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تهرانشهر

چهارشنبه  14آذر 1397
شماره 2369

اخبار
در همایش ایمان و اراده ،مطرح شد:

تبیین شعار شهردار تهران توسط نوذرپور

شهردار منطقه ،22با اشاره به شعار استراتژیک دکتر
حناچی شهردار منتخب تهران مبنی بر «تهران شهری برای
همه ،بدون هیچ محدودیتی» ،گفت :شعار مناسب شهردار
تهران  ،تفکر باالی برنامهریزی برای تمام اقشار جامعه،
اعم از کودکان ،کهنساالن ،معلولین و شهروندان عادی را
میرساند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،22علی
نوذرپور با حضور در همایش ایمان و اراده که به مناسبت
روز جهانی معلولین برگزار شد ،طی سخنانی با بیان اینکه
باید به معلولین یک نگرش جهانی و پایدار داشته باشیم
گفت :بر اساس آمار جهانی  15درصد از جمعیت کل جهان
را معلولین تشکیل می دهند که از این میزان  11میلیون
نفر از جمعیت ایران معلول هستند.
نوذرپور در ادامه گفت :مجمع عمومی سازمان ملل
متحد روز 12آذر را روز جهانی معلولین نامگذاری کرد تا
همه ملل دنیا نسبت به حقوق معلولین اقدامات الزم را
انجام دهند  .وی با بیان اینکه ملل دنیا به دنبال رسیدن به
جوامع پایدار برای حضور تمام اقشار با هر میزان توانمندی
جسمی هستند ،افزود :باید تمام فضاهای شهری را برای
تمام شهروندان مناسب سازی کنیم.
شهردار منطقه ،22در ادامه با بیان اینکه باید به
نقطهای برسیم که تمام شهروندان بدون هیچ مانعی از تمام
ظرفیت های شهر استفاده کنند ،اظهار داشت :همه موانعی
که حضور حدهاکثری شهروندان را دچار محدودیت می
کند باید برچیده شوند.
وی با اشاره به شعار استراتژیک دکتر حناچی شهردار
منتخب تهران مبنی بر «تهران شهری برای همه ،بدون
هیچ محدودیتی» ،گفت :شعار مناسب شهردار تهران  ،تفکر
باالی برنامه ریزی برای تمام اقشار جامعه ،اعم از کودکان،
کهنساالن ،معلولین و شهروندان عادی را میرساند.
نوذرپور با بیان اینکه افق شعار شهردار جدید تهران را
میتوان « شهر بدون مانع» دانست ،ادامه داد :در منطقه22
به دنبال رسیدن به یک شهر بدون مانع هستیم که در
این راستا کمیته مناسب سازی را در منطقه ایجاد کردیم
که تمام طرح های عمرانی ،شهرسازی ،ترافیکی و خدمات
شهری در این کمیته بررسی و اعمال می شود.

ویژهبرنامههایاجتماعی-فرهنگیمنطقه
 21به مناسبت «روز جهانی معلولین»

ویژه برنامه های فرهنگی ،آموزشی و سالمت-محور به
مناسبت «روز جهانی معلولین» در خانه های سالمت سرای
محالت سطح منطقه 21برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،21حسین
معینی کربکندی معاون امور اجتماعی و فرهنگی این
منطقه با بیان اینکه اجرای برنامههای اجتماعی ،فرهنگی
و آموزشی ویژه معلوالن و فراهم سازی زمینه حضور فعال
آنان در جامعه حائز اهمیت است ،گفت :یکی از رویکردهای
مدیریت شهری منطقه  21رسیدگی به دغدغهها ،مشکالت
و مسائل معلوالن است که بر این اساس با توجه به
برنامهریزیهای انجام شده و تشکیل «کانون معلوالن»
نسبت به شناسایی نیازهای این قشر از جامعه اقدام شده
است .معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21فراهم
کردن زمینه خودباوری و بالندگی معلولین در اجتماع،
حمایت همه جانبه از جامعه معلولین ،افزایش آگاهی
جامعه و شناخت هر چه بهتر مسائل و حقوق معلوالن را
از جمله اهداف برگزاری برنامهها اعالم کرد و افزود :کارگاه
های آموزشی به همراه توزیع بروشور با عناوین مهارت های
زندگی ،انواع معلولیت ،توانمندسازی ،آشنایی با شاخص
های مناسب سازی محیط ،مهارت های جهت یابی ویژه
معلولین ،دوره کارآفرینی و اشتغال زایی ،برپایی نمایشگاه
کارآفرینی از دستاوردهای اعضای کانون معلولین ،اجرای
تئاتر در مدارس منتخب؛ اجرای چهارشنبه های معلولین
در خانههای سالمت سطح منطقه 21برگزار خواهد شد.

ساماندهی  700گروه دوام در تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران در نخستین نشست استان های
معین تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در
تهران گفت :تاکنون  20هزار داوطلب واکنش
اضطراری محله (دوام) در قالب گروه های
مدیریت بحران محالت جذب و در  700گروه
ساماندهی شده اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  ،احمد
صادقی در این جلسه که با حضور رئیس سازمان
مدیریت بحران کشور ،مدیران کل بحران استان
های کشور و دبیران ستادهای مدیریت بحران
مناطق  22گانه تهران برگزار شد ،با اعالم این
خبر گفت :با توجه به مطالعات انجام گرفته طی
 5سال گذشته در تهران  52مورد حادثه طبیعی
و غیر طبیعی شناسایی شده که مهمترین آنها
زلزله ،سیل  ،آتش سوزی ،فرونشست و تغییرات
جوی دیگر مثل طوفان و بارش برف سنگین
بشمار می آیند.
وی با اشاره به این نکته که طی  10سال
گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه مدیریت
بحران تهران انجام شده ،از راه اندازی سامانه
فرماندهی مدیریت بحران به عنوان یکی از
مهمترین اقدامات در این زمینه نام برد که
شامل سامانه های هوشمندی متعددی برای
رصد مخاطرات ،پایش و تحلیل آن است.
صادقی افزود :این مجموعه در  22منطقه
شهر تهران در قالب پایگاه های ویژه طراحی
و ساخته شده است .همچنین رویکرد ما در
محالت شهر تهران بر اساس رویکرد جامعه
محور طراحی شده که مسئولیت اش با
شهروندان است و فعالیت های آن از طریق
شورایاری ها انجام می شود.
وی گفت :از سال  94تا کنون  20جلسه
شورای هماهنگی مدیریت بحران برگزار شده
که  10جلسه آن فصلی و  10جلسه دیگر به
صورت ویژه برگزار شده است.
به گفته ی رئیس سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر تهران در این  20جلسه
 175مصوبه تصویب و  81درصد آن نیز اجرایی
شده است.
استفاده از ظرفیت استان های معین
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور نیز در حاشیه اولین نشست
مدیران کل بحران استان های سراسر کشور
و دبیران ستاد مدیریت بحران مناطق  22گانه
تهران ،در جمع خبرنگاران با اعالم این که ما
هرروز شاهد حوادث مختلف در سراسر کشور
هستیم  ،گفت :در پیشگیری و مقابله باید سطح

آمادگی را ارتقا دهیم.
رئیس سازمان بحران کشور با بیان این که
بنا به دستور وزیر کشور مقرر شد تا همه استان
ها به عنوان معین استان تهران در نظر گرفته
شوند ،افزود :دستورالعمل مذکور با هماهنگی
تمام دستگاه های اجرایی کشور ،سازمان ها
و نهادهای مربوطه و نیز سایر استان ها تهیه و
تصویب و ابالغ شد.
نجار در ادامه در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران با اشاره به زلزله تهران و با بیان این
که کارشناسان ظرفیت گسل های موجود در
تهران را بیش از  7.3ریشتر نمی دانند  ،گفت:
در زلزله  7ریشتر تهران حدود  2میلیون نفر
تحت تاثیر مستقیم حادثه قرار خواهند گرفت و
 8میلیون باقی مانده ،تحت تاثیر غیر مستقیم
خواهند بود .آالینده ها ،منابع نفتی ،گاز و ...خود
عامل تشدید رخداد ها خواهند شد ،از این رو
تهران نیازمند استفاده از ظرفیت استان های
معین در شرایط بحران های بزرگ خواهد بود.
وی با بیان این که در صورت وقوع بحران
با توجه به ریزش دیوار ها و مسدود شدن راه ها
در تهران به بالگرد نیاز داریم ،گفت  :تاکنون در
حال شناسایی تمامی پدهای موجود و اماکنی
که امکان فرود بالگرد دارند  ،بوده ایم و با
سازمان های مربوطه نیز در حال هماهنگی های
الزم هستیم تا بتوانیم از ظرفیت های هوایی
موجود استفاده نماییم .
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در
خصوص بودجه این سازمان گفت :در حال
حاضر دولت با مشکل مواجه است اما 5درصد
از اعتبارات کشور برای مباحث مدیریت بحران
که شامل  3درصد پیشگیری و  2درصد مقابله
در نظر گرفته شده است و در زلزله کرمانشاه
شاهد بودیم دولت با تسهیالت و امکانات بانکی

راه اندازی پایانه موقت مسافربری قلهک

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  3برای نظم بخشی و کاهش
بار ترافیکی در خیابان شهید کدویی و محدوده آن با نصب سرپناه ،اقدام به راه
اندازی پایانه موقت مسافربری قلهک کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3علیرضا اسفراینی نژاد در این
خصوص گفت :نصب سرپناه و عملیات کفپوش در پایانه موقت مسافربری قلهک
اجرا شد تا بدین وسیله شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
تشویق شوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  3بر لزوم تامین سرپناه
ایستگا ههای اتوبوس در مکا نهای مورد نیاز تاکید کرد و ابراز داشت :این طرح
به منظور تأمین رفاه تردد شهروندان در حوزة حمل و نقل عمومی و بهر هبرداری
بهینه از تسهیالت ایستگاهی موجود انجام شد.
خدمات رسانی  ،تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و ایجاد امکانات
شایسته شهروندان  ،همواره از دغدغه های اصلی شهرداری منطقه بوده است.

قریب به  12هزار میلیارد تومان مصوبه در نظر
گرفته و بیش از نیمی از آن را پرداخت کرده
است که عددی قابل توجه است و این نشان از
آن دارد که هر جا الزم باشد بودجه تخصیص
داده میشود .
لزوم ایجاد راهکار مناسب
در زمان بروز زلزله
در ادامه این جلسه بهنام سعیدی معاون
پیشبینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران
کشور به تشریح دستورالعمل اجرایی مدیریت
بحران استان های معین  ،پیشتاز و جانشین
در کالن شهر تهران پرداخت و گفت :در صورت
وقوع زلزله احتمالی در شهر تهران ،برای هر
یک از مناطق  22گانه پایتخت یک استان
معین در نظر گرفته شده است .وی افزود :لزوم
ایجاد راهکار مناسب در زمان بروز زلزله تهران،
منتهی به تهیه دستورالعمل اجرایی مدیریت
بحران استانهای معین ،پیشتاز و جانشین
در کالنشهر تهران شد و در اولین جلسه
رسیدگی به این دستورالعمل با حضور دبیران
ستاد مدیریت بحران مناطق 22گانه تشکیل
شد و در نظر داریم در جلسه دوم ،با حضور
شهرداران مناطق 22گانه و شهردار تهران و در
جلسه سوم نیز رسیدگی به این دستورالعمل را
با حضور استانداران استانهای معین ،پیشتاز و
جانشین برگزار کنیم.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور
هدف از برگزاری این جلسه و تدوین این
دستورالعمل را دستیابی به همافزایی هر چه
بیشتر استانهای پیشتاز و معین در پشتیبانی از
شهر تهران پس از وقوع زلزله ،بهحداقل رساندن
زمان اعزام و حضور بهموقع استانهای پیشتاز
و معین در مناطق تحت مسئولیت و مدیریت
مطلوب منابع از طریق برنامهریزیهای الزام نیرو

خبر كوتاه
مختاری در پاسخ به انتقاد عضو شورا:

و تجهیزات براساس نیازهای واقعی شهر تهران
اعالم کرد.
سعیدی در ادامه گفت :در صورت
بروز بحران در سطح محلی ،ریاست شورای
هماهنگی در شهر تهران برعهده شهردار خواهد
بود و درصورت ملی بودن سطح حادثه رسیدگی
به این موضوع با رئیس شورای عالی مدیریت
بحران خواهد بود و قائممقام نیز در این حوزه
مسئولیت دارد.
وی به نقش استانهای معین اشاره کرد
و یادآور شد :چنانچه حادثهای در سطح ملی
و شهر تهران بهوقوع بپیوندد برای هر یک از
مناطق 22گانه شهر تهران یک استان معین
در نظر گرفته شده است ،بهطوریکه استان
اصفهان بهعنوان جانشین تهران انتخاب
شده است و استانهای مرکزی ،قم ،سمنان،
مازنداران و قزوین بهعنوان استان پیشتاز در
نظر گرفته شدهاند زیرا راه دسترسی به تهران
از سمت این استانها نزدیکتر است و میتوانند
با سرعت بیشتری در حوادث طبیعی احتمالی
شهر تهران به ایفای مسئولیت بپردازند.
به گفته سعیدی ،شهرستانهای اطراف
شهر تهران شامل اسالمشهر ،پاکدشت،
فیروزکوه ،شهریار ،فردیس ،بهارستان و دماوند
نیز دارای استانهای معین هستند اما مسئولیت
پیگیری و رسیدگی به آنها با استانداری تهران
است .دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران
استان های معین  ،پیشتاز و جانشین در
کالنشهر تهران به نقش و وظایف دقیق ،نحوه
فراخوان ،شیوه اعزام ،استقرارو اقدامات استان
های معین ،پیشتاز وجانشین در کالن شهر
تهران ،در جریان وقوع حوادث محلی و ملی
پرداخته شده است.
هم افزایی هرچه بیشتر استان های معین
جهت امدادرسانی در زمان طالیی و ساعات
اولیه وقوع حوادث ،به حداقل رساندن زمان
اعزام و حضور به موقع استان های معین در
محل های ماموریت تعیین شده ،ارزیابی
کاستی های موجود و انجام اقدامات عاجل در
خصوص رفع آن ،برنامه ریزی و گسیل نیروها و
امکانات از منابع استانی براساس نیازهای مناطق
آسیب دیده ،و نیز استفاده بهینه از ظرفیت ها
و توانمندی های کشور در مدیریت بحران از
جمله اهداف این دستورالعمل می باشد.
از دیگر اهداف دستورالعمل مذکور اعمال
مدیریت یکپارچه با فرماندهی واحد در مدیریت
بحران است .به این معنا که با اجرایی شدن
آن از موازی کاری ها و هدررفت سرمایه ها
جلوگیری خواهد شد.

تیم های مردمی داوطلب برف روبی در منطقه  10تشکیل می شود

شهردار منطقه  10در ستاد پیشگیری ،هماهنگی ،برنامه ریزی و کنترل نزوالت
آسمانی ضمن بررسی راهکارهای عملی ارائه خدمات بهینه به شهروندان ،بر تشکیل
تیم های مردمی داوطلب برفروبی در منطقه  10تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10در این جلسه سهیال صادق زاده
شهردار منطقه نیز با اشاره به کسب آمادگی های الزم و شناسایی عرصه های عمومی پر
چالش در زمان بارش نزوالت آسمانی بر استفاده از ظرفیت های موجود و جلب مشارکت
شهروندان که مستلزم همکاری اجتماعی شهروندان ،آموزش و پرورش و پلیس راهور است
تاکید کرد .صادق زاده آموزش ،اطالع رسانی و آگاه سازی شهروندان را از الزامات موفقیت
در این کار برشمرد و خواستار تشکیل تیم های مردمی داوطلب برفروبی در سطح محالت
با همکاری شورایاری ها شد .گفتنی است در این جلسه معاونین ،مدیران و نمایندگان
پلیس راهور و آموزش و پرورش به بیان نقطه نظرات ،پیشنهادات و درخواست های خود
در حوزه های کاری مرتبط پرداختند و درخاتمه مقرر شد کارگروه های ویژه متناسب با
سطح فعالیت اعضا راه اندازی شود.

هرس درختان هر ساله از آذر آغاز می شود

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
اعالم کرد که هرس درختان هر ساله از آذرماه آغاز می شود
و امسال نیز همچون سنوات گذشته اقدامات مربوط به این
امر در برخی از مناطق انجام شده است .علیمحمد مختاری
در صد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در پاسخ به
انتقاد مجید فراهانی مبنی بر اینکه چرا هرس درختان در
تهران پیش از شروع خواب زمستانی آن ها شروع شده است،
گفت :هرس از ابتدای آذر ماه شروع میشود و بستگی به
برودت هوا در مناطق مختلف تهران دارد .ما در مناطق  ۱تا
 ۶و  ۲۱و  ۲۲و حتی منطقه  ۱۲درختان توت نرک را هرس
کردیم .وی با بیان اینکه درختان توت نرک هرسپذیر
هستند ،ادامه داد :زمانی که درخت خزان میکند شیره
نباتی دیگر کار نمیکند ،ما فقط در مناطق یاد شده صرفاً
درختان توت نرک را هرس کردیم؛ چراکه این درختان به
طور کلی هرسپذیر هستند .مدیرعامل سازمان بوستان ها
و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه از آذر ماه هر سال
هرس درختان تهران را در دستور کار داریم ،گفت :هزار و
 800کارشناس در شهرداری تهران داریم و مطمئن باشید
صدمهای به درختان وارد نمیشود و شما امسال شاهد
بهاری سبز خواهید بود .مختاری همچنین در این جلسه،
در راستای بررسی اصالحیه قانون حفظ و گسترش فضای
سبز و باغات گفت :در قانون حفظ و گسترش فضای سبز
تاکید شده است که اگر مالکی عمدی نسبت به تخریب
فضای سبز اقدام کرد باید باغ آن به نفع مردم مصادره شود
و در اختیار شهرداری قرار گرفته و تبدیل به فضای سبز
عمومی شود .وی افزود ۶۲ :پرونده از باغات باالی دو هزار
متر که توسط مالک تخریب شده اند طی چهار سال اخیر
تشکیل و برای دادستانی ارسال و با دستور دادستانی جلوی
فعالیت عمرانی این باغات تخریب شده گرفته شده است.
به گفته مختاری ،بنا به دستور رئیس کمیسیون محیط
زیست شورای شهر اطالعات کلیه پالکهایی که مشمول
این قانون هستند احصا و به معاونت شهرسازی ارسال شده
است تا نسبت به رصد آنها اقدام کنند.
شهردار منطقه  4تهران خبر داد:

نیاز جدی شمال شرق تهران به احداث
سرویس های بهداشتی عمومی

شهردار منطقه چهار با اشاره دور دوم بازدید های
میدانی از محالت منطقه چهار گفت :احداث سرویس های
بهداشتی از نیازهای اساسی محالت منطقه است که با
مشارکت بخش خصوصی به دنبال رفع این نقیصه هستیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار ،سید
علیرضا حسینی با اعالم این خبر و با تاکید بر مشارکت
شهروندان در تبدیل شهر تهران برای عموم مردم گفت :از
مهمترین اهداف مدیریت جدید شهر تهران تبدیل پایتخت
به محیطی امن و ایمن برای عموم شهروندان با مشارکت
خود شهروندان و افراد تاثیر گذار محلی به ویژه شورایاران
است که بازدید میدانی از سطح محالت می تواند بسیاری
از این سیاست ها را محقق کند .وی توسعه نامتوازن منطقه
چهار طی سال های گذشته را یکی از مشکالت شهروندان این
منطقه عنوان کرد و گفت :وجود محالتی چون گلشن(خاک
سفید) شمیران نو ،جوادیه و تهرانپارس شرقی و عدم توجه
به نیازهای ضروری شهروندان این محالت عمده ترین
مشکالت منطقه  4در این دوره است .شهردار منطقه چهار
نقش شورایاران و افراد تاثیر گذار را در توسعه متوازن محالت
مؤثر دانست و گفت :در دور دوم بازدید از محالت منطقه
 4تمامی مصوبات با استفاده از نقطه نظرات شورایاران و بر
اساس نیازهای ضروری شهروندان اجرایی خواهد شد .حسینی
تصریح کرد :با توجه به نزدیک شدن به فصول سرد سال و
بارش های پاییزی و زمستانی ،یکی از مهمترین اولویت های
محالت منطقه  4رفع مشکالت انهار و اصالح شیب معابر برای
جلوگیری از آبگرفتگی هاست که خوشبختانه بیش از 1500
معبر فرعی و اصلی بازدید و مشکالت احتمالی رفع شد.

با هدف کاهش ترافیک در میدان راه آهن؛

خطوط بی.آر.تی پایانه میدان راه آهن به خیابان معینی انتقال یافت

در راستای کاهش ترافیک در میدان راه آهن و تسهیل تردد در این میدان
کلیه خطوط بی،آر،تی پایانه میدان راه آهن شامل خط راه آهن-تجریش و
پارک وی به خیابان معینی انتقال یافت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،11عبدالمطلب توجهی معاون
حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  11ضمن اعالم این خبر گفت :از
چندی پیش و به منظور کاهش تراکم ترافیک میدان راه آهن ،تصمیم گرفته
شد تا ایستگاه ابتدایی خط  7تندروی شهری که مسیر میدان مذکور تا «پارک
وی» را طی می کند؛ به داخل پایانه «معین» منتقل شود.
وی ادامه داد :پس از این انتقال ،اولین ایستگاه خط مذکور در ابتدای
خیابان شوش غربی جانمایی و احداث شد و مقرر گردید اتوبوس های این
خط از داخل خیابان معینی به این ایستگاه و سپس خیابان ولی عصر(عج) وارد

شوند .وی همچنین تصریح کرد :پس از انجام بررسی های الزم ،مشخص شد
که آسفالت خیابان معینی برای تردد حجم زیاد اتوبوس های این خط مناسب
نیست و باید نسبت به اصالح زیرسازی آن اقدام شود اما از آنجایی که زیر
آسفالت با خاک دستی مواجه شدیم؛ ابتدا حدود یک متر عملیات خاکبرداری
تا رسیدن به بستر مناسب در طول  150متر انجام شد و بعد از انجام عملیات
قلوه ریزی و تحکیم ،حدود 40سانتی متر تا سطح خیابان بتن ریزی صورت
گرفت که مجموع این عملیات حدود  600متر مکعب بوده است .معاون حمل
و نقل و ترافیک منطقه  11همچنین در خاتمه گفت :از دیگر اقداماتی که
در راستای اجرای این پروژه صورت گرفت تجهیز و استانداردسازی ایستگاه
خیابان معینی است که این ایستگاه در حال حاضر آماده ارائه خدمات به
مسافران است.

