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اخبار
احیاء بازی های خیابانی و محلی در
منطقه  10و اهتمام برای تحقق راهبرد
شهر دوستدار کودک

سرویس شهری -شهردار منطقه  10از
احیاء بازی های خیابانی و محلی و اهتمام برای
تحقق راهبرد شهر دوستدار کودک خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،10سهیال صادق زاده مهم
ترین مقوله این حوزه را ارتقاء فرهنگ شهروندی
عنوان کرد و افزود :ابتکار شاخص منطقه در
حوزه کودکان اجرای برنامه خیابان در دست
بچه ها بود که در آذر ماه سال جاری در
خیابان رودکی برگزار شد و با توجه به استقبال
شهروندان برنامه ریزی برای اجرای مستمر آن
در دستور کار قرار دارد.
وی افزود :همچنین در ابعاد کوچکتر نیز
بازی های بومی و محلی بار دیگر در منطقه
احیاء می شود که راهحل و ابتکاری برای
یادآوری و معرفی بازیهای سالم و پرنشاط به
کودکان است و به دلیل انجام آن ها در هوای
آزاد و داشتن تحرک زیاد به صورت گروهی،
نشاط و سالمت را به کودکان هدیه میکند و
تمرینی برای شکل گیری روابط اجتماعی و
ایجاد روحیه تعاون و همکاری می باشد.
شهردار منطقه خاطر نشان کرد :فراهم
سازی بستر مناسب برای حضور آزادانه اقشار
مختلف شهروندان در فضاها و عرصه های
عمومی ،خودگردان شدن محالت ،راه اندازی
شورای آموزش شهروندی و شورای تخصصی
شهر دوستدار کودک ،اعطای حکم شهرداران
مدارس و همکاری تنگاتنگ با آموزش و پرورش
و عمل به تعهدات دو جانبه ،حضور پررنگ در
جشنواره ها و کسب عنوان نخست رباتیک از
دیگر برنامه هایی است که با تحقق مشارکت
شهروندان اجرا شده است.

شناسایی بیش از  3500منفذ فعال موش
از ابتدای سال در منطقه 19

سرویس شهری -بیش از سه هزار و پانصد
منفذ فعال موش در سطح نواحی پنجگانه منطقه
 19در طرح مبارزه مکانیکی و شیمیایی با جانوران
مضر شهری شناسایی و بیش از  851منفذ غیر
فعال شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،19مهرداد زنگنه فرمعاون
خدمات شهری و محیط زیست با تشریح اقدامات
صورت گرفته در راستای طرح مبارزه مکانیکی
و شیمیایی با جانوران مضر شهری افزود :این
فعالیت در ضلع غربی و شرقی بزرگراه تندگویان،
اطراف دیوار های میدان میوه و تره بارمرکزی،
رینگ کندرو بوستان والیت ،خیابان های ماهان،
مهران ،طالقانی،کلهر ،اناری و ماهور در میثاق
جنوبی صورت گرفته ،ضمن اینکه  40کیلوگرم
سم درمکان های مذکور استفاده شده است .وی با
اشاره به دریافت  1418پیام  137با موضوع جمع
آوری موش از ابتدای سال افزود :آموزش شناخت
ضررهای جانوران مضر شهری و راه های مبارزه با
آنها طی عملیاتی ویژه در غالب برپایی  12مورد
چادرهای آموزشی چهره به چهره به همراه توزیع
کتابچه بوروشور،تله چسبی و فلزی در سطح نواحی
پنجگانه انجام شده است.
زنگنه فر با اشاره به برگزاری کالس ها ی
آموزش شهروندی خاطر نشان کرد :این کالس ها
با هدف آشنایی با روش های مبارزه باجانوران مضر
شهری و خطرات زیست محیطی آنها در زندگی
شهرنشینی در  25مورد مدارس و سرای محالت
برگزار شده است .

ایمن سازی بوستان های شرق پایتخت

سرویس شهری -بوستان های شرق
تهران ایمن سازی و مناسب سازی می شوند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،8ناصر رضاپور سرپرست معاونت
خدمات شهری منطقه با اعالم این خبر افزود :ایمن
سازی بوستان ها ،از دو سال پیش در منطقه 8
آغاز شده و بوستان فدک به عنوان نخستین
بوستان ایمن سازی شد .وی درباره ایمن سازی
آبنماها توضیح داد :نرده کشی،کم کردن عمق
آبنماها،خروج پمپهای برقی از آبنماها و استفاده
از برق غیرمستقیم دوازده ولتی برای روشنایی
آبنماها از دیگر اقدامات در این بوستان است.رضا
پور به ایمن سازی زمین ها و وسایل بازی در
بوستان فدک اشاره کرد وافزود :در همه بوستان
های منطقه  8لوازم فلزی بازی جمع آوری و وسایل
بازی ایمن به جای آنها تعبیه شده است .رضا پور
اظهار داشت :در منطقه  8سه بوستان فدک ،تمدن
و بهارستان ایمن سازی می شوند که 2بوستان اول
به طور کامل ایمن سازی شده است و ایمن سازی
بوستان سوم به زودی آغاز می شود .وی با تاکید
بر اینکه در بیشتر بوستان ها معضلی به نام «چراغ
ترانس دار» داریم افزود :این چراغ ها به مرور زمان
و به علت فرسودگی اتصال می کنند و همین امر
موجب انتقال برق به بدنه تیر چراغ می شود و
احتمال برق گرفتگی را افزایش می دهد .رضا پور
اضافه کرد :بر همین اساس برای نخستین بار در
بوستان فدک و تمدن از سیستم چراغ های (اس
ام دی) استفاده شد که از امنیت باالیی برخوردار
هستند و مشکل برق گرفتگی از طریق بدنه آنها
حل شد.سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه
 8به تعویض و ترمیم کفپوش های زمین های بازی
اشاره کرد وادامه داد :استفاده از سیستم کفپوش
یکپارچه در بوستان گلبرگ از دیگر اقداماتی بوده
که برای ایمن سازی بوستان ها در شرق تهران
انجام شده است .وی با اشاره به ایمن سازی بوستان
تمدن و فدک به طور کامل برای استفاده نابینایان
و معلوالن بیان داشت :نصب  10چشمه سرویس
بهداشتی،ویژه معلوالن ،نصب آبخوری های ویژه
کودکان ،رفع پستی و بلندی های کفپوش های
معابر بوستان ،نصب خطوط ویژه نابینایان ،نصب
چهار سرسره ویژه کودکان معلول،نصب صندلی
های ویژه معلوالن ،رفع نواقص پل ها و رمپ های
ورودی بوستان و نصب ست های ورزشی ویژه
معلوالن از دیگر فعالیت ها برای تسهیل در عبور
و مرور نابینایان و معلوالن در این دو بوستان است.
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مشاور شهردار منطقه یک تهران در اولین استارت آپ گردشگری شمال تهران:

توسعه گردشگری شهری فرصت های کارآفرینی را ارتقا می دهد

سرویس شهری -گردشگری شهری و
صنعت توریسم با استفاده از ظرفیت های بالقوه
شهر تهران برای ارتقاء فرصت های کارآفرینی
طرحی ،برنامه ریزی و توسعه می یابد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه یک دکتر محمود منیعی مشاور
عالی شهردار منطقه یک در نخستین رویداد
استارت آپ ویکند گردشگری شهری شمال تهران
که در مرکز علوم وستاره شناسی برگزار شد با
بیان مطلب فوق اظهار داشت :این استارت آپ
ویکند گردشگری شهری که با شعار «رویاهایت را
شهری کن » با هدف گسترش گردشگری در
حوزه شهری طراحی و برنامه ریزی شده و با
مشارکت گروه های کارآفرین ،مدیریت شهری،
سرمایه گذاران ،فعالین حوزه گردشگری و فناوری
های نوین توسط ستاد گردشگری شهرداری منطقه
یک برگزار شد.
مشاور شهردار منطقه یک و دارنده جایزه
تهران با بیان ظرفیتهای بالقوه شهر تهران در
حوزه گردشگری و صنعت توریسم افزود :در
راستای افزایش گردشگری شهری و توریسم

اقدامات شایسته ای در شهرتهران رقم خورده
است و در این استارتاپ نیز تالش کردیم یک
رویداد تخصصی در حوزه گردشگری شهری با
محورهای  ،گردشگری سالمت ،اکوتوریسم،
گردشگری مذهبی و فرصتهای سرمایهگذاری

در صنعت گردشگری شهر تهران برگزار کنیم.
سعید کارگران معاون امور اجتماعي و
فرهنگي شهرداری منطقه یک نیز در این
گردهمایی گفت :این رویداد سه روزه ضمن
آموزش اصول مهم کارآفرینی ،با تشکیل

کارگاههای عملی تیمسازی و پرورش ایده ،
مشتاقان کـارآفرینی در حوزه گردشگری را
گرد هم آورد تا با اشتراکگذاری ایـدههایشـان
ب
و تشکیل تیمها به راهاندازی مدلهای کس 
وکاربپـردازند.
وی تصریح کرد :تهران شهری با جاذبه های
گردشگری فراوان و نیز فرصت های کارآفرینانه
است و حوزه گردشگری شهری یکی از حوزه های
پر فرصت به شمار می رود که ایران جزء  20کشور
اول در زمینه را ه اندازی کسب و کار است که
امیدواریم با حمایت از این رویداد ها بتوانیم در
توسعه هرچه بیشتر کسب و کار های نوپا گامی
مهم برداریم.
کارگران افزود :در پایان مراسم افتتاحیه 30
ایده در حوزه گردشگری شهری مطرح شد که از
میان آن  6ایده برتر به بخش عملی این رویداد
وارد شدند و گروه ها در طی  54ساعت به پیاده
سازی ایده خود پرداختند که از جمله این ایده ها
می توان به راه اندازی رستوران اقوام ایرانی ،اجرای
چالش در مراکز گردشگری،ویدئو مپینگ  ،ون های
گردشگری و ...اشاره کرد

ارتباط مستقیم شهردار منطقه 21با شهروندان ورودی غربی پایتخت

سرویس شهری -شهردار و معاونين منطقه 21در جلسه
ارتباط مستقيم اين هفته سامانه 1888به درخواست هاي واصله
تلفني از سوي شهروندان اين منطقه رسيدگي کردند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه،21
رحمانی شهردار اين منطقه به همراه مدير اداره بازرسي ،معاونين
خدمات شهري و محيط زيست ،فنی و عمرانی و معماري و شهرسازي
منطقه 21با حضور در سامانه نظارت همگاني 1888به درخواست
هاي شهروندان ساکن در محدوده ورودی غربی پایتخت که بيشتر
شامل موضوعات شهرسازي و خدمات شهري بود رسيدگي کردند.
گفتني است ،عالوه بر مالقات هاي مردمي شهروندان با شهرداران

مناطق 22گانه که در روزهاي دوشنبه هر هفته در مناطق برگزار مي
شود شهروندان مي توانند درخواست ها ،نظرات و پيشنهادات خود را
به صورت 24ساعته از طريق راه هاي ارتباطي موجود سامانه1888
در رابطه با حوزه هاي مختلف عملکردي مديريت شهري در سامانه
مذکور مطرح و ثبت نموده و موارد مدنظرشان را پيگيري نمايند.
در جلسات ارتباط مستقيم سامانه 1888شهروندان با معاونين و
شهرداران مناطق که از طريق تبليغات محيطي گسترده در سطح شهر
و بنا بر برنامه زمان بندي معين به اطالع عموم مي رسد ،شهروندان
مي توانند به صورت تلفني و مستقيم با مديران حاضر در جلسه گفت
و گو کرده و درخواست هايشان را مطرح نمايند.

برنامه محوری و جلب مشارکت شهروندان مبنای عملکرد دوره جدید فعالیت مدیریت شهری

سرویس شهری -شهردار منطقه  7با تشریح
عملکرد دوره جدید مدیریت شهری در  6ماهه اخیر
گفت :در این مدت تالش کردیم با تعامل گسترده و
همت مجدانه بر مدار یک برنامه مشخص و مدون
برای تبدیل شدن به منطقهای زیبا ،پیشرفته و قابل
افتخار در حوزه توسعه شهری گام برداریم.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ، 7سمیه حاجوی با اشاره به
منویات دکتر نجفی شهردار تهران « تهران شهر
امید ،مشارکت و شکوفایی» گفت :بازنگری و
کاهش فرآیندهای موازی در ساختار سازمانی
شهرداری منطقه  7از جمله اقدامات زیربنایی است
که با هدف بهینه سازی و مدیریت منابع و مصارف
شهرداری آغاز شده است .
شهردار منطقه  ،7مشارکت عمومی را یکی
از موضوعات مهم در توسعه این منطقه دانست و
تصریح کرد :رویکردهایی همچون مشارکت عمومی
در منطقه ،ایجاد فرصت حضور زنان در سطوح
مختلف مدیریتی و تقویت شورایاریها از جمله
الزاماتی است که در شهرداری منطقه  7مقید به
اجرای آنها هستیم.
وی با اشاره به فعالیت های اجتماعی و
فرهنگی اجرا شده در  6ماه گذشته در این منطقه،
یادآورشد :برپایی پایگاه تابستانی  ،گذرهای
فرهنگ و هنر ،گردشگری ،دستاوردها ،مقاومت و
خدمات فرهنگی اجتماعی ،برگزاری مراسم های
مناسبتی فرهنگی و مذهبی ،رونمایی از سردیس
شهید حججی ،برپایی شورای قرآنی و نصب
تابلوهای شناسایی منزل شهدا بخشی از اقدامات
این منطقه بوده است.
حاجوی خاطرنشان کرد :برگزاری مسابقات

شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ،عنوان
کرد :هرس درختان ،آمادگی در زمان برفروبی و
تکاندن درختان ،کاشت نهال و درختچه ،آبرسانی
بوستان ها ،احداث بوستان معلم ،کاشت پیاز الله،
رنگ آمیزی فالورباکس و آرک ها،رنگ آمیزی
مبلمان پارکی ،واکاری و بازپیرایی چمن ،آذین
بندی درختان خشک ،جایگزین فالورباکس در
معابر ،حذف درختان خشک در سطح نواحی ،راه
اندازی مخزن آب خیابان شهید مدنی ،بازپیرایی
فضای سبز ،نصب پایه چراغ و برج نوری و
کندوکوب فضای سبز سطح منطقه از دیگر فعالیت
های است که توسط این منطقه اجرا شد.
وی تاکید کرد :احداث یک عدد مخزن
استحصال آب قنات در مسیر قنات جلفاء و
بازسازی آن ،احداث چاه جذبی ،بازسازی مسیر
قنات ،الیروبی کانالها  ،مسیلها و حوضچه های
رسوب گیر و تله های زباله گیر و نگهداری پل
مکانیزه ،نگهداری روشنایی پل ها و بزرگراه
ها  ،نگهداری و تعویض پایه پرچم ،آذین بندی
و نورپردازی مناسبتی  ،رنگ آمیزی جداول و
المانهای شهری ،حذف زوائد نما و کف ،اجرای
پوشاننده ،جمع آوری بنرهای غیر مجاز ،احداث 3
دستگاه سرویس بهداشتی ازجمله برنامه های اجرا
شده در منطقه بوده است.
به گفته شهردار منطقه  ،7احداث بازار میادین
میوه و تره بار ،تمدید گواهی نامه بین اللملی
سیستم مدیریت یکپارچه  ،IMSانجام پروژه
بهینه سازی مصرف انرژی و اصالح الگوی مصرف
منابع ،تهیه بانک اطالعاتی از تنوع زیستی  ،تهیه
اطلس زیست محیطی ،توانمند سازی کانونهای
محیط زیست ،اجرای طرح تفکیک پسماند در

سطح منطقه ،تکمیل غرفه های بازیافت به تعداد
 14محله ،اجرای طرح فوریتی الیروبی و پاکسازی
انهار سطح منطقه با توجه به شروع فصل بارندگی،
رفع معضالت اسکانهای کارگری ،راه اندازی سایت
های برف روبی و تجهیز نیروی انسانی و امکانات
مربوط به آن ،برفروبی معابر و شارژ مخازن شن از
دیگر فعالیت های معاونت خدمات شهری و محیط
زیست منطقه است.
وی تاکید کرد :اولویت بندی اجرای پروژه
هاي مجموعه ورزشي مرودشت ،مسجد دو درب
دانشگاه خوارزمي ،اسكان كارگري ،سراي محله
نظام آباد جهت بهره مندی شهروندان ،تسریع در
اتمام پروژه های نیمه تمام مجموعه ورزشي توكلي،
مجموعه مذهبي فرهنگي شهيد مدني و مجموعه
ورزشي شهيد مهدي حسيني از جمله اقدامات
معاونت فنی و عمران منطقه بوده است.
حاجوی در پایان افزود :خط كشي محوري
و بلوك عابر پياده ،ساماندهی گاردريل ها و پل
های عابر ،ارائه آموزشهاي ترافيكي به شهروندان،
بازسازی تجهيزات ترافيكي ،ساماندهی تابلوهاي
انتظامي  ،راهنمايي ،ترافیکی و اسامي ،مرمت
ايستگاه هاي اتوبوس ،تعويض تابلوهاي ايستگاه
هاي تاكسي ،راه اندازي خط تاكسي جدید ،خشكه
چيني و ايمن سازي تقاطع خيابانهاي سهروردي
– اقليمي ،آرام سازي شریان های ترافیکی منطقه،
احداث راستگرد در خيابان بهار  -يونسي زاده،
انسداد بازوي شرقي ميدان سبالن ،آرامسازي
خيابان بهار با كاهش عرض معبر و احداث سرعتكاه
آسفالتي و بازگشايي تقاطع خيابان هاي يوسفي-
شهيد بهشتي از فعالیت های اجرا شده توسط
معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه بوده است.

به دنبال هشدارهای هواشناسی انجام شد:

آمادگی شبانه روزی منطقه  20برای بارش های پیش رو

سرویس شهری -شهردار منطقه  20شهر تهران از آمادگی
شبانه روزی تیم های اجرایی مدیریت شهری این منطقه و فراهم
بودن زمینه مشارکت شهروندی در زمان بارش های زمستانه خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 20
سید احمد صفوی با بیان این مطلب گفت :آمادگی شبانه روزی تیم
های اجرایی برای مدیریت بارش های زمستانه از مهمترین اولویت
های مدیریت شهری در فصل بارندگی است که این بار پیش بینی
تمهیدات الزم ،با بهره مندی از تجربه آخرین بارش که با حجم بی
سابقه برف صورت گرفت ،انجام شده است.
صفوی با اشاره به اینکه از ابتدای فصل زمستان  250مخزن
ویژه ملزومات یخ زدا در دسترس شهروندان قرار گرفته است ،افزود:
برای تسریع در عملیات بارش ،عالوه بر فعالیت شبانه روزی تیم های
اجرایی مدیریت شهری ،نیازمند مشارکت شهروندان نیز هستیم و
زمینه این مشارکت اجتماعی در محله ها فراهم است.
آمادگی شبانه روزی منطقه  20برای بارش های پیش رو
وی از تخلیه  600تن مواد یخ زدا برای بارش های اخیر اشاره
کرد و گفت :مخازن و سایت های برف روبی بعد از بارش اخیر در
موقعیت های مختلف نواحی ،مجدد شارژ شده اند.
صفوی با اشاره به اینکه در بارش قبلی  256اصله درخت صدمه
دید که با تالش شبانه روزی  2250نفر روز ،با بیش از  250کامیون

سرشاخه ها جمع آوری شد ،افزود :برای جلوگیری از آسیب های
جدی به فضای سبز ،ملزومات الزم برای برف تکانی درختان فراهم
شده است و در صورت بارش های سنگین برف با همکاری شهروندان
فضای سبز شهری صدمه کمتری را متحمل خواهد شد.
وی در ادامه گفت14 :سایت برف روبی نیز در موقعیت های مهم
و قابل دسترس از جمله بزرگراه شهید کریمی و خیابان های شهید
نبی پور ،شهید دستواره ،شهید رجایی ،ورامین ،دهخدا و میادین مادر،
شهید بروجردی و شهید حسن زاده تجهیز به ملزومات برف روبی
هستند و در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرند.
محورهای مهم شهری آنالین رصد می شوند
صفوی به اهمیت بهره گیری از  33دوربین نظارت تصویری در
محورهای بزرگراهی نظیر امام علی(ع) ،شهید آوینی ،شهید کریمی،
رجائی و فدائیان اسالم برای کنترل بهینه عملیات اجرایی در زمان
بارش اشاره کرد و ادامه داد :بازگشایی  38 .4کیلومتر بزرگراه و
شریان های درجه یک منطقه  20و سهولت دسترسی مراکز عمومی
مهمی همچون مساجد ،مدارس ،مراکز درمانی از اولویت های اول
مدیریت شهری در زمان بارش قرار دارد.
وی پاکسازی ورودی های شهر تهران در موقعیت های جاده قم،
جاده ورامین و کمربندی دوم تهران را از مهمترین اولویت ها برشمرد
و گفت :منطقه  20دارای بیش از  7میلیون و  800هزار مترمربع معبر

شهری است که با برنامه ریزی انجام شده موقعیت های مشخص با
شرح وظایف معین به تیم های برف روبی نواحی هفتگانه ابالغ شده
است و در زمان لزوم با داشتن نقشه راه اعزام می شوند.
پاکسازی مداوم انهار و مخازن صالح آباد در اولویت
صفوی به الیروبی مدام  100هزارمترطول کانال های اصلی و
فرعی منطقه  20اشاره کرد و افزود 50 :هزارمترطول کانال درجه یک
در محدوده شهری و حریم و  50هزارمترطول نیز در قالب انهار درجه
دو و سه بر اساس برنامه ریزی های مستمر و روزانه با فعالیت  5تیم
اجرایی پاکسازی و الیروبی می شوند و طرح ویژه و ده روزه رسوب
برداری از کانال های آب های سطحی نواحی هفتگانه نیز آغاز شده
و در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه منطقه  ،20مسئولیت جمع آوری ضایعات
مخازن  600هزار مترمکعبی صالح آباد را نیز بر عهده دارد ،گفت:
ضایعات  5منطقه باالدستی وارد این مخازن می شود و روزانه حدود
 40مترمکعب جمع آوری ضایعات از مخازن صالح آباد انجام می شود
و یک تیم اجرایی برای الیروبی این موقعیت مستقر است.
شهردار منطقه  20یادآور شد :با تالش شبانه روزی تیم های
اجرایی ،در بارش اخیر تمامی بزرگراه ها و محورهای اصلی باز و قابل
تردد بود و همچنان در تالش هستیم تا در صورت بروز بارش های
سنگین ،مشکلی در معابر شهری رخ ندهد.

معاون فنی و عمرانی منطقه دو خبر داد :

فعاليت بي وقفه مرمت چاله های معابر منطقه دو با آسفالت سرد

سرویس شهری  -معاون فنی و عمرانی
منطقه دواز مرمت چاله های معابر با آسفالت سرد
با شروع فصل سرما و بارش در سطح معابر سواره
رو به لحاظ تخريب آسفالت و تردد بهتر شهروندان
خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط
عمومی شهرداری منطقه دو  ،یوسف متقی

با اعالم این مطلب اظهارداشت  :شهرداري
منطقه دو با تهيه دستگاه فالسك آسفالت
اقدام به مرتفع کردن مشکل چاله های معابر
منطقه کرد .
متقی با اشاره به اینکه یكي از مشكالت
ديگر فصل سرما و شرايط پايدار جوي ،ايجاد
وارونگي هوا و متعاقب آن آلودگي بيش از

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه
 6خبر داد؛

نصب آسانسور ویژه افراد دارای معلولیت
در پل های عابر پیاده منطقه ۶

سرویس شهری -معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری منطقه  ۶از نصب آسانسور و پل
رمپی در پل های عابرپیاده قلب تهران به منظور
رفاه حال شهروندان دارای معلولیت خبر داد و
گفت :باید امکانات شهری برای رفاه حال شهروندان
دارای معلولیت تجهیز شده تا معلوالن برای تردد و
زندگی در شهر با هیچ مشکلی مواجه نباشند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،۶ولی مسگری نجاتی همچنین
از اجرای طرح اصالح هندسی نقاط ترافیکی خبر داد
و گفت 550 :نقطه از خط کشی های عابر پیاده ای
که همسطح سازی نشده اند و عابرین و شهروندان
دارای معلولیت برای دسترسی به محل های مورد
نظر مشکل دارند شناسایی شده و اصالح هندسی
بیش از  350نقطه صورت گرفته و اصالح باقی نقاط
در دستور کار است .نجاتی با بیان اینکه به دنبال
آن هستیم در نیمه اول سال  97اصالح هندسی
نقاط ترافیکی منطقه صورت گیرد گفت :منطقه
 6به عنوان منطقه مرکزی پایتخت با تردد باالی
شهروندان همراه است که با توجه به حضور و فعالیت
شهروندان دارای معلولیت بهبود شرایط زندگی این
افراد در اولویت قرار دارد.معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری منطقه  ۶همچنین به نوسازی و بهسازی
المان های ترافیکی قلب تهران اشاره کرد

کمک  5میلیارد تومانی مجمع خیرین
برای تجهیز و نوسازی بیمارستان لقمان

شهردار منطقه  7تاکید کرد:

متنوع ورزشی ویژه آقایان و بانوان ،اعزام تیم
های ورزشی منتخب آقایان به مناطق 22گانه،
قرعه کشی هشتمین دوره المپیاد بسکتبال
محالت مناطق 22گانه به میزبانی منطقه هفت،
میزبانی هشتمین المپیاد بسکتبال مناطق 22گانه
شهر تهران «آقایان»و اختتامیه هشتمین المپیاد
بسکتبال مناطق 22گانه شهر تهران «آقایان» از
فعالیت هایی است که توسط منطقه اجرا شد.
به گفته وی برگزاری مسابقات تفریحی و
اردوهای علمی و آموزشی برای رده های سنی
مختلف ،آیین بازگشایی مدارس ،کارگاه های
آموزشی کمپین آسمان آبی زمین پاک ،اجرای
نمایش با موضوع حقوق و تکالیف شهروندی
ویژه دانش آموزان ،برگزاری برنامه های آموزشی
مناسبتی ،کالس کاهش بیسوادی  ،جشنواره
ترویجی – آموزشی مشکات  ،6برگزاری نمایشگاه
مد و پوشش اسالمی – ایرانی ،جشنواره غذای
سالم ایرانی ،افتتاح اولین خانه شطرنج ،برگزاری
جشنواره های سالمت محور ،برگزاری سمینار
موفقیت و تحول سریع فردی ،تشکیل کارگاه
آموزشی تسهیل گری ،ویژه برنامه های حمایتی
بانوان سرپرست خانوار ،ساماندهی کارتن خواب ها
و متکدیان  ،برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دائمی
صنایع دستی ،اهدای بسته های حمایتی ویژه
مردم زلزله زده غرب کشور ،برگزاری کارگاههای
 ،HSEبرگزاری کالس های آموزشی کسب وکار
وکارآفرینی ،همایش کارآفرینی ،برگزاری جلسه
مجمع خیرین منطقه و نشست کارآفرینان منطقه
از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه
بوده است.
حاجوی با اشاره به اقدامات معاونت خدمات

اخبار

حد هوا مي باشد اعالم داشت  :در اين شرايط
كليه كارخانه هاي توليد آسفالت تعطيل و تردد
كاميون ها نيز ممنوع می شود لذا با این شرایط،
تهيه آسفالت گرم براي فالسك نيز مقدور
نميباشد ،بدين منظور اين منطقه براي عدم
بروز هرگونه مشكلي در امر تردد شهروندان،
اقدام به تهيه آسفالت سرد و فعاليت بي وقفه

درخصوص مرمت چاله هاي معابر کرد .
با برنامه ريزي صحيح و فعاليت شبانه
روزي كاركنان معاونت فني و عمراني و
پيمانكاران اجرائي مشكالت مربوط به خرابي
هاي آسفالت معابر سواره رو به حداقل رسید و
مابقی در دستور کار عوامل اجرایی قرار گرفته
است .

سرویس شهری -معاون اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه  11از کمک  5میلیارد
تومانی مجمع خیرین سالمت برای تجهیز و
نوسازی بیمارستان لقمان خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،11سید عباس طباطبایی با بیان
این که بیمارستان لقمان به عنوان مجهز ترین مرکز
تخصصی مسمومیت کشور روزانه بیماران بسیاری
را از اقصی نقاط کشور پذیرش می کند؛ گفت :به
زودی شهرداری منطقه  11برای تملک و ساخت
همراه سرا در بیمارستان لقمان اقدام خواهد کرد.
وی همچنین افزود :نشست مجمع خیرین سالمت
منطقه  11با حضور اعضای مجمع خیرین بیمارستان
لقمان برگزار شد و از مجموع  8میلیارد تومان اعتبار
مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی بیمارستان لقمان
مبلغ  5میلیارد توسط مجمع خیرین بیمارستان
لقمان جمع آوری شد.به گفته طباطبایی در این
نشست که با همکاری شهرداری منطقه  ، 11وزارت
بهداشت و درمان ،مجمع خیرین سالمت منطقه
 11و مجمع خیرین بیمارستان لقمان برگزار شد؛
گزارشی از عملکرد یک ساله خیرین سالمت در
بیمارستان لقمان ارائه و عالوه بر جمع آوری 5
میلیارد تومان از سوی خیرین بیمارستان لقمان برای
تجهیز و نوسازی این بیمارستان ،مقرر شد شهرداری
منطقه  11نسبت به تملک و ساخت همراه سرا در
بیمارستان لقمان اقدام کند.

برگزاری اولین دوره کارگاه ایده
پردازی»توانا شو» در منطقه 15

سرویس شهری -شهردار منطقه  15از
برگزاری اولین دوره کارگاه ایده پردازی»توانا شو»
در منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،15وحیدرضا محمدی با اعالم
مطلب فوق افزود  :این دوره آموزشی در راستای
رویکرد مدیریت شهری در تبدیل تهران به شهر
هوشمند و تحقق آن به « شهر اميد ،مشارکت و
شکوفايي»  9تا  11اسفند در شهرداری منطقه
برگزار می شود .وی با اشاره به اینکه هدف از برپایی
این دوره شناسایی ظرفیت های انسانی در حوزه
برنامه نویسی ،ایده پردازی و راه اندای کسب و کار
های نوپا است ،افزود :در این رویداد اولویت با ایده
هایی برپایه پلتفرم های اینترنت اشیاء ،لباس های
هوشمند ،اپلیکیشنهای خدمات رسان و فروشگاههای
اینترنتی بمنظور سهولت زندگی شهروندان است
و شهر هوشمند را محور خود قرار دهند.به گفته
محمدی مربیان این دوره آموزشی افراد توانمند و
موفق استارت آپی هستند و از مجموعه های مختلف
فعاالن اکوسیستم های استارتاپی نیز برای حمایت و
اسپانسرینگ این رویداد دعوت شده تا حمایت الزم را
از ایده های برتر در جهت اجرایی شدن داشته باشند.
شهردار منطقه خاطرنشان کرد :در این دوره آموزشی
افراد یاد می گیرند چگونه با شرکت کنندگان تیم
بسازند ،ایده یشان را پرورش دهند ،سرمایه گذار
جذب کنند و کسب و کار خود را راه اندازی کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه رویداد توانا شو
در یک فضای تجربی آموزشی یاد خواهد داد چگونه
ایده ها را به ثروت تبدیل کنیم ،افزود :در پایان ایده
های مطرح شده شرکت کنندگان توسط تیم  7نفره
داوری ،بررسی می شود.

تشکیل کارگروههای تخصصی ویژه
بانوان شمال تهران

سرویس شهری -نیازهای بانوان شمال
تهران در کارگروه های تخصصی بررسی می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،3به گفته ی زهرا خوش برش
مشاور امور بانوان ،بهبود وضعیت پارکینگ های
عمومی ،وجود روشنایی ناکافی در محالت ،غنی
سازی اوقات فراغت بانوان ،برگزاری کارگاه های
مشاوره ،ارتقای امنیت در بوستان ها ،معضل
ساماندهی مسافرکشهای غیربومی در محالت
و  ....در کارگروه های تخصصی بانوان بررسی
می شود .وی ادامه داد :در بررسی های مشکالت
بانوان در محالت ،عدم وجود روشنایی کافی
در محالت و برگزاری کارگاه های مشاوره و
خانواده و توانمند سازی بانوان سالمند بیشترین
مطالبه این قشر از جامعه است.مشاور امور بانوان
شهرداری منطقه  3ابراز داشت :تشکیل کارگروه
های تخصصی براساس مطالبات احصاء شده و
برنامه ریزی درخصوص غنی سازی اوقات فراغت
بانوان از موضوعات مورد پیگیری کارگروه های
تخصصی است.

