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معاون مالي و اداري شهرداري تهران
تأكيد كرد

گزارش هفته

توجه دولت به موضوع حملونقل
عمومي بيش از گذشته

چهارشنبه  20فروردین  1393شماره 501

معاون مالي و اداري شهرداري تهران با بيان اينكه در بودجه سال آينده
شهرداري به موضوع بازپرداخت فاينانسها توجه شده است ،گفت:
«در بودجه شهرداري به بازپرداخت كل فاينانس توجه و در اين زمينه
پيشبيني ش��ده است كه اين كار در سه بخش در سال جاري اجرايي
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ح��ال و ه��واي نوروزي ،جلوه خاصي به بوس��تان ب��زرگ نهجالبالغ��ه داده بود؛ از
طرفي درش��كههايي كه ش��هروندان را از جلوي در ورودي تا محل برگزاري برنامه
«ميهمان مهران» يا «مهماني ياس در بهار» ميرس��اندند جذابيت متفاوتي را براي
بازديدكنندگان ايجاد كرده بود« .ذبيح اله زارع» معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه،
با اش��اره به نگاه ويژه ش��هرداري تهران در سال نو به موضوع گردشگري شهر تهران گفت« :با
توجه به ظرفيت باال و برجس��ته ش��هر تهران بهعنوان يكي از مكانهاي گردش��گري كشور،
مديري��ت ش��هري تهران همه تالش خود را به كار گرفت تا ب��ا اجراي طرح «مهمان طهران»
رضايت شهروندان و مسافران را جلب كند ».آنطور كه زارع ميگويد برنامه مهماني ياس در
بهار نيز ؟؟؟ به مدت  11ش��ب با ويژهبرنامههاي متنوع فرهنگي و ورزش��ي و تفريحي ميزبان
شهروندان و مسافران نوروزي شهر تهران بوده است.

ش��ود ».دكتر حسين محمد پورزرندي با تأكيد بر لزوم توجه به مشكالت
ش��هر تهران بهويژه حملونقل عمومي اظه��ار كرد« :موضوع حمل نقل
عمومي و گسترش آن از نيازهاي شهر تهران است كه طي سالهاي گذشته
از سوي مديريت شهري به آن توجه ويژهاي شده است».
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از پر مخاطبتري��ن غرفهای كه
حسابي توجه شهروندان را جلب
ك��رده ب��ود غرفه تي��ر و كمان و
تفن��گ بادی ب��ود .عالقهمندان اين رش��ته
ورزشي بهصورت رايگان در اين غرفه ورزش
ميكردند جالب اس��ت بدانيد كه ش��هردار
منطق��ه نيز در بازديدي كه از اين بوس��تان
داشت به غرفه تير و كمان رفت با شهروندان
ديگر مسابقه داد .ذبيح اله زارع درباره پايگاه
اطالعرس��اني درب��اره برنامهه��اي نوروزي
و گردش��گري گفت« :اس��تقرار  6ايس��تگاه
اطالعرس��اني گردش��گري به همراه توزيع
نقشه گردشگري تهران و ثبتنام شهروندان
در محل براي استفاده از تورهاي تهرانگردي
از ديگر فعاليتهاي مهم اين برنامه بود».

بوستان نهجالبالغه در ايام نوروز ميزبان
جشنواره گردشگري و تفريحي «مهمان طهران» بود

مهماني ياس در بهار
سحررمضانعلیپور
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يكي ديگر از غرفهها ،غرفههاي س��فال و نقاشي و بازي و سرگرمي كودكان بود
در اين غرفهها كودكان و نوجوانان ميتوانستند در كنار خانواده به بازي و نقاشي
و ساخت سفال بپردازند .معاون فرهنگي اجتماعي منطقه با اشاره به برنامههاي
ديگر جشنواره«مهماني ياس در بهار» اظهار داشت« :برپايي غرفه عكاسي سنتي تهران قديم،
طراحي س��فر به تهران قديم با تأمين  10دس��تگاه درشكه حمل مسافرو صحنهسازي تهران
قديم  ،ايس��تگاههاي رش��تههاي ورزش��ي مختلف پردهخواني و نقالي ،ايستگاه نمايش شهر
فرنگ ،ايستگاه فعاليتهاي كودكانه راهاندازي كاروان عزاداري ابن فاطميون ،غرفههاي عرضه
س��وغات شهرهاي ايران ،صنايعدستي ،ايس��تگاه راديو ،زمين بازي آيينهاي سنتي از ديگر
بخشهاي اين جشنواره بود».

آنهاي�ي ك�ه در ايام نوروز ترجيح دادند به جاي مس�افرت به ش�هرهاي ديگر ،ماندن در
پايتخ�ت خل�وت و ب�دون دود ودم را تجربه كنند خ�وب ميدانند ك�ه در تعطيالت نوروز
برنامههاي ويژهاي در بوستانهاي شهر بهخصوص در بوستان بزرگ نهجالبالغه برگزار شد.
يكي از اين برنامهها كه مورد توجه ش�هروندان قرار گرفت برنامه مهمان طهران بود كه در
منطقه ما در بوس�تان نهجالبالغه تدارك ديده ش�ده بود و هر روز ش�هروندان بس�ياري به
اين بوس�تان ميآمدند .اگر در اي�ن ايام در تهران نبوديد در اين گزارش با ماهمراه ش�ويد
برنامههايي كه هر روز از ساعت  4بعد از ظهر تا پاسي از شب ادامه داشت.
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ب��ه گفته ش��هروندان يكي از بهتري��ن و پر مخاطبترين بخشهای این جش��نواره،
گ��ذر به تهران قدي��م بود ،تصاوير زيباي تهران  ،1300ش��هر فرنگ ،مردي هندوانه
فروش كه هندوانههايش به ارزش 2زار بود .به گفته مسئوالن شهرداري ايستگاههاي
اطالعرس��اني نقش مهمي را در هدايت ش��هروندان و غنيسازي اوقات فراغت آنها در ايام نوروز
داش��تند و بيش از  32600نفر از ش��هروندان به ايستگاههاي اطالعرس��اني مراجعه كردند و با
گرفتن نقشه گردشگري تهران و بستههاي فرهنگي نوروزي از راهنمايي كارشناسان حاضر نيز
بهرهمند شدند.

