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تهرانشهر

پنجشنبه  27اردیبهشت 1397
شماره 2219

اخبار
جنوبشرق پایتخت به استقبال ماه رمضان رفت

آغاز برنامه های ماه خدا در منطقه 15

شهردار منطقه  15از برگزاری برنامه های متنوع
فرهنگی ،قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان در محله های
20گانه منطقه خبر داد.
یه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،15
وحیدرضا محمدی با تبریک فرارسیدن ماه ضیافت اهلل
افزود :این برنامه ها در راستای ترویج و نهادینه شدن
فرهنگ قرآنی از امشب انجام می شود.
به گفته وی ،ویژه برنامه «استقبال از ماه مبارک
رمضان» در مساجد شاخص نواحی هفتگانه با قرائت فراز
چهل و چهارم صحیفه سجادیه انجام می شود.
محمدی تصریح کرد :محافل انس با قرآن با حضور
قاریان ممتاز محله و آموزش رایگان قرائت ،حفظ و مفاهیم،
همراه با تأمل و تدبر درآیات قرآن کریم و سلسله نشست
های معرفتی تفسیر و قصص قرآنی در مساجد اجرا و از
قاریان و فعاالن قرآنی تجلیل خواهد شد.
به گفته وی ،مسابقه « کلید بهشت « در سراهای
محله بمنظور انس و الفت کودکان و نونهاالن با قرآن
کریم به اجرا در خواهد آمد.
شهردار منطقه یادآور شد :برگزاری مراسم گروهی
ختم قرآن در دارالقران ها و مساجد با حضور شهروندان
با عنوان « تالوت نور» ،غبار روبی و عطر افشانی مزار
شهدای گمنام ،اجرای ویژه برنامه های « شکوه رستگاری»
در شبهای قدر و اعزام شهروندان به بیست و چهارمین
نمایشگاه بین المللی قرآن از دیگر برنامه های این ماه
مبارک است .وی با اشاره به حمایت از جلسات قرآن خانگی
گفت :حمایت از جلسات قرآن خانگی در جهت تجهیز و
فراهم آوردن امکانات مورد نیاز این جلسات نظیر رحل و
قرآن ،ادعیه  ،مهر و تسبیح صورت می گیرد .محمدی
در پایان خاطرنشان کرد :فضاسازی محیطی و بصری با
محوریت احادیث ،روایات متناسب با ماه مبارک رمضان
به همراه طرح های فاخر گرافیکی در ظرفیت های تبلیغی
سراهای محله ،مساجد و حسینیه ها اجرا شده است.

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
اماکن مذهبی منطقه  19آذین بندی شد

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان معابر و
محوطه اماکن مذهبی در نواحی پنجگانه منطقه  19آذین
بندی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19مهرداد
زنگنه فر معاون خدمات شهری و محیط زیست با اشاره به
آغاز ماه مبارک رمضان و لزوم رسیدگی ویژه به نگهداشت
شهر وآماده سازی هرچه مطلوب تر معابرمنتهی به مراکز
مذهبی ،مساجد و حسینیه ها افزود :هدف از این طرح
ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات به شهروندان ،زیبا سازی
مساجد و جلوه بخشیدن به نمای آنها ،ایمن سازی معابر
منتهی به مساجد و حسینیه ها وتقویت روحیه نشاط و
شادابی معنوی متاثر از ماه مبارک رمضان است.
وی ادامه داد :عملیات اجرایی طرح استقبال از ماه
رمضان در محور اقدامات ویژه متناسب با ایام استقبال از
رمضان و رسیدگی ویژه به امور نگهداشت شهر با تأکید
بر پیرامون مساجد و حسینیه ها در دو بازه زمانی از 15
اردیبهشت آغاز و تا  26خرداد ادامه خواهد داشت.
زنگنه فر با اشاره به شستشو و آذین بندی مساجد در
این ایام خاطرنشان کرد :در همین راستا  510متر ریسه
حبابی 500 ، RGBمترطول ریسه پارچه ای الوان رنگی
در معابر و میادین منتهی به مساجد نصب شده است.
معاون شهردار منطقه یادآور شد :به منظور فضا سازی
ساختمان های ستادی این منطقه متناسب با این ایام 700
متر طول ریسه پارچه ای و هزار متر ریسه شلنگی در
محوطه مراکز اداری نصب شده است.
این مسئول با بیان اینکه غبار روبی مساجد از سوی
این معاونت انجام شده است بر نصب بنر ،پالکارد و پوستر
با محتوای ادعیه ماه مبارک رمضان به منظور آگاهی بخشی
به شهروندان روزه دار درباره فضائل ماه مبارک رمضان
درمساجد ومعابر تأکید کرد.

شهردار منطقه یک در مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی:

روابط عمومی  ،خدمات رسانی شهری را بهینه سازی می کند

روابط عمومی با ایجاد بستر همراهی ،
همکاری و ارتباط با سایر نهادها می تواند
عالوه بر هم افزایی در توان اجرایی ،خدمات
رسانی به شهروندان را نیز بهینه سازی کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه یک مهندس حبیب اله تاجیک
اسماعیلی شهردار منطقه یک در گردهمایی
رابطین خبری معاونت ها  ،ادارات و نواحی
ده گانه شهرداری این منطقه که با حضور
مشاور شهردار منطقه یک  ،معاونان  ،مدیران
روابط عمومی سازمان ها و ادارات سطح
منطقه یک به مناسبت روز ارتباطات و روابط
عمومی در شهرداری منطقه یک برگزار شد
با بیان مطلب فوق اظهار داشت :شهرداری
به دلیل گستردگی و تنوع در ارایه خدمات،
با مخاطبین بیشتری در ارتباط است لذا
هماهنگی بین روابط عمومی های سازمان ها
و ادارات سطح منطقه یک می تواند عالوه
بر کاهش هزینه ها منجر به ارایه خدمات
مناسبتر به شهروندان شود.
وی با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در

اطالع رسانی دقیق  ،بهنگام و مناسب فعالیت
های شهرداری به شهروندان خاطر نشان
ساخت  :روابط عمومی ها پیشانی و آیینه
تمام نمای هر سازمان محسوب می شوند
که باید به نحو مناسب اطالعات را در اختیار
افکار عمومی قرار دهند و بتوانند با شفاف

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه  7خبر داد؛

سازی عملکرد مدیریت شهری ،مشارکت
شهروندان را در توسعه شهر ارتقاء دهند.
شهردار منطقه یک تصریح کرد:
همکاری و ارتباط بین نهادها برای توسعه و
ارتقاء کیفی خدمات یک اصل به شمار می
رود که باید مورد توجه مدیران ،مسولین و

کارکنان قرار گیرد.
مجید صالحی فیروز آبادی مدیر روابط
عمومی شهرداری منطقه یک نیز در این
جلسه تولید محتوا را از مهمترین وظیفه
روابط عمومی ها دانست و گفت :باید بتوانیم
برای شهروندان یک تولید محتوای ارزشمند
ایجاد کنیم و به دنبال پی گیری مطالبات
آنها باشیم .
وی افزود :جهت توسعه در امر خدمات
رسانی به ساکنان منطقه یک جلسات ماهانه
با مدیران روابط عمومی سازمان ها و ادارات
سطح منطقه یک برگزار خواهد شد تا با
همکاری ادارات بتوانیم رضایتمندی را در
شهروندان و ذینفعان این منطقه افزایش
دهیم .
شایان ذکر است در این گردهمایی مدیران
روابط عمومی سازمان ها و ادارات سطح منطقه
یک با تشکر از همکاری شهرداری در رفع
مشکالت اجرایی مشترک ،بر تعامل و همفکری
دوجانبه جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان
تاکید کردند.

با اصالح هندسی در  10موقعیت انجام شد:

احداث دو پهلوگاه اضطراری در بزرگراه امام علی (ع)

روان سازی تردد در معابر شهری جنوب تهران

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه  7از احداث دو پهلوگاه اضطراری در
بزرگراه امام علی (ع) واقع در این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7حمیدرضا رنجبر با اعالم این مطلب
افزود :این پهلوگاه های اضطراری در مسیرهای شمال به جنوب و بالعکس بزرگراه امام علی
(ع) حدفاصل پل های شهید مدنی و سبالن احداث شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :از آنجا که توقف خودروها در حاشیه بزرگراه ممنوع
است ،اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی خودروهایی که به دالیل مختلف از جمله
نقص فنی مجبور به توقف در حاشیه این بزرگراه هستند در دستور کار این معاونت قرار
گرفت.
معاون شهردار منطقه  7تصریح کرد :شهرداری منطقه  7با همکاری و هماهنگی اداره
کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اجرای این
طرح را در راس اقدامات خود قرار داد.
وی در پایان تاکید کرد :امیدواریم با اجرای این طرح ،کاهش تصادفات در محدوده
فوق الذکر و عدم پس زدگی بار ترافیکی ناشی از توقف در متن بزرگراه را شاهد باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  20از ایمن سازی و اصالح هندسی 10
موقعیت در این منطقه جنوبی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20ابوذر ریاضی با بیان این مطلب گفت:
به منظور تسهیل در تردد خودروها و ایمن سازی شبکه معابر شهری و با اجرای عملیات
عمرانی متناسب با نظر کارشناسی متخصصان 10 ،موقعیت در منطقه  20اصالح هندسی
شد .ریاضی افزود :خیابان های شهید عبدالملکی ،شهید غیبی ،میدان معلم ،میدان بسیج
مستضعفان ،بزرگراه شهید کریمی تقاطع بسیج ،شهید رجایی ،سیدالشهدا ،بلوار قدس،
شهید غیوری تقاطع بسیج ومیدان شهرری از موقعیت های ایمن سازی شده است.
وی ادامه داد :احداث راست گرد ،رفیوژ میانی ،دوربرگردان ،پهلوگاه و تثبیت مینی
نیوجرسی از جمله عملیات عمرانی اجرا شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  20یادآور شد :منطقه  20به عنوان
قطب زیارتی و تاریخی شهر تهران همواره میزبان شهروندان دیگر مناطق و شهرها است
که برای سهولت تردد و تامین رضایت خاطر آنها و شهروندان ساکن در منطقه ،روان سازی
و ایمن سازی شبکه معابر در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

شهردار منطقه 9در نشست شورای تحول و ارتقای سرمایه های انسانی مطرح کرد:

ایجاد غرور سازمانی در بین پرسنل منطقه 9جهت خدمت شایسته به شهروندان

دومین جلسه شورای تحول و ارتقای
سرمایه های انسانی با حضور شهردار
منطقه،قائم مقام،معاونین ،مدیران ادارات و
اعضای کمیته تدوین برنامه عملیاتی منابع
انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه،9سید علی مفاخریان با تشکر از دست
اندرکاران معاونت های توسعه منابع انسانی و
برنامه ریزی و توسعه شهری در جهت تهیه
و تدوین برنامه 5ساله سوم توسعه منطقه در
حوزه منابع انسانی آن را کاری فاخر دانست
و گفت :در حوزه برنامه ریزی عملیاتی
منابع انسانی که با هدف ارتقای حوزه منابع
انسانی مد نظر می باشد می بایست موقعیت
شهری،فرصت ها،تهدید ها ،نقاط ضعف و
قوتی مناطق شهری در نظر گرفته شود تا
متناسب با مناطق شهری پروژه خاص آن
منطقه در حوزه منابع انسانی تعریف شود.
وی با اشاره به اشتراک سیاست های
کالن در حوزه منابع انسانی گفت:بخشی از
کار در حوزه منابع انسانی با مناطق دیگر
مشترک و به صورت تجمیع شده با برنامه

ریزی منسجم و متحدالشکل می باشد و
بخشی دیگر از آن تفکیک شده و در مقیاس
پروژه های منطقه ای در حوزه منابع انسانی
است که می بایست در پروژه های خاص
منطقه تعریف شده و شرایط و فضایی فراهم
شود تا با الگوی احساس غرور همخوانی
داشته باشد.
شهردار منطقه9با اشاره به تفاوت
مناطق شهری با یکدیگر در تدوین برنامه
5ساله سوم توسعه در حوزه منابع انسانی
گفت :وجود محدودیت های منابع در
مناطقی نظیر منطقه 9و همچنین تفاوت
موقعیت جغرافیایی مناطق شهری نسبت به
یکدیگر که منجر به ایجاد فرصت ها و تهدید
ها ودر مناطق شهری می شود در اجرای
برنامه 5ساله سوم توسعه در حوزه منابع
انسانی تاثیر گذار است.
مفاخریان توجه به جذب،نگهداشت
و بازنشستگی را از مقوالت شاخص حوزه
منابع انسانی در تدوین برنامه 5ساله سوم
توسعه دانست و گفت :وقتی صحبت از غرور
سازمانی در راهبردهاست این بدان معناست

که کارکنان در حوزه های جذب،نگهداشت و
بازنشستگی که می بایست با همه راهبردها
همخوانی داشته باشد این احساس افتخار را
داشته باشند که در مجموعه شهری در جهت
خدمت به شهروندان فعالیت کنند.
وی در خصوص تحول و ارتقای
سرمایه های انسانی درمنطقه 9نیز چنین
گفت:منطقه 9به لحاظ ساختاری و موقعیت
دارای ویژگی های متفاوت با مناطق دیگر و
دارای الگوهای ،پتانسیل ها ،فرصتها و تهدید
هایی مختص به خود می باشد که بر مبنای
آن می بایست پتانسیل ها و ظرفیت های
منابع انسانی در نظر گرفته شود و با توجه به
شاخص های آن در حوزه تحول و در بحث
آموزشی،توانمندسازی،تکریم ،هویت سازی و
همچنین پاسداشت و نکوداشت ارزشها همه
در کنار هم تبدیل به پروژه خاص منطقه در
حوزه منابع انسانی شده و حالت عملیاتی به
خود بگیرد.
شهردار منطقه 9در خاتمه گفت :بخش
هایی که نیازمند توجه خاص با موضوعات
پروژه ها ی شاخص منطقه در حوزه منابع

انسانی که باید مورد توجه باشد و تشخیص
وجوه افتراق مناطق با یکدیگربه لحاظ
موقعیت شهری ،نقاط ضعف و قوت ،فرصت
ها و تهدید های از جمله موارد پیش رو می
باشد که مدیریت شهری منطقه با استفاده
از روش های علمی مدون متناسب با اصول
و متدهای مدیریت منابع انسانی به دنبال
ارتقای کارآیی و اثربخشی سرمایه های
انسانی و ایجاد انگیزه و غرور سازمانی در بین
پرسنل منطقه 9در جهت خدمت شایسته به
شهروندان می باشد.
شایان ذکر است در دومین جلسه
شورای تحول و ارتقای سرمایه های انسانی
با عنوان الگوی برنامه ریزی عملیاتی
توسعه منابع انسانی که با هدف تدوین
برنامه عملیاتی و فرآیند انجام کار و اهداف
راهبردی و شاخص ها در جهت تدوین
برنامه عملیاتی برنامه 5ساله سوم توسعه
منطقه انجام شد ،اعضای کمیته تدوین
برنامه عملیاتی منابع انسانی به ارائه
نظرات خود در پروژه های خاص منطقه9
در حوزه منابع انسانی پرداختند.

در نشست شهردار منطقه 9با رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مطرح شد؛

آمادگی منطقه 9برای راه اندازی مرکز آموزش شبیه ساز زلزله

شهردار منطقه 9در نشست با دکتر صادقی
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران از آمادگی منطقه برای راه اندازی مرکز
آموزش شبیه ساز زلزله خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه،9سید علی مفاخریان گفت:بحث آمادگی
کامل جهت عملیات امداد و نجات در زمان بحران
در کمترین زمان ممکن در شهر تهران امری
اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به وجود تنها مرکز هلی کوپتر
سازی کشور در منطقه 9گفت:وجود تنها مرکز
هلی کوپترسازی کشور در منطقه 9جهت عملیات
امداد رسانی هوایی در زمان بحران در شهر تهران
موقعیت استراتژیک این منطقه شهری را می
رساند.
شهردار منطقه 9همچنین با اشاره به ارائه
طرح ویژه در خصوص تنها مرکز هلی کوپتر سازی
کشور در عملیات امداد و نجات شهر تهران

گفت:مرکز هلی کوپتر سازی از نقاط امداد رسانی
اصلی است که ارائه یک طرح ویژه در جهت
عملیات امداد و نجات در مواقع بحران در شهر
تهران را می طلبد که در بازید از این مرکز موارد
آسیب پذیری دیده شده که می بایست پیش بینی
های الزم در این خصوص صورت گیرد.
مفاخریان از آمادگی منطقه جهت راه اندازی
سمیالتور زلزله نیز خبر داد و گفت :منطقه 9این
آمادگی را دارد تا با همکاری سازمان پیشگیری
و مدیریت بحران شهر تهران مرکز آموزشی شبیه
ساز زلزله را در جهت آشنایی و آموزش شهروندان
و تجربه یک زلزله واقعی به شهروندان را داشته
باشد تا شهروندان بتوانند پیش بینی های الزم
را در موقع زلزله داشته باشند .
در این نشست دکتر صادقی رئیس سازمان
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره
به رویکرد سازمان مدیریت بحران گفت :رویکرد
سازمان به تجهیز ابزار و وسایل و هماهنگی

حوزه های اجرایی در حوزه امداد و نجات به
سمت فرماندهی محور می بایست حرکت کند
و الزامات فرماندهی در جهت تسریع عملیات
امداد و نجات در زمان بحران در اولویت می
با شد .
وی همچنین در ادامه گفت:برگزاری کارگاه
های آموزشی یک روزه در مناطق شهری و تعمیم
آن در محالت،افزایش ایمنی شریان های حیاتی و
بناهای شهری ،تهیه نقشه های پایه محالت و در
نهایت شناسایی مخاطرات بلوک به بلوک محالت
وکاهش ریسک از اولویت های سازمان پیشگیری
و مدیریت بحران شهر تهران می باشد.
شایان ذکر است در این نشست دکتر صادقی
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران ،با تشکر از مدیریت شهری منطقه ،9این
منطقه را از جمله مناطقی دانست که در بحث
مدیریت بحران در بین مناطق شهری تهران
دارای وضعیت و عملکرد مطلوبی بوده است.

با حضور  70ورزشکار صورت گرفت؛

برگزاری مسابقات تنیس روی میز بانوان شاغل در شهرداری تهران

مسابقات تنیس روی میز کارکنان بانوان
شاغل در شهرداری تهران در آستانه ماه مبارک
رمضان با حضور بیش از  70بانوی ورزشکار در
در سالن دیهیم شهرداری منطقه  8تهران برگزار
گردید.
این دوره مسابقات با هدف ارتقاء سطح
سالمت جسمانی و روانی وافزایش توانمندی های
بانوان شاغل در شهرداری تهران  ،در دو رده سنی
زیر  35سال و باالی  35سال و به صورت تک
حذفی برگزار گردید.
در این راستا دکتر مدیح مدیر کل رفاه ،
تعاون وخدمات اجتماعی  ،ضمن تاکید بر اهمیت
نقش ورزش در سالمتی روحی وجسمانی بانوان
شهرداری تهران  ،این گونه مسابقات را در آرامش
روانی ،نشاط روحی افزایش اعتماد وعزت نفس
پرسنل بسیار موثر دانست وافزود این گونه تقابل
ها در محیطی ورزشی و بسیار دوستانه  ،روحیه

همکاری و تعامل ،عزت و سالمتی را افزایش می
دهد.
دکتر مدیح توسعه واعتالی ورزش کارکنان
شهرداری تهران را منوط بر تحول سازنده و
مثبت در برنامههای جاری ورزشی ،بازنگری در
برنامههای گذشته و تدوین برنامههای کارآمد و
موثر دانست و افزود عدالت در ورزش کارکنان
 ،افزایش امکانات ورزشی  ،تخصیص منابع الزم
وایجاد فرصتهای برابر برای شرکت در فعالیتهای
ورزشی  ،از اهداف اداره کل رفاه  ،تعاون وخدمات
اجتماعی در زمینه ورزش می باشد.
بر اساس این گزارش در پایان این مسابقات
طی مراسمی که با حضور دکتر میر صادقی معاون
اجرایی  ،نشاط معاون اجتماعی و رفاهی و رحمان
نژاد رئیس بازرسی اداره کل رفاه برگزار گردید،
جوایز و لوح تقدیر نفرات برتر در هر دو رده سنی
اهدا گردید و از زحمات خانم ها صراف زاده ،

طالگر و ایمانی در برگزاری این مسابقات تقدیر
به عمل آمد.
الزم به ذکر است از سوی کمیته برگزاری این
مسابقات نفرات برتر به شرح ذیل اعالم گردید:
در رده باالی  35سال شهناز رمضانعلی
ازشهرداری منطقه  ،9مقام اول  ،نیدا قربانی از
شهرداری منطقه  ،2مقام دوم و منیره ندایی از
سازمان ورزش و آرزو سروری از شهرداری منطقه
 3مشترکا مقام سوم را کسب نمودند .در رده سنی
زیر  35سال فاطمه شریف نیا از معاونت حمل
ونقل و ترافیک مقام اول  ،راضیه رمضانعلی از
شهرداری منطقه  17مقام دوم و مریم اسمعیلی
از شهرداری منطقه  10و سمیه سادات هادیان
از شهرداری منطقه یک مشترکا مقام سوم را به
خود اختصاص دادند .همچنین رقیه یارا از سازمان
ورزش به عنوان بازیکن اخالق این دوره مسابقات
معرفی گردید.

خبر كوتاه

استقبال از ماه مبارک رمضان با اجرای
برنامه های فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی
در منطقه 10

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  10از اجرای
ویژه برنامه های مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره
مندی حداکثری شهروندان از فضایل ماه مبارک رمضان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،10
امیر قاسمی ضمن اعالم این خبر گفت :مدیریت شهری
منطقه برای بهره مندی هرچه بیشتر از فیوضات معنوی
این ماه گرامی برنامه هایی را با هدف آماده سازی مساجد
برای برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی ،تعمیق انس و
الفت شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان با مفاهیم قرآنی،
تکریم ایتام و نیازمندان با بهره گیری از ظرفیت تشکل
های مردمی و ترویج نشاط معنوی در دست اجرا دارد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تکریم و غبارروبی
مساجد افزود :این سنت حسنه با برنامهریزیهای صورت
گرفته و استفاده از ظرفیتهای موجود با هدف افزایش
مشارکت مردمی برای تطهیر و ارتقاء سطح کیفی امکانات
و همچنین آماده سازی فضا برای برپایی نماز ،جلسات قرآن
و مراسمهای ماه مبارک رمضان در دست اجراست .قاسمی
یادآور شد :حمایت از جلسات قرآنی خانگی ،برگزاری
محافل انس با قرآن ،برپایی مسابقات قرآنی و مسابقات
ورزشی جام رمضان ،مشارکت و همکاری با مساجد برای
برگزاری مراسم شبهای قدر ،برگزاری مراسم روز قدس،
برگزاری محافل قرآنی به همراه قران بخوانید جایزه بگیرید،
مشاوره دینی و مذهبی ،برپایی غرفه نمایشگاه و فروش
قرآن ،اجرای تفسیر ،تواشیح و تالوت توسط قاریان ممتاز و
کالس آموزشی تدارک دیده شده است.
شهردار منطقه9در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد:

اجرای بیش از  100عنوان برنامه
فرهنگی،ورزشی در منطقه

شهردار منطقه 9از اجرای ویژه برنامه های ماه
مبارک رمضان با همکاری مجموعه فرهنگی هنری برج
آزادی،کمیته امداد امام خمینی و مدیریت فرهنگی منطقه
در میدان آزادی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،9سید
علی مفاخریان با اعالم این خبر گفت:برگزاری جشنواره
ضیافت خوبان در میدان آزادی از ابتدای خرداد ماه در
قالب غرفه فرهنگی،ورزشی و با اجرای برنامه های متنوع
جزءخوانی قرآن،سفره اطعام افطاری ساده ،استیج و غرفه
عرضه محصوالت فرهنگی و صنایع دستی و غذاهای بومی
محلی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی برگزار می شود.
وی به اجرای بیش از 100عنوان برنامه همزمان با
ماه مبارک رمضان در سطح منطقه اشاره کرد و گفت:در
کنار اجرای ویژه برنامه پردیس میدان آزادی،غبارروبی
و شستشوی سردرب مساجد،مراسم جزءخوانی محفل
انس با قرآن در مساجد شاخص منطقه با حضور قاریان
بین المللی و محافل انس با قرآن در خانه های قرآن
منطقه،برگزاری مسابقات قرآنی و انتخاب نفرات برگزیده با
اهدای جوایز،برپایی ایستگاه های صلواتی افطاری ساده در
سطح محالت ،ویژه برنامه های جشن کریمان به مناسبت
والدت امام حسن مجتبی(ع) ،برگزاری مراسم سوگواری
در مساجد منطقه و آستان امام زاده عبداهلل و تعزیه ویژه
ایام شبهای قدر و نماز عید فطر در مساجد منطقه از جمله
برنامه های منطقه9در ماه مبارک رمضان در جهت ایجاد
فضایی معنوی برای شهروندان در ورودی غربی پایتخت
می باشد .شهردار منطقه 9در خصوص اجرای ویژه برنامه
های میدان آزادی افزود :اجرای تالوت یک جزء از قرآن و
پخش آن بر روی برج آزادی پیش از اذان مغرب در ایام ماه
رمضان و برپایی سفره اطعام افطاری ساده برای شهروندان
و اجرای برنامه های معنوی و شاد بر روی استیج از جمله
برنامه های جشنواره ضیافت خوبان میدان آزادی در فصل
نیایش می باشد .مفاخریان نیز ضمن اشاره به برپایی
غرفه های فرهنگی،ورزشی میدان آزادی گفت :امسال در
سال حمایت از کاالی ایرانی با همکاری مجموعه فرهنگی
هنری برج آزادی،کمیته امداد امام خمینی و مدیریت
فرهنگی منطقه 30غرفه عرضه محصوالت فرهنگی ،غرفه
های ورزش،سالمت ،صنایع دستی و غذاهای بومی محلی
از ابتدای ماه مبارک رمضان در ضلع شرقی میدان آزادی
برپا می شود.

آیین غبارروبی مساجد محوری محالت
13گانه منطقه21

شهردار منطقه 21از غبارروبی و آماده سازی مساجد
محوری و منتخب غربی ترین نقطه پایتخت همزمان با
«دهه تکریم مساجد» و در آستانه فرارسیدن ماه میهمانی
خدا «رمضان الکریم» خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،21رحمانی
شهردار این منطقه با اعالم خبر فوق گفت :آیین غبارروبی
مساجد محوری و منتخب این منطقه همزمان با دهه تکریم
مساجد که مصادف با آخرین هفته ماه شعبان می باشد به
منظور آماده سازی محیطی و فضایی این اماکن مذهبی
برای ورود به ماه مبارک رمضان صورت می گیرد.
رحمانی در همین خصوص با اشاره به جایگاه ویژه
ی ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان افزود :این ماه
آسمانی فرصتی مغتنم به منظور خودسازی است ،موسم
تقویت روحیه ایمان ،تقوا و اصالح انسانهاست و آشنایی
هرچه بیشتر شهروندان علی الخصوص جوانان با معنویات
و قرآنکریم از طریق حضور در مساجد و هیات مذهبی
در این ماه شریف ،بی شک تقویت حیات معنوی و
نشاط مادى آنان را به دنبال دارد .وی در ادامه با اشاره
به اقدامات صورت گرفته توسط معاونت خدمات شهری
و محیط زیست منطقه 21در اطراف مساجد و مسیرهای
منتهی به این اماکن مقدس ،تصریح کرد :به همت ادارات
مختلف معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه،
«نظافت و پاكسازی انهار»« ،پاكسازی پوسترها و برچسب
ها»« ،تعمير؛ نگهداری و جايگزينی مخازن پسماند»،
«نشست مشترک کارشناسان پسماند با هیات امنای
مساجد به منظور اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا»،
«شستشوی جداول؛ گاردريل ها و ساير المان های شهری
موجود در اطراف مساجد و هیئات مذهبی» در قالب اجرای
«طرح استقبال از ماه مبارک رمضان» صورت گرفته است.
شهردار منطقه 21همچنین تاکید کرد :با هماهنگی
های صورت گرفته فی مابین شهرداری این منطقه با هیات
امنای مساجد محالت 13گانه ،شستشوی نمای ظاهری
مساجد و گنبد و مناره ها ،تعمیر برخی از نواقص ظاهری
مساجد ،روشنایی محیطی و رفع نواقص شیرآالت ،سیم
کشی ،سیستم صوتی و تجیهزات داخلی مساجد برطرف
شده و این اقدامات تا آغاز ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد.

