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در برج ميالد تدارك ديده شده است

اطعام ايتام ،برپايي نمايش��گاههاي مختلف با موضوع رمضان و جش��نواره
بينالمللي ماه رمضان در ميان كش��ورهاي اسالمي از برنامههاي اين روزها
در برج ميالد اس��ت .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،به گفته مديرعامل
برج ميالد برگزاري جشنواره بينالمللي هنرهاي قرآني ،برنامه ويژه سالروز

شب زندهداري در بلندترين
برج مخابراتي كشور
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ميالد امام حس��ن مجتبي(ع) ،تصويرسازي با موضوع فلسطين به مناسبت
روز قدس ،نورافشاني ليزري بر بدنه برج ميالد در عيد فطر از جمله برنامهها
در برج ميالد اس��ت .بازديدكنندگان از ابتداي ماه رمضان ميتوانند از ساعت
 18تا 2بامداد از نمايشگاه و برج ميالد بازديد كنند.

كارشناس
كمبودها و مشكالت منطقه در گفتوگو با «هادي ساعي»
عضو شوراي شهر

تعداد ورزشگاههاي دولتي منطقه كم است

بعد از ساعت مالقات مردمي بهترين موقع براي مصاحبه با «هادي ساعي»
عضو شوراي شهر تهران است .با اين هممحلهاي درباره دور جديد شوراي شهر
و برنامههاي شورا براي منطقه در منطقه گفتوگو كرديم.

12:30

ارجاع به معاون

تا به اين ساعت حدود  40شهروند توانستهاند با شهردار منطقه مالقات كنند
اما به نظر ميرس�د هرچه به س�اعات پاياني مالقات نزديك ميش�ويم بر تعداد
مراجعان هم افزوده ميش�ود .ش�هروند بعدي به دليل پلمب ش�دن در ورودي
پاساژش به مالقات شهردار آمده است« .عابد ملكي» با حوصله برايش علت اين
پلمب را توضيح ميدهد و او را براي حل اختالف با حوزه شهرس�ازي به معاون
خود ارجاع ميدهد.
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مالقات اميرحسين فشنگچي با شهردار

در ميان افرادي كه براي امروز وقت گرفتهاند نوبت به «اميرحسين فشنگچي»
بازيكن تيم پرسپوليس ميشود شهردار منطقه او را هم مانند ديگر شهروندان
راهنمايي كرده و دستور الزم را براي پروندهاش صادر ميكند.

13:45

اصغر حاجیلو هم قول ميگيرد

جلس�ه مالقات مردمي شهرداري منطقه با شهروندان درحال رو پايان است
كه«اصغ�ر حاجيلو» آخري�ن مراجعهكننده هم وارد ميش�ود« .اصغر حاجيلو»،
مج�ري ش�بكه  3تلويزيون ه�م از اهالي منطقه اس�ت و براي مش�كل آبياري
درختان محله خود پيش شهردار آمده است .او با قول مساعد شهردار از سالن
كنفرانس شهرداري خارج ميشود.

مالقات مردمي به روايت آمار
هر هفته حدود  40نفر با شهردار منطقه مالقات ميكنند .آمار و ارقام زير نشاندهنده
درخواستهاي مردم از بخشهاي مختلف شهرداري است.

اداره آمد:
32درصد

اداره
شهرسازي:
29درصد

اداره اجراي
احكام:
27درصد

اداره امالك:
7درصد

ديگر موارد :اداره ترافيك
5درصد
5درصد

براي دوره جديد شوراي شهرچه كارهايي را در نظر داريد؟
برنامههايي در ش��وراي ش��هر در حال اجرا بوده كه بعض��ي از اين برنامهها
بهصورت نيمهكاره مانده است كه در اين دوره سعي ما بر اين است برنامههاي
نيمهكاره را به پايان برسانيم و برنامههاي جديد شورا را پيگيري كنيم.
ورزش محلهها يكي از موضوعهايي اس�ت كه دردورههاي مختلف
ش�وراي شهر خيلي جدي پيگيري ميشود فكر ميكنيد در منطقه ما
چه كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد؟
در  6س��الي كه افتخار عضويت در شوراي اسالمي شهر را داشتهام اتفاقات
خوبي در اين زمينه افتاده است .سياست گسترش ورزش همگاني در محلهها
از س��وي شهرداري به خوبي پيگيري ش��ده و خوشبختانه با استقبال مناسب
شهروندان اين مهم اجراشده است .اكنون هم به دنبال اين هستيم كه ساعات
ورزش ش��هروندان تهراني را باال ببريم تا ورزش جزيي از س��بد كاالی زندگي
شهروندان شود .در واقع بايد شرايط را به گونهاي ايجاد كنيم تا همه شهروندان
تهراني در هر گروه سني از امكانات ورزشي عمومي شهري استفاده كنند.
شما بهعنوان يك ورزشكار و قهرمان ملي كه در اين منطقه زندگي
ميكند فكر ميكنيد امكانات ورزشي اين محدوده كافي است؟
در منطقه كمبود فضاهاي ورزشي دارد .مجموعه ورزشي خصوصي بسياري
در اين منطقه فعاليت ميكنند ،اما مجموعه ورزشهاي دولتي كه فعال هستند
تعدادشان كم است و بايد افزايش پيدا كند.
چندس�الي است كه مجموعه ورزشي فرحزاد در حال ساخت است
شوراي شهر براي پايان اين طرح چه برنامهاي دارد؟
مجموعه ورزش��ي فرحزاد تنها ورزشگاهي اس��ت كه از  2سال گذشته در
شوراي شهر مصوب شده تا پايان طرح ،هر سال بهصورت اختصاصي بودجهاي
به آن تعلق گيرد.
شما خودتان س�اكن اين منطقه هستيد و هر روز سر چهارراههاي
اين منطقه باكودكان كار روبهرو ميش�ويد آيا براي حل اين معضل در
شوراي شهر چارهاي انديشيده شده است؟
بحث كودكان كار بحث گستردهاي است در واقع از چند منظر بايد پيگيري
ش��ود اول از همه به برنامهريزي براي فرهنگسازي در بين مردم احتياج دارد.
هرچه بيش��تر به اين بچهها كمك ش��ود تا آنها درآمد بيشتري نسبت به روز
قبل داشته باشند امكان جمعآوري آنها از خيابان كمتر خواهد شد ،چون اگر
درآمد خوبي از اين راه به دست آورند بيشتر در خيابان ميمانند اين در حالي
اس��ت كه درآمد حاصله هم مال آنها نيست .در واقع فرد يا گروهي اين بچهها
را به استثمار در آورد تا با استفاده از احساسات شهروندان درآمدزايي كنند و
اين درآمد در جيب افراد س��ود جو ميرود .مهمتر از همه اينكه براي حل اين
مسئله به همكاري بيشتر سازمانها از جمله بهزيستي با شهرداري نياز داريم
كه اميدوارم اين همكاري صميمانه به جمعآوري كودكان كار بينجامد.
كارتنخواب و متكديان هم در منطقه ما كم نيستند!
متأسفانه يكي از معضالتي كه در اين منطقه بيشتر به چشم ميآيد وجود
كارتنخوابه��ا و متكديان اس��ت كه به دليل جاذبههاي گردش��گري به اين
منطقه ميآيند .متأسفانه در اين خصوص با مشكل نقص قانون روبهرو هستيم.
چون ش��هرداري براي جمعآوري اين افراد ب��ه خوبي و در بعضي مواقع حتي
بيش��تر از حد انتظار عمل ميكند و اين افراد را به بهزيس��تي تحويل ميدهد.
بهزيستي هم با توجه به امكانات محدودي كه دارد در حد توان از آنها نگهداري
ميكند .اما بعد از مدتي اين افراد دوباره در جامعه بدون حمايت رها ميشود و
به اين چرخه برميگردند .متأسفانه اين بخش متوليان مختلفي دارد كه پيگير
هستند اما به دليل نقص قانون اين چرخه معيوب همچنان ادامه دارد.
مشكل ساختوس�از در ارتفاعات هزار و  800متري به كجا كشيده
شد؟
خوشبختانه با نظر مقام معظم رهبري و هماهنگي بين دستگاههاي مختلف
اين مش��كل به خوبي مرتفع ش��د و با تمهيداتي كه در شهرداري منطقه  2به
اجرا در آمده است توانسته است كامالاز سواستفاده سودجويان جلوگيري كند.

