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تهرانشهر

چهارشنبه  9آبان 1397
شماره 2347

اخبار
توسط کارشناسان  HSEبررسی شد ؛

وضعیت ایمنی ادوات و تجهیزات فضای
سبز نواحی پنجگانه منطقه 19

وضعیت ایمنی ادوات وتجهیزات پیمانکاران فضای
سبز نواحی پنجگانه منطقه  19توسط کارشناسان HSE
بررسی شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،19
محمدرضا مهرانگیز مدیر  HSEبا اعالم این خبرگفت :به
منظور پیشگیری،کاهش حوادث و افزایش ایمنی با همکاری
کلیه معاونت ها وحضور نماینده  HSEشهرداری تهران،
نماینده اداره  HSEمنطقه ،نماینده از ناظرین پیمانکار
و نماینده از اداره ها  ،ادوات مکانیکی ،دستی وتجهیزات
آنها مورد بررسی قرار گرفت .وی ادامه داد :در اين بازديد
معاينه فني خودروها ،تجهيزات موتوري،كمربندهاي
ايمني ،تجهيزات مربوط به سموم سمپاشي،لوازم هرس
درختان،تجهيزات حفاظت فردي از لحاظ ايمني مورد
بررسي قرار گرفت .مهر انگیز با اشاره به اینکه پیمانکار
جهت تایید صورت وضعیت باید موارد عدم انطباق ها را
برطرف کنند ،یادآور شد :تمامی فعالیت پیمانکاری درحوزه
فضای سبز و بوستان ها بر اساس چک لیست ها ،بازدید و
موارد ایمنی و عدم انطباق بررسی و اعالم شد.
مدیر HSEخاطر نشان کرد :تمام عدم انطباق ها
ارزیابی و براساس اهمیت اولویت بندی می شوند و موارد
خطر آفرین اعالم تا در وقت معین نسبت به رفع خطر اقدام
و پس از آن ،بازدید مجدد انجام می شود.

تعزیه خوانی در ايوان انتظار ایستگاه
مترو ميدان وليعصر (عج)

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهره
برداری متروي تهران و حومه از اجراي تعزيه درايوان انتظار
ایستگاه ميدان حضرت ولي عصر (عج خبر داد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت
بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه ،براساس
برنامهریزیهای انجام گرفته به مناسبت ایام اربعين سید
و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین (ع) و  72تن
از ياران باوفايش سوگواره نمايشي با عنوان سفر عشق از
روز شنبه  5آبان ماه  97به مدت ده شب در ايوان انتظار
ايستگاه ميدان حضرت ولي عصر(عج)اجرا مي شود.
مهم ترین ویژگیهای» تعزيه» قدیمیترین
نمایشهای آیینی -مذهبی ایران مردمی بودن این هنر
است .این نمایش هرسال در ایام محرم در ایستگاههای
منتخب برپا میشود و امسال هم از روز شنبه  5آبان در
آستانه اربعين حسيني در ايوان انتظار ایستگاه ميدان
حضرت وليعصر (عج) اجرا مي شود.
هدف از اجرای این برنامهها آشنایی بيشتر مسافران
با قیام حضرت ابا عبداهلل و یادآوری وقایع اتفاق افتاده در
محرم  ۶۱هجری قمری و افزایش سطح باورهای دینی و
اعتقادی است كه به کارگردانی مهدي پريزاد از روز شنبه
 5آبان ماه آغاز و تا روز دوشنبه ّ 14آبان ماه  97از ساعت
 18ميزبان شهروندان و مسافران است.

نامه افشانی به شورای شهر تهران:

بر اساس مسئولیت اجتماعی تا اعالم نتیجه
به کار خود ادامه خواهم داد

شهردار تهران با ارسال نامه ای به
رئیس شورای اسالمی شهر تهران اعالم کرد
به درخواست نمایندگان مردم و بر اساس
مسئولیت اجتماعی تا اعالم نتیجه به کار
خود ادامه می دهد.
در متن نامه سید محمدعلی افشانی،
شهردار تهران خطاب به رئیس شورای
اسالمی شهر تهران پس از سالم و احترام
آمده است:
همان گونه که مستحضرید در روزهای
پایانی اردیبهشت ماه سال جاری با رای
اعتماد شما نمایندگان مردم ،مدیریت شهر
تهران ،پایتخت ایران به اینجانب واگذار
گردید .به رغم دشواری های پیش رو،
تالش کردم با ارائه ی برنامه ای منسجم و
عملیاتی با شعار «شهر زیست پذیر و شهروند
مشارکت پذیر» و با تالش مجدانه همکارانم،
هم چنین حمایت بی دریغ شما و مردم،
امید را در دل های شهروندان عزیز تهرانی
زنده نگه دارم .در این راستا تکمیل پروژه
های نیمه تمام ،بهبود وضعیت هوای شهر،
توسعه ی حمل و نقل عمومی به ویژه ریلی،
تصویب الیحه ی درآمدهای پایدار شهری در

دولت ،بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری،
کاهش آسیب های اجتماعی ،ایجاد کمربند
سبز شمال تهران و بهبود وضعیت رفاهی
کارکنان شهرداری در صدر اهداف سازمان
شهرداری قرار گرفت .مهم تر از همه شفاف
سازی فعالیت های شهرداری و مبارزه واقعی
و عملی با فساد و رانت ،به خصوص رانت
مسئولیت پست های کلیدی شهرداری باعث

نماینده شهرداری تهران در کربال تاکید کرد ؛
ارائه خدمات به زائران با هماهنگی کامل شهرداری کربال

نماینده شهرداری تهران در کربال گفت :ارائه خدمات خدام الحسین به زائران با
هماهنگی کامل مسئوالن عراقی و پس از برگزاری نشست های مختلف صورت گرفته است.
روح اهلل بیداد با بیان این مطلب گفت :امسال با تدابیر صورت گرفته و هماهنگی های
انجام شده در تهران و همچنین با مسئوالن شهر کربال ،حدود  850نفر از خدام الحسین
برای خدمت رسانی به زائران اباعبداهلل الحسین در سطح شهر حاضر شده اند.
وی افزود :خدمات رسانی خادمان الحسین در دو شیفت از ساعت 7صبح تا 2بعدازظهر
و از  2تا 8شب صورت می گیرد و خادمان الحسین با ارائه خدمات مختلف ،مسیر را برای
زائران امام هموارتر می کنند.
نماینده شهرداری تهران در کربال اضافه کرد :رفت و روب ،نگهداشت ،مرتب کردن و
نظافت شهر از اقداماتی است که خدام الحسین انجام می دهند و الحمدهلل شاهد رضایت
کامل شهرداری کربال نسبت به اقدامات صورت گرفته بوده ایم.
وی تاکید کرد :تمامی خدمات ارائه شده از سوی شهرداری تهران و کالنشهرهای
کشور ،با هماهنگی با شهرداری کربال و پس از نشست ها و دیدارها با مسئوالن کربال برنامه
ریزی و اجرا شده است .بیداد اضافه کرد :خدام الحسین در مکان متعلق به عتبه عباسیه
اسکان داده شده اند و در این مکان به خادمان ،خدمات بهداشتی ،خدماتی و پزشکی ارائه
می شود .وی گفت :خدام الحسین از حدود  10روز قبل از اربعین حسینی در کربال مستقر
شده اند و تا دو روز پس از اربعین نیز حضور خواهند داشت.

نگرانی و هجمه بی امان اصحاب ثروت و
قدرت شد و عده ای به صورت سازمان
یافته با هدف چنگ انداختن بر اموال مردم
و دستیابی به رانت مسئولیت ،تالش نمودند
مانع این حرکت ماندگار شوند.
با عنایت به باور و تاکید شما نمایندگان
مردم مبنی بر عدم شمولیت قانون منع به
کارگیری بازنشستگان ،مطابق ماده  80قانون

انتخاب شهرداران و آئین نامه اجرایی آن و
سایر قوانین مرتبط که حقوقدانان برجسته و
صاحب نام کشور نیز بر آن تاکید نمودند ،از
اینجانب خواستید مسئولیت مدیریت شهری
را تا اعالم نتیجه استفساریه مجلس ادامه دهم.
اینجانب نیز صرفا بر اساس مسئولیت اجتماعی
و سوگندی که یاد کرده ام ،پذیرفتم .اکنون که
استفساریه استثنا بودن شهردار تهران به عنوان
شخص حقوقی و نه فرد حقیقی با قریب 140
امضاء تحویل هیئت رئیسه محترم مجلس
شورای اسالمی شد و در دستور کار مجلس
است ،از شما اعضای محترم شورای شهر تقاضا
دارم پیرو تفاهم جلسه هم اندیشی امروز در
صورت صالحدید با هماهنگی نمایندگان شریف
امضاکننده استفساریه ،نسبت به آینده مدیریت
شهر تهران اتخاذ تصمیم نمائید.
اینجانب ضمن تشکر از حمایت های بی
دریغ شما اعضای محترم شورای شهر تهران
و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
اعالم می کنم از هر تصمیمی که اتخاذ شود
حمایت نموده و بدون هیچ چشم داشتی
همواره برای حل مشکالت شهروندان فهیم
تهرانی در کنار شما خواهم ماند.

پخش زنده مناقصات منطقه 2
گامی در راستای تحقق شهرداری شیشه ای

پخش زنده  18مناقصه منطقه  2از طریق وب سایت رسمی شهرداری منطقه طی
شش ماه گذشته اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،2رسول کشت پور در این خصوص
اذعان داشت :در راستای اجرای طرح شفافیت مالی شهرداری تهران و تحقق شهرداری
شیشه ای تمامی مناقصات باالی ده میلیارد ریال شهرداری منطقه 2به صورت زنده
پخش می شود.
وی ادامه داد :از ابتدای سال جاری تا آبان ماه امسال تعداد  69مناقصه در
شهرداری منطقه  2برگزار شد که از این تعداد  51مورد آن زیر ده میلیارد ریال و 18
مورد آن باالی ده میلیارد ریال است.
کشت پور تاکید کرد :با توجه به تکمیل زیرساخت های نرم افزاری در آینده
نزدیک تمامی مناقصات شهرداری منطقه  2به صورت زنده پخش خواهد شد.
شهردار منطقه  2هدف از این اقدام را شفاف سازی امور مالی دانست و افزود:
شهرداری منطقه  2در اجرای طرح شهرداری شیشه ای و «مدیریت تعارض منافع»
پیشگام بوده و توانسته است این امر را محقق کند.
وی در پایان تصریح کرد :ثبت کلیه قراردادهای سنواتی و جاری به صوررت
شفاف در سامانه قراردادها نیز از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف
مذکور است.

خبر كوتاه
سخنگوی شورای شهر تهران:

تالش برای حفظ افشانی
متوقف نشده است

سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران اعالم کرد تالش
برای برای حفظ سید محمدعلی افشانی به عنوان شهردار
تهران متوقف نشده است.
علي اعطا در پاسخ به اين سوال كه آيا شورا همچنان
تالش براي حفظ شهردار فعلي پايتخت را دنبال مي كند،
اظهار كرد :همچنان از ظرفيت هاي قانوني براي حفظ
افشاني استفاده خواهد شد.
وي ادامه داد :شوراي شهر تهران فرآيند انتخاب
شهردار را آغاز كرده اما اين امر به آن معنا نيست كه تالش
قانونى براى حفظ شهردار فعلى در شهردارى منتفى و
بالموضوع شده باشد.
اعطا اضافه كرد :چنانچه در هر مقطعى از فرايند
انتخاب شهردار جديد ،پيگيرى ها در مجلس منجر به
نتيجه شود ،شورا اين فرآيند را متوقف خواهد كرد.
نماینده شرکت شهر سالم در کربال اعالم کرد

بیماری های تنفسی و گوارشی،
شایع ترین بیماری ها

نماینده شرکت شهرسالم در کربال جزئیات خدمات
رسانی این مجموعه به خدام الحسین را تشریح کرد.
محمود امانی نماینده شرکت شهر سالم در کربال
گفت :حضور نیروهای شرکت شهر سالم برای ارائه خدمات
در کربال و نجف ،هم زمان با حضور نیروهای خدمات
شهری است ،یعنی با مستقر شدن خدام الحسین ،شرکت
شهر سالم هم خدماتش را ارائه می دهد .وی افزود :ارائه
خدمات ما در دو بخش صورت می گیرد؛ خدمات بهداشتی
و درمانی .این خدمات تا حدود سه روز پس از اربعین نیز
ادامه خواهد داشت .امانی با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی
گفت :این خدمات شامل توصیه های بهداشتی به همکاران
نیروهای خدمات شهری و نظارت بر فعالیت نیروهای
پشتیبانی مانند سیستم پخت و پز ،ارائه غذا ،رعایت اصول
بهداشتی و ...است .نماینده شرکت شهر سالم در کربال
عنوان کرد :در حوزه درمان ،خدماتی که به صورت ثابت
و روتین در هر مجموعه درمانی ارائه می شود ،اینجا هم به
خدام الحسین ارائه می دهیم .وی افزود :ما اینجا با امکانات
موجود ،تقریبا برای ارائه خدمات به همه بیماران آمادگی
داریم ،به ویژه بیماری هایی که شایع است و اینجا معموال
اتفاق می افتد .نماینده شرکت شهر سالم در کربال با اشاره
به شایع ترین بیماری ها گفت :شایع ترین بیماری ها،
مربوط به حوزه بیماری های تنفسی ،گوارشی و اسکلتی و
عضالنی است .وی درباره علت شیوع بیماری های تنفسی
گفت :علت اصلی این بیماری ها ،بحث هوای اینجاست.
خدام الحسین روزانه چندین ساعت فعالیت می کنند،
تعریق شان زیاد است که این امر باعث سرماخوردگی می
شود .امسال هم که بارش شدید باران و تغییر دمای ناگهانی
را داشتیم این بیماری ها بیشتر شده بود.

