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گزارش
آینده، عــازم قطر می شــود تا در 
بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جهان 
شرکت کند. با سفر ملی پوشان از تهران. دعای مردم 
کشور بدرقه راه شــان خواهد بود؛ تهران هم آماده 
برگزاری مراســم مرتبط با جام جهانی2022 برای 
شهروندان شده است. به همین خاطر، دیروز از پویش 
»همه، هوادار ایران«، به منظور تقویت شور و نشاط 
اجتماعی، همدلی و همبســتگی ملی و حمایت از 
تیم ملی فوتبال کشورمان، طی مراسمی جالب روی 
پل عابر میان بوستان آب وآتش و طالقانی در اراضی 
عباس آباد رونمایی شد. با رونمایی از این پویش، نقاط 
بــزرگ و پرتــردد پایتخــت میزبان جشــن ها و 

رخدادهای فوتبالی می شوند.
به گزارش همشهری، از قرار معلوم کم کم مجوزهای 
پخش زنده فوتبال های جام جهانی، به ویژه بازی های 
تیم ملی فوتبال ایران، در فضاهای باز شهری و متعلق 
به شــهرداری تهران، در حال صدور اســت. بر این 
اســاس، برای پخش بازی ها در محیط های بسیار 
بزرگ، 3جزیره تعریف شده که به گفته رضا صیادی، 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران میدان های 
هفت تیر و امام خمینــی)ره( 2نقطه اصلی در طرح 
جزیره بازی های فوتبال جام جهاني به شمار می آیند. 
او همچنین از اکران هایی مرتبط با نتیجه بازی پس 
از پایان هر بازی تیم ملی خبــر داد و گفت: »از این 
هفته شــهروندان، پایتخت متفاوتی خواهند دید و 
پوستر، المان نوری و حجمی به میزان قابل توجهی 
در سطح پایتخت با موضوع جام جهانی نصب خواهد 
شــد. به طور نمونه ۱۴کاپ قهرمانی جام جهانی در 

میدان های اصلی پایتخت نصب خواهد شد.«

پروازبادکنکها
دیروز حدود ســاعت۱0 تا ۱۱صبح، شــهروندانی 
که گذرشــان به محدوده اراضی عباس آباد افتاده 
بود، با صحنــه  ای زیبا از به پــرواز درآمدن هزاران 
بادکنک روبه رو شدند؛ بادکنک هایی از دور دست ها 
در بزرگراه هــای شــهیدمدرس، شــهیدهمت و 
شهیدحاج قاسم سلیمانی در آسمان پیدا بودند. این 
بادکنک ها خبر از رونمایــی بیلبوردهایی می دادند 
که قرار است مرتبط با جام جهانی پیش رو در شهر 
تهران اکران شوند. عالوه بر این در میدان آزادی هم 
نمادهایی از کاپ قهرمانی جام جهانی نیز نصب شده 
است. یک توپ بزرگ نمادین هم در هفته جاری در 

این میدان نصب خواهد شد.

نمایشکاپهایجامجهانیدرتهران
سازمان زیباسازی شهر تهران با رونمایی از پویش 
»همه، هوادار ایران« قرار است در قالب برنامه های 
اکران فرهنگی گسترده، سازه ها و احجام فوتبالی، 

دیوارنگاره، هنر شــهری، نصب و اهتــزاز پرچم و 
ابرپرچم حال و هوای جام جهانی فوتبال را به تهران 
بیاورد. محمدامین توکلی زاده، معاون امور فرهنگی 
و اجتماعی شهردار تهران در حاشیه برنامه دیروز با 
اشاره به هم افزایی دســتگاه ها و نهادهای کشور در 
موضوع جام جهانی2022 قطر گفت: »پویش بزرگ 

»همه، هوادار ایران« با محوریت سازمان زیباسازی 
انجام شده و بیش  از 20کالنشهر و شهر بزرگ کشور 
نیز به صورت یکپارچه اجرای آن را دنبال می کنند.« 
به گفته او شــهرداری تهران برنامه های شادی را در 
مناطق تفریحی و گردشگری شهر، فرهنگسراها و 
بوستان ها تدارک دیده است تا جوانان و خانواده ها 
شادی و نشــاط در ایام جام جهانی را تجربه کنند. 
او از اقدامات الزم جهت تماشای بازی های تیم ملی 
به صورت خانوادگــی در برج میالد و ســایر اماکن 
تفریحی خبر داد و افزود: »شــهروندان در مناطق 
22گانه می توانند بازی هــای تیم ملی را به صورت 
خانوادگی و دســته جمعی در فرهنگسراها تماشا 

کنند.«
به گزارش همشهری، اگر شرایط مهیا شد همچون 
جام جهانی دوره گذشــته، مجموعه سینمایی باغ 
کتاب در عباس آباد هم میزبان طرفداران فوتبال برای 
تماشای بازی های جام جهانی خواهد بود. مجموعه 
دریاچه شــهدای خلیج فارس نیز برای این رویداد، 
چنانچه آمادگی الزم را پیدا کند، پخش مسابقات 

تیم ملی را خواهد داشت. 

تهران به استقبال جام جهانی رفت
پویش »همه هوادار ایران«  سازمان زیباسازی برای حمایت از تیم ملی در مسابقات جام جهانی قطر، در اراضی عباس آباد رونمایی شد

کاهش۳۰ماههزمان
صدورپروانهساختوسازدرتهران

سرپرست سازمان نوسازی شــهر تهران از کاهش زمان صدور 
پروانه  ساخت از 3۶ماه به ۶ماه خبر داد و گفت: هم اکنون مدت 
الزم برای صدور پروانه ساختمانی را به طور متوسط به کمتر از 
۶ماه رسانده ایم؛ البته بعضا در مواردی نیز پروانه ۱۵روزه صادر 
می شود. مهدی هدایت در گفت وگو با مهر اظهار کرد: ضرورت 
دارد که مجلس ورودی جدی به بازنگری در قانون نظام مهندسی 
داشته باشد؛ چرا که هم اکنون بزرگ ترین مشکل مردم و یکی 
از بزرگ ترین عوامل عدم تولید مسکن در کشور، سازمان نظام 
مهندسی است. وی گفت: طی بررســی های انجام شده به این 
نتیجه رسیدیم که روند نوسازی و تولید مسکن در بافت فرسوده 
هر سال نسبت به سال گذشته در ۱0سال اخیر کم شده است. در 
مقطعی مشوق هایی در بافت فرسوده وجود داشته که متأسفانه 
آن مشوق ها حذف شده، توجیه اقتصادی ساخت وساز در بافت 

فرسوده کم شده و در نهایت اکثر سازنده ها از بافت رفته اند.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران اذعان کرد: در این راستا، 
مشــوق هایی را برای بافت فرســوده بعد از حدود ۹ماه تالش 
گرفته ایم و اخیرا به مناطق ابالغ شد. متأسفانه هم اکنون انتقاد 
جدی به بانک ها داریم؛ چراکه االن چندین ماه است که وام بافت 
فرسوده ۴۵0میلیون تومانی، پرداخت نمی شود. هدایت افزود:  
اراضی اي که قابلیت بارگذاری مسکن را در طرح جامع و تفصیلی 
تهران داشت، شناسایی کردیم. مانند پادگان ها که براساس قانون 
انتقال پادگان ها باید از تهران می رفتند و یا اراضی بزرگ و رها 
شــده که در مناطق ۱۸، ۱۹ و 2۱ وجود دارد. در این خصوص 
اراضی مختلفی احصا شد و با مالکان این اراضی تفاهمنامه های 
مختلفی امضا شد و این اطمینان را به صاحبان این مجموعه ها 
دادیم که اگر کار را شــروع کنند، به آنهــا کمک خواهیم کرد. 
سرپرست سازمان نوسازی شــهر تهران با بیان اینکه تاکنون 
220هزار واحد تفاهمنامه با مجموعه های مختلف امضا کرده ایم، 
اظهار کرد: این بدان معنا نیست که به محض امضاي تفاهمنامه یا 
از فردای آن روز ساخت مسکن آغاز شود؛ بلکه از دل تفاهمنامه ها 
قرارداد استخراج می شود و بستر ســاخت مسکن فراهم شده 
اســت. هدایت ادامه داد: برخی تصور می کنند ۱۸0هزار واحد 
در تهران ساخته می شود و همگی را شهرداری تهران می سازد؛ 
اینگونه نیســت بلکه از این تعداد واحد، حدود 30هزار واحد را 
شهرداری تهران در اراضی خود می سازد و بقیه به این شکل است 
که یا در صدور پروانه آنها مشارکت می کنیم و یا زمینه را فراهم 
و تســهیل گری می کنیم. هدایت با بیان اینکه قرارگاه جهادی 
مسکن در شــهر تهران برخی از موانع شهرسازی را احصا کرده 
 اســت، گفت: کوره های آجرپزی در منطقه۱۹، شن چاله ها در 
منطقه۱۸، مشکالت ده ونک در منطقه3، مشکالت اسالم آباد 
در منطقه2، مشکالت ســیمین قلعه و گالبدره در منطقه یک، 
فریز شدن فدائیان اسالم تا اراضی صنعتی شمال ری و مشکالت 
موجود در منطقه2۱ از مســائل و مشکالتی است که برای آنها 

طرح های بازآفرینی و ساماندهی تعیین شده است.

سیدحسین حسینی نژاد 
مدیــرکل مهندســی و ایمنــی ترافیــک 

معاونت حمل ونقل و ترافیک
در خیابان هــای جمهــوری و طالقانــی 
فضــای پــارک خــودرو را حــذف کــرده و با 
نصــب نــرده فلــزی و خط کشــی، محــل 
توقف موتورسیکلت ها را در کنار خیابان 
مشــخص کردیــم. ایــن طــرح به صورت 
آزمایشــی اجــرا می شــود و از معاونــت 
حمل ونقل ۲۲منطقه درخواست کردیم 
که محورهای مملو از موتورسیکلت خود 

را معرفی کنند.

میثم مظفر 
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران

در منطقه یــک تهــران بیــش از ۱۵پــاک 
بــه اشــخاص بــا کاربــری مســکونی در 
دوره قبــل واگــذار شــده اســت. از ســال 
96تا99 به برخی کارگردان ها و چهره های 
سیاسی بدون مجوز شورا خانه های 300 و 
۲۵0متری در منطقه یک واگذار شده که 
این تصرف غیرقانونی است و این اماک 

به مردم و شهرداری تهران تعلق دارد.

نقل قول خبر

عدد خبر

شهرسازی

شــهردار منطقه9 از اجــرای ۲۱87برنامه 
ســامت محور با مشــارکت 3۵هزار نفر 
از شــهروندان غــرب پایتخــت از ابتــدای 
ســال۱40۱ خبــر داد. ســیدمحمدرحیم 
مرتضــوی گفــت: ۱0۲0میــز خدمــت 
ســامت بــا ارائــه خدمــات غربالگــری 
روانشناســی،  مشــاوره  فشــارخون، 
مشــاوره پزشکی،  تب ســنجی، مشاوره 
تغذیــه و مشــاوره مامایــی در مســاجد، 
بوستان ها و سرای محله برای شهروندان 

اجرا شده است.

2187
برنامه

شــهرداری  عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
منطقه یک گفت: کانال بتنی 600متری 
بــا هــدف رفــع مشــکل آب گرفتگــی در 
خیابان شهیدباهنر در محدوده منظریه 
در حال ســاخت اســت. مجید افشــاری 
افــزود: بــا توجــه بــه مشــکل قدیمــی 
آب گرفتگی در محدوده منظریه نیاوران، 
که نارضایتــی اهالی را به همراه داشــت 
بررســی های الزم انجام و ســاخت کانال 
بتنی مسلح زیرسطحی در این محدوده 

آغاز شد.

600
متر

حمایت شهرداری از تیم ملی
رضاصیادی،مدیرعاملسازمانزیباسازیشهرتهرانبااشارهبهنگاهویژهشهردارتهرانبهحمایت
ازتیمملیفوتبالکشورمانونیزبهرهبرداریاجتماعیوفرهنگیازرویدادجامجهانیفوتبال،گفت:
»درمجموعهمدیریتشهریپایتختبراینخستینبارشاهداجراییشدناینبرنامههستیمکه
امیدواریمباموفقیتتیممليکشورماندراینرویدادوشادیمردمهمراهباشد.ایجادشورونشاط
اجتماعی،همدلیوهمبستگیملیازاهدافپویشاست.طراحی،ساختونصبالمانهایمدرن
باموضوعآدمکهایفوتبالدســتی،توپهایبزرگفوتبالونیز14کاپجامجهانیفوتبالدر
میادین،نقاطشاخصونیزپالزاهایشهریپایتختیکیازابعادپویش»همه،هوادارایران«است.«
عالوهبرموضوعاتیکهمدیرعاملسازمانزیباسازیبهآناشارهکرد،یکسازهبزرگدیوارنگاری
درایامبرگزاریپویش»همه،هوادارایران«درمیدانونکافتتاحخواهدشدکهتصویرآنمرتبطبا
حضورتیمملیفوتبالکشورماندرجامجهانیفوتبالاست.ضمنآنکهدریکرویدادچندروزههنر
شهریهنرمندانآثارمتمایزیرادراینخصوصخلقکردهاندکهبهزودیبهنمایشدرخواهندآمد.
اهتزازبیشاز1۰هزارپرچمعمودیبزرگراهیباطرحهایهواداریوپرچمایران،نصب15ابرپرچم
باطرحلباستیمملیفوتبالایران،ســاختونصبســازههایفوتبالی،زیباسازیمحیطیو

ویدئومپینگدرمیدانآزادیازجملهبرنامههایدیگربهمناسبتجامجهانیبهشمارمیآید.

مکث


