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اخبار
احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه
شهید چمران تجهیز کارگاه شد

با هدف روان سازی ترافیک در بزرگراه شهید
چمران پروژه ی احداث تقاطع غیر همسطح ورودی
یمن ،تجهیز کارگاه شد و به زودی وارد فاز اجرایی
می شود .به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه
يک تهران  ،مهندس عبدالمطلب توجهی معاون
حمل و نقل و ترافيك شهرداري این منطقه با اعالم
خبر فوق اظهار داشت بزرگراه شهید چمران یکی
از شریان های اصلی شمال تهران محسوب می
شود که ساماندهی ترافیک در این محدوده باعث
روانسازی ترافیک در دیگر شریان های متصل به
آن می شود .وی افزود :به دلیل گردش خودروها
از سمت بزرگراه شهید چمران جنوب ،به خیابان
یمن در تقاطع مذکور گره ترافیکی ایجاد می شود
که برای ساماندهی ترافیک این محدوده طراحی
پل غیر همسطح یمن در دستور کار قرار گرفت و
با تایید کارشناسان طرح کارگاه اجرایی آن تجهیز
و به زودی عملیات اجرایی این تقاطع شروع می
شود .توجهی خاطر نشان ساخت :با اجرای این
طرح بخش عمده ایی از ترافیک بزرگراه شهید
چمران به سمت شمال رفع می شود.

طرح مینیاتوری خدمات شهری در
منطقه  13کلید خورد

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری
منطقه  13از اجرای طرح مینیاتوری در حوزه
خدمات شهری برای اولین بار در نواحی چهارگانه
این منطقه خبر داد .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  ، 13مهرابی  ،معاون خدمات
شهری و فضای سبز با بیان اینکه طرح مینیاتوری
در حوزه خدمات شهری و محیط زیست اجرا می
شود گفت  :این طرح از امروز شنبه  11دی ماه
در ناحیه چهار آغاز شد و در نواحی دیگر نیز تا
اواخر سال ادامه می یابد .وی افزود  :در قالب این
طرح در نواحی چهارگانه با استفاده از تجهیزات و
امکانات نسبت به نظافت  ،رفت و روب  ،شستشو
و پاکسازی مخازن  ،زیر مخزنی ها  ،انهار روباز و
روبسته  ،کانیو  ،جداول  ،تابلو های شناسایی معابر
و همچنین کرکره مغازه ها و  ..اقدام می کنند.
خدمات شهری و فضای سبز اظهار داشت  :عالوه
بر اجرای طرح نگهداشت شهر به صورت روزانه ،
طرح مینیاتوری خدمات شهری به صورت طرحی
مضاعف در محدوده کلید خورد .به گفته وی این
طرح در خیابان های پیروزی  ،اقبال ،منتظری ،
صفا  ،زاهد گیالنی  ،کندرو امام علی شرق و
غرب  ،ثارا ، ..مرتجاعی  ،اسدی  ،پرواز  ،طبرسی
 ،کلینی  ،محوری  ،زارع کلخوران  ،منصوری در
ناحیه یک  ،خیابان های دهقان  ،عادلی  ،اول تا
پنجم نیروی هوایی در ناحیه دو  ،خیابان های سی
متری نیروی هوائی  ،امامت  ،هشتم نیروی هوایی ،
مسیل جاجرود  ،مسیل منوچهری  ،بصیر  ،محسنی
 ،احمد زاده  ،تیموری فر  ،سفید کوه در ناحیه سه
 ،خیابان های بالل حبشی و مهربار با کلیه فرعی ها
 ،فرخی  ،خاقانی  ،هاشمی  ،سعید عرب صدقیان ،
اتوبان های دوران  ،رودکی و یاسینی در ناحیه چهار
اجرایی می شود.

شهرداری منطقه  4میزبان مسابقات
المپیاد تکواندو محالت

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 4از برگزاری مسابقات المپیاد تکواندو محالت
تهران خبر داد و گفت :این مسابقات با حضور
 265تکواندو کار به میزبانی شهرداری منطقه چهار
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  4؛ سید ابوذر حسینی معاون امور اجتماعی
و فرهنگی شهرداری منطقه  4از برگزاری رقابت
های المپیاد تکواندو محالت شهر تهران در سه
رده سنی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان -بزرگساالن
ویژه پسران ،باحضور  ۲۶۵هوگوپوش از مناطق
 ۲۲گانه خبر داد و گفت  :این مسابقات در تاریخ
 12دی ماه در سالن استاندارد خانه تکواندو
فدراسیون (قیطریه) با همکاری سازمان ورزشی
شهرداری تهران و میزبانی شهرداری منطقه چهار
و با مسئولیت هیات تکواندو پایتخت برگزار خواهد
شد.وی در پایان افزود :وزن کشی این رقابتها روز
شنبه  ۱۱دی ماه از ساعت  ۱۵الی  ۱۷در محل
برگزاری مسابقات انجام خواهد شد

اجرای  45هزار مترطول جدول در
محالت منطقه 15

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 15
از بازسازی بیش از  45هزار مترطول جداول
قدیمی در محالت منطقه طی  9ماهه گذشته
خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،15مهندس علیرضا حالجیان با اشاره
به اجرای طرح های باالدست این منطقه که به
منظور انتقال آبهای سطحی مناطق خود انجام
می دهند و در پی آن آب های سطحی تجمیع و
به این منطقه انتقال پیدا می کنند ،افزود :در این
راستا حوزه فنی و عمران منطقه به دلیل فرسوده
شدن انهار و کانیو های محلی ضمن تغییر مقطع
انهار ،آنها را بازسازی و از شکل نهر به کانیو و
بالعکس تغییر داده است.وی در ادامه گفت :در
این راستا  7600مترطول جدول در خیابان های
شهرزاد 17 ،شهریور ،طیب ،مینابی  ،کوهستانی
 ،دربندی و  ...در ناحیه یک و  7700مترطول
جدول در خیابان های اتابک  ،ابراهیمی ،مسلم
و  ...اجرا شده است .بنابر اظهارات حالجیان
اجرای حدود  4700مترطول جدول در معابر
کیانشهر و شهرک جمهوری ناحیه سه ،نزدیک
به  12هزار مترطول در معابر مشیریه ،ورودی و
خروجی خیابان بوعلی در ناحیه چهار و 900
مترطول جدول در افسریه محوطه شهرک
شهید بهشتی و خیابان  15متری دوم – بین
خیابانهای  4الی  11در ناحیه پنج و 8800
مترطول جدول در خیابان ترکاشوند ،کوچه های
مسگرآباد و خیابان های نورعلی و کلهر به پایان
رسیده است .معاون فنی و عمرانی منطقه به
اجرای بیش از  4100مترطول جدول در نواحی
حریم منطقه اشاره کرد و یادآور شد :جدولبندی
خیابان های آزادی و شهید بهشتی در ناحیه
قیامدشت و خیابان سبالن و پدافند هوایی در
محله خاورشهر ناحیه هشت اجرا شده است.
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فضای سبز بوستان جنگلی  1000هکتاری لویزان افزایش می یابد؛

جنگل لویزان قطب مهم گردشگری پایتخت

شهردار منطقه  4در بازدید میدانی از بوستان
های جنگلی گفت :طرح استقبال از بهار  1396با
محوریت توسعه فضاهای سبز و جنگل ها از ابتدای
بهمن ماه در منطقه  4اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،4مهندس سید امیر عباس بهاری با اعالم این
خبر گفت :با توجه به اینکه معضل آلودگي هوا
و صوتي کالنشهر تهران به یکی از بزرگترین
چالش ها در این سال ها تبدیل شده است ،ظرف
10سال گذشته مدیریت شهری توانست با احداث
انواع بوستانهای محلی و فرامنطقه ای در شهر و
همچنین توسعه قابل توجه جنگل ها ،سرانه فضاي
سبز را در شهر تهران ارتقا دهد.
وی افزود :بوستان جنگلی  1000هکتاری تلو
و در کنار آن بوستان جنگلی لویزان با مساحتی
در حدود  1000هکتار به عنوان ریه های تنفسی
شهر تهران محسوب می شوند و توسعه این فضاها
کمک شایانی به بهبود وضعیت آلودگی شهر تهران
خواهد کرد.

شهردار منطقه  4بازپیرایی و توسعه فضای
سبز  1000هکتاری در جنگل لویزان را یکی از
مهمترین برنامه های سه ماهه پایانی سال عنوان
کرد و گفت :طرح مطالعاتی تبدیل جنگل لویزان
به یکی از زیباترین و بهترین فضای تفریحی و
گردشگری تهران در دستور کار قرار دارد.وی افزود:

تکمیل شبکه روشنایی ،بازسازی آسفالت معابر و
جداول ،رنگ آمیزی مبلمان بوستانی ،تکمیل و
توسعه شبکه آبرسانی و بهسازی تابلوهای شناسایی
از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح
است .وی احداث زمین بازی اختصاصی کودکان
را از طرح های ویژه جنگل لویزان عنوان کرد و

گفت :با توجه به استقبال بسیار خوب خانواده
ها از فضای تفریحی و گردشگری جنگل لویزان،
احداث و توسعه زمین بازی کم نظیر و همچنین
امکانات ورزشی در جنگل لویزان در دستور کار
قرار دارد .بهاری در ادامه از احداث و توسعه آالچیق
در جنگل لویزان خبر داد و گفت :در حال حاضر
 200آالچیق در این جنگل احداث شده است که
در طرح استقبال از بهار  1396این تعداد به 300
آالچیق افزایش خواهد یافت .شهردار منطقه 4
احداث سکوهای نشیمن ،بازسازی ورودی های
جنگل لویزان ،توسعه باربیکیوها و سرویس های
بهداشتی از دیگر اقداماتی است که از ابتدای بهمن
ماه در قالب طرح استقبال از بهار  1396در جنگل
 1000هکتاری لویزان اجرا می شود .بهاری با اشاره
به تکمیل فاز نهایی باغ پرندگان گفت :با حمایت
ویژه شهردار محترم تهران فاز  2باغ پرندگان با
بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی در دستور کار
قرار دارد که با تکمیل آن شاهد تحوالت عظیم در
شرق تهران خواهیم بود.

رونمایی از «کتاب نیم رخ محله» در منطقه21

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21از رونمایی از «کتاب
نیم رخ محله» در حاشیه همایش منطقه ای تجلیل از پژوهشگران و
نخبگان محالت این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،21امیر جاویدپور
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت :به
همت اداره مطالعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21و
به مناسبت هفته پژوهش؛ ضمن پاسداشت از زحمات پژوهشگران و
نخبگان محالت 13گانه ی این منطقه و تجلیل از پژوهش های علمی
ایشان ،از «کتاب نیم رخ محله منطقه »21رونمایی شد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21در ادامه تصریح
کرد :انجام طرح رصد کیفیت زندگی ،به روز رسانی اطالعات اماکن
اجتماعی و فرهنگی محالت (طرح نیم رخ محله) و  ...از جمله
طرح های پژوهشی و کاربردی متعددی است که با تالش و همت

پژوهشگران منطقه ای صورت گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد  :با توجه به رویکرد اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران و تالش برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی
مردم و تبدیل شهر تهران به شهر خالق ،اجرای طرح های محله
محور و جذب مشارکت مردمی اهمیت به سزایی دارد که در این
میان ،برخورداری از دیدگاهی علمی پژوهشی و بهره مندی از دانش
و توان پژوهشگر محله می تواند نقش قابل توجهی را در ارتقای سطح
کمی و کیفی طرح های شهرداری تهران ایفا کند.
جاوید پور در پایان ابراز امیدواری کرد با عنایت به فرمایشات
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دهه «گفتمان عدالت و
پیشرفت» و منویات ایشان در خصوص اینکه «گفتمان علمی ،باید
گفتمان مسلط و غالب جامعه باشد و اقتدار حقیقی یک ملت درگرو
علم است» بتوانیم با تجارب ،تخصص و توانمندی های موجود مسیر

توسعه و تعالی در حوزه مدیریت شهری را طی کرده و به سوی
اهداف ترسیم شده حرکتی شایان داشته باشیم .

روح اله بيداد خبر داد:

چكاپ دوره ای کارگران خدمات شهری و فضاي سبزشرق تهران

چكاپ دوره ای کارگران خدمات شهری
 ،فضای سبز و ساماندهی منطقه 14با مشارکت
شرکت شهرسالم در درمانگاههاي شهرداري اين
منطقه برگزارميشود.
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط
عمومي شهرداري منطقه  14تهران ،روح اله بيداد
معاون خدمات شهري و محيط زيست منطقه 14
در این خصوص گفت :با توجه به سیاستهای

شهرداری تهران مبنی بر حفظ و ارتقاء سالمت
پرسنل و کارگران خدمات شهري و همچنین تاکید
شهردار محترم منطقه در این خصوص ،آزمایشات
پزشكي دوره ای شامل چکاپ خون ،بینایی سنجی،
شنوایی سنجی ،تست قلب و ریه برای بيش از
 ۱۵۰۰کارگر حوزه خدمات شهری ،فضای سبز و
ساماندهی با هدف انجام معاینات پیشگیرانه آغاز
شده است.

روح اله بيداد با اشاره به این موضوع
که کارگران شهرداری از سرمایههای این
جامعه هستند و حفاظت و حمایت آنان از
وظايف شهرداري است ،افزود :انجام اینگونه
آزمایشات برای کارگران خدمات شهری به
دلیل شرایط ويزه كاري آ نها الزم و ضروري
است.
معاون خدمات شهري و محيط زيست

شهرداري منطقه  14در ادامه تصريح كرد:
بر اساس اين طرح تمام کارگران فعال در
حوزه خدمات شهری منطقه به صورت رایگان
تحت معاینات و آزمایشات الزم پزشکی قرار
گرفته و ضمن درمان بیمار یهای شایع شده
درميانشان از بروز آسیبهای جدی و به خطر
افتادن سالمت آنان پیشگیر یهای الزم به
عمل میآید.

برگزاری کارگاه آموزشی خالقیت در خانه های بازی منطقه 7
رئیس اداره آموزشهای شهروندی منطقه  7از برگزاری کارگاه
آموزشی خالقیت و کاردستی در سطح خانه های بازی سرای محالت
این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7نادیا طاری با اعالم
این مطلب افزود :این کارگاه با هدف کاهش تولید زباله واستفاده از
کاغذهای باطله در سرای محالت منطقه برگزار می شود.
وی یادآور شد :یکی از موضوعاتی که همیشه در رابطه با ابداعات
مطرح بوده و اولین عامل اصلی در آن به شمار می رود موضوع خالقیت
و اینکه ذهن خالق همواره به دنبال تولید است  ،اما گاهی این تولید از

وسایل کامال بازیافتی و به تعبیری دیگر غیرقابل استفاده است.
به گفته رئیس اداره آموزش های شهروندی منطقه  7تمایل
این هنر به خلق آثار هنری متشکل از مواد طبیعی و دورریز است،
به گونهای که اشیاء ساخته شده از این مواد دورریز با نگاه خالق و
دستان پرتوان کودکان این مرز و بوم ،سبب تقویت باورها و ارزشهای
دینی از جمله قناعت و صرفهجویی شده و تأثیر به سزایی بر جامعه
و محیطزیست میگذارد .وی در ادامه از برگزاری کارگاه آموزشی
سبک زندگی سالم در سرای محالت این منطقه خبر داد و یادآور شد:
این کارگاههای آموزشی با هدف آشنایی شهروندان با تغییر نگرش

های غلط در زندگی برگزار می شود.طاری با اشاره به برگزاری کارگاه
آموزشی اخالق شهروندی در راستای آموزش اخالق عملی و صیانت
از حقوق شهروندی ،تصریح کرد :برگزاری این کارگاه آموزشی در
راستای نهادینه کردن فرهنگ شهروندی که یکی از مهمترین وظایف
شهرداری میباشد اجرا می شود.وی بر اهمیت رعایت حقوق و اخالق
شهروندی تاکید کرد و افزود :اگر اخالق و حقوق شهروندی رعایت
شود ،شهروندان مسئولیتپذیرتر و خالقتر میشوند و نسبت به شهر
و سایر شهروندان بیتفاوت نیستند و برای داشتن شهری زیبا و آباد،
با شهرداری مشارکت میکنند.

شهردار منطقه  12تهران:

انجام  266طرح مطالعاتی در منطقه  12در سال های اخیر

شهردار منطقه  12تهران از انجام  266طرح
مطالعاتی و پژوهشی در این منطقه در یک دهه
اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12
تهران؛ عابد ملکی با بیان این مطلب افزود :امسال
نیز در نهمین همایش مدیریت  ،پژوهش و نوآوری
های حوزه مدیریت شهری و نخستین جشنواره
بین المللی زنان و زندگی شهری دو مقاله مطالعاتی
ارائه شد که این منطقه در نهمین جشنواره مدیریت
 ،پژوهش و نوآوری های حوزه ی مدیریت شهری
بابت حجم آثار ارسالی و شرکت در نمایشگاه جنبی

و همچنین مقاله تدوین الگوی سرانه های خدماتی
برای جمعیت شناور و در نخستین جشنواره زنان و
زندگی شهری با مقاله ی نقش زنان در احیای بافت
های تاریخی به عنوان منطقه شناخته شد.
وی با بیان اینکه تمامی طرح اجرایی
منطقه  12دارای پشتوانه علمی است ؛ ادامه
داد :هر سال موضوعاتی که نیاز به انجام
کارهای مطالعاتی و پژوهشی دارد توسط حوزه
ی معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهری از
تمامی حوزه های اجرایی استعالم شده و ضمن
جمع آوری موضوعات  ،در کمیته های تخصصی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بررسی
و موضوعات اولویت دار استخراج و بعد از این
کار  ،پژوهشگر اقدام به تهیه طرح اولیه و انجام
کار مطالعاتی می کند.
علیرضا زمانی نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه
شهری شهرداری منطقه  12نیز در این خصوص با
اشاره به اینکه به طور متوسط ساالنه بین  10تا 12
کار مطالعاتی در حوزه های مختلف در این منطقه
انجام می شود ؛ بیان کرد :یک نسخه الکترونیکی
تمام پروژه های مطالعاتی در اداره تشکیالت و
بهبود روش ها آرشیو و در پایگاه اینترنتی منطقه

نیز اطالع رسانی می شود.
وی با بیان اینکه در  6سال گذشته آرشیو
غنی ای از مطالعات و پژوهش های انجام شده در
منطقه  12جمع اوری و طبقه بندی شده است ؛
یادآور شد  :تا کنون  109مطالعه ی اجتماعی
و فرهنگی  30 ،مطالعه ی برنامه ریزی و توسعه
شهری  6 ،مطالعه ی حمل و نقل  11 ،مطالعه ی
فنی و عمرانی  27 ،مطالعه ی عمومی 16 ،مطالعه
ی امور شهری  21 ،مطالعه ی نوسازی شهری ،
 34مطالعه ی بافت تاریخی در منطقه  12انجام
شده است .

شهردار منطقه  9خبر داد:

تولید کود با استفاده از چیپس چوب در غرب پایتخت

شهردار منطقه  9از تولید کود با استفاده از چیپس چوب و
از طریق چالکودهایی در منطقه خبر داد و گفت :این شهرداری در
اصالح بافت خاک گیاهان از این طریق خودکفا شده و این کود
جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی و آلی در خاک است و به
طور متوسط روزانه حدود  1تن چیپس چوب تولید می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 9حمید محسنی
با اعالم این خبر اظهار داشت :تولید کود به روش چالکود جایگزینی
مناسب برای کودهای آلی و شیمیایی در خاک است و در این روش
می توان از کود تولیدی به جای کود شیمیایی که دارای قیمت باالیی

همزمان با نخستین روز از هفته بزرگداشت
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ،نمایشگاه «خورشید
تابان ری» با حضور شهردار منطقه  20و فرماندار ویژه
شهرری افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  20سید احمد صفوی در حاشیه این مراسم
گفت :ویژه برنامه های متنوع فرهنگی و ارزشی به
مناسبت میالد مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
و هفته بزرگداشت مقام این حضرت در مراکز فرهنگی
این منطقه اجرا می شود تا شهروندان و زائران بیش
از پیش با شخصیت و درجات علمی این بزرگوار آشنا
شوند.
صفوی افزود :نمایشگاه «خورشید تابان ری»

و معموال دارای عوارض و تبعات زیست محیطی بوده استفاده کرد.
وی افزود :این طرح با استفاده بهینه از ضایعات و شاخه های
هرس و چیپس نمودن شاخه ها با دستگاه چیپر ودپو و فرآوری
ضایعات در چالکودی ویژه انجام می شود.شهردار منطقه  9ادامه داد:
با این روش بخشی از ضایعات درختان پس از فرآوری در چالکود ویژه
مجددا به بستر گیاهان بر می گردد تا عالوه بر صرفه جویی در هزینه
ها  ،مزایایی از قبیل کاهش حجم زباله و جابجایی ضایعات هرس
در شهر ،تهیه کودی ارگانیک و زیستی و اصالح خاک گیاهان را در
بردارد .وی اذعان داشت :عالوه بر باال بردن ظرفیت حفظ رطوبت

در خاک  ،نیاز آبی گیاهان را کاهش می دهد و در واقع استفاده از
این کود نفوذپذیری خاک نسبت به آب را به شدت افزایش می دهد.
محسنی اضافه کرد :چیپس چوب تهیه شده نوعی مالچ گیاهی است
که ریشه درختان و درختچه ها را از یخ زدگی حفاظت می کند.
شهردار منطقه  9با اشاره به کاهش سطح چمن کاری ها در فضای
سبز بوستان ها و استفاده بهینه از منابع آبی گفت :درصدد هستیم تا با
استفاده از رنگهای گیاهی از جنبه های تزئین چیپس چوب در زیباسازی
نمای فضای سبز شهری نیز بهره گیریم و در جاهایی که چمن آن
محدوده حذف شده از این طریق زیبایی بصری را فراهم آوریم.

«خورشید تابان ری» در منطقه  20افتتاح شد

همزمان با ایام گرامیداشت حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) در ایستگاه مترو شهرری برپاشده است
و شهروندان و زائران می توانند از خدمات فرهنگی،
آموزشی ،علمی و ارزشی این محل بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه ویژه برنامه های اجتماعی
و فرهنگی مدیریت شهری همزمان با این هفته
با محوریت میالد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
اجرا می شود ،گفت :برپایی جشن مردمی ویژه روز
میالد در ایستگاه مترو شهرری ،استقرار ایستگاه های
فرهنگی در خیابان حرم و ده ها ویژه برنامه دیگر که
از سوی سراهای محله در محله های  20گانه اجرا
خواهد شد ،از جمله برنامه های تدارک دیده شده در

این هفته است.
صفوی معرفی شخصیت واالی حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) برای تمامی اقشار جامعه به
ویژه قشر جوان و کودکان را از مهمترین اهداف ویژه
برنامه های این هفته برشمرد و افزود :یک هزار نفر
از کانون های کودک در سراهای محله منطقه  20و
اقشار کم برخوردار ،همزمان با این ایام ،برای زیارت
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اعزام می شوند تا
از مواهب و برکات این محل معنوی بهره مند شوند.
شهردار منطقه  20با اشاره به اینکه بخشی از
فضاهای تبلیغاتی شهر تهران و منطقه  20مقارن با
 11تا  17دی ،به معرفی این مقام شریف و همچنین

روایات و احادیث امامانی که از سوی ایشان نقل شده
است ،اختصاص یافته است ،افزود :وجود حرم مقدس
عبدالعظیم حسنی(ع) و امامزادگان هم جوارش خیر و
برکات فراوانی برای این منطقه به همراه داشته است
و خدمت به این منطقه توفیقی ارزشمند برای مدیران
مدیریت شهری این منطقه محسوب می شود.
نمایشگاه فرهنگی «خورشید تابان ری» با حضور
فرماندار ویژه شهرری ،شهردار و تعدادی از مدیران
ارشد شهرداری منطقه  ،20مسئولین آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و شورایاران منطقه 20
افتتاح شد و از ساعت  10صبح تا  20هر شب به مدت
یک هفته ،پذیرای شهروندان و عالقه مندان است.

اخبار
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو :

پاکسازی معابرمنطقه دوبا مشارکت شهروندان

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه
دو از پاکسازی آلودگی زیست محیطی تمامی
معابر منطقه با مشارکت شهروندان خبر داد  .به
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو »،عباس
صمدیان» با بیان این مطلب اظهار داشت  :این
پاکسازی توسط اعضای کانونهای محیط زیست
سراهای محله و شهروندان  ،هرهفته در یک معبر
انجام می شود .وی در ادامه افزود  :برای فرهنگ
سازی بیشتر به اهالی محله درباره خطرهای
آلودگی های زیست محیطی آموزش داده می شود
و عالقه مندان برای مشارکت می توانند به سراهای
محله مراجعه کنند.

مناسب سازی  230نقطه ترافیکی در
قلب تهران براي معلوالن و جانبازان

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه
 6با اشاره به مناسب سازی  230نقطه ترافیکی
در قلب تهران براي معلوالن و جانبازان گفت :طی
بازدید متر به متر منطقه ،تمام نقاطی را که طی آن
خطوط عابر پیاده به بن بست می رسید ،شناسایی
و  500نقطه نامناسب ترافیکی تشخیص داده شد
که مناسب سازی تمام این نقاط در دستور کار قرار
گرفته است .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،6ولی مسگری نجاتی با بیان اینکه تسهیل
درتردد معلوالن وجانبازان و تامین رفاه آنها از جمله
اولویت های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران است گفت :با توجه به اینکه در برخی معابر،
معلولین امکان استفاده از امکانات شهری را ندارند
مناسب سازی معابر قلب تهران در دستور کار قرار
گرفته است .نجاتی با اشاره به اینکه برخی معابر قلب
تهران با احداث شيب راه توسط کفپوش و مصالح
ساختماني ،يا نصب پل بر روي انهار بين معابر پياده
و سواره مناسب سازی می شوند ،ادامه داد :اجراي
طرح مناسب سازي کليه معابر منطقه به منظور
تسهیل در عبور و مرور افراد دارای معلولیت تا پایان
سال ادامه خواهد داشت .او در ادامه از مناسب سازی
ایستگاه های بی آرتی موجود در منطقه خبر داد
و بیان کرد :کلیه ایستگاه ها جهت عبور و مرور
معلوالن مناسب سازی شده و هیچ مشکلی برای
تردد معلوالن و جانبازان وجود ندارد.

کمک بالعوض برای اجرای نما در
بافت فرسوده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه
یازده تهران گفت :ساکنان بافت فرسوده میتوانند از
کمک بالعوض  10تا  20میلیون تومانی در طراحی و
اجرای نمای ساختمان خود بهرهمند شوند« .محمد
شهرآبادی» معاون شهرسازی و معماری شهرداری
منطقه 11در این باره گفت :خدمات نما در  2بخش
طراحی و اجرا ارائه میشود .دفاتر خدمات نوسازی
رایگان طراحی نما را انجام میدهند اما در اجرای
نما به زمینهای بیشتر از 100مترمربع هزینه
اجرای نما داده میشود تا ملکها از حالت ریزدانه
خارج شوند.به گفته شهر آبادی حدود 35درصد از
مساحت منطقه 11در محدوده بافت فرسوده قرار
دارد که با توجه به این که حدود  4کیلومتر از حصار
ناصری را در خود جای داده است و بخش مهمی
از خانه های قدیمی با معماری ارزشمند در این
منطقه قرار دارند؛ تسهیالت ویژه ای برای مرمت
و ساماندهی نما ،جداره و پالک امالک مسکونی و
صنفی در اختیار شهروندان قرار می گیرد .معاون
شهرسازی و معماری شهرداری منطقه  11با بیان
این که اجرای طرح از ابتدای سال در واحدهای
مسکونی و صنفی خیابان های ولی عصر (عج) ،
کارگر و وحدت اسالمی از سوی معاونت شهرسازی
و معماری این منطقه به آغاز شده است؛ افزود :برای
تعمیرات ملک مسکونی و یا واحد صنفی تخفیف
های ویژه ساماندهی پالک های تاریخی برای
مرمت نما ،جداره و پالک سر درمغازه در نظر گرفته
شده که در صورت رعایت الگوی ارائه شده از سوی
معاونت شهرسازی و معماری منطقه بر اساس مدل
سنتی ایرانی و استفاده از آجر و تابلوی کاشی به
رنگ آبی فیروزه ای به مالکین تعلق می گیرد.

ساماندهي  1300تابلو راهنمايي و
رانندگي در محالت منطقه 8

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه
 8از تعویض تابلوهاي راهنمايي و رانندگي به صورت
محله به محله در اين منطقه خبر داد .به گزارش
روابط عمومي شهرداري منطقه  ،8میرزا بیکی با
اعالم مطلب فوق گفت :در اين طرح ضمن به کار
گيري تابلوهاي سالم و قابل استفاده قبلي ،نسبت
به جمع آوري تابلوهاي مازاد و تعويض تابلوهاي
فرسوده اقدام و تابلوهاي جديد در محالتي که
نياز است ،نصب مي شود .به گفته وي ساماندهي
تابلوهاي راهنمايي و رانندگي تاکنون در معابر
نواحی  3گانه طی  8ماهه ابتدایی سال به تعداد
 1300تابلو اجرا شده است.معاون حمل و نقل و
ترافيک منطقه خاطر نشان کرد «:از مجموع 1300
تابلو ساماندهي شده  ،بخشی از تابلوها مربوط به
راهنمايي معلولين و جانبازان وبخش دیگری مربوط
به عابران پياده و تابلو خطر نما است.میرزا بیکی
يادآور شد «:اين طرح از ابتدای سال جاری تا کنون
در تمامي محالت منطقه در حال اجراست تا
منطقه کامال ساماندهي شود.

احصا مشکالت و معضالت بهداشتی
محالت منطقه 10

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10
از احصا مشکالت و معضالت بهداشتی محالت با
تشکیل هیئت مدیره کانون پزشکان خبر داد .به
گزارش روابط عمومی شهرداری منطه  ،10امیر
قاسمی ضمن اعالم این خبر گفت :به منظور
حفظ و توسعه فرهنگ سالمت و برنامه ریزی برای
پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی در سطح
محالت ،هیئت مدیره کانون پزشکان در منطقه
تشکیل می شود .وی افزود :این هیئت مدیره
متشکل از یک نفر پزشک و  4نفر از اعضای کانون
ها خواهد بود.به گفته وی ،بر اساس برنامه ریزی
صورت گرفته از سوی اداره کل سالمت ،جلسه
هیئت مدیره کانون پزشکان مناطق 22گانه شهر
تهران به میزبانی منطقه  10تشکیل خواهد شد.

