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مدیرکل خزانهداری شهرداری
تهران منصوب شد

مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران با حکم
حسینیمکارممنصوبشد.
به گزارش ایلنا ،با حکم حسینی مکارم؛ زریر
نگین تاجی دکترای اقتصاد و عضو هئیت علمی
دانشگاه شهید بهشــتی بعنوان مدیرکل خزانه
داری شهرداری تهران منصوب شد.

پهنه جنوبی دریاچه خلیج فارس
به بوستان چیتگر متصل می شود

پروژه پهنــه جنوبی دریاچه شــهدای خلیج
فــارس با محوریت توســعه فضای پیــاده و آرام
طراحی و برنامهریزی شده است.
به گزارش ایلنــا ،پیروز حناچی در تشــریح
طرح اتصال پهنه جنوبی دریاچه شــهدای خلیج
فارس به بوســتان جنگلی چیتگــر گفت :یکی
از اصلیتریــن برنامههای معاونت شهرســازی و
معماری شناسایی ظرفیتهایی است که در کنار
تامین منافع ســرمایهگذاران ،منافع شهروندان و
شهر را نیز تامین کند .پروژه پهنه جنوبی دریاچه
شهدای خلیج فارس نیز با همین نگاه و با محوریت
توســعه فضای پیاده و آرام طراحی و برنامه ریزی
شده است.
وی افزود :معتقدیم حــوزه قلمرو عمومی در
شهر از ســرمایههای بزرگی است که ایجاد ثروت
و تولید میکند ،اگرچه در ادوار قبلی کمتر به آن
توجه شده است و در این خصوص نیازمند حضور
جدیتر در استفاده از این پتانسیل هستیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
گفت :طرح «اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای
خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر» به عنوان
یک فضای شاخص شــهری از طریق مسابقه در
سطح گســترده و با هدف نیل به ایدهها و تفکرات
جدید و خالقانه در عرصه معماری و شهرسازی،
بهمنظورتحققفضاییارزندهوماندگار،بهمسابقه
گذاشــته شــد تا با دریافت ایدههای نو عالوه بر
اســتفاده از آخرین امکانات فناورانه روز در کشور
و جلب مشارکت بخش خصوصی بتواند به فضایی
ارزشمند ،مطلوب و پرمخاطب در شهر دست یابد.
حناچی با اشاره به اهداف کلی طرح «طراحی
اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس
به بوســتان جنگلی چیتگر» خاطرنشــان کرد:
حفظ اصول زیباییشناسی شهری و پیشبینی
دسترســیهای اضطراری ،خدماتــی و امدادی،
ایجاد قابلیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی
و غیر دولتی از طریق شــکلگیری جذابیتهای
اقتصادی در طرح مذکور ،ایجاد فضاهای مناسب،
مفرح و خاطرهانگیز برای بهرهگیری از دید و منظر
دریاچه و بوستان جنگلی ،از جمله اهداف مهم این
طرح به شمار میرود.
به گفته حناچی ،اواخر آذر ســال  ۱۳۹۶ایده
انتخاب طرح پل دسترسی جنوب دریاچه شهدای
خلیج فارس به بوســتان جنگلی چیتگر از طریق
برگزاری فراخوان مطرح شد .در نهایت با گردهم
آمدنگروههایداوطلبشرکتکننده،مسابقهدر
دو مرحله برگزار شد و طرح برگزیده مورد معرفی
قرارگرفت.

پاساژ پرخطر «دراکوال»
در پایتخت پلمپ شد

پاســاژ فرســوده و نا ایمن دراکوال؛ در خیابان
لبافینژاد تهــران به منظور پیشگیــری از بروز
حادثه و خطرات جانی و مالی با حکم دادســتانی
توسط شهرداری منطقه ۱۱پلمپ شد.
به گزارش ایلنا ،نصراله آبادیان شهردار منطقه
 ۱۱با اشاره به هشــدارهای متعددی که به مالک
و کسبه پاساژ فرســوده و خطرناک دراکوال طی
ماههای گذشته داده شده ،از پلمپ این ساختمان
خبر داد.

شــهردار تهران گفت :ظرف یک ماه آینده فهرست تمام امالک،
اموال و داراییهای شهرداری را با جزییات اعالم خواهد شد.
سید محمدعلی افشانی در جلسه شــورای معاونان و شهرداران
مناطق شهرداری تهران ،با اعالم اینکه ما نیز باید در شرایط حساس
پیشرو،درهرلحظهبراساسمبنایفکریوبابرنامهوکارکارشناسی
عمل کنیم ،افزود :ما باید زمان را مدیریت کنیم تا بتوانیم به درستی
و آنگونه که از ما انتظار میرود ،به وظایف و مســئولیتهایمان عمل
کنیم و اگر زمان ما را مدیریت نکنیم ،مطمئناً نمیتوانیم بر مشکالت
فائق آییم و از اهداف و برنامه هایمان فاصله میگیریم .شهردار تهران
با اشاره به اینکه ایجاد خزانه در شهرداری تهران کار خوبی بوده است،
به این دلیل که ورودی ها و خروجیهای مالی را شفاف میکند ،اظهار
کرد :تمام درآمدهای حاصله در مناطق مختلف شــهر باید به خزانه
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شهردار تهران :

اگر مدیری نمیتواند کار کند ،نباید وقت مردم را بگیرد
شهرداری تهران واریز شود تا امکان شفاف سازی درآمدها و هزینهها
و نیز توزیع عادالنه بودجه برای خدمت موثر به شــهروندان تهرانی
بهتر از گذشته فراهم شود .افشانی با تأکید بر اینکه موضوع تفویض
اختیار ،امری منطقی و درســت است و نباید از اینکه اختیاراتمان را
به راحتی به نهادهای اجتماعی و مردم واگذار کنیم بترسیم ،گفت:
می توانیم اختیارات الزم را به مناطق ،مــردم و نهادهای اجتماعی
واگذار کنیم ولی ســتاد شهرداری تهران باید نظارت و کنترل دقیق
و شفاف بر عملکرد مناطق و نهادها داشته باشد و نقش تولی گری را

به نقش نظارتی تبدیل کنیم .شهردار تهران با اعالم اینکه طبق قانون
شهرداریها ،موظفیم تمام فعالیتهای اقتصادی شهرداری تهران را
به صورت شفاف و قانونی منتشر کنیم ،افزود :اگر میخواهیم شهر را
با مشارکت فعال شهروندان اداره کنیم ،نیاز به اعتماد و همراهی مردم
داریم و برای جلب این اعتماد ،الزم است فعالیتهای مالی و اقتصادی
را که در شــهرداری تهران انجام میشــود ،به صورت شــفاف روی
سامانه شفاف ســازی قرار دهیم تا مردم در جریان کامل مناسبات
مالی شهرداری تهران قرار گرفته و به تبع آن به ما اعتماد کنند .وی با

اشاره به اینکه تمام برنامهام حول دو محور «ارتقای سطح زندگی» و
«کسب رضایتمندی و جلب اعتماد مردم» است ،اظهار کرد :انتظارم
از همکارانم در شهرداری تهران ،کار و تالش هدفمند و برنامه محور
اســت و معتقدم اگر مدیری نمیتواند کار کنــد ،نباید وقت مردم را
بگیرد .افشانی با بیان اینکه از شهرداران مناطق میخواهم ظرف یک
ماه ،فهرست تمام امالک ،اموال و داراییهای خود را با جزییات اعالم
کنند تا مشخص شود داراییهایمان چیست و چقدر است که آنها را
از طریق یک سیستم دقیق منتشر کنیم و در اختیار شهروندان قرار
دهیم ،خاطرنشان کرد :در بحث پسماند ،از  9هزار تُن زباله تولیدی
تهران در روز ،تنها  150تُن تبدیل به انرژی میشود و بقیه زبالهها به
عنوان سرمایه و ثروتی عظیم به جای اینکه مورد استفاده قرار بگیرد،
طبیعترانابودمیکند.

محسن هاشمی :

تهران جاذبههایش را از دست داده است

رییس شورایشهر تهران با بیان اینکه
نظام مهندســی خود در تخریب باغات
تهران نقش اساســی دارد ،افزود :پشت
پروژههای بزرگی مثل پاالدیوم ،کوروش
و ارگ تخلفات بزرگی بود که همه امضاء
مهندسان مشاور را دارند.
به گزارش ایلنا ،محسن هاشمی عصر
دیروز در نشســت «باغهای گمشــده،
چالــش و راهکارهــا» کــه از سلســله
نشستهای مشترک کمیته معماری و
طرحهایشورایشهروجامعهمهندسان
مشــاور ایران اســت با بیان اینکه عنوان
این نشست خود گویای همه چیز است،
گفت :شاید بتوانیم تهران را شهر گمشده
هم بنامیم.متاســفانه تهران نتوانســته
چشمانداز کالســیک خود را حفظ کند
و بخشــی از جاذبههایش را از دست داده
است .
رییس شورایشهر با بیان اینکه یکی
از مولفههــای مهم تهــران قدیم باغات
شــاداب و سرســبز بوده اما اکثریت آنها
تخریب شــدهاند ،افزود :خوشبختانه در
تهران ســالهای پس از انقالب بیش از
 1500پارک ســاخته شده و فضای سبز
حاشــیهای هم بسیار زیاد اســت اما باز
هم نتوانستیم مشــکالت را حل کنیم و

تهران مخصوصا نیمه دوم سال به شدت
با آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکند.
هاشمی با اشاره به برخی سیاستهای
جایگزین برای مصوبه لغو شده برج باغها
افزود :سیاستها باید از خودرو محوری به
سمت انســانمحوری تغییر کند .ما می
توانیم از فضاهای ذخیره شــهری برای

بازآفرینی باغات اســتفاده کنیم .اراضی
پادگانی و نظامی هم میتواند این کاربری
را داشته باشند.
عضو شورایشــهر تهران با تاکید بر
اینکه صیانت از باغات سرلوحه اقدامات
شورایشهر است ،اضافه کرد :شهرداری
تهران باید از اختیارات قانونی خود برای

جلوگیــری از نابودی باغــات باقیمانده
استفاده کند .
ویمتذکرشد:ابتدایچهارراهفرمانیه
باغی وجود دارد که جلوی همه ما در حال
خشکشدن است .ما در این خصوص به
شهردار منطقه و آقای مختاری صحبت
کردم حداقل میتوانیم جلوی خشــک

شــدن این باغات را بگیریم .هاشــمی با
اشــاره به نقش جامعه مهندسان مشاور
ایران در نابودی فضای سبز تهران گفت:
باالخره شما هم از این قماش هستید و در
بحث ساخت و ساز و از بین رفتن فضای
سبز نقش شما واضح است.
رییس شورای شــهر تهران با اشاره به
پروژههایــی بزرگی که وقــوع تخلف در
آنها بارز بــود ،افزود :پــروژه اطلسمال
با  168هــزار متر زیربنــا و حجم باالی
سرمایهگذاری پروژهای بسیار غیر اصولی
محسوب میشود .شما هرچه هم بگویید
اما امضای مهندس مشاور و تایید او پای
پروژه بوده است.
هاشمی با اشــاره به اینکه پروژههای
کوروش ،پاالدیوم و ارگ ترافیک منطقه
خــود را مختــل کردهاند ،تاکیــد کرد:
بســیاری از این پروژهها بــرای عبور از
قانون امضای مهندس مشاور را داشتند.
هر کس باید نقش خود را در نظر بگیرد و
ما نیازمند کمک مهندسان مشاور در این
رابطههستیم.
رییس شورایشــهر تهران در پایان با
اشاره به اتفاقات اخیر در کشور افزود :برای
آنکه به اهدافمان برســیم الزم نیست
مردم را تحت فشار قرار دهیم.

میرلوحی :

در باره بیلبوردهای تبلیغاتی افشاگری میکنم

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بیلبوردهای تبلیغاتی تهران به
یکسری اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود ،از پس گرفتن آنها
خبر داده ،با اینوجود تاکید کرد که حتی در شرایط کنوین نیز ابهاماتی در
واگذاری این بیلبوردها وجود دارد.
بهگزارشایلنابهتازگیباانتشارفیلمیازبذلوبخششیکیازمدیران
شهرداری از «سب ِد بیلبوردهای تبلیغاتی شهر تهران» دوباره مسال ه ابهام
برانگیز بیلبوردهای شهرداری ،قیمت و تعداد آنها مطرح شده است.
منابع درآمدی پایدار َدم میزنــد و در این میان؛
شــهرداری مدام از
ِ
کســب درآمد از بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از راههای اساسی است .اما
به نظر میرســد با روی کار آمدن مدیریت شهری جدید ،کماکانِ ،
بحث
بیلبورهای تبلیغاتی در هالهای از ابهام قرار دارد.

بیلبوردهادراختیارچهکسیاست؟
محمــود میرلوحی که همــواره از مدافعین اصلی درآمــد پایدار در
شــهرداری بوده ،در پاسخ به این ســوال ایلنا که آیا شورای شهر جدید
باالخره توانســت تکلیف بیلبوردهای تبلیغاتی را به عنوان یکی از منابع
اصلی درآمد پایدار روشــن کند و به ِ
جریان
رانت آن پایان دهد ،گفت :در
ِ
تنظیم بودجه ســال  97شــهرداری تهران ،تصمیمات بسیار خوبی در
این زمینه گرفته شــد .منابع درآمدی شــهرداری به شدت پراکنده بود
و ســعی کردیم منابع را ازجمله در خصــوص بیلبوردها متمرکز کنیم.
برخی از بیلبوردهای تبلیغاتی در اختیار مراکزی که «نباید» قرار داشت.
درحالیکه براساس مقررات ،منظر شهر و هر آنچه در شهر دیده میشود
باید ِ
زیر نظر شهرداری باشد .این قوانین شامل پادگانها و استادیومها نیز
ی که عنوان مجموعه را مشخص میکند ،باید
میشــود و به غیر از تابلوی 
برای نصب هرگونه بیلبورد دیگری از شهرداری مجوز کسب کنند.

وی با بیان اینکه بیلبوردهای شــهرداری ،مانند عمدهی بخشهای
اقتصادی شــهرداری تهران به صورت پراکنده بوده و شــورا سعی دارد
ِ
مسئولیت
آنها را منسجم کند ،افزود :در حال حاضر سازمان زیباسازی
بیلبوردهــای تبلیغاتی را برعهده دارد .فراموش نکنیم در شــهری مثل
تهران ،رقمهای تبلیغاتی بسیار باال است ،اما سهم شهرداری در این میان
قابل توجه نبوده و سال گذشــته فقط  150میلیارد تومان درآمد کسب
کردیم .در این موارد تا جایی که توانستیم اصالحات را انجام دادیم.
میرلوحی در پاسخ به این ســوال که بیلبوردها به چه صورت واگذار

میشده اســت؟ گفت :برخی تابلوها در برخی مناطق به صورت پراکنده
ِ
مدیریت تابلوها را
در اختیار بخشهای مختلف بود و ما تــاش کردیم
متمرکزکنیم.بیلبوردهادراختیاربرخیافراد،اشخاصحقیقیوحقوقی
و سازمانهای مختلف بوده است.
عضو شورای شهر افزود :فعال قصد انتشــار جزئیات آن را نداریم ،اما
اگر الزم باشد این فهرست را منتشــر خواهیم کرد و مشخص میکنیم
سازمان زیباسازی ،این بیلبوردها
که سال  95و  96چه کسانی ،به غیر از
ِ
را در اختیار داشتهاند .در حال حاضر بیشتر این بیلبوردها را از اختیا ِر این
اشــخاص حقیقی و حقوقی درآوردهایم و اگر غیر از این موردی مشاهده
ِ
شود،غیرقانونیاست.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد تابلو در شهر وجود دارد و به چه
قیمتی واگذار میشود و آیا سرانجام ابهامات برطرف شده یا خیر؟ گفت:
امسال پیشبینی کردهایم که بتوانیم از محل بیلبوردهای تبلیغاتی500،
میلیاردتوماندرآمدکسبکنیم.اماسازمانزیباسازینیزوظایفمهمی
به عهده دارد و نیازمند بودجه است .سال گذشته فقط 150میلیارد تومان
وامسالبانگاهخوشبینانه 500میلیاردتومانازاینطریقدرآمدخواهیم
داشت.
میرلوحی در پایان از وجو ِد برخی ابهامــات ،خبر داده و با بیان اینکه
سازمان زیباسازی اعالم کرده است که نمیتواند این  500میلیارد تومان
را محقق میکند ،خاطرنشــان کرد :این نشان میدهد که یک جای کار
لَنگ میزند .اگر قرار است تبلیغات بشود و چشم مردم به زحمت بیفتد،
باید هزینهاش پرداخت شــود .با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت،
امروز در تهران با توجه بــه این تردد و جمعیت ،بیش از  10هزار میلیارد
تومان پول برای تبلیغات پرداخت میشــود ،اما سهمی از این درآمد به
شهرداریتعلقنمیگیرد.

سخنگوی شورای شهر تهران :

آبادیــان در اینباره گفت :پس از پیگیریهای
بســیار که در راستای رفع خطر از ساختمانهای
ناایمنمرکزشهرانجام شد؛بادستوروحکممرجع
قضایی به منظــور پیشگیری از بروز حوادث تلخ
و ناگوار ناشی از فرســودگی ساختمان و به خطر
افتادن جان و مال کسبه و کارگران ،پاساژ دراکوال
پلمپ شد .به گفته شهردار منطقه ۱۱حکم مرجع
قضایی چندی پیش به مالک و کسبه پاساژ ابالغ
و طی همگاهنگیهای الزم با کالنتری ،شــورای
تامین استان ،آتشنشانی و مرجع قضایی ،پلمپ
ساختمانانجامشد.
ساختمان معروف به دراکوال از شاخصترین
ســاختمانهای ناایمن به نام «پاساژ افراسیابی
موســوم به دراکوال» واقع در خیابــان لبافینژاد
کوچه مهرداد واقع شده که به دلیل عدم ایستایی
و ناپایداری براســاس دســتور معاونت دادستان
عمومی و انقالب تهران و سرپرســت دادســرای
ناحیه  ۳۷مبتنی بر همــکاری نیروی انتظامی با
شهرداری جهت پلمپ واحدهای ساختمان مزبور
اقدام شد.

س است
شهردار به شدت به موضوع باغات حسا 

اعطا در پاســخ به این ســوال که چرا شــهرداری
مصوبات شــورای شهر را اجرایی نکرده و به آنها پایبند
نیست ،گفت :شورا به تنهایی از پس تخلفات شهرداری
تهــران برنمیآید و مــردم باید با نظــارت عمومی به
شهرداریکمککنند.
به گــزارش ایلنا ،صبــح دیروز نشســت خبری
سخنگوی شورای شهر تهران برگزار شد و علی اعطا در
این جلسه دو ساعته به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
عضو شورای شهر تهران پاسخ به این سوال که چرا
شهرداری مصوبات شــورای شهر را اجرایی نکرده و به
آنها پایبند نیست ،گفت :شورا به تنهایی از پس تخلفات
شــهرداری تهــران برنمیآید و مردم بایــد با نظارت
عمومیبهشهرداریکمککنند.
وی درخصوص خرید کولــر گازی برای مجموعه
شورای شهر و حاشیههایی که در خصوص بیلبوردهای
تبلیغاتی و هدیه یکی از مدیران شــهرداری به یکی از
کارگردان سینما تصریح کرد :در خصوص کولرها باید
بگویم که باالخره یک اداره اجرایی باید کولر داشــته
باشد .در رابطه با بیلبوردهای تبلیغاتی هم من سریعا

عکسالعمل نشــان دادم و اعالم کردم اگر میخواهند
خبری را تکذیب کنند آن را مســئوالنه تکذیب کنند.
شنیده شــد که برخی در داخل شهرداری گفته بودند
که (مسئوالنه تکذیب کردن) دیگر به چه معنا است؟
منظور من این بــود که اگر خبری را تکذیب میکنید،
راستشرابگویید.
وی با بیــان اینکه عدم پیگیــری برخی مصوبات
شورای شــهر میتواند تقصیر شــورا نیز باشد ،افزود:
پیــش از این زمان الیحــه جدید مصوبــات قبلی را
بررســی نکردیم .اعطا با اشاره به مصوبات شورای قبل
گفت :در شــورای اول مصوبهای به تصویب رسیده بود
که معاونین شهردار باید مانند وزرا در دولت از شورای
شــهر مجوز بگیرند .این مصوبه اگر بخواهیم میتواند
اجرا شود اما در قانون شــوراها آمده است که نباید در
انتصابات دخالت کنیــم .در هر حال کمیته تنقیح که
وظیفه بررســی مصوبات قبلی را دارد کار خود را آغاز
کرده است.
سخنگوی شورای شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر
تخلفات برخی از مناطق شهرداری تهران در خصوص

مصوبهبرجباغهاکهلغوشدهاست،گفت:مواردبهتخلف
در نامهای محرمانه به شهردار تهران ارسال شده است
و شــماره پروندهها و مناطقی که ایــن تخلف را انجام
دادهاند ،در نامه مذکور وجود دارد.
سخنگوی شورای شــهر با تاکید بر اینکه شهردار
س اســت و جزو
به شــدت به موضوع باغات حســا 
اولویتهــای اصلی اوســت ،اضافه کــرد :این تخلف
در مناطــق شــهرداری انجام شــده و شــهرداری و
معاونتهای مربوطه باید به این تخلف رسیدگی کنند.
تذکر جدی به مناطق در مورد صدور مجوز ســاخت و
ســاز در باغات داده شده و ما در اجرای مصوبات بسیار
جدیهستیم.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر
با بیان اینکــه ابهامات و برداشــتهای آزادی از متن
مصوبه انجام شده است ،افزود :در  22اسفندماه مصوبه
برجباغ لغو شد و قرار شد بعد از آن هیچ مجوز ساخت و
سازی براساس این مصوبه صادر نشود اما برخی تصور
کرده بودند که اگر پرونده پیش از  22اســفند تشکیل
شده باشد این پروسه باید ادامه یافته و مجوز ساخت و

ساز در باغات صادر شود .با این حال این توجیحات قابل
پذیرش نیست و لغو مصوبه برجباغ برای همه مناطق
شهرداری الزم االجراست.
اعطا در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در خصوص هدر
رفتن منابع آبی به تهران به خاطر نحوه آبیاری درختان
و فضای ســبز تصریح کرد :این موضوع را قبول دارم و
میدانم که در شهرداری اسراف صورت میگیرد .ما در
این خصوص به شهرداری هشدار دادهایم و پیگیریها
از سوی برخی از اعضا در حال انجام است.
سخنگوی شورای شــهر با بیان اینکه محمدعلی
نجفی (شهردار ســابق) اســفندماه  96پیشنویس
الیحــهای را در خصــوص رســیدگی بــه تخلفات
ساختمانی در  22ماده به معاون اول تقدیم کرده است،
افزود :ماده  100قانون شــهرداریها کلی بوده و بعضا
برخی از این قانون تفسیرهای خود را کرده و همین به
مشکالت دامن میزند .البته ضمانت اجرایی ماده 100
نیز مورد تردید بوده و باید اصالح شــود .هرچند شورا
فقط شأن مشورتی داشته و این پیشنویس تهیه شده
باید در مراجع ذیصالح بررسی شود.

در شهر

ِ
تابستان
اجرای ویژه برنامههای
باغستان در اراضی عباس اباد

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباسآباد از
«تابستان باغستان» خبر
اجرای ویژه برنامههای
ِ
داد.
حجازی با بیــان اینکه این ویــژه برنامهها با
هدف غنیســازی اوقات فراغت و استفاده بیشتر
شهروندان تهرانی اجرا میشود ،اظهار کرد :آوای
ایرانی از  14تی ر تا  16شــهریورپنجشنبه و جمعه
هر هفته به مدت  20شب با اجرای موسیقی اقوام
توسط گروههای برگزیده موسیقی سنتی ایرانی
در بوستان آب و آتش برگزار میشود«.مهر ایران»
عنوان برنامهای است که  12شــب از  23تیر تا 3
مرداد در بوســتان آب و آتش با اجرای جشنهای
شبانه به مناســبت دهه کرامت (والدت حضرت
معصومه (س) تا والدت امام رضا (ع) اجرا میشود.
وی افزود« :خانواده دوســت داشتنی من» از
دیگر برنامههای اراضی عباسآبــاد برای اجرا در
تابستان اســت که از  29تیر تا  16شهریور است
که جمعهها از ساعت 7صبح با محوریت پیادهروی
خانوادگی از بوســتان طالقانی آغاز و پس از طی
مسیرپلطبیعتوبوستانبنادردرمیدانمشاهیر
با اجرای ویژه برنامه صبحگاهی «صبح و نشاط»
پایان مییابد .شــمیم بندگی جشنهای شبانه
به مناســبت دهه والیت از عید قربان تا عید غدیر
خم به مدت  10شــب از  30مرداد تا  8شهریور در
بوستان آب و آتش اجرا میشود.
حجازی تأکید کرد« :فصل شیدایی» نمایش
میدانــی و چند رســانهای که به مــرور تاریخ و
موضوعاتی مانند توســل و تمسک به اهل بیت و
زندگی حضرت آدم ،حضرت نوح تا بعثت پیامبر
(ص) و شهادت حضرت زهرا (س) ،واقعه غدیر تا
ظهور امام زمان (عج) میپردازد .فصل شــیدایی
بزرگترین نمایش میدانی تاریخ ایران اســت که
تاکنون در اکثر شــهرهای ایران و عراق برگزار و با
استقبال بی نظیر مردم مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
با بیان اینکه «گردشــگری شــبانه» عنوان ویژه
برنامه اراضی عباس آباد اســت که از نوروز ســال
جاری اجرا و تا  31شهریور به گردشگران داخلی و
خارجی خدمات گردشگری ارایه میکند ،تصریح
کرد« :ایران تن پوش» نمایشــگاه ایران تن پوش
با محوریت تولیدات داخلی منسوجات و پوشاک
ایرانی و با هدف حمایت از کاالی ایرانی و مدلینگ
داخلــی از  15تیر تا  15مرداد در بوســتان نوروز
برگزار می شود.
وی ادامه داد« :ایران لذیذ» این برنامه به مدت
 7روز از  10تا  16شهریور با معرفی غذاهای سنتی
ایرانی و ترویج فرهنگ اســتفاده از غذای سالم در
دو بخش نمایشــگاهی و عرضه محصوالت غذای
سالم و سنتی و بخش مسابقه در بوستان نوروز اجرا
میشــود« .موج جوانی» عنوان ویژه برنامهای با
مشارکت رادیو جوان است که همه روزه از ساعت
 21در میدان مشــاهیر واقع در بوستان نوروز به
صورت زنده اجرا میشود.

ساختمانجنجالیکمیتهامداد
در تهران فروخته شد

ساختمان جنجالی کمیته امداد امام خمینی
در سوهانک تهران سرانجام با قیمت  ۹۰۰میلیارد
تومان به دانشگاه آزاد فروخته شد.
فتاح در مورد فروش ســاختمان ســوهانک
گفت :بعد از  2.5ســال فراز و فرود و اعالم آمادگی
 19دســتگاه برای خرید این مجتمع ،ساختمان
ســوهانک نهایتا به مبلغ  900میلیارد تومان به
دانشگاه آزاد فروخته شد.
وی ادامه داد :پیــش از این تصور ما این بود که
وزارت بهداشــت یا علوم خریدار این ســاختمان
هستند که با توجه به اختالف قیمت ،این مجتمع
ماه گذشته به دانشگاه آزاد فروخته و تحویل شد.
 35درصد مبلغ ایــن قرارداد معادل  300میلیارد
تومان به عنوان پیش پرداخت به ما داده شــده و
مابقی طی  3ســال بــه ازای  100میلیارد تومان
در هر  6ماه پرداخت میشــود .در ضمن جا دارد
از برادرم آقــای قاضی زاده عذرخواهی کنم ،چون
احتماالً ایشان درخصوص فروش این ساختمان از
من دلگیر شده اند ،زیرا ما باهم دست دادیم ،ولی به
این دلیل که رقم پیشنهادی ایشان  720میلیارد
تومان بود و با پیشنهاد دانشگاه آزاد اختالف 180
میلیاردیداشت،اینمعاملهنهایینشد.
فتاح گفت :پول حاصل از فروش این ساختمان
در صندوق امداد والیت سپرده گذاری خواهد شد
که به عنوان وام ضروری به نیازمندان پرداخت می
شود و با این رقم تا  3ماه آینده هیچ پشت نوبتی وام
ضروری در صندوق امداد نخواهد بود.

