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 تعدادی از کوچه های تهران در آستانه عید نوروز 
و نیمه شعبان، تغییر چهره می دهند؛ کوچه هایی 
که خیلی از آنها را شــهروندان، »آشتی کنان« 
نام نهاده اند؛ کوچه هایــی باریک که خاطره ها 
و ماجراهای تلخ و شــیرینی در دل آنها به ثبت 
رسیده است. از سوی دیگر ســازمان مدیریت 
پسماند با همکاری شهرداری های مناطق، طرح 
دیگری با عنوان »خانه تکانــی کوچه ها« را در 
دســتور کار دارد تا پایتخت هرچه بیشتر آماده 

سال جدید شود.

جوازنوسازیبهآشتیکنانهادادهنمیشود
طرحی که عنوان کوچه های دوســتی را یدک 
می کشد، با مشارکت شهروندان در حال اجراست 
و به برخی از معابر شــهر مربوط می شود. نصب 

ریسه های رنگی، گلدان های زیبا و رفع برخی از 
موانع فیزیکی از جمله اقداماتی هســتند که در 
کوچه های دوستی انجام می شوند. در واقع این 
اقدام گامی در راستای تبدیل کردن تهران به شهر 
رنگی است. درست مانند شهرهای استانبول، ونیز 
و... که هرسال هزاران توریست و گردشگر برای 

تماشایشان می روند.
 کوچه های دوســتی هم همین حــال و هوا را 
در شــهروندان ایجاد کرده و این روزها به آتلیه 
بزرگ شهری تبدیل شده که رهگذران با گرفتن 
ســلفی، حضورشــان در این کوچه ها را ثبت و 
ماندگار می کنند. شهرداری تهران از اجرای طرح 
کوچه های دوستی چند هدف دارد که مهم ترین 
آن افزایــش حس تعلق شــهروندان به محالت 
و تزریق امید، نشاط و ســرزندگی به شهر است. 
البته در این میان نباید از زدودن غبار محرومیت 
محله ها غافل شد. چرا که این طرح در محله های 
کم برخوردار و بافت های فرســوده اجرا می شود 
تا شــهروندان زندگی در محیطی زیبا و بانشاط 

را تجربه کنند. اینطور کــه حمیدرضا صارمی، 
معاون معماری و شهرســازی شــهردار تهران 
نیز به همشــهری می گوید، در مورد کوچه های 
آشتی کنان به هیچ عنوان اجازه تخریب و نوسازی 
صادر نمی شود: »رویکرد شهرداری تهران حفاظت 
و صیانت از هویت تاریخی تهران است و ازاین رو 
کوچه های آشتی کنان که در بافت های قدیمی 
قرار دارند اگر واجد ارزش تاریخی باشند و میراث 
 فرهنگی هم آنها را به عنوان بافت های ارزشمند 
شناسایی کرده باشد، به هیچ عنوان اجازه تخریب 
و نوسازی صادر نمی شود. تنها بهسازی و بازآفرینی 

آنها در دستور کار قرار دارد.«

آرامشزیرسایهرنگهایزیبا
یکی از نمونه های تبدیل  گذری باریک به معبری 
ســرزنده، کوچه آشــتی کنان در محله حصار 
بوعلی خیابان فرمانیه اســت که با بهســازی و 
استفاده از طرح طاق های ضربی و بهره گرفتن 
از معماری کوچه های یــزد، قدمت آن حفظ و 
درعین حال به مکان گردشــگری تبدیل شده 
اســت. چنین اقدامی همراه با استفاده از رنگ، 
عالوه بر ایجاد زیبایی هــای بصری اثرات روانی 
و افزایش امنیت هم دارد. بنفشه حیرت نگاری، 
روانشــناس بالینی بــه همشــهری می گوید: 
»شــهروندان ماه ها و روزهای سختی را پشت 
ســر گذاشــته اند و همه گیری بیماری کرونا و 
اعمال محدودیت ها به نوعی آستانه تحمل مردم 
را کاهش داده است و قطعاً در چنین موقعیتی 
شهر و شهروندان نیازمند شادی و نشاط هستند. 
در علم روانشناسی تماشــای رنگ های زیبا و 
چشم نواز سبب تمدد اعصاب می شود و ازاین رو 
اقدام شــهرداری تهران قابل تقدیر است. وقتی 
محله یا مکان پیرامونی زیبا باشد، شهروندان به 

لحاظ روحی و جسمی آرامش خواهند داشت.« 
بیش از 70کوچه دوســتی به همــت اهالی در 
پایتخت )از شــمال تا جنوب، از شرق تا غرب( 
وجود دارد که از میان آنها، کوچه های مرادی در 
محله قیطریه و موســوی مطلق در محله اوین، 
سرو در منطقه 19و قنات در منطقه 3 در اولویت 

بازآفرینی قرار گرفته اند.

زیباسازیمحلههاباپویشکوچهتکانی
پویش کوچه تکانی در راستای طرح استقبال از 
بهار و در راستای رفع مشکالت زیرساختی اعم از 
خدمات شهری، عمرانی، ترافیکی و ... تهران هم 
در حال انجام است. به طور نمونه این روزها اهالی 
محله های حســن آباد زرگنده و ده ونک شاهد 
حضور اکیپ هایی خدماتی هســتند که برای 
زدودن ســیاهی ها و شست وشوی کامل معابر، 

فعالیت می کنند. 
محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران در این رابطه می گوید: 
» در آســتانه عید بزرگ نیمه شــعبان و میالد 
با ســعادت امام زمان)عج( و فرا رســیدن سال 
نــو در راســتای خانه تکانی شــهروندان، طرح 
»کوچه تکانی« از سوی مدیریت شهری در دستور 
کار قرار گرفت. این طرح دیروز، دوشنبه از ساعت 
۶ صبح تا ساعت 1۴ به  صورت همزمان و با حضور 
بیش از ۲3 هــزار پاکبان زحمتکش شــهرمان 
برگزار شد.« او با بیان اینکه ۲3هزار کارگر خدمات 
شهری به شوق ارادت به ساحت مقدس حضرت 
امام زمان)عج( و با هدف پاک کردن غبار از چهره 
شــهر در طرح کوچه تکانی مشــارکت داشتند، 
افزود: »البته به صورت مستمر بحث رفت و روب 
در تمامی محالت ۲۲گانه اجرا می شود، اما طرح 
کوچه تکانی برای خدمت رسانی ویژه انجام شد.«

رنگ آشتی کنان در آستانه نوروز
طرح کوچه های دوستی و بازآفرینی تعدادی از گذرهای باریک و همچنین خانه تکانی شهر به مناسبت والدت حضرت 

مهدی)عج( و استقبال از بهار در حال اجراست

16شب برنامه  شاد در میدان آزادی
 میدان آزادی از نیمه شعبان تا 13فروردین شاهد 

گردشگری
برپایی برنامه  شاد و موسیقی خواهد بود. به گزارش 
همشهری، شهرداری منطقه 9ضمن بیان این خبر 
گفت: امسال مانند همیشه طرح استقبال از بهار اجرا می شد، ولی ما 
پیش از آن طرحی را با عنوان روزشــمار شروع و تمامی مشکالت 
منطقه در حوزه های مختلف را احصا کردیم. بیشتر این مشکالت 
مانند آسفالت، نورپردازی، رنگ آمیزی، رسیدگی به فضای سبز و... 
در محور های اصلی قرار داشتند که به میدان و خیابان آزادی ختم 

می شدند.
محمدجواد خسروی افزود: محور اصلی فعالیت ها را در میدان آزادی 
قرار دادیم که نقطه شاخصی اســت و هم جنبه گردشگری دارد و 
هم ورودی غربی تهران اســت و به عنوان مرکزی برای مراسم های 
گوناگون ملی و مذهبی مورد توجه قرار می گیرد. در ابتدا مستندی 
از درون برج آزادی تهیه و از ایرانگردان و تهرانگردان دعوت کردیم 
تا آن را بهتر به شهروندان معرفی کنیم. همچنین در میدان گلکاری  
و فرش گل اجرا و تونل نور در آن نصب شــد کــه از ورودی تا برج 

ادامه دارد.
وی گفت: از شب نیمه شــعبان در میدان برنامه های شاد با اجرای 
موسیقی آغاز می شــود که به مدت 1۶شــب تا 13فروردین ادامه 
خواهد داشت و بعد از آن نیز برنامه هایی برای شب های ماه رمضان 

پیش بینی شده است.

بازارچههایمردمی
شــهرداری تهران در جای جای شــهر تهران بازارچه های محلی 
راه اندازی کرده است که بخشی از غرفه های آن به زنان سرپرست 
خانواده و دستفروشــان اختصاص یافته اســت. در این بین، یکی 
از بازارچه های جذاب در خیابان اجتماعــی جنوب غرب پایتخت 
راه اندازی شده است. محمد جواد خســروی، شهردار منطقه 9در 

این باره گفت: یکی از این مراکز خیابان اجتماعی بدرالزمان قریب 
است که در ضلع شرقی آن ۶0غرفه و در ضلع غربی آن ۲0کانکس 
فست فود قرار گرفته است. بازارچه دوم نیز در بخشی از میدان آزادی 

قرار دارد. البته غرفه ها در جایی قرار گرفته که باعث تخریب فضای 
سبز و مخصوصا چمن میدان نشود.

شهردار منطقه 9با اشاره به ســاماندهی دستفروشان و اختصاص 
فضای امن در این بازارچه ها گفت: یک بانک اطالعات از دستفروشان 
و همینطور از زنان سرپرست خانوار منطقه داریم که در این بازارچه 

مشغول به کار می شوند.
او افــزود: متأســفانه در منطقه 9فضــای کافی بــرای برپاکردن 
بازارچه های بزرگ نیســت و حتی از نظر مراکز خرید گسترده هم 
با مشکالتی روبه رو هســتیم که موجب محرومیت ساکنان شده 
است. امیدواریم با این بازارچه ها مردم بتوانند بخشی از خرید این 

روز هایشان را انجام دهند.

زینبزینالزادهگزارش
روزنامه نگار

زاکانی در کنگره شهدای دانشگاه آزاد اسالمی استان 
تهران اعالم کرد

تزریقامیددرجامعهباخدمت
وکارآمدی

شهردار تهران معتقد است تمام تالش بدخواهان این است 
که امید را در جامعه بکشند چراکه با امید است که می توان 
به سمت قله حرکت کرد؛ به الگو تبدیل شد و جامعه الگو را 
به جامعه جهانی معرفی کرد. به گزارش همشهری، علیرضا 
زاکانی در کنگره شهدای دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران 
گفت: »ما نیز وظیفه داریــم از طریق خدمت و کارآمدی، 
این امید را در جامعه ایجاد کنیم؛ همچنین باید به جهاد 
تبیینی که امام و رهبر جامعه مطرح کردند، عمل کنیم و به 
دیگران بگوییم که چه موفقیت های بزرگی را در سال های 
مختلف داشتیم و خدمت به مردم و پیشرفت و آبادانی مادی 
و معنوی و گره از زندگی مردم باز کردن را در کشور دنبال 
کنیم؛ اینجاست که توسل به شهدا و الگو گرفتن از آنها برای 
ما موضوعیت پیدا می کند.« شهردار تهران عنوان کرد: »در 
ایران با شــهدایی مواجهیم که طی ۴3سال از لبیکی که 
گفتند، به همه آنچه از آنها طلب شد ادای دین کردند و به 
یک اسوه تبدیل شدند؛ بنابراین باید فرهنگ شهادت را با 
عمل در جامعه ترویج کنیم؛ باید توجه کنیم که اگر شهدا 
بودند امروز چه می کردند و باید همان کارها را اکنون انجام 
دهیم؛ هر کسی باید کاله خودش را قاضی کند و هر کجا 
که قرار می گیرد به وظایف خود عمل کند.«  او یادآور شد: 
»اگر امروز صاحب اقتدار، عزت و شوکت هستیم به برکت 
شهدا و خانواده آنهاست و در جنگ اراده ها باید اراده ساختن 
و خدمت کردن را پیشه کنیم که اگر این امر محقق شود 
راهی برای سفسطه جویی دشمنان باقی نخواهد گذاشت؛ 
باید دست از دنیاطلبی برداریم و اندکی از آنچه شهدا با خدا 
معامله کردند را ما با خدا معامله کنیم و اگر در این مسیر 
حرکت کنیم شهدا حتما دســت ما را خواهند گرفت؛ بر 
همین اساس زنده نگه داشــتن یاد شهدا برایمان تذکری 

است که ما را از خواب غفلت بیدار می کند.« 

چهارشنبهسوریمدیریتمیخواهد
امسال پیامک هایی برای شــهروندان آمده که در آن نوشته 
شده؛ براساس اعالم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه »هرکس با ایجاد صــدای مهیب یا پرتاب 
ترقه یا نارنجک یا هرگونه مواد محترقه موجب تخریب اموال 
یا صدمات بدنی به اشــخاص گردد، حسب مورد به حبس، 

پرداخت دیه و خسارت های وارده محکوم خواهد شد.« 
در هر خیابان شــهر، کنار پیاده رو و در پیچ  میدان ها، بساط 
فروش لــوازم آتش بازی برپا شــده اســت. از لبــه کارتن، 
نارنجک های سیاه کوچکی آویزان کرده اند که باالی هر کدام 
فتیله  دارد. همه تیره رنگ و شــبیه نارنجک واقعی هستند. 
»کهکشان« و »آبشار« که نورافشانی می کنند از همه گران تر 
هستند و در بسته بندی های استوانه ای کاغذی یا قوطی های 
فلزی قرار دارند. »ســیگارت« های قدیمی که مثل شلیک 

گلوله صدا می کنند از همه ارزان تر هستند.
قیمت مواد محترقه زیادشده اســت. به قیمت جهانی طال 
مربوط اســت؟ تا ۲دهه قبل که هنوز مواد محترقه چینی 
وارد ایران نشده بود، آتش بازی سه شنبه آخر سال با اکلیل 
ســرنج برگزار می شد، اما ســیگارت های چینی که ارزان و 
فراوان بودند، بازی را عوض کردند و ســنت زیبای قدیمی 
چهارشنبه سوری فورا با ترقه های »ماژیکی« و »کپسولی« 
تبدیل به موج انفجار و دود و شعله در کوچه ها شد؛ تاجایی 
که سه شنبه عصر بانک ها و ادارات زودتر تعطیل می کنند و 
مغازه ها آماده پایین کشــیدن کرکره هستند. شهر در  یک 

شب وارد شرایط جنگی می شود.
هر ســال از ابتدای اســفند اخطار ها دربــاره خطرات مواد 
محترقه شروع می شود. اسفند ســال 1398بیماری کرونا 
تازه شروع شــده بود و شهروندان بیشــتر در خانه هایشان 
می ماندند. اســفند 1399هم محدودیت های کرونا پابرجا 
بود، اما امسال و اندکی بعد از کاهش موج ششم و کمتر شدن 
او میکرون، خیابان ها شلوغ شــده اند. در سال های گذشته 
آمار کشته شــدگان و مجروحان مربوط به چهارشنبه آخر 
سال متفاوت بوده اســت. حدود 5یا 10نفر کشته، نزدیک 
50نفر مصدوم جدی و قطع عضو و یک تا ۲هزار نفر زخمی. 
با توجه به فروش گسترده مواد منفجره جدید، ممکن است 
این آمار امسال افزایش پیدا کند؛ مخصوصا که امسال شعار 
چهارشنبه سوری بچه های محله این است: »جنگ واقعی را به 
روسیه و اوکراین نشان می دهیم.« اما نکته ای که کارشناسان 
ایمنی هشدار می دهند را نباید از یاد برد: »۲50گرم اکلیل 

سرنج می تواند یک ساختمان را از بین ببرد.«
چهارشنبه سوری طی چند دهه اخیر نشان داده که از میان 
برداشتنی نیست. شهر های دیگر آســیا و اروپا تجربه های 
مشابهی از ســنت های آتش بازی دارند و توانسته اند آن را با 
شیوه های گوناگون مدیریت کنند؛ تجربه ای که می توان از 
آن آموخت و این شب پرهراس را تبدیل به جشنی ملی کرد.

عملیاتتوسعهغربیخط۴
متروسرعتمیگیرد

تسریع در عملیات اجرایی ایستگاه های درحال 
ساخت بخش توسعه غربی خط ۴ مترو و افتتاح 
حداقل یک ایستگاه از این محدوده در اواسط سال 
آینده، مورد تاکید مدیرعامل شرکت مترو تهران 

قرار گرفت.
 به گــزارش همشــهری، مســعود درســتی،  
مدیرعامل شرکت مترو در بازدیدی که از مسیر و 
ایستگاه های در دست احداث توسعه غربی خط 
۴ مترو داشــت، ضمن تاکید بر اهمیت تکمیل 
3 ایســتگاه باقی  مانده در این مســیر و جبران 
بخشی از کمبودهای منطقه غرب تهران به لحاظ 
برخورداری اندک از ایســتگاه های شبکه مترو، 
خواستار ســرعت گرفتن عملیات ساختمانی و 
تامین تجهیزات مورد نیاز ایستگاه ها دراین پروژه 
شــد. در این زمینه مقرر شــد برنامه ریزی های 
جدید به شــکلی باشــد که در صــورت امکان، 
ایســتگاه پروانه با ۲ ورودی اواسط سال آینده به 

بهره برداری برسد.
 پروژه توســعه غربی خط ۴ مترو تهران شــامل 
۴ کیلومتر مســیر و ۴ ایســتگاه اســت که در 
محل بزرگراه آیت اهلل کاشــانی با خط ۶ تقاطع 
داشــته و ایســتگاه های چهاربــاغ و پروانه دو 
ایســتگاه دیگر آن هســتند. ایســتگاه ارم سبز 
 در تقاطع با خــط 5 نیز در حال بهــره برداری

 است.

یادداشت

حمل و نقل

خبر

برپایی جشن میالد در مسیر 18کیلومتری
ویژهبرنامهمیالدامامزمان)عج(درقالبپویش»هوادارمهدی،هــوادارلبخند«بههمتمعاونتامور
اجتماعیوفرهنگیشهرداریتهراندرخیابان18کیلومتریولیعصراجرامیشود.بهگزارشهمشهری،
براینخستینبارجشنباشکوهنیمهشعبانازمیدانراهآهنتامیدانتجریشبرگزارمیشودکهبهگفته
مدیرکلفرهنگیشهرداریتهران،مناطق22گانهدراینمراسممشارکتمیکنند.محمدحسنجعفرزاده
بهبرپاییاستیجدراینخیاباناشارهوعنوانکرد:»خیابانولیعصر)عج(به۴پهنهتبدیلشدهودرهر
پهنهیکاستیجبرپاوازساعت15تا18:30باحضورهنرمندانوچهرههایهنری،ورزشی،فرهنگیو...
برنامههایشادومفرحاجرامیشود.«بهگفتهاوایستگاههایصلواتیدراینمحورپیشبینیشدهاندکه
ازساعت10تا18روزنیمهشعبانازمردمپذیراییمیکنند.برپاییایستگاههایسمنوپزیهمبرنامهجذاب
دیگریاستکهجعفرزادهبهآناشارهوعنوانکرد:»ایستگاههایاصلیسمنوپزیدرمیدانراهآهن،
میدانمنیریه،تقاطعطالقانیوچهارراهولیعصر،برپامیشودودرپایانمراسمهمسمنوهادرمیانمردم
توزیعخواهدشد.«کاروانهاینوروزیهمهمراهباموسیقیشاد،صبحجمعهحرکتخودراازمیدان

راهآهنتامیدانتجریشآغازمیکنند.

محمدسرابی؛روزنامه نگار

معــاون هماهنگــی و امــور مناطــق 
آماده ســازی  از  تهــران  شــهرداری 
بوســتان های پایتخــت بــرای ســال نــو 
و اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار در 
مناطق ۲۲گانــه با بیــش از ۵۰۰برنامه 
در حوزه های مختلف خبر داد. حسین 
نظری گفــت: »آماده ســازی  ۸ورودی 
شــهر تهران در دســتور کار قرار گرفته 

است.« 

500
برنامه 

مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهرا بــا 
اشــاره به تمهیــدات ایــن مجموعه در 
پنجشنبه آخر سال به افزایش ۳۰هزار 
متــری ســرانه پارکینــگ بهشــت زهرا 
اشــاره کــرد. ســعید غضنفــری گفت: 
 اولین اقــدام ســازمان برای پنجشــنبه 
آخــر ســال ۲۴ســاعته شــدن فعالیــت 
کارکنان سازمان برای مدیریت حضور 

مردم در این محدوده است.

24
ساعت

اولیــن ســفره هفت ســین تهــران روز 
گذشــته در ایــوان انتظــار میــدان 
ولیعصر)عج( گســترده شــد. به گفته 
مجید قادری، معاون فرهنگی و هنری 
سازمان زیباســازی شــهرداری تهران، 
امســال در هــر منطقــه یــک ســفره 
هفت ســین گســترده می شــود و پس 
از اتمــام مراســم چهارشنبه ســوری 
المان هــای حجمــی و ۴۵۰تخم مــرغ 
نــوروزی هــم در معابــر پرتــردد اکــران 

می شوند.

450
تخم مرغ

عدد خبر

عکس نوشت

 رزمایش همدلی و توزیع 1۴۰۰بسته حمایتی- معیشتی 
دیروز بین پاکبانان شهر تهران با حمایت سازمان بسیج 

شهرداری و چند نهاد  مسئول دیگر برگزار شد.

 ۵۰اثر انتخابی جشنواره گرافیتی شهر تهران در محور 
پیاده روی چهارراه ولیعصر)عج( تا میدان انقالب اجرا  شد. به 
گزارش همشهری، آثار انتخابی این رویداد توسط هنرمندان 
در حدفاصل چهارراه ولیعصر تا ضلع شمالی میدان انقالب 

در کف پیاده رو به اجرا درآمد. دلیل انتخاب این بخش از 
پایتخت، تردد باالی افراد و کم بودن حجم رفت وآمد در 

روزهای تعطیل است.
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