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اخبار
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه دو :

ساماندهی ترافیک بلوار شهید صالحی
در منطقه دو

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
منطقه دو از ساماندهی بلوار شهید صالحی
حدفاصل بزرگراه محمد علی جناح تا میدان
سماء در منطقه دو خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو
« ،حمید رضا رنجبر «با اعالم این خبر گفت  :با
عنایت به حجم باالی بار ترافیک در بلوار صالحی
حدفاصل بزرگراه محمد علی جناح تا میدان سماء
و همچنین توزیع نامناسب عرض معبر مذکور در
باندهای شمال و جنوب آن و در راستای مدیریت
بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه جناح
و کاهش زمان تاخیر  ،شهرداری منطقه دو اقدام
به حذف معارض های موجود از جمله تیرهای
برق ،کافوی مخابرات و  ....و احداث رفیوژ میانی در
بلوار شهید صالحی نموده است  .رنجبر گفت  :در
حال حاضر این ساماندهی با پیشرفت فیزیکی 30
درصدی در حال اجرا می باشد وانتظار می رود با
اتمام این پروژه گام موثری در راستای بهبود جریان
ترافیک برداشته شده و در نهایت رضایتمندی
شهروندان محترم را به همراه داشته باشد
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  6خبر داد؛

افزایش فضای موکب شهیدهمدانی در
مرز شلمچه به  8هزارمترمربع

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  6با
اشاره به استقرار تیم فنی و عمران در مرز شلمچه
برای آماده سازی هرچه بهتر موکب شهید همدانی
به منظور استقرار و پیاده روی زائرین کربالی معلی
گفت :نسبت به سال گذشته فضای موکب شهید
همدانی بالغ بر 3هزار و دویست متر افزایش یافته
و امسال در فضای  8هزار و دویست متری پذیرای
هموطنان از سراسر کشور خواهیم بود .به گزارش
روابط عمومی شهرداری منطقه  ،6سید رامین
حسینی نژاد با اشاره به اینکه برای آماده سازی
محوطه موکب بالغ بر  7هزارمترمکعب خاکریزی
داشتیم ادامه داد :در مجموع هشت چادر با
فضایی به وسعت  24در  10متر در فضای سایت
استقرار یافته و امکانات بهداشتی و رفاهی برای
تمامی چادرها فراهم است.معاون فنی و عمران
شهرداری منطقه  6با بیان اینکه نسبت به سال
گذشته  4برج نوری به فضای موکب اضافه شده
است ،تصریح کرد :در حال حاضر  11برج نوری
در فضای موکب شهید همدانی استقرار یافته که
روشنایی محل را تضمین می کند.او با بیان اینکه
 120چشمه سرویس بهداشتی و حمام در فضای
موکب وجود دارد گفت :فضای بالغ بر هزارمترمربع
به حوزه بهداشتی اختصاص دارد که تمام این فضا
سرامیک شده و ظرفیت مخزن آب حوزه بهداشتی
نیز با افزایش دوبرابری نسبت به سال گذشته به 60
هزار لیتر رسیده است.

مرز چذابه برای ورود زائران اربعین
حسینی آماده سازی می شود

سید امیر عباس بهاری در بازدید میدانی
از مرز چذابه گفت :بستر الزم برای حضور
حداکثری زائران اربعین حسینی در مرز چذابه
حدفاصل اهواز تا بستان فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،4
سید امیر عباس بهاری شهردار منطقه  4در بازدید
از نوار مرزی بستان حدفاصل چذابه تا خاک عراق با
اعالم این خبر گفت :پس از پایان عملیات زیرسازی
زمین سایت مین زدایی به متراژ  2هکتار جهت
استقرار مواکب ،عملیات احداث مواکب در حال
انجام است و با اتمام آنان آماده پذیرایی از زائران
خواهیم بود.وی در ادامه از تکمیل محل اسکان
موقت زائران خبر داد و افزود :به منظور جلوگیری
از سرگردانی زائران ،عملیات احداث محل اسکان
موقت زوار به ظرفیت  2000نفر در پایانه مرزی
کشور عراق در حال انجام است .بهاری احداث
درمانگاه صحرایی را از دیگر اقدامات شهرداری
تهران در مرز چزابه عنوان کرد و گفت :عملیات
احداث درمانگاه صحرایی موقت نیز با همکاری
شرکت شهر سالم آماده بهره برداری است .شهردار
منطقه  4تصریح کرد :در حال حاضر نیروهای
امدادی اعم از آتش نشانی ،اورژانس و همچنین
نیروهای خدماتی شامل خودروهای حمل زباله،
رفت و روب معابر و همچنین بازیافت در سرتاسر
چذابه مستقر و آماده خدمات رسانی به زوار هستند.
وی خاطر نشان کرد :تعمیر و بازسازی سرویس
های بهداشتی حدفاصل شهر اهواز تا شهر بستان
به پایان رسیده است و هماهنگی های الزم جهت
احداث درمانگاه صورت گرفته است.

رضایتمندی  98درصدی شهروندان
منطقه  3از سامانه 137

طی چهار ماه سال جاری میزان رضایتمندی
شهروندان از عملکرد سامانه  ،137به  98درصد
ارتقاء یافته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،3رضایتمندی شهروندان از عملکرد سامانه
نظارت همگانی  137به دلیل سرعت و صحت
در پاسخگویی به پیام های شهروندی در این
سامانه بوده است.
رضا دباغی شهردار منطقه  3در این
خصوص گفت :با تالش و زحمات مجموعه
سامانه  137برای کسب رضایت شهروندان ،رتبه
این سامانه  14رتبه افزایش یافته است .
وی ضمن تشکر از تمامی عوامل مجموعه
 137افزود :با توجه به گزارشات ارائه شده در
حال حاضر وضعیت پاسخگویی به پیامهای
شهروندی مطلوب و قابل تقدیر است ،لذا
استمرار این روند می بایست با جدیت تمام
دنبال شود.وی خاطرنشان کرد :برابر رسالت
تعریف شده برای سامانه  137و همچنین طبق
تاکید مدیریت شهری تهران مبنی بر اینکه ثبت
در خواست شهروندان به منزله دستور شخص
شهردار تهران است ،لذا مسئولین  137باید تمام
تالش خود را به کار بسته و در این راستا گامهای
موثری را بردارند .در پایان شهردار منطقه از
کارشناسان و مسئولین سامانه  137نواحی و
ستادی قدردانی کرد.
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در سومین نشست کمیته خدمات شهری ستاد اربعین کشور عنوان شد:

اعالم آمادگی شهرداری های کالنشهرهای ایران برای خدمت رسانی به زائرین حسینی

سومین نشست کمیته خدمات شهری ستاد
اربعین کشور به ریاست مجتبی عبدالهی معاون
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و با حضور
نمایندگان شهرداری های کالنشهرهای کشور و با
اعالم آمادگی برای خدمت رسانی ویژه امسال به
زائرین حسینی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،در این
نشست علی محمد نائینی معاون فرهنگی ستاد
اربعین شهرداری تهران ،منصور باقرصاد معاون
اجرایی ستاد اربعین شهرداری تهران ،نماینده
دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان
شهرداریها و دهیاری های کشور و سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و
شهرسازی کشور و همچنین نمایندگان شهرداری
های کالنشهرهای همدان ،رشت ،کاشان ،اردبیل،
کرج ،قم ،اهواز ،اراک ،ارومیه ،خرم آباد ،شیراز و
همچنین نمایندگان مناطق  4و  5و  6شهرداری
تهران ،سازمان های پسماند و سازمان آتش نشانی
شهرداری تهران ،مشاورین معاونت اجتماعی
شهرداری تهران و ...حضور داشتند.
در ابتدای این نشست مجتبی عبدالهی معاون
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با تاکید بر

ضرورت همفکری و هم افزایی در موضوع ارائه
خدمات شهری در مرزهای کشور و خاک عراق
اظهار داشت :طی جلسه گذشته مقرر شد مدیران
شهری کالنشهرهای کشور پس از هماهنگی با
ستادهای استانی خود ،نوع مسئولیت هایی که
برای برپایی مناسب اربعین حسینی امسال و
خدمت رسانی به زائرین در مرزهای کشور و خاک

عراق متقبل می شوند را در قالب فرم تهیه شده
این ستاد ،اعالم کنند.
وی خواستار شد :شهرداری های کالنشهرها
تعداد ادوات و تجهیزات،ماشین آالت و خودروهای
تخصصی و نیروی انسانی پیش بینی شده برای
خدمت رسانی در اربعین حسینی را به تفکیک در
فرم مربوطه تکمیل کنند و در اختیار ستاد اربعین

شهرداری تهران قرار دهند.
عبدالهی ضمن قدردانی از تمام کالنشهرها
برای اقدامات برنامه ریزی شده در مرزها و کشور
عراق گفت :با توجه به اینکه در عاشورای امسال
 60درصد افزایش حضور زوار را شاهد بودیم پیش
بینی می شود امسال ظرفیت حضور زائرین در
کربال همزمان با اربعین حسینی حداقل  30درصد
نسبت به سال گذشته افزایش می یابد بنابراین باید
با توان ،تجهیزات و امکانات بهتری نسبت به دو
سال گذشته خدمت رسانی کنیم.
وی افزود :برنامه ریزی نحوه همکاری
شهرداری کالنشهر های کشور برای شهرهای
نجف ،کربال ،کاظمین ،سامرا ،کوت و بصره و مسیر
نجف به کربال و همچنین مرزهای مهران ،چزابه و
شلمچه به منظور خدمت رسانی به زائرین حسینی
صورت می گیرد.
در ادامه نشست نمایندگان کالنشهرهای
شهرداری های شیراز ،کرج ،قم ،اردبیل ،همدان،
اراک ،رشت ،خرم آباد ،اراک و اهواز ،سازمان
دامپزشکی تهران ضمن بیان دغدغه ها و تشریح
امکانات پیش بینی شده ،آمادگی خود را برای
کمک در برگزاری باشکوه مراسم امسال اربعین
حسینی اعالم کردند.

بازشناسی ظرفیت های گردشگری در نخستین نشست گردشگری پایدار شهری در تهران

اولین نشست از سلسله نشست های دانشجویی ستاد گردشگری
شهرداری تهران با حضور فعاالن ،مدیران و اساتید برجسته حوزه
گردشگری و با استقبال خوب دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد گردشگری شهرداری تهران،
نخستین نشست گردشگری شهری پایدار در تهران ،سه شنبه  4آبان
ماه  ،1395ساعت  14الی  16در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
برگزار شد.
بازشناسی و آشنایی با ظرفیت های گردشگری شهری ،ارائه راه
کارها و پیشنهادات در حوزه گردشگری شهری ،بهرهمندی مدیریت
شهری از نظرات کارشناسانه اساتید و  ...از اهداف این نشست بود.
فرزاد هوشیار پارسیان؛ رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران
با بیان اینکه این نشست به منظور ایجاد تعامل فکری و عملی و
استفاده از نظرات اساتید و دانشجویان در جهت گسترش گردشگری
پایدار شهری تهران برگزار شد ،افزود« :تهران در بین  80کالنشهر
جهان رتبه هشتم در توسعه گردشگری را به خود اختصاص داده
است و به عنوان دروازه ورودی گردشگری کشور به حساب می آید.
باید از تمدن  7هزار ساله تهران و تمدن  450ساله شهری آن در
این حوزه بهره برد .مردم و عالقه مندان می توانند با شماره  137یا

مراجعه به سایت  visit.tehran.irنسبت به رزرو تورهای تهران
گردی اقدام کنند».
در ادامه برنامه دکتر رهنمایی (عضو هیات علمی و مدیر گروه
جغرافیای دانشگاه تهران) بیان کرد« :چرخ اصلی تحوالت اجتماعی
کشور ما در تهران می چرخد و گردشگری تهران باید به گونه ای
حرکت کند که الگوی خوبی برای دیگر شهرهای کشور باشد ».وی
ادامه داد« :از ابتدا تاکنون گردشگری بخش کلنگی جامعه بوده و
هست و جمع کردن آن نیازمند یک مدیریت کارآمد ،مقتدر ،قانون
مدار و مردمی است .هیچ نهادی در این کشور ،مثل شهرداری ماهیت
مردمی ندارد و شهرداری به عنوان نماینده مردم باید ابتکار عمل در
گردشگری را به دست بگیرد ،نه هیچ سازمان و نهاد دیگری».
همچنین دکتر مهدی کروبی (عضو هیات علمی و مدیر گروه
جهانگردی دانشگاه عالمه طباطبایی) گفت« :زیر ساخت های گردشگری
فراهم است ولی سرعت حرکتمان در حوزه گردشگری کند است .در تمام
دنیا ،کشورهای توریسم پذیر و جوامع میزبان و مدرن ،شهرداری ها بیش
ترین کارکرد در توسعه گردشگری را دارند ولی متاسفانه در کشور ما ،در
هیچ کدام از شهرها ،شهرداری ها دخیل نیستند».
دکتر محمدرضا رضوانی (نایب رییس انجمن علمی گردشگری ایران

و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) ،دکتر غال م حیدر ابراهیم بای سالمی
(نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل هولدینگ گردشگری
تامین اجتماعی) ،دکتر محمود ضیائی (عضو هیات علمی دانشگاه عالمه
طباطبایی) از دیگر سخنرانان پنل علمی این نشست بودند.
شایان ذکر است در انتهای برنامه دانشجویان و مخاطبان این
نشست همراه با تورهای گردشگری شهرداری از برج میالد تهران و
باغ موزه قصر بازدید کردند.

راه اندازی اپلیکیشن گویاسازی ایستگاههای مترو
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران
گفت :نرم افزار کاربردی «گویاسازی ایستگاههای
مترو» به منظور مسیریابی و دسترسی راحت
مسافران به مترو تهران طراحی و تولید شد .به
گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت
بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ،دکتر
محمد احمدی بافنده با بیان اینکه سعی شده تا
با استفاده از فناوریهای روز ،بهترین و کاربردی
ترین امکانات به کاربران ارائه شود گفت :فاز اول
اپلیکیشن گویاسازی ایستگاههای مترو که برای
گوشیهای هوشمند و تبلت طراحی شده با استفاده

از موقعیت یاب مکانی ( )GPSو فناوری واقعیت
افزوده ( )Augmented Realityمیتواند افراد
را به نزدیکترین ایستگاه راهنمایی کند.وی با بیان
اینکه به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
و مدیریت فناوری اطالعات شرکت بهره برداری
مترو تهران ،نسخه آزمایشی این اپلیکیشن در حال
حاضر برای سیستم عامل اندروید آماده شده و از
طریق سایت شرکت به نشانی metro. tehran.
 irقابل دانلود است افزود :در این اپلیکشن لیست
ایستگاههای مترو به ترتیب نزدیکترین فاصله به
کاربر نشان داده میشود که با انتخاب هر ایستگاه

اطالعات و موقعیت مکانی آن مشخص خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران
ضمن اشاره به امکانات گسترده این نرم افزار
تصریح کرد :این اپلیکیشن از دو طریق فرد را برای
رسیدن به ایستگاه مورد نظر راهنمایی میکند .اول
آنکه کاربر میتواند با استفاده از دوربین گوشی
همراه و فناوری واقعیت افزوده در محیط واقعی
مسیر را پیدا کند و دومین مورد هم استفاده از
نقشه ماهوارهای است که در نقشه تهران بزرگ
موقعیت ایستگاههای نزدیک نشان داده میشود.
احمدی بافنده از شهروندان خواست تا نامی

مناسب برای اپلیکیشن گویاسازی ایستگاههای
مترو پیشنهاد دهند .وی افزود :افراد میتوانند
اسامی پیشنهادی خود را برای ما ارسال کنند
که به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا
خواهد شد.

افزایش سرانه ورزشی و فضای سبز منطقه 7

شهردار منطقه  7از افزایش سرانه ورزشی و فضای سبز این منطقه
در راستای باال بردن سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7دکتر سعید طلوعی
با اعالم این مطلب افزود :احداث مجموعه ورزشي شهيد توکلي و
سوله هاي ورزشي مرودشت با امکانات ورزشي متنوع با هدف توزيع
عادالنه امکانات اجتماعي و رفاهي در سطح منطقه به ويژه محالت
کم برخوردار با ايجاد ظرفيتهاي ورزشي جديد ضمن افزايش سرانه
ورزشي منطقه باعث ايجاد شادابي و تندرستي در ساکنين اين بخش
از منطقه مي شود .

وی با اشاره به احداث شصتمين بوستان منطقه در خيابان اجاره
دار ،یادآور شد :براي رفاه حال شهروندان اين بوستان به آبنما ،زمین
بازی کودکان ،پايه چراغ و مبلمان شهري تجهيز خواهد شد.
شهردار منطقه 7تصريح کرد :اجراي طرح هاي متنوع و مختلف
در حوزه ارتقا زيباسازي و افزايش سرانه فضاي سبز از جمله برنامه
های مهم شهرداری منطقه براي جلب رضايت شهروندان است.
وی با اشاره به اینکه این بوستان یک بوستان محله ای است که
در منطقه دارای بافت فشرده مسکونی احداث می شود ،خاطرنشان
کرد :یکی از رویکردهای جدی مدیریت شهری توزیع عادالنه امکانات

در سطح شهر است .به همین دلیل در حوزه فضای سبز نیز تالش
شد تا درتعدادی از مناطق محروم شهر که بهدلیل بافت فشرده و
متراکم مسکونی از انواع سرانههای خدماتی بهویژه فضای سبز
محرومند تمهیداتی برای رفع این معضل اندیشیده شود.
دکتر طلوعی در پایان تاکید کرد :در زمين خياط خانه سابق
ارتش که به مساحت  8هزار متر مربع است برنامه ريزي شده تا
مجموعه ورزشي چندمنظوره و در چندين طبقه در مساحت يک هزار
متر مربع و در  7هزار مترمربع باقيمانده فضاي سبز با امکانات ويژه و
استانداردهاي روز دنيا احداث شود.

از سوی شهردار منطقه  9صورت گرفت؛

رسیدگی به مشکالت شهروندان با حضور در مساجد غربی تهران

دور دوم حضور شهردار منطقه  9در مساجد
و رسیدگی به درخواست نمازگزاران از شهریورماه
آغاز شد و مهندس محسنی با نمازگزاران  7مسجد
در محالت دکتر هوشیار و سرآسیاب و مهرآباد
جنوبی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ، 9حمید محسنی در این دیدارها ضمن تاکید
همکاری شهروندان در تمامی برنامه ها گفت:

شهروندان مجموعه شهرداری را در کنار خود
بدانند و تالش ما این است که مشکالت و
معضالت در محالت را مرتفع کنیم .وی با اشاره
به پروژه های فرامنطقه ای که در محدوده
اجرایی می شود نیز گفت :با بهره برداری از طرح
ها و پروژه های شهری منطقه  ،مسیر توسعه و
پیشرفت این بخش از پایتخت هموارتر از قبل
خواهد شد.

شهردار منطقه  9با اشاره به برنامه مالقات
مردمی روزهای دوشنبه هر هفته نیز گفت :در
روزهای دوشنبه عموما شهروندانی که مشکالت
ساخت و ساز و ملکی دارند به شهرداری مراجعه
می کنند و تا حد توان و براساس ضوابط قانونی
مشکالت آنها را مرتفع می کنیم.وی ادامه داد :در
دور نخست حضور در مساجد ،شهروندان بیشتر
مشکالت محله خود را عنوان می کردند و تمامی

موارد مطرح شده از سوی شهروندان در اجرای
طرح نگهداشت شهر نیز رعایت شد و توانستیم به
شکل مناسبی معضالت و معایب و نواقص موجود
را مرتفع کنیم .محسنی اذعان داشت :با توجه به
فشردگی برنامه ها و مناسبت ها نتوانستیم در
بعضی از مساجد حضور یابیم و دور دوم را به حضور
در این مساجد و رسیدگی به مشکالت نمازگزاران
اختصاص دادیم.

برگزاری مراسم آیینی تعزیه خوانی در منطقه 21

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21از برگزاری مراسم
آیینی تعزیه خوانی همزمان با روزهای عزاداری در سومین دهه ی ماه
محرم الحرام در این منطقه خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 21امیر جاویدپور
معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه ضمن اعالم خبر فوق گفت
 :اجرای تعزیه از دیرباز در فرهنگ و هنر نمایشی کشورمان مورد
استقبال عموم بوده که اجرای تعزیه های مذهبی از جمله طومارهای
مرتبط با مصائب اهل بیت (علیهم السالم) در مناسبت های مختلف

مذهبی علی الخصوص ماه های محرم و صفر به صورت خودجوش
توسط هیئات و تکایا برای آشنایی با سیره و ذکر مصائب وارده در
حماسه ی عاشورا برای مردم توسط گروه های تعزیه خوان برگزار می
شده است .وی با بیان اینکه هنر تعزیه در کشورمان در طول سالها
فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده  ،اظهار داشت :مناسبتهای
مذهبی همیشه بهانهای است که هنرمندان تعزیه ،هنر خود را به
نمایش بگذارند و به بهترین شکل نسل جدید را با وقایع مذهبی
آشنا کنند .معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با

بیان اینکه تعزیه بهترین هنر برای آشنایی نسل جوانان با فرهنگ
عاشورایی و نهضت حسینی است ،ادامه داد :این ایام زمان مناسبی
است که بتوانیم هنری مانند تعزیه را با این قدمت دیرینه به جوان
امروز معرفی کنیم؛ چراکه تعزیه جزو هنرهایی است که سینهبهسینه
به ما منتقلشده و ما هم در انتقال آن به نسل بعد از خود مسئول
هستیم .جاوید پور در پایان اظهار داشت  :مراسم تعزیه خوانی در
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  21همزمان با دهه
ی سوم محرم در سالن ققنوس برگزار می شود .

اجرای مراسم چهل شب ،چهل روضه در بيت شهداي منطقه 20

منطقه  20از برپایی مراسم معنوی چهل شب ،چهل روضه در
منازل خانواده های معظم شهدای منطقه  20همزمان با ایام سوگواری
حضرت امام حسین(ع) در این منطقه جنوبی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20سید احمد صفوی
با بیان این مطلب گفت :طرح چهل شب ،چهل روضه یکی از طرح
های پرخیر و برکت است که به سبک مراسم های روضه و هیئت های
خانگی در این منطقه جنوبی در حال اجراست .صفوی ضمن حضور در

دو بیت خانواده های معظم شهیدان رسول میالنی و حمیدرضا حاجی
معینی افزود :حضور در بیت خانواده های معظم شهید و خدمت به
این خانواده های معزز توفیقی ارزشمند است که مدیریت شهری
برای کسب توشه معنوی در جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان
در اجرای این مهم اهتمام جدی دارد.وی با اشاره به اینکه طرح چهل
شب ،چهل روضه به منظور احیاء سنت های ارزشی و مذهبی به اجرا
درآمده است ،گفت :حفظ ارزش ها و اشاعه نهضت حسینی و ارج

نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اهداف این طرح معنوی است.
شهردار منطقه  20با بیان اینکه دهه پایانی محرم به خانواده معزز
شهدای مدافع حرم اختصاص خواهد داشت ،افزود :مراسم چهل شب،
چهل روضه ،روضه در دهه دوم محرم آغاز شده و تا اربعين حسيني
ادامه دارد.اهداء نشان خادم الحسین(ع) از سوی شهردار منطقه  20به
پدر بزرگوار شهید رسول میالنی از دیگر برنامه هایی بود که در مراسم
چهل شب  ،چهل روضه در بیت شهید میالنی انجام شد.

اخبار
با مشارکت دانش آموزان

مانور پدافند غیر عامل در شمال تهران
اجرا شد

مانور پدافند غيرعامل امروز -چهارشنبه 5
آبان ماه  -با حضور دانش آموزان شمال تهران
با هدف آمادگی به هنگام بروز حوادث ناگوار و
کاهش آسیبها برگزار شد.
ط عمومي شهرداري منطقه
به گزارش رواب 
يك ،کیوان فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت
بحران شهرداری منطقه یک با بیان خبر فوق
اظهار کرد :مانور پناهگیری صحیح ،تخلیه امن
اضطراری ،اسکان اضطراری وواکنش سریع در
شرایط اضطراری با مشارکت دانش آموزان مدرسه
صابرین شاهد  1برگزار شد  .وی گفت :با توجه به
اهمیت واکنش صحیح در لحظات اولیه بروز بحران
جهت کاهش آسیبهای بوجود آمده وبمنظور شبیه
سازی واقعیت بمباران هوایی و یا انفجار یک بسته
مشکوک در حیاط مدرسه جهت توجیه عملی
وتجربه اندوزی دانش آموزان ومدیران منطقه در
شرایط بحرانی این مانور برگزار شد .فاتحی منش
تصریح کرد :کاهش صدمات از طریق واکنش
سریع وبه موقع ،تمرین عملی مدیران منطقه برای
مدیریت شرایط اضطراری از اهداف دیگر این مانور
بود .وی گفت :مانور مذکور با همکاری واحد hse
منطقه،سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی گروه
دوام محله،جمعیت هالل احمر منطقه،اورژانس
منطقه ،مدرسه صابرین شاهد  1و....اجرا شد و در
سایر مدارس نیز تا پایان سال به اجرا می رسد

آغاز فازدوم «مدرسه آماده» در
مدارس منطقه 15

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه
 15از آغاز فاز دوم اجرای طرح «مدرسه آماده
«در  23مدرسه منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،15منوچهر رحیمی با اعالم مطلب فوق افزود:
در این راستا بر اساس دستورالعمل سازمان
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در
خصوص مقاوم سازی مدارس در برابر بالیای
طبیعی ،آموزشهای الزم به مدیران  23مدرسه
آغاز شده و مدیران این مدارس تاکنون در
دوره های آموزشی اطفاء حریق ،کمکهای اولیه،
آشنایی با مبانی بحران و همچنین روانشناسی
بحران شرکت کرده اند.به گفته وی این طرح
با هماهنگی آموزش پرورش منطقه  15در 23
مدرسه منطقه در حال اجراست و پس از آموزش
مدیران این مدارس ،در مرحله بعدی قرار است
معلمان و دانش آموزان نیز تحت آموزشهای الزم
قرار گیرند .رحیمی در ادامه خاطر نشان کرد:
شناخت مخاطرات ،آمادگی و نحوه مواجهه با
حوادث،كمك هاي اوليه و اصول ایمنی و اطفاء
حريق از جمله کارگاههای آموزشی است که در
راستای اجرای طرح یادشده در مدارس برگزار
می شود.دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه
یادآوری کرد :در فاز اول مدیران ،معلمان و
دانش آموزان  21مدرسه تحت آموزشهای الزم
قرار گرفتند وهمزمان با آغاز سال تحصیلی
جدید نیز فاز دوم طرح در  23مدرسه آغاز شد.

نصب تابلوهای جدید ویژه محل
پارک وسایط نقلیه شهروندان ناتوان
جسمی حرکتی

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  10از
نصب تابلوهای جدید ویژه محل پارک وسایط نقلیه
شهروندان ناتوان جسمی – حرکتی در راستای
تکریم و سهولت در تردد این قشر عزیز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،10رضا زلفی ضمن اعالم این خبر با اشاره به
اقدامات منطقه برای تکریم معلوالن و شهروندان
ناتوان جسمی و حرکتی یکی از اقدامات منطقه
را رفع مشکالت در زمینه پارک حاشیه ای
وسائط نقلیه برای معلولین عنوان کرد و گفت:
عالوه بر اختصاص جایگاه های خاص در
حاشیه معابر منطقه در مجاورت اماکن عمومی
نظیر بوستان ها ،بیمارستان و مراکز تجاری و
خدماتی ،تابلوهای محل پارک وسائط نقلیه ویژه
معلولین در سطح معابر نصب شده است.
وی شناسایی محل سکونت نصب عالیم
انتظامی در محلل تردد معلوالن برای ایمن
سازی را از دیگر اقدامات برشمرد و در خاتمه
از شهروندان منطقه خواست تا با رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی به ویژه عدم ایجاد سدمعبر
در مسیر تردد و محل پارک خودروهای ویژه
معلولین به حقوق شهروندی احترام گذاشته و
موجبات آسایش و آرامش این دسته از عزیزان
را فراهم کنند.

تهرانی ها می توانند بیش از  40گونه
پرنده مهاجر را در بوستان رازی ببینند

 180گونه پرنده مهاجر در طول سال به
شهر تهران مهاجرت می کنند که شهروندان
تهرانی می توانند بیش از 40گونه از این
پرندگان از جمله کوچکترین پرنده خاورمیانه را
در بوستان رازی از نزدیک ببینند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،11پرویز بختیاری فعال محیط زیست و پرنده
نگر ضمن بیان اینمطلب ،در ارتباط با اهمیت
بوستان رازی برای پرندگان مهاجر ؛ افزود:بوستان
رازی که در خیابان قزوین و محدوده شهرداری
منطقه  11واقع شده است؛ به دلیل وسعت زیاد،
فضای سبز قابل توجه و وجود یک دریاچه ،هر
سال میزبان گونه های زیادی از پرندگان مهاجر
است که از جمله پرندگان شاخص آن می توان
به پرنده تاج طالیی کوچکترین پرنده ایران و
خاورمیانه اشاره کرد.نویسنده کتاب «پرندگان
شهر تهران» همچنین در ارتباط با افزایش
جمعیت گونه های پرندگان در بوستان رازی
افزود :جمعیت برخی از گونه های پرندگان این
بوستان در طی سال های اخیر افزایش یافته
است که از آن جمله می توان به کاکایی و کالغ
سیاه اشاره کرد.این نویسنده همچنین با شروع
فصل مهاجرت پرندگان از شهروندان عالقه مند
تهرانی دعوت کرد تا با حضور در بوستان رازی
به تماشای این پرندگان بپردازند.

