،تغذیه سالم ،صلح جهانی و هوای پاک
در جهت تحقق اهداف شعار شهر زیست پذیر–
شهروند مشارکت پذیر شهرداری تهران برگزار شد،
میثاق نامه تدوین شده با نام کودک شهید سانحه
تروریستی ،محمد طاها اقدامی را امضاء نمود.
معاون شهردار تهران ،ضمن شرکت در یک
بازی آموزشی حقوق شهروندی با دانش آموزان به

شناسایی کلونی های فعال جانوران
مضر شهری در ورودی غربی پایتخت

افزود :نقش بانوان در جامعه کنونی تغییر کرده و با
تغییر رویکردهای سنتی ،جایگاه و اثربخشی آنان
در خانواده ها و جامعه ارتقاء یافته است.
افشار به اهمیت مراکز ویژه بانوان نظیر
مجموعه شهربانو اشاره کرد و گفت :با برنامه ریزی
برای حضور امن بانوان در مکانهایی که برای آنان
امنیت و شادابی فراهم می کند و کیفی سازی
مجموعه های فرهنگی نظیر شهربانو امکان بهره
مندی بیش از پیش آنان فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف مدیریت منطقه 20
برای توسعه شهرری ،تبدیل ری به «شهر ایرانی

اسالمی پیش رو» است اظهار داشت :با توجه به
حس تعلق مردمی و تعهدات مذهبی در ری و
تاکید بر اخالق مداری ،در تعیین چشم انداز و
هدف گذاری برای برنامه های اجتماعی فرهنگی،
از ظرفیت بانون استفاده خواهیم کرد.
افشار با بیان اینکه امروزه CBOها فراتر از
NGOها مطرح هستند گفتCBO :ها کانونهای
بومی سازی شده هستند که به صورت محلی
مسائل را حل می کنند و در ری نیز به دلیل
پتانسیل باالی مذهبی مردم؛می توانیم از ظرفیت
آنها استفاده کنیم.

کارگاه های مهارت زندگی همزمان با سال
تحصیلی جدید در مدارس منطقه  15برپا شده
است.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری سرپرست
معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه با بیان این مطلب
افزود :این منطقه با ایجاد روندی نوین در راستای
پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام به برگزاری
بیش از  21کارگاه « مهارت های زندگی « با نگاه
ویژه به دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی
و دبیرستان کرده است .وی ضمن تاکید بر اهمیت
تعامل آموزش های تحصیلی همسو با تعلیم مهارت
های زندگی در شکل گیری نهال و قامت شخصیت
هر فرد افزود :این کارگاه ها بصورت همزمان با روند
تحصیلی و آموزشی مدارس در موضوعاتی همچون
حل مسئله ،کنترل خشم و استرس به آموزش
اولیه مهارت های پایه شخصیتی پرداخته و بررسی
دغدغه های دانش آموزان را بصورت نشست های
هم اندیشی با حضور خود دانش آموزان تحلیل
می کند .مختاری در پایان خاطرنشان کرد :تا 20
مهرماه در مدارس دخترانه و پسرانه به همت واحد
حمایت اجتماعی مرکز خدمات اجتماعی برپاست.

بهره برداری ازاولین شهربانوی
تخصصی مادر وکودک دربوستان
بزرگ والیت

همزمان با روز جهانی و هفته ملی
کودک اولین شهربانوی تخصصی مادر وکودک
چهارشنبه 18مهر ساعت  11:30صبح در
شهربانوی بوستان بزرگ والیت افتتاح می شود
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه ضمن تبریک روز جهانی و هفته ملی
کودک گفت :در راستاي تقويت روحيه شادي،
نشاط و به منظور حفظ سالمت جسم و روان
كودك و مادر ،خدمات ویژه ای در اولین مرکز
تخصصی مادر و کودک ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به تدارک برنامه ها و امکانات
متنوع در این مرکز خاطر نشان کرد :در نظرگرفتن
بخش ویژه مادر و کودک در کنار یکدیگر ،ایجاد
مزرعه جهت آموزش و آشنایی مادر و کودک با
کاشت گیاهان ،تجهیز و مناسب سازی مهد کودک
و اتاق بازی کودکان ،مناسب سازی زمین بازی
کودکان ،اختصاص فضایی برای کافه کودک و
مادر با حضور مشاوره تغذیه ،آماده سازی یکی از
سالن های ورزشی به بازی های ورزش کودکان،
راه اندازی خانه سالمت مادر و کودک ،توسعه
ساختمان کاربازیا ( شهر مشاغل کودک ) و...آیتم
های پیش بینی شده در این مجموعه است.

بازدید شهردار منطقه  2از اولین
رستوران رباتیک کشور

رسول کشت پور شهردار منطقه  2از اولین
رستوران رباتیک کشور در منطقه  2بازدید کرد.
به گزارش امتیاز ،رسول کشت پور
شهردار منطقه دو از اولین رستوران رباتیک
کشور واقع در محله سعادت آباد بازدید و با
موسس و عوامل این مجموعه گفتگو کرد.
شهردارمنطقه  2در این بازدید با اشاره به
استقبال مدیریت شهری منطقه از پروژه های
هوشمند اظهار داشت :برخورداری شهروندان
از خدمات هوشمند در هرقالب و عرصه ای به
عنوان یکی از مولفه های شهر هوشمند و از
اهداف برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران
است که با توجه به سیاستهای تدوین شده این
منطقه در راستای هوشمند سازی و دسترسی
آسان شهروندان به خدمات متعدد از پروژه ها
و طرحهای خصوصی بااین موضوع استقبال می
کنیم .کشت پور همچنین خاطر نشان کرد:
راه اندازی سیستم هوشمند سوخت رسانی
خودروها (پیدو) ،راه اندازی اپلیکیشن هوشمند
جمع آوری پسماند خشک شهروندان (زیست
اپ) ،نصب  3دستگاه کیوسک هوشمند خدمات
عمومی در منطقه  ،اقدام نوین در راستای خرید
و نصب سیستم های دریافت زباله خشک از
شهروندان ()RVMدر منطقه از جمله پروژها
ی اجرا شده و در دست اقدام مدیریت شهری
منطقه  2در راستای تحقق اهداف شهر هوشمند
در این منطقه است.

