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تهرانشهر

چهارشنبه  23مرداد 1398
شماره 2526

اخبار
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه چهار خبر داد:

رفع مزاحمت های شغلی در معابر شمال
شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار تهران گفت :با رفع مزاحمت های صنفی
و ساماندهی شغل های خیابانی  ،معابر شمال شرق تهران
ساماندهی می شود .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه چهار« ،حمیدرضا فرخی» با اعالم این خبر گفت:
ازدیاد مشاغل مزاحم صنفی یکی از مشکالت و دغدغه
های شهرنشینی است که سر و سامان بخشیدن به این
معضل از اولویت های مدیریت شهری به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف این طرح برقراری نظم
عمومی در شهر است ،گفت :ایجاد نظم عمومی در خیابان
ها و کوچه ها ،رفع مزاحمت برای رهگذران ،رعایت نکات
بهداشتی و کاهش آلودگی های زیست محیطی و جانبداری
از حقوق تضییع شده افراد قانونمند از اهداف مهم این طرح
است .فرخی در ادامه خاطرنشان کرد :با افزایش اکیپ های
اجرایی در نواحی و محالت بیست گانه منطقه چهار در
چند هفته گذشته برای  16واحد تجاری متخلف تشکیل
پرونده و ابالغ رای و  27مورد اجرای رای شده است.
معاون خدمات شهری منطقه چهار در پایان گفت :با
هرگونه شغلی که به هر نحوی در آسایش و آرامش زندگی
شهروندان خللی ایجاد کند ،برخورد و تا حصول نتیجه
پیگیری خواهد شد و در صورت نادیده گرفتن اخطاریه ها
این واحدهای صنفی پلمپ خواهند شد.
اجرای طرح « سنگ فرش پیاده راه شهریار» ؛

فاز دوم عملیات اجرایی بزرگترین
پروژه فرهنگی پایتخت آغاز شد

شهردار منطقه  11تهران از آغاز فاز دوم احیای پهنه
رودکی با اجرای طرح «سنگ فرش پیاده راه شهریار»که از
سوی سازمان زیبا سازی شهر تهران و با مشارکت شهرداری
منطقه  11در دست اجراست؛ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11نصراله
آبادیان در این باره گفت :فاز دوم احیای پهنه فرهنگی
رودکی با عنوان طرح «سنگ فرش پیاده راه شهریار» از
ضلع جنوبی این خیابان به سمت تاالر وحدت آغاز شده
است .آبادیان با اشاره به اهمیت پهنه رودکی به عنوان
بزرگترین پروژه فرهنگی پایتخت ،افزود :فاز اول احیای
این پهنه از مرمت ۷خانه و مکان قدیمی در محدوده
توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران با مشارکت و
همکاری منطقه ۱۱انجام شد و فاز دوم نیز با مرمت و
جداره سازی پاساژ کاشانی ها در حال انجام است .به گفته
شهردار منطقه  11طرح» سنگ فرش ضلع جنوبی خیابان
شهریار» باهدف پیاده راه سازی این مسیر معرفی شده
است وعملیات اجرایی آن از روز سه شنبه۲۲مرداد ماه آغاز
شد .او با اشاره به اهمیت طرح به دلیل ماهیت بخشی
به هویت تاریخی و اصالت این محدوده عنوان کرد :پهنه
فرهنگی رودکی در محدوده فرهنگی محله های مرکزی
پایتخت واقع شده است که از شمال به خیابان انقالب،
جنوب به خیابان نوفل لوشاتو ،شرق به خیابان حافظ و
غرب به خیابان ولی عصر(عج) میرسد .آبادیان خاطر نشان
کرد :پهنه فرهنگی رودکی توسط سازمان زیباسازی شهر
تهران با همکاری شهرداری منطقه  ،۱۱شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای
شهرتهران به عنوان یک گذر فرهنگی -هنری در تهران
راهاندازی خواهد شد و بخشهایی از پهنه رودکی به پیاده
راه تبدیلو کارهای فرهنگی و هنری نیز در آن تقویت می
شود تا عمال این پهنه به پالزای فرهنگی – هنری شهر
تهران تبدیل شود .بر اساس این گزارش به منظور رفاه حال
ساکنین در پهنه فرهنگی رودکی و سازمان ها و نهادهای
مستقر در این محدوده  ،پیش از این عالوه بر انجام تبلیغات
محیطی ،اطالع رسانی چهره به چهره از طریق مراجعه به
منازل شهروندان وگفتگو با آنان برای تردد از ضلع شمال
خیابان شهریار انجام شده است.
در راستای ارتقای تفکیک پسماند از مبداء:

حضور عروسک آقا به زی در
مهدکودک های منطقه 3

در راستای ارتقای تفکیک پسماند خشک و تر از
مبداء  ،عروسک آقا به زی با حضور در مهد کودک های
منطقه ،اصول نحوه برخورد صحیح با زباله ها را آموزش
می دهند .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،3
جهت ترغیب و فرهنگ سازی برای کاهش تولید زباله
و پسماند و آموزش نحوه صحیح و همه گیری تفکیک
پسماند خشک از مبدأ ،سامانه آنالین به زی اقدام به اجرای
برنامه های آموزشی گسترده با محوریت آموزش تفکیک از
مبدأ پسماند خشک ویژه کودکان در مهدکودک های سطح
منطقه  3نموده است .بازخورد و اثرگذاری این آموزش ها
در سنین کودکی و نوجوانی بسیار باالست و در بلند مدت
نتایج شگفت انگیز و ورای تصور دارد .که آینده ای درخشان
برای حفظ محیط زیست شهر تهران و پاکیزگی تمام معابر
از جمله آنهاست .عروسک آقای به زی که تمام حقوق آن
متعلق به مجموعه به زی و زیر نظر شهرداری منطقه 3
تهران است با حضور در مهدکودک ها و آموزش به شیوه
های مدرن برای تاثیر در خط فکری کودکان با توضیحات
و ایجاد فضایی شاد برای بازی های کودکانه در مسیر این
فرهنگسازی بسیار موفق ظاهر شد و توانست نظر مدیران
خالق تصمیم گیرنده ،کادر مدیریتی و مربیان مهدکودک و
از همه مهم تر کودکان را به خود جلب کند.

در دیدار سفیر اتریش با شهردار تهران مطرح شد ؛

تاکید حناچی بر استفاده از تجربیات وین در توسعه حمل و نقل عمومی

صبح دیروز شهردار تهران در دفتر
خودمیزبان اشتفان شلتس سفیر اتریش در
ایران بود تادرباره زمینههای همکاری میان
پایتختهای دوکشور تبادل نظر کنند.
اشتفان شلتس سفیر اتریش در ایران،
صبح دیروز در راستای حمایت از پویش
«سهشنبههای بدون خودرو» بخشی از مسیر
خود تا شهرداری تهران را رکاب زد و با تقدیم
دعوتنامه رسمی شهردار وین به شهردار تهران،
با پیروز حناچی به گفت و گو پرداخت.
دو طرف در این دیدار ضمن صحبت
درباره محورهای اصلی سفر شهردار تهران به
وین ،درباره زمینههای بالقوه و بالفعل همکاری
میان دو پایتخت به تبادل نظر پرداختند.
پیروز حناچی ،شهردار تهران در این دیدار
با اشاره به همراهی همیشگی خود با پویش
سهشنبههای بدون خودرو گفت :آثار و نشانه
هایی مبنی بر افزایش تمایل و تقاضای مردم
به دوچرخه سواری در تهران دیده می شود.
حمایت از صنعت دوچرخهسازی و توسعه
استارتاپهای فعال در این حوزه از نتایج مفید
این رویه بوده است.
وی ادامه داد :شرکت خصوصی پیمانکار
دوچرخهها نیز این امکان را فراهم کرده است
که مردم بتوانند در هر نقطه از شهر دوچرخهها
را تحویل گرفته و در هر نقطه از شهر که
میخواهند ،آنها را رها کنند تا مورد استفاده
شهروند بعدی قرار گیرد .همین ویژگی باعث
شده است بسیاری از افراد دوچرخه را به
استفاده از تاکسی ترجیحدهند و کاربران آن
افزایش پیدا کند.
حناچی عنوان کرد :درصدد هستیم این
سرویس را توسط بخش خصوصی در حوزههای
دیگر مخصوصاً برای جوانان توسعه دهیم.
قدم بعدی ما توسعه دوچرخههای برقی برای
شهروندان است ،چرا که تهران شهری شیبدار
و فاصله سطح شمال تا جنوب آن قابل توجه
است .تحت این شرایط ،دوچرخههای برقی
میتوانند تاثیر بسزایی در توسعه فرهنگ
دوچرخه سواری میان شهروندان داشته باشد.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به بهبود
وضعیت هوای پایتخت در سال گذشته نسبت
به سال های قبل از آن گفت :در سال  ٩٧هیچ
روز اضطراری از نظر آلودگی هوا نداشتیم که
مجبور به اعالم تعطیلی عمومی شویم؛ این خبر
خوبی است و امیدواریم این مسیر با همکاری
مردم ادامه پیدا کند.
وی خطاب به سفیر اتریش که صبح دیروز
با دوچرخه به دیدار شهردار تهران آمد ،عنوان
کرد :اقدام شما در همراهی با پویش «سه شنبه
های بدون خودرو» نیز بسیار موثر خواهد بود.
حناچی ضمن اشاره به سفر آتی خود به
اتریش گفت :یکی از مواردی که میتواند جزو
مصادیق تبادل تجربیات باشد ،موضوع شهر
هوشمند است که وین چند سال است جزو
شهرهای برتر در این زمینه به شمار میرود.

در حقیقت ،استفاده از تجربیات هوشمندسازی
شهری مانند وین برای ما ارزشمند است.
وی افزود :در حوزه حملونقل شهری
نیز به موضوع مترو و الآرتی توجه ویژه داریم.
یکی از شرکت های فعال اتریشی در ایران
«دوپنمایر» است که عالقمندیم به شکل
سرمایهگذاری یا اجرا ،گستره فعالیتهای خود
در تهران را وسیعتر کند.
شهردار تهران تصریح کرد :ما در دل
کوههای شمالغرب تهران مکان مقدسی به نام
امامزاده داوود (ع) داریم که سالهای سال است
مردم با پای پیاده به آنجا میروند .در حال
حاضر جادهای به آنجا کشیده شده ،اما مسیر
قدیمی است .محله فرحزاد نیز ماموریت یک ده
زیارتی  ٢۴ساعته را برای این منطقه داشت .ما
عالقمند هستیم که از تهران به امامزاده داوود
(ع) یک مسیر تلهکابین ایجاد کنیم.
حناچی گفت :ارتفاعات شمالی و توسعه
گردشگری در این منطقه از تهران نیز از
موضوعات مورد عالقه ما درهمکاریهای
مشترکمان است ،چرا که میخواهیم
ظرفیتهای گردشگری تهران را افزایش دهیم.
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت
کارخانه سیمان ری عنوان کرد :میخواهیم
ماموریت جدیدی برای کارخانه سیمان که ٢٠
سال است غیرفعال شده ،تعیین کنیم .شما در
وین تجربه خوبی در تبدیل فضاهای صنعتی
قدیمی به فضاهای جدید دارید که میتواند
مورد استفاده ما نیز قرار گیرد.
حناچی ادامه داد :در زمینه احیای مرکز
تاریخی شهر نیز وین جزو شهرهای سرآمد
دنیاست و تجربیات شما در این مورد برای
ما قابل استفاده خواهد بود .وقتی برای بازدید
به وین آمدم ،از کار هنرمندانهای که در هتل
کوبورگ انجام شده بود مشعوف شدم؛ در آن
هتل احترام به تاریخ و زندگی امروز کامال در
کنار هم مشهود بود.
شهردار تهران در بخش دیگری از اظهارات
خود گفت :اگر بتوانید کاری کنید که شرکت
«دوپنمایر» نه به عنوان تامینکننده قطعات،
بلکه به عنوان یک سرمایهگذار به موضوع پهنه

اجرای «ویژه برنامه دورهمی توان یابان»
در منطقه 10

برنامه دورهمی توان یابان در بوستان 22بهمن منطقه  10برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،10سعید شرف دوست سرپرست معاون
امور اجتماعی و فرهنگی با اعالم این خبر افزود :اجرای طرح فرصتی برای یک دورهمی
دوستانه و صمیمی به منظور تقویت استعدادها و روحیه توان یابان می باشد که حضور توان
یابان در این محافل و نشست ها عالوه بر حضور اجتماعی عاملی برای افزایش احساس تعلق
خاطر آن ها به عنوان گروهی از شهروندان به شهر تهران می باشد.
شرف دوست با اشاره به ضرورت شناسایی و هدایت صحیح استعدادهای توان یابان
بیان داشت :تبیین جایگاه توان یابان و تکریم ایشان در اولویت کاری قرار دارد و در این
راستا تمام توان خویش را به منظور افزایش نشاط اجتماعی ،سالمت روحی و جسمی،
استفاده بهینه از فعالیت ها و استعدادهای توان یابان به کار خواهیم بست.
گفتنی است حضور در این نشست صمیمانه برای تمامی توان یابان آزاد است و
مسابقات متنوعی از قبیل دارت زنی ،طنابکشی ،تنگهتوپی ،آرپیله ،مچاندازی و شطرنج
در روز چهارشنبه  23مرداد ماه سال جاری در بوستان مناسب سازی شده توان یابان 22
بهمن برگزار می شود.

شمالی تهران وارد شود ،ما نیز زمینههای حضور
و فعالیت آن را به طور کامل فراهم خواهیم کرد.
اشتفان شلتس سفیر کشور اتریش در
تهران نیز در این دیدار ضمن اشاره به اینکه
امروز با دوچرخه به شهرداری تهران آمده ام،
عنوان کرد :میخواستم با این کار احترام خود به
پایداری سیاست شما در این زمینه را ابراز کنم.
شما با این کار یک وسیله نقلیه را به وسایل
نقلیه تهران اضافه کردید .این اقدام شما ضمن
حمایت از محیط زیست ،سالمت شهروندان و
توسعه صنعت دوچرخهسازی ،در راستای عمل
به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز است.
وی گفت :اتریش و به خصوص وین مایل
است از تجربیات شهر تهران بهرهمند شود؛ به
همین دلیل خوشحالیم که شما قرار است به
زودی سفری به اتریش داشته باشید.
شلتس عنوان کرد :وین اولین پایتخت در
سطح اروپاست که اتوبوسهای کوچک خودران
و اتوبوسهای بزرگ با محرک باتری را به کار
برده است .با کمال میل گزارش تجربیات این
موارد را با شما به اشتراک میگذاریم.
وی ادامه داد :بین تهران و وین توافقنامهای
تدوین شده است؛ این توافقنامه در چند بخش
به دستاوردهایی رسیده است .برای مثال شرکت
تصفیهخانههای «واواگ» اتریش در ساخت و
تجهیز تصفیهخانه بزرگ شهر تهران مشارکت
داشت .تبادل تجربه و همکاری بسیار نزدیک با
سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران را هم
مدتی است که آغاز کردهایم .در ضمن افتخار
بزرگی برای اتریش به حساب میآید که در
منطقه  ٢٢تهران میدانی به نام اتریش وجود
دارد.
سفیر اتریش در ایران گفت :بسیار
خوشحالیم مطلع شدیم قطعهسازان اتریشی
توانستند در توسعه بخشهایی از مترو شرکت
داشته باشند.
وی افزود :در  ٣حوزه ظرفیت های بسیاری
برای همکاری وجود دارد؛ اتریش تنها کشور
اروپایی است که انجمن فرهنگی در تهران دارد
و سال گذشته بیش از  ١٣٠برنامه در تهران
برگزار کرد .با ابتکار عمل اتریش ،هفته فیلم

اروپایی در تهران و بسیاری از شهرهای ایران
برگزار شد که در نتیجه آن  ١٣فیلم اروپایی
در سینماهای تهران به نمایش درآمد .مایل
هستیم با حمایت شما این مراسم را امسال نیز
به صورت وسیعتر برگزار کنیم .هفته فیلم این
هفته در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد
شد و وزارت خارجه نیز مجوز آن را صادر کرده
است.
سفیر اتریش در تهران در بخش دیگری از
اظهارات خود گفت :وین و تهران در زمینههای
مختلفی میتوانند به تبادل تجربه و همکاری
بپردازند .یکی از این حوزهها برنامهریزی
حملونقل شهری و توسعه مسیرهای
دوچرخهسواری است؛ حوزه دوم مدیریت
پسماند به صورت مدرن و حوزه سوم نیز توسعه
انرژیهای جایگزین و نو است .حوزه معماری و
فضای شهری ،همکاری با سازمان مدیریت
بحران در امداد و نجات شهری و نیز حوزه
بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در این تعامالت
قرار می گیرند.
اشتفان شلتس عنوان کرد :صحبتهایی
با مجموعه شرکت البرز و توچال داشتیم و
توانستیم با پیگیری مشکل تلهکابین اردبیل
در تامین قطعات را حل کنیم .شاید همین
موضوع وجه تمایز اتریش باشد ،چرا که
شرکتهای اتریشی حضور بلندمدت در ایران
داشتهاند و سفارت اتریش همیشه برای پیگیری
مشکالتشان کامال حاضر و آماده است.
وی به مکالمه اخیر خود با شهردار وین
نیز اشاره کرد و گفت :در مکالمه با شهردار وین
نقلقول شما را منتقل کردم که «کالنشهری
مثل تهران نیاز به سوپرمن ندارد» و به ایشان
گفتم تهران در عوض به مدیر مدبری مثل دکتر
حناچی نیاز دارد تا با جمع کردن یک تیم
متخصص و تشکیل «سوپرتیم» به مشکالت
شهر رسیدگی کند.
سفیر اتریش در تهران به موضوع فعالیت
شرکتهای خصوصی در تهران نیز پرداخت :من
نماینده شرکت دوپنمایر در ایران را میشناسم؛
میتوانیم جلسهای با ایشان برای شما ترتیب
دهیم .در سالهای اخیر دوپنمایر در جنوب
آمریکا و شهرهای پرجمعیت آن منطقه
راهحلهای مناسب و موفقی برای حملونقل
عمومی ارائه کرده است.
شهردار تهران نیز در پایان سخنان سفیر
اتریش در ایران ضمن تاکید بر اینکه شاید
بتوان از این شکل حملونقل در تهران به عنوان
یک مود استفاده کنیم ،گفت :این امکان از این
جهت وجود دارد که بهخاطر عدم تعلق یارانه،
امکان حمایت ،همکاری و فعالیت بیشتر در این
زمینهها فراهم است.
وی در پایان این دیدار خاطرنشان کرد:
امیدوارم این سفر منشأ همکاریهای بیشتر و
بهتر میان تهران و وین باشد .ایران و اتریش
همیشه در شرایط سخت کنار هم بودند و
همکاریهای زیادی داشتند.

همایش روز جهانی ووشو در میدان آزادی با
استقبال شهروندان برگزار شد

همزمان با عید سعید قربان؛منطقه ۹شهری میزبان همایش روز جهانی ووشو با حضور
احمدی معاون وزير ورزش و جوانان ،علي نژاد رييس فدراسيون ووشو ،مفاخریان شهردار
منطقه  ،۹روساي هيات ها و كميته هاي ورزشي و ورزشكاران رشته هاي مختلف ووشو و
شهروندان در ميدان آزادي بود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۹به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،9سید علی مفاخریان شهردار منطقه ضمن تبریک دهه امامت و والیت بیان
داشت :برپایی گردهمایی هایی نظیر همایش روز جهانی ووشو باعث می شود که عالوه
بر شناخت شهروندان از رشته ورزشی ووشو و استعدادیابی موجب ایجاد انگیزه در میان
شهروندان و توسعه اين رشته ورزشي شود.
وی افزود :شهرداری تهران همواره در تالش است تا با حمایت از ورزش های همگانی
روحیه نشاط و تعالی را در میان جوانان و شهروندان افزایش دهد.
شایان ذکر است «همایش روز جهانی ووشو» با همکاری فدراسیون ووشو ،سازمان
ورزش شهرداری تهران و اداره ورزش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۹با استقبال
پرشور شهروندان در میدان آزادی انجام شد.

استقبال کودکان منطقه  ١٥از مسابقه نقاشی« شهری که من دوست دارم »

 200اثر از کودکان منطقه  15به
دبیرخانه مسابقه نقاشی «شهری که من
دوست دارم » رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، 15اکبرمختاری معاون
فرهنگی و اجتماعی با اعالم این خبر
گفت :این مسابقه با هدف مشارکت
کودکان و نوجوانان شهر تهران در
تحقق شعار تهران شهری برای همه
برگزار می شود.
وی با اشاره به استقبال کودکان و
نوجوان منطقه افزود :کودکان منطقه

تا  7شهریور فرصت دارند در این
مسابقه شرکت کرده و آثار خود را به
همراه فرم تکمیل شده به نشانی تهران
صندوق پستی  ۱۵۸۱۵/۱۸۵۵اداره کل
آموز شهای شهروندی معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
ارسال یا به نزدیکترین سرای محله
تحویل دهند.
مختاری اضافه کرد :آثار شرکت
کنندگان در قالب  11گروه سنی 4
الی  14سال در دو گروه انفرادی و
تیمی مورد بررسی و داوری قرار خواهد

گرفت و ضمن ارائه گواهینامه شرکت در
مسابقه برای تمامی شرکت کنندگان،
به نفرات برتر این مسابقات مدال و لوح
افتخار اهدا خواهد شد.
وی افزود :شرکت کنندگان می
توانند آثار خود را در قالب کاغذ یا
مقوایی به ابعاد  25*35با استفاده از هر
نوع مواد نقاشی ترسیم نمایند.
معاون اجتماعی و فرهنگی در پایان
خاطرنشان کرد  :عالقمندان جهت کسب
اطالع بیشتر با تلفن  96021746تماس
بگیرند یا به وب سایتshahrvandi.

 tehran.irمراجعه کنند.
براساس این گزارش ،مسابقه
نقاشی کودکان تهران از سوی اداره کل
آموز شهای شهروندی شهرداری تهران و
با مشارکت و همکاری اداره کل آموزش
و پرورش شهر تهران و ستاد مدیریت
محله و کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان تهران برگزار خواهد شد
و در مهرماه امسال ،همزمان با «هفته
ملی کودک» نقاشیهای برگزیده ،روی
تابلوهای شهری تهران در معرض دید
عموم قرار خواهد گرفت.

خبر كوتاه
همزمان با «دهه والیت» در منطقه 21برپا می شود؛

استیج شبانه «جشنواره بزرگ تابستانی
شادستان» با شعار «تابستانی برای همه»

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  21از برگزاری
«جشنواره بزرگ تابستانی شادستان» در راستای تحقق
شعار «تهران شهری برای همه»؛ با محوریت محله های
13گانه ورودی غربی پایتخت همزمان با خجسته اعیاد
قربان تا غدیر و دهه والیت در این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،21حسین
معینی کربکندی معاون امور اجتماعی و فرهنگی این
منطقه با بیان خبر فوق گفت« :جشنواره بزرگ تابستانی
شادستان» با شعار «تابستانی برای همه» به همت اداره
فرهنگی این معاونت از 20الی 28مرداد ماه به مدت
هشت شب از ساعت  19الی  21در بوستان نیلوفر میزبان
شهروندان است.
معینی در ادامه با اشاره به برنامه های متنوع این
جشنواره افزود :برپایی استیج ،گریم کودک ،نمایش طنز
عروسکی ،استندآپ کمدی ،موسیقی زنده و سنتی ،تقلید
صدا و اجرای نمایش های کودکانه از جمله برنامه های
گنجانده شده در این جشنواره است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21همچنین
یادآور شد :اجرای تئاترهای میدانی با موضوعات اخالق،
سالمت ،آموزش شهروندی ،غرفه های فرهنگی ،آموزشی،
تفریحی ،بازی و ورزش از دیگر بخش های این جشنواره
تابستانی برای شهروندان است.
این مقام مسئول در همین راستا تصریح کرد :این
برنامه ها با رویکردهای اخالق مداری ،محله گرایی ،خانواده
محوری ،توجه به گروه های اجتماعی و مشارکت جویی در
فعالیت ها در راستای توسعه آگاهی و تقویت ظرفیت های
اجتماعی شهر ،مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی و موازین
غنی اسالمی و توسعه تفریحات سالم در شهر برگزار می
شود.
الزم به ذکر است؛ «جشنواره بزرگ تابستانی
شادستان» با شعار «تابستانی برای همه» در بوستان
نیلوفر واقع در محله تهرانسر غربی منطقه ،21از مورخ
20الی28مرداد ماه  98پذیرای شهروندان خواهد بود.
شهردار منطقه یک در نشست صمیمی با اصحاب رسانه :

پل چمران در هفته دولت افتتاح می شود

کارگاه عملیاتی پروژه اتصال پل تقاطع غیر همسطح
بزرگراه شهید چمران به خیابان رشید الدین فضل اله طی
چند روز آینده تجهیز خواهد شد و همزمان با پایدارسازی
گود ،دیواره نمایشگاه نیز برداشته میشود تا این پروژه در
هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران
سید حمید موسوی در نشست خبری که با اصحاب رسانه
در شهرداری منطقه یک تهران برگزار شد به مجموعه
اقدامات شهرداری منطقه یک در  ۶ماه اخیر پرداخت
و گفت :عملیات اجرای پل چمران با سرعت باال طی
سه ماه به اتمام رسید و با تکمیل چپگرد چمران به
خیابان رشیدالدین این پل در هفته دولت (شهریورماه)به
بهرهبرداری خواهد رسید.
موسوی در خصوص جزئیات این پروژه نیز اظهارداشت:
در گذشته نمایشگاه بینالمللی پنج هزار و  ۷۰۰مترمربع
را بدون درخواست مابهازا در اختیار شهرداری گذشته بود
که پل در این میزان زمین با هزینه  ۵۰میلیارد تومان
احداث شد.
وی ادامه داد :زمانی که برای ساخت ورودی پل
درخواست  ۴۵۰متر زمین کردیم با مشکل هزاران متر
زمینی که طی سال های متمادی و حتی زمان احداث پروژه
یادگار نیز گرفته شده بود روبهرو شدیم که خوشبختانه با
ورود شهردار تهران و وزیر کشور و تنظیم صورت جلسه
موضوع حل شد.
شهردار منطقه یک در ادامه در مورد سرانجام پروژه
مرکز خرید پاالدیوم که نسبت به احداث زیرگذر و تونل
هوایی اقدام کرده بود ،گفت  :کمیسیون ماده  ۱۰۰رای
خود را صادر کرده اما مالک به این رای اعتراض کرده و
مساله همچنان در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد
داده است که عالوه بر ارسال پرونده به کمیسیون ماده
 ۱۰۰نسبت به معرفی افراد متخلف به محاکم اداری و
انضباطی اقدام شود ،اظهار کرد :آنچه که اتفاق افتاده این
است که برخی افراد در شهرداری بدون رعایت صرفه و
صالح مردم اجازه ساخت پل هوایی و زیرگذر را دادهاند
که این افراد را به محاکم اداری و انضباطی معرفی میکنیم.
شهردار منطقه یک تهران ادامه داد ۸۹ :گود در منطقه
یک وجود دارد که  ۴۵مورد آنها رها شده است و این گودها
به صورت مستمر توسط کمیته ایمنی رصد میشوند.
وی گفت :پروژه ساخت و ساخت سازمان تامین
اجتماعی واقع در نیاوران (شمال پایتخت) که اواخر خرداد
امسال به دلیل بروز خطرهای گودبرداری آن متوقف شد،
یکی از  ۶۲پرونده برج -باغ است وسازمان تأمین اجتماعی
تا زمان مرمت ،پایدارسازی گود و حل مشکالت آن موظف
به پرداخت ماهانه  ۱۰میلیون تومان به مالکان واحدهای
اطراف برای اجاره بها شده است .به گفته وی قنات این
مسیر نیز ایمنسازی و خطر از حالت بحران خارج و با
هماهنگی شهردار تهران باوجود نیلینگ ،پایدارسازی گود
نیز آغاز شده است .وی عنوان کرد :در گذشته روالی وجود
داشت که برای تسریع در امور کار گودبرداری و تجهیز
کارگاه قبل از صدور پروانه انجام میشد که در حال حاضر
این موضوع برچیده شده است.

