
بررسى داليل افزايش مراجعه ساكنان بافت قديمى 
به دفاتر توسعه محلى

پس لرزه در خانه هاى 
فرسوده ادامه دارد

بافت های فرســوده در زمان وقوع حوادث در محله ها، برای ســاکنان، 
آسيب ها و خسارت های بيشتری به بار می آورند که گاه جبران ناپذيرند. 

اين آسيب های جبران ناپذير در محله هايی که فرسودگی...

دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره های ۷۵۳-۷۵۴
۱۶ صفحه
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دروازه بان سابق تيم ملى و باشگاه هاى پرسپوليس و پاس 
با تعصب خاصى از محل زندگى اش حرف مى زند

گزارشى از نخستين نگارخانه آنالين 
غرب تهران با موضوع قرنطينه

گزارش «محله» از جاذبه هاى 
طبيعى و حيات وحش  بوستان جنگلى چيتگر

صفحه ۸

صفحه ۴صفحه ۵

ميشه زار  قوچ مينياتورى ايران

صفحه ۱۲

«نيما نکيســا»، دروازه بان ســابق تيم «ملی» و باشــگاه های 
«پرسپوليس» و «پاس تهران»، از ساکنان قديمی...

«کرونا»، ســاز و کار فعاليت های هنری را تغيير داده 
اســت. اين تغيير، اگرچه بيشــتر روی بسته شدن 
پيدا  نمود  هنری،  گالری هــای  و  نگارخانه ها  درهای 

کرده است...

اكبـاتان مثـل يك 
شهـــر است

گالرى گردى از اتاق نشيمن
«کرونا»، ســاز کرونا»، ســاز 

اســت. اين اســت. اين 

گالرى گردى از اتاق نشيمن
و کار فعاليت های هنری را تغيير داده و کار فعاليت های هنری را تغيير داده 
تغيير، اگرچه بيشــتر روی بسته شدن تغيير، اگرچه بيشــتر روی بسته شدن 
پيدا  نمود  هنری،  پيدا گالری هــای  نمود  هنری،  گالری هــای 

گالرى گردى از اتاق نشيمن
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و »، دروازه بان ســابق تيم «ملی» و باشــگاه های »، دروازه بان ســابق تيم «ملی» و باشــگاه های  نگارخانه ها  و درهای  نگارخانه ها  درهای 
کرده است...کرده است...
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مجتمع  و  گالــری  بــه زودی 
ايستگاهی در محدوده ايستگاه 
مترو «اســتاد معين» با مشــارکت 
شــرکت مترو منطقه ۹ شهرداری 

ساخته می شود. 
شــهردار منطقه ۹ با اعالم اين 
خبر گفت: «سال ۱۳۸۹ همزمان با 
افتتاح خط ۴ مترو و برای تســهيل 
در دسترســی آسان شــهروندان از 
ضلع جنوب خيابان «آزادی»، ملکی 
به مســاحت هــزار و ۶۴۷ مترمربع 
از ســوی منطقه ۹ در اختيار مترو 

قرار گرفت تا مجتمع ايســتگاهی را در اين مکان ايجاد کند. اما عمليات 
ســاخت اين مجتمع به داليل فنی و اقتصادی متوقف شــد. نتيجه اين 
موضوع در اين ســال ها، نارضايتی شهروندان به ويژه استفاده کنندگان از 
ايســتگاه مترو استادمعين بوده است. چون دسترسی آسانی به ايستگاه 

نداشــتند. اما با توجه به جلسه ای 
که با مديرعامل شــرکت «راه آهن 
شــهری» تهران داشتيم، اميدواريم 

اين مشکل رفع شود.»
افزود:  موسوی»  مصطفی  «سيد 
«پس از نشست، پيش بينی شد برای 
تسهيل در دسترسی به ايستگاه مترو 
اســتادمعين از ضلع جنوب خيابان 
آزادی و ادامــه عمليــات اجرايی و 
مجتمع  جنوبــی  ورودی  تکميــل 
ايستگاهی مترو استاد معين، شرکت 
مترو منطقه ۹ هر يک، مســئوليت 
اجرای پروژه هايی را برعهده بگيرند تا در دو فاز اجرايی، ســاخت گالری 
در قسمت زيرين خيابان آزادی، برای اتصال ايستگاه شمالی به جنوبی و 
پروژه ساخت مجتمع ايستگاهی در ضلع جنوبی آغاز شود و اميدواريم اين 

طرح ها در کمترين زمان ممکن به اجرا درآمده و به بهره برداری برسد.»

تيتر يك

مجتمع ايستگاهى در محدوده مترو استاد معين ساخته مى شود

ساخت 2 خيابان در شهرك الهيه غرب
خيابان های «زاگرس» و «الوند» در محدوده شــهرک «الهيه» غرب تا پايان خردادماه به 
بهره برداری می رســند. شــهردار منطقه ۲۲ با اعالم اين خبر گفت: «در روزهای پايانی سال 
۱۳۹۸، دو خيابان زاگرس و الوند، پس از زير ســازی کامل، آماده آسفالت بود تا در شب عيد 
به بهره برداری برســد. اما شــيوع ويروس «کرونا» و دستور ســتاد مبارزه با کرونا، مبنی بر 
انجام نشدن هرگونه ساخت وساز در مناطق، موجب شد تا پيمانکار مربوطه برای ادامه کار با 
مشکل های اداری و اجرايی روبه  رو شود و آسفالت معابر متوقف شود.» «علی نوذرپور» افزود: 
«به درخواست شهروندان، دستور پيگيری جدی برای بهره برداری اين معابر به مديران شهری 
منطقه صادر شده و در ماه جاری با برطرف شدن مشکالت اداری پيمانکار و اجازه ستاد کرونا، 

معابر مذکور به بهره برداری می رسند.»

تبديل شاخه هاى هرس شده به نهال
ضايعات هــرس درخت ها و درختچه هــای معابر و 
بوستان های منطقه ۵ پس از تکثير در گلخانه دوباره به 

فضاهای سبز باز می گردند. 
رئيس اداره فضای ســبز شهرداری منطقه ۵، گفت: 
«هر ســال، همزمان با هرس درختــان و درختچه ها، 
ضايعــات درختان برای تهيه «چيپس چوب» به کارگاه 
و ضايعــات درختچه های مقاوم در مقابل خشــکی، به 
گلخانه ای در بلوار «فــردوس غرب» انتقال می يابد. در 
گلخانه اين ضايعات تکثير و در گلدان ها قرار می گيرند 
تا در زمان مورد نياز از آنها اســتفاده شــود.» «وحيد اســمعيلی»، هدف از اين فعاليت را 
صرفه جويی منابع و کاهش هزينه های خريد درخت و درختچه دانست و افزود: «سال گذشته، 
نزديک به ۲۰ هزار گونه گياه از ضايعات درختچه ها تکثير و توليد شد که از اين تعداد امسال، 

۱۲ هزار قلمه ريشه داده و آماده کاشت در فضاهای سبز منطقه ۵ است.»

چهره
برنده جايزه خاطره نگارى شهردارى تهران:

كار براى جهانديدگان 
لذت بخش است

يادداشت

شهرسازى 
انسان محور

منطقه21

منطقه9

نهميــن تکــه از پايتخت يکی از 
کوچک تريــن مناطق تهران اســت 
کــه تراکــم جمعيتی بااليــی دارد 
و هميــن ويژگی باعث می شــود تا 
نگاه جدی تری در حوزه شهرسازی 
اصولی و ضابطه مند در اين محدوده 
از شــهر داشته باشــيم. به ويژه که 
کارکردهــای مختلــف منطقه ای و 
فرا منطقه ای برخی کاربری های آن 
مانند فرودگاه بين المللی «مهرآباد»، 
پادگان «جی» و شهرک های صنعتی 
و نظامــی، شهرســازی و توســعه 
شــهری را در آن بــا چالش هايــی 
همراه کرده اســت. چالش هايی که 
هرکــدام می توانند در جايگاه امتياز 
و ويژگی های برجسته قرار گيرند تا 
شهرســازی در اين منطقه فشرده، 
جانی تازه بگيرد. روند شهرســازی 
استاندارد بايد به دور از چالش های 
معمــاری و ضعــف مديريت مطابق 
با معيارهای ســالمت و بهداشــت، 
مناظــر،  و  بصــری  زيبايی هــای 
توپوگرافی، آب و هوا و اقليم، هويت 
تاريخی و فرهنگ هــا و البته رفاه و 
کيفيت زندگی شهروندان نمود پيدا 
کند. در عصر حاضر، در بزرگ ترين 
و پيشــرفته ترين شــهرهای جهان، 
«  انســان محــور بودن» يک شــهر 
اهميت دو چندان يافته و چگونگی 
ارتبــاط اضــالع مثلث مشــارکت 
توســعه شهری يعنی مردم، دولت و 
ســرمايه گذار را نيز تحت تأثير خود 
قرار داده است. اين شايد همان نقد 
نظرگاه هــای طرحی تفصيلی تهران 
باشد که تا به امروز، حداقل در حوزه 
شهرســازی تهــران و مناطقش به 
درستی محقق نشده است. بنابراين 
مديريت شــهری با برنامه ريزی های 
دقيــق و هدفمنــد در نهمين تکه 
از کالنشــهر تهران به دنبال تحقق 
شــعارهای نوين شهرنشينی مدرن 
اســت. يعنی ايجاد منطقه ای کامًال 
زيســت پذير و انســان محــور که 
بارگذاری در آن مبتنی بر سليقه ها 
و عالقه های فردی نباشد. برای نيل 
بــه اين مهم، رســيدگی و پيگيری 
بافت فرســوده، معابر غير مهندسی، 
محورهــای ارتباطی ناکارآمد، برج و 
ساخت وسازهای  غير مجاز،  مال های 
رانتــی، کنتــرل صــدور پروانه ها، 
کاربری هــای غيرضروری، ســاخت 
بنــا و پروژه های خــرد و کالن در 
گذرگاه های مســدود يــا کم عرض، 
اولويت دارد. با ايــن رويکرد و نگاه 
بود  اميــدوار  مديريتــی می تــوان 
منطقه۹ از بن بســت های شهری که 
ارمغانــی جز کمبود و گره خوردگی 

پروژه ها نداشته، بيرون آيد. 

بزرگراه هاى منطقه 21 روشن شد
بزرگراه های پر      تردد منطقــه ۲۱ با اجرای طرح های 
نورپردازی روشــن و ايمن شد. معاون خدمات شهری و 
فضای سبز شــهردار منطقه ۲۱ گفت: «پس از پيگيری 
مستمر شهروندان و شــوراياران مبنی بر تاريکی برخی 
از بزرگراه های منطقه هنگام شــب و با توجه به کاهش 
ايمنی، طرح نورپردازی بزرگراه ها آغاز شــد.» «سياوش 
زابلی» با اشاره به اينکه در اجرای طرح، عالوه بر افزايش 
روشــنايی، ايجاد منظر بصری هم اهميت داشت افزود: 
«برای تحقق خواســته شــهروندان، نورپردازی پل های 
سواره رو و پياده و نمادهای شهری بزرگراه های شهيد «لشکری»، «فتح» و «آزادگان» آغاز شد 
و توانستيم با استفاده از سيستم های نورپردازی، روشنايی را در اين بزرگراه ها افزايش دهيم.»

«زيبا زنــدی» به تازگی، از مديرکل 
اداره سالمت شهرداری تهران برای 
فعاليتش در محله «ويالشهر» منطقه ۲۱ 
و خاطــره نگاری اش، لــوح تقدير گرفته 
است. زندی از ۸ سال پيش فعاليتش را در 
حوزه سالمت در منطقه ۲۱ آغاز کرده و از 
مهرماه سال گذشته، به عنوان مسئول خانه 
سالمت محله ويالشهر با اهالی در ارتباط 
اســت. او دربــاره اين محلــه می گويد: 
«ويالشهر در گذشته، محله ای با خانه های 
وياليی بود که بيشتر ساکنانش را کارکنان 
نيروی انتظامی تشــکيل می دادند. اما با 
گذر زمان، خانه های وياليی تخريب شد و 
کارکنان هم پيرتر شدند. برای همين، آمار 
کهنســاالن اين محله بيشــتر است. در 
از فعاليت های ما  نتيجه بخــش زيــادی 
پيرامون اين گروه ســنی بوده و برای من 

اين کار لذت بخش است»
خاطره نگاری زندی هم درباره 
يکی از همين جهانديدگان ساکن 
ويالشهر بوده است. بانويی که با 
شده  تنها  «کرونا»  شــيوع 
بود و نمی توانســت حتی 
تهيه  را  مايحتاج خــود 
بــا همکاری  اما  کنــد. 
روزهای  توانست  زندی 
قرنطينه را به خوشــی 
ســپری کنــد. هميــن 
خاطره موجب شد تا زندی 
يکی از ۵ برنده مســابقه 
شــهرداری  خاطره نگاری 

تهران باشد.

سيد مصطفى موسوى
شهردار منطقه 9

رفع مشكل آب ماندگى در خيابان دانشگاه هوايى 
مشکل شيب نهر سرپوشيده خيابان «دانشگاه هوايی شمالی» پس از 
پيگيری شهروندان رفع شد. شهردار ناحيه ۲ منطقه ۹ گفت: «پس از 
تماس های مکرر شهروندان مبنی بر آب ماندگی و تجمع زباله و ايجاد 
آلودگی زيست محيطی در خيابان دانشگاه هوايی شمالی، عوامل واحد 

۱۳۷ به محل اعزام شدند تا مشکل بررسی شود.»

«مصطفی دينی» افزود: «مشــکل نهر، شــيب نامناســب بود که 
نيروهــای واحد ۱۳۷ اقدام به اصالح شــيب کردند تا پس از اين، آب 
ماندگی در محل نداشته باشــيم. همچنين برای تسهيل در نظافت و 
اليروبی نهر، پس از پايان عمليات عمرانی، دريچه فلزی روی نهر نصب 

شد.» 
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ايجاد3 مسير دوچرخه سوارى در منطقه 21 
مسير ويژه دوچرخه سواری در ۳ بلوار اصلی منطقه ۲۱ ساخته 
می شــود. شــهردار منطقه ۲۱ با اعالم اين خبــر گفت: «ايجاد 
مسيرهای دوچرخه سواری در شــهرهای بزرگ، يک ضرورت به 
شــمار می آيد و يکی از راه های برون رفــت از معضل ترافيک و 
آلودگی هواست. برای همين، ساخت اين مسيرها از سال گذشته 
در منطقه آغاز شد و اکنون در بلوار «گلها» شهروندان می توانند 
در ۲ جهت رفت و برگشــت، از مســير دوچرخه سواری استفاده 
کنند.» «حسن رحمانی» با اشاره به برنامه شهرداری برای توسعه 
اين مسيرها گفت: «بر اساس برنامه ريزی و چشم انداز سند طرح 
توسعه، در آينده نزديک، ۳ بلوار «الله» محدوده تهرانسر(اصلی)، 
«ياس» در محدوده خيابان های «امام حســين(ع)» و «دوالبی» 
و «وردآورد»، تحت پوشــش مسيرهای ويژه دوچرخه ســواری قرار می گيرند.» او در ادامه 
گفت: «با ساخت مسيرهای ويژه دوچرخه سواری در کنار معابر، فرصت حضور هرچه بيشتر 

شهروندان در سطح شهر برای برطرف سازی نيازهای روزمره شان فراهم می شود.»

كوهسار صاحب دهكده ورزشى شد
«دهکده ورزشــی» با کمترين ميــزان دخالت در طبيعت، در 
بوســتان «کوهســار» ايجاد می شود. شــهردار منطقه ۵ گفت: 
«ايده های زيادی به نفع مردم و شــهروندان مطرح می شود، ولی 
بســياری به مرحله اجرا در نمی آيد. امــا در منطقه ۵ در تالش 
هستيم با اســتفاده بهينه از فضاهای در اختيار، خدمات بهتری 
را به شــهروندان ارائه دهيم. از جمله اين ايده ها، ايجاد و افزايش 
سرانه های ورزشی و گردشــگری است و با توجه به ظرفيت های 
بوستان کوهسار، پيش بينی شــده دهکده ورزشی در اين مکان 
ايجاد شود که طراحی اوليه آن انجام شد و فاز نخستش به تأييد 
«منابع طبيعی» رسيد.» «فريدون حيدری» افزود: «اين دهکده 
بايد با کمترين ميزان دخالت در طبيعت ايجاد شود. چراکه بنيان 
دهکده ورزشی بر اساس راهبرد تعامل بيشتر خانواده در کنار هم و بدون چالش های ناشی 
از حضور تکنولوژی اســت تا خانواده ها با ابزارهای عادی در اين فضا قرار گيرند و تجربيات 

جديدی را به دست آورند.»

500  ميز خبر
 متر نرده در رفيوژ ميانى بزرگراه 

فتح، محدوده خيابان «خليج فارس» و 
ادامه زيرگذر پل گلها با هدف ايجاد 
ايمنى بيشتر هنگام       تردد خودروهاى 

عبورى از بزرگراه ها، زيرگذرها و 
پل هاى سواره رو از سوى معاونت 

حمل ونقل و ترافيك منطقه 21 نصب 
شد. 

1500
 متر از آسفالت مسير بلوار 

«اردستانى» به خواست شهروندان 
مرمت و بهسازى شد. اين عمليات در 
مسير جنوب به شمال بلوار اردستانى 

به عنوان يكى از مهم ترين معابر 
منطقه 22 از سوى معاونت فنى و 
عمران شهردارى منطقه انجام شد. 

7000
هزار مترمربع عمليات پياده روسازى، 

مرمت و لكه گيرى آسفالت در 50 روز 
ابتدايى امسال در محدوده منطقه 
9 اجرايى شده است. معاونت فنى 

و عمران شهردارى منطقه 9 با هدف 
كسب رضايت شهروندان اين عمليات 

را انجام داده است. 

تهيه جهيزيه براى زوج نيازمند
مســجد  خّيــران  کمــک  بــا  جوانــی  زوج 
«امام علی(ع)»، راهی خانه بخت شــدند. به گزارش 
خبرنگار همشــهری محله، اعضای گــروه جهادی 
بسيج مسجدجامع «امام علی(ع)»، در هفته گذشته، 
در قالب طرح کمک مؤمنانه، همدلی و مســاوات، 
اقدام به تهيه جهيزيه برای يک زوج تحت پوشــش 
مرکز اقــدام کردند. اين افراد از خانواده های نيازمند 
و تحت پوشــش مسجد بودند که به سبب نداشتن 
امکانات اوليه، نمی توانستند زندگی مشترک خود را 
آغاز کنند. طرح «تهيه جهيزيه به شــکل مستمر» 
از سوی اعضای گروه جهادی مسجد انجام می شوند 
و شــهروندان نيز در اين کار خير مشــارکت دارند. 
عالقه مندان برای مشــارکت در اين طرح می توانند 
به مسجدجامع «امام علی(ع)» در محله «شهران» 

مراجعه کنند. 

توليد ماسك در سراى محله 
جوانان شــهرک دانشگاه در ســرای محله اين 
شهرک، ماسک و محافظ صورت توليد می کنند. به 
گزارش خبرنگار همشهری محله، گروهی از جوانان 
که در گذشته در سرای محله شهرک دانشگاه، «نانو 
فيلتر» و ســايه بان «صافدم» توليد می کردند، اين 
روزها با شيوع ويروس کرونا، عالوه بر فعاليت اصلی، 
در زمينه توليد ماســک و محافظ صورت(شــيلد) 
فعاليت می کنند. اين افراد به شــکل شــبانه روزی 
کار کرده و هدف شــان کمک به هموطنان اســت. 
در هفته هــای اخير، فعاليت اين جوانان مورد توجه 
بسياری از مسئوالن قرار گرفته است. چراکه عالوه بر 

کمک به شهروندان، کارآفرينی هم داشته اند. 

خبر ويژه

خاطره نگاری زندی هم درباره 
يکی از همين جهانديدگان ساکن 
ويالشهر بوده است. بانويی که با 
شده  تنها  «کرونا»  شــيوع 

مجله خبرىمجله خبرى

مريم باقرپور
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وقتى هنرمندان مقابل كرونا مى ايستند
وقتی نخستين نگارخانه آنالين با موضوع قرنطينه، 
در همان روزهای نخستين شــيوع کرونا در فضای 
مجازی، دســت به دست شد، شايد کمتر هنرمندی 
فکر می کرد بخواهد اثری در اين نگارخانه به نمايش 
بگــذارد. اما موفقيــت طرح و اســتقبال مخاطبان 
موجب شــد تا اين روزها هنرمندان از خانه نشينی 
به نفع هنر اســتفاده کنند و مجال بيشــتری برای 

خلق يک اثر هنری داشته باشــند. آنها چشم اميد 
به اين نگارخانه های آنالين بسته اند. نگارخانه ای که 
قدرت فراگيری زيادی دارد و بدون مرز در ســطح 
بين المللی گسترش می يابد. «پگاه نصراللهی»، مدير 
گروه هنری «پگانا آرت»،  مجری برگزاری نمايشگاه 
و نگارخانه هــای هنری در غرب تهران، از چالشــی 
ســخن می گويد که از همان روزهای نخست شيوع 
کرونــا که تالش برای خانه ماندن و قرنطينه خانگی 

  «کرونا»، ساز و کار فعاليت های هنری را تغيير داده است. اين تغيير، اگرچه بيشتر روی بسته شدن درهای 
نگارخانه ها و گالری های هنری، نمود پيدا کرده اســت اما گويا «قرنطينه» نمی تواند ذهن سيال هنرمند را 
پشت درهای بسته نگاه دارد. گالری «آنالين»، جايی که هنرمندان از همه گروه های هنری می توانند بی هيچ 

دغدغه ای ميليون ها مخاطب جذب کنند، اينک در نگارخانه فرهنگسرای «معرفت» برپاست.  

سميرا باباجانپور

گالرى گردى از اتاق نشيمن
گزارشى از نخستين نگارخانه آنالين غرب تهران

با موضوع قرنطينه

 شركت ايرانى هاى مقيم خارج از كشور
۷۰ اثــر هنــری در قالب های مختلــف هنرهای 
تجسمی برای شرکت در دور نخست نگارخانه آنالين 
فرســتاده و يک فيلم ۲ دقيقه ای از آثار منتخب تهيه 
و به صــورت ۳ بعدی در فضای مجازی به اشــتراک 
گذاشته شد. اســتقبال مخاطبان اميدوار کننده بود.  
نصراللهی می گويد: «هنرمندان زيادی شرکت کردند. 
شرکت کننده ها تنها تهرانی نبودند از شهرهای ديگر 
کشور و حتی شــرکت کننده های ايرانی مقيم خارج 
نيز به اين چالش هنری پيوســتند. خوشــبختانه با 
همراهی نگارخانه معرفت در محله «شــهران»، کار، 
حرفه ای پيش رفت. به گونه ای که مخاطب با تماشای 
اين نگارخانــه آنالين می تواند در آن قــدم بزند و از 

زيبايی های هنری اش لذت ببرد.»

دوران نگارخانه هاى آنالين 
اين چالش هنری همچنــان ادامه دارد و بازخورد 
مناسبی که هنرمندان دريافت کرده اند، موجب شده 
اســت تا طيف گســترده ای در فضای مجازی به اين 
چالش هنری بپيوندند. مدير گروه هنری «پگانا آرت» 
که تاکنون بيش از ۳۰ نمايشــگاه در پايتخت برگزار 
کرده است، راه اندازی نگارخانه آنالين را همچون يک 
تولــد هنری معرفی می کنــد و می گويد: «بی  ترديد 
ديدن آثار هنــری در فضای مجــازی، کار جديدی 
نيست. ولی اين روزها با بسته شدن درهای نگارخانه ها 
و گالری های هنری، نگاه ها به اين سبک از نمايشگاه 
هنری تغيير کرده و جنبه های مثبت آن پررنگ شده 
اســت تا جايی که بســياری از هنرمندان، جذب آن 
شــده اند و نه تنهــا در دوران قرنطينه ويروس کرونا، 
بلکه تصميم گرفته اند درهای نگارخانه آنالين را برای 

هميشه باز نگه دارند.»

به اوج خود رســيده بود، راه انداخته اند. چالشی که 
با مديريت فرهنگســرای معرفت توانســت مخاطب 
هزاران کاربر فضای مجازی را به سوی نگارخانه های 
آنالين بکشــاند. نصراللهی می گويد: «بی شک برای 
يــک هنرمند، هنر زمانــی معنا پيــدا می کند که 
در معرض ديــدگان قرار بگيرد. هنــر برای نوازش 
چشمان مخاطب خلق می شود. اکنون با بسته شدن 
درهای نگارخانه ها بايد فکری می کرديم. يک چالش 
هنری راه انداختيم و آن شــرکت در نمايشگاهی با 
عنــوان قرنطينه بود. در اين نمايشــگاه، هنرمندان 
موضوع قرنطينه را به تصوير می کشند و آثار هنری 
در فضای مجازی نشــر داده می شوند. از راه اندازی 
اين چالش، ۲ هدف داشته ايم، نخست اينکه روحيه 
هنرمندان خانه نشين را تقويت کنيم و ديگر اينکه از 

توقف خلق آثار هنری جلوگيری کنيم.»

نگارخانه در 
بخش 
بيماران كرونايى
ديدن آثار هنرى همان 
قدر كه براى مخاطبان 
خانه نشين روزهاى 
كرونايى جذاب است 
بى شك در روحيه بيماران 
نيز تأثير گذار خواهد 
بود. كار جذاب و متفاوتى 
كه مسئوالن بيمارستان 
«نيكان» غرب تهران انجام 
داده اند، يك نمونه موفق 
است. مخاطب آثارى كه در 
فضاى درمانى به نمايش 
در آمده است، بيماران، 
كادر درمانى و خانواده و 
همراهان بيماران هستند. 
بايد بدانيم كه اين ديدگاه 
كه هنر مى تواند اثرات 
مفيدى بر بهبودى بيمار 
بگذارد، امروزه يك ديدگاه 
پر طرفدار است. 
hospital art بر اين 
ديدگاه استوار است 
كه هنر مى تواند تجربه 
درد را از طريق منحرف 
كردن توجه بيمار كاهش 
دهد.  بر همين اساس 
آثار آبرنگ «سوگند 
فضلى خوانى» با موضوع 
«طبيعت» در بخش 
بيماران مبتال به كرونا در 
اين بيمارستان به نمايش 
در آمده است. 

گالرى گردى 
با يك فنجان چاى

تماشاى جذاب ترين آثار هنرى در 

زمانى كمتر از 2 دقيقه، در فضاى صميمى 

خانه، بى شك پر مخاطب خواهد بود. 

تجربه اى كه تا پيش از اين، خيلى ها از 

آن محروم بودند. اما مخاطبان نگارخانه 

آنالين دست چين شده نيستند. 

همه مى توانند از آن بهره مند 
شوند

منطقه5
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دروازه بان سابق تيم ملى و باشگاه هاى پرسپوليس و پاس 
با تعصب خاصى از محل زندگى اش حرف مى زند

ـل  اكبـاتان مث
يك شهر است

 چند سال اســت که در شهرک 
اکباتان ســکونت داريد. پيش از آن در 

کدام محله بوديد؟ 
پيش از اينکه به شهرک اکباتان بياييم، 
در محدوده غرب تهران و ميدان «آزادی» 
زندگی می کرديم. سال ۱۳۶۳ بود که همراه 
خانــواده به اکباتان نقل مــکان کرديم و تا 
امروز در اين محله سکونت دارم. نزديک به 
۳۶ سال است که در شهرک اکباتان زندگی 

می کنم. 
 چطور شد که تصميم گرفتيد به 

شهرک اکباتان برويد؟ 
رفتن به اکباتــان، تصميم من نبود. آن 
زمان من فقط ۹ ســال داشتم. بابا تصميم 
گرفتند که به آنجا برويم و من هم به همراه 
خانواده رفتــم، اما در آن زمان، شــهرک 
اکباتــان، يکی از زيبا تريــن و مدرن ترين 
محله های تهران بــود و همچنان هم اين 
ويژگی ها را حفظ کرده اســت. هرچند به 
آنجا شــهرک اکباتان می گويند، اما به نظر 
من برای خودش يک شــهر است و بايد به 
آن شهر اکباتان بگويند. به ويژه از وقتی که 
بلوک ۲ و ۳ به آن اضافه شــد، ديگر حالت 
يک شهر را پيدا کرده است. اگر دقت کرده 
باشــيد، فضا و جوی که در اکباتان وجود 
دارد، در محله هــای ديگر بــه ندرت ديده 

می شود. 
 پس از زندگی در شهرک اکباتان، 

برای همين، هنوز دلم نيامده تا از شهرک 
به محله ديگری بروم. اين حالت برای اغلب 
ساکنان قديمی اکباتان وجود دارد که رفتن 

از محله برايشان آسان نيست. 
 اگر بخواهيد ايرادی از شــهرک 
اکباتان بگيريد به نظرتان در چه بخشی 

نياز به تقويت و توسعه دارد؟ 
به گمانم در زمينه تفريحات و سرگرمی، 
ايراد و اشــکال هايی بر آن وارد است و به 
نظرم بايد در اين زمينه بيشــتر کار شود. 
موضوع ديگری که جايی برای انتقاد دارد، 
گلکاری های بی حساب و کتابی است که در 
محوطه بلوک ها شاهد هستيم. در سال های 
گذشته، فضا و محوطه بين بلوک ها، حکم 
حيــاط را برای بچه ها و جوانان داشــت و 
در آنجا فوتبــال و واليبال يــا تفريح ها و 
ورزش هايی از اين دست انجام می دادند، اما 
چند سالی است که اين فضا را با باغچه های 
دايره و مربع و مســتطيل شــکل بزرگ و 
کوچک و گل و گياه کاری های بی حساب و 
کتاب پــر کرده اند. به گمانم دليل اين کار 
بيش از موضوع زيبايی و فضای سبز، برای 

اســت  اين 

خرسند و راضی هستيد؟ 
اکباتــان، از هر بابت يکــی از بهترين 
محله های تهران اســت. ســاختمان ها و 
بلوک هــا، فضای ســبز، امکانــات، فضای 
شهری، حمل ونقل و دسترسی بزرگراهی و 
از همه اينها مهم تر، ســاکنان بسيار خوبی 
دارد. در اينجا همه چيز دست به دست هم 
داده تا آدم احساس آرامش و آسايش کند. 
تقريبًا هر چيز و هر امکاناتی که برای زندگی 
شهری الزم اســت، در شهرک وجود دارد. 
سوپرمارکت، فروشگاه بزرگ و مال، سينما، 
بازار و پاساژ محلی که انواع خدمات و کاال 
و محصوالت مورد نياز در آن ارائه می شود. 
باشگاه های ورزشی، فضای سبز و بوستان، 
مترو، بيمارســتان و... در داخل شــهرک 
داريم. در کنار اين افرادی که در اين محله 
سکونت دارند، افراد تحصيلکرده و با فرهنگ 
هستند. بســياری از چهره های سرشناس 
ورزشــی، فرهنگی، هنری و سينمايی در 
اکباتان حضور داشتند و همچنان در اينجا 
ســکونت دارند. در فاز يک، اغلب ساکنان 
بلوک ها قديمی و بومی هستند. اين موضوع 
موجب شده تا در بلوک ها به نوعی حال و 
هوای خانوادگی وجود داشته باشد، چراکه 
همه همسايه ها، ســال ها است همديگر را 
می شناســند و با هم رفت وآمد دارند. همه 

اينهايــی که گفتــم، موجب 
می شــود تا رفتن و دل کندن 
از اکباتان واقعًا ســخت باشد. 

که بچه هــا و جوان ها در داخــل آن بازی 
نکنند. در بلوک ما با ۳ باغچه بزرگ دايره ای 
شکل، اين فضای بين بلوک ها را پر کردند 
که به باور من چنين کاری، درست نيست 
و بايد اين محوطه را دست نخورده بگذارند. 
ايراد ديگری که می توانم به آن اشاره کنم، 
دربــاره ورودی و خروجی هــای شــهرک 
اســت. صبح ها و هنگام غروب که ترافيک 
زياد اســت، همه بار ترافيکی شهرک، از 
سمت ميدان آزادی و بزرگراه شهيد 
«لشکری» است و ترافيک شديدی را 
در اين ورودی و مسيرهای منتهی به 
آن شاهد هستيم. سمت مرکز «مخابرات» 
نيــز «چراغ راهنمايــی و رانندگی» وجود 
دارد کــه اين موضوع موجب می شــود در 
ساعت های پيک، ترافيک تا داخل شهرک 
پس زده شود. نمی دانم چرا تاکنون، برای 
حل اين مشــکل کاری انجام نشده است؟! 
برای حل مشکل ترافيک بايد ورودی فاز ۲ 
باز شود يا انتهای فاز۳ را به بزرگراه تهران ـ 
کرج متصل کنند تا بار ترافيکی شــهرک 

تقسيم شود. 
 شهرک اکباتان چهره های ورزشی 
و ســينمايی و فرهنگی زيادی دارد که 
می شود از اين پتانســيل برای توسعه 
محله اســتفاده کرد. تاکنون شهرداری 
منطقه از شما دعوت به همکاری کرده 

است؟ 
تاکنون شــهرداری منطقــه برای هيچ 
برنامه ای از مــن دعوت به همکاری نکرده 
اســت، از ديگران نيز اطالع دقيقی ندارم. 
اما تــا آنجا که می دانم از چهره های محلی 
استفاده نمی شود. تنها با مشارکت و دعوت 
ســازمان «ورزش» شــهرداری، موضــوع 
«ورزش آنالين» را داشــتيم که همان يک 
روز بود و تمام شــد. البته با توجه به اينکه 
من رئيس هيئت مديره مؤسســه «پويش 
صعود» هستم که در زمينه «کودکان کار» 
در شــهر تهران فعاليت می کند، با کمک 
و مشارکت ســازمان ورزش شهرداری در 
مناطق ۵ و ۱۲، «ليگ کودکان» را برگزار 
کرديم که به سبب شــيوع «کرونا»، 
نيمه کاره باقی ماند اما به اميد 
خــدا، پــس از بحران 
ليگ  اين  کرونا، 
ادامــه  را 
خواهيم داد. 

  «نيما نکيسا»، دروازه بان سابق تيم «ملی» و باشگاه های «پرسپوليس» و «پاس تهران»، از ساکنان قديمی شهرک «اکباتان» 
است. محله ای که در همه اين سال ها، فوتباليست و هنرپيشه و چهره فرهنگی کم نداشته و نيما که دوران کودکی و نوجوانی 
را در اکباتان پشت سرگذاشته، يکی از همين چهره های سرشناس شهرک است. نکته جالب اينکه آقای فوتباليست در زمينه 
حمايت از کودکان کار نيز فعال است و دستی بر آتش دارد. با نيما نکيسا، درباره محل سکونت و محله مورد عالقه اش همکالم 

شديم و او تا توانست از خوبی های شهرک اکباتان گفت. محله ای که پس از اين همه سال، به آن تعلق خاطر بسياری دارد.

مهدى اسماعيل پور

ايجاد 
اشتغال براى 

كودكان كار
 راه حلی که 

نيما نکيسا، درباره 
کودکان کار متفاوت 

است. او می گويد: 
«کودکان کار، 

پتانسيل های رها شده 
شهر ما هستند که 

متأسفانه فکری برای 
آنها نمی شود. بايد از 

اين پتانسيل استفاده 
کنيم و به آنها، جهت 

درست را نشان بدهيم 
تا به سمت مسيرهای 

اشتباه منحرف و 
مجبور به انجام کارهای 

ديگر نشوند. تجربه 
من می گويد چون اين 
بچه ها بدسرپرست و 
بی سرپرست هستند 

و مسئوليت خانواده با 
آنها است، نمی توانيم 

مانع کار کردنشان 
شويم. حتی اگر به 

آنها حقوق بدهيم و 
حمايت شان کنيم. اين 

بچه ها نمی توانند کار 
نکنند و هرکاری کنيم 

دوباره به سمت بازار کار 
می روند. پس بهتر است 

به آنها کمک کنيم تا 
در مشاغل کم خطر و 

بدون ريسک، مشغول 
به کار شوند. کمک کنيم 

در يک محيط سالم و 
امن کار کنند و در کنار 

آن بتوانند به درس و 
تحصيل شان نيز برسند. 

تعامل با کارگاه ها و 
کارخانه ها برای استفاده 

از کودکان کار در مشاغل 
کم خطر، می تواند 

راه حل منطقی و پايداری 
برای حل کردن مشکل 

کودکان کار باشد. تجربه 
نشان داده، روش ها و 

مسير های ديگر، حکم 
مسکن را دارد و مقطعی 

است.»

753-75422 22 2

انانا نمنم هم محله اى

دروازه بان سابق تيم ملى و باشگاه هاى پرسپوليس و پاس دروازه بان سابق تيم ملى و باشگاه هاى پرسپوليس و پاس 
با تعصب خاصى از محل زندگى اش حرف مى زند

ـل  اكبـاتان مث
يك شهر است

که بچه هــا و جوان ها در داخــل آن بازی 
نکنند. در بلوک ما با 

شکل، اين فضای بين بلوک ها را پر کردند 
که به باور من چنين کاری، درست نيست 
و بايد اين محوطه را دست نخورده بگذارند. 
ايراد ديگری که می توانم به آن اشاره کنم، 
دربــاره ورودی و خروجی هــای شــهرک 
اســت. صبح ها و هنگام غروب که ترافيک 
زياد اســت، همه بار ترافيکی شهرک، از 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

753 درشهر

تصادف ها، حاصل اشتباه و نقص يکی از سه 
عامل انســان، جاده و وســيله نقليه است. اگر 
هريک از اين سه عامل نقش خود را به درستی 
ايفا کنند و نواقصی وجود نداشــته باشد، هرگز 
حادثه ای رخ نخواهد داد. به باور کارشناســان 
«پليس راهور»، عامل انســانی و نا ايمن بودن 
مسير راه، بيشترين سبب تصادف های جاده ای 
به شــمار می روند که ناايمن بودن مسير راه در 
تصادف های جاده روســتاهای ورديج و واريش 
نقش قابــل انکاری دارد. «عليرضا ســلطانی»، 
دهيار روستای ورديج، به علت بروز تصادف ها در 
اين جاده اشاره می کند و می گويد: «مسير جاده، 
بد نيســت، اما عالئم هشدار دهنده و همچنين 
ايمنی و حفاظتی از جمله «گاردريل»، در اين 
جاده وجود ندارد. متأســفانه برای ايمن سازی 
اين مســير، هيچ ارگان و مسئولی، کاری انجام 
نداده است. بخشــی از گاردريل های موجود در 
مسير جاده را در دهه ۸۰ نصب کرده اند، اما از 
آن زمان تاکنون ديگــر هيچ کاری برای مرمت 
يا تعميــر آنها صورت نگرفته اســت. در مدت 
کمتر از ۴ ماه به ســبب کمبــود يا نبود ايمنی 
حفاظتی در بخشــی از اين مسير، ۵ نفر بر اثر 
تصادف يا ســقوط به داخل دره، جان خود را از 
دســت داده اند. به همين دليــل، چند بار برای 
رفع اين مشــکل و تعمير گارديل به راهداری و 
حمل ونقل شهرستان تهران، نامه نگاری کرديم. 
براســاس گزارش هــا و بررســی های دهياری 

روستا، در اين درخواست چندين 
به عنوان  موقعيــت 

نقاط خطرآفرين و حادثه خيز که نياز به اصالح 
داشت، معرفی شده بود. سال گذشته ايرادهای 
برخی از آنها مرتفع شــد، اما تعــدادی از اين 
نقاط حادثه خيز به همان شکل رها و در نهايت 

موجب تصادفی ديگر در اين جاده می شود.» 

 4 كيلومتر بدون ايمنى
اگرچه خسارت های مالی ناشی از تصادف های 
رانندگی زياد است، اما غم و اندوه از دست دادن 
عزيزان جبران ناپذير اســت که هزينه های آن را 
نمی توان از بعد مادی محاســبه کرد. ســلطانی 
در ادامه می گويد: «بخشی از گاردريل های اين 
مســير به سرقت رفته اســت و بی  ترديد دليل 
تصادف هــا و انحراف هــا در اين جــاده، همين 
نقاطــی بود کــه گاردريل هايش را بــاز کردند. 
راهداری بايد پس از سرقت، دوباره در اين نقاط 
گارديل نصب می کرد. قهوه خانه «کوه ســنگی» 
به ســبب پيچ تند و روبــه روی «اناردره» هم از 
جمله نقاط حادثه خيزی بود که اصالح شــدند، 
اما متأسفانه کوتاهی برای رفع مشکل اين نقطه 
و نصب دوباره گارديل ســبب رقم خوردن اين 

تصادف ها و منجر به فوت سرنشــينان 
خودرو شد. شايد همين نقطه ای 

کــه خودرو پرشــيا به دره 
ســقوط کرد بــه ۵ تا 

نياز  گاردريل  ۱۰ متر 
داشت تا اين حادثه 

رخ ندهد.» به گفته ســلطانی از ورودی پايينی 
روســتای ورديج تا روســتای واريش، بيشــتر 
نقاط فاقد ايمنی اســت. يعنی مسيری حدود ۴ 
کيلومتر ايمنی ندارد. دهيار ورديج درباره عالئم 
هشــدار دهنده و راهنمايی و رانندگی در مسير 
جاده می گويد: «شــايد۵ يــا ۱۰درصد از عالئم 
ترافيکی و رانندگی و عالئم آينه های «محدب» 
و «مقعر»ی که سر پيچ ها می زنند، در اين مسير 
۴ کيلومتری نصب شده است. از عمل تا رعايت 
اصولــی نکات ايمنی و رانندگــی فاصله زيادی 
داريم. حتی کالنتری منطقه در اين باره گزارشی 

به دادستانی غرب تهران ارسال کرده است. 

 زيبا، اما خطرناك 
اين نقطــه، يکی از جاذبه های گردشــگری 
شــهر تهران محســوب می شــود وگردشگران 
بســياری بــرای ديدن ايــن روســتاها، کوه و 
دره های سرســبزش و همچنين مجســمه های 
ســنگی، به اين مکان می آينــد. جاده ای که به 
سبب آب و هوای فوق العاده اش، بهار و تابستانی 
به ياد ماندنــی دارد. اغلب رانندگان نمی توانند 
از زيبايی های اين جاده چشــم بپوشانند. برای 
هميــن، در هنــگام رانندگی به اطــراف توجه 
می کننــد و هميــن موضوع موجــب تصادف 
می شود. ســلطانی می گويد: «رانندگان با مسير 
جــاده و پيچ و خم های آن آشــنا نيســتند و 
می توان گفــت يکی ديگر از داليل تصادف های 
اين جاده، شناخت ناکافی نسبت به مسير است. 
بيشتر رانندگان در اين راه با سرعت رانندگانی 
می کنند غافل از اينکه ادامه جاده چگونه خواهد 
بود و بــه يک باره پيچ تندی سرراهشــان قرار 
می گيرد. رانندگی برای بسياری از رانندگان در 
اين جاده باريک و خطرناک، هيجان انگيز است، 
اما متأســفانه چنين جاده ای توانسته اتفاق های 
هولناکــی را رقم بزنــد. به راننــدگان توصيه 
می کنم هنگام رانندگی، به ويژه در شــب، دقت 
بيشتری در اين جاده داشته باشند. از سبقت و 
توقف بی جا در چنين جاده ای خودداری کنند. 
اين جاده غير اســتاندارد است و هيچ 
امکاناتی در مسير وجود ندارد.»

تصادف ها و منجر به فوت سرنشــينان 
خودرو شد. شايد همين نقطه ای خودرو شد. شايد همين نقطه ای 

کــه خودرو پرشــيا به دره 
۵ تا 

نياز  گاردريل   متر 
داشت تا اين حادثه 

امکاناتی در مسير وجود ندارد.»امکاناتی در مسير وجود ندارد.»

سخ
ى پا

پيگيرى هاى ب

رسالت خبرنگاری 
ايجاب می کرد تا برای بررسی 

دقيق تر از صحت يا رد کمبود عالئم ايمنی 
و حفاظتی الزم در مسير جاده روستاهای 
ورديج و واريش اين موضوع را از سازمان 

راهداری جاده ای پيگيری کنيم و صحبت های آنها 
را هم بشنويم، اما متأسفانه با توجه به نامه نگاری 

و تماس های مکرر تا لحظه آخر چاپ گزارش 
جوابگو نبودند. در صورت پاسخگويی، 

صحبت های آنها نيز منتشر 
می شود.

جاده روستاهاى «واريش 
و ورديج»، عالئم ايمنى و 

هشدار دهنده رانندگى ندارد

  «سقوط خودرو «پرشيا» به دره ۱۵۰ متری 
ابتدای جاده روســتای «ورديج» در شمال 
غرب تهران، ۳ کشته داشت. به گفته «سيد 
جالل ملکی»، سخنگوی آتش نشانی تهران، 
يک دستگاه خودرو پرشيا به هنگام حرکت و 
به داليل نامشخص از مسير اصلی منحرف و 
به دره ای به عمق ۱۵۰ متر سقوط کرد. ۲ نفر از 
سرنشينان، به هنگام سقوط، از داخل خودرو 
پرت شده و يک سرنشــين نيز در داخل 
خودرو گرفتار شــده بود که به سبب شدت 
نفر کشــته شدند.»  وارده هر ۳  جراحات 
خبر کوتاه اما دردناک است. اغلب در مسير 
روستاهای «واريش و ورديج» به سبب ناايمن 
و پرپيچ و خم بودن جاده و همچنين نداشتن 
عالئم و تابلوهای هشدار دهنده، تصادف های 
شديدی رخ می دهد که بيشتر آنها به فوت 
راننده و سرنشينان خودرو منجر می شود. در 
واقع اين مسير سرسبز و زيبا به نوعی «تله 
مرگ» است و اگر راننده در هنگام رانندگی 
حواستش پرت شــود، از اين دنيا مهاجرت 

خواهد کرد. 

ثريا روزبهانى

ــه  تـل
مـرگ!

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعيد غفورى

منطقه22



9 دوشنبه  12 خرداد 1399   شماره هاى 753-754 8 22  دوشنبه  12 خرداد 1399   شماره هاى 753-754 
  2

1 مناطق  5  9
 22

  2
1 مناطق  5  9 گزارش ويژه گزارش ويژه

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

ميشه زار پارک جنگلی چيتگر در ميان انبوه درختان 
تنومند و سرســبز پــارک، با فاصله اندکــی از برج های 
بلندمرتبــه و بزرگراه های پر  تردد غــرب پايتخت، قرار 
دارد. اين پارک يکــی از بهترين و مجهزترين پارک های 
جنگلی کشور و اين ميشــه زار يکی از جذاب و زيباترين 

مکان های ديدينی در قطب گردشــگری تهران است. ۱۸ 
سالی می شود که بوستان جنگلی چيتگر، زيستگاه «قوچ 
الرســتان»، يکی از نادرترين حيوانات دنيا است. در سال 
۱۳۸۱ جلســه های بسياری برای ســاخت «باغ وحش» 
بــزرگ تهران، برگزار و در نهايت مقرر شــد تا اين طرح 

در شــمال غرب و در محدوده شهرداری منطقه ۲۲ اجرا 
شــود. «محمدرضا جدی ثانی»، رئيس اداره فضای سبز 
شهرداری منطقه ۲۲، به مراحل ايجاد ميشه زار در بوستان 
چيتگر اشاره می کند و می گويد: «بوستان جنگلی چيتگر 
پس از بررسی های الزم برای انتخاب مکان مناسب برای 
ســاختاری مدرن و شبيه اقليم طبيعی گونه های زيستی 
از منظر «اکوتوريســم» و «حيات وحش» انتخاب شــد. 
قابليت نگهداری و تکثير گونه های پستانداران و پرندگان، 
محيط طبيعی، زيستگاه مناسب جانوری، موقعيت جذب 
توريســم و اکوتوريسم و محل قرار گرفتن آن در حاشيه 
شــهر، از جمله داليلی بود که سبب شد تا ميشه زار قوچ 
و ميش الرســتان در بوســتان چيتگر با هدف نگهداری 
از گونه کمياب قوچ و «ميش الرستانيکا» راه اندازی شود. 
اين ميشه زار در زمينی به مساحت يک هکتار با امکاناتی 
همچون ايستگاه و زيستگاه زمستانی و تابستانی حيوانات، 
آبشــخور، انبار علوفه و فنس کشــی های اطراف محوطه 

ســاخته و براساس قرارداد منعقد شده شهرداری منطقه 
۲۲ با کانون تخصصی «حيــات وحش ايران»، ۱۸ رأس 
قوچ و ميش وحشــی از نوع الرستان، الرستانيکا، با اخذ 
پروانه انتقال و نگهداری از سازمان حفاظت محيط زيست 

به پارک جنگلی چيتگر انتقال پيدا کردند.» 

حفاظت از ميش هاى كمياب 
غنی ســازی اوقات فراغت، تقويــت روحيه گروهی، 
شــناخت بيشــتر طبيعت، ارتقا حس کنجکاوی، ايجاد 
نشــاط و شــادابی، تقويت هوش های مختلف، ارتقای 
تخيل در زمينه هنر و داستان پردازی، تمرين احترام به 
طبيعت، تقويت اعتماد به نفس و استقالل عمل، تقويت 
مهارت های حرکتی، زبان اجتماعی و خود ياری، همه و 
همه از جمله فرصت هايی اســت که با گشتزنی در اين 
ميشه زار نصيبتان می شود. گونه منحصربه فرد از يک نوع 
قوچ که دارای شــهرتی جهانی است و به عنوان ريزترين 

گزارش «محله» از جاذبه هاى طبيعى و حيات وحش 
بوستان جنگلى چيتگر

ميشه زار قوچ مينياتورى ايران
   تهران، تنها شــلوغی و سر و صدا نيست، در دل همين شهر می توان فضاها و مکان های بکر و زيبايی را 
يافت که آرامش را به شهروندان ارزانی می دهند و شايد نظيرش را در ديگر استان های کشور نبينيم و نيابيم. 
پارک جنگلی «چيتگر» و «ميشه زار» آن يکی از همين مکان های ديدنی است. ويژگی اصلی پارک جنگلی 
چيتگر که موجب شده اين پارک از صف ديگر پارک های جنگلی پايتخت جدا شود، حيات وحش بی نظيرش 
اســت. در اين پارک جنگلی، «قوچ» و «ميش»، «سنجاب»، «روباه»، «شــغال»، «اسبچه» و «خرگوش» و 
همچنين انواع گونه های پرنده از قبيل «مرغ مينا»، «کبوتر»، «قرقاوول»، «طاووس»، «عقاب» و «شــاهين» 

زندگی می کنند که نشان از تنوع جانوری اين پارک جنگلی را دارد. 

ثريا روزبهانى

11ميليون تومان هزينه نگهدارى ماهانه
منابــع آب کافی، پناهگاه بســيار و پوشــش گياهی 
متناسب با نياز گونه ها، در مجموع، زيستگاه مناسبی را در 
پارک چيتگر فراهم کرده است، به ويژه ميشه زار اين پارک 
از جنبه های زيبا شناختی، بوم شناسی، ژنتيکی، آموزشی، 
گردشــگری و اجتماعی ـ اقتصادی بســيار اهميت دارد. 
رئيس اداره فضای ســبز منطقه، هزينه خوراک حيوانات 
ميشــه زار را ماهانه بين ۷ ميليــون و پانصد هزار تومان 
تا ۱۱ ميليون تومان بيان می کنــد و در ادامه می گويد: 
«برای اطمينان از ســالمت حيوانات، دامپزشک هفته ای 
۳ روز و در موارد اورژانســی، دائم در ميشــه زار چيتگر 
حضور دارد و وضعيت بهداشــتی و درمانی ميشــه زار و 
حيوانات را بررسی می کند تا از سالم بودن قوچ و ميش ها 
اطمينان پيدا کند.» به گفته جدی ثانی، عالوه بر «الما»، 
«شــتر»، اســبچه، «االغ»، طاووس، قرقاوول، «مارال»، 
«بزهای کوهی»، «کندوی ملکــه زنبورها»، گونه هايی از 
روباه و ســنجاب ها هم در بوستان جنگلی چيتگر زيست 
می کنند و در بين حيوانات اين باغ ديده می شوند. حفظ 
و پــرورش اين حيوانات در محيط پارک جنگلی چيتگر 
از اهداف مهم مســئوالن شهری برای راه اندازی ميشه زار 
بوده اســت. چراکه آنها باور دارند حيات انسان ها به بقای 
حيات وحش بســتگی دارد و هر گونه ای 
از محيط زيســت حذف شود،  که 
آثار زيست محيطی و مخاطرات 
زيادی را در پی دارد و در نهايت 
برای حيات بشــريت تهديد به 
اگر  شمار می رود. همچنين 
جمعيت حيات وحش در 
هر منطقه کاهش يابد، 
نشانه اقدامات و برخورد 
نامناسب به ويژه از سوی 
با محيط زيست  انسان ها 
«برخالف  می گويد:  او  است. 
نقــاط حفاظت شــده که امکان حضــور برای 
شهروندان وجود ندارد، اما اين ميشه زار با پوشش 
گياهی درختان «کاج»، «ســرو» و «اقاقيا»، 
به گونه ای محصور شــده است که عالوه 
بر حفظ محيط زيست طبيعی حيوانات 
بازديدکننــدگان  آن،  در  موجــود 
می تواننــد هر روز از ســاعت ۶ 
تــا ۲۴، از نزديــک حيوانات 

ميشه زار را ببينند.»

كوچك ترين نژاد 
گوسفند وحشى

قوچ الرستان، از راسته 
«زوج ســمان» و از خانواده «گاوسانان» است که جزو 
کوچک ترين نژاد «گوسفند وحشی» ايران و حتی دنيا به 
شمار می آيد. کمياب ترين زيرگونه گوسفند وحشی در 
ايران است و در معرض خطر انقراض قرار دارد. روزگردند 
ولی اغلــب در صبــح زود و عصر چــرا می کنند و در 
ســاعت های بين روز به استراحت و نشخوار می پردازند. 
گروهی زندگی می کنند. محل زندگی اين قوچ کوچک 
در ارتفاعــات «کوه شــب» در منطقه «الرســتان» در 
جنوب شرقی اســتان «فارس» است. چراکه اين منطقه 
کوهستانی الرستان، دره هايی تنگ و در بعضی مناطق، 
«تپه ماهور»هــای کم ارتفاع بســياری دارد. همچنين 
ســرمايی که به ســبب سلســله جبــال «زاگرس» و 
گرمای چشــمگيری که به دليل نوار ســاحلی درياچه 
«خليج فارس» در اين منطقه حاکم است، موجب شده 
تا اقليم های مختلفی در اين منطقه وجود داشته باشد. 
 کوچکی اين گونه برای «کلکسيونر»ها و موزه های حيات 
وحش، اهميت بسزايی دارد. از مشخصات ديگر اين قوچ، 
پيچش شــاخ ها همانند «قوچ اوريال»، به پايين و رو به 
جلو ولی به مراتب کوچک تر و ظريف تر و روشن تر است. 
موهای پايين گردن و ســينه در قوچ الرستان همانند 
«قــوچ اصفهان» ســياه و کوتاه اســت و همانند «  قوچ 
ارمنی» دارای دو لکه ســفيد در پلهوها است که به لکه 
«زمينی» يا «آالکمر» معروف اســت. دم قوچ الرستان 
حداکثر ۱۵ سانتيمتر طول دارد و گوش های آن نسبت 
به بدن بزرگ تر بوده و رنگ پوســتش نسبت به قوچ و 

ميش های ديگر، روشن تر و نازک تر است. 

قوچ دنيا يا «قوچ مينياتور» شــناخته می شــود در اين 
ميشه زار زندگی می کند، برای همين، در آن سال، برای 
حفظ بقا اين گونه کمياب جانوری در زمينه روش ازدياد 
و پرورش اين گونه وحشــی در خــارج از اقليم طبيعی، 
مطالعاتی انجام و برای نخســتين بار در سطح کشور و 
دومين بار در ســطح جهان، پس از انجام موفق اين کار 
دربــاره قوچ و ميش وحشــی BigHom در آمريکا، با 
اســتفاده از دانش و تجربه کارشناسان داخلی اجرا شد. 
اداره فضای سبز حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز 
منطقه ۲۲، با ساخت ميشه زار بوستان جنگلی چيتگر، 
برای حفاظــت از گونه های جانوری کمياب، زيســتگاه 
مناســبی برای پرورش يک گونه جانوری کمياب ايرانی 
فراهم کرده اســت. جدی ثانی، رئيس اداره فضای سبز 
شــهرداری منطقه ۲۲، درباره وســعت و امکانات اين 
ميشه زار می گويد: «ميشه زار بوستان جنگلی چيتگر با 
۲/۱ هکتار مســاحت در فاز غربی اين بوستان، به عنوان 
تنها ميشــه زار پايتخت مورد بهره بــرداری قرار گرفت. 
وجود چنين زيســتگاه و محيط زيست طبيعی جانوری، 
عالوه بر ايجاد جاذبه های طبيعی و گردشگری در منطقه 
و جذب گردشــگر، به حفظ اين گونه های نادر و کمياب 
کمک کرده اســت. وســعت و گســتردگی می شه زار، 
شرايط اقليمی کوهپايه ای آن و همچنين رعايت اصول و 
مراقبت از اين قوچ و ميش های مينياتوری، موجب شده 
تا خطر انقراض و نابودی اين حيوانات کمتر احســاس 
شود و تعداد آنها از زمان ساخت از۲۱ رأس به ۶۲ رأس 

افزايش پيدا کند.»

از اهداف مهم مســئوالن شهری برای راه اندازی ميشه زار 
بوده اســت. چراکه آنها باور دارند حيات انسان ها به بقای 
حيات وحش بســتگی دارد و هر گونه ای 
از محيط زيســت حذف شود،  که 
آثار زيست محيطی و مخاطرات 
زيادی را در پی دارد و در نهايت 
برای حيات بشــريت تهديد به 
اگر  شمار می رود. همچنين 
جمعيت حيات وحش در 
هر منطقه کاهش يابد، 
نشانه اقدامات و برخورد 
نامناسب به ويژه از سوی 
با محيط زيست  انسان ها 
«برخالف  می گويد:  او  است. 
نقــاط حفاظت شــده که امکان حضــور برای 
شهروندان وجود ندارد، اما اين ميشه زار با پوشش 
گياهی درختان «کاج»، «ســرو» و «اقاقيا»، 
به گونه ای محصور شــده است که عالوه 
بر حفظ محيط زيست طبيعی حيوانات 
بازديدکننــدگان  آن،  در  موجــود 

می تواننــد هر روز از ســاعت 
تــا ۲۴، از نزديــک حيوانات 

ميشه زار را ببينند.»

كوچك ترين نژاد كوچك ترين نژاد 
گوسفند وحشىگوسفند وحشى

قوچ الرستان، از راسته 

 ارتفاعات و دشت هاى حريم شهر
روستاهای حريم غربی پايتخت تهران به سبب وجود زيستگاه های گوناگون و نيز نقاط کوهستانی، 

رودخانه و باغ های وسيع اش، جانوران متنوعی را در خود جای داده است. به  سبب  دارا بودن  
زيستگاه های مختلف  مانند کوهستان ، استپ ، دارستان ، کشتزار، باغ  ها و همچنين  قرار گرفتن  

در مسير مهاجرت  تعداد زيادی از گونه های مهاجر در اين محدوده، فضای مناسبی برای 
زيست جانوران گوناگون و رويش گياهان مختلف پديد آمده است. به  همين  
دليل، گونه  های متنوعی ازپرندگان  را می توان در زيستگاه های مختلف  آن  

مشاهده  کرد. پرندگان گوناگونی شامل «حواصيل»، عقاب، قرقی، 
شاهين و «کرکس» در ارتفاعات اين محدوده وجود 

دارند.

 پارک جنگلــی «وردآورد»، يکی از پارک های جنگلی 
اســتان تهران و در کوه هــای وردآورد و در کنار آزادراه ۲ 
واقع شــده اســت و از آن به عنوان دومين پارک جنگلی 
بزرگ اســتان تهران ياد می شود. اين پارک دارای پوشش 
گياهی غنــی بــوده و گونه هــای جانــوری و پرنده های 

آوازه خوان بسياری را در خود جای داده است. پارک جنگلی وردآورد يکی از تفرجگاه های محدوده 
غرب تهران اســت که بيش از ۱۰هزار مترمربع وســعت دارد و در اين مکان جانوران ارزشــمندی 

زندگی می کنند. 

پرنده هاى آوازه خوان 
در وردآورد 

 پــارک جنگلــی «کوهســار»، با مســاحت ۶ هزار و 
۲۰۰هکتــاری خود نه  تنهــا بزرگ ترين پــارک جنگلی 
تهران محسوب می شــود بلکه به عنوان نمونه ای وسيع و 
اســتاندارد، جايگاه ويژه ای در ميان مناطق گردشــگری 
کشور دارد. بوســتان جنگلی يا کوهســتانی کوهسار در 

شــمال  باختر محله «شــهران» و شــمال محله «کن» قرار دارد و راه دسترسی به اين بوستان از 
طريق بزرگراه «آبشناســان» (ايرانپارس) ممکن است. اين پارک کوهستانی به سبب مجاورتش با 
کوه های اطراف، همچنين نزديکی به بوســتان جنگلی «خرگوش دره»، مکان مناسبی برای برخی 

از گونه های جانوری به شمار می رود. 

كوهسار
بزرگ ترين بوستان جنگلى 

در باغ «نوازش» بوســتان باغ «راز هســتی»، برخالف 
مکان هــای ديگر، کــودکان از نزديک حيوانات را تماشــا 
می کننــد و حتی به آنها غذا می دهنــد. در کنار گونه های 
گياهی خاص و بومی اين پارک، فضايی هم برای نگهداری 
حيوانات اصيل و اهلی مانند مارال و اسب و ديگر حيوانات 
ايجاد شــده اســت. باغ نوازش، نزديک به ۳هزارمترمربع 

وســعت دارد و در اين بخش، انواع حيوانات اهلی نگهداری می شوند. اين بخش از باغ  راز هستی به 
ســبب اينکه کودکان بتوانند با حيوانات اهلی و شــيوه زندگی آنها آشنا شوند، ساخته شده است. از 
اين رو، کودکان به همراه آموزشگر، وارد باغ نوازش می شوند و به حيوانات غذا می دهند يا از نزديک 

آنها را لمس می کنند. 

نگهدارى مارال 
در باغ راز هستى

بوســتان جنگلی «خرگوش دره»، يکی از بوستان های 
بزرگ و مشــهور شــهر تهران اســت. اين فضای سبز با 
مســاحتی بيش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ۲۲ شــهرداری 
تهــران و در مجــاورت مجموعــه ورزشــی «آزادی» و 
آزادراه هــای تهران – کرج و آزادگان واقع شــده اســت. 

پرندگان برای ادامه حيات خود نواحی پست يا اطراف چشمه ها و حاشيه پارک را ترجيح می دهند. 
برای همين، در اين پارک زيبا هم می توانيد گونه های بی شــمار پرندگان را مشاهده کنيد. پوشش 
گياهی اين مجموعه بيشتر از درختان کاج و سرو و اقاقيا تشکيل شده است. وجود تنوع زيستی با 
انواع حيوانات از جمله شغال، روباه معمولی، کبک و سنجاب از جمله گونه های شاخص اين منطقه 

و از ديگر جذابيت های اين پارک جنگلی محسوب می شود. 

«خرگوش دره» همسايه 
استاديوم

مجموعه «ارم ســبز»، يکی از مکان های تفريحی منطقه 
۵ اســت که در غرب تهــران و در کيلومتر۴ بزرگراه تهران  ـ 
کــرج قرار دارد. در اين مجموعه بی نظير بيش از ۸۰۰ جاندار 
از ۱۱۱ گونه مختلف پستانداران، خزندگان، آبزيان و پرندگان 
در قفس های کوچک و بزرگ نگهداری می شــوند که حدود 

۶۰ درصد آنها بومی ايران و باقی از نقاط ديگر دنيا به ويژه «آفريقا» به ايران آورده شده اند. «پلنگ ايرانی»، 
«پلنگ آفريقايی»، «شــير آفريقايی»، آهو، قوچ و ميش از گونه های جانوری باغ وحش پارک ارم اســت. 
بزرگ ترين باغ وحش پايتخت است که ۷هکتار وسعت دارد. دسترسی به باغ وحش پارک ارم بسيار آسان 

است و شما می توانيد با استفاده از «مترو» در کوتاه ترين زمان و به آسانی به پارک ارم برويد. 

باغ وحش 
«ارم سبز»
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امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

  بانويی که از کودکی رويای پرواز، پريدن و هواپيما در ســر داشت، اينک در ۳۸ سالگی، «خلبان» 
اســت و تجربه پروازهای متعدد به شهرهای مختلف را اندوخته اســت. خانم خلبان در رشته های 
مختلفی چون «طراحی محيط زيست» تحصيل کرده و اين روزها در مقطع دکتری رشته «شهرسازی» 
تحصيل می کند. «ســارا ناجی زاده»، خلبان يکی از شرکت های معتبر هواپيمايی کشور، ساکن محله 
«مهرآبادجنوبی»، براين باور است: «خلبانی، مردانه و زنانه ندارد و هر انسانی با توجه به عالقه مندی ها 
و توانايی هايش می تواند در مسير موفقيت قدم بگذارد.» در يکی از روزهای نخستين ماه تابستان با 

اين بانوی موفق درباره مسائل مختلف از خلبان شدن تا آلودگی صوتی مهرآباد به گفت وگو نشستيم. 

سحر جعفريان 

همراه با بانوى خلبان محله مهرآبادجنوبى

توجه! كاپيتان ســارا 
با شما حرف مى زند

 ترجمه يك كتاب مرجع 
ناجــی زاده همچنيــن از مؤلفان و 
مترجمــان کتاب های مؤثر در رشــته 
«هوانوردی» است. او توضيح می دهد: 
«وقتــی کتــاب طراحــی محوطــه 
فرودگاهی را به چاپ رســاندم به فکر 
ترجمــه يکی از مهم تريــن کتاب های 
هوانــوردی با عنــوان ppm يا همان 
راهنمــا و مرجع کامل دانش خلبانی و 
پرواز افتادم. ۱۴ سال زمان برد تا يک 
ترجمه با بخش های تأليفی قابل استناد 
به نگارش دربياوريم و امروز در بسياری 
دانشجويان  هوانوردی،  دانشگاه های  از 
او  داده می شــوند.»  ارجــاع  آن  بــه 
می افزايــد: «تحقيــق و مطالعه در هر 
کسوت و پيشه ای بسيار راهگشا است. 
اگر اطالعات و دانستنی ها به روز نشود، 
ضريــب احتمال خطــا، آن هم به هر 
شــکلی، افزايش می يابد. اين در حالی 
است که همين مطالعه و تحصيل مرا به 
نوشتن کتاب های مرتبط با فعاليت هايم 
پويايــی فکری يک  عالقه مند کــرد. 
خلبان به اندازه ســالمت جسمانی او 

حائز اهميت و ضروری است.»

 چاله هوايى
 نقص فنى يا خانم خلبان؟ 

بانوی خلبان در ادامه از واکنش های 
متفاوت مســافران به هدايت هواپيما 
از سوی بانوان می گويد: «گاهی پيش 
می آيــد که خــودم را در بــدو ورود 
مســافران به هواپيما، معرفی کردم و 
خوش آمد می گويم. تعدادی از مسافران 
می خندنــد و زير لــب می گويند اگه 
چاله هوايی يا نقص فنی ما را نکشــد، 
اين خانم بی شک می کشد! البته مزاح 
اســت. چون پس از فرود، کلی تشويق 
می کنند. تعــدادی هم که معموًال بانو 
هســتند با غرور ابراز می کنند خانم ها 
هم در آسمان سهم دارند و خوشحال 
هستيم که شما اين سهم را در اختيار 
داريد. بعضی از دختران نوجوان مسافر 
با شــور و اشــتياق از روند رسيدن به 
اين شــغل به ظاهر مردانه می پرسند. 
اينجاســت که ابتدا برايشــان شــرح 
می دهم خلبانــی، مردانه و زنانه ندارد. 
هوش  و  پشــتکار  توانايــی، 

می خواهد.»

 همسايه پر سر و صدا 
او همچنين از دردسرهای همسايگی 
فــرودگاه مهرآباد با منطقــه ۹ به ويژه 
محله مهرآبــاد می گويد: «آلودگی های 
ناشــی از ايــن همســايگی، يکی از 
معضالت شــهری و محيط زيستی در 
پايتخت اســت. ميزان آلودگی آن در 
روز، بيش از ۷۰ دســی بل و در شب، 
۸۰ دسی بل اســت که به مرور زمان، 
مشکالت بســياری در محله از جمله 
بيماری های شنوايی، عارضه های قلبی 
را برای ســاکنان محله مهرآباد ايجاد 
می کند. بــرای رفع ايــن بزرگ ترين 
معضل شهری غرب تهران، راهکارهايی 
مانند انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج 
از شهر، کاهش تعداد پروازها، افزايش 
چشــمگير فضای ســبز در محله های 
غربی، نونوار کردن ناوگان هواپيمايی، 
بهره گيری از تکنيک NADP کاهش 
صوت يا همــان هدايت ترافيک هوايی 
در مسيرهای متنوع، ايجاد ديواره های 
عايق صوتی در اطراف فرودگاه وجود 
دارد. . متأسفانه در اين سال ها، به 
اين راهکارها کمترين  از  هرکدام 

بودجه تعلق گرفته است.»

 فرهنگ خلبانى براى بانوان 
ايــن بانــوی خلبــان هم محله ای 
می گويد: «يادگيری در رشــته خلبانی 
از طريق آموزشــگاه های خصوصی  را 
ادامه دادم. ۴ سال گذشت و با پر کردن 
ساعت های آموزشی پرواز به تدريج به 
هدفم نزديک شدم. تا اينکه نخستين 
پرواز مستقل مسافربری خود را پس از 
پروازهای solo در سال ۱۳۹۱ با ۱۶۰ 
مســافر تجربه کردم. خيلی خوشحال 
بــودم. اســترس، هيجان و احســاس 
توانمندی و پيروزی در من گره خورده 
بــود و تمام مدت، تصوير کســانی در 
ذهنم تداعی می شد که يا مشوقم بودند 
يا سد راهم.» ناجی زاده ادامه می دهد: 
«به گمانم آنچه دست يافتن به حرفه 
خلبانی را بــرای بانوان دشــوار جلوه 
می دهــد، مراحل يا آموزش های جامع 
آن نيســت؛ فرهنگ و مسائل ناشی از 

طبقه بندی شغل های مردانه و زنانه 
است که سال های بسيار مانع از 
تحقق آرزوی پرواز در آســمان 

برای دختران سرزمينم شد.»

 داستان يك هيجان ناتمام 
ماجراجويی در آسمان برايش جذاب 
شد. درســت وقتی ۱۱ سال داشت و به 
مناسبت روز «مادر»، مصاحبه يک بانوی 
خلبان را از تلويزيون تماشا می کرد. آنقدر 
به صفحه رنگی تلويزيون نزديک شده و 
به تصوير آن بانوی موفق خيره مانده بود 
کــه تا مدت ها خود را در لباس کاپيتانی 
تصور می کرد. شغل مورد عالقه اش شده 
بود خلبانی. گاهی با بيان اين خواســته، 
مورد تشويق قرار می گرفت و گاه صدای 
خنده های تمســخرآميز، گوشش را پر 
می کرد. اما «سارا ناجی زاده» تصميم اش 
را گرفتــه بود. رويای پرواز در آســمان، 
همان رويايی بود که می خواســت. برای 
هميــن، مطالعه و تحقيــق را در زمينه 
خلبانی آغاز کرد. سال ۱۳۸۰ در آزمون 
دوره های خلبانی مرکز «آموزش فنون و 
خدمات هوايی کشور» شرکت کرد و نفر 
چهارم پذيرفته شدگان معرفی شد و کمی 
بعــد، کالس های پرواز را در آموزشــگاه 
«قلعه مرغی» گذراند. البته از تحصيل در 
رشته مهندسی طراحی محيط زيست نيز 
غافل نماند. 

ضريــب احتمال خطــا، آن هم به هر 
شــکلی، افزايش می يابد. اين در حالی 
است که همين مطالعه و تحصيل مرا به 
نوشتن کتاب های مرتبط با فعاليت هايم 
پويايــی فکری يک  عالقه مند کــرد. 
خلبان به اندازه ســالمت جسمانی او 

حائز اهميت و ضروری است.»

می کنند. تعــدادی هم که معموًال بانو 
هســتند با غرور ابراز می کنند خانم ها 
هم در آسمان سهم دارند و خوشحال 
هستيم که شما اين سهم را در اختيار 
داريد. بعضی از دختران نوجوان مسافر 
با شــور و اشــتياق از روند رسيدن به 
اين شــغل به ظاهر مردانه می پرسند. 
اينجاســت که ابتدا برايشــان شــرح 
می دهم خلبانــی، مردانه و زنانه ندارد. 
هوش  و  پشــتکار  توانايــی، 

می خواهد.»

بهره گيری از تکنيک NADP کاهش 
صوت يا همــان هدايت ترافيک هوايی 
در مسيرهای متنوع، ايجاد ديواره های 
عايق صوتی در اطراف فرودگاه وجود 
دارد. . متأسفانه در اين سال ها، به 
اين راهکارها کمترين  از  هرکدام 

بودجه تعلق گرفته است.»

طبقه بندی شغل های مردانه و زنانه 
است که سال های بسيار مانع از 
تحقق آرزوی پرواز در آســمان 

برای دختران سرزمينم شد.»

بعــد، کالس های پرواز را در آموزشــگاه 
«قلعه مرغی» گذراند. البته از تحصيل در 
رشته مهندسی طراحی محيط زيست نيز 
غافل نماند. 

يکــی از مشــاغل پرطرفدار بين کــودکان و نوجوانان، 
خلبانی است. رويايی که برای بسياری از آنها در بزرگسالی 
محقق می شود. اما سؤال اين جاست که برای دست يافتن 
به اين شــغل هيجان انگيز چه بايد کرد؟ شــرط نخست، 
سالمت جسمانی فرد است. از وضعيت فک و دندان گرفته 

تا ميزان توده بدنی و شــکل اســتخوان بندی. شرط دوم، 
ويژگی های شخصيتی و روانی است. مانند مسئوليت پذيری 
و قدرت مقابله با استرس و هيجان. شرط سوم، ثبت نام در 
آموزشگاه های معتبر هوانوردی زير نظر سازمان هواپيمايی 
کشور اســت که اين روزها تعدادشــان کم نيست. در اين 

آموزشــگاه ها بايد پس از اثبات دانش علمی، مهارت پرواز، 
تسلط بر مکالمه با زبان های ديگر، دوره های تئوری و عملی 
خلبانی را گذراند. پس از دريافت مدارک ppl يا گواهينامه 
شخصی، cpl يا گواهينامه تجاری، Ir يا گواهينامه پرواز کور 

و نيز مدرک آموزش خلبانی، می توان فرد را خلبان ناميد. 

چطور خلبان شويم؟

رودرو

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

که  از مهم ترين موضوع هايی   يکی 
اين روزها در شــهرداری تهران اهميت 
پيدا کرده اســت، نگهداشت شهر است. 
را  موضوعی که هم هزينه های شهرداری 
کاهش می دهد و هم توجه به آن کيفيت 
زندگی شهری را باال می برد، اين موضوع 

در منطقه ۵ چگونه در حال انجام است؟ 
منطقــه ۵ به عنوان يکــی از بزرگ ترين 
مناطق شهر تهران، مساحتی نزديک به ۵۳ 
هکتــار را در بر  می گيرد. بر همين اســاس، 
روزانه بايد محــدوده ۱۱ ميليون مترمربعی 
در منطقه، رفت و روب شــود که متشکل از 

معابر و اماکــن عمومی در اين 
منطقه است. برای انجام هرچه 
بهتر اين کار، وظايف در معاونت 
خدمات شهری منطقه و عوامل 
نواحی هفت گانه تقسيم شده و 
با به کارگيری نزديک به ۱۷۷ 
دستگاه ماشين آالت و تجهيزات 
تخصصی و هزار و ۱۰۰ نيروی 
کارگری و خدمات شهری، اين 
مهم به صورت شــبانه روزی در 
حال پيگيری است و اين اقدام 

صرف نظر از همه مأموريت ها اعم از نگهداشت 
بوســتان ها، ســاماندهی صنايع و مشاغل، 
زيباسازی، عمرانی، اجتماعی و زيست محيطی 
و تنها در حوزه خدمات شهری و رفت و روب 

با اســتفاده از ظرفيت نيروهای معبربان به 
جديت در دستور کار قرار گرفته و با متخلفان 
بر اساس ضوابط و قوانين، برخورد الزم انجام 

می شود. 
 سال ۱۳۹۹ را با ويروسی آغاز کرديم 
که همه فعاليت ها و تعامالت عادی زندگی 
را برهم زد. شما در شهرداری منطقه ۵ چه 
برنامه ريزی هايی برای کنترل اين ويروس 

انجام داديد؟ 
همان گونه که می دانيد، نه تنها فعاليت های 
شــهرداری منطقه ۵ با پاندمی شدن بحران 
«کرونا» متوقف نشد که حتی برای مديريت 
اين بحــران، به عنوان يکی از دســتگاه های 
اساســی دخيل در مبارزه بــا ويروس کرونا، 

در منطقه اجرايی می شود. 
همچنين در قالب طرح «نگهداشت 
شــهر»، نيروهــای خدمات شــهری 
منطقه و عوامــل کارگری مرتبط در 
روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه هر 
هفتــه به صورت متمرکز در محله ها و 
محورهای بزرگراهی حضور پيدا کرده 
و به انجام اقدامات الزم می پردازند تا به 
رشد شاخص رضايتمندی شهروندان 
کمک کــرده و شــهروندان به صورت 
ملموس، عملکرد شهرداری را در اين 

حوزه مشاهده کنند. 
برای مديريت هرچه 

بهتر اين برنامه، اکنون بيش از 
۴ هــزار و ۶۰۰ مخزن زباله در 
نقاط مختلف محدوده طراحی 
بتوانند  تا شــهروندان  شــده 
ضمن رعايت اصل تفکيک، به 
موضوع نگهداشت شهر کمک 
کنند ضمــن اينکه هم اکنون 
۴۲۵ عــدد مخزن مکانيزه نيز 
جايگزين مخازن فرسوده شده 
است. در همين قالب، در طول 
ســال ۱۳۹۸، به صورت ماهانــه نزديک به 
۶۰۰ تــا ۷۰۰ تن زباله در محدوده منطقه ۵ 
جمع آوری شده است. اما موضوع جلوگيری 
از تفکيک غير مجاز زباله، طرحی اســت که 

در ســطح منطقــه توانســت در لحظــات 
نخســتين اعالم اين بحران، ستاد مبارزه با 
کرونای منطقه ۵ را با حضور ســپاه، بسيج، 
آتش نشــانی، مديريت بحران و شوراياری و 
دســتگاه های مرتبط برای اجرايی 
کردن هرچه بهتر مصوبات ســتاد 
مبارزه با کرونا تشکيل دهد تا بتواند 
به صورت نظام مند، اقدامات الزم را 
در محدوده منطقه، به دور از موازی 

کاری، انجام دهد. 
بر همين اساس، شهرداری که 
مســئوليت حفظ نظافت شــهر را 
برعهده دارد، ضمن حفظ عمليات 
جاری نگهداشــت شــهر همچون 
رفــت و روب معابــر، پروژه هــای 
مستمر نگهداشت را شامل نظافت 
پل هــا و هر فضايی کــه احتمال 
انتقال ويــروس کرونا در آن محل 
وجود داشــت، در دستور کار قرار 
داد. يکــی از اماکنی کــه در اين 
منطقه پيش از وقوع کرونا نظافت 
آن به صورت ويژه در دستور کارقرار 
گرفتــه بود، نظافــت و گندزدايی 
سرويس های بهداشتی عمومی بود 
که با وقوع کرونا اين کار ادامه پيدا 
کرد و به ساير نقاط بوستان ها نيز 

گسترش يافت. 
 شما ســال گذشته برای 
مرمت پل تاريخی محله کــن که بر اثر 
بارش باران تخريب شده بود، بسيار تالش 
کرديد و خودتان بارها از اهميت اين محله 
تاريخی و با اصالت صحبت کرده ايد. با اين 
همه هنوز حال و روز بافت مسکونی کن و 
وضعيت باغ های آن ناخوش است. برای اين 
موضوع چه برنامه هايی در نظر گرفته ايد؟ 

موضــوع احيــای بافــت کــن، يکی از 
اولويت های منطقه است که در معاونت های 
مختلــف منطقــه و نهادهای باالدســتی 
همچــون معاونت شهرســازی و معماری، 
شورای شــهر تهران و شورای عالی معماری 
و شهرســازی پيگيری آن در جريان است. 
حفــظ باغ ها و احيای بافت کن بر اســاس 
مصوبه شــورای عالی معماری و شهرسازی 
موضوعــی اســت که در طول چند ســال 
گذشــته در جريان بوده و هــم اکنون در 
مراحــل پايانی قرار دارد کــه پس از ابالغ 
مصوبه شــورای عالی معماری و شهرسازی 
و تعييــن چارچوب عملکــردی منطقه در 
اين محدوده، طرح های مرتبط برای احيای 
بافت آن پياده ســازی می شــود. نکته مهم 
مربوط به بهســازی و مناسب ســازی بافت 
مســکونی محله کن اســت که هم اکنون 
مشاوران مربوطه در حال طراحی های الزم 
برای ســاماندهی آن هستند و خوشبختانه 

اين کار در مراحل پايانی خود قرار دارد. 
 يکی از راه های توسعه شهری، ورود 
بخش خصوصی در پروژه های شهری است. 
در شهرداری منطقه ۵ با بخش خصوصی 
چه ميزان تعامل وجود دارد و به چه اندازه 

دارای اهميت است؟ 
محلی  «نهادهای  به عنوان  شــهرداری ها 
خدمات رســان» می توانند بــا به کارگيری 
ظرفيت هــای بالقــوه بخــش خصوصــی، 
پتانســيل های نهفته در مناطــق را فعال و 
شکوفا کنند. هم اکنون شهرداری منطقه در 
قالب شيوه های تعيين شده از سوی نهادهای 
مربوطه از جمله سازمان مشارکت های مردمی 
شهرداری تهران، اهتمام خود را برای اجرای 
پروژه های برنامه ريزی شده يا پيشنهادی به 
کار بسته است و اميدواريم بتوانيم با استفاده 
از اين ظرفيت، عملکرد خوبی را برای منطقه 

ثبت کنيم. 

فريدون حيدرى شهردار منطقه 5 در گفت وگو با محله از برنامه هاى شهر مى گويد:

بهره بردارى 
از پروژه هاى 

شهرى و 
فرهنگى به 

زودى
با اينکه بحران کرونا 
بسياری از پروژه های 

شهری را متوقف و يا روند 
کار را کند کرده است، 

شهرداری منطقه ۵ برای 
سال ۱۳۹۹ طبق مصوبات 

ستاد مبارزه با کرونا 
برنامه های مفصلی تدارک 
ديده است. شهردار منطقه 

۵ در اين باره می گويد: 
«اين روزها بسياری از 

پروژه های احداثی منطقه با 
رعايت دقيق مصوبات ستاد 

مبارزه با کرونا به فعاليت 
خود ادامه می دهند. بر 

اساس اقدامات انجام شده 
در طول سال گذشته، اين 

روزها ساخت و تجهيز 
سوله ورزشی «کن» در 
حال اتمام است و مرکز 
اسکان کارگری ناحيه ۲ 
نيز مراحل تجهيز نهايی 
را می گذراند. همچنين 
برنامه ريزی برای اجرای 
۹ طرح ديگر شهری از 

جمله تکميل سوله ورزشی 
«ارم»، بازسازی سرای 

محله «اکباتان»، تجهيز 
و توسعه پارک جنگلی 

«کوهسار» و بوستان 
«جوانمردان» انجام شده 
و هم اکنون در حال طی 
مراحل الزم برای اجرايی 

شدن آنها هستيم.»

فريدون حيدرى
شهردار منطقه 5

احياى بافت كن اولويت ماست
سميرا باباجانپور

پراکندگــی   ،۵ منطقــه  وســعت   
جمعيت، تلفيق بافت نوســاز و فرسوده 
درکنار قابليت های توســعه شــهری و 
سرمايه گذاری های اقتصادی موجب شده 
اســت تا مديريت شــهری منطقه ۵ از 
اهميت خاصی برخوردار باشــد. توجه به 
اين منطقه  و توسعه شهرسازی در  رشد 
نوساز و تقويت و ساماندهی بافت فرسوده 
آن، بی شــک گامی مهم برای رسيدن به 
يک منطقه ايده آل شــهری برای زندگی 
شــهردار  حيدری»،  «فريدون  اســت. 
منطقه۵، از تالش شهرداری برای افزايش 

کيفيت زندگی در اين منطقه می گويد. 



13 دوشنبه  12 خرداد 1399   شماره هاى 753-754 12 22  دوشنبه  12 خرداد 1399   شماره هاى 753-754 
  2

1 مناطق  5  9
 22

  2
1 مناطق  5  9 محله به محله محله به محله

             فرسودگى در محله هاى تاريخى

             فرسودگى در حداقل

            4هزار نفر چشم انتظار نوسازى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

معابر تنگ و باريک در محله های ۹گانه منطقه، نمای آشنايی است که با 

تراکم بافت های فرسوده و ازدياد جمعيت گره خورده است. ساختمان هايی 

که يک در چند ميان، نوسازی شده اند و با اينکه در استاندارد و مقاومتشان     

ترديد اســت، در مقابل پالک های آجری و رنگ و رو رفته قديمی که اغلب 

خالی از ســکنه هســتند، خوش نمايی می کنند. اين وضعيت را می توان از 

چند منظر بررســی کرد. نخســت اينکه نمای بصری محله مخدوش شده 

اســت. دوم اينکه روشــن است بافت فرسوده، بســتر مناسبی برای بروز و 

گســترش انواع آسيب های اجتماعی و فرهنگی اســت. در گزينه سوم نيز 

می توان از ايجاد موانع امدادرســانی در هنگام حوادث و باليا سخن گفت. 

موضوعی که بارها از سوی شــهروندان و کارشناسان شهری مطرح و البته 

مورد غفلت مديران قرار گرفته اســت. «محمدتقی خوئينی ها»، شوراياری 

محله شــهيد «دســتغيب»، می گويد: «يک واقعيت است که اگر حادثه ای 

طبيعی يا غيرطبيعی در محله ما بروز کند و اگر قرار باشــد دســت بر قضا 

جان يک نفر گرفته شــود به ســبب بافت فرســوده، تنگی معابر و تراکم 

جمعيــت، جان ۶ نفر گرفته می شــود. می گويند بياييد نوســازی کنيد با 

تسهيالت ويژه! اما تســهيالت ويژه آنها در شرايط دشوار اقتصادی کنونی، 

چندان گره ای از کار هم محله ای که در بافت فرســوده ســکونت دارد، باز 

نمی کنــد. وامی می دهند که تنها مزد چند روز کارگران اســت. انشــعاب 

و طراحــی نمــای رايگان را در بــوق و کرنا می کنند کــه آن هم در قبال 

هزينه های نجومی ساخت وساز، هرگز به چشم نمی آيد.» 

ايــن وضعيت در اغلــب محله های منطقه ديده می شــود. «جابر کرمی»، از 

مشــاوران امالک محلــه مهرآباد، می گويد: «پس از زلزلــه اخير تهران با اينکه 

شــرايط «کرونا»يی حاکم اســت اما خيلی ها دنبال خانه های نوســاز می آيند. 

می گويند چشمان کور، بيشتر جان می کنيم و پول می دهيم، ولی حداقل امنيت 

جانی داريم و ســقف روی سرمان آورا نمی شــود. اين در حالی است که تعداد 

خانه های فرسوده بسيار فراتر از تعداد پالک های تازه ساخت در اين محله است. 

طرح های مشارکتی و تجميع رونق گرفته اما در حد حرف. پای معامله که وسط 

می آيد، خيلی ها از ترس قيمت و هزينه ها گريزان می شــوند. خالصه بالتکليفی 

و ســرگردانی گريبان مردم را گرفته، از زلزله و بافت فرسوده می ترسند، اما در 

اغلب موارد چاره ای جز سازگاری ندارند.» 

 افزايش به نوسازى پس از زلزله 

کاهش متراژ واحدهای مسکونی و تجاری در روند نوسازی، يکی از بزرگ ترين 

موانع اجرای آن اســت. «کاوه حاجی»، از ديگر ساکنان قديمی محله امامزادگان 

«عبداهللا» و «زيد»(ع) می گويد: «در اين محله معموًال واحدها «ريزدانه» هستند. 

در بعضی خيابان ها که طرح «تعريض معبر» نيز اجرا می شــود، يعنی اينکه اگر 

بخواهم با وجود تحمل سختی های مالی، ۷۰ متری خود را بکوبم و بسازم، دست 

آخر ۵۰ متر هم گيرم نمی آيد. نه متراژ قابل توجهی نه پارکينگ و حياطی. برای 

همين است که کسی راضی به نوسازی نيست. البته اکنون با وجود آگاهی درباره 

زلزله خيز بودن تهران، اشتياق نوسازی زياده شده است. اسمش اشتياق است يا 

ترس، نمی دانم. ولی مردم می خواهند که خانه های نو داشته باشند، اما تا عملياتی 

کردن آن راه دور و درازی است. اين نمی شود که هرچند وقت يکبار از بخش های 

مختلف شــهرداری بيايند و خانه به خانه در بکوبند تا اهالی را به تجميع تشويق 

کنند. اين چه مشکلی را حل می کند؟ واقعيت اين است که نوسازی، هيچ سودی 

جز کم ريســک بودن در برابر زلزله ندارد.» «محسن قهرمانی»، شوراياری محله 

امام زادگان عبداهللا و زيد(ع) نيز در همين باره می گويد: «با اينکه ادعا می شــود 

نوسازی و بازآفرينی در کوچک ترين منطقه تهران، شتاب خوبی دارد اما آنچه ما 

شاهد هستيم چندان چنگی به دل نمی زند و هنوز چهره منطقه پر شده از چين 

و شکن که همان بناهای فرسوده هستند. به تازگی مردم به سبب ترس از زلزله 

دوست دارند دست به نوسازی بنا بزنند. به ويژه اين منطقه که يکی از مناطق پر 

خطر از نظر باال بودن ميزان خسارت های ناشی از حوادثی مانند زلزله است. ولی 

اينها همه حرف و آرزو و نوشته روی کاغذ است. در عمل، نوسازی اتفاق دشواری 

است که برای ساکنان محله های کم برخوردار بعيد به نظر می رسد.»

 سهم 12 درصدى منطقه از بافت فرسوده 

نزديک به ۳ هزار و ۲۱۵ هکتار بافت فرسوده در شهر تهران وجود دارد که اين 

ميان، ســهم منطقه ۹ رقمی در حدود ۱۲ درصد است. رئيس اداره امالک منطقه 

«ســيد علی طالبی» می گويد: «چند سالی اســت که طرح «نوسازی و بازآفرينی 

شــهری» به طور جدی در دستور کار مديريت شــهری مناطق قرار گرفته است. 

الزامی که از ســوی معاونت شهرســازی، معاونت فنی و عمران و نيز دفاتر توسعه 

محلی منطقه پيگيری می شود. به ويژه که تراکم بافت فرسوده در اين منطقه بسيار 

اســت. اين تراکم در مواقع ضروری می تواند حادثه ساز باشد. برای همين است که 

معموًال پس از حوادثی مانند زلزله، ميزان تقاضا به نوســازی را در ۲ دفتر توسعه 

محلی نواحی مان شــاهد بوده ايم.» طالبی با تأکيد بر تأثيرگذاری آموزشی چهره 

به چهره کارشناســان نوسازی شــهری به اهالی می افزايد: «برای اينکه طرح های 

نوسازی شهری مورد حمايت و پذيرش شهروندان قرار گيرد بايد ضمن ارائه خدمات 

پشــتيبان به نيازهای همه جانبه نوســازی، از ابعاد اقتصادی گرفته تا اجتماعی و 

فرهنگی، به آن توجه شود. برای مثال، برگزاری کارگاه های آموزشی به شکل چهره 

به چهره می تواند بعد اجتماعی و فرهنگی را پوشــش دهد تا مهاجرت بومی های 

محله پيش و پس از نوسازی، ناهمگونی جمعيتی و پيامدهای پس از آن را به وجود 

نياورد. پيامدهايی که می توان از موانع اجرای طرح های نوسازی برشمرد. در حال 

حاضر، بيشــترين ميزان تراکم بافت های فرسوده در محله های امامزادگان عبداهللا 

و زيد(ع)، شــهيد دستغيب و «شمشيری» ثبت شده است. بيشترين ميزان صدور 

پروانه ساخت در کوتاه ترين زمان ممکن نيز برای همين محله ها است.»

  بافت های فرسوده در زمان وقوع حوادث در محله ها، برای ساکنان، آسيب ها و خسارت های بيشتری 

به بار می آورند که گاه جبران ناپذيرند. اين آسيب های جبران ناپذير در محله هايی که فرسودگی و تراکم 

جمعيتی قابل تاملی دارند، خطرهای بيشــتری پديد می آورند و پيامدهای خاص خود را دارند. از بروز 

موانع امدادرسانی در مواقع بحران گرفته تا شکل گيری بستر برای انواع آسيب. نمونه اش زلزله ۵/۲ دهم 

ريشتری اخير تهران است که تعداد زيادی از صاحبان پالک های فرسوده در منطقه را به جنب وجوش 

تخريب و نوسازی بناهاشان واداشته است. براســاس آمار دفاتر نوسازی و توسعه محله ای و معاونت 

شهرســازی منطقه، ميزان مراجعه شــهروندان با هدف اطالع از چگونگی نوسازی و تجميع پالک ها 

افزايش يافته اســت. اتفاقی که بايد از سوی مديران شــهری به فال نيک گرفته شود. آن هم در اين 

اوضاع و احوال اقتصادی جامعه که توان مالی نوسازی را از سوی مالکان به حداقل می رساند. زلزله اخير 

زنگ خطر را به صدا درآورد و اهالی هم به نوسازی می انديشند اما ميزان صدور پروانه ها و آمار نوسازی 

محله ای همچنان ثابت مانده و افزايشی نداشته است. در اين گزارش داليل و عوامل مراجعه اهالی برای 

نوسازی و بی سرانجامی آن را در گفت وگو با شهروندان منطقه ۹ و کارشناسان بررسی کرده ايم. 

سحر جعفريان 

بررسى داليل افزايش مراجعه ساكنان بافت قديمى 
به دفاتر توسعه محلى

پس لرزه در 
خانه هاى فرسوده 

ادامه دارد  

بازنگرى در تسهيالت ضرورى است 
موضوع بافت فرســوده در شــهرها موضوعی پيچيده است 
که ريزدانگی، نفوذناپذيــری و ناپايداری از مهم ترين مالک های 
تشخيص بافت فرسوده از غير فرســوده است. «مهدی امانی»، 
کارشناس شهرسازی، براين باور است: «تاب آوری کالبدی محله ها 
و ابنيه در برابر زلزله آن هم در شهری که نقشه گسل های اصلی 
و فرعی آن خبــر از لرزه خيز بودنش می دهد به کيفيت و کميت 
ساخت وسازهای آن بستگی دارد. طی چند سال اخير، وقوع زمين 
لرزه ها در شــهر تهران موجب شده است تا شهروندان بيشتر به 

اســتاندارد و مقاوم بودن پالک های خود بينديشند و 
در تالش باشند آسيب پذيری ساختمان ها را به حداقل 
برسانند. اين مهم نيازمند به زيرساخت هايی در گروه های 

شهری از جمله شناســايی موقعيت پهنه های گسلی پايتخت، 
برنامه ريزی و ارائه الگوی مهندســی، پژوهش، سرمايه گذاری و 
عملياتی سازی هدفمند گروه های اجتماعی شامل آگاهی بخشی و 
جذب مشارکت مردمی است. البته تقويت بنيه اقتصادی و تأمين 
اعتبارات تخصصی در اين حوزه از اهميت و ضرورت دو چندانی 

برخوردار اســت. چراکه عامل اصلی بازدارنده فرايند 
نوسازی و بازآفرينی در بخش های دولتی و خصوصی، 
همين مسئله مالی اســت.» امانی همچنين می افزايد: 
«تسهيالت و بسته های تشويقی شهرداری بايد با کمک اهرم های 
دولتی مورد بازنگری قرار گيرد و محرک های افزوده ای مانند ايجاد 
فضا، انتقال محدوده های صنعتی و کارگاهی به خارج از شــهر، 
تعيين چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان راهبردهای 

افزايش نوسازی به کار گرفته شود.»

مهدى امانى
كارشناس شهرسازى

با داشــتن ۲۹ محله يکی از مناطق بزرگ تهران به 

حســاب می آيد. با وجود اينکه رشد و توسعه منطقه ۵ 

تهران عمدتًا بعد ازپيروزی انقالب اسالمی اتفاق افتاده 

است و در ظاهر منطقه ای با خيابان ها و کوچه های نوساز 

به نظر می رسد اما محله های اصيل و قديمی مانند کن، 

باغ فيض، حصارک، مرادآباد و شــهرزيبا در آن وجود 

دارد که تاريخ و جاذبه های شهری شــان دست کمی از 

تاريــخ تهران ندارند و به رغم بافت قديمی و فرســوده 

خانه هايش ماننــد مناطق مرکزی تهران هيچ گاه مورد 

توجه کارشناسان بافت فرســوده قرار نگرفتند. محله 

کن با پيشينه زياد خود امروز از نظر بافت شهری يکی 

از فرســوده ترين نقاط منطقه و البته تهران اســت که 

فرسودگی آن دســت کمی از منطقه ۱۲ تهران ندارد. 

امروز محله کن بيش از ۳ هکتار بافت فرسوده مصوب 

و بيش از ۸۰ هکتار بافت فرســوده در انتظار تصويب 

اســت که اين وســعت نشــان از بی توجهی مسئوالن 

شــهری نسبت به نوسازی در ســال های گذشته دارد. 

بافت فرســوده کن در طرح تفصيلی ديده نشده است. 

ساختمان هايی در کن با قدمت ۳۰۰تا۴۰۰ سال وجود 

دارد که با بازسازی اندکی هنوز محل زندگی مردم است.

منطقه ۲۱، ۵هزار و۱۵۶ هکتار مســاحت دارد که 

با کمترين ميزان آمار بافت های فرســوده جز مناطق 

نونوار شــهری و البته تازه تأسيس (۱۳۸۳) محسوب 

می شــود. تراکم بافت فرســوده در اين منطقه غربی 

پايتخت ۷۱ هــزار و ۴۵۴ مترمربع اســت که فراوانی 

آن در محله وردآورد با ۳۸۴ پالک ثبت شــده اســت. 

منطقه ۲۱ کاربردی نيمه صنعتی دارد که از ســويی 

مديران دفاتر توســعه محلی آن مدعی هستند ميزان 

فرســودگی واحدهای مســکونی و تجــاری در آن به 

شــدت ســاير مناطق مانند ۹ يا ۱۱ و ۱۸ نيست. در 

واقع براســاس اطالعات آماری سازمان نوسازی شهر، 

فرسودگی بافت های شناسايی شده منطقه ۲۱ چيزی 

در حدود ۴۷ درصد از ۱۰۰ درصد است که اين عدد در 

قياس با فرسودگی پالک های منطقه مرکزی و جنوبی 

تهران که گاه به ۹۰ درصد هم می رسد، رقمی حادثه ساز 

و خطرآفرينی تلقی نمی شــود. اين در حالی است که 

دفاتر توســعه محلی منطقه از ابتدای سال گذشته به 

فعاليت هــای مطالعاتی و برداشــت های اطالعاتی از 

کميت و کيفيت فرسودگی و فشردگی بافت های اين 

منطقه پرداخته اند تا ضمن تشــکيل بانک اطالعاتی ـ 

کالبدی بتوانند خدمات و تسهيالت مناسب با شرايط 
منطقه را به اهالی ارائه دهند.

منطقه ۲۲، شهرک پيکان شهر در ابتدا برای کارگران 

ايران ناســيونال ســاخته شــده بود، اما اين شهرک به 

کارکنان ايران خودرو واگذار شــد. شــهرک پيکان شهر 

بيــش از ۶۰ ســال قدمت و بيش از ۴هــزار نفر در اين 

شهرک ســکونت دارند. واحدهای اين شهرک ۳۰ تا ۶۰ 

متری و اغلب در معرض ريزش اســت. در اين شــهرک 

بيش از ۱۵۰۰ واحد مسکونی فرسوده قرار دارد که بعد 

از گذشــت اين زمان برخی از خدمات در اين مجموعه 

ارزش کيفی و اجتماعی خود را از دســت داده اســت. 

به دليــل فرســودگی و کوچکی متراژ واحد هــا در اين 

مجتمع، پيکانشهر در مســاحت ۲۰ هکتار با ۶۰ درصد 

سطح اشغال در ۴ طبقه ســاخته شده است، اما اکنون 

براســاس طرح تفصيلی منطقه ۲۲ و کميسيون ماده ۷ 

مجتمع پيکانشهر باغ تلقی می شود و ساخت وساز جديد 

بايد براساس سطح اشغال صورت گيرد. پيکانشهر دارای 

فضای ســبزغنی و خدمات رفاهی است و تمام خدمات 

مورد نياز يک شــهرک را دارد و به دليل همين امکانات 

بســيار مورد توجه است. حتی مشــاوره طرح تفصيلی، 

تثبيت وضع موجود پيکانشــهر را به عنوان سايت واجد 

ارزش پيشنهاد داد. اکنون ساکنان اين شهرک چشم به 

تصميم مســئوالن شهری و مديران اجرايی دارند تا اين 

۱۵۰۰ واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شوند. 

منطقه5

منطقه21

منطقه22

دفتر توسعه محله های بهاران، کن و انديشه: 

ايستگاه يخچال، روبه روی حسينيه سراسياب کن، کوچه آيت اهللا  تهرانی، پالک ۲۰، طبقه دوم
۴۴۳۲۴۳۸۴

دفتر توسعه محله ای حصارک: 

تهران، حصارک، خيابان توحيد، پالک ۴۳، کدپستی ۱۴۷۷۸۸۵۹۱۴
۴۴۸۳۹۹۲۹

دفتر توسعه محله های فتح و محله های چيتگر شمالی، وردآورد، شهرک استقالل و دانشگاه: 

کيلومتر ۱۹ جاده تهران کرج، بلوار اصلی وردآورد، خيابان امام حســين(ع)، کوچه امام حسين(ع)، 
پالک ۳

۴۹۹۲۵۷۵ ـ ۴۴۹۸۳۰۱۶۴

نشانى دفتر توسعه محلى منطقه 9
دفتر توسعه محله های امامزاده عبداهللا، شمشيری، مهرآباد و سرآسياب: 

بيست متری شمشيری، روبه روی خيابان طحانی، پالک ۲۰۱، زنگ دوم
۶۶۶۵۳۹۳۳ ـ ۶۵۸۳۱۹۹۶

دفتر توسعه محله های استاد معين، دکتر هوشيار و دستغيب: 
خيابان ۲۱ متری جی، کوچه جديدی جنوبی، پالک ۱ طبقه اول

۶۶۰۸۹۲۰۰
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تصحيح
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سعيد غفورى

  قدمت محله «مهرآباد» به بيش از صدسال 
می رســد، روزگاری که تهران به باغ هايش 
معروف بود تا به برج و باروهای سر به فلک 
کشــيده اش. باغی که در دوره «ناصری» و 
«پهلوی اول» بســيار مورد توجه شاهان و 
درباريان برای تفريح و خوشــگذرانی بود. 
همين امر سبب شد تا کشاورزی و باغداری 
در آن با پيشرفت قابل توجهی پيش برود. 
مهرآباد کنونی از شمال به فرودگاه مهرآباد 
از جنوب به محله شمشيری از شرق به محله 
امام زاده عبداهللا(ع)  به محله  از غرب  فتح 
متصل می شود. محله ای که ردپای تاريخ را 
در آن می توان هنوز در نمای برخی ملک ها 
و بناهــای عمارت گونــه و البته خالی از 
سکنه اش به چشم ديد. در اين گزارش به 
تاريخچه محله مهرآباد پرداخته ايم و در 
گفت و گو با ساکنان قديمی و شوراياران 
بررسی  را  محله  نامگذاری  ســبب  آن 

کرده ايم. 

سحر جعفريان

نگاهى به شكل گيرى محله مهرآباد

اينجا پاى2زن 
در ميان است

در روزگاران گذشته که تهران 
جــز زمين های کشــاورزی، باغ و 
چند تايــی عمارت و خانه کاه گلی 
چيــزی نداشــت، در منطقه ۹ نيز 
تعدادی باغ و نهری روان مانند نهر 
«فيروزآباد» که از مناطق باال دست 
مانند «طرشــت» و «کن» تا پايين 
دســت يعنی حومــه «ری» جاری 
بود، جای داشــت. باغ هايی پرپشت 
از درختانــی تنومند بــا بارهايی از 
ميوه «ســيب»، «پرتقــال» و «آلو» 
کــه رهگذران و مســافران را گاه گاه 
مهمان طعم های خوش و «ارگانيک» 
می کرد. ســال ها گذشــت. خانه های 
کاه گلــی بــه تدريج جايشــان را به 
خانه  های آجری و زاويه دار دادند و از 
تعداد درختان کاسته شد. باغ هايی که 
شهرت گردشگری شان به وقت ييالق و 
قشالق عيان و اشراف زادگان آوازه بود، 
درگذر روزهــا و ماه ها، دچار تغييراتی 
مدرن می شــدند. بسياری از زمين ها و 
باغ ها وقف شد تا با تبديل به مکان های 
مــورد نظر و نيــاز، در اختيار جمعيتی 
قرار بگيرند کــه روز به روز با مهاجرت 
و زاد و ولد به تعدادشان افزوده می شد. 
«محمد صولتی»، از اعضای شــوراياری 
محلــه مهرآبــاد، در اين بــاره می گويد: 
«محلــه مهرآباد کنونی بــا مرزهايی از 

خيابــان «عبداللهــی»، خيابــان «ارداقی»، 
بزرگــراه «فتح» و ۴۵ متــری «زرند»، ۹۱۰ 
هزار و ۴۶ مترمربع مســاحت دارد. اين محله 
باسابقه ای بيشتر از يک قرن، روستايی کوچک 
بود که زمين های آباد و در مسير رودخانه  کن 
قرار داشــت. تعداد خانوارهای ساکن آن شايد 
به سختی به تعداد انگشــتان دست می رسيد. 
دهه ۴۰ در جريان زمين خواری های سياســی، 
زمين هــا، امالک و باغ های اين حومه در نهايت 
به «عصمت الدوله» (مــادر «معيرالممالک»، از 
درباريان ناصری) رســيد. البته روايت زياد است 

که اين مورد بيشتر نگارش شده است.»

 پيشكش دربارى 
«کريــم مــالزاده»، يکــی از کســبه  قديمی 
محله مهرآباد است که بســياری از اهالی محله، 
خواربار فروشــی او را يکی از نخستين مغازه های 

آن حوالــی معرفی می کنند. مــالزاده از روزهای 
نخســتينی که در اين محله ســاکن شــده بود، 
می گويد: «آن زمانی که مــن همراه پدر و مادر و 
خواهرانم به ايــن محله مهاجرت کرديم، تقريبًا ۵ 
ساله بودم. خاطرات مبهمی دارم. اينجا بيشتر باغ 
بود و ما مهمان رعيتی حاج «ابوالقاســم» بوديم. 
پدرم روی زمين  او کشــاورزی می کــرد. به مرور 

توانستيم يک اتاقمان را تبديل به ۲ اتاق 
کنيم. به ياد دارم که می گفتند مهرآباد از 
امالک حاج «ميرزا آقاســی» بوده که به 
«ناصرالدين شــاه» هبه کرده بود. گويا 
ناصرالدين شــاه در يکی از گردش های 
خود، پا به امالک و باغ های صدراعظم 
وقت گذاشــته بود و حســابی در آنجا 
کيفور شــده بــود. ميرزا آقاســی نيز 
به عنوان پيشکش، باغ ها را به شاه هديه 
کــرد. البته بعضی ها می گويند که گذر 
ناصرالدين شــاه، پس از هديه گرفتن 
زمين، يکــی دوباری بيشــتر به آنجا 
نيفتــاد. برخی می گوينــد چون باغ ها 
مهريه مــادر نظام الدوله معير الممالک 
(عصمت الدوله) شــده بود. برای همين 
اهالــی، ايــن باغ ها و محــدوده آن را 
مهرآباد نام گذاشــتند. در حقيقت يک 
محله، مهريه يک بانوی «قجری» بود.»

 عمارت در ميان باغ هاى مهرآباد 
«احمد ابريشــمی»، يکــی ديگر از 
است  مهرآباد  محله  قديمی  ســاکنان 
کــه از پدربزرگش روايت های بســياری 
«عمارت  می گويد:  ابريشمی  بود.  شنيده 
۵۴ ســتونی «عصمت الدولــه»، در ميانه 

باغ های مهرآباد جای داشــت. باغی که شايعه بود 
يک باغبان فرانســوی با ســاخت استخر ۶ ضلعی 
و درختــکاری و گلکاری های منحصربه فرد، آن را 
آراســته بود. گرمخانه برای پرورش گل و درختان 
مرکبــات، قفس و النه پرنــدگان نيز در باغی که 
اين روزها چيزی از آن باقی نمانده، وجود داشت. 
مهم تر اينکه ناصرالدين شــاه در ســفر آخر خود 

بــه فرنــگ، ۳۰۰ جفــت از نژادهای 
مختلف «کبوتــر»، «خروس»، «مرغ 
کاکلی»، «قنــاری» را به باغ مهرآباد 
آورد تا ســرگرمی های تــازه ای برای 
خود تدارک ببينــد. در واقع مهرآباد 
يکی از نخستين باغ وحش های تهران 
قديم محســوب می شــد که گاه گاه 
اشــراف زادگان بــا هدف ســرگرمی 
و شــکل های صــوری قــدم بــه آن 
باغداری  و  روستانشينی  می گذاشتند. 
تقريبــًا تا اوايــل دهــه ۵۰ به طول 
انجاميد و پس از آن توسعه شهرسازی 
به شــمايل مدرن، ترکيب باغ مهرآباد 
را تغيير داد. بخش هايی از آن وقف و 
بخش های ديگر آن از سوی اشخاص 
و دولت، تملک شد تا ساخت وسازها با 

سرعت قابل توجهی پيش برود.»

 وقتى مهرى جوان مرگ شد 
در رمزگشــايی از دليل نامگذاری 
محله مهرآباد به ۲ روايت می رســيم 
که هرکــدام در جايگاه خــود اعتبار 
اينکــه  نخســت  دارد.  اســنادی  و 
يکــی از درباريــان دوره پهلوی اول 
(نظام الســلطنه)، زمين های حاشــيه 
غربــی تهران امروز را بــا هدف ايجاد 
تفرجگاه خانوادگی خريد و سال ها بعد 
از آن به سبب فوت دختر نظام السلطنه 
که «مهری» نام داشت و عالقه شديد 
او بــه زمين ها و باغ هــای خريداری 
شــده، به مهرآباد شــهرت يافت. اين 
روايت از يکــی از آخرين کدخداهای 
ده مهرآباد، «پرويز افشــار» نقل شده 
اســت. دليل دوم که بسيار ياد شده، 
مهريه بــودن اين زمين و باغ های بکر 
و باصفا بــرای «عصمت الدوله»، مادر 
ايــن روايت را  معيرالممالک اســت. 
می توانيم در بســياری از کتب معتبر 

تاريخی بخوانيم. 

نگاهى به شكل گيرى محله مهرآباد

باغ هايى 
كه شهرت 

گردشگرى شان 
به وقت ييالق 
و قشالق عيان 
و اشراف زادگان 

آوازه بود، 
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مى شدند. 
بسيارى از 

زمين ها و باغ ها 
وقف شد تا 
با تبديل به 

مكان هاى مورد 
نظر و نياز، در 
اختيار جمعيتى 

قرار بگيرند 
كه روز به روز 

با مهاجرت 
و زاد و ولد 

به تعدادشان 
افزوده مى شد

منطقه9

   شــهرک «وردآورد»، غربی تريــن و قديمی ترين محله غــرب تهران به 

شمار می رود. محدوده ای که بخشــی از آن در منطقه ۲۱ و بخش ديگرش در 

محدوده شهرداری منطقه ۲۲ واقع شــده است. بخش مسکونی اين محله که 

از بزرگراه شــهيد «لشــکری» تا بزرگراه «تهران – کرج» گسترده شده، در 

منطقه ۲۱ قراردارد. در راستای برنامه هفتگی شهرداری در بازديد از محله ها، 

«حميدناصحی، مشاور عالی شــهردار تهران و «حســن رحمانی»، شهردار 

منطقه۲۱، «ســياوش زابلی»، معاون خدمات شــهری و فضای سبز، «حسين 

معينی»، معاون فرهنگی و اجتماعی و «محمدرضا ســالمی»، معاون حمل ونقل 

و ترافيک شــهردار منطقه و «علی مؤذن»، شهردار ناحيه ۳ از وردآورد بازديد 

کردند و از نزديک در جريان مشــکالت و خواســته های اهالی اين محله قرار 

گرفتند. در اين گزارش ســراغ مواردی رفتيم کــه در جريان بازديد مديران 

شهری از وردآورد مطرح شد تا نسبت به رفع مشکالت اقدام شود.

دبيــر محله ورد آورد و دبيــر کارگروه عمران و 
ترافيک منطقه، درباره مشــکالت مطرح شــده و 
درخواست هايی که در اين بازديد از مديران شهری 
داشتند، به همشهری محله می گويد: «محله وردآورد 
با توجه به بافــت و قدمت زيادی که دارد به همان 
اندازه مشــکالت و کمبود هايی نيز دارد. از مجموع 
مشــکالت و درخواســت ها و نياز های اهالی محله 
که تعدادشان زياد اســت، بيشتر مواردی را مطرح 
کرديــم که فکر می کنيم با توجه به وضع اقتصادی 
کشــور و پيرو آن شــهرداری، امکان اجرا و محقق 
شــدن آنها وجود دارد. در حقيقت، بيشــتر موارد 
مطرح شــده در حدی است که نياز به کار عمرانی 
آن چنانی يا تخصيص بودجه هــای کالن را ندارد و 
در شــرايط کنونی نيز قابل اجرا است. موارد مطرح 
شده همه مشکالت يا مشکالت کالن محله نيست.» 
«ساسان احمدی» که در اين بازديد مديران شهری 
را همراهــی کرده، درباره اينکــه کدام يک از موارد 
مطرح شده قرار است برطرف شود، می گويد: «همراه 
مديران شهری منطقه، از غرب محله حرکت کرديم 

و در طول مســير، هرکجا که مــوردی بود، مطرح 
کرديم و آنها حرف ها و خواسته های ما را شنيدند و 
يادداشت برداشتند. بايد منتظر باشيم که از مجموع 
موارد مطرح شده، کدام يک اجابت و کدام مشکالت 
برطرف خواهد شد. ما موارد و مشکالت و خواسته ها 
را به مســئوالن منتقل و در حوزه هــای ترافيک، 
خدمات شهری و عمرانی، مواردی را مطرح کرديم.»

 اجراى چند اصالح هندسى 
 براى كاهش ترافيك 

پــادگان  روبــه روی  خيابــان  آســفالت 
«اميرالمؤمنين(ع)»، توســعه و بازيابی فضای ســبز 
انتهای خيابان «ولی عصر(عج)» نرســيده به بزرگراه 
تهــران ـ کرج و تعمير و مرمت پياده روی خيابان امام 
«خمينــی(ره)» از ديگر موارد مطرح شــده در اين 
بازديد است. احمدی در ادامه می گويد: «پاتوق محله 
وردآوردی ها در تقاطع خيابان ولی عصر(عج) و خيابان 
امام «حســين(ع)» هم چندان مناسب نيست و نياز 
به طراحی و ســاخت مجدد دارد. پيشنهاد و خواسته 
ديگری که در اين بازديد مطرح شــد، باز شدن يک 
معبر در شمال محله وردآورد بود تا بار ترافيکی محله 
کاهش پيدا کند. ماجرا از اين قرار است که معبر ورودی 
محله از سمت بزرگراه تهران ـ کرج پهن است و هرچه 

که به سمت جنوب و 
محله  مسکونی  بخش 
می شــويم،  نزديــک 
معبر باريک تر شــده و 
ترافيکی  بار  نتيجه  در 
می شود.  ســنگين تر 
نرســيده به ساختمان 
نيمه کاره «ثبت احوال» 
معبرخاکی  يــک  نيز 
وجود دارد که به بافت 
صنعتی محله راه دارد. 
شده،  انجام  بازديد  در 
اين  تا  پيشنهاد شــد 
معبرخاکی آسفالت و خيابان شود تا وسايل نقليه ای 
کــه قصد رفتن به بافت صنعتی محله را دارند، بدون 
اينکه نياز باشــد وارد بخش مسکونی و معابر باريک 
آن شــوند، از اين خيابان گذر کننــد. يکی ديگر از 
موضوع های مطرح شده در اين بازديد ميدانی، موضوع 
نقاشــی ديواری بود. در چهارراه اصلی وردآورد، ديوار 
بزرگی وجود دارد که در راستای زيباسازی محله، نياز 
به نقاشی دارد. هنوز جزئيات اين موضوع و اينکه چه 
طرحی بايد روی ديوار اجرا شود، مشخص نيست و در 
حال حاضر تنها موضوع مطرح و منتقل شــده است. 
اين طرح می تواند يکی از نماد های محله يا برگرفته 
از نام وردآورد باشــد که «آوردگاه گل ســرخ» معنا 

می دهد.»

 استقرار كانكس پليس راهور 
يکی از خواســته های اصلی اهالی وردآورد، که 
سال ها است آن را مطالبه می کنند، استقرار پليس 
راهور در داخل محله اســت. انجــام اين کار نياز به 
زيرســاخت هايی دارد که جانمايی يک کانکس در 
چهــارراه اصلی وردآورد، مهم ترين آن اســت. دبير 
شــوراياری محله در اين باره می گويد: «با توجه به 
معابر باريک و قرار گرفتن اين محله بين دو شاهراه 

اصلی غرب تهران، يعنی بزرگراه شــهيد لشکری و 
بزرگــراه تهران کرج، برای کنتــرل   تردد و هدايت 
ترافيک وردآورد الزم است تا مأموران پليس راهور 
در داخــل محلــه و معبر اصلی آن حضور داشــته 
باشــند. در اين بازديد قرار شد جانمايی کانکس و 
نامه نگاری ها برای استقرار پليس راهور در چهارراه 
اصلی وردآورد، توســط معاون حمل ونقل و ترافيک 

شهردار منطقه پيگيری و انجام شود.»

 بازسازى زمين فوتبال و اسكيت
وردآوردی ها عالقه زيادی به ورزش به «فوتبال» 
دارند. هرچند يک زميــن فوتبال چمن مصنوعی 
بزرگ در محله وجود دارد، اما اين زمين پاسخگوی 
نياز همه مردم فوتبال دوست وردآورد نيست. به ويژه 
در اين روزها که با تعطيلی مدارس و دانشــگاه ها، 
اوقات فراغت قشــر جوان و نوجــوان افزايش پيدا 
کرده اســت. احمدی با اشــاره به استفاده بهينه از 
سرمايه هايی که در محله وجود دارد می گويد: «يک 
زمين فوتبــال کوچک هندبالی در خيابان «باهنر» 
وردآورد وجود دارد که بايد آســفالت آن بازسازی و 
مرمت شــود. اين زمين در گذشته چمن مصنوعی 
بود که از بين رفت و آن را آسفالت کردند. اما اکنون 
آســفالت اين زمين خراب شــده و نياز به بهسازی 
دارد. همچنين پشت ساختمان سرای محله، زمين و 
فضايی وجود دارد که در گذشته زمين فوتبال خاکی 
قديمــی وردآوردی ها بود. در نيمــی از اين زمين، 
ساختمان ســرای محله ساخته شد و بخشی از آن 
را هم آسفالت کردند. اهالی محله درخواست دارند 
اين فضا به يک زمين «اسکيت» تبديل شود تا افراد 
عالقه مند در آن اسکيت بازی کنند و آموزش ببينند. 
برای اين کار، روکش آسفالت نياز به بازسازی دارد و 
بايد دور زمين هم محصور و مناسب سازی شود. البته 
اين درخواست نيز در جريان بازديد از محله مطرح 
شد که بايد ديد به آن جامه عمل پوشيده می شود و 
اگر پاسخ مثبت است، چه زمانی انجام خواهد شد؟»

منطقه21
بازديد مديران شهرى و شوراياران از محله
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تقويم محله

در پهنه غربى پايتخت از 12 تا 19 خرداد  
اتفاق هاى زيادى افتاده كه در زير به برخى از 

اين رويدادها اشاره شده است.

۱۲ خردادماه سال ۱۳۹۵، نخستين مدرسه  «فوتبال» شــهرداری منطقه ۹، با حضور منطقه9
شهردار منطقه، ديگر مسئوالن و جمعی از 
شهروندان محله «شمشــيری» افتتاح شد. نخستين 
مدرســه فوتبال شهرداری منطقه ۹، پس از افتتاح در 
اختيار «خانه ورزش» ســرای محله شمشــيری قرار 
گرفت تا عالقه مندان به ورزش فوتبال برای ثبت نام به 

اين محل مراجعه کنند. 
شهيد «لشکری» با بلوار «ايران خودرو» به منطقه21 ۱۷ خردادماه ســال ۱۳۹۵، پروژه تقاطع 
بهره برداری رســيد. اين پروژه در کيلومتر 
۱۴ مسير تندرو بزرگراه شهيدلشکری و در تقاطع بلوار 
ايران خودرو با طول تقريبی ۲ هزار و ۳۴۵ مترمربع و در 
۳ ســطح روگذر، زيرگذر و دوربرگردان های هم سطح 
ســاخته شــد. اجرای اين طرح ســبب حذف چراغ 
راهنمايی و تسهيل در حرکت وسايل نقليه و مسيرهای 
تنــدرو و گردش کننده و همچنيــن افزايش ايمنی و 
کاهش تصادفات شد. همچنين اتصال شمال و جنوب 
بلوار ايران خودرو به صورت زيرگذر، اتصال شمال بلوار 
ايران خودرو به شــرق و غرب بزرگراه شهيد لشکری و 
همچنين اتصال جنوب بلوار ايران خودرو به شــرق و 
غرب بزرگراه شهيد لشکری از جمله اهداف اين پروژه 

به شمار می آمد. 
۱۳۸۶، در منطقه ۲۲ به بهره برداری رسيد. منطقه22 ۲۰ پروژه عمرانی در ۱۲ خردادماه ســال 
اين پروژه های عمرانی شامل باغ «شقايق»، 
فضای سبز حاشيه شــمال بزرگراه شهيد «همت» و 
آزادراه «تهــران ـ کرج»، بوســتان «صنوبر»، «بهار» و 
«غديــر» و کلينيــک «گل و گياه» بــود. در اين روز 
همچنيــن، افتتاح خــط انتقال آب «لتمــال کن» و 
رســتوران فاز غربی بوســتان «چيتگر» نيز با حضور 
آيت اهللا «خزعلی»، دبيــر کل بنياد «غدير» و مديران 

شهری به بهره برداری رسيد. 

تاريخ شفاهىپيشخوانپيشخوان

امامزاده اى در «جاده پايين كن»
در محلــه «ميانده کن»، جاده پايين کن، خيابان شــهيد «احمد کاشــانی» در ميان 
قبرستان عمومی آستان امامزاده «سيد محمد رضا»(ع) قرار دارد. البته به سبب بافت سنتی 
و قديمی محله، دسترســی به اين امامزاده، بدون راهنمايی اهالی، چندان آســان نيست. 

بنای امامــزاده، کوچک و 
بوده  ۴۰ مترمربع  حــدود 
و از ســوی اهالی به طرز 
بســيار جالبی بازســازی 
می شود  گفته  است.  شده 
مقبره، ۲۰۰ ســال قدمت 
حرم،  داخلی  فضای  دارد. 
سفيد  مرمرين  قبر  سنگ 
ديوارهــا  و  دارد  رنــگ 
آميختــه به نقاشــی ها و 
امامزاده  اســت.  تزيينات 
از  محمدرضــا(ع)  ســيد 
نــوادگان امــام چهــارم 
شــيعيان بوده که با شش 
امام «سجاد»(ع)  به  نسل 
می رســد. حياط امامزاده 
محمدرضــا(ع)،  ســيد 
قبرســتان محله است که 
با  محله  بومی هــای  تنها 
جواز متولــی و معتمدان 
محــل، در آنجــا دفــن 

می شوند. 

يادبود

نامت در محله ماندگار است
«ناصر ابوالحسن زاده»، عضو ۵ دوره شوراياری محله 
استاد «معين» منطقه ۹ درگذشت. شنيدن اين خبر تلخ 
در روزهای خاکستری، ســال ها فعاليت و پيگيری های 
بی چشم داشــت او را يادآور می شــود. تعلق خاطری که 
ابوالحســن زاده بر رونق محله اش داشت، ثمراتی ناميرا 
پديد آورد که برکت و دعای خير آن می تواند ســاليان 
دراز ياد اين هم محله ای را زنده نگه دارد. افزايش امکانات 
تفريحی بوستان «المهدی»(عج)، ساماندهی عمرانی و 
فرهنگی ظرفيت های بالقــوه محله، ايجاد 
فضاهای ورزشی در سرای محله، فراهم 
کردن بسترهای کارآفرينی و اشتغالزايی 
برای گروهی از جوانان، تعيين تکليف 
زيرگذر اســتادمعين و سوله بحران 
شــهيد «دســتغيب»، از جمله 
حضور  دستاوردهای  مهم ترين 
دل سوزانه اين عضو شوراياری 
محله استادمعين بوده است که 
همشهری محله ضمن تقدير و 
يادبود، برای خانواده ايشان صبر 
و آرامش طلب دارد. روحش شاد.

سه جزيره در درياچه شهداى خليج فارس 
درياچه «شــهدای خليج فارس» برای بســياری از شــهروندان پايتخت شناخته شده 
اســت، اما آيا می دانســتيد مجموعه تفريحی توريستی درياچه شــهدای خليج فارس، ۳ 
جزيره با نام های «شــهدای تنب کوچک»، «شهدای تنب بزرگ» و «شهدای ابوموسی» با 
عملکردهای فرهنگی، مذهبی، تفريحی، پذيرايی و هنری دارد. جزيره شهدای تنب بزرگ 
با مســاحت ۱۰ هزارمترمربع با کاربری فرهنگی و مذهبی، جزيره شهدای تنب کوچک با 
مســاحت ۴ هزار مترمربع با کاربری فرهنگی، اجتماعی و هنری و جزيره شهدای ابوموسی 
با مســاحت ۱۳ هزار مترمربع با کاربری خدماتی، تفريحی و پذيرايی مجهز به اسکله، قايق 

برقی و قايق امداد و همچنين قايق های تفريحی و پدالی است. 

منطقه22آيا مى دانستيد؟ 

منطقه9

حسن قديرى - محله كن منطقه5

دردسرهاى كارگاه عمرانى 
ايستگاه مترو

چنــد ماهی اســت که  منطقه 5
پيمانکار ايستگاه مترو، عمليات عمرانی 
خود را در محدوده شهرداری ناحيه يک 
منطقه ۵ رها کرده و اين محل به عنوان 
يکــی از مکان هــای آلــوده از نظــر 
زيست محيطی و بهداشتی تبديل شده 
اســت. همچنين با تخريــب خيابان و 
وجود گرد و خاک زمينه سوء اســتفاده 
بعضی از افراد فراهم شــده است، چون 
نخاله های ساختمانی را در محل کارگاه 
تخليه کرده اند و اين بر مشکالت افزوده 

است. 
زهرا محبی
محله جنت آباد 

بوستانى بدون ضد عفونى 
منطقه 9 بوستان «المهدی»(عج)، 
يکی از پر    ترددترين بوستان های منطقه 
۹ اســت که اين روزها به سبب شيوع 
«کرونــا» ويــروس کمــی از ميــزان 
مراجعه کننده های آن کاسته شده است. 
با اين حــال نمی تــوان از ضدعفونی 
ســرويس های بهداشتی آن غافل ماند. 
اتفاقی که اين روزها گاهی شــاهد آن 
هستيم. از مسئوالن تقاضای رسيدگی 

به اين مشکل را داريم. 
صادق عاقلی
محله استاد معين

تيرهاى برق خاموش 
در بلوار ياس

منطقه 21 تيرهــای بــرق بلــوار 
«يــاس» به ســمت شــهرک «دريا» 
خاموش است و همين موضوع موجب 
می شود تا    تردد شهروندان آسان نباشد. 
بارها با مسئوالن اداره برق و شهرداری 
تماس گرفته ايم، اما نتيجه ای نداشته و 
در ايــن ميــان فقط افراد ســودجو و 
معتادان ســبب مزاحمت شــهروندان 
می شوند. از مسئوالن تقاضای رسيدگی 

داريم. 
زهرا ميرمحمد
ساکن بلوار دريا

پروژه اى كه افتتاح نشد
منطقه 22 حدود ۱۰ سال پيش در 
نــام  بــا  پــروژه ای   ،۲۲ منطقــه 
«هزارويک شــب» در بزرگراه شــهيد 
«همت» آغاز شــد و قــرار بود پس از 
ساخت آن مجموعه، شهروندان صاحب 
و  تفريحــی  مجموعــه  بزرگ تريــن 
گردشگری شوند. اما سال ها از آغاز اين 
پروژه می گذرد و خبری از افتتاح نيست. 
ميالد محسنی نسب
محله چيتگر 

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

كارآفرينى با 
هسته ها و دانه ها

آموزشكده محله

گاهی وسايلی که ما آن  را بی ارزش 
می دانيم هــم می تواننــد عامل ايجاد 

تابلوهــای زيبا باشــند و از طرفی از آنها 
منابع درآمدی کسب کرد. برای اين کار کافی 
اســت کمی ذوق و ابتکار عمل داشته باشيد. 
از جمله اين وســايل بی ارزش اما قابل توجه را 
می توان برگ، هســته، حبوبات، بذرها و دانه ها 
و... دانست که زياد در اطرافمان وجود دارند. با 
اين وسايل می توان تابلوهای زيادی خلق کرد. 
در نخستين گام، داشــتن ايده است. به عنوان 
مثال، برای ساخت تابلو «لک لک» کافی است 
وسايل زير را در اختيار داشته باشيد: يک تابلو 
چوبی به شــکل دايره يا مربع / هســته زردآلو 
به تعداد ســاخت هر لک لک/ چسب چوب / 
سيخ کباب چوبی ـ يک عدد/ ماکارانی رشته ای 

و هاللی يک عدد/ برگ خشک شده ـ مقداری

روش ساخت: 
تابلــو  روی 
بهتــر  کــه 
اســت پس زمينه آن مشکی باشد، با 
چسب ابتدا هســته زردآلو را می چسبانيم. 
ســپس ماکارانی دارای حالل را برای گردن 
و ســيخ های چوبی را بــرای پاهای لک لک 
استفاده می کنيم. در ادامه مقداری چسب در 
پايين تابلو ريخته و از برگ های خشک برای 
النه لک لک بهره می بريم. در ادامه لک لک را 
رنگ می کنيم. برای تماشای فيلم چگونگی 
ساخت اين لک لک، شــهروندان می توانند 
به اينســتاگرام فرهنگســرای کار به نشانی

 farhangsara_kar مراجعه کنند. 
مهدی حکيم الهی ـ عضو کانون 
کارآفرينی و مهارت آموزی فرهنگسرای کار

تفريحی بوستان «المهدی»(عج)، ساماندهی عمرانی و 
فرهنگی ظرفيت های بالقــوه محله، ايجاد 
فضاهای ورزشی در سرای محله، فراهم 
کردن بسترهای کارآفرينی و اشتغالزايی 
برای گروهی از جوانان، تعيين تکليف 
زيرگذر اســتادمعين و سوله بحران 
شــهيد «دســتغيب»، از جمله 
حضور  دستاوردهای  مهم ترين 
دل سوزانه اين عضو شوراياری 
محله استادمعين بوده است که 
همشهری محله ضمن تقدير و 
يادبود، برای خانواده ايشان صبر 
و آرامش طلب دارد. روحش شاد.


