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چهارشنبه  15فروردين 1397
شماره 2186

اخبار

احداث بوستان  3هزار مترمربعی
در منطقه 7

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  7از احداث بوستان  3هزار و  100مترمربعی هورفر
در محله ارامنه با هدف افزایش سرانه فضای سبز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7عباس
مافی با تاکید بر اینکه این بوستان تا نیمه نخست سال 97
به بهره برداری خواهد رسید ،افزود :با توجه به اینکه محله
ارامنه تنها دارای یک بوستان با مساحت  300متر مربعی
می باشد با احداث بوستان جدید هورفر سرانه فضای سبز
در این محله افزایش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اهمیت فضاهای سبز در سطح شهرها
به لحاظ ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری و زیبایی
بخشیدن به منظر شهری و تقویت روحیه و ایجاد شادابی
شهروندان ،یادآور شد :ایجاد فضاهای سبز و بوستان ها
راهکاری موثر برای بهبود کیفیت محیط زیست و داشتن
شهری شاد و زیبا است.
معاون شهردار منطقه  7با اشاره به اینکه این بوستان
یک بوستان محله ای است ،عنوان کرد :با احداث بوستان
هورفر در محله ارامنه که دارای بافت متراکم و ریزدانه است
سرانه فضای سبز در این محله افزایش خواهد یافت.
به گفته وی احداث فضای سبز در محالت دارای بافت
متراکم و ریزدانه از اولویت های معاونت خدمات شهری و
محیط زیست شهرداری منطقه  7است.

استقبال  10هزار شهروند از نوروزگاه
بوستان بزرگ والیت

پردیس فرهنگی و نوروزگاه منطقه  19با اجرای ویژه
برنامه های فرهنگی و اجتماعی از  4تا  11فروردین با
استقبال  10هزار شهروند در بوستان وبزرگ والیت برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،19
پیمان قربانی شهردار منطقه با اشاره به استقبال با شکوه
شهروندان ازنوروزگاه افزود :پردیس فرهنگی تفریحی
و ورزشی با عنوان نوروزگاه با برپایی غرفه های صنایع
دستی،ورزشی ،گریم و بازی کودک و ...از چهارم تا یازدهم
فروردین ماه بعد از نماز مغرب و عشاء تا ساعت  23در
بوستان بزرگ والیت در خدمت شهروندان از اقصا نقاط
تهران بوده است.
شهردار منطقه خاطر نشان کرد :نوروز خوانی،
شاهنامه خوانی ،اکران فیلم های نوروزی و اجرای برنامه
های استیج شاد و نوروزی ،هنرهای تجسمی ،هنرهای
نمایشی،آفرینش های ادبی ،موسیقی و سرود از دیگر
برنامه هایی بوده که در بوستان بزرگ والیت برگزار
شده است.
قربانی با اشاره به اسکان موقت قریب به  2هزار خانوار
از شهرهای مختلف در بوستان افرا طی تعطیالت نوروزی
افزود  :در همین راستا بیش از 2هزار و  540بسته فرهنگی
بین مسافران نوروزی توزیع شد.

رشد  20درصدی گردشگری شمال تهران در نوروز 97

شمال تهران در نوروز  97نسبت به سال
گذشته از  20درصد رشد گردشگر در مراکز
فرهنگی  ،تفریحی و تاریخی منطقه یک
برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه یک سعید کارگران معاون امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک
با بیان این مطلب اظهار داشت :منطقه یک
در دامنه جنوبی البرز و با داشتن میراث
متنوع طبیعی ،تاریخی و با برگزاری برنامه
های فرهنگی در تعطیالت نوروز با  20درصد
رشد گردشگر ،پذیرای گردشگران تهرانی و
مسافران نوروزی بود .
وی گفت :در تعطیالت نوروزی امسال
ستاد گردشگری شهرداری منطقه یک با
استقرار  ۱۱ایستگاه اطالع رسانی در سطح
منطقه از عالقمندان حضور در تورهای
تهران گردی و شمیران گردی ثبت نام نمود

و اطالعات الزم را جهت راهنمایی گردشگران
در اختیار آنها قرار داد.

شهردار منطقه  4مطرح کرد:

معاون شهردار منطقه یک با اشاره به
برپایی نوروزگاه شمیران افزود :این نوروزگاه

ها در مجموعه فرهنگی  -تاریخی سعد آباد
و موزه طبیعت و حیات وحش ایران  -دارآباد
– از سوم فروردین ماه میزبان گردشگران بود
و با برپایی غرفه های صنایع دستی و سوغات
فرهنگی ،معرفی آداب و رسوم اقوام مختلف
و ارائه خدمات ورزشی با محوریت بازی های
بومی و محلی ،معرفی خدمات و جاذبه های
شهر تهران ،ارائه خدمات سالمت محور به
شهروندان و ارائه خدمات کودک نظیر نقاشی
و بازیهای کودکانه ،آیین نوروز خوانی را پاس
داشت.
کارگران تصریح کرد  :پارک بزرگ
موضوعی سفر به اعماق بدن انسان به عنوان
اولین پارک انسان در خاورمیانه و سومین در
جهان در موزه دارآباد با تالش بسیار دست
اندرکاران و شهرداری منطقه یک در روزهای
پایانی سال آماده شد و در این ایام پذیرای
عالقمندان سفر به بدن انسان بود.

طی یک سال گذشته انجام شد:

قدردانی از همکاری مطلوب شهروندان
در حفاظت از محیط زیست

«آموزش فرهنگ ترافیک» برای بیش از
 6هزار شهروند محله های مرکزی تهران

 90تن زباله خشک از بوستان های منطقه ای و جنگلی منطقه  4در روز طبیعت
جمع آوری شد .
شهردار منطقه  4تهران ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مطلوب شهروندان در
حفاظت از محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن روز طبیعت گفت :بیش از  90تن زباله در
روز طبیعت از بوستان های محلی و جنگلی جمع آوری شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،4سید علیرضا حسینی در حاشیه بازدید
از بوستان های جنگلی و محلی منطقه  4گفت :خوشبختانه در روز طبیعت با همکاری و
مشارکت شهروندان و گردشگران ضمن توزیع بیش از یک و نیم تن کیسه زباله تجدید
پذیر در بوستان های جنگلی یاس ،لویزان ،تلو و همچنین بوستان های محلی گام مهمی در
تقویت فرهنگ شهرنشینی و مشارکت پذیری شهروندان در نگهداری از فضاهای تفریحی
برداشته شد.
وی افزود :با توجه به استقبال بی نظیر شهروندان از بوستان های شمال شرق تهران
در روز طبیعت  ،پاکسازی و جمع آوری زباله های حاصل از حضور مردم ازساعت  ۲۱روز
طبیعت شروع و تا ساعت  ۶صبح چهاردهم ادامه داشت  .شهردار منطقه  4اضافه کرد:
عملیات پاکسازی و نظافت کامل بوستان های  ۱۰۰۰هکتاری تلو  ،پلیس ،یاس فاطمی و
بوستان جنگلی لویزان به طور کامل پاکسازی شد.
شهردار منطقه  4با اشاره به همکاری بسیار خوب شهروندان در تفکیک زباله های تر و
خشک روز طبیعت گفت :روز طبیعت آزمونی بسیار خوبی برای آشنا کردن و تشویق مردم
به تفکیک زباله های تر و خشک بود که خوشبختانه نمره بسیار خوبی را برای شهروندان
به همراه داشت.
حسینی در ادامه با اشاره ابتکار شهرداری منطقه  4در حفاظت از محیط زیست گفت:
در این راستا شاخه ها و سرشاخه های خشک هرس شده در روز طبیعت در جنگل های
تلو ،لویزان میان شهروندان توزیع شد.
شهردار منطقه  4خاطر نشان کرد :این ابتکار شهرداری منطقه چهار تاثیر مهمی در
کاهش آسیب به درختان و محیط زیست منطقه  4داشته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  11تهران گفت :در سال  96برای بیش
از  6هزار نفر از شهروندان محالت هسته مرکزی پایتخت ،کالس های «آموزش فرهنگ
ترافیک» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11سجاد زارع صفت با تاکید بر این
که در سال های اخیر ،نقش آموزش در کاهش حوادث رانندگی و توجه به قانون از سوی
رانندگان و راکبان وسایل نقلیه و همچنین عابران پیاده کامال ملموس بوده است؛ افزود:
این موضوع ناشی از استمرار دوره های مختلف آموزشی است که در سال های اخیر و به
صورت جدی در دستور کار واحد آموزش معاونت های ترافیک مناطق مختلف شهر تهران
قرار گرفته است.
وی تصریح کرد :از آنجایی که منطقه  11در بافت مرکزی شهر تهران قرار دارد و تردد
در آن نیز بسیار زیاد است؛ کالس ها و کارگاه های مختلف آموزشی را با تمام مشکالت و
سختی هایی که در این راه وجود دارد ،برگزار کردیم تا بتوانیم سهمی در کاهش معضالت
و نواقصی که بخاطر عدم رعایت فرهنگ ترافیک در پایتخت وجود دارد ،داشته باشیم.
زارع صفت با اشاره به این که به طور متوسط در هرماه بیش از  500شهروند
در سنین مختلف مخاطب برنامه های آموزشی مذکور بوده اند؛ ادامه داد :بیشتر این
کالس ها و کارگاه ها برای دانش آموزان مدارس بوده ،چون اعتقاد داریم فرهنگ
سازی در این سنین بسیار تاثیرگذار است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  11افزود :همچنین سرای محالت
و مهد کودک ها نیز جزو سایر اماکنی می باشند که به صورت مستمر ،شاهد اجرای
برنامه هایی برای اصالح رفتارهای ترافیکی شهروندان بوده اند و در عین حال ،دوره
هایی نیز برای رانندگان اتوبوس های درون شهری و تاکسیرانان نیز برگزار کردیم تا
نحوه برخورد مناسب با شهروندان را فرا بگیرند و قوانین راهنمایی و رانندگی را نیز
یکبار دیگر مرور کنند.
زارع صفت تاکید کرد :برای سال جدید هم اجرای برنامه های آموزشی به صورت
جدی در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه  11قرار داد.

خبر كوتاه

حضور  50هزار گردشگر نوروزی در
منطقه 15

 50هزارمسافر نوروزی از امکانات گردشگری منطقه 15
در تعطیالت نوروز بهره مند شدند .به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه  ،15وحیدرضا محمدی شهردار منطقه
 15با اعالم مطلب فوق افزود :بیش از  50هزار گردشگر
نوروزامسال با مراجعه به ایستگاه های گردشگری اطالعات
مورد نیاز خود را دریافت کردند .به گفته وی 6 ،هزار و 500
بسته اطالع رسانی گردشگری شامل نقشه گردشگری شهر
تهران ،کتابچه گردشگری و دیگر اقالم اطالع رسانی مرتبط
با اماکن گردشگری و  10هزار بروشورآموزشی حفظ محیط
زیست و کیسه زباله بین مسافران نوروزی مراجعه کننده به
ایستگاه های اطالع رسانی توزیع شد .محمدی در ادامه با
اشاره به واقع شدن منطقه در جنوبشرق تهران و همچنین
تردد زائران امام هشتم از بزرگراه امام رضا(ع) گفت :مرکز
اسکان مسافران نوروزی شهرداری منطقه نیز در بوستان
آزادگان در ایام نوروز پذیرای  263خانوار به تعداد هزار و
 83نفر بود و امکانات مورد نیاز پذیرایی از مسافران نظیر
خدمات فرهنگی ،تفریحی ،ورزشی ،بهداشتی و همچنین
پزشکی ،اورژانس ،پذیرایی و  ...در این مرکز به مسافران ارائه
شد .وی در ادامه به برپایی جشنواره نوروزگاه در کوشک
امیرسلیمانی بوستان آزادگان که ستاد گردشگری منطقه
 15نیز بوده است اشاره کرد و خاطرنشان کرد :این جشنواره
تا  11فروردین به مدت  9شب میزبان  3هزار و  200شهروند
و مسافر نوروزی بود.
همزمان با سال جدید اجرا شد:

تونل نوری از میدان ونک تا بلوارمیرداماد

معاونت امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه
 3همزمان با سال جدید ،خالقیت زیبایی در نصب تونل های
نوری از میدان ونک تا خیابان میرداماد انجام داده است .به
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3عدالت امیرزاده
با بیان این مطلب گفت :در راستای جلوه بخشی هرچه
بیشتر به هویت ملی در ایام نوروز و همچنین وحدت بخشی
در بین اقشار مختلف جامعه ،المان های خاصی نظیر پرنده
آزادی و تونل نوری بر فرار پل های سواره رو ،درختان معابر
اصلی و میدان ونک تا خیابان میرداماد نصب شده است.
وی با بیان اینکه در این تونل های نوری از المپ های
توپی  7رنگ استفاده شده است ابراز داشت :در طراحی این
تونل نوری ،اقتباسی از بال پرندگان قابل مشاهده است.
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 3
در ادامه اظهار داشت :آذین بندی بلوار میرداماد و خیابان
های شریعتی و پاسداران ،رنگ آمیزی دیوارهای بد منظر
در بزرگراه شهید مدرس ،ترسیم نقوش سه بعدی فرش
گل بر روی پل ورودی پارک ملت ،نصب المان های نوری
در طرح های مختلف با اقتباس از طبیعت ،نصب احجام
در «پارک ملت ،بزرگراه شهید مدرس و میدان مادر»،
نورپردازی بر روی پل سه راه ضرابخانه از دیگر فعالیت های
این حوزه برای ایجاد نشاط و زیبایی بصری در شهر است.

در روز طبیعت انجام شد:

بوستان های منطقه  20شبانه نظافت شد

شهردار منطقه  20از فعالیت شبانه روزی
عوامل مدیریت شهری برای نظافت بوستان ها و
فضاهای تفرجگاهی این منطقه در سیزدهمین روز
فروردین خبر داد و گفت :با مشارکت شهروندان،
یک تن پسماند خشک در روز طبیعت جمع آوری
شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20
سید احمد صفوی با بیان این مطلب گفت :منطقه
 20با عرصه بالغ بر  2هزار و  420هکتار فضای
سبز شامل فضاهای تفرجگاهی و  177بوستان،
در روز طبیعت میزبان شهروندان ،گردشگران و
مسافران نوروزی بود که با فعالیت شبانه روزی
عوامل مدیریت شهری به آنها خدمات رسانی شد.
صفوی با اشاره به اینکه فعالیت های
نگهداشتی شهر وابسته به زمان نیست و در صورت
نیاز در هر ساعتی از شبانه روز بایستی انجام شود،
افزود :با توجه به اینکه شهروندان تا ساعات پایانی

روز از عرصه های فضای سبز استفاده می کردند،
نظافت و آراستگی تمامی بوستان ها و فضاهای
تفرجگاهی منطقه  20تا پاسی از شب ادامه داشت
و  254تن پسماند تر در این روز از مخازن فضاهای
سبز جمع آوری شد.
وی با اشاره به اینکه در  16بوستان شاخص و
بزرگ منطقه  20خدمات ویژه ای همچون توزیع
کیسه های زباله ،تحویل سبزه و ماهی و توزیع
بسته های گردشگری انجام شد ،افزود :شهروندان
طبیعت دوست در تفکیک پسماند ،مشارکت
گسترده ای با مدیریت شهری داشتند و یک تن
پسماند خشک در روز طبیعت ،جمع آوری شد.
صفوی ادامه داد :گشت  6خودرو ملودی،
جانمایی  40مخزن ویژه تحویل سبزه و ماهی،
فعالیت23غرفه بازیافت ،توزیع  200کیلو کیسه
زباله و استقرار  2پایگاه آموزشی در زمینه تفکیک
پسماند از اقدامات ویژه روز طبیعت در خصوص

جمع آوری پسماند خشک بود.
وی به فعالیت های فرهنگی و مذهبی در
روز طبیعت نیز اشاره کرد و گفت :با پیش بینی
تمهیدات الزم برای ادای فریضه نماز جماعت
ظهر و عصر ،در بوستان های شهری منطقه 20
همچون نغمه ،ایثار ،جانبازان ،ماهور ،دانش و
نورعلیزاده در محدوده شهری و عطر نرگس در
محدوده حریم و شهرداری ناحیه  7این فریضه
معنوی بر پا شد و شهروندان عالوه بر انجام
آئین های نوروزی ،امکان انجام فرایض دینی و
مذهبی را نیز داشتند.
شهردار منطقه  20یادآور شد :فعالیت های
نگهداشتی شهر که همزمان با ایام نوروز بدون
وقفه با فعالیت شبانه روزی عوامل مدیریت شهری
ادامه داشت و روز طبیعت به اوج رسید و در حال
حاضر به حالت عادی برگشته است و طبق روال و
برنامه های روزانه انجام می شود.

