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آغاز اجرای طرح پایش مستمر «آفت سفید بالک»
در فضای سبز شهری ورودی غربی پایتخت

شهردار منطقه 21از
آغاز اجرای طرح پایش
مستمر «آفت سفید بالک»
در فضای سبز شهری
موجود در سطح این منطقه
همزمان با شروع فصل بهار
و یورش این آفت نباتی به
درختان توت و زیتون خبر
داد.
به گزارش روابط
شهرداری
عمومی
منطقه ،21رحمانی شهردار
این منطقه با اعالم خبر فوق گفت :مرکز تحقیقات ،آموزش
و مشاوره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست
منطقه 21همچون سنوات گذشته با عنایت به اهمیت پایش مستمر
از روند مبارزه و کنترل «آفت سفید بالک» شروع به اجرای طرح
پایش این آفت با توجه به تجمع بیشتر سفیدبالک ها در برگ های
درختان توت و زیتون از طریق شمارش آنها روی برگ درختان و
سنجش کیفی آلودگی درختان به این آفت کرده است.
وی با اشاره به شروع این طرح پایشی از اواخر اسفند ماه سال
گذشته افزود :فعالیت های پیشگیری از شیوع «آفت سفید بالک»
از اسفندماه سال 96در سطح منطقه 21آغاز شده و پیش بینی های
الزم برای کنترل «آفت سفید بالک» با هماهنگی کارشناسان گیاه
پزشکی مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز (تام) صورت
گرفته و همچنین اجرای موارد ابالغی از سوی پیمانکاران فضای
سبز از جمله آبشویی مستمر ،نصب کارت و رول های زرد در برنامه
کاری لحاظ شده است.
رحمانی در پایان یادآور شد :در این راستا از اسفند ماه سال96
تا فروردین سال 97کارت های زرد رنگ بر روی درختان توت و
زیتون منتخب در قسمت های مختلف نواحی یک ،دو و سه نصب
شده که به صورت هفتگی نیز بررسی و تعویض می شوند و عالوه
بر تعویض کارت های زرد ،میزان آلودگی به آفت برگ درختان با
پایش روزانه توسط کارشناسان مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره
فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه 21در
قالب گشت های مستمر در سطح معابر صورت می گیرد.
الزم به ذکر است ،معابر منتخب دارای کانون های اصلی آفت
سفید بالک جهت نصب کارت زرد در ناحیه یک شامل خیابان های
فجر ،مالک اشتر ،بلوار اصلی تهرانسر و بوستان ریما و در ناحیه دو
در شهرک فرهنگیان-آزادی و شهرک دانشگاه تهران می باشد.

عید دیدنی میان دو عید با توان یابان
پایتخت به میزبانی منطقه 10

پانزدهمین مراسم عید دیدنی با حضور گسترده توان یابان
شهر تهران در راستای افزایش روحیه شادابی و نشاط و ایجاد
فرصت مناسب برای بهره مندی این عزیزان از فضاهای شهری در
بوستان  22بهمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10این مراسم
به مناسبت عید نوروز و عید بزرگ مبعث حضرت ختمی مرتبت
محمد مصطفی (ص) با حضور محمود میرلوحی عضو شورای
اسالمی شهر تهران ،محمودنژاد رییس انجمن معلوالن شهر تهران،
جمعی از معاونین و مدیران منطقه در بوستان  22بهمن برگزار شد
و مورد استقبال توان یابان و خانواده هایشان قرار گرفت.
گفتنی است در این مراسم ضمن اجرای برنامه های شاد و
متنوع ،ایستگاه سالمت و مشاوره تغذیه ،روانشناسی ،ورزشی و
تفریحی و نیز برگزاری جنگ شادی ،به سفره های هفت سین
برگزیده نیز جوایزی تعلق گرفت و تمامی خانواده های حاضر در
این برنامه ضمن ابراز خرسندی از اجرای این مراسم خواستار تداوم
برنامه فوق شدند و روز خوب و خوشی را در کنار هم سپری کردند.
این گزارش می افزاید در حاشیه این مراسم محمود میرلوحی
ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری این مراسم گفت :بوستان  22بهمن
به بهترین شکل ممکن برای معلولین مناسب سازی شده به صورتی
که در ورودی این بوستان توسط نیروهای حریم بان و شهربان
به معلولین ویلچر داده می شود تا بتوانند به راحتی تردد کنند.
همچنین تمام سطح پارک برای عبور معلولین مناسبسازی شده و
تجهیزات ورزشی مناسب در آن قرار گرفته است.
وی تاکید کرد :باید اجرای چنین پروژههایی را مورد تشویق
قرار دهیم تا سایر بوستان ها نیز این مناسبسازی را در کل فضای
تهران اجرایی کنند.

 4هزار متر مربع از پیاده روهای منطقه 15
بهسازی شد

بیش از  4هزار مترمربع از پیاده روهای منطقه  15با هدف
حفظ و نگهداشت شهر و تسهیل در عبور عابرین پیاده طی سال
گذشته بهسازی و مرمت شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،15علیرضا حالجیان معاون فنی و عمران شهرداری
منطقه با بیان مطلب فوق افزود :در راستای بهبود منظر شهری
 ،افزایش مقاومت الیه های زیرسازی و بهداشت معابر پیاده از نظر
زیست محیطی ،بازسازی و مرمت معابر پیاده با استفاده از مصالح
استاندارد در شش نواحی انجام شد.به گفته وی در مجموع  4هزار
و 163مترمربع بهسازی پیاده رو ها منطقه ،بیشترین عملیات در
معابر ناحیه یک به مساحت  1211اجرا شد.
حالجیان در ادامه خاطرنشان کرد :عملیات پیاده روسازی در
معابر ناحیه دو به متراژ  553مترمربع در انتهای خیابان نصریک ،
بلوار ابوذر حدفاصل خیابان هانی تا خیابان بقایی ،ناحیه 4به متراژ
 1050مترمربع در شهرک کاروان خیابان امام زمان(عج) از خیابان
اسکندرلو ،ناحیه  5به متراژ 173مترمربع و ناحیه  6به متراژ 841
مترمربع در مسگرآباد ،پشت دیوار بیمارستان و مسعودیه ،خیابان
ده متری چهارم انجام شد.
به گفته وی این عملیات در ناحیه  7به متراژ  335مترمربع
در قیامدشت ،ابتدای خیابان باهنر حدفاصل کوچه  10تا  12و
خیابان ولیعصر شمالی از نواحی حریم منطقه به اجرا درآمد.

ترافیک بلوار فردوس غرب ساماندهی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  5از انسداد تقاطع خیابان
بهار – فردوس و احداث دور برگردان در تقاطع خیابان فردوس –
الهام به منظور حل معضل ترافیک سطح محدوده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،5محمد باقر
اسدی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه در تشریح ساماندهی
حجم تردد تقاطع خیابان بهار – فردوس که یکی از مهمترین
معابر محدوده غربی منطقه محسوب می شود ،گفت :باتوجه به
تردد فراوان خودروها برای رسیدن به فروشگاه هایپراستار و
محدودیت دسترسی به ضلع جنوب غربی بزرگراه های شهید
باکری و عالمه جعفری ،تمهیداتی نظیر مطالعات گسترده
ترافیکی و اجرای تغییر زمان بندی چراغ های راهنمایی در
ساماندهی ترافیک این معبر موثر واقع نشد لذا با تصویب کمیته
شبکه معابر سازمان ترافیک شهر تهران ،انسداد کامل تقاطع
خیابان بهار –فردوس و مکانیزه شدن پل عابر محدوده فوق،
با هدف کاهش بار ترافیکی این معبر انجام شد.وی افزود :مهم
ترین پیامد انسداد تقاطع خیابان بهار – فردوس انتقال حجم
ورودی محله کوی ارم به بزرگراه شهید باکری و احداث دور
برگردان تقاطع فردوس – الهام بوده است.اسدی در ادامه یاد آور
شد با حذف تمام حرکت های عبوری و تداخل های حرکتی از
تقاطع خیابان بهار – فردوس احتمال وقوع تصادف و تنش های
حرکتی به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافت.

شهری

سرپرست شهرداری تهران:

سرپرست شهرداری تهران با
تاکید بر تالش خود برای فراهم
آوردن زمینه مناسب جهت استقرار
شهردار منتخب شورا و ادامه فعالیت
شهرداری تهران ،گفت :در دوران
سرپرستی ایدهای برای شهردار
شدن ندارم.
سمیعاهلل حسینی مکارم  ،درباره
اولویتهای خود در دوران سرپرستی
شهرداری تهران ،گفت :من به عنوان
سرپرست شهرداری تهران از سوی
شورای اسالمی شهر انتخاب شدم و
این دوران یعنی ایجاد زمانی که شورا
بتواند فرصت کافی را برای انتخاب
شهردار داشته باشد.
وی افزود :در دورانی که به
عنوان سرپرست شهرداری تهران
انجام وظیفه خواهم کرد قطعا
اقداماتی که شهرداری تهران در
زمینههای متعدد اعم از نگه داشت
شهر ،فعالیتهای خدماتی و عمرانی،
موضوعات حمل و نقل و ترافیک به

ایدهای برای شهردار شدن ندارم

ویژه بحث پیگیری خطوط مترویی
انجام داده است در اولویتهای
کاری من نیز قرار دارد و به صورت
جدی آنها را پیگیری خواهم کرد.
حسینی مکارم ادامه داد:
تالش خواهم کرد فعالیتهایی
که شهرداری تهران انجام میدهد
نسبت به گذشته با تحرک بیشتری
به پیش ببرم و در این مسیر تمام
همکاران من آمادگی الزم را دارند.

بیتردید همه و همکارانم اعم از
معاونین،مدیران و شهرداران مناطق
تالش مضاعفی خواهیم داشت تا
شهردار بعدی که انشاءاهلل توسط
شورای اسالمی شهر تهران انتخاب
میشود ،بتواند به راحتی کار را ادامه
دهد.
سرپرست شهرداری تهران در
پاسخ به این سوال که در صورتی که
به عنوان یکی از گزینههای شهردار

به نسبت مسافت سفر هزينه پرداخت كنيد

تهران مطرح شود برنامه تدوین
شدهای دارد یا خیر؟ گفت :طبیعتا
پیشنهاد فردی برای تصدی سمت
شهرداری تهران جزو خواستههای
اعضای شورای اسالمی شهر تهران
است و اگر شورا از من بخواهد و توفیق
خدمت برای شهروندان را داشته باشم
در آن زمان تصمیمگیری خواهم کرد
ولی بیتردید توفیق خدمت برای
شهروندان را خداوند میدهد و تصمیم
آن را باید شورای شهر بگیرد.
مکارم تاکید کرد :من فعال
در این دوران در ارتباط با موضوع
شهردار شدن ایده خاصی ندارم و
تنها امیدوارم در حال حاضر امانتی
که در اختیار من گذاشته شده
به نحو مطلوب و احسن به انجام
برسانم .همچنین تالش میکنم
که زمینه را فراهم کنم که شهردار
منتخب شورا استقرار پیدا کند و
خدمترسانی به شهروندان تهرانی
را بدون هیچ مشکلی ادامه دهد.

پورسیدآقایی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

اجرای طرح جدید ترافیک از ابتدای اردیبهشت

معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران با اشاره به
اینکه طرح جدید ترافیک از اول
اردیبهشت ماه اجرا میشود ،گفت:
تا شب گذشته  75هزار خودرو در
طرح ترافیک جدید ثبت شدهاند.
محسن پورسیدآقایی در
پنجاه و ششمین جلسه شورای
شهر تهران ،ری و تجریش با
حضور در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :تا زمانیکه شورای شهر
افزایش کرایهها ر ا به تصویب
نرساند و به تأیید فرمانداری
تهران نرسد ،هیچگونه افزایش
کرایه نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مقدار
افزایش کرایهها با توجه به اینکه
هنوز به تأیید شورای شهر نرسیده
مشخص نیست ،عنوان کرد:
پیشنهادی که شهرداری تهران
ارسال کرده این است که برای
مسیرهای مختلف ،جدولهای
جداگانهای در نظر گرفته که در
هر مسیر چه میزان نرخ کرایه
افزایش پیدا کند و در صورت

تأیید شورای شهر ،جدول آن را
منتشر خواهیم کرد.
پورسیدآقایی با تاکید بر
اینکه میزان کرایههای تاکسی
درصدی افزایش نیافته است،
عنوان کرد :میزان افزایش کرایه
ها بر اساس طول مسیر صورت
میگیرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی
بر شارژ یک میلیونی حسابهای
طرح ترافیک بعضی افراد تصریح
کرد :گروههایی که سهمیه
کامل یک سال را برای ورود به
طرح ترافیک درخواست کنند،
میتوانند حساب کاربری خود را
تا یک میلیون تومان شارژ کنند و
با توجه به اینکه ورود به محدوده
طرح ترافیک در طول یک سال به
حدود سه تا چهار میلیون تومان
میرسد و ممکن است افرادی
که ساالنه طرح ترافیک دریافت
میکنند با کمبود موجودی مواجه
شوند ،بنابراین پیشنهاد داده شده
است که تا یک میلیون تومان
این حسابها را شارژ کنند که با

مشکلی مواجه نشویم.
وی با تاکید بر اینکه اگر
میزان شارژ افراد اضافه بیاید،
میتوانند برداشت کنند ،گفت:
گروههای دیگر مانند جانبازان
و خبرنگاران نیاز به شارژ یک
میلیون تومانی ندارند.
معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران درباره تخفیف 50
درصدی به راننده آژانسها برای
دریافت طرح ترافیک تصریح کرد:
با تصویب شورای شهر و فرمانداری،
آژانسها ،وانتبارها و مشاغلی که

آموزش تفکیک پسماند خشک از مبداء
به بیش از  900شهروند منطقه  19طی ماه جاری

ل و نقل عمومی است
کارشان حم 
 50درصد تخفیف دریافت میکنند.
پورسیدآقایی با اشاره به
اینکه این طرح از اول اردیبهشت
ماه اجرا میشود؛ خاطرنشان کرد:
تا شب گذشته  75هزار خودرو در
طرح ترافیک جدید ثبت شدهاند.
وی افزود :ثبتنام دریافت
طرح ترافیک باز است و محدودیت
نداریم ،ولی کسانی که میخواهند
از اول اردیبهشتماه طرح داشته
باشند ،باید نسبت به تکمیل
مدارک خود اقدام کنند.

سفري مناسب با كارت بليت هاي مبلغ دار متروي
تهران و حومه

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از ارائه تخفيف تا
سقف  66درصد در كارت بليت مبلغ دار و  25درصد تخفيف بيشتر در كارت
بليت مبلغ دار مدت دار خبر داد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بینالملل شركت بهره برداري راه
آهن شهري تهران و حومه ،مهندس فرنوش نوبخت با بيان اينكه از ابتداي
ارديبهشت ماه سال جاري قيمت جديد در بليت هاي متروي تهران و حومه
اعمال مي شود افزود :براساس مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در سال 97
قيمت بليت تك سفره متروي تهران و حومه  1000تومان و قيمت بليت خط
فرودگاه امام خميني (ره)  7هزار و  500در نظر گرفته شده است كه مسافران
مي توانند با استفاده از كارت بليت هاي مبلغ دار و يا كارت بليت هاي مدت
دار از تخفيف هاي ويژه تا  66درصد استفاده كنند.
وي با اشاره به اينكه ميانگين قيمت تمام شده هر سفر در متروي تهران
و حومه براساس هزينه ها در سال گذشته 2 ،هزار و  340تومان بوده است
گفت :پيش از اين مقرر شده بود كه يك سوم اين قيمت را دولت و يك سوم
آن را شهرداري در قالب يارانه به شركت بهره برداري متروي تهران و حومه
بپردازند و يك سوم باقيمانده به عنوان بهاي بليت از مسافران گرفته شود اما
آنچه در سالهای اخير محقق شده اين است كه اكنون  80درصد هزينه
متروي تهران را شهرداري پرداخت مي كند ،حدود  20درصد از آن نيزتوسط
بهاي بليت از مسافران اخذ مي شود و دولت در سال هاي اخير مشاركتي در
اين زمينه نداشته است.
به گفته مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه افزايش
قيمت بليت در سال جاري امري اجتناب ناپذير بود ،چرا كه همگام با افزايش
دستمزد ساليانه كاركنان ،پيمانكاران و به تبع آن افزايش هزينه هاي شركت
و در صورت عدم تأمین بودجه بهره برداري متروي تهران سبب مي شود
نگهداري تجهيزات ثابت و متحرك به طور كامل انجام نشده و در طوالني
مدت باعث ايجاد خسارت هاي جدي به ناوگان خواهد بود.
وي در اين زمينه افزود :بازسازي قطارها ،انجام تعميرات اساسي و تأمین
قطعات كارهايي است كه بايد در زمان هاي معين انجام شود و تعويق در اين
خصوص مي تواند سبب اختالل در خدمت رساني به مردم شود.
مهندس نوبخت تصريح كرد :شركت بهره برداري متروي تهران و حومه
براي تأمین نيازها و گسترش خدمات خود ،نيازمند مشاركت جدي تر مردم،
شهرداري و دولت است و در اين زمينه ما از ايده هاي شهروندان گرامي كه
بتواند درآمدزايي جانبي براي متروي تهران به همراه داشته باشد استقبال
مي كنيم.
وي در ادامه به صدور حدود  10ميليون كارت بليت تا سال  1396اشاره
كرد و گفت :ما مخاطبان گستردهای داريم و آماده ايم تا به صورت مشاركتي
پروژه هاي جانبي براي ايجاد در آمدهاي جديد را در سيستم حمل و نقل
ريلي درون شهري بررسي كنيم.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با بيان اينكه
فرهنگ استفاده از كارت بليت در مسافران مترو نهادينه شده است افزود :در
حال حاضر تنها  15درصد مسافران از بليت هاي تك سفره استفاده مي كنند
و شركت بهره برداري متروي تهران و حومه براي  85درصد مسافران خود
كه از كارت بليت استفاده مي كنند تخفيف هاي ويژه اي در نظر گرفته است.
وي در خصوص ميزان تخفيف ها ارائه شده در كارت بليت مبلغ دار
گفت :به خاطر عادالنه تر كردن پرداخت ها و حمايت از مسافراني كه به طور
مستمر از متروي تهران و حومه استفاده مي كنند ،قيمت هر سفر در كارت
هاي مبلغ دار براساس مسافت طي شده اخذ مي شود كه تا  66درصد تخفيف
بر حسب كيلومتراژ استفاده مسافرين در اين كارت ها لحاظ خواهد شد.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه ادامه داد :در سال
 1397عالوه بر بليت مبلغ دار ،بليت مدت دار هم به مسافران ارائه مي شود
كه  25درصد بيشتر از كارت هاي مبلغ دار عادي داراي تخفيف است.

وضعیت جمع آوری آب های سطحی در جنوب تهران
به دنبال بارش های بهاری مطلوب است

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  19از آموزش تفکیک پسماند خشک به بیش از
 900شهروند طی ماه جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19مهرداد
زنگنه فربا اشاره به اهمیت آموزش و اطالع رسانی در
حفظ محیط زیست افزود :در همین راستا مطابق سنوات
گذشته با حضورکارشناسان اداره مدیریت بازیافت در مراکز
فرهنگی هنری ،مساجد ،مدارس و  ...به شهروندان آموزش
تفکیک پسماند از مبداء داده می شود.
وی ادامه داد  :با هدف تشویق دانش آموزان به جمع
آوری پسماند خشک و تحویل آن به غرفه های بازیافت کارگاه بهترین ها از دوریختنی ها در دبستان شريعت روستای
قلعه حاج موسي برگزار و به بهترین آثار جوایزی اهدا شد.
زنگنه فر خاطر نشان کرد :این آموزش ها توسط گروه نمایشی و با برپایی برنامه شاد برای دانش آموزان و کودکان
در سرای محله شهید کاظمی ،مهد قصر فرشته ها  ،سرای محله بهمنیار ،شریعتی ،پیش دبستانی شکوفه های امید و
خانه فرهنگ یاسین انجام شده است.
زنگنه فر با اشاره به نقش مهم بانوان خانه دار در امر تفکیک پسماند ،خاطر نشان کرد  :آموزش تفکیک پسماند در
مکان هایی که بانوان حضور پررنگی دارند از جمله خانه های بهداشت ،سرای محالت ،مراجعین به کلینیک گل و گیاه
با توزیع بروشورهای آموزشی و کیسه های مخصوص جمع آوری پسماند خشک صورت می گیرد.
به گفته این مسئول در راستای آموزش مستمر جهت بهبود سیستم تفکیک پسماند ،کارشناسان این حوزه با
مراجعه به مراکز تجاری و خرید به آموزش چهره به چهره به مالکان و فروشندگان به همراه توزیع کتابچه و بروشور
آموزشی می پردازند.

شهردار منطقه  20از آماده باش شبانه روزی اکیپ
های الیروبی همزمان با شروع بارش های بهاری خبرداد
و گفت :از ابتدای سال تاکنون  60هزارمترطول کانال های
جمع آوری آب های سطحی الیروبی و بیش از  800تن
ضایعات از مخازن صالح آباد تخلیه شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20سید
احمد صفوی با بیان این مطلب گفت :مدیریت آب ماندگی
و آب گرفتگی های احتمالی در نواحی هفتگانه از مهمترین
وظایف مدیریت شهری در زمان بارش های بهاری است که
با پاکسازی های به موقع ،وضعیت جمع آوری آب های
سطحی در بارش اخیر مطلوب است.صفوی افزود :از ابتدای سال تاکنون 60 ،هزار مترطول از کانال های درجه یک،
دو و سه منطقه  20الیروبی شده اند و همچنان این روند طبق برنامه زمان بندی شده از سوی اکیپ های خدمات
شهری انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه سهولت تردد شهروندان از مهمترین اهداف خدمات رسانی مدیریت شهری در زمان بارندگی
است ،گفت 4 :زباله گیر در مخازن صالح آباد ،کانال یاغچی آباد ،کانال ماندگاری و خیابان شهید رجایی نصب است که
عملیات پاکسازی ضایعات این زباله گیرها نیز از دیگر اقدامات مستمر مدیریت شهری است.
صفوی به عبور  70درصد آب های سطحی شهر تهران از منطقه  20اشاره کرد و افزود :مخازن  600هزارمترمکعبی
صالح آباد محل تجمع ضایعات انهار از مناطق باالدستی است که در یک ماه گذشته بیش از  800تن ضایعات از این
مخازن تخلیه شده است که با ترویج فرهنگ عدم تخلیه زباله به انهار شهری می توان در کاهش این حجم از ضایعات
گامی مهم برداشت.وی یادآور شد 6 :اکیپ الیروبی به صورت شبانه روزی در آماده باش هستند تا در صورت نیاز و بروز
سیالب و یا آب ماندگی های احتمالی وارد عمل شوند.

عدم گزارش آبگرفتگی معابر اصلی
در شمال تهران

الیروبی  9200مترطول از کانال ها
و مسیل های شمال شرق تهران

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 3
با اعالم الیروبی جوی های این منطقه قبل از بارش باران از
عدم گزارش آبگرفتگی معابر اصلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3عدالت
امیرزاده درباره آبگرفتگی معابر شهر تهران در پی بارش
باران دیروز صبح گفت :در صورت مشاهده هر گونه
آبگرفتگی در سطح منطقه ،از طریق شماره  137سامانه
اطالع رسانی شهری تماس حاصل کرده تا عوامل اکیپ
اجرائی و خدمات شهری در جهت رفع آبگرفتگی در محل
حضور یابند.
وی افزود :عوامل خدمات شهری این منطقه در نقاطی که سوابق آبگرفتگی دارد یا محل ورود کانال های زیر
زمینی است مستقر هستند.
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  3خاطرنشان کرد :بدلیل الیروبی های مستمر ،وضعیت
کانالها و نهرها مناسب است و از آغاز بارش باران تاکنون مشکلی نداشتهایم اما ممکن است در خیابانی شاهد تجمیع
آب در نقطهای باشید اما این به معنای آبگرفتگی نیست و آبماندگی محسوب میشود.

تندیس شهید حججی در
بوستانی به همین نام نصب شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  11تهران از ساخت تندیس شهید حججی توسط
سازمان زیبا سازی شهر تهران و نصب در بوستان 7
هکتاری» شهید حججی» در بزرگراه نواب خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 11
کورش خرد ضمن اعالم این خبر گفت :تندیس شهید
حججی پرتره شهید حججی است که جنس آن سنگ
بوده و یک و نیم برابر اندازه واقعی طراحی و ساخته شده
است.
خرد همچنین افزود :طراحی و ساخت تندیس
شهید حججی توسط استاد حسن زاده از اساتید برجسته

شهردار منطقه  4تهران گفت :در بارندگی اخیر که از
شنبه شب آغاز و تا دیروز ادامه داشت ،با الیروبی و رسوب
برداری  9200مترطول از کانال ها و مسیل ها  ،آبگرفتگی
جدی در سطح منطقه به وجود نیامد.به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  4سیدعلیرضا حسینی با اعالم این خبر گفت:
در ادامه فعالیت های مربوط به آبگرفتگی که از نیمه دوم سال
 1396همزمان با آغاز دور نخست بازدیدهای میدانی در سطح
منطقه آغاز شده بود و در پی بارندگی شب گذشته ،به منظور
جلوگیری از ایجاد آبگرفتگی طرح فوریتی بهسازی و مناسب
سازی انهار و کانیوها به همراه الیروبی و رسوب برداری کانال
ها ،مسیل ها و حوضچه ها انجام شد.وی افزود :در این عملیات بیش از  9200متر طول کانال و  15حوضچه الیروبی و رسوب
برداری شد.حسینی خاطرنشان کرد :عالوه بر کانال ها ،الیروبی مسیل های خشایار  ،امام علی(ع) و ابوذر غفاری در فضایی به
مساحت  8000مترطول به صورت روزانه و ماهیانه انجام می شود.حسینی در پایان گفت :به منظور جلوگیری از آبگرفتگی و
طغیان احتمالی کانال ها و سهولت تردد عابران پیاده ،اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی از سطح منطقه عامل مهمی
در کاهش مشکالت آبگرفتگی خواهد بود.
مجسمه سازی به انجام رسیده که پیش از پایان سال 96
در بوستان  7هکتاری شهید حججی نصب شد.
بوستان شهید حججی در زمینی به مساحت 7
هکتار ساخته شده که در طرح تفصیلی شهر تهران
در پهنه تجاری و عمومی قرار دارد و با توجه به این
که زمین این بوستان در محدوده اراضی انبار نفت
تهران قرار داشت و جزو نقاط متروکه و بی دفاع
شهری در جوار محله های مسکونی مرکز و جنوب
تهران محسوب می شد؛ علی رغم قرار گرفتن در
پهنه Sو امکان ساخت مراکز تجاری بزرگ و در آمد
زا به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،تبدیل

به بوستانی با امکانات تفریحی ،ورزشی ،آموزشی و
 ...شد که با این اقدام عالوه بر کاهش آسیب های
اجتماعی در این بخش از پایتخت  ،سرانه فضای سبز
نیز افزایش یافت.
بوستان شهید حججی در بزرگراه نواب  ،خیابان
شیخ محمدی قرار گرفته و با 70هزار متر مربع وسعت
دارای فضاهای سبز ،زمین اسکیت ،مسیر دوچرخه سواری،
فضای بازی کودکان ،فضای بازی های ویژه نوجوانان،
پارک آموزش ترافیک ،آالچیق های خانوادگی و  ...است
که امکان بهره مندی معلولین از تمامی قسمت های این
بوستان نیز در نظر فراهم شده است.

