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چهارشنبه  22خرداد 1398
شماره 2483

اخبار

نیروگاه های خورشیدی درشمال تهران
نصب و راه اندازی شد

نیروگاه های خورشیدی با هدف اصالح الگو و کاهش
مصرف برق در  5ساختمان شهرداری منطقه یک نصب
و راه اندازی شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه به
مناسبت هفته محیط زیست(  ۱۸لغايت ۲۲خرداد ماه )
با اعالم عملکرد اداره محیط زیست وتوسعه پایدار منطقه
اظهار داشت :نصب و راه اندازی  ۳۵کیلووات نیروگاه
ها خورشیدی متصل به شبکه در ساختمان ناحیه ۲
این منطقه ،موزه حیات وحش دارآباد،ساختمان ستاد
بحران منطقه ،بوستان نیلوفرو مرکز تحقیقات انرژی های
تجدیدپذیر بصورت Offgridاز جمله اقدامات اجرایی در
راستای حفظ محیط زیست در منطقه یک بوده است  .وی
همچنین تجهیز و تعمیر  18آبگرمکن خورشیدی در بوستان
های منطقه،اصالح الگوی مصرف انرژی در  34ساختمان
در راستای کاهش مصرف آب ،برق و گاز ،هوشمندسازی
14موتورخانه درساختمان های تحت پوشش منطقه برای
بهینه سازی مصرف انرژی ،معاینه فنی  30موتورخانه
درسطح منطقه جهت تنظیم مشعل موتورخانه ها به
منظور کاهش آلودگی هوا،بازدید و صدور بیش از ۱۰۰
مورد اخطاریه و معرفی موارد دفع غیر اصولی فاضالب به
مرکز بهداشت شمیرانات و مرکز مدیریت محیط زیست و
توسعه پایدار شهرداری تهران و پیاده سازی ویرایش ۲۰۱۵
استاندارد ایزو 14001را از دیگر اقدامات اجرایی در منطقه
دانست .موسوی آموزش را مهمترین اقدام درراستای
فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی دانست و گفت :ساالنه
بطور متوسط ۱۵هزارنفرساعت برای کودکان ،بانوان ،اصناف
،هیئت های مذهبی ،مساجد و دانش آموزان با سرفصل
های تنوع زیستی ،آلودگی آب ،خاک و هوا ،زمین پاک
و آشنایی با انرژی های پاک کارگاه های آموزشی زیست
محیطی اجرا می شود.

ایجاد «مسیر های آتش بر» در بوستان
جنگلی سرخه حصار

شهردار منطقه  13از ساخت مسیر های دسترسی و
آتش بر در بوستان جنگلی سرخه حصار خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 13
مرتضی رحمان زاده  ،شهردار منطقه با اشاره به آتش
سوزی در برخی نقاط جنگلی با توجه به گرمای هوا و رشد
گیاه و علف در پی بارندگی های اخیر گفت  :ایجاد مسیر
های دسترسی و آتش بر در بوستان جنگلی سرخه حصار
با هدف ارسال تجهیزات و امکانات به محل آتش سوزی و
اطفای حریق ضروری است.
وی افزود  :با اجرای طرح فوریتی و فعالیت ده ها کار
گر و عوامل اجرائی در روز های متوالی  ،عملیات ایجاد
آتش بر در نقاط حساس و پر خطر و حریم اجرا شد.
شهردار منطقه  13اظهار داشت:همچنین در جهت
رفع یکی از علل آتش سوزی های احتمالی ،که ازدیاد علف
در پی بارندگی های اخیر یکی از این علت هاست ،علف
تراشی و جمع آوری علف های خشکیده اجرایی شد.
وی همچنین آمادگی این منطقه را برای همکاری
و تعامل با سازمان های مرتبط برای جلوگیری از وقوع
بحران آتش سوزی در محدوده حریم اعالم کرد و افزود:
جلسه بررسی حریق های محدوده حریم با حضور مدیر
کل ستاد مدیریت بحران استان تهران  ،مدیر کل منابع
طبیعی استان تهران و هیئت همراه  ،فرماندهان ایستگاه
های آتشنشانی منطقه به میزبانی منطقه  13در سالن
کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد.
رحمان زاده افزود :در این جلسه با اشاره به افزایش
نزوالت آسمانی در ابتدای سال  98نسبت به سنوات
گذشته و به تبع آن رشد فضای سبز از یک سو و گرمای
روز افزون هوا از سوی دیگر و با توجه به بحران آتشسوزی
که محدوده حریم را تهدید می کند  ،راهکار هایی برای
مقابله با این بحران اتخاذ و هماهنگی های الزم برای
همکاری سازمان های مرتبط در این زمینه انجام شد.

حناچی در جلسه کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین:

امسال استقبال بیشتری از پیادهروی اربعین خواهد شد

شهردار تهران گفت :ما خاک پای زائران
اباعبداهلل هستیم و تالش خواهیم کرد هر
اقدامی را که در راستای خدمت رسانی بهتر
به زائران باشد ،انجام دهیم.
پیروز حناچی در جلسه کمیته مشارکت
های مردمی ستاد اربعین که صبح دیروز با
حضور اعضای این کمیته و همچنین حسن
پالرک رئیس کمیته مشارکت های مردمی
ستاد اربعین و رئیس ستاد بازسازی عتبات
عالیات برگزار شد ،اظهار کرد :کاری که
همکاران ما و اعضای کمیته مشارکت
های مردمی ستاد اربعین انجام میدهند
در راستای خدمترسانی به تمامی زائران
اباعبداهلل(ع) ،حضرت قمر بنی هاشم(ع) و
شهدای کربال است.
وی تصریح کرد :ما خاک پای زائران
اباعبداهلل هستیم و تالش خواهیم کرد هر
اقدامی را که در راستای خدمت رسانی بهتر
به زائران باشد ،انجام دهیم.
حناچی با بیان اینکه باید در کنار
شور حسینی ،شعور حسینی را نیز پاس
بداریم ،گفت :یکی از فرمایشات حضرت
اباعبداهللالحسین (ع) این است که اگر دین
ندارید و به آخرت اعتقاد ندارید؛ الاقل آزاده
باشید.
وی در ادامه تصریح کرد :مدیریت برنامه
امسال نسبت به سال های قبل سختتر
خواهد بود چرا که هزینهها افزایش یافته و
ما باید بخشی از پشتیبانیها را داخل کشور
انجام دهیم.
شهردار تهران با بیان اینکه نباید زواری
که از ایران به کربال مشرف میشوند با سختی
روبرو شوند ،گفت :امسال کار سختتری را
نسبت به سال های گذشته پیش رو داریم
و در این بخش باید برنامهریزی کنیم .در
همین ارتباط باید تمهیداتی اندیشیده شود
و فضایی را فراهم کنیم که سرویس بهتری را
نسبت به سال قبل ارائه کنیم تا زوار ایرانی
دچار مشکل و سختی نشوند.
حناچی در ادامه تصریح کرد :حجم
جمعیت زائران سیدالشهدا(ع) به اندازهای
است که فرصت مناسب به منظور نظافت را
به نیروهای ما نمیدهند و به هر حال در طول

همایش دوچرخه سواری همگانی در منطقه 10

همایش دوچرخه سواری همگانی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از حمل و
نقل پاک و ایجاد نشاط و حفظ سالمت روحی و جسمی شهروندان در روز جمعه مصادف
با  24خرداد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10رضا زلفی معاون حمل و نقل و ترافیک
منطقه ضمن اعالم این خبر گفت :برگزاری همایش دوچرخه سواری و حضور جوانان و
خانوادهها در این رویداد ورزشی از جمله اقدامات برای کاهش آلودگی هوا ،ترویج فرهنگ
استفاده از حمل و نقل پاک و توسعه ورزش است.
وی افزود :در این همایش که با حضور مدیران شهری و چهره های محبوب هنری و
ورزشی برگزار خواهد شد دوچرخه سوران مسیر خیایان آزادی تا پارک آموزش ترافیک را
رکاب خواهند زد .این گزارش می افزاید همایش دوچرخه سواری در ساعت  9صبح روز
جمعه 24خرداد برگزار خواهد شد و عالقمندان می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر
نسبت به دریافت دوچرخه در روز همایش اقدام کنند.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
به همراه مفاخریان شهردار منطقه  9و جمعی از مدیران
شهری از روند عملیات پروژه های فرا منطقه ای واقع در
منطقه  9بازدید به عمل آورد .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه ، 9در این بازدید مدیر اجرایی پروژه
نسبت به ارائه گزارشی از روند پیشرفت اتصال بلوار استاد
معین به خیابان سی متری جی در ضلع جنوبی محور استاد
معین و زیر گذر استاد معین به اکبری در ضلع شمالی
محور اقدام کرد .در ادامه صفا صبوری سرپرست معاونت
فنی و عمران شهرداری تهران تاکید کرد :احداث دیوار
مابین اراضی وزارت دفاع و مسیر اتصال بلوار استاد معین
تا سی متری جی هر چه سریع تر آغاز می شود .صبوری
ضمن بازدید از پروژه زیر گذر استاد معین افزود :نواقص
و تاخیرات به وجود آمده در اجرای این پروژه با تالش
مضاعف و افزایش شیفت های کاری به سرعت در حال
اجراست .شایان ذکر است تونل استاد معین در ضلع شمالی
محور که رابط مناطق  2و  9شهری است ،اولین تونل انسان
محوری خواهد بود که در کنار توجه به حمل و نقل سواره
به حرکت پیاده و دوچرخه نیز در آن توجه خواهد شد.

برگزاری روز جهانی مقابله با کار کودک

همایش روز جهانی مقابله با کار کودک برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه خدمات ومشارکت های اجتماعی ،سازمان
بینالمللی کار ،از سال  2002بر گستره جهانی کار کودک و اقدامات و تالشهای مورد نیاز
برای محو آن تمرکز کرد .بر همین اساس روز  12ژوئن از همان سال به عنوان روز جهانی
مقابله با کار کودک اعالم شد که مستلزم همکاری دولتها ،کارفرمایان و سازمانهای کار،
جامعه مدنی و میلیونها انسان از سراسر جهان است تا بتوان اقدام مؤثری را برای کمک
به کارگران کودک انتظار داشت.
در این راستا سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در نظر
دارد ،همایشی با حضور فعاالن و صاحب نظران حوزه کودکان در معرض آسیب اجتماعی
شهرمان برگزار نماید.
این همایش یکشنبه  2تیرماه از ساعت  9الی  16در تاالر ایوان شمس برپا
خواهد شد.

در بازدید معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از منطقه  19مطرح شد ؛

نشاط و شادی شهروندان در اولویت کاری مدیریت شهری

در بازدید سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
از پروژه های فرامنطقه ای 9عنوان شد:

بزودی؛ افتتاح بخش جنوبی استاد معین
حد فاصل نوری نیارکی -سی متری جی

مسیر حدودا  100کیلومتری شرایط نظافت
کامال فراهم نیست و ما باید این نقیصه را
برای سال جاری برطرف کنیم .چرا که وقتی
تصویری از راهپیمایی میلیونی اربعین به دنیا
مخابره میشود همه آن را میبینند و باید
مسیر نجف تا کربال کام ً
ال تمیز و در خور شأن
این جمعیت عظیم از عاشقان امام حسین(ع)
باشد .البته شرایط نسبت به دهههای قبل
بهتر شده ،اما کافی نیست و باید تالش
بیشتری در این خصوص انجام داد.
وی افزود :امسال با برداشتن ویزا و
هزینههای آن قطعاً استقبال بیشتری از
پیادهروی اربعین و زیارت اباعبداهللالحسین
(ع) صورت خواهد گرفت و شهرداری تالش
میکند همانند سال های قبل وظایف خود
را به خوبی انجام دهد و همکاران بنده این
موضوع را مجدانه پیگیری خواهند کرد تا
شرایط بهتری فراهم شود.
پالرک :امسال بیش از  3میلیون زائر در
مراسم اربعین شرکت می کنند
در ادامه این جلسه ،حسن پالرک رئیس
کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین و
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار
کرد :ستاد اربعین شامل  13کمیته است که
در هر کمیته برنامهریزیهای متفاوتی برای
زائران اربعین انجام میشود.
وی تصریح کرد :در سال جاری بیش
از  3میلیون زائر در مراسم اربعین شرکت
خواهند کرد و ما با سیل عظیمی از

زائران مواجه خواهیم شد؛ وعده میدهیم
خدمترسانی مناسبی به آن ها داشته باشیم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
ادامه داد :امسال هوا نسبت به سال قبل
گرم تر شده و همین موضوع مسئولیت ما
را سختتر کرده است چرا که باید امکانات
سرمایشی مناسبی از جمله یخ ،آب سردکن
و سردخانه برای زائران اربعین فراهم کنیم.
پالرک افزود :وزارت جهاد کشاورزی،
صمت و گمرک باید همکاریهای الزم را در
ارتباط با ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین
داشته باشند و با توجه به محدودیتهایی
که در بخش صادرات داشتیم ،امیدواریم
دستگاههای مرتبط در این حوزه همکاری
بهتری داشته باشند.
وی گفت :ما با دولت عراق همکاریهای
الزم را در ارتباط با مراسم اربعین داریم و
امیدواریم اداره گمرک نیز در داخل در بحث
خروج کاال همکاری الزم را داشته باشد؛
سازماندهی اسکان زائران ایرانی در منازل
عراقیها هم در سال گذشته انجام شد که
امسال نیز این اقدام بهصورت گسترده در
دستور کار قرار خواهد داشت.
پالرک عنوان کرد :در سال گذشته 600
هزار زائر در نجف 200 ،هزار نفر در کربال و
 40هزار زائر در کاظمین در منازل عراقیها
ساماندهی شدند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به
کمبود سرویسهای بهداشتی در مرزها اشاره

کرد و گفت :امسال با توجه به افزایش زائران
تالش خواهیم کرد این کمبود را برطرف
کنیم؛ اقدامات گستردهای را برای اسکان
زائران انجام دادهایم و طی  10سال گذشته
نیز خدمات مناسبی ارائه شده است.
پالرک در ادامه به توسعه و ساخت حرم
امیرالمومنین (ع) اشاره و تصریح کرد :توسعه
 20برابری حرم حضرت امیرالمومنین (ع)
انجام شده است و تا حدود  20سال آینده
نیاز به توسعه نداریم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
همچنین به ساخت صحن حضرت زینب
(س) در کربال پرداخت و گفت :این موضوع
از دو سال قبل در دستور کار قرار گرفته و
 14برابر توسعه پیدا خواهد کرد .البته در این
مورد نیاز به تملک زمینهای اطراف است.
وی تاکید کرد :توسعه صحن حضرت
زینب (س) را شروع کردهایم و  50درصد از
طرح انجام شده است و پیشبینی میشود با
این شرایط  200تا  250هزار زائر در صحن
حضرت زینب (س) اسکان داده شوند.
پالرک در پایان از مردم خواست
کمکهای خود را به ستاد بازسازی عتبات
عالیات اهدا کنند تا طرحهای این ستاد به
پایان برسد.
یزدانی :هماهنگی های خوبی با
شهرداری های کربال و نجف صورت
گرفته است
در ادامه این جلسه ،مجتبی یزدانی
معاون خدمات شهری شهرداری تهران
ضمن تقدیر و تشکر از رئیس ستاد بازسازی
عتبات عالیات و رئیس کمیته مشارکت های
مردمی ،گفت :همانند سال گذشته هماهنگی
های الزم با کالنشهرهای کشور در راستای
استفاده از ظرفیت های آنان انجام خواهد شد
و تقسیمات خوبی هم برای خدمات رسانی
به زائرین در این بخش همانند سال گذشته
صورت خواهد گرفت.
یزدانی افزود :در سال گذشته هماهنگی
های خوبی با شهرداری های نجف و کربال
انجام شده است و امسال نیز همانند سال
گذشته از تمامی ظرفیت های الزم در این
خصوص بهره خواهیم گرفت.

صبح دیروز شاپور رستمی معاون
هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با
همراهی علی توکلی شهردار منطقه ،معاونین
و جمعی از مدیران از محدوده این منطقه
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،19در ادامه بازدیدهای میدانی
رستمی از مناطق  22گانه شهر تهران وی
از وضعیت تکمیل و اقدامات عمرانی پروژه
تقاطع غیر هم سطح باقر شهر که یکی از
اصلیترین معابر شریانی این منطقه است
بازدید کرد.
گفتنی است با بهره برداری این تقاطع
عالوه بر رفع گره ترافیک ترانزیتی و تردد
بین شهری خودروها از طریق جاده قدیم
قم پاسخگوی حجم عظیم حضور شهروندان
به بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام
خمینی (ره) خواهد بود.
وی سپس با حضور در نمایشگاه
بین المللی شهر آفتاب در ناحیه چهار این

منطقه از فرو نشست های موجود در نقاط
مختلف این نمایشگاه که به همت شهرداری
این منطقه برطرف شده است دیدن کرد.
معاون هماهنگی و امور مناطق
شهرداری تهران در ادامه به بزرگراه تندگویان
در ناحیه یک رفت و ضمن بازدید از محل
احداث دوربرگردان تندگویان –شقایق در
این بزرگراه ،در جریان نصب پل مکانیزه
درحال تکمیل قرار گرفت.شهردار منطقه در
خصوص نصب این پل افزود :پس از  12سال
انتظار شهروندان به همت مدیریت جدید
به زودی با نصب عرشه پل درخواست
شهروندان پس از از سال ها محقق می شود.
ضمن اینکه رستمی در این ناحیه با
حضور در خیابان های گلستان و شهامت
درجریان روند تعریض و بازگشایی این دو
معبر قرار گرفت و خاطر نشان کرد :با تعریض
و اضافه کردن یک الین به خیابان گلستان
بار ترافیکی ناشی از عبور و مرور خودروهای
عبوری از میدان میوه و تره بار مرکزی در این
محدوده کاهش خواهد یافت.
سپس رستمی با حضور در خیابان
شهامت که پس از  7سال و جلسات متعدد
با امرای ارتش مراحل خروج آن از بن بست
انجام شده است از مراحل پیشرفت عمرانی
این معبر بازدید کرد.
در ادامه از محل اتصال خیابان مهران
به رینگ بوستان بزرگ والیت دیدن کرد

که این اتصال موجب تسهیل دردسترسی
شهروندان به این بوستان شده است.
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری
تهران در بازدید سرزده از شهرداری ناحیه
یک به اهمیت نگاه ویژه به نواحی در راستای
پر رنگ کردن نقش آنها خواستار حمایت،
سیاست گذاری ،مراقبت ،هدایت و نظارت بر
نواحی توسط شهردار منطقه شد.
همچنین وی خواستار تعامل شهردار
نواحی بدون هیچ واسطه ای با شهروندان
شد تا تعامل مدیریت شهری با شهروندان به
صورت سالم و درکوتاه ترین زمان ممکن
میسر شود.
در همین راستا به مدیران در خصوص
کاهش هزینه ها با رعایت فرهنگ صرفه
جویی و برنامه ریزی توصیه هایی را ارائه کرد.
در این بازدید رستمی به منظور بررسی
وضعیت بازار بزرگ عبدل آباد به ناحیه دو
رفت و در جریان اقدامات آتی شهرداری
این منطقه در خصوص ساماندهی این قطب
تجاری شهر تهران قرار گرفت.
سپس معاون هماهنگی امور مناطق
شهرداری تهران از میدان و بلوار شهریار
بازدیدکرد ،گفتنی است این میدان و بلوار
به اهتمام ویژه شهردار منطقه در کوتاه ترین
زمان ممکن به بهره برداری رسید که شرق
و غرب منطقه را به هم متصل کرده است.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری

تهران در جریان پروژه  TODایستگاه مترو
آزادگان قرار گرفت و از اهمیت این پروژه
مشارکتی که تاثیر به سزایی در تسهیل رفت
و آمد شهروندان دارد با خبر شد.
وی در ادامه بازدید از ناحیه  3این
منطقه در جریان وضعیت تکمیل فاز یک
بوستان  180هکتاری ایرانیان و محل احداث
موزه آجر قرار گرفت
گفتنی است برای احیای مجدد این
بوستان برنامه فاز بندی در نظر گرفته شده
است که در فاز اول قرار است معابر و مبلمان
شهری ایجاد و تعبیه شود
شهردار منطقه درباره پروژه موزه آجر
بیان کرد  :کوره ناهید  9به طور کامل
درتملک منطقه قرار گرفته و فاز طراحی
مطالعاتی آن انجام و در شرف اجرا است.
شایان ذکر است در صورت اجرایی
شدن پروژه موزه آجر ،این موزه چهارمین
موزه آجر در دنیا و اولین در خاورمیانه است
همچنین اولین اقدامی است که در بافت
تاریخی منطقه  19اجرا خواهد شد.
در فاصله این بازدید شهردار به طرح
پیوست سرویس های بهداشتی منطقه به
شبکه فاضالب شهری اظهار داشت :این طرح
برای اولین بار در شهر تهران با همکاری
شرکت های دانش بنیان اجرا خواهد شدکه
موجب کاهش هزینه های حفر چاه جذبی و
جلوگیری از تخریب محیط زیست می شود.

خبر كوتاه

برگزاری طرح «کاهش تولید پسماند»
در سرای محالت منطقه 3

طرح «کاهش تولید پسماند» در خانه آموزش های
شهروندی سرای محالت منطقه  3در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه « ،3طرح
کاهش تولید پسماند» با همکاری شهرداری و مدارس این
منطقه جهت افزایش آگاهی دانش آموزان با موضوعات
مدیریت تولید پسماند در حال اجرا است.
این طرح در قالب آموزش های هفتگی و مستمر با
سرفصل هایی از قبیل :تفکیک پسماند از مبداء و مصرف
بهینه و  ،...بصورت کارگاه های تئوری و عملی ویژه دانش
آموزان برپا است .آموزش بازیافت و تفکیک پسماند از مبداء
به دانش آموزان و مشارکت بیش از پیش آنان در راستای
توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت از جمله برنامه هایی است
که به صورت مستمر در مدارس منطقه  3اجرا می شود.
کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله از مبدأ به عنوان
دو مقوله مهم زندگی شهری است که باید به منظور تحقق
عملی آن ،اقدامات فرهنگی قابل توجهی انجام شود.
اهمیت اجرای دقیق طرح تفکیک پسماند در کالنشهر
تهران به این علت است که بیش از هفتاد درصد از حجم
پسماندها ،قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند ،تا
جایی که تنها راه حفظ محیط زیست از گزند آالیندهها
و همچنین تضمین سالمتی شهروندان پایتخت ،مدیریت
صحیح پسماند از طریق تفکیک و بازیافت است.
با اجرای اقدامات الزم در سال  97محقق شد

صرفه جویی  54میلیارد ریالی
منطقه  15در هزینه های جاری

شهردار منطقه  15گفت :با اجرای اقدامات الزم طی
سال گذشته  54میلیارد و 496میلیون ریال صرفه جویی
در هزینه جاری منطقه شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،15
وحیدرضا محمدی با بیان این مطلب افزود :این اقدامات در
راستای تاکیدات شهردار محترم تهران و به منظور مدیریت
بهینه منابع در شرایط اقتصادی کنونی انجام و بیش از 54
میلیارد ریال با کاهش مصرف انرژی ،تغییر خدمات فضای
سبز و نگهداشت پارکینگ مکانیزه ،امور اداری و حذف
قراردادهای غیر ضروری صرفه جویی شد .وی به اقدامات
انجام شده در صرفه جویی انرژی اشاره کرد و گفت :با
تشکیل کمیته کاهش هزینه ،ممیزی و ثبت اطالعات،
تطبیق و اصالح تعرفه ،بهینه سازی دیماند ،بهره جویی
از تعرفه نیمه شب ،حذف کارشناسی راکتیو و مدیریت
مصرف هزینه ها  13میلیارد و  618میلیون ریال صرفه
جویی در این بخش شده است .شهردار منطقه ادامه داد:
با حذف قراردادهای غیر ضروری در خانه شهید و بوستان
ترافیک و اداره آن توسط پرسنل شهرداری ،عالوه بر کاهش
هزینه  12میلیارد و  685میلیون ریالی ،خدمات بهتری را
به شهروندان ارائه کردیم .وی با اشاره به اینکه  12میلیارد
و  643میلیون ریال کاهش هزینه در بخش هزینه های
اداری غیر ضروری شامل خرید ملزومات اداری ،کاغذ و
برگزاری جشن های مناسبتی داشتیم اضافه کرد :در بخش
خودروهای استیجاری ،مخابرات ،تأسیسات و واحد تکثیر
 9میلیارد و  408میلیون ریال نیز صرفه جویی شده است.
وی با اشاره به اینکه با تدابیرترافیکی در بخش
پارکینگ مکانیزه  4میلیارد و  500میلیون ریال کاهش
هزینه شده است ،افزود :با ایجاد باغ گیاهان دارویی ،تبدیل
گل کاری فصلی به دائمی و تبدیل قطعات چمن کاری به
درختکاری در بخش فضای سبز نیز یک میلیارد و 640
میلیون ریال کاهش هزینه اتفاق افتاده است.
همزمان با «روز جهانی صنایع دستی» برپا شد؛

«نمایشگاهصنایعدستی»ودستساختههای
بانوان در بوستان شهربانوی منطقه21

به همت اداره بانوان و با مشارکت واحد رفاه
منطقه« ،21نمایشگاه صنایع دستی و دست ساخته های
بانوان شهروند و سرپرست خانوار» ویژه همکاران شاغل در
بوستان شهربانوی ورودی غربی پایتخت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،21حسین
معینی کربکندی معاون امور اجتماعی و فرهنگی این
منطقه ضمن اعالم مطلب فوق گفت 10 :ژوئن؛ «روز
جهانی صنایع دستی» ،فرصتی مغتنم را ایجاد کرد تا دست
ساخته های بانوان شهروند و سرپرست خانوار در قالب
برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم و با هدف حمایت ویژه از
تولیدات آنان برگزار شود.
وی در ادامه افزود« :صنایع دستی» نوعی کار است که
در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا
ابزار ساده ساخته میشود؛ در همین راستا این نمایشگاه به
منظور حمایت از بانوانی که از این طریق به امرار معاش و
کمک به اقتصاد خانواده می پردازند ،برپا شده است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21در همین
راستا یادآور شد« :نمایشگاه صنایع دستی» و دست ساخته
های بانوان با هدف توانمندسازی این بانوان کارآفرین،
جهت خرید همکاران با تخفیفات ویژه همزمان با «روز
جهانی صنایع دستی» در بوستان شهربانوی منطقه21
برگزار شد .معینی کربکندی در خاتمه تاکید کرد:
«نمایشگاه صنایع دستی منطقه »21جهت ارائه انواع
محصوالت و کارهای سنتی ،زینتی و پوشاک در بیستم
خرداد ماه از ساعت9الی 13ویژه خرید حضوری بانوان
همکار (بهره مندی از تخفيف  20درصدي با ارئه كارت
پرسنلی) و شهروندان برپا بود.

