بسمه تعالی
اهم فعالیت های سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
در سال 6931
در سال  6931تعدادی از قطعات با پیشرفت بیش از  %16که از شروع عملیات اجرایی در سال  6931باقی مانده
بود با تامین اعتبار و پیگیری این سازمان در  1ماهه نخست  6931به بهره برداری رسید.
تا پایان آذرماه سال  6931تعداد بوستانهای شهر تهران  2221بوستان محلهای ،ناحیهای ،منطقهای و فرامنطقهای
بوده است .بر اساس پروژه های انجام شده و به استناد فعالیتهای گزارش شده ازمناطق  22گانه شهرداری تهران
تعداد  61بوستان با مساحت  26/3هکتار به بهره برداری رسید .بدین ترتیب سرانه فضای سبز با توجه به
جمعیت تهران ،بالغ بر  61/61متر مربع گردید .الزم به ذکر است بر اساس درصد پیشرفت کنترل پروژه 16
هکتار با احتساب بوستانها به مساحت فضای سبز شهر تهران افزوده شده است.
توجه به راهکارهای مرتبط با عناصر طبیعی در طراحی شهری ،نقش چند گانه سبز راهها در محیطهای شهری
به عنوان عناصر زنده و کارا ،در افزایش کیفیتهای زیستپذیری شهر مشخص شده است .سبز راهها در
شهرهای امروزی ،کمتر به صورت منفرد مطرح هستند؛ غالباً ،مجموعهای از سبز راهها به عنوان شبکه سبز راهی
در مقیاسهای مختلف محلهای ،ناحیهای ،منطقهای ،شهری و فرا شهری و حتی کشوری برنامهریزی و طراحی
میشوند.
عالوه بر جنبههای زیستی و عملکردهای سبز راه به عنوان داالنهای اکولوژیک در بستر شهری و نقش مؤثر
آنها در مدیریت آبهای سطحی و سیالب ،سبز راهها میتوانند در اتصال جاذبههای گردشگری و ارتقاء
کیفیتهای بصری مفید باشند.
در این راستا سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران احداث فضای سبز در حاشیه بزرگراه ها و معابر
شهری را در دستور کار خود دارد .در سال  6931بر اساس کنترل پروژه و حجم عملیات انجام شده  23/6هکتار
به مساحت فضای سبز معابر شهری اضافه شده است و بدین ترتیب مساحت فضای سبز معابر به  1613ارتقاء
یافته است.
 - 6تکمیل احداث و دوره تضمین فضای سبز حاشیه بزرگراه شهید حکیم حدفاصل بزرگراه آزادگان تا
کاروانسرای سنگی
 - 2تکمیل احداث و دوره تضمین فضای سبز پایانه جدید االحداث شرق تهران
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 - 9احداث فضای سبز بزرگراه ارتش تقاطع بزرگراه امام علی (ع)

بوستان ها
بوستان به مکانی میگویند که به صورت طبیعی یا نیمه طبیعی ایجاد شده است و به عنوان عمده ترین فضای
سبز شهری نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی و مراودات فرهنگی شهرنشینان دارد .به عبارت دیگر بوستانها
را میتوان نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان ساخت دانست که هم واجد «بازدهی
اجتماعی» و هم واجد «بازدهی اکولوژیکی» هستند.
طراحی و احداث بوستانهای محلهای به عنوان بخشی از فضای سبز شهری ،از موضوعات مهم در طراحی
و برنامه ریزی شهرهای معاصر هستند .مطالعات نشان میدهند توجه به بوستانهای محلهای بیشتر با هدف تأمین
حداقل فضای سبز مورد نیاز برای شهرها صورت میپذیرد.
طی نیم قرن اخیر فضاهای شهری ،به ویژه محلههای مسکونی در سیر تحول و فرایند تکوین خود و به تبع
جریانات ناشی از اندیشه جهانی شدن ،دستخوش دگرگونیهای شگرفی شدهاند .در این جریان ،گسترش
شهرنشینی به حدی است که با ایجاد وضعیت مخاطرهآمیز برای جوامع رو به توسعه موجب گسستن ارتباط میان
انسان و محیط زندگی او شده است .شکاف موجود ،مقدمه جدایی مکانی بوده و شکل گیری فضاهای عاری از
پیوستگیهای اجتماعی را تشدید نموده است .در این راستا هدف از احداث بوستانهای محلهای ،احیای محالت
در کالبد این گونه بوستانها و استفاده از ظرفیتهای فضاهای سبز محلهای برای توسعه روابط و تعامالت اجتماعی
در سطح محله ها می باشد.
پروژه های مطالعاتی و اجرایی احداث بوستان
 - 6طراحی و اجرای بوستان دامپزشک (باغ ایرانی منطقه )66
 - 2طراحی و اجرای بوستان گلها
 - 9طراحی و احداث بوستان بانوان لویزان
 - 4طراحی و احداث بوستان چهارباغ(بهشت،ایمان ،دانش و آفرینش)
 - 1طراحی و احداث بوستان ایرانیان
 - 1طراحی و اجرای بوستان دوستدار کودک منطقه 26
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 - 1طراحی بوستان بزرگ شهر دانش و طبیعت
 - 1طراحی باغ موزه مینیاتوری حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)
پروژه های اجرا شده در سال 6931
 -6طراحی و احداث بوستان دامپزشک (بوستان باغ ایرانی منطقه )66

زمین پروژه در مجموعه ای  2هکتاری در اراضی منطقه  66شهرداری تهران ،خیابان اسکندی جنوبی نرسیده به
خیابان آذر بایجان واقع گردیده است که بنا به نیاز و سرانه فضای سبز موجود در منطقه به احداث بوستان باغ
ایرانی اختصاص یافته است.احداث این بوستان در سال  6934آغاز و در آذر ماه سال6931به پایان رسید.
 -2بوستان زندگی(بازسازی و بازپیرایی بوستان های محله شهید هرندی)

موقعیت پروژه  :خیابان شوش محله شهید هرندی
تاریخ شروع پروژه6934 :
تاریخ پایان پروژه6931 :
فاز نخست پروژه در نوروز  31به بهربرداری رسیده است.
پروژه بوستان زندگی به عنوان بخشی از طرح ارتقای کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهر تهران و در راستای
ساماندهی بوستان های محله شهید هرندی تعریف شده است.
این بوستان از ترکیب و تجمیع ،سه بوستان خواجوی کرمانی ،بهاران ،حقانی تشکیل شده است و مساحتی در
حدود  24هکتار را شامل می گردد.
عالوه بر بوستان های فوق که توسط این سازمان احداث گردیده اند ،تعداد  64بوستان به شرح جدول ذیل در
منطق  22گانه شهرداری تهران با نظارت سازمان بوستان ها در سال  6931به بهره برداری رسیده اند.
بوستان های به بهره برداری رسیده در سال 6931
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شهیدان برادران بیات
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انتهای خیابان ملک اشتر نبش یادگار (ره)
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خیابان مالک اشتر کوچه کریمیان
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دامپزشکی(باغ ایرانیان)
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کیلومتر  61جاده لشگری  -خیابان گلزار گوجه شهید زندیه
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چهل و پنج متری شهرداری بلوار گیاه شناسی روبروی کلنیک تولیدی
دوباره
بین خرازی و جدی اردبیلی روبروی فرماندهی نیروی فرماندهی نیروی
انتظامی
میدان اتریش خ گلها خ الله خ ولیعصر الله دوم شرقی

مساحت کل بوستانها(مترمربع)

263116

توسعه جنگل و کمربند سبز
ایجاد فضای سبز در شهری همچون تهران تنها به داخل شهر محدود نمانده و طرح کمربند سبز به عنوان یک
راهبرد اساسی در جهت حفظ توازن طبیعت و محیط زیست در گستره شهر تهران بیش از چهار دهه قبل آغاز و
ادامه یافته و به طور مستمر پایش می شود .مهم ترین نتایج مورد انتظار در این زمینه شامل جلوگیری از توسعه
بیرویه شهر و ساخت و سازهای غیرمجاز ،زیباسازی پیرامونی شهر ،توسعه آبخیزداری ،تلطیف هوا ،حفظ محیط
زیست و مقابله با طوفانها و بادهای غبار آلود جنوب و جنوب غرب بوده که اغلب محقق شده است.
شایان ذکر است در اکثر جنگل کاری های حاشیه تهران ،ضمن تمرکز برکاشت پهن برگان ،از گونه های مثمر
مانند زیتون ،گردو و توت نیز استفاده شده است و به طور کلی در طرح کمربند سبز تماماً از گونههای گیاهی
مقاوم و با نیاز آبی حداقل و سازگار با شرایط اقلیم شهر تهران استفاده می گردد .برای آبیاری نهالهای کاشته
شده نیز روش آبیاری تحت فشار بکار گرفته می شود که بهره برداری بهینه از منابع آبی و همچنین کاهش هزینه
آبیاری از طریق حذف تانکر آبیاری را بهدنبال داشته است.
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با توسعه 6266هکتاری کمربند سبز پیرامون شهر تهران درسال  ( 6931که پانزدهم اسفند ماه با حضور ریاست
محترم جمهوری اسالمی ایران بهره برداری گردید) این مساحت به  46992هکتار و سرانه مربوطه به 29/63
مترمربع رسیده است.

آمار توسعه جنگلکاری سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در سال 6931
ردیف

عنوان پروژه

مساحت
(هکتار)

منطقه

موقعیت نسبت به شهر

1

جنگلکاری البرز مرکزی فاز 2

216

1

(غرب)

2

جنگلکاری شهید توفیقی

611

6

( شمال)

9

جنگلکاری خاتم االنبیاء(ص) فاز2

616

4

( شمال )

4

جنگلکاری دانشگاه علوم انتظامی

31

22

( شمال )

1

جنگلکاری مجتمع پردازش آراد کوه (فاز )2

11

26

( جنوب )

1

جنگلکاری شهدای گمنام فاز 2

11

4

( شمال )

1

طرح البرز مرکزی فاز 9

11

1

( شمال )

1

جنگلکاری دروازه البرز

961

2

( شمال )

طرح توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه خلیج فارس
محدوده پروژه :بزرگراه خلیج فارس حدفاصل فرودگاه امام خمینی (ره) تا بزرگراه آزادگان
این پروژه با طول مسیر حدود 96کیلومتر ،از نیمه اول اسفند ماه سال  6931آغاز گردیده و پیش بینی می شود
که تا اردیبهشت ماه سال  6931با کاشت بیش از  26666اصله نهال به اتمام برسد.
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تا کنون حدود  66666گود حفر و آماده عملیات کاشت گردیده و حدود  1666اصله نهال از گونه های مقاوم
به شرایط اقلیمی و مقاوم به کم آبی نظیر کاج تهران و زبان گنجشک کاشته شده است.
عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار با استفاده از روش نوین آبیاری (روش بابلر) به منظور استفاده بهینه از
منابع آبی در حال اجرا می باشد.

فعالیت ها در زمینه آب و قنوات
درپایان سال  6931مساحت تحت پوشش شبکه آبرسانی به  1331/1هکتار رسیده است .در این خصوص
پروژه های ذیل در سال  6931اجراء شده است:
 اجرای شبکه آبرسانی در بوستان بانوان لویزان به مساحت  21هکتار در محدوده اتوبان بابایی اجرای شبکه آبرسانی در ارتفاعات البرز شرقی محدوده اتوبان شهید بابایی سایت خاتم االنبیا (ص) بهمساحت  626هکتار
 اجرای شبکه آبرسانی در بوستان جدیداالحداث دامپزشکی اجرای شبکه آبرسانی در ارتفاعات البرز غربی به مساحت  16هکتار ،سایت غدیر اجرای شبکه آبرسانی سایت کوهسار به مساحت  666هکتار اجرای شبکه آبرسانی زندان اوین به مساحت  26هکتار اجرای شبکه آبرسانی شهر آفتاب به مساحت  64هکتار اجرای شبکه آبرسانی جاده فرودگاه امام به مساحت  1هکتارطول قنوات ساماندهی شده در سال  6931به  619/91کیلو متر افزایش یافته که از جمله فعالیتها در این
خصوص میتوان به قنات مهدی آباد ،قنات حصارک  ،قنات قلقله و ...اشاره نمود.
همچنین از جمله فعالیتهای شاخص حوزه آب و قنوات در سال 6931اتمام مطالعات مرحله اول طرح جامع آب
خام فضای سبز شهر تهران بوده است.
فعالیت ها در زمینه HSE
 )6انجام امحاء سموم موجود در انبار مرکزی سازمان
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 )2بازدید از بوستان ها ،پروژه های تحت نظارت ،ساختمان ها و تاسیسات سازمان و مشخص نمودن
نواقص و موارد نامنطبق با قوانین  HSE-MSو ارائه راهکارهای صحیح در خصوص رفع کمبودها و
مشکالت
 )9بررسی  HSE-PLANپیمانکاران اجرایی سازمان
 )4انجام ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات
 )1محاسبه و تعیین شاخص های عملکردHSE
 )1تهیه اساسنامه شورای هماهنگی HSE
 )1بازنگری دستورالعملها و روشهای اجرایی HSE
 )1تدوین اهداف و برنامه های HSE
 )3بررسی مدرک  HSE-GU-01و استخراج بندهای مورد نیاز ممیزی داخلی
)61تهیه شناسنامه مشاغل برای  621شغل فعال در سازمان بوستان ها
)66تدوین ماتریس اندازه گیری آالینده ها  ،منتج شده از نتایج شناسنامه مشاغل
)62تدوین ماتریس آموزش  ، HSEمنتج شده از نتایج شناسنامه مشاغل
 )69بررسی موضوعات و الزامات  ISO 14001ویرایش  2015و پیگیری در خصوص گرفتن
مشاورجهت دریافت گواهینامه  ISO14001:2015سازمان
 )64بررسی عوامل خارجی و داخلی موثر بر سازمان وتکمیل ماتریس  SWOTجهت تدوین استراتژی
های  HSEسازمان
 )61شناسایی تجهیزات بحرانی موجود در سازمان جهت اعمال الزامات یکپارچگی سرمایه
 )61شناسایی مشاغل بحرانی موجود در سازمان جهت اعمال الزامات مدیریت سرمایه و طرح واکنش
اضطراری
)61پیگیری و انجام معاینات ادواری پرسنل سازمان
)61تهیه  MSDSموادکاربردی در سازمان
)63تهیه و ارسال مدرک شرح وظایف  HSEمشاغل مختلف سازمان بوستان ها
 )21برنامه ریزی و انجام ممیزی داخلی سازمان
 )26برگزاری جلسات توجیهی و دورههای آموزشی جهت ارتقاء فرهنگ و آگاهی معاونین ،پرسنل و
پیمانکاران سازمان در خصوص اهمیت نگهداشت نظام  MS HSEو رعایت قوانین مربوط به آن
 )22شرکت در جلسات کارگروه سیستم مدیریت  MS HSEمعاونت خدمات شهری ،شورای هماهنگی
شهرداری و سامانه MS HSE
 )29تهیه جزوه آموزشی ارزیابی ریسک
7

)24تمدید گواهینامه  ISO 14001به مدت یکسال
فعالیتها در زمینه انتشارات
 - 6تهیه بروشورهای ”معرفی سفید بالک“” ،چگونه در خانه کمپوست تولید کنیم“” ،گیاهان پوششی
مناسب برای باغچه منازل“ و ” معرفی گیاهان ( 23جنس)“
 - 2تجدید چاپ دو عنوان کتاب آشنایی با طراحی محیط و منظر“” ،مهندسی سایت برای معماران منظر “
 - 9تهیه فایل صفحه آرایی شده کتاب” طراحی منظر در خیابان های شهری “
 - 4تهیه چهار عنوان دستورالعمل ”معرفی جنس اکالیپتوس “” ،معرفی جنس داغداغان“” ،معرفی جنس
انار“ و ”معرفی جنس سفید بالک “
 - 1انجام ویرایش فنی کتاب”مدیریت بهینه تغذیه گیاهان “ و شروع همکاری با موسسه جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران جهت چاپ کتاب مذکور
 - 1تهیه یک عنوان مقاله با عنوان ” ریزگردها “
 - 1بروزرسانی دستورالعمل های "اصول مبارزه با آفات " و"اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی”
 - 1درج متن بروشور های آموزش مردمی "معرفی سفید بالک" و "چگونه در خانه کمپوست تولید کنیم"
و دستورالعمل های "اصول مبارزه با آفات " و"اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی” در وب سایت
سازمان

فعالیتهای پژوهش
پیرو بخشنامه شهردار وقت تهران کلیه طرح های پژوهشی سال  6931این سازمان در مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران در دست انجام می باشد.
" )6برنامه راهبردی توسعه و ساماندهی پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران" و "طرح توزیع متوازن
فضای سبز شهر تهران" (بند ب و پ ماده  26برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران) ،بطور همزمان توسط
مجری طرح "پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران " به سفارش این سازمان در مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران درحال اجراست  .فاز صفر و یک پروژه انجام شده ،در خصوص ادامه روند پروژه
طی دو مرحله پیگیری ،هنوز پاسخی از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران دریافت نگردیده
است.
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 " )2تدوین راهکارهای حقوقی حمایت از توسعه کمی و کیفی فضاهای سبز خصوصی و نیمه خصوصی"
(بند ح ماده  26برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران) ،توسط مجری طرح ،شرکت شهر و اندیشه نقش
جهان منتخب مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و زیر نظر این سازمان انجام و خروجی نهایی
ارسال گردیده که علی رغم عدم تایید سازمان و اداره کل شورا و امور قوانین و طی چهار مرحله
پیگیری مبنی بر رفع نقص وگرفتن تاییدیه نهایی از بهره بردار اول (اداره کل شورا و امور قوانین) هنوز
پاسخی از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران دریافت نگردیده است.
" )9الزامات اجرایی استفاده از گیاهان بومی و سازگار با شهر تهران " (بند "چ" ماده  26برنامه پنج ساله
دوم شهرداری تهران) ،به پایان رسیده و طی دو مرحله پیگیری از اداره کل محترم برنامه ریزی و
توسعه شهری امور خدمات شهری جهت پاسخگویی به شورای محترم شهردر حال انجام می باشد.
برگزاری  22جلسه شورای پژوهشی و اتاق فکر و راهنمایی و ارائه خدمات به دانشجویان در مقاطع کارشناسی،
کاشناسی ارشد و دکتری را می توان از دیگر فعالیت های پژوهشی این سازمان برشمارد.

فعالیتهای آموزش
این سازمان در سال  6931تعداد  91دوره آموزش کارشناسی/کارگری برای کارشناسان ،پیمانکاران و کارگران
شاغل در مناطق 22گانه ،سازمانها و شرکتهای تابعه به شهرداری تهران به جمع کل 111ر 1نفرساعت بر
اساس تقویم آموزش مصوب از سوی اداره کل برنامه ریزی و آموزش برگزار نموده است.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
برنامهریزی جهت انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در مناسبتهایی همچون مراسم ارتحال
بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام (ره) ،برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،اجرای
برنامه های فصل نیایش ( در ماههای رجب  ،شعبان و رمضان) ،مهر قلم ،راهپیمایی روز قدس ،عید
فطر ،عید قربان ،ایام اهلل دهه فجر و ....
برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
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سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با هدف حمایت از تولیدکنندگان گلوگیاه کشور ،ترویج فرهنگ
گیاهپروری و جلب مشارکتهای مردمی در حفظ و توسعه فضای سبز اقدام به برگزاری نمایشگاههای گل و گیاه
در سطح ملی و بین المللی می نماید .استقبال چشمگیر شهروندان از نمایشگاه های گل و گیاه سبب شده که تا
کنون چهارده نمایشگاه بین المللی و هشت نمایشگاه فصلی برگزار گردد .
در همین راستا پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه از  61لغایت  22اردیبهشت ماه سال  6931در محل
نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران برگزار گردید .

کاروان گل
طبق روال سالیان گذشته همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گل و گیاه ،کاروانی از احجام تزیین
شده با گل های زیبا و رنگارنگ پائیزی در اشکالی متفاوت و زیباتر از کاروان های پیشین و با هدف ایجاد
شادی و نشاط و دعوت از شهروندان جهت بازدید از نمایشگاه  ،در خیابان ها و میادین اصلی شهر حرکت نمود.
توزیع بروشورهای کاشت و نگهداری گیاهان آپارتمانی و گل های پیازی و پاسخگویی به شهروندان در زمینه
مسائل فضای سبز و گیاهان آپارتمانی در طول مدت نمایشگاه توسط کارشناسان فضای سبز از سایر فعالیتهای
جانبی پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گل و گیاه می باشد.

فعالیت های مربوط به روز درختکاری و هفته منابع طبیعی
کاشت 211هزارنهال در منازل شهروندان

دستورالعمل اجرایی این طرح به مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران ابالغ گردید و شهروندان از تاریخ 66
دی ماه اقدام به ثبت در خواست خود از طریق تماس تلفنی با سامانه  691یا تماس و مراجعه حضوری به مراکز
تحقیقات  ،آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه محل سکونت خود نمودند که پس از انجام بررسیهای الزم اعزام
کارشناس و کاشت نهال مناسب در منازل متقاضیان انجام پذیرفت.
این طرح در  629ناحیه شهرداری و با فعالیت  629اکیپ متشکل از کارشناس  ،نیروی باغبان و ادوات الزم به
اجرا در آمد و کارشناسان مربوطه با هماهنگی قبلی و کارت شناسایی به منازل مراجعه نموده و به منظور اطمینان
خاطر خانواده ها  ،یکی از بانوان کارشناس فضای سبز شهرداری هر اکیپ را همراهی می کرد.
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توزیع  211هزار اصله نهال در بین شهروندان
توزیع تعداد  266هزار نهال مثمر و غیر مثمر از گونه های مقاوم و سازگار با شرایط آب و هوایی تهران ،بین
شهروندان از تاریخ  3تا  61اسفند ماه سال  ، 6931در  661بوستان در مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران
صورت گرفت.
احیاء و ساماندهی درختان چنار خیابان ولیعصر(ع)
کاشت درخت به مناسبت هفته منابع طبیعی از روز جمعه مورخ  66اسفند ماه با برگزاری مراسم احیا و
ساماندهی درختان چنار خیابان ولیعصر(عج) در محدوده منطقه  1شهرداری (از خیابان بزرگمهر تا خیابان
طالقانی) با کاشت نمادین تعداد  16اصله درخت با حضور شهردار محترم تهران و دیگر مقامات آغاز و تا پایان
سال  6931تعداد 146اصله درخت چنار با بن  16تا  16سانتیمتر در این محدوده غرس گردید.

سایر برنامه های ویژه هفته منابع طبیعی و درختکاری

تاریخ
 6شنبه

عنوان

مشارکت کنندگان

درخت دانش

وزیر محترم آموزش و پرورش،اساتید اردوگاه شهید باهنر

31/62/62
2

یکشنبه

دانشگاه و فرهنگیان و روحانیون
درخت فرهنگ و هنر

31/62/69
 9دوشنبه
31/62/64

مکان

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و باغ هنرمندان
اصحاب فرهنگ و هنر

درخت ایثار

رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثار گران بهشت زهرا (س)
و خانواده معظم شاهد و ایثارگر
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4

سه

شنبه درخت تدبیر

ریاست محترم جمهوری

31/62/61
1

چهارشنبه

شرق تهران
درخت امید

31/62/61
 1پنجشنبه

پروژه جنگلکاری شمال

وزیرمحترم بهداشت،درمان و آموزش بوستان
پزشکی و فعاالن سازمان های مردم نهاد

باغ

ملک

(6نفس)

درخت صلح و دوستی وزیر محترم امور خارجه و سفرای مقیم بوستان نوروز

31/62/61
 1جمعه

تهران
درخت مادر

31/62/61

معاون محترم امور زنان و خانواده رئیس بوستان بهشت مادران
جمهور و خانواده های تهرانی

کاشت درخت در منازل شهروندان و سطح مناطق  22گانه تا پایان سال 6931

محل کاشت منازل
تعداد نهال

633166

بوستانها

عرصه های جنگلی

691166

196666

رفیوژ  ،لچکی  ،رمپ  ،لوپ و
حاشیه خیابانها و بزرگراهها
149166

تحویل درخت در هفته منابع طبیعی در بوستانها به تعداد  266666اصله
جمع  2663166 :اصله درخت

شناسنامه باغات
در ادامه اقدامات این سازمان جهت تهیه شناسنامه باغات شهر تهران از بیش از  1166قطعه از اراضی مشجر
شهر تهران طی سه مرحله بازدید به عمل آمد که مجوز ورود  9421قطعه از این اراضی توسط مالکین به
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برداشتگران داده و شناسنامه این قطعات تهیه بدین ترتیب الیحه شناسنامه باغات شهر تهران به همراه یک عدد
لوح فشرده شامل شناسنامه شهرسازی و شناسنامه اکولوژیکی (شناسنامه درختان)  9421قطعه از اراضی شناسایی
شده بر اساس موارد مصرح در قانون جهت ارسال به شورای محترم اسالمی شهر تهران به معاونت محترم
خدمات شهری ایفاد گردید.
برنامه های استقبال از نوروز در رابطه با نگهداشت فضای سبز و اقدامات ویژه آغاز سال 6931
 رفع نواقص ،ایمن سازی و بهبود وضعیت بوستانها و کلیه قطعات فضای سبز شهری پیگیری مناسب سازی بوستانهای شهری برای استفاده معلولین وجانبازان رفع مشکالت سرویسهای بهداشتی عمومی شهری و پارکی پیگیری در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در آبیاری فضای سبز بهره برداری و افتتاخ پروژه های توسعه مناطق 22گانه بهره برداری از مخازن توزیع و شبکه آبیاری جدیداالحداث در مناطق 22گانه همکاری در راستای اسکان مسافران نوروزی وآماده سازی  1بوستانهای شهری و جنگلی برای استفادهشهروندان در روز طبیعت
 انجام تمهیدات و اقدامات الزم جهت برگزاری هر چه با شکوهتر روز طبیعت در  62و  69فروردین ماهو اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در بیش از  626بوستان در شهر تهران
 -راه اندازی کاروان گل از تاریخ  31/62/21تا تاریخ  31/6/4بمناسبت ایام نوروز

اهم فعالیتهای حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری در سال 6931
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند سازی،
اقدامات الزم در جهت راه اندازی  ،بهره برداری و راهبری از سامانه های ذیل به عمل آمده است:
 کمیسیون ماده  1و آرشیو الکترونیک اسناد سامانه مدیریت کارگران بوستانها و فضای سبز در سطح مناطق  22گانه سامانه قراردادها (ی باالتر از ده میلیارد ریال) سامانه ارائه دهندگان خدمت ( پیمانکاران) سامانه نشانه گذاری الکترونیک درختان سامانه منابع انسانی13

 سامانه تردد سامانه محاسبه حقوق و دستمزد سامانه حقوقی سامانه جامع امالک سامانه اطالعات جغرافیایی بوستانها و باغات نصب و راه اندازی سرور ، VOIPاختصاص محدوده شماره ها و راه اندازی سامانه دفترچهتلفن الکترونیکی ،در راستای توسعه خطوط تلفن سازمان بوستانها در شهرداری تهران
انجام گردیده و اقدامات تکمیلی در دست انجام است.
 توسعه و پشتیبانی دوربینهای مدار بسته عالوه بر سالنهای نمایشگاه گل و گیاه در ساختمانها اداری 6شماره
 سامانه مدیریت ارتباط با مشتری سامانه پشتیبانی سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه ،برق... ، سامانه پیام کوتاه پشتیبانی امنیت شبکه سرور آنتی ویروس سرویس اینترنت شهرداری تهران تامین و تجهیز و پشتیبانی سخت افزار ،نرم افزار و شبکه -پشتیبانی به صورت Help desk
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