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  در میــان تعــداد زیــادی از 

فروشگاه های زنجیره ای که دائما گزارش
در محله های مختلف تاسیس و 
برچیده می شوند، مجموعه فروشگاه های شهروند 
با سال ها ســابقه، به فعالیت مستمر خود ادامه 
می دهند. به گزارش همشــهری، این شــرکت 
بزرگ خرده فروشــی که هر روز مســتقیما با 
نیاز های مصرفی شــهروندان ارتبــاط دارد، در 
ابتدای هفته آینده 8شعبه جدید را در تهران و 
کرج، همزمان با برنامه هفدهمین شنبه »امید و 
افتخار« شهرداری افتتاح می کند و از طرح فروش 
اعتباری و اقساطی خود رونمایی خواهد کرد. از 
طرف دیگر ایــن مجموعــه به ســمت ایجاد 
فروشگاه های تخصصی و محله ای حرکت می کند 
کــه در همیــن روز یک شــعبه آن بــا فروش 

محصوالت پالستیکی شروع به کار خواهد کرد.
مدیران فروشــگاه  شــهروند هدف از توســعه 
شــعبه های آن را افزایش خدمات رســانی در 
مناطــق مختلف پایتخــت و شهرســتان ها و 
شهرهای اطراف تهران، توسعه کسب و کار، ایجاد 
درآمد پایدار، اشتغال زایی، حمایت از تولیدات 
داخل و محصوالت ایرانی و ســهولت دسترسی 
شــهروندان مناطق مختلف به کاالی باکیفیت 
و قیمت مناســب، کاهش ترافیک و ســفرهای 

غیرضروری عنوان می کنند.
مدیرعامل فروشگاه شــهروند در این باره گفت: 

»این فروشــگاه های جدید، با توجــه به تأکید 
شــهردار تهران درباره راه اندازی فروشگاه های 
شــهروند در محالت مختلف با مساحت کمتر 
از هزار متر مربع راه اندازی می شوند. البته برای 
آنها نیروی جدیدی جذب نمی شود و با مدیریت 
هزینه، استفاده از نیروهای موجود و تکیه بر توان 
و ظرفیت داخلی منابع انسانی شهروند، کارکنان 

موردنیاز را تامین می کنیم.«
به گفته او، تمام فروشگاه های کوچک شهروند در 
حد دپوی کاالهای اساسی و موردنیاز مشتریان 
خود، دارای انبار و محل نگهداری هســتند؛ با 
وجود این برای شــعبه های کوچک تر شهروند، 
برخی فروشــگاه های بزرگ به عنوان فروشگاه 
معین و هاب درنظر گرفته  شده تا کاالی موردنیاز 

فروشگاه های کوچک تر بدون وقفه تامین شود.
قربانیان درباره روند ایجاد و تأسیس »شهروند 
محله« نیز توضیح داد:» شــهروند محله همان 
فروشگاه های فرانچایز )اعطای نمایندگی( است 
که باید در قالب مشــارکت شهروندی تأسیس 
شــوند. این کار نیازمند برخی مقدمات قانونی 
نظیر سامانه نرم افزاری، سفارش گذاری، نرم افزار 
مالی، شبکه تأمین، مدل قراردادی و مشارکتی 
اســت که بعضی از این اقدامات مقدماتی اجرا و 

فراخوان مشارکت هم منتشر شده است.«
مدیرعامل فروشــگاه شــهروند گفت: »اکنون 
فروش اینترنتی برای فروشنده و خریدار صرفه 
اقتصادی دارد و اســتقبال مــردم در این حوزه 

بیشتر است.«

او با اشــاره به ثبت نــام تعــدادی از متقاضیان 
ایجاد فروشگاه های شــهروند در سراسر کشور، 
گفت: »از ۲۷سال گذشــته تاکنون، شهروند به 
خارج از تهران توسعه پیدا نکرده است و بیش از 
۵۰درخواست در استان های کشور )به جز تهران( 
در سامانه ثبت شده اســت.« در سال های قبل 
خبر هایی از واگذاری برند شهروند منتشر شده 
بود. حدود 9ماه قبل شهردار تهران از بازگرداندن 
برند شهروند به مجموعه شهرداری تهران خبر 
داد و گفت که در دوره گذشته این برند به قیمت 
۳میلیارد تومان فروخته شــده بود؛ درحالی که 
ارزش این برند ۶۰۰ میلیارد تومان بوده اســت. 
این قرارداد لغو شد و برند به شهرداری بازگشت. 
علیرضا زاکانی در همین زمان نیز اعالم کرده بود 
که تهران دارای ۳۵۲ محله است که برنامه ریزی 
کرده ایم هر محله شــهر یک فروشگاه شهروند 
داشته باشد و درنظر داریم تا در این فروشگاه ها 
در زمینه عرضه لوازم خانگی تمرکز بیشــتری 

داشته باشیم.
جنبه دیگر توســعه فروشگاه شــهروند که در 
هفته آینده جزئیات آن منتشر می شود، فروش 
اعتباری و اقســاطی با اســتفاده از کارت های 
هوشمند است. در گذشته نمونه های آزمایشی 
از این نوع فروش اجرا شــده بود که با توجه به 
موفقیت آن، کارکنان ســازمان ها و عموم مردم 
تحت پوشش فروش اقساطی قرار خواهند گرفت.

عملیات توسعه، ترمیم، بازسازی و احیای میدانگاه باغ فردوس به سرانجام رسید
احیای میدانگاه باغ فردوس

بررسی سبک معماری ایرانی اسالمی در گفت وگو با رئیس 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران 

 سبک جدید معماری
 میراثی برای آیندگان

 آثار فاخر برجامانده از گذشتگان بیانگر 
آن است که معماری از قدیمی ترین هنرها 
در ایران محسوب می شــود. هنری که 
پس از اسالم شــکل متفاوتی گرفت؛ اما 
نه تنها پیوندش با تاریخ قطع نشــد، بلکه بر زیبایی و شکوه 
ساختمان ها افزوده شــد. در گذر زمان این هنر دستخوش 
تغییرات قرار گرفت و با تأســی از مدل هــای غربی توجه به 
این نوع معماری کم رنگ تر شــد به گونه ای کــه این روزها 
به ندرت ساختمان هایی به ســبک معماری ایرانی اسالمی 
ساخته می شــود. کارشناسان حوزه شهرســازی معتقدند 
ادامه یافتن این فرایند سبب گسستگی با تاریخ و گذشتگان 
خواهد شــد و به همین دلیل متولیان در تالش هســتند تا 
بار دیگر معماری ایرانی اســالمی را احیا کنند اما این بار با 
سبک معماری جدید. چرا که به گفته مهدی عباسی رئیس 
کمیســیون معماری و شهرسازی شورای شــهر تهران این 
نوع معماری )ایرانی اسالمی( میراث به جامانده از گذشتگان 
است که می توان به عنوان سرمایه های باارزش از آنها یاد کرد. 
به طورکلی در حوزه معماری دارای آثار فاخر و مبانی محکم 
و پایداری هستیم که قطعا باید به آیندگان منتقل شود؛ اما 
باتوجه  به شرایط کنونی نیاز است این نوع معماری با سبک 
نوین آمیخته و معماری ایرانی اسالمی جدیدی ابداع شود. 
به گفته این عضو پارلمان شــهری، گویا افراد توانمند در این 
عرصه گام های خوبی برداشته اند و شاهد انتقال سرمایه ها، 
دارایی ها، میراث گذشتگان و تبدیل آنها به وضعیت معماری 
نوین با رویکرد ایرانی و اسالمی هستیم و امید است این مسیر 
تکاملی ادامه یابد و در یک نقطه متعالی دوره معماری جدید 
رقم زده شود. قطعا برای ایجاد این سبک جدید نیاز به همت 
و عزم است و آنطور که عباسی عنوان کرده: »حتما عزم وجود 
دارد. در کمیته های نما ابتدا اولویت این بود، تعدادی از نماها 
با شرایط اقلیم و فرهنگی و سرمایه های ملی و مذهبی ارتباط 
ندارند و ناهمگن و مخرب هستند. یعنی با این کار سازندگان 
و معماران را به سمت وســویی ســوق دهیم تــا از نمادها و 
طراحی هایی که با میراث گذشــتگان و معمــاری باارزش 
پیوستگی دارند، استفاده کنند و عملی هم شد؛ اما نمی توان از 
آن به عنوان یک دوره معماری جدید یاد کرد. چرا که در دوره 
معماری جدید، یک الگو با بهره گرفتن از میراث گذشتگان و 
شرایط روز و ابتکار و خالقیت به عنوان سبک عمومی ارائه و 

تکثیر می شود که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.«

 سبک معماری جدید ایرانی اسالمی چیست؟
باید پذیرفت جامعه در حال پیشــرفت و تعالی اســت و در 
چنین شرایطی برای صیانت از میراث گذشتگان باید سبک 
جدیدی از معماری ابداع شود که پیوندی باحال داشته باشد؛ 
بنابراین در ســبک جدید، بناها با اقتباس از معماری فاخر 
گذشتگان و با استفاده از ابزار و شیوه و نوع و البته خالقیت و 
ابتکار، ساخته می شوند. یعنی شهروندان در چنین بناهایی 
می توانند هم هویت تاریخی را مشاهده کنند و هم پیوستگی 
معماری با علم و تکنولوژی برایشان محسوس خواهد بود. در 
واقع تالش در خلق سبک جدید این است که اگر یک دوره ای 
ســاختمان هایی در تهران دیده شد مردم بگویند متعلق به 
دوره ای از زمان معماری ایرانی است. درست مانند بناهایی 
که امروز می توان بــا ارتباط دادن بــه دوره صفویه، زندیه، 
قاجاریه و... آنها را تفکیک کرد ساختمان های بنا شده در این 

دوره هم قابل تفکیک باشند.

ویژگی های سبک معماری ایرانی اسالمی مدرن
مباحث در حوزه این نوع معماری )ایرانی اســالمی( خیلی 
مفصل است و قطعا به مصالح ختم نمی شود. یکی از ایرادت 
وارده این اســت که همه موارد مربوط بــه معماری ایرانی 
اسالمی در یک منظومه کامل ارائه نشده است؛ ازجمله اینکه 
مفهوم معماری ایرانی اسالمی چیســت؟ در ادوار مختلف 
چه کارکردهایی داشــته و دارد؟ عناصر ایــن نوع معماری 
هم اکنون به چه شــکل با مصالح جدید باید موردتوجه قرار 
گیرد و اجرایی شود؟ بنابراین معماری ایرانی اسالمی فقط 
منوط به استفاده از متریال )کاشی های فیروزه ای و...( نیست 
و به طورکلی مصالح، طراحی، شــیوه اجرا و رعایت برخی از 

موازین معماری و... باید در این نوع معماری رعایت شود.

تقدیر از رانندگان منتخب حوزه 
حمل ونقل

شــنبه )۲۶آذر( مصادف اســت با روز ملی حمل ونقل و در 
راستای بزرگداشــت این روز، آیین پایانی سومین آموزواره 

فصلی حرکت و تقدیر از رانندگان منتخب برگزار می شود.
به گزارش همشــهری، یعقــوب آزاده دل، معاون توســعه 
حمل ونقل پــاک و آموزش ســازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهر تهران با اشــاره به جزئیات طرح گفت: »آموزه واره در 
4دوره بهاری، تابســتانی، پاییزی و زمستانی باهدف ایجاد 
هماهنگی و انســجام در فعالیت های آموزشــی ترافیک و 
تســهیل در انتقال پیام های آموزشــی از طریق مشارکت 
مردمی، آغاز شده است.« به گفته او، در بهار ۵هزارو۲۲9اثر 
بــا موضــوع خانواده محــور، در تابســتان ۷هزارو۳4۵اثر 
باهدف آگاهی بخشــی و ارتقای فرهنگ ترافیک و در پاییز 
1۷هزارو1۲4اثر در قالب های نقاشــی، عکــس و خاطره، 
ارسال و توسط مصطفی رحمان دوســت )نویسنده و شاعر 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان( و علی درخشی )کارتونیست 
و نویسنده( و کارشناسان معاونت توسعه حمل ونقل پاک و 
آموزش ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهر تهران داوری و 
آثار برتر انتخاب شــده اند. تقدیر از 4راننده فعال در چرخه 
حمل ونقل شهری )یک راننده تاکسی، اتوبوس، حمل ونقل 
بار و راهبر مترو( بخش دیگری از مراسم است که در شهرک 

آموزش ترافیک منطقه18 برگزار می شود.

 مسعود درستی
 مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو

زنــان  خوداشــتغالی  بازارچه هــای 
دارای  افــراد  و  خانــوار  سرپرســت 
کل  اداره  همــکاری  بــا  معلولیــت 
بانــوان شــهرداری تهــران و در راســتای 
خودکفایی اقتصادی و بهبود معیشت 
در ایســتگاه های  منتخــب )صنعــت، 
آزادی، امام خمینــی )ره( و تجریــش( تــا 

5دی ماه برپاست. 

 علی اصغر قائمی
 عضو شورای شهر تهران

اعــام آمادگــی ایران خــودرو بــرای 
راه انــدازی شــرکت تاکســیرانی حتمــا 
اتفــاق خوبــی اســت و ایــن اقــدام 
موردتوجــه شــهرداری تهــران خواهــد 
عمومــی  حمل ونقــل  چراکــه  بــود؛ 
تهــران )تاکســی، اتوبــوس و متــرو( بــه 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی نیاز 

دارد.

 محسن هرمزی
 مدیرعامل شرکت متروی تهران

دی ماه، تســت گرم 9کیلومتر از بخش 
میانی خط6 مترو انجام می شود. مقرر 
شــد تمــام تمهیــدات الزم بــرای افتتاح 
۴ایستگاه این خط )هفتم تیر، ولیعصر، 
بوستان الله و خیابان کارگر( پیش بینی 
می کنیــم  تــاش  همچنیــن  شــود. 
ســاختمان  پســت برق جنوبی خط6 تا 

اواخر بهمن آماده  و راه اندازی شود.

تــورج فرهــادی، شــهردار منطقــه ۱9 از 
ســاماندهی و تســهیل عبــور و مــرور 
خودروهــا در بزرگــراه شــهید هاشــمی 
)بهشــت زهرا( خبــر داد و گفــت: »در 
ایــن مســیر بیــش از 25بساط گســتر و 
۴بازار گلفروشــی که غیرمجاز برپا شده 
بودند،جمــع آوری شــدند. همچنیــن 
گلفروشان زیر پل عامه عسگری و روی 
پل خلیج فارس تا درب های اصلی یک و 

دو بهشت زهراجمع آوری شدند.«

4
بازار گل

احمــد احمــدی صــدر، مدیرعامــل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
از  تهــران،  شــهرداری  اجتماعــی 
اختصاص 7دستگاه اتوبوس با عنوان 
گرم خانه های سیار به افراد بی خانمان 
خبــر داد و گفــت: »روزهای ســرد این 
اتوبوس هــا در میادیــن مهــم شــهر 
)راه آهــن، تجریش و...( از ســاعت 22 
تا 8صبح مســتقر می شــوند و به افراد 

بی خانمان خدمات ارائه می دهند.«

7
اتوبوس

شــهردار منطقــه۱۴ از اجــرای عملیات 
به  زراعــی بوســتان ها، باغچه هــا و 
فضاهای سبز به وسعت 30هکتار خبر 
داد. محمدامیــن ســاالری پور گفــت: 
»عملیــات هــرس زمســتانه درختان و 
درختچه هایی همچون زرشــک زینتی 
و پیروکانتــا و... باهــدف بهبــود رشــد 
گیاهان و رســیدگی بــه فضای ســبز از 
نیمه آذر آغاز شــده و  همچنــان ادامه 

می یابد.«

30
هکتار

 خلق مجسمه های نوگرا
 بر تنه درختان خشکیده

ســازمان زیباسازی شــهر تهران در راستای رویداد 
»درختستان« اقدام به انتشار فراخوان برای مشارکت 
هنرمندان در اجرای طرح خلق مجسمه هاي نوگرا 
کرده است. به گزارش همشهری، این سازمان باتوجه 
 به فرارسیدن سال نو و تالش برای فراهم آوردن زمینه  
خلق و ایجاد طرح ها و تجربه های نو در سیما و منظر 
شهر، این طرح را در دستور کار قرار داده و قصد دارد 
با مشــارکت هنرمندان و خلق آثار فاخر و زیبا جان 
دوباره ای به درختان خشــکیده بدهد. ارســال فرم 
ثبت نام و فعالیت های هنرمندان باید به صورت تایپ 
و امضا شده باشد و هنرمندان باید درخت )مجموعه  
درختان هم جوار( موردنظر خود را شناسایی و اثر خود 
را بر آن جانمایی و عکاسی و تصاویر را باکیفیت مناسب 
و فرمت JPG با رزولوشــن dpi ۳۰۰ ارسال کنند. 
اولویت انتخاب آثار این دوره از رویداد درختســتان، 
طراحی براساس تکنیک های کاهشی و کنده کاری 
روی تنــه درخت اســت. هنرمندان تــا ۳۰دی ماه 
 فرصت ثبت نام و ارســال آثار به نشانی الکترونیکی

 hajm.zibasazi@tehran.ir را دارند.  ســازمان 
زیباسازی شهر تهران همچنین قصد دارد آثار حجمی 
موقتی فیگوراتیو با موضوع عمونوروز و حاجی فیروز را با 
همکاری هنرمندان مجسمه ساز طراحی و نصب کند. 
عالقه مندان برای مشارکت در این طرح می توانند تا 
۲۰دی ماه به نشانی الکترونیکی مذکور مراجعه کنند 

و طرح خود را در قالب های تعیین شده ارائه دهند.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

زیباسازی

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارمعماری

صفادشت
 کرج ، صفادشت  
خیابان 45متری  
جنب ساختمان 

اداره گاز
البرز

کرج ، گلشهر  
میانجاده  

ساختمان البرز شمس آباد
 مجیدیه شمالی  

خیابان استاد 
حسن بنا،نبش 
کوچه سعیدی

چیتگر
 چیتگر ، کوهک  

 نسیم دوم  
روبه روی ایستگاه 

متروی چیتگر

کاالی تخصصی
 میدان راه آهن  

ابتدای خیابان کارگر  
مجتمع طالییه

عباسی
 میدان قزوین  
خیابان قزوین 
خیابان عباسی 

 نرسیده به 
هالل احمر

یافت آباد
 بزرگراه سعیدی  
تقاطع بلوار معلم

الله
 انتهای بلوار 
ارتش ، کوی 
الله ، کوچه 
پیرحیاتی ، 

کوچه مهربانی  
مجتمع رویال

 عملیات اجرایی پروژه احداث میدانگاه 
باغ فردوس به ســرانجام رسید. بنای 
باغ فردوس که از دوره قاجار به جا مانده، 
یک بنای تاریخی و ارزشمند محسوب 
می شود و سال 1376به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. به 
گزارش همشهری، بعدها موزه سینما 
در باغ فردوس احداث شــد تا جایگاه 
ویژه ای در میان هنرمندان نیز پیدا کند. 
شــهرداری تهران در ماه های گذشته 
تصمیم گرفت که عملیات توسعه، ترمیم، 
بازسازی و احیای میدانگاه باغ فردوس را 
انجام دهد و بعد از 6ماه این عملیات به 
پایان رسید. مدیرعامل سازمان عمرانی 
مناطق شهرداری تهران با یادآوری اینکه 

فضای میدانگاه طی سال های گذشته 
به دلیل مشــکالت جدی در سیستم 
تاسیسات، فرسودگی کامل سنگفرش ها 
و ضرورت بازنگری در مســیرها عمال 
به نقطه بی دفاع شــهری تبدیل شده 
بود، گفت: »در طراحی و اجرای پروژه 
با کمترین تغییرات در کلیات، اقدامات 
مؤثری به منظور آماده سازی  فضا برای 
جذب شهروندان و ارتقای هویت موزه 
سینما در دستور کار قرار گرفت.« به گفته 
هادی حق بین، احداث این قبیل فضاها 
می تواند زمینه ساز ایجاد فضای مکث 
شهری، افزایش مزیت مسیرهای پیاده 
نسبت به مسیرهای سواره و نیز افزایش 

جلوه های بصری فضاهای شهری باشد.

عملیات احــداث میدانگاه 
جهاد که از اســفندماه1400 
وارد فاز اجرایی شد، اکنون 
پیشرفت چشمگیری داشته 
است. این میدانگاه در تقاطع 
خیابان ولیعصر)عج( و خیابان 
فاطمی قرار دارد؛ درست در 
محدوده ایستگاه متروی جهاد 
که مسافران مترو می توانند در 

آینده ای نزدیک از میدانگاه 
جهاد بهره مند شوند. حق بین، 
مدیرعامل سازمان عمرانی 
مناطق شهرداری تهران در این 
رابطه گفت: »بهمن ماه امسال 
درصورت تامین منابع مالی 
و مساعد بودن شرایط جوی 
شاهد بهره برداری از میدانگاه 

متروی جهاد خواهیم بود.«

به تازگی مشــکالت ترافیکی 
میدان امام خمینی)ره( کاهش 
یافت. با اجرای عملیات احداث 
میدانگاه امام خمینی، مشکالتی 
برای تردد خودروها به وجود آمده 
بود که این مشکالت برطرف شد. 
شهردار منطقه12 گفت: » با توجه 
به اینکه عرض ســواره رو ضلع 
شمالی میدان، موقع تبدیل این 

محدوده به پیاده راه حدود 20متر 
بود، تصمیم گرفته شــد 3خط 
عبور با عــرض حداکثر 10متر از 
ضلع شمال برای تردد خودروهای 
عبوری باز شــود.« امیر یزدی 
اضافه کرد: »البته در طرح مصوب 
سال13۹۹ حدود ۵متر از ضلع 
شمال خیابان برای ایجاد مسیر 

امدادی برنامه ریزی شده بود.«

 2هزار مترمربع مساحت کل
 800مترمربع   بنا 

   اسکلت فلزی
    64درصد پیشرفت پروژه 

  7۵00مترمربع پیاده راه 
 4طبقه 

 2طبقه زیرزمین
 18000مترمربع زیربنای ساختمان

س
میدانگاهباغفردو

مشخصاتساختمانخانهشهرمشخصاتمیدانگاهجهاد

بازگشاییضلعشمالمیدانگاهامامخمینی)ره(میدانگاهجهاد،بهمنماهبهبهرهبرداریمیرسد

 4200مترمربع مساحت 
 6ماه زمان برای احیا

 تعویض و اجرای سنگفرش درب ورودی موزه سینما
 اجرای سنگفرش دوطرف آب نما

 اجرای کاشی حوض و اصالح سنگ های پیاده راه
 بازسازی موتورخانه و اجرای تاسیسات آب و برق

 نورپردازی جدید 
می بازسازی فضای سبز 
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شهروندهایجدیدبرایپایتخت
فروشگاه  زنجیره ای شهروند در حال توسعه شعبه ها و همینطور شیوه های فروش اینترنتی و اقساطی است


