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| کامران زنگیشه رئیس چهارمین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت های شهری پایتخت

شهرداری های کشور از تدوین تجارب شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر به صورت جامع خبر داد و گفت: تهیه و تدوین 
تجارب شهر تهران در قالب کتب آموزشی می تواند موجباب توانمند سازی هر چه بیش تر سایر کالن شهرها را فراهم سازد.

مرمت و بازسازی کانال میانی بلوار کشاورز 
در محدوده میدان فلسطین- ولیعصر )عج(

| فــرزاد هنــرور شــهردار ناحیه 2 
شهرداری منطقه 6 از مرمت و بازسازی کانال 
میانی بلوار کشاورز در محدوده میدان فلسطین 
تا میدان ولیعصر )عج( خبر داد و گفت: همزمان 
با بهسازی بلوار کشــاورز مرمت این کانال نیز 
در دســتور کار قرار گرفت تا آب گرفتگی های 
معبر مرتفع شــده و عمر کانال افزایش یابد. به 
گزارش کائنــات و به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه 6، فرزاد 
هنرور شــهردار ناحیه 2 شــهرداری منطقه 6 یادآور شد: بلوار کشاورز 
از بلوارهای قدیمی و تاریخی تهران اســت که بالغ بر 1300 متر طول 
دارد و در عملیات عمرانی مذکور 130 متــر از طول جداره های کانال 
میانی بلوار مرمت و بازســازی می شــود.فرزاد هنرور شهردار ناحیه 2 
شهرداری منطقه 6 با اشاره به اینکه طرح مبارزه با جانوران مضر شهری 
نیز در همین راســتا صورت می گیرد گفت: بلوار کشاورز از بلوار های 
مهم شهری اســت که پاکیزگی آن به صورت مستمر صورت گرفته و با 
جدیدترین متدها با جانوران مضر شــهری مبارزه می شود.فرزاد هنرور 
شهردار ناحیه 2 شهرداری منطقه 6 تصریح کرد: بهسازی بلوار کشاورز 
در راستای درخواست شهروندان آغاز شده و بهسازی مسیر پیاده روی 
و دوچرخه سواری، مرمت سیستم روشنایی پارک و اصالح فضای سبز 

بلوار نیز صورت می گیرد.

معابر تهران به هیچ وجه وضعیت 
مناسبی برای معلولین ندارد

| محمد جواد حق شناس عضو کمیسیون 
اجتماعی و فرهنگی شــورای شــهر تهران، ری و 
تجریش با اشاره به اینکه وضعیت معابر تهران به 
هیچ وجه برای عبور و مرور معلولین مناسب نیست، 
گفت: باید کمیته ای در شورا تشکیل شود تا به این 
وضعیت سامان دهی کند.به گزارش کائنات و به 
نقل از تهران سما؛ محمد جواد حق شناس رئیس 
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، ری و تجریش در رابطه با 
معضل معابر تهران برای عبور و مرور معلولین در سطح شهر، گفت: وضعیت 
معابر شــهری به هیچ وجه برای عزیزان معلول و جانباز مناسب نیست و از 
این بابت ما وضعیت شــهرمان به هیچ وجه قابل قبول نیست.محمد جواد 
حق شناس رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، ری و 
تجریش افزود: معلولین متاسفانه ضمن اینکه از درد معلولیت رنج می برند، 
به دلیل نبودن فرهنگ مناسب شهری، نمی توانند در سطح شهر، محل کار 
یا محل زندگی از حداقل استانداردها برخوردار باشند و جامعه نتوانسته این 
ملزومات را برای آن ها فراهم کند کــه این نیازمند بازنگری کلی در نگرش 
عموم جامعه نسبت به وضعیت معلولین است.محمد جواد حق شناس رئیس 
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر در ادامه تصریح کرد: کشور ما 
جزو یکی از پر تصادف ترین کشورهای جهان قرار دارد و رقم تلفات آن پرتعداد 
است، به همین دلیل این موضوع تعداد معلولین ناشی از تصادفات را هم به 
حجم معلولین کشــور اضافه کرده و این باعث افزایش معلولین کشورمان 
از میانگین جهانی است.عضو کمیســیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر 
تهران، ری و تجریش با اشاره به راهکارها برای حل معضالت شهری معلوالن، 
اظهار کرد: ما باید به سمت شکل دادن یک کمیته دائم در صحن شورا و در 
زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی برویم، بعد از شکل گیری این 
کمیته باید تسهیالت، زمینه ها و برنامه هایی که وضعیت زندگی شهری را 
برای معلولین فراهم می کند به شورا ارایه شود، قطعا بررسی ها و اقدامات در این 
حوزه و نتایج آن مورد حمایت شورا قرار خواهد گرفت.محمد جواد حق شناس 
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شــهر تهران، ری و تجریش 
خاطرنشان کرد: باور داریم مهم ترین و بهترین اقدامی که می توان برای بهبود 
وضعیت عبور و مرور معلولین صورت داد، به کار گرفتن مشــارکت همگانی 
است زیرا امکانات شهرداری و مقدورات شورا به حدی نیست که بتواند تحوالت 
اساسی در این حوزه ایجاد کند، این کار باید با مشارکت عموم مردم انجام شود.

| محسن هاشمی رئیس شورای شهر 
تهران، ری و تجریش گفت: برخی سینماهای 
قدیمی در اختیار نهادهای انقالبی هستند و 
از این نهادهای انقالبــی خواهش می کنیم 
اگر امکان دارد بهره برداری از این سینماها 
را در اختیار شهرداری قرار دهند.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایســنا، محسن هاشمی 
رئیس شورای شــهر تهران، ری و تجریش ، 
در ســینما آزادی حاضر شد و ضمن بازدید 
از قسمت های مختلف این سینما که توسط 
شهرداری تهران بازسازی شده، بازدید کرد.
در ابتدا رضا ســعیدی پور مدیرعامل سینما 
آزادی با اشاره به اینکه ســینمای آزادی با 
دارا بودن تنها پنج ســالن رتبه دوم جذب 
تماشــاگر را دارد، گفت: یک میلیون و 200 
هزار نفر ســاالنه ســینمای آزادی را برای 

تماشای فیلم انتخاب می کنند.

یکی از مشکالت اصلی سینمای آزادی 
نبود پارکینگ مناسب است

رضا سعیدی پور مدیرعامل سینما آزادی با 
بیان اینکه یکی از مشکالت اصلی سینمای 
آزادی نبود پارکینگ مناســب است، گفت: 
قطعه زمینی در مجاورت سینما آزادی قرار 
دارد که متعلق به بانک ســپه اســت و تنها 
90 ظرفیت دارد که امــکان ارائه خدمت به 
رانندگان خودروها در همه ایام ســال وجود 
ندارد و اگر این زمین توسط شهرداری تملک 
و به پارکینگ بدل شود بسیاری از مشکالت 

مرتفع می شود.
رضا سعیدی پور مدیرعامل سینما آزادی با 
بیان اینکه شهرداری تهران کمک های زیادی 

برای احیای صنعت سینما انجام داده است، 
بیان کرد: یکی از مشکالت سینما آزادی نبود 
پارکینگ است که با کمک شهرداری می توان 

این مشکل بزرگ را رفع کرد.
محســن هاشــمی رئیس شــورای شهر 
تهران، ری و تجریش پس از استماع سخنان 
مدیرعامــل ســینما آزادی با بیــان اینکه 
بررسی ها نشان داده که اختالفی در مالکیت 
قطعه زمین مجاور سینما آزادی وجود دارد، 
گفت: اگر شــهرداری این زمین را خریداری 
کند می توانیم در آن خروجی مترو را ایجاد 
کرده و مجتمع پارکینگ بر روی آن احداث 

کنیم.

 بعد از انقالب عمده سینماها یا مصادره 
شد و یا تعطیل شدند

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، 
ری و تجریش با بیان اینکــه قبل از انقالب 
صنعت ســینمایی به ســمت ابتذال کشیده 
شده بود و سرمایه گذاران ســینمایی نیز از 
نوع طاغوتی بودند، گفت: بعد از انقالب عمده 

سینماها یا مصادره شد و یا تعطیل شدند.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، 
ری و تجریش با بیان اینکــه پس از انقالب 
بالفاصله کشور دچار جنگ شد و شاهد بودیم 
که وضعیت سینماها دچار رکود شد و سینما 
به کاری ضررده بدل شده بود، گفت: در یک 
دهه اول انقالب رکود جدی در صنعت سینما 
دیده شد و بسیاری از سینماها تغییر کاربری 
گرفتند اما پــس از مدتــی نیروهای اصیل 
انقالب وارد صنعت ســینما شدند و موضوع 
سینما و تئاتر رو به درآمدزایی حرکت کرد و 

این صنعت رشد و پویا شد و سرمایه گذاران 
کم کم آثار ارزشمندی را ساختند و فعالیت 

سینمایی توجیه فنی و اقتصادی پیدا کرد.

 برای کمک به سینما آمده ایم
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، 
ری و تجریش با بیان اینکــه برای کمک به 
ســینما آمده ایم، گفت: با ایــن حال هنوز 
برخی سینماهای قدیمی در اختیار نهادهای 
انقالبی هســتند بخصوصا ســینماهایی که 
مصادره شــدند و از این نهادهــای انقالبی 
خواهش می کنیم اگر امکان دارد بهره برداری 
از این ســینماها را در اختیار شهرداری قرار 
دهند.محسن هاشــمی رئیس شورای شهر 
تهران، ری و تجریش با بیان اینکه سینماهای 

خاطره انگیز باید احیا شــود، گفت: به همین 
دلیل رئیس کمیســیون فرهنگــی را مامور 
کرده ایم تا نســبت بــه پیگیــری وضعیت 
ســینماها اقدام کند.محسن هاشمی رئیس 
شــورای شــهر تهران، ری و تجریش که در 
جمع مردم ســخن می گفــت در واکنش به 
اعتــراض یکی از شــهروندان مبنی بر گران 
بودن قیمت بلیت ســینما گفت: ارگان ها و 
دستگاه ها می توانند به مناسبت های فرهنگی 
بن ســینما تهیــه کــرده و آن را در اختیار 
کارمندانشــان قرار دهند و شهرداری تهران 
نیز می توانــد همانگونه کــه در موضوعات 
مختلــف فرهنگــی یارانه می دهــد بر روی 
یارانه بلیت سینما برای عموم شهروندان نیز 

مطالعاتی انجام دهد.

 دو ســینما در میدان امام حســین و 
خیابان شهرســتانی توسط شهرداری 

خریداری و بازسازی شده است
مجتبی عبداللهی معاون فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری تهران نیز که در این بازدید اعضای 
شورای شــهر را همراهی می کرد، گفت: برخی 
سینماهای تاریخی و قدیمی بخصوص در خیابان 
الله زار در حال تملک است و پکیج فرهنگی با 
محوریت خانه اتحادیه در حال اجرایی شــدن 
اســت.مجتبی عبداللهــی معــاون فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه دو سینما 
در میدان امام حســین و خیابان شهرســتانی 
توسط شهرداری خریداری و بازسازی شده است، 
گفت: تالش داریم سینماهای متروکه بازسازی و 

به چرخه فعالیت بازگردند.

 اجرای برنامه های آموزش شهروندی
 با محوریت محرم در منطقه 19

| آیین استقبال از مهر و ویژه برنامه های آموزش شهروندی در منطقه 
19 با محوریت ماه محرم برگزار می شــود.به گزارش کائنــات و به نقل از روابط 
عمومی شهرداری منطقه 19، حمید بهرامی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در 
طرح استقبال از مهر به اجرای جشن بازگشایی در مدارس هیئت امنایی کرکچی 
و کیهانی اشــاره کرد و افزود : این برنامه با حضور شهرداران نواحی و مسئولین 
شهری با نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی و اهدای گل به دانش آموزان برگزار می 
شود.در همین راستا به منظور تبلیغات محیطی، بنر اطالع رسانی با عنوان طرح 
باز باران و بنر خوش آمد گویی بر سر درب مدارس مجری طرح شهردار مدرسه ، 

هیئت امنایی و استثنایی نصب خواهد شد.
حمید بهرامــی معاون اجتماعــی و فرهنگی منطقه خاطر نشــان کرد: آیین 
بازگشــایی ســال تحصیلی جدید همزمان با مدارس در دانشکده فنی دخترانه 
شریعتی و حوزه علمیه امام حسن عسگری) ع( همراه با اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی برگزار خواهد شد.حمید بهرامی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ادامه 
داد: به منظور آشنایی دانش آموزان با مباحث علوم دینی، طرح تبلیغی-آموزشی با 
عنوان نسیم بهشت با حضور مشاورین مذهبی در مدارس ابتدایی کریمی و آزادی 
و مقطع متوسطه جوکار ، اعتماد فر، کلهر و سعیدی اجرا خواهد شد.حمید بهرامی 
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه با اشاره به اهمیت آموزش های شهروندی در 
افزایش آگاهی دانش آموزان افزود: در همین راستا کارگاه های آموزشی با موضوع 
اخالق شهروندی از منظر دینی و آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در مدارس 

سطح منطقه تدارک دیده شده است.

 نخستین آکادمی دانش آموزی هوا و فضا
 در منطقه 11 افتتاح شد

| نخستین »آکادمی دانش آموزی هوا و فضا« با حضور معاون توسعه 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز رشد و فناوری های 
نوین شهری منطقه 11 افتتاح شد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی 
شهرداری منطقه 11، سید عباس طباطبایی معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
منطقه11 با اشــاره به آینده محور بودن علوم هوا و فضا و فرصت های شغلی 
موجود در این حوزه گفت: نخســتین آکادمی دانش آموزی هوا و فضا از جمله 
اولین طرح های به سامان رسیده در مرکز رشد و فناوری های نوین منطقه11 
است که زمینه آموزش، رشد و توانمندسازی دانش آموزان در رشته های هوا و 
فضا را فراهم می آورد که امیدواریم با همکاری معاونت علم و فناوری های نهاد 
ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش، شاهد نتایج درخشان و آثار مثبت 
این آکادمی در آینده نزدیک باشیم.سید عباس طباطبایی معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی منطقه11 با تأکید بر این که مدیریت شهری با حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و نخبگان به دنبال فراهم آوری زیر ساخت هایی برای توسعه اشتغال 
و در آمد زایی است؛ افزود: مرکز رشــد و خالقیت منطقه 11 با هدف حمایت 
های مادی و معنوی برای توسعه این شرکت ها راه اندازی شده است.در مراسم 
افتتاحیه آکادمی دانش آموزی هوا و فضا، علی وطنی معاون توسعه و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خانم حسینی نماینده مجلس شورای 
اسالمی، علی زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش و اصحابی معاون 

توانمندسازی و ساماندهی صندوق کارآفرینی امید حضور داشتند.

بررسی طرح استفاده از ظرفیت فضاهای 
زیرسطحی در میدان راه آهن

| مدیر گروه تونل و فضاهای زیرسطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی 
شــهر تهران، از مطالعه طرحی به منظور ساماندهی میدان راه آهن با استفاده 
از ظرفیت فضاهای زیرســطحی خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه 
خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس »فرهاد بکیاسا« وجود 
ایستگاه راه آهن، ایســتگاه خط 3 مترو و پایانه های متعدد اتوبوس و تاکسی 
در میدان راه آهن را ســبب تردد قابل مالحظه خودروهــا و عابران پیاده ذکر 
و اضافه کرد: حجم ســفرها در این میدان به عنوان یکی از نقاط تبادل مسافر 
بین مدهای مختلف حمل و نقل شهری و بین شــهری و همچنین با توجه به 
طرح های توسعه راه آهن رو به افزایش است و از این رو بهره گیری از فضاهای 
زیرســطحی در محدوده اطراف میدان، در دستور کار ســازمان مشاور فنی و 
مهندسی شــهر تهران قرار گرفته اســت؛ این امر می تواند ضمن آرام سازی 
جریان ترافیک و تفکیک حرکت پیاده و ســواره، بــه بهبود اوضاع اجتماعی و 
زیست محیطی این نقطه از پایتخت کمک کند.وی با بیان آنکه ایجاد فضاهای 
مخصوص تردد عابران پیاده در تراز زیرسطحی و فراهم کردن امکان دسترسی 
به ایستگاه راه آهن، مترو، بی آر تی، معابر پیرامونی میدان راه آهن و در نهایت 
پایانه های اتوبوس و تاکسی، تردد خودروها روی سطح زمین را روانتر خواهد 
کرد، افزود: حذف تردد عابران پیاده از میدان راه آهن، بهبود وضعیت ترافیک 
برای وســایل نقلیه عمومی و خودروهای شــخصی را به دنبال خواهد داشت؛ 
ضمن آنکه در چنین حالتی فضای الزم برای ارائه خدمات مناســب رفاهی به 

مسافران نیز فراهم می شود.

ماموریت شورا برای نجفی
| مجید فراهانــی عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران، ری و تجریش شاخص های گزارش 100 

روزه نجفی را تشریح کرد.
به گــزارش کائنات و به نقل ازایســنا؛ مجید فراهانی عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش 
، با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای شهر تهران مقرر شد که 
شهردار تهران موظف است گزارش 100 روزه از وضع موجود 
شهرداری تهران ارائه کند، گفت: بر این اساس به نجفی 100 
روز فرصت داده شد که گزارشی از شهری که تحویل گرفته 
اســت ارائه کند و در این گزارش به بررسی وضعیت موجود 
شهر، مدیریت شهری و شهرداری بپردازد و این گزارش را در 
اختیار شورای شهر قرار دهد تا ببینیم چه شهری را از زوایای 

مختلف تحویل گرفته ایم.

 همه موارد باید در قالب یک گــزارش جامع در اختیار 
شورای شهر قرار گیرد

مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، 
ری و تجریش با بیان اینکه شاخص و پارامترهایی را برای این گزارش 
در نظر گرفته ایم، گفت: میــزان بدهی ها، تعیین مبلغ مورد نیاز برای 
اتمام پروژه های شهری، ابهامات گزارشات حسابرسی، میزان پیشرفت 
برنامه دوم توسعه شهرداری، بررســی دقیق آسیب های اجتماعی از 
جمله مواردی اســت که باید در قالب یک گــزارش جامع در اختیار 

شورای شهر قرار دهد.

شورای شهر در آستانه تدوین برنامه سوم شهرداری هست
مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، 
ری و تجریش با بیان اینکه این گزارش به ما کمک می کند که بدانیم 

در کجای ماجرا ایســتاده ایم، گفت: همچنین شورای شهر در آستانه 
تدوین برنامه سوم شهرداری هست و این گزارش به ما کمک می کند تا 
با دید کامل نسبت به وضعیت موجود به تبیین آینده بپردازیم و برنامه 

ریزی های قابل قبولی ارائه کنیم.

قرار بود شورای شهر نیز گزارشی سه ماهه از وضعیت شهرداری 
ارائه کند

مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری 
و تجریش در پاسخ به این سوال که قرار بود شورای شهر نیز گزارشی 
سه ماهه از وضعیت شــهرداری ارائه کند، گفت: قرار بود شورای شهر 
طی سه ماه گزارشــی از وضعیت شهرداری ارائه کند اما از آنجایی که 
اطالعات متناقضی از سوی شــهرداری به اعضا داده می شد ما امکان 

راستی آزمایی داده ها را نداشتیم. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تشریح کرد:

 2000 مترمربع از دیوارهای مدارس منطقه 4 
رنگ آمیزی شد

| معاون خدمات شهری و محیط زیست شــهرداری منطقه 4 از اجرای طرح های مختلف خدمات 
شــهری در مدارس خبر داد و گفت: 2000 مترمربع از دیوارهای مدارس شــمال شرق تهران با نقاشی های 
دیواری مزین شــد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه 4 حسین سیگارودی در 
این زمینه افزود: در راســتای طرح استقبال از مهر فعالیت های مختلف خدمات شهری از جمله رنگ آمیزی 
دیوارهای داخلی و بیرونی ســاختمان های مدارس ، طعمه گذرای جانوران مضر شــهری در اطراف و داخل 
مدارس، ترمیم فضای سبز مدارس، و ... در حال اجرا است.وی خاطرنشــان کرد: در ادامه این فعالیتها اداره 
زیباسازی منطقه با همکاری سازمان زیباسازی تهران درخصوص اجرای نقاشی دیواری ها و نماسازی جداره 
ها و دیواره های شــهری ، طرح نقاشــی دیواری با موضوع آموزش و پرورش و با تائید شورای هنری سازمان 
زیباســازی تهران در جداره بیرونی مدرســه مطهری، مدبر، خالق و ... در حال اجرا می باشد. این طرح ها با 
درنظرداشتن موقعیت اجتماعی و با تلفیقی از مفاهیم آموزشی و بافت شهری و درمتراژ 2000 مترمربع و با 
رنگ های اکریلیک اجرا می شود.سیگارودی در ادامه گفت: در این طرح و به منظور رفاه دانش آموزان رنگ 

آمیزی المان ها و موانع ترافیکی در اطراف مدارس، در دستور کار قرار دارد. 

خدمات سالمت محور در کانون جهان دیدگان 
منطقه 7 به سالمندان ارائه می شود

| شــهردار منطقه 7 گفت: برنامه های مختلف و متنــوع در کانون های جهان دیدگان 
منطقه با هدف ارتقاء سطح سالمت و افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان برگزار می شود.به گزارش کائنات 
و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 7، دکتر ســعید طلوعی با اعالم این مطلب افزود: کانون جهان 
دیدگان سالمندان طرحي است که در معاونت هاي اجتماعي شهر تهران تأسیس شده است تا سالمنداني که 
مي خواهند با اداره هاي سالمت در بخش هاي مختلف شهرداري در ارتباط باشند، عضو این کانون مي شوند.
وي با اشــاره به اینکه هدف کلي از کانون جهان دیدگان، حمایت از تشکیل کانون هاي سالمندي در طرح 
محالت شــهر تهران به منظور ارتقا طرح سالمت جســمي، رواني و اجتماعي سالمندان است، تصریح کرد: 
کانون جهان دیدگان شهر تهران، مؤسســه اي غیردولتي، غیرتجاري، غیرانتفاعي و غیر سیاسي بوده که در 
چارچوب اهداف اساســنامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعات کشور فعالیت مي کند.شهردار منطقه 7 با 
تاکید بر اینکه در کانون جهان دیدگان، معموالً افراد سالمندي که باالي 50 سال دارند عضو مي شوند، اضافه 
کرد: از اهداف دیگر این کانون، تالش و فعالیت جهت تشکل یابي، انتظام، همگرایي، هم اندیشي و هم کوشي 

در مسیر طراحي و اجرا برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي است.

 عرضه تولیدات کارآفرینان منطقه 3 
در جشنواره زنان و تولید ملی

| محصوالت و تولیدات کارآفرینان منطقه 3 در یازدهمین جشنواره زنان و تولید ملی عرضه می 
شود.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، مهدی پیرهادی معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی این منطقه در این خصوص گفت: مرکز مهارت آموزی کوثر، محصوالت چهل تکه دوزی که توسط 
زنان سرپرست خانوار تولید شده را در کنار عرضه ی تولیدات ملی پوشاک مردانه، زنانه ، بچه گانه، برخی 
از سمبل های حوزه مواد غذایی و غرفه های جانبی به شهروندان ارائه می کند.مهدی پیرهادی معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال »اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال« 
افزود: در این نمایشگاه اقداماتی در راستای بستر سازی مشاغل خانگی و شبکه سازی مشاغل خانگی انجام 
شده و شهروندان می توانند محصوالت مشــاغل خانگی را با قیمت های مناسب خریداری کنند.مهدی 
پیرهادی خاطرنشان کرد: ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اداره اموربانوان شهرداری منطقه 3، 
تالش خود را بر ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت آموزی این بانوان متمرکز کرده است تا در نهایت آسایش 

و آرامش و با استفاده از منابع وامکانات الزم و موجود در جامعه به استقالل اقتصادی و اجتماعی برسند.
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شناسایی و ایمن سازی نقاط حادثه خیز ترافیکی در منطقه 13
| معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 13 از شناسایی 25 نقطه حادثه خیز در سطح محدوده با هدف کاهش تصادفات و تسهیل رفت و آمد شهروندان 
خبر داد و گفت : با شناسایی نقاط حادثه خیز طی دو ماه گذشته ، تمهیداتی با اجرای عملیات مختلف ترافیکی انجام شده است.به گزارش کائنات و به نقل از روابط 
عمومی شهرداری منطقه 13 ، تربت جو ، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه با بیان اینکه امروزه مساله ایمني ترافیک یکي از اصول اولیه مهندسي ترافیک 
و برنامه ریزي حمل و نقل اســت گفت : اولین گام در بهبود سطح ایمني ترافیک راه شناســایي نقاط حادثه خیز است که در این راستا به منظور ارتقای ایمنی تردد 
وکاهش حوادث ترافیکی، 25 نقطه حادثه خیز معابر شرق تهران شناسایی شــد.تربت جو ، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه افزود : نقاط حادثه خیز در 
سطح محدوده شامل تقاطع های کالهدوز ورودی اتوبان بسیج ، خیابان پیروزی مقابل ساصد ، خیابان پنجم نیروی هوایی مابین فلکه اول و دوم نیروی هوایی ، تقاطع 
صفا و بزرگراه امام علی )ع( ضلع جنوب شرق ، تقاطع افروز با خیابان شهبازی ، اتوبان یاسینی ورودی پایانه شرق و.... شناسایی و با اقداماتی ترافیکی از قبیل اصالح 
هندسی، خشکه چینی )احداث رفیوژمیانی توسط نیوجرسی (و... ایمن سازی شده اســت.تربت جو ، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه اطراف مدارس را 
یکی از مهمترین اقدامات برشمرد و گفت: در این طرح اقدامات ترافیکی شامل خط کشی معابر منتهی به مدارس به همراه ایمن سازی محوطه ایستگاه های اتوبوس 

جهت تردد ایمن عابران پیاده انجام شد.

استفاده از فاینانس فوری ترین راه حل برای بهبود حمل و نقل عمومی
| رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل ترافیک شورای شــهر تهران، ری و تجریش با اشــاره به اینکه در حوزه حمل و نقل عمومی با کمبود واگن مترو و 
اتوبوس مواجه هســتیم، گفت: استفاده از فاینانس می تواند اولین راه حل برای این مشکل باشــد.به گزارش کائنات و به نقل از تهران سما؛ محمد علیخانی رئیس 
کمیســیون عمران حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران با اشــاره به اینکه عمر مفید و استاندارد هر اتوبوس 8 سال اســت، اظهار کرد: با بررسی هایی که انجام 
داده ایم بیشتر اتوبوس های تهران باالی 8 سال عمر دارند. در بحث اتوبوسرانی از برنامه پنج ساله نیز عقب هستیم، اتوبوس هایی نیز به دلیل فرسودگی از رده خارج 
شده و با اتوبوس های نو جایگزین نشده است.محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش مترو با کمبود 
واگن و در اتوبوسرانی با کمبود اتوبوس مواجه هســتیم، تصریح کرد: بخش حمل و نقل عمومی از اولویت های شورا و شهرداری است و به جد پیگیر تقویت ناوگان 
اتوبوسرانی و مترو هستیم.علیخانی افزود: منابع مالی شهرداری محدود است، برهمین اساس باید منابع مالی پایداری را در بخش حمل و نقل عمومی تعریف کنیم 
که در حال حاضر مواردی در دســت بررســی داریم تا درآمدهای جدیدی را در این حوزه تعریف کنیم.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک شورای شهر 
خاطرنشان کرد:کاری که به سرعت می توانیم انجام بدهیم اســتفاده از فاینانس است که درصورت دریافت فایناس 2.5 میلیاردی می توانیم مشکالت حوزه حمل 

و نقل و ترافیک را تا حدودی برطرف کنیم.

میز خبر

خبرنامه

در شهر چه می گذرد

مناطق

رئیس شورای شهر:

سینماهای خاطره انگیز مصادره شده باید احیا شوند

تدوین تجارب شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و انتقال آن به دیگر استان ها
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