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تهرانشهر

چهارشنبه  18مهر 1397
شماره 2333

اخبار
قائم مقام شهردار منطقه :4

تهدید فضاهای بی دفاع شهری با تعریف
پروژههایمشارکتی،بهفرصتتبدیلمیشود

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 روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 4محمد
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.

روزی شاد با حضور کودکان
در دفتر کار شهردار منطقه 9

شهردار منطقه  9در دیدار صمیمانه ای که در دفتر
کاری با کودکان مدرسه ابتدایی دخترانه عاصمی و خانه
کودک آذر داشت از اجرای ویژه برنامه های منطقه در هفته
ملی کودک خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،9سید علی مفاخریان در این دیدار با کودکان به
گفتگوی صمیمانه در فضایی شاد و توام بانشاط پرداخت و
پیرامون مباحث شهری نظیر تفکیک زباله های تر و خشک
و اجرای آن در منزل با کمک والدین،نگهدای و مراقبت از
فضای سبز در محیط اطراف،نظافت و پاکیزگی و حفظ محیط
زیست برای داشتن شهری تمیز و پاکیزه با همکاری و تاکید
آنها به بزرگترها در جهت شهری زیبا برای زندگی را مورد
تاکید قرار داد .در ادامه کودکان با خواندن شعر در خصوص
آبادانی شهر،درخواست های کودکانه خود را با شهردار منطقه
در میان گذاشتند و از وی خواستند تا وسایل بازی در بوستان
ها و همچنین در صورت امکان کتابخانه را در محالتشان
بیشتر کند که شهردار با روی باز و گشاده و سعه صدر پاسخ
گوی تمامی در خواست ها کودکان بود و دستور رسیدگی به
درخواست های آنها را داد .شایان ذکر است برنامه های هفته
ملی کودک با اجرای 12عنوان برنامه در منطقه 9شهری از 14
تا  19مهر ماه انجام خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری شهرداری تهران با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد ؛

افشانی :اولویت اصلی مدیریت شهری حمایت از
جوانان و ایده های خالقانه است

صبح دیروز تفاهم نامه همکاری
شهرداری تهران با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در خصوص ایجاد مراکز
فناوری و کارخانه های نوآوری در بافت
فرسوده و متروکه شهر تهران ،امضا شد.
سید محمدعلی افشانی ،شهردار تهران
درباره جزئیات این تفاهمنامه گفت :با اجرای
این تفاهم نامه قرار است مناطق فرسوده و
متروکه شهر تهران با همکاری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در اختیار کسب
و کارهای نوین قرار گیرد .یکی از مهم ترین
اهداف این تفاهم نامه توسعه محالت و زیست
پذیر کردن بافت های ناکارآمد شهری است.
شهردار تهران ادامه داد :امکاناتی که
شهرداری براساس این تفاهم نامه قرار است
در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد
ساختمان هایی است که در مناطق فرسوده
بالاستفاده هستند.
شهردار تهران گفت :در این تفاهم نامه

اولویت اصلی ما حمایت از جوانان و ایده
های خالقانه است تا تهران به شهری فناور و
هوشمند تبدیل شود .مزیت بعدی این تفاهم
نامه برای شهرداری تهران زیست پذیر کردن

هفته جهانی فضا با شعار « فضا جهان را متحد می کند»
در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران؛ برگزارمی شود

ویژه برنامه هفته جهانی فضا ،با شعار «فضا جهان را متحد می کند » چهارشنبه-
18مهر ماه -با حضور عالقمندان به علم نجوم و فضا در تاالر کهکشان مرکز علوم و ستاره
شناسی تهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،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  ۱۹۶۷در 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.

مناطق ناکارآمد و فرسوده است.
او درباره روند واگذاری این ساختمان
ها به شرکت های دانش بنیان تصریح کرد:
شهرداری تهران برای در اختیار گذاشتن

ساختمان ها هیچ مبلغی از شرکت ها دریافت
نمی کند ،اما بخشی از سهام این شرکت ها
به شهرداری تهران واگذار خواهد شد.
افشانی درباره موضوعات مالی پیرامون
این تفاهم نامه نیز یادآور شد :نکته مهم در
این پروژه این است که بحث اصلی شهرداری
تهران درآمدزایی نیست ،تالش ما برای ایجاد
اشتغال در جهت حفظ نیروی جوان و خالق
در کشور و جلوگیری از مهاجرت است ،اما از
آنجا که پروژه ها بدون داشتن منبع مالی به
مشکل خواهد خورد ،در این مورد هم برنامه
ریزی هایی صورت گرفته است.
شهردار تهران با بیان اینکه هر اقدامی
در شهر تهران به عنوان الگو در شهرهای
دیگر کشور نیز اجرا خواهد شد ،گفت:
امیدواریم این پروژه الگوی مناسبی برای
مناطق دیگر کشور باشد و آن ها از تجربیات
مثبت این تفاهم نامه در راستای اهداف خود
استفاده کنند.

برنامه های هفته جهانی کودک
در محله های مرکزی پایتخت تشریح شد

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11همزمان با روز جهانی کودک به
تشریح برنامه های انجام شده برای کودکان ساکن در محله های مرکزی پایتخت پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11محمد جواد رشیدی در این باره گفت:
به مناسبت روز جهانی کودک و به منظور آشنایی کودکان با گوشه ای از عملکرد مدیریت
شهری ،نشست صمیمانه کودکان با مدیران شهرداری تهران برگزار شد .وی افزود :این دیدار در
راستای اجرای طرح شهر دوستدار کودک برگزار شد و بیش از  30نفر از کودکان مجموعه های
دارالقرآن ،مهدکودک ها و منتخبین مدرسه عالمه حلی و ...با ولی اله شجاع پوریان معاون امور
اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران ،ابوالفضل رفیع مدیرکل اداره فرهنگی ،نصیری مدیرکل اداره
سالمت و ..دیدار و گفتگو کردند .به گفته رشیدی در این نشست صمیمانه کودکان و نوجوانان
با ابراز رضایت از اجرای چنین طرحی درمورد مشکالت و معضالتی چون ترافیک  ،سرویس
مدارس ،آلودگی هوا ،فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و ...به گفتگو و ارائه پیشنهاد
پرداختند و ضمن اجرای سرود توسط کودکان ،با اهدای هدیه از سوی دکتر شجاع پوریان از آن
ها تقدیر شد .رشیدی همچنین در ارتباط با سایر برنامه های شهرداری منطقه  11در روز جهانی
کودک و در هفته ملی کودک افزود :نمایشگاه دستاوردهای کودکان ،شامل دست آفرین های
کودکان به مناسبت هفته ملی کودک در سرای محله هالل احمر به نمایش گذاشته شده است
و همچنین  200نفر از دانش آموزان محله های مرکزی شهر تهران در قالب تور موزه گردی به بازدید
از موزه قرآن پرداختند .معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه  11ادامه داد :با توجه به فعالیت
مهم ترین ناشرین کودک در محدوده منطقه ،11بازدید کودکان به همراه والدین از انتشارات کودکان
فعال در منطقه ،11همچون نشر آب رنگ،جنگل و ..جهت خرید کاالهای فرهنگی مربوط به کودکان
پیش بینی شده است .رشیدی ضمن اعالم خبر برگزاری جشن برای کودکان کار در محل شهرداری
منطقه 11ادامه داد :برگزاری جشنی برای  80نفر از کودکان کار که اجرای تئاتر کودکانه و برگزاری
مسابقه برای این کودکان در آن تدارک دیده شده است؛ از جمله سایر برنامه های در نظر گرفته شده
در هفته ملی کودک در محله های مرکزی شهر تهران است.

خبر كوتاه
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 روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،10ویژه 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 .گفتنی است در ادامه این
مراسم بازی های شهروندی دورهمی در میان شور و شعف
دانش آموزان و همراهی مدیران شهری اجرا شد و جمعی از
کودکان سرای محله سلسبیل و هاشمی اشعار گروهی با آموزه
های فرهنگ شهروندی سرودند و در خاتمه با اهدای جایزه و
شاخه گل از دانش آموزان تجلیل به عمل آمد.

جشنواره مادرانه-کودکانه در بوستان
بهشت مادران

به مناسبت هفته کودک ،جشنواره مادرانه-کودکانه در
بوستان بهشت مادران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3کاظم
کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه
گفت :در جشنواره مادرانه-کودکانه محصوالت هنری
و فرهنگی  30نفر از زنان هنرمند سرپرست خانوار این
منطقه به شهروندان عرضه می شود .وی ابراز داشت :این
جشنواره به مدت چهار روز از تاریخ شانزدهم تا نوزدهم
مهر ماه از ساعت  9صبح تا  17عصر در بوستان بهشت
مادران واقع در اتوبان شهید حقانی برگزار می شود .معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  3اظهار داشت:
در کنار غرفه های هنری ،جشنواره غذای محلی و سنتی،
نمایش عروسکی ویژه کودکان در میدان اصلی بوستان،
نقاشی گروهی ،آموزش کاردستی ،جشنواره غذا ،ورزش
کودکان ،بازی های شاد و هدفمند ،ایستگاه مادر وکودک،
جشنواره غذا ،گذر مهارت و ده ها برنامه ی سرگرمی و
تفریحی برای کودکان در چهار روز برگزار خواهد شد.

