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امروز در قالــب شــنبه های امید 
و افتخار با حضــور علیرضا زاکانی، 
شــهردار تهــران، روبــان قرمز 
5مرکــز توانمندســازی کوثر در 
مناطق4،8،10و17 قیچی و این مراکز 
افتتاح و بهره برداری می شوند. مرکز 
کوثر منطقه13 هم روز چهارشنبه با 
حضور علیرضا نادعلی، ســخنگوی 

شورای شهر تهران، افتتاح شد.
به گزارش همشهری، مراکز توانمندسازی 
کوثر، ویــژه کســب وکارهایی اســت 
که شــهرداری تهران با رویکرد توســعه 
کارآفرینــی اجتماعی، توانمندســازی 
اقتصادی و ایجاد معیشت پایدار برای زنان 
سرپرست خانوار و کم برخوردار راه اندازی 
مي کند و در اختیار کارآفرینان اجتماعی 
قرار می دهد. مهارت آموزی و ایجاد فرصت 
اشــتغال، اســتقالل و خودکفایی زنان 
سرپرست خانوار از دیگر اهداف این مراکز 
هســتند. به گفته فاطمه یازرلو، معاون 
توانمندسازی امور زنان شهرداری تهران، 
با توجه  به موارد احصا شــده، نیاز است 
تا برای زنان سرپرست خانوار 500شغل 
در مراکز کوثر ایجاد شــود که با حمایت 
شهرداري تهران، این فرصت هاي شغلی 
در مراکز کوثر جدید تا پایان سال ایجاد 
می شــوند. آنطور که این مقام مســئول 
عنوان کرده است: »برخی از مراکز کوثر 
به دلیل عدم بهره برداری درست، تعطیل 
شده بودند که در دوره جدید با واگذاری 
آنها به بهره برداران جدیــد، دوباره فعال 
می شــوند. در واقع این مراکز، مکان های 
امنی هســتند که زنان سرپرست خانوار 
می توانند مهارت هایی چــون خیاطی، 
عروسک سازی، آشپزی، کفاشی، مونتاژ 
قطعات الکترونیک، تولید کاالی خواب 
و... را بیاموزند و کســب وکاری راه اندازي 

کرده و امرار معاش کنند.«

خودکفایی زنان در مراکز کوثر
امروز با حضور شهردار تهران، 5مرکز توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در پایتخت افتتاح و بهره برداری می شود

 اولین خرسندساز برای شهربان
وحریم بان در برج میالد

نخستین جشن  خانوادگی که قسمتی از بسته خرسندساز به حساب می آید، برگزار شد

اجرای بسته خرسند ساز با برگزاری نخستین 

در شهر
جشن خانوادگی پرسنل شهربان و حریم بان در 
برج میالد آغاز شد. به گزارش همشهری، در 
این مراسم که با حضور ۱500 نفر از کارکنان شهرداری همراه بود، 
مدیرعامل شرکت شــهربان و حریم بان گفت: »خوشبختانه 
شهرداری تهران این سیاست را دارد که از زحمات کارکنان خود 

قدردانی کند. یکی از برنامه هایی که آقای زاکانی در چند 
ماه اخیر دنبال می کنند، بســته خرسند ساز است که 
جشن های خانوادگی یکی از آنها ست. با هماهنگی اداره 
کل رفاه و شرکت هادیان شهر موافقت کردند که نخستین 

جشــن را در خدمت همکاران و خانواده همکاران در شرکت 
شهربان و حریم بان باشیم.« مســعود رنجبریان با بیان اینکه 
نیرو های شــهربان و حریم بان در خط مقدم اجرای طرح های 
شهرداری قرار دارند، گفت: »ما نخســتین گروه از شهرداری 
هستیم که شامل این برنامه شدیم و همکاران می توانند تا مدتی 

دیگر از بلیت هایی که دریافت کرده اند در مجموعه برج میالد 
استفاده کنند.«

او با اشاره به اینکه منابع انسانی سرمایه سازمانی هر ارگان هستند، 
افزود: »معاونت خدمات شهری ارتباط مستمر و مستقیمی با 
شهروندان دارد. مصداق آن نیروهای شهربان هستند که ارتباط 
مستمری با شهر و شهروندان دارند و به طور قطع آموزش این 
نیروها با محــور اخالق مداری و بســیاری از موضوعات 
دیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است. شرکت شهربان 
و حریم بان در کسوت یک نهاد حاکمیتی تاسیس شد تا 
بین سازمان های مردم نهاد، دولتی، انتظامی و قضایی در 
چارچوب اسناد و برنامه های مدیریت شهری، به عنوان برنامه ریز، 
هماهنگ کننده و همکار در برقراری انضباط شهری پایتخت 
ایفای نقش کند. تحقق و نتیجه بخشی آن در انجام وظایف محوله 
زمانی رخ خواهد داد که همه بخش های همکار، در حوزه وظایف 

و اختیارات قانونی خود نقش آفرین باشند.« 

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

زاکانی با حضور در مسجد پیامبر اعظم)ص( 
شهر رفسنجان کرمان اعالم کرد

 مبارزه با فقر، فساد و تبعیض 
 از اصالحات ضروری کشور

شهردار تهران گفت: انباشتگی مشــکالت از گذشته تا امروز 
شــرایطی را ایجاد کرده که در این اوضاع و احوال آشفته 3ماه 
اخیر که بزرگ ترین نقطه مواجهه دشــمن با ما بود، بیشترین 
سرمایه گذاری را انجام دادند، اما موفق نشدند آنچه می خواستند 

اتفاق بیفتد.
به گزارش فارس، علیرضا زاکانی در مسجد پیامبر اعظم)ص( 
شهر رفســنجان با مرور شرایط موجود کشــور و وظایفی که 
هرکس نسبت به این شرایط دارد، گفت: انقالب اسالمی حاصل 
همه زحمات پرچمداران حق است؛ بنابراین بزرگ ترین نعمتی 
که برای ما بوده و هست و خواهد بود، نعمت نظام اسالمی  است 
که عمال از پیوستگی دین و حضور گسترده مردم و رهبری یک 

امام به منصه ظهور رسیده است.
شهردار تهران با اشــاره به اینکه هم به اهداف انقالب نزدیک 
شدیم و بعضا رسیدیم و هم در بخش هایی فاصله معناداری با 
آن داریم، ادامه داد: ما اگر بخواهیم 5ویژگی را ماحصل انقالب 
اسالمی بیان کنیم، باید از آزادی، استقالل، جمهوری اسالمی 
برای توسعه معنویت و همچنین گسترش عدالت و پیشرفت 
نام ببریم که اگر این چند مــورد را مرور کنیم، توفیقات جدی 
داشته ایم، اما کاستی هایی هم داشته ایم. ما در مقام استقالل، 
استقالل سیاسی داریم، اما استقالل اقتصادی و فرهنگی نداریم 
و هنوز راه زیادی در این حوزه داریم و آزادی عمومی ما دربند 

تحقق استقالل فرهنگی و اقتصادی است.
زاکانی اضافه کرد: اصل هشــتم که 2فریضــه امر به معروف و 
نهی از منکر اســت، امر به معروف مردم به مسئوالن هم یکی 

از ارکان آن است.
او گفت: ما صحبت از عدالت کردیم، اما اصالحات ضروری امروز 
کشور مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است؛ اینها اساسا ضد عدالت 
هستند و فاصله معناداری بین فقیر و غنی در جامعه وجود دارد 
و انقالبی که یک موی کوخ نشین را به کاخ نشینان نمی داد، یک 
روز مسئوالنش کاخ نشین شدند. صحبت از معنویت کردیم، اما 
فاصله معناداری با آن داریم و باید بازبینی و تالش کنیم جامعه 
معنوی را بر مبنای نگاه دینی و اعتقادی خودمان بنیان بگذاریم.

شهردار تهران در ادامه موارد دیگری را هم مطرح کرد که به طور 
خالصه در زیر می خوانید.

کسی نمی تواند ما را تهدید کند کشوری که در گذشته حداقل امکانات را نداشت، امروز 1
جانیان جهانی ما را متهم می کنند که دارید امکانات پیشرفته به 

روسیه می دهید که علیه اوکراین استفاده کند.
امروز کسی از بعد امنیتی و نظامی نمی تواند حتی ما را تهدید 
کند. تهدید هم که می کنند خودشــان این تهدید را به سخره 
می گیرند، اما این ابعاد پیشــرفت در مافیای تودرتوی اجزای 
مختلفی که در حوزه های مختلف شکل گرفته در ابعاد مختلف 
دیده نمی شــود، بلکه جاهای خاصی دیده می شود که عنایت 
ویژه رهبر معظم و وجود عناصر رهرو مورد تأکید ایشــان در 

آن عرصه ها بوده است، پس در داخل نیاز به یک تحول داریم.

انباشتگی مشکالت کنار می رود انباشتگی مشکالت از گذشته تا امروز شرایطی ایجاد 2
کرده که در این اوضاع و احوال آشفته 3 ماه اخیر که بزرگ ترین 
نقطه مواجهه دشمن با ما بود، بیشترین سرمایه گذاری را کردند، 

اما موفق نشدند آنچه می خواستند اتفاق بیفتد.
دولت و مجلس انقالبی و دستگاه قضایی در حال تالش هستند. 
دولت امروز به ویژه شخص رئیس جمهور تمام تالشش معطوف 
به این است که این انباشتگی مشکالت گذشته را کنار بزند و 
راهی به ســمت آینده باز کند که کار بسیار سختی است. من 
می توانم شهادت دهم که دولت چه زحماتی می کشد، اما این 
انباشتگی نیازمند این است که بخش زیادی از فرصت های دولت 
به جبران گذشته ختم شود تا به ایجاد شرایط مطلوب دست 
یابد. اگر بین موفقیت های ما بنا باشد تصمیم بگیریم، بزرگ ترین 
موفقیت باید در داخل کشور رقم بخورد؛ اگر داخل کشور موفق 
شدیم به صورت خودکار شعار انقالب اسالمی که اثرات آن را در 

جهان می بینیم، عملیاتی می شود.

رمز موفقیت، تبعیت از امامین انقالب دشمن مانند حشره موذی اســت که وجودش محرز 3
است، اما ما نباید زخمی داشــته باشیم که روی زخم بنشیند. 
دشمنی دشمنان و بی عقلی عناصر مرتبط با آنان آشکار است. 
تبعیت از امامین انقالب موجب موفقیت در امور اســت. اینکه 
انقالب تا امروز آمده در تبعیت ملت از ولی و امام جامعه است 
و این ملت نمونه است و باید قدر این ملت دانسته شود. منزلت 
باید در جامعه رشد پیدا کند. تکریم و مشارکت باید صورت گیرد 
تا جامعه رشد کند. نگاه امامین انقالب ما خادمی مردم و ساالر 
دیدن مردم است؛ درحالی که بسیاری از مسئوالن ما این نگاه را 

نداشتند و برایشان فساد حالل بود.

مردم باید همه کاره باشند مردم باید همه کاره این کشــور شــوند. اگر در گام 4
دوم انقالب توانســتیم مردم ســاالری را در تمــام حوزه ها 
نهادینه کنیم، موفق شــده ایم. نظام تربیتی ما مختل است 
که باید با 2ویژگی رشــد و مســئولیت پذیری متحول شود؛ 
خانواده، مدرسه، مسجد، دانشگاه، مراکز آموزشی و تربیتی 
و رســانه ها همه باید نقش آفرین شــوند تــا بتوانند عنصر 
رشدیافته مسئولیت پذیر تربیت کنند که اینگونه نیست. اگر 
از اول انقالب تا امروز مســئوالن یک صدم حاج قاسم بودند و 
دولت هایی که داشتیم مانند شهید سلیمانی تقید و تبعیت از 

امام جامعه داشتند، امروز خیلی جلوتر بودیم. 

محســن هرمــزی، مدیرعامل شــرکت 
متروی تهران از بهره برداری ۹کیلومتر 
بخــش میانــی خــط 6متــرو در آینــده 
نزدیک خبر داد. او گفت: »حدفاصل 
ایســتگاه متــروی امــام حســین)ع( تــا 
دانشــگاه تربیت مــدرس ۹کیلومتــر 
اســت که هیچ ایســتگاه فعالــی ندارد 
و مشــکل اصلــی، تأمیــن برق بــود که 
با رفع این مشــکل به زودی تست گرم 

میانی خط 6مترو انجام می شود.«

9
کیلومتر

مهدی گلشــنی، مدیــرکل حمل ونقل 
امــور مناطــق معاونــت  عمومــی و 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 
با بیــان اینکــه طــرح جمــع آوری زوائد 
ترافیکــی بــا همــکاری پلیــس راهــور 
انجــام می شــود، گفت: »حــدود 30تا 
35درصــد چراغ هــای چشــمک زن 
ســطح شــهر زائد هســتند و این موارد 

شناسایی و جمع آوری می شوند.«

35
درصد

ســیدمجتبی شــفیعی، مدیرعامــل 
ترافیــک  و  حمل ونقــل  ســازمان 
شــهرداری تهــران از اصــاح هندســی 
77نقطــه حادثه خیــز در تهــران خبــر 
داد و گفــت کــه بــا ایــن اقــدام آمــار 
تصادفات جرحــی و فوتی در این نقاط 
کاهش یافته است. به گفته او، اصاح 
هندسی در 330نقطه یا شروع شده یا 

به اتمام رسیده است.

77
نقطه

برخورد با مافیای کودکان کار
معاون امــور اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران 
در تشــریح برنامه های ســاماندهی کودکان کار و 
خیابان گفت که موضوعات قضایی پیگیری شــده 
تا با مافیایی که پشــت صحنه وجــود دارد و از این 
کودکان سوءاستفاده می کند و درواقع سوداگری در 
آن نهفته است، برخورد شود. به گزارش همشهری، 
محمدامین توکلی زاده با بیان این مطلب عنوان کرد 
که دستگاه هایی چون ســازمان بهزیستی، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، نیروی انتظامی و قوه قضاییه 
در این کمیته حضور دارند. او با اشــاره به اقدامات 
انجام شده در ادوار گذشته گفت: »آموزش هایی که 
برای کودکان پیش بینی شده بود، مقطعی بود، اما 
اکنون عالوه بر آموزش، تالش می کنیم همکاری با 
مراکز مردم نهاد را گسترده کنیم؛ چراکه بخشی از 
اقدامات در حوزه کودکان کار باید توسط تشکل ها 
و سازمان های مردم نهاد انجام شــود.« به گفته او، 
یکی دیگر از برنامه های ســاماندهی کودکان کار و 
خیابان، گفت وگو با خانواده آنهاست. در این زمینه 
برنامه ریزی صورت گرفته و بســته ای آماده شده تا 
ارتباط با خانواده این کودکان برقرار شود. توکلی زاده 
همچنین با بیان اینکه جمع زیادی از این کودکان 
اتباع سایر کشورها و غیرایرانی هستند، تأکید کرد: 
»نمایندگان استانداری و فرمانداری که در قرارگاه 
اجتماعی حضــور دارند موظف شــده اند تا بخش 
غیرایرانی این کودکان را ســاماندهی و برای آنها 
تدبیری اتخاذ کنند. باید پیمانکاران موظف  شوند  از 

کودکان کم سن وسال استفاده نکنند.«

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گزارش 2

خرید رادار نفوذی زمین
ســیدمحمد آقامیــری، رئیــس کمیتــه 
عمران شــورای شــهر تهــران: شــهرداری 
تهــران قصــد دارد بــرای فروریزش هــا 
دســتگاه رادار نفــوذی زمیــن خریــداری 
کند کــه این دســتگاه بــه  خــودرو نصب 
می شــود و وقتی خودرو در ســطح معابر 
شــهر حرکــت می کنــد، اگــر زیــر معابــر 
شهر، گودال یا حفره ای باشد که موجب 
فروریزش شود، آن را شناسایی می کند. 
ایجاد تغییــرات در خاک موجــب ریزش 
شــده و می تواند به شــریان های حیاتی 
شــهر همچــون لوله هــای آب، دکل برق 
و... صدمــه وارد کنــد کــه پیشــگیری 
از فروریــزش، گام مهمــی در راســتای 

پیشگیری از بروز اتفاقات بعدی است.

 بازپس گیری 
103ملک شهرداری تهران

داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی 
شهرداری تهران: 103ملک شهرداری که 
در ادوار گذشته به غیر واگذار شده بود 
و در تصرف اشــخاص حقیقی و حقوقی 
قرار داشــت با پیگیری های انجام شده، 
رفع تصرف و پس گرفته شدند. منطقه 
یک بــا رفــع تصــرف 37ملــک رکــورددار 
اســت. رتبه دوم مربــوط به منطقــه 6 با 
13ملک است و منطقه 1۲ هم با ۸ملک 
در رتبه سوم قرار دارد. 7ملک در مناطق 
1۹و ۲۲، 6ملــک در منطقــه 1۸ و 4ملک 
در مناطــق ۲و 5، تنها بخشــی از اماکی 

هستند که رفع تصرف شده اند.

بهسازی 400 معبر در بافت فرسوده

400 معبری که طی ماه های اخیر در بافت فرسوده مناطق۹،10،12،13،14و17 مکث
بهسازی شده اند، امروز در بیســتمین برنامه شــنبه های امید و افتخار به 
بهره برداری می رسند. به گفته عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری 
تهران، برای بهســازی این معابر حدود 2هزارو330میلیارد ریال هزینه شده 
است. او با بیان اینکه 5۶ هزارو5۶۶تن آسفالت ریزی و 2۹هزارو7۶2مترمربع 

اجرای عملیات نهر، صورت گرفته، عنوان کرد: »این بافت ها یا هســته های 
قدیمی به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شده اند و نوسازی و بهسازی 
بافت های فرسوده از اولویت های مدیریت شــهری بوده و می تواند فرصتی 
مناسب برای توسعه پایدار شهری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

و... ایجاد کند.«

 واگذاری مراکز کوثر 
در 4مرحله

کارآفرینانــی کــه قصــد دارند 
در راســتای حمایــت از زنــان 
سرپرست خانوار، کسب وکارشان 
را در مراکز کوثر توسعه دهند باید 

از 4مرحله  عبور کنند.

کارآفرینــان ابتدا باید به  اداره کل امــور بانوان در 1
خیابان عدالت خواه، نبش کوچه 
مرعشی یا اداره امور بانوان مناطق 
طــرح  و  کننــد  مراجعــه 

کسب وکارشان را ارائه دهند.

کارشناسان و مشاوران،  طرح کسب وکار اجتماعی 2
ارائه شده توســط کارآفرینان را 

بررسی می کنند.

در صــورت تأیید طرح،  گواهی صالحیت توسط 3
کارشناسان صادر می شود.

بــرای  کارآفرینــان  بهره برداری از مرکز کوثر 4
باید در مزایده شرکت کنند و پس 
از برنده شدن، می توانند فعالیت 
خود را در این مراکز با جذب زنان 
سرپرســت خانوار، بدسرپرست و 

کم برخوردار شروع کنند.

مشخصات مراکز جدید

  با بهره برداری از 2مرکز جدید در منطقه4 
زمینه اشتغال برای 30زن سرپرست خانوار 

فراهم خواهد شد.

  کوثر شــماره3 در منطقه8 بــه تولید 
پوشــاک مردانه اختصاص دارد کــه عالوه بر 
زنان سرپرست خانوار، 20نفر از زندانیان رأی 
باز)متهم از آزادی مشــروط استفاده می کند 
و فرصت فراگیری شــغل را هم دارد.( و زنان 

بدسرپرست در آن مشغول به کار می شوند.

  افتتاح مرکز توانمندسازی کوثر منطقه10 
فرصت اشــتغال بــرای 15تا20نفر از زنان 

سرپرست خانوار را فراهم می کند.

  مجتمع کاری و حرفه ای کوثر در منطقه17 
بهره برداری می شــود. این مرکــز حدود هزار 
مترمربــع مســاحت دارد و بیــش از 100زن 
سرپرســت خانوار در زمینه های طراحی، 
خیاطی و دیجیتــال مارکت مشــغول به کار 

می شوند.

وضعیت مراکز کوثر 
در قاب اعداد

اکنون 80 مرکز کوثر 
در تهران وجود دارد.

بیش از ۹00 زن 
سرپرست خانوار 

در این مراکز مشغول به کار 
شده اند.

حدود 80درصد 
مراکز کوثر در زمینه 

تولید پوشاک فعال 
هستند.

در تمامی مناطق 
22گانه مراکز 

توانمندسازی کوثر 
راه اندازی شده است.

شهرداری تهران پیش بینی 
کرده بود تا پایان 

سال 15مرکز کوثر 
راه اندازی کند.

امروز با بهره برداری از 
5مرکز جدید، برای 

250زن 
سرپرست خانوار 

شغل ایجاد می شود.
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 افزایش نیروی متخصص شهرداری
با همکاری دانشگاه علمی- کاربردی

دانشجویان دانشــگاه  علمی-کاربردی در دوران رکود 

آموزش
دانشگاه ها 20 درصد رشد داشتند؛ دانشگاهی که ارتباط 
نزدیکی با شهرداری تهران برای آموزش نیروها دارد. . به 
گزارش همشهری، رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی 
واحد استانی تهران شرق  می گوید: طبق برنامه قرار است 
دانشگاه علمی - کاربردی نیروهای مهارتی و متخصص را 
برای شهرداری تهران تامین کند. خداداد واحدی، با بیان 
اینکه اگر ۸00 هزار دانشجوی فارغ التحصیل ساالنه در مقطع  کارشناسی 
ارشد و 20 هزار دانشجوی دکتری نتوانند در رشته و تخصص خودشان 
استخدام و جذب شوند خسارت مادی و معنوی سنگینی به جامعه تحمیل 
می شود  افزود: در حال حاضر برنامه های آموزشی این دانشگاه با همکاری 
بیش از 40 وزارتخانه، ســازمان و نهاد، برنامه ریزی و اجرایی  می شــود 
وشــهرداری تهران یکی از فعالترین این مراکز است که بخش مهمی از 
نیازهای تخصصی خود را با حضور افراد در رشته هایی نظیر حمل و نقل 
ریلی، عمران گرایش ساختمان ســازی و حمل و نقل شهری، ایمنی و 

بهداشت و محیط زیست و بسیاری از رشته های دیگر برطرف می کند. 


