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تهرانشهر

شنبه  22دی 1397
شماره 2395

اخبار
واكنش مركز ارتباطات شهردارى تهران به خبر پيشنهاد
پولى شدن تونلها؛

شهردارى تهران هيچ طرحى را برخالف
مصالح عمومى اجرا نمى كند

مركز ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تهران به دنبال
انتشار خبرى مبنى بر پيشنهاد پولى شدن عبور از تونل هاى
شهرى از سوى معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران،
توضيحات زير را ارائه داد .طرح اخذ بهاى تردد از تونل هاى
شهرى در قالب اليحه از سوى معاونت حمل و نقل و ترافيك
شهردارى تهران پيشنهاد شده و صِ رف ارائه پيشنهاد به منزله
پذيرش آن نيست و ارسال آن به شوراى محترم اسالمى شهر
تهران مستلزم تاييد آن در شهردارى تهران است .اين طرح
هنوز به استحضار و تاييد دكتر حناچي شهردار تهران نرسيده
و صرفا در مرحله پيشنهاد است .هر گونه طرحى كه در دوره
جديد مديريت شهرى به اجرا در مى آيد ،در راستاى مصلحت
و منفعت عمومى جامعه خواهد بود و در اين دوره هيچگونه
طرحى كه برخالف مصالح شهر و منافع شهروندان باشد ،اجرا
نمى شود .مديريت شهرى با درك شرايط دشوار اقتصادى
موجود جامعه ،خود را در كنار شهروندان مى داند و از اجراى
هر گونه طرحى كه باعث افزايش هزينه ،ايجاد دشوارى و بروز
نگرانى براى شهروندان شود ،اجتناب خواهد كرد.

پل تقاطع بلوار عالمه عسگری با جاده
قدیم قم به مرحله روکش آسفالت رسید

پل روگذر تقاطع بلوار عالمه عسگری با جاده قدیم قم،
هفته اول بهمن ماه سال جاری آماده اجرای روکش آسفالت
خواهد شد .به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی
شهرداری تهران ،مهندس احسان نوش آبادی مدیرعامل
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعالم خبر فوق
افزود :متعاقب اتمام عملیات پیاده روسازی و نصب قرنیز ،سایر
اقدامات تکمیلی از قبیل نصب هندریل ها ادامه دارد و پیش
بینی می شود با اتمام مجموعه اقدامات فوق ،پل روگذر تقاطع
بلوار عالمه عسگری با جاده قدیم قم در هفته نخست بهمن
ماه سال جاری آماده اجرای روکش آسفالت شود .به گفته
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ،گشایش
ترافیکی پل روگذر تقاطع بلوار عالمه عسگری با جاده قدیم
قم ،بسیاری از پیش نیازهای ترافیکی در رابطه با تکمیل سایر
بخش های این تقاطع غیرهمسطح را فراهم خواهد ساخت.
گفتنی است طرح احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار عالمه
عسگری با جاده قدیم قم ،عالوه بر یک پل روگذر جنوب به
غرب ،شامل یک زیرگذر رفت و برگشت(شرق به غرب و غرب
به شرق) و  2دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال
است و بهره برداری از آن عالوه بر تسهیل ترافیک معابر برون
شهری ،باعث کاهش مشکالت ترافیکی شهروندان ساکن در
محدوده باقرشهر خواهد شد .پیشرفت عملیات اجرایی فاز
نخست این پروژه راهگشای ترافیکی از مرز  82درصد فراتر
رفته است.

اختصاص یک خیابان در مرکز پایتخت
برای ورزش همگانی و بازی بچه ها

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11
تهران از اختصاص خیابان کاشان به ورزش همگانی و بازی
بچه ها در روز جمعه  21دی ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11محمد
جواد رشیدی در این باره گفت :اجرای برنامه خیابان ورزش
در روز جمعه  21دی ماه با مشارکت سازمان ورزش
شهرداری تهران  ،اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه 11
 ،فرهنگ سرای رازی و دانشگاه افسری امام علی (ع) در
خیابان کاشان روبه روی مجتمع مسکونی نامجو با حضور
شهروندان و ساکنان محله های مرکزی شهر تهران برگزار
خواهد شد.
رشیدی افزود :این برنامه با محوریت ورزش همگانی و
بازی های کودکان اجرا خواهد شد و طی آن بازپس گیری
خیابان به نفع ورزش (خیابان ورزش ) به منظور توسعه
ورزش های همگانی واحیای بازی های بومی محلی دربین
خانواده ها ومشارکت کلیه اعضای خانواده درکلیه فعالیت
های ورزشی با (بیش از 23رشته ورزشی شامل :طناب زنی
،طناب کشی ،بهکاپ ،پتانگ ،بدمینتون ،تنیس روی میز،
لی لی ،فوتبال دستی  ،بازی های فکری  ،هوالهوپ ،ماروپله
و ).....برگزار می شود.
وی خاطر نشان کرد :خیابان ورزش مکانی است که
همگان بدون توجه به جنسیت ،قومیت ،طبقه اقتصادی و
اجتماعی صرفا به دلیل هدف مشترک ورزش وفعالیت بدنی
گرد هم می آیند.
محل برگزاری این برنامه خیابان کمالی ،خیابان
کاشان ،روبروی مجتمع نامجو است که روز جمعه 21
دی ازساعت هشت و نیم صبح تا  12با حضورشهروندان
17محله این منطقه اجرا خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۲در جمع نمازگزاران مسجد چهارده معصوم(ع) مطرح کرد:

مردم منطقه از کمبود وسایل حمل و نقل عمومی رنج می برند

شهردار منطقه 22گفت  :ما در مجموعه
مدیریت شهری بر این باورهستیم که بدون
همراهی مردم اداره شهر امری ناممکن است
و تالش خواهیم کرد تا هر اقدامی که در
منطقه  ۲۲انجام می شود ،در راستای احصای
مسائل و مشکالت شهروندان و پاسخگو به
نیازهای مردم باشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،۲۲علی نوذرپور شهردار منطقه۲۲
در جمع صمیمانه نمازگزاران مسجد چهارده
معصوم(ع) ،اهالی محله هوانیروز واقع در
منطقه ،۲۲گفت  :شهرداری یک نهاد مردم
نهاد است و ما خود را خدمتگزار مردم
میدانیم و در حد بودجهها و منابع موجود با
تمام قواء در خدمت شهروندان هستیم.
نوذرپور در ادامه این نشست گفت :ما در
به ثمر رسیدن وظایف خود ،نیازمند حضور و
مشارکت حداکثری شهروندان هستیم تا با
احصای صحیح مشکالت به مدیریت شهری
در جهت رفع آنها همکاریهای الزم صورت
گیرد .صرف بیان مشکل بدون همراهی مردم
چارهساز نخواهد بود.
نوذرپور با تنفسگاه دانستن منطقه 22
برای شهر تهران اظهار داشت :با وجود اینکه
مساحت قابل توجهی از این منطقه به فضای
سبز اختصاص داده شده اما به واسطه نقش

و کارکرد فرامنطقهای منطقه  ،۲۲این منطقه
تفرجگاهی برای کل شهر تهران تعریف شده
است و در همین راستا هدفگذاری ما این
است که سطح فضای سبز کمتر از  ۵۰درصد
مساحت کل منطقه نشود که در حال حاضر
 ۲۸۵۰هکتار فضای سبز داریم و در تالشیم
که این مقدار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تفکیک پسماند خشک
از مبدأ را از  ۳درصد به  ۱۲درصد رسانده
ایم و با مشارکت شما شهروندان تا پایان
سال به ۲۰درصد خواهیم رساند ،افزود :در

حوزه شهرسازی اجازه نخواهیم داد تا ساخت
و سازهای بدون مجوز و ناموزون در منطقه
شکل گیرد.
شهردار منطقه  ۲۲با بیان اینکه
کارگروه ایمنی با حضور نمایندگان حوزه
شهرسازی ،مدیریت بحران ،خدمات
شهری ،اجرائیات و سازمان آتش نشانی
به صورت مداوم و برگزار میشود ،افزود:
ضعفها و نقصانهای برج های واقع در
منطقه ،طی نامهای رسمی به مدیریت این
مجموعهها ابالغ میشود و آنها مکلف به

رفع موارد نا ایمن هستند.
وی به وضعیت ناوگان حمل و نقل
عمومی منطقه  ۲۲نیز اشاره کرد و گفت:
کمبود وسایل حمل و نقل عمومی از
مشکالت این منطقه است .همچنین کمبود
اتوبوس در کل تهران وجود دارد و اقداماتی
در خصوص نوسازی این ناوگان انجام نشده
است به طوری که حدود  ۷۵درصد ناوگان
اتوبوسرانی به سن فرسودگی رسیده است و
به همان میزان نیز منطقه  ۲۲از این موضوع
متاثر است.
شهردار منطقه  ۲۲ادامه داد :در حوزه
مترو هم علیرغم اقدامات انجام شده؛ اما
منطقه  ۲۲نیازمند به حداقل یک خط مترو
است و این از موضوعاتی است که آن را دنبال
میکنیم و حداقل یک خط مترو از منطقه22
خواهد گذشت.
در پایان نوذرپور به برنامههای اجتماعی
در نظر گرفته شده توسط شهرداری
منطقه 22برای مردم ساکن در این منطقه
اشاره کرد و گفت :با شکلدهی طرحی به
نام «خیابان محلی برای زندگی است نه صرفاً
برای تردد» قرار است خیابانهایی که مستعد
هستند در اختیار خانوادهها قرار دهیم تا
بچهها و خانوادهها بتوانند در محل حضور
داشته باشند و به تعامل بپردازند.

اجرای رنگ آمیزی بدیع و چشم نواز در پله های سطح منطقه 7

پیاده راه «درکه» روشن شد

شهردار منطقه 7از اجرای طرح رنگ آمیزی پله های سطح این منطقه با هدف افزایش
زیبایی منظر شهری  ،ایجاد نشاط بصری و بهبود سطح رضایت مندی شهروندان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7سمیه حاجوی با اعالم این مطلب گفت:
این طرح در پله های کوچه مجیدی در خیابان شهید مطهری و فرعی های خیابان اندیشه
در طی  5روز و توسط  2اکیپ رنگ آمیزی متخصص به صورت طرح مداد رنگی  ،اجرا شد.
شهردار منطقه  7با اشاره به اینکه رنگ ها نه فقط از نظر زيبايي بخشيدن به دنياي
اطراف ما اهميت دارند ،بلكه تاثيرات عاطفي ،رواني موثری نيز بر اشخاص مي گذارند،
افزود :اهميت رنگ در تقويت هويت شهري و خوانايي محيط و ايجاد فضاهاي شهري
سرزنده حائز اهميت است.
وی در پایان تاکید کرد :يکي از عناصر تاثير گذار بر کيفيت بصري فضاهاي شهري
«رنگ» ها هستند که افزون بر جنبه های بصری و روانی نقش مهمی در تزئینات و پیام
رسانی دارند ،از طرفی عملکرد حفاظتی آنها در برابر عوامل محیطی مانند نور خورشید،
باد ،باران و  ...دارای اهمیت می باشد.

پیاده راه درکه در مسیر تردد شهروندان و کوهنوردان با هدف ارتقاء امنیت و زیباسازی
منظر شهری در شب با تلفیقی از المان های شهری و طبیعت ،فضاسازی و روشن شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری
این منطقه با اعالم این خبر اظهار داشت :درکه یکی از قدیمیترین و زیباترین محالت
ییالقی شمیرانات و از مراکز تفرجگاهی مورد عالقه شهروندان و کوهنوردان است و تا
پاسی از شب میزبان شهروندانی است که پس از فراغت از کار روزانه به منظور کسب آرامش
به همراه خانواده به این محل مراجعه می کنند لذا روشن بودن مسیر پیاده راه و تامین
امنیت خاطر شهروندان امری ضروری بود.
وی افزود :به همین منظور ورودی خیابان درکه از میدان دانشگاه شهید بهشتی که
به صورت پیاده راه آماده سازی و از مدت  13سال پیش پایه چراغ های آن نیز نصب و
به دلیل فقدان روشنایی مناسب تبدیل به یکی از نقاط بی دفاع شهری شده بود ،با هدف
ارتقاء زیرساخت های الزم برای تشویق شهروندان به پیاده روی در دستور کار منطقه قرار
گرفت و به طول  800متر با نصب  260روشنایی بر  130پایه چراغ ،روشن شد.

دربرنامه»ستارگان پرفروغ»منطقه  10و دیدار با مادر شهید«معماریان»مطرح شد؛

رضا «دانشگاه جبهه» را به مدرک پزشکی ترجیح داد

در دیداری این هفته که رییس
فرهنگسرای عطار نیشابوری با خانواده شهید
معماریان داشت دقایقی را درکنار مادر شهید
معماریان و عروس خانواده نشستیم و از خلق و
خوی شهید پرسیدیم .به گزارش روابط عمومی
فرهنگسرای عطار نیشابوری؛ در برنامه اسن
هفته «ستارگان پر فروغ»که سه شنبه هجدهم
دی ماه در بیت معظم شهید واالمقام»رضا
معماریان»برگزار شد؛ محمد رضا جمالی ،مدیر
فرهنگی هنری منطقه 10به همراه منصور
باقری معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه
،10کوروش ایلخانی رییس روابط عمومی
فرهنگسرای عطار نیشابوری و افسانه مهاجان
رییس خانه موزه شهیدان اقبالی با مادر مکرمه
ی این شهید واالمقام دیدار و از وی تجلیل کرد.
شهید رضا معماریان هم درسخوان بود
هم عالقهمند به خواندن پزشکی در دانشگاه،
اما برای رفتن به جبهه پیشقدم شد و در اولین
اعزامش به شهادت رسید 12.سال پیش که پدر
خانواده فوت کرد مادر در خانه اش تنها شد،
هر کدام از فرزندانش را فرستاده بود سر خانه
و زندگی خودشان و حاال او مانده بود و خانه
ای که بوی همسر و فرزند شهیدش را می داد.
دوست نداشت چند سال بقیه عمرش را تنهایی
سر کند ،برای همین پیشنهاد زندگی با پسر
کوچکش را داد ،عروس هم موافقت کرد و حاال
چند سالی است که مادر شهید در کنار خاطرات
رضا ،و همسر فوت شده اش در خانه عروسش
زندگی می کند .خانه ای که اگرچه امروز به
لطف خانه سازی های جدید از نو ساخته شده
ولی قبل از این محل تولد بچه هایش بود و هنوز

خاطرات قدیم را دل خود دارد.
«فاطمه مومن» مادر شهید «رضا
معماریان» به علت کهولت سن دیگر گوشش
سنگین شده و چیز زیادی از دوران جوانی و
میانسالی اش به یاد ندارد ،ثمره زندگی اش 4
پسر و  2دختر است که از بین پسرها رضا در
سال های دفاع مقدس به شهادت رسیده است.
قصه فاطمه خانم شباهت زیادی به دیگر مادران
شهدا دارد ،مادرانی که روزی فرزندانشان را با
عشق در دامن خود پروراندند ،آن ها را به کالس
درس فرستادند و زمانی که دشمن به خاک
کشور حمله کرد جوانانشان را به سمت آزمونی
سخت بدرقه کردند ،با اینکه فرزندانشان در این
آزمون پذیرفته شدند اما پذیرفته شده های
حقیقی مادران شهدا بودند که سختی گذشتن
از فرزند را برای هدفی بزرگتر و واالتر انتخاب
کردند .مادر شهید  86ساله است و تقریبا هفت
سال است که زمینگیر شده ،کنار دستش قاب
عکسی از رضا را گذاشته ،اصالتا اهل سمنان
است اما خیلی سال است ترک وطن کرده و در
منطقه  10تهران ساکن است از او می خواهم
کمی از رضا حرف بزند که می گوید :دیگر
چیزی به خاطر ندارم ،بیش از  30سال است
که از شهادتش گذشته« .لیال شالودگی» عروس
خانواده جای مادرشوهرش آنچه از زبان خانواده
درباره شهید شنیده را بازگو می کند و می گوید:
زمانی که رضا به شهادت رسید من هفت سال
داشتم ،البته در همین محل زندگی می کردیم
و همسایه خانواده معماریان بودیم ،من چیزی از
آن زمان به خاطر ندارم ولی خواهرهایم شهادت
رضا و همه شهدایی که در این محل زندگی

می کردند را به خاطر دارند.
وی ادامه می دهد :رضا از بچه های فعال
محله بود ،در مسجد الهادی فعالیت زیادی
داشت و چون به کارهای هنری عالقه داشت
کار خط و نقاشی انجام می داد و تعدادی از
پرتره شهدا به دست رضا کشیده شده بود.
همیشه درگیر کارهای مسجد بود .عروس
خانواده معماریان ادامه می دهد :همیشه
خانواده از خوبی های او تعریف می کنند ،بچه
بسیار با ایمانی بود و سعی می کرد در همه حال
کمک حال مردم باشد ،تا به حال ندیدم کسی
از بدی های رضا چیزی بگوید ،با اینکه برادر
بزرگتر داشت ولی در مسائل همه از او راهنمایی
و کمک می خواستند .مادر همیشه می گفت
بین بچه هایم رضا یک چیز دیگر بود و اینکه
می گویند خدا بهترین ها را گلچین می کند در
مورد رضا هم صدق می کرد .خانم شالودگی به
یکی از خاطرات خانواده معماریان که چندباری
از زبان مادر شنیده است اشاره کرده و می
گوید :مادر تعریف کرده می کرد که بچه های
محله اگر مشکل درسی داشتند به رضا رجوع
می کردند ،در همسایگی مان  2دختر بودند
که گاهی از رضا برای درس هایشان کمک می
خواستند ،حتی اگر باران می آمد رضا حاضر بود
توی باران بایستد به دخترها درس بدهد ولی
حاضر نبود با آن ها زیر یک سقف برود .وی
از چگونگی حضور رضا اینطور روایت می کند:
رضا متولد سال  42بود 20 ،سالش که شد به
سربازی رفت و در واقع سرباز بود که به شهادت
رسید .می پرسم نمی خواست به دانشگاه برود؟
لیال خانم پاسخ می دهد :چرا ،اتفاقا خیلی هم

درسخوان بود ،اما می گفت اول به جنگ بروم
و بعد برگردم و پزشکی بخوانم ،یک کتابخانه
بزرگ از کتاب های مذهبی و علمی داشت که
اکثرا پزشکی بود ،قسمتش این بود که در همان
اعزام اولش سال  62به مریوان برود و بر اثر
برخورد ترکش به پیشانی اش به شهادت برسد.
وی درادامه صحبت هایش از سختی تحمل
نبود رضا برای پدر و مادرش گفت و یادآور
شد :بعد از شهادت رضا پدرش ناراحتی قلبی
گرفت و بر اثر ناراحتی قلبی هم از دنیا رفت.
برای مادر هم خیلی سخت بود ،همیشه وقتی از
رضا صحبت می کرد اشکش جاری می شد ،تا
همین چند وقت پیش که می توانست راه برود
هر پنجشنبه گلزار شهدای بهشت زهرا (س) بود
و محال بود یک هفته نرود ،ولی بعد از زمینگیر
شدنش رفتن به بهشت زهرا (س) برایش سخت
شد .گفتنی است؛گرامیداشت یاد وخاطره
شهدای واالمقام منطقه 10به همراه پاسداشت
فرهنگ ایثار ،شهادت و مقاومت در قالب دیدار
و تکریم خانواده معظم شهدا؛ براساس فرموده
مقام معظم رهبری به» تلطف و احوالپرسی از
خانواده شهدا»از اهداف برنامه ستارگان پر فروغ
است که هرهفته ،سه شنبه ها به همت خانه
موزه شهیدان اقبالی برگزار می شود.

تعیین تکلیف بافت های فرسوده در منطقه  5پایتخت

نوسازی بافت های فرسوده محالت کن ،حصارک
و باغ فیض با اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 5
به طور جدی در حال پی گیری است.
تعیین تکلیف بافت های فرسوده در منطقه 5
پایتخت
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،5
حاجی علیاکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر
تهران با حضور درمنطقه ،به اهمیت مدیریت هماهنگ
در نوسازی و حل مسائل بافتهای فرسوده اشاره کرد
و درباره ساختار و دستورالعمل ستاد بازآفرینی مناطق
و کارگروه ها گفت  :به فراخور موضوعات قابل بررسی ،امکان تغییر در ساختار اعضای
کارگروهها وجود دارد و ستاد بازآفرینی فقط مختص شهرداری های مناطق نیست،
بلکه ارگان های دیگر نظیر اداره ثبت اسناد و امالک ،شرکت آب و فاضالب ،برق
و گاز و آموزش و پرورش منطقه ،اداره کل میراث فرهنگی ،نیروی انتظامی مستقر
در محالت هدف ،اداره کار و رفاه اجتماعی ،مرکز بهداشت و کمیته امداد شمال
غرب تهران ،ادارات بهزیستی ،اوقاف و سرپرستی بانک مسکن در این مهم یاری
رسان هستند  .وی به محالت هدف بازآفرینی در منطقه ( 5محله کن با  73هکتار
و حصارک با  3هکتار بافت فرسوده) اشاره کرد وگفت  :بازآفرینی این محالت در
اولویت بوده و البته بخشی از محله باغ فیض نیز شامل این طرح می شود.
رجبعلی خسروآبادی شهردار و رئیس ستاد بازآفرینی پایدار منطقه  5در تشریح

ساختار ستاد گفت  4 :کارگروه در این طرح فعال
بوده که کارگروه اجرایی در نواحی ،از طریق شهردار
ناحیه اقدام به احصای موارد مهم در محالت کرده و
تسهیلگران دفاتر توسعه محالت در کن و حصارک نیز
نیازهای محالت را بررسی و به کارگروه های تخصصی
انتقال می دهند .در مرحله بعدی سه کارگروه
تخصصی شامل کارگروه ضوابط و مقررات به ریاست
معاونت شهرسازی و معماری منطقه ،کارگروه خدمات
و زیر ساخت به ریاست معاون فنی و عمرانی منطقه
و کارگروه اجتماعی و فرهنگی به ریاست معاونت
اجتماعی و فرهنگی منطقه تشکیل شده که مصوبات ستاد باز آفرینی با مشارکت این
کارگروه ها در جلسات ستاد بازآفرینی ،مطرح و تصویب می شود .
شهردار منطقه افزود  :مواردی نظیر لزوم تشکیل کارگروه ثبتی برای تعیین
تکلیف امالک فاقد سند محالت کن و حصارک ،ضرورت بازبینی و دقت نظر در
ضوابط ویژه ساخت و ساز مالک عمل در محالت دارای بافت فرسوده ،بررسی
برنامههای پیشروی کارگروههای منطقه و مشاوره های حقوقی برای تشکیل پرونده
ثبتی انجام شده ،در نشست های ستاد بازآفرینی بررسی می شود.
وظیفه نماینده سازمان نوسازی و کارشناس ستاد بازآفرینی منطقه نیز ،ارتباط
بین کارگروه ها و اعضای ستاد بوده و مقرر شده برای حصول نتیجه مناسب ،جلسات
هم اندیشی ستاد و کارگروه های بازآفرینی پایدار منطقه ،هر ماه تشکیل شود.

آموزش ایمنی به مالکین برج های بلند مرتبه در منطقه 3

در راستای اجرای طرح  999در شهر
تهران ،به مالکین برج های باالی  12طبقه
در منطقه  3آموزش های ایمنی داده می
شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری

منطقه  ،3کاظم کمالی نسب معاون امور
اجتماعی و فرهنگی گفت :شهروندان
و مالکین برج های باالی  12طبقه
میآموزند در هنگام بروز حادثه چه
واکنشی نشان دهند ضمن اینکه

اطالعات مناسبی هم در مورد شرایط
یک ساختمان ایمن به دست میآورند و
با تجهیزات و سیستمهای ایمنی که در
ساختمانها نصب میشوند ،آشنایی پیدا
میکنند و روش صحیح استفاده و نگهداری

از این سیستمها را فرا میگیرند.
وی افزود :ساکنان و کارکنان برجها
و ساختمانهای بلند باید تحت آموزش
ایمنی قرار بگیرند تا هنگام بروز حوادث ،با
مخاطرات کمتری مواجهه شوند.

خبر كوتاه

شناسایی معضالت زیست محیطی منطقه
19در قالب پروژه های محله محور

به همت کانون های محیط زیست محالت منطقه 19
معضالت زیست محیطی شناسایی و در قالب پروژه های
کوچک محلی با استفاده از ظرفیت اعضای کانون در قالب
چهار کارگروه مرتفع می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19مهرداد
زنگنه فر معاون خدمات شهري و محيط زيست با اعالم
اين خبر افزود :پيرو سياست هاي ابالغي درحوزه محيط
زيست ،منابع طبیعی ،تنوع زيستي مبتني بر پايداری
زيست بوم و براساس سیاست های کالن شهرداری تهران
به منظور حضور فعاالنه و مشاركت داوطلبانه شهروندان در
حوزه هاي مختلف شهري بر استفاده از توان و مشارکت
کانون های محیط زیست محالت بصورت هدف مند تأکید
شده است.
وي ادامه داد :در همین راستا جلسات متعدد هم
اندیشی و تبادل نظر با محوریت محیط زیست و توسعه
پایدار منطقه ای با دبیران و اعضای کانون های محیط
زیست محالت برگزار شد.
زنگنه فر تصریح کرد :در این طرح کانون ها ضمن
انجام وظایف ذاتی در قالب کارگروه های  4گانه ،هر محله
نسبت به انتخاب موضوع اولویت دار محیط زیستی که
در توان اجرایی کانون های محلی باشد اقدام وسپس با
مشخص کردن مکان و ارائه برنامه اجرایی در قالب پروژه
های محله محور با ترغیب ساکنان محله براي مشاركت
در بهبود وضعيت محيط زيست شهر تهران گامی برداشته
شود.
معاون شهردار منطقه یاد آور شد :در راستای حمایت
همه جانبه از این طرح ،زیر ساخت ها  ،اطالعات و آموزش
های مورد نیاز برای اجرایی شدن به صورت میدانی با
هماهنگی و تعامل ادارات حوزه معاونت خدمات شهری و
محیط زیست منطقه در اختیار کانونهای محیط زیست قرار
می گیرد.
همچنین ادارات مربوطه در حوزه تخصصی عملکرد
کانون محیط زیست را ماهیانه ارزیابی و نتیجه فعالیت و
مشکارت کانون محیط زیست هر محله استخراج می شود.
معاون شهردار منطقه :20

خالقیت بانوان هنرمند منطقه 20
ارتقاء می یابد

معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20
از اجرای طرح جشنواره خالقیت های هنری زنان در قالب
برپایی دوره های آموزشی هدفمند با رویکرد مهارت آموزی
و نوآوری خبر داد و گفت :هنرجویان ،عالوه بر دریافت
رایگان خدمات ،امکان حضور در نمایشگاه های هنری و
کسب گواهی معتبر آموزشی دارند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20حجت
االسالم معبودی با بیان این مطلب گفت :مجموعه کارگاه
های آموزشی جشنواره خالقیت های هنری زنان در قالب
 4رشته هنری آغاز شده است و تمامی خدمات آموزشی
رایگان به بانوان عالقه مند ارائه می شود.
معبودی با اشاره به اینکه پیش از این نیز کارگاه های
آموزش رشته های هنری برای شهروندان برگزار می شده
است ،افزود :آموزش های مدنظر در طرح جشنواره خالقیت
به صورت هدفمند ارائه می شود و در نهایت اثرات هنری
آموزش پذیران در نمایشگاه های هنری که امکان فروش
خواهند داشت ،ارائه می شود.
وی تمامی خدمات آموزشی و فرهنگی ارائه شده در
طرح جشنواره خالقیت هنری زنان را رایگان برشمرد و
گفت :هنرجویان بعد از اتمام دوره آموزشی گواهی شرکت
در دوره از موسسه های معتبر آموزشی دریافت می کنند
و با کسب امتیاز حمایت از هنرجویان ،امکان شرکت در
برنامه های آموزشی و نمایشگاه های مراکز تخصصی بانوان
و فضاهای فرهنگی را خواهند داشت .معاون اموراجتماعی
و فرهنگی شهرداری منطقه  20شهروند خالق را مهمترین
المان شهر خالق برشمرد و گفت :معیارهای خالقیت در
شهرها و منطقه ها ،رشد اقتصادی را باعث می شود و
با توجه به رویکرد مدیریت شهری منطقه  20مبنی بر
ری شهر ایرانی اسالمی پیشرو ،طرح های موثر در بهبود
وضعیت اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش دوره های چرم دست دوز،
ساخت زیور آالت ،طراحی و دوخت تخصصی چادر ،کار
با کاشی شکسته از عناوین دوره های آموزشی جشنواره
خالقیت هنری زنان است که در سراهای محله سرتخت،
شهید غیوری و مجموعه شهربانو در حال برگزاری است.
با اجرای طرح آزادسازی گذرهای عمومی

سد معبر های ساختمانی در شمال تهران
جمع آوری شد

کارگاه ها و سد معبرهای ساختمانی رها شده در
گذرهای عمومی شمال تهران با هدف آزادسازی مسیر،
تسهیل و تسریع برای تردد ایمن عابرین پیاده ،جمع آوری
شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك مجید
نوربخش معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری این
منطقه با اعالم مطلب فوق اظهار داشت :اجرای کارگاه
وتهیه مصالح ساختمانی از اقدامات اولیه سازندگان
ساختمان ها برای انجام عملیات گودبرداری و احداث
طبقات اولیه محسوب می شود که در برخی از معابر این
فضاها با وجود اجرای طبقه همکف به باال  ،رها شده و جمع
آوری نشده است که موجب نارضایتی شهروندان شده بود.
وی افزود  :بر حسب تدابیر شهردار تهران و دستور و
تاکید اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری منطقه یک با
کنترل نیروهای اجرایی مستقر در نواحی طرح آزاد سازی
معابر عمومی از مصالح ساختمانی آغاز و سدمعبر ها ی
ایجاده شده از مقابل ساختمان های در حال ساخت جمع
آوری شد .نوربخش تصریح کرد :جمع آوری و عقب نشینی
حصارهای کارگاهی ،عقب نشینی ملک ،رفع سد معبر
مصالح و نخاله ها ،جمع آوری و انتقال کانکس به داخل
ملک  ،لفاف پوشی ساختمان و ایمن سازی آنها از جمله
اقدامات اجرا شده در سطح نواحی ده گانه شمال تهران
بوده است .وی به کنترل مستمر معابر اشاره کرد و گفت:
شهرداران نواحی و مدیران شهری منطقه با تقسیم بندی
نواحی ،به صورت روزانه محله ها را مورد بازدید قرارمی
دهند تا وضعیت کارگاه ها  ،نگهداشت شهر و ...را رصد و
رفع کنند .گفتنی است اجرای طرح نصب گلدان های پایه
دار بر روی حصارهای کارگاهی و استفاده از طرح آسمان
آبی – زمین پارک با دو رنگ سفید و آبی بر روی این
حصارها از دیگر طرح های اجرا شده در منطقه یک در
راستای زیباسازی منظر شهری بوده است که مورد استقبال
سایر مناطق قرار گرفت.

