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اخبار

در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران؛

هفته جهانی فضا با شعار « فضا جهان را
متحد می کند» برگزارمی شود

ویژه برنامه هفته جهانی فضا ،با شعار «فضا جهان را متحد می
کند » چهارشنبه18 -مهر 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.

برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی
در مدارس منطقه 15

کارگاه های مهارت زندگی همزمان با سال تحصیلی جدید در
مدارس منطقه  15برپا شده است.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،15اکبر مختاری سرپرست معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه
با بیان این مطلب افزود :این منطقه با ایجاد روندی نوین در راستای
پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام به برگزاری بیش از  21کارگاه
« مهارت های زندگی « با نگاه ویژه به دانش آموزان دختر و پسر مقاطع
ابتدایی و دبیرستان کرده است.وی ضمن تاکید بر اهمیت تعامل آموزش
های تحصیلی همسو با تعلیم مهارت های زندگی در شکل گیری نهال
و قامت شخصیت هر فرد افزود :این کارگاه ها بصورت همزمان با روند
تحصیلی و آموزشی مدارس در موضوعاتی همچون حل مسئله ،کنترل
خشم و استرس به آموزش اولیه مهارت های پایه شخصیتی پرداخته و
بررسی دغدغه های دانش آموزان را بصورت نشست های هم اندیشی با
حضور خود دانش آموزان تحلیل می کند.مختاری در پایان خاطرنشان
کرد :تا  20مهرماه در مدارس دخترانه و پسرانه به همت واحد حمایت
اجتماعی مرکز خدمات اجتماعی برپاست.

بهره برداری از اولین شهربانوی تخصصی
مادر وکودک در بوستان بزرگ والیت

همزمان با روز جهانی و هفته ملی کودک اولین شهربانوی
تخصصی مادر وکودک چهارشنبه  18مهر ساعت  11:30صبح در
شهربانوی بوستان بزرگ والیت افتتاح می شود.به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،19علی توکلی شهردار منطقه ضمن تبریک
روز جهانی و هفته ملی کودک گفت :در راستاي تقويت روحيه شادي،
نشاط و به منظور حفظ سالمت جسم و روان كودك و مادر ،خدمات
ویژه ای در اولین مرکز تخصصی مادر و کودک ارائه خواهد شد.وی با
اشاره به تدارک برنامه ها و امکانات متنوع در این مرکز خاطر نشان
کرد :در نظرگرفتن بخش ویژه مادر و کودک در کنار یکدیگر ،ایجاد
مزرعه جهت آموزش و آشنایی مادر و کودک با کاشت گیاهان ،تجهیز
و مناسب سازی مهد کودک و اتاق بازی کودکان ،مناسب سازی زمین
بازی کودکان ،اختصاص فضایی برای کافه کودک و مادر با حضور
مشاوره تغذیه ،آماده سازی یکی از سالن های ورزشی به بازی های
ورزش کودکان ،راه اندازی خانه سالمت مادر و کودک ،توسعه ساختمان
کاربازیا ( شهر مشاغل کودک ) و...آیتم های پیش بینی شده در این
مجموعه است.شهردار منطقه یادآور شد :در این مجموعه کارشناسان
آموزشی در حوزه های مختلف مادر و کودک آماده ارائه خدمات به آنها
هستند و شهروندان عالقه مند می توانند با مراجعه به آدرس بزرگراه
شهید چراغی نرسیده به تقاطع نواب ضلع شمالی بوستان بزرگ والیت
مجموعه شهربانو از امکانات موجود بهره مند شوند.

جشنوارهمادرانه-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.

پاركينگها و رستوران هاي رباتيك
شروع يك اتفاق نو در منطقه دو

شهرداري منطقه  ٢به منظور همسويي با شهرهاي مدرن دنيا و
در چارچوب اهداف كالن شهرداري تهران در حوزه هوشمندسازي از
كليه استارتاپ ها و ايدههاي خالقانه حمايت ميكند.
رسول كشت پور با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه 2
در جهت توسعه هوشمندسازی گفت :بخش خصوصي با راه اندازي
رستوران و پاركينگ هاي رباتيك در سطح منطقه جلوه اي از كاربرد
فناوري هاي خالقانه و هوشمند را به نمايش گذاشته است.
وي افزود :اميدواريم با گسترش اپليكيشن هاي شهري و توسعه
اينترنت اشيا و ايجاد پلتفرم هاي شهر هوشمند توسط نهادهاي ذيربط
هوشمندسازي حقيقي اتفاق بيافتد و شهروندان صرفاً جهت تفريح و
كارهاي ضروري از منزل خارج شده و با بهترين كيفيت و در كوتاه ترين
زمان خدمات شهري را در قالب شهر هوشمند دريافت کنند.شهردار
منطقه دو اعالم كرد :با راه اندازي مركز حمايت از كسب و كارهاي
استارتاپي در بخشي از سراي محله بوعلي امكان پذيرش و حمايت از
كسب و كارهاي خالقانه و همچنين ايده هاي مرتبط با هوشمندسازي
شهري فراهم شده است.پیشتر شهرداری منطقه  2از تکمیل نخستین
پروژه پارکینگ تمام مکانیزه کشور خبر داده بود .به طوری که ماشین
تحویل یک باکس میشود و بدون نیاز به راننده ،به طور مکانیزه جای
پارک میرود .این پروژه با استفاده از فناوریهای روز در حال تجهیز
است و ظرفیت پارک  ۵۱۲خودرو را دارد.همچنین نخستین رستوران
رباتیک کشور به نام (ربوشف) با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا واقع
در سعادت آباد ،خیابان عالمه جنوبی ،خیابان  ٣٨غربی جنب باشگاه
استقالل با ارائه خدمات هوشمند انتخاب ،سفارش و دریافت غذا در
خدمت شهروندان است.
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تفاهم نامه همکاری شهرداری تهران با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد

افشانی:اولویتاصلیمدیریتشهریحمایتازجوانانوایدههایخالقانهاست

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 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.

در دیدار کریمی با سفیر سوئد در ایران مطرح شد؛

گسترش تبادل تجارب مدیریت شهری سوئد و ایران

در دیدار رئیس مرکز ارتباطات
و امور بینالملل شهرداری تهران با
سفیر سوئد در ایران بر ضرورت تقویت
دیپلماسی شهری اروپا و تهران تاکید
شد.
محمد علی کریمی در دیدار
«هلنا سونگ لند» سفیر سوئد ،با بیان
اینکه تهران با مشکالت زیستمحیطی
و ترافیک مواجه است ،گفت :یکی از
برنامه های مدیریت شهری برای حل
مشکالت پایتخت ،حرکت به سمت
تحقق شهر هوشمند است .در این
راستا ،شهرداری تهران آماده همکاری
با کشورهای اروپایی از جمله سوئد
است.
وی ساماندهی پسماند شهری را
از مهم ترین دغدغه های شهرداری
تهران معرفی و اظهار کرد :در حال
حاضر بیش از  ۹میلیون تن زباله در
تهران تولید می شود که تنها دو درصد
از این میزان زباله به انرژی تبدیل
میشود .بنابراین ،به ورود فناوری
های نوین و استفاده از ظرفیت سرمایه
گذاران جدید در این زمینه ،نیاز داریم.
رئیس مرکز ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری تهران همچنین
از برگزاری دوره های آموزشی و
فرصت های مطالعاتی توسط «آژانس

شناسایی
کلونی های فعال
جانوران مضر
شهری در ورودی
غربی پایتخت

بین المللی توسعه همکاری سوئد»
استقبال کرد و گفت :در قالب این
دورههای آموزشی ،امکان انتقال
اطالعات و تجربه در حوزه شهری
فراهم می شود؛ چنانچه در گذشته
نیز با اعزام نیرو تجربیات خوبی مبادله
شد.
وی ادامه داد :شهرداری تهران
بهدنبال تقویت دیپلماسی شهری
با کشورهای اروپایی به ویژه سوئد
است تا ازطریق انتقال تجارب ،امکان
خدمات رسانی بهتر به شهروندان
فراهم شود.
به گفته کریمی ،با توجه به
تاثیرپذیری شهرهای کشور از تهران،
انتقال تجربه کشورهای اروپایی به
پایتخت می تواند در سطح ملی نیز
تاثیرگذار باشد.
در این دیدار سفیر سوئد در
ایران ،با بیان اینکه در ابتدای ورود به
تهران ،به دلیل ترافیک و آلودگی هوا
عالقه چندانی به این شهر نداشتم ،از
تغییر دیدگاه خود در گذر زمان گفت
و اضافه کرد :تهران مانند بسیاری از
کشورهای بزرگ دنیا با مشکالت
ترافیک ،نحوه مدیریت منابع آب و
تراکم ساختمان رو به رو است که باید
در این زمینه راه حل های مشترک

پیش بینی شود.
هلنا سونگلند با اشاره به دغدغه
شهرداری تهران برای حرکت به سمت
شهر هوشمند گفت :کشور سوئد در
زمینه توسعه فناوری اطالعات و سیستم
های هوشمند شهری در سالهای
گذشته بسیار موفق عمل کرده و
میتواند با شهرهایی مانند تهران در این
زمینه تبادل اطالعات کند.
وی یکی دیگر از زمینههای
همکاری را مدیریت پسماند دانست و
به تجربه سوئد مبنی بر واردات پسماند
برای تولید انرژی اشاره کرد و گفت:
در نخستین روزهای حضور در تهران
موضوع ساماندهی زباله بسیار برایم
تعجب آور بود چرا که شهروندان زباله
های خشک همچون کاغذ را از زباله تر
تفکیک نمی کردند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  21از
اقدامات اداره ساماندهی این معاونت در خصوص شناسایی،
طعمه گذاری و انسداد منافذ و کلونی های فعال و جمع آوری
الشه جانوران موذی به صورت مستمر در سطح ورودی غربی
پایتخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،21سیاوش
زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با بیان
خبر فوق گفت :اقدامات ویژه اجرایی اکیپ مبارزه با جانوران
مضر شهری (موش) در 6ماهه نخست سال جاری با هدف
شناسایی منافذ و کلونی های فعال در اطراف مدارس ،اماکن
آموزشی و فرهنگی ،مساجد ،حسینیه ها و تکایا؛ از طریق

سفیر سوئد با تاکید بر آمادگی
این کشور برای همکاری با مدیریت
شهری تهران برای ساماندهی موضوع
پسماند ،نقش شهروندان در این زمینه
را بسیار مهم و تاثیرگذار خواند.
سونگ لند با تاکید بر اینکه با
وجود برخی محدودیتهای سیاسی و
مسائل مربوط به تحریم ها ،کشورهای
اروپایی به ویژه سوئد مصمم به حفظ
ارتباط با ایران و تهران هستند ،تصریح
کرد :با وجود مشکالت پیش آمده بر
سر راه توافق هسته ای ،اروپا همچنان
بر سر پیمان خود در خصوص حمایت
از توافق هستهای میماند .در همین
راستا ،سوئد به همراه شش کشور
اروپایی دیگر تالش می کند کانال
مالی جداگانه ای را برای حفظ
تعامالت خود با تهران تعریف کند.

شهری
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 11
در 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.بر اساس این گزارش
روز دوشنبه زهرا نژاد بهرام عضو شورای اسالمی شهر تهران و نصراله آبادیان
شهردار منطقه  11به دیدار با کودکان مهد کودک سارا رفتند.

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  14تا  19مهر ماه انجام خواهد شد.

«طعمه گذاری ،النه کوبی و انسداد منافذ» صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود :به منظور افزایش اثربخشی کنترل و
مبارزه با موش و کاهش جمعیت دیگر جانوران مضر شهری،
همکاری های خوبی از طرف اداره ساماندهی با نواحی سه گانه
و همچنین اداره آموزش های شهروندی معاونت امور اجتماعی و
فرهنگی منطقه  21در خصوص مباحث آموزشی و اطالع رسانی
به شهروندان صورت گرفته تا در این زمینه فعال تر از گذشته
اقدامات اثر بخشی انجام گیرد.
زابلی در پایان خاطرنشان کرد :تمامی معابر مستعد کلونی
موش در سطح نواحی سه گانه منطقه  21به ویژه در «شهرک
های استقالل ،فرهنگیان-آزادی ،دانشگاه تهران» و نیز «خیابان

رئیس محیط زیست شهرداری تهران در روز جهانی کودک:

های طالبی ،طهماسبی ،رجایی ،دستغیب ،مطهری و بهشتی»
مورد بررسی دقیق گرفته و تاکنون تعداد 127منفذ شناسایی و
نسبت به طعمه گذاری و انسداد آنها اقدام شده است.

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک با حضور معاون توسعه منابع انسانی صورت گرفت؛

مباحث محیط زیستی باید در سرفصل های آموزشی دورهمی صمیمانه مدیران ارشد شهری
با جمعی از کودکان منطقه  10پایتخت
لحاظ گردد

همزمان با روز جهانی و هفته ملی کودک ،دانش
آموزان دو مقطع دبستان و دبیرستان ضمن بازدید از مرکز
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ،با مباحث محیط
زیستی آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت محیط زیست
و توسعه پایدار شهرداری تهران ،در دیدار دانش آموزان دو
مدرسه شهید سالمت و یاس بهشت منطقه  16در دو مقطع
دبستان و دبیرستان از این مرکز ،صدرالدین علی پور رئیس
مرکز مدیریت محیط زیست ضمن تبریک روز جهانی و
هفته ملی کودک ،گفت :محیط زیست و منابع طبیعی یک
سرمایه ملی و بین المللی است و مهمترین هدف ،داشتن حیاتی با کیفیت و روبه رو رشد است تا بتوان این امانت
ارزشمند را برای آیندگان به خوبی حفظ نمود.
وی با اشاره به اینکه کودکان به خوبی آموزه ها را فرا گرفته و نیز به خانواده خود منتقل می کنند،
افزود :جهت مشارکت محیط زیستی در حال همکاری با آموزش و پرورش در موضوعات آب ،انرژی و
پسماند هستیم که این امر زمینه ساز اقدامات موثرتری در حوزه محیط زیست خواهد بود .علی پور
با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در قبال حفاظت از محیط زیست شهری مسئولند و باید هر یک به
وظایف خود عمل نمایند تا به آن نتیجه مطلوب که بهبود وضعیت محیط زیست شهری و ارتقاء کیفیت
زندگی شهروندان است ،گفت :محیط زیست شاخص توسعه است و بهبود وضعیت آن موجب بهبود وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و غیره کشور می شود.
وی خاطرنشان ساخت :با توجه به لزوم فرهنگسازی و آگاهی بخشی به شهروندان ،مباحث محیط زیستی باید در
سرفصل های آموزشی لحاظ شود.
رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار همچنین بر ارتباط موثرتر مناطق 22گانه با مدارس جهت
افزایش دانش محیط زیستی دانش آموزان تاکید نمود.
الزم به ذکر است در این مراسم ،ضمن پرسش و پاسخ مباحث محیط زیستی با دانش آموزان ،کتب آموزشی توسط
مرکز مدیریت محیط زیست به آن ها اهدا گردید.
مشاور شهردار تهران در امور بانوان با حضور در مجموعه
شهربانو منطقه  20گفت :استفاده از پتانسیل  NGOها برای
فعالیت در واحدهای تحت پوشش این مجموعه موجب کاهش
هزینه ها و ارائه خدمات بهینه به شهروندان می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20فاطمه
راکعی که به مناسبت روز جهانی کودک از جشنواره مادر
و کودک مجموعه شهربانو منطقه بازدید کرد،ضمن تقدیر از
عملکرد این مجموعه گفت :انجام طرح های پژوهشی ،تعیین
وضع موجود و برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هدفمند
در اولویت فعالیت های این منطقه قرار گیرد.
در جریان بازدید مشاور شهردار تهران
راکعی به اهمیت ارتقاء سالمت بانوان و خانواده ها اشاره
در امور بانوان از مجموعه شهربانو مطرح شد
کرد و گفت :با استفاده از ظرفیت مراکز کوثر می توان در
استفاده از پتانسیل تشکل های راستای طبخ و عرضه غذاهای سنتی استفاده شود.
وی ادامه داد :برنامه ریزی برای اجرای ورزش همگانی و
بومی( )CBOشهرری در اولویت
فراهم کردن امکانات برای حضور فعال بانوان در بوستانها برای

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 ،10
غالمعلی 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.
در این برنامه ابراهیم شیخ در نشست مشترک با رییس آموزش و پرورش و مسئولین اجرایی مدرسه حافظی ،نقش
نظام آموزش و پرورش را در آینده کشور بسیار حساس و پراهمیت برشمرد و خواستار برنامه ریزی برای آموزش های تعاملی
و غیررسمی از طریق مشاهده ،الگو برداری و سایر روش های کاربردی شد.
وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به یادگیری با استفاده از ابزار موثر و اجرای روش های به روز و آموزش های جذاب
برای پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان ،بر همراهی مدیریت شهری و تعامل برای پیشبرد اهداف مذکور با استفاده
از ظرفیت های موجود تاکید کرد.

حفظ سالمت آنان ضروری است.
فرهاد افشار شهردار منطقه  20به نقش و اهمیت
حضور بانوان در تاریخ اسالم اشاره کرد و افزود :نقش بانوان
در جامعه کنونی تغییر کرده و با تغییر رویکردهای سنتی،
جایگاه و اثربخشی آنان در خانواده ها و جامعه ارتقاء یافته
است.
افشار به اهمیت مراکز ویژه بانوان نظیر مجموعه شهربانو
اشاره کرد و گفت :با برنامه ریزی برای حضور امن بانوان در
مکانهایی که برای آنان امنیت و شادابی فراهم می کند و کیفی
سازی مجموعه های فرهنگی نظیر شهربانو امکان بهره مندی
بیش از پیش آنان فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف مدیریت منطقه  20برای توسعه
شهرری ،تبدیل ری به «شهر ایرانی اسالمی پیش رو» است
اظهار داشت :با توجه به حس تعلق مردمی و تعهدات مذهبی
در ری و تاکید بر اخالق مداری ،در تعیین چشم انداز و هدف

گذاری برای برنامه های اجتماعی فرهنگی ،از ظرفیت بانون
استفاده خواهیم کرد.
افشار با بیان اینکه امروزه CBOها فراتر از NGOها مطرح
هستند گفتCBO :ها کانونهای بومی سازی شده هستند که
به صورت محلی مسائل را حل می کنند و در ری نیز به
دلیل پتانسیل باالی مذهبی مردم؛می توانیم از ظرفیت آنها
استفاده کنیم.
افشار به بهره برداری از بوستان بانوان در آینده نزدیک
اشاره کرد و گفت :تمهیدات الزم برای بهره مندی بانوان از
امکانات این بوستان و ایجاد امکانات رفاهی از جمله اختصاص
فضائی برای دوچرخه سواری فراهم خواهد شد.
این گزارش حاکی است جشنواره مادر و کودک با
استقرار  8ایستگاه شامل نقاشی روی دیوار ،کاردستی با مواد
بازیافتی ،منچ بازی ،خالقیت با گل و آشپزی در محوطه
داخلی مجموعه شهربانو برپا شد.

