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عیدانه

آبگرفتگي ايستگاه مترو
شهيد حبيباهلل

آبگرفتگي ايستگاه
مترو شهيد حبيباهلل
شايد يكي از مهمترين
اخبار فروردين سال
 91بود كه توجه خيلي
از شهروندان تهراني و
مسئوالن را به خود جلب
كرد ،اما با تالش بيوقفه
نيروهاي شهرداري
منطقه و ساير بخشهاي
شهرداري تهران در
كمترين زمان مشكل
رفع و ايستگاه براي
بهرهبرداري آماده شد.

چهارشنبه  23اسفند  1391شماره 450
رؤياتيموريانبازيگرسينماوتلويزيوندربارهمشكالتاهاليسينماوتلويزيونتأكيدكرد:
  رؤيا تيموريان
«دريكيدوسالاخيربهمسائلموجوددرسينمابهصورتحاشيهايخيليپرداخته
ميشودكهبهعقيدهمندرستنيستوكمكيبهسينمانميكند.بهنظرمنچونتعداد
مادرسينماكماستودرديدمردمهستيممسائلومعضالتماخيليپررنگميشود».

افتتاح 45طرح
فرهنگي و شهري

ساخت 24هكتار فضاي
سبز

اوايل اردبيهشت ماه
بود كه مديرعامل
مجموعه فرهنگي برج
ميالد از جنگلكاري و
ايجاد فضاي سبز در
فضايي بالغ بر 24هكتار
از زمينهاي اطراف برج
ميالد خبر داد.
به گفته مسئوالن براي
انجام اين طرح بيش از
 6ميليارد تومان اعتبار
پيشبيني شده بود و
حدود 1500كارگر نيز
مشغول توسعه فضاي
سبز در اطراف برج
ميالد شدند.

راهاندازي
5كيلومتر مسير ويژه
دوچرخهسواري

در روزهاي پاياني
خرداد ماه بود كه بيش
از  45طرح فرهنگي
و شهري در منطقه 2
به بهرهبرداري رسيد.
در مراسم بهرهبرداري
از اين طرحها شهردار
منطقه وعدههاي خوبي
هم به مردم منطقه
داد .ساخت  6مسجد
بازسازي امامزاده
عينعلي زينعلي(ع) و
راهاندازي 28سراي
محله از جمله اين خبرها
بود.

آغاز ساخت فاز دوم
بوستان نهجالبالغه

راهاندازي بيش از
5كيلومترمسير
دوچرخهسوارياز
مهمترينخبرهاي
روزهاينخستفصل
تابستان بود كه به نقل از
شهردارمنطقهدرپايگاه
اطالعرسانيشهرداري
منطقهوهمشهريمحله
 2منتشر شد .فاز نخست
اين طرح راهاندازي حدود
2ونيمكيلومترمسيرويژه
دوچرخهسواريدرحاشيه
بزرگراهشهيدحكيمو
مرحله دوم راهاندازي
2و نيم كيلومتر در ديگر
بزرگراههايمنطقهبود.
حوادث

تجهيز مدارس

فاز دوم ساخت بوستان
نهجالبالغه در ماه
مرداد آغاز شد .اجراي
ايدههاي نو و جديد در
اين بوستان از جمله
نكاتي است كه مورد
توجه مسئوالن ساخت
اين طرح است ،چرا كه
معتقدند اين موضوع در
افزايش جذب گردشگر
تأثير بااليي دارد و
ميتواند مركز تفريحي
ويژهاي نه تنها براي
شهروندان منطقه بلكه
ساير مناطق پايتخت
باشد.

در روزهاي پاياني
تابستان «عابد ملكي»
شهردار منطقه در
گفتوگو با همشهري
محله با بيان برنامههاي
شهرداري در آستانه
سال جديد تحصيلي از
تجهيز كتابخانه مدارس
ابتدايي خبر داد و
تأكيد كرد رسيدگي به
مدارس محروم منطقه
از مهمترين اولويتهاي
ستاد استقال از مهر
است كه با همكاري
آموزش و پرورش
منطقه انجام ميشود.

صفحه و موضوعات مورد عالقه اهالی در همشهری محله
چهره های
محلی
%9

رویدادهای مهم منطقه
%26

پیگیری مشکالت
%15

موضوعات
تاریخچه محله
%12

درسالیکهگذشت
شورایاری
%11

ورزشی
%27

آرزو بیات خردمند

فاطمه جواهری
60

گیر کردن انگشتری
گیر کردن در آسانسور; 7
در دست; 6

40
حوادث دیگر; 9

20

ریزش ساختمان در حال
ساخت ; 3

East

گیر کردن
انگشتری در
دست

ریزش
حوادث دیگر
ساختمان در
حال ساخت

تصادفات

اطفای حریق گیر کردن در
آسانسور
به خصوص
منزل

0

حودادث آتشنشاني به روايت نمودار

%تصادفات; 2000

اطفای حریق به خصوص
منزل; 55

جامعه مخاطب

 02نفر پز اپنشجو ای محله
حریق به
درصد محله
منزل55 :بای
خصوص کا
نفر پز
اطفای 02
تصادفات 20 :درصد

گیر کردن در آسانسور 7:درصد

زشکا پی محله
 02نفر پز و
گیر کردن انگشتری در دست 6:درصد
ریزش ساختمان در حال ساخت 3 :درصد

حوادث
درصدمن پی محله
دیگر:پز 9کا
نفر
02

در سال  91منطقه ما بستر حوادث مختلفي در حوزه آتشنشاني بود .وقايع كه به گفته كارشناسان
آتشنشاني بيشتر به دليل بياحتياطي شهروندان رقم خورد .از آتشسوزي شديد در برج نگين
سعادتآباد گرفته تا تصادف مرگبار و قطع عضو در شهرك غرب و بزرگراه شهيد همت و مرگ جوان
چاهكن در عمق  6متري چاه .در اين نمودار آماري از عملياتهاي مختلف آتشنشاني منطقه در سال 91
ارائه شده است:
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