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اخبار
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه21؛

تجهیز یازده بوستان این منطقه به
آبگرمکن خورشيدي

سرویس شهری -معاون خدمات شهری و
محیط زیست منطقه 21از تجهیز یازده بوستان این
منطقه به آبگرمکن خورشيدي در پی انجام فعاليت
هاي زيست محيطي ویژه اداره محیط زیست
این معاونت با هدف کاهش مصرف انرژي هاي
تجديدناپذير و جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر و
پاک خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي
شهرداري منطقه ،21محمد بیدشکی با بيان اين
مطلب که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می
تواند در حفظ منابع طبیعی فعلی و جلوگیری از
آلودگی های بیشتر محیطی نقش بسزایی داشته
باشد؛ افزود :به منظور بهره وري مطلوب تر از انرژي
خدادادی خورشيد که در کشور ما ایران ساعات
زیادی از طول روز و روزهای بسیاری در طول
سال این موهبت الهی به صورت فراوان و رایگان
در اختیار ماست ،اهمیت روزافزون استفاده از انرژی
های تجدیدپذیری همچون خورشید ،باد ،زمین
گرمایی و امواج دریا بیش از پیش خودنمایی می
کند؛ که در همین راستا خدمات رفاهي و عمومي
 11بوستان در سطح منطقه  21با استفاده از
آبگرمکن هاي خورشيدي به شهروندان ارائه مي
شود .وی يادآور شد :استفاده از انرژي هاي پاک
و تجديدپذير در محيط هاي عمومي شهر از مهم
ترين اولويت هاي فعاليت هاي زيست محيطي
در مديريت شهري است و باعث کاهش هزینه
ها و سرانه های مصرف انرژی های فسیلی و
تجدیدناپذیر می شود.
مدیرعامل شهربان شهرداری تهران خبر داد:

ساماندهی دستفروشان تهران «موقت»
و تا  5مهرماه است

سرویس شهری -مدیرعامل شهربان
شهرداری تهران با تاکید بر این که ساماندهی
دستفروشان در  20نقطه پایتخت «موقت» است
و فقط تا  5مهرماه خواهد بود ،اعالم کرد :با
دستفروشانی که بعد از پایان طرح ساماندهی اقدام
به سدمعبر و اشغال معابر عمومی کنند برخورد
قاطه قانونی و انتظامی خواهد شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهربان شهرداری تهران ،ابوالقاسم چیذری با
بیان اینکه طرح ساماندهی دستفروشان در 20
نقطه تهران «موقت» است و از  20شهریورماه تا
 5مهر  96برقرار خواهد بود ،گفت :طرح ساماندهی
موقت دستفروشان در آستانه بازگشایی مدارس
و در راستای توجه انسانی و اخالقی به معیشت
دستفروشان (با توجه به افزایش چندبرابری تعداد
آنان نسبت به دو سال گذشته) به اجرا درآمد .وی
افزود :از  5مهرماه که طرح ساماندهی به پایان می
رسد ،نیروهای انضباط شهری با همراهی نیروهای
انتظامی در راستای تامین آسایش عبور و مرور
شهروندان ،حفاظت از معابر عمومی و برقراری
انضباط شهری با هرگونه سدمعبر و اشغال معابر
عمومی قاطعانه برخورد خواهند کرد.

بهره مندی  7225شهروند از تور
تهرانگردی تابستانه منطقه 15

سرویس شهری -تابستان امسال  66تور
تهرانگردی توسط شهرداری منطقه  15برگزار و
 7225شهروند از آن بهره مند شدند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،15رضا اسماعیلی معاون
اجتماعی و فرهنگی با اعالم مطلب فوق افزود :این
تور ها در راستای معرفی اماکن فرهنگی ،مذهبی،
تاریخی و گردشگری شهر تهران به شهروندان
محالت برگزار شد.به گفته وی ،گروه های مختلفی
مانند شهروندان محالت ،نوجوانان ،نخبگان ،دانش
آموزان و دانشجویان ،ائمه جماعات و روحانیون
مساجد ،فعاالن حوزه های فرهنگی و اجتماعی،
خانواده های کم برخوردار و فعاالن همیاران سالمت
روان از تورهای یک روزه و نیم روزه تهران گردی
استفاده کردند.اسماعیلی در ادامه تصریح کرد :در
این راستا  16تور زیارتی شامل زیارت از امام زاده
داود(ع) ،امام زاده صالح(ع) و حرم امام خمینی(ره)
برپا شد .معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در پایان
خاطرنشان کرد 50 :تور تهرانگردی نیز برپا و طی
آن از پارک دلفین ها ،پارک ارم ،پارک ژوراسیک،
بوستان بهشت مادران ،پارک جمشیدیه ،پارک
الله ،تنگه واشی ،دارآباد ،جاجرود ،فشم ،لویزان،
لواسانات ،باغ کتاب ،باغ پرندگان ،باغ فیض پونک،
باغ موزه دفاع مقدس ،باغ گیاهشناسی ،ری گردی،
کن گردی ،بی بی شهربانو ،سه برج ، ،دهکده آبی
پارس ،فرهنگسرای بهمن و پل طبیعت بازدید
شد.

شماره 2298

در طرح استقبال از مهر 96؛

 2000مترمربع از دیوارهای مدارس منطقه  4رنگ آمیزی شد

سرویس شهری -معاون خدمات شهری و
محیط زیست شهرداری منطقه  4از اجرای طرح
های مختلف خدمات شهری در مدارس خبر داد
و گفت 2000 :مترمربع از دیوارهای مدارس شمال
شرق تهران با نقاشی های دیواری مزین شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  4حسین سیگارودی در این
زمینه افزود :در راستای طرح استقبال از مهر
فعالیت های مختلف خدمات شهری از جمله رنگ
آمیزی دیوارهای داخلی و بیرونی ساختمان های
مدارس  ،طعمه گذرای جانوران مضر شهری در
اطراف و داخل مدارس ،ترمیم فضای سبز مدارس،
و  ...در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد :در ادامه این فعالیتها
اداره زیباسازی منطقه با همکاری سازمان
زیباسازی تهران درخصوص اجرای نقاشی
دیواری ها و نماسازی جداره ها و دیواره های
شهری  ،طرح نقاشی دیواری با موضوع آموزش
و پرورش و با تائید شورای هنری سازمان
زیباسازی تهران در جداره بیرونی مدرسه

مطهری ،مدبر ،خالق و  ...در حال اجرا می باشد.
این طرح ها با درنظرداشتن موقعیت اجتماعی
و با تلفیقی از مفاهیم آموزشی و بافت شهری و
درمتراژ  2000مترمربع و با رنگ های اکریلیک

اجرا می شود.
سیگارودی در ادامه گفت :در این طرح و به
منظور رفاه دانش آموزان رنگ آمیزی المان ها و
موانع ترافیکی در اطراف مدارس ،در دستور کار

قرار دارد .در این راستا محور وفادار ،حکیمیه،
سراج ،هنگام و  ...رنگ آمیزی و نظافت شد.
همچنین فعالیت هایی نظیر هرس درختان و
کاشت نهال ،درختچه و گل در محوطه داخلی
مراکز آموزشی ،ترمیم و مرمت فضای سبز
پیرامون مدارس ،نصب نیمکت و سطل زباله و
همچنین نصب و ترمیم تجهیزات ورزشی انجام
شد.
وی با اشاره به سایر اقدامات در این خصوص
گفت :اداره زیباسازی منطقه با همکاری عوامل
اجرایی نواحی نه گانه اقدام به پاکسازی جداره
هایی با منظر نامناسب و رنگ آمیزی جداول معابر
و کوچه های اطراف مدارس کرده است.
معاون خدمات شهری منطقه  4گفت :این
عملیات از اول شهریور ماه جاری آغاز و تا قبل از
بازگشایی مدارس ادامه خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد :اداره فضای سبز
منطقه  4به مناسبت آغاز سال تحصیلی بین مراکز
آموزشی و مدارس گل های شاخه بریده و گلدان
توزیع خواهد کرد.

ارائه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار:

در یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

سرویس شهری -دستاوردهای زنان سرپرست خانوار با هدف
حمایت از تولید و اشتغال پایدار از طریق مراکز مهارت آموزی کوثر
در یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی ارائه می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه
یک ،سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این
منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت :دختران و بانوان سرپرست
خانوار جویای کار در مراکز مهارتآموزی کوثر ضمن آموزش ،مشغول
به کار می شوند و جشنواره زنان وتولید ملی فرصتی برای ارائه
دستاوردهای این عزیزان و ایجاد فرصت های مناسبت برای معرفی
فعالیت های این مراکز با تولید برندهای ایرانی در بازار کار و سرمایه
است .

وی گفت  :منطقه یک دارای  4مرکز مهارت آموزی کوثر است
که تعدادی از بانوان سرپرست خانوار در آن مشغول فعالیت هستند.
کارگران افزود  :یازدهمین دوره نمایشگاه زنان و تولید ملی از
تاریخ  22شهریور لغایت  31شهریور از ساعت  10الی  21در محل
دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان
گفتگو با حضور مراکز مهارت آموزی کوثر ،برندها ،شرکتهای
تخصصی ارایهدهنده خدمات و عرضه کنندگان محصوالت مرتبط با
خانواده برگزار می شود .این مقام مسئول تصریح کرد :عالقمندان به
بازدید از این نمایشگاه می توانند به سراهای محالت مراجعه نمایند
تا هماهنگی های الزم نسبت به فراهم سازی وسیله نقلیه عمومی
برای اعزام آنها انجام شود

خدمات سالمت محور به سالمندان ارائه می شود

سرویس شهری -شهردار منطقه  7گفت:
برنامه های مختلف و متنوع در کانون های جهان
دیدگان منطقه با هدف ارتقاء سطح سالمت و
افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان برگزار می
شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،7دکتر سعید طلوعی با اعالم
این مطلب افزود :كانون جهان ديدگان سالمندان
طرحي است كه در معاونتهاي اجتماعي شهر
تهران تأسيس شده است تا سالمنداني كه
ميخواهند با ادارههاي سالمت در بخشهاي
مختلف شهرداري در ارتباط باشند ،عضو اين كانون

ميشوند.
وي با اشاره به اینکه هدف كلي از كانون
جهانديدگان ،حمايت از تشكيل كانونهاي
سالمندي در طرح محالت شهرتهران به منظور
ارتقا طرح سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي
سالمندان است ،تصریح کرد :كانون جهان ديدگان
شهر تهران ،مؤسسهاي غيردولتي ،غيرتجاري،
غيرانتفاعي و غير سياسي بوده كه در چارچوب
اهداف اساسنامه و رعايت قوانين و مقررات
موضوعات كشور فعاليت ميكند.
شهردار منطقه  7با تاکید بر اینکه در كانون
جهان ديدگان ،معموالً افراد سالمندي كه باالي 50

سال دارند عضو ميشوند ،اضافه كرد :از اهداف
ديگر اين كانون ،تالش و فعاليت جهت تشكليابي،
انتظام ،همگرايي ،همانديشي و همكوشي در مسير
طراحي و اجرا برنامههاي فرهنگي و اجتماعي است.
وی تاکید کرد :غنيسازي اوقات فراغت
سالمندان از طريق اجراي برنامههاي مختلف
فرهنگي ،هنري ،ورزشي ،گردشگري و تفريحي،
مذهبي ،آموزشي همچنين ارتقا مهارتهاي اعضا
در عرصه فرهنگي و اجتماعي در حوزه سالمت و
بهداشت جسماني ،رواني و حفظ توانمنديهاي
الزم نيز از ديگر اهداف اين كانون است.
دکتر سعید طلوعی با اشاره به جایگاه رفیع

و واالی سالمندان ،خاطرنشان کرد :در دین مبین
اسالم سالمندان مایه خیر و برکت در جامعه و
خانواده هستند .استفاده ازنصایح ،اندوخته ها و
تجربیات ارزشمند آنان موجب سربلندی است و
ما نیز برای اعتال و پیشرفت باید وامدار تجربیات
ارزشمند آنان باشیم .وی با بیان این که حرکت در
مسیر اجرای سیاستهای سازمان بهداشت جهانی
و برنامه ریزی برای پیری جمعیت آینده کشور از
رویکردهای مدیریت شهری منطقه است افزود :
فعال سازی سالمندان ،مشارکت و ایجاد امنیت
روحی و جسمی آنان از برنامه هایی است که در
دستور کار منطقه قرار دارد.

نخستین آکادمی دانش آموزی هوا و فضا در منطقه  11افتتاح شد
سرویس شهری -روز گذشته نخستین «آکادمی دانش آموزی
هوا و فضا» با حضور معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در مرکز رشد و فناوری های نوین شهری منطقه
 11افتتاح شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ،11
سید عباس طباطبایی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 11با
اشاره به آینده محور بودن علوم هوا و فضا و فرصت های شغلی موجود
در این حوزه گفت :نخستین آکادمی دانش آموزی هوا و فضا از جمله
اولین طرح های به سامان رسیده در مرکز رشد و فناوری های نوین

منطقه 11است که زمینه آموزش ،رشد و توانمندسازی دانش آموزان
در رشته های هوا و فضا را فراهم می آورد که امیدواریم با همکاری
معاونت علم و فناوری های نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش
و پرورش ،شاهد نتایج درخشان و آثار مثبت این آکادمی در آینده
نزدیک باشیم.
طباطبیی با تأکید بر این که مدیریت شهری با حمایت از شرکت
های دانش بنیان و نخبگان به دنبال فراهم آوری زیر ساخت هایی
برای توسعه اشتغال و در آمد زایی است؛ افزود :مرکز رشد و خالقیت
منطقه  11با هدف حمایت های مادی و معنوی برای توسعه این

شرکت ها راه اندازی شده است.
در مراسم افتتاحیه آکادمی دانش آموزی هوا و فضا ،علی وطنی
معاون توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
خانم حسینی نماینده مجلس شورای اسالمی ،علی زرافشان معاون
متوسطه وزارت آموزش و پرورش و اصحابی معاون توانمندسازی و
ساماندهی صندوق کارآفرینی امید حضور داشتند.
مرکز رشد منطقه  11در بزرگراه شهيد نواب صفوي (جنوب به
شمال) ،باالتر از بريانك شرقي ،نرسيده به خيابان جوانمرد ،روبروي
ايستگاه اتوبوس شهيد صفدري قرار دارد.

اجرای آیین بازگشایی مدارس و برنامه های آموزش شهروندی با محوریت ماه محرم در منطقه 19
سرویس شهری -آیین استقبال از مهر و
ویژه برنامه های آموزش شهروندی در منطقه  19با
محوریت ماه محرم برگزار می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،19حمید بهرامی معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه در طرح استقبال از مهر
به اجرای جشن بازگشایی در مدارس هیئت امنایی
کرکچی و کیهانی اشاره کرد و افزود  :این برنامه
با حضور شهرداران نواحی و مسئولین شهری با
نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی و اهدای گل به

دانش آموزان برگزار می شود.در همین راستا به
منظور تبلیغات محیطی ،بنر اطالع رسانی با عنوان
طرح باز باران و بنر خوش آمد گویی بر سر درب
مدارس مجری طرح شهردار مدرسه  ،هیئت امنایی
و استثنایی نصب خواهد شد .بهرامی خاطر نشان
کرد :آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید همزمان
با مدارس در دانشکده فنی دخترانه شریعتی و
حوزه علمیه امام حسن عسگری( ع) همراه با
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برگزار خواهد
شد.وی ادامه داد :به منظور آشنایی دانش آموزان با

مباحث علوم دینی ،طرح تبلیغی-آموزشی با عنوان
نسیم بهشت با حضور مشاورین مذهبی در مدارس
ابتدایی کریمی و آزادی و مقطع متوسطه جوکار ،
اعتماد فر ،کلهر و سعیدی اجرا خواهد شد .بهرامی
با اشاره به اهمیت آموزش های شهروندی در
افزایش آگاهی دانش آموزان افزود :در همین راستا
کارگاه های آموزشی با موضوع اخالق شهروندی از
منظر دینی و آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی
در مدارس سطح منطقه تدارک دیده شده است.
این مسئول بیان کرد :با توجه به تقارن

بازگشایی مدارس با ماه محرم و دعوت از دانش
آموزان برای شرکت در مراسم عزاداری ،فرش 100
نمازخانه به مساحت  15هزار متر منطبق با اولویت
های آموزش و پرورش منطقه شست و شو خواهد
شد .همچنین کتابچه و بروشورهایی با این موضوع
در بین شرکت کنندگان توزیع می شود .
معاون شهردار منطقه در بخش دیگری اظهار
داشت :در هفته دفاع مقدس ،دانش آموزان مقاطع
مختلف به اردوی باغ موزه دفاع مقدس و گلزار
شهدا اعزام خواهند شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس صورت می گیرد؛

برگزاری همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی یادبود شهید» محسن حججی» در منطقه  10تهران

سرویس شهری -به مناسبت گرامیداشت
هفته دفاع مقدس ،همایش پیادهروی خانوادگی
صبح روز جمعه  24شهریور ماه با حضور مدیران
شهری ،خانوادههای معزز شهدا ،شورایاران،
بسیجیان  ،ورزشکاران و آحاد مردم در منطقه 10
برگزار می شود.
به گزارش امتیاز و به نل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،10عباس بابازاده شهردار منطقه
با اعالم این خبر گفت :همایش پیادهروی یادواره
شهید «محسن حججی» به منظور گرامیداشت

هفته دفاع مقدس و بزرگداشت شهدا در راستای
توسعه و ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد
نشاط روحی و سالمت جسمانی شهروندان با تالش
معاونت فرهنگی و اجتماعی و ناحیه بسیج مقداد
برگزار می شود.
وی با بیان این که مدیریت شهری با اجرای
برنامه های فرهنگی درصدد است دالوری های
ملت غیور ایران در  8سال دفاع مقدس را به نسل
جوان بشناساند و در اذهان مردم زنده نگه دارد
افزود :این برنامه عالوه بر نهادینه شدن ورزش

همگانی موجب زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و
فرهنگ ایثار و شهادت خصوصا در بین نسل جوان
خواهد شد.
شهردار منطقه 10انجام ورزش های همگانی
را مهمترین ابزار برای داشتن جامعه ای سالم و با
نشاط دانست و تاکید کرد :در این همایش ،اقشار
مختلف شهروندان با تجمع در بوستان شهدا واقع
در خیابان بهنود با در دست داشتن پالکارد و پرچم
به سوی بوستان شهید عرب در خیابان قزوین
حرکت می کنند و ضمن تجمع در این بوستان از

برنامههای فرهنگی و اجتماعی تدارک دیده شده
بهره مند خواهند شد همچنین به منظور قدردانی
از حاضران در همایش پیاده روی به قید قرعه به
شرکت کنندگان جوایزی اهدا خواهد شد.
بابازاده تصریح کرد :طی هماهنگیهای انجام
شده با ارگانهای مرتبط از جمله پلیس راهور،
هالل احمر ،اورژانس ،نیروی انتظامی و ...تمهیدات
و پیش بینیهای الزم در راستای اجرای مطلوب
همایش پیاده روی خانوادگی در منطقه اندیشیده
شده است .

درآستانه ماه محرم انجام شد:

برپایی نشست فصلی ائمه جماعات و مبلغین شهرری

سرویس شهری -در آستانه ماه محرم و ایام سوگواری ساالر
شهیدان ،نشست فصلی ائمه جماعات و مبلغین شهرری با حضور
شهردار منطقه  ، 20رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران
و امام جمعه شهرری برگزار شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی منطقه  20شهرداری
تهران ،در آستانه ماه محرم الحرام  1439و به منظور هم اندیشی در

خصوص مجموعه سخنرانی های مذهبی ویژه ایام سوگواری ساالر
شهیدان ،نشست فصلی ائمه جماعات و مبلغین شهرری با حضور سید
احمد صفوی شهردار منطقه  ،20حجت االسالم و المسلمین جواد
صادق زاده رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران و حجت
االسالم و الملسمین علی شاهچراغی امام جمعه شهرری برگزار شد.
این هم اندیشی که با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین مسعود

اخبار
در طرح استقبال از مهر اجرا شد :

توزیع بیش از  800تله چسبی بین
مدارس منطقه 2

سرویس شهری -معاون خدمات شهری
و محیط زیست شهرداری منطقه دو گفت  :بازه
اول فعالیت مبارزه با جانوران مضر شهری در
معابر اطراف مدارس منطقه دو در قالب طرح
استقبال از مهرکلید خورد در حال اجرا میباشد .
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه دو  ،علیرضا جعفری با اعالم
این خبر گفت  :این فعالیت با هدف کنترل
جمعیت و مبارزه با موش بویژه در خیابانهای
اطراف مدارس و توزیع بیش از  800عدد
تله چسبی  -کتابی تا نیمه مهر در حال اجرا
میباشد و همچنین به منظور اطالع رسانی به
دانش آموزان درخصوص مضرات این جانوران
و نحوه پیشگیری از ازدیاد آنها ،ضمن نصب
بنرهای اطالع رسانی در معابر اطراف مدارس،
بیش از  3200عدد کتابچه آموزشی نیز در
مدارس توزیع خواهد شد.وی ادامه داد :در
همین راستا پایگاه های اطالع رسانی درخصوص
مبارزه با جانوران مضر شهری همراه با ارائه
آموزشهای چهره به چهره در خیابانهای اطراف
مدارس نواحی  9گانه منطقه مستقر خواهد
شد.جعفری زنده گیری سگهای بالصاحب را از
دیگر فعالیتهای پیش بینی شده برای افزایش
امنیت تردد دانش آموزان در این طرح اعالم کرد
و یادآور شد :به همین منظور طبق پیش بینی
طرح استقبال از مهر سگهای بالصاحب از سطح
منطقه تا پایان طرح جمع آوری خواهد شد .وی
تصریح کرد :رفع مزاحمت صنوف مجاور مراکز
آموزشی و صدور اخطاریه به کلیه و احدهای
صنفی در خیابان های اصلی و پر تردد از دیگر
فعالیتهای اجرایی در این طرح خواهد بود.

مرمت و بازسازی کانال میانی بلوار کشاورز
در محدوده میدان فلسطین -ولیعصر (عج)

در کانون جهان دیدگان منطقه 7؛

« طرح حامی» در منطقه 21کلید خورد

سرویس شهری -مدیر مرکز خدمات
اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
منطقه 21از ارائه پرونده های  35خانواده نیازمند
سطح یک این منطقه به کلینیک مددکاری پارسا
در راستای اجرای «طرح حامی» خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ، 21سید محمد حسین سیف
السادات مدیر مرکز خدمات اجتماعی معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعالم خبر فوق
گفت :هدف از اجرای این طرح توانمند سازی؛
فراهم نمودن زمینه های الزم برای خروج تدریجی
نیازمندان از چرخه ی فقر است .وی در ادامه با
اشاره به اینکه از جمله اولویت های اصلی فعالیتی
در شهرداری تهران طی دو سال اخیر ،سعی در
کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی ناشی از
فقر و محرومیت بوده است ،افزود :در اجرای طرح
حامی ،پس از گذراندن مراحل شناسایی ،ثبت
مشخصات و تشکیل پرونده خانواده های نیازمند
سطح یک منطقه ،21بازدید از منزل و طبقه بندی
نیازهای آنها و دسته بندی این خانواده ها در سه
سطح براساس میزان نیازمندی هایشان صورت
گرفت .سیف السادات در خاتمه یادآور شد :در فاز
نخست اجرای این طرح تعداد  35پرونده از خانواده
های نیازمند سطح یک منطقه 21در اختیار
کلینیک مددکاری پارسا قرار گرفت .
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عالی همراه بود در سالن همایش اداره تبلیغات اسالمی شهرری برپا
شد .نشست فصلی ائمه جماعات و مبلغین شهرری با حضور شهردار،
معاونان ،شهرداران نواحی و مدیران ارشد شهرداری منطقه  ،20رئیس
مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران ،امام جمعه شهرری ،رئیس
اداره تبلیغات اسالمی شهرری برگزار شد و با مداحی اهل بیت و
سخنرانی مذهبی با محوریت عاشورا و ماه محرم پایان یافت.

سرویس شهری -شهردار ناحیه 2
شهرداری منطقه  6از مرمت و بازسازی کانال
میانی بلوار کشاورز در محدوده میدان فلسطین
تا میدان ولیعصر (عج) خبر داد و گفت :همزمان
با بهسازی بلوار کشاورز مرمت این کانال نیز در
دستور کار قرار گرفت تا آب گرفتگی های معبر
مرتفع شده و عمر کانال افزایش یابد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،6فرزاد هنرور یادآور شد :بلوار
کشاورز از بلوارهای قدیمی و تاریخی تهران است
که بالغ بر  1300متر طول دارد و در عملیات
عمرانی مذکور  130متر از طول جداره های
کانال میانی بلوار مرمت و بازسازی می شود .او
با اشاره به اینکه طرح مبارزه با جانوران مضر
شهری نیز در همین راستا صورت می گیرد
گفت :بلوار کشاورز از بلوار های مهم شهری
است که پاکیزگی آن به صورت مستمر صورت
گرفته و با جدیدترین متدها با جانوران مضر
شهری مبارزه می شود .شهردارناحیه  2منطقه
 6تصریح کرد :بهسازی بلوار کشاورز در راستای
درخواست شهروندان آغاز شده و بهسازی مسیر
پیاده روی و دوچرخه سواری ،مرمت سیستم
روشنایی پارک و اصالح فضای سبز بلوار نیز
صورت می گیرد.

تیم والیبال ساحلی منطقه  22هفته پایانی
لیگ را با پیروزی پشت سر گذاشت

سرویس شهری -تیم والیبال ساحلی منطقه
 ۲۲در دور رفت هفته پایانی لیگ برتر والیبال ساحلی
قهرمانی باشگاههای برتر ایران در دو بازی انجام شده
مقابل حریف خود به پیروزی رسید.
به گزارش امتیاز و به نقل ازروابط عمومی
شهرداری منطقه ،22هاشمیون مدیر روابط عمومی
منطقه با اعالم این خبر گفت :در هفته ششم
دومین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی ایران تیم
والیبال ساحلی منطقه ( 22رضا نائینی – امیر
شوشتری زاده) که به تازگی و برای حضور در لیگ
برتر ساحلی شکل گرفته به مصاف مجتمع فوالد
بافق رفت و در نهایت نماینده تهران دو بر صفر با
امتیازهای  21بر  17و  21بر  10به پیروزی رسید.
در این دیدار که به میزبانی مجتمع فوالد بافق
برگزار شد ،اکبر مصیبی و علیرضا برومند قضاوت
این دیدار را بر عهده داشتند و نادر انصاری به عنوان
ناظر ،نظارت بر این مسابقه را عهده دار بود .دور
رفت دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی
باشگاههای برتر ایران از  27تیرماه با حضور  10تیم
آغاز شده است.

عرضه تولیدات کارآفرینان منطقه 3
در جشنواره زنان و تولید ملی

سرویس شهری -محصوالت و تولیدات
کارآفرینان منطقه  3در یازدهمین جشنواره
زنان و تولید ملی عرضه می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،3مهدی پیرهادی معاون امور
اجتماعی و فرهنگی این منطقه در این خصوص
گفت :مرکز مهارت آموزی کوثر ،محصوالت چهل
تکه دوزی که توسط زنان سرپرست خانوار تولید
شده را در کنار عرضه ی تولیدات ملی پوشاک
مردانه ،زنانه  ،بچهگانه ،برخی از سمبل های حوزه
مواد غذایی و غرفههای جانبی به شهروندان ارائه
میکند .وی با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال
«اقتصاد مقاومتی :تولید و اشتغال» افزود :در این
نمایشگاه اقداماتی در راستای بستر سازی مشاغل
خانگی و شبکه سازی مشاغل خانگی انجام شده و
شهروندان می توانند محصوالت مشاغل خانگی را با
قیمتهای مناسب خریداری کنند .پیرهادی با اشاره
بر اینکه اشتغال زنان سرپرست خانوار در ستاد
توانمندسازی و امور بانوان این منطقه در سه محور
مراکز مهارتآموزی کوثر ،بازارچههای خوداشتغالی
و مشاغل خانگی پیگیری میشود ،خاطرنشان کرد:
ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اداره
اموربانوان شهرداری منطقه  ،3تالش خود را بر
ارتقاء سطح دانش ،بینش و مهارتآموزی این بانوان
متمرکز کرده است تا در نهایت آسایش و آرامش و
با استفاده از منابع وامکانات الزم و موجود در جامعه
به استقالل اقتصادی و اجتماعی برسند.

