فرهنگ هفته

چهارشنبه  8آبان  1392شماره 480

عضو كميسيون عمران شوراي شهر
تهران:

طرحهاي عمراني بايد صرفه
اقتصادي داشته باشند

عضو كميس��يون عمران و حملونقل شوراي ش��هر تهران با تأكيد بر ضرورت
اس��تفاده بهين��ه از فضاهاي زيرس��طحي ،گفت :ع�لاوه بر توس��عه مترو كه
برنامه قطعي مديريت ش��هري در دوره حاضر خواهد بود ،س��اخت تونلهاي
زيرسطحي به طول چند صدمتر براي حل گرههاي ترافيكي بايد در برنامههاي

نگرش متفاوت به استادان فرهنگ و هنر
رئيس س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران از ظرفيته��اي فرهنگي و هنري منطقه
ميگويد و توضيح ميدهد« :نگرش س��ازمان فرهنگي و هنري نسبت به منطقه 2و محلههايش
معطوف به دورنماي اصلي توسعه فرهنگي براساس ديدگاه جامعه اسالمي است .بنابراين ،تالش
براي تقويت فرهنگ ملي و اس�لامي در اين محدوده نيازمند به بررسيهاي كارشناسي در رابطه
با ويژگيهاي خاص شهروندان اين منطقه است».
خوراكيان تصريح ميكند« :فرهنگس��راي ابنسينا با تش��كيل كانونهاي مختلف فرهنگي و
اجتماع��ي بخش عظيم��ي از توانمنديها و ظرفيتهاي محلههاي اين منطق��ه را به كار گرفته
است و با برنامهريزيهاي مختلف سعي در جلب مشاركت شهروندان دارد .بايد توجه كرد كه در
فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران ،پاسخگويي به مخاطبان در اولويت كارها قرار
گرفته است و به تعامل با مخاطبان ،ارتباط دوسويه با آنان و ارائه خدمات متنوع و متناسب با نياز
گروههاي مخاطب ،توجه خاص دارد».

تجليل از بزرگان
رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران ميگويد« :تجليل از پيشكسوتان و چهرههاي
ارزش��مند علمي و هنري يكي از اقداماتي اس��ت كه بهطور جدي از طرف اين سازمان در مناطق
بيس��تودوگانه پيگيري و اجرا ميشود؛ در اين زمينه باش��گاه ادبي ايران زمين در فرهنگسراي
ابنس��ينا فعاليتهاي شايس��تهاي انجام داده است .بايد براي همه كساني كه به نوعي در توسعه
فرهنگ ،هنر و ادبيات كش��ور نقش داش��تهاند ارزش ويژه قائل شد؛ بزرگاني هستند كه هرچقدر
برايش��ان مراس��م قدرداني و بزرگداشت برگزار شود ،ناچيز اس��ت چون ارزش كار آنان غيرقابل
ارزيابي است».

كيفيت باالي برنامههاي باشگاه ادبي ايران زمين
خوراكيان شناسايي و استفاده از همه ظرفيتهاي موجود را نكته ضروري توسعه فرهنگ در
شهر ميداند و ميگويد« :استادان فرهنگ و هنر منطقه 2از جمله ظرفيتهاي مناسب براي رشد
توانمندهاي نسل امروز هستند كه زمينه مناسبي را براي ارتقاي سرمايههاي ارزشمند به وجود
آوردهاند .باشگاه ادبي ايران زمين اقدامات خوبي را انجام ميدهد و يكي از بزرگترين مالكهايش
اس��تفاده از همكاري و مشاركت استادان برجسته اس��ت .با اينكه اين باشگاه ادبي ،سابقه زيادي
ندارد ،ولي توانسته محافل ادبي بسيار خوبي را با كيفيت باال برگزار كند .تالش ميكنيم اينگونه
گروهها و انجمنها را تقويت كنيم ،چون اين فعاليتها مركز نيروس��ازي و آشنايي نسل جوان با
فرهيختگان و اهالي ادب و هنر است كه بركات زيادي را به دنبال دارد».

توسعه سرانههاي فرهنگي
رئيس س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران با بيان اينكه فرهنگس��راي ابنسينا تنها
فرهنگس��راي منطقه 2اس��ت ،درباره توس��عه س��رانههاي فرهنگ��ي و هنري منطق��ه ميگويد:
«مكانهاي مربوط به س��ازمان فرهنگي و هنري در منطقه 2بس��يار كم است.
اكن��ون با كم��ك ش��هردار منطق��ه مكانهاي
بهتري در اختيار س��ازمان قرار گرفته اس��ت».
وي ميافزاي��د« :در اين زمين��ه در حال اجراي
طرح جانمايي مكانه��اي مورد نياز در مناطق
هس��تيم كه اين طرح بهصورت اليحهاي براي
در نظر گرفتن بودجه به ش��هرداري تهران ارائه
ميش��ود تا بتوانيم در زمان 5س��اله ،مكانهاي
مورد نياز مناطق را مش��خص و ساختمانهايي
را ب��ا كاربرد فرهنگ��ي در آنها بس��ازيم ».وي از
همكاري و مش��اركت مديران محله براي اجراي
بهت��ر و بيش��تر برنامههاي فرهنگ��ي در محلهها
ميگويد و ميافزايد« :معموالً برنامههاي س��ازمان
با همكاري مديرانسراهاي محله انجام ميشود كه
سبب تسريع آموزشهاي شهروندي ميشود».
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آتي ش��هرداري گنجانده ش��ود .به گزارش خبرنگار همشهري محله« ،محسن
سرخو»گفت:ميتواندرمعابر،تقاطعهاوبهويژهميادينپ رترددشهر،تونلهاي
زيرسطحي براي عبور خودروها ساخت كرد تا از اتالف وقت مردم و هزينههاي
گزاف ناشي از ترافيك همچون آلودگي هوا و هدررفت سوخت جلوگيري شود. .

مراكز فرهنگي منطقه را بشناسیم
درس��ت اس��ت كه در منطقه يك فرهنگسرا بيش��تر نداريم ،ولي ميتوانيم با يك
نگاه به سرانههاي فرهنگي و هنري محلهها ،جدا از حضور چهرههاي شاخص هنري،
برآوردي از موقعيت فرهنگي منطقه داش��ته باش��يم كه اي��ن موضوع از برج ميالد
كه بزرگترين مركز فرهنگي ،هنري و تفريحي شهر محسوب ميشود تا كتابخانهها،
خانههاي فرهنگ وس��راهاي محل��ه در كوچهپسكوچههاي منطقه ك��ه با رويكردي
فرهنگي ،هنري و اجتماعي فعاليت ميكنند ،قابل بررسي است .شما نيز ميتوانيد
به يكي از اين مراكز برويد و براساس عالقهتان در برنامههايشان مشاركت داشته
باشيد.

فرهنگسرا و اماكن فرهنگي

برج ميالد :بزرگراه ش��يخ فضلاهللنوري ،ورودي بزرگراه ش��هيد همت ،كنارگذر
اختصاصي برج ميالدـ ۸۴۳۶۱۰۰۰
فرهنگس��راي ابنس��ينا :ش��هرك قدس(غ��رب) ،خياي��ان ايران زمين ش��ماليـ
88070403
خان��ه فرهن��گ نصر :ك��وي نصر ،خياب��ان چهارم ،س��اختمان ناحيه 3ش��هرداريـ
88278361
خان��ه فرهنگ زنج��ان :خيابان بهب��ودي ،كوچه ش��هيد ش��كاريـ 66024140ـ
66043208

سراي محله

محله بوعلي :خيابان بوعلي ،دفتر شوراياري محله بوعلي
محله س��عادتآباد :خيابان س��عادتآباد ،باالتر از ميدان شهيد تهراني مقدم(كاج)،
بوستانشقايق،مجاورخانهسالمت
محله مديريت :خيابان عالمه جنوبي ،خيابان24شرقي ،بوستان سالمت
محله كوهسار :كوهسار ،دركه ،انتهاي سيد مفيدي
محله پونك :بزرگراه اشرفي اصفهاني ،بلوار پونك ،حسينيه پونك
محله شهيد چوبتراش :بزرگراه جناح ،ابتداي بلوار شهيد گالب
محله شهيد خرمرودي :بلوار مرزداران ،زيرگذر پل يادگار امام(ره) ،خيابان شقايق،
مجموعهورزشيآيديننيكخواهبهرامي
محله صادقيه ش��مالي و ش��هرك هم��ا :بزرگراه اش��رفي اصفهاني ،باالت��ر از تقاطع
مرزداران ،كوچه سادات
محله صادقيه :ستارخان ،بلوار شهداي صادقيه ،خانه سالمت صادقيه
محله شهرآرا :خيابان شهرآرا ،داخل بوستان شهرآرا ،سراي محله شهرآرا
محله كوي نصر :خيابان كوي نصر ،انتهاي خيابان سيام ،خانه سالمت گفتوگو
محله پرديس��ان :بلوار مرزداران ،بين خيابان دان��ش و البرز ،مجاور داروخانه دكتر
معينزاده ،پالك ،68طبقه اول
محله شهرك آزمايش :خيابان اطاعتي جنوبي ،خيابان مهدي سوم ،كارگاه زيباسازي
محله تهران ويال :خيابان ستارخان ،خيابان صفويان ،كوچه ربيعي ،پالك7
محله برق آلستوم :خيابان ستارخان ،خيايان نيرو ،كوچه ششم ،پالك9
محله تيموري :خيابان س��تارخان ،خيايان همايونشهر جنوبي ،سالن ورزشگاه شهيد
تيموري،طبقه2
محله طرشت :بلوار شهيد صالحي ،بعد از ميدان سما ،نبش خيابان ولدخاني جنوبي
محله همايونشهر :خيابان ستارخان ،خيابان شهيد حبيباهلل ،پالك ،249طبقه اول
محله توحيد :خيايان بهبودي ،كوچه شهيد شكاري ،پالك4
محله زنجان :خيابان شهيد حبيباللهي ،روبهروي اداره ثبت احوال ،خانه سالمت زنجان
محله شادمهر :خيابان شهيد حبيبالهي ،دريان نو ،ابتداي زنجان شمالي ،تقاطع شهيد
متوليان،مجموعهورزشيشهيدشوشتري
محله ايوانك :شهرك قدس ،بلوار ايوانك غرب ،گلافشان جنوبي ،سراي محله ايوانك
محله دريا :شهرك قدس ،بلوار دريا ،بوستان دالوران
محله شهرك قدس :شهرك قدس ،بلوار خوردين ،تقاطع بلوار شهيد دادمان
محله آسمانها :خيابان آسمانها ،سراي محله آسمانها
محله درختي :خيابان درختي ،سراي محله درختي
محله فرحزاد :بزرگراه يادگار امام(ره) ،بعد از سهراه فرحزاد ،خيابان برادران فيروزي،
خيابان امامزاده داود(ع) ،بوستان گلپاد ،سراي محله گلپاد
محله مخابرات :انتهاي بلوار پيام ،ميدان بهرود ،كتابخانه پرواز
محله پرواز :بزرگراه يادگار امام(ره) ،خيابان فرحزاد جنوبي ،ساختمان قديم شهرداري
ناحيه ،9خانه سالمت فرحزاد
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نرسيده به بلوار مرزدارانـ 44262277
كتابخانه ش��هيد چمران :تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و شيخ فضلاهلل ،بوستان
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