
گذرى در شهر

فرهنگسراى شهر

يكشنبه  29 تير  393 1- 22 رمضان  1435 -20 ژوالى 2014 - سال سيزدهم - شماره  3526  6   شهرى
آغاز طرح جهادى درمان رايگان 

مستمندان محله فرحزاد
ــهردارى منطقه 2  ــاون اجتماعى و فرهنگى ش مع
ــتمندان محله  از آغاز طرح جهادى درمان رايگان مس
فرحزاد خبر داد. ذبيح اهللا زارع با اعالم اين خبر گفت: 
طرح جهادى درمان رايگان مستمندان محله فرحزاد 
ــاركت بسيج دانشجويى بيمارستان بقيه اله آغاز  با مش
ــت.وى با بيان اينكه اين طرح تا پايان سال  ــده اس ش
ادامه دارد ، افزود: يكى از نكات ويژه اين طرح معاينه 
ــه ادامه درمان  ــت كه پس از معاين ــكى اس دندانپزش

تكميلى در بيمارستان بقيه اله انجام مى شود.

برگزارى كارگاه هاى مهارت 
فرزند پرورى در غرب تهران 

با هدف انتقال شيوه صحيح تربيت كودك به والدين، 
ــراى محالت  ــاى فرزند پرورى در س كارگاه مهارت ه
ــود. راضيه كمانى ، مدير اداره  غرب تهران برگزار مى ش
ــت:  ــه 5با اعالم اين خبر اظهار داش ــور بانوان منطق ام
ــى مهارتهاى فرزند پرورى با هدف  كارگاه هاى آموزش
ارائه آموزش هاى الزم در خصوص شيوه صحيح تربيت 
ــى تا پايان  ــنت و روانشناس كودك از ديدگاه قرآن ، س
شهريور در سراى محالت منطقه 5 برگزار مى شود. وى 
ادامه داد: اين كارگاه ها با محوريت آشناسازى خانواده ها 
ــى كودكان با پيش بينى  ــاى فرهنگى و اجتماع از نيازه
برنامه هاى آموزشى مستمر براى آنها  با رويكرد بازى، 
ــرگرمى و مهارتهاى ارتباطى برنامه ريزى شده است.  س
ــهردارى منطقه5 با بيان اينكه  مدير اداره امور بانوان ش
ــاى فرزندپرورى ويژه مادران داراى فرزند زير  كارگاه ه
ــت، افزود: اين كارگاه ها  ــال درنظر گرفته شده اس 4 س
ــرد  امور مذهبى ودينى  ــداى ماه رمضان با رويك از ابت
ــراى محالت درحال  ــژه ماه مبارك رمضان) در س ( وي
برگزارى است.وى افزود: امور تربيتى ، بازى و سرگرمى 
و مهارت هاى ارتباطى ازديگر رويكردهاى مورد توجه 

كارگاه ها است.

فضاى معنوى قدر، ارتفاعات 
شمال تهران را عطر آگين كرد

مراسم شب هاى احيا با حضور شب زنده داران بر سر 
مزار شهداى گمنام در كهف الشهداى ولنجك ،ارتفاعات 
ــمال تهران را عطر آگين كرد. سعيد كارگران معاون  ش
امور اجتماعى و فرهنگى شهردارى  منطقه يك  با اشاره 
به فرا رسيدن ايام پر فضيلت شب هاى قدر اظهار داشت: 
امسال همزمان با فرا رسيدن شبهاى قدر و ايام ضربت 
ــرت على(ع)  ــهادت موالى متقيان حض خوردن و ش
مراسم احياء عالوه بر مساجد، حسينيه ها و امامزاده هاى 
سطح منطقه بر سر مزار شهداى گمنام هشت سال دفاع 
ــخنرانى ،  مقدس در ارتفاعات ولنجك نيز با اجراى س
ــم شبهاى  ــن كبير ومراس قرائت دعاى پر فيض جوش
ــاه مبارك رمضان مصادف  ــبهاى 19 و 21 م احيا در ش
با  چهارشنبه 25 و جمعه 27 تير ماه برگزار شد و ديگر 
ــب  23 ماه مبارك رمضان مصادف  ــم نيز در ش مراس
ــنبه 29 تير ماه  برگزار مى شود.كارگران با بيان  با  يكش
اينكه در شب هاى قدر مساجد و اماكن مذهبى محالت 
ميزبان شهروندان و مهمانان خدا در ماه مبارك رمضان 
ــرت صالح بن  ــرد: مرقد مطهر حض ــد ، تصريح ك بودن
موسى الكاظم (ع)، آستان امامزاده على اكبر(ع) چيذر، آستان 
ــم(ع)، مسجد اعظم(عج) تجريش، مساجد  امامزاده قاس
شهرك شهيد محالتى و .... برگزار كننده مراسم شب هاى 

احيا در سطح منطقه بودند .

استقبال شهروند تهرانى  از نمايشگاه 
قرآنى «فصل نيايش»در منطقه 22

ــه از ابتداى ماه  ــگاه قرآنى «فصل نيايش» ك نمايش
ــهداى خليج فارس برپا شده،  ضيافت اهللا در درياچه ش
طى مدت زمان فعاليت خود در 18 روز اول ماه مبارك 
ــان، پذيراى حدود 50 هزار نفر بازديد كننده بوده  رمض
است. نمايشگاه بزرگ قرآنى فصل«نيايش» از ابتداى ماه 
مبارك رمضان در مجموعه درياچه شهداى خليج فارس 
ــده و با 4 پرديس قرآنى، فرهنگى – اجتماعى،  برپا ش
تفريحات ورزشى همچنين عزت و خود باورى هرشب 
ــهروندان عالقمند به فعاليتهاى  ــيارى از ش پذيراى بس
فرهنگى مذهبى اجتماعى و ورزشى است.قاسم مواليى 
شهردار منطقه با اعالم اين خبر گفت: « شهردارى منطقه 
ــال همزمان با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان،  22 هرس
ــالمى، ارائه خدمات  ــور ترويج فرهنگ دينى اس بمنظ
ــى و فرهنگى مرتبط با ماه مهمانى خدا و ... به  اجتماع
برپايى نمايشگاه قرآنى در يكى از مجموعه هاى بزرگ 
ــگاه امسال  و فرامنطقه اى خود اقدام مى كند. اين نمايش
در مجموعه تفريحى گردشگرى درياچه شهداى خليج 
ــس با 4 موضوع  ــده و در قالب 4 پردي ــارس برپا ش ف
مختلف فعاليت مى كند.»به گفته شهردار منطقه 22، در 
ــن هاى پايانى  بخش صحنه نيز برنامه هايى چون جش
ــه 3، معرفى برترين مخاطبان غرفه ها،  منطقه اى شمس
ــاى خيابانى و  ــرود محلى، اجراى نمايش ه اجراى س
كاربردى، اجراى جمع خوانى ادعيه و نيايش همچنين 
قرائت هاى مجلسى قرآن مجيد، برپايى سخنرانى هاى 
ــازنده اخالقى – اجتماعى، معرفى و نمايش  كوتاه و س
ــى و خانه هاى 14 گانه  ــتاوردهاى كانون هاى محل دس

سراهاى محله هاى 9گانه و ... در حال اجراست.

تمديد نمايشگاه شهر بندگى 
منطقه 20 تا پايان ماه رمضان 

ــه در قالب  ــه 20 ك ــهر بندگى منطق ــگاه ش نمايش
ــى و كارآفرينى از  پرديس هاى قرآنى، فرهنگى، ورزش
ــهروند  ابتداى ماه رمضان تاكنون پذيراى 190 هزار ش
ــد. برومند  ــت تا پايان اين ماه مبارك تمديد ش بوده اس
نامدارى معاون اجتماعى و فرهنگى شهردارى منطقه 20 
به استقبال 190 هزار شهروند، از نمايشگاه شهر بندگى 
ــتان  اين منطقه كه از ابتداى ماه مبارك رمضان در بوس
ــده است، اشاره كرد و گفت: اين  وليعصر(عج) داير ش
نمايشگاه با 150 غرفه، خدمات رايگان قرآنى، مذهبى، 
فرهنگى، ورزشى، هنرى و تفريحى به شهروندان ارائه 
ــدت آن تا پايان ماه مبارك رمضان تمديد  مى كند كه م
ــون و مبلغان  ــاره به اينكه روحاني ــد.نامدارى با اش ش
مذهبى حاضر در نمايشگاه حضور جوانان و نوجوانان 
ــين برانگيز خواندند، افزود: آشنايى قشر جوان  را تحس
ــالمى از  ــبك زندگى اس با آموزه هاى دينى و ترويج س
مهمترين اهداف اين نمايشگاه است كه اذعان مشاوران 
ــن اهداف  ــا، مبين تحقق اي ــال در غرفه ه ــى فع مذهب
ــت خوشنويسان،  ــت. وى كتابت قرآن كريم به دس اس
قصه گويى قرآنى ويژه كودكان، مشاوره هاى مذهبى و 
برپايى جلسه هاى پرسش و پاسخ روحانيون و جوانان 
ــى را از بخش هاى مختلف  ــبهات دين به منظور رفع ش

پرديس قرآنى نمايشگاه شهر بندگى معرفى كرد.

سفرى به اعماق تاريخ   
ــى است كه در  ــان عنوان نمايش ــبى در كهكش ش
ــتان واليت  ــن صحنه نمايش ايرانى در بوس بزرگتري
ــن برنامه با  ــود. اي ــب برگزار مى ش ــه مدت 30 ش ب
ــل اجرايى و هنرور خالق  ــر هنرمند و عوام 1000 نف
ــگفت آور هستند ، به گونه اى كه با  اثرى بى بديل و ش
ــفرى به اعماق تاريخ  عبور از ديوار زمان و مكان س
ــراق ، فرهنگسراى  ــت. فرهنگسراى اش خواهيد داش
هنگام، خانه فرهنگ صدف و مجتمع فرهنگى هنرى 
ــن برنامه  ــهروندان در اي ــه جهت حضور ش حكيمي
ــركت در اين برنامه  ثبت نام مى كنند، عالقمندان به ش
ــتن كارت ملى به واحد  ــت داش ــد با در دس مى توانن
ــب اطالعات  فرهنگى مراجعه نمايند و يا جهت كس

بيشتر با شماره تلفن 77354735 تماس بگيرند.

فرهنگسراى تهران با 4 نمايش 
به سومين جشنواره تئاتر شهر مى رود

فرهنگسراى تهران با 2 نمايش صحنه اى و 2 نمايش 
خيابانى در سومين جشنواره تئاتر شهر حضور دارد.  4 
نمايش از توليدات كانون نمايش فرهنگسراى تهران پس 
از بازبينى و ارزيابى آثار ، موفق به حضور در رقابت هاى 
ــنواره تئاتر شهرشد.  ــومين جش صحنه اى و خيابانى س
ــاس اين گزارش نمايش هاى «پرهيز از اجتناب»  بر اس
نوشته مشترك مژگان رايگان و شاهد پيوند به كارگردانى 
شاهد پيوند و «ميوه هاى نارس» نوشته عليرضا پيوند و 
كارگردانى مشترك عليرضا پيوند و مصطفى قديرى در 
ــاى «رعايت عدم مقررات»  بخش خيابانى و نمايش ه
ــعود نورى به كارگردانى آرزو عصارى و  ــته مس نوش
«گسترده بر كرانه سپيد» نوشته شيوا مهرزاد به كارگردانى 
مژگان رايگان در بخش صحنه اى ، كارهاى پذيرفته شده 
فرهنگسراى تهران در سومين جشنواره تئاتر شهرهستند. 
ــومين جشنواره تئاتر شهر با  اين گزارش مى افزايد : س
ــعار «تهران شهر مهربانى»  و در دو موضوع «حقوق  ش
ــالمى و ايرانى در  ــهروندى» و «هويت اس و اخالق ش
ــال برگزار مى شود. سومين  ــهر تهران» ، مهرماه امس ش
جشنواره تئاتر شهر در 7 بخش تئاتر صحنه اى ، بخش 
ــر مذهبى(باران) ،  ــوان، بخش تئات تئاتر كودك و نوج
بخش تئاتر خيابانى، بخش مسابقه نمايشنامه نويسى و 
نمايشنامه خوانى ، بخش مسابقه عكس و پوستر تئاتر و 
ــى برگزار خواهد شد. گفتنى  بخش كارگاه هاى آموزش
است كانون نمايش فرهنگسراى تهران به نشانى انتهاى 
بزرگراه حكيم غرب ، سه راه دهكده المپيك ، بوستان باغ 
نو ، ميزبان جوانان عالقمند به هنرهاى نمايشى است و 
شهروندان براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند باشماره 

44143780تماس بگيرند.

نمايشگاه سفال زواره
ــفال  ــگاه س نگارخانه آبى اين بار با برپايى نمايش
ــه معرفى يكى از  ــارك رمضان ب ــوم ماه مب در دهه س
ــردازد. در اين  ــران مى پ ــتى اي ــن صنايع دس اصيل تري
ــفال كاربردى تزيينى از سفال  ــگاه 100قطعه س نمايش
ــلمان يگانه زاده طى روزهاى 30 تير  زواره كارى از س
ــرداد در معرض ديد عموم قرار مى گيرد.  ماه الى 12 م
ــگاه مى توانند در  عالقمندان براى بازديد از اين نمايش
ــه آدرس ميدان  ــاعت 9 الى 19 ب ــده از س زمان ياد ش
امام حسين(ع) ،خيابان 17 شهريور،خيابان خشكبار چى 
بوستان خيام فرهنگسراى اميد مراجعه و يا براى كسب 

اطالعات با تلفن 33355203 تماس حاصل كنند.

ــوراى  ــيون برنامه و بودجه ش يك عضو كميس
ــه دهه  ــهر تهران با تأكيد بر اين كه س ــالمى ش اس
ــهردارى ها براى  ــن منابع مالى ش ــت نحوه تأمي اس
اداره شهرها همواره محل بحث و نقد بوده، گفت: 
كسب درآمد از محل ساخت و ساز و فروش تراكم 
ــهل الوصول و پايدار به  ــه عنوان منابع درآمدى س ب
ــازى  ــهرى و اصول شهرس ــعه اقتصاد ش نظام توس
ــا انصارى  ــدى وارد كرد.دكتر غالمرض ــيب ج آس
ــاى قانونى و معقول  ــدن عرصه ه افزود: محدود ش
كسب درآمد شهردارى تهران طى سه دهه گذشته، 
ــتگى شديد درآمد مديريت شهرى به  منجر به وابس
ــده است.وى با اعالم اين كه اين  ساخت و ساز ش
ــده همواره مورد انتقاد  ــيوه در مدت زمان ياد ش ش

ــرد: بارگذارى جمعيت  ــان بوده، تأكيد ك كارشناس
ــده در 5 منطقه از 22  ــقف پيش بينى ش بيش از س
منطقه تهران شامل مناطق 1، 3، 5، 6 و 22 از جمله 
آثار و عوارض اين وابستگى است.انصارى با اشاره 
ــه اين كه توجه به 5 نكته در تبديل منابع درآمدى  ب
ــت، اظهار  ــدار پايتخت به پايدار ضرورى اس ناپاي
ــدى در قوانين نظارتى و تقويت  كرد: بازنگرى ج
و تكميل مقررات مربوطه، نخستين نكته است. وى 
ــهر،  با بيان اين كه اداره تهران به عنوان يك كالن ش
ــال  ــت و اعم ــى اس ــاى فراوان داراى پيچيدگى ه
ــوى نهادها و دستگاه هاى  تصميمات متفاوت از س
ــطح زندگى شهروندان را  مختلف، ارتقاى كيفى س
ــه مخاطره مى اندازد، تصريح كرد: تحقق مديريت  ب

ــهرى كه مقدمات آن در جلسه شهردار  يكپارچه ش
و رييس شوراى شهر تهران با رييس دولت يازدهم 

فراهم آمده، راه حل بعدى است.
ــه افزايش بهره ورى  ــارى با تأكيد بر اين ك  انص
ــده پروژه هاى  ــام ش ــت تم ــش قيم ــق كاه از طري
ــد مورد توجه  ــت كه باي ــى، نكته ديگرى اس عمران
ــترك  ــكيل كارگروه مش ــرار گيرد، اضافه كرد: تش ق
ــهردارى تهران براى رفع نواقص  شوراى شهر و ش
و ارائه راهكارهاى عملياتى براى كاهش درآمدهاى 
ــت.انصارى با  ــنهادى اس ناپايدار، ديگر راه حل پيش
ــن قوانين خاص براى كنترل  ــاره به اين كه تدوي اش
ــيرى معقول  ــازها به سمت مس ــاخت و س حجم س
ــرد: بايد به  ــت، اظهار ك ــى، آخرين نكته اس و منطق

گونه اى برنامه ريزى كنيم تا سرمايه هاى سرگردان به 
جاى ورود به بخش مسكن، به ساير بخش هاى مولد 
اقتصادى وارد شوند.وى با بيان اين كه واريز مستقيم 
سهم شهردارى تهران از 6 محور پيش بينى شده در 
بودجه سنواتى دولت، مورد پيشنهاد مديريت شهرى 
است، تصريح كرد: البته با توجه به الزام قانونى مبنى 
ــق خزانه دولت،  ــا از طري ــزوم توزيع درآمده بر ل
تحقق چنين امرى بعيد است.عضو كميسيون برنامه 
ــهر تهران در پايان با  ــالمى ش ــوراى اس و بودجه ش
تأكيد بر جلسه اخير اعضاى شورا با رييس جمهور، 
ــه از رييس جمهور محترم تقاضا  گفت: در اين جلس
شد كه در روند پرداخت طلب هاى معوق شهردارى 

تهران از سوى دولت تسريع شود.

ــر  طبق آمار جهانى 3/5 ميليون تن زباله در سراس
ــود كه سهم ايران در اين توليد به 40  دنيا توليد مى ش
ــن ميزان توليد زباله در  ــد. اي هزار تن در روز مى رس
ــت كه بايد  ــران 1/15 درصد توليد زباله جهان اس اي
در جهت كاهش آن برنامه ريزى هاى دقيقى صورت 
ــال طول  گيرد. تجزيه ظروف يك بار مصرف 400س
مى كشد و اين در حاليست كه با تالش هاى شهردارى 
ــه گياهى در  ــن نايلكس با پاي ــران عرضه 4/4 ت ته
ــرفت هاى قابل  ميادين ميوه و تره بار پايتخت از پيش
ــى بوده كه مى توان از آن ها نام برد.على محمد  توجه
ــتاد محيط زيست و توسعه پايدار  شاعرى، رييس س
ــاير كشورها در  ــهردارى تهران درباره تجارب س ش
ــه  هاي پالستيكي اظهار  زمينه مديريت مصرف كيس
ــتفاده از  ــال 2002 فروش و اس كرد: بنگالدش از س
ــتيكى را ممنوع اعالم كرده است و  ــه  هاى پالس كيس

ــه  هاى پلى اتيلنى  ــتفاده از كيس از زمان ممنوعيت اس
ــط روزانه حدود 10 ميليون  مردم داكا به طور متوس
كيسه پالستيكى كاهش يافته است.وى درباره تجربه 
كشور امارات متحده عربي، طرحي سه مرحله اي كه 
ــته  هاي پالستيكي غيرقابل بازيافت  به موجب آن بس
به تدريج تا سال 2013 از فروشگاه ها حذف شدند را 
به مرحله اجرا در آورده است، گفت: گام نخست اين 
ــبت به استفاده  طرح به كاهش گرايش خريداران نس
ــاعرى  ــتيكي اختصاص دارد. ش ــته  هاي پالس از بس
ــوص افزود: در مرحله دوم به  همچنين در اين خص
ــتفاده از بسته هاي قابل بازيافت در دستور  تدريج اس
كار قرار مي گيرد و گام سوم مربوط به بازاريان است 
ــد. در اين مرحله  ــال 2012 آغاز خواهد ش كه از س
به فروشگاه  ها و خريداران اعالم مي شود كه استفاده 
ــتيكي ممنوع خواهد شد.هم اكنون  از بسته  هاي پالس

5000 كارخانه و كارگاه توليد ظروف يكبا ر مصرف 
ــت كه تنها  ــور وجود دارد و اين در حالي اس در كش
300 كارخانه از اين تعداد مجوز توليد اين ظروف را 
ــخص نيست كه مابقي اين كارخانه ها از  دارند و مش
چه موادي و چگونه نسبت به توليد اين ظروف اقدام 
ــتاد محيط زيست و توسعه پايدار  مي كنند. رييس س
ــا از طريق اجراي  ــهردارى تهران با بيان اينكه آنه ش
برنامه هاي مختلف آموزش و اطالع رساني، اطالعات 
ــه پالستيك افزايش  مردم را در زمينه ضررهاي كيس
ــاره كرد: سوپر ماركت ها و فروشگاه  هاي  داده اند، اش
ــف ويژه اي را براي  ــره  اي نيز امتيازات و تخفي زنجي
ــتفاده از كيسه هاي پالستيكي را رد  خريداراني كه اس
ــت و به  اين  ــش مي دهند، قرار داده اس ــرده و كاه ك
ــور برزيل ظرف مدت يك سال اخير  ترتيب در كش
ــتيكي كاهش يافته  ــه پالس مصرف 800 ميليون كيس

ــن زباله در  ــى 3/5 ميليون ت ــار جهان ــت.طبق آم اس
سراسر دنيا توليد مى شود كه سهم ايران در اين توليد 
ــن ميزان توليد  ــد. اي ــه 40 هزار تن در روز مى رس ب
ــت  زباله در ايران 1/15 درصد توليد زباله جهان اس
ــد در جهت كاهش آن برنامه ريزى هاى دقيقى  كه باي

صورت گيرد.

ــل و ترافيك  ــازمان حمل و نق معاون آموزش س
ــى  ــهردارى تهران از آموزش 7 هزار راننده تاكس ش
ــرويس مدارس تا پيش از مهرماه و آغاز سال  ويژه س

تحصيلى جديد خبر داد: در طى 3 سال اخير سرويس 
مدارس مجاز پايتخت هيچ نوع حادثه منجر به فوت و 
جرحى نداشته اند كه اين نشان از ضريب باالى ايمنى 
ــهرام جبارى زادگان در گفت وگو با  مهر  آنها دارد. ش
اظهار كرد: دوره هاى آموزشى ويژه اى براى رانندگان 
ــش از مهرماه  ــرويس مدارس تا پي ــى ويژه س تاكس
برگزار مى شود كه در اين دوره ها هم بازآموزى براى 
ــال هاى گذشته اين دوره ها را سپرى  رانندگانى كه س
كرده اند صورت مى گيرد و هم رانندگان جديد تحت 
ــه داد: اين آمادگى  ــد.وى ادام ــوزش قرار مى گيرن آم

وجود دارد كه چنانچه تعداد سرويس مدارس تحت 
ــال تحصيلى جديد افزايش  پوشش تاكسيرانى در س
ــن دوره هاى  ــى از اي ــزار راننده تاكس ــد تا 10 ه ياب
آموزشى بهره مند شوند.معاون آموزش سازمان حمل 
ــران در ادامه از ارائه  ــهردارى ته و نقل و ترافيك ش
ــه تهران خبر داد  آموزش هاى ترافيكى در 110 مدرس
ــت: از ابتداى مهرماه دوره هاى آموزش ترافيك  و گف
ــود كه اين آموزش ها به  در مدارس تهران آغاز مى ش
ــتقيم و غير مستقيم صورت  دانش آموزان صورت مس
ــن 3 هزار و 300  ــرد.وى تصريح كرد: همچني مى گي

ــك در مهدهاى  ــا موضوع ترافي ــى ب نمايش آموزش
كودك و مدارس ابتدايى برگزار مى شود كه پيش بينى 
ــا حدود يك ميليون  ــود با اجراى اين نمايش ه مى ش
كودك تهرانى تحت آموزش هاى ترافيكى قرار گيرند.

جبارى زادگان با بيان اينكه سال گذشته نيز نمايشهاى 
ترافيكى در مهدهاى كودك و مدارس ابتدايى تهران 
ــردن و آموزش فرهنگ  ــت: نهادينه ك ــد، گف اجرا ش
ــنين پايين به كودكان صورت گيرد  ترافيك بايد از س
ــر با جديت در تهران  ــال هاى اخي كه اين مهم طى س

دنبال شده است.

اعضاى شوراى شهر تهران در جلسه اخير با رييس جمهور خواستار شدند:
دولت در پرداخت مطالبات شهردارى تهران تسريع كند 

براساس آمار جهانى
ميزان توليد زباله در ايران 1/15 درصد توليد زباله جهان است

آموزش 7 هزار راننده سرويس مدرسه تا پيش از مهرماه

دريچه خبر
مديرعامل بانك شهر نايب رئيس 

شوراى انرژى پايدار شهرى برنامه 
اسكان سازمان ملل متحد شد

ــهر به عنوان  مديرعامل بانك ش
ــى انرژى  ــوراى عال نايب رئيس ش
انتخاب   (DSUE)ــهرى ش پايدار 
ــدى  محمدپورزرن ــين  شد.حس
مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره 
اين بانك ضمن حضور در نخستين 

اجالس شوراى عالى انرژى پايدار شهرى(DSUE) كه 
ــگاه تورينو ايتاليا برگزار شد  از نوزدهم تيرماه در دانش
ــورا انتخاب  با راى اعضاء به عنوان نايب رئيس اين ش
ــهر ضمن مثبت ارزيابى كردن  شد.مديرعامل بانك ش
ــگاه ايتاليايى تورينو كه  امكان تعامل پديد آمده با دانش
ــهرى واجد جايگاه  ــاى پايدار ش ــث انرژى ه در مباح
ــان  ــت، خاطرنش ــگاه هاى دنياس ممتازى در ميان دانش
ــوخ شدن استفاده از سوخت هاى  كرد: با توجه به منس
ــعه يافته، بكارگيرى انرژى هاى  فسيلى در جوامع توس
ــورها است. در حالى  ــبى اين كش نو از مزيت هاى نس
كه با توجه به شرايط اقليمى ايران، بهره گيرى از انرژى 
خورشيدى، بى ترديد براى كشور پهناور ما داراى توجيه 
ــت محيطى فراوانى است.نايب رئيس  اقتصادى و زيس
شوراى عالى انرژى پايدار شهرى برنامه اسكان سازمان 
ملل متحد در خصوص توسعه استفاده از انرژى هاى نو 
گفت: بانك شهر درصدد است تا با پايلوت سازى برخى 
از طرح هاى موفق اجرايى صورت پذيرفته در زمينه اين 
ــبت به ترويج اين شيوه، به كارگيرى  گونه انرژى ها، نس
ــتفاده از سوخت هاى  ــدن از اس انرژى هاى نو و دور ش
ــيلى اقدام الزم را در كوتاه مدت به عمل آورد. وى  فس
اظهار اميدوارى كرد كه با تعامالت صورت گرفته، بانك 
ــهر بتواند به عنوان بانك عامل، پروژه هايى را در اين  ش
خصوص در سطح ملى و بين المللى مديريت و راهبرى 
ــورهاى در  نمايد تا تاثيرات مورد انتظار خود را در كش

حال توسعه تّسرى دهد.

فروش بين المللى محصوالت 
زنان سرپرست خانوار

ــازى زنان سرپرست خانوار  ــتاد توانمندس مديرس
ــهردارى تهران از راه اندازى فروشگاه اينترنتى براى  ش
ــت خانوار در  عرضه محصوالت توليدى زنان سرپرس
عرصه ملى و بين المللى خبر داد.فهميه فيروز فر  با اعالم 
اين خبر افزود: باتوجه به توليد با كيفيت توسط برخى 
از كارگاه هاى زنان سرپرست خانوار با وزارت صنعت، 
ــده ايم تا بازار صادرات  معدل و تجارت وارد مذاكره ش
محصوالت زنان سرپرست خانوار را در بازارهاى جهانى 
ــاد كنند.وى با تاكيد بر اينكه هم اكنون نيز برخى از  ايج
ــت خانوار اقدام به صادارات محصوالت  زنان سرپرس
خود به كشورهاى خارجى مى كنند، ادامه داد: البته طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شده فروشگاه اينترنتى نيز براى 
ــت خانوار در  عرضه محصوالت توليدى زنان سرپرس
بعد ملى و بين المللى نيز ايجاد شده و به زودى رونمايى 

خواهد شد.

ــهردارى تهران با  معاون حمل و نقل و ترافيك ش
ــرمايه گذارى  تأكيد بر لزوم برنامه ريزى آگاهانه و س
ــى به  ــل و نقل ــاخت هاى حم ــه در زيرس خردمندان
ــتيابى به حمل و نقل شهرى پايدار گفت:  منظور دس
ــيارى از  ــل عمومى در بس ــتم هاى حمل و نق سيس
ــرايط ايده آلى  ــهرهاى در حال توسعه دنيا در ش ش

قرار دارند.
مهندس سيد جعفر تشكرى هاشمى افزود: ازدحام 
ــكارترين مشكل حمل و نقلى شهرهاى  ترافيكى آش
ــت كه تأثير بسيارى بر توليد  ــعه دنياس در حال توس

ناخالص محلى و حتى ملى بر جاى مى گذارد.
 وسايل نقليه موتورى سالمت جامعه را 

به خطر مى اندازند
ــل عمومى در  ــات حمل و نق ــود خدم  وى كمب
ــترس و مقرون به صرفه را يكى از نقاط ضعف  دس
شهرهاى در حال توسعه دانست و اظهار كرد: كمبود 
زيرساخت هاى ايمن براى حمل و نقل غير موتورى 
مانند دوچرخه سوارى و پياده روى از ديگر مشكالت 

اين شهرها محسوب مى شود.
ــن كه تعداد  ــمى با بيان اي ــدس تشكرى هاش مهن
ــهرى به  ــبت معابر ش ــخصى به نس ــاى ش خودروه
ــت، تصريح كرد:  ــتمر رو به افزايش اس صورت مس
ــنگينى در قبال  ــايل نقليه موتورى مسووليت س وس
ــه اى، توليد  ــاى آالينده و گلخان ــار انواع گازه انتش
آلودگى صوتى، بروز حوادث و سوانح و آسيب هاى 
ــده دارند و  ــى از آن بر عه ــمى ناش ــى و جس روح

سالمت جامعه را به مخاطره مى اندازند.
ــر اين كه  ــا تأكيد ب ــران ب ــهردار ته ــاون ش  مع
حمل و نقل شهرى مى تواند در رشد اقتصادى شهرها 
ــد، اضافه كرد: عدم مديريت صحيح  بسيار مؤثر باش
ــاد حمل و نقل، فقدان برنامه ريزى جامعه براى  اقتص
سيستم حمل و نقل و ناديده گرفتن عناصر اجتماعى، 
ــت محيطى و اقتصادى در توسعه اين  فرهنگى، زيس
ــتم، مى تواند روند ارائه خدمات اجتماعى را با  سيس

اختالل و تأخير مواجه كند.
 مديريت شهرى بايد از سياستگزارى هاى 

كالن با خبر باشد
ــهرها   وى توجه تصميم گيران به باز گرداندن ش
از خودروها به انسان ها و ايجاد محيط هاى با قابليت 
ــاى مديريت  ــر را از ضرورت ه ــى باكيفيت ت زندگ
ــمرد و اظهار كرد: حركت  ــهرها بر ش صحيح در ش
ــهرى پايدار از طريق ايجاد  در مسير حمل و نقل ش

ــتمى پايا با اهدافى همچون حمايت از طبيعت،  سيس
ــان محور بودن، مقرون به صرفه بودن و مناسب  انس
ــد و توسعه، نيازمند رويكردى جامع  بودن براى رش

است.
ــكرى  هاشمى با خبر بودن مديريت   مهندس تش
ــهرى از سياستگزارى هاى كالن را از كليدى ترين  ش
ــهر و حمل و نقل  ــعه ش ــت هاى توس عناصر سياس

ــت و تصريح كرد: آگاهى از اتفاقات  ــهرى دانس ش
ــالع از موقعيت هاى  ــش رو و اط ــاى پي و رويداده
موجود و آينده به منظور تجهيز به ابزارها و امكانات 
مواجه شدن با مسائل و مشكالت، از جمله ملزمات 
مديريت شهرى آگاهانه و هوشمندانه است كه منافع 

آن بيش از همه ساكنان شهرها را منتفع مى سازد.
 معاون شهردار تهران در پايان دستيابى به حمل و 

ــهرى پايدار را نيازمند چند رويكرد دانست و  نقل ش
اظهار كرد: مديريت تقاضاى سفر از طريق جلوگيرى 
ــفرها،  ــفرهاى غير ضرورى و كاهش فاصله س از س
ــاى فناورى ها  ــاى پايدار، ارتق ــمت ُمده تغيير به س
ــهروندان و محيط زيست  ــالمت ش و حفاظت از س
ــهرى، از جمله اولويتهايى است كه مجامع جهانى  ش

نيز بر آنها تأكيد دارند.

ازدحام ترافيكى آشكارترين مشكل 
حمل و نقلى شهرهاى در حال توسعه دنيا

ــت و  ــالمت، محيط زيس ــيون س رئيس كميس
ــهر تهران از احتمال  ــوراى ش ــهرى ش خدمات ش
ــران و نيروگاه  ــيمان ته ــه س ــى دو كارخان تعطيل
ــت  ــت در صورت عدم رفع آلودگى هاى زيس بعث
ــراى ما از  ــر داد و گفت:جان مردم ب ــى خب محيط
ــت.رحمت اهللا حافظى  ــز ديگرى مهمتر اس هر چي
ــاره به آخرين اقدامات  در گفت وگو با فارس با اش
ــوراى شهر جهت تعطيلى  ــده از سوى ش انجام ش
كارخانه روغن نباتى قو اظهار داشت:در اين زمينه 
ــازمان تأمين اجتماعى  ــاى الزم با س نامه نگارى ه
ــن مجموعه صورت  ــنل اي جهت حمايت از پرس
گرفته است.وى تصريح كرد:مقدمات بازنشستگى 
ــه روغن نباتى قو از  ــنل كارخان پيش از موعد پرس
ــده كه  ــن اجتماعى انجام ش ــازمان تأمي ــوى س س
ــت اين كار در كمترين زمان ممكن انجام  قرار اس
ــان كرد:بخشى از اين افراد  شود.حافظى خاطرنش
ــتفاده  ــتگى پيش از موعد اس مى توانند از بازنشس
ــده و بخش ديگرى  كنند كه مقدمات آن فراهم ش
نيز قرار است جهت اشتغال به مراكز ديگر معرفى 
ــوراى شهر به هيچ  ــوند.حافظى بيان داشت: ش ش

وجه فعاليت مجدد كارخانه روغن نباتى را نخواهد 
ــى اين  ــت تعطيل ــات الزم جه ــت و اقدام پذيرف
كارخانه بايد صورت گيرد چرا كه جان مردم از هر 
چيز ديگرى براى شوراى شهر مهمتر است.رئيس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهرى 
ــهر تهران افزود: طبق برنامه ريزى انجام  شوراى ش
شده قرار است كارخانه هاى آالينده در شهر تهران 
ــتا چند كارخانه در  ــوند كه در اين راس تعطيل ش
دست بررسى قرار دارند.وى گفت: كارخانه سيمان 
تهران و نيروگاه بعثت از جمله كارخانه هايى هستند 
ــت محيطى،  كه در صورت رفع عدم آلودگى زيس

تعطيل خواهند شد.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران با اشاره 
ــوس از چرخه حمل و نقل  ــه اينكه ماهانه 75 اتوب ب
ــوده اتوبوسرانى  ــهرى خارج و وارد ناوگان فرس ش
ــودگى  ــريعا براى فرس ــود، تاكيد كرد: بايد س مى ش
اتوبوس ها چاره اى انديشيده شود. پيمان سنندجى در 
گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت اتوبوس هاى 
فرسوده، گفت: طبق مصوبه بايد اتوبوس فرسوده بعد 
هشت سال از رده خارج شود و اتوبوس هاى جديد 
وارد ناوگان شوند اما در حال حاضر اين روند وجود 
ــازى ناوگان وجود  ندارد.وى افزود: دو راه براى نوس
دارد. يكى اينكه دولت نسبت به خريدارى اتوبوس 
ــرانى  اقدام كند و با يارانه اتوبوس را تحويل اتوبوس
دهد و آنها هم بر اساس نرخ مصوب مشغول به كار 
شوند. راه دوم اين است كه شهردارى خود اتوبوس 
را خريدارى كند كه در حال حاضر عمدتا شيوه دوم 
اتفاق مى افتد.سنندجى با اعالم اينكه شهردارى، سال 
ــتگاه اتوبوس دو كابين خريدارى  گذشته 1000 دس
كرده است، گفت: خريد 450 دستگاه ديگر در دستور 
ــتگاه مرحله  ــت كه در حال حاضر 200 دس كار اس
نهايى خريد را سپرى مى كنند و 250 دستگاه ديگر تا 

پايان سال وارد اتوبوسرانى مى شوند.وى با بيان اينكه 
ــهردارى  در حال حاضر فقط اتوبوس هاى خريد ش
تهران وارد ناوگان اتوبوسرانى مى شود، گفت: 2000 
ــوده وجود دارد كه بايد براى  ــتگاه اتوبوس فرس دس
ــى شود.سنندجى درباره  جايگزينى آن ها چاره انديش
واردات اتوبوس هاى سه كابين نيز تصريح كرد: سال 
گذشته يك دستگاه اتوبوس سه كابين هيبريدى وارد 
ــرانى كرديم كه اگر معابر شهر تهران  ناوگان اتوبوس
ــد،  ــته باش اين امكان را بدهد و ظرفيت الزم را داش
براى خطوط BRT مى توانيم اتوبوس هاى سه كابين 
ــته باشيم اما اتوبوس هاى دو كابين هم كارايى  را داش

دارد و هم مردم راضى هستند.

ماهانه 75 اتوبوس از چرخه حمل و نقل شهرى خارج مى شودبررسى تعطيلى دو كارخانه  آالينده در پايتخت


