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بس�ياري معتقدند پايتخت در 
ايام نوروز واقعًا ديدني اس�ت. 
آغاز سال نو و سرسبزي ش�هر تهران را مي توان از بلند ترين 
نقطه آن يعن�ي چهارمين برج بلن�د جهان به وض�وح ديد. 
گردشگري در پايتخت و ديدن مكان هاي تاريخي، تفريحي و 
تفرجگاهي اين ابرشهر در ايام بهار قابل وصف نيست. دوري 
از آلودگي هوا، ترافيك و اس�ترس هاي شهري در ايام نوروز، 
شهر تهران را بس�يار زيبا مي كند. بس�ياري از هموطنان در 
ايام نوروز مهمان پايتخت مي ش�وند تا  در اين ش�هر پرس�ه 
بزنند. مسئوالن ش�هري در بخش هاي مختلف  برنامه هايي 
متنوع همچ�ون »دور تهران بگرديم«، »پرس�ه در ش�هر«، 
»نوروزگاه عيد ش�رقي«،»ري«گردي و صد ها برنامه ديگر را 
براي شهروندان،گردشگران و مسافران نوروزي آماده كرده اند. 

  تهرانگردي در ايام نوروز 
شعار امسال گردش��گري در تهران »دور تهران بگرديم« است 
كه در اين طرح، طرحي تحت عنوان اتوبوس گردشگري در نظر 
گرفته شده است كه از س��اعت ۱۰ الي ۱۷ در مسير مشخصي 
كه به مسير آبي نامگذاري شده اس��ت تردد مي كند و تنها در 
ايستگاه هايي كه پيش بيني شده اس��ت توقف و گردشگران را 

سوار يا پياده مي كند. 
سيف،رئيس ستاد گردشگري ش��هرداري تهران با بيان اينكه 
ايستگاه هاي اتوبوس گردشگري در نزديكي مقاصد گردشگري 
قرار دارد، گفت: گردشگران با استفاده از اين اتوبوس ها مي توانند 
به راحتي و بدون اس��تفاده از وس��ايل حمل و نقل شخصي به 
مراكز تفريحي ته��ران بروند.  وي با بيان اينك��ه براي اولين بار 
طرح »پرسه در شهر« اجرايي شده است، افزود: بر همين اساس 
راهنمايان با عالمت هاي مشخص كه شال و كوله پشتي است در 
۱۸ مسير تعيين شده گردشگري تردد و به راهنمايان توضيحاتي 
ارائه مي كنند.  سيف با بيان اينكه اين راهنمايان در ميدان مشق، 
گذر عين الدوله، محور ري، خيابان وليعصر، گذر اديان، پامنار، 
بهارستان و... به صورت پياده مستقر هستند تا مردم را راهنمايي 
كنند، گف��ت: همچنين مطابق س��ال هاي گذش��ته تورهاي 
تهرانگردي برگزار مي شود كه بيش از ۱۵ عنوان تور گردشگري 
در قالب شميران گردي، نوجوان، گذر زمان، طبيعت، باغ گردي 

و… در نظر گرفته شده است تا همه سليقه ها را پوشش دهد. 
وي با بيان اينكه امس��ال به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي 
سعي شده است قيمت تورها كاهش يابد، خاطرنشان كرد: از ۲۸ 
اسفند ماه لغايت ۱۵ فروردين مردم مي توانند با مراجعه به سايت 

گردشگري و تماس با ۱۳۷ در اين تورها ثبت نام كنند. 
رئيس ستاد گردشگري شهر تهران از استقرار ۱۱ كانتر استقبال 
از بهار در مبادي ورودي شهر خبر داد و گفت: در مبادي ورودي 
شهر در كنار استقرار كانترهاي گردش��گري غرفه هايي نيز به 

هالل احمر، پليس راهور و... اختصاص داده شده است. 
رئيس ستاد گردشگري ش��هرداري تهران با بيان اينكه با توجه 
به تخفيف ۵۰ درصدي هتل هاي ش��هر ته��ران در ايام نوروز و 
همچنين شرايط نامناس��ب اقتصادي مردم به نظر مي رسد كه 
استقبال از برنامه هاي گردشگري تهران دو چندان شود، اظهار 
كرد: همچنين ۱۰۰ ايستگاه اطالع رس��اني در مناطق پر تردد 
تهران به منظور خدمت رساني به شهروندان ايجاد خواهد شد تا 
بتوانند در امر گردشگري و معرفي جاذبه هاي تهران به گردشگران 
كمك كنند.  وي با بيان اينكه با اجراي طرح گردشگري تهران 
۳۰ بيلبورد و عرشه پل، محلي براي اكران مكان هاي تاريخي و 
جاذبه هاي شهر تهران خواهد شد، ادامه داد: امسال براي اولين 
بار در راستاي صرفه جويي در مصرف كاغذ نقشه هاي گردشگري 
را با كاغذ سنگ چاپ كرديم و يك »كيو آر كد« در كنار نقشه ها 
قرار دارد كه با اسكن آنها افراد به نقشه زنده تهران متصل مي شوند 
و مي توانند براي مقاصد گردشگري خود از اين نقشه الكترونيك 
استفاده كنند كه تا كنون ۱۰۰ هزار نقشه اينچنيني چاپ شده 

است و در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. 
  استقرار گردشگران و مسافران نوروزي در 5 بوستان 
سيف با بيان اينكه پنج محل براي اسكان نوروزي گردشگران 
در نظر گرفته شده اس��ت، گفت: پيش از اين شهرداري تهران 
اقدام به اسكان مسافران نوروزي در سوله هاي بحران مي كرد كه 
اين مسئله با انتقاد اتحاديه هتلداران و مهمانپذيران روبه رو شد، 
چراكه آنها معتقد بودند شهرداري با آنها رقابت مي كند و امسال 
مكان هاي اسكان نوروزي به صورت كمپ در پنج بوستان در نظر 
گرفته شده است. وي با بيان اينكه سهم تهران در جذب گردشگر 
بسيار اندك است و تهران بيش��تر محل گذر افراد است، افزود: 
اميدواريم بتوانيم با اقداماتي كه انجام مي دهيم تهران را به مقصد 
گردشگري تبديل كنيم، چراكه تهران مورد غفلت قرار گرفته و 

زير سايه موضوعات سياسي، اقتصادي و... گم شده است. 
  تورهاي تا 60 هزار توماني تهرانگردي 

رئيس ستاد گردشگري شهرداري تهران در مورد قيمت تورها 
نيز با بيان اينكه سعي شده است قيمت ها تعديل شود، تأكيد 
كرد: حداكثر تور متعلق به تور نوجوان است كه قيمتش ۶۰ هزار 
تومان است و حداقل تور نيز ۲۳ هزار تومان قيمت دارد، اما دقت 
داشته باشيد كه هنگام برگزاري يك تور به آيتم هايي همچون 
هزينه حمل و نقل، وروديه مراكز، بيمه گردش��گران، پذيرايي 
و دس��تمزد راهنما نيز توجه مي ش��ود و در اين تور نوجوان كه 
هزينه اش ۶۰ هزار تومان است از آنجايي كه از مراكزي همچون 
دكترلند، هيومن پارك و دارآباد بازديد مي شود، عمده هزينه 

صرف وروديه مراكز مي شود. 
 جشنواره » نوروزگاه عيد شرقي« در پل طبيعت 

مديرعامل منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد از برگزاري 

پنجمين دوره جشنواره » نوروزگاه عيد شرقي« در ايام نوروز 9۸ 
در منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد خبر داد. 

سيدمحمدحسين حجازي، مديرعامل اراضي عباس آباد گفت: 
پنجمين دوره اين جشنواره همچون سال هاي گذشته از دوم تا 
دوازدهم فروردين ماه در بوستان هاي آب و آتش، بنادر، نوروز، 
طالقاني، پل طبيعت و مركز علوم و نجوم گنبد مينا برگزار 

خواهد شد. 
رئيس ستاد نوروزي عي��د شرقي در تشري��ح برنامه هاي اين 
جشنواره با اشاره به اينك��ه اين جشنواره يك��ي از برنامه هاي 
شاخص ن��وروزي در شهر ته��ران است و اين منطق��ه يكي از 
اصلي تري��ن مقاصد گردشگري ن��وروزي خواهد ب��ود، گفت: 
جشنواره »نوروزگاه عي��د شرقي« در سه بخ��ش برنامه هاي 
ميداني، جشن هاي شبانه و وي��ژه برنامه جشن ملي پرچم، در 

منطقه فرهنگي- گردشگري عباس آباد برگزار مي شود. 
وي تصريح ك��رد: در اين جشن��واره برنامه هاي مختلفي چون 
برنامه هاي ميداني، برنامه هاي استيج محور، بازي هاي واقعيت 
مجازي)VR( و مسابقات عمومي، نورافشاني ويژه برنامه هاي 
گنبد مينا شامل اكران فيلم هاي سه بعدي از منظومه شمسي، 
تورهاي گردشگري با محوريت نجوم، مسابقات علمي و... برگزار 
خواهد شد تا مسافران و شهروندان تهراني بتوانند در ايام نوروز با 

حضور در اين منطقه تعطيالتي خاطره انگيز را تجربه كنند. 
حجازي با اشاره به تجربه موفق برگزاري كنسرت خياباني در 
بوستان آب و آتش از تكرار اين رويداد در جشنواره عيد شرقي 
خبر داد و گفت: اجراي زنده شبانه شامل اجراي موسيقي هاي 
فاخر ايران��ي همراه اج��راي خوانندگان مطرح كش��ور برگزار 
خواهد شد تا در اين شرايط اقتصادي بتوانيم برپايي كنس��رت 
را به تفريح��ي مناسب در نوروز 9۸ تبدي��ل كنيم.  مديرعامل 
اراضي عباس آباد با اشاره به ركورد ميليوني حضور گردشگران 
و شهروندان تهراني در جشنواره نوروزي 9۷ گفت: اميدواريم 
امسال نيز با برنامه هاي طراحي شده و تسهيالت در نظر گرفته 
شده جهت استفاده از امكانات فرهنگي اين منطقه بتوانيم اين 

منطقه را به اولين مقصد مردم در نوروز 9۸ تبديل كنيم. 
   برنامه نوروزگاه در 13 منطقه پايتخت 

جوادي يگانه، معاون اجتماعي و فرهنگ��ي شهرداري تهران از 
برپايي پرديس هاي »نوروزگاه« با قابلي��ت دسترسي و توزيع 
مناسب جغرافيايي براي حضور شهروندان و اجراي برنامه هاي 
متنوع فرهنگي، هن��ري، آموزشي و تفريحي وي��ژه خانواده ها 
به مدت هش��ت روز )سوم ت��ا دهم فروردي��ن( از ساعت ۲۰ تا 
۲۳ خبر داد و گفت: نوروزگاه ته��ران در ۱۳ نقطه شهر تهران 
راه اندازي مي شود. وي به نوروزگاه منطقه اي تهران اشاره و بيان 
كرد: كاخ نياوران، بوستان ملت، بوستان پليس، ميدان آزادي، 
بوستان شهيد هرندي، فلكه دوم نيروي هوايي، بوستان پامچال، 

ميدان دوم نازي آباد، بوستان قائم و درياچه شهداي خليج فارس 
به عن��وان منطقه اي و حرم مطه��ر حضرت ام��ام)ره(، اراضي 
عباس آباد و برج ميالد به عنوان نوروزگاه هاي فرامنطقه اي در 

نظر گرفته شده اند. 
  دوچرخه سواري نوروزي در پايتخت 

حال در ايام نوروز مي توان از خلوتي شهر استفاده كرد و با خيال 
راحت با دوچرخه شهر را دور زد. ايستگاه هاي دوچرخه در اين 
ايام ميزبان شهروندان عالقه مند به دوچرخه سواري هس��تند. 
بهترين فصل براي تهرانگردي دوچرخه س��واري در ايام نوروز 
است. محمدرضا دهداري پور، شهردار منطقه ۶ درباره توسعه 
استفاده از دوچرخه و حمل ونقل پ��ارك گفت: دوچرخه هاي 
بخش خصوص��ي در منطقه ۶ با ح��دود ۱۵ ايس��تگاه با ۴۰۰ 
دوچرخه فعال شده است و هشت كيلومتر مسير دوچرخه آماده 
داريم كه سعي مي كنيم منطق��ه ۶ را به مناطق جنوبي متصل 
كنيم و اميدواريم در سال 9۸، ۱۰كيلومتر ديگر به اين مس��ير 
اضافه شود و تعداد دوچرخه ها افزايش يابد. شهردار منطقه ۶ 
افزود: مسير دوچرخه سواري كوي دانشگاه تا پرديس نيز تا دو 

ماه آينده به بهره برداري مي رسد. 
   برگزاري تورهاي رايگان »ري  گردي« در نوروز

فرماندار ويژه شهرستان ري از برگ��زاري تورهاي گردشگري 
رايگان و توزيع ۱۵ هزار نسخه نقشه گردشگري ري در ايام نوروز 
خبر داد و گفت: در ايام نوروز با بهره گيري از ۲۰ دستگاه اتوبوس 

تورهاي رايگان گردشگري ري برگزار مي شود. 
هدايت اهلل جمالي پور در تشري��ح اقدامات اين شهرستان براي 
گردشگري ايام نوروز گفت: تورهاي »ري« گردي براي بازديد و 
زيارت حرم حضرت عبدالعظيم)ع( و آرامگاه ابن بابويه و مشاهير 
آراميده در اين زيارتگاه ها، برج طغرل، چشمه علي و باروي ري، 
دژ اشكان، برج نقاره خانه، گنبد امير اينانج، بقعه بي بي شهربانو، 
آتشكده ري، ارگ سلجوقي و ب��ازار تاريخي ري در نظر گرفته 
شده است. وي افزود: براي ايام نوروز امس��ال در هشت ميدان 
شهر ري همانند ميادين حضرت عبدالعظيم)ع(، هادي ساعي، 
نماز، سلمان فارسي و ضلع شرقي حرم و عوارضي تهران - قم و 
در كنار برج طغرل پايگاه هاي اطالع رساني در نظر گرفته شده 
است. فرماندار شهرستان ري با اشاره به توزيع ۱۵ هزار نسخه 
نقشه گردشگري در ايام نوروز ميان گردشگران و مسافران اين 
شهرستان گفت: چاپ كروكي محل هاي اسكان مدارس، استفاده 
از تلويزيون هاي شهري، نصب بنرهاي اطالع رساني، تبريك و 
خوشامدگويي و جهت نما در مب��ادي ورودي و ميادين اصلي 
شهر و تهيه و توزيع اطالعات اماكن ضروري و مورد نياز همچون 
بيمارستان ها، درمانگاه ها، داروخانه ها، نانوايي ها، مهمانپذيرها و 
حمام هاي عمومي از جمله اقدامات مهمي است كه در راستاي 

اطالع رساني مسافران نوروزي صورت مي گيرد. 
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پرسه  نوروزي در پايتخت 
نوروز 98 از گردشگري در مسير آبي تا پياده روي در تهران قديم

  شهر من

از شهر

تيتر شهر

» ايران شهر« را در جوان آنالين دنبال کنيد
حدود ۱۰ سال در صفحه شهري روزنامه »جوان« مس��ائل شهر و شهروندي را در 

تمامي حوزه ها از اقتصاد شهري گرفته تا اخالق شهرنشيني به چاپ رسانديم. 
از گزارش شهري گرفته تا ستون هاي تخصصي مسائل مختلف شهر را اطالع رساني 

كرديم و چالش هاي شهر و شهرنشيني را به بوته نقد كشيديم. 
در اين مدت بعض��اً دو صفحه يا ي��ك صفحه در هفت��ه مهمان مخاطب��ان اعم از 
متخصصان شهري و آحاد شهروندان بوديم. مس��ائل مختلف و چالش هاي شهري 
را در حوزه مديريت شه��ري در بحث كالن و خرد مورد رص��د و بحث و تبادل نظر 

تخصصي قرار داديم. 
در دوره هايي به مسائل كالن شهري در كشور پرداختيم و دستگاه هاي متولي را با 
بيان چالش ها و مس��ائل و مشكالت به پاسخ دادن واداشتيم. در حوزه شوراي شهر 
و شوراياري حرف هاي بس��يار براي زدن داشتيم و پلي بوديم مي��ان شهروندان و 

مسئوالن براي بازگو كردن مسائل موجود در شهر. 
در اين مدت نسبتاً طوالني  توانس��تيم بعضاً مديريت شهري را به چالش كشانده و 
تأثير گذار باشيم و ايرادات و مشكالت را در قالب گ��زارش، خبر، يادداشت و غيره 

مطرح كرديم و حتي از بحث شبكه هاي مجازي و اتفاقات آن هم غافل نشديم. 
نبايد فراموش شود كه در برخي مطالب تريبوني شديم براي اظهار نظر و اقدامات 
مسئوالن شهري در اداره شهر بخصوص پايتخت ۱۰ ميليوني كه همواره مسائل و 
مشكالت آن در ميان دولت ها و مراكز تصميم گيري و تصميم سازي فقط دست به 
دست مي شود.  حاال تصميم بر آن ش��ده است تا اين صفحه جاي خود را به مطالب 
و ديدگاه هاي جدي��د در حوزه های ديگر اجتماعی بده��د و در سال جديد صفحه 
»ايران شه��ر« ديگر چاپ نخواه��د شد. شاي��د در بخش جوان آنالي��ن در آتيه به 
مسائل شهر و شهروندان و مديريت شهري بپردازيم  آن هم از زاويه جديد و مطالب 
خواندني تر از اين حوزه فراگير كه با هم��ه فصول زندگي شهروندان از تولد تا مرگ 

درآميخته است. 
همواره مخاطبان گرامي با نقد هاي تلفني و مطالب خود و حتي مس��ئوالن شهري 
ما را در ارائه مطالب ياري كرده اند كه اميد است همچنان اين روند بيش از گذشته 
ادامه يابد تا مشاركت شهروندان در اداره شهر و مك��ان زندگي خود افزايش يابد و 
از بار مسائل و مشكالت شهري كاسته شود و اين امر محقق نخواهد شد مگر آنكه 
مطالبه گري همچنان ادامه يابد.  پيشاپيش سال جدي��د كه آغازگر تغيير و تحول 
است را به همه مخاطبان روزنامه به خصوص خوانندگان بخش »ايران شهر« تبريك 

می گوييم. 
بيژن سوراني-  مسئول صفحه ايران شهر

گود هاي پرخطر در کمين شهر 
گودهاي رها شده در ش�هر تهران را مي توان محصول صدور پيش پروانه 
ساخت در دوره هاي گذشته مديريت شهري دانست كه باعث شده است 
پايتخت با معض�ل بزرگي تحت عنوان فرونشس�ت زمين روبه رو ش�ود. 
آمارهاي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نشان مي دهد با 
وجود ورود شوراي شهر به موضوع گودهاي رها شده در تهران و اقدامات 
شهرداري در خصوص تعيين تكليف اين گودبرداري ها همچنان 91 گودال 

بزرگ پر خطر در پايتخت بالتكليف مانده است. 
  عدم نظارت شهرداري و سازمان نظام مهندسي بر گود ها 

اواسط سال گذشته بود كه موضوع تعيين تكليف گودبرداري مجاور برج ميالد تهران 
در صحن علني شورا مطرح شد و متعاقب آن كارشناسان ابتدا اعالم كردند حدود 
۱۵۰ گود پرخطر در پايتخت وجود دارد كه مالكان آن بدون طي كردن فرآيندهاي 
قانوني و كارشناسي، تنه��ا با پرداخت هزينه اي كه براي شه��رداري درآمدزاست، 

دستور موقت گرفته و كار گودبرداري را آغاز كرده اند. 
هر چند صدور پيش پروانه از سوي شهرداري تهران يك��ي از راه هاي تأمين منابع 
به حس��اب مي آمد، اما همين روند در طوالني مدت باعث شد ت��ا مالكان با هدف 
ساخت وساز و به قول خودشان )زخمي كردن زمين( اقدام به گودبرداري و البته در 
بيشتر مواقع رها كردن پروژه ساخت وساز  كنند.   نظارت نداشتن شهرداري و سازمان 
نظام مهندسي بر روند ساخت و ساز نيز يكي از داليلي است كه باعث شد گود هاي 

ايجاد شده در زمين ها بدون مقاوم سازي سال ها به حال خود رها شوند.  از سوي ديگر 
بررسي ها نشان مي داد حتي گودهايي كه اقدام به نيلينگ يا مقاوم سازي كرده اند 
نيز بعد از گذشت مدت زمان تعيين شده به ي��ك خطر بزرگ براي ساختمان هاي 
اطراف يا فرونشست زمين تبديل شده اند و بايد هرچه سريع تر فرآيند ساخت انجام 
شده يا گود پر شود.  بر اساس ماده ۵۵ بند ۱۴، قانون شهرداري ها مي گويد  اگر بنا 
يا سازه اي، ايمني شهر را به خطر بيندازد، شهرداري رأساً مي تواند وارد شود و گود 
را ايمن سازي  و سپس هزينه را از مالك دريافت كن��د، اما موضوع اصلي اين است 
كه شهرداري تهران براي انجام اين كار نيز رديف بودجه خاصي را در اليحه بودجه 

ساالنه خود در نظر نگرفته است. 
  ساماندهي 58 گود در پايتخت 

آنطور كه مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران اعالم كرده، در يك سال 
اخير ۵۸ گود در تهران تعيين تكليف شده است و هنوز 9۱ گود پر خطر در پايتخت 
وجود دارد.  به گفته مهدي صالحي آذرماه سال گذشته بود كه شوراي تهران طبق 
مصوبه اي معاونت شهرسازي را مكلف ب��ه شناسايي و تعيين تكليف گودهاي فاقد 
عمليات عمراني شهر تهران كرد.  بر اين اس��اس كارشناسان معاونت شهرسازي و 
معماري طبق بررسي هايي كه انجام دادند موفق به شناسايي ۲۷9 گود رها شده در 
تهران شدند. اكنون بعد از گذشت يك سال مديركل معماري و ساختمان شهرداري 
تهران اعالم كرده است از ۲۷9 گود رها شده ح��دود ۵۸ گود تعيين تكليف شده و 
به تراز صفر- صفر رسيده اند و در اين ميان هن��وز ۲۲۱ گود رها شده فاقد عمليات 

عمراني در پايتخت وجود دارد كه بايد هر چه زودتر تعيين تكليف شود. 
بر اساس آماري كه اين مدير شهرسازي ارائه كرده، از اين تعداد ۴۵ گود متعلق به 
سازمان هاي دولتي است. اين در حالي است كه 9۱ گود پر خطر و ۴۰ گود ميان خطر 

نيز در اين كالنشهر وجود دارد. 
هر چند برابر بند ۱۴ م��اده ۵۵ قانون اساسي، شهرداري ها نس��بت به ايمن سازي 
گودهاي پرخطر مسئول هستند، اما واقعيت اين است كه متأسفانه شهرداري ها براي 
پايدارسازي و ايمن سازي گودهاي پرخطر رديف اعتباري ندارند و در نتيجه براي 
اين كار بايد از بخش هاي ديگر در اين زمينه هزينه كنند.  صالحي بر اين باور است كه 
در موضوع تعيين تكليف گودهاي رها شده شهر تهران بزرگ ترين چالش پيش رو 
مربوط به زمين هاي سازمان هاي دولتي است كه با توجه به اخطارهاي شهرداري 

تهران هنوز اقدامي براي ايمن سازي گودهاي زمين خود انجام نداده اند. 

بازگشت قطار دودي به طهران 

 در شه��ر ري قرار است مس��ئوالن لكوموتيو قديمي را به اي��ن مكان منتقل 
كنند ت��ا شهروندان با پدربزرگ مت��رو آشنا شوند و سيري ب��ه طهران قديم 
داشته باشند.  حسن خليل آبادي، رئيس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه هنگامي كه مأموران شه��رداري در حال ترميم پياده راه 
مقابل امامزاده عبداهلل )ع( بودند، متوجه ريل هاي اولين قطار دودي پايتخت 
مي شوند، گفت: قرار است اولين قطار دودي شهر ته��ران  كه در حال حاضر 
در ايستگاه شهر ري قرار دارد به اين ريل منتقل شود تا يادگاري اولين قطار 
ريلي پايتخت زنده شود. وي تأكيد كرد: اين ريل و لكوموتيو قديمي، خاطره 
تهران قديم را زنده مي كند. گفتني است اولين قطار دودي شهر تهران در زمان 

ناصرالدين شاه در شهر ري احداث شد. 

»عيد مهرباني« به محالت محروم پايتخت مي رود

امسال طرح »عيد مهرباني« به همت سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران و 
با مشاركت خيران در محالت محروم پايتخت اجرا مي شود. طرح »عيد مهرباني« با 
اهداي سبد كاال، بن خريد ويژه پوشاك و توزيع سبزي پلو با ماهي در محالت محروم 
به استقبال نوروز 9۸ مي رود. همچنين خدمات ويژه نوروزي از طريق تهيه و توزيع 
سبدكاال و پوشاك نوروزي با مشاركت خيران در اختيار خانواده هاي بي سرپناه قرار 
مي گيرد. در ايام نوروز نيز با هماهنگي سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، 
فعاالن اجتماعي و فرهنگي شامل خيران، ائمه جماعت، خبرنگاران، سمن ها و... از 
گرمخانه ها بازديد مي كنند و از نزديك در جريان روند خدمت رساني به مددجويان 
قرار مي گيرند. در مراكز پرتو نيز توسط خيران و مؤسسات غيردولتي سبد كاال به 

خانواده هاي كودكان كار و خيابان اهدا مي شود. 

 راه اندازي تاكسي كتاب در پايتخت

عليرضا قنادان در آيي��ن رونمايي رسمي از طرح چراغ راه )تاكس��ي كتاب( 
تاكسي را يك نهاد اثرگذار فرهنگي در شهر دانست و گفت: اين طرح با هدف 
افزايش فرهنگ كتابخواني و شروع يك حركت فرهنگي در تاكس��ي ها آغاز 
شد و با تعبيه كتاب هاي داستاني كوچك با محور اخالق در تاكسي، شرايط 
مطالعه مسافران را فراهم كرد. با شروع اين طرح اميد چنداني به اثربخشي آن 
در جامعه نداشتيم اما خوشبختانه با بازخورد مثبت اين طرح مواجه شديم. 
قنادان افزود: تاكسي به عنوان يك نماد فرهنگي روزانه ۴/۵ ميليون سفر در روز 
را انجام مي دهد و بين ۶۰ تا ۱۰۰ نفر را در روز جابه جا مي كند. اگر تاكسي ها 
به يك نماد فرهنگي تبديل شوند تأثيرگذاري بيشتري نسبت به كل نهادهاي 

فرهنگي در سطح شهر تهران دارند.


