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شماره 2161

در جریان افتتاح  33پروژه منطقه  17توسط شهردار تهران صورت گرفت ؛

رونمایی از پروژه صدور پروانه ساختمانی  7روزه

اخبار

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

شهردار تهران صبح دیروز پیش از مراسم افتتاح و بهره
برداری از  33پروژه اجتماعی ،فرهنگی ،عمرانی ،ترافیکی و
فضای سبز منطقه  ،17از تعدادی از پروژه های اجتماعی،
فرهنگی ،عمرانی و ترافیکی این منطقه بازدید کرد.
محمد علی نجفی در ابتدای بازدید صبحگاهی خود با
حضور در گلزار شهدای گمنام منطقه  17با اهدای گل و
قرائت فاتحه ،به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس
ادای احترام کرد .نجفی در ادامه با حضور در محله امامزاده
حسن ،از پروژه تجمیع بافت فرسوده در این محله بازدید کرد.
وی طی سخنانی با اشاره به تجمیع  34پالک کوچک
مسکونی و تجاری در این پروژه ،عنوان کرد :این  34پالک
از نظر مالکیت به  108مالک تعلق داشته که از قبل برای
ایجاد این پروژه توافق هایی گرفته شده بود اما این پروژه با
مشکالت حقوقی و اجرایی روبرو بود که در ماه های اخیر راه
اندازی شده است.
به گفته نجفی این پروژه هم اکنون به یک مرکز بزرگ
تجاری تبدیل شده و گامی مهم برای نوسازی منطقه به شمار
می رود .این منطقه یک راسته تجاری به شمار می رود و
اینکه مجتمع تجاری جدیدی با تکنولوژی بهتر ساخته شود،
حتما مورد نیاز منطقه خواهد بود .در پشت این محدوده،
خانه های ریزدانه ای وجود دارد که بافت فرسوده محسوب
می شود؛ از این رو امیدواریم بتوانیم با آنها نیز توافق کرده و
این پروژه را به خیابان  16متری امتداد دهیم.
نجفی در ادامه با حضور در درمانگاه منطقه  17شهر
سالم ،از پروژه توسعه و تجهیز این مرکز درمانی بازدید کرد
و با حضور در بخش های مختلف درمانگاه منطقه  17شامل

شهردار منطقه  10از احیاء بازی های خیابانی و محلی
و اهتمام برای تحقق راهبرد شهر دوستدار کودک خبر داد.
به گزارش 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.

آزمایشگاه ،بخش میکروب شناسی ،بخش های تخصصی و
عمومی ،فیزیوتراپی و  ...از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات
به شهروندان ،کارکنان شهرداری و اجرای طرح پایش سالمت
کارگران و پاکبانان قرار گرفت.
شهردار تهران در جریان این بازدید با اشاره به ارایه
خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهرداری تهران در
درمانگاه های شهر سالم ،عنوان کرد :شهرداری مجموعه
بزرگی با  68هزار پرسنل به همراه کارکنان بازنشسته و
خانواده های آن ها است که اگر بتواند خدمات بهداشتی و
درمانی مناسبی به پرسنل خود ارائه دهد ،کمک موثری به
بخش درمان و بهداشت کشور خواهد داشت.
وی به ارایه خدمات مراکز شهر سالم به کارگران و
پاکبانان نیز اشاره کرد و گفت :کارگرانی که با شهرداری
همکاری می کنند به صورت عادی مورد معاینه پزشکی قرار
نمی گیرند و چک آپ کامل نمی شود اما یکی از وظایف مراکز
شهر سالم این است که سالمتی کارگران و پرسنل پیمانکاران
را رصد کنند.
شهردار تهران همچنین به ارایه خدمات عمومی مراکز

خبر كوتاه

تشکیل کارگروههای تخصصی
ویژه بانوان شمال تهران

نیازهای بانوان شمال تهران در کارگروه های تخصصی
بررسی می شود.
به گزارش 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.
خوش برش ادامه داد :مشارکت بانوان محلی و برنامه
ریزی جهت رفع مشکالت آنها براساس نیاز سنجی های
انجام شده از اهداف مهم این کارگروه های تخصصی است.
کارگروه های تخصصی ویژه بانوان شمال تهران
با حضور زهرا خوش برش مشاور شهردار در امور بانوان
شهرداری منطقه  ،3بانوان فعال و ذی نفوذ محالت ،دبیران
شورایاری و مدیران محالت برگزار می شود.

درمانی شهرداری به شهروندان نیز اشاره و تاکید کرد :بسیاری
از شهروندان با توجه به تعرفه های پائین تر درمانگاه های
شهر سالم ،ترجیح دارند به این درمانگاه ها مراجعه کنند؛
البته سیاست جدیدی درباره شرکت شهر سالم مطرح کردیم
تا از سال  97به صورت جدی تری باید نسبت به بهداشت
محیط و بهداشت عمومی شهر تهران توجه داشته باشند.
نجفی در ادامه بازدید خود در چند مرکز آموزشی و
مدارس کودکان کار حاضر شد تا از نزدیک در جریان ارائه
خدمات به این اقشار قرار گیرد .همچنین با حضور در مرکز
پرتو ،با مربیان ،معلمان و کودکان کار مشغول به تحصیل در
این مرکز به دیدار و گفت و گو پرداخت .نجفی همچنین در
اردوگاه کارآفرینی منطقه  17که با مشارکت شهرداری این
منطقه در حال فعالیت است ،حاضر شد تا روند ارایه خدمات
آموزشی و مهارت آموزی به دانش آموزان و کودکان کار را
مورد بررسی قرار دهد.
وی در ادامه به «خانه کودک صبح رویش» رفت و با
کودکان کار در حال تحصیل در این مرکز به گفت و گو
پرداخت.
شهردار تهران در بخش پایانی بازدیدهای خود در
مجموعه فرهنگی و ورزشی دارالشهدای منطقه  17حاضر شد
و ضمن بازدید از بخش های مختلف ورزشی و تفریحی این
مرکز ،از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات آموزشی در
پارک ترافیک و اتاق شبیه سازی آموزش ترافیک این منطقه
قرار گرفت .براساس این گزارش در بخش پایانی بازدید
های شهردار تهران از پروژه صدور پروانه ساختمانی  7روزه
رونمایی شد.

شهردار منطقه  7تاکید کرد :برنامه محوری و جلب مشارکت شهروندان مبنای عملکرد دوره جدید فعالیت مدیریت 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 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 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 ،HSE
برگزاری 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 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  3دستگاه 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.

