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تهرانشهر

سه شنبه  15آبان 1397
شماره 2351

اخبار

کاشت بیش از  1000اصله نهال چنار
در خیابان شریعتی

شهردار منطقه  7از کاشت بیش از  1000اصله نهال چنار
در خیابان شریعتی با هدف بهبود منظر شهری و ارتقاء کیفیت
محیط زیست خبر داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،7سمیه حاجوی شهردار منطقه  7با اعالم این مطلب
افزود :اداره فضای سبز منطقه با هدف حفظ و نگهداری فضای
سبز شهری با انجام آزمایش های تخصصی خاک کمبودهای
غذایی درختان را شناسایی و با استفاده از کود و مواد غذایی
مناسب آنها را تحت تیمار قرار داد .وی در ادامه خاطرنشان
کرد :فرم دهی و هرس درختچه ها و درختان سوزنی برگ در
بوستان ها و معابر ،جایگزینی درختچه ها و گونه های گیاهی
مقاوم به کم آبی به جای سطح چمنکاری و نشاء فصلی و
تجهیز مرکز تام (تحقیق  ،آموزش و مشاوره) اداره فضای سبز
به آزمایشگاه تخصصی و شناسایی آفات و بیماریها به منظور
افزایش سطح نگهداری فضای سبز و جلوگیری از خسارت
آفات و بیماریها در منطقه تنها بخشی از اقدامات اجرا شده
از سوی این اداره بوده است .شهردار منطقه  7عنوان کرد:
شناسایی عوامل خسارت زا و بیماری زای گیاهان و همچنین
بررسی روش های کنترل آن ،آمادگی کامل عوامل فضای
سبز منطقه در برابر شرایط جوی پاییز و زمستان و تجهیز
کارگاه پیمانکاران فضای سبز به هایکاتر  ،اره موتوری و چوب
برف تکانی از دیگر فعالیت هایی است که توسط اداره فضای
سبز منطقه اجرا شد .به گفته وی افتتاح شعبه سوم مرکز
تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز در باغ هورفر و آذین
بندی درختان خشک در منطقه با حداقل هزینه به جهت
زیباسازی فضای سبز شهری از دیگر اقدامات اجرا شده از سوی
این اداره بوده است.

ارائه آموزش های «مهارت های
خانوادگی و اجتماعی» در محالت منطقه 3

دوره های آموزشی مهارت های خانوادگی و اجتماعی
در سطح محالت و مدارس منطقه  3برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3کاظم
کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی در این
خصوص گفت :زمینه سازی برای بهبود وضعیت و ارتقای
کیفیت زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان و دختران،
توسعه و ارتقای توانمندی های آنها و در نهایت تحکیم
بنیان خانواده و اعتالی جایگاه زنان در این نهاد از اهداف
مهم این دوره های آموزشی است .وی اظهار داشت :دوره
های آموزشی ویژه زنان با  15عنوان آموزشی از جمله:
فرهنگ مدارا و فرهنگ گفتگو ،اخالق شهروندی ،حقوق
شهروندی ،حقوق خانواده ،تاب آوری و انعطاف پذیری روان
شناختی ،آموزش خود مراقبتی فرزندان به مادران دارای
فرزند  6تا  12سال است .معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  3ابراز داشت :رفتار با سالمندان و
بیماران خاص ،مدیریت اوقات فراغت و راهکارهای افزایش
نشاط در خانواده ،مدیریت بهینه ی مصرف ،آموزش عزت
نفس ،اعتماد به نفس ،چگونگی مقابله با استرس ،فلسفه
برای دختران ،آموزش ارتقای هوش اجتماعی ،بسته ی
اختصاصی آموزش تکنیک های ارتباط موثر ویژه مادران
و دختران و خود مراقبتی ویژه دختران از دیگر عناوین
آموزشی این دوره ها می باشد .عالقمندان جهت ثبت نام
و حضور در این دوره های آموزشی می توانند به سرای
محالت این منطقه مراجعه کنند.

شهردار منطقه  6خبر داد :

تحقق  17درصد از درآمدهای سال  97تنها در دو ماه

شهردار منطقه  6با اشاره به اینکه  17درصد از درآمدهای
امسال منطقه از مرداد تا مهرماه محقق شده است ،گفت :در
منطقه  6هر هفته  10تا  14میلیارد تومان درآمد کسب می کنیم.
محمدرضا دهداری پور با بیان اینکه در منطقه  6هر هفته  10تا
 14میلیارد تومان درآمد داریم ،اظهار کرد :مرداد امسال که در این
منطقه مشغول به کار شدم تقریبا  48درصد از درآمد محقق شده
بود .تا مهر توانستیم با همکاری تمام پرسنل  65درصد از درآمد
را محقق و به افزایش  17درصدی دست پیدا کنیم .در آینده هم
این روند به همین شکل و با رشد بیشتر ادامه خواهد داشت .وی
با تاکید بر اینکه همکاران سابق ما در شهرداری منطقه  6هم
برای وصول مطالبات زحمت بسیاری کشیده اند ،عنوان کرد :نوع
درآمدها متفاوت است؛ بخشی با صدور پروانه ،برخی مربوط به
مطالباتی که از آرای کمیسیون ماده صد بوده ،بعضی مطالباتی
که سال های پیش پیگیری شده ولی وصول نشده است .بخشی
از این درآمد هم از درآمدهای پایدار مثل نوسازی ،عوارض پسماند
و  ...است .دهداری پور با بیان اینکه در دوره جدید سعی کرده ایم
نواحی را به شدت فعال کنیم ،گفت :تمام نواحی ما یک ممیزی
مجدد را تجربه کردند؛ یعنی یک تیم ممیزی بسیار قوی آماده
کردیم و تک تک پالک ها مجدد ممیزی شده و نوع بدهی ها
بررسی می شود .این کار در هر  6ناحیه در حال انجام است .این
توفیق تاکنون ادامه داشته است و امیدوارم با توجه به مشکالت
اقتصادی ادامه دار باشد چرا که موضوعات مربوط به تحقق درآمد
ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی مردم دارد.
ایجاد درآمد پایدار
با مشارکت و سرمایه گذاری خصوصی
وی تصریح کرد :ایجاد درآمدهای پایدار هدف تمام
شهرداری های کشور است و شهرداری تهران هم از این مسئله
جدا نیست .ایجاد درآمدهای پایدار جدید نیازمند طرح های
جدید است که بخشی از این کار توسط شهرداری مرکز و بخشی
هم توسط مناطق و سازمان ها پیشنهاد و پیگیری می شود.
در حال حاضر در این زمینه مهم ترین کاری که در مناطق در
حال انجام است بخش مشارکت و سرمایه گذاری خصوصی است.
شهردار منطقه  6تصریح کرد :اگر بتوانیم سرمایه گذاران قوی و
توانمند که اهلیت کار دارند را جذب کنیم ،می توانیم در آینده
اقدامات ویژه و درآمدهای پایدار خوبی داشته باشیم .به عنوان
مثال در حوزه سینما ،آمفی تئاتر ها ،مراکز ورزشی و مراکز چند
منظوره فرهنگی -ورزشی ،هتل و  ...در حال رایزنی با سرمایه

گذاران هستیم .دهداری پور ادامه داد :با توجه به اینکه منطقه 6
منطقه ای فرهنگی است و پیشنهاداتی در همین راستا به سرمایه
گذاران دادیم ،عمده فعالیت هایی که منتج به درآمد پایدار می
شود و در حال پیگیری آن ها هستیم ،بیشتر در حوزه فرهنگ
و ورزش است .در این زمینه حدود  60درصد از راه را با سرمایه
گذاران رفته ایم و به زودی نتایج قطعی را اعالم می کنیم.
نگه داشت شهر با مشارکت شهروندان
وی در خصوص مشارکت پذیر شدن شهروندان در نگه
داشت شهر تهران افزود :محالتی را به عنوان پایلوت انتخاب
کرده ایم تا نگه داشت شهر را به کمک مردم انجام دهیم .این
برنامه در آغاز کار قرار دارد و برای رسیدن به موفقیت به اعتماد
متقابل مردم نیاز داریم .شهردار منطقه  6با بیان اینکه صداقت
و امانت داری مسئوالن اعتماد شهروندان را به همراه دارد ،گفت:
شهرداری تهران برای اعتماد سازی شهروندان شفاف سازی را
آغاز کرده و شفاف سازی اصل اساسی اعتماد است .ما هیچ چیزی
خالف واقع به مردم نمی گوییم .شهردار محترم تهران هم گزارش
 6ماهه اول شهر را به مردم اعالم کرده اند .همان طور که در
جوامع کوچک تر هم اعتماد از صداقت به وجود می آید ،ما هم
می توانیم با این اصل اعتماد مردم را به دست بیاوریم.
دهداری پور ادامه داد :ثبت قراردادها در سامانه «شفاف
سازی شهرداری تهران» برای مردم بسیار جالب است و با همین
شفاف سازی رو به اعتماد می رویم .اطمینان دارم از این اقدام
نتایج خوبی حاصل می شود .اینگونه اقدامات مثبت مطالبه مردم
می شوند و مدیران بعدی هم آن را باید ادامه بدهند.
ایجاد مسیر دوچرخه در معابر اصلی منطقه 6
دهداری پور با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد موضوعات
ترافیکی کالن در معاونت حمل و نقل و ترافیک و موضوعات
مربوط به برخی از معابر کم ترددتر در خود منطقه اتفاق می افتد،

کوچه مهرناز  ،چتر باران و رنگارنگ،
جایی برای سلفی گرفتن در مرکز پایتخت

کوچه مهرناز در نزدیکی های میدان انقالب کوچه ای است با سقفی زیبا وچترهای
رنگارنگ که رهگذران را در هیاهوی مشغله و ترافیک و شلوغی مرکز پایتخت به خود می کشاند
تا عکس های سلفی بگیرند  .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، 11کوچه مهرناز در
میدان انقالب  ،ابتدای خیابان آزادی  ،ضلع جنوب خیابان قرار دارد و چترهای رنگارنگی که برای
زیباسازی این کوچه را مسقف کرده اند ؛ مورد توجه شهروندان قرار گرفته تا عکس های سلفی
بگیرند .کورش خرد معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  11با بیان این که
چترهای کوچه مهرناز سال  1395از سوی سازمان زیبا سازی شهر تهران نصب شده اند؛ گفت:
این چترها پس از گذشت  2سال به دلیل بارش باران و برف از بین رفته و نیاز به تعویض و تعمیر
داشتند که اداره زیبا سازی منطقه اقدام به تعمیر و بازسازی این چترها کرد و طی تفاهم نامه
ای با مالکین مغازه ها مقرر شد پس از تعمیر و نصب مجدد چترها ،مالکین مغازه های داخل
کوچه هزینه نگهداشت این چترها را به عهده بگیرند .بر اساس این گزارش هم اکنون چترهای
نو در کوچه مهرناز نصب شده اند و چهره ای زیبا به یک گذر قدیمی در منطقه  11داده اند.

تصریح کرد :با توجه به ارتباط نزدیکی که پلیس راهور با معاونت
حمل و نقل و ترافیک منطقه دارد ،شرایط ترافیکی خوبی داریم.
یکی از سخت ترین شرایط ترافیکی کالن شهر تهران را در
استقبال از مهر ،دهه محرم و نوروز داریم که استقبال از مهر و
دهه محرم شرایط بسیار خوبی داشتیم.
وی ادامه داد :در حال حاضر دوچرخه سواری در معابر
پرتردد منطقه را دنبال می کنیم که معابر شناسایی و در حال
ایمن سازی مسیر دوچرخه ها هستیم .در این اقدام مسیر
دوچرخه را از اتومبیل جدا می کنیم .البته تکمیل زیر ساخت
ها بخشی از این کار است و در ادامه باید فرهنگ سازی شود.
 90درصد شهروندان منطقه  6شهرداری
تحصیالت عالیه دارند
شهردار منطقه  6عنوان کرد :این منطقه قدمت ،بافت و اماکن
فرهنگی ویژه ای دارد .مدتی پیش آماری از تحصیل کردگان این
منطقه منتشر شد که نشان می داد بسیاری از شهروندان این
منطقه تحصیالت عالیه دارند .وقتی با مردم فرهیخته ای طرف
هستید باید اقدامات ویژه تری هم داشته باشید .حضور دانشگاه
تهران ،امیرکبیر و تربیت مدرس و بسیاری از مراکز دانشگاهی و
علمی دیگر هم باعث شده دانشجویان و جوانان سراسر کشور
در این منطقه حضور پیدا کنند .وجود خوابگاه های دانشجویی
در این منطقه هم اقدامات ویژه تری الزم دارد .دهداری پور در
خصوص آسیب های اجتماعی این منطقه ،گفت :تیم پژوهشی
و اتاق فکری را در معاونت اجتماعی منطقه تشکیل داده ایم
و در دو ماه گذشته به طور تخصصی آسیب های اجتماعی را
بررسی کرده ایم .وی ادامه داد :در رابطه با آسیب های اجتماعی
دو موضوع مطرح است؛ یکی گزارش هایی ست که در رابطه با
آسیب ها می خوانید و یکی آسیب هایی ست که خودتان به
چشم می بینید .هر دو این موارد باید مشخص شود و در نهایت
با افرادی که در حوزه اجتماعی و آسیب های اجتماعی صاحب
نظر هستند به برنامه دقیقی برسیم و کار را آغاز کنیم .شهردار
منطقه  6با بیان اینکه تعداد سالمندان ساکن در این منطقه زیاد
است ،گفت :قدمت این منطقه باعث شده سالمندان بسیاری در
این منطقه ساکن باشند .احساس تعلقی که این افراد به منطقه
دارند در نگهداشت منطقه به ما کمک می کند و راحت تر به
«شهروندان مشارکت پذیر» می رسیم .ما هم نسبت به این افراد
احساس مسئولیت می کنیم و سعی می کنیم شرایط بهتری را
برای زندگی آن ها مهیا سازیم.

با مشارکت خیر مدرسه ساز؛
کلنگ مدرسه شهید بیات در منطقه  10به زمین خورد

آیین کلنگ زنی احداث مدرسه خیرساز گل نراقی (شهید بیات) با حضور مسئولین شهری و
آموزش و پرورش منطقه  10در خیابان خوش برگزار شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
 ،10مراسم کلنگزنی مدرسه خیرساز گل نراقی (شهید بیات) با حضور مدیر آموزش و پرورش منطقه
 ،10قائم مقام و برخی مدیران شهری منطقه  ،10مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ،معاون
آموزش متوسطه شهر تهران ،گل نراقی خیر مدرسهساز و جمعی از مسئوالن آموزش و پرورش،
مجمع خیرین ،اداره کل نوسازی و شهرداری برگزار شد .در این مراسم ارغوانی مدیر آموزش و پرورش
منطقه کمبود فضای آموزشی را جزو مشکالت جدی آموزش و پرورش منطقه عنوان کرد و افزایش
آمار جامعه دانشآموزی و به تبع آن باال رفتن تراکم دانشآموزی را از موضوعات مورد توجه برشمرد.
در پایان هم گل نراقی خیر مدرسهساز ،این کار را برآمده از یک احساس درونی توصیف کرد و گفت:
همه هزینههای موردنیاز برای انجام این امر الهی را تامین کردهام و سعی و تالش خود را به کار میگیرم
که حداکثر تا پیش از آغاز سال تحصیلی آینده آماده بهرهبرداری شود .شایان ذکر است در خاتمه این
مراسم کلنگ احداث مدرسه توسط قائم مقام منطقه و جمعی از مسئولین به زمین خورد.

رویداد بين المللى 2018 Climathonبا محوریت
«مدیریت پسماند و بازیافت زباله» در تهران برگزار شد

«تهران» برای دومین بار همزمان با
بيش از يكصد شهر در دنيا ،در رویداد
بين المللى 2018 Climathonبا
تاکید بر «تغییرات اقلیمی» با محوریت
«مدیریت پسماند» و «بازیافت زباله»
شرکت کرد.
دومین رویداد کلیماتون در
تهران با عنوان کلیماتون  2018تهران
( )2018 Climathonبه همت
موسسه کارآفرینان توسعه هزاره سوم
روزهای جمعه و شنبه  4و  5آبان
ماه  97در شهر تهران ،محل مرکز
همایشهای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی تهران ،نمایندگانی از شهرداری
تهران ،بخشداری تهران ،شورای اسالمی
شهر تهران ،دانشگاه های تهران ،عالمه
طباطبایی ،شهید بهشتی و علم و
صنعت ،مرکز خدمات ایرانیان خارج از
کشور ،انجمن دوستی ایران و ساحل
عاج ،موسسه ترویج توسعه محصول
سالم ،شبکه محصوالت سالم و نشریه
کارآفرینی و کسب و کار اجتماعی کار
و بن (حامی رسانهای رویداد) در رویداد

کلیماتون  2018تهران حضور داشته و از
آن حمایت معنوی نمودند.
موسسه کارآفرینان توسعه هزاره
سوم با نامه رسمی از سوی مجموعه
 Climate-KICبه عنوان برگزارکننده
و مدیر رویداد کلیماتون  2018تهران و
مهندس زهرا گليج متخصص کارآفرینی
و مدير عامل موسسه کارآفرینان توسعه
هزاره سوم و مهندس بهاره رضایی آلمان
قدیم مدیر كسب و كار و روابط بین الملل
موسسه كارآفرينان توسعه هزاره سوم به
عنوان مدیران اجرایی Climathon
2018تهران معرفی شدند .این دومین
باری است که چنین رویدادی توسط
موسسه کارآفرینان توسعه هزاره سوم
برگزار میشود با اجرای دومین دوره
رویداد کلیماتون در تهران ،موسسه
کارآفرینان توسعه هزاره سوم به اعضای
موسسه  Climate-KICخواهد
پیوست .این موسسه بزرگترین شریک
اروپا در بخش نیمه دولتی (دولتی ـ
خصوصی) است که در حوزه نوآوری با
تاکید بر تغییرات اقلیمی فعالیت میکند.

نماینده دکتر صدر اعظم نوری از شورای
اسالمی شهر تهران ،مهندس سروری
بخشدار مرکزی تهران و دکتر بازگیر از
سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم
افتتاحیه این رویداد بین المللی و جهانی،
روز جمعه  4آبان  97سخنرانی کردند.
سازمان مدیریت پسماند شهرداری
تهران در برگزاری این رویداد دو روزه
با موسسه کارآفرینان توسعه هزاره
سوم همکاری و مشارکت کرد .در این
رویداد دکتر سمانه عابدی عضو هیات
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان
دبیر علمی کارگروه تخصصی رویداد
 2018 Climathonتهران از سوی
موسسه تعیین شدند و با اساتیدی از
دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،عالمه
طباطبایی،علم و صنعت ،سازمان پسماند
شهرداری تهران و شورای اسالمی شهر
تهران ایدهها را داوری کردند .در این
ماراتون ایدهیابی ،که همزمان در 120
شهر دنیا اجرا شد پس از دو روز رویداد،
 7ایده از  7گروه به مرحله داوری رسید
و  3ایده با محوریت پسماند و بازیافت

زبالهها به عنوان گروه برتر شناخته شد.
روز دوم دوره با ارائه طرحهای تکمیل
شده توسط شرکت کنندگان در دوره
به صورت تیمهای دو تا سه نفره معرفی
شدند و تیمها در جمع هیات داوران
حاصل تالش جمعی خود را در این مدت
یک روز به صورت ایده ،مدل کسب و کار
و سپس نمونه اولیه و پروتوتایپ بیان
کردند .گروه داوری شاخصهایی همچون
توجیه اقتصادی ،را برای ارزیابی در نظر
داشتند و براساس آن شاخصها که کام ً
ال
با دقت و حساسیت برگزیده شده بود
سه ایده در حوزه پسماند با عنوان ایده
«سطل کاغذی»« ،تولید کود ارگانیک از
پسماند تر خانواده و تره بار» و «بازیافت
فیلتر سیگار» مورد توجه هیات داوران
قرار گرفت و امتیاز الزم را کسب کرد.
در مراسم اختتامیه از نفرات و
گروههای برتر با اهدای هدایا تقدیر و
همچنین «بهداد سلیمی» قهرمان وزنه
برداری ایران و جهان به عنوان «سفیر
محیط زیست با شعار پاک زمین پاک»
انتخاب شدند.

شهردار منطقه  4تهران خبر داد:

کاهش  65درصدی تخلفات ساختمانی در محله خاک سفید

شهردار منطقه چهار تهران گفت:
آمار تخلفات ساختمانی در محله خاک
سفید (گلشن) امسال نسبت به سال های

گذشته  65درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه « 4سیدعلیرضا حسینی» با اعالم

این خبر گفت :متاسفانه اغلب ساختمان
های محله خاک سفید (گلشن) فاقد
مجوز قانونی ساخت و ساز و سند بوده و
طی سال های گذشته به طور غیرقانونی
و بدون رعایت استانداردهای شهرسازی
بنا شده است.
وی ادامه داد :احداث امالک ناپایدار
در سنوات گذشته باعث رویش و به وجود
آمدن بافتی کامال فرسوده و ناکارآمد در
محله خاک سفید شده است که در
راستای جلوگیری از افزایش تخلفات
اینچنینی درشمال شرق تهران به
خصوص محله مذکور تالش های جدی
مقابله با این تخلفات صورت گرفته است.
شهردار منطقه  4با اشاره به
تخلفات ساختمانی سال گذشته در این
محله گفت :پیام های تخلفات ساختمانی
ثبت شده در سال  96در محله خاک
سفید  1563مورد بوده است که با
کاهش  65درصدی امسال روند کاهشی
پیدا کرده است.
حسینی خاطرنشان کرد :تعداد
پیام های ثبت شده درخصوص اینگونه
تخلفات ساختمانی در سال  ،95یکهزار و
 219مورد و در سال  94یکهزار و 254

مورد بوده که خوشبختانه اکنون این
تعداد کاهش یافته است.
وی گفت :محله خاک سفید در
سال های گذشته به موجب مهاجرت
از شهرستان ها و ساخت و سازهای غیر
مجاز و بی برنامه ،از بدو شکل گیری به
یکی از محله های پرآسیب شهر تبدیل
شده و به همین دلیل از امکانات مناسب
خدمات شهری محروم بوده است .
شهردار منطقه  4تهران با بیان
اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در
محالتی چون خاک سفید (گلشن) باعث
افزایش بافت ناپایدار شهری در پایتخت
شده است ،اظهار داشت :بافت ناپایدار
شهری به آن دسته از ساخت و سازهایی
گفته می شود که هیچگونه از الزامات و
استانداردهای شهرسازی را رعایت نکرده
و در هنگام وقوع حوادثی چون زمین لرزه
بسیار آسیب پذیر و خطر آفرین خواهند
بود.
حسینی در پایان گفت :تمام سعی
و همت خود را به کار برده ایم که با
مشکالت و معضالت ساخت و ساز در
این محله به طور جدی برخورد کرده و
تعداد آن را کم و کمتر سازیم.

خبر كوتاه
سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران:

جشنواره رسانههای شهری برگزار میشود

سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
تهران از برگزاری «جشنواره رسانه های شهری سال »۹۷
در نیمه اول بهمن ماه خبر داد.
«پوریا سوری» ضمن اعالم این خبر با بیان اینکه
جشنواره مذکور در راستای جلب مشارکت اصحاب رسانه
و شهروندان و تقویت روند ارتباط کارشناسان و مدیران
شهری با رسانه های ارتباط جمعی برگزار می شود ،گفت:
مخاطبان این جشنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها ،سایت
های خبری-تحلیلی ،شبکه های اجتماعی دارای مجوز،
رسانه های شنیداری و دیداری هستند.
وی افزود :عالقه مندان به شرکت در جشنواره رسانه
های شهری می توانند آثار خود را در قالب خبر ،گزارش
خبری ،مصاحبه ،گزارش ،یادداشت ،سرمقاله ،مقاله ،تیتر،
نقد ،طنز ،عکس ،گزارش تصویری ،طرح ،کاریکاتور،
اینفوگرافی ،موشن گرافی ،مولتی مدیا ،پادكست ،برنامه
های رادیویی و برنامه های تلویزیونی به دبیرخانه جشنواره
ارسال کنند.
سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
تهران با اشاره به مقررات جشنواره گفت :آثاری می توانند
در جشنواره شرکت کنند که از تاریخ  01/07/96تا پایان
آبان ماه  ۹۷تولید و منتشر شده باشند .همچنین هر
شرکت کننده تنها می تواند در ۲بخش و در هر بخش
حداکثر  ۳اثر را به سامانه جشنواره ارسال کند.
به گفته سوری تکمیل فرم ثبت نام در سامانه و یا
ارسال به دبیرخانه جشنواره برای هر شرکت کننده الزامی
است و پس از داوری مقدماتی ،آثار راه یافته به بخش
نهایی ،در سامانه جشنواره اعالم خواهد شد .پس از اعالم
راهیابی به جشنواره نیز ارائه نسخه اصل و چاپی اثر ضروری
است.
وی تصریح کرد :آثار بدون نام صاحب اثر یا آثاری که
با نام مستعار چاپ شده باشند؛ در مرحله نهایی داوری ،به
تایید مدیر مسئول شبکه ،نشریه یا خبرگزاری نیاز دارند.
به گزارش شهرنوشت ،فایلهای عکس ،کاریکاتور و
دادهنما باید با پسوند  tiffیا  jpgو با وضوح  dpi 300و
حداقل در ابعاد  20 × 25در سامانه بارگذاری شود.
الزم به ذکر است عالقه مندان به شرکت در جشنواره
از  ۲۰آبان ماه جاری می توانند با مراجعه به سایت
-Tehran.ir/rasaneh97بخش فراخوان جشنواره-
آثار خود را ارسال کنند.
همزمان با  28صفر انجام می شود؛

برپایی ویژه برنامه « زمزمه مالئک» در
مساجد و سراهای محله منطقه 15

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 15
از برگزاری ویژه برنامه های متنوع فرهنگی همزمان با
فرارسیدن  28صفر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 15اکبر
مختاری سرپرست معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه ضمن
عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام رحلت جانسوز
پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا
(ع) گفت :برنامه های متنوعی در قالب سخنرانی مذهبی،
مسابقات فرهنگی ،نمایشگاه و برنامه های مناسبتی در این
ایام در سراهای محله و مساجد برپا می شود.
وی ادامه داد :برگزاری مراسم سوگواری رحلت
حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی
(ع) با عنوان “زمزمه مالئک” و برگزاری مراسم سوگواری
و سخنرانی مذهبی در خصوص زندگینامه امام رضا (ع) با
عنوان “در سوگ ضامن آهو” در مساجد منتخب نواحی
هفت گانه و سراهای محله از جمله برنامه های این ایام
است.
وی ادامه داد :سراهای محله با برپایی نمایشگاه آثار
هنری و محصوالت فرهنگی و مذهبی و همچنین مسابقات
کتابخوانی با موضوع سیره زندگی این معصومین پذیرای
عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) هستند.
سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 15
در پایان خاطرنشان کرد  :با هدف هویت بخشی سیمای
بصری بنر های تبلیغاتی با حال و هوای  28صفر تهیه و در
معابر و ساختمان های منطقه نصب شده است.

بازپیرایی فضای سبز بوستان ها و حاشیه
بزرگراه های جنوب پایتخت

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  19با اشاره به بهبود فضای سبز بوستان های نواحی
پنجگانه منطقه از بازسازی این فضاها به مساحت بیش از2
هزارو 500متر مربع خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،19مهرداد
زنگنه فر با اعالم این خبرگفت :از آنجایی که شهرداری
این منطقه همواره در ارتقا و افزایش سرانه فضای سبز
و جلب رضایتمندی شهروندان تالش می کند در این
خصوص عملیات بازپیرایی ،کاشت  200اصله نهال و 3
هزار و  500اصله درختچه درحاشیه بزرگراه آزادگان و پل
شهید کاظمی اجرا شده است.
وی با اشاره به اهمیت فضای سبز حاشیه بزرگراهها
در کاهش آلودگی هوا و بهبود منظر شهری بیان کرد :به
منظور
بازپیرایی و بهسازیها در حاشیه بزرگراه آزادگان
عالوه بر کاشت  700اصله انواع درختچه نسبت به تسطیح
و نخاله کشی 750متر مربع ازفضای سبز دراین محدوده
اقدام شده است.
زنگنه فر خاطر نشان کرد :عملیات کاشت نشاء فصلی
از جمله کلم ،بنفشه و داوودی به مساحت  6هزار و 500
متر مربع در بوستان ها،رمپ و لپ پل ها و حاشیه بزرگراه
های نواحی پنجگانه آغاز شده است .همچنین با شروع
فصل پاییز هرس ترون به طول  6هزار و  700متردر فضای
سبز بوستان ها و معابر انجام شده و بیش از  5هزار اصله
درختچه در نواحی پنجگانه کاشته شده است.
معاون شهردار منطقه با تأکید بر اینکه گسترش
شهرنشینی باعث استقبال شهروندان از بوستان ها برای
گذران اوقات فراغت اقشار مختلف شده است است یاد آور
شد :بازسازی و ترمیم  19پایه برج نوری در بوستان شقایق
وتعویض  190عدد المپ پر مصرف و جایگزینی آنها با
المپ های کم مصرف ، SMDترمیم  6پایه برج نوری در
بوستان یاس و تبدیل  60شعله پر مصرف به المپ های کم
مصرف  SMDانجام شده است.
این مسئول ترمیم وسایل ست های ورزشی ،نظافت
سرویس های بهداشتی ،تعمیر وتعویض شیر آبخوری ها و..
را از اقدامات صورت گرفته اداره فضای سبز این حوزه برای
بهسازی بوستان ها نام برد.

