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نهادينه كردن فرهنگ
عفاف و حجاب در جنوب
شرق تهران
در نهمين نشست شوراي فرهنگي،
ورزشي و اجتماعي منطقه ،14فرهنگ
استفاده از پوشش مناسب اسالمي
و راه كار نهادينه سازي آن در جنوب
شرق تهران بررسي شد.
شهردار اين منطقه با تأكيد بر
اهميت گسترش عفاف و حجاب در
جامعه اسالمي گفت :شهرداري اين
منطقه براي تشويق شهروندان با
نصب پوسترها و بنرهايي با مضامين
حفظ عفاف و حجاب با استفاده از
آیات و روایات اسالمی ،تبليغات
محيطي گسترده ای را در سطح شهر
انجام می دهد.
علي محمدنژاد افزود :در ادارهها
و نهادهاي منطقه اقدامات تشویقی
را صورت ميدهيم تا کارکنان به
استفاده از حجاب برتر ترغیب شوند.

 14مسجد در جنوب
تهران صاحب گلدسته
ميشود

معاون فرهنگي و اجتماعي منطقه
 20از احداث گلدسته ،مفروش
كردن و رسيدگي به وضعيت ظاهري
14مسجد اين منطقه طي سال جاري
خبر داده و گفته است :در سال جاري
بيش از  7ميليارد ريال اعتبار براي
بهسازي مساجد اين منطقه اختصاص
يافته است.
حبيباهلل غفوري در ادامه مفروش
كردن مساجد با استفاده از فرشهاي
سجادهاي شكل را از اين اقدامات
عنوان كرد و افزود :تاكنون براي 68
مسجد فرش خريداري شده است
و مابقي مساجد نيز تا پايان سال به
فرشهاي سجادهاي تجهيز ميشوند.

تابلوهاي تهران چه از نوع ترافيكي و چه از
نوع تبليغاتي بايد از سوي مديريت شهري
بازرسي ،بازنگري و اصالح شود تا اشكاالت
آن به صفر برسد .انتخاب طراحي ،ساخت،
رنگ ،اندازه و محل نصب تابلو در شهر يك
موضوع كام ً
ال پيچيده و فني اس��ت كه بايد
با حسابگري و مطالعه انجام شود .محتواي
تابلوه��ا نیز پس از طی این مراحل بس��یار
مهم است اما در تهران برخی از نكات فوق
رعايت نميش��ود و مشكالتي را براي مردم
ايجاد ميكند.

از جمله تابلوهاي عجيب و غريب تهران يكي
در خيابان دزاشيب ،خيابان كريمي است .در اين
خيابان شش متري كه به خاطر ايستادن اتومبيل
در دو جهت همواره س��ه متر بيشتر عرض تردد
وجود ندارد ،تابلوي هدايت مس��ير به ابعاد  2متر
در  2متر نصب شده است.
چه محاسباتي صورت گرفته كه نصب تابلوي
به اين بزرگي را موجب ش��ده اس��ت؟ در عوض،
در بزرگ��راه هم��ت خروجي ته��ران و كن ،يك
تابلوي غيراس��تاندارد كوچك به ابعاد  30سانت
در 50سانت براي كساني كه قصد انتخاب مسير
كن را دارند نصب ش��ده كه رانندگان بايد به يك
متري آن برس��ند تا تشخيص دهند راه كن كدام
است و به همين دليل اغلب رانندگان پس از رد
ش��دن از تابل��و آن را ميبينن��د و ناگزیر از دنده
عقب در بزرگراه هستند.
در همان خيابان دزاش��يب یک خيابان فرعي
وجود دارد كه از هر دو س��ر ورود ممنوع است و
ساكنان خيابان س��رگردان و حيران ماندهاند كه
حركتشان از كدام جهت مطابق قانون است؟
مهندس ميرفاضل نيكزاد كارش��ناس ارش��د
مديري��ت و برنامهريزي ش��هري درباره تابلوهاي
پايتخت ميگويد« :در سراس��ر شهر بسته به نوع
معابر و نوع تابلو و نوع پيام بايد براي ابعاد تابلوها
تعريف مناسبي بشود و محل نصب آن نيز داراي
تعريف باش��د .ب��ه عقيده من ،باي��د مجموعهاي
متش��كل از مهندس ترافيك ،روانش��ناس ،طراح
و هنرمند تش��كيل ش��ود ك��ه بتوان��د تابلوها را
ساماندهي كند».
در بزرگراه همت مسير شرق به غرب در تقاطع
بيمه دانا تابلوي بزرگ تبليغاتي نصب ش��ده كه
در تضاد با آموزههاي راهنمايي و رانندگي است.
مأموران راهنمايي و رانندگي در شبانهروز ،تعداد
زيادي از موتورس��واران شهر را به دليل نداشتن
كاله ايمني متوقف يا جريمه ميكنند اما تصویر
موتورسوار تابلوي تبليغاتي تقاطع بيمه دانا كاله
ايمني به سر ندارد و هر روز هزاران نفر كه از اين
مسير تردد ميكنند آن را ميبينند.
مهندس صنيعي كارش��ناس ارش��د مديريت

مهرداد حقگو

قاب زيبايي در همسايگي پايتخت

رنگ های بی حساب و کتاب
در دفتر شهر

از سوي ديگر يكي از نكاتي كه درباره تابلوهاي
ش��هري معتقد اس��ت« :گاهي اوق��ات تابلوهاي
تبليغات��ي از نظر فرهنگي ،تربيت��ي و گاهي نيز تبليغات��ي رعايت نميش��ود ،ممنوعيت هرگونه
از لح��اظ فيزيكي به ش��هر و س��اكنان آن لطمه فعاليت در حريم راهها اس��ت بط��وري كه طبق
قوانين در راههاي درون ش��هري و برونش��هري
ميزند».
او ميگوي��د« :تابلوهاي تبليغاتي كه در معابر نباي��د هيچگون��ه فعاليتي صورت بگي��رد اما در
نصب ميشود از لحاظ محتوا بايد خيلي سنجيده ته��ران به حري��م راهها در داخل و خارج ش��هر
و حساب شده باشد چون رانندهاي كه بايد تمام همواره از س��وي تابلوهاي تبليغاتي دستاندازي
ه��وش و حواس خود را ب��ه رانندگي بدهد نبايد ميشود و هيچ مديريتي بر آن نيست.
رن�گ روي رن�گ ،آس�فالت روي
در مع��رض تابلوهايي قرار گي��رد كه كارايي او را
بهعنوان راننده مختل كند .متأسفانه در تابلوهاي آسفالت
تبليغات��ي معابر و بزرگراهه��اي تهران اين نكات
در ته��ران هنگام س��فر از خياباني به خيابان
ناديده گرفته ميشود».
ديگر ،رنگهاي متفاوتي ديده
مهن��دس نيك��زاد نيز در
ميش��ود .جدولها يكي سياه
جدولها يكي
اين باره ميگويد« :اس��تفاده
و سفيد اس��ت ،ديگري زرد و
از عب��ارات تنشآفري��ن در
سياه و سفيد است ،قرمز ،يكي سبز و سفيد است،
رفتار رانن��ده تأثير ميگذارد
ديگري آبي و سفيد و از همه
ديگري زرد و
و مخصوص��اً اگ��ر محت��واي
جالبتر اينكه در يك منطقه
قرمز ،يكي سبز و
تابلوهاي تبليغات��ي به منافع
چن��د رنگ باش��د و از آن هم
مس��تقيم راننده اش��اره كرده
سفيد است ،ديگري جالبت��ر در بزرگ��راه هم��ت
باش��د ميتوان��د ب��ه فجايعي
اس��ت ك��ه از چپ به راس��ت
آبي و سفيد و از
منج��ر ش��ود و بط��وري كه
س��ياه و س��فيد و از راست به
گزارشه��ا نش��ان ميده��د
همه جالبتر اينكه چپ سبز و سفيد است .حتی
برخ��ي مواق��ع رانن��دگان در
اينش��بهه به ذهن ميرس��د
بزرگراهها دنده عقب ميآيند
در يك منطقه چند که در اين قس��مت شهرداري
كه جمالت تابلوهاي تبليغاتي
ناحيه يا منطق��ه نظر خاصي
رنگ باشد
را بخوانند».
روي رنگ نداش��ته است و به
به اعتق��اد نيكزاد تابلوهاي
كارگران قلم به دست سفارش
تبليغاتي كه داراي آگهيهاي برنده ش��دن مبالغ كرده طبق س��ليقه خود جدوله��ا را رنگ بزنند
زياد پول ،ايجاد فرصت پولي و ش��غلي مناسب و چنانچ��ه در بزرگ��راه كاوه ش��اهكاري از چه��ل
از اين قبيل است توجه رانندگان را جلب و آنها را رنگ ديده ميش��ود ك��ه اوج تالش رنگكاري را
ب��ه كارهاي خطرآفرين وادار ميكند و اگر منافع ميرس��اند بطوري كه يك تكه به رنگي و تكهاي
مادي تابلوهاي تبليغاتي موضوع تعيين كنندهاي ديگر به رنگ ديگر است.
نبود ،ميتوانس��تيم اميدوار باشيم كه شهرداري
ش��گفتي ديگر اينكه كافي اس��ت شهرداري
بتواند روي آن مديريت كند.
تصميم بگيرد كوچه يا خياباني را آس��فالت كند.

همه كارها هم كه بر چرخ مراد بچرخد و با خون
دل خوردن اهالي ،خيابان آس��فالت شود ،تازه از
فرداي آس��فالت كاري برنامهريزي حفاران شهر
براي تخريب آس��فالت و زير بستر آسفالت كوچه
آغاز ميش��ود .اي��ن يكي از ش��گفتيهاي تهران
اس��ت كه برخی م��وارد وقتي خياباني آس��فالت
ميش��ود آبهاي س��طحي و آب ب��اران به جاي
اينكه در كانال خيابان جاري ش��ود وسط و كف
آسفالت درياچه ميس��ازد و وقتي آسفالتكاري
انجام شود ،تازه ش��هرداري و ديگر دستگاههاي
متخصص در امور كندهكاري ش��روع ميكنند به
كندن آسفالت نو.
اول��ي چهار تا چهار تا چال��ه درختكاري حفر
ميكن��د و در آن نهال ميكارد و پس از يك ماه
درخته��ا را از جا بيرون م��يآورد و در پيادهرو
م��يكارد .دوم��ي ي��ادش ميافتد كه قب� ً
لاقرار
ب��وده دو تا كابل در وس��ط خيابان اضافه ش��ود
و همان وس��ط را كندهكاري ميكن��د و كابلها
را ميخواباند .س��ومي متوجه ميش��ود كه طبق
طرحي اصالحي از سال 1347شمسي قرار بوده
ي��ك لوله  5اينچ از عرض اين خيابان رد ش��ود.
پس او هم كنده كاري ميكند و لولهاي ميگذارد
و يك��ي ديگر ي��ادش ميافتد كه در قس��متي از
خيابان بايد لولهاي را از جا در ميآورده و دو سر
آن را كور ميكرده و حاال بايد آسفالت را حفاري
كند .او هم پروژهاش را اجرا ميكند و آنچه براي
ساكنان باقي ميماند خيابان يا كوچهاي است با
آسفالت نو كه از آسفالت  40ساله قبلي خرابتر
و زخميتر است.
ت��و گويي كن��دهكاران آس��فالت خيابانهاي
ته��ران در مس��ابقهاي نانوش��ته ب��ا همديگر بر
س��ر خرابكاري آس��فالتهاي نو عهد بستهاند و
خيابانه��اي تهران را رصد ميكنن��د كه هرگاه
آسفالت شد ،به جانش بيفتند.

كاخ مرواريد در مهرشهر كرج در ضلع شرقي بلوار امام خميني(ره) يكي از
جاذبههاي تاريخي سياحتي اين شهرستان است كه در قسمتي از زمينهاي
 111هكتاري مهردشت بنا شده است.
اين كاخ از نظر تلفيق نمادهاي هنر سنتي با معماري جديد از جمله بناهاي
شاخص كشور به شمار ميآيد .بناي اين اثر ملي داراي  2500متر مساحت،
شامل فضاهاي متعددي از جمله سالن پذيرايي ،سينما ،بيليارد و استخر است.
يكي از مهمترين و زيباترين فضاهاي كاخ ،اتاق صدف است كه داراي تزئينات
مختلفي بوده و نماي بيروني آن حلزوني شكل ساخته شده است .در طراحي
فضاي بيروني كاخ به منظور ايجاد منظر طبيعي ،درياچهاي از سه طرف بنا
را احاط��ه كرده و به طور كلي در ش��كلگيري و تزئينات س��اختمان كاخ از
موجودات دريايي الهام گرفته شده است.
ديگ��ر جاذبه تاريخي س��ياحتي ك��رج ،حمام مصب��اح در محله قديمي
مصباح در محله مركزي ش��هر اس��ت؛ بنايي كه متعلق به دوره قاجار است
و به دنبال پديد آمدن محالت مس��كوني در اين منطقه س��اخته شده است.
بقاياي برجقلعهاي قديمي نيز در ضلع ش��رقي بنا مشاهده ميشود كه بر اثر
حفاريهاي غيرمجاز قسمت اعظم آن تخريب شده است .سربينه يا رختكن
اين اثر ملي شامل يك گنبد مركزي است و در طرفين آن چار طاق چشمه
آجري با گنبدهاي كوچكتر يا گرهپوش ديده ميشود.
ب��رج آرامگان��ي ميدانك با قدم��ت دوره تيموري در كيلومت��ر  60جاده
كرج  -چالوس در كنار روستاي ميدانك و حاشيه جاده اصلي واقع شده است.
بناي سنگي برج ميدانك يا برج تهمينه ،مقبرهاي است با پالن هشتضلعي
با يك ايوان پيش آمده در سمت غرب .پهناي ورودي ايوان حدود 3متر است
و با ضخامت ديوارهاي طرفين به حدود  5متر ميرس��د .فضاي داخلي برج
داراي پالن مربع ش��كل است كه  4قوس عقب نشسته آن در هر ضلع پالن
چليپاي��ي را در ذهن تداعي ميكند .بنا داراي تزئيناتي از جمله قاببندي و
قطاربنديهاي داخل فضاي ايوان و بقعه است .پوشش برج به صورت گنبدي
دو پوش اس��ت كه در حال حاضر پوشش بيروني از بين رفته و تنها پوشش
زيرين باقي مانده است .مصالح به كار رفته در ساخت برج از جنس سنگ ،گچ
و نوعي مالت ساروج است.
آق تپه روس��تايي است در جنوب مهرش��هر كرج و در جنوب آن ،تپهاي
باستاني به همين نام قرار دارد كه قدمت آن به هزاره سوم و چهارم پيش از
ميالد ميرسد .اين اثر ملي ،محل استقرار و سكونت اقوام مختلفي بوده است
و با بررسي و مطالعه نمونه سفالهاي جمعآوري شده از سطح تپه ،چهار دوره
تمدني و فرهنگي در اين محوطه تاريخي شناسايي شده است.
ديگر جاذبه سياحتي اين شهرستان ،تپه تاريخي مردآباد در شهر ماهدشت
است كه در آن نيز چهار دوره فرهنگي مورد شناسايي قرار گرفته است.
از جاذبههاي گردشگري زيارتي اين شهرستان ،امامزاده حسين گوراب در
جاده كرج – چالوس در روستايي به همين نام از توابع ارنگه است كه متعلق
به دوره صفوي بوده و به دليل تزئينات داخلي و كتيبههاي آن ،داراي ارزش
فراواني اس��ت .بناي اين اثر ملي و درخت چنار كهنسال داخل حياط آن ،در
دامنه كوه واقع شده و چشمانداز زيبايي دارد.
امامزادگان زيد و رحمان يا سه گنبدان در كنار راه اصلي كرج به اشتهارد
در روس��تاي رحمانيه واقع شده است .بناي اين اثر ملي متعلق به قرون  7و
 8هج��ري بوده و از نظر معماري داراي ويژگيه��اي خاص بوده و از بناهاي
شاخص مذهبي در منطقه غرب استان تهران محسوب ميشود .اين بنا داراي
سه گنبد خانه متعلق به سه دوره تاريخي ايلخاني ،تيموري و صفوي است و
تزئيناتي همچون رسمي بندي زير گنبدها و نقاشيهاي بسيار ساده با نقوش
گل و بوته از دوره قاجار دارد .بناي امامزادگان ام كبري و ام صغري (س) در
بافت قديمي اشتهارد نيز مربوط به دوره صفوي است .بناي اين اثر ملي يك
ايوان ورودي رو به شمال و يك رواق مستطيل شكل الحاقي متصل به بقعه
با گنبد س��اق دار و بلند كاشيكاري شده است .بناي ديگر مربوط به امامزاده
سليمان (ع) در شش كيلومتري شرق اشتهارد مربوط به دوره صفويه در كنار
جاده كرج – اشتهارد است.

