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تهرانشهر

سه شنبه  2بهمن 1397
شماره 2403

اخبار
رئیس شورای اسالمی شهر تهران مطرح کرد

برگزاری انتخابات شورایاری ها تا
خردادماه سال آینده

رئیس شورای شهر تهران از برگزاری انتخابات
شورایاری ها تا خردادماه سال آینده خبر داد.
محسن هاشمی با اشاره به آخرین وضعیت زمان
برگزاری انتخابات شورایاری ها اظهار کرد :وزیر کشور نظر و
اجازه الزم برای برگزاری انتخابات شورایاری ها را به شورای
شهر تهران اعالم کرده است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زمان برگزاری
انتخابات شورایاری ها از سوی شورای شهر تهران اعالم
خواهد شد ،گفت :اسفند ماه امسال دوره فعالیت شورایاران
فعلی به پایان می رسد ،بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم
که انتخابات شورایاری ها سال آینده برگزار و شورایاران
جدید مستقر شوند .وی با اشاره به اینکه اولویت فعلی
شورای شهر تهران بررسی برنامه بودجه  98شهرداری
است ،عنوان کرد :احتماالً تا اواخر اردیبهشت ماه سال
آینده انتخاب شورایاران جدید به نتیجه می رسد.
مدیرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران و حومه:

واگن های جدید مترو تیرماه سال
آینده وارد خطوط می شوند

مدیرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران و حومه
با اشاره به اینکه خطوط مترو براساس سرفاصله دو دقیقه
ای طراحی شده ،گفت :کمبود دو هزار واگن و عدم احداث
و تجهیز پارکینگ ها دالیل اصلی محقق نشدن كاهش
سرفاصله ها است  .فرنوش نوبخت با بیان اینکه خطوط
متروي تهران برای سرفاصله دو دقیقه ای طراحی شده
اند که تاکنون عم ً
ال محقق نشده است ،تصریح کرد :یکی
از دالیل این موضوع کمبود واگن و دیگری پیش نیازهای
فنی است .وی با اشاره به اینکه خط  ۳مترو تهران در شمال
و جنوب خط فاقد پارکینگ است که احداث این پارکینگ
نیز در برنامه قرار دارد ،یادآور شد :اگر بتوانیم تعدادی از
واگن های مورد نیاز را تامین کنیم و در کنار آن کمبود
امکانات نیز برطرف شود ،می توانیم به کاهش سرفاصله
قطارها امیدوار باشیم .نوبخت با بيان اينكه برای راه اندازي
خط  6به چهار رام قطار نیاز داريم ،گفت :اولويت شركت
بهره برداري براي به كارگيري قطار جديد ،خط  7است چرا
كه در حال حاضر این خط با فاصله حركت هر  15دقيقه
يك قطار سرويس ارائه می کند و براي كاهش آن به  3رام
قطار نیاز داريم .به گفته وی از  70واگن مترو که شامل
 10رام قطار است ،خرداد يا تيرسال آینده یک رام آن وارد
چرخه بهره برداري می شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران و حومه
خاطرنشان كرد :در صورت تامين قطار و افزايش تعداد
قطارهاي خط فرودگاه تعداد سرويس هاي اين مسير
نيز افزايش پيدا خواهد کرد ،البته كاهش يك دقيقه اي
سرفاصله در خطوط شش گانه مستلزم تامین  10رام در
خط  ،1هشت رام در خط  2و شش رام در خط  4است.
وي با اشاره به اینکه پس از کاهش سرفاصله حرکت
قطارها در خطوط  3و  4متروی تهران ،این زمان در خط 2
هم کاهش یافت ،افزود :فاصله حركت قطارها در خط  ۳تا
دي ماه سال  ۹۶هر  ۱۸دقیقه یک قطار در نیمه شمالی و
هر  ۱۰دقیقه یک قطار در نیمه جنوبی بود.
نوبخت گفت :از دي ماه  ۹۶اين فاصله را به  ۹دقيقه
رسانديم و از روز شنبه هشتم دی ماه  ۹۷نيز با استفاده از
حداكثر توان تا جايي كه محدوديت ها و شرايط عمراني
و فني امكان اجازه می داد اين زمان را به  ۷و نيم دقيقه
كاهش دادیم.

«عبدالحمید امامی» به سمت معاون
مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
منصوب شد

شهردار تهران در حکمی معاون مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران را منصوب کرد.
پیروز حناچی در حکمی عبدالحمید امامی را به سمت
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب کرد.
در متن حکم شهردار تهران خطاب به عبدالحمید
امامی آمده است« :نظر به تعهد ،شایستگی و تجارب ارزنده
جنابعالی به موجب این حکم به سمت «معاون مالی و
اقتصاد شهری شهرداری تهران» منصوب می شوید .امید
است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق شعار
«تهران ،شهری برای همه» و با بهره گیری از استعداد
و توانمندی نیروهای الیق ،کاردان ،متخصص و متعهد
شهرداری تهران موجبات خدمت رسانی مفید و موثر به
شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید .انتظار می رود
مجموعه سیاست ها ،فعالیت ها و اقدامات حوزه تصدی
خود را براساس برنامه های اعالم شده در حوزه مالی و
اقتصاد شهری برای اداره شهر تهران و در چارچوب قوانین
و مقررات و اسناد فرادستی با رعایت حقوق مردم تنظیم و
عمل نمایید .توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل
مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم».
به گزارش شهرنوشت ،پیش از عبدالحمید امامی ،زریر
نگین تاجی مسئولیت سرپرستی معاونت مالی و اقتصاد
شهری شهرداری تهران را بر عهده داشت.
گفتنی است؛ امامی دانش آموخته کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی است و فروردین ماه امسال با حکم بیژن
زنگنه به سمت مشاور وزیر نفت منصوب شد.

صبح دیروز انجام شد؛

دیدار سفیر سوئیس در ایران با شهردار تهران

صبح دیروز سفیر سوئیس در ایران و
شهردار تهران با یکدیگر دیدار کردند و در
رابطه با همکاری های آتی میان پایتخت های
این دو کشور به گفت و گو نشستند.
مارکوس الیتنر سفیر سوئیس ظهر
دیروز با پیروز حناچی دیدار و پیرامون
همکاری های آتی میان «برن» و «تهران»
گفت و گو کرد.
شهردار تهران در ابتدای این دیدار
ضمن تقدیر از پیوستن سفیر سوئیس به
کمپین «سه شنبههای بدون خودرو» درباره
زمینه های همکاری برن با تهران در حوزه
حمل و نقل عمومی گفت :یکی از دغدغه
های مدیریت شهری ،توسعه حمل و نقل
عمومی است و در این زمینه سرمایه گذاری
گسترده ای برای تجهیز خطوط مترو صورت
گرفته است .عالوه بر این ،شهرداری تهران
در نظر دارد تا به منظور کاهش آلودگی هوا
و ترافیک ،توسعه سایر مدهای حمل و نقل را
در دستور کار قرار دهد.
پیروز حناچی با بیان اینکه تجربه نشان
می دهد راه اندازی خطوط  LRTیکی از
راهکارهای توسعه حمل و نقل پاک است،
عنوان کرد :هم اکنون شهرداری تهران
طرح مطالعاتی راه اندازی خطوط  LRTدر
خیابان ولیعصر (عج) را در دستور کار دارد.
البته ،از آن جا که بسیاری از کشورهای دنیا
در این زمینه تجربیات علمی مفیدی را در
اختیار دارند ،می توان از ظرفیت علمی آن ها
برای تحقق این امر در طوالنی ترین و قدیمی
ترین خیابان تهران استفاده کرد.
وی با اشاره به تجربه کشور سوئیس در
توسعه وسایل حمل و نقل عمومی و حمایت
از کمپین های مردمی برای کاهش استفاده

از سوخت های فسیلی گفت :یکی دیگر از
موضوعات مورد توجه در این دوره از مدیریت
شهری احیای روددره ها و تبدیل آن ها به
محیط های تفریحی و گردشگری است .در
گذشته در تهران روددره های بسیاری وجود
داشت که متاسفانه در طول زمان از بین
رفتند .واقعیت این است که این امر موجب
شکل گیری چالش های زیست محیطی
بسیاری برای پایتخت شده است.
شهردار تهران با بیان اینکه هم اکنون
روددره ها به سمت مسیل های «فیروزآباد»
و «کن» هدایت می شوند ،تصریح کرد :یکی
از موارد همکاری تهران و برن در حوزه
محیط زیست ،می تواند معطوف به احیای
روددره های تهران باشد .تالش ما این است
که روددره ها را به فضای تفرجگاهی تبدیل
کنیم تا شهروندان تهرانی بتوانند اوقات
فراغت خود را در این محیط ها سپری کنند
و از مواهب طبیعت بهره مند شوند.

به مناسبت روز هوای پاک در منطقه  3صورت گرفت:

تنظیم موتور رایگان تاکسیهای تهران توسط سایپا یدک

شهرداری منطقه  3به مناسبت روز هوای پاک با همکاری سازمان خدمات پس از
فروش سایپا ،خدمات عیب یابی و تنظیم موتور رایگان تاکسیهای تهران را در پایانه
تاکسی رانی ونک ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3سازمان خدمات پس از فروش سایپا
در راستای انجام مسوولیتهای اجتماعی خود و با هدف مشارکت در کاهش آلودگی هوا
اقدام به ارائه خدمات عیب یابی و تنظیم موتور رایگان برای تاکسیهای آریو و پراید شهر
تهران نمود.
در طراحي و اجراي برنامه تنظيم موتور تاكسي هاي شركت خودروسازي سايپا که
با مشارکت شهرداری منطقه  3در راستاي ترويج مسووليت پذيري اجتماعي سازمان ها
و بنگاه هاي اقتصادي شهر تهران در پایانه تاکسیرانی ونک برگزار شد ،تاکسیهای آریو
و پراید مورد بازدید کارشناسان فنی سایپایدک قرار گرفتند و اقدامات الزم جهت تنظیم
موتور انجام شد.
الزم به یادآوری است شرکت سایپایدک در راستای کاهش آلودگی هوا در سال های
گذشته نیز اقدام به تعویض رایگان کاتالیست و کنیستر سه هزار خودرو تاکسی پراید در
شهر تهران نموده بود که عالوه بر رضایت مشتریان ،رضایت شهرداری تهران ،سازمان
تاکسیرانی و سازمان حفاظت از محیط زیست را به دنبال داشت.
در پایان این مراسم از  150نفر از رانندگان پایانه تاکسی رانی ونک تقدیر شد.

به گفته حناچی همکاری مطالعاتی
مشترک برای راه اندازی تله کابین در مسیر
امام زاده داوود از دیگر موضوعاتی است که
می تواند پایتخت ایران و سوئیس را در زمینه
علمی به یکدیگر نزدیک تر کند .آن گونه که
حناچی در این جلسه اعالم کرد مدیریت
شهری تصمیم دارد تلهکابینی را از فرحزاد به
سمت این مكان زيارتي تفريحي طراحی کند.
پروژه ای که با انجام آن امکان ایجاد مسیر
طبیعتگردی به موازات مسیر پیاده امامزاده
داوود مهیا می شود.
شهردار تهران در پایان سخنان خود در
واکنش به پیشنهاد سفیر سوئیس در ایران
برای برگزاری مراسم بزرگداشت صدمین
سالگرد روابط دیپلماتیک این دو کشور گفت:
میتوان در این زمینه از ظرفيت هاي رایزن
فرهنگی ایران در سوئیس كمك گرفته و از
هنرمندان هر دو کشور برای معرفی آداب،
رسوم و فرهنگ دو ملت بهره برد .شهرداری

تهران نیز از برگزاری برنامه های فرهنگی
استقبال می کند.
به گزارش شهرنوشت ،سفیر سوئیس
در ایران نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای
شهردار تهران عنوان کرد :پیش تر سوئیس
در حوزه مدیریت کاهش مخاطرات و بالياي
طبیعی همکاریهایی را با تهران داشته است
که می توان آن ها را ادامه داد و سایر اقدامات
را نیز در راستای آن تعریف کرد .وقوع بالیای
طبیعی و نحوه مدیریت آن ها از جمله فصول
مشترک همکاری میان بسیاری از کشورها
است و در این رابطه همکاری تهران و برن
می تواند راهگشا باشد.
مارکوس الیتنر همچنین از پیشنهاد
شهردار تهران مبنی بر همکاری برای توسعه
حمل و نقل عمومی استقبال کرد و گفت:
در زمینه توسعه خطوط مترو و ساخت
واگن سوئیس پیشنهادهایی به تهران داد
که دو طرف در حال بررسی راههای همکاری
هستند .امیدواریم در آینده نزدیک این
همکاری به ثمر بنشیند و بتوانیم شاهد
کاهش آلودگی هوا و ترافیک باشیم.
وی احیای روددره های تهران را نیز
اقدام بسیار مناسبی توصیف کرد که اگر
اطالعات بیشتری در این باره در اختیار
شرکتهای سوئیسی قرار بگیرد ،می توانند
زمینه همکاری مناسبی را تعریف کنند.
سفیر سوئیس در ایران در پایان این
دیدار با ابراز تمایل نسبت به امضای تفاهم
نامه همکاری با شهرداری تهران ،بیان کرد:
با امضای تفاهم نامه و حرکت گام به گام
میتوانیم همکاریهای خوبی را با یکدیگر
در حوزه های مختلف همچون محیط زیست
داشته باشیم.

در اولین نشست علمی ،تخصصی و کاربردی رنگ در شهر مطرح شد ؛

انجام مطالعات برای تعیین پالت رنگی منطقه 10

اولین نشست علمی تخصصی کاربردی رنگ در شهر با هدف شاداب سازی و تنوع
و سرزندگی در فضاهای عمومی در راستای ايجاد حس تعلق شهروندان به شهر و محله
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10در این جلسه سهیال صادق زاده
شهردار منطقه با اشاره به تاکیدات شهردار تهران مبنی بر استفاده از رنگ در شهر به
صورت اصولی و مطالعه شده گفت :خوشبختانه با همکاری حوزه های دانشگاهی با توجه
به مطالعات صورت گرفته با بررسی یک سری اصول ،چهارچوب ،معیارها و شاخص های
تجربه شده در صددیم این طرح را به شکل کامال اصولی اجرایی کنیم.
در ادامه دکتر سولماز حسینیون به عنوان سخنران این همایش با تاکید بر تاثیر
دیدگاه های فیزیک ،شیمی ،روانشناسی ،تکنولوژی و زیبایی شناختی در رنگ آمیزی
محیطی به تشریح راهکارهای کلی برای حفظ هویت رنگی محل حوزه بررسی رنگ در
شهر و عناصر مورد بررسی از قبیل مناظر طبیعی ،عناصر شاخص شهری و عناصر مصنوع
پرداخت.
حسینیون با اشاره به نتایج تحقیق خود گفت :نقش و چشم انداز هر شهر ،منطقه و
محله در تعیین پالت رنگی اهمیت زیادی دارد همچنین رنگ های متفاوت یا شاخص تنها
برای تاکید در نقاط خاص می بایست مورد استفاده قرار گیرد و مصالح بومی ،اقلیم و رنگ
آمیزی عناصر طبیعی تاثیر به سزایی در تعیین پالت رنگی هر محل دارد.

حمايت معاون حمل و نقل و ترافيك از ناوگان اتوبوسراني
و شركت هاي بخش خصوصي تحت نظارت شركت واحد

نشست هم اندیشی شرکت های بخش
خصوصی تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران ،با حضور معاون محترم حمل ونقل و
ترافیک شهرداری ،مدیرعامل شرکت واحد و
همچنین مدیران شرکت های خصوصی برگزار
شد .به گزارش روابط عمومی شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه ،محسین پورسيد
آقايي مشاور شهردارتهران و معاونت حمل و نقل
و ترافيك روز دوشنبه اول بهمن ماه با حضور
در ستاد مركزي شركت واحد و در يك نشست
صميمي  ،پاي صحبت و درد دل مديران
عامل شركت هاي بخش خصوصي اتوبوسراني
نشست .در اين جلسه ابتدا نماينده ايي از اين
شركت ها به موضوعات مختلف اجرايي در شهر
 ،فرسودگي اتوبوس ها  ،هزينه باالي تعميرات و

نگهداري  ،محدوديت ها و انتظارات و همچنين
بيان كمك از شهرداري براي بازسازي ناوگان
تا زمان محقق شدن نوسازي  ،مشكالت نصب
فيلتر جذب دوده و  ...پرداخت .پور سيد آقايي
در ادامه جلسه و پس از شنيدن نقطه نظرات و
ديدگاه هاي بخش خصوصي و مديريت شركت
واحد  ،با بيان امار جابجايي روزانه ناوگان
اتوبوسراني تهران  ،اهميت و شان خدمت به
مردم و بركات حاصل از خدمت صادقانه  ،افزود:
الزام به نوسازي ناوگان بر كسي پوشيده نيست
و دولت محترم هم براي تحقق اين موضوع
حمايت خويش را اعالم نموده است كه اميد
داريم مقدمات كار بزودي حاصل شود  .تا زمان
محقق شدن فرايند نوسازي  ،با پيشنهاد مطرح
شده در اين نشست  ،موافقم كه با برنامه ريزي و

اخذ مجوز الزم براي بازسازي بخشي از ناوگان و
ادامه فعاليت اتوبوس هاي بازسازي شده صورت
گيرد  .وی بيان داشت ؛ برنامه ريزي براي اخذ
تسهيالت مناسب بانكي براي تامين بخشي از
نياز ناوگان اتوبوسراني  ،در دستور كار معاونت
قرار دارد .وي افزود ؛ پيشنهاد شده براي تعيين
نرخ كرايه بليط  ،مالك نرخ تورم ساليانه باشد.
پورسیدآقایی با اشاره به اهميت و الزام
استاندارد كشور به نصب فيلتر جاذب دوده بر
روي اتوبوس ها  ،به توجه و تعمير موتور اتوبوس
هاي كاركرده ديزلي تاكيد نمود .
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري در
خاتمه گفت ؛ اتوبوس هاي جديد داراي فيلتر
جذب دوده و استاندارد يورو باال هستند و از
بابت ايجاد آلودكي هوا مشكلي ندارند .

با راه اندازی و ایجاد سه مرکز کوثردر منطقه  19برای
 59نفر از بانوان سرپرست خانوار اشتغالزایی ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،19
حمید بهرامی معاون اجتماعی و فرهنگی با اعالم این خبر
گفت :مراکز کوثر به منظور آموزش ،اشتغالزایی برای زنان
سرپرست خانوار ،بی بضاعت و نیازمندان راه اندازی شده و
یکی از وظایف اداره امور بانوان این حوزه توانمندسازی بانوان
سرپرست خانوار در راستای کسب درآمد است.
وی ادامه داد :با ایجاد سه مرکز کارآفرینی در زمینه

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار
خبر داد :

مرمت بیش از  4هزار مترمربع از کفپوش
بوستان های شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار از تعویض و مرمت بیش از  4هزار مترمربع از
کفپوش های زمین های بازی در بوستان های منطقه خبر
داد و گفت :با مرمت زمین های بازی کودکان و والدین
ایشان آسایش خاطر بیشتری را تجربه می کنند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،4رضا
معلم در این باره گفت :با توجه به مستهلک بودن برخی از
کفپوش های زمین های بازی کودکان در بوستان ها و عدم
امنیت ایشان در حین بازی  4084مترمربع از این کفپوش
ها تعویض ،مرمت و بازسازی شد.
معاون خدمات شهری منطقه با اشاره به استقبال
باالی شهروندان از فضاهای تفریحی بوستان ها گفت :با
توجه به استقبال و استفاده فراوان شهروندان از فضاهای
تفریحی بوستان ها ،بوستان های کسری ،سامان ،ساحل،
تولد ،صدف ،پلیس ،ولیعصر ،الغدیر ،گلبرگ ،رسالت ،نوفل
لوشاتو و ...مناسب سازی شد.
وی با بیان اینکه این مجموعه های بازی با طرح ها و
رنگ های متنوع و شاد در راستای زیباسازی محیط های
شهری و رفاه حال شهروندان نصب شده اند ،خاطرنشان
کرد :اینگونه وسایل در برابر تغییرات جوی و اشعه ماوراء
بنفش مقاوم هستند ،ضمن اینکه کفپوش ها از جنس های
مخصوص زمین بازی کودکان ساخته شده اند تا کودکان
هنگام بازی و تاب خوردن و استفاده از دیگر تجهیزات
زمین بازی با مشکل مواجه نشوند.
معلم بر تجهیز بوستان ها به انواع وسایل بازی بی
خطر استاندارد به منظور استفاده کودکان و خردساالن
تاکید کرد و اذعان داشت :داشتن ابعاد كافی برای هرگونه
فعاليت ،برخورداری از وسايل ساده و بی خطر و داشتن
مسافت كافی بين محل بازی كودكان و تردد ماشين ها از
ویژگی های یک بوستان مناسب است.
وی در پایان از شهروندان خواست تا با استفاده
صحیح از این وسایل عالوه بر کمک به افزایش عمر آن
ها شهرداری را در ارائه خدمات مطلوبتر ،نگهداری از این
فضاها و ایجاد فضاهای شاد و مفرح یاری کنند.
مدیرعامل شرکت شهرسالم خبر داد:

پایش سالمت بیش از هزار کودک کار

مدیرعامل شرکت شهر سالم از پایش سالمت بیش
از هزار کودک کار در مراکز درمانی شرکت شهر سالم
شهرداری تهران خبر داد و گفت :مراکز درمانی این شرکت
روزانه پذیرای  90کودک کار هستند.
حمید چوبینه در خصوص پایش سالمت کودکان
کار اظهار کرد :تا کنون بیش از هزار کودک کار در مراکز
درمانی شرکت شهر سالم مورد پایش سالمت قرار گرفته و
برای آن ها شناسنامه سالمت تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه برای این کودکان کار چکاپ
کامل سالمت از جمله دندانپزشکی ،بینایی سنجی ،شنوایی
سنجی و  ...انجام می شود ،گفت :از نهادها و سازمان
های مردم نهاد که در زمینه کودکان کار فعال هستند،
درخواست دارم برای ارائه این خدمات آن ها را به مراکز
درمانی شرکت شهر سالم معرفی کنند.
مدیر عامل شرکت شهر سالم با بیان اینکه هر یک از
مراکز درمانی شرکت شهر سالم روزانه پذیرای  5کودک و
در مجموع  90کودک هستند ،تصریح کرد :از تمام نهادها و
افراد خیر تقاضا دارم پس از تشخیص بیماری این کودکان
در درمان آن ها ما را یاری کنند.
چوبینه عنوان کرد :هزار کودکی که تحت پایش
سالمت قرار گرفتند از طریق فعالیت در کوره های آجرپزی
و مراکز پرتو که تحت پوشش شهرداری هستند ،شناسایی
شدند و برخی هم با فراخوانی که داده بودیم مراجعه کردند.
سازمان های مردم نهاد هم می توانند از طریق مکاتبه با
معاونت درمان شرکت شهر سالم کودکان کار را معرفی و با
هماهنگی این معاونت به مراکز درمانی ارجاع دهند.
در مسابقه عكاسي اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي در
سال 2018

طبق آمار ارايه شده تقريبا بخش کمی از
آلودگي شهر تهران ناشي از تردد خودروهاي
ديزلي سرويس ادارات و اتوبوس هاي فرسوده
است كه بايستي مورد توجه همه دست
اندركاران قرار گيرد .انجام معاينه فني مستمر
يكي از مهم ترين ابزارهاي كنترلي در كاهش
الودگي هوا خواهد بود .

اشتغال بیش از  55زن سرپرست خانوار در مراکز کوثر منطقه 19
سبزی پاک کنی و خیاطی این امکان تا حدی برای
شهروندان منطقه فراهم شده است .بهرامی با اشاره به
عضویت 65بانوی سرپرست خانوار در سامانه ستاد توانمند
سازی بانوان سرپرست خانوار افزود17 :بانو برای فراگیری
و اشتغال به کار در مهارت های خیاطی ،تولید پوشاک در
مراکز کوثر بوستان شقایق و شهربانو معرفی و  42بانو نیز
برای کار در مرکز سبزی پا کنی با بسته بندی سبزی برای
فروش در فروشگاه های زنجیره ای در میدان میوه و تره بار
مرکزی مشغول به فعالیت هستند .درضمن برای این بانوان

خبر كوتاه

حقوق ثابت ماهانه و بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته
شده است .معاون شهردار منطقه گفت :عالوه بر  65بانو عضو
در سامانه ستاد توانمند سازی 300 ،بانوی نیازمند منطقه
در طول سال خدمات موردی دریافت و فرزندان آنها نیز از
خدمات آموزشی در قالب نذر فرهنگی بهره مند می شوند.
این مسئول بر آموزش ماهانه بانوان برای اشتغال در
زمینههای تولید ترشی ،کریستال ،طب سنتی و مشاغل
خانگی اعم از سرپرست و غیر سرپرست خانوار در راستای
ایجاد کسب و کار خانگی تأکید کرد.

عكس ارسالي متروي تهران به عنوان 5
عكس برتر معرفي شد

در ميان پنج عكس برتر مسابقهي عكاسي سال 2018
اتحاديهي بين المللي حملونقل عمومي ( ) uitpيك
عكس ارسال شده از متزوي تهزان در ميان جز پنچ عكس
برتر قرار گرفت.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت
بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه ،اين عكس با
هدف ترويج استفاده از حملونقل عمومي ،در اين مسابقه
شركت كرد كه عكس ارسالي از ميان هزاران عكس ارسالي
از سراسر جهان؛ به عنوان تنها عكس منتخب ارسالي از
ايران به همراه عكسهايي از كشورهاي فرانسه ،روسيه،
انگلستان و هلند جز  5عكس برتر مسابقهي عكاسي سال
 2018اتحاديهي بين المللي حملونقل عمومي ()uitp
قرار گرفت.
گفتني است؛ اين مسابقهي عكاسي با عنوان هنر در
حملونقل عمومي از طرف اتحاديه بين المللي حملونقل
عمومي براي اجالس عمومي در سال  2019كه در كشور
سوئد برگزار ميشود ،طراحي شد و از تمامي عالقهمندان
به رشتهي عكاسي از سراسر جهان خواست تا با ارسال
عكسهايي با محوريت حملونقل عمومي در مسابقهي
بزرگ عكاسي اين اتحاديه شركت كنند تا ضمن نمايش
عكسها در اجالس ساالنهي خود ،به آثار برگزيده جوايز
ارزشمندي اهدا شود.
با کاشت هزار و  300اصله نهال

طرح «باغ راه» در بوستان جنگلی سرخه
حصار اجرا می شود

شهردار منطقه  ۱۳از اجرای طرح باغ راه با کاشت
هزار و  300اصله نهال در محدوده بوستان جنگلی سرخه
حصاردر حاشیه محوطه این بوستان از درب اول تا درب
دوم آن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، ۱۳مرتضی
رحمان زاده ،شهردار منطقه با اشاره به اجرای طرح «باغ
راه «در بوستان جنگلی سرخه حصار گفت :این طرح با
هدف حفظ محیط زیست  ،جلوگیری از آلودگی هوا  ،حفظ
بافت طبیعی بوستان و باال بردن روحیه نشاط و شادابی
شهروندان از درب اول تا درب دوم بوستان جنگلی اجرایی
شد  .به گفته وی در این طرح هزار و سیصد اصله نهال از
نوع «زبان گنجشک «و «زیتون تلخ «در مسیری به متراژ
 ۱۵۰۰متر کاشته شد.

