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برگزاري «موبايل تور» در مجموعه سعدآباد

چمدان
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 16ربيع الثاني 1434
 27فوريه 2013

«موبايل تور» عنوان برنامه فرهنگي هنري است كه در راستاي برگزاري نخستين جشنواره فيلم و عكس همراه تهران ،روز پنجشنبه دهم اسفندماه در مجموعه فرهنگي تاريخي
سعدآباد برگزار ميشود.در اين برنامه فرهنگي هنري  25نفر از عالقهمندان به عكاسي در محوطه تاريخي سعدآباد با موضوع « عكاسي خالق با تلفن همراه «به خلق اثر عكس و فيلم
ميپردازند.
شناسايي و كشف استعدادهاي جوان در حوزه فيلم و عكس،تالش در جهت شناخت ظرفيتهاي فرهنگي و ديني و تاريخي كشور با تكيه بر گستردگي تلفن همراه،افزايش زمينههاي
مناسب براي بروز خالقيت و توانهاي بالقوه فيلمسازان تلفن همراه ،افزايش زمينههاي رقابت سالم ميان عكاسان و فيلمسازان ايراني با هدف ارتقاي اين رسانه از اهداف مهم اين
جشنواره است.همچنين عالقهمندان ميتوانند در بازديد از كاخ موزههاي مجموعه سعدآباد در كارگاه آموزشي كه از ساعت  11تا  15در سالن اجتماعات كاخ ملت برگزار ميشود به
مدت  2ساعت با مباني و تكنيكهاي عكاسي با تلفن همراه و نرم افزارهاي مرتبط آشنا شوند.
«موبايل تور» با مجوز مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و حمايت و مشاركت مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد برگزار ميشود.

جشنواره رشد در اسالمشهر آغاز به کار کرد
چهل و دومین جشنواره فیلم رشد و یازدهمین جشنواره بینالمللی دانش آموزان فیلمساز
در سینما فجر اسالمشهر آغاز به کار کرد.محمود قنبرزاده در آیین افتتاحیه این جشنواره،
تولید آثار سینمایی را یکی از مهمترین رویکردهای آموزشی در قرن حاضر توصیف کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر با بیان این که هم اکنون به برکت انقالب و
نظام جمهوری اسالمی زمینه های فعالیت دانش آموزان و چهره های جدید برای ساخت و
تولید آثار سینمایی در حوزه آموزش فراهم است ،از دانش آموزان و معلمان خواست تا در
این زمینه تالش های بیشتری داشته باشند.

تپه وليران دماوند ،نماد قدمت تاريخي
دماوند شهري كهن با بيش از 500
اث��ر و بناي تاريخي اس��ت كه هر يك
گواهي محك��م بر تاري��خ ديرينه اين
ش��هر دارد و تپه وليران نمونه عيني از
يك تاريخ باستاني است.
روستاي وليران (به زبان محلي وله
رون) واقع در بخش مركزي شهرستان
دماوند در دهس��تان تاررود است .اين
روستا در فاصله چهار كيلومتري شمال
شرقي گيالوند1/5 ،كيلومتري جنوب
ش��هر دماوند و در فاصل��ه 500متري
شرق جاده آسفالته گيالوند به دماوند
قرار گرفته است.
محوطه تاريخي وليران نيز در فاصله
 500مت��ري جنوب روس��تاي وليران،
روي تپه ماهورهاي ميان اين روس��تا
در سمت ش��مال و روس��تاي شلمبه
در س��مت جنوب و در حاشيه شرقي
رودخانه تاررود واقع شده است.
سرپرس��ت هي��ات كاوشه��اي
باستانشناس��ي محوط��ه تاريخ��ي
وليران دماوند درب��اره كاوش اين تپه
ب��ه ايرنا گفت :در تيرماه س��ال 1385
هنگام عمليات خاكبرداري و تس��طيح
تپه ماهورهاي بخش ش��رقي رودخانه
ت��اررود ،تيغ��ه بول��دوزر در منطقهاي
كه در بي��ن اهالي به قلعه دختر (قلعه
سنگي ،قلعه خدا آفرين) معروف است
به آث��ار يك گ��ور تاريخ��ي و بقاياي
قطع��ات ف��راوان خمرهه��اي ب��زرگ
برخورد كرد.
محمدرض��ا نعمتي افزود :با گزارش
اهال��ي روس��تاي ولي��ران ،موضوع به
س��ازمانهاي مربوط براي بررسيهاي
بيشتر اعالم شد.
رئيس كاوش��گران تپ��ه وليران در
ادامه گفت :با كش��ف آثار ارزشمندي
در منطقه وليران دماوند باب جديدي
در عرص��ه تحقيق��ات و پژوهشهاي
باستان شناس��ي دوره اشكاني گشوده
شده است.
نعمتي ادام��ه داد :آثار نفيس و كم

نظير محوط��ه تاريخي ولي��ران نقطه
عطفي در باستان شناسي در اين دوره
تاريخي محسوب ميش��ود و ميتواند
به عنوان حلقه ارتباطي ش��رق و غرب
امپراتوري اشكاني نقش مهمي داشته
باش��د و خأل اطالعاتي ما را نسبت به
اي��ن دوره تاريخي در س��رزمين فعلي
ايران جبران كند.
وي با اش��اره به اينك��ه تپه وليران
ميتوان��د به عنوان قطب گردش��گري
منطقه دماوند محس��وب شود ،گفت:
اين در حاليس��ت كه اين تپه تاريخي
ب��ا توج��ه ب��ه آث��ار منحصر ب��ه فرد،
پتانسيلهاي گردش��گري مناسبي را
دارد كه به دليل ش��رايط جوي منطقه
و بارشه��اي متع��دد س��االنه رو ب��ه

قطاعي از هنرهاي اصيل و س��نتي با  700س��ال قدمت
نه تنها تاكنون به ثبت ملي نرسيده بلكه در حال فراموشي
است.
هنر قطاعي يا قطعه كردن كاغذ ،خلق آثار خوشنويسي يا
نقوش و طرحها به وسيله برشهاي دقيق و ظريف است به
گونهاي كه در آن هنرمند پس از طراحي قطعه خوشنويسي
يا نقاشي روي كاغذ يا مقواي سفيد يا رنگي ،آن را با قيچي
يا تيغ مخصوص ميبرد و با چسباندن آن بر زمينهاي ديگر
اثر جديدي را بهوجود ميآورد.
چنگيز س��ليمانزاده يكي از اس��تادان هن��ر قطاعي كه
س��اكن ش��هرري اس��ت و فعاليت هن��رياش را به صورت
حرفهاي از س��ال  69آغاز كرده دراين باره اظهار داشت :اين
هنر ابتدا در كشور چين همزمان با اختراع كاغذ پديد آمده
و ظاه��راً در قرن نهم هجري از چين وارد ايران ش��ده و در
ش��هرهاي هرات ،تبريز و ش��يراز بيش از ديگر شهرها رشد
داشته است.
بعدها هنر قطاعي وارد كش��ورهايي مانند تركيه،بالكان،
لهستان ،سوئيس ،فرانسه،ايتاليا وامريكا شده است.
سليمانزاده گفت :در كشور ما هنرمندان قطاعي بيشتر
روي خ��ط كار ميكنن��د ،در گذش��ته خوشنويس��ان روي
كاغذهاي دستس��از كار ميكردند ك��ه مقاومت كم كاغذ
باعث ميش��د اين آثار رفته رفته از بي��ن برود ليكن بعدها
اي��ن كار را روي كاغذهايي با گرم باال (مقوا) انجام ش��د كه
ماندگاري بيشتري داشته باشد تا نسلهاي بعدي نيز با اين
هنر زيبا آشنا شوند.
او همچنين درباره نحوه پيدايش اين هنر وكاربرد آن در
ايران اظهار داش��ت :برخي صاحبنظ��ران پيدايش اوليه اين

تخريب است.
نعمتي گفت :اين محوطه متش��كل
از دو بخش گورس��تان اشكاني (دوره
مهرداد دوم) و معماري ساساني (دوره
خس��روپرويز) در فهرس��ت آث��ار ملي
ايران به ثبت رسيد.
سرپرس��ت هي��ات كاوشه��اي
باستانشناس��ي تپ��ه ولي��ران عنوان
ك��رد :در م��دت دو فص��ل كاوش اين
محوطه (تابس��تان  85و پاييز )86آثار
غيرمنقولي چون گوري دست كنده و
زيرزمين��ي ،بقاي��اي فضاهاي معماري
منظمي مشتمل بر پي ديوار ،كفهاي
متع��دد ،گوداله��اي ذخي��ره آذوقه
و چاه��ي به عمق ح��دود  17متر كه
كاوش آن ت��ا انتها ص��ورت نگرفت ،به

هنر قطاعي
با  700سال سابقه
درحال
فراموشي است
هنر را مربوط به هنر نمايش��ي س��ايه بازي و براي س��اخت
صورتكه��ا و فيگورهاي چرمي و كاغذي ميدانند و برخي
ديگر آن را به هنر ساخت جلدهاي چرمي نسبت ميدهند.
وي كه صاحب كسب مقام اول «دعاي فرج» در نمايشگاه
قرآن ش��د ،ادام��ه داد:گروهي ديگ��ر از صاحبنظران آن را
هنري مس��تقل ميدانند كه از دياري ديگر به اين سرزمين
آمده ،ابتدا به عنوان هنري وابس��ته به خوشنويس��ي براي
جلدس��ازي،مرقع سازي ،س��اخت جدول و حاشيه قطعات
خوشنويسي و كتابآرايي كاربرد داشته و سپس با شناخت
و ايجاد ظرفيته��ا و قابليتهاي خود به عنوان موجوديتي
مستقل در جامعه هنري ايران شناخته شده است.
منتخب جش��نواره س��ال پيامبر اعظ��م(ص) با تاكيد بر

گشايش موزه موسيقي پايتخت تا پايان سال
مدير عامل ش��ركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران با
بيان اين كه موزه موسيقي پايتخت تاكنون  96درصد پيشرفت
داش��ته ،گفت :س��اخت موزه موس��يقي و در كنار آن س��اخت
مجهزترين استوديو صدابرداري و ضبط موسيقي تا پايان امسال
گشايش ميشود.
علي اصغر مونسان در مورد وضعيت موزه موسيقي و ساخت
مجهزترين اس��توديو صدابرداري و ضبط موسيقي ايران گفت:
در راس��تاي رسالت شركت توس��عه فضاهاي فرهنگي معاونت
امور اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري تهران ،س��اخت استوديو
صدابرداري و ضبط موس��يقي در موزه موسيقي ايران در مرداد
ماه  89آغاز شد و هماكنون ساخت استوديو
صداي موزه موسيقي در زميني به مساحت
 760مترمربع و زير بناي  900مترمربع در
ميدان تجريش ،خيابان مقصود بيك به پايان
رسيده است.
مديرعام��ل ش��ركت توس��عه فضاهاي
فرهنگ��ي اف��زود :وجود چنين اس��توديو و
تجهيزاتي اين امكان را براي موزه موسيقي
فراهم ميسازد تا آثاري گرانبها به گنجينه
خود بيفزايد كه ش��ايد از طرق ديگر ميسر
نباشد .استاداني هستند كه حاضر به اجراي
برنام��ه به ص��ورت اجرا يا پخ��ش عمومي
نخواهند ش��د ول��ي حاضرن��د محفوظات
ارزش��مند خود را براي چني��ن مركزي به
يادگار بگذارند.

دست آمد.
البت��ه وجود چاه نس��بتاً عميق در
باالي تپه بدون هيچ حفاظ و حصاري
ب��راي بازديدكنن��دگان و اهالي خالي
از خطر نيس��ت ،اگرچه اين حصار در
مرمت اوليه لحاظ ش��ده بود ،اما اينك
موجود نيست.
نعمتي افزود :س��ه ريتون سفالي به
ش��كل بز كوهي و يك ريتون به شكل
كفش ،ي��ك نمونه آمفوراي س��فالي،
هفت عدد س��كه نقره(دوره اشكاني)،
هش��ت عدد سكه نقره(دوره ساساني)،
س��ه قطعه استروكا(س��فال نوش��ته)،
تعدادي مهره از جنس عقيق ،شيش��ه
و قي��ر طبيعي و قطعه مهري از جنس
س��نگ آه��ن از جمله آث��ار منقول به

دست آمده است.
وي قطع��ات خمرههاي س��فالي
ذخي��ره آذوق��ه و ظ��روف ن��وع
آشپزخانهاي ،اشيايي از جنس نقره،
مفرغ و آهن از جمله حلقه ،انگشتر،
النگ��و ،س��رنيزه ،س��رپيكان ،زوبين،
انواع چاقو ،گوشواره ،سگك كمربند،
انواع ميخ ،سوزن ،گيره سر و اشياي
تزئيني و همچنين اشياي شيشهاي،
س��نگي ،چوبي و قيري ش��امل انواع
مهرههاي تزييني به اشكال مختلف،
چاقوتيزك��ن و س��ردوك و بقاي��اي
پارچ��ه و چرم را از ديگ��ر يافتههاي
كاوش برشمرد.
رئي��س كاوش��گران تپ��ه ولي��ران
خاطرنش��ان ك��رد :ب��ا وج��ود انج��ام

مونسان تاكيد كرد :اين طرح به منظور ضبط آثار ارزشمند
موسيقي اصيل ايراني در حافظه استادان اين فن محفوظ مانده
و انتقال آنها به نس��ل جديد ارائه شده كه در عين حال قابليت
استفاده از آن به عنوان تاالر كنسرت كوچك (براي اجرا و ضبط
همزمان اين آثار) لحاظ شده است.
وي در ادامه پيرامون كاركردهاي موزه موسيقي اظهار كرد:
وجود اس��توديويي كه صداي مطلوبي را بتوان در آن ضبط كرد
حق طبيعي جامعه موسيقي تلقي ميشود و ساخت «استوديو
موزه موس��يقي» نيز در همين راستا صورت ميگيرد .عالوه بر
امكانات و فضاي گس��ترده كه امكان ضبط اركسترال را فراهم
ميكند فضاي��ي نيز براي كس��اني در نظر
گرفته شده كه دوست دارند از نزديك شاهد
ضبط اين آثار باش��ند .ظرفيتي بين  70تا
 100نفر به همين منظور تدارك ديده شده
تا در فعاليتهاي علمي و پژوهشي نيز امكان
استفاده از اين استوديو وجود داشته باشد.
وي اف��زود :اين اس��توديو ك��ه به لحاظ
س��اختاري و تكنولوژي اس��تفاده ش��ده در
تجهي��زات و سيس��تمهاي ديجيتال صدا و
خصوص��اً پانلهاي آكوس��تيك مجهزترين
استوديو ضبط موسيقي و صدابرداري است
در ح��ال حاضر با پيش��رفت ابني��ه معادل
98درصد و نصب تجهيزات و سيس��تمهاي
آن در ح��دود 75درصد تا پايان تابس��تان
امسال به بهرهبرداري كامل ميرسد.

اينك��ه اين هنر با وجود داش��تن س��ابقه طوالني از جمله
هنرهاي در حال فراموشي در كشور است ،افزود :هنري كه
ش��اهكارهاي بيمانندي از هنرمن��دان ايراني را در تجليد و
كتاب آرايي و حاشيهبندي و همه رشتههاي مرتبط با كاغذ
و نقوش تزيين��ي متنوع به نمايش گذاش��ته با وجود تمام
پيگيريه��اي به عمل آمده هنوز به ثبت ملي نرس��يده و در
مراحل اداري و كاغذ بازي راكد مانده است.
وي با بيان اينكه قطاع��ي جز خط در هنرهاي ديگري
مانند نقوش چهره ،اشكال هندسي و خط قرآن كاربرد دارد
تاكيد كرد :من خودم بيشتر خط قرآن كار ميكنم و اين كار
را به صورت خود آموخته فراگرفتم و كار روي آيات قرآني را
به عنوان پايه و اس��اس كارهاي خودم برگزيدهام؛ زماني كه

مرمته��اي اولي��ه ب��ه دليل ش��رايط
جوي خ��اص ،نيازمند مرمت كاملتري
اس��ت كه اي��ن مه��م در س��ال 90با
مداخله دانشگاه علم و صنعت و حكم
دادس��تاني از مرم��ت كل��ي و نهاي��ي
محوطه جلوگيري به عمل آوردند.
ابراهيم اكبري ،رئيس اداره ميراث
فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردشگري
شهرس��تان دماوند در اي��ن باره گفت:
درح��ال مذاكره براي رفع مش��كالت
وهماهنگيه��اي الزم با ادارات مرتبط
هستيم.
گفته ميش��ود به دليل نبود مكاني
مناس��ب براي به نمايش گذاشتن اين
آثار ارزش��مند تاريخي در شهرس��تان
دماون��د ،آثار به دس��ت آم��ده به انبار
«موزه ملي» منتقل شده و نسل امروز
از ديدن اين ميراث گذشتگان محروم
مانده است.
چن��د نفر از اهالي مح��ل معتقدند
اي��ن محوط��ه تاريخ��ي ك��ه داراي
پتانس��يل باالي گردشگري است نبايد
م��ورد بيمهري قرار گي��رد و به حال
خود رها شود.
پيرمردان كهنسال روستاي وليران
ميگوين��د :روس��تاي ولي��ران قدمتي
چند هزار ساله دارد و نام نخستين آن
دليران بوده اس��ت و منطقهاي بود كه
سربازان ساس��اني براي طي دورههاي
رزمي در اين محل س��كني ميگزيدند
و مح��ل حس��ينيه كنون��ي وليران در
واقع اسلحه خانه و محل ساخت نوك
پيكانهاي تير كمان آنها بوده است.
در روس��تاي وليران اينك بيس��ت
خانوار ساكن هس��تند و برخي از آنان
به كار كش��اورزي در روستا مشغولند،
ولي در گذش��تههاي دور صدها خانوار
در اين محل سكني داشتهاند و اكنون
گورستان آن -با وجودي كه 200سال
اس��ت كه كس��ي را در ولي��ران دفن
نميكنن��د -بي��ش از چهار ه��زار قبر
دارد.

اي��ن كار را انجام ميدهم حس خيلي خوبي دارم چون اين
يك كار دلي اس��ت كه بايد ب��ا نيت خير و با وضو و در يك
محيط كام ً
ال سالم انجام شود.
وي با بيان اينكه ب��ه كارگيري اين هنر در زمينه آيات
قرآن��ي و احادي��ث موجب خل��ق آثارماندگارتر ش��ده و از
زيباييهاي خاصي برخوردار است ،گفت :در واقع در اين آثار
نكتهها و پندهاي بسياري نهفته است و ميتوان با هريك از
آنها با مردم و بازديدكنندگان سخني داشت.
منتخب نمايش��گاه موزه قرآن با بيان اينكه جايگاه اين
هنر هنوز بهدرستي شناخته نش��ده و مسئوالن ذيربط نيز
به آن اهميت چنداني نميدهند ،افزود :هر هنردوس��تي كه
كارهاي هنري از خود ارائه ميدهد نياز به يك پشتوانه دارد
تا او را دلگرم كند.
وي اظهار داشت :قبل از هر چيز از مسئوالن تقاضا دارم
يك مكان فرهنگي مناسب در اختيار ما قرار دهند تا در آنجا
بتوانيم كارهاي هنري اين رشته را بهطور دائمي به نمايش
بگذاري��م و هم به هنرجوياني كه عالقه به اين رش��ته دارند
آموزش دهيم تا بتوانيم اين هنر  700ساله را رونق دهيم.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه تاكنون آث��ار خ��ود را در بيش از
20نمايش��گاه از جمله موسس��ه صبا ،نمايشگاه بينالمللي
قرآنكريم ،موزه قرآن،فرهنگس��راي انقالب و فرهنگسراي
آزادي ب��ه نماي��ش گذاش��ته ،اف��زود :در ح��ال حاضر نيز
نمايش��گاهي از  50اثر با زمينه قرآني در نگارخانه آل احمد
مجتمع فرهنگي هنري ش��يخ ابوالفتوح رازي فرهنگسراي
والء از سوم اسفندماه به مدت 10روز ميزبان عالقهمندان به
بازديد از اين نمايشگاه است و هنردوستان ميتوانند هر روز
از ساعت  9الي  18از اين نمايشگاه ديدن كنند.

استقبال از بهار با اردوهاي فرهنگي  -زيارتي
اداره فرهنگي ش��هرداري منطقه  6در راس��تاي طرح
اس��تقبال از فصل بهار ،ويژه برنامهه��اي متعددي را در
منطقه اجرا ميكند.
س��يد عليرضا موسوي ،رئيس امور فرهنگي شهرداري
منطق��ه از طرحها و برنامههاي ط��رح همدلي خبر داد و
افزود :در آس��تانه فرا رس��يدن فصل بهار ،امور فرهنگي
منطق��ه وي��ژه برنامهه��اي بازدي��د از مناط��ق جنگ��ي
جبهههاي جنوب همراه با اردوهاي زيارتي  -فرهنگي ياد
يار ،غبارروبي ،عطر افش��اني وگلباران مزار شهدا و زيارت
اهل قبور در بهش��ت زهرا (س) و مزار ش��هداي گمنام را
پيشبيني ك��رده و با بازديد از خانواده
شهدا ياد آنها را گرامي ميدارد.
رئيس امور فرهنگي منطقه در ادامه
از اجراي برنامههاي بهار مس��جد خبر
داد و تصريح ك��رد :به منظور نظافت و
آراستگي مساجد ،در هفته آخر اسفند،
مس��اجد به ص��ورت وي��ژه غبارروبي و
نظافت ميشود.
موس��وي در ادامه خاطرنشان كرد:
اداره ورزش منطق��ه همزم��ان با فصل
به��ار ،برگ��زاري مس��ابقات تفريحي-
ورزش��ي خانوادگ��ي و دانشآموزي را
هم��راه با اجراي جش��نواره تفريحي از
جمله مسابقات طنابكش��ي ،فوتبال،
آمادگ��ي جس��ماني و دارت ب��راي

ش��هروندان برگزار ميكند.وي افزود :جش��نواره بهترين
س��فره هفت سين و برگزاري جشن استقبال از بهار ويژه
شهروندان از ديگر برنامههايي است كه در دستور كار قرار
گرفته است .معرفي جاذبههاي توريستي و صنايع دستي
و سوغات ش��هرهاي ايران برپايي ايستگاههاي فرهنگي-
ش��هروندي ،جهت توزيع بس��تههاي فرهنگي آموزش��ي
پيشبين��ي و انجام تمهيدات الزم براي اطالعرس��اني و
اس��تقبال از مسافران نوروزي در اس��فند و فروردين ماه
اتخاذ شده است.
از ديگ��ر برنامهه��اي ت��دارك دي��ده ش��ده در طرح
اس��تقبال از به��ار ،دعوت از ش��عراي
محله و انتخاب بهترين ش��عر بهاري با
برگزاري مس��ابقه كتابخواني ،نقاش��ي،
مس��ابقات دانشآموزي و اهداي جوايز
به برندگان است.
برپايي ايس��تگاه مطالع��ه نوروزي،
توزيع بروش��ور و كتابچه فرهنگ نوروز
همراه ب��ا برگزاري ت��ور تفريحي ويژه
ش��هروندان از برنامههاي��ي اس��ت كه
در اداره فرهنگي منطق��ه اجرا خواهد
ش��د .همچنين برنامههاي دوست سبز
به مناس��بت روز درختكاري ،كاش��ت
نهال توسط دانشآموزان در مدارس و
كودكان سطح منطقه و اهداي نهال به
شهروندان اجرا ميشود.

پرسه
جشنواره «بهشتيان زميني» ،ويژه دانشآموزان استثنايي
نخستين جشنواره «بهش��تيان زميني» ويژه دانشآموزان استثنايي قدس
توس��ط سازمان فرهنگي ورزشي ش��هرداري قدس و با همكاري خانه فرهنگ
شهداي سرخه حصار ،برگزار ميشود.
مدير خانه فرهنگ ش��هداي س��رخه حصار اظهار داشت :هدف از برگزاري
اين جش��نوارهها افزايش س��طح نشاط ،ش��ادابي ،ايجاد انگيزه و تقويت حس
خودباوري كودكان اس��تثنايي اس��ت و اهداي جوايز به تمامي دانشآموزان و
مربيان ،اجراي سرود توسط بچههاي استثنايي ،گروه دستان گويا و برنامههاي
طنز و تقليد صدا از ديگر برنامههاي اجرايي در اين آيين خواهد بود.
محم��د جوزاي��ي گفت :اي��ن جش��نواره به مناس��بت روز نيك��وكاري در
روز پنجش��نبه مورخ  15اس��فندماه در س��الن آمفي تئات��ر مجتمع فرهنگي
باقرالعلوم(ع) برگزار ميشود.
ساخت بوستان محلي دانيال
معاون فني و عمران شهرداري قدس اظهار داشت :به منظور افزايش سرانه
فضاي س��بز در س��طح محلهها ،معاونت فني عمران شهرداري قدس اقدام به
ساخت بوستان محلهاي با مساحت بيش از دو هزار و  800متر مربع در انتهاي
خيابان عمارت كرده اس��ت ،اين بوستان تاكنون  20درصد پيشرفت فيزيكي
داشته و در حال حاضر خاكبرداري ،مخلوطريزي و جدولگذاري دور محدوده
پارك انجام شده است.
مه��رداد زارع ادامه داد :ش��هرداري قدس ايجاد فضاهاي ش��اد و ورزش��ي
ك��ودكان را ني��ز دراولويت كاري خ��ود قرار داده و به همين منظور وس��ايل
استاندارد بازي كودكان در ردههاي سني نونهاالن نيز در مراحل اجرايي پارك
نصب ميشود.
وي با بيان اينكه حدود يك ميليارد ريال اعتبار براي س��اخت اين پارك
اختصاص داده ش��ده اس��ت ،ابراز اميدواري كرد س��اخت بوستانهاي محلهاي
عالوه بر افزايش س��رانه فضاي سبز در تلطيف هواي آلوده شهر نيز مؤثر واقع
شود.
رودهن آماده استقبال از مسافران نوروزي
بخش��دار رودهن شهرستان دماوند گفت :شهر كهن رودهن مانند روزهاي
ديگر سال ،آماده استقبال از بهار و پذيرايي از مسافران نوروزي است.
رضا طاهرخاني اظهاركرد :ش��هرداري و بخش��داري رودهن در آستانه سال
جدي��د خدماتي اعم از نصب بنر خوش��امدگويي در ورودي ش��هر و روس��تا،
لكهگيري آس��فالت معابر ،آمادهسازي فضاي سبز ،پاكسازي بلوارهاي اصلي و
بهسازي روشنايي معابر را انجام داده است.
وي افزود :جلس��هاي با مديران و رؤس��اي بانكها درب��اره تامين نقدينگي،
خرابيهاي احتمالي دس��تگاههاي خودپرداز ،تهيه اسكناس نو و ساعات كاري
شعب كشيك در ايام تعطيل نوروز برگزار شده است.
بخشدار رودهن با بيان اينكه در اين جلسه تمامي بانكهاي رودهن مكلف
ش��دند از روز تحويل سال تا دوم فروردين اسكناس نو در خودپردازهاي بانك
قراردهن��د ،بيان ك��رد :همچنين يكي از بانكها نيز موظف ش��د هماهنگي و
همكاري الزم را در تهيه اسكناس نو با ساير بانكها داشته باشد.
طاهرخاني با اشاره به اينكه ادارات و بانكها از  29اسفندماه تا  16فروردين
ماه به صورت ش��يفتي آماده خدمترساني به مس��افران نوروزي و شهروندان
اس��ت ،گفت :مديران بانكها بايد در اس��رع وقت در خصوص شيفت ساعات
كاري در اين ايام به شهروندان اطالعرساني كنند.
وي در ادام��ه گفت :كيوس��كهاي ني��روي انتظامي و پلي��س راهنمايي و
رانندگي در ابتداي ورودي ش��هر براي راهنمايي مس��افران نوروزي پيشبيني
شده است.بخشدار رودهن با بيان اينكه شبكه بهداشت و درمان از اول اسفند
تا  15فروردين با اهتمام بيش��تري بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي نظارت
و كنترل دارد ،عنوان كرد :همچنين پزش��ك عمومي كش��يك و اورژانس نيز
در مراكز بهداش��ت و درمان به صورت ش��بانه روزي آماده خدماترس��اني به
هموطنان در تمامي اين ايام هستند.
طاهرخاني از آمادهس��ازي هفت مدرسه و  47كالس براي اسكان مسافران
نوروزي در س��ال جديد خبرداد و خاطرنش��ان كرد :در ن��وروز  91با همكاري
آموزش و پرورش رودهن در هشت مدرسه و  45كالس ،به تعداد  485خانوار
و حدود دو هزار و  425نفر ،مسافران نوروزي اسكان داده خواهند شد.
گشايش نمايشگاه كتاب ويژه كودكان در دماوند
نمايش��گاه كتاب ويژه كودكان براي توسعه فرهنگ كتابخواني در «سالن
كوثر» اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي دماوند گشايش شد.
رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي شهرس��تان دماوند در آيين گشايش
اين نمايش��گاه اظهاركرد :گسترش و نش��ر فرهنگ كتاب و كتابخواني يكي از
مؤلفههاي مهم و با اهميت حوزه فرهنگ و ارشاد است.
مه��دي بهرامي با بي��ان اينكه كتاب و كتابخواني نيازمند فرهنگس��ازي
اس��ت تا در س��بد كاالهاي اساس��ي و مايحتاج زندگي افراد قرار بگيرد ،افزود:
برگزاري نمايشگاه كتاب كودكان در راستاي اين سياست و نشرفرهنگ كتاب
و كتابخواني است.وي خاطرنشان كرد :تعطيالت نوروزي فرصت مناسبي براي
مطالعه كتاب است و براين اساس نمايشگاه كتاب كودك به منظور غنيسازي
اوقات فراغت و آشنايي كودكان و دانشآموزان دبستاني برگزار شده است.
رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي شهرستان دماوند گفت :دو هزار جلد
كتاب كودك در زمينههاي اجتماعي ،علمي،آموزشي ،داستان زندگي پيامبران،
اخالقيات ،سبك زندگي مفاخر و استادان ايراني و ...به نمايش گذاشته ميشود.
بهرامي افزود :در اين نمايشگاه به دليل استفاده از انتشارات مربوط به سالهاي
 80به بعد عرضه كتابها با قيمت نازل پشت جلد به فروش ميرسد.
نمايش��گاه كتاب ويژه كودكان از روز هفتم لغايت پايان اس��فندماه هر روز
از س��اعت  10صبح تا  13بعدازظهر پذيراي كودكان و دانشآموزان عالقهمند
است.
آموزش بازيافت به بانوان خانهدار
معاون خدمات شهري شهرداري منطقه  7از برگزاري كالسهاي آموزشي
بازيافت براي بانوان خانه دار اين منطقه خبر داد.
با توجه به اينكه آش��نايي بانوان خانهدار با بازيافت و تفكيك زباله از مبدا
ميتواند تاثير بسيار زيادي در فرهنگسازي مثبت روي اين مقوله داشته باشد،
برنامهريزيه��اي الزم براي برگزاري كالسهاي آموزش��ي بازيافت ويژه بانوان
خانه دار منطقه  7در سراي محله دهقان انجام شد و اين افراد ميتوانند براي
شركت در اين كالسها اقدام كنند.
همچنين اداره بازيافت منطقه در آس��تانه نوروز بار ديگر آموزش چهره به
چهره شهروندان را در دستور كار قرار داده و آموزشگران اداره بازيافت با هدف
آموزش و تش��ويق ش��هروندان به جمعآوري و تفكيك زبالههاي خشك قابل
بازيافت ميپردازند.
آموزش��گران بازيافت منطقه  7بين ش��هروندان بس��تههاي تبليغاتي اداره
بازيافت شامل دفتر ،روان نويس ،ساك دستي ،بروشور ،سيدي بازي رايانهاي
و همچنين كيسه زباله آبي رنگ توزيع ميكنند.
آموزش��گران ضمن ارائه توضيحات الزم ب��راي مقاطع مختلف تحصيلي و
برگزاري مس��ابقه با موضوع بازيافت ،بس��تههاي تبليغاتي ميان دانشآموزان
توزيع ميكنند.
مقام سوم استان به بانوان بسکتبالیست شهرری رسيد
بانوان بسکتبالیس��ت ش��هرری در رقابت های قهرمانی اس��تان تهران بر
سکوی سوم ایستادند.
رئیس هیات بسکتبال شهرستان ری گفت :این رقابت ها با شرکت 12تیم
در دو گروه شش تیمی به شکل دوره ای به پایان رسید.
عل��ی نوری نیا اظهار کرد :تیم بس��کتبال بانوان ش��هرری با غلبه بر تیم
های ش��مال ش��رق ،رباط کریم ،اسالمشهر ،ش��هریار و شهر قدس به مرحله
نیمه نهایی راه یافت.وي افزود :تیم بس��کتبال بانوان شهرری در مرحله نیمه
نهایی در یک بازی نزدیک با نتیجه  58-62مغلوب تیم ش��میران ش��د و از
راهیابی به فینال مس��ابقات بازماند و در دیدار رده بندی تیم اسالمش��هر را
برای دومین بار شکست داد و مقام سوم را کسب کرد.

