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اخبار

خدمات رسانی اتوبوسرانی تغییری نکرده است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از استمرار فعالیت
ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خبر داد و گفت :خدماترسانی شرکت
واحد به شهروندان با تمام توان ادامه خواهد داشت.به گزارش روابط
عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ محمود ترفع ،مدیرعامل این
شرکت افزود :خدمات شرکت واحددر هفته پایانی اسفند با انجام
اقدامات پیشگیرانه و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مورد
تک تک اتوبوسهایی که مبادرت به جابهجایی مسافران میکنند،
کماکان استمرار دارد.او در مورد سرفاصله حرکت اتوبوسها گفت:
هر چند مسافران اتوبوس تا  60درصد کاهش داشته است اما به
منظور حفظ سالمت شهروندان و بدون تغییر در سرفاصله ،متناسب
با تقاضای موجود ،خطوط تقویت میشوند و عموماً اتوبوسها شلوغ
نیستند و صرفاً ممکن است در تعداد معدودی از خطوط و در
ساعات محدودی از ساعات روز ،شاهد تعداد بیشتر مسافران در
خطوط باشیم.ترفع با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر با توجه به
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ،به نظر میرسد حضور مردم در
سطح شهر بیشتر شده باشد ،ضمن اینکه از شهروندان درخواست
کرد جز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند ،اظهار کرد :هنوز
انتخاب اول بسیاری از مردم تهران اتوبوس است و از این رو ،تالش
کردهایم برنامه زمانبندی خطوط اتوبوسرانی را تغییر ندهیم تا
اختاللی در جابهجایی مردم صورت نگرفته و شاهد ازدحام مسافر
در اتوبوسها نباشیم.
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تنه درختان خطرآفرین و رفع خطرشده
در شمال تهران گلجای زینتی شدند

درختان خطرآفرين و روبه زوالي كه در فضاي سبز
شهري ،پس از اخذ راي از كميسيون ذيل ماده ٧منطقه
 ،رفع خطر مي شوند ،دوباره درچرخه طبيعت به عنوان
گلجاي با استفاده از خالقيت هنري مورد استفاده قرار
گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مانی
جعفریان معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه یک با اعالم خبر فوق اظهار داشت :به منظور
استقبال از بهار و طراوت بخشیدن به فضای سبز منطقه
و در راستاي ايجاد خالقيت هنري درفضاي سبز شهري
دربرخي نواحي ازجمله باغ كامران ،بوستان جمشيديه ،بوستان گالبدره ،ميدان تجريش و بلوار شهيدباهنر گلجاي
هاي چوبي با استفاده از تنه ها و كنده هاي درختان رفع خطر شده طراحی و ساخته شد.
وی با اشاره به اینکه درختان شهر پس از زوال نيز دوباره با ورود به چرخه كاربردي ديگري به محيط شهر جان،
طراوت و زيبايي مي بخشند گفت :در اين كارهنري از تنه درختان خشك بعنوان گلجاي با اشكال متنوع درفضاي سبز
شهري جهت كاشت گل و گياه زينتي استفاده شده است تا عالوه بر ايجاد منظر زيبا در فضاي سبز شهري فضاهایی
باصرفه اقتصادي ،جهت كاشت گل و گياهان زينتي ایجاد شود.

شمال شرق تهران رنگ و بوی نوروزی به
خود گرفت

معاون خدمت شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار از
اجرای طرحهای ایرانی به مناسبت فرارسیدن نوروز  1399باستانی
خبر داد و گفت :محالت  20گانه منطقه چهار با اجرای طرح های
شاد ایرانی باستانی حال و هوای عید نوروز به خود گرفت.به گزارش
روابط عمومی شهرداری منطقه چهار« ،حمیدرضا فرخی» با اعالم
این خبر افزود :به منظور ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان و
زیباسازی نمای بصری شهر ،در آستانه نوروز  ، 1399معابر شمال
شرق تهران با نورپردازی و آذین بندی ،نقاشی های دیواری ،رنگ
آمیزی المان ها و تجهیزات شهری ،جمع آوری و حذف زوائد و
سایبان های فرسوده و ده ها موضوع عیدانه دیگر جلوه ای زیبا و
حال و هوای نوروزی به خود گرفت.وی با تشریح فعالیت های این
معاونت در حوزه زیباسازی افزود :اجرای رویدادهای رنگ آمیزی
تخم مرغهای رنگی و سفره هفت سین از جمله اقداماتی است که
توسط هنرمندان برجسته کشور در  8نقطه منطقه اجرا خواهد
شد.فرخی با اشاره حذف و جمع آوری زوائد فیزیکی از سطح معابر
گفت :در آستانه سال نو ،جمع آوری و حذف زوائد نما ،پایه های
زائد و سایبانهای فرسوده در محورها و معابر اصلی به تعداد ۴۵۰
مورد اجرا شد.وی خاطر نشان کرد :اجرای فعالیت های ویژه در
بزرگراه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از
محورهای شاخص منطقه چهار از دیگر اقدامات طرح استقبال از
بهار  1399است.

آماده باش منطقه  19برای پیشگیری از آتش
افروزی در مراسم احتمالی چهارشنبه سوری

اقدامات پیشگیرانه شهرداری منطقه  19برای پیشگیری از
زباله سوزی و داشتن جوی آرام در مراسم چهارشنبه آخر سال
تشریح شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19با
توجه به برگزاری احتمالی مراسم چهارشنبه سوری ،اداره خدمات
شهری حوزه خدمات شهری و محیط زیست منطقه اقدام به جمع
آوری لوازم قابل اشتعال از جمله مخازن پالستیکی ،الستیک
های فرسوده  ،سرشاخه های بریده شده درختان و ...کرده است.
ضمن اینکه تانکرهای آب مستقر در نواحی آبگیری و تجهیزات
واترجت برای استفاده در خاموش کردن آتش کنترل شده و آماده
استفاده هستند.همچنین عوامل پیمانکاری اداره خدمات شهری
برای اجرای گشت های مستمر در محدوده به منظور تخلیه بموقع
مخازن و جمع آوری لوازم چوبی و زباله های حجیم با استفاده از
خودروهای حمل روباز توجیه شده اند.براساس این گزارش تمامی
نیروهای خدمات شهری نواحی به منظور پیشگیری از حوادث
احتمالی طی مراسم چهارشنبه سوری و اجرای خدمات پاکسازی
محیط و جمع آوری آتش های باقی مانده پس از اجرای مراسم در
آماده باش کامل هستند.این گزارش می افزاید :به منظور اجرای
تدابیر الزم برای جلوگیری از فروش بنزین در ظروف توسط پمپ
بنزین ها ،هماهنگی های الزم با آتش نشانی و نیروهای انتظامی
صورت می گیرد.

هزار و  500بسته حمایتی با مشارکت خیرین و
سازمانهای مردم نهاد همزمان با آغاز سال نو میان خانواده
های کم برخوردار منطقه  15توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،15اکبر
مختاری معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 15با
بیان مطلب فوق افزود :این طرح با هدف حمایت بیشتر
از ایتام و خانواده های بی بضاعت و با مشارکت کمیته
امداد امام خمینی(ره) ،شورایاری ها ،معتمدین محله ها و
سازمانهای مردم نهاد در حال اجرا است.
مختاری به اقالم این بسته حمایتی اشاره کرد و گفت:
برنج ،خرما ،شکر ،رب ،قند ،ماکارانی ،چای و حبوبات از جمله اقالم این بسته است.
وی با بیان اینکه محدودیتی در مشارکت شهروندان ،خیرین و سازمان های مردم نهاد وجود ندارد ،گفت :هدف از
مشارکت شهرداری در این طرح ایجاد هم افزایی بین شهروندان ،خیرین و سازمان های مردم نهاد است تا با مدیریت
و همکاری آنها لیست یکسانی از نیازمندان واقعی تهیه و نیازهای واقعی آنان برآورده شود.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت :همچنین  600حواله پوشاک به ارزش  2میلیون ریال نیز برای کودکان
کار تهیه شده و تحویل این عزیزان شد.

شهردار تهران؛ نخستین عضو «کار داوطلبانه»

سامانه کار داوطلبانه عصر دیروز توسط شهردار تهران افتتاح شد.
پیروز حناچی نخستین شهروند تهرانی است که با ثبت نام در این سامانه
برای انجام فعالیت داوطلبانه و همکاری با سمنها و نهادهای مدنی اعالم
آمادگی کرد.
به گزارش شهرنوشت ،پیروز حناچی شهردار تهران دوشنبه 26-
اسفند -در حاشیه آخرین جلسه شورای معاونین شهردار در سال  ،۹۸با ثبت
مشخصات خود در سامانه «کار داوطلبانه شهرداری تهران» برای همکاری با
یکی از نهادهای مدنی شهر تهران اعالم آمادگی کرد.
حناچی با قدردانی از اقدامات صورت گرفته ،بر نظارت مداوم معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بر این سامانه جهت ارتقا مداوم و
بهسازی آن بر مبنای نیازهای جامعه مدنی تاکید کرد.
در این جلسه محمدرضا جوادی یگانه ،معاون فرهنگی اجتماعی شهردار
تهران بر اهمیت ترویج کار داوطلبانه به عنوان یکی از اصلیترین مبانی
شکلگیری و تقویت جامعه مدنی تاکید و اضافه کرد :این معاونت در راستای
وظایف خود برای تسهیل شرایط فعالیت سازمانهای مردم نهاد و با هدف
ایجاد امکانی برای عالقمندان به کار داوطلبانه برای اطالع از فرصتهای این
نوع فعالیت اقدام به راهاندازی این سامانه کرده است.
جوادی یگانه افزود :کار داوطلبانه به هیچ عنوان جایگزین وظایف

افزایش
 4ساعت
کار روزانه
میادین میوه
و تره بار

حاکمیتی دولت و سایر نهادهای حکومتی نیست و این نهادها باید با جدیت
وظایف خود را در قبال جامعه انجام دهند.
او ادامه داد :کار داوطلبانه عمدتا در قالب سمنها و نهادهای مدنی
صورت میگیرد و به همین دلیل در این سامانه این امکان فراهم شده است
که داوطلبان بر حسب عالقه ،تخصص و شرایط خود به سمنهای مناسب
و مرتبط معرفی شوند و سمنها نیز بتوانند داوطلبان مختلف را بر اساس
نیازهای خود شناسایی کنند .نقش شهرداری تهران هم در این سامانه تنها

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با توجه
به افزایش تقاضای شهروندان و لزوم پاسخگویی به این تقاضا،
ساعت کار روزانه میادین میوه و تره بار را در هفته آخر  ۴ساعت
افزایش داده و  ۲ساعت تعطیلی بین روز میادین را نیز حذف
کرده و زمان پایان کار این مراکز را از  ۷عصر به  ۹شب افزایش
داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین
شهرداری تهران؛ سید سعید راد با اعالم اینکه این سازمان از
اولین روزهای اعالم ورود ویروس کرونا به کشورمان با تمام
امکانات برای مقابله با شیوع این ویروس به میدان آمده است،
افزود :به صورت شبانهروزی در حال انجام عملیات پاکسازی و
ضد عفونی میادین میوه و تره بار هستیم و این در حالی است

تسهیلگری و ایجاد ارتباط مطمئن و موثر بین داوطلبان و نهادهای مدنی
است.
به گفته ی او همچنین سازمانهای مردم نهاد ،نهادهای عمومی و سایر
سازمانها و نهادهایی که به استفاده از کار داوطلبانه تمایل دارند و همه یا
بخشی از نیروی انسانی فعالیتهای خود را از طریق کار داوطلبانه تامین می
کنند ،میتوانند با استفاده از این سامانه به خدمات مد نظر خود دسترسی
یابند.
بر اساس این گزارش این سامانه با هدف ترویج و تسهیل کار داوطلبانه
در جامعه ایران و به خصوص شهر تهران به پیشنهاد برخی سمنها و نهادهای
مدنی ،توسط دبیرخانه ستاد ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محالت
شهر تهران (مدیریت محله) راهاندازی شده است .این سامانه هم اکنون در
آدرس اینترنتی  davtalab.tehran.irدر دسترس عالقمندان قرار دارد.
در این سامانه افرادی که تمایل دارند بخشی از زمان خود را به فعالیتهای
اجتماعی داوطلبانه اختصاص دهند ،میتوانند از نیازهای سازمانهای مردم
نهاد ،نهادهای عمومی و سایر سازمانها و نهادها به کار داوطلبانه ،شرایط
کاری ،تخصصهای مورد نیاز ،میزان نفر-ساعت مورد نیاز و  ...مطلع شده و
متناسب با شرایط شخصی خود همکاری با هر یک از این نهادها و سازمانها
را آغاز کنند.

که خدماترسانی به شهروندان از طریق تأمین و عرضه ارزاق
عمومی و مایحتاج مورد نیاز آنها نیز بدون وقفه ادامه دارد.
او با اشاره به اینکه با توجه به افزایش تقاضای شهروندان و لزوم
پاسخگویی به این تقاضای روزافزون ،ساعت کار روزانه میادین میوه
و تره بار را در هفته آخر  ۴ساعت افزایش دادهایم ،اظهار کرد۲ :
ساعت تعطیلی بین روز میادین را حذف کرده و زمان پایان کار این
مراکز را نیز از  ۷عصر به  ۹شب افزایش داده ایم.
راد با بیان اینکه اعتقاد داریم بعد از پزشکان ،پرستاران و
کادر پزشکی که استوار و صبور در خط مقدم درمان بیماران
ایستادهاند ،نیروهای پرتالش مجموعه مدیریت شهری به ویژه
همکاران تالشگر سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با
تمام توان در صفوف اولیه خدماترسانی به شهروندان قرار

دارند ،تصریح کرد :میزان مراجعات به میادین میوه و تره بار
در چند هفته گذشته به ویژه هفته اخیر ،به میزان قابل توجهی
افزایش داشته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با
تأکید بر اینکه انواع محصوالت به میزان مورد نیاز و مطابق با
نیاز شهروندان در میادین میوه و تره بار وجود دارد ،خاطرنشان
کرد :عالوه بر این ،با توجه به هماهنگی با دستگاههای مسئول و
در آستانه سال نو و عید نوروز ،نسبت به توزیع پرتقال تامسون
و سیب قرمز و زرد با قیمت تنظیم بازار و همچنین ،به تناسب
و تناوب گوشت گوسفند و گوساله ،گوشت مرغ و نیز برنج و
شکر با قیمتهای مصوب دولتی در میادین میوه و تره بار اقدام
میکنیم.

فراخوان جشنواره «داستان محله من» منتشر شد

تدوین تاریخ شفاهی دارالشهدای تهران

منطقه 17شهرداری تهران قصد دارد با مشارکت شهروندان در قالب
جشنواره قصه گویی «داستان محله من» ،تاریخ شفاهی دارالشهدای تهران
را تدوین کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،17ابراهیم ابویی
رییس روابط عمومی این منطقه با اشاره به فراخوان این جشنواره
گفت :جشنواره داستان محله من ویژه ایام نوروز باستانی و روزهای
خودقرنطینگی طراحی شده تا شهروندان عزیز با رجوع به خاطرات
و آلبومهای قدیمی خود ،روایت و داستانها مختلفی را با محوریت
معابر و محالت روایت نموده و در قالب دلنوشته ،صوت و یا تصویر به
دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
ابویی با اشاره به اجرای دو زبانه این فراخوان گفت :از آنجایی که مطابق
با توپوگرافی های جمعیتی ،تعدا زیادی از ساکنین این منطقه از هموطنان
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آذری زبان هستند فراخوان این جشنواره به دو زبان فارسی و آذری تهیه شده
و از همشهریان خواسته شده تا در صورت تمایل ،خاطرات خود را به زبان
ترکی و آذری نیز ارسال کنند.
در متن فراخوان چنین آمده است «:همشهری عزیز؛ سالم  /این روزا
که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،به همدیگه قول دادیم که
توی خونه بمونیم ،وقت خیلی خوبیه که پاشی آلبومای قدیمی رو ورق
بزنی و خاطراتتو مرور کنی/ .یه پیشنهاد خوب داریم براتون :خاطره
عکسای قدیمی تونو بنویسین و با عکس برامون بفرستین تا ما هم توی
صفحات مجازی مون منتشر کنیم / .اینجوری هم جایزه میبرین و هم
دوستای قدیمی تونو پیدا می کنین! /فقط باید این خاطره ها از کوچه
و خیابونای محله باشه ،یا درباره محله تون ،یا هرچیزی که شما رو یاد
محله قدیمی تون در #منطقه ۱۷بندازه /.عکس و داستانتون رو به آدرس

شهرداری منطقه  2در راستای آراسته کردن معابر شهری گلدانهای شهری در محورهای اصلی منطقه نصب کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،2علی اکبر کریمی پور ،معاون خدمات شهری و محیط
زیست منطقه با اشاره به رویکرد مدیریت منطقه در تلطیف و ایجاد نشاط در فضاهای شهری گفت :با هدف
آراستگی و زیباسازی منظر شهری فالورباکس و گلجای با گلکار یهای متنوع در معابر و میادین منطقه
جانمایی شده است.
او با بیان اینکه گلدان های شهری به عنوان عنصری برای زیباسازی محیط هستند ،گفت :در این طرح از
گلهای فصلی استفاده شده وگلدان ها مانند قابی هستند که زیبایی های طبیعت در فصل بهار را به نمایش
گذاشته اند.
معاون شهردار منطقه 2افزود :مزین شدن بدنه بزرگراه ها با فرش گل از دیگر اقدامات اجرایی اداره فضای سبز
است .کریمی پور بیان کرد :اجرای این طرح ضمن لطافت محیط شهری موجب آراستگی و زیبا سازی مناظر شهری
نیز میشود.

کاشت  ۲۵هزار اصله نهال در منطقه ۱۳

چهار هزار اصله نهال مثمر در بوستان ها 21 ،هزار اصله نهال
در معابر و جنگلکاری های داخل و خارج منطقه  13و تعداد ۱۸۰
اصله نهال نیز در منازل و در قالب پیام های شهروندی  ۱۳۷کاشته
شد  .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، ۱۳مجتبی رحمان
زاده ،شهردار این منطقه با بیان اینکه بیش از  ۲۵هزار اصله نهال
مثمر و غیر مثمر در منطقه کاشته شده است گفت :از این تعداد ،
چهار هزار اصله نهال مثمر در بوستان ها 21 ،هزار اصله نهال در
معابر و جنگلکاری های داخل و خارج محدوده و تعداد  ۱۸۰اصله
نهال نیز در منازل و در قالب پیام های شهروندی  ۱۳۷کاشته شد .
او افزود :همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری ،اداره
فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست با برپایی غرفه
های توزیع نهال همچون سالهای گذشته در چهار بوستان خیام،
پیروزی ،سیمرغ و صبا ،اقدام به توزیع نهال در بین شهروندان
نموده است که این خدمات حاصل تالش مجریان خدوم فضای
سبز طی نهضت درختکاری بوده و نوید بخش افزایش سرانه فضای
سبز منطقه است.
شهردار منطقه به بخشی دیگر از اقدامات این منطقه در قالب
طرح استقبال از نوروز اشاره کرد و افزود  :در راستای نوسازی فضای
شهری  31 ،هزار متر از المان های شهری شامل نرده و تابلو های
ترافیکی  ،کا فو های برق و مخابرات و المان های  uشکل رنگ
آمیزی شد.
او به ترسیم نقاشی های دیواری در آستانه سال جدید اشاره و
اظهار کرد :چندین مورد نقاسی دیواری با موضوع استقبال از نوروز
در محدوده انجام شد.

اجرای طرح کمک به خانواده های
کم برخوردار منطقه 15

سامانه کار داوطلبانه شهرداری تهران افتتاح شد

امکان گردشگری مجازی در مکان های
تاریخی حصار ناصری فراهم شد

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه  11تهران گفت :نوروز
امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و با هدف ترغیب شهروندان
به ماندن در خانه  ،امکان بازدید مجازی از اماکن گردشگری منطقه
 11با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری فراهم شده
است.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11علی اسماعیل
زاده در این باره گفت :بخش مرکزی شهر تهران که  4کیلومتر از
آن در حصار ناصری و محدوده طهران قدیم قرار دارد؛ دارای ابنیه
و مکان های گردشگری متنوعی است که نوروز هر سال میزبان
شهروندان و گردشگران بودند.او افزود :با توجه به شیوع ویروس
کرونا و به منظور ترغیب شهروندان به ماندن در خانه  ،نوروز امسال
امکان گردشگری مجازی در مکان های تاریخی منطقه  11شامل
بیش از یکصد نقطه از جمله موزه ها  ،مکان های واجد ارزش
معماری و هنری ،ابنیه قدیمی و تاریخی  ،با تصویر برداری 180
درجه فراهم شده است که همراه با توضیحات کامل در ایام نوروز
در سایت شهرداری منطقه  11به نشانی tehran..www.region11
 irقابل مشاهده است و عالقمندان می توانند با این مکان های
تاریخی آشنا شوند.

خبر

تلگرام @ akhbar17و آی دی @ shaeri1001بفرستین »
شهروندان عزیز می توانند تا پایان تعطیالت نوروزی (15فروردین)
دلنوشته ها و خاطرات خود را که به روایت «داستان محله من» می پردازد به
دبیرخانه جشنواره به آدرس تلگرام @ akhbar17ارسال کنند.
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معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه سه از نصب احجام مناسبتى ویژه نوروز  1399در معابر
و بوستان های این منطقه خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه ،عباس فخارمنش با بیان این مطلب
گفت :به منظور تغییر سیماى عمومى شهر متناسب با حال و هواى سال جدید ،سه حجم بهاره در قالب سفره هفت
سین در میدان ونک ،میدان مادر و پارک ملت نصب شده است.
او با بیان اینکه احجام نوروزی در موقعیت های پرتردد جانمایی شده از ریسه بندی نوری و پارچه ای و نورپردازی
در میادین میرداماد ،ونک و قبا ،خیابان های پاسداران و ولیعصر(عج) و ورودی پارک ملت نیز خبر داد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه سه درخصوص اجرای طرح های بهارستان نیز ابراز داشت:
مرمت و بازسازی دیوارهای معابر در محدوده های خیابان های رشید یاسمی ،ولیعصر(عج) ،شریعتی ،کردستان ،بهار
و میرداماد اجرا شد.
به گفته فخارمنش  200پرچم ایران و الوان در میدان شیخ بهایی نصب شده است و  46تخم مرغ در خیابان
ولیعصر(عج) نصب و توسط هنرمندان رنگ آمیزی شد.

مرکز پایش موارد مشکوک در مترو راه اندازی شد

امکان خرید بلیت های تک سفره و شارژ کارت بلیت الکترونیک مترو
و اتوبوس به صورت بر خط از طریق سامانه یا «اپلیکیشن تهران من»نيز
فراهم شد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري
متروي تهران وحومه ،فرنوش نوبخت نايب رييس هيات مديره و مديرعامل
این شرکت گفت :برای مقابله با این ویروس و جلوگیری از انتشار این بیماری
هماهنگی و همکاری الزم نیز با بازرسان وزارت بهداشت صورت گرفته و جای
هیچ نگرانی برای شهروندان و مسافران نیست چرا كه برای پیشگیری و مقابله
با بیماری کرونا ،قطارهاي متروي تهران و حومه حداقل روزانه سه بار ،در
سيستم مكانيزه «مترو واش» نظافت و ضدعفونی می شوند.
نوبخت با اشاره به اينكه پايانه ها ،تمامی ایستگاه ها و تجهیزاتی که
مسافران با آن در ارتباط هستند از جمله هندریل پله برقی ها ،پله های ثابت،
صندلی ها و تمامی گیت ها دستگاه های شارژ بلیت مسافری روزانه در چند
نوبت ،نظافت و ضدعفونی می شوند ،افزود :امکان خرید بلیت های تک سفره
و شارژ کارت بلیت الکترونیک مترو واتوبوس به صورت بر خط از طریق سامانه
یا «اپلیکیشن تهران من»نيز فراهم شد.
او گفت :از ديگر اقدامات انجام شده برای افزایش رعایت بهداشت جمع
آوری آبخوری ها ،دستگیره های تبلیغاتی قطارها ،تعطيلي اتاق هاي مادر
و كودك ،تعطيلي غرفه هاي ارايه كننده مواد غذايي روباز در ايستگاه ها و
اجراي تمهيدات بهداشتي در نمازخانه ايستگاه ها ،افزايش دفعات تعويض
كيسه هاي زباله در ايستگاه ها و استفاده از تمامي ظرفيت تهويه هوا در

آنالین ،بلیت مترو و اتوبوس بخرید
قطارها و اصالح سناريوي هواسازها جهت تهويه فعال هواي ايستگاه ها بود.
نوبخت افزود :ما در شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با
توجه به حجم مخاطباني كه روزانه با آنها در ارتباط است سعي كرديم
نحوه اطالع رسانی ،آموزش و فرهنگ سازی برای مقابله با ویروس کرونا
را در دستور كار قرار دهد ،در همين راستا نسبت به ارائه آموزش هاي
شهروندي با نصب پوستر ،بنر و تابلوهاي آموزشي در ايستگاه ها و قطارها،
پخش كليپ هاي آموزشي از مانيتور ايستگاه ها و قطارها و همچنين
پخش پيام هاي اطالع رسانی از اتاق هاي كنترل در تمامي خطوط
يك ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،شش وهفت متروي تهران و حومه و بارگذاري
اينفوگرافي هاي آموزشي در صفحه اينستاگرام به نشاني @tehran_metro
و سايت شركت بهره برداري مترو به آدرس http://metro.tehran.irدر
جهت آموزش شهروندي نيز اقدام كرده است.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه خاطرنشان كرد :با
شيوع ويروس كرونا در كشور با كاهش  ۷۰درصدي مسافر رو برو شديم اما
برای جلوگیری از افزایش تراکم مسافر در قطارها و ایستگاه سرفاصله حرکت
قطارها را تغییر نداده ایم و با تمامی ظرفیت مشغول به کار هستیم.
نوبخت گفت :تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا نيز يكي ديگر از
اقداماتي بود كه باهدف ايجاد ارتباطات برون سازماني و شبكه اطالعاتي درون
سازماني ،براي رصد تمامی وقایع و اتفاقاتی که در شبکه مترو اتفاق می افتد
تشكيل شد تا بتوانيم نسبت به تغییراتی که در شرایط فعلی رخ می دهد،
برنامه ریزی های جدیدی انجام دهيم.

او با تاكيد بر اهميت برگزاری جلسات با معاونین و مدیران براي پيگيري
كارها افزود :اين جلسات به صورت ویدیو کنفرانس(بر خط) و بدون هيچ وقفه
اي انجام مي شود.
نايب رييس هيات مديره گفت :از ديگر كارهاي انجام شده برگزاری
جلسات کارشناسی و مدیریتی مشترک برای نحوه نظافت و مقابله با شیوع
ویروس کرونا با همکاری اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اداره کل بهداشت محیط و مدیران
و کارشناسان شرکت شهر سالم شهرداری تهران بود.
همچنين بر اساس برنامه ریزی انجام شده مواد ضدعفونی کننده برای
راهبران و مرکز فرمان تهیه شده و برای پنج هزار پرسنل امور ایستگاه ها
مطابق پروتکل ملی که برای صیانت از پرسنل داریم مواد ضدعفونی کننده
تهیه و مواد و تجهیزات الزم برای ضدعفونی شخصی کارکنان نيز تامين شده
است .همچنین تمهیدات الزم برای حفظ سالمت گروه های حساس و صدور
مجوز دورکاری برای بانوان باردار و کارکنان دارای بیماری خاص و ديگر
پرسنل نيز انجام شد .همچنين مرکز پایش موارد مشکوک و قطعی بیماری و
تامین در شرکت ايجاد شده است.
در اين روزها سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
نيز با همکاری شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ،قطارها و پایانه
غرب (صادقیه) را ضدعفونی کرد .تیم های آتش نشانی محل استقرار پرسنل
عملیات و تعمیرات قطارهای خط دو مترو و پایانه غرب (صادقیه) را با دستگاه
فوگر حرارتی ضدعفونی کردند.

