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پنجره

چهارشنبه  18اردیبهشت  1392شماره 455
آلودگي هوا :جعفر تش��كري هاش��مي ،معاون حملونقل و ترافيك شهردار تهران گفت :نبايد تنها در
ظاهر نشان دهيم كه به فكر منافع محرومان هستيم ،زيرا چرا كه همان محرومان پيش از
هر چيز سالمت خود را خواهان هستند كه متأسفانه به دليل آلودگي هوا در خطر است.
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معاون امور اجتماعي و فرهنگي
شهردار تهران تأكيد كرد

جشنوارهشمسه،فرصتتبديل
شهرداريبهنهادياجتماعي

اختتامي��ه دومي��ن جش��نواره شمس��ه آييني با
حض��ور مع��اون ام��ور اجتماعي و فرهنگي ش��هردار
تهران در س��الن همايشهاي برج ميالد برگزار ش��د.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،در اين مراسم
دكتر«سيدمحمدهادي ايازي» با تأكيد براينكه اكنون ديگر سازمان خدماتي
ش��هرداري كام ً
ال به نهادي اجتماعي تبديل ش��ده گف��ت« :اميدواريم با اين
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معاون خدمات شهري شهردار
منطقه خبر داد

اجراي طرحهاي كاشي
شكسته

زيباس��ازي ديواره��ا و بدن��ه پلهاي س��وارهرو با
كاش��يهاي شكس��ته در منطقه در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،معاون خدمات
شهري و فضاي سبز شهردار منطقه در اين باره گفت:
«براي زيباسازي معابر منطقه و تزيين ديوارهها و بدنه پلهاي سوارهرو از كاشي
شكس��ته و طرح روي كاشي در مساحتي بالغ بر5هزار 260مترمربع استفاده

رويكرد شهرداري زمينه مشاركت بيشتر
مردم در همه عرصهها فراهم شود ».وي
در ادامه افزود« :با راهنماييهاي شهردار
تهران تالش گستردهاي با هدف حضور
بيشتر شهروندان در برنامهها و اقدامات
فرهنگي ش��هر در محلهها صورت داديم
طوري كه همه ساليق در عرصه حضور
داش��ته باش��ند».ايازي با بيان اينكه در
اي��ن دوره از جش��نواره ،حوزههاي دعا
و نياي��ش ،خوشنويس��ي ،گرافي��ك و
كاريكاتور به جمع رش��تهها اضافه شده اس��ت ،گفت« :در اين دوره عالوه بر
برگزاري اختتاميه 12رشته ،از برگزيدگان به شكل ويژه قدرداني ميشود».
شده است«».س��يد مرتضي علمالهدي»
اف��زود« :اج��راي كاش��ي شكس��ته در
حاش��يه بزرگراه يادگار امام(ره) ،زير پل
كوهس��تان و حاشيه بزرگراه نيايش ،زير
پل فرحزادي در مس��احتي معادل 830
مترمربع ب��راي افزاي��ش زيبايي بصري
ب��هزودي ب��ه پايان ميرس��د ».به گفته
معاون خدمات ش��هري شهردار منطقه،
تاكنون زيباس��ازي به وس��يله كاش��ي
شكس��ته با طرحهايي زيب��ا زير پلهاي
فرهنگ و كوي فراز ،ميدان صنعت ،بزرگراه ش��يخ فضلاهللنوري و ش��هرك
بوعلي اجرا شده است.

آموزش هفته
برپاييدورهآموزشيمديريتبحران
واحد آموزش س��تاد مديريت بحران منطقه هفته
گذش��ته روزهاي پركاري را پش��ت س��ر گذراند .به
گزارش خبرنگار همش��هري محله ،يكي از دورههاي
آموزشي كه اين ستاد برگزار كرد در مجتمع آموزشي
استثنايي ارشاد بود .در اين دوره اوليا و مربيان مركز

دیگه چه خبر؟
شرح صحيفه سجاديه

آموزش��ي ارش��اد ،با توجه به استثنايي
ب��ودن دانشآم��وزان با ن��كات ايمني و
حفاظ��ت از دانشآم��وزان در من��زل و
مدرسه در زمان بحران بهويژه زلزله آشنا
شدند.

دوشنبه

فرهنگس��راي ابنس��ينا براي آش��نايي ب��ا مباني و
مفاهيم ديني ،سلس��له نشستهاي شرح «صحيفه
س��جاديه» را ب��ا حضور حجتاالس�لام«علي اكبري»
در روزهاي دوش��نبه ساعت 18:30برگزار ميكند.
عموم عالقهمندان ميتوانند در اين برنامه ش��ركت
كنند.

سه شنبه

برپايي نشست رند حافظ و انسان معاصر

سلس��له نشس��تهاي «رند حافظ و انسان معاصر»
توسط مسئوالن فرهنگسراي ابنسينا براي آشنايي
با مسائل انسان معاصر در تفكرات حافظ ،بازخواني
س��نت فكري ايران��يـ اس�لامي و نيازهاي انس��ان
معاصر برپ��ا ميش��ود .عالقهمندان به ش��ركت در
اين نشست ميتوان چهارشنبهها ساعت 17:30به
فرهنگسرا بروند.

چهارشنبه
برگزاري نمايشگاه خوشنويسي

نمايش��گاه نگارگ��ري و خوشنويس��ي با عن��وان «راز
ش��وريدگي» در نگارخان��ه فرهنگس��راي ابنس��ينا
برپا ش��ده اس��ت .در اين نمايش��گاه آثار گروهي از
هنرمندان رشتههاي نگارگري ،تذهيب و خوشنويسي
با تكنيك گواش و آبرنگ به نمايش گذاش��ته ش��ده
اس��ت .عالقهمن��دان به بازدي��د تا  19ارديبهش��ت
فرصت دارند به فرهنگسراي ابنسينا مراجعه كنند.

عكس هفته
جشن میالد نور

با همکاری شهرداری منطقه و بسیج مسجد بقیع جشن ویژهای در سالروز
والدت حضرت زهرا(س) در خیابان دریان نو برگزار شد.
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پل روي جويها ناحيه 8نصب ش��د .به گفته مس��ئوالن شهرداري
ناحي��ه ،اين كار با هدف بهبود و افزايش ايمني ش��هروندان و تردد

آس��ان معل��والن و جانبازان ،ب��ا هماهنگ��ي اداره فن��ي و عمراني
شهرداري ناحيه انجام شد.

يادداشت

افزايش
زيباييهاي شهر
ي*
محمدجعفر 

ش��ايد در نگاه نخست براي همه
ما كه از دور ،دس��تي بر آتش داريم
ساخت و افتتاح يك آبشار با ارتفاع
36مت��ر و ع��رض 48مت��ر آنقدرها
جذاب نباش��د ،اما اگ��ر بدانيم اين
بزرگترين آبش��ار س��اخته بش��ر،
حداقل در خاورميانه اس��ت ،اندكي
برايم��ان ج��ذاب و نويدبخش براي
شهري زيبا ميشود.
روزه��ا پش��ت هم ميگ��ذرد و
ش��هر ما هر روز با تالش و پشتكار
جمعي،آبادتر از ديروز ميش��ود به
نحوي ك��ه از مديران ،مهندس��ان
و زحمتكش��ان گرفته ت��ا تك تك
ن آباداني را ارمغاني
ش��هروندان ،اي 
ب��راي آيندگان به ش��مار ميآوريم.
253روز پيش هنگامي كه شهردار
تهران در مراسم گشايش پل كابلي
دسترس��ي مجموع��ه ب��رج ميالد
تهران ،وع��ده س��اخت پاركي زيبا
را در اط��راف مجموع��ه برج ميالد
به ش��هروندان اعالم كرد ،چشمان
كنج��كاو م��ا به اطراف ب��رج ميالد
نشانه رفت.
آنگاه رفتي��م و آمديم و چمن و
نهال و گله��اي رنگارنگ را ديديم
و ت�لاش كارگران را از طلوع آفتاب
بر تپههاي اطراف ب��رج با نگاهمان
ط��ي كرديم و منتظر مانديم تا بهار
از راه برسد و عيدي انتظارمان ،نويد
به نتيجه رس��يدن تالش عزيزانمان
باش��د تا اينكه بش��ارت رس��يد كه
زيبايي ديگري به اين ش��هر اضافه
شده و ماحصل زحمت مهندسان و
كارگران ،منظرگاه نگاهمان را زيباتر
از پيش كرده است.
بهرهبرداري از آبش��ار برج ميالد
خبر خوشي بود تا اميدوار باشيم كه
پارك دلفينها ،پيست ماشينهاي
آرسي ،باشگاه س��واركاري ،پيست
دوچرخهس��واري و س��اير امكانات
مجموعه برج ميالد و بوس��تان آن
ني��ز بهزودي به بهرهبرداري برس��د
تا شهروندان بتوانند از آنها استفاده
كنند.
* مدير روابطعمومي برج ميالد

