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شــورای  ایمنــی  کمیتــه  رئیــس 
اســامی شــهر تهــران گفت: بررســی 
هــر هفتــه 3پرونــده در دادســتانی به 
قبــل از حادثــه مترو پــل برمی گــردد و 
هم اکنــون ســرعت رســیدگی بــه این 
مســئله افزایش پیــدا کرده و بــا توجه 
به رسیدگی های صورت گرفته، حتما 
تاکنون تعداد ساختمان بسیار پرخطر 
پایتخت کاهــش یافته اســت. مهدی 
بابایی گفت: اینکه تا امروز لیستی از 
ساختمان های پرخطر ارائه نداده ایم، 
به ایــن دلیل بــوده کــه می خواســتیم 
نظــر قطعــی ســازمان آتش نشــانی را 

داشته باشیم.

این روزها پایتخت حال و هوای دیگری دارد. سازمان 
زیباسازی شــهر تهران با نصب ریســه های رنگی و 
المان های حجمی، تهران را نورباران و آماده ضیافت 
عید غدیرخم کرده اســت. همچنین با رونمایی از 
7دیوارنگاره با مضامین موضــوع غدیر، فاتح خیبر، 
امامت و... در بزرگراه امام علی)ع( و برافراشته شدن 
50ابرپرچم مزین به نام امیرالمؤمنین)ع( در میادین 
مهم و پرتردد )میدان انقالب و آزادی(، پایتخت به نام 

علی)ع( متبرک می شود.
به گزارش همشهری، امســال یکی از شاخص ترین 
اتفاق های ضیافت عیدغدیر در بزرگراه امام علی)ع( 
رقم می خورد. به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهر تهران، آذین بندی و نورپردازی این بزرگراه در 
قالب یک طرح ویژه انجام شده است. آنطور که رضا 
صیادی عنوان کرده 7دیوارنگاره  در قالب نقاشــی و 
کاشی کاری از آثار استادانی چون مجتبی صادقی، 
حسن روح االمین، علی بحرینی و مصطفی گودرزی 
با موضــوع غدیر، فاتح خیبر، دیدار تــو با فاطمه در 
عرش عال و... در محــور بزرگراهی امام علی)ع( اجرا 
و همزمان با شــب عید غدیر رونمایی می شــوند. 
نصب المان حجمی »ضریح قلــب« نمادی از حرم 
امیر المومنین)ع( در قالب یک ابرســازه در میدان 

الغدیر )منطقه 4( هم اقدام دیگر سازمان زیباسازی 
شهر تهران در راســتای گرامیداشــت عید سعید 

غدیرخم است.

تهران غرق در نور شد
میدان ها و خیابان های شهر، نورپردازی و آذین بندی 
شده اند. ایوان انتظار میدان ولیعصر با ریسه های رنگی 
و تورهای سبزرنگ پوشیده شده و از امشب میزبان 
مهمانان جشن غدیرخم اســت. به گفته مدیرعامل 
ســازمان زیباســازی شــهر تهران عالوه بر نصب 
ریسه های رنگی، در 26میدان، خیابان و محورهای 
اصلی و بزرگراهی شــهر مانند میدان های تجریش، 
شهید طهرانی مقدم )کاج(، صادقیه، آزادی، ولیعصر، 
ونک، انقالب و بوستان های ملت، پلیس، والیت و فلکه 
دوم نیروی هوایی، بزرگراه شهید محالتی، بلوار ابوذر 
و... برنامه نورافشانی همراه با خلق تصاویر زیبا و جذاب 
امشب و فرداشب در آسمان پایتخت اجرا می شود. در 
میدان های ولیعصر، هفت تیر، منیریه، الغدیر، راه آهن، 
تجریش و تقاطع خیابان حافظ-کریم خان و در مسیر 
جشنواره مهمانی 10کیلومتری )حدفاصل تئاتر شهر 
تا پارک وی(، هم اقداماتی چون نورپردازی شهری و 
نصب المان های نوری چندوجهی مزین و منقش به 

نام امام علی)ع( صورت گرفته است.

اهدای مدال نشان علوی به هنرمندان
همزمان بــا عیــد غدیــر از هنرمندانی کــه آثار 

فاخری مزین بــه نام امام علی)ع( خلــق کرده اند، 
طی مراســمی تقدیر و مدال نشــان علوی به آنها 
اهدا می شــود. آنطور کــه صیادی عنــوان کرده 
جشنواره نشــان علوی رویدادی است که سازمان 
زیباســازی باهــدف انسجام بخشــی و حمایت از 
تولید و خلق آثــار فاخر با موضــوع فرهنگ علوی 
برنامه ریــزی و اجرا می کند. این مراســم با حضور 
هنرمندان کشــور در حوزه های سینما و تلویزیون، 
هنرهای نمایشــی، نقاشــی و تصویرگری، خط و 
 مجسمه سازی و موســیقی در عمارت عین الدوله

 برگزار می شود.

اکران طرح های گرافیکی روی سازه های شهری
اکران طرح هــای گرافیکــی و تصویرســازی ها با 
الگوبرداری از تصاویر جشن های عید غدیر در ادوار 
گذشته و همچنین رسوم اقوام مختلف روی سازه های 
شــهری و اهتزاز پرچم و کتل هــای مزین به متن 

»عیداهلل اکبر« و نصب عکس هایی از بارگاه مطهر امام 
علی)ع( در معابر اصلی و پرتردد تهران هم به مناسبت 
عید غدیر انجام می شود. آنطور که رضا صیادی عنوان 
کرده تصاویر و طرح های فرهنگی اکران شــده آثار 
فاخری هستند که توســط هنرمندان کشور خلق و 
از طریق فراخوان در اختیار سازمان زیباسازی قرار 

گرفته است.

اهتزاز پرچم های علوی 
نصب هزاران پرچم علی ولی اهلل در ســاختمان های 
شــاخص، بزرگراه ها، پل ها، ســازه ها و خیابان های 
شهر، اقدام دیگر سازمان زیباسازی شهر تهران است. 
همچنین به گفته صیادی حدود 50ابرپرچم هم تهیه 
شده است که در میادین مهم و پرتردد ازجمله میدان 
انقالب به اهتزاز درمی آیند. او تأکید کرد: »قصد داریم 
با نصب این پرچم ها در نقطه نقطه شهر، پایتخت را به 

نام امام علی)ع( متبرک کنیم.«

گالری غدیر روی دیوارهای شهر
به همت سازمان زیباسازی شهر تهران، ضیافت نور و هنر در عید غدیر برپا شده و از دیوارنگاره های جدید بزرگراه امام علی)ع( رونمایی می شود

مدیریت شهری تأکید دارد الزامات و مقررات ساختمان توسط شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای شهر تهران تصویب   شود

محدودشدن ساخت وساز با پیوست های حفاظتی و امنیتی
رعایت پیوست  های حفاظتی و امنیتی در اماکن عمومی 

گزارش2
مانند بانک ها، مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و 
صنعتی، شرکت ها و... شرط پایان کاری است که توسط 
شــهرداری صادر می شــود. این خبر مدتی پیش توسط سردار مهدی 
معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، اعالم شد اما مدیریت شهری 
این کار را سبب ایجاد محدودیت در ساخت وسازها و افزایش فرایند زمان 
صدور پروانه می داند. همچنین آنطور که اعضای شــورای شهر تهران و 
معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفته اند، اجرای این پیوست 

نیاز به بررسی و زمان دارد.
به گزارش همشهری، پیوست های حفاظتی و امنیتی در بند پ ماده108 
قانون ششم توســعه برای افزایش امنیت و ایمنی اماکن و پیشگیری از 
سرقت پیش بینی شــده است که به گفته ســردار مهدی معصوم بیگی، 
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کل کشور، آیین نامه نحوه اجرای این 
بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی 
با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی اســتان ها تهیه و اواخر سال 
گذشته در هیأت دولت تصویب شده است. براساس این مصوبه درصورت 
عدم رعایت پیوســت های حفاظتی و انتظامی در بناها شهرداری اجازه 
صدور پایان کار ندارد، اما مهدی چمران، رئیس پارلمان شهری مقررات و 
الزامات ساختمانی را منوط به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی 
و شورای شهر می داند و می  گوید: »اجرایی شــدن پیوست حفاظتی و 
انتظامی به فوریت امکان پذیر نیست و ضرورت دارد بیشتر مورد بررسی 

قرار گیرد.«

مانعی برای اجرای پروژه ها
شهرداری در تالش اســت تا زمان صدور پروانه را به 2ماه کاهش دهد اما 
مشروط کردن پایان کار بناها اعم از عمومی، تجاری و... به رعایت پیوست های 
حفاظتی و امنیتی قطعا زمان صدور پروانه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ چراکه 
به گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، چنین 
الزاماتی پس از اتمــام پروژه قابلیت اجرایی ندارنــد و باید در زمان صدور 
پروانه لحاظ شوند. مهدی عباسی ضمن ابراز مخالفت با این طرح می گوید: 
»معتقدم اجرایی شدن این طرح محدودیت ایجاد می  کند و امکان دارد در 
اجرای آن دچار افراط و تفریط شویم. همچنین نگران هستم به بهانه رعایت 
مسائل مراقبتی، حفاظتی و ایمنی موانعی ایجاد شود که نه تنها مشکالتی 
چون سرقت را حل نکند، بلکه اجرای پروژه ها را با چالش روبه رو سازد. پس 
باید با این موضوع منطقی برخورد کرد و همه ابعاد را مورد بحث و بررسی 
قرارداد و ساز و کارهای اصولی پیش بینی کرد.« او با بیان اینکه باید منتظر 
بود تا مشخص شود آیین نامه این مصوبه چگونه تنظیم می شود، شهرها 
چگونه مدنظر قرار می گیرند  و منازل و سایر اماکن چگونه تعریف می شوند، 
عنوان می کند: »رعایت پیوست های حفاظتی و امنیتی و حتی پیوست های 
ایمنی، اقتصادی و اجتماعی و... در حوزه معماری و شهرسازی، کار مهم و 
بزرگی است و ازاین رو الزم بود پلیس در کالنشهر تهران که ساخت وسازهای 
بزرگی در آن صورت می گیرد، جلسه مشورتی با اعضای شورای شهر برگزار 
می کرد. در واقع با این اقدام نظرات را درخصوص نحوه اجرا، ابعاد پروژه ها و 
حتی زمان اجرای این طرح جویا می شد و ما هم به عنوان نمایندگان مردم 

می توانستیم مقدماتی برای این کار پیش بینی کنیم.«

اعالم الزامات به مدیریت شهری
مالحظاتی که مدنظر پلیس اســت و در قالب پیوست های حفاظتی و 
امنیتی تهیه شده اند، باید از طریق مراجع قانونی به شهرداری اعالم شود. 
معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران این موضوع را بیان و تأکید 
می کند: »پایان کار براساس رعایت الزامات و موارد درج شده در صدور 
پروانه صادر می شود؛ بنابراین الزامات و پیوست های حفاظتی و امنیتی 
هم باید در صدور پروانه لحاظ و در فرایند پایان کار چک شوند.« به گفته 
حمیدرضا صارمی مشخص نیست پیوست های حفاظتی و امنیتی مصوبه 
مجلس است یا خیر؟ همچنین مصوبات هیأت دولت چه جایگاهی در امور 
شهری ازجمله صدور پروانه دارند؟ او همچنین عنوان می کند: »اگر پلیس 
مالحظاتی دارد مانند سازمان آتش نشانی باید آنها را به شهرداری اعالم 
کند تا با یک هم افزایی و هم فکری به راهکار مناسبی برسیم.« صارمی 
صدور پروانه را نفسگیر می داند و عنوان می کند: »سال ها ست شهرداری 
برای کاهش زمان صدور پروانه تالش می کنــد و تحمیل کردن برخی 
 مالحظات نه تنها این فرایند را تسریع نمی کند بلکه سبب طوالنی شدن 
زمان صدور پروانه هم می شــود.« به گفته او، الزامات پلیس تخصصی 
هســتند و اجرای این موارد نیاز به تخصص و مهارت دارد و باید توسط 
طراح، ناظر و معمار ســاختمان که در حوزه امنیتی و حفاظتی تجربه 
دارند، اجرایی شوند. معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران، تأکید 
می کند: »رعایت پیوســت های انتظامی قطعا در راستای پیشگیری از 
سرقت تدوین شده اند اما اجرایی شدن آنها نیازمند تخصص و زمان است 

و پلیس و مدیریت شهری باید در این  خصوص جلساتی برگزار کنند.« 

زینب زینال زاده گزارش
روزنامه نگار

بارقه امید برای تحقق 
حکومت های محلی

مهم ترین مســئله شــهری ایران، مســئله 
حکومت های محلی و نســبت آنها با دولت 
ملی اســت. مســائل و چالش هایی از قبیل 
اینکه جایگاه مدیریت های محلی در توسعه 
ملی چیست و چرا بســیاری از راهبردهای پیشنهادی در ارتباط با 
حل مسائل شهری به نتیجه نرسیده اند، سؤال برانگیز است. درواقع 
»شهر« محل پیاده ســازی برنامه ریزی های توسعه محور است، اما 
»شهر« در اسناد فرادســت و قوانین برنامه های توسعه فاقد هویت 
مشخص است؛ به عبارتی، شــهر در اسناد فرادست جایگاه مستقل 
و مشــخصی ندارد؛ مثال قوانین برنامه های توســعه از فصل هایي 
مانند فرهنگ، علــم و فناوری، اجتماعی، نظــام اداری و مدیریت، 
اقتصادی، توســعه منطقه ای، دفاعی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و 
قضایی و نهایتا بودجه و نظارت تشکیل شده و هیچ فصل مشخصی 
به شهر که بیشتر از 75درصد از جمعیت کشور در آن سکونت دارند، 
تخصیص داده نشده است و این یعنی به رسمیت نشناختن شهر، 
مدیریت شهری و حکومت های محلی در سیاست های کلی حاکم 
بر قوانین برنامه کشور. شهر در این قوانین حداکثر در چارچوب بند، 
ماده یا تبصره دیده شده است. وقتی مدیریت یا حکومت های محلی 
نزد حاکمیت ملی به رسمیت شــناخته نمی شود، چطور می توان 
انتظار داشــت در نظام مدیریت یکپارچه شهری، واگذاری بخشی 
از وظایف دولت به مدیریت شهری اتفاق بیفتد! بنابراین نخستین 
گام در رویکــرد جدید را باید هویت مند کردن شــهر در چارچوب 
شکل گیری و بسط حکومت های محلی دانست. درواقع از این منظر، 
بیش از آنکه موضوعی همچون مدیریت یکپارچه شهری مهم باشد، 
موضوع هویت مند کردن مدیریت شهری و حکومت های محلی در 
اسناد فرادست مهم است. دومین گام را باید در نهادینه کردن آنها 
و سومین گام را باید در اثربخش کردن آنها دانست. اما واقعیت آن 
اســت که برخورد با موضوع حکومت های محلی در ایران همواره 
دارای فرازوفرودهایی بوده است. اولین چالش را باید در مقاومت های 
ساختاری در بدنه دولت ملی جســت وجو کرد که منبعث از خوی 
تمرکزگرایانه اوست که همواره به دنبال فربه شدن بوده اند. دومین 
چالش را بایــد در فقدان روش شناســی الزم بــرای نقش آفرینی 
حکومت های محلی در چارچوب دولت ملی دانست. سومین چالش 
نیز مرتبط با ضعیف و آماده نبودن حکومت های محلی برای بر عهده 
گرفتن اداره امور و ضرورت توانمند ساختن آنهاست که خود منبعث 
از به حاشیه رانده شدن توسط دولت های مرکزی طی سال ها و بلکه 
دهه های متمادی است. اما امروز، زمینه برای تقویت حکومت های 
محلی وجود دارد و مقاومت های ســاختاری در برابــر ورود آنها به 
عرصه های تصمیم گیری و نقش آفرینی کمتر شــده و باید از این 

فرصت استفاده کرد. 
باید توجه داشــت که هیچ دولتی را نمی توان توسعه یافته قلمداد 
کرد؛ مگر آنکه توزیع قدرت در میان اعضــای جامعه محلی و ملی 
درست تقسیم شــده باشــد. باید توجه داشــت که نقش آفرینی 
حکومت های محلی فقط محدود به مقیاس محلی نیســت، بلکه 
بســیاری از چالش های جهانی و کالن، منوط بــه نقش آفرینی و 
کنش آنهاست؛ به طور مثال همه می دانیم مادامی که مدیریت های 
محلی در بحث تغییر اقلیم جهانی، کنتــرل آالینده ها و مدیریت 
محیط زیست شهرها وارد نشــوند، نگرانی های زیست محیطی در 
 سطوح کالن کاهش نخواهد پذیرفت و دولت ها نیز قادر نخواهند بود 

کاری به پیش ببرند. 
حاال این امر پذیرفته شده است که اگر کشوری در برابر چالش های 
زیست محیطی یا مسائل اجتماعی و اقتصادی عملکرد مناسبی داشته 
است بیش از آنکه حاصل عملکرد دولت ملی باشد، نتیجه کارکرد 
حکومت های محلی و جامعه شهری به حساب می آید. اما سؤال این 
است که نســبت موضوع مدیریت یکپارچه شهری و حکومت های 
محلی چیست؟ مدیریت یکپارچه شهری موضوعی است که به رغم 
تأکید در قوانین برنامه های توسعه پنج ساله عملیاتی و محقق نشده 
است. از سوی دیگر به رغم حذف آن در قانون برنامه پنجم و ششم، 
خواست آن از سوی مدیریت شهری فراموش نشده و همواره با جدیت 
مطالبه شده است. در ماده136 قانون برنامه سوم و ماده137 قانون 
برنامه چهارم فهرستی از وظایف دولت مرکزی و سازمان های تابعه 
مشخص شده بود تا به شهرداری و شوراها )نمادهای مدیریت محلی( 
واگذار شود، اما به دلیل آنکه مدیریت های محلی در اسناد فرادست 

فاقد جایگاه قانونی بودند امکانپذیر نشد. 
درواقع الزمــه این کار در گام نخســت به رســمیت شــناختن 
مدیریت های محلی در قانون برنامه است؛ به همین دلیل الزم است 
تا فصل مشخصی از قانون برنامه ششم به مدیریت محلی اختصاص 
یابد. با توجه به مجموعه چالش های فراروی نظام مدیریت یکپارچه 
شهری در کشور، ضروری است تا با رویکرد و نگاهی نو به دنبال راه حل 
و راهکار بود. تجربه نشان می دهد اگر به جای نگاه کالن در موضوعات 
مختلف به دنبال راه اندازی مدیریت یکپارچه مثل الگوی شورایاری ها 
باشیم، امکان تحقق مدیریت یکپارچه شــهری بیشتر است؛ مثال 
تجربه همکاری شورایاران به عنوان یک الگو از حکومت های محلی با 
سازمان های مختلف خدماتی در تهران در قالب تفاهمنامه همکاری 
و تعامل سازنده و مستمر با شهرداری می تواند تحقق الگوی مدیریت 
یکپارچه را تسهیل کند. در دیدار اخیر جمعی از شورایاران با رئیس 
مجلس شورای اسالمی، دکتر قالیباف به نهادینه کردن شورایاری در 
قالب قانون مدیریت یکپارچه شهری اشاره کردند که می تواند بارقه 

امیدی در این خصوص باشد.

مهدی جمالی نژاد 
رئیس سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور
در چهارمــاه اول امســال، بیــش از 
هــزار نفــر از کارکنــان شــهرداری های 
کشور، به اســتثنای شــهرداری تهران، 
ســاماندهی شــدند. در ایــن مــدت 
مجوز جــذب و به کارگیــری ۷۵۴نیروی 
قراردادکارمعیــن در شــهرداری های 
۹اســتان و کانشــهرهای اصفهــان و 
مشــهد از میــان واجدیــن شــرایط کــه 
در مشــاغل کارمنــدی مشــغول بــه کار 
بوده انــد، صــادر شــد. ایــن مجوزهــا 
براســاس شــاخص های تعییــن شــده 
شامل مدرک تحصیلی، سابقه خدمت 

و مصاحبه کتبی، صادر شده است. 

علیرضا نادعلی 
سخنگوی شورای شهر تهران

۲۶تیرمــاه در هفتادوهشــتمین جلســه 
شــورای شــهر تهــران، احمــد صادقــی، 
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند 
نطق پیش از دســتور خواهد داشت و در 
ادامه از محمد منان رئیسی، سرپرست 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
دعوت کرده ایم تا گزارشی از پرتال جامع 
مطالعات شهری ایران ارائه کند. بررسی 
لوایــح »ایجــاد و تســهیل جایگاه هــای 
کوچــک مقیــاس سوخت رســانی« و 
نیز »تعیین نــرخ ورودیه و حــق توقف در 
پارکینگ های عمومی« نیز در دستور کار 

شورا قرار دارد. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع 
و مشــاغل شــهر گفــت: بیــش از ۹۰ 
غرفــه گلفروشــی از ۲۵ ســال قبــل در 
حاشــیه بزرگــراه هاشــمی در مســیر 
بهشــت زهرا احــداث شــده اســت و 
شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل 
شــهر بــرای حفــظ امنیــت و آرامــش 
شــهروندان قصــد ســاماندهی ایــن 
غرفه هــا را دارد. ســعید بیگــی افزود: 
این بازار شــامل ۱۸۶ غرفه است که از 
ســال ۱3۸3 آغاز به کار کرد اما بخش 
زیادی از ایــن غرفه ها بدون اســتفاده 
است یا به عنوان انبار از آنها استفاده 

می شود.

90
غرفه

لجام گسیختگی فعالیت 
تاکسی های اینترنتی 

رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
اسالمی شــهر تهران با تأکید بر اینکه امیدوارم 
ســال جاری ســال خوبی برای نظارت جدی بر 
عملکرد تاکســی های اینترنتی باشــد، گفت: 
به دلیل اینکــه مجوز فعالیت این تاکســی ها از 
طریق سازمان تاکسیرانی تهران که تنها متولی 
خدمات مسافری خودروهای سبک است، صادر 
نشده، این شرکت ها نه تنها در بحث نرخ گذاری 
بلکه در سایر امور هم تابع هیچ کدام از نرخ های 
مصوب شورای شــهر نیســتند. بر همین اساس 
ما شــاهد بی مباالتی ها و لجام گسیختگی هایی 
درخصوص تاکسی های آنالین هستیم. به گزارش 
پایگاه خبری شهر، سیدجعفر هاشمی تشکری 
درباره چگونگی نظارت بر تاکسی های اینترنتی 
گفت: مجموعه مدیریت شهری به طور قطع پیگیر 
نظارت بر عملکرد و نظام نرخ گذاری تاکسی های 
اینترنتی اســت و درصورت بی میلی شهرداری، 
شورای شهر برای احقاق حق شهروندان راساً به 
این موضوع ورود می کند. او با انتقاد از نرخ های 
شــناور تاکســی های اینترنتی ادامه داد: مجوز 
فعالیت این شرکت ها از ســوی وزارت بازرگانی 
ســابق و اتحادیه صنفی صادر شده است. به هر 
شکل باید دولت و شهرداری روی این موضوع به 
تفاهم برسند. اینکه تاکسی های آنالین بتوانند 
خودشان به صورت شــناور نرخ گذاری کنند و با 
طوالنی شدن زمان ســفر و یا متناسب با معبر، 
کرایه ها را بدون هیچ ضابطه ای تغییر دهند، باید 

با مداخله دولت و شهرداری اصالح شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

ابراهیم علی پور/ فعال اجتماعییادداشت
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پرونده

 پایتخت، سراسر 
جشن و شادی می شود

از امشب در جای جای پایتخت مراسم 
جشن غدیرخم برپا می شود. عده ای در 
مساجد، برخی مقابل منزلشان و داخل 
کوچه و بعضی هم مراسم را بزرگ تر و در 

خیابان یا میدان برگزار می کنند.

  همه به مهمانی 10کیلومتر دعوتید. 
مراســم فردا از ســاعت 18تا 22 در 
خیابان ولیعصر )چهــارراه ولیعصر تا 
چهارراه پارک وی( برگزار می شــود. 
موکب ها و ایســتگاه های صلواتی از 
شــرکت کنندگان پذیرایی می کنند. 
غرفه های فرهنگی و ورزشــی برای 
رقابت کــودکان، نوجوانان، جوانان، 
سالمندان و خانواده ها دایر می شود. 

برای نخستین بار این محور از زیر چرخ 
وسایل نقلیه رها می شود و در اختیار 
عابران قرار می گیــرد. قطعاً قدم زدن 
همراه با خانواده، دوستان و همساالن 
در مهمانی ای به وســعت 10کیلومتر 
بــا اطمینان خاطر و فــارغ از تردد 
موتورسواران و خودروها، لذتبخش 
خواهد بود و شــادی و نشاط جشن را 

چندبرابر می کند.
  اهالی غرب تهران هم مطلع باشند 
که جشن های باشکوهی به مناسبت 
عید غدیرخم تا آخر هفته در مجموعه 
فرهنگی دریاچه شهدای خلیج فارس 
برگزار می شود. سرودهای شاد، میز 
دعوت و ترویج فرهنگ غدیر، مسابقات 
ویژه کــودکان و خانواده ها به همراه 
جوایز نفیس، ســخنرانی و مداحی 
برنامه های پیش بینی شــده هستند 

که هر شب از ساعت 18در بخش های 
مختلف این مجموعــه )آمفی تئاتر 
غربی، مقبره الشــهدا و گذر ارغوان( 

اجرا می شوند.
  کارناوال شادی ماشینی و موتوری 
هم توسط اعضای هیأت امنای مسجد 
جبرئیل منطقه 7پیش بینی شده است 
کــه 3روز در 9نقطه حرکت می کنند. 
25تیرماه در میــدان تجریش، پارک 
نیاوران و بلوار اندرزگو، 27تیرماه در 
پارک فدک، میدان نبوت )هفت حوض( 
و میدان دوم نیروی هوایی و 28تیرماه 
هم در میدان امام حسین، پارک اندیشه 
و پارک مرودشــت. عالوه بر حرکت 
کارناوال شــادی، اجرای سرود سالم 
فرمانده، توزیع بسته های فرهنگی، 
روایتگری روز غدیرخم، تواشــیح و 
پذیرایی هم در محورهای تعیین شده 

انجام می شود.
  میدان آزادی هم امشب از ساعت 
18تا 23میزبان مهمانان جشن بزرگ 
»فقط به عشــق علی« است. در این 
مراسم علیرضا قوامی )مجری(، قاسم 
صرافــان )شــاعر( و علی اکبر قلیچ 
)مداح( حضور دارند و گروه شــصت 
ثانیه و گروه سرود وصال، برنامه اجرا 
می کنند و در نهایت هم سرود هدیه 
اســباب بازی به صورت دسته جمعی 

اجرا می شود.
  جشــن بزرگ والیت در بوستان 
نهج البالغه برگزار می شود. برنامه های 
شــاد و متنوع فرهنگــی، تفریحی، 
ورزشــی و... که به همت شهرداری 
منطقه 2تدارک  دیده شــده اســت. 
حرکت کاروان های ســیار خودرویی 
همــراه با توزیــع گل و شــیرینی، 

پخش مولوی خوانــی، اکران فیلم در 
بوستان های منطقه، تکریم خانواده های 
شــهید ســادات، ایجاد تونل نوری، 
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای 
گمنام و برپایی 21 موکب پذیرایی از 
دیگر برنامه های عید سعید غدیر است.
  نمایش »روشنای شب تار« با موضوع 
غدیرخم هر شــب در بوستان والیت 
اجرا می شــود. این نمایش با الهام از 
روایات و آیات الهی به تبیین فضایل 
امیرالمومنین علی)ع( در طول تاریخ 
پیش و پس از اسالم می پردازد که در 
چندین پرده و به صورت میدانی روایت 
می شود. عالقه مندان برای تماشای آن 
باید در ســایت ایران تیک بلیت رزرو 
کنند. پس از پایان دهه والیت اجرای 
نمایش میدانی »تنهاتر از مسیح« در 

دهه دوم ماه محرم شروع می شود.

مکث

 بازسازی فضای سبز میانی 
خیابان شهید باهنر

اجرای رفیوژ میانی خیابان شــهید باهنر، حدفاصل میدان 
نیاوران تا سه راه یاسر در راستای توسعه کمربند سبز شمیران 
و همخوانی معابر شهری با وضعیت اقلیمی آن  در آستانه عید 
غدیر خم آغاز می شــود. به گزارش همشهری »حمید رضا 
حاجوی« شهردار منطقه یک اعالم کرد: با توجه به اینکه در 
سنوات گذشته همواره به علت جذابیت مالی برای سوداگران 
صنعت ساخت و ساز، باغ های شمیران و فضای سبز آن دچار 
آسیب شده یا از بین رفته، طرح احداث رفیوژ سبز در سرتاسر 
مسیر دو طرفه خیابان شهید باهنرجهت ساماندهی فضای 
بصری و ایمن سازی مسیر عبوری خودروها اجرا خواهد شد. 
حاجوی افزود:» این طرح به طول قریب 3 کیلومتر و با برآورد 
هزینه 100 میلیارد ریال شــامل احداث بیش از 5 کیلومتر 
جدول بتنی 60 ســانتیمتری، لوله گذاری جهت آبیاری، 
نصب چراغ های روشنایی و کاشت گونه های مختلف گیاهی 

خواهد بود.«

کاروان شادی در 3 منطقه
جبهه فرهنگی تربیتی شهید افشین فر مسجد جبرییل، به مناسبت عید والیت در 3 روز در 9 نقطه 
تهران از 3 منطقه شهرداری )مناطق1،7،8(برنامه جشن برگزار می کند که در اولین روز در پارک 
نیاوران با حضور خادمان کانون خدمت رضوی و پرچم اباعبداهلل)ع(که از کربال آورده بودند با شور 
و نشاط اهالی منطقه و پذیرایی از حاضران انجام شد و روزهای 27 و 28 تیر در مناطق 7و8 ادامه 
برنامه اجرا خواهد شد. این برنامه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغازشد و در ادامه اشعاری  در 
وصف امیر المومنین)ع(خوانده شد، همچنین مراسم تواشیح و توسل به امام علی )ع( برگزار  شد. 
بعد از اتمام این برنامه در پارک نیاوران   کاروان شــادی جهت ادامه برنامه به سمت میدان تجریش 
حرکت کردو مراسم جشن شادی عید غدیر را در آن نقطه از شهر با حضور گسترده مردم برگزار کرد.

مکث


