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پایتخت
مناطق
خط یک مترو برای پنجشنبه آخر سال رایگان است

 26جمادیالثانی 1439

خیابان نفت به نام «مصدق» نامگذاری شد
| اعضای شورای شهرتهران به تغییرنام خیابان نفت به نام «مصدق» رای مثبت
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| مدیرعامل شرکت بهرهبرداری راه آهن شــهری تهران و حومه گفت :شرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه برای پنج شنبه آخر سال ( 24اسفندماه  )1396تمهیدات و
برنامه های ویژهای را برای سرویس دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا(س) در
نظر گرفته است.نوبخت افزود :با عنایت به فرارسیدن سال نو از آنجا که مردم شریف تهران بر اساس یک سنت
قدیمی و حسنه در روز پنجشنبه آخر سال برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا(س) میروند ،همه ساله در
این روز ترافیک بسیار سنگینی در جاده های اطراف بهشت زهرا حاکم میشود ،از این رو شرکت بهرهبرداری
راه آهن شهری تهران و حومه برای رفاه حال شهروندان گرامی و کاهش ترافیک در آن روز تمهیداتی به عمل
آورده و به صورت ویژه در خط یک مترو سرویس دهی خواهیم داشت.وی تصریح کرد :طبق برنامه ریزی به
عمل آمده برای ارائه سرویس به ایستگاه حرم مطهر (بهشت زهرا) در آخرین پنجشنبه سال از ابتدای صبح
تا ساعت  ۱۹بعدازظهر همه قطارها به صورت رایگان از ایستگاه تجریش تا ایستگاه کهریزک و بالعکس تردد
خواهند داشت و بعد از آن فاصله حرکت قطارها با توجه به تاریکی کامل هوا طبق برنامه زمانبندی حرکت
قطارها اجرا میشود.مدیر عامل شــرکت بهرهبرداری متروی تهران گفت :روز جمعه  25اسفندماه  96نیز
تمامی قطارها به سمت حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد خواهند داشت.

دادند.اعضای شورای شهر تهران در جلسه خود به تغییر نام خیابان نفت به نام «محمد
مصدق» در آستانه  29اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ،رای مثبت دادند.

برگزاری جشنواره هفت سین نوروزی درمنطقه 7
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| شهردار منطقه  7از برپایی جشنواره بزرگ هفت سین نوروزی همزمان با جشن طرح
آدینه نگهداشت شهر در بوستان شهید نیاکی خبر داد و گفت :این جشنواره در راستای ایجاد روحیه نشاط
و شادابی در شهروندان و همچنین آشناسازی نسل جوان با آیین های سنتی ایرانی برپا خواهد شد.سمیه حاجوی به
نمایش درآوردن خالقیت شرکت کنندگان در بهره گیری خاص از ابزار سنتی یا مدرن ،بازآفرینی سنت با بهره گیری از
ابزار نوین و امروزی در چیدمان سفره هفت سین ،بستر سازی مناسب جهت ایجاد فضای شاد و روح بخشی به کارهای
گروهی همراه با رقابت سالم و بکارگیری ایدههای نو در فرم بخشی به سفره هفت سین را از اهداف برپایی این جشنواره
برشمرد.شهردار منطقه  7همچنین از برپایی جشن بزرگ طرح آدینه نگهداشت شهر و جشنواره بزرگ هفت سین به
منظور تقدیر از مشارکت پرشور شهروندان در فرهنگسرای اندیشه خبر داد و گفت :طرح آدینه نگهداشت شهر طرحی
بود که برای نخستین بار در چهار جمعه پایانی ســال در محالت منتخب سطح منطقه با مشارکت و استقبال پرشور
شهروندان اجرا شد.وی با اشاره به برپایی این جشن برای فردا چهارشنبه 23اسفند ماه ،خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
هرساله اجرای اقدامات طرح استقبال از نوروز در شریانهای اصلی به طور خاص انجام می شد در نظر گرفتیم امسال
عالوه بر تداوم فعالیتهای گذشته همسو با ابالغ دستورالعملها ،فعالیتهای شاخص و ملموس تری در شریان های فرعی
انجام شود تا شهروندان بیش از پیش این خدمات و در پی آن تحوالت را لمس کنند.

چهارشنبه  23اسفند 1396
 14مارس  2018شماره 3145

لغو مصوبه برج  -باغ تاثیری بر بازار مسکن ندارد
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| سخنگوی شورای شــهر تهران درباره لغو مصوبه برج  -باغ توضیحاتی را ارائه کرد و
گفت :لغو مصوبه برج  -باغ تاثیری بر بازار مسکن ندارد.علی اعطا در حاشیه جلسه شورای شهر تهران
با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با کســب اکثریت آرا و بدون مخالفتی مصوبه برج باغ لغو شد گفت :در
یک دهه گذشــته به واسطه این مصوبه ساخت و ساز درون باغات انجام شد و موجبات تخریب فضای سبز را فراهم
کرد.وی با بیان اینکه مصوبه برج باغ که از سال  82به تصویب رسیده بود لغو شد ،اظهار کرد :البته در شورای شهر
گذشته نیز تعدادی از افراد در خصوص لغو مصوبه برج باغ پیشنهاداتی داشتند اما متاسفانه نتوانستند اکثریت آرا را
کسب کنند و این طرح مسکوت ماند؛ اما دراوایل کار شورای شهر پنجم اعضای شورای شهر این لغو را در کمیسیون
سالمت بررسی کرده و سرانجام پس از ســاعاتها کار کارشناسی این مصوبه لغو شد.سخنگوی شورای شهر تهران
افزود :همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر مقرر شد شهرداری تهران طی دو ماه یک الیحه جدیدی برای حفاظت
و صیانت از باغات تهران به شــورای شهر ارائه کند .البته در طرح لغو مصوبه برج باغ ،فرصت یک ماهه به شهرداری
تهران برای ارائه الیحهای جایگزین داده شده بود که با تصمیم اعضای شورای شهر این فرصت دو ماهه تعیین شده
اســت.وی با بیان اینکه سیزده سال این مصوبه اجرا شــده و حاال مردم باید دو ماه صبر کنند تا الیحه جدیدی در
دستور کار قرار گیرد گفت :با توجه به اینکه بازار مسکن شرایط سکون را می گذراند به نظر نمیرسد لغو این مصوبه
تاثیری بر بازار مسکن داشته باشد.

شهردار منطقه :20

چهره محله های جنوب تهران بهاری می شود
| شهردار منطقه  20از اجرای طرح های فوریتی نگهداشت به مناسبت ورود به
سال نو و اجرای طرح های فرش گل در مبادی ورودی و میادین مهم این منطقه خبر داد.
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  20سید احمد صفوی با بیان
این مطلب گفت :به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت نگهداشت شهر و رضایتمندی شهروندان،
طرح های فوریتی نگهداشت در محله های این منطقه در حال اجراست و تا پیش از شروع
سال جدید ،سیمای عمومی تمامی  20محله متناسب با ایام نوروز آماده و زیباسازی می
شود.صفوی با اشــاره به اینکه طرح نوروزی نگهداشت در محله های سه ناحیه  5 ،4و 6
انجام شده است و همچنان ادامه دارد ،افزود :عوامل اجرایی و نیروهای انسانی این طرح
در برنامه زمان بندی شده و به شکل تیمی و همزمان ،موضوعات نگهداشتی هر محله را
رسیدگی می کنند تا کیفیت خدمات رسانی به شهروندان افزایش یابد.
ایجاد  10طرح فرش گل در موقعیت های مهم جنوب تهران
وی ایجاد روحیه نشــاط ،شادابی و امید در شــهر را از مهمترین پیامدهای مجموعه

اقدامات نوروزی مدیریت شهری برشمرد و گفت :شستشو و پاکیزگی المان های شهری،
نورپردازی  10پل عابر پیاده ،نصب  5المان نوروز ،کاشت  3بوستان جدید ،طراحی 6700
مترمربع فرش گل در  10موقعیت مبــادی ورودی و میادین مهم از جمله این اقدامات
است.صفوی با اشــاره به اینکه همزمان با ایام نوروز شــهروندان فرصت بیشتری برای
اســتفاده از فضاهای تفرجگاهی را دارند ،افزود :بازپیرایی فضای سبز و کاشت گل های
فصلی ،نصب 15دستگاه میز شطرنج ،تعویض  20دستگاه بدن سازی ،رفع نقص احتمالی
از  536چشمه سرویس بهداشتی و رسیدگی به  180دستگاه آبگرمکن خورشیدی این
مراکز و همچنین تامین روشنایی از جمله فعالیت های مهم در بوستان های شهری است.

استقرار پایگاه آموزش شهروندی در دو بوستان
شهردار منطقه  20به استقرار پایگاه های اطالع رسانی نیز اشاره کرد و گفت :با توجه
به زائرپذیری منطقه  20دو ایســتگاه آموزش شــهروندی نیز در بوستان های دانش و
جانبازان مستقر شده است تا از ظرفیت حضور زائران و مسافران نوروزی در جهت آگاه

سازی شهروندان ،استفاده شود.
صفوی  45هزارمتر آذین بندی میادین و محورهای مهم و همچنین نورپردازی های
ویژه آثار تاریخی و اماکن مذهبی را از دیگر فعالیت های ویژه نوروز برشمرد و افزود :نصب
 5المان نوری و ترمیم نقاشــی های دیواری در  60موقعیت نیز در دستور کار مدیریت
شهری قرار دارد که تا پیش از ورود به ســال جدید انجام می شود.وی جلب مشارکت
شهروندان به ویژه هنرمندان در اجرای فعالیت های شــهری نیز اشاره کرد و گفت :به
منظور حفظ و احیای سنت های آئینی ،المان نوروزی تخم مرغ های رنگی با مشارکت
هنرمندان شهرری در ضلع شرق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رنگ آمیزی و نصب
خواهد شد.شهردار منطقه  20با اشاره به خدمات رسانی میادین میوه و تره بار منطقه
 20افزود :ساعت فعالیت غرفه های بازیافت تا ساعت  20افزایش یافته است و آمادگی
دریافت پسماندهای حجیم و الکترونیکی از شــهروندان را دارند.چهل و نهمین جلسه
شورای معاونین شــهرداری منطقه  20با محوریت طرح استقبال از نوروز  97در سالن
شهید تهرانی مقدم ساختمان مرکزی شهرداری منطقه برگزار شد.

در شهر چه میگذرد
تایید شورا بر تصویب لیست امالک و تهاتر در شهرداری

| رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بااشاره به بررسی نامه فرمانداری در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه بودجه سال  ،٩٧گفت :فرمانداری
تهران هیچ دلیل قانونی برای اعتراض به مصوبه شورا درخصوص الزام شهرداری تهران به ارائه لیست امالک و اراضی شهر تهران به شورا ارائه نکرده است.محمدساالری در جلسه
شورای شهر تهران و در جریان بررسی نامه فرمانداری در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه بودجه سال ،٩٧گفت :پیشنهادی الحاقی به بند ج تبصره  ۲۰الیحه بودجه ۹۷
شهرداری تهران از ســوی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد و به تصویب اعضای شورای شهر رسید مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است لیست امالک و
اراضی شهر را که قصد فروش یا تهاتر آن را دارد جهت تایید به شورا ارائه دهد.وی در خصوص دلیل اصرار شورا به این مصوبه اظهار داشت :باتوجه به اینکه آیین نامه معامالتی
سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران به تایید شورا نرســیده و از طرفی به موجب اختیاراتی که شهرداری دارد حتی دادستانی و قوه قضاییه هم نتوانستند به موضوع
واگذاری امالک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره مدیریت شهری گذشته صورت گرفت ورود پیدا کنند.ساالری ادامه داد :به موجب قانون شوراها ،تاییدفروش ،مقاطعه،
اجاره و استیجاره که بنام شهر وشهرداری صورت می گیرد می بایست به تصویب شورای شهرها برسد و ما به موجب وظیفه ای که داشتیم تصمیم گرفتیم تا شهرداری تهران
یکبار لیست امالک و اراضی را که قصد فروش یا تهاتر آن ها را دارد جهت تصویب به شورای شهر ارائه دهد.وی افزود :ماده  80قانون انتخابات شوراها می گوید درصورتی که
مصوبات شورا با قوانین و مقررات کشور مغایر باشد یا خارج از حدود وظایف اختیارات شورا باشد ،فرمانداری میتواند با ذکر مورد و استدالل اعتراض خود را به اطالع شورا برساند.

خبرنامه
رئیس مرکز محیط زیست شهرداری تهران:

تهدیدجدیسالمتشهروندانناشیاز
احتراقمواداشتعالزادرسهشنبهآخرسال

| احتراق ناشــی از مواد اشتعال زا و
منفجره منبع اصلی تولید مصنوعی دی اکسید
نیتروژن آمونیاک و فلزات ســنگین اســت که
اثرات مخــرب و تهدید کننده ای بر ســامت
انسان دارد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط
عمومی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه
پایدار شــهرداری تهران صــدر الدین علی پور
رئیس این مرکز با اشاره به خطرات مواد محترقه در سه شنبه آخر سال
گفت :اســتفاده از این مواد عالوه بر ایجاد آتش سوزی ،تخریب محیط
زیســت و آلودگی موضعی هوا ،اثرات حاد بر دســتگاه تنفسی و ریوی
نیز دارد.وی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان در خصوص مراقبت از
فرزندان ،ســالمندان و پرهیز از تردد در معابر و مکانهای پرتردد خاطر
نشان ساخت :متاسفانه در سه شنبه آخر ســال بسیاری از افراد در اثر
بی توجهی و استفاده از مواد محترقه نه تنها باعث آتش سوزی و تولید
مصنوعی دی اکسید نیتروژن آمونیاک و فلزات سنگین می شوند بلکه
هم بر محیط زیست پیرامون خود و هم به سالمت خود و اطرافیان آسیب
جدی وارد می نماید.علی پور گفت :در معرض قرار گرفتن افراد به مدت
30دقیقه الی  24ساعت در هوای آلوده ناشی از سوختن مواد اشتعال زا
موجب اثرات جانبی از جمله التهاب راه هایی تنفسی حتی در افراد سالم
و افزایش مشکالت تنفسی افراد مبتال به آسم می شود.

حمایت اعضای کارگروه مدیریت پسماند
استان تهران از طرح بی زباله

| مدیــرکل حفاظت محیط زیســت
اســتان تهــران از حمایت اعضــای کارگروه
مدیریت پسماند اســتان تهران از کمپین بی
زباله با شــعار«از خودمان شــروع کنیم» در
چهل و سومین نشست این کارگروه خبر داد.
کیومرث کالنتری در حاشیه کارگروه مدیریت
پسماند اســتان تهران در خصوص کمپین بی
زباله گفت :با توجه به اینکه ایام نوروز و روز طبیعت و در نتیجه تولید
پسماند بیشتر و فشــار بر طبیعت را در پیش خواهیم داشت ،اهمیت
موضوع بسیار باال و طبیعت هم بسیار شکننده است و همین جا اعالم
میکنم ضمن اینکه خود من به کمپیــن و چالش بی زباله می پیوندم
از همه دوستان انتظار دارم که به کمپین بی زباله بپیوندند.وی افزود:
در استان تهران خوشبختانه حساسیت به موضوع پسماند و زباله بسیار
باالست و قطعا مسئوالن به فکر پاکیزگی طبیعت هستند و این کمپین
به نتایج خوبی خواهد رسید .بر اساس حمایت اعضا مقرر شد همکاری
الزم با اجرای این طرح توســط دســتگاههای عضو کارگروه مدیریت
پسماند استان صورت گیرد.ســید ابوالقاسم موسوی  -سرپرست دفتر
آموزش ســازمان حفاظت محیط زیســت  -در ادامه این جلسه گفت:
درباره طرح بی زباله آنچــه که در حوزه آموزش و پژوهش ســازمان
حفاظت محیط زیست برنامهریزی کردهایم این است که چه کارهایی
باید انجام شــود و نقش هر یک از متولیان مشــخصا در حوزه پسماند
چیست و آنچه را که به کمک ادارات حفاظت محیط زیست استانها و
کارشناسان به آن رسیدیم این است که برنامهای تهیه شود که اثرگذار
باشد.وی با اشــاره به اینکه در طرح کمپین بی زباله هدف این بود که
تا قبل از اینکه به نوروز برسیم اتفاقاتی در جامعه بیفتد تا در خصوص
زباله حساسیت در جامعه ایجاد شود،اظهارکرد :اهمیت آالیندهای مانند
زباله باید مشخص شود .متولیان این امر و میزان آسیبی که این آالینده
به ســامت مردم و محیط زیست می زند نیز الزم است مشخص شود.
موســوی با بیان اینکه دو ماه روی این موضوع کار کردیم و برنامههای
زیادی تدوین شــد ،اظهار کرد :در طرح بیزباله برای ادارات حفاظت
محیط زیست استانها  ۳۰۰۰فعالیت و  ۸۰۰۰رخداد تنظیم شده و در
حال حاضر در کشور در حال انجام است.

پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام «مهدی بازرگان»

| عضو شورای شهر تهران پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام مهندس مهدی بازرگان را ارائه کرد.احمد مسجدجامعی در جلسه شورای شهر تهران ،با اشاره به نامگذاری
سالن اصلی شورای شهر تهران به نام عباس شیبانی گفت :شیبانی تنها شخصیت بازمانده از شورای عالی انقالب هستند که سالهای سال در همین شورا و همین ساختمان
فعال بودند و از دوستانم بابت این نامگذاری تشکر میکنم.وی با بیان اینکه خوشبختانه نامگذاری خیابانی به نام مصدق به نتیجه رسید ،گفت :خوب است به نقش مهندس
مهدی بازرگان در مبارزه با استعمار انگلیس و مدیریت اعتصابات نفت در دوران انقالب هم توجه داشت و خیابانی را به نام وی نامگذاری کرد.وی با بیان اینکه مهندس بازرگان
دو بار نقش ویژه در مورد صنعت نفت و مبارزه با اسکتبار ایفا کرد ،گفت :بار اول از طرف دکتر مصدق همراه با گروهی به آبادان رفت و پرچم انگلیس را پایین آورد و بار دوم
هم از طرف امام ماموریت پیدا کرد که به آبادان برود و اعتصابات کارگران صنعت نفت را مدیریت کند تا منجر به صدمه دیدن مردم نشود که در این سفر مرحوم هاشمی
رفسنجانی نیز همراه ایشان بودند.وی افزود :بازرگان اولین نخست وزیر دوران امام بود که آقای شیبانی نیز سالهای طوالنی در نهضت ملی همراه وی بوده است.در ادامه
مسجدجامعی به موضوع لغو مصوبه برج باغ اشاره کرد و گفت :گرچه محدودیتهایی را برای صاحبان باغها و فضاهای مشجر ایجاد میکنیم اما در قبال آن تسهیالتی پیش
بینی نمیکنیم که باغها و فضاهای سبز حفظ شود .به عنوان مثال در ونک باغی تاریخی خاندان مستوفی وجود دارد که با هزینه باال از آن نگهداری میشود و در حالیکه از
حفظ باغات سخن میگوییم که کارهای دیگر همچون کشیدن خطوط مترو انجام میدهیم که باغها را به خطر میاندازد.

شهردار منطقه :۲۲

حصارفضاهایدولتیرابرایاستفادهمردمبرداریم
| شــهردار منطقــه  ۲۲گفــت:
استفاده از فضاهای دولتی مانند مدرسه
برای ســایر اقشــارجامعه به عنوان یک
فضای عمومی شــهری کار بسیار خوبی
اســت .برداشــتن حصارها و دیوارها از
مجموعههای دولتــی و در اختیار مردم
و فضای شــهری قراردادن آنها نیازمند
کار فرهنگــی و اجتماعی اســت و نقش
شــورایاران در این زمینــه حائز اهمیت
اســت.علی نوذرپور در جلســه امضای
تفاهمنامه با هوشــنگ میرشــفیعی -
رئیس آموزش و پــرورش منطقه - ۵به
منظور واگــذاری زمین برای احداث یک
باب مدرسه در محله کوهک منطقه ۲۲
که در ساختمان شــماره یک شهرداری
منطقه  ۲۲برگزار شــد ،ضمــن تاکید بر
سرعت بخشی روند فعالیتها در ساخت
و ساز فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد:
با توجه به سابقه فرهنگی دکتر نجفی در
این دوره باید تالشها برای ورود جدیتر
به حوزه فرهنگی و آموزشی بیشتر شود؛
حضــوری محتوایی نه صرفــا حضوری
کالبدی و تدارکاتی.
وی ادامه داد :با توجه به ماموریتهایی
که طی این سالها برای شهرداری در حوزه
های فرهنگــی و اجتماعی در نظر گرفته
شده ،شــهرداری در حوز ههای مختلف
فرهنگی ورود پیدا کرده اما این ورود در
نقش تدارکاتچی مجموعههای فرهنگی
متولی در جامعه بوده است.
به گفته شهردار منطقه  ،۲۲شهرداری
باید نه تنها در حــوزه اجرا بلکه در حوزه
سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی نیز
نقش داشته باشد تا بتواند در سایر حوزه
های کاری نیز وظایف خود را بهدرستی

انجام دهد.
وی با اشاره به نقش شورایاران محالت
در فرهنگســازی و توجیــه مــردم برای
افزایش تعامالت با شــهرداری در زمینه
ســاخت واحدهای آموزشــی در محالت
اظهارکرد :شورایاران باید مردم را توجیه
کنند که ســاخت مدرسه و مجموعههای
فرهنگی این چنینی برای محالت ارزش
افزوده ایجاد میکنــد و کاربری منفی و
مزاحم نخواهند داشت.
نوذرپوردرادامه اظهار کرد :من به عنوان
شــهردار منطقه این قــول را خواهم داد
تا اعتباراتی که در بودجــه منطقه برای
ساخت فضاهای آموزشــی در نظر گرفته
شــود در راســتای کمک بــه آموزش و
پرورش و ســرعت بخشی به امر ساخت و
ساز تخصیص داده شود.
شــهردار منطقه  ،۲۲بحث اســتفاده
از فضاهای آموزشــی به عنــوان فضای
عمومی مورد استفاده ســایر شهروندان
در محالت را یک ایده مناسب در راستای
ارتقای تعامالت مردم و مسئوالن فرهنگی
ذکرکرد و گفــت :عملیاتی شــدن ایده
اســتفاده از فضاهای آموزشی برای غیر و
بالعکس نیازمند صرف وقت و مطرح شدن
آن در کارگروههــای مختلــف فرهنگی
است.
نوذرپــور خاطرنشــان کــرد :در مورد
بحثهای طراحــی فضاهای آموزشــی
جلســاتی با حضور مســئوالن آموزش و
پــرورش و شــهرداری برگــزار شــود و
ازآنجایی که کار ســاخت مراکز آموزشی
بر عهده سازمان نوسازی است شهرداری
می تواند با ارائه پیشــنهادات و ایدههای
خود در حوزه طراحی به خیرین و ســایر

کسانی که برای ســاخت مدرسه مراجعه
میکننــد ،کمک کند .لــذا پیگیریهای
الزم در ارتباط با شهرداری نیز در دستور
کار قرار خواهد گرفت.
در ادامــه این جلســه نیز ،هوشــنگ
میرشــفیعی  -رئیس آمــوزش و پرورش
منطقه  - ۵نیز در ســخنانی اظهار کرد:
نگاه صرف به مدرسه به عنوان محلی برای
آموزش نگاه درستی نخواهد بود .مدرسه
کانــون تربیتی محله اســت و اگر هزینه
هایی که در رابطه با ســاخت ســراهای
محالت طی این ســالها صرف شــده بود
به مدارس بــرای افزایش امکانــات انها
اختصاص داده شــده بود ،امروز شــاهد
کارایی بیشتری در حوزه فرهنگی خواهیم
بــود .در حــال حاضر مدارس و ســرای
محــات از کارایی هــای الزم برخوردار
نیســتند.وی ادامه داد :مدرســه کانون
تربیتی محــات و محلی بــرای اجتماع
افراد ســاکن در محالت است .مردم باید
بتوانند با حضور در مدرســه در کنار هم،
مشکالت و معضالت روزمره محله خود را
بیان و حل و فصل کنند .مدرســه آجر به
آجرش باید حامل پیام های آموزشی و یاد
گیری باشد .مکان های مختلف کتابخانه،
حیاط ،آزمایشگاه مدرسه و  ...یک فرصت
آموزشی و تربیتی است.
میرشفیعی خاطرنشــان کرد :با توجه
به اینکه کار ســاخت مــدارس به عهده
سازمان نوسازی است و استانداردهای این
سازمان نیز مشخص و از پیش تعیین شده
است ،اما میتوان با اضافه کردن ایدهها و
قابلیتهای جدید به مدارس ،مســئوالن
آموزشــی و فرهنگی را در شــکل گیری
بیشتر اهداف آموزشی یاری کرد.

رئیس اداره آمــوزش و پرورش منطقه
 ۵در ادامه با ابراز خرســندی از پیگیری
هــای دکتر نوذرپور در خصــوص به ثمر
رسیدن مراحل احصای زمینهای آموزشی
و واگذاری برخی از این زمینها به آموزش
و پــرورش مطرح کــرد :نــگاه تربیتی و
دلسوزانه یک شــهردارمیتواند به عنوان
یک محرک و مشــوق بــرای معلمان و
مسئوالن فرهنگی باشد .ما آمادگی داریم
تا جلســات متعددی با حضــور مدیران
شــهری منطقه و مدیران مراکز دولتی و
غیر دولتی ســطح منطقه برگزار کنیم.به

گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی
شــهرداری منطقه  ،۲۲میرشفیعی تاکید
کرد :نگاه مدیــران و مســئوالن ذیربط
شــهری به برخی از طرحهای پیشنهادی
در حوزه ساخت مدارس و مراکز آموزشی
نیازمند این اســت تــا فراتــر از منطقه
جغرافیایی یک شهر یا منطقه به آنها نگاه
شود .در بخشهای کالن نیازمند تشکیل
کارگرو ههــا و افزایش تعامالت بیشــتر
و بهتــر در بدنه بین ســازمانهای متولی
خواهد بود تا خروجی کارها با قوت بیشتر
انجام شود.

