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اخبار

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

الزام اجرای پروژه آبخیزداری در راستای توسعه
پایدار و حفاظت از منابع آبی

پروژه های آبخیزداری در افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از
مخاطرات و کاهش خسارات ناشی از سیالب ها نقش بسیار تعیین کننده
ای دارد.ابوطالب قزل سفلو در بازدید از حوضه آبخیز قویجق در شهرستان
کالله افزود :پروژه های آبخیزداری در افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از
مخاطرات و کاهش خسارات ناشی از سیالب ها نقش بسیار تعیین کننده
ای دارد.وی ادامه داد :اجرای پروژه آبخیزداری در راستای توسعه پایدار و
حفاظت از منابع آبی دربرخی از حوزه های آبخیز الزامی است .اجرای این
پروژه ها عالوه بر مهار سیالب های فصلی ،در کنترل گالی های منطقه نیز
بسیار تاثیرگذار می باشد.قزل سفلو گفت :اعتبار اجرای این پروژه ها در
شهرستان کالله حدود 17میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل صندوق
توسعه ملی می باشد.وی افزود :شتاب بخشیدن در تکمیل پروژه های
آبخیزداری در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای استان با مشارکت مردم و
آبخیزنشینان امکان پذیر است.وی با بیان اینکه حوضه های آبخیزحیاتی و
استراتژیک هستند تصریح کرد :اداره کل منابع طبیعی در سال  98تعداد
 8پروژه بندخاکی  5 ،سازه سنگ و مالتی در در روستای قویجق  6 ،بند
خاکی در روستای قره آقاج  3 ،سازه سنگ و مالتی گرگانرو و یک سازه بند
خاکی حوزه حاجی بیگ می باشد.در انتهای این بازدید دهیاری و اهالی
روستاهای قره آقاچ و قویجق ،از مهندس قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی
و آبخیزداری و معاونت فنی و آبخیزداری در خصوص اجرای این پروژه در
منطقه تقدیر و تشکر نمودند.
معاونفنیوآبخیزداریادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریگلستان:

مدیریت پسماند؛ راهکاری اقتصادی با هدف
صیانتازمنابعطبیعی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ،طرح مدیریت پسماند
را با مشارکت جوامع محلی ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی در
روستاهای هدف حوزه اوغان اجرا نمود.معاون فنی و آبخیزداری اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ،مدیریت پسماند را یکی از مهمترین
مولفه های توسعه پایدار در روستاها عنوان کرد و اذعان داشت :این مدیریت
مستلزم ایجاد زیرساختهای الزم از جمله بسترسازی فرهنگی ،اجتماعی و
فراهم نمودن امکانات مالی و تجهیزات الزم می باشد .لطفی با بیان اینکه
مدیریت پسماند در حفظ طبیعت و محیط زیست اطراف روستائیان نقش
مهمی ایفا می کند ،افزود :اولین گام ،هماهنگی بین نهادها ،آموزش ،ترویج
و فرهنگ سازی برای جوامع محلی (به ویژه بانوان فعال بسیجی و اعضاء
گروههای توسعه روستا و دانشآموزان) با هدف جذب مشارکت مردم است.
وی با تاکید بر اهمیت اطالع رسانی اضافه نمود :تسهیلگران ضمن توزیع
بسته های آموزشی و کیسه های زباله ،اقدام به استقرار سه نوع سطل زباله
در روستاهای هدف حوزه اوغان برای جمع آوری پسماندهای خیس مواد
غذایی ،پسماندهای خشک قابل بازیافت و زباله های بی ارزش نمودند.شایان
ذکر است در پروژه مذکور جوامع محلی با انواع پسماند ،نحوه تفکیک زباله،
بازیافت و اهمیت آن آشنا شدند.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ایالم خبر داد;

سمپاشی بوتهها و درختان در سطح شهر ایالم

ایالم-صمیم نیا :کارزانی از سمپاشی بوتهها و درختان علیه آفات و
بیماریها در سطح شهر ایالم خبر داد.کارزانی رئیس سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهرداری ایالم گفت :درختان و بوتههای موجود در فضاهای سبز
و بلوارهای سطح شهر ایالم به منظور مبارزه با آفات و بیماریها  ،طی چند روز
گذشته سمپاشی شده اند.او در رابطه با مجموعه فعالیتهای صورت گرفته به
منظوربهسازیفضاهایسبزشهریایالماظهارکرد:کاشتگلهایفصلپاییز
در سطح شهر ایالم از جمله میدان امام حسین (ع)  ،علف زنی حاشیه فضاهای
سبزووجینمسیرهایگلکاریشده،حذفشاخههایخشکوپاجوشهای
درختان خیابان تختی و سعدی جنوبی و همچنین جمع آوری علفهای هرز
فضاهایگلکاریشدهدرسطحشهرازجملهاقداماتیاستکهطیچندهفته
گذشتهصورتگرفتهاست.رئیسسازمانسیما،منظروفضایسبزشهرداری
ایالممطرحکرد:نظافتبوستانهایهمسایگیسطحشهرایالم،حذفوجمع
آوری درختان خشک در سطح شهر و احداث دو مجموعه آبخوری در بوستان
چغاسبزشهرایالمنیزبهمنظورزیباسازیونظافتهرچهبیشترفضاهایسبز
انجامشدهاست
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مجوز ساخت پتروشیمی الوند درشعاع
 30کیلومتری اراک صادرشد

اراک -امیدی :درخواست سرمایه گذار بخش
خصوصی با تالشهای مسئوالن عالی رتبه ،به و یژه استاندار
محترم و اخالق مدار استان مرکزی درهیئت محترم دولت
به تصویب رسید و مرحله نخست پتروشیمی الوند شازند تا
پایان سال  1400به بهره برداری می رسد.
پیشنهاد ساخت پتروشیمی الوند شازند درشعاع
 30کیلومتری اراک و در شهرستان شازند ،سال گذشته
مطرح و در یک سال اخیر درکمیسیون ها و کارگروه های
دولت مطرح بود و بارها ازسوی مدیریت ارشد استان مورد
پیگیری قرار گرفت.
راه اندازی این واحد می تواند در آینده ای نزدیک ،کشور را ساالنه ازحدود  700میلیون دالر واردات مواد اولیه
خودکفا کند.این واحد پتروشیمی به هیچ وجه آلوده کننده هوا نیست و استانداردهای زیست محیطی الزم برای آن
تعریف شده و مورد تایید محیط زیست می باشد.
با اجرای مرحله اول این واحد پاالیشگاهی 500شغل جدید برای جوانان شکل می گیرد و درمراحل بعدی برای
 1000نفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم اشتغال زایی خواهد شد ویک طرح بسیارخوب و اثرگذار درمنطقه می باشد.
واحد پتروشیمی الوند شازند عالوه برتامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات پتروشیمی و پلی پروپیلن کشور ،مواد
اولیه پارچه مورد استفاده در ماسک که هم اکنون از خارج کشور تامین می شود را نیز تولید می نماید.
یکی از دستاوردهای خوب ومهم دولت درچهارسال اخیر به خصوص در موضوع پتروشیمی است که به صورت
مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ،در برخواهد داشت و یک طرح بسیار تاثیرگذار درمنطقه وشهرستان شازند می
باشد.

آتش نشانی یک کارعاشقانه و شغلی توام با ایثار
و از خودگذشتگی است

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه
هر روز ،روز ایمنی و آتش نشانی است ،گفت :آتش نشانی
یک کار عاشقانه و شغلی توآم با ایثار و از خود گذشتگی
است و در این راستا بایستی با آموزش همگانی کارکنان
این فرهنگ را در همه سطوح شرکت ترویج داد.
به گزارش روابط عمومی ،دکتر « روح اله نوریان» در
دیدار با کارکنان واحد ایمنی و آتش نشانی که به مناسبت
روز ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت ،افزود :وجود
نیروهای ایمنی و آتش نشانی باعث آرامش خاطر سایر
کارکنان در مراحل مختلف فرآیندی و واحدهای عملیاتی
شده که در صورت بروز حوادث با ایثار و از خود گذشتگی ،شرایطی ایمن و بدون حادثه را برای دیگران فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه نیروهای آتشنشانی باید این آمادگی را حفظ و درمانورها و دوره های آموزشی مورد نیاز حضور
فعال داشته باشند ،تصریح کرد :احساس مسئوولیت ،ریسک پذیری باال ،تواناییهای کامل و آمادگی باالی جسمانی،
آموزشهای مستمر و ابتکار و خالقیت در کنار احتیاط و عقالنیت ،بخشی از وظایف آتش نشانان است و این شغل
آرامش و دقت باالیی میطلبد تا فرد بتواند در مقابل تهدید های موجود ،حجم زیانها را کاهش داده یا از وقوع
خسارتهای احتمالی جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به پروژه هاي در دست اقدام واحد ايمني و آتش نشاني اشاره کرد و گفت:
اصالح و برروز رساني سيستم اعالم و اطفاء حريق مخازن ذخيره محصوالت پااليشگاه با پيشرفت  ٢٠درصد ،احداث
زمین آموزش آتش نشانی برای تمرین اطفا حریق تخصصی با پیشرفت  ۸۵درصد و انجام پروژه شناسایی خطرات
پاالیشگاه به روش  HAZIDبا پیشرفت ۱۰۰درصد را از اقدامات انجام شده در این حوزه می باشند .

انتقاد شهردار قم از حاشیه سازی درباره ساخت کتابخانه تخصصی در بلوار پیامبر اعظم(ص)؛

حمایت مدیریت شهری از ساخت کتابخانه

شهردار قم با اشاره به اینکه با حاشیهسازی مشکالت ساخت کتابخانه
تخصصی در بلوار پیامبر اعظم(ص)برطرف نمیشود ،گفت :مدیریت شهری
تا کنون بیشترین همکاری را برای ساخت این کتابخانه داشته و آماده
همکاریهای بعدی هم هست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،دکترسید مرتضی سقائیاننژاد با
اشاره به انتشار متونی در فضای مجازی راجع به ساخت کتابخانه تخصصی در
بلوار پیامبر اعظم(ص) ،اظهار داشت :برخی اظهار نظرهایی که در این زمینه
صورت گرفته به نوعی با اطالعات ناقص بوده و زوایای امر برای افرادی که این
مطالب را منتشر کردهاند ،به درستی بازگو نشده است.
شهردار قم با اشاره به شکلگیری کتابخانههای تخصصی از سالها پیش
در مکانهایی نامشخص ،افزود :در سال  ۹۵دفتر آیت اهلل العظمی سیستانی
در قم برای ایجاد یک ساختمان مرکزی کتابخانههای تخصصی اقدام کرد که
در همین راستا جلسهای در دفتر استاندار وقت برگزار شد.
رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی استان کردستان:

تمامی
گواهینامهها
تجمیع میشود

سقائیاننژاد ادامه داد :در این جلسه نماینده دفتر دکتر الریجانی،
استاندار و معاون عمرانی ،بنده و مدیرکل راه و شهرسازی حضور داشتیم و

برزو مرادی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره
به اینکه وظایف راهور در دو قسم انتظامی و ستادی تقسیم میشود،
اظهار داشت :در دو حوزه انتظامی و ستادی تالش بر آن است که
خدمات در باالترین سطح ممکن به شهروندان ارائه شود.
وی با ذکر اینکه حدود  100درص ِد تصادفات ناشی از تخلف
اشخاص است ،افزود :هر چقدر مردم قوانین را رعایت کند ،میزان
تصادفات کاهش خواهد یافت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان

تفاهمی صورت گرفت که میتوانیم سند آن را در دسترس مردم قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه زمینی به مساحت سه و نیم هکتار در پردیسان
برای احداث این کتابخانه در اختیار دفتر آیت اهلل سیستانی در قم قرار گرفته
بود اما این مجموعه این زمین را مناسب این کار نمیدید ،گفت :در این جلسه
قرار شد این زمین به دولت بازگردد و شهرداری قم زمینی در بلوار پیامبر
اعظم(ص) برای این کار اختصاص دهد تا یک ساختمان هفت طبقه برای
هفت کتابخانه تخصصی احداث شود.شهردار قم با تاکید بر اینکه هر کاری
روال خودش را دارد ،ادامه داد :هم شهرداری و هم شورای اسالمی شهر با
میل و رغبت هرگونه مساعدتی الزم باشد برای اجرای سریعتر این پروژه انجام
خواهند داد و هنوز هم پیگیریها برای گرفتن معوض زمین ادامه دارد.
سقائیاننژاد با تاکید بر اینکه با حاشیه سازی کتابخانه تخصصی در قم
ساخته نمیشود ،افزود :باید با نیت درست همه دست به دست هم بدهیم و
افتخار ما این است که چنین ساختمانی در شهر قم ساخته شود.

کردستان با بیان اینکه کاربران ترافیک بایستی اشتباهات و خطای
دیگران را جبران کنند ،تصریح کرد :این دقت و پیشبینی میزان
تصادفات را به شدت کاهش داد.وی با ذکر اینکه روانسازی و
انتظامبخشی ترافیک از جمله رسالتهای پلیس راهور است ،گفت:
پلیس در بحث اعمال قانون ورود میکند.
مرادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال میزان
تصادفات خسارتی که منجر به ترسیم کروکی شده  11درصد
کاهش یافته است ،ادامه داد :از تعداد متوفیان  52درصد عابر و

 11درصد راننده و مابقی رانندگان موتورسیکلت و سایر بوده است.
وی با ذکر اینکه  72درصد مقصرین تصادفات سواری است،
افزود :عدم توجه به جلو مهمترین علت تصادفات است.
مرادی با اعالم اینکه در ساماندهی وانتهای میوه فروش
قرار بر تعیین  4نقطه توسط شهرداری بود که این مهم کماکان
محقق نشده است ،گفت :ظرفیت معابر استان پاسخگوی میزان
تقاضا نیست و به همین خاطر بروز ترافیک در بسیاری از معابر
گریزناپذیر است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان در دوشنبه های با رسانه

بیش از  7هزار فقره پرونده در شش ماهه اول سال رسیدگی شد

بیرانوندی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان در روز دوشنبه های با
رسانه اداره کل تعزیرات حکومتی استان از ورود و رسیدگی بیش از  7هزار پرونده
در شش ماهه اول سال خبر داد .تیم گشت تعزیرات حکومتی عالوه بر گشت های
متداول روزانه خود همراه با دستگاههای ناظر و کاشف دوشنبه ها به همراه رسانه
ملی اقدام به گشت مشترک در سطح شهر اهواز می نمایید .
بنا به این گزارش در ابتدای گشت امروز (  )99/7/7بیرانوندی مدیر کل
تعزیرات حکومتی ضمن تقدیر و تشکر از همراهی دستگاههای ناظر و کاشف و
همچنین رسانه ملی در این امر مهم  ،به ورود  7هزار و  727فقره پرونده در شش
ماهه اول سال  99اشاره نموده و گفت  :این گزارشات از مراجع مختلف از جمله
سازمان صمت  ،اتاق اصناف  ،نیروی انتظامی و معاونت های درمان و غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی به ادارات تعزیرات حکومتی سراسر استان ارسال گردیده اند
و با تالش های شبانه روزی همکاران بنده قریب به  7هزار و  666فقره آن رسیدگی

تقویت روحیه جهادی و بسیجی
الزمه خدمت رسانی به مردم

و جهت اجرا به اجرای احکام ادارات تعزیرات ارسال شده اند .
بیرانوندی با اشاره به این که بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت می
باشد یاد آور شد  :عدم درج قیمت عامل تمام گرانی هاست و این تخلف نیز به
کرامت انسانی لطمه وارد می کند .
مدیر کل تعزیرات حکومتی در پایان خاطر نشان کرد که  :بین دستگاههای
کاشف و ناظر با تعزیرات حکومتی روابط خوبی در جهت تشخیص  ،معرفی و
محکوم نمودن متخلفین برقرار می باشد و کما فی السابق با متخلفین در صورت
عدم رعایت ضوابط قانونی جهت جلوگیری از بی نظمی در سطح بازار به شدت
برخورد خواهد شد  .و از صنوف قانونمدار نیز تقدیر و تشکر می نماییم .
بنا به این گزارش عالوه بر سامانه  124سازمان صمت درگاه اینترنتی 135
تعزیرات حکومتی آماده ددریافت شکایات و گزارشات هم استانی هم عزیز می
باشد

ساری-سهیال مرآتی :مراسم گرامیداشت هفته
دفاع_مقدس با حضور رئیس سازمان بسیج ادارات سپاه
کربال و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مازندران با
رعایت پروتکل های بهداشتی در نمازخانه این شرکت
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق مازندران ،فرامرز سپری در این
مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان داشت؛ تقویت
روحیه جهادی و بسیجی الزمه خدمت به مردم شریف
مازندران و جلب رضایتمندی مشترکین می باشد .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه بایداز ظرفیت و توانمندی بسیج درهمه بخش ها
استفاده شود،گفت:برگزاری مانورهای_جهادی و برنامه های جاری شرکت را می توان از مصادیق اقدام و عمل و روحیه
جهادی کارکنان این شرکت نام برد.
سپری با تاکید برشناسایی و استفاده از ظرفیت نخبگان بسیجی در پیشبرد اهداف شرکت توزیع نیروی برق
مازندران تصریح کرد  :حل بسیاری از مشکالت و چالش های امروز در صنعت برق با روحیه بسیجی و جهادی قابل
حل خواهد بود.

 52میلیارد از تسهیالت مكانیزاسیون كشاورزی
در استان كرمانشاه جذب شده است

رئیس اداره فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد
کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد؛ طی شش ماهه اول 99
 52 ،میلیارد تومان از تسهیالت مکانیزاسیون در استان
کرمانشاه جذب شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمانشاه ،حسین گمار با بیان این خبر افزود؛ جذب
این اعتبارات موجب خریداری  12دستگاه کمباین257 ،
دستگاه انواع تراکتور و  480دستگاه انواع دنباله بند توسط
متقاضیان شده است.
حسین گمار در ادامه به محل پرداخت این اعتبارات
اشاره داشت و خاطرنشان کرد؛ این اعتبارات در قالب محل خط  8مکانیبزاسیون بوده که از ابتدای سال  99ابالغ شده
است.وی سپس با بیان اینکه اعتبارات خط  8مکانیزاسیون یکساله می باشد افزود؛ تا پایان سال جذب این اعتبارات
ادامه دارد.
وی در پایان هدف از نوسازی و تجهیز مکانیزاسیون استان به فناوریهای نوین را افزایش و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون
در استان برشمرد و تصریح نمود؛ تا پایان سال  98ضریب مکانیزاسیون در استان کرمانشاه به یک و  87صدم اسب
بخار در هکتار رسیده است.

فرصتی برای قدمزدن در خیابانهای تهران ناصری در منطقه :12

هفته تهران با شعار مکتب تهران در قلب طهران

شهردار منطقه  12از برگزاریبرنامههایی همچون تعزیه شهادت امیرکبیر
در مدرسه دارالفنون و دورههای آموزشی بلدمحله برای اولینبار در هفته تهران
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،12علیمحمد سعادتی شهردار
منطقه ،از برگزاری ویژهبرنامههای هفته تهران با شعار مکتب تهران و محوریت
گردشگری مذهبی به دلیل قرارگیری در ایام ماه صفر ،اربعین حسینی و سوگواری
برای اهل بیت (ع) ،ضمن توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد نظر ستاد
ملی مبارزه با کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی در این منطقه خبر داد.
سعادتی ،منطقه  12را به عنوان قلب طهران ،یکی از اصلیترین قطبهای
تهرانگردی خواند که همهساله در ایام هفته تهران ،پذیرای تهرانگردان بیشماری
است و ضمن اشاره به قرارگیری در ایام ماه صفر و اربعین حسینی ،محوریت
برنامههای هفته تهران سال جاری را با شعار مکتب تهران« ،گردشگری مذهبی»
معرفی کرد و افزود :با توجه به شیوع بیماری کرونا ،چندین برنامه در قالب
گردشگری آنالین مذهبی خواهیم داشت که شامل روایت آیین و رسوم بازار تهران
در ایام محرم 12 ،مهر در بازار تهران ،روایت تعزیه و آیینهای سنتی 13 ،مهر در
کاخ گلستان ،روایت آیین و رسوم سایر اقوام در تهران 14 ،مهر در حسینیه عربها
و روایت تکیهها و حسینیههای تهران 15 ،مهر در حسینیه سادات اخوی خواهد
بود که این برنامهها توسط استادانی نظیر فتحعلیبیگی ،عالمنژاد ،حدادی و تکمیل

همایون به اجرا درمیآید و با همکاری موزه ارتباطات از شبکههای مجازی نظیر
فیلیمو ،آپارات و ...پخش خواهد شد.
شهردار منطقه  12همچنین از اجرای «نمایشنامهخوانی» در سرای کاظمی
خبر داد و ضمن تأکید بر اهمیت بازیابی هویت شهری در احساس تعلق به شهر
تصریح کرد :در فرصت هفته تهران «نمایشنامهخوانی» با موضوع تهران توسط
هنرمندان پرآوازه در روزهای  13تا  15مهرماه در این بنا به اجرا درمیآید که مورد
توجه عالقهمندان قرار خواهد گرفت.
سعادتی نشست تخصصی و تقدیر از انجمنها ،روزنامهنگاران و فعاالن حوزه
تهرانشناسی در  12مهرماه در خانه سردار اسعد بختیاری ،تجلیل از فعاالن حوزه
گردشگری در  13مهرماه در موزه ارتباطات ،تعزیه شهادت امیرکبیر در  14و 15
مهرماه در مدرسه تاریخی دارالفنون و برگزاری دورههای آموزشی بلدمحله در ایام
 7تا  20مهر در بوستان دکتر حسابی با مشارکت دفتر نوسازی سنگلج و مؤسسه
تهرانشناسی را از دیگر برنامههای این ایام برشمرد و گفت :تعزیه شهادت امیرکبیر
و دورههای آموزشی بلدمحله برای اولینبار است که در هفته تهران در این منطقه
به اجرا درمیآید؛ همچنین تاکنون از سری برنامههای هفته تهران ،آیین تجلیل
از کادر درمان در مواجهه با بیماری کرونا در  5مهر در موزه ارتباطات و تور ویژه
کوتاهقامتان در  5مهر در موزه پمپ بنزین و سرای کاظمی به اجرا درآمده که این
تور با همکاری انجمن کوتاهقامتان و موزه پمپ بنزین به اجرا درآمد.

وی با اشاره به ظرفیت فضای مجازی در اجرای برخی برنامهها نیز توضیح
داد :برگزاری مسابقه مجازی «مشق طهران» ویژه کودکان در ایام  5تا  20مهر
در صفحات مجازی و فضاهای تبلیغاتی منطقه ،همچنین تولید محتوا با محوریت
شعار مکتب تهران با  7موضوع ابالغشده توسط ستاد گردشگری از  12تا 18
مهر و در نهایت تبلیغات و اطالعرسانی از  5تا  20مهر در همین فضاها از جمله
برنامههایی است که با استفاده از ظرفیت فضای مجازی به اجرا درمیآید.
شهردار قلب طهران در پایان از اجرای برنامههایی با مشارکت بخش خصوصی
سخن گفت و در تشریح آنها بیان کرد :تور سبز (دوچرخه) در  8مهر برای بازدید
از کاخ گلستان و عمارت مسعودیه و  13مهر از تجریش تا بازار ،همچنین گشت
با اتوبوس دو طبقه در  15مهر برای بازدید از کاخ گلستان و عمارت مسعودیه نیز
برگزار خواهد شد.

