ورودی غربی بوستان المهدی به عنوان بوستان ویژه توان یابان انتخاب شد.
بوستان المهدی واقع در ضلع جنوبی میدان آزادی در ورودی غربی پایتخت به امکانات ویژه توان یابان تجهیز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،9سید علی مفاخریان شهردار منطقه 9با اعالم این خبر گفت :با توجه به
موقعیت خاص بوستان المهدی و مجاورت آن با میدان آزادی و فرودگاه مهر آباد و پایانه غرب و حجم باالی تردد
در منطقه  9شهری این بوستان به عنوان بوستان ویژه توان یابان انتخاب شد.
وی افزود :وجود دریاچه ،شهربازی ،پارک آموزش ترافیک ،مرکز تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز ،مزرعه
خانواده ،ساختمان شورایاری و فضاهای آموزشی آن از امکانات متنوع تفریحی و ورزشی و آموزشی موجود در
بوستان المهدی جهت استفاده شهروندان می باشد که در این راستا با مناسب سازی های مورد نظر توسط معاونتهای
اجرایی منطقه 9امکان استفاده از این بوستان برای توان یابان مهیا شده است.
شهردار منطقه 9با اشاره به امکانات موجود در بوستان المهدی جهت توان یابان اظهار داشت :تهیه ویلچر و ایجاد
ورودی ویلچررو مناسب ویژه توان یابان در ضلع شرقی ،غربی و شمالی بوستان المهدی ،احداث پارکینگ و
سرویس بهداشتی مردانه وزنانه و نیز جانمایی مناسب ست های ورزشی ویژه توان یابان در ضلع شمال شرقی بوستان
المهدی از جمله امکانات ویژه توان یابان در بوستان المهدی می باشد.
وی نیز به دیگر امکانات بوستان ویژه توان یابان در ورودی غربی پایتخت اشاره کرد و بیان داشت :ایجاد رمپ های
ورودی مناسب به داخل بوستان و حاشیه دریاچه المهدی ،ایجاد رمپ های مناسب جهت تردد توان یابان به کلینیک
گل وگیاه و ساختمان شورایاری ،مناسب سازی آالچیق ها و ایجاد رمپ مناسب جهت ورود به آن ،نصب تابلوهای
راهنما ،نیمکت ،سطل زباله ،دستگیره و زنگ خطر در سرویس های بهداشتی جهت خدمات مطلوب به توان یابان
از دیگر امکانات موجود در بوستان المهدی به عنوان بوستان ویژه توان یابان در ورودی غربی پایتخت می باشد.
مفاخریان در خاتمه خاطر نشان کرد :همچنین در این راستا اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست
منطقه 9با همکاری مرکز آموزش گل و گیاه بوستان المهدی در جهت مشارکت و استفاده شهروندان توان یاب
منطقه از مزرعه خانواده ضلع شمال بوستان اقدام به احداث فالور باکس کاشت گل و گیاه جنب مزرعه خانواده
جهت کاشت سبزیجات کرده است تا شهروندان توان یاب عالوه بر استفاده از امکانات موجود در بوستان با حضور
در کالس های آموزشی با روش های کاشت ،داشت و برداشت آشنا شده و همانند سایر شهروندان در مزرعه
خانواده به کاشت سبزیجات بپردازند.
معاون شهردار عنوان کرد:
آسایش شهروندان توان یاب با همکاری سازمانهای مردم نهاد و استفاده از پتانسیل توان یابان
اولین جلسه مناسب سازی فضاهای شهری ویژه توان یابان با حضور عوامل اجرایی طرح مناسب سازی فضاهای

شهری گروه های خاص در سطح منطقه 9برگزار شد.
فرهادیان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 9با اعالم این خبر گفت :درراستای تحقق شعار شهردار
تهران مبنی بر ایجاد شهری زیست پذیر برای شهروندان خصوصا افراد کم توان ،وضعیت سیستم های حمل ونقل
عمومی ،معابر ،پیاده روها و بوستان ها بررسی شد.
وی افزود :در این نشست که با حضور نور بخش مدیر عامل موسسه محام و مروتی مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد
دارای معلولیت به عنوان نمایندگان جامعه توان یابان با کارشناسان و مدیران معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه
برگزار شد مقرر گردید با استفاده از نقطه نظرات افراد توان یاب سطح منطقه نسبت به ساماندهی معابر و فضاهای
شهری جهت ارتقاء سطح ایمنی و تسهیل تردد معلولین ،جانبازان وسالمندان اقدام شود.
معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه 9به رویکرد شهرداری تهران در  5سال اخیر اشاره و افزود :با عنایت به
اهمیت تامین ایمنی و ارتقاء کیفیت زندگی افرادکم توان فعالیت های زیادی از قبیل حریم سازی در محدوده
ایستگاه اتوبوس ،ایجاد پیوستگی معابر ،پارکینگ ویژه معلولین جهت دسترس پذیر بودن شهر برای توان یابان
صورت پذیرفته است.
فرهادیان در پایان خاطر نشان کرد :امید است با همکاری سازمان های مردم نهاد و هم چنین استفاده از پتانسیل افراد
کم توان سطح منطقه زمینه آرامش و آسایش شهروندان توان یاب فراهم شود.
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