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اخبار

گروه هاي داوطلب واکنش اضطراري محالت
شمال تهران توانمندسازي مي شوند

گروه هاي داوطلب واکنش اضطراري محالت شمال تهران با هدف
سنجش آمادگي و بازتواني در ارائه خدمات رساني سريع به شهروندان در
زمان بحران توانمندسازي مي شوند.به گزارش روابط عمومي شهرداري
منطقه يک ،کيوان فاتحي منش دبير ستاد مديريت بحران شهرداري اين
منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت  :تمرين و بازآموزي مسابقات دوام
گروه هاي داوطلب واکنش اضطراري و ايمني با حضور منتخبين خانه هاي
دوام و ايمني محالت شمال تهران برگزار شد.وي گفت :تمرين مسابقات
گروه هاي داوطلب واکنش اضطراري محالت تهران در پايگاه مديريت
بحران شهرداري منطقه يک برگزار شد.فاتحي منش افزود :تيمهاي شرکت
کننده در اين مسابقات شامل منتخبين خانههاي دوام و ايمني محالت
هستند که سال گذشته در مسابقات مرحله اول درون منطقهاي ،حائز رتبه
برتر شدهاند.اين مقام مسئول تصريح کرد  :مسابقات در بخشهاي آمادگي
ي شود
جسماني ،چادر زني ،حمل مصدوم ،اطفا حريق و انتقال آب برگزار م 
که بر اساس امتياز کسب شده هر منطقه چهار تيم به مرحله نهايي صعود
ميکنند و نتيجه رقابت اين چهار تيم رتبههاي اول تا سوم اين مسابقات را
ي کند و از برگزيدگان اين دوره تجليل مي شود.
مشخص م 

تأمین روشنایی پل های عابر پیاده
بزرگراه امام علی (ع)

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه  7از خدمت رسانی به
شهروندان و تأمین روشنایی پل های عابر پیاده بزرگراه امام علی(ع) خبر
داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7هاله خدادادی با اعالم
این مطلب افزود :یکی از عوامل تأثیرگذار در منظر شهری ،پل های عابر
پیاده هستند که طراحی و نورپردازی آنها به بهبود چشماندازهای شهری
کمک می کند.وی تصریح کرد :امروزه عابرین پیاده بیشتر درگیر ترافیک
های معابر بوده که یکی از راه های موثر برای کاهش تصادفات عبور و مرور
از خیابان و یا ترافیک معبرها ،پل های عابر پیاده هستند که رسیدگی به
این المان شهری و رفع مشکالت آن می تواند باعث ترغیب شهروندان
برای استفاده از این مهم باشد.رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 7
تاکید کرد :شهرداری منطقه  7با بازدیدهای روزانه تیم های اجرایی سعی
دارد تا ضمن رفع بهنگام مشکالت شهری به المان های شهری که برای
استفاده عموم است توجه ویژه ای داشته باشد.وی یادآور شد :در تشریح
برنامه های اجرایی اداره زیباسازی برای خدمت رسانی به شهروندان و ارتقاء
ایمنی حاشیه های کناری و بی دفاع بزرگراه ها ،به تأمین روشنایی پل های
عابر پیاده در بزرگراه امام علی(ع) و کوچه فتاحی منش اشاره کرد.به گفته
رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه  7این عملیات طی  3شب توسط
اکیپ اجرایی زیباسازی و با استفاده از نوار نئوفلکسی انجام شده که مورد
استقبال و رضایتمندی شهروندان در این محل قرار گرفت.

آغاز اجرای طرح نیم رخ
در محالت شمال شرق تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  4از آغاز اجرای
طرح نیم رخ در محالت بیست گانه منطقه  4خبر داد و گفت :در این طرح
پتانسیلهای اجتماعی و فرهنگی و ..محالت شناسایی می شود.به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،4سید ابوذر حسینی با بیان این خبر افزود :طرح
نیم رخ محله فرایند شناسایی و ضبط سرمایه ها و منابع فرهنگی و اجتماعی
جوامع محلی است که به منظور تهیه و تکمیل بانک اطالعات اجتماعی و
فرهنگی و اقتصادی مکان محور اجرایی می شود.وی ادر ادامه افزود :در این
طرح  ،کلیه اطالعات اماکن آموزشی و فرهنگی  ،ورزشی ،مذهبی ،بهداشتی و
درمانی ،خدمات عمومی ،فراغتی ،اجتماعی ،تاریخی ،تجاری و گروههای مردم
نهاد با ویژگی مکانی آن بروزرسانی و تکمیل می شود.معاون امور اجتماعی و
فرهنگی منطقه افزود :در همین راستا جلسه ی آموزشی به منظور آشنایی
بیشتر پژوهشگران محالت با چگونگی اجرای طرح و آموزش نکات الزم در
خصوصبلوکگردشی و تکمیل فرمهاتشکیل شد.حسینی در پایان افزود :طرح
نیم رخ توسط پژوهشگران محالت از  17تیرهمزمان در سراسر محالت اجرایی
و حدودا  7ماه نیز به طول خواهد انجامید.

حضور پررنگ منطقه  22در سومین جشنواره،
همایش و نمایشگاه عمران شهری

همزمان با برگزاری جشنواره و نمایشگاه عمران شهری در مرکز
همایش های برج میالد منطقه  22نیز به منظور ارائه توانمندیها و
دستاوردهای دوازده ساله خود در مدیریت شهری و تجربه های خود در
اجرای پروژه های شاخص شهری با استفاده از روش های نوین اصالع
رسانی حضور پررنگ داشت.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،22همزمان با برگزاری سومین جشنواره و نمایشگاه عمران شهری که
با مشارکت دبیرخانه کالنشهرها و معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران
در مرکز همایشهای برج میالد برگزار شد ،معاونت فنی و عمرانی منطقه
 22حضور فعال داشت .ساالری پور معاون فنی و عمرانی منطقه  22در
این خصوص گفت:حوزه فنی عمرانی منطقه نیز به جهت ارائه توانمندیها
و دستاوردهای دوازده ساله خود در مدیریت شهری و تجربه های خود
در اجرای پروژه های شاخص شهری با استفاده از روش های نوین اطالع
رسانی از جمله تصویر مجازی ،فیلم و عکس ،پاوریونت و بروشور و پوستر
اقدام نمود ،بنحوی که بخش تصویر مجاری به دلیل پایه فناوری ارائه
مطالب مورد توجه بخش اعظمی از مدیران و صاحب نظران قرار گرفت
و قابل ذکر است با توجه به اینکه در تصویر مجازی امکان نمایش پروژه
ها قبل از ساخت بصورت حجمی داخلی و خارجی وجود دارد در جهت
تصمیم سازی برای مدیریت شهری نقش بسزایی می تواند داشته باشد.

برنامه های ورزشی و تفریحی منطقه 13
در فصل تابستان

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  13با اشاره به برنامه
های ورزشی منطقه به مناسبت غنی سازی اوقات فراغت شهروندان از
برگزاری اختتامیه مسابقات محالت و جشنواره فرهنگی و ورزشی طالب و
مسابقات خیابانی خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 13
یاسر گریوانی  ،معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در خصوص غنی سازی
اوقات فراغت شهروندان در فصل تابستان گفت  :این برنامه ها در بخش
های مختلف از جمله جشنواره ،نمایشگاه ،دوره های آموزشی ،مسابقه،
ایستگاه های فرهنگی و ...برای تمامی گروه های سنی برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه مسابقات ورزشی محالت گفت  :مسابقات
ورزشی محالت با تجلیل از برگزیدگان این دوره از رقابت ها در رشته
های مختلف در منطقه به کار خود پایان می دهد.معاون اجتماعی و فرهنگی
منطقه همچنین از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی طالب خبر داد و گفت
 :این جشنواره گامی مثبت در جهت تلفیق ارزشهای دینی و ورزش است که
با استقرار غرفههای متنوع و فعاليت های متعدد  ،فضای خوبی را برای تفريح
طالب  ،روحانيون و خانواده های آنان فراهم می آورد.وی در خصوص مسابقات
خیابانی در بوستان های محوری تصریح کرد  :این مسابقات در رشته های
مختلف ورزشی متناسب با فضای باز در حال برگزاری است.گریوانی در خصوص
نواختن زنگ تحرک در کلیه بوستان ها افزود :منطقه  13با  54ایستگاه فعالیت
بدنی در بخش بانوان و اقایان در بوستان ها بین ساعت  7تا  8صبح فعال می
باشد که روزانه روزانه قریب به  2000نفر از شهروندان ورزشکار سطح منطقه از
این ایستگاه ها بهره مند می شوند.

گردهمایی بزرگ دوستداران زمین
در منطقه  10تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست از اجرای مراسم گردهمایی
دوستداران زمین با هدف نهادینه سازی فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا و
کاهش زباله خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10امیر
رشیدی ضمن اعالم این خبر با اشاره به ضرورت اجرای برنامه های آموزشی
و ترویجی برای حفظ و صیانت از محیط زیست گفت :در گردهمایی بزرگ
دوستداران زمین گروه های مردمی حامی طبیعت در روز  3مرداد از ساعت
 10تا  12در بوستان شهید عرب گرد هم می آیند و ضمن حمایت از
طبیعت این موهبت الهی از برنامه های مختلف تدارک دیده شده توسط
معاونت خدمات شهری و محیط زیست بهره مند می شوند.معاون خدمات
شهری و محیط زیست یادآور شد :مسابقه نقاشی ،اجرای آموزش بهترین
ها از دورریختنی ها و برپایی نمایشگاه از آثار دست ساز ،داستان نویسی با
موضوع بازیافت ،پاکسازی محیطی و تشکیل زنجیره انسانی با قرائت بیانیه
و شعارهای زیست محیطی به همراه سخنرانی آموزشی استاد منعم موسس
خانه محیط زیست از دیگر برنامه های این گردهمایی می باشد که توسط
اداره بازیافت منطقه تدارک دیده شده است.
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شهری
در حوزه های فنی و عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک ،خدمات شهری و محیط زیست و اجتماعی و فرهنگی صورت میگیرد؛

افتتاح  88پروژه شاخص منطقه  19با حضور شهردار تهران

 88پروژه شاخص شهرداری منطقه
 19در حوزه های فنی و عمرانی ،حمل
و نقل و ترافیک ،خدمات شهری و
محیط زیست و اجتماعی و فرهنگی طی
مراسمی با حضور شهردار تهران افتتاح
می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،19پیمان قربانی شهردار منطقه
با اشاره به اجرا و تکمیل این پروژه ها در
راستای ارتقای سطح معیشت شهروندان
و کاهش فاصله شمال و جنوب تهران
بیان کرد :این منطقه مفتخر به آماده
سازی بزرگترین مرکز معاینه فنی خودرو
جنوب تهران طی سالهای اخیر است که
با مساحتی بالغ بر  9هزار متر مربع در
حاشیه بلوار شقایق احداث شده است.
وی همچنین از تکمیل ساختمان
سه سرای محله در سطح منطقه خبر
داد و گفت :با تکمیل و تجهیز سراهای
محالت خانی آباد نو جنوبی ،رسالت و
شهید کاظمی تمامی محالت این منطقه
مجهز به امکانات سرای محالت شدند.
به گفته وی در راستای افزایش
خدمات بهداشتی درمانی به شهروندان،
فاز دو درمانگاه شهرداری این منطقه
تکمیل شده و هم اکنون آماده ارائه

خدماتی است که کمبود آنها در فاز یک
ساختمان این درمانگاه احساس می شد.
شهردار منطقه اجرای روکش
اساسی  23معبر اصلی ،ساماندهی و
ایجاد پهلوگاه اتوبوس در حاشیه بزرگراه
خلیج فارس ،احداث کندرو در ضلع
شمال بزرگراه آزادگان مقابل درب شماره
5و  6تره بار ،احداث پل موتور رو در
بزرگراه آزادگان ،احداث میادین شقایق،
باران ،مهرآور و شهریار ،احداث بلوار
زیرگذر (دانشگاه آزاد -خلیج فارس) و نیز
دوربرگردان جنوب به جنوب در بزرگراه
بهشت زهرا را از دیگر پروژه های شاخص

حوزه فنی و عمرانی منطقه اعالم کرد.
همچنین در حوزه حمل و نقل و
ترافیک طی سالهای اخیر شاهد ساخت
ساختمان آموزشی پارک ترافیک ،اجرای
رمپ ورودی روستای پالئین ،اصالح
هندسی چهار دسترسی بزرگراه آزادگان،
ایجاد دسترسی تندرو به کندرو بزرگراه
آیت اله سعیدی ،احداث و بهسازی
پایانه های اتوبوسرانی ،اصالح هندسی
و بازپیرایی معابر عمومی ،احداث فاز
ا ول سقف سرپوشیده پایانه شهید
سروری و احداث و بهسازی پایانه
تاکسیرانی بوده ایم.

قربانی در ادامه با تشریح مهمترین
پروژه های شهری آماده افتتاح منطقه
گفت :در حوزه شهری اقدامات مختلفی
برای توسعه فضای سبز و نگهداشت
بوستانها انجام شده که آماده سازی دو
بوستان باران و الجواد برای بهره برداری
معلولین ،احداث بوستان شهدای صالح
آباد ،توسعه فضای سبز بوستان والیت و
تقاطع آزادگان و سعیدی ،ایجاد سیستم
روشنایی با نصب  23پایه در بوستانها
و فضاهای سبز و نیز حاشیه  66معبر
اصلی ،ایجاد سیستم آبرسانی تحت فشار
و احداث مخزن بتنی  2هزار متر مکعبی
بوستان افرا از جمله آنها است.
عالوه بر این در این حوزه پروژه
های متنوعی همچون کاشی کاری
جداره پلهای سواره رو آزادگان،
نورپردازی و زیباسازی  780دستگاه پل
های سواره رو ،تأمین روشنایی پل های
عابر پیاده و نورپردازی بدنه سبز بوستانها
و فضاهای سبز ،مکانیز کردن پل عابر
شهید کاظمی ،بازپیرایی میادین سطح
منطقه ،نصب  520عدد مبلمان شهری
و بازسازی و راه اندازی چراغ های سوالر
بوستان والیت و نیز احداث ساختمان
مرکز آموزش پسماند صورت گرفته است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21خبر داد؛

اجرای بیش از سی عنوان ویژه برنامه های متنوع فرهنگی در هفته ملی حجاب و عفاف

معاون امور اجتماعی و فرهنگی
منطقه  21از اجرای بیش از سی
عنوان برنامه اجتماعی و فرهنگی
به منظور پیشگیری از آسیب های
اجتماعی و با هدف ارتقاء سطح
بینش دینی دختران و بانوان شهروند
در زمینه عفاف و حجاب همزمان با
«هفته ملی عفاف و حجاب» خبر داد.
به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه ،21امیر جاوید
پورمعاون امور اجتماعی و فرهنگی
این منطقه با بیان اینکه  21تیر ماه
سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف
حجاب در سال  1314؛ به عنوان روز
ملی حجاب و عفاف در تقویم رسمی
کشور نامگذاری شده ،گفت :با توجه به
اهمیت ویژه موضوع حجاب و عفاف که
در آموزه های دین مبین اسالمبارها بر
رعایت در جوامع اسالمی تاکید شده
است پس از پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی این مهم به عنوان یکی از
مولفه های ترویجی در کشور مورد
توجه ویژه قرار گرفت که در همین
راستا به صورت نمادین از تاریخ 19
لغایت  25تیر ماه را در تقویم فرهنگی

کشور با عنوان هفته حجاب و عفاف
نامگذاری شد.
جاوید پور در ادامه با اشاره بهاهمیت
روزافزون ترويج و تعمیق فرهنگ عفاف
و حجاب در جامعه امروزافزود :معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران همواره کوشیده است برنامه های
آموزشی و فرهنگی ویژه ای را به منظور
ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ عمومی
شهروندان درراستای تعمیق فرهنگ
عفاف و حجاب در جامعه شهری تهران؛و
نقش آن برتحکیم بنیان خانواده ها را در
دستورکار اجرایی خود داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری کارگاه
ها و گردهمایی های متنوع پیرامون
موضوع «حجاب و عفاف» در سطح
منطقه 21گفت :این نشستها از
هفدهم تیرماه آغاز شده و تا بیست و
پنجم تیرماه که روز پایانی این هفته
است ،ادامه داشت.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی
منطقه 21با بیان اینکه کارگاههای
آموزشی برای مخاطبین در گروه های
سنی مختلف به صورت مجزا تشکیل
شده ،افزود :مخاطبین این کارگاه های

آموشی دختران و بانوان  15الی 25
سال ،دختران و بانوان  25الی 35
سالبودند و همچنین کارگاهی ویژه
برای دختران گروه سنی  9تا 15
سال به دلیل رشد روانی و جسمانی
دوران بلوغ که با آن مواجه هستند در
نظر گرفته شده بود تا آموزش هایی
ویژه برپایه شناخت تحوالت جسمی
و ذهنی این دوره سنی خاص در این
کارگاه به شرکت کنندگان ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول؛ برپایی
اردوهای آموزشی-تفریحی در مکان
های مختص بانوان چون شهربانوها،
پارکهای بانوان و ...برای بانوان و
دختران شهروند ساکن در منطقه21
از جمله برنامه هایی بود که طی هفته
ملی عفاف و حجاب اجرا شد و نشست
های عفاف و حجاب همراه با پرسش
و پاسخ توسط اساتید مجرب در این
اردوها در نظر گرفته شده بود.
جاوید پور در خاتمه با بیان
اینکه همایش سبک زندگی قرآنی با
تکیه بر عفاف وحجاب ویژه مهدهای
قرآنی سطح منطقه 21در سالن سینما
ققنوس برگزار شد ،تصریح کرد:تمامی

آغاز به کار جمعیت جوانان مطالبه گر

این جمعیت با رویکرد فعالیت های شهری پایتخت در کمیسیون های تخصصی
مرتبط با اقدامات مدیریت شهری با حضور دانشجویان و فارغ التحصیالن مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری رشته های تخصصی مرتبط با مدیریت شهریِ دانشگاه
های صنعتی شریف ؛ صنعتی امیرکبیر ؛ تهران ؛ تربیت مدرس ؛ خواجه نصیر الدین
طوسی ؛ عالمه طباطبایی ؛ شاهد و علوم تحقیقات و مشاوره اساتید و اعضای هیات
علمی دانشگاه های تهران و مدیران ارشد شهری در ادوار گذشته آغاز به کار کرد.این
جمعیت مشاوره و یاری مدیران ارشد شهری را با اهداف و رویکرد عالی مطالباتی
در راستای شناسایی علمی و دقیق آسیب ها و معضالت پایتخت و ارائه راهکارهای
تخصصی و اجرایی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ؛ فنی و عمرانی ؛ معماری و شهر
سازی ؛ سالمت و محیط زیست ؛ حمل و نقل عمومی و ترافیک ؛ حقوقی و رسانه و ...
در پیش خواهد گرفت.

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در اتوبوس های شمال
تهران

تابلوهای راهنمای مسیر خطوط در تمامی اتوبوس های منطقه  3نصب شد .به
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3به گفته ی علیرضا اسفراینی نژاد معاون
حمل و نقل و ترافیک این منطقه ،نصب تابلوهای راهنمای مسیر خطوط در داخل
اتوبوس ها با هدف کمک به تعیین مسیر و راهنمایی مسافران انجام شد.وی افزود:
شهروندانی كه از خطوط اتوبوس رانی استفاده میكنند ،میتوانند مسیر مورد نظر خود
را با شناسایی رنگ تابلو راهنما انتخاب كنند و به سهولت اتوبوس مورد نظر خود را سوار
شوند.همچنیناسفراینینژادابرازکرد:تمامایستگاههایاتوبوسسطحمنطقهبهنقشه
های جدید راهنمای مسیر مجهز شدند.معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  3ادامه
داد :شهروندان میتوانند با ارسال شماره ایستگاه به عدد پیامکی» »2000111از زمان
دقیق حضور اتوبوس ها در ایستگاه ها آگاه شوند.

تبدیل قطعات جنگلی غرب تهران به بوستان

تبدیل قطعات جنگلی غرب تهران به بوستان  ،برای استفاده بهینه شهروندان از
فضای سبز در دستور کار منطقه پنج قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه پنج ،علی بخشی رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه  5با تاکید برمیزان
اثر بخشی فضای سبز بر روحیه شهروندان ،از تبدیل قطعات جنگلی سطح منطقه
به بوستان ،برای استفاده کاربردی تر و بهینه تر شهروندان خبر داد  .در این راستا
قطعه جنگلی بهارستان ،با مساحت  24هزارمتر مربع  ،طبق نقشه اصولی و مهندسی
فضای سبز طراحی و در دست احداث قرار گرفت و تا کنون با احداث معابر آن ،با
پیشرفت فیزیکی  40در صد در حال اجرا می باشد.وی تجهیزبوستان های موجود و
رفع نیازهای مردم درآن را مورد اهمیت قرارداد و گفت :تعمیروبازسازی اساسی آالچیق
های منطقه انجام شد و تا پایان سال تعداد  30چشمه سرویس بهداشتی در بوستان
های نیمایوشیج  ،بوستان ساناز  ،بوستان تندرستی و ...احداث خواهد شد .

آموزش گل و گیاه به  32هزار شهروند
در مزارع خانواده منطقه 15

برنامه های در نظر گرفته شده به
مناسبت هفته ی ملی حجاب و عفاف
با موضوعات مبانی حجاب در قرآن
و معارف اهل بیت(علیهم السالم)،
عفاف و حجاب و تاثیر آن در تحکیم
بنیان خانواده شامل همسرداری و
فرزند پروری ،پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی در جامعه ،محیط کار ،ترویج
سبک زندگی ایرانی-اسالمی؛ شامل
ترویج مد و البسه اسالمی-ایرانی با
توجه به رویکرد تولید ملی و حمایت
از کار و سرمایه ایرانی و همچنین
زیباییهای عفاف و حجاب ،اجرا شد.

دوره آموزشی و مشاوره فضای سبز برای 32هزار شهروند در مزارع خانواده منطقه15
برگزارشدهاست.بهگزارشروابطعمومیشهرداریمنطقه،15دکترانجمنیشهردارمنطقه
با اعالم مطلب فوق افزود :این دوره های آموزشی در سه ماه گذشته توسط مرکزتحقیقات،
آموزش و مشاوره فضای سبز در راستای ترویج فرهنگ سبز زیستن در بین شهروندان،
ارائه اطالعات مربوط به نگهداری ،آبیاری ،کاشت و تکثیر گیاهان به ویژه گیاهان آپارتمانی
و غنی سازی اوقات فراغت برگزار شده است.به گفته وی ،شهروندان پس از گذراندن دوره
آموزشی در مرکز تحقیقات به صورت عملی مراحل کاشت ،داشت و برداشت گونه های
گیاهیکمآبازجملهگیاهانداروییوسبزیجاتفصلیرادرمزارعخانوادهانجاممیدهند
و در انتها محصوالت توسط شهروندان برداشت و مصرف می شود.دکتر انجمنی با اشاره به
اینکهچهارمزرعهخانوادهدرمنطقه 15ایجادشدهاست،افزود:مزارعبوستانهایپامچال،
پردیسبانوان،ولیعصر(عج)ووالفجرمیزبانعالقهمندانوهنرجویاناست.شهردارمنطقه
بیانداشت:محصوالتیمانندهندوانه،طالبی،سبزیخوردن،بامیه،پنبه،آفتابگردان،خیار،
گوجهفرنگیو...دراینمزارعکشتمیشود.دکترانجمنییادآورشد:مهارتهنرجویانبه
حدیباالرفتهاستکهخودنیزازسبزیجاتبذرگیریمیکنندوازاینطریقبذرهایمورد
نیازخودراتأمینمیکنند.

منطقه  9؛ رتبه اول در سومین جشنواره ،همایش و نمایشگاه عمران شهری

سومین جشنواره ،همایش و نمایشگاه
عمران شهری در کشور و بیست و چهارمین
نشست معاونین فنی عمرانی کالنشهرها با
حضور دکتر محمدباقر قالیباف شهردار
تهران ،دکتر علی مطهری نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
مهدی چمران عضو شورای اسالمی شهر
تهرانو معاونین فنی عمرانی مناطق بیست
و دوگانه تهران و کالنشهرها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،9مهندس حمید محسنی شهردار
منطقه با اعالم این خبر بزرگترین دستاورد
این نوع جشنوارهها را انتقال تجربیات و دستاوردهایی دانست که در اجرای
پروژههای عمرانی به دست میآیند و گفت :از جمله موارد مطرح شده در این
برنامه استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری در مناطق بود وبرگزاری نمایشگاه
فرصتی را برای معرفی فعالیتهای حوزه شهری و خدماتی که معاونتهای فنی
و عمرانی هر منطقه یا کالنشهری فراهم آورد.
وی افزود :در نمایشگاه با اجرای فعالیتی ابداعی در غرفهای که به ما
اختصاص داشت فرصتی برای شناختمنطقهبه وجود آمدو زمینههایی برای
معرفی پروژههایی که در قالب پروژههای سرمایهگذاریِ عمرانی براساس برنامه
پنجساله اول و دومپیشبینی شده بود به عنوان فرصتی برای سرمایهگذاری برای
افرادی که عالقمند به مشارکت در بخش مدیریت شهری هستند ایجاد شد.
شهردار منطقه 9با اشاره به بازخوردهای نمایشگاه گفت:پیشنهادهایی برای
مشارکت و سرمایهگذاری در سطح منطقه مطرح شدندکه امیدواریم منجر به
نتیجه شوند و بتوانیم در اجرای پروژهها بجای درآمدهای پایدار شهری و عوارض
بر همراهی و فعالسازی بخش خصوصی و بیان فرصتهای سرمایهگذاری در
منطقه تکیه کنیم.

مهندس محسنی در ادامه با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دوازده ساله
مناطق و حوزههای فنی و عمران اقدامات انجام شده در حوزه فنی عمرانی را به
عنوان مشخصهی شهرداری در دوازده ساله اخیر دانستو تصریح کرد :ما امروز در
حال گذر از یک دوره دوازده سالهی مدیریت شهری هستیم و فعالیتهای حوزه
فنی و عمران در راستای تاکید شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر قالیباف بر
تبدیل کردن شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی اهمیت بسیار
باالیی داشته است چرا که زیرساختهای توسعه در حوزه اجتماعی به فعالیتهای
فنی و عمرانی برمیگردد.
وی به فعالیتهایی در جهت توسعه زیرساختهای اجتماعی اعم از سراهای
محالت ،فرهنگسراها ،مجموعههای ورزشی ،افزایش سرانهها در این زمینهها و
رفع مشکالت ترافیکی در قالب پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت :اقدامات
اجرا شده با آنچه در مدت مشابهش در سطح شهری یا ملی اتفاق افتاده قایل
مقایسه نیست.
مهندس هادی میرزایی معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  9نیز با
اشاره به مورد توجه قرار دادن نیازهای مردم در اجرای پروژههای عمرانی گفت:
در بازدیدهای میدانی تالش کردیم بجای مسئول محور بودن و تصمیمگیری
بر اساس سلیقه مدیران موضوعات مختلف را به بدنه جامعه ببریم و با توجه
به نیازهای مطرح شده از سوی مردم یا شورایاران که نماینده آنها هستند به
شناسایی مشکالت بپردازیم و اقدامات الزم را دستور کار خود قرار بدهیم.
وی افزود :مناسبسازی معابر منطقه با همفکری جانبازان و معلولین عزی ِز
ساکن در آن در دستور کار اجرایی قرار گرفته و در حال حاضر میتوانیم ادعا
کنیم معابر منطقه 9یکی از استاندارترین معابر شهری است و شرایط الزم در
زمینه مناسبسازی را دارد.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  9با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم
و توجه به نقطه نظرات آنها گفت :تاکنون  1900نقطه براساس نیازهای اعالم
شده از سوی شهروندان البته نه در قالب  137یا 1888بلکه از طریق ارتباط
چهره به چهره با مردم در معابر منطقه مورد بررسی قرار گرفته که مهمترین

هفته بدون پالستیک در منطقه  2با شعار
«کیسه پالستیکی کمتر ،زمین پاکتر و زندگی بهتر»

شهردار منطقه دو از اجرای طرح توزیع کیسه های پارچه
ای میان شهروندان در میادین میوه و تره بار منطقه همزمان با
فرارسیدن روز جهانی بدون پالستیک خبر داد .به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه دو  ،عزیزاله نظری با اعالم این مطلب اظهار
داشت  :هفته بدون پالستیک با شعار « کیسه پالستیکی کمتر،
زمین پاکترو زندگی بهتر « با همکاری اداره مدیریت پسماند منطقه
 ،اداره محیط زیست منطقه  ،اداره آموزشهای شهروندی منطقه
 ،اداره سالمت منطقه  ،سازمان میادین تره بار شهرداری تهران و
نواحی 9گانه منطقه آغاز شد.عزیزاله نظری در اجرای برنامه های
هفته بدون نایلکس با اعالم این مطلب افزود :با توجه به نامگذاری
 ۲۱تیرماه به عنوان « روز بدون پالستیک « و با هدف فرهنگ
سازی  ،آگاه سازی و جلب مشارکت شهروندان و همچنین ارتقاء سطح دانش عمومی در زمینه تاثیرات سوء بهداشتی و محیط زیستی
پالستیک بر انسان و طبیعت  ،طرح های ویژه ای در این منطقه اجرا می شود.وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای ترغیب شهروندان
به استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های نایلونی اجرا می شود تصریح کرد  :بهترین راه جلوگیری از استفادهی بی رویه
کیسههای پالستیکی و کاغذی استفاده از کیسههای پارچهای است.وی با اشاره به تهیه پاکتهای کاغذی و کیسههای پارچهای جهت
جایگزینی پالستیک در این روز و در میان میادین سطح منطقه گفت :توزیع بیش از 1000عددکیسه ی پارچه ای  300 ،کیلوگرم
کیسه ی تجزیه پذیر  ،اجرای نمایش و ایستگاههای اطالع رسانی  ،تقدیر از فعاالن کانون های محیط زیست  ،توزیع بروشور و پکیج های
فرهنگی از جمله اقدامات اجرا شده از سوی اداره مدیریت پسماند در هفته ی بدون پالستیک در میادی میوه و تره بار شهرداری منطقه
دو اجرا شد.شهردار منطقه دو در افزود :در اولین گام باید در میان شهروندان گرایش برای مصرف کیسههای پالستیکی را کاهش دهیم
و اطالعرسانی دقیقی نسبت به معایب این کیسهها و تخریبی که در محیط زیست ایجاد میکنند داشته باشیم.نظری در ادامه با تاکید
بر لزوم استفاده از کیسههای تجدیدپذیر تاکید کرد  :شهرداری منطقه دو نهایت سعی خود را دارد که به روز بدون پالستیک برسیم .اگر
بتوانیم در سطح تمامی فروشگاهها استفاده از کیسههای تجدیدپذیر و پارچهای را الگوسازی کنیم ،قطعا میتوانیم الگوی نامناسب استفاده
از کیسههای پالستیکی را در میان شهروندان تغییر دهیم.وی با اشاره به اجرای طرح توزیع کیسه های پارچه ای در مهدهای کودک ،غرفه
های بازیافت و بوستان های سطح منطقه ،یادآور شد :سعی کردیم با تدابیر و برنامه ریزی های انجام شده در طول هفته بدون پالستیک
کارگاه های آموزشی در کانون های محیط زیست و سراهای محالت برگزار و به شهروندان آموزش های الزم در خصوص مضرات استفاده
از ظروف يکبار مصرف و پالستیک داده می شود و آموزشگران بازیافت شهروندان را به استفاده از ظروف گیاهی و نایلکس های زیست
تجزیه پذیر تشویق خواهند کرد تا کیسههای پالستیکی از الگوی مصرف شهروندان حذف شود.

موارد به اجرا درآمدند و سایر قسمتهایی که به صورت جزئی و به علت اجرای
شبکه فاضالب باقیمانده باالفاصله پس از اتمام وبهرهبرداری از آن در دستور کار
قرار خواهند گرفت.
وی افزود :در جلسه نظارت ستادی اقدامات حوزه فنی و عمرانی منطقه 9
در پنج موضوع مورد تقدیر قرار گرفت و مقرر شد این موضوعات به سایر مناطق
ابالغ شوند تا آنها هم بتوانند از این اقدامات ویژه الگوبرداری کنند و بهرهی ناشی
از این فعالیتها در سطح شهر برای ارائه خدمات موثرتر به شهروندان مورد
استفاده قرار بگیرد.
مهندس میرزایی به ارائه فراخوان در زمینه طرحهایی که در منطقه اجرا
میشوند اشاره کرد و گفت:
پس از انتشار فراخوان برای طراحی سردرب شهرک توحید ،دبیرخانه
دانشجویی با بهرهمندی از ظرفیتهای دانشجویی و تاکیدی که بر ایجاد ارتباط
بین شهرداری و دانشگاه وجود داشت طرحهای رسیده را مورد بررسی قرار دادو
یکی از طرحها رابه تصویب رساند که در صورت تامین اعتبار و بررسی موضوعات
دیگر اجرایی میشود.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  9با اشاره به بهرهگیری از رویکرد
معماری ایرانی و اسالمی در حوزه فنی و عمران منطقه گفت :با تایید جناب آقای
مهندس جاوید معاون محترم فنی و عمران شهرداری تهران در کلیه پروژههای
عمرانی منطقه از نمای ایرانی و اسالمی استفاده شده که از این منظر هم فعالیت
منطقه به عنوان الگو محسوب میشود و ما توانستیم این موضوع را حتی به
پروژههای سرمایهگذاری توسعه بدهیم.
مهندس میرزایی اقدامات موثر انجامشده را در نتیجهی استفاده از تجربیات،
دانش و فعالیتهایی دانست که در سایر کالنشهرها اتفاق افتاده و طی این
نشستها با بررسی و بحث و گفتگو درباره آنها به فراخور نیاز منطقه مورد استفاده
قرار گرفته است.
شایان ذکر است که منطقه 9به عنوان منطقه برگزیده در سومین جشنواره،
همایش و نمایشگاه عمران شهریانتخاب شد.

دومین بوستان ویژه معلوالن در منطقه 8
به بهره برداری رسید

شهردار منطقه  ،8از بهره برداری بوستان  3هزار متر مربعی
تمدن برای تردد آسان معلوالن در شرق تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،8بهمن نوری در
این مراسم که با حضور عین القضات مشاور شهردار تهران در امور
توان یابان،مدیران ارشد منطقه و تعدادی از نابیانایان و معلوالن
صورت گرفت؛ گفت :منطقه  8به عنوان اولین منطقه در میان
مناطق  22گانه کالنشهر تهران ،دو بوستان مناسب سازی شده
ویژه معلوالن دارد.
وی افزود :در راستای خدمت رسانی بهتر به معلوالن پس از
مناسب سازی بوستان فدک ،مناسب سازی بوستان تمدن برای
کم توانان و ناتوانان جسمی و حرکتی در دستور کار قرار گرفت.
شهردار منطقه  8اظهار داشت :این طرح شامل انجام اقدامات موثری مانند مناسب سازی ورودی های بوستان ،مناسب سازی
معابر و سطوح شیبدار ،ساخت مسیر ویژه نابینایان به طول هزار و پنجاه متر مربع ،مناسب سازی کفپوش موزاییکی به مساحت 450
متر مربع ،نصب  5نیمکت و  2آبخوری ویژه معلوالن ،نصب نیم ست بدنسازی ویژه معلوالن،نصب  2مجموعه بازی ویژه کودکان توان
یاب و  5تابلو راهنما است.نوری گفت :ساخت  4سرویس بهداشتی مناسب سازی شده،ساخت بریل حرکتی ویژه نابینایان و تامین 2
محل پارک خودرو ویژه معلوالن نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته این طرح است.
شهردار منطقه  ،8با اشاره به این که باید با ایجاد فرصتهای برابر و امکانات برای این افراد  ،مشکالت آنان را کمتر کرد ،گفت:
روند مناسب سازی و تکمیل عملیات عمرانی به منظور ارج نهادن و تکریم معلوالن و جانبازان  ،همچنان در اولویت برنامه های
این منطقه قرار دارد.نوری با اظهار امیدواری از بهبود روند خدمت رسانی به معلوالن این منطقه گفت :از معاونان،مدیران و تمامی
مسئوالن منطقه انتظار دارم که از تمامی ظرفیت های شهرداری منطقه در جهت رفاه حال معلوالن استفاده نمایند و برهمین اساس
باید مناسبسازی معابرجهت استفاده معلوالن باید به گونهای انجام شود که دسترسی به شریانهای اصلی شرق تهران از درب منازل
آنان به سهولت انجام پذیرد و این عزیزان در استفاده از معابر منطقه کم تر دچار زحمت شوند.
وی با اشاره به مناسب سازی سومین بوستان ویژه توان یابان درشرق تهران افزود :بوستان بهارستان به عنوان سومین بوستان
برای تردد آسان این عزیزان در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.شهردار منطقه  8با اشاره به اینکه از سال  84سرانه فضای سبز
در تهران برای معلوالن کمتر از نیم متر بوده و هم اکنون بعداز گذشت  12سال  ،با احداث  44بوستان سرانه فضای سبز برای هر
معلول 6/7متر است که این رقم قابل توجه است.نوری در ادامه با تاکید بر حل مشکالت معلوالن این منطقه تصریح کرد :اگرچه هنوز
تا شرایط ایده آل فاصله بسیار است اما تمام تالش خود را جهت رفاه حال این عزیزان انجام خواهیم داد.

