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  واپسین روزهای اسفند1400 در حال گذر است 
و بیش از پیش بوی عیدی و بوی یاس به مشــام 
می رسد. امسال برخالف 2 سال پیش، دوباره جنب 
و جوش در شهر افزایش یافته و در این میان، برپایی 
سایت تخم مرغ های نوروزی در 11نقطه از پایتخت 
هم حال و هوای شهر را بهاری تر کرده است. گویا 

مقرر شده تا 450تخم مرغ نوروزی در معابر پرتردد 
تهران ازجمله میدان هــای ولیعصر)عج(، انقالب، 
آزادی و... همچنین در سفره های هفت سینی که 
به همت شــهرداری مناطق بیست و دوگانه پهن 
خواهند شد، اکران شوند. مهم ترین نکته جشنواره 
تخم مرغ های نوروزی حضور و مشارکت هنرمندان، 
شــهروندان و کودکان کار اســت که همه تالش 
می کنند با نقاشی نمادهای بهاری روی تخم مرغ ها 
نشاط را در شهر و میان شهروندان ایجاد کنند. روز 
گذشــته فرصتی پیش آمد تا لحظاتی را در میان 
هنرمندان سایت بلوار کشاورز و کنار تخم مرغ های 
نوروزی سپری کنیم. همه قلمو به دست مشغول 
رنگ کردن بودند. یکی رنگ سبز را انتخاب کرده بود 
و دیگری رنگ زرد. برخی انفرادی مشغول کار بودند 
و عده ای هم با جمع دوستان در حال تصویرسازی 
روی تخم مرغ. بعضی ها طرح را روی گوشی موبایل 
داشتند و عده ای هم روی کاغذ پیاده کرده بودند. 
هر جا نگاه می کردیم قوطی های رنگ و انواع قلمو 
و ابزار نقاشی بود و خالصه همه مشغول خلق اثری 
زیبا و چشــمنواز روی تخم مرغ های سفید بودند. 
برخی مانند مریم آمری نخستین تجربه شان بود 
که  حس خوبش را که اینگونه برایمان تعریف کرد: 
»از کودکی رنگ کردن تخم مرغ سفره هفت سین 

برایم لذتبخش بود و شــرکت در این جشنواره و 
نقاشی تخم مرغ با این ابعاد قطعاً لذت مضاعفی دارد 
و سبب زنده شدن حس نوستالژی دوران طفولیتم 
می شود و خوشــحالم که فرصتی پیش آمد تا در 
این جشنواره شــرکت کنم.« البته عده ای هم که 
تعدادشان کم نیست برای چندمین سال است در 
این جشنواره شرکت می کنند. رضا عابدی ازجمله 
همین افراد است که درباره حس و حال حضور در 
جشــنواره تخم مرغ های نوروزی گفت: »درست 
است که هرسال در این جشنواره شرکت می کنم اما 
سعی ام بر آن است تا طرح های خالقانه و متفاوتی 
ارائه دهم تــا کار برای خودم جــذاب و اثرم برای 
شهروندان چشمنواز باشد. رنگ آمیزی تخم مرغ 
نوروزی ازجمله کارهایی است که انجامش حتی 
برای چندمین بار سبب شادی و نشاط می شود.« 
همه کسانی که در این جشنواره  شرکت کرده اند 
متفق القول گفتند: »پس از اتمام کار، تخم مرغ ها 
در معابر نصب می شوند و تماشــای نتیجه کار و 
اینکه مردم کنارش ایستاده اند و عکس یادگاری 
می گیرند، بسیار لذتبخش است.« در حقیقت این 
افراد باور دارند با هنرشان می توانند شادی و نشاط 
را به شهر بازگردانند و به همین دلیل از شرکت در 

این جشنواره احساس شعف و شادی می کنند.

 طرح های بهاری و رنگ های شاد
جشــنواره تخم مرغ های نوروزی به مدت 2 روز 
)دیروز و امروز( برپاســت و هنرمندان از ساعت 
9 تا 18 مشــغول تصویرگــری روی تخم مرغ ها 
هستند. در این میان نباید از همراهی شهروندان 
غفلت کرد. زن و مــرد، پیر و جــوان، کوچک و 
بزرگ به محض تماشــای تخم مرغ ها ســاعاتی 
هرچند کوتاه در ســایت توقف می کنند و محو 
تماشای رنگ آمیزی می شوند. حتی برخی برای 
مشارکت اقبال نشان می دهند اما به گفته معاون 
فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی از 
مدت ها قبل مقدمات این کار فراهم   و برای اجرای 
بهتر آن برنامه ریزی شــده اســت. مجید قادری 
گفت که امسال برای شــهروندان و کودکان کار 
100تخم مرغ پیش بینی شده بود که این کار اواخر 
هفته گذشته به پایان رســید و اکنون در 2 روز 
تعیین شده )21 و 22اسفند( نوبت خلق آثار فاخر 
توسط هنرمندان و دانشجویان روی 350تخم مرغ 
اســت. او همچنین به اکران تخم مرغ ها اشاره و 
عنوان کــرد: »امروز تــالش 2روزه هنرمندان و 
دانشجویان در سایت ها به پایان می رسد و از اواخر 
هفته اقدام به اکران آنها در نقاط مختلف پایتخت 

خواهیم کرد.«

نوروزی شدن تهران با تخم مرغ های رنگی
سازمان زیباسازی شهر تهران امسال جشنواره تخم مرغ های نوروزی را با عنوان طرح عیدستان در پایتخت اجرا می کند

 مجوز 
طرح ترافیک 1401؛چند؟
 ســاز و کار مدیریت محــدوده طرح 

ترافیک
ترافیــک و کنترل آلودگــی هوا در 
ســال۱۴۰۱ مطابق با طــرح ترافیک 
سال۱۴۰۰ است و تنها تفاوت آن افزایش تعرفه ها طبق 
مصوبه شورای اسالمی شهر تهران است. به گزارش 
همشهری، طبق مصوبه شورای اسالمی شهر تهران، 
نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک در سال 
نو ۲۵درصد نسبت به سال۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.  
عمار سعیدیان فر، سرپرست معاونت بهره برداری از 
سیســتم های حمل ونقل و محدوده های ترافیکی 
شهرداری تهران در این باره گفت: »رزرو طرح ترافیک 
سال۱۴۰۱ همانند سال۱۴۰۰ از طریق درگاه اینترنتی و 
اپلیکیشن »تهران من« انجام می شود. عملیات رزرو 
را می توان به صورت هفتگی و از چهارشنبه هفته قبل 

انجام داد یا به صورت روزانه رزرو کرد.« 

همزمان با اجرای برنامه های استقبال از بهار، مراسم 
افتتاحیه پویش »نفس های تازه شهر« با مشارکت مناطق 
۲۲ ،۲۱، ۵ و به میزبانی منطقه ۲۲ در پهنه غربی بوستان 
چیتگر برای غرس ۵۰ درخت به نام نوزادان مشمول طرح 
برگزار شد. این پویش ویژه نوزادان تهرانی متولد دی ماه 

۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ است که توسط بانوان کارگروه سبک 
زندگی و خانواده در محله های شهر تهران شناسایی شده اند. 
شهروندان می توانند با مراجعه به ادارات بانوان مناطق و یا 

سراهای محله ضمن مشارکت در این پویش تصاویر خود را با 
»نفس های تازه«شهر در فضای مجازی منتشر کنند.

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

تعداد تخم مرغ های 
نوروزی در 11سایت

  بوستان شریعتی: ۲۵
  بلوار کشاورز:۴۰

  بوستان اندیشه:۱۰
  پارک شهری:۱۵

  پالزای هفت تیر:۱۰
  دریاچه شهدای خلیج فارس: ۲۴۰

  میدان شهدا: ۱۰
  بوستان آب وآتش: 3۰

  میدان نبوت: ۲۰
  بلوار قیام: ۱۰

  عمارت عین الدوله: ۴۰

مکث

به عشق مهدی)عج(، هواداریم
برنامه های متنوع شهرداری همزمان با جشن های 

نیمه شعبان برگزار می شود

اسفند امسال، همزمان شدن جشن های نیمه شعبان با شور و شوق 
نوروزی، فرصتی برای اجرای برنامه های فرهنگی متنوع در شهر ها 
فراهم کرده است. اعیاد و همچنین والدت با سعادت حضرت بقیه اهلل 
االعظم)عج( فرصت مغتنمی برای تبیین سبک زندگی مومنانه 
و نشاط و شادمانی در فضای شــهر فراهم کرده است. به گزارش 
همشهری، در روز های آینده پویش »به عشق مهدی هواداریم« 
از سوی کالنشــهرهای ایران به میزبانی مسجد جمکران برگزار 
می شود و شهر های بزرگ برنامه های این ایام را با هماهنگی یکدیگر 
برگزار می کنند. شهرداری تهران نیز با هدف تکریم و بزرگداشت 
اعیاد خجسته ماه شعبان و توسعه و ترویج سبک زندگی اسالمی 
با محوریت سبک زندگی مهدوی برای زندگی فردی و اجتماعی 
و همینطور توجه ویژه بر هویت و ســیمای بصری شــهر تهران 
برنامه های ویژه این روز ها را اجرا می  کنــد. در این راه، گروه های 
مرجع، مردمی، جهادی و خودجوش ســطح مناطق، با محوریت 
تمام ظرفیت های فرهنگی و هنری و خصوصا گروه های جوان دهه 
هفتادی و دهه هشتادی با رویکرد خانواده محوری و مسجد محوری، 
همراه شهرداری تهران هستند. برپایی کاروان خودرویی مجهز به 
سیستم صوتی به شکل آذین بندی شده با پخش مداحی، سرود، 
نواهای مذهبی و برنامه های فرهنگی و هنری در مناطق محروم 
و کم برخوردار سطح شهر تهران، اجرای سرودهای سیار خیابانی 
)نوجوانان دهه هشتادی( در معابر پر تردد، مراسم تجلیل و تقدیر از 
پاسداران، رزمندگان، جانبازان، خانواده شهدا  و فرماندهان شاخص و 
مردمی سپاه، برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا  همراه 
با معرفی و تبیین زندگی و سیره شهدا، ترغیب شهروندان، اصناف و... 
به چراغانی، نصب پرچم و فضاسازی محیطی به همراه آذین بندی 
میادین اصلی و پرتردد منطقه، برپایی ایســتگاه صلواتی توسط 
گروه های جهادی و خودجوش مردمی و همچنین مشارکت اصناف 
در پذیرایی، بخشی از برنامه های شهرداری تهران در ایام شعبانیه 
است.  معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران 
همچنین از برنامه های ویژه هزار  مسجد خبر داد و گفت: با توجه به 
پیش رو بودن والدت منجی عالم بشریت، حضرت ولیعصر)عج( ، 
بسته های حمایتی اقالم مناسبتی، در مساجد مناطق 22گانه تهران 
توزیع شد. مهدی قربانی افزود: در این برنامه،10تخته پرچم ۷0 در 
120سانتی متری طرح نیمه شعبان، ریسه پارچه ای سفید رنگ 
و ریســه پارچه ای زردرنگ به طول 40متر، ریســه نوری بلوطی 
به طول 100متر، 10عدد دســتک فلزی  پایه پرچم و میله پرچم 

150سانتی متری به مساجد تحویل داده شدند.

اجرای نخ نگاری 8کیلومتری در ایوان انتظار

بزرگ ترین نخ نــگاری دنیا با موضــوع امام زمان)عج( به همت و 
خالقیت جوانان و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی متروی 

تهران از امروز در ایوان انتظار میدان ولیعصر انجام می شود.
 به گزارش همشهری، این نخ نگاری 8کیلومتر  است که با انجام آن 
رکورد نخ نگاری قبلی که با 6کیلومتر در کتاب گینس ثبت شده بود، 
شکسته می شود. به گفته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شرکت 
بهره برداری مترو طرح نخ نگاری پیش بینی شده 3متر قطر دارد که 
در آن 8کیلومتر نخ و 360پین برای چیدمان نخ ها استفاده می شود. 
سیدمحمد نقیب در توضیح بیشتر گفت: »این پروژه در مدت 4روز 
انجام می شود و 26اسفندماه همزمان با شب میالد امام زمان)عج( 
رونمایی خواهد شد. شــهروندان برای مشــارکت در این پروژه 
هنری می توانند از روز دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 19 به 
ایوان انتظار مراجعه کنند.« او در ادامه به پویش مردمی »سالم بر 
سالم« در ایستگاه های متروی تهران هم اشاره و عنوان کرد: »از 
طریق این پویش تالش می کنیم با استفاده از جمله های انگیزشی، 
امید و مهربانی را در میان شهروندان تزریق و حس و حال خوبی 
به مسافران منتقل کنیم.« به گفته نقیب در راستای این پویش 
جمالتی مانند سالم، شهر خداست، اهل سالم که باشی، بی منت 
عشق می ورزی و... در قالب کتیبه های فرهنگی و همچنین از طریق 

نمایشگرها در معرض دید مسافران قرار می گیرد.

محمدامین توکلی زاده
معاون امور اجتماعی و فرهنگی 

شهردار تهران
مرکز طــراوت توســط ســپاه و بــا هدف 
نگهداری زنان معتاد متجاهر راه اندازی 
شده است. این مرکز ظرفیت پذیرش 
و  دارد  را  متجاهــر  معتــاد  ۲۰۰زن 
به صورت ویژه تجهیز و مورد اســتفاده 

قرار می گیرد. 

مهدی شایسته اصل
 مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو

براســاس آمارهــا از ۱۵اســفند حــدود 
۲میلیون  و۱۰۰نفر به تعداد مســافران 
متــرو افــزوده شــده اســت و در برخــی 
از ایســتگاه ها ماننــد ۱۵خــرداد حــدود 
39درصد افزایش مســافر داشته ایم. 
همچنین خطوط درون شــهری مترو تا 

ساعت۲3 فعال هستند.

 3۵۰۰  ساختمان تهران 
در وضعیت نا ایمن

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 
گفت:3500 ساختمان تهران در وضعیت نا ایمنی 
بیش از حد مجاز قرار دارند. به گزارش همشهری، 
مهدی داوری افزود: طبق تکالیفی که ســازمان 
آتش نشانی به عهده دارد، شاخص های خطرپذیری 
ساختمان های شهر تهران  دسته بندی می شود. 
این شاخص ها ارتفاع، میزان بار اشتعال، سرعت 
اشتعال، جمعیت حاضر در ســاختمان و... است 
که بر اساس آن ساختمان ها به سه دسته پر خطر، 
میان خطر و کم خطر دســته بندی می شوند. به 
گفته او، حدود 33هزار ســاختمان شناســایی 
شــده اند که در درجه اهمیت قرار دارند. 3500 
ســاختمان هم در وضعیت نا ایمنی بیش از حد 
مجاز قرار می گیرند. این ساختمان ها مانند پالسکو 
نیســتند و هر کدام از آن ها سطحی از نا ایمنی را 
دارند. ساختمانی هم هست که درزمینه  ایمنی 

بیش از 10 اخطار را دریافت کرده است.

نقل قول خبر

 خبر

گزارش 2

3نکته کلیدینرخ بسته های رزرو چقدر است؟نرخ طرح ترافیک1401 چقدر است؟

نرخ پایه
43 هزار و ۸00  تومان

ضریب محدوده 
طرح ترافیک

1/5
ضریب محدوده 
کنترل آلودگی هوا

0.75

روز سهمیه تردد فصلی رایگان در 
محدوده کنترل آلودگی هوا
)محدوده زوج و فرد سابق(

۲0

 خودروی دارای معاینه فنی عادی

خودروهای دارای معاینه فنی برتر

خودروهای برقی و هیبریدی

بسته یک ماهه   
یک میلیون  و۱۱۰هزار تومان

بسته 3ماهه 
3میلیون  و۱۴۰هزار تومان

بسته 6ماهه  
۵میلیون  و9۱۰هزار تومان

بسته یک ماهه  ۷۷۶هزار تومان
بسته 3ماهه  ۲میلیون  و۲۰۰هزار تومان

 بسته 6ماهه  ۴میلیون  و۱3۶هزار تومان 

بسته یک ماهه  ۱۱۱هزار تومان
بسته 3ماهه  3۱۴هزار تومان
بسته 6ماهه  ۵9۱هزار تومان 

تــا  شــهروندان  چنانچــه    1
ســاعت۲۴، رزرو ورود خــود بــه 
محــدوده طــرح ترافیــک را انجــام 
ندهند، مبلغ 9۸هــزار و۵۵۰ تومان 
بــه بدهــی عــوارض تــردد در طــرح 
ترافیــک آنهــا در ســامانه »تهــران 

من« اضافه می شود.

2  ساکنان محدوده کنترل آلودگی 
هوا و طرح ترافیک پیش از ساعت9 
می توانند یک خروج رایگان داشــته 
باشــند و پــس از ســاعت۱۴:3۰ نیز 
در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا 
می تواننــد یــک ورود رایگان داشــته 

باشند.

3  امــکان تــردد بیــن ســاعات 9 تــا 
۱۴:3۰ برای ســاکنان محدوده طرح 
ترافیک و کنترل آلودگی هوا نیم بها 
محاســبه می شــود و نیــازی بــه رزرو 

طرح ندارند.
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