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با شــروع فصل گل هاعالوه بر سبز شــدن گیاهان، 
وزش باد خنک، شکوفه زدن درختان، چشم نوازی 
گل های رنگین و پیچیده شدن رایحه خوش یاس و 
رز و...، خیابان ولیعصر هم رخت بهاری به تن کرده 
است. دیوارها رنگین شده اند، المان های بهاری در 
جای جای خیابان نصب شــده و درختان خشکیده 
به دســت هنرمندان خالق جان دوباره گرفته اند؛ 
خالصه چهره خیابان ولیعصر تغییر کرده اســت. 
به گفته معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان 
زیباســازی شــهر تهران، خیابان ولیعصر به طول 
حدود 18کیلومتر، بزرگ ترین خیابان خاورمیانه و 
ستون فقرات پایتخت محسوب می شود و این زیبایی 

بصری آن مورد توجه ویژه ای قرار دارد. 
مجید قادری با بیان اینکــه خیابان ولیعصر از معابر 
مهم و پرتردد شهر تهران است به همشهری گفت: 
»خیابان ولیعصر محور جنوبی- شــمالی است و با 
توجه به طول آن و برای انجام بهتر کارها، محورهای 
متعددی)درختان، نصب المان، نقاشی دیواری و...( 
مشخص شد که بخش عمده آنها به پایان رسیده و 
تنها دیوار نگاره ای با عنوان »روایت احداث خیابان 
ولیعصر« که در 3نقطه انجام می شــود، باقی  مانده 
و اواخر فروردین به اتمام می رسد.« به گفته او تمام 
طرح ها توسط هنرمندان خالق و با توجه  به موضوع 

ایرانی-اسالمی اجرا شده اند.

خلق آثار روی درختان خشکیده
گفته می شــود در خیابان ولیعصر حدود 24هزار 
اصله درخت چنار وجود داشــته که در طول زمان 
بر اثر عوامل متعدد ازجمله تغییر شرایط اقلیمی و 
آفت زدگی تعدادی از آنها خشک شدند. تنه درختانی 
که آفت زده بودند برای جلوگیری از ســرایت آفت 
به ســایر درختان به طور کامل قطع شــدند اما تنه 
ســایر درختان باقی ماند که زیبایی بصری شــهر 
را تحت تأثیر قــرار داده بودند؛ بنابراین ســازمان 
زیباســازی حــدود 50اصله درخت خشــکیده را 
شناســایی و بهار امســال طرح درختستان را روی 

آنها اجرایی کرد.
به گفته قادری روی برخــی از درختان المان های 
حجمی مانند حرکت جوجه های کوچک در مسیر 

دورانی)ایســتگاه امانیه( اجرا شــد و مقابل پارک 
ملت روی تعدادی هم نقش های اسلیمی حک شد. 
گسترده شدن چتر)سایه بان( روی بعضی از درختان 

هم طرح ابداعی هنرمندان بوده است.

تداعی خاطرات با فرفره های رنگین 
تماشــای فرفره های رنگین روی دیوارهای خیابان 
ولیعصر)ایســتگاه پله ســوم و...( برای بسیاری از 
شــهروندان تداعی کننده خاطرات دوران کودکی 
است. همان روزهایی که باد بهاری فرفره های کاغذی 
را به حرکت درمی آورد و صدای خنده کودکان بلند 
می شد. آنطور که معاون فرهنگی و هنری سازمان 
زیباسازی شهر تهران گفته، قرار است با نصب این 
فرفره ها و سایر المان های ســاده، حال مردم شهر 
خوب شود. نصب شــاخه گل های رنگی روی دیوار 

10کوچه منتهی به خیابــان ولیعصر، اجرای تونل 
حصیری مقابل ورودی پارک ملت، نصب المان های 
تعاملی)این المان ها به گونه ای طراحی شده اند که 
فضایی وجود دارد که شهروندان می توانند در آن قرار 
گیرند و عکس یادگاری بگیرند( در میدان راه آهن و... 
و نصب 70المان گل نرگس، بخش دیگری از اقدامات 

سازمان زیباسازی هستند.

روایت یک خیابان روی دیوار
مهم ترین کار سازمان زیباســازی دیوارنگاره ای با 
عنوان »روایت احداث خیابان ولیعصر« است که این 
کار 500متری در 3نقطه)تقاطع خیابان های زرتشت 
و ولیعصر، تقاطع خیابان های ولیعصر و باغ فردوس 
و باالتر از پــارک وی، نبش کوچه خیــام( اجرایی 
می شــود. به گفته قادری، این دیوارنگاره مربوط به 

تصاویر قدیمی از این خیابان و کسب وکارهایی است 
)شــهرفرنگ و مرد گاریچی لبوفــروش و...( که در 

سال های خیلی دور رایج بوده است.

شب های نورانی
امســال برای اولین بار طاق های نــوری در خیابان 
ولیعصر نصب شد و با اســتفاده از ریسه های برقی و 
رنگین این محور غرق نور شده است. به گفته معاون 
فرهنگی و هنری سازمان زیباســازی شهر تهران 
میدان های ولیعصر و ونک هم با استفاده از ریسه های 
سوزنی نورباران شــده اند و به مناسبت ماه رمضان 

داخل ریسه ها المان ماه نصب شده است.

تردد روی پله موزیکال
در خیابان ولیعصر حدفاصل تقاطع فاطمی تا میدان 
ونک 8پله وجود دارد و آنطور که مجید قادری گفته 
زیباسازی آنها متفاوت بوده است. برخی مانند پله 
اول و سوم از طریق ترکیب نور و رنگ، زیبا شده اند و 
برخی با استفاده از نور و آثار حجمی و یکی هم)پله 
چهارم( با استفاده از نور و موسیقی زیباسازی شده اند. 
او تأکید کرده که زیباسازی پله ها با الهام از طبیعت 

بوده است.

خیابان ولیعصر بهاری تر شد
بررسی اقدامات اخیر زیباسازی در بزرگ ترین خیابان خاورمیانه

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 آسیب دیدگان 
به مهمانی خدا می روند

تشریح برنامه های رمضانی شهرداری برای آسیب دیدگان اجتماعی

در بهار قرآن حس همدلی، مهرورزی و 
نوع دوستی متبلور می شود و ازاین رو 
اغنیا دســت مهر به سوی نیازمندان و 
آسیب دیدگان دراز می کنند. سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
در همین راســتا اقدام به برگزاری برنامه های ویژه برای 
آســیب دیدگان پایتخت اعم از معتادان، بی خانمان ها، 
کارتن خواب ها، کودکان کار و خیابان، زنان بدسرپرست و... 
کرده است. با احمد احمدی صدر، مدیرعامل این سازمان در 

این باره گفت وگو کردیم.

خدمت رسانی به آسیب دیدگان در ماه مبارک 
رمضان تغییر کرده است؟

در ماه مبارک رمضان نه تنها خدمت رسانی به افراد آسیب دیده 
اعم از مددجویانی که در مددســراها )گرمخانه ها( هســتند و 
کسانی که در خیابان های شهر حضور دارند، تغییر نکرده است، 
بلکه برنامه های ویژه ای را مانند سفره های مهربانی، توزیع نان 

صلواتی، جام رمضان و... پیش بینی کرده ایم.
ارائه خدمات در مددسراها را توضیح می دهید؟

به  هر حال در تابستان تعداد مددجویان کمتر می شود، اما نحوه 
پذیرش و خدمت رسانی به آنها در ماه رمضان تغییری نداشته 
است و چون روال همیشه، مددجویان پذیرش می شوند.  اینها 
کسانی هستند که به لحاظ توانایی جسمی دچار مشکل هستند 
و نمی توان برای روزه گرفتن به آنها اجبار کرد. البته هســتند 
افرادی که روزه می گیرند و وعده افطاری و سحری در مددسراها 
پیش بینی شــده اســت. محافل انس با قرآن هر شب با حضور 
مددجویان در مددسراها برگزار می شود. در برخی از گرمخانه ها 
)14 و 20( جام رمضان داریم کــه در این چند روز مددجویان 
اســتقبال کرده اند. عطر آیه عنوان مســابقه حفظ، روخوانی و 
روان خوانی قرآن اســت که در بین مددجویان برگزار می شود. 
برای شب های قدر هم خلوت بی پناهان )مراسم قرائت جوشن 

کبیر و قرآن به سر گرفتن( پیش بینی شده است.
آیا برنامه ها محدود به گرمخانه ها است؟

خیر. گروه هــدف ما بی خانمان ها، معتــادان، کارتن خواب ها، 
کودکان کار و خیابان، زنان بدسرپرســت و... است و به همین 
دلیل 275عنوان برنامه پیش بینی شده که تا پایان ماه رمضان در 

مددسراها، مراکز پرتو و... اجرا می شوند.
توزیع بسته های حمایتی هم خواهید داشت؟

البته که شهرداری تهران به موضوع دســتگیری از نیازمندان 
تأکیــد دارد و ازایــن رو حــدود 30هــزار بســته حمایتی 
پیش بینی شــده که 10هــزار بســته در ایام نوروز به دســت 
خانواده های بی بضاعت رسید و 20هزار بسته هم در ماه رمضان 

میان نیازمندان توزیع می شود.

قدرت هللا محمدی
مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل تهران

شــیمیایی فروش  واحدهــای  اغلــب 
مســتقر در خیابان ناصرخســرو بــه بازار 
کیمیا منتقل شــده اند، اما انتقال کامل 
واحدهای شیمیایی فروش از برنامه های 
جاری شــرکت ســاماندهی اســت که در 
بازدیدی درباره راه حل های متفاوت حل 
این مسئله امکان سنجی شــد. در واقع 
شیمیایی فروشــان تنها مجاز به استقرار 

دفاتر فروش در این خیابان هستند. 

سیدجعفر تشكری هاشمی
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل 

شورای شهر تهران
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در مصلــی 
قطعا موجب  تشــدید ترافیــک پایتخت 
خواهد شــد. پس از جلســه ای كه ظاهرا 
بین شــهردار تهــران و وزیر ارشــاد انجام 
شده اســت که البته بنده از جزئیات آن 
بی اطــاع هســتم، تصمیــم به برگــزاری 

نمایشگاه کتاب در مصلی گرفته شد.

حسین اوجاقی، رئیس ســازمان ورزش 
شهرداری تهران گفت: بررسی ها نشان 
داده است که در مجموع سرانه ورزشی 
در مناطق پایین خیابان انقاب همچون 
۱۵تا۱۸ و ۲۰ باالتر از ســایر مناطق دیگر 
اســت که این نشــان می دهــد مدیریت 
شــهری بــه ایــن مناطــق توجه بیشــتری 
داشته است. این ســازمان عاوه بر ۵۵ 
ورزشگاه آبی در سراسر تهران، مدیریت 
۱۵۶ مجموعــه ورزشــی غیرآبــی را نیز بر 

عهده دارد.
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حمیدرضا حاجوی، شهردار منطقه یک 
گفت:  پروژه میدانگاه امامزاده صالح)ع( 
به عنوان یــک پازای فرهنگــی، مذهبی 
بــا المان هــای ایرانی-اســامی در جــوار 
آســتان مقــدس امامــزاده صالــح)ع( در 
آخریــن مراحــل بهره بــرداری قــرار دارد. 
این پروژه در مســاحتی نزدیک به ۶هزار 
متــر مربــع احــداث شــده کــه در مراحل 
پایانی خود قرار دارد و در ایام ماه مبارک 

رمضان افتتاح می شود.
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500دیوارنگارهامسالمرمتوبازطراحیمیشوند
نقاشی دیوارهای شهر به  مرور زمان بر اثر گرما و سرما، گردوخاک، آلودگی هوا و... دچار فرسودگی 
شده و نیاز به مرمت دارند. البته برخی از تصاویر هم خیلی قدیمی هستند و باید بازطراحی شوند؛ 
بنابراین سازمان زیباسازی شهر تهران تصمیم دارد تا پایان امســال 500دیوارنگاره پایتخت را 
که دچار فرسایش شده اند، مرمت یا بازطراحی کند. همچنین طراحی المان های حجمی در شهر 
هم برای مسئوالن این سازمان اولویت دارد و براساس آخرین اخبار تا پایان امسال المان ورودی 

جنوب شرقی)بزرگراه امام رضا)ع(( نیز طراحی و نصب می شود.
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