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اخبار

تعطیلی  ۱۵روزه اماکن و فضاهای
ورزشی شهرداری تهران

تعطیلی  ۱۵روزه تمامی اماکن و فضاهای ورزشی
سازمان ورزش شهرداری تهران از امروز شنبه یکم
آذرماه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری
تهران؛ بر اساس این گزارش ،این تعطیلی پیرو مصوبات
ستاد ملی مقابله با کرونا اعمال شده است و در این مدت
هیچ کدام از سالن های ورزشی چند منظوره ،زمین های
چمن مصنوعی ،کالس های آموزشی ورزشی ،سالن های
بدنسازی ،استخر و سونا و ...فعالیت نخواهند داشت.
همچنین گشت های مستمر حراست و بازرسی
سازمان ورزش بر عدم فعالیت مجموعه های ورزشی
نظارت جدی خواهد داشت.
انجام فعالیت های ورزشی به صورت انفرادی
و از طریق کلیپ های آموزشی «ورزش در خانه» به
جهت بازیابی نشاط و سالمت فردی شهروندان در ایام
محدودیت های کرونایی توصیه می شود.

انسجام ملی و محلی؛ راهکار افزایش
تابآوری در مواجهه با بحران کرونا

بر اساس یک پژوهش علمی انجام شده تنها راه حل
اساسی مواجهه با بیماری کرونا و بحران ناشی از آن ،
تقویت همبستگی و انسجام محلی – ملی است ،راهی
که به سالمتی اکثریت و نه منافع اقتصادی اقلیتی از
افراد جامعه می انجامد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری
و مدیریت بحران شهر تهران ،فاطمه صالح معاون
هماهنگی و برنامه ریزی این سازمان با بیان این مطلب
گفت  :این پژوهش که با عنوان تحلیل دیدگاه حق
زندگی شهری و مواجه با بحران ویروس کووید ،۱۹
در شماره پاییز فصلنامه تخصصی «دانش پیشگیری و
مدیریت بحران» منتشر شده است نشان داد که تاثیرات
بحران کرونا بر شرایط و کیفیت زیست مردم شهرها
بطور کلی شباهت زیادی با هم داشته اند ولی بطور
خاص تفاوت های زیادی میان شرایط زندگی شهری در
دنیا وجود دارد که مبتنی بر شرایط موجود و سطح تاب
آوری اجتماعی – اقتصادی و مدیریتی شهرها داشته
است.
فاطمه صالح افزود :در این فصلنامه همچنین
مقاله هایی با موضوع شناسایی سبک های تصمیم
گیری مشتریان ماسک براساس مدل اسپرولز و کندال
و مدیریت بحران و کاهش ریسک همه گیری ویروس
کرونا منتشر شده است.
او گفت :موضوعات دیگری از جمله  ،کاربرد روش
های اصالح شده فازی و  FEMAدر ارزیابی ریسک
تهدیدات انسان ساز در سامانه های آبی  ،چهارچوب
برنامه ریزی سرپناه جمعی موقت پس از سوانح طبیعی،
تجزیه و تحلیل لجستیکی راه اندازی نقاهتگاه های
مقابله با ویروس کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی و نگاهی بر دسترسی به اطالعات از
دید ذی نفعان مدیریت سوانح طبیعی در ایران در این
فصلنامه منتشر شده است.
صالح عنوان کرد :شماره و دوره این فصلنامه دوره
 ،۲۳شماره  - ۳شماره پیاپی  ،۹۱پاییز  ۱۳۹۹است که
اطالعات کامل مقاالت آن در پایگاه اینترنتی نشریه به
آدرس  www.dpmk.irو پرتال سازمان پیشگیری
و مدیریت بحران شهر تهران به آدرس Tdmmo.
 tehran.irبرای عالقمندان قابل دسترسی است.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان مدیریت
بحران تهران گفت :فصلنامه تخصصی «دانش پیشگیری
و مدیریت بحران» به صاحب امتیازی سازمان پیشگیری
و مدیریت بحران شهر تهران و مدیر مسئولی رضا کرمی
محمدی و سردبیری مهدی زارع به صورت فصلنامه
منتشر می شود.

آمادگی میادین میوه و تره بار برای
خدماترسانی در فصل سرما

با توجه به آغاز محدودیتهای کرونایی ،پیشبینی
میشود که شهروندان به طور مستمر و روزانه برای
تأمین ارزاق و مایحتاج مورد نیاز خود به میادین میوه و
تره بار مراجعه و این مراجعات افزایش پیدا کند و از این
رو ،اقدامات الزم به عمل آمده تا در صورت بارش برف و
سرمای احتمالی ،اختاللی در ارائه خدمات به شهروندان
ایجاد نشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین
شهرداری تهران؛ سید سعید راد با تأکید بر اینکه به
میادین میوه و تره بار برای شرایط نامساعد جوی آمادگی
الزم داده شده و به این منظور ،تدابیر و تمهیدات مورد
نظر پیشبینی شده است ،افزود :تأمین کیسههای شن
و نمک برای استفاده در زمان یخبندان و نیز برفروبی
و یخزدایی از پارکینگها ،ورودیها ،فضای باز و محوطه
بیرونی میادین میوه و تره بار از جمله اقداماتی است که
به این منظور در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به اینکه برف و سرما میتواند باعث
اختالل در حمل و نقل محصوالت و کاالهای مورد
نیاز و انتقال آنها به میادین میوه و تره بار شود،
افزود :در این ارتباط نیز تدارکات الزم به عمل آمده
و عالوه بر محصوالت فصل همچون انواع مرکبات و
سیب درختی و همچنین ،سیب زمینی ،پیاز و گوجه
فرنگی ،مواد پروتئینی همچون انواع ماهی ،گوشت
قرمز ،گوشت مرغ و تخم مرغ مورد نیاز شهروندان
نیز تأمین شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری
تهران با تأکید بر اینکه ساخت بازارهای فروشگاهی
میوه و تره بار از جمله اقداماتی بوده که طی سالهای
اخیر در سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار آغاز
شده و با جدیت دنبال میشود ،خاطرنشان کرد :با
توجه به تجهیز این بازارها به وسایل گرمایشی و
سرمایشی ،فضایی آرام و مطلوب برای حضور و خرید
مراجعهکنندگان در شرایط مختلف جوی نظیر سرما
و گرما فراهم شده است که انتظار میرود شهروندان
عزیز در شرایط موجود با استفاده از ماسک و
دستکش و رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به این
مراکز مراجعهکنند.

معاون شهردار تهران مطرح کرد ؛

افزایش ۲۸۰۰میلیاردتومانیدرآمدهایشهرداریباتصویبدوالیحه

در صورت تصویب دو الیحه مالیات
بر افرزش افزوده و درآمدهای پایدار
شهرداریها از سوی مجلس شورای
اسالمی ،چیزی در حدود  ۲هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان به درآمدهای شهرداری
تهران افزوده میشود.
عبدالحمید امامی ،معاون مالی و
اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره
تاثیر دو الیحه مالیات بر ارزش افزوده و
درآمدهای پایدار شهرداری بر درآمدهای
کالنشهرها به خصوص تهران ،توضیح داد:
به طور قطع تصویب این دوالیحه بر کیفی
سازی درآمدهای شهرداری تهران موثر
است؛ تجربه هم نشان داده که زمانی که
درآمدها کاهش پیدا میکند ،عموما به
سمت و سوی ساخت و ساز و شهرفروشی
روی آورده میشود.
امامی گفت :درصورت تصویب الیحه
مالیات برارزش افزوده و افزایش سهم
شهرداریها به چهار درصد و همینطور
نیز اصالح نظام توزیع پیش بینی می شود

حدود یک هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان به
درآمد شهرداری تهران از این محل افزوده
شود.
به گفته معاون شهردار تهران،
همچنین درصورت تصویب الیحه
درآمدهای پایدار و تغییر نکردن مفاد آن

سرقت قطعات پلههای برقی در تهران

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از حل
مشکل خرابی پله های برقی و آسانسور پل های عابر مکانیزه خبر داد.
وحید سرلک در مورد وضعیت پل های عابر مکانیزه که بخش زیادی از تماس
های مردمی با سامانه  ۱۳۷را به خود اختصاص داده است گفت :تا چندی پیش
مدیریت پل های برقی عابر پیاده در سطح شهر مدیریت چندگانه داشت بگونه ای که
اداره آنها در اختیار منطقه یا سازمان خدمات شهری بود و مدتی است که مدیریت
این پله های برقی به سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران سپرده شده است.
وی با بیان اینکه  ۱۲۱پل عابر مکانیزه در سطح شهر تهران داریم که  ۴۷۴یونیت
پله برقی و  ۱۷آسانسور بر روی این پل های مکانیزه قرار دارد ،افزود :زمانی که ما
مدیریت پل های عابر مکانیزه را در اختیار گرفتیم از  ۴۷۴پله برقی ۱۶۹ ،پله خراب
بود و از  ۱۷آسانسور نیز  ۱۴آسانسور خراب بود.
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به
مشکالت تحریم و نوسانات ارز گفت :با انتخاب پیمانکار تاکنون از این تعداد آسانسور
و پله برقی خراب و خاموش ۱۱۰ ،پله برقی فعال شده و  ۱۰دستگاه آسانسور نیز
به مدار فعالیت برگشتند و براین اساس می توان گفت که تاکنون مشکل  ۸۰درصد
خرابی های پل های عابر مکانیزه رفع شده است.
سرلک با تاکید بر اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته می بایست تا
آخر آذرماه سالجاری قطعات مورد نیاز پله برقی و آسانسورها به دستمان برسد تا
مشکالت مابقی پل های مکانیزه نیز رفع شود ،افزود :بررسی ها نشان داد که برخی پل
های مکانیزه قدیمی هستند بگونه ای که  ۱۵سال است که پله های برقی آن در حال
فعالیت است و باید برای تعمیر این پل های قدیمی فکری اندیشیده شود.
وی با اشاره به سرقت قطعات پل های مکانیزه گفت :پل های عابر پیاده در
برخی ساعات مراجعه کننده ندارند و این زمان مناسبی برای سارقان است تا نسبت
به سرقت قطعات آسانسور یا پله برقی های این پل ها اقدام کنند که به همین دلیل
برای همه پل های عابر مکانیزه نگهبان تعیین کردیم تا هم از نظر ایمنی و هم نظافت،
وضعیت این پل ها بهبود پیدا کند.

در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی
پیش بینی میشود بین  ۹۰۰تا یک هزار
و  ۱۰۰میلیارد تومان به درآمد شهرداری
تهران اضافه شود.
او این را هم گفت که :بی تردید این
الیحه تأثیر قابل مالحظهای بر عملکرد

خواهد داشت و تصویب آن میتواند آهنگ
فعالیتهای عمرانی و خدماتی در شهرهای
بزرگ و به ویژه تهران را متناسب با شکل
تصویب آن تغییر دهد.
در اردیبهشت امسال شاید همگان
تصور می کردند پس از  ۳۷سال
شهرداریها صاحب دستورالعمل قانونی
برای کسب درآمدهای پایدار شدند،
چهاردهم اردیبهشت  ،۱۳۹۹نمایندگان
مجلس شورای اسالمی الیحه درآمدهای
پایدار شهرداریها را برای تامین نظر
شورای نگهبان اصالح و تصویب کردند .اما
شورای نگهبان به این الیحه و همینطور
الیحه مالیات بر ارزش افزوده ایرداهایی
وارد کرد و برای رفع ایرادات ،این دو الیحه
را به مجلس شورای اسالمی برگشت داد.
الیحه درآمدهای پایدار با هدف
اصالح نظام مالی شهرداریها به خصوص
ناپایداری و اتکای بیش از حد درآمد
شهرداریها به عوارض ساختمانی تدوین
شده است.

شهر خوب،شهر ارتباطی

در عالم ارتباطات هیچ چیز به اندازه ارتباط دو سویه ثمر بخش نبوده و اگر طرفین
در هر جایگاه و مقامی بتوانند به صورت رو در رو به بیان نظرات و دیدگاه ها بپردازند
اثر گذاری آن از ارتباط یک سویه ولو در مسیر درست بهتر است.
در شهرداری تهران ،سامانه  ۱۸۸۸و همچنین مالقات های مردمی ،محفلی برای
بیان نظرات و دیدگاه های شهروندان است و شهرداران مناطق نگاهی ویژه به بحث گفت و
شنود با شهروندان دارند و بدون تردید نمی توان به عمق مشکالت پی برد مگر با راهنمایی
و همراهی شهروندان .با وجود شیوع بیماری کرونا ،مالقات های مردمی در منطقه  ۱۷به
صورت هفتگی و به صورت تلفنی برگزار می شود اما با ایجاد یک شبکه گسترده ارتباطی
می توان به داشتن شهری خوب و منطقه ای خوب امیدوارتر شد« .شهر خوب شهر
ارتباطی» طرحی است که در آن تعدادی از نخبگان ،معتمدان ،فرهیختگان و ذینفعان
منطقه  ۱۷در قالب گروههای مختلف دعوت می شوند تا هر هفته با یک گروه نشستی
برای گسترش تعامالت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شود .هدف اصلی
این طرح برقراری تعامل و ارتباط دو سویه بین مدیران شهری و معتمدین ،نخبگان ،
فرهیختگان و موثران محلی فعال در حوزه های مختلف و مرتبط با مدیریت شهری برای
رفع گره های ارتباطی و بررسی زمینه های ارتقای مشارکت مردمی و اطالع رسانی موثر به
شهروندان ،بررسی زمینه های بهبود عملکرد ارتباطی مدیریت شهری ،ارتقای مشارکت های
مردمی ،گسترش نشاط اجتماعی و گسترش دوستی میان مدیریت شهری و شهروندان
است .قصد داریم روزهای سه شنبه را در منطقه  ۱۷به موضوع «شهر خوب ،شهر ارتباطی»
اختصاص دهیم .برای این برنامه افراد خاصی شناسایی شدند از جمله گفتگو با ائمه جمعه،
معتمدان محالت ،سرمایه گذاران ،اصناف مختلف و خیرین که اولین اثری که این اتفاق دارد
این است که تعامل شکل می گیرد و گروه های مختلف که هر کدام نمایندگی بخشی از
مردم منطقه را بر عهده دارند مشکالت خود را با شهرداری در میان می گذارند و شهرداری
نیز هم حرفهای آنها را به خوبی می شنود و هم حرفهای خود را به خوبی به گوش این
افراد و در پی آن شهروندان می رساند .به نظر می رسد دریچه تازه ای برای گفتگو و تعامل
باز شده و با یک شهر ارتباطی مناسب به دنبال رقم زدن یک شهر خوب هستیم تا تهران
شهری برای همه باشد.

گفتگو با شهردار منطقه  ۶درباره آخرین وضعیت بدهی های دولت ؛

تعیین تکلیف  ۱۰۰۰میلیارد بدهی نهادهای دولتی به شهرداری منطقه ۶

با تعیین تکلیف بدهی های وزارت راه
و شهرسازی به شهرداری منطقه  ۶حدود
 ۲۰۰میلیارد تومان از بدهی های سه هزار
میلیارد تومانی نهادهای دولتی کم شد و
طبق پیش بینی ها تا اواسط سال آینده
حدود هزار میلیارد تومان از این بدهی ها
به صورت اسناد خزانه جابجا خواهد شد.
تورج فرهادی ،شهردار منطقه  ۶در
گفتگو با خبرنگار شهر درباره بدهی های
نهادهای دولتی به شهرداری این منطقه
گفت :یکی از پرونده ها که مربوط به
ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود به
صورت تهاتر در اسناد خزانه تعیین تکلیف
شد و در حساب و کتاب شهرداری نشست
ولی برخی از ساختمان ها مانند استانداری
و برخی نهادهای نظامی همچنان بالتکلیف
است .همچنین با مرکز آمار مذاکراتی برای
تعیین تکلیف در حال انجام است.
او با اشاره به اینکه شهرداری منطقه
همچنان پیگیر این مطالبات است ،افزود:
از سه هزار میلیارد تومان بدهی نهادهای
دولتی حدود  ۲۰۰میلیارد تومان آن انجام

شده و چند سند نیز در گردش است که
می توان پیش بینی کرد تا اواسط سال
آینده حدود هزار میلیارد به صورت اسناد
خزانه جابجا خواهد شد.
فرهادی توضیح داد :شهرداری به
دنبال این نیست که از طریق نقدی
مطالبات را وصول کند بلکه نهادها
میتوانند مطالبات را از حسابهای فی
مابین دولت و شهرداری به صورت اسناد
خزانه جابجا کنند که با این کار مسائل
ساماندهی می شود و کار شکل قانونی به
خود میگیرد.
شهردار منطقه  ۶ادامه داد :علت
فشارهای شهرداری این است که مسائل
پیشگیرانه باشد تا فرد یا نهادی بدون
مجوز ساختمانی را بنا نکند .او در ادامه
افزود :نهادها برای ساخت و ساز نقشه ها را
خودشان تهیه و مهندسین را انتخاب می
کنند و خودشان وارد فاز اجرا می شود
اما تنها چیزی که از شهرداری می گیرند
مطابقت بر و کف است و شهرداری در سایر
امور دخالت نمی کند و فقط در پایان کار،

مسائل را کنترل میکند که آیا بر اساس
نقشه ای که خودشان ارائه دادند ساخته
شده یا خیر.
فرهادی با تاکید بر اینکه در این
مساله باید همه نهادها همکاری همه جانبه
داشته باشند که متاسفانه این مساله کم
رنگ است ،عنوان کرد :حتی وقتی برخورد
قانونی میشود گله مندی نهادها را به
دنبال دارد اما در واقع وظیفه ذاتی و قانونی
شهرداری این است که نظارت و برخورد
کند .حتی اگر در دوره ها و سالهای
گذشته کارهای خالف ضابطه قانونی اتفاق
افتاده باید اصالح شود.
او گفت :هر اتفاق ،ساخت و ساز
و فعل و انفعال عمرانی که قرار است
در ساختمانها و فضای باز و اماکن
و نهادهای دولتی انجام شود اگر با
هماهنگی شهرداری و احترام متقابل و
بر اساس چارچوب ،موازین و پروتکلهای
تعریف شده باشد هم زحمت شهرداری
کمتر میشود و هم نهادها بهتر میتوانند
امور خود را پیش ببرند و اگر خارج از

آن باشد عواقب و حواشی و مشکالت را
منجر خواهد شد.
فرهادی در پایان به همکاری
شهرداری این منطقه با برخی از نهادها
در شرایط بحران کرونا اشاره کرد و
توضیح داد :شهرداری منطقه  ۶رای های
ماده صد صادر شده درباره درمانگاهها
و بیمارستانهای دولتی و خصوصی،
استارتاپها ،مراکز آموزشی و مهندسی
را در شرایط فعلی اجرا نمی کند تا
کمبودی در این موضوعات برای مردم
به وجود نیاد ولی وقتی از این فضا خارج
شویم باید این موضوعات از طرف نهادها
شفاف شود.

از ابتدای فروردین تا پایان آبان ۱۳۹۹؛

مراجعه  ۱۱۱۴۰۰۰دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران

آمار مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی شهر
تهران از ابتدای امسال تا پایان آبان در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته ،حدود دو درصد افزایش یافته
است.
حسین مقدم ،مدیرعامل ستاد معاینه فنی
خودروهای تهران در گفتگو با شهر ،ضمن اشاره به
مراجعه یک میلیون و  ۱۱۴هزار دستگاه خودرو به
مراکز معاینه فنی شهر تهران از ابتدای امسال تا پایان
آبان ،گفت :این آمار در مقایسه با سال گذشته حدود
دو درصد افزایش داشته است .در حال حاضر روزانه
چهار هزارو پانصد دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی
شهر تهران مراجعه میکنند که وضعیت مراجعات در
شرایط عادی قرار دارد و تقریباً تمامی مراکز مراکز

فاقد صف انتظار هستند.
او با بیان اینکه  ۷۹۷هزار از یک میلیون و ۱۱۴
هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات نخست بوده
است ،افزود ۱۷ :درصد از مرجعات نخست در آزمون
آالیندگی گازهای خروجی از اگزوز ۱۱ ،درصد در آزمون
همراستایی چرخها ۵ ،درصد در آزمون کمک فنر۱۴ ،
درصد در آزمون تست ترمز و  ۱۶درصد به علت عیوب
ظاهری مردود شدهاند.
به گفته مقدم؛ در مجموع  ۳۷درصد از خودروها
به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه
نخست نشدهاند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با
اعالم اینکه در هشت ماه گذشته  ۷۵۴هزار گواهی معاینه
فنی صادر شده ،گفت ۲۰۹ :هزار گواهی صادر شده مربوط
به معاینه فنی برتر است .در مجموع حدود  ۲۶درصد از
خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران
دارای معاینه فنی برتر هستند.
او درباره نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی در تعطیالت
دو هفتهای کرونایی ،توضیح داد :معاینه فنی به عنوان
خدمات زیرساختی در موضوع کنترل خودروها محسوب
شده و در مجموعه مشاغل گروه یک قرار میگیرد.
بنابراین ما نیز تابع تصمیمات دولت محترم و ستاد ملی
مبارزه با کرونا بوده و در این ایام ادامه فعالیت خواهیم

داد .تالش میشود بدون خدشه دار شدن و توقف خدمت
رسانی به مردم ،نیروی کار فعال در مراکز معاینه فنی را
بر اساس رعایت پروتکلهای بهداشتی به یک سوم تقلیل
داده شود تا به سهم خود به قطع زنجیره انتقال کرونا
کمک کرده باشیم.
مقدم در ادامه با اشاره به آغاز آزمون شدت صوت در
مراکز معاینه فنی ،گفت :آبان امسال از  ۱۰هزار و ۳۶۸
دستگاه خودرو آزمون شده ۹۶ ،دستگاه خودرو به دلیل
صدای صوت باالتر از حد مجاز ،مردود شدند .فرایند این
آزمون به نحوی است که اگر در زمان کنترل بخشهای
ظاهری خودرو ،آزمونگران صدایی غیر متعارف و یا بیش
از حد را از موتور وسیله نقلیه و یا سیستمهای هشدار
دهنده (بوق) شناسایی کنند ،وسیله نقلیه را به قسمت
آزمون سنجش شدت صوت که دارای شرایط محیطی
الزم است هدایت و نسبت به انجام این آزمون در دور
موتور مشخص و ثبت نتایج حاصل از آن در سامانه سیمفا
اقدام میکنند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در
پایان تأکید کرد :شهروندان جهت اطالع از آخرین وضعیت
کاری مراکز پیش از مراجعه به سایت رسمی ستاد معاینه
فنی خودروهای تهران مراجعه کنند .همچنین در مدت
زمان اداری میتوانند در صورت هرگونه سوال با سامانه
پاسخگو  ۹۶۰۰۶۰۰۰تماس حاصل کنند.

خبر كوتاه
موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار میکند ؛

نمایشگاه مجازی نقاشی «نگاهی تازه
به عناصر و نقوش هنرهای ایرانی»

موزه هنرهای دینی امام علی(ع) نمایشگاه
مجازی نقاشی «نگاهی تازه به عناصر و نقوش
هنرهای ایرانی» را با نمایش  ۳۰اثر از آثار موجود
در گنجینه موزه برگزار میکند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر،
موزه هنرهای دینی امام علی(ع) نمایشگاه مجازی
نقاشی «نگاهی تازه به عناصر و نقوش هنرهای
ایرانی» را با نمایش  ۳۰اثر از آثار موجود در گنجینه
موزه با تاکید بر طرح و نقشهای ایرانی اسالمی
برگزار میکند .در این نمایشگاه از یکم تا  ۳۰آذرماه
هر شب یک اثر در صفحه اینستاگرام موزه به نمایش
در میآید.
این نمایشگاه مجازی با نمایش آثاری از
هنرمندانی چون پرویز کالنتری ،حسین همدانی،
شهال حبیبی ،محمدعلی ترقی ،ناصر آراسته،
ابوالحسن افشار ،اسداهلل کیانی ،الهه مقدمی ،جواد
حکیمی ،حسین محجوبی ،علیاکبر صادقی ،علی
شیرازی ،فضلاهلل طباطبایی ،قدرت اهلل عاقلی و
محسن یونسی برپا میشود.
هنرمند ایرانی با بهره گرفتن از بستر حکمت
و عرفان اسالمی در فضایی نمادین به آفرینش
میپردازد ،گاهی به شیوه کام ً
ال مجرد و انتزاعی،
گاهی الهام گرفته از واقعیت ملموس و گاهی نیز
با اغراق در ویژگیهای واقعی نقوش خاصی را با
عملکردهای متفاوت نقش میکند.
آثاری که از گنجینه موزه انتخاب شده ،نمونههای
بارزی از نقاشیهایی است که در یک سده اخیر از
نقوش و نمادهای ایرانی به شکلهای مختلف و در
سبکهای متفاوت بهره گرفته که با وجود اختالف
شیوه ،دارای اشتراکهای فراوانی در محتوا هستند.
عالقهمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند به
صفحه اینستاگرام موزه هنرهای دینی امام علی(ع) به
نشانی  iaram_artمراجعه کنند.

طرح حمایتی از قشرهای آسیب پذیر
در منطقه ۲

فرمانده بسیج منطقه  ۲گفت :برنامه های
گرامیداشت هفته بسیج با محوریت حمایت از
قشرهای آسیب پذیر از ویروس کرونا و تکریم خانواده
شهدا برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه،۲
علی بیات ،فرمانده بسیج این منطقه با اشاره به
اینکه همزمان با هفته گرامیداشت بسیج برنامه های
فرهنگی و حمایتی متعددی اجرا می شود گفت:
بسیج در خدمت رسانی به مردم در زمانهای مختلف
آمادگی کامل داشته و از اولین روزهای شیوع کرونا
در صف مقدم مقابله با این ویروس قرار داشت.
او افزود :در همین راستا دومین مرحله طرح
برکت علوی در راستای تأکید رهبر معظم انقالب
مبنی بر ضرورت ایجاد طرح مواسات و کمک مؤمنانه
همزمان با هفته گرامیداشت بسیج برای یاری
رساندن به اقشار آسیب پذیر اجرا میشود.
بیات در ادامه اجرای طرح مستاجران خدا با
همکاری شورایاران و خیرین وسازمان های مردم
نهاد محلی و نظارت مرکز خدمات اجتماعی منطقه
را ازدیگر برنامه ها برشمرد و گفت :این طرح در
قالب کمک مادی و معنوی به خانواده هایی که دراثر
ایپدمی کرونا دچار مشکالت متعدد شده اند اجرا
می شود.
فرمانده بسیج منطقه  ۲به مشارکت در مرمت
خانه های خانواده های معظم شهدا اشاره کرد و
گفت:به منظور تجلیل از خانواده های شهدا و خدمات
رسانی به آنها ،منازل فرسوده آنها بازسازی می شود.
او غبارروبی گلزار شهدای گمنام  ،برگزاری
مسابقات فرهنگی به صورت مجازی و همچنین تولید
محتوا و کلیپ و قیلم کوتاه از اقدامات بسیج در
مسیر سازندگی و امید آفرینی و خدمت رسانی در
سطح کشور و انتشار در فضای مجازی ازدیگر برنامه
های این هفته است.

چرا باید مصرف پالستیک را کم کنیم؟

اواخر قرن نوزدهم بود که یک خبر خوش برای
جهانیان منتشر شد و این خبر این بود که بشر
توانست مادهای به نام پالستیک را اختراع کند ،ماده
ای که قرار بود به بهبود کیفیت زندگی انسانها در
کره زمین کمک کند.
پالستیک قرار بود مصرف آب را کم کند ،قرار
بود مالحظات بهداشتی را ارتقا دهد اما عمال نه تنها
این اتفاق رخ نداد بلکه اکنون یکی از مهلکترین
موادی که در طبیعت وجود دارد ،پالستیکها هستند.
پالستیکها سبب مرگ دست کم صد هزار جاندار
آبزی در سال و یکی از مهمترین عوامل انقراش
گونه های ارزشمند روی کره زمین به شمار میروند.
پالستیکها یکی از مهم ترین عواملی هستند که
میزان نفوذ آب در خاک را کاهش میدهند و سبب
خشکی آبخوانها و کاریزها میشود .این ماده سبب
میشود تا فرسایش خاک به عنوان ارزشمندترین
ماده غذایی افزایش یابد .پالستیکها وقتی که خرد و
تجزیه میشوند ،به اشتباه به عنوان غذا مورد استفاده
دام ،پرندگان و دیگر حیات وحش قرار میگیرد و
در زنجیره غذایی وارد حیات انسانی شده و سونامی
بسیاری از بیماریها از جمله سرطان و بیماریهای
گوارشی را تشدید میکند.
در مجموع امرز بشر به این نتیجه رسیده است
که باید تالش بی امانی را انجام دهد تا جایی که
امکان دارد دوباره مصرف پالستیکها را کاهش دهد.
متاسفانه در شهر ما ،تهران ،میزان حجم و وزن
پالستیکها از میزان حجم و وزن دیگر زبالههای
خشک از جمله چوب ،کاغذ و شیشه و فلزات
بیشتر است و این نکته نشاندهنده این است که
متاسفانه مصرف پالستیک در ایران به طرز شتابان و
نگرانکنندهای در حال افزایش است.

