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هفته پیش بود که شــهردار 

تهــران از برنامه ریــزی برای گزارش
نوسازی ۲۰هزار واحد در بافت 
فرسوده خبر داد و اعالم کرد این برنامه تا ۲ماه 
آینده عملیاتی خواهد شد. دیروز نخستین گام 
در همین ارتباط با امضای تفاهمنامه ای میان 
شــهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برداشته شــد. این طرح در راستای 
تامین خانه های ارزان قیمــت در پایتخت از 
طریق قرارگاه مسکن شهرداری و نهضت ملی 

مسکن دولت انجام می شود.
به گزارش همشــهری، تفاهمنامه مشترک 
شــهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی صبــح دیروز در محل ســاختمان 
وزارتخانه تعاون برگزار شــد. براســاس این 
تفاهمنامه کــه به امضای علیرضــا زاکانی و 
سیدصولت مرتضوی رســید، ساخت 5هزار 
واحد مسکونی در بافت فرســوده و ناکارآمد 

شهری کالنشهر تهران پیش بینی شده است.
شهردار تهران در مراسم انعقاد این تفاهمنامه 
با تبریک هفته بســیج و بزرگداشــت ایثار و 
فداکاری ایــن عزیــزان و آرزوی علو درجات 
برای شهدای بسیج و سایر شهدای عرصه های 
مختلف گفت: »نوع فعالیت و اقداماتی که در 

مدیریت شهری انجام می دهیم پیوستگی های 
جدی بــا وزارتخانــه کار دارد؛ مثال در حوزه 
آســیب های اجتماعی همــکاری نزدیکی با 
بهزیستی داریم یا در بحث اشتغال و مشاغل 
خانگی و سایر مواردی که می توان بسترسازی 
کرد، این وزراتخانه می تواند کمک کند و ما هم 

در خدمت آن باشیم.« 
علیرضا زاکانی با بیان اینکه در حوزه مسکن 
نیز اصل موضوع کنار رفتن نگاه بخشی و ایجاد 
پیوستگی بین اجرای حکومت و حاکمیت و 
نهادهای فعال است، افزود: »تجلی این موضوع 
بین وزارت کار و مدیریت شهری در حال رقم 
خوردن است. امروز که دشــمنان تالش در 
ناامید کردن مردم دارند تا افــق تیره و تاری 
را پیش روی مردم قرار دهنــد، این اقدامات 
می تواند کمک کند از بخشــی از آن افق های 
روشــن که فرار روی ما قــرار دارد، رونمایی 
کنیم.« در ادامه ســیدصولت مرتضوی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته بســیج 
را تبریک گفت و افزود: »شــهرداری و وزارت 
تعاون اشتراکات معنوی و لفظی فراوانی دارند. 
ایــن وزارتخانه، وزارت مردم و شــهرداری ها 
اساسا خانه مردم هســتند، بر همین اساس 
برآنیم در راســتای خدمت بی منت به مردم 

طرحی نــو دراندازیم. اقــدام مبارکی که در 
راستای توسعه تعاون و ساماندهی بافت های 
ناکارآمد و فرسوده شهری انجام می شود، گام 
بلندی است که در آن هم از مشارکت مردم و 
تسهیالت بانکی و هم از منابع عظیمی که در 

اختیار شهرداری است، استفاده می شود.« 

تشکیلتعاونیهایمسکندرمحلهها
مرتضوی دیــروز جزئیاتی از اهــداف انعقاد 
تفاهمنامه مشــترک را اعالم کرد. براســاس 
گفته های او اســاس تفاهمنامه برای تشکیل 
تعاونی های مسکن در محله های کم برخوردار 
و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کالنشهر 
تهران اســت. ۳5۴محله مشــمول این طرح 
می شــوند و ۳5۴شــرکت تعاونی بر همین 
اساس تشکیل خواهند شــد و منابع شان نیز 
تلفیقی خواهد بود. ساده ســازی مجوزهای 
تغییر کاربری و تراکم، کاهش قیمت عوارض 
صدور پروانه، ساخت معابر و ایجاد فضای سبز 
با شهرداری تهران و تأمین تسهیالت از طریق 
منابع نهضت ملی مسکن از دیگر اهداف است. 
همچنین تســهیالتی از ســوی بانک توسعه 
تعاون و احتماال در آینده از طریق سایر بانک ها 

ارائه می شود. 

 نوسازی بافت فرسوده پایتخت
با کمک تعاونی ها

تفاهمنامه شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت 5هزار واحد مسکونی منعقد شد

با افزایش حجم آالینده ها در شهر تهران، فروش مجوز طرح ترافیک روزانه متوقف شد و پلیس با جدیت بیشتر از تردد وسایل نقلیه دودزا جلوگیری می  کند

ممنوعیت های ترافیکی به خاطر آلودگی هوا 

 در ســومین ماه از فصل پاییز، اغلب مناطق تهران از نظر 

ترافیک
کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار 
دارد. از ظهر یکشنبه وضعیت هوای تهران از شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس در بسیاری از مناطق به وضعیت ناسالم برای همه 
تنزل پیدا کرده است. به گزارش همشهری، این موضوع باعث شد تا طی چند 
روز اخیر طبق مصوبه کمیته اضطرار هوا، مهد کودک ها و در ادامه مدارس 
پایتخت تعطیل شود. این در حالی است که پیش بینی ها از ادامه دار بودن 
آلودگی هوای شهر تهران حکایت دارد. همین موضوع باعث شد تا دیروز 
 یکسری محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای شهر تهران درنظر گرفته شود 

که ازجمله مهم ترین آنها ممنوعیت فروش روزانه طرح ترافیک است.

شهرداری،مسئولمستقیمآلودگیهوایتهراننیست
وقتی صحبت از آلودگی هوا می شود، اغلب مطالبات مردمی و رسانه ای 
متوجه شــهرداری تهران می شود. این در شــرایطی است که شهرداری 
پایتخت متولی اصلی این موضوع نبوده و در بحث آلودگی هوا مسئولیت 
مستقیم ندارد و ده ها ارگان و ســازمان دیگر در این زمینه دخیل بوده و 
تصمیم ساز و مجری هستند. علیرضا زاکانی، شــهردار تهران در همین 
ارتباط گفت : »شهرداری تهران به همراه ۲۲دستگاه دیگر در زمینه آلودگی 
هوا مسئول هستیم و مسئولیت مستقیم این موضوع با ما نیست، اما وظیفه 
داریم که آن را پیگیری کنیم. اساس حرکت خود را بر توسعه حمل ونقل 
عمومی گذاشته ایم تا با ایجاد آسایش و رفاه در حمل ونقل عمومی، تردد 
خودروهای شخصی را کاهش دهیم. میزان سهم بخش تردد خودروهای 
شخصی در تهران ۷۰درصد است و ما باید خدماتی ارائه کنیم تا این میزان 
کاهش پیدا کند. همچنین باید فضای سبز شهر را توسعه دهیم و در همین 
راستا در روز پانزدهم اســفند افتتاح ۱5۰۰هکتار فضای سبز را خواهیم 
داشت و امیدواریم تا میزان فضای سبز پیرامونی و داخل شهر را به باالی 
۶۱هزار هکتار برسانیم.« شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری 
با هدف تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و تاکسی 
با مشــارکت دولت اقدامات مؤثری انجام داده  که ورود ۶۳۰تاکسی ون 
جدید به جای ون تاکسی های فرسوده در شنبه هفته جاری آخرین نمونه 
آن است. عالوه بر این برنامه ریزی ها برای ترویج و گسترش حمل ونقل از 
دوچرخه های اشتراکی گرفته تا موتورها و اسکوتر های برقی در نقاط مختلف 
شهر جریان دارد و در آینده ای نزدیک شاهد فعالیت اتوبوس  های برقی در 

برخی  ایستگاه ها  و مسیر های پر تردد خواهیم بود. عالوه بر این، صحبت از 
ورود تاکسی های برقی به شهر با همکاری ۲شرکت بزرگ خودرو سازی  

کشور است.

تمهیداتویژهبهدلیلتشدیدآلودگیهوایتهران
  فروش مجوزهای روزانه طرح ترافیک در پایتخت ممنوع شد.

  فعالیت مراکز بتن آماده و شن و ماسه تا پنجشنبه سوم آذر تعطیل است.
  روشن ماندن اتوبوس ها و مینی بوس ها در پایانه های مسافربری ممنوع 

است.
  فعالیت های عمرانی تا اطالع بعدی ممنوع شد.

  پلیس راهور موظف است از تردد کامیون، تردد موتورسیکلت ها، وسایل 
نقلیه دودزای دارای معاینه فنی و ماشین های فاقد معاینه فنی جلوگیری 

کند.

آلودگیهوایتهرانبهروایتآمار
  ســاعت ۷ و ۱۸ به دلیل پیک ترافیک صبحگاهی و عصر، معموال اوج 

آلودگی هوای شهر تهران است.

  ساعت ۲ بامداد تا 5 بامداد، معموال غلظت آالینده  ها به حداقل می رسد و 
بهترین زمان برای فعالیت و ورزش در هوای آزاد است.

  ساعات آلوده در پایتخت معموال بین ۷ صبح تا ۸شب است که این بازه 
زمانی در اواخر نیمه دوم سال ۲ساعت بیشتر از اوایل نیمه اول سال می شود.

  در بعضی فصول و ســاعات، میزان آلودگی هوا افزایش پیدا می  کند، 
به طوری که آلودگی هوا در زمستان چند برابر فصل بهار است.

  براساس جدول شاخص کیفیت هوا)AQI(  از عدد ۰ تا 5۰ هوای پاک، 5۱ 
تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱5۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱5۱ تا ۲۰۰ 
ناسالم برای تمام افراد، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا 5۰۰ شرایط 

کیفی هوا بسیار خطرناک و نامطلوب است.
  با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی، شرایط نامطلوب امروز سوم آذر 
ادامه خواهد داشت و امکان افزایش غلظت آالینده ها و رسیدن شاخص تا 

آستانه شرایط ناسالم برای همه شهروندان نیز وجود دارد.
  کیفیت هوای شــهر تهران در پاییز امســال تاکنون ۴۴روز در شرایط 
قابل قبول، ۱۷روز در شــرایط ناســالم برای گروه های حساس و یک روز 
بسیار ناسالم را تجربه کرده است که در مدت مشابه در سال گذشته ۳۹روز 

قابل قبول، ۲۱روز ناسالم برای گروه های حساس و یک روز ناسالم بود.

»ملهانار«
میزبانخانوادههایافغانستانی

 آبان ماه برداشت انار شروع می شــود و این میوه فصل سرد 
به مغازه های میوه فروشی و میادین تره بار راه پیدا می کند. 
همین روز ها جشنواره های انار هم در گوشــه و کنار ایران 
برپا می شــوند. به گزارش همشهری، شــهر های زیادی در 
کشور  ما محل تولید انار هســتند و در نزدیکی پایتخت هم 
باغ های انار زیادی را می توان یافت. کمی پس از »نخستین 
جشنواره و نمایشگاه ملی انار « در ســاوه و »نمایشگاه انار 
و ســوغات شهرســتان ها« در ضلع جنوبی مصالی تهران، 
یازدهمین جشنواره فرهنگی و هنری »صد دانه یاقوت« در ۴ 
فرهنگسرای تهران در حال برگزاری است و جمعه این هفته 
ویژه برنامه »مله انار« با میزبانی از خانواده های افغانستانی در 
آن اجرا خواهد شد. رئیس فرهنگسرای والء شهر ری با اعالم 
این خبر گفت: »مله انار روز ۴ آذر از ساعت ۱۷:۳۰ میزبان 
خانواده هاست و برنامه هایی نظیر موسیقی محلی افغانستان، 
نمایش آیین های ســنتی و... برای این مراسم درنظر گرفته 
شده است.« محسن دســتمالچی افزود: »این جشنواره در 
بخش های متنوع شامل عرضه انار و مشتقات آن، نمایشگاه 
سوغات استان ها و صنایع دســتی اقوام، برنامه های متنوع 
فرهنگی هنری برای آشنایی شهروندان با میراث فرهنگی، 
تولیدات هنری و صنایع دســتی نقاط مختلف ایران تدارک 
دیده شده اســت.« مدیر فرهنگی هنری منطقه ۲۰ گفت: 
»امکان استفاده از همه بخش های جشنواره از ساعت ۱۳ تا 
۲۱ فراهم است و عالوه بر آن، از ساعت ۹ تا ۱۲ امکان بازدید 
گروهی درنظر گرفته شــده است که مدارس با هماهنگی با 
فرهنگسرا می توانند به صورت گروهی در جشنواره صد دانه 

یاقوت حاضر شوند.«
یازدهمین جشــنواره صد دانه یاقوت با برنامه های متنوع از 
۲۸آبان تا ۱۱آذرماه در فرهنگسراهای وال، اشراق، خاوران 
و بهمن به اجرا در می آید. از ۷اســتان کشور که محل تولید 
انار هســتند، نمایندگانی در این جشــنواره حاضر هستند 
و محصوالتشــان را عرضه می کنند. در بخش ســوغات و 
صنایع دستی هم بیشتر استان های کشور حضور دارند و از 
شهرهای شــیراز، یزد، کرمان، زنجان، اصفهان، قم و سایر 
شهرهای ایران که سوغات مشهوری دارند، غرفه هایی برپا 
شده اســت. در جشــنواره انار بخش های مختلفی شامل 
صنایع دستی، هنرهای تجسمی، کودک، کتاب و کتابخوانی، 
بازی و سرگرمی و... آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
سال گذشته باوجود شیوع بیماری کرونا، دهمین جشنواره 
»صد دانه یاقوت« با رعایت پروتکل های بهداشــتی با شعار 
»خانواده، شادی و نشاط« از ۲۴ آبان تا ۸ آذر در فرهنگسرای 
اشراق تهرانپارس برگزار  شد. همزمان در فرهنگسرا تزریق 
واکسن کرونا نیز انجام می گرفت. در سال ۱۳۹۹جشنواره ای 
برگزار نشد و دوره نهم آن در سال ۱۳۹۸پیش از همه گیری 
کرونا در همین فرهنگســرا اجرا شــده بــود. عالقه مندان 
می توانند برای بازدیــد از ویژه برنامه مله انار جشــنواره به 
نشانی شــهرری، میدان نماز، خیابان کمیل، فرهنگسرای 
والء مراجعه کنند و برای کســب اطالعات بیشتر با شماره 

۳۳۳۹۹۳۸۳ تماس بگیرند.

بسیج؛طالیهداربصیرت
پرویزسروری،نایبرئیسشورای

اسالمیشهرتهران
بسیج، جان کالم عاشقانه خدمت بی منت 
به بندگان خداوند تعالی اســت. بسیج، 
تبلور اخالص مومنانه ای اســت که از دانش روشــن بینانه 
سرچشمه گرفته و با اقدام قاطعانه مسیری متعالی برای خود 
ترسیم کرده است. بسیج از زمان شکل گیری، داستان های 
فرازگونه پرشــماری را در عرصه های مختلــف اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی به یادگار گذاشــته که چشم حسودان 
را کور و دست بددالن را از دســتاویزهای گردنکشانه علیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کوتاه کرده است. برای 
عزتمندانه ترین صف هایي که با آگاهی از نیات سوء در برابر 
دشمنان کشیده می شود و خون هایی که به تأسی از سرور 
و ساالر شهیدان با مظلومیت بر زمین ریخته می شود تا غم 
دانایی دوســتان به پایان برسد و دشــمنان نتوانند فضای 

متالطم اعتراضی را به فضای خشن اغتشاش بکشانند.
آری؛ بسیجیان فرزندان این ملت هستند که همراه و همپای 
تمامی ایرانیان به سمت طالیه های پیشــرفت عزتمندانه 
و دغدغه مندانــه گام برمی دارند و از جانفشــانی در این راه 
پرافتخار نمی هراسند. اردوهای جهادی، جهاد تبیین، جهاد 
در برابر تحریم و جهاد هنگام بحران عالم گیر، همگی گویای 
صفات بی مثال بسیجیانی است که جان خود را در برابر رضای 
الهی ناچیــز می دانند. این نگاه بصیرت جویانه آگاه ســبب 
می شود که نفوذ دشمن در زمینه های شناختی را شناسایی 
کنند و در تمامی عرصه های آسیب پذیر به مبارزه با دشمنان 
برخیزند. بسیج در این روزهای اغتشاش در اوج اقتدار نشان 
داد، در پله اوج مظلومیت جان می دهد تا جان ملت در آتش 
اختالفات از دست نرود و مصداق بارزی شوند بر آیه شریفه 

»اشدا علی الکفار و رحما بینهم«.
اکنون در سالروز فرمان تاریخی امام عزیزمان برای تشکیل 
ارتش ۲۰میلیونی، فرصت را مغتنم می شمارم و این روز را به 
تمام بسیجیان با بصیرت که امروز بیش از هر زمان دیگری 
جلوداری در عرصه آگاهــی و اقدام ایثارگرانــه را به اثبات 

رسانیده اند تبریک عرض می کنم.

 علیرضا نادعلی 
 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و 

اجتماعی شورای شهر
در بودجــه ســال۱۴۰۲ از اقدامــات 
فرهنگی منطقه حمایت خواهیم کرد. 
بودجه فرهنگی و اجتماعی باید مانند 
سایر موارد بودجه بعد از بررسی برنامه 
چهارم توسعه به تصویب برسد و طبعا 
روی ریــل ســابق حرکــت خواهیــم کرد 
و برنامه هــای خــود را روی مــدار ســابق 
قرار می دهیم. طبیعی اســت که تمام 
بحث هــای فرهنگــی و اجتماعــی فقط 
در بخش هــای فرهنگــی نیســت بلکه 
در موضوعــات معمــاری و مهندســی 
نیــز فرهنگ مطــرح اســت و بــر همین 
اساس برای حمایت از حوزه فرهنگی و 
اجتماعی تمام تالش خود را می کنیم.

 علی اصغر قائمی
 عضو کمیسیون حمل ونقل شورای 

شهر
 در دوره های قبل مدیریت شــهری چند 
نمونه اتوبوس های ســه کابین وارد شد 
که تســت هایش را انجام داد و حاال هم 
می توانیــم روی این اتوبوس هــا، تمرکز 
کنیم. در حالت کلی مسئوالن می توانند 
از مدهــای مختلــف حمل ونقلــی بهــره 
بگیرند، اما باید منابع آن را تامین کرده 
و مراحل قانونی را نیز طی کنند. در مورد 
تراموا هم نیز مباحــث فنی و تخصصی 

باید بررسی شود.

شهردار منطقه۱9 با اشاره به اینکه بیش 
از 5هزار و ۴۰۰تن آســفالت در معابر این 
منطقــه در راســتای بهســازی و روکــش 
آســفالت در طرح خدمت طی یک هفته 
پخــش شــده اســت، گفــت: »بیــش از 
88۰تن از این عملیات به صورت دستی و 
بیش از ۴هزار و 6۰۰تن آسفالت به صورت 
مکانیزه در این طرح پخش شده است.« 
تــورج فرهــادی اضافــه کــرد: »در همین 
راســتا عملیــات تــراش و روکــش دســتی 
آسفالت در خیابان ماهور کوچه ۲8 و 7۰، 
خیابان شهید زلفی کوچه8۱، خیابان نور 
کوچه شــعبانی، خیابان شــهید میرزایی 
کوچه چمن زار، خیابان شهید رزاق چراغی 
و… 88۰تــن آســفالت در بخش هــای 

آسیب دیده انجام شده است.« 

5400
تن

شــهردار منطقــه۲۰ اعــالم کــرد کــه بــا 
توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود در 
منطقــه ۲۰ امــکان تبدیــل شــهرری به 
قطب فرهنگی، گردشــگری، مذهبی 
و اقتصــادی وجــود دارد. ناظــم رضوی 
گفــت: »ایــوان ری یکــی از امکانــات 
تفریحــی و فرهنگــی شــهرری اســت 
که یک مجموعــه تفریحــی و رفاهی با 
۳سالن سینما، یک سالن اجتماعات 
و فضــای تفریحــی و رفاهی کــودکان و 
نوجوانان و مرکز خرید است و در کنار 
آن موزه سیمان ری که به زودی افتتاح 
می شــود؛ ازجمله امکانــات تفریحی، 
رفاهی، گردشگری و اقتصادی شهرری 

محسوب می شود.« 

3
سالن

خط۳مترو،رویریلایمنی
در ادامه پیگیری های صورت گرفته مبنی بر رفع نواقص 
خط۳ متروي تهران - که از شهریور ماه امسال سرعت 
بیشتری به خود گرفته است - پنجاهمین و به تعبیری 
آخرین سامانه تامین نیروی برق ایستگاه های خط۳ 
)موسوم به LPS( در ایستگاه میرزای شیرازی تکمیل 
و راه اندازی شد. به گزارش همشــهری، آزاد اکبری، 
مجری خط۳ متروي تهران با اعالم خبر بهره برداری 
از پســت برق دوم ایستگاه میرزای شــیرازی گفت: 
»سیستم های ال پی اس، سامانه های تامین نیروی برق 
ایستگاه ها هستند که قوای محرکه بخش های مختلف 
هر ایستگاه از قبیل هواسازها، هواکش ها، سیستم های 
مخابراتی و سیگنالینگ، پله برقی و آسانسورها از طریق 
آنها تامین می شوند. البته برای جلوگیری از اتفاقات 
احتمالی و ایمنی هرچه بیشــتر فرایند بهره برداری، 
هر ایستگاه باید از ۲سامانه ال پی اس برخوردار باشد 
که خوشبختانه دومین ســامانه مذکور در ایستگاه 
میرزای شیرازی به بهره برداری رسید.« مجری خط۳ 
متروي تهران در ادامه به هزینه تامین، نصب و راه اندازی 
هر سامانه تامین برق ایستگاه ها اشــاره کرد و افزود: 
»معموال هزینه ســامانه های این چنینی که شامل 
تابلوها، تابلوهای برق، ترانس ها و ... می شود، مبلغی در 
حدود ۲۰میلیارد تومان است که البته اکثر قطعات آن 
توسط متخصصان و شرکت های داخلی، تولید، تست 
و راه اندازی می شود.« از شهریور ماه سال جاری تا به 
امروز، ۲هواکش میان تونلی، یک هواساز و یک پست 
برق در ایســتگاه های مختلف خط۳ به بهره برداری 

رسیده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

روزنگاه

مترو

خبر

تبدیل بافت فرسوده به واحدهای ایمن

70هزار هکتار وسعت شهر تهران است.
مساحت بافت ناپایدار تهران 12هزار هکتار است.

تهران 4560هکتــار بافــت فرســوده دارد کــه هم از 
ناپایــداری برخــوردار بــوده و هــم ریزدانــه و نفوذناپذیــر 

است.
بيشترین بافت فرسوده تهران در مناطق ۹، ۱0، ۱۱، ۱۲، 

۱3، ۱5 و ۱۶ قرار دارد.
با تشــکیل تعاونی ها در 354محله پایتخت امکان 
نوسازی در همه محله های دارای بافت فرسوده فراهم 

می شود.
در مجموع 400هزار واحد مسکن از تفاهمنامه های 
شــهرداری تهران احداث می شود که ساخت بخشی از 

آنها شروع شده است.
ساخت ساالنه حداقل 1۸0هزار واحد مسکونی برای 

تهران توسط شهرداری برنامه ریزی شده است.
از ســال۸4 تا دوره جدید مدیریت شــهری، نوسازی 

5هزار واحد مسکن عملیاتی شده بود.
مدیریت شهری این دوره تاکنون نوسازی ۹هزار واحد 

را عملیاتی کرده است.
در فاز نخست طرح های جدید نوسازی 20هزار واحد 

جدید عملیاتی خواهد شد.
دیروز تفاهمنامه ســاخت 5هزار واحد برای  نوسازی 

بافت فرسوده به امضا رسید.
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