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اخبار
نمایشگاه کارآفرینی اسفندماه در
جنوب شهر برپا می شود

نمایشگاهی از دستاوردهای هنری
شهروندان جنوب شهر در راستای استقبال از
فصل بهار برگزار خواهد شد .به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،19حمید بهرامی
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت :این
نمایشگاه برای عرضه دستاوردهای کارآفرینی
شهروندان به مدت یک هفته در سرای محله
خانی آباد نو جنوبی برگزار می شود .به گفته
وی ثبت نام از شهروندان و هنرمندان برای ثبت
نام و اختصاص غرفه در این نمایشگاه که از 20
لغایت  27اسفند برگزار خواهد شد ،از طریق
دفتر آموزش سرای محله صورت می گیرد.
بهرامی در ادامه از برگزاری مراسم گلریزان
جهت حمایت از نیازمندان خبر داد و افزود :این
مراسم با هدف جمع آوری کمک های خیرانه
شهروندان در قالب طرح جهاد مهربانی در
زورخانه بوستان والیت برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد :نخستین مراسم
گلریزان  4بهمن در تاالر پذیرایی یاس بهمنیار
برگزار شد و دومین مراسم نیز با دعوت از
ورزشکاران و قهرمانان کشور برای حمایت از
ایتام و نیازمندان ساعت  19سه شنبه  26بهمن
در بوستان والیت برگزار می گردد.
بهرامی اجرای برنامه های حمایتی از
نیازمندان را اولویت اجرایی این حوزه در سال
جاری اعالم کرد و گفت :به منظور ارائه خدمات
پزشکی و مشاوره ای همزمان با ایام دهه فجر
پردیس این خدمات در محالت نعمت آباد،
شهید کاظمی و دولتخواه جنوبی مستقر شد که
با استقبال و رضایت شهروندان مواجه شد.

آغاز شناسایی و ساماندهی فضاهای
مکث عمومی در بخش مرکزی تهران

پروژه شناسایی و ساماندهی فضاهای مکث
عمومی در خیابان های وحدت اسالمی ،مولوی
و میدان رازی از سوی شهرداری منطقه 11
در حال انجام است .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  11؛ ایمان درودی معاون
برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 11گفت:
هدف اصلی از این طرح ،شناسایی روش مناسب
ساماندهی فضاهای مکث عمومی خیابان وحدت
اسالمی ،خیابان مولوی و میدان رازی است و
می توان شناسایی فضاهای مکث و تجمع در
محدوده خیابان وحدت اسالمی ،خیابان مولوی و
میدان رازی ،گونهبندی فضاهای مکث عمومی در
محدوده طرح  ،تدوین الگوی ساماندهی فضاهای
شناساییشده  ،تالش برای ارتقای نقش سکون
و توقف در محدوده طرح را از جمله مهم ترین
اهداف این طرح عنوان کرد .شایان ذکر است
این مطالعه در محدوده شهرداری منطقه  11و با
محوریت خیابان وحدت اسالمی ،خیابان مولوی
و میدان رازی به مدت  6ماه انجام میشود.

اجرای طرح توانبخشي مبتني بر جامعه
( )CBRدر منطقه 21

امیر جاویدپور معاون امور اجتماعی و
فرهنگی منطقه ، 21از اجرای طرح توانبخشی
معلولین مبتنی بر جامعه در سطح این منطقه
خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، 21امیر جاویدپور معاون امور اجتماعی
و فرهنگی این منطقه  ،با بیان اینکه این طرح
در محالت کم برخوردار اجرا می شود  ،گفت
 :طرح توان بخشى مبتنى بر جامعه با هدف
شناسایی افراد معلول  ،جهت ارائه خدمات توان
بخشی و تامین وسایل مورد نیاز افراد معلول
که به نهادهای ارائه دهنده خدمات دسترسی
نداشته و یا از لحاظ مالی توانایی استطاعت آن
ها را ندارند  ،اجرا شد .
وی در ادامه افزود :اين طرح به همت
اداره سالمت منطقه  21با همکاري دبير کانون
معلوالن و مسئولین خانه هاي سالمت این
منطقه  ،جهت شناسايي افراد معلول و نوع
نيازمندي هاي آنها  ،با اولويت کودکان معلول
بازمانده از تحصيل  ،زنان معلول سرپرست خانوار
 ،معلوالني که تحت حمایت بهزيستي نمی باشند
 ،خانواده هاي چند معلوليتي اجراییشده است .
جاوید پوردر پایان هدف اصلی از این طرح
را شناسایی و بهبود سطح زندگی افراد دارای
معلولیت عنوان کرد و گفت:از دیگر اهداف این
طرح می توان به اطمینان دادن معلوالن در
مورد توانمندیهایشان ،تأمین دسترسی افراد به
خدمات عمومی و منظم ،آموزش به خانوادهها و
پیشگیری از انواع معلولیتها  ،تدارک فرصتها
برای حضور معلوالن فعال در جامعه و ...بوده
است.

هرس ،به زراعی و سم پاشی زمستانه
درمنطقه 13

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  13از اجرای عملیات هرس
 ،به زراعی و سم پاشی زمستانه در بوستان ها و
باغچه های این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ، 13مهدی احمد مهرابی  ،معاون خدمات
شهری و محیط زیست با بیان اینکه ایجاد فضای
مطلوب شهری به وضعیت روحی شهروندان و
زیباسازی بصری کمک می کند گفت :عملیات
به زراعی  ،هرس و سمپاشی در فضای سبز
سطح محدوده توسط اکیپ های مشخص و
کارشناسان مربوطه توسط اداره فضای سبز
منطقه از مدتی پیش آغاز شده و تا نیمه اول
اسفندماه ادامه دارد.
وی افزود :هرس زمستانه درختان با هدف
تقویت و بهبود رشد گیاهان ،افزایش تولید
شاخه های جوان و رسیدگی به فضای سبز
سطح منطقه  ،با تالش اداره فضای سبز منطقه
و همکاری و مساعدت خوب شهروندان فرم دهی
گیاهان  ،تنک شاخه و حذف شاخه های خشک
در دست اجراست.
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بر اساس استانداردهای ممیزی مراقبتی صورت گرفت؛

تمدید سیستم تداوم حیات سازمانی در منطقه یک

برای اولین بار ،سیستم تداوم حیات سازمانی
بر اساس استانداردهای ممیزی مراقبتی در
شهرداری منطقه یک اجرا و گواهینامه ی آن
تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک،
مهندس سیدعلیرضا حسینی قائم مقام شهردار
این منطقه در مراسم تمدید ممیزی مراقبتی (
 )BCMSکه در سالن کنفرانس منطقه برگزار
شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت  :سازمانهایی
که وظیفه ی مقابله با حوادث اضطراری را به عهده
دارند ،مانند ستاد مدیریت بحران شهرداری ،باید با
کسب آمادگی الزم در محل حادثه حاضر شده و از
گسترش بحران جلوگیری نمایند.در این زمان است
که فلسفه ی تداوم حیات سازمانی از اهمییت ویژه
ایی برخوردار می شود.
قائم مقام شهردار منطقه یک ضمن تاکید
بر انجام مصوبات این سیستم افزود :نواحی باید
طی زمانبندی مشخص عملکرد خود را در حوزه
ارتقاء و اجرای سیستم تداوم حیات سازمانی را در

ضرورت کاری خود قرار دهند.
وی گفت :در سال  1394اولین مرحله ی این
ممیزی در سطح منطقه انجام شد که موفق به اخذ

گواهینامه ی ایزو  22301شدیم و مرحله ی دوم
پروژه نیز شامل سه فاز نگهداری سیستم ارتقاء
یافته،ارتقاء سیستم برای فعالیتهای جدید و توسعه

سیستم در سطح نواحی و واحدهای اجرایی است
در تاریخ  19بهمن ماه سال جاری به مرحله ی اجرا
در آمدکه موفق به تمدید این گواهینامه شدیم.
کیوان فاتحی منش رییس ستاد مدیریت
بحران شهرداری منطقه یک نیز تصریح کرد :طبق
نظر کارشناسان و ممیزان گروه این منطقه از نقاط
مثبت باالیی برخوردار بوده و به همین منظور
امسال نیز گواهینامه ی استاندارد ایزو 22301نیز
در این منطقه تمدید شد.
وی خاطر نشان کرد :در این ممیزی که در
سطح منطقه  ،معاونتها  ،ادارات ستادی و نواحی
انجام شد  ،با در نظر گرفتن شواهد و مشاهدات
 ،میزان مطابقت وضعیت موجود با معیارهای
استاندارد از پیش تعیین شده مورد سنجش
قرار گرفت و احتمال وقوع پیامد،شدت پیامدها
،ارزیابی ریسک ،تجزیه و تحلیل پیامدهای توقف
فعالیت ،فعالیتهای حیاتی ،استقرار و اجرای
سیستم مدیریت تداوم حیات سازمانی منطقه
بررسی شد.

تقدیر از برگزیدگان نخستین مسابقه عکاسی پرندگان شهرتازه

رئیس ستاد محیط زیست وتوسعه پایدار در اختتامیه نخستین
مسابقه عکاسی پرندگان شهر تازه گفت:با مشارکت آگاهانه و مسئوالنه
شهروندان و اجرای عدالت در همه بخشها می توانیم به اهداف توسعه
پایدار نایل شویم.
به گزارش روابط عمومی ستاد محیط زیست وتوسعه پایدار
شهرداری دراین نشست دکتر محمد مهدی گلمکانی رئیس ستاد
محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به اینکه کانون های محیط
زیست جلوه ای از مشارکت مردمی هستند،گفت :موضوع محیط
زیست شهری یکی از موضوعات اولولیت دار جامعه است و برای آنکه
سالمت محیطی محقق گردد باید همکاری بین بخشی تقویت شود.
وی در ادامه گفت :با مشارکت اگاهانه و مسئوالنه شهروندان و
می توانیم به
همچنین اجرای عدالت در همه بخشها
اهداف توسعه پایدار نایل شویم.
گلمکانی ادامه داد با اشاره به اینکه همانقدر که نقش مردم در

حفاظت از محیط زیست حائز اهمیت است ،این تکلیف حفاظت از
محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن بر مسئوالن دوچندان خواهد
شد گفت:توسعه پایدار زمانی محقق می گردد که ضمن استفاده از
منابع طبیعی به نیازهای نسل آینده نیز توجه گردد .
وی ادامه گفت برگزاری مسابقه عکاسی پرندگان شهر تهران
حرکت ارزشمندی در جهت شناساندن زیبایی ها به هموطنان بود.
در ادامه مهندس نیکنام معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  9ضمن تشکر و قدردانی از برگزاری مسابقه عکاسی
پرندگان شهر تهران گفت حل معضالت و مشکالت محیط زیستی با
استفاده از ظرفیت های اجتماعیباید در اولویت فعالیتها قرار گیرد.
الزم به ذکر است در این نشست ضمن تقدیر و قدردانی از
فعالیت دبیران دوره گذشته کانون های محیط زیست مناطق 22گانه،
از برگزیدگان مسابقه عکاسی پرندگان شهر تازه ،آقای علی رضا
بختیاری ،خانم الهه سعادتی بنفشه درق و آقای قاسم چابک بعنوان

نفرات اول تا سوم و همچنین  15نفر که در رتبه های  4تا  15قرار
گرفتند،قدردانی شد.

عدم آبگرفتگی معابر در منطقه 15

شهردارمنطقه  15اعالم کرد :با شناسایی
نقاط آبگیر و حفر  37حلقه چاه جذبی در ماه های
گذشته؛ علیرغم بارش های متناوب در جنوبشرق

وی با اشاره به حفر  37حلقه چاه جذبی در
نقاط حساس و آبگیر منطقه اظهار داشت :این اقدام
با هدف جلوگیری از هدر رفتن آبهای سطحی
حاصل از بارش باران و برف و هدایت و جمع آوری
آبهای سطحی انجام شده است.
دکتر انجمنی با اشاره به اینکه حفر چاههای
جذبی برای ساماندهی معابر اصلی و فرعی منطقه
و همچنین ایجاد معابر ایمن ضروری است ،خاطر
نشان کرد :تالش ما بر این بوده که با حفر چاههای
جذبی در نقاطی که ضروری است نقش بسزایی در
حفظ و احیای سفره های زیرزمینی داشته باشیم
و با مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله

و نخاله های ساختمانی در انهار مانع آبگرفتگی در
زمان بارش شویم.
شهردار منطقه  15در ادامه افزود :با اتخاذ
تمهیدات و پیش بینی های الزم که انجام شده؛
تردد وسایل نقلیه و شهروندان با سهولت انجام
می پذیرد و تالش شده که در روزهای بارندگی
از بروز هر گونه آبگرفتگی و اختالل در رفت و آمد
شهروندان پیشگیری شود.
شایان ذکر است ،عوامل و تجهیزات ستاد برف
روبی منطقه تا زمان مساعد شدن شرایط جوی در
حالت آماده باش کامل بصورت شبانه روزی قرار
دارند.

با حضور مشاور شهردار تهران در امور توانیابان؛

بوستان ارغوان ویژه معلوالن در منطقه  22افتتاح شد

بوستان ارغوان به عنوان نخستین بوستان منطقه 22برای
استفاده معلولین و افرادکم توان با حضور با حضور عین القضات
مشاور شهردار تهران در امور توانیابان ،موالیی شهردار و مدیران
شهری منطقه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،22این طرح با توجه
به دستورالعمل شهردارمحترم تهران دکتر قالیباف در سال 1395
در خصوص اینکه تمامی بوستان های شهر تهران ضمن برخورداری
از شرایط الزم برای استفاده معلوالن،جانبازان و افراد کم توان به
ویلچر مجهز شوند تا افراد دارای معلولیت بتوانند از ویلچر در پارکها
استفاده کنند،اجرا شد.در خصوص ضرورت اجرا و اصالح دسترسی
کلیه پارکها و بوستان های شهر تهران برای افراد معلول و جانباز
پارک ارغوان به عنوان پارک پایلوت طرح در ناحیه  4این منطقه در
نظر گرفته شد و نسبت به اجرای عملیات عمرانی ظرف دو ماه گذشته

اقدامات ویژه ای در این خصوص صورت گرفت.
موالیی شهردار منطقه  22در سخنانی یادآور شد :بوستان ارغوان
واقع در خیابان کاشان مقابل میدان موج با مساحتی بالغ بر  5هزار

و  889مترمربع به عنوان اولین بوستان ویژه جانبازان و معلوالن
در منطقه  22آماده سازی شد و دارای رمپهای ویژه تردد ،سرویس
بهداشتی فرنگی ،لوازم بدنسازی  ،میز پینگ پنگ  ،میز شطرنج ،
ویلچر  ،تابلوهای راهنما ،نیمکت سایه بان دار و نیمکت مناسب سازی
شده جهت معلولین و همچنین پارکینگ به تعداد مناسب می باشد.
وی یادآور شد :به همین منظور اجرای پل فلزی ورودی بوستان
بطور کامل ،اجرای رمپ ورودی بهمراه نرده استیل ،اجرای رمپ
سرویس بهداشتی جهت آقایان و بانوان بهمراه نرده استیل ،لکه گیری
کلیه کفپوش ها و تعویض کفپوش های شکسته،تعویض و اجرای ینگ
های دیواره و بدنه محوطه سرویس بهداشتی ،اصالح درب ورودی
سرویس معلولین ،اجرای روشویی و آئینه معلولین ،اجرای نرده استیل
و دستگیره معلول در سرویس بهداشتی معلولین ،نصب و بازسازی پل
ورودی بوستان از جمله ا قداماتی است که انجام شده است.

آرش منظم خبرداد :

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 12
تهران از پیشرفت  30درصدی ساخت دروازه
عبدالعظیم در میدان شوش خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12
تهران ؛ آرش منظم با بیان این مطلب افزود :ساخت
دروازه های قدیمی تهران در راستای بازگشت
هویت به قلب تاریخی تهران و طرح ارتقاء کیفیت
زندگی در محدوده ی این منطقه بوده و هم اکنون
جانمایی دو دروازه عبدالعظیم و غار آن انجام و در
مرحله ساخت قرار دارد.
وی با اشاره به پیشرفت  30درصدی دروازه
عبدالظیم ادامه داد :در حال حاضر اسلکت فلزی
این دروازه نصب شده و اسلکت فلزی دوازه غار
نیز آخرین مراحل ساخت خود را در کارخانه طی
می کند.
معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه  12با

دروازه های قدیمی تهران جان می گیرند

اشاره به اینکه طراحی این دو دروازه به گونه ای
است که باید اسکلت فلزی آن در کارخانه ساخته
شود ؛ بیان کرد :با توجه به اینکه اسکلت دروازه
ها نیاز به جوش های نفوذی زیادی داشت ؛ باید
مراحل ساخت آن در کارخانه انجام می شد و
ساخت همزمان آن در محل جانمایی شده ممکن
نبود.
به گفته وی؛ مصالح به کار برده شده برای
ساخت این دو دروازه قدیمی دقیقا مطابق با آنچه
در تاریخ ذکر شده ؛ بوده و بیشتر از آجر و کاشی
در ساخت آن استفاده شده است.
منظم یادآور شد :تالش می کنیم تا در اوایل
خرداد  96این دو دروازه تکمیل و به بهره برداری
برسد.
وی درباره ساخت دروازه دولت به عنوان
سومین دروازه مهم تهران قدیم تاکید کرد:

اجرای عملیات عمرانی و ساخت دروازه دولت
 ،منوط به مشخص شدن نتایج مطالعات در
حال انجام خواهد بود  ،با توجه به اینکه سازه
دروازه روی ایستگاه مترو دروازه دولت قرار
می گیرد  ،مطالعات سازه ای پیچیده ای دارد
و اگر به این نتیجه برسیم که ساخت این
دروازه امکان پذیر است ؛ عملیات عمرانی آن
نیز شروع خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 12
تهران در پاسخ به این سوال که آیا سایر دروازه
های تهران قدیم که در این محدوده وجود داشته
اند نیز ساخته خواهند شد ؛ گفت  :برای ساخت
مابقی دروازه های تهران قدیم جانمایی ها و
مطالعات اولیه در حال انجام است.
به گفته آرش منظم ؛ در گام نخست دروازه
هایی از تهران قدیم ساخته خواهند شد که از نظر

سیزدهمین ایستگاه انتظامی در مترو تهران افتتاح شد

سیزدهمین ایستگاه انتظامی مترو تهران در ایستگاه ورزشگاه
آزادی با حضور معاون امور ایستگاههای شرکت بهره برداری و
فرمانده یگان انتظامی مترو تهران افتتاح شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره
برداری راه آهن شهری تهران و حومه ،عامر کعبی فر معاون امور
ایستگاههای شرکت بهره برداری مترو تهران در مراسم افتتاحیه
ایستگاه انتظامی مترو در ایستگاه ورزشگاه آزادی اظهار داشت :حفظ
امنیت یکی از مهمترین اصول در مترو تهران است و به این منظور
همکاری خوبی مابین کارکنان مترو و نیروی انتظامی وجود دارد.
وی با بیان اینکه فعالیتهای نیروی انتظامی در سطح مترو قابل
تقدیر است گفت :در حال حاضر ایستگاههای مترو صادقیه ،علم و
صنعت ،امام خمینی (ره) ،تجریش ،قائم ،شاهد ،بوستان والیت ،شهید
کالهدوز ،پایانه جنوب ،انقالب ،دروازه دولت ،شهید بهشتی و ورزشگاه
آزادی دارای ایستگاه نیروی انتظامی هستند.

به گفته عامر کعبی فر حضور پررنگ پرسنل نیروی انتظامی در
ایستگاههای مترو احساس امنیت برای شهروندان را بیشتر کرده و
با همکاری بسیار خوب نیروی انتظامی ،مترو تهران توانسته است تا
در تمامی روزهای مهم و پر تردد با باالترین امنیت به مردم خدمات
رسانی کند .وی با اشاره به اینکه احداث ایستگاههای انتظامی مترو
طبق دستور مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو در تمام ایستگاههای
پرتردد در حال انجام است افزود :تجهیز این ایستگاهها توسط معاونت
امور ایستگاههای شرکت بهره برداری مترو تهران انجام میشود.
در ادامه این مراسم سرهنگ علی راقی فرمانده یگان انتظامی
مترو تهران نیز از همکاری شرکت بهره برداری مترو برای احداث
ایستگاه انتظامی ورزشگاه آزادی قدردانی کرد و گفت :احداث مکانی
ثابت برای استقرار نیروی انتظامی در این ایستگاه بسیار مهم بود
چراکه در روزهای برگزاری مسابقات بزرگ در ورزشگاه آزادی ما
شاهد حضور جمعیت بسیاری در این ایستگاه هستیم و خوشبختانه

 200هزار گل الله در شمال شرق
تهران کاشت می شود

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4از اقدامات نوروزی این حوزه
خبر داد و گفت :در آستانه بهار  96دویست
هزار گل الله در سطح منطقه کاشت می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4
حسین سیگارودی در این زمینه گفت :در ادامه
طرح آسمان آبی زمین پاک و ارتقاء سطح سالمت
و زیبایی هرچه بیشتر شهر در آستانه بهار  96و
استقبال هرچه بهتر از مسافران نوروزی در شهری
زیبا و سالمت ،صدو بیست هزار گل الله در طی
هفته اخیر در سطح لچکی ها و بوستان های
منطقه کاشت شد.وی افزود :این طرح تا به امروز
در بوستان های یاس فاطمی ،الغدیر ،فروردین،
گلشن ،آالله ،پلیس ،رسالت ،تولد ،صدف ،ارکیده،
گلریز ،ساحل و  ...اجرا شده است که تا پایان اسفند
ماه در سایر بوستان ها نیز اجرا خواهد شد.معاون
خدمات شهری منطقه  4با اشاره به دیگر اقدامات
استقبال از بهار این حوزه گفت :از دیگر فعالیت
ها می توان به بازپیرایی حواشی و رفیوژ خیابان
حجربن عدی به عنوان یکی از خیابان های پرتردد
منطقه اشاره کرد .در این طرح انواع گونه های
گیاهی نظیر پیروکانتا ،بربریس ،خرزهره و یاس
هلندی کاشت شد .وی افزود :گونه های مذکور
اغلب دارای مقاومت باالیی نسبت به تنش های آبی
هستند .این اقدام در طی  2هفته اخیر و در متراژ
 6200متر انجام شد .

ساخت رمپ در محیطهای مشاع
مجتمع های بلند مرتبه منطقه 10

با حفر  37حلقه چاه جذبی صورت گرفت؛

تهران مشکل آبگرفتگی در معابر این منطقه وجود
ندارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،15دکتر انجمنی خاطر نشان کرد :در روزهای
گذشته با توجه به بارش نزوالت جوی و احتمال
وقوع آبگرفتگی معابر به جهت ارائه خدمات بهینه
به شهروندان ،معاون و مدیران حوزه خدمات
شهری و محیط زیست منطقه و شهرداران نواحی
مستمر در سطح محدوده گشت و کنترل داشته و
با استقرار عامل ثابت و فوریت  137نواحی ضمن
رفع نواقص احتمالی در نقاط حساس؛ اقدامات الزم
انجام می گیرد.

اخبار

موقعیت مکانی مشکل رفع معارض نداشته باشند و
بدون هیچ تملکی بتوانیم آنها را بسازیم.
وی درمورد پیشرفت فیزیکی دروازه غار نیز
توضیح داد :این دروازه نیز اکنون پیشرفت 20
درصدی دارد.
معاون شهردار منطقه  12با بیان اینکه در
گذشته ماهیت دروازه های قدیمی شهر تهران
 ،محل عبور و مرور مردم و سکنه بوده است ؛
گفت :اکنون نیز این دروازه ها ماهیت عبوری
خود را خواهند داشت  ،با این تفاوت که دروازه
غار در ورودی بوستان هرندی قرار گرفته و به
عنوان یک سمبل و نمادی از تهران قدیم ،
ورودی بوستان زندگی خواهد بود  ،همچنین
محل قدیمی دروازه عبدالظیم نیز در ابتدای
ورودی بوستان شوش قرار گرفته که سر در این
بوستان خواهد بود.

این مهم با همکاری مدیر عامل و معاون امور ایستگاههای شرکت بهره
برداری مترو تهران محقق شد.
وی افزود :ایستگاه انتظامی احداث شده در این ایستگاه در تمام
روزهای سال به مردم خدمات رسانی میکند.
سرهنگ راقی با اشاره به اینکه احداث مرکز انتظامی در
ایستگاههای ساخته شده مترو با توجه به کمبود فضا دشوار است
تصریح کرد :در جلسه ایی که با شرکت راه آهن شهری تهران و
حومه داشتیم برای جانمایی این اتاقها در ایستگاههای در حال
احداث صحبت شد تا در صورت امکان فضای مورد نیاز این اتاقها در
طراحی اولیه لحاظ شود .فرمانده یگان انتظامی مترو تهران در پایان
خاطر نشان کرد :امکانات و تجهیزات فنی مناسب مترو و گشتهای
نامحسوس پلیس باعث شده تا مترو تهران از معضالت کمتری نسبت
به سطح شهر برخوردار باشد و حتی میزان سرقتهای گزارش شده با
توجه به وسعت و تعداد ایستگاهها بسیار کم است.

در محیط های مشاع و مشترک مجتمع
های بلندمرتبه منطقه رمپ رایگان مقابل منزل
معلوالن نصب می شود .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،10عباس بابازاده شهردار منطقه
ضمن اعالم این خبر گفت :بر اساس منویات مقام
معظم رهبری و سیاست های شهرداری تهران در
چند ساله اخیر مبنی بر نگاه ویژه به مناسب سازی
معابر و نیز فراهم سازی سایر امکانات رفاهی برای
جانبازان و معلوالن ،این موضوع با جدیت در دستور
کار منطقه قرار گرفته و در دست پیگیری است.
شهردار منطقه خاطرنشان کرد :به منظور رسیدگی
به وضعیت رفاهی معلولین مناسب سازی فضاهای
داخلی منازل مسکونی معلولین با نصب باالبر در
محل سکونت ،همسطح سازی پیاده روی های
مقابل منازل و اصالح شیب های نامناسب معابر در
حال اجراست .وی افزود :با شناسایی خانواده هایی
که فرزند یا افراد معلول دارند و در صورت تمایل
آن ها ،رمپ هایی مقابل در ورودی منزل ،راه پله و
محیط های مشاع با توجه به رضایت دیگر ساکنان
و همسایه ها به صورت رایگان نصب می شود.وی
با بیان اینکه تاکنون بیش از  30رمپ در قالب این
طرح نصب شده است ،افزود :خانواده های متقاضی
می توانند با شماره  96019542تماس بگیرند و
این موضوع پس از طرح در کمیته مناسب سازی
پیگیری و اجرا خواهد شد.

اداره  HSEدر شهرداری منطقه 3
مستقل شد

با توجه به اهمیت ایمنی در پروژه های
شهری ،اداره ی  HSEمستقل و به طور
مستقیم زیر نظر شهردار منطقه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ، 3در جلسه ای که با حضور رضا دباغی شهردار
این منطقه برگزار شد سمیه السادات تارا به
عنوان مسئول این اداره معرفی شد.دباغی در
این جلسه با اشاره به تاکید شهردار تهران و
رعایت ایمنی و بهداشت در برنامه ها و پروژه های
شهری گفت  :رعایت ایمنی به منظور جلوگیری
از بروز حوادث اهمیت پیدا می کند چرا که
بعضی مواقع اتفاقاتی همانند حادثه ی پالسکو
بروز می دهد که جبران ناپذیر است .در این
جلسه شرافتی نژاد معاون اجرایی سامانه HSE
شهرداری تهران با بیان اینکه خوشبختانه منطقه
 3در زمینه فعالیت های ایمنی رتبه نخست را
بین مناطق  22گانه دارد تصریح کرد :با توجه
به اهمیت موضوع ایمنی و تاکید دکتر قالیباف
شهردار تهران مقرر شده است که کمیته ی
ایمنی و بهداشت زیر نظر باالترین مقام اجرایی
فعالیت کند.تارا رئیس کمیته ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست ( )HSEمنطقه  3نیز با اشاره به
اینکه کلیه ی پیمانکاران برای شروع کار موظف
به ارائه ی «  « HSE planهستند تصریح
کرد :بدین منظور بازرسان کمیته ی ایمنی از
فعالیت های کلیه پیمانکاران به صورت روزانه
بازدید می کنند عالوه بر آن کلیه ی صورت
وضعیت های آنان باید به تایید این کمیته برسد
و سیستم تشویقی و تنبیهی برای آنان در نظر
گرفته شده است .

منطقه  8مشکل آبگرفتگی معابر ندارد

شهردارمنطقه،8با اشاره به اصالح نقاط
آبگیر در سطح محدوده گفت :معابر منطقه8
در روزهای بارندگی مشکل آبگرفتگی نخواهند
داشت .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه هشت ،مهندس بهمن نوری با اعالم این
مطلب گفت :از یکشنبه شب و همزمان با شروع
بارش ،گشت کنترل مستمردر سطح منطقه
فعال شده است.وی افزود :هم چنین در نقاط
حساس و آبگیر،ماشین  137مستقر شده است
وبه صورت مدوام مدیران حوزه خدمات شهری
و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را
دارند.شهردار منطقه  ،8گفت :با تعریف محدوده
کاری برای نواحی و استقرار تسهیالت ویژه؛
تالش داریم در روزهای بارانی تردد شهروندان
با سهولت انجام پذیرد.مهندس نوری با اشاره به
ایجاد کانالهای هدایت آبهای سطحی در شرق
تهران تصریح کرد :مدیریت شهری منطقه با به
کار گیری تمام توان و امکانات خود تالش دارد
در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و
اختالل در رفت و آمد شهروندان پیشگیری کند.

