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اخبار

احداث و نصب زیرمخزنی های سنگی
در منطقه 3

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  3از احداث و نصب زیرمخزنی های سنگی در
این منطقه خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،3عباس فخارمنش در این خصوص گفت :به
منظور ساماندهی وضعیت زیرمخازن در خیابان های
اصلی میرداماد ،شریعتی ،پاسداران ،شیخ بهایی شمالی،
ولیعصر(عج) ،زیرمخزنی های آهنی جمع آوری و زیرمخزنی
هایی که با سنگ مرمر و دیواره با جداول ابزارخورده درست
شده اند احداث شد .معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  3ابراز داشت :از مزایای این طرح جدید
می توان به زیرمخزنی ،شستشوی بهتر ،عدم تجمع شیرآبه
حاصل از زباله در زیرمخزنی و جلوگیری از بوی نامطبوع،
امکان نصب در معابر اصلی و کم خطر بودن به لحاظ
برخورد خودرو با زیرمخزنی و همچنین زیبایی آن اشاره
کرد .فخارمنش افزود :تعداد  200عدد زیرمخزنی در معابر
اصلی منطقه  3در حال نصب است.
شهردار منطقه چهار خبر داد

بهره برداری از نخستین مجموعه
فرهنگی ورزشی ویژه بانوان شمال شرق

همزمان با ایام مبارک دهه فجر و چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،نخستین مجموعه فرهنگی ورزشی
ویژه بانوان به همراه  44پروژه فرهنگی ،خدمات شهری،
عمرانی و ترافیکی در شمال شرق پایتخت به بهره برداری می
رسد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران «
سید علیرضا دیروز» شهردار منطقه چهار با اشاره به تکمیل
پروژه یاس شرق به عنوان بزرگترین مجموعه فرهنگی ورزشی
بانوان در شمال شرق تهران  ،افزود :مجموعه شهربانو (یاس
شرق) با مساحت اعیانی  5هزار و  700مترمربع در  5طبقه و
در دو بخش فرهنگی و ورزشی در خیابان زهدی بنا شده است.
وی در ادامه گفت  :این مجتمع با هدف تامین سرانه های
تفریحی ،ورزشی و خدماتی منطقه  ،ایجاد درآمدهای پایدار با
هدف حمایت بانوان و ایجاد بستری امن جهت ارائه خدمات
ورزشی  ،فرهنگی  ،سینمایی و رفاهی به بانوان شهروند منطقه
احداث شده است که امید است با توجه به نیاز مبرم فرهنگی
و اجتماعی در ناحیه شش منطقه  ،با راه اندازی این مجتمع
کلیه خدمات مورد نیاز بانوان منطقه مرتفع شود .دیروز با اشاره
به فعالیت های ورزشی این مجتمع افزود :این مجتمع دارای
سالن بدنسازی با مساحت تقریبی  220متر مربع در طبقه
سوم  ،سالن چند منظوره (سالن ورزشهای توپی) با مساحت
تقریبی  800متر مربع با داشتن بالکن تماشاچی و استخر با
مساحت تقریبی  900مترمربع در طبقه پنجم و سالن سینما
با مساحت تقریبی  400متر مربع با ظرفیت  220نفر در طبقه
دوم است و هریک از این سالن ها دارای امکانات بهداشتی ،
انباری و رختکن بطور مجزا می باشند .شهردار منطقه چهار
با بیان اینکه در مجموعه تفریحی یاس شرق تمام نیازهای
خدماتی و تفریحی برای بانوان در نظر گرفته شده است افزود:
احداث خانه فرهنگ  ،سالن ماساژ  ،کافی شاپ  ،غرفه های
آموزشی  ،خدمات دوخت و طراحی لباس ایرانی اسالمی و  ...از
جمله خدمات این مجموعه تفریحی و خدماتی است.

هاشمی در جمع خبرنگاران:

نقاط کوری درباره دادگاه دو عضو شورا وجود دارد

رئیس شورای اسالمی شهر تهران در
پاسخ به سوالی درباره جلسه دادگاه دو عضو
شورای شهر تهران (محمود میرلوحی و ناهید
خداکرمی) عنوان کرد :در این باره هم نقاط
کوری در ذهنم وجود دارد که بعد از برطرف
شدن آن ها می توانم توضیحات الزم را ارائه
دهم.
محسن هاشمی رفسنجانی در پایان
صد و بیست و دومین جلسه شورای شهر
تهران با حضور در جمع خبرنگاران به
تشریح تصمیمات شورا در جلسه روز سه
شنبه پرداخت و گفت :جلسه صبح با
توضیحات آقای رسولی درباره درآمد و هزینه
شهرداری تهران تا آخر آذرماه امسال آغاز
شد و گزارشی در این باره مورد توجه اعضای
شورای شهر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه دستور جلسه بعدی
مربوط به اساسنامه نمونه شهرداری تهران
بود ،عنوان کرد :این اساسنامه دارای یک
ماده واحده و  17بند بود که برای رسیدگی

به آن زمان زیادی صرف شد و به تصویب
رسید .همچنین ،طرح الزام شهرداری تهران
به الیحه ای برای زیست شبانه در پایتخت
موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار
گرفت.

با مشارکت کودکان و دانش آموزان محله های مرکزی شهر تهران:

رئیس شورای اسالمی شهر تهران ادامه
داد :در این جلسه در مورد باغ بودن یا نبودن
دو پرونده صحبت کردیم و برای مجمع
شرکت راه آهن نیز دو نماینده را انتخاب
کردیم.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره
تغییر ساختار شهرداری تهران گفت :ساختار
شهرداری باید اصالح شود و در خصوص
 43سازمان و شرکتی که در زیرمجموعه
شهرداری فعالیت می کنند ،باید مجددا ً
بازبینی و تصمیم گیری صورت گیرد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای
عالی شهرسازی با ساخت  4طبقه به عنوان
پارکینگ در محل ساختمان جدید پالسکو
مخالفت کرده است ،گفت :در این باره
اطالعی ندارم و بهتر است از خود مسئوالن
سوال کنید زیرا من تنها به سواالتی پاسخ
می دهم که جواب درستی برای آن ها داشته
باشم .وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره
جلسه دادگاه دو عضو شورای شهر تهران
(محمود میرلوحی و ناهید خداکرمی) عنوان
کرد :در این باره هم نقاط کوری در ذهنم
وجود دارد که بعد از برطرف شدن آن ها
می توانم توضیحات الزم را ارائه دهم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داد

کوچه ها ،دیوارها و جداره های شهری رنگ آمیزی می شوند

اجرای طرح «معاینه فنی ویژه» از سال آینده

دانش آموزان ساکن در محله های مرکزی شهر تهران رنگ آمیزی کوچه ها ،دیوارها و
جداره های شهری را با شعار» رنگ ها محله های مرکزی شهر تهران را روایت می کنند»؛
انجام می دهند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،11نصراله آبادیان شهردار منطقه 11
ضمن اعالم این خبرگفت :دانش آموزان ساکن در محله های مرکزی شهر تهران با
هماهنگی اداره آموزش و مشارکت های شهروندی منطقه  ،11اداره زیباسازی و سازمان
زیباسازی شهرداری تهران رنگ آمیزی کوچه ها ،دیوارها و جداره های شهری را با شعار»
رنگ ها محله های مرکزی شهر تهران را روایت می کنند»؛ انجام می دهند که در همین
راستا رنگ آمیزی یکی از دیوارهای بوستان رازی از سوی شهرداران مدارس انجام شد.
شهردار منطقه  11در ارتباط با اهداف این طرح افزود :تقویت احساس تعلق محله
ای،افزایش احساس مسئولیت پذیری کودکان و دانش آموزان نسبت به مکان زندگی خود
،جلب مشارکت شهروندان در راستای بهبود سیما و منظر شهری در معابری که بافت
فرسوده داشته و اغتشاش بصری در آن وجود دارد از مهم ترین اهداف این طرح است.
آبادیان همچنین خاطر نشان کرد :منطقه  11رتبه سوم بافت فرسوده در میان مناطق
 22گانه را به خود اختصاص داده است که رنگ آمیزی جداره ها توسط شهروندان برای
بازآفرینی شهری در دستور کار قرار دارد .وی در ارتباط با جزئیات این طرح گفت :در حال
حاضر جداره ها و دیوارهای  8محله از  17محله برای رنگ آمیزی توسط کودکان و دانش
آموزان شناسایی شده است که با هماهنگی با سازمان زیباسازی طرح های مناسب انتخاب
و در نهایت کلیه  17محله رنگ آمیزی می شوند .شهردار منطقه  11در ارتباط با روند
اجرای طرح گفت :در سطح منطقه  13هنرستان دخترانه و پسرانه وجود دارد که در ابتدا
با مشارکت آنها طرح های پیشنهادی برای دیوار نگاری و رنگ آمیزی جداره های شهری
برگزیده می شوند و سپس با مشارکت کودکان فعال در خانه های آموزش شهروندی
دیوارها توسط کودکان ساکن در همان محله رنگ آمیزی می شوند .آبادیان همچنین پایان
خاطر نشان کرد :تجربه نشان داده است که وقتی شهروندان و اهالی یک محل در اجرای
رنگ آمیزی یک جداره مشارکت داشته باشند خود آنها به حفاظت و نظارت بر دیوارنگاری
می پردازند که از این حیث رنگ آمیزی جداره ها می تواند پایدار باشد.

شانزدهمین مرکز معاینه فنی خودروهای سبک صبح دیروز با حضور معاون حمل و
نقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری افتتاح شد .با افتتاح مرکز معاینه
فنی فداییان اسالم تعداد مراکز معاینه فنی ثابت به  16مرکز و تعداد خطوط معاینه فنی
در مراکز ثابت و سیار به  51خط افزایش یافت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مراسم افتتاح مرکز شماره  16معاینه
فنی واقع در خیابان فدائیان اسالم گفت :افتتاح این مراکز از این جهت برای ما حائز اهمیت
است که آلودگی شهر تهران موضوع کوچکی نیست و موفقیت در رفع آن یک موفقیت ملی
به حساب می آید .محسن پورسیدآقایی با تاکید بر اینکه حل معضل آلودگی تهران تنها
بر عهده شهرداری نیست ،ادامه داد :همه دستگاه ها باید در مورد حل این معضل همکاری
کنند ،همین طور که نتیجه مثبت رفع آلودگی برای تمامی ما خواهد بود مسئولیت این
اقدامات نیز بر عهده همه دستگاه هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این
مورد وظیفه دارند .معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه براساس
مصوبه روز یکشنبه شورا ،ارائه تخفیف معاینه فنی برتر از  20درصد به  25درصد افزایش
یافت ،گفت :تالش ما برای این است تا مردم به گرفتن معاینه فنی برتر تشویق شوند .طرح
ترافیک برای شهرداری یک طرح درآمدزا به حساب نمی آید و شاهد آن این است که در
سال  96نزدیک به  30درصد از مجموعه درآمدهای طرح ترافیک کاهش پیدا کرده است.
در سال  97هم درآمدهای طرح ترافیک به  270میلیارد تومان کاهش یافت که صددرصد
این درآمد در توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شده است .پورسیدآقایی در ادامه از اجرای
طرحی تحت عنوان «معاینه فنی ویژه» در تهران خبر داد و عنوان کرد :این برنامه در حال
تدوین است و کارهای کارشناسی آن انجام شده است که تا پایان امسال از سوی سازمان
محیط زیست ابالغ خواهد شد .معاینه فنی ویژه از معاینه فنی برتر سختگیرانه تر خواهد
بود و امیدواریم در سال های آینده با افزایش مراکز معاینه فنی خودروهای بیشتری در
شهر تهران معاینه فنی ویژه بگیرند .وی گفت :امسال وضعیت آلودگی در شهرتهران نسبت
به سال گذشته بسیار بهتر بود .البته عده ای می گویند این اتفاق مثبت نتیجه تغییرات آب
و هوایی و بارش باران بوده است .باراش باران قطعاً تاثیر دارد ،اما اگر حجم آالینده های
موجود در هوا کاهش نیابد حتی با بارندگی ما نمی توانیم روزهای پاک زیادی داشته باشیم.

اجرای طرح محله محبوب من در منطقه 8؛ این بار در محله هفت حوض

در ادامه اجرای طرح محله محبوب من ،محله هفت
حوض با اقدام های فوریتی خدمات شهری ،اجتماعی و
عمرانی -ترافیکی خدمات رسانی شد .به گزارش روابط
عمومی ،بهمن نوری شهردار منطقه  8با اعالم این مطلب
تشریح کرد :در محله هفت حوض این طرح با حضورهمه
نیروها و امکانات نواحی سه گانه در خیابان های جانبازان
غربی ،آیت46 ،متری ،سامان و میادین منتهی به خیابان
های اصلی انجام شد .به گفته او ،کاشت نهال  ،واکاوی
فضای سبز  ،تعمیر و رسیدگی به آب نماها  ،سرویس های
بهداشتی و وسایل بازی کودکان از جمله اقداماتی است
که پس از احصای نیاز مردم محله هفت حوض بدانها ،به
بهترین شکل و بر اساس استاندارد روز در این محدوده از
منطقه  8عملیاتی شده است .شهردار منطقه  8همچنین
افزود  :تله گذاری برای حیوانات موزی ،شست و شوی
نرده ها ،جداول ،مخازن زباله  ،المانهای شهری و همچنین
رنگ آمیزی دیوارهای شهر از دیگر اقدامات صورت گرفته
در این محله است .نوری تصریح کرد :ترمیم آسفالت معابر
و همسان سازی سطح دور دریچه های فاضالب  ،ترمیم
جداول و سنگ فرش پیاده روها از جمله اقدامات عمرانی
در محله هفت حوض به شمار می رود .این مدیر ارشد
شهری تاکید کرد :این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی
شهری و افزایش تعلق خاطر شهروندان به محله خود به
نام نامگذاری شده و تا سال آینده اجرای آن ادامه دارد.
بر اساس این گزارش علی نورپور معاون امور اجتماعی و
فرهنگی در زمینه فعالیت های معاونت متبوعش در طرح
محله محبوب من در هفت حوض گفت :در بازدید از سرای
محله محله هفت حوض نشستی با مسئولین خانه ها به

منظور آشنایی با کارکنان و نحوه فعالیت و عملکردشان
صورت گرفت که هریک از مسئولین خانه ها به معرفی
و ارائه برنامه های خود پرداختند .وی افزود :با توجه
به ظرفیت خانه هنر و ادبیات و آموزش های هنری به
شهروندان سطح محله و با توجه به نقش هنر در سالمت
شناختی آثار هنری میتواند نشاط ،عزت نفس و
 ،زیبایی
ِ
آگاهی شخص را بهبود بخشد؛ همچنین قادر است آگاهی
و هوشیاری فردی و توانایی های شناختی را نیز تا حد
بسیار زیادی افزایش دهد و از میزان استرس شهروندان
بکاهد .نور پور اظهار داشت :درواقع خانه سالمت با تعامل
و همکاری بین بخشی و درون سازمانی تالش می کند
تا عالوه بر شهروندان سطح محله به زنان سرپرست
خانوار و افراد آسیب دیده کمک نماید و باعث پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی شود .این مدیر شهری گفت :در
نشست هم اندیشی با مسئوالن سرای محله هفت حوض
درخصوص تهدیدات تلفن همراه هوشمند و راهکارهای
مقابله با آن مسئول آی تی سرای اطالعاتی بیان کرد و
پیشنهاد گردید تا کارگاه آموزشی برای کارکنان معاونت
اجتماعی و فرهنگی دراین مورد برگزار شود .همچنین
ناصر رضاپور معاون خدمات شهری منطقه  8درباره اجرای
طرح محله محبوب من در هفت حوض توضیح داد :در
این اقدام هماهنگ با کمک اکیپ های  ،137معبربان،
شهربان ،رنگ آمیزی و با استفاده از تجهیزاتی همچون
واترجت ،تانکر ،فان و خاور به فعالیت های مهم و اولویت
دار در زمینه خدمات شهری و محیط زیست هفت حوض
پرداخیتم .این مدیر شهری افزود :از جمله خدمات
مان می توان به شست و شوی  172عدد مخزن و زیر
مخزنی در خیابان های آیت ،گلبرگ،
بختیاری ،مهرانپور وغیبی ،شست و
شوی  10هزار متر مربع گاردریل ،
شست و شوی دو پل عابر پیاده و 9
ایستگاه اتوبوس و جمع آوری  9هزار
تن خاک و شن رهاشده اشاره کرد.
وی ادامه داد :الیروبی 12حوضچه،
 45مورد رفع سد معبر اصناف و 341
هزار و  400متر مربع نظافت و رفت و

روب سطح معابر و پیاده رو ها و باغچه ها از دیگر خدمات
رسانی هایمان برای ساکنان محله هفت حوض است .به
گفته این مدیر شهری 450 ،متر مربع پاکسازی و شست
و شوی جداره های شهری در خیابان های سامان ،غیبی،
آیت و میادین منتهی به خیابان های اصلی ،رفع نقص 24
پایه پرچم ها در میدان نبوت ،رفع نقص پروژکتورهای
نورپردازی و باتومی ،حذف زوائد فیزیکی و زواید نما و
 200متر مربع شست و شوی کرکره و سایبان راسته های
تجاری و رفع نقص پوشش های پل های عابر پیاده از
دیگر فعالیت های نگهداشت در این محله به شمار می
رود .وی همچنین اظهار داشت :جمع آوری ضایعات از بام
کیوسک ها نیز در همین محله در دستور کارمان بود که
با انجام آن ها گامی برای رضایتمندی ساکنان محله هفت
حوض برداشتیم .رضاپور در ادامه تصریح کرد :واکاری گل
و گیاه به میزان  400گلدان ،نظافت و شست و شوی
پنج وسیله بازی کودکان ،تعمیر شیر آالت هفت سرویس
بهداشتی ،حذف سرشاخه خشک از  180اصله درخت ،
قطع درخت خشک با مجوز کمیسیون ماده  ،7واکاری
درختچه به میزان  700گلدان و واکاری  500اصله درخت
هم از جمله اقدامات فضای سبز منطقه در محله هفت
حوض بوده است .در همین زمینه ،حامد میرزابیگی معاون
حمل و نقل و ترافیک نیز اظهار داشت :در محله هفت
حوض عمده فعالیت هایمان به تعویض  128عدد استوانه،
نگهداری هفت تابلو راهنمای مسیر ،نگهداری  14تابلو
هشداردهنده ،نگهداری شش تابلو اطالعاتی ،نگهداری
روشنایی چهار ایستگاه اتوبوس و نگهداری  11ایستگاه
و توقفگاه حمل و نقل عمومی مربوط می شد .همچنین
احمدیانی معاون فنی و عمرانی منطقه درباره طرح محله
محبوب من در هفت حوض اظهار داشت :در این روز
عملیات ترمیم آسفالت از جمله لکه گیری و دپو خیابان
های آیت ،غیبی ،سمنگان  ،بختیاری به طول  217متر
مربع در این محله صورت گرفت .وی ادامه داد :همچنین
ترمیم 83متر مربع سنگفرش و مرمت  10متر مربع جدول
در خیابان های گلبرگ و مهرانپور ،ترمیم  13متر آسفالت
دور دریچه و حذف زواید فیزیکی به طول  9متر مربع را با
استاندارد مناسب عملیاتی کردیم.

خبر كوتاه

پرورش موتور سواران قانون مند با
همکاری پلیس راهور و معاونت حمل
ونقل وترافیک منطقه 5

کارگاه آموزشی موتورسواری ایمن در مجموعه پارک
ترافیک منطقه  5پایتخت با مشارکت معاونت آموزش حمل
و نقل وترافیک منطقه و آموزشگران پلیس راهور برگزار شد
 .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 5محمد باقر
اسدی معاون حمل و نقل ترافیک منطقه از برگزاری کارگاه
آموزشی برای رانندگان پیک موتوری ( اسنپ باکس ) با
همکاری پلیس راهور خبر داد .این کارگاه که در پارک آموزش
ترافیک منطقه با حضور کارشناس مسائل حقوقی تصادفات
موتور سواران و روانشناس مدعو برگزار شد ،به منظور ایجاد
فرهنگ سازی برای رعایت قوانین توسط موتور سوارن و اطالع
رسانی به منظور کاهش تصادفات ،صدمات مالی و جانی حین
کار انجام شد .براساس این خبر  ،حدود  90موتور سوار از
آموزش هایی نظیر رعایت حق تقدم در گذرگاه عابر پیاده ،
رعایت فاصله طولی و  ...با شعار « ایمن بمانیم سالم برانیم «
بهره بردند و به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد .

مسابقات  40امتیازی بانوان  40ساله
در منطقه 10

به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر ،مسابقات 40
امتیازی بانوان  40ساله توسط اداره ورزش بانوان منطقه
برگزار می شود .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،10در راستای افزایش نشاط اجتماعی و فراهم سازی
زمینه های رشد و پیشرفت ورزشی بانوان ،همزمان با ایام
دهه فجر برنامه ها و مسابقات ورزشی در سطح محالت
منطقه  10اجرا می شود .گفتنی است این برنامه ها شامل
اجرای خیابان ورزش به همراه بازی های بومی و محلی،
برپایی ایستگاه های تندرستی ،برگزاری مسابقات اقوام
ایرانی در محالت دهگانه در قالب اجرای آداب و بازی های
محلی استان ها توسط محالت و انتخاب بهترین هاو مسابقه
داژبال می شد .شایان ذکر است عالوه بر برنامه های مذکور
مسابقه شاد و مفرح با شرکت بانوان  40ساله در رشته های
پرتاب توپ پنالتی ،ایرهاکی ،دارت و فوتبال روی میز و
کسب  40امتیاز انجام خواهد شد .همچنین  5نفر از بانوان
ورزشکار منطقه برای شرکت در مرحله استانی مسابقه 40
ساله ها انتخاب خواهند شد.

اجرای اولین پویش «دوشنبه های
ورزشی» در بوستان جوانمردان منطقه 5

اجرای اولین پویش «دوشنبه های ورزشی» در
بوستان جوانمردان منطقه  5با استقبال بی نظیر شهروندان
و ورزشکاران همراه شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،5نخستین همایش ایستگاههای فعالیتبدنی
با عنوان «دوشنبه های ورزشی» با حضور دستگردی،
سرپرست معاونت ورزرش آقایان ،مدیراداره تربیت بدنی
منطقه ،چهره های ورزشی و صدها شهروند تهرانی برگزار
شد .سید قاسم موسوی مدیر اداره تربیت بدنی منطقه در
حاشیه این مراسم گفت :ارایه ورزش ارزان و قابل دسترس
یکی از اهداف برگزاری این گونه پویش هاست و در اولین
پویش ،شهرداری منطقه  5میزبان اجرای برنامه بوده که
ضمن ایجاد شرایط مناسب برای ورزش رایگان ،در صدد
هستیم کاری کنیم که شهروندان برای قرار دادن ورزش
در برنامه روزانه تشویق شوند .براساس این خبر ،در این
برنامه پیشکسوتان ورزشی نظیر علی خسروی و رضا حسن
زاده در کنار شهروندان ورزش کردند.
از این پس هر دوشنبه این طرح با هماهنگی سازمان
ورزش شهرداری تهران در یکی از مناطق تهران اجرا
شده و شرکت کنندگان به صورت دسته جمعی به انجام
حرکات ورزشی می پردازند  .این در حالی است که همه
روزه در ایستگاه های ورزش همگانی بوستان های منطقه،
نرمش های صبحگاهی با حضور شهروندان انجام می شود.

افتتاح نهضت سوادآموزي ويژه
كارگران خدمات شهري منطقه 19

شهردار منطقه  19از افتتاحیه نهضت سوادآموزی
ویژه کارگران خدمات شهری این منطقه همزمان با
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در روز چهارشنبه
 17بهمن از ساعت  11الی  12:30در محل اسکان کارگری
ناحیه  2خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19علی
توکلی با اشاره به اهمیت سواد آموزی درآگاهی و کسب
مهارت های جدید بویژه در محل کار و فعالیت افزود :به
همین منظور با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش منطقه
و معرفی مدرس طرح سواد آموزی کارگران خدمات شهری
در ناحیه  2برگزار می شود.
وی ادامه داد  :در حال حاضر  30نفر از کارگران برای
بهره مندی از این طرح ثبت نام کرده اند که کتب و اقالم
آموزشی به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.
توکلی خاطر نشان کرد :تمامی شرکت کنندگان در
این طرح در پایان دوره آموزشی مدرک تحصیلی معتبر
از آموزش و پرورش منطقه دریافت تا از مزایای قانونی آن
استفاده کنند.
بر اساس این گزارش کارگران عالقمند به سواد آموزی
و ادامه تحصیل می توانند به آدرس عبدل آباد بزرگراه
شهيد كاظمي جنب بوستان شهيدكاظمي ساختمان
شهرداري ناحيه دو مراجعه و نسبت به ثبت نام و حضور در
کالس ها اقدام کنند.

