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خیابان ســمیه )حدفاصل خیابان مفتح تا خیابان 
حافظ( به دلیل وجود نهادهایی چون وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، خانه معدن، دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر و برخی از شرکت های بزرگ معدنی به گذر 
معدن تبدیل می شود؛ موضوعی که اواخر سال99 
مطرح و مقرر شد این کار از طریق تفاهم شهرداری 
تهران با خانه معدن انجام شود و استادان و نخبگان 
دانشگاه معماری و هنر پارس هم عهده دار طراحی 
گذر معدن شــدند. بنا بر دالیلی عملیاتی شدن این 
طرح به تعویق افتاد و اکنون شهرداری تهران اجرای 
آن را در دستور کار قرار داده است. آنطور که پروفسور 
محمود گالبچی، چهره مانــدگار ایران در معماری 
و مهندســی راه و ساختمان که مشــاور طرح گذر 
معدن است عنوان کرده پس از 8ماه تالش طرح های 
اولیه تهیه و برای تصویب به کمیسیون فرهنگی و 

اجتماعی شورای شهر ارائه شده است.
به گزارش همشهری، ســفر به عمق زمین همواره 
از عالقه مندی های انســان بوده و هست، اما امکان 
این ســفر برای همــگان فراهم نیســت و ازاین رو 
شــهرداری تهران تصمیم دارد با ایجاد گذر معدن 
زمینه ســفر همگان به دل معادن ایران و آشنایی 
با انواع فرآورده ها و مشــتقات معدنی را فراهم کند. 
این گذر در 5 بخش )فاز( اجرایی می شــود و آنطور 
که مشــاور طرح عنوان کرده در هر یک از بخش ها 
شهروندان می توانند با دنیای متفاوتی از انواع معادن 
آشنا شوند. به گفته محمود گالبچی خیابان سمیه 
از خیابان مفتح تا حافــظ به 5بخش )خیابان مفتح 
تا موســوی، خیابان موســوی تا ایرانشهر، خیابان 
ایرانشهر تا قرنی، خیابان قرنی تا استاد نجات اللهی 
و خیابان استاد نجات اللهی تا حافظ( تقسیم شده و 
برای هریک از بخش ها موضوع خاصی مانند  معدن و 
گذر هنر، معدن و گذر اکتشاف، معدن و گذر دانشگاه 

و... پیش بینی شده است.

گذر معدن؛ مسیری برای گردشگری
آشنایی شهروندان با توانمندی سرزمینی در حوزه 
معدن و صنایع معدنی مهم تریــن هدف ایجاد این 
گذر است. گالبچی در تشریح بیشتر طرح گفت که 
طراحی ها به گونه ای انجام شده  تا مردم در هر بخش 

عالوه بر آشــنایی با انواع معادن و کسب اطالعات 
بیشتر از تولیدات و مشتقات آنها، با اسکن کیو آرکد 
بتوانند عکس هایی از داخل معادن و معدنکاران را 
ببینند و حتی شاهد فعالیت خط تولید آهن، فوالد 
و مس باشــند. آنطور که او عنوان کرده است: »این 
گذر، ظرفیت تبدیل شــدن به مسیر گردشگری را 
دارد و به همین دلیل با استفاده از شیوه و ابزارهای 
نوین تالش کردیم فضاسازی به گونه ای انجام شود تا 
برای همه مخاطبان اعم از دانش آموزان، دانشجویان، 
خانواده ها، گردشــگران و حتی کــودکان جذاب، 

پرنشاط و درعین حال آموزنده باشد.«

استفاده از تولیدات معدنی در گذر
برای ملموس تر شدن این گذر، طراحان به گونه ای 
برنامه ریــزی کرده اند تا در بخش هــای مختلف از 

المان ها، نمادها، تولیدات و تصاویر معادن استفاده 
شود. استفاده از ســنگ های معدنی در سنگفرش 
گذر، نورپردازی خاص و ویژه به نوعی که شــب ها 
هم گذر پویا باشــد، نصب تصاویر معادن و معادن 
کار روی تابلوی اعالناتی طراحی شــده، استفاده از 
پایه چراغ های روشنایی برای نصب کیو آرکد، اجرای 
دیوارنگاره های برجسته و... تنها بخشی از اقدامات 

پیش بینی شده هستند. 
گالبچی در ادامــه عنوان کــرد: »قرار اســت در 
بخش هایی از این گذر، مجســمه ای از معدنکاران 
نصب شود. همچنین تعدادی از ماشین آالت قدیمی 
معادن در حاشــیه گذر و در معرض دید عموم قرار 
گیرد. تهیه نمونه ای از ماشین آالت سنگین معادن 
مانند دامپ تراکت و دریل واگن و... در ابعاد کوچک 
و قرار دادن آنها مقابل دفتر شرکت هپکو هم اقدام 

دیگری است که در دستور کار قرار داده ایم.« به گفته 
مشــاور طرح گذر معدن، در خیابان سمیه چندین 
ســاختمان متروکه وجود دارد که با تملک آنها از 
طریق شهرداری تهران، خانه معدن می تواند آنها را به 
گالری و موزه معدن تبدیل کند. همچنین با بازسازی 
یکی از امالک می توان آنها را در اختیار شرکت های 
استارت آپی فعال در حوزه معدن قرار داد.گالبچی 
عنوان کرد که هیچ تغییری در ترکیب عبور و مرور 

خیابان سمیه ایجاد نمی شود.

پایان سال، طرح اجرایی می شود
بیش از 10استاد و نخبه معماری و هنر دانشگاه پارس 
برای طراحی اولیه گذر معدن تالش کرده اند و برای 
ارائه یک کار بی عیب ونقص نمونه های خارجی که در 
کشورهایی چون آلمان، فرانسه، کانادا و ژاپن وجود 

داشته را بررسی و مطالعه کرده اند.
 به گفته گالبچــی اکنون طرح اولیه بــرای تأیید و 
تصویب در اختیار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی قرار 
گرفته است و به محض تصویب و ابالغ، تیم طراحان 
آمادگی دارند تا نقشه های تفصیلی و اجرایی را تهیه 

و ارائه دهند.
 آنطور که مشاور طرح عنوان کرده است: »این کار 
قطعاً تا پایان سال به طول می انجامد و با تأمین منابع 
مالی از سوی خانه معدن همزمان تیم اجرا می تواند 

عملیات اجرایی را در یک بخش شروع کند.«

سفر به معادن کشور از قلب پایتخت
طرح ایجاد گذر معدن برای نخستین بار در کشور و در خیابان سمیه اجرایی می شود

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

انجام معاینه فنی غیرحضوری خودرو 
ســرویس کارپرداز امکان دریافت گواهی معاینه فنی خودرو 

به صورت غیرحضوری را برای کاربران فراهم کرده است.
به گزارش همشهری، معاینه فنی غیرحضوری، پرمخاطب ترین 
محصول )خدمت( سرویس کارپرداز، از برندهای زیرمجموعه 
آیتول است که با همکاری شهرداری و ستاد معاینه فنی برای 
نخســتین بار در تهران خدماتی را ارائه می کنند. کاربرانی که 
قصــد دریافت گواهی معاینــه فنی، بــدون مراجعه حضوری 
 به مراکز معاینه فنــی را دارند، می توانند با مراجعه به نشــانی

itoll.ir/carpardaz/technical-inspection وارد سرویس 
کارپرداز شوند و گواهی معاینه فنی خود را در کمترین زمان و 
به راحت ترین شیوه ممکن، دریافت کنند. روند دریافت گواهی 
معاینه فنی غیرحضوری به این صورت است که سفیر کارپرداز، 
برای سهولت و جلوگیری از مراجعه مجدد به مراکز معاینه فنی 
خودرو، بررسی های فنی مربوط به سالمت چراغ ها، برف پاک کن 
و... که نیاز به آزمایش با دستگاه را ندارد، در محل بررسی کرده 
و درصورت مشاهده ایراد و مشکل فنی، تعمیر و سپس به مراکز 
معاینه فنی مراجعه می کند. همچنین اگر خودرو نیاز به تعمیرات 
جزئی )چراغ، میزان فرمان، تنظیم موتور، دیاگ و...( داشته باشد، 
سفیران کارپرداز برای رفع نقص با اجازه مالک، نسبت به رفع ایراد 
خودرو با ارائه فاکتور اقدام می کنند. برای حفظ امنیت هم خودرو 
از لحظه تحویل به سفیران کارپرداز، تحت پوشش کامل بیمه 
بدنه، شخص ثالث، سرقت، افت قیمت و مسئولیت قرار می گیرد. 
بیمه نامه مســئولیت مدنی حمل ونقل، بیمه ای مازاد بر بیمه 
اصلی خودرو بوده که بابت جبران خسارت، ارائه شده است. این 
بیمه نامه بدون فرانشیز بوده و درصورت خسارت احتمالی، عالوه 
بر پوشش صددرصدی جبران خسارت، افت قیمت خودرو را هم 
شامل می شود.  سرویس کارپرداز از بهمن سال1399، فعالیت 
خود را در آیتول آغاز کرده و با ارائه خدمات رســانی در 3مقوله 
معاینه فنی، تعویض پالک و ترخیص خودرو به طور رسمی در 
تابستان سال1400 رونمایی شد؛ این سرویس در سال  جاری با 
گسترش محصوالت خود در بخش های کارواش، سوخت رسانی، 
مراجعه به تعمیرگاه و ترخیص خودروی توقیف شــده توسط 

راهور فعالیت خود را تکمیل کرده است.

سیدعلیرضافاطمیانپور
دبیرستادلشکرحسین)ع(

درشهرداریتهران
شرکتکنندگاندرراهپیماییجاماندگان
اربعیــنبــرایمســیریابیمیتواننــداز
شــماره۱۸۳۷ویــابرنامــه»نشــان«
اســتفادهکنند.طبــقتجربهســالهای
گذشــته،تقریباراهپیماییازاذانظهر
بهبعــدروبــهاتمــاممیرفــتوخدمات
هــمدرطــولمســیرحوالــیســاعت۱۴
تماممیشــد؛اماامســالتالشکردیم
کهخدمــاتهمهمجموعههــاحداقلتا

اذانمغربادامهداشتهباشد.

هادیحقبین
مدیرعاملسازمانعمرانیمناطق

شهرداریتهران
پیشــرفتعملیــاتاجرایــیپایگاههــای
پشتیبانیومدیریتبحرانشهیدسلطانی
وغنیآبــاددرمناطــق۱۸و۲۰ازمــرز
۹۰درصدفراتــررفتهاســتوپیشبینی
میشــودپایگاههــایمذکــوردرمهرماه
امســالدراختیارســازمانپیشــگیریو
مدیریتبحرانشهرتهرانقرارگیرند.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل ونقل

رئیسســازمانمدیریــتوبرنامهریزی
اســتانتهرانبــاتأکیدبــراینکــهدولت
قصــدداردهوشمندســازیپایتخــت
سیاســیکشــوررامحقــقکنــد،گفت:
درتهــرانبیشاز۳هــزارو۶۶۵شــرکت
دانشبنیــانوجــوددارد.عالءالدیــن
ازوجــیافــزود:هماکنــونبیــشاز
۱۰پارکعلــموفناوری،۳۳مرکزرشــدو
۴۰مرکزنوآوریوبیشاز۳۶۶۵شــرکت
دانشبنیاندراستانتهرانقراردارد.

۳665
شرکت

شــهردارمنطقــه۴ازجمــعآوریحــدود
۴هزارمعتــادمتجاهــروبیخانمــاناز
نقــاطآســیبخیزمنطقــهدرماههــای
اخیــرخبــرداد.محمدرضــاپوریافــر
افزود:جمعآوریبیشاز۳هزارمعتاد،
دســتگیری۸۰نفــرازاماکــنقرمــزو
جمــعآوریبیــشاز۶۰۰کارتنخــواب
و۹۲معتــادزنصــورتگرفــت.نصــب
دیوارهــایبتنیحائــلبــهطول۶۵۰متر
بیــنبزرگــراهشــهیدزینالدینوجنــگل
لویزانبــرایجلوگیــریازورودمعتادان

ازاقداماتانجامشدهاست.

4000
گذری با ماهیت فرهنگی، هنری و اجتماعیمعتاد

نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: بررسی ابعاد مختلف طرح و گزارشی 
که از سوی طراحان ارائه شده نشان می دهد که به پیوست و ماهیت فرهنگی، هنری و اجتماعی طرح 
توجه شده است. درواقع ویژگی طرح این است که عالوه بر شاخص های صنعتی، روح حاکم بر طرح 
فرهنگی، هنری و اجتماعی است. اجرای این طرح توسط بخش خصوصی )خانه معدن( و در راستای 
عمل به مسئولیت اجتماعی انجام می شود، اما نباید نقش تسهیلگری و نظارت شهرداری را در این امر  
نادیده گرفت. نکته مهمی که در اجرای گذرها نباید فراموش کرد، توجه به هویت منطقه، گروه های 
مختلف هدف، کسبه و ساکنان و ذینفعان محور طرح و رضایتمندی آنها، بافت تاریخی منطقه، تاریخ 
و ادبیات ایران در پروژه، پیشــینه و تاریخچه محور و... است؛ چراکه در نهایت مردم از این گذرها 

استفاده می کنند؛ بنابراین ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن اهمیت دارد.

مکث

فرایند دریافت خدمات از کارپرداز
1  ثبت درخواست معاینه فنی غیرحضوری )پس از ورود به صفحه 

کارپرداز، کاربر مشخصات خودرو و خود را ثبت می کند.(
2  تماس جهت هماهنگی بیشتر )سفیران کارپرداز برای هماهنگی 

بیشتر با کاربر تماس می گیرند و زمان و مکان را نهایی می کنند.(
3  حضور سفیر در محل موردنظر )در زمان مقرر سفیر کارپرداز 
همراه با کارت شناسایی به محل مورد توافق با کاربر مراجعه می کند.(
4  مراجعه سفیر با خودروی شما به مراکز معاینه فنی )پس از انجام 

معاینات تجهیزات و... خودرو در اختیار سفیر قرار می گیرد.(
5  دریافت گواهی معاینه فنی و تحویل خودرو )پس از تأیید نهایی 
سالمت خودرو در مراکز معاینه فنی شهرداری تهران، برگه معاینه 
فنی صادر و سفیر پس از بازگرداندن خودرو به کاربر برگه معاینه 

فنی را تحویل می دهد.( 


