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شماره 2436

اخبار

در آستانه فصل بهار نمایشگاه دائمی گل و
گیاه در نزدیکی میدان راه آهن دایر شد

شهردار منطقه  11تهران در آستانه فرا رسیدن فصل
بهار از پایان مراحل ساخت و راه اندازی نمایشگاه دائمی
گل و گیاه در محل بوستان خواجه دهی نزدیک میدان راه
آهن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11نصراله
آبادیان با بیان این که میدان تاریخی راه آهن در ایام نوروز
مورد توجه مسافران و گردشگران قرار خواهد گرفت؛ گفت:
نمایشگاه دائمی گل و گیاه در نزدیکی میدان راه آهن واقع
در پایانه معین – بوستان خواجه دهی به متراژ  2400متر
مربع راه اندازی شده است وشهروندان می توانند از این
نمایشگاه بازدید و خرید کنند.
به گفته شهردار منطقه  11این نمایشگاه هم اکنون
از  7صبح تا ساعت 20دایر است و انواع درخت و درختچه
مثمر و غیر مثمر و نهال های مناسب برای فضای باغچه
ای ،آبنما و گلدان در آن عرضه می شود.
آبادیان همچنین با توجه به موقعیت قرار گیری
بوستان خواجه دهی در جنوب منطقه و نزدیکی آن به
میدان راه آهن که از مدت ها پیش وجود معتادان و
متکدیان ،ساکنان محلی را آزار می داد خاطر نشان کرد:
این اقدام عالوه بر کاهش آسیب های اجتماعی در محله
راه آهن و ساماندهی فضای بی دفاع شهری  ،صرفه جویی
اقتصادی در نگهداری فضای سبز محلی و کاهش مصرف
آب را در نیز به دنبال دارد.
بوستان خواجه دهی در میدان راه آهن – ابتدای
خیابان کارگر جنوبی  ،کوچه خواجه دهی قرار دارد.

فرش گل در بزرگراه های منطقه 3
گسترده شد

فرش گل منقش به اشکال ایرانی-اسالمی در حاشیه
بزرگراه های شهید همت ،شهید چمران و شهید حقانی
گسترده شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،3عباس
فخارمنش معاون امور شهری و محیط زیست با اعالم این
مطلب گفت  :برخی از این فرش گل ها که با استفاده از گل
ها ی رنگارنگ فصلی از جمله بنفشه ،ابری ،آبی و نقره ای
رنگ طراحی شده اند ،منقش به اشکال ایرانی-اسالمی از
جمله :نقش ترنج هستند.
وی افزود :این فرش های گل هر کدام با مساحت
 150،300و  500متر مربع در حاشیه بزرگراههای شهید
همت  ،شهید حقانی و شهید چمران احداث شده و چشم
انداز زیبایی را در این نقاط به وجود آورده است .
فخارمنش هدف از اجرای این طرح را زیباسازی فضای
شهری  ،بهبود کیفیت زیست محیطی و ایجاد چشم انداز
مناسب ذکر کرد.
معاون شهردار منطقه  3تهران ادامه داد :گل در
فرهنگ ایرانی همواره نماد عشق و محبت و یکی از
زیباترین خلقت های آفریدگار بوده است و هم اکنون جلوه
ای کوچک از هنرمندی آفریدگار را می توان در بوستان ها
و معابر شهری مشاهده کرد که همراه با عطر دل انگیز خود
شهروندان را به سوی خود جذب می کند.

حناچی در مراسم کاشت «درخت مادر»:

فضای بوستان ها را به طبیعت نزدیک تر کنیم

شهردار تهران گفت :در تجهیز و ایجاد
پارکها باید تا جایی که امکان دارد خود را به
طبیعت نزدیک کنیم .درست است به جهت
روشنایی و مبلمان زحمت میکشیم ،اما
مهم این است که وقتی وارد پارک میشویم،
طبیعت واقعی را لمس کنیم .متاسفانه
چندان به این موضوع عادت نداریم ،اما باید
تالش کنیم پارکها به طبیعت نزدیکتر
شوند.
پیروز حناچی صبح دیروز در مراسم
کاشت نهال «درخت مادر» که با حضور
معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور در امور
زنان و خانواده در بوستان نرگس برگزار شد،
شرکت کرد.
وی در این مراسم ضمن تسلیت به
مناسبت ایام شهادت امام هادی (ع) و
گرامیداشت مقام مادر گفت :حضرت امام
خمینی (ره) بسیار به مقام مادر اشاره
میکردند و به مزاح میگفتند ،اگر مردم
میدانستند اسالم درباره زنان چه گفته و
چقدر برایشان اهمیت و جایگاه قائل شده،
آن وقت مردان برای احقاق حق خود قیام
میکردند.
شهردار تهران با بیان اینکه موفقیت
ایران در جنگ تحمیلی مرهون مادرانی بود
که بیچشمداشت ،دامنهای پرمهرشان را

پهن و شیربچگانی را تربیت کردند که مثل
دیوارهای محکم در برابر دشمن ایستادند،
عنوان کرد :این ایام از سال در  ٨سال دفاع
مقدس فصل عملیات به حساب میآمد؛
عملیات خیبر ،بدر ،والفجر مقدماتی و  ...در
همین ایام انجام شد .به همین دلیل مادران
بسیاری را داریم که سال ها قبل در این
روزها فرزندان خود را از دست دادند.
حناچی با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای بزرگوار و همچنین مدافعان حرم،
گفت :امروز در یکی از پارکهای مخصوص

شهردار منطقه  10در همایش دوچرخه سواری شهروندی؛

بانوان هستیم که امیدوارم تعدادشان در
آینده بیشتر شود .ما به دلیل شرایط فرهنگی
و حجب و حیای بانوان ایرانی ،باید شرایط
مناسب را برای تحرک ،نشاط و ورزش
دختران جوان و زنان فراهم کنیم.
وی با اشاره به وضعیت سالمت
شهروندان تهرانی تصریح کرد :وضعیت
سالمت ،چاقی و دیابت شهروندان تا اندازه
زیادی به تحرک و ورزش ارتباط دارد و
مدیریت وضعیت سالمت مردم ،تا حدی جزء
وظایف ما است.

حناچی با یادآوری این نکته که امروز
مصادف با «سهشنبه بدون خودرو» است،
گفت :سهشنبه بدون خودرو تنها به معنای
استفاده از دوچرخه نیست؛ دوچرخه فقط
یک نماد است و مهم این است که از خودروی
شخصی استفاده نکنیم؛ مهم این است که به
آلودگی شهر اضافه نکنیم ٧٠ .درصد آلودگی
شهر از سوختهای فسیلی و  ۴٠درصد از
این عدد ،به طور مستقیم از خودروهای
شخصی است .باید بتوانیم از طریق همکاری
با یکدیگر این روش را تغییر دهیم.
به گفته شهردار تهران این روش
تغییر نمی کند مگر اینکه با همکاری مردم
غیرممکن ها را ممکن کنیم.
حناچی در ادامه از زحمات علیمحمد
مختاری ،مدیرعامل سازمان بوستان ها و
فضای سبز شهر تهران برای توسعه فضای
سبز پایتخت تشکر و خاطرنشان کرد :در
تجهیز و ایجاد پارکها باید تا جایی که امکان
دارد خود را به طبیعت نزدیک کنیم .درست
است به جهت روشنایی و مبلمان زحمت
میکشیم ،اما مهم این است که وقتی وارد
پارک میشویم ،طبیعت واقعی را لمس کنیم.
متاسفانه چندان به این موضوع عادت نداریم،
اما باید تالش کنیم پارکها به طبیعت
نزدیکتر شوند.

در منطقه  7صورت می گیرد؛

راه اندازی  2کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در سال 98

اجرای طرح ویژه نوروزی در کوچه سبزی کاری

صبح دیروز در مراسم همایش دوچرخه سواری شهروندی ،حسین بحیرائی شهردار
منطقه  ،10مجید رباطی سرپرست سازمان ورزش ،پیشکسوتان ورزشی ،اعضای فدراسیون
دوچرخه سواری ،معاونان و مدیران به همراه جمع کثیری از شهروندان سرای محله هاشمی
تا پارک آموزش ترافیک را رکاب زدند .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،10
شهردار منطقه در این مراسم که به مناسبت «سه شنبه بدون خودرو» برگزار شد آلودگی
هوا و ترافیک را دو دغدغه مهم مدیریت شهری پایتخت در نظرسنجی صورت گرفته از
شهروندان عنوان کرد و راهکار آن را توسعه زیرساخت ها ،فرهنگ سازی مناسب و آموزش
با محوریت کودکان برشمرد .وی با اشاره به لزوم استفاده از دوچرخه در سفرهای درون
منطقه ای از اجرای چندین همایش دوچرخه سواری در سال آینده خبر داد و افزود :در
نظر داریم در سال  98و در فاز اول  2کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در منطقه راه اندازی
کنیم .شهردار منطقه با تاکید بر حسایست زایی شهروندان نسبت به مسائل زیست محیطی
و ترافیک یادآور شد :می بایست با مشارکت فعال شهروندان شهر را به تسخیر پیاده روها
و دوچرخه سوارها دربیاوریم و منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهیم که این
موضوع زمینه ساز تبدیل «تهران شهری برای همه» خواهد بود .شایان ذکر است در این
برنامه که با مشارکت معاونت حمل و نقل و ترافیک و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
اجرا شد شرکت کنندگان مسیر سرای محله هاشمی واقع در خیابان امام خمینی (ره) را تا پارک
آموزش ترافیک رکاب زدند و در خاتمه به قید قرعه و با اهدای جوایز از  12شرکت کننده تجلیل
به عمل آمد .شهردار منطقه در خاتمه این برنامه دیداری نیز با دانش آموزان حاضر در پارک
آموزش ترافیک داشت و از آنان خواست تا نماینده شهردار منطقه در خانواده باشند و ضمن
رعایت آموزش های ترافیکی ،دیگران را نیز به این مهم تشویق کنند.

شهردار منطقه  7گفت :به پاس همکاری اهالی کوچه سبزیکاری در طرح تفکیک
پسماند از مبدا به مناسبت فرا رسیدن سال نو ،خدمات ویژه به شهروندان ساکن در این
معبر ارائه خواهد شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،7سمیه حاجوی با اعالم
این مطلب افزود :شهرداری منطقه  7قصد دارد خدمات مختلف و ویژه ای را به صورت
رایگان در روز پنج شنبه مورخه بیست و سوم اسفند ماه در این کوچه در اختیار شهروندان
قرار دهد  .وی در راستای تشریح چگونگی اجرای این طرح تاکید کرد :در روز تعیین شده
خودرو های ملودی طرح تفکیک پسماند از مبداء نسبت به تحویل پسماند های حجیم
مانند مبل  ،میز  ،وسایل چوبی مستعمل و دور ریختنی بصورت رایگان اقدام خواهند کرد.
به گفته شهردار منطقه  7رنگ آمیزی دیوارها با پوشاننده ،گلکاری در بوستان مربوطه،
کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان ،رفع زوائد شهری از قبیل پوستر و برچسب از
دیوار ها و درب منازل ،گلکاری ،کوددهی و کند کوب در باغچه های کوچه تنها بخشی از
خدماتی است که به شهروندان کوچه سبزیکاری ارائه خواهد شد.
وی تاکید کرد :شستشوی نهر ،پاکسازی کامل کوچه ،جمع آوری پسماند های خشک
و پسماند های حجیم و الکترونیک از درب منازل و تحویل رایگان کیسه زیست تخریب
پذیر ،شستشوی دیواره ها با واتر جت ،طعمه گذاری بر علیه حیوانات مضرشهری در صورت
نیاز هر یک از واحدها ،توزیع کیسه های پارچه ای به واحد های که در طرح تفکیک
مشارکت می کنند و آموزش نحوه جداسازی و تفکیک پسماند خشک از تر و الکترونیک از
دیگر خدماتی است که به صورت رایگان به شهروندان این کوچه ارائه خواهد شد.
حاجوی در پایان یادآور شد :امیدواریم با اجرای طرح هایی از این دست شهروندان
به همکاری بیشتر در جمع آوری پسماند خشک و تفکیک پسماند از مبدا ترغیب شوند.

مدیران منطقه  8با دوچرخه
به گشت نگهداشت رفتند

به منظور مشارکت در کمپین سه شنبه های بدون خودرو ،معاون خدمات شهری و سه
شهردار ناحیه در منطقه  ،8بدون خودرو و با دوچرخه به انجام گشت نگهداشت پرداختند.
به گزارش شهرداری منطقه  ،8ناصر رضاپور معاون خدمات شهری در این زمینه توضیح
داد :با توجه به تاکید شهردار محترم تهران و نقش اساسی ایشان در ترویج فرهنگ استفاده
از دوچرخه به جای خودرو ،مقرر شد صبح سه شنبه در منطقه  8به صورت یکپارچه  ،گشت
های روزانه مدیران شهری با دوچرخه انجام شود تا ما نیز نقشی در کاهش آالینده ها داشته
باشیم و بتوانیم از محیط زیست در این محدوده پایتخت حفاظت کنیم.
وی اظهار داشت :نظارت بر حمل خاک و نخاله سطح محدوده ،مقابله با سد معبر
مصالح ساختمانی ،نظارت بر وضع الیروبی انهار روبسته و روباز ،پاکسازی حوضچه ها ،مسیل
ها و کانال ها از جمله اقدامات معاونت خدمات شهری به وسیله دوچرخه بود.
وی در ادامه گفت :بازدید روزانه برای نظارت بر وضع نگهداشت شهر و عملکرد
پیمانکاران ،موضوعات رفت و روب ،شست و شوی المان های شهری ،رنگ آمیزی زیر
مخازن و مخازن و تابلوهای میادین سطح منطقه نیز بدون خودرو صورت پذیرفت.
رضاپور تصریح کرد :تمامی امور برای هماهنگی و بررسی وضع کیوسک های مطبوعاتی
در قالب طرح استقبال از نوروز شامل نظارت بر رنگ آمیزی و شست و شوی کیوسک ها،
بررسی و نظارت بر عملکرد غرفه های بازیافت و اعالم موارد غیر مجاز به اکیپ های گشت
بازیافت ،نظارت بر عملکرد اکیپ های کاشت نهال ،واکاری گل و گیاه و تعبیه فالور باکس
های سطح منطقه نیز به راحتی با دوچرخه انجام شد.
این مدیر شهری بیان داشت :همچنین اعالم رفع نواقص موضوعات عمرانی و حفاری با
توجه به ممنوعیت حفاری در بازه زمانی طرح استقبال نوروز را نیز بدون خودرو انجام دادیم.
به گفته وی ،این رکابزنی در محدوده خیابان های گلبرگ ،مدائن ،محقق امین ،آیت
و شهید ثانی صورت گرفت و این طرح در سه شنبه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر ،محمدرضا سلطانی نژاد شهردار ناحیه یک درباره این اقدام گفت :در سه
شنبه بدون خودرو ،اموری مانند مقابله با سد معبر مصالح ساختمانی ،پیگیری طرح استقبال
از نوروز و نظارت بر کاشت  1500گلدان شب بو و بنفشه در فلکه اول تهرانپارس را بدون
خودرو انجام دادیم.
وی ادامه داد :بازدید از سطح محالت تهرانپارس ،دردشت و مدائن که هر روز با
خودرو انجام می شد به منظور همراهی با شهردار محترم تهران و مدیران شهری پایتخت
با دوچرخه انجام شد.
همچنین حسین زیدی شهردار ناحیه  2تاکید کرد :انجام گشت نگهداشت ناحیه با
دوچرخه با استقبال بسیار جالب شهروندان رو به رو شد.
وی توضیح داد :در بازدید از یک ساختمان در حال احداث و به منظور مقابله با سد
معبر مصالح ساختمان ،هنگامی که به یک سازنده هشدار دادیم مصالح را جا به جا کند،
ابتدا عوامل شهرداری را با دوچرخه نشناخت ولی به محض آگاه شدنش از طرح سه شنبه
های بدون خودرو ،بسیار استقبال و اظهار امیدواری کرد که این طرح گسترش پیدا کند و
شهروندان هم تا جای ممکن به آن بپیوندند.
زیدی اظهار داشت :در محالت فدک و هفت حوض گشت نگهداشت را بدون خودرو
انجام دادیم .این موضوع شامل همه فعالیت های مرتبط با خدمات شهری ،عمران،
ترافیک و شهرسازی می شد .در کنار آن ،کنترل سد معبر مصالح ساختمانی ،حصارهای
کارگاهی ،مخازن زباله ،الیروبی انهار و نظافت معابر و پیاده روها نیز با دوچرخه هماهنگ
شد.
وی ادامه داد :در امور مرتبط با فضای سبز ،در خیابان نوبریِ محله فدک موضوعاتی
همچون کندوکوب ،کود دهی و کاشت گل و گیاه را رصد کردیم .عالوه بر این ،فعالیت
هایی در زمینه برداشت لکه گیری چاله های معابر ،کنترل المان های ترافیکی شامل
تابلوهای ترافیکی ،استوانه های پالستیکی و شبکه های ترافیکی را نیز بدون خودرو انجام
دادیم .
وی در ادامه اظهار داشت :رکابزنی در ناحیه  2به اتفاق معاون ناحیه ،کارشناس خدمات
شهری و مسئول عمران ناحیه انجام شد.
از سوی دیگر بهرام مظفری پور شهردار ناحیه  3در این زمینه اظهار داشت :در محدوده
خیابان های کرمان و گلبرگ و همچنین حاشیه بزرگراه امام علی (ع) برای بازدید روزانه
مان از دوچرخه استفاده کردیم.
به گفته وی بررسی امور مقابله با سد معبر مصالح ساختمانی ،واکاری گل ،کاشت
درختچه و فعالیت های حوزه عمرانی در این گشت ،بدون خودرو انجام شد و رئیس خدمات
شهری و رئیس عمران ناحیه نیز در آن فعال بودند.

خبر كوتاه

بهره برداری از پروژه مسقف سازی
ایستگاه جدید سامانه اتوبوس تندرو در
پایانه آزادی

ضلع شمال شرق پایانه آزادی ابتدای ایستگاه
سامانههای یک و دو تندرو مسقف سازی و بهره برداری
شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،5محمد
باقر اسدی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه اعالم کرد:
پروژه مسقف سازی و بازسازی محدوده استقرار سامانههای
اتوبوس تندرو  1و  2در ضلع شمال شرق پایانه آزادی
انجام شد .محدوده ورودی سامانهها ی اتوبوس تندرو در
بلوار شهید رحمانی تا محدوده خروجی در بزرگراه جناح
 ،محل استقرار سامانههای اتوبوس تندرو نیز جابهجا شد.
قرارگیری صف مسافرین برای هر دو خط سامانة تندرو
در زیر سقف جدید ،احداث سکوی مناسب با فضای
نوسازی شده و ارتفاع مناسب برای سوار شدن مسافرین
به اتوبوسهای سامانه تندرو ،جانمایی و احداث فضای
مناسب به منظور استقرار عوامل کنترل و نظارت خطوط
و مشترک بودن ایستگاه دو خط بیآرتی که باعث افزایش
بهرهوری از فضای ایستگاه شده است از مزایای این اقدام است .
همچنین امکان تردد اتوبوسهای بیآرتی در خط اضطراری
در شرایط ضروری فراهم شده به این معنی که دو خط عبوری
برای اتوبوسهای سامانه یک و دو تعبیه شده است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار تهران
خبر داد:

ارائه برنامه های شاد نوروزی
درنوروزگاه بوستان پلیس

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
چهار تهران از برگزاری جشنواره نوروزگاه در نوروز 98
خبر داد و گفت :بوستان پلیس منطقه چهار با برگزاری
دهها برنامه شاد فرهنگی  ،ورزشی در جشنواره نوروزگاه
میزبان شهروندان و مسافران نوروزی خواهد بود .به گزارش
روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران « معصومه
سادات عمارتی « با بیان این خبر افزود :در آستانه سال
نو ،جشنواره نوروزگاه منطقه چهار با برگزاری برنامه های
شاد و متنوع فرهنگی ،هنری و آموزشی ویژه خانواده ها
از  3تا  10فروردین و از ساعت  20تا  23در بوستان
پلیس برگزار می شود .وی به برنامه ریزی ها و هماهنگی
های انجام شده در ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان
و مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت :جشنواره نوروزگاه با
برپایی غرفه های مختلف شامل صنایع دستی  ،حجاب و
عفاف  ،گردشگری و برپایی استیج با برگزاری نمایش های
عروسکی ،استند آپ کمدی ،نمایش های آیینی و اجرای
موسیقی و  ..میزبان شهروندان تهران و مسافران خواهد بود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
چهار تهران در ادامه به اجرای طرح پیاده راه فرهنگی در
بوستان پلیس اشاره کرد و گفت :طرح پیاده راه فرهنگی
به منظور ترغیب خانواده ها به ورزش های جمعی و بازی
های خالقانه گروهی در کنار برگزاری غرفه های سالمت ،
هنری و در مهمترین بخش پیاده روی دسته جمعی از 3
تا  10فروردین از ساعت  15 / 30تا  20اجرایی می شود.
عمارتی در پایان اظهار امیدواری کرد و گفت :امید
است با اجرای این برنامه ها و تالشهای همه جانبه مدیریت
شهری منطقه چهار بتوانیم اوقات خوشی را برای شهروندان
،خانواده ها و مسافران نوروزی منطقه چهار رقم بزنیم .

به مناسبت روز بزرگداشت شهدا انجام شد

تجلیل از فرزندان شاهد منطقه  20بر سر مزار پدران
شهردار منطقه  20در برنامه ای متفاوت و در فضای
معنوی بهشت زهرا(س) پا به پای فرزندان شاهد شاغل
شهرداری منطقه ،در مراسم غبارروبی مزار پدران شهید
همکاران شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  20فرهاد
افشار شهردار منطقه به همراه مدیران ارشد در نخستین
ساعات صبحگاهی در سالن دعای ندبه بهشت زهرا(س)
پذیرای فرزندان شاهد شاغل شهرداری منطقه  20بود و از
صبر خانواده های معزز شهید و ایثارگری شهدا تجلیل کرد.
افشار تکریم از فرزندان شاهد و خانواده های معزز
شهدا را تکلیفی بزرگ و ارزشمند برای مسئولین و مدیران
شهری برشمرد و گفت :کسب فیوضات معنوی از مهمترین
اهداف همراهی با خانواده ها و فرزندان شهدا است که برای
ادامه راه خدمتی نیازمند این فیوضات هستیم .وی با اشاره
به اینکه ایثار و از خود گذشتگی شهدا از مهمترین عوامل
حفظ انقالب بوده است ،افزود :مسئولین و مردم ایران
اسالمی باید قدردان خون شهدا و فداکاری ایثارگران باشند
و امید است بتوانیم شهدا را سرلوحه کار خود قرار داده و
راهشان را ادامه دهیم .افشار با بیان اینکه خانواده شهدا با
تقدیم فرزندان خود در راه انقالب و اسالم کار بزرگی را
انجام دادند گفت :خانواده های معظم شهدا و ایثار گران با
تقدیم بهترین عزیزان خود در راه دفاع از آرمان های کشور
و مرزهای آن کاری بزرگ و ستودنی انجام دادند که این
مهم ،افتخار بزرگی برای تمام ملت ایران به شمار می رود.
مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شاغل شهرداری منطقه 20
همزمان با روزهای پایانی سال و به مناسبت روز بزرگداشت
شهدا در سالن دعای ندبه بهشت زهرا(س) انجام شد و
سپس شهردار و مدیران ارشد دوش به دوش فرزندان شاهد
شاغل شهرداری منطقه ،بر سر مزار پدران آنها حاضر شدند
و ضمن غبارروبی به قرائت فاتحه پرداختند.
همزمان با فرارسیدن ایام نوروز انجام می شود؛

جشنوارهتخممرغهایرنگیدرمنطقه15

باغ راه امید منطقه  15در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز
میزبان تخم مرغ های رنگی نوروزی می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،15
وحیدرضا محمدی شهردار منطقه با اعالم مطلب فوق
گفت :از روز چهارشنبه  40تخم مرغ سفید در این باغ راه
نصب می شود تا هنرمندان منتخبی که از طریق فراخوان
انتخاب شده اند طی دو روز متوالی در ورک شاپ آنها را
رنگ آمیزی کنند .شهردار منطقه در ادامه به زیبا سازی
شهر در آستانه نوروز اشاره کرد و افزود :به منظور ایجاد
زیبایی منظر شهری و نشاط شهروندان و مسافران نوروزی
المان های شهری رنگ آمیزی می شود.
به گفته وی در این راستا  28500متر مربع نرده در
خیابان خاوران تا بزرگراه امام علی ع ،خیابان  17شهریور
حدفاصل رستگار مقدم تا قاسم مهاجر و نیز میدان بسیج تا
شهرک رضویه با رنگ های جدید ،نونوار می شود.
وی با اشاره به رنگ آمیزی  400میله پرچم در
پل های سواره رو منطقه در این ایام گفت 13 :دستگاه پل
عابر پیاده و  8000منر طول جداول و المان های شهری
ترمینال خاوران نیز طی این مدت رنگ آمیزی خواهد شد.

