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اخبار
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 21خبر داد؛

تجهیز یازده بوستان این منطقه به
آبگرمکن خورشيدي

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 روابط عمومي شهرداري منطقه،21
محمد 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 در تشریح اهمیت استفاده از انرژی های
تجدیدپذیر در زندگی شهری 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.

یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی با
حضور شهردار افتتاح میشود

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با
اشاره به برپایی یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی،
گفت :با شناسایی تولیدکنندگان پارچه مرغوب تالش
میکنیم نمایشگاه به سمت عرضه محصوالت صد در
صد ایرانی پیش برود .فهیمه فیروزفر در نشست خبری
یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی ،گفت :این نمایشگاه
 ۲۲شهریور با حضور شهردار تهران افتتاح و تا  ۳۱شهریور
در محل بوستان گفتگو برگزار می شود.
وی افزود :یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی در
فضایی به مساحت  ۳هزار و  ۴۴۹متر با  ۷۲غرفه شامل
 ۲۶غرفه پوشاک زنان ۱۴ ،غرفه مردانه ۸ ،غرفه مردانه و
زنانه ۱۳ ،غرفه کودک ۲،غرفه کاالی حجاب و  ۹غرفه سایر
محصوالت برپا می شود ،همچنین نمایشگاه جنبی صنایع
دستی بانوان نیز در محوطه نمایشگاه برپا می شود.
رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با
اشاره به اینکه برپایی این نمایشگاه به جذب مشتری و
معرفی بیشتر محصوالت غرفه داران کمک میکند ،تصریح
کرد :بسیاری از غرفه داران در اطراف تهران مراکز و
فروشگاههایی را دایر کرده و به خودکفایی رسیدهاند.

افتتاح نخستین آکادمی دانش آموزی هوا و فضا در منطقه 11

روز سهشنبه 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 روابط عمومی شهرداری منطقه  ،11سید
عباس طباطبایی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه11
با 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.
طباطبایی با تأکید بر این که مدیریت شهری با حمایت

برپایی نشست فصلی ائمه جماعات و مبلغین شهرری

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 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 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.

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.

«طرح حامی» در منطقه 21کلید خورد

مدیر مرکز خدمات اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21از ارائه
پرونده های  35خانواده نیازمند سطح یکاین منطقه به کلینیک مددکاری پارسا در راستای
اجرای «طرح حامی»خبر داد .به گزارش 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 بااشاره
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 محرومیتبوده 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 تا
با توجه به ظرفیت های موجود شهرداری،کلینیک مددکاری سازمانهای مردم نهاد و مجمع
خیرین این منطقه جهت توانمند سازی این خانواده ها اقدام الزم را انجام دهند.

در کانون جهان دیدگان منطقه 7؛

خدمات سالمت محور به سالمندان ارائه می شود

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 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  50سال 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.

خبر كوتاه
ارائه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار

در یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

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
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 31
شهریور 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.

بهره مندی  7225شهروند
از تور تهرانگردی تابستانه منطقه 15

تابستان امسال  66تور تهرانگردی توسط شهرداری
منطقه  15برگزار و  7225شهروند از آن بهره مند شدند.
به گزارش 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.

