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معاون امور شهري شهردار منطقه
اعالم كرد

طرحهاي توس��عهاي بس��ياري در حوزه فضاي س��بز طراحي ش��ده و در
ح��ال بهرهبرداري اس��ت .به گ��زارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،معاون
امور ش��هري ش��هردار منطقه در اين باره گفت« :س��اخت فضاي سبز در
بزرگ��راه يادگار امام(ره) حد فاصل ايوانك تا ش��هيد دادمان به مس��احت

بهرهبرداري از طرحهاي
توسعهاي فضاي سبز

15

3500مترمرب��ع ،بازپيرايي ورودي و خروجيهاي بزرگراه ش��هيد حكيم
و بزرگ��راه يادگار امام(ره) به مس��احت 32هزارمترمربع ،س��اخت فضاي
س��بز در جنوب بزرگراه شهيدحكيم به مساحت 23هزارمترمربع از جمله
طرحهاي توسعهاي فضاي سبز ايجاد شده در منطقه است».

تا پايان ماه مبارك رمضان برنامههاي
ويژهای دربرج ميالد برپاست

میالد تو را
ميخواند
زکیه سعیدی

عکس :حامد فرجاله

مجموع�ه فرهنگ�ي ب�رج ميلاد بهعنوان
يكي از جاذبههاي گردش�گري شهر تهران در

برپايي جش��نواره بينالمللي ماه رمضان با ميزباني چهرههاي ش��اخص هنري از جمله برنامههايي است
كه با استقبال شهروندان روبهرو شده است .برج ميالد در جشنواره رمضان بابرپايي حدود100غرفه
(42عنوان برنامه) پذيراي مهمانان اس��ت .همچنين در بخش بينالملل جشنواره رمضان 15كشور از
جمله پاكستان ،بنگالدش ،لبنان ،تاجيكس��تان ،اندونزي ،هلند ،بلژيك ،اوگاندا ،افغانستان و فلسطين
حضور دارند و آداب ،فرهنگ و رسوم رمضاني كشورهاي اسالمي و مسلمانان را معرفي ميكنند.

ش�بهاي ماه مبارك رمضان وي�ژه برنامههاي
گس�تردهاي ب�راي ش�هروندان ت�دارك ديده
تا عموم پايتختنش�ينان از ك�ودك گرفته تا
س�المند اوقات فراغت پرباري داش�ته باشند.
برگ�زاري نمايش�گاههاي مختلف ب�ا موضوع
رمض�ان و برپاي�ي جش�نواره بينالملل�ي ماه
رمضان در ميان كش�ورهاي اسلامي و اطعام
ايتام از برنامههاي اصلي برج ميالد تهران براي
شهروندان است.

نمايش��گاههاي مختلف ب��ا موض��وع رمضان و
موس��يقيهاي محل��ي ايراني با حض��ور اقوام
آذري ،خراس��اني وكردس��تاني ،نمايشگاههاي
هنر ديني و نمايش��گاه فرش دستباف عشاير
برنامهه��اي هنري اين جش��نواره را تش��كيل
ميده��د .برگ��زاري نشس��تهاي موضوع��ي،
كارگاه آموزش��ي روي��ت ه�لال م��اه رمضان،
راهان��دازي غرف��ه ق��رآن بخواني��د جاي��زه
بگيريد ،برگزاري مراس��م ش��بهاي قراني با
حض��ور قاريان مص��ري و ايراني ه��م از ديگر
برنامههاست.

مجموعه فرهنگي برج ميالد تا پايان ماه پربركت رمضان ميزبان ش��هروندان و گردش��گران در لحظات افطار نيز
خواهد بود .همچنين ش��هروندان عالقهمند ميتوانند س��فرههاي افطاري خود را به برج ميالد تهران آورده و در
فضاه��اي اطراف برج ،عالوه بر اس��تفاده از برنامههاي گس��ترده اي��ن مجموعه فرهنگي ،روزه خ��ود را باز كنند.
جشنواره رمضان ميراث مسلمانان و راهاندازي غرفههاي بينالملل كشورهاي اسالمي از جمله برنامههايي است
كه ميتوانيد در برج ميالد ببينيد.

برگزاري 10غرفه ورزشي و  10غرفه تفريحي ،چادرهاي عشايري  10قوم ايراني با فرهنگهاي مختلف
و غذاهاي ايراني از بخشهاي متنوع اين جشنواره است .نمايشگاه هنرهاي اسالمي ،نمايشگاه خيريه،
نمايش��گاه سوغات و صنايعدس��تي ،اكسپوي سفال كاربردي ،نمايشگاه زيس��تمحيطي ،نمايشگاه غذا،
خودروهاي كالس��يك ،رواق هنرهاي ايراني و اكس��پوي بينالمللي هنرهاي قرآني ،نورافش��اني ليزري
روي بدنه برج ميالد ،در عيد فطر هم از ديگر نمايشگاههاي برپاشده در ايام ماه رمضان در بخشهاي
مختلف برج ميالد تهران است.

هر شب برج ميالد ميزبان  ۵۰نفر از ايتام
خواهد بود .شهروندان ميتوانند در طرح
ايتام كودكان با مسئوالن مجموعه فرهنگي
ب��رج مي�لاد مش��اركت ك��رده وبهعن��وان
ش��هروندان س��خاوتمند افطاريهاي خود
را ب��راي ايت��ام آورده و از آنه��ا در س��ازه
رأس ب��رج ميالد ته��ران پذيراي��ي كنند.
عالقهمن��دان ب��ه هم��كاري در اين بخش
ميتوانن��د با واحد فرهنگ��ي و هنري برج
ميالد تهران ،تماس بگيرند.

