
اجرای طرح انضباط اجتماعی 
در محدوده بازار

پردیس فرهنگی ، هنری بزرگداشت رتحال 
حضرت امام )ره( در جماران بر پا شد

گروه شهری :معاون حمل و نقل ترافیک شــهرداری تهران از اجرای طرح انضباط اجتماعی در منطقه 
12 خبر داد.

مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی در مورد اجرای طرح انضباط اجتماعی در منطقه 12 گفت: این طرح 
با هدف ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش ایمنی در محدوده منطقه 12 در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشــاره به همکاری پلیس انتظامی تهران بزرگ گفت: ســاماندهی ایــن منطقه با رویکرد انضباط 
اجتماعی و با محور ساماندهی موتورسیکلت، عابر، چرخ دستی و... در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حمل و نقل ترافیک شــهرداری تهران با بیــان اینکه منطقه 12 به دلیل قطب تاریخی و اقتصادی 
دارای اهمیت ویژه است، ادامه داد: همچنین در این مناطق ادارات، سازمان ها و وزارتخانه های زیادی وجود دارد که سعی داریم با کمک پلیس تهران بزرگ 
و با مشارکت اصناف، بازاریان و شهروندان نسبت به ارتقاء انضابط اجتماعی در این منطقه اقدام کنیم.تشکری هاشمی با بیان اینکه شهرداری و پلیس برنامه 
ویژه ای برای حاکم کردن انضباط در معابر منطقه 12 و به خصوص ساماندهی موتورسیکلت سواران دارد، گفت: امیدواریم با مشارکت همه اقشار مردم بتوانیم 
ظرف مدت کوتاهی انضباط اجتماعی را به منطقه 12 برگردانیم.تشکری هاشمی همچنین از ایجاد مسیرهای دوچرخه در محدوده منطقه 12 خبرداد و گفت: 

به زودی ایستگاه های دوچرخه در مناطق 6، 7، 11 و 12 با محوریت خدمات دهی در منطقه12 ایجاد خواهد شد.

گروه شــهری :به مناسبت بیست و ششمین ســالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران پردیس 
فرهنگی ، هنری بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در جماران برپاشد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، شهرام پاشایی مدیر اداره فرهنگی  شهرداری این 
منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشــت :  پردیس فرهنگی ، هنری بزرگداشــت ارتحال حضرت امام خمینی 
)ره( با 15 غرفه ســالمت، آموزش شهروندی،سامانه های  1888 و 137 و... از روز یکشنبه 10 خرداد ماه تا 
پنج شــنبه 14 خرداد ماه با هدف ارائه خدمات فرهنگی ، هنری ، آموزشــی ، پزشکی و...  به زائران جماران  
بر پا ســت .وی افزود: نمایشگاه معرفی سیره زندگی حضرت امام خمینی )ره( از زمان تولد ، دوران طلبگی 
، تاهل و... نیز با 50 تابلو تصویری دایر شــده است.پاشــایی تصریح کرد: برنامه تجدید میثاق کارمندان شهرداری منطقه یک با آرمان های امام راحل نیز روز 
دوشــنبه در حسینیه جماران برگزار می شــود.مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک خاطر نشان ساخت : بیش از 5 هزار جلد کتاب سیره آفتاب با هدف 
آشــنایی کودکان با زندگی امام خمینی )ره( به صورت نقاشــی توســط اداره فرهنگی این منطقه و با همکاری شمسه خوشنویسی و نقاشی تهیه شده که بین 
زائران نوجوان و جوان توزیع می شود.پاشــایی افزود: 4 هزار عکس امام )ره( با بروشــور های 4 صفحه ای از زندگی ایشان به زبان های عربی ، انگلیسی و 

فارسی نیز چاپ شده که بین  زائران در این ایام توزیع می شوند.
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جشن گلریزان در شمال تهران 
برگزار می شود

گروه شهری :به مناسبت اعیاد شعبانیه و 
با هدف آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد و 
مالي جشــن گلریزان در سراي محله تجریش 

برگزار می شود.
روابط عمومی شــهرداری  گــزارش  به 
منطقــه یک مجیــد ســعادتمندی مدیر مرکز 
خدمــات اجتماعــي شــهرداری و قائم مقام 
معاونــت اجتماعی و فرهنگی ایــن منطقه با 
بیان خبر فوق اظهار داشــت: این جشــن در 
روز دوشنبه 11 خرداد از ساعت 16 با حضور 
نمایندگان ســتاد دیه اســتان تهران،  مسئولین 
شــهرداری، جمعی از فرمانداری شمیرانات و  
خیرین و شــهروندان محالت سطح منطقه در 

سرای محله تجریش برگزار می شود.
وی افــزود: در این طرح خیرین با کمک 
نقدی خــود مقدمات آزادی زندانیان غیر عمد 
که به دلیل دیون مالی جرائم غیر عمد مانند دیه 
غیرعمد، مهریه ، نفقه و... در زندان به سر می 

بردند را فراهم می نمایند .
سعادتمندی گفت: همه ساله شهرداری با 
مشارکت محالت و ستاد دیه اقدام به برگزاری 
جشــن گلریزان می کند تا بــا این عمل خیر 
خواهانه  زمینه آزادی تعدادی از زندانیان غیر 

عمد را با هماهنگی ستاد دیه فراهم نماید
این مقام مســئول تصریح کــرد: در این 
جشــن ضمن برگزاری برنامه های فرهنگی و 
شــاد ویژه اعیاد شــعبانه به خصوص  والدت 
باسعادت حضرت قائم )عج( کمک های مالی 
خیرین و شهروندان در جهت آزادسازی جرائم 

غیر عمد جمع آوری می شود.

برگزاری جشن شوق انتظار در 
مساجد و سرای محالت منطقه 15

گروه شــهری :شــهردار منطقــه 15 از 
برگزاری جشن شوق انتظار به مناسبت والدت 
با ســعادت حضرت مهــدی موعود)عج( در 
سرای محالت، مساجد و بوستانهای جنوبشرق 

تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
15، دکتر انجمنی با اشاره به اجرای ویژه برنامه 
های نیمه شــعبان افزود: در حاشیه این مراسم 
غرفه های محصوالت فرهنگی شــامل تهیه و 
تولید بروشور و پوستر و ایستگاه پذیرایی نیز 

برپا می شود.
بــه گفتــه وی برپایی نمایشــگاه کتاب 
و محصــوالت فرهنگــی با موضــوع دیدگاه 
حضرت مهدی)عج( در پایانه خاوران، برپایی 
ایستگاه پذیرایی در نواحی هشتگانه ، برگزاری 
مسابقه مقاله نویسی مهدویت ویژه جوانان در 
کتابخانه های شــبانه روزی منطقه با موضوع 
جوان در آینه مهدی )عج( و همچنین ارســال 
پیام انتظار به شــهروندان به عنوان تبریک نیمه 
شــعبان از جمله برنامه هــای اجرایی  در این 

زمینه خواهد بود.
شهردار منطقه یادآور شد: هویت بخشی 
سیمای بصری محالت منطقه و اماکن عمومی 
نیز به مناسبت این عید خجسته با نصب بنر و 

آویزهای زینتی انجام شده است.

برگزاری همایش »افالکیان« 
در منطقه دو  

گروه شهری :شهردار منطقه دو تهران از 
برگزاری همایش بزرگ افالکیان در این منطقه 
خبر داد و گفت: در این همایش از مقام شامخ 

ایثارگران و شهدای گرانقدر تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
دو تهران، »عزیزاله نظری« با اعالم این مطلب 
اظهارداشــت: این همایش با حضور خانواده 
های معزز شــهدا و ایثارگران برگزار شد و در 
آن یاد و خاطره مجاهدت های سال های دفاع 
مقدس وســالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی 

داشته شد.
وی افزود: این همایش هفتم خرداد ماه و 
با همت پایگاه مقاومت بســیج 123 این منطقه 

برگزار شد.
شهردار منطقه دو تهران خاطرنشان کرد: 
ویــژه برنامه هــای مختلفی در ســالروز آزاد 
سازی خرمشــهر در این منطقه برگزار شده و 
شهروندان منطقه نیز مشارکت فعال  در اجرای 

آنها داشته اند.

تقدیر از هنرمندان متعهد ایران 
اسالمی در منطقه 3

گروه شــهری :ششــمین نشست دوره 
اي هنرمندان متعهد ایران اســالمي با حضور 
مرتضي ســرهنگي نویســنده شــهیر ادبیات 

پایداري و مقاومت کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 
3، مرتضي ســرهنگي که سالهاي زیادي را در 
اردوگاه هاي اســراي عراقــي رفت و آمد مي 
نمود در این مراســم  خاطراتي را از گفتگو و 
مصاحبه با افسران و سربازان عراقي بیان کرد.

وي با اشاره به فتح خرمشهر ویژگي هاي 
بارز این آزاد ســازي را مورد اشاره قرار داد و 
با بیان 19 ماه اشــغالگري خرمشهر با تاکید بر 
جانفشاني هاي شهروندان و رزمندگان در طول 
19 ماه اشــغال این شــهر تا آزاد سازي آن پي 
بردن به عظمت این حماسه را نیازمند سال ها 

تحقیق و پژوهش دانست.
ادبیات مقاومت و پایداري بیانگر حماسه 
هاي حقیقي اســت که همگان را به شگفتي وا 
مي دارد و افسران عراقي را پشیمان از حضور 

در چنین جنگي اعالم مي کند.

گــروه شــهری :معــاون خدمات شــهری 
شــهرداری تهران اقدامات مدیریت شــهری را در 
خصوص برگزاری مراســم بزرگداشــت بیست و 

ششمین سالگرد ارتحال امام )ره( تشریح کرد .
مجتبی عبداللهی در خصوص برگزاری مراسم 
ارتحال امام خمینی)ره( با اشــاره شکل گیری ستاد 
مرکزی و کمیته اجرایی توســط شــهرداری تهران 
گفت: 11 کمیته، 22 ستاد در 23 پهنه فعالیت دارند. 
این در حالی است که 10 پارکینگ به وسعت 120 
هکتار شکل گرفته اســت. وی با اشاره به ساخت 
آب نما در شــرق حرم مطهر با نام »سالم امام« که 
قطعات شهدا را به حرم مطهر متصل می کند، گفت: 

6 دستگاه خنک کننده در نظر گرفته شده است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری تهران با 
بیان اینکه 400 سرویس بهداشتی برای این ایام در 
نظرگرفته شده است، اذعان کرد: در مجموع تعداد 
سرویس های بهداشــتی به 3 هزار چشمه خواهد 
رسید که 95 درصد ســرویس ثابت و 5 درصد به 

صورت پرتابل و موقتی است .
عبداللهی با بیان اینکه از روز چهارشــنبه 13 
خرداد ماه و از ساعت 6 بعداز ظهر تا پایان مراسم 
14 خردادمــاه برنامه های ویــژه ارتحال اجرا می 
شــود، گفت: دراین ایام قطارهای مترو به صورت 
رایــگان  زائریــن را به 70 نقطه شــهر تهران اعم 
از پایانــه ها ، میدان ها انتقــال می دهند. همچنین 
ســرفاصله حرکت قطارهای مترو 4 دقیقه در نظر 
گرفته شده و از سوی دیگر قطارهای استندبای در 
متروی شــهرری نیز در موقع پیک جمعیت حضور 

خواهند داشت.
وی به در نظرگرفتن 5 هزار دســتگاه اتوبوس 
در این مراســم اشــاره و بیان کرد: 4هزار دستگاه 
اتوبــوس معمولی و 1 هزار دســتگاه اتوبوس دو 

کابینــه پیش بینی شــده، این در حالی اســت که 
تمامی پارکینــگ های اتوبوس ها مجهز به دوربین 
مداربسته هســتند. از سوی دیگر امسال خط کشی 
پارکینگ ها به گونه ای اســت که زائرین بتوانند از 

این مکان ها استفاده کنند.
عبداللهی با اشــاره به تهیــه 23 هزار و 500 
نقشه برای راهنمایی مســیر کاروان ها خاطرنشان 
کرد: 3 هزار نقشــه اصلی در مــکان های مختلف 
نصب شــده کــه در کل حــرم نیز این نقشــه ها 
توزیع شــده اند . همچنین ایمن سازی و بهسازی 
دوربرگردان باقرشــهر در دستور کار قرار گرفته که 
به همین منظــور 50 جرثقیل کوچک و 3 جرثقیل 
بزرگ در نظر گرفته شــده اســت .معاون خدمات 
شهری شــهرداری تهران با اشــاره به برپایی  19 
ایستگاه صلواتی در این ایام اضافه کرد: 11 ایستگاه 
در پهنه های مختلف در مناطق و 8 ایســتگاه داخل 
بهشت زهرا)س( مستقر هســتند .وی افزود: ستاد 

گمشدگان بهشــت زهرا نیز امســال توسط بسیج 
شــهرداری تهران مدیریت می شود که 90چادر به 
همین منظور مستقر شــده اند. این در حالی است 
کــه 300 نفر در قالب 20 دســتگاه تاکســی و 20 
موتورسیکلت در اختیار ستاد گمشدگان قرار دارند.
معاون شــهردار تهران با اشاره به نصب 6 دستگاه 
تلویزیــون در فضاهای داخلــی و بیرونی صحن 
مطهر به منظــور تبلیغات محیطی گفت: 13بالن در 
پارکینگ ها و 8 قاب ساعت در ورودی های صحن 
های حرم نصب شده اند . همچنین استفاده از گروه 
رفع سدمعبر و شهربان در قالب 100 گشت و 700 

نیرو در پهنه های مختلف صورت می گیرد.
عبداللهی با اشــاره به ایمنی مراسم که توسط 
ســازمان آتش نشانی تامین خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: 25 پســت ویژه در اطراف حرم و جاده های 
منتهــی ، 250 دســتگاه خودروی ســنگین و نیمه 
ســنگین و همچنین 570 آتش نشان در آماده باش 

کامل هســتند .وی با اشاره به3300 کارگر رفت و 
روب که به جمع آوری پســماند بعد از مراسم می 
پردازند، اظهارکرد: 800 دستگاه جمع آوری زباله ، 
جدول شور ، گاردریل شور و جاروهای اتوبانی به 
این منظور فعــال خواهند بود. همچنین پذیرایی از 
زائرین با بسته های نان ، آبمیوه ، پنیر و آب معدنی 

از دیگر اقدامات است .
وی با اشــاره به اینکه مناطق 1 ،15 و 20 به 
زائران خودشــان ســرویس دهی می کنند، گفت: 
خدمات ویژه به زائران از جماران در منطقه 1 ارائه 
می شــود . همچنین منطقه 20 به واسطه دارابودن 
حرم حضرت عبدالعظیم حســنی اســکان و انتقال 
زائــران را برعهــده دارد . این در حالی اســت که 
منطقه 15 مراسم ویژه روز 15 خرداد را در دستور 
کار دارد .معاون خدمات شــهری شهرداری تهران 
با پرداختن به 6 ایســتگاه فرهنگی مســتقر در این 
مراســم ، اظهارکرد: هر ایســتگاه 70 غرفه دارد که 
در مجموع 420 غرفه فرهنگی را شــامل می شود. 
به طوری که به موضوعاتی همچون بیانات رهبری 
در شــش موضوع هنر ، خط ، علم ، مســلک امام 
و... پرداخه می شــود. ضمــن اینکه به محورهایی 
همچون گفتمان امام ، انقالب اســالمی، جاهلیت 
مدرن ، شناخت تکفیری ها، دفاع از مستضعفین و 

سبک زندگی حضرت امام)ره( می پردازد.
عبداللهی با اشــاره به اســتقرار 10 آمبوالنس 
شــرکت شهرســالم از اداره کل سالمت شهرداری 
تهران گفت: این مجموعه نیز خدمات رسانی ویژه 
ای را برای زائران خواهد داشــت .وی با بیان اینکه 
در صورت وقوع طوفان آمادگی کامل داریم، ادامه 
داد: مســئولیت کمیته ایمنــی و امنیتی حرم مطهر 
برعهده شهرداری تهران نیست و خدمات دهی آن 

را سازمان ها و ارگان های دیگر بر عهده دارند 

گروه شهری :شهردار منطقه 9 گفت: براساس 
مدیریت یکپارچه برج آزادی ، شــهرداری منطقه 9 
مشارکت ویژه ای در بازسازی این بنای ملی داشته 
و ارتباط سازنده و تعاملی بین سازمان ها و نهادها 

در این زمینه برقرار شده است.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 9 
، سیدعلیرضا حسینی با اشاره به مدیریت یکپارچه 
در مجموعــه فرهنگی و هنری بــرج آزادی گفت: 
جهت بازسازی قسمت هایی از برج آزادی ، کمیته 
مشــترکی با حضور نمایندگان شهرداری منطقه 9 ، 
ســازمان میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، شورای شهر و شــهرداری تهران تشکیل 
شد و عملیات بازســازی نیز از بهمن سال گذشته 

آغاز شد.
وی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه و منسجم 
در مجموعه فرهنگی برج آزادی قطعا به حفظ، احیا 
و رونــق مجدد برج آزادی منجرخواهد شــد  نیز 
تصریح کرد: برج آزادی را برای همه شــهروندان 
تهرانی و هموطنان خاطره انگیز اســت و به ویژه با 
توجه به دوران انقالب اسالمی ملت ایران در میان 

جهانیان نیز شناخته شده است.
حسینی با اشاره به عزم شهرداری تهران برای 
احیای برج آزادی گفت: قطعا همکاری فراسازمانی 
مجموعه های مختلف می تواند به گردشگری بیش 
از پیش در مجموعــه فرهنگی آزادی تهران کمک 

قابل توجهی کند.
وی افزود: با توجه به قدیمی شــدن ســازه 
بــرج آزادی و نظر کارشناســان مطالعــات برای 
نحوه مرمت و بازســازی بخش های آســیب دیده 

برج آزادی صورت گرفت و نمایندگان شــهرداری 
منطقه 9 ، ســازمان فنی و مهندســی عمران شهر 
تهران و مجموعه برج در این مدت جلسات متعدد 
تخصصــی را برگــزار کرده و تمامــی گزینه های 
احتمالی جهت رفع مشــکالت نماد سپید پایتخت 

نیز بررسی شد.
شــهردار منطقه 9 با اشــاره به نقش سازنده 
این شــهرداری در احیا نماد ملــی ایرانیان گفت: 
بازسازی مجموعه برج آزادی از طریق سازمان فنی 
و مهندسی عمران پایتخت با توجه به اخذ پیمانکار 
انجام می شــود و این شــهرداری سرعت حضور 
پیمانکار و تجهیز آنان برای اجرای عملیات عمرانی 
در اولویت فعالیتها قرار داد که ســرعت انجام امور 

نیز بیشتر شد.
وی ادامه داد: در جلسات متعددی که برگزار 
شــد تمامی جوانب بررسی شد تا این اتفاق مجددا 
شــکل نگیرد و مواردی نظیر نورپــردازی ، تامین 
روشنایی محوطه و طرح هایی برای بهبود وضعیت 

مجموعه نیز تدارک دیده شــده که در دســتور کار 
قرار دارد.شــهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: منابع 
مالی برای بازســازی بخش ها توسط معاونت فنی 
عمرانی شــهرداری تهران تامین شده و برج آزادی 
در میان یکی از میدان های اصلی شهر تهران و یک 
نماد ملی و کشوری به حساب می آید و نگهداشت 
فضای پیرامونی برج نیز به عهده شــهرداری منطقه 
است که اقدامات و ابتکارات بسیار مناسبی در آینده 

پیش بینی شده است.
برپایه این گزارش، عملیات مرمت و بازسازی 
برج آزادی یکی از مباحث مهم نخســتین شورای 
مدیران اداری منطقه 9 پایتخت در ســال گذشــته 
بود که در این نشســت غالمحسین شاه علی مدیر 
مجموعه بــرج آزادی با بیان اینکــه پیگیری ها و 
حمایــت های شــهرداری منطقــه 9 در خصوص 
مرمت برج آزادی بســیار اثرگذار بود ، از مجموعه 
شــهرداری منطقه 9 و به ویژه شهردار منطقه تقدیر 

و تشکر کرد.

گروه شــهری :مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی از آمــاده باش کامل نیروهای آتش نشــانی بــرای تامین 
ایمنی مراســم بزرگداشــت امــام خمینی و توزیــع محصوالت 
فرهنگی از جمله کتاب »آتش نشــان فداکار« به یاد شــهید امید 

عباسی در مراســم بزرگداشت در حرم مطهر خبر داد.
امام  به گــزارش کمیته روابط عمومی ســتاد بزرگداشــت 
خمینــی در شــهرداری تهران؛ ســعید شــریف زاده با اشــاره 
بــه اقدامــات شــهرداری تهران در راســتای برگزاری مراســم 
بزرگداشــت امام راحل گفــت: برابر روش جــاری که پس از 
رحلت حضرت امام در شــهرداری تهران شکل گرفته، شهرداری 
برای پذیرایی مناسب از زائران همه ســاله تمهیداتی را قائل می 
شــود و ابعاد خدماتی مراســم بزرگداشت امام )ره( با محوریت 

شــهرداری شــکل می گیرد که البته بیشترین جلوه را هم دارد.
وی ادامه داد: ســازمان آتش نشانی هم بخشی از برنامه ای 
است که شــهرداری برای این مراسم تدوین کرده است. در این 
راســتا کمیته های متعددی تشــکیل شــده که یکی از آنها کمیته 
ایمنی است و مســئولیت آن به سازمان آتش نشانی واگذار شده 

است.
شــریف زاده افزود: مــا برای این منظور، از یک ســو باید 
پرسنل خود را توجیه، ســازماندهی، آموزش و استقرار بدهیم و 
از ســوی دیگر باید بتوانیم مردم را در جهت حفظ ایمنی مراسم 
بــا خود همراه کنیم. در عین حال نمــی توانیم از ایمنی تهران به 
عنوان شــهری که روزانه به طور میانگیــن 200 حریق و حادثه 
در آن رخ می دهد، غافل شویم. لذا در دو روز برگزاری مراسم 
بزرگداشــت، پرسنل سازمان که به طور معمول به صورت شیفتی 
فعالیت مــی کنند، به حالت آماده بــاش کامل در آمده و همگی 
بر ســر کار حضور می یابند تا به اصل کار آتش نشانی که حفظ 

ایمنی شــهر است، خدشه ای وارد نشود.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی درباره اعضای کمیته ایمنی 
ســتاد بزرگداشت امام در شــهرداری گفت: ترکیب کمیته ایمنی 
شــامل مدیران دست اندر کار در ســازمان آتش نشانی، نماینده 
ای از ســازمان مدیریت بحران شهر تهران، نماینده ای از سازمان 
بهشــت زهــرا )س(، نماینده ای از حراســت کل شــهرداری و 

نماینده ای از یگان حفاظت شــهرداری تهران است.
وی اضافــه کرد: کمیتــه ایمنی از یک ماه پیش فعال شــده 
و جلســات متعددی را برگزار کرده که در پی آن، شناســایی و 
بــه روز رســانی معابر و اماکنی که باید در آن مســتقر شــویم، 
انجام شــده اســت؛ چرا که هر ســاله تغییراتی در اماکن و معابر 
و شــکل هندسی شهر و دسترســی های داخل حرم مطهر ممکن 
اســت ایجاد شــود. لذا آخرین کالک عملیاتی یا نقشه مورد نیاز 
آتش نشــانی استخراج شــده و حتی تمام تیرهای برق از تقاطع 
بزرگــراه آزادگان و عوارضی اتوبان قم تا فــرودگاه امام خمینی 
شــماره گذاری شده و نقشه آن در اختیار تمام خودروهای آتش 

نشــانی و پرســنل های دســت اندرکار قرار گرفته تا مشــخص 
شــود زیرگذرها در کــدام نقطه قرار دارد و چــه خودروهایی 
بــا چه ارتفاعی مــی توانند از آنها گذر کنند تــا چنانچه موردی 
اضطراری پیــش بیاید، بتوانیم بدون اتالف وقت خود را به نقطه 

برسانیم. حادثه 
شــریف زاده در ادامه داد: همچنین آمــوزش های الزم به 
افــراد ارائه شــده و ما 25 پســت ویژه به صــورت چادرهایی 
مخصوص با رنگ و آرم آتش نشــانی در معابر مختلف برپا کرده 
ایــم تا بتوانیم در آنهــا تجهیزات مورد نیاز شــامل اقالم مربوط 
به لوله کشــی و اقــالم مربوط به نجــات و متعلقــات جرثقیل، 
باالبــر، نردبان و ... را ذخیره کنیم و همچنین پرســنل ما که قرار 
اســت 48 ســاعت به حالت آماده باش باشــند، در این چادرها 

کنند. استراحت 
وی خاطرنشــان کرد: 250 دســتگاه خودرو اعم از ماشین 
های بزرگ و کوچک آتش نشــانی، موتورســیکلت ها و ماشین 
های گشــت زنی و ماشــین های لوله کشی برای برداشت آب از 
شــیرهای هیدرانت واقــع در معابر در زمان اضطــرار پیش بینی 
شــده اســت. عالوه بر این،570 نفر از پرســنل آتش نشانی در 
حلقه اول شــامل داخل حرم مطهر و حلقه دوم از تقاطع بزرگراه 
آزادگان تا فرودگاه امام خمینی و از ســوی دیگر تا شــهر ری و 
اتوبان قم به کار گماشــته خواهند شــد. جرثقیل های خاصی را 
نیز برای اســتقرار در این معابر پیش بینی کرده ایم تا در صورت 

بروز حادثه بتوانیم در اســرع وقت امداد رسانی کنیم.
مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی همچنین گفت: هماهنگی 
با ســایر دســتگاه ها و یــگان ها شــامل پلیس راهــور، پلیس 
پیشــگیری، پلیس امنیت، ســپاه حفاظت ولی امر و ... انجام شده 
تا از یک ســو ترددهای پرسنل ما در کار ســایر همکاران خللی 
ایجاد نکند و از ســوی دیگر، بتوانیم به نحو احسن انجام وظیفه 
کنیم. تعدادی اکیپ گشــت و بازرسی نیز در سازمان خود پیش 

بینی کرده ایم تا از اکیپ های مســتقر بازدید کرده و از حســن 
شوند. مطمئن  کار  انجام 

شــریف زاده یادآور شد: شــماره تلفن 125 کمافی السابق 
به طور شــبانه روزی پاســخگوی شــهروندان خواهد بود تا در 
صورت لزوم بــه کمک آنان بشــتابد. همچنین در معابر ورودی 
شــهر تهران اکیپ هــای ویژه ای مســتقر می شــوند؛ زیرا بار 
ترافیکــی ورودی و خروجــی شــهر افزایش می یابــد و امکان 
بــروز حادثه را باال می برد. به همین جهت اســتقرارها، آموزش 
ها و تجهیزات الزم را پیش بینی کرده ایم که امیدوارم مشــکلی 

نیاید. پیش 
وی تصریح کرد: امســال با توجه به تهدیداتی که دشــمنان 
ما داشــته و درباره امنیت کشــور ما اظهاراتی کرده اند، احتمال 
تهاجم های تروریســتی مفروض است که این موارد را در برنامه 
ریــزی های خــود در نظر گرفتــه و برای آمادگــی در برابر آن 
پیــش بینی هایی انجام داده ایم. البته عضویت ســازمان مدیریت 
بحران شــهر تهــران و یگان حفاظــت در کمیتــه ایمنی موجب 
اطمینــان خاطر اســت؛ زیرا این دســتگاه ها مباحــث امنیتی را 
نیــز مد نظر قــرار می دهنــد. همچنین با بهره گیــری از تجربه 
سال گذشــته، امســال احتمال بروز طوفان یا بارندگی شدید نیز 
بــه فرضیات برنامه ریزی ما افزوده شــد و برای این مســئله نیز 
آمادگــی الزم را داریم.مدیرعامل آتش نشــانی درباره اقدامات 
فرهنگی این ســازمان در مراســم بزرگداشــت امام )ره( گفت: 
مــا تعدادی پســت های فرهنگــی در حلقــه اول در نظر گرفته 
ایم و ایســتگاه هایی پیش بینی شــده که بروشــورهای آموزشی 
در اختیــار زائران می گذارد تا از اقدامات خطرســاز خودداری 
نمایند. همچنین ســی دی هایی آموزشــی در اختیار اتوبوس ها 
می گذاریم تا با اســتفاده از کلیپ های انیمیشــن، حوادثی را که 
در این قبیل مراســم رخ داده، نمایش دهند تا هوشیاری شرکت 
کنندگان و توجه آنها به مســائل ایمنی مضاعف شــود. همچنین 
مشــابه ســال گذشــته، به هر اتوبوس ورودی به مجموعه حرم 
مطهر، یک کپســول آتش نشــانی با آرم سازمان اهدا می شود و 
در ایســتگاه های فرهنگی نیز کپســول های کوچک انفرادی به 

شود. می  اهدا  کنندگان  شرکت 
وی افــزود: ضمنــا نمایشــگرهای LED نصب شــده در 
ایســتگاه های فرهنگی به صورت مــداوم فیلم هایی از حوادث 
را پخش خواهند کرد. کتاب »آتش نشــان فداکار« درباره شــهید 
امید عباســی نیز در قالب یک داســتان کودکان به چاپ رســیده 
که در بین زائران خردســال توزیع خواهد شــد تا به اهمیت کار 
آتش نشــانان پی ببرند. همچنین تعــدادی لباس ها و کاله های 
مخصوص آتش نشانی در ایســتگاه های فرهنگی پیش بینی شده 
تا شــهروندان بتوانند در کنار ماشــین های آتش نشــانی عکس 
یادگاری بگیرند. خودروهای اســباب بازی آتش نشانی نیز تهیه 

شــده که به کودکان اهدا خواهد شد.

معاون شهردار تهران خبر داد؛

انتقال زائران از ۷۰ نقطه به حرم مطهر امام

براساس مدیریت یکپارچه صورت گرفت؛

مشارکت ویژه شهرداری منطقه 9 در بازسازی برج آزادی
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تشریح اقدامات سازمان 
آتش نشانی برای 14 و 15 خرداد

تعیین محل اسکان زائران شهرستانی 
حرم مطهرامام)ره(

گروه شهری :شــهردار منطقه 19 ضمن 
ارائــه گزارش اقدامات شــهرداری این منطقه 
در راستای برگزاری مراســم بزرگداشت امام 
خمینی، از تعیین شــدن محل اســکان زائران 
اســتان های مختلف در جوار حرم مطهر امام 

راحل خبر داد.
به گــزارش کمیته روابط عمومی ســتاد 
بزرگداشــت امام خمینی در شهرداری به نقل 
از روابط عمومی شــهرداری منطقه 19؛ رضا 
نثاری درباره پردیس فرهنگی و اجتماعی این 
منطقــه در حرم مطهر گفت: امســال خدمات 
فرهنگی و اجتماعی ویژه این منطقه با مناطق 2 
و 4 به شکل مشترک دیده شده که در پردیس 
»خورشید والیت« در ضلع شمالی حرم مطهر 
امــام )ره( مقابل بخشــداری شــهر آفتاب با 

رویکرد هنر حضرت امام )ره( ارائه می شود.
وی ادامــه داد: در همین راســتا فعالیت 
های محتوایی توسط خانه های سرای محالت 
طراحی و اجرا می شــود که اقداماتی از قبیل 
پخــش فیلم های کوتــاه، مســتند از زندگی 
حضرت امام )ره(، مســابقه نقاشــی کودکان، 
برگزاری مسابقه »قرآن بخوانید جایزه بگیرید«، 
گرفتن عکس یادگاری، خدمات مشــاوره ای، 
ویزیت رایگان و تســت فشــار خــون، ارائه 
خدماتی نظیر شــارژ موبایل و ایجاد فضاهای 
فرهنگــی،  محصــوالت  اســتراحت،توزیع 
مســابقات خاطره نویســی و خاطره گویی را 

شامل می شود.
نثاری افزود: ســایر غرفــه های پردیس 
»خورشید والیت« شــامل حجاب و عفاف با 
موضوع سبک زندگی، خوشنویسی با موضوع 
اشــعار امام )ره(، رادیو نمایشگاه و مصاحبه با 
مســئوالن و بازدیدکنندگان، غرفه 199، نسیم 
بهشــت برای پاسخگویی به مســائل شرعی، 
جنــگ نرم بــا موضــوع فضاهــای مجازی، 
خالقیت و هوش)بازی های فکری(، آســمان 
آبی زمین پاک و ایجاد نگارگذر، خانه اســباب 
بازی و در نهایت معرفی مجموعه جشــنواره 
های شمســه است.شــهردار منطقه 19 درباره 
اقدامات ترافیکــی این منطقه در نزدیکی حرم 
مطهر گفت: فعالیت های ترافیکی شــهرداری 
منطقــه 19 از 13 خرداد در معابــر منتهی به 
حرم اجرا می شــود. از جمله اقدامات حوزه 
حمــل و نقل وترافیک این منطقه ســاماندهی 
تــردد خودروها در پیاده روهای درب غربی با 
اجــرای 1000 متر گاردریل و نصب 150 مانع 
یوشــکل در درب شمالی حرم است. همچنین 
10 کیلومتر خط کشی محوری در معابر اجرا و 
خط کشی محدوده جایگاه نشستن هلی کوپتر 

نیز توسط این حوزه انجام می شود.
وی اضافه کرد: عالوه بر این،60 تابلوی 
اسامی اســتانها جهت تسهیل اســکان زائران 
مسیرهای  اســاس  بر  مختلف  شهرســتانهای 
تعیین شــده نصب خواهد شد. بر این اساس 
استانهای اصفهان و مرکزی در بلوار حدفاصل 
بین ایســتگاه کهریزک تا مرقد امام مستقر می 
شــوند. استانهای قم، خوزســتان و یزد نیز در 
ضلع جنوب حــرم به موازات عوارضی تهران 
قم مســتقر خواهند شــد. همچنین استانهای 
آذربایجان شــرقی و غربی، خراســان رضوی 
و شــمالی و قزوین در ضلع شــمالی حرم و 
در کنار بخشــداری آفتاب مســتقر می شوند. 
استانهای لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، 
و  فــارس، چهارمحال  هرمــزگان، ســمنان، 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خودروهای 
شــخصی در داخل بهشــت زهرا )س( و در 
ضلع شرقی حرم مســتقر می شوند.نثاری در 
ادامه گفت: استانهای خراسان جنوبی، البرز و 
بسیج های اســتانهای شهر تهران نیز در داخل 
بهشــت زهرا )س( و در معابر اطراف قطعات 
200 به باال مســتقر خواهند شــد. اســتانهای 
گلســتان، مازندران، گیــالن، اردبیل، زنجان، 
همدان، کردستان، کرمانشــاه، ایالم، بوشهر و 
شهرستانهای اسالمشهر و رباط کریم در ضلع 
غربی حرم و در جنوب دانشــگاه یادگار امام 
مستقر می شوند.شــهردار منطقه 19 همچنین 
افــزود: بیــن این اتوبوســها و حــرم مطهر، 
اتوبوســهای زائران خارجی و ارگانهای دولتی 
و نیز اتوبوســهای نظامی مستقر خواهند شد. 
اتوبوسهای شــرکت واحد نیز در ضلع شمالی 
حرم در کنار زیرگذار شمالی مستقر می شوند. 
جهــت پارک مینی بوس هــای تحت نظارت 
شرکت واحد و موتور سیکلت ها نیز پارکینگ 
شــاهد در نظر گرفته شده اســت.وی درباره 
خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی در 
روز برگزاری مراسم گفت: در این روز تاکسی 
های شــرکت تاکسیرانی از سه راه باقر شهر به 
صورت رایگان نســبت به جابجایی زائران تا 
حرم مطهر اقدام می کنند. مترو و شرکت واحد 
نیز به صــورت رایگان به زائران خدمات ارائه 
می دهند.نثاری درباره اقدامات حوزه خدمات 
شهری گفت: خدمات شهری شهرداری منطقه 
19 به مناسبت مراسم بزرگداشت امام راحل در 
ســه بخش انجام خواهد شد: بخش اول شامل 
فعالیتهای قبل از برگزاری مراســم بزرگداشت 
از جمله رفع نواقص المانهای ترافیکی، مرمت 
آسفالت، شستشــوی مبلمان شهری، پاکسازی 
عمومی محورها، آماده ســازی پهنه مربوط به 
منطقه 19، نصب داربســت و اســتقرار ستاد 
شــهرداری منطقه 19، نصب بنرهــا و اکران 
بیلبوردها و اجرای برنامه های پیش بینی شده 
در پهنه با هماهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد 

ارتحال حضرت امام )ره( می شود.


