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رفاقتى

بررسى داليل مخالفت روستاييان حريم غرب پايتخت 
با طرح الحاق آب شبكه روستايى به شهرى 

آب چشمه گواراتر 
و كم هزينه تر است

۱۳روستا در پهنه غربی پايتخت قرار دارد که با اجرای طرح يکپارچه سازی 
شرکت های «آبفای روستايی و شهری»، تأمين و توزيع آب...
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شهروندان منطقه 21 از قيمت هاى نجومى گل در بازار گل و گياه 
مشاركتى شهردارى و بخش خصوصى گاليه دارند

صفحه ۵

برداشت 950 تن شاتوت 
اقتصاد روستانشينان  منطقه 5 را تحت تأثير قرار داده است

اواخر سال ۱۳۹۶ بود که بازار گل و گياه شهيد «لشکری» به عنوان 
يکی از دستاوردهای شهرداری منطقه ۲۱ و يکی از پروژه های مهم 

مشارکتی با بخش خصوصی به بهره برداری رسيد...

از3هزار 
تا 30ميليون تــومان

هفته گذشته تصوير جانباز شهيد هم محله اى 
حاج حسين اسداللهى روى پيراهن آقاى گل پرسپوليس نقش بست

صفحه ۷

شنبه پيش از آغاز بازی «پرسپوليس» و «شاهين بوشهر»، عکاسان حاضر 
در ورزشگاه «آزادی»، تصوير زيبا و جالبی از «علی عليپور»، مهاجم جوان 

سرخ پوشــان و آقای گل ۲ دوره اخير ليگ برتر، شکار کردند. او بر روی 
پيراهن پرسپوليس، بلوزی بر تن داشت که به تصوير و نام سردار شهيد حاج 

«حسين اسداللهی » منقش بود... 

سردار دل ها در وردآورد

صفحه ۱۴

ميوه الكچرى سولقان

صفحه ۸

دوره اخير ليگ برتر، شکار کردند. او بر روی 
سردار شهيد حاج سردار شهيد حاج 
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استعدادهای محله ها با مسابقه 
«چی بلدی» هر هفته در يک 

محله از منطقه ۲۱ برگزار می شود. 
معــاون اجتماعــی و فرهنگــی 
شهردار منطقه ۲۱ با اعالم اين خبر، 
گفت: «مسابقه استعداد يابی با عنوان 
«چی بلدی»، از نيمه دوم تيرماه، در 
منطقه آغاز شده که در آن تيم سيار 
«راديو محلــه» با حضور در کوچه ها 
و خيابان هــای منطقــه، هنرنمايی 

شهروندان را به تصوير می کشند.» «حسين معينی کربکندی» افزود: «در 
اين طرح، همزمان با نمايش هنرنمايی شهروندان، بازی هايی مانند «زو»، 
که به ايمنی و تنفس بهتر بدن کمک می کند و ورزش های ويژه گروه سنی 
کودکان و بزرگساالن به همراه مسابقه شعر خوانی، قرآن خوانی و تقليد صدا 
اجرا می شود.»او در ادامه با اشاره به اينکه پس از پايان برنامه در هر محله 
از ميان شرکت کنندگان، اســتعدادهای هر محله شناسايی خواهند شد، 

گفت: «برندگان هر محله برای حضور 
در مرحلــه نهايی و هم چنين اجرای 
برنامه های فرهنگی، به مديران محله 
معرفی می شــوند.» معينی هدف از 
اجرای اين برنامه را ايجاد شور و نشاط 
غنی سازی  منطقه۲۱،  محله های  در 
اوقات فراغت شــهروندان، شناسايی 
هم چنين  و  محله ای  اســتعدادهای 
اجتماعی  هم بســتگی  فرهنگسازی 
دانست و افزود: «عوامل اجرای برنامه 
۲۶ روز، از ســاعت ۹ تا ۲۱، در يک محدوده يا محله با اعالم قبلی حضور 
دارند.» او اين برنامه را جزو برنامه های تابســتانه منطقه دانســت و افزود: 
«عالوه بر مسابقه استعداديابی، مدرسه تابستانی هم در فضای مجازی فعال 
است و ويديوهای آموزشی شامل بازيگری تئاتر،گويندگی و اجرا، موسيقی 
و فيلمســازی در اختيار مخاطبان قرار می گيرد که در مجموع، حدود ۶۰ 

جلسه ويديوی آموزشی تا نيمه مرداد ماه ارائه می شود.»

تيتر يك

«چى بلدى» 26 روز مهمان منطقه 21 مى شود

چهارراه«يخچال » اصالح هندسى شد
مشکل چند ساله ايستگاه «يخچال کن» با مشارکت شهرداری و پليس راهور رفع شد. 

دبير شورايار محله کن گفت: «يکی از مهم ترين مشکالت ساکنان محله کن هنگام عبور از 
چهارراه «يخچال»، توقف خودروها در حاشيه معابر و در نتيجه ايجاد ترافيک سنگين بود. اين 
محدوده از محله کن، جزو معابر پر ترافيک ســخت بود که پس از پيگيری اعضای شــوراياری 
و بازديد مديران شــهری و راهور و بررسی کارشناســان، طرح اصالح هندسی در اين محدوده 

تصويب شد.»
 «عليرضا بزرگی» افزود: «در گام نخست طرح روان سازی ترافيک محدوده ايستگاه يخچال 
کن اجرايی و قســمتی از آن به طور آزمايشی جدول کشی شد. سپس عمليات جدول کشی در 
خيابان «الغدير» محدوده چهارراه ايستگاه يخچال تا شرق و غرب چهارراه «شيدا» به اجرا درآمد 

تا از پارک چند اليه خودروها و انحراف به مسيرهای مخالف جلو گيری شود.»

درمانگاهى براى همه مردم 
به زودی درمانگاه شــهرداری بــا بخش های عمومی 
و تخصصی افتتاح می شــود و عموم شهروندان منطقه 

می توانند از امکانات اين مرکز درمانی استفاده کنند. 
«فاطمه جوادی فرد» معاون توســعه منابع انسانی 
شــهردار منطقه ۹ با اعالم اين مطلب، گفت: «درمانگاه 
شــهرداری منطقه با بخش های عمومی مانند اورژانس، 
زنان، اطفال، دندانپزشــکی، آزمايشــگاه، فيزيوتراپی و 
بخش های تخصصی داخلی، قلب و غدد به زودی افتتاح 
می شود و با بهره برداری از آن نه تنها کارکنان شهرداری 
بلکه همه شهروندان می توانند از خدمات اين درمانگاه استفاده کنند.» اين درمانگاه در انتهای 

بلوار استاد معين، نبش خيابان «دستغيب» افتتاح می شود.

چهره
بانوى خوشنويش و نقاش منطقه 5

افزايش استفاده از فضاى 
مجازى در  ايام كرونا

يادداشت

ضرورت حفظ ميراث 
فرهنگى محله ها

منطقه5

منطقه21

از  فرهنگــی گذشــتگان  ميــراث  حفظ 
ضرورت های زندگی انسان هاســت که خيلی 
صريح در اساســنامه سازمان ميراث فرهنگی 
کشــور به آن تأکيد شــده اســت: «ميراث 
فرهنگی، شــامل آثار باقيمانده از گذشتگان 
است که حرکت انسان در طول تاريخ را نشان 
می دهد و با شناســايی آن زمينه شــناخت 
هويــت و خط حرکــت فرهنگی او ميســر 
می شود. انســان از همان زمانی که در ذهن 
خود توانست وقايعی را که درگذر زمان اتفاق 
افتاده به ياد بســپارد و آنها را به عنوان تجربه 
در زندگــی روزمــره خود بــه کار برد همان 
تجربه ها ارزش خاصی در نزد انسان پيدا کرد 
چراکه آنها با مشقت به دست آمده و از نسلی 
به نسل ديگر انتقال يافته و حتی بعضی از اين 

تجربه ها جان مايه يک نسل بوده است.» 
حاال اين نکات مهم در حفظ آثار ارزشمند 
قديمی اساســنامه ســازمان ميراث فرهنگی 
کشــور را کنــار بناهای قديمــی محله های 
قديمی شــهر تهــران قرار دهيد کــه تاريخ 
آن به چند قرن می رســد، امــا تاکنون اين 
ســازمان برای حفظ برخــی از آن  بناها که 
بــه قول خودشــان بودجه بااليــی می طلبد 
نــه کاری انجام داده و نه حتی نــام اين آثار 
قديمی را در ليست بناهای فرهنگی تاريخی 
شهر تهران ثبت کرده اســت. درحالی که به 
اعتقاد کارشناسان بنا های تاريخی برای شهر 
توسعه يافته ای مانند تهران ازنظر حفظ هويت 
تاريخی شــهر و محله هايش اهميت بسياری 

دارد. 
خوب يا بد، شــهر موجودی زنده است که 
نمی توان به بهانه نگهداری از آثار تاريخی اش 
از حرکت آن به سوی مدرن شدن جلوگيری 
کرد، اما نبايد در اين حرکت ســريع به سوی 
مدرنيته بــه حفظ بناهای تاريخی و فرهنگی 
آن توجهی نکرد، چون در اين صورت خيلی 
زود بايــد منتظر شــهری بی هويتی باشــيم 
کــه در آن اثری از گذشــته تاريخی ما ديده 
نمی شود آن هم در کالنشــهری چون تهران 
که با توجه به توســعه سريعش ديگر هويتی 
در آن نخواهد ماند.  بررسی ها نشان می دهد 
که برخــی از بناهــای تاريخــی و فرهنگی 
مناطق غربــی پايتخت به ويژه منطقه قديمی 
۵ در حال تخريب اســت، از برخی بناها هم 
اصالنشــانی موجود نيست و فقط در حافظه 
ســاکنان قديمــی و ريش ســفيدان محله ها 

می توان ردی از آن پيدا کرد. 
در چنين شرايطی همت جمعی مسئوالن 
و مــردم را می طلبــد تا بــرای حفظ ميراث 
بــرای بهره مندی آيندگان  فرهنگی محله ها 

تالش کنند. 
تکلمه: گزارش صفحه ۶ بيانگر نمونه ای از 
تالش های اهالی منطقه ۵ برای حفظ آب انبار 
فراموش شــده محله اســت تا به محلی برای 

گردشگری تبديل شود. 
به گفته اهالی در قديم تقريبًا هر محله يک 
يا ۲ آب انبار داشت. قديمی ترهای منطقه تعداد 
آب انبارها را بيشتر از ۱۳ تا ۱۴ آب انبار روايت 
کرده اند. جالب اينکه در بعضی محله ها سر هر 

کوچه ای آب انبار می ساختند. 

افزايش ظرفيت هاى ورزشى با مشاركت فدراسيون ها 
فعاليت مشــترک «مديريت شــهری» و فدراسيون 
«بسکتبال» موجب افزايش ظرفيت های ورزشی منطقه 
۲۲ می شود.  شــهردار منطقه ۲۲ با اعالم اين مطلب، 
گفت: «در منطقه، اقدامات ورزشــی خوبی انجام شده 
است اما بايد چند برابر شود و جای کار بسياری دارد.»

«عليرضــا نوذرپور» افزود: «اميدواريم با مشــارکت 
فدراسيون ها و از جمله بسکتبال، برای گذران زمان های 
ورزشــی شــهروندان طرح هايــی را به اجــرا بگذاريم. 
به ويژه اينکه در منطقه ۲۲، مکان های مناســبی مانند 
بوســتان های جنگلی و درياچه «شهدای خليج فارس»، برای اجرای برنامه های متنوع وجود 

دارد و موجب خوشحالی و شادابی شهروندان می شود.» 

«فاطمه آرياِيی»، از هنرمندان فعال 
در زمينه خط و نقاشی است که اين 
روزهــا آثــارش در نمايشــگاه مجــازی 
فرهنگســرای «معرفــت» منطقــه ۵ به 

نمايش در آمده است.
 آريايی از دهه ۸۰ در زمينه خط و نقاشی 
فعاليت می کند و تاکنون ده ها نمايشــگاه 
انفرادی و گروهــی در مراکز مختلف برپا 

کرده است. 
 او می گويد: «برپايی نمايشگاه مجازی در 
فرهنگسرای معرفت، نخستين تجربه ام بود 
و بازخوردهای خوبی هم داشت. گرچه در 
گذشته هم در همين مرکز نمايشگاهی را 
برپا کرده و توانسته بودم با افراد عالقه مند 
زيادی آشــنا شــوم که به اين هنر عالقه 

داشتند.» 
«تجســم نقش»، عنوان نمايشگاه آريايی 
است که در آن بيش از ۲۰ اثر به نمايش 
در آمده است. او می گويد: «گرچه شيوع 

دردسرهای  «کرونا»،  بيماری 
زيادی بــرای مردم ايجاد 

کرد اما ســبک ديگری 
از زندگــی را هم به ما 
آموخــت. در گذشــته، 
مراکــز فرهنگی کمتر 
مجــازی  فضــای  از 
اســتفاده می کردند 
فضا  اين  اکنون  اما 
بيشــتری  کاربرد 
دارد و می توان آن 

را ارتقا داد.»

زكيه سعيدى
دبير تحريريه

مجله خبرى مجله خبرى

خالقيت در خانه فرهنگ وردآورد 
خانه فرهنگ «وردآورد» با رعايت پروتکل های بهداشــتی، اقدام به 
برگزاری کالس های آموزشــی «خالقيت» ويژه خردساالن ۴ تا ۶ سال 

کرده است. 
شــرکت کنندگان در اين کالس ها با انواع مهارت ها مانند ســفال، 
مفاهيــم رياضی، علــوم، مهارت های زندگی، بازی های خالق، آشــنا 

می شوند. عالقه مندان برای کســب اطالعات بيشتر می توانند به خانه 
فرهنگ وردآورد مراجعه کنند. 

ايــن خانه فرهنگ در کيلومتر ۱۹ بزرگراه «لشــکری»، بلوار اصلی 
وردآورد، جنــب تــاالر «مهرگان» قرار دارد. شــماره تماس اين مرکز 

۴۴۹۸۱۰۴۱ است. 
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بازار ميوه و تره بار در راه مهرآبادجنوبى
 بخشــی از زمين بال استفاده مجموعه ورزشی شهيد«عليپور» 

محله «مهرآبادجنوبی»، به بازار ميوه و تره بار تبديل می شود. 
شــهردار منطقه ۹ با اعالم اين خبر، گفت: «پــس از توافق با 
مديرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، پيش بينی شد تا بخشی 
از زمين بدون استفاده مجموعه ورزشی شهيد عليپور به بازار محلی 
ميوه و تره بار اختصاص داده شــود.» «ســيد مصطفی موسوی» با 
اشــاره به اينکه اين بازار در زمينی به وسعت ۳۶۷ مترمربع ساخته 
خواهد شــد افزود: «در گذشته، در محله مهرآبادجنوبی و خيابان 
«طالقانی»، بازار ميوه و تره بار وجود داشت اما بعدها به سبب تملک 
ملک از سوی مالک، شهروندان از اين امکان محروم شدند و در اين 
ميان، يکی از خواســته های اهالی ايجــاد بازار بود، به همين دليل 
پس از بررســی ها و با توافق سازمان ورزشی، زمين بدون استفاده ورزشگاه به بازار روز تبديل 
می شــود.» او افزود: «به دنبال اين تعامل، رسيدگی و انجام بخشی از تعميرات مجموعه های 

ورزشی اين منطقه از جمله شهيد عليپور، به همت شهرداری منطقه ۹ انجام می شود.»

دوچرخه سوارى از قورى چاى تا چيتگر
مســير ويژه دوچرخه ســواری از «قوری چای» به سمت پارک 
«چيتگر» ايجاد می شــود. معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار 
منطقه ۲۱ با اعالم اين خبر، گفت: «برای      ترويج فرهنگ اســتفاده 
از دوچرخه و هم چنين ايجاد بستر مناسب برای عبور و مرور آسان 
شهروندان، مسيرهای جديد دوچرخه سواری در منطقه ايجاد شده 
است که می توان به مسيرهای بلوارهای «ياس»، «شاهد» و «گلها» 
و بزرگراه شــهيد «فهميده»(آزادراه تهران ـ کرج) از قوری چای به 
سمت پارک چيتگر اشــاره کرد.»«محمدرضا سالمی» با اشاره به 
اينکه همزمان با ايجاد مسير، شرايط آموزش شهروندان از دوچرخه 
هم فراهم شده، گفت: «تاکنون کالس های آموزش دوچرخه سواری 
برای بانوان و عالقه منــدان با حفظ فاصله اجتماعی در چند گروه 
رايگان برگزار شــده است. هم چنين شهروندان با مراجعه به ۶ خانه فعال دوچرخه در منطقه 
می توانند کارهای روزانه خود از جمله خريد، عبور و مرور و تفريح را با دوچرخه انجام دهند.»

6  ميز خبر
روستاى بخش «كن» از جمله 
روستاى «سنگان» از نعمت 
گاز بهره مند شدند. به گفته 
سرپرست شركت گاز استان 
تهران 4 روستاى ديگر هم تا 
پايان سال در اين محدوده به 

شبكه گاز متصل مى شوند. 

  3
بوستان «كوثر»، «نرگس» و 
«مرواريد» روشن تر شد. با 

پيگيرى شورايارى ها از شهردارى 
ناحيه يك منطقه 21 با نصب 

دكل هاى نورى در اين 3 بوستان، 
روشنايى اين محدوده ها افزايش 

يافت. 

51
51 نفر از صاحبان مشاغل و  

كسب و كارهاى خرد در نخستين 
دوره آموزش آنالين با موضوع 
«كسب و كار اينترنتى و  فروش 
در شبكه هاى مجازى» شركت 

كردند. اين دوره از سوى اداره 
آسيب هاى اجتماعى منطقه9 

برگزار شد. 

«تكه اى از من» در برج سپيد
نمايشــگاه نقاشی و تصويرســازی «تکه ای از 
من » به سرپرستی« سحر امينی » در گالری اقوام 

برج «آزادی» برپا شده است. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محله، در اين 
نمايشگاه گروهی، ۲۰ اثر در سايزهای مختلف با 
ســبک و تکنيک  آزاد در گالری «اقوام» مجموعه 
فرهنگی هنری برج آزادی به نمايش گذاشته شده 
است. عالقه مندان برای تماشای آثار می توانند تا 
۲۷ تير ماه، هر روز به جز شــنبه، از ساعت ۹ تا 

۱۷، به برج آزادی مراجعه کنند.
 

ورزش هاى گروهى و انفرادى 
در شهرك دانشگاه

ثبت نام ازعالقه مندان به رشــته های مختلف 
ورزشی در شهرک «شهدای دانشگاه تهران» آغاز 

شد. 
به گزارش خبرنگار همشهری محله، مجموعه 
ورزشــی شهدای شــهرک دانشــگاه تهران، در 
رشته های مختلف برای بانوان و آقايان کالس های 
ورزشی تدارک ديده اســت. اين کالس ها شامل 
مدرســه واليبال، فوتبال و فوتســال، بدنسازی و 
TRX ـ بانوان، مارشــال ايروبيک و شــکم پهلو، 
پرورش انــدام، آمادگی جســمانی با دســتگاه 
بدنســازی ويــژه بانــوان و آقايان و... می شــود. 
هم چنيــن کــودکان می تواننــد در کالس های 
ژيمناستيک شرکت کنند. اين مجموعه ورزشی 
در منطقه ۲۱ و شــهرک دانشــگاه تهران، بلوار 

«شريعتی» قرار دارد. 

شورايارى

زيادی بــرای مردم ايجاد 
کرد اما ســبک ديگری 
از زندگــی را هم به ما 
آموخــت. در گذشــته، 
مراکــز فرهنگی کمتر 
مجــازی  فضــای  از 
اســتفاده می کردند 
فضا  اين  اکنون  اما 
بيشــتری  کاربرد 
دارد و می توان آن 
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معاون شهرسازى و معمارى شهردارى منطقه
ساخت صدرا 2 در بخش ديگرى از شهرك

براســاس اســناد و مکاتبات تعاونی مســکن جهاد کشاورزی، 
مراحــل و مقدمات اجرای پروژه صدرا ۲ ســپری شــده و مهرماه، 
عمليات خاکبرداری آن آغاز خواهد شــد. در طرح اوليه اين پروژه، 
ساخت۹۵۰ واحد مسکونی پيش بينی شده بود، اما اکنون در زمينی 
به وسعت ۲۴ هزار مترمربع ۵۵۰ واحد مسکونی ساخته خواهد شد. 

اما «عليرضا بهرامی»، معاون شهرســازی و معماری شهردار منطقه 
۲۲، درباره مجوز ساخت مجتمع های جديد می گويد: «اين مجتمع 
قرار اســت در قســمت ديگری از شهرک ساخته شــود. در طرح 
تفصيلی همه کاربری ها بايد به همان صورتی که تأييد و مصوب شده 
است، اجرا شود. برای ساخت مجتمع مسکونی صدرا ۲، در اين فضا 

اقدامی صورت نگرفته و شــورای عالی شهرداری تهران برای بخشی 
که به عنوان ســرانه در نظر گرفته شده است، پروانه صادر نمی کند. 
اما اکنون برای برخی از سرانه های اين شهرک، کارهايی انجام شده 
و به تازگی از سوی شهرداری منطقه، در اين شهرک، مجوزی برای 

ساخت پارکينگ طبقاتی صادر شده است.»

  شهرک مســکونی «صدرا»، يکی از 
قديمی ترين شهرک های مسکونی منطقه 
۲۲ و به سبب شکل سازه و وسعت بسيار 
باالی فضای ســبزش در بين ســاکنان 
غرب پايتخت معروف اســت اما پس از 
از  گذشت ۲۰ ســال، هنوز اين شهرک 
درمانگاه،  مانند  امکاناتی  اين  داشــتن 
پارکينگ  و  کتابخانه  آموزشــی،  مراکز 
محروم اســت. به گفته اهالی اين روزها 
ابتدای  از همان  در فضای وســيعی که 
برای  صدرا،  مســکونی  مجتمع  ساخت 
ايجاد سرانه های ضروری شهرک در نظر 
گرفته شده بود ساخت وسازهای ديگری 
(آپارتمان سازی) آغاز شده و شهروندان 
نگران افزايش جمعيت و کمبود امکانات 
هستند. اهالی شهرک صدرا ، از ساخت 
از ۵۵۰ واحد  با بيــش  مجتمع صدرا ۲ 
مســکونی در اين مکان می گويند و از 
دارند.  رســيدگی  درخواست  مسئوالن 
در اين گزارش سراغ «عليرضا بهرامی»، 
معاون معماری و شهرســازی منطقه ۲۲ 

هم رفتيم و نظر او را جويا شديم.

ثريا روزبهانى

اهالى شهرك صدرا 
به ساخت مجتمع 550 واحدى 

در اين محدوده معترضند

بى
س

هما
 ط

ضا
ير

عل
ا: 

س ه
عك

منطقه22

مجتمع هاى جديد 
جاى سرانه ها را مى گيرند

ساخته و به متقاضيان تحويل می دهند. اين شهرک ها 
فاقد مدرســه، مسجد و مراکز درمانی هستند يا خانه 

برخی از شهروندان هنوز سند ملکی ندارد.» 

 خريد و فروش ميليونى امتيازها  
هنوز مطالبات و نيازهای ســاکنان شهرک صدرا 
رفع نشــده، اما با اين وجود قرار است مراحل ساخت 
مجتمع صدرا ۲ آغاز شود. احمدی در ادامه می گويد: 
«۱۰بلوک از اين شهرک که اغلب ساکنان آن جانبازان، 
ايثارگران و زحمتکشان انقالب هستند، سند ندارد و 
حتی شهروندان برای تأمين نيازها و مطالباتشان بايد 
از محله های ديگر يا خارج از محيط شهرک استفاده 
کنند. اکنون با توجه به اين شرايط در فضايی که قرار 
بود اغلب مراکز رفاهی و خدماتی شــهرک بنا شود، 
مجتمــع بزرگ ۵۵۰ واحدی ســاخته خواهد شــد. 
اين يعنی نه تنها وعده ها و مطالبات ســاکنان محقق 
نمی شــود، بلکه با افزايش جمعيت تعداد ســاکنان 
شــهرک، اين مشکالت و نيازها، بيش از پيش نمايان 

خواهد شد. 
ســاکنان از اين موضوع گله دارند و می پرســند 
«چگونه سازنده ای که به وعده های خود عمل نکرده 
است، دوباره مجوز ساخت به او می دهند.» در مرحله 
نخست بايد اين شرکت به تعهدات خود در قبال تأمين 
سرانه ها و فضاهای آموزشی، فضای سبز و ورزشی عمل 
کند. اين موضوع می توانــد در روند اجرای طرح های 
ديگر هم تأثير بگذارد. هنــوز مراحل اجرا و عمليات 
اين پروژه آغاز نشده است، ولی امتياز خريد و فروش 
ايــن واحدها، از ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان به فروش 
می رسد. هم چنين اجازه برای ساخت در اين محدوده 

ن مختلف اســت. برای مثــال، در اطراف  بــا خيا
المپيک»  «دهکده 

به برج های ۲۵ و ۳۰ طبقه مجوز ساخت داده شده، اما 
مالکان آن سوی اين خيابان، بيشتر از ۳ طبقه اجازه 
ساخت ندارند. وقتی سبب را جويا می شويم، می گويند: 
«بيش از آن تعداد که پيش بينی کرده بوديم، جمعيت 
در منطقه ۲۲ ساکن شده است.» اگر ساکن شده اند، 

چگونه است که اجازه می دهند؟ »

 حباب هاى رؤيايى 
«تأمين فضاهــای فرهنگی، آموزشــی و درمانی 
برعهده سازنده است يا شهرداری؟ » «ناصر ابراهيمی»، 
از ساکنان اين شهرک با بيان اين پرسش به واگذاری 
ايــن اقدامات بــه بخش خصوصی اشــاره می کند و 
می گويد: «به مالکان وعده داده بودند که در اين فضای 
خالــی مراکز تجاری، تفريحی، آموزشــی، فرهنگی، 
ورزشــی و مذهبی مســتقر و همه امکانــات در اين 
شــهرک مانند يک شهر کوچک فراهم خواهد شد تا 
عالوه بر ساکنان شهرک اين امکانات برای شهروندانی 
که ســاکن شــهرک هم نيســتند، مفيد و کاربردی 
باشــد، اما غافل از اينکه اين وعده ها پوشــالی بودند. 
بوســتان تفريحی ۲ هکتاری، مسجدجامعی بزرگ با 
همه امکانات حاشيه ای، يک کلينيک درمانی مجهز، 
داروخانه شبانه روزی، ۲ مجتمع آموزشی برای دختران 
و پسران در همه مقاطع، مراکز تجاری رفاه و شهروند، 
پارکينگ طبقاتی، ســينما، کتابخانه و سالن ورزشی 
همه حباب های رويايی بودند که پس از ۲۰ ســال با 
خبر ساخت مجتمع صدرا ۲، به يکباره ترکيدند. چند 
ســال از ساخت اين مجتمع می گذرد اما برای تأمين 
سرانه های فرهنگی و ورزشی هيچ اقدام صورت نگرفته 
و هزينه صرف نشده است. اگر تعاونی ها اين مراکز را 
نمی سازند، اجازه بدهند بخش خصوصی اين نيازها را 

تأمين و در اختيار ساکنان قرار دهد.»

 ويژگى متفاوت  
طراحى C مانند، آفتاب گير 
بودن و تمايز متراژ خانه ها 
برحسب رنگ هاى سرخ، سبز 
و آبى از جمله ويژگى هاى 
ساخت آپارتمان هاى 
شهرك صدراست كه 
ساختمان ها در حاشيه اضالع 
شمالى، غربى و جنوبى آن 
چيده شده اند. همچنين 
يك سوم از كل محله را 
فضاى سبز تشكيل مى دهد. 
اسم محله از نام «امام موسى 
صدر» گرفته شده است. 

ســال ۱۳۷۵، زمينی در غرب ميدان «المپيک» 
از ســوی وزارت «جهاد کشــاورزی» برای ســاخت 
خانه برای کارمندان اين نهاد خريداری شــد. از سال 
۱۳۷۸ کارمندان و سال های بعد ساکنان عادی نيز در 
شهرک، ساکن شدند. اين شهرک مسکونی از شمال 
به بلوار صدرا، از غرب به بزرگراه «تهران ـ شــمال»، 
از جنوب به بزرگراه شــهيد «همدانی» و از شــرق به 
بلوار «جهاد» ختم می شــود. دسترســی آســان به 
بزرگراه ها و خيابان های اصلی از ويژگی های شــاخص 
اين مجتمع مســکونی اســت. «امير احمدی»، دبير 
شوراياری محله صدرا، به مشکالت اين شهرک اشاره 
می کند و می گويد: «اغلب مجتمع های مسکونی اين 
محله، از سوی شــرکت تعاونی ارگان ها ساخته شده، 
اما اين شرکت ها به تعهدات خود عمل نکردند و همين 
موضوع ســبب ايجاد مشکالت بسياری برای ساکنان 
شــده است. آنها پيش از اينکه زيرساخت های زندگی 

شــهری را برای اين مجتمع هــا فراهم کنند، 
را  مسکونی  مجتمع های  واحدهای 
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شاتوت برندى براى دهستان سولقان
با اينکه بسياری از شهروندان تهرانی منتظر برگزاری 
سومين جشنواره شاتوت ســولقان هستند اما به سبب 
رعايت پروتکل های بهداشــتی و شــرايط بحرانی شيوع 
ويروس «کرونا»، اين جشــنواره امسال برگزار نمی شود. 
اين درحالی است که باغ داران و صاحبان مشاغل خانگی، 
برای برگزاری يک جشــنواره جذاب و متفاوت آماده اند. 
«ابوالفضل ميری»، مسئول ارتباطات دهياری سولقان، ما 
را برای ديدن باغ های اين روســتا همراهی می کند تا از 
نزديک با باغ داران زحمتکش اين روستا آشنا شويم. آب و 
هوای کوهستانی و طبيعت سولقان اين روزها شهرنشينان 
را به اين دهســتان کشانده و ساز و کار زندگی را در اين 
روســتا تغيير داده اســت. ارتباط اهالی با شهر، فاصله 
کوتاه و دسترسی آسان تا تهران و بهره مندی از امکاناتی 
همچون گازشهری، مدرسه مناسب، مرکز بهداشتی و... 
موجب شــده است تا اين روســتا طی چند سال اخير، 
رشد و توسعه داشته باشــد. ميری می گويد: «سولقان، 
اين روزها به يکی از روســتاهای معروف و قابل دسترس 
تهرانی ها تبديل شــده است. با اين وجود نمی توانيم آب 
و هوای خوش، باغ و طبيعت زيبای آن را برای رشــد و 
توسعه ســولقان کافی بدانيم. زمانی می توانيم از توسعه 
پايدار اين روســتا و روستاهای اطراف صحبت کنيم که 
بتوانيم به اقتصاد روستانشــينان کمک کنيم. باغ داری 
شــغل آبا و اجدادی اهالی اينجاست. خوشبختانه سال 
۱۳۹۷ با يک تصميم گيری درست و خالقانه، نخستين 
جشنواره شــاتوت برگزار شد. هدف اصلی ما از برگزاری 

اين جشنواره، رونمايی از شاتوتی بود که از کيفيت بسيار 
مرغوبی برخوردار اســت، ولی آن گونه که بايد نتوانسته 
برای باغ داران سوددهی داشته باشد. بی انگيزگی باغ دار، 
مهاجرت جوانان را به همراه خواهد داشت، ساخت وساز 
غير مجــاز را رونق خواهد داد و تخريــب و از بين رفتن 
باغ ها را به دنبال دارد. برپايی جشــنواره ســولقان، مهر 
تأييدی بر محصولی است که باغ داران برايش از جان مايه 

می گذارند.»

برداشت 950 تن شاتوت در يك سال
بر اســاس آماری که جهاد کشــاورزی تهــران ارائه 
می دهد، ســاالنه ۹۵۰ تن شــاتوت از باغ های دهستان 
سولقان برداشت می شود. محصولی مرغوب که با زحمت 
و مشقت بسيار به دســت مصرف کننده می رسد. به باغ 
«اسماعيل عسگری»، باغ دار جوانی، دعوت می شويم که 
از زمان کودکی پا به پای پدر در باغ شــاتوت کار کرده و 
همه فوت و فن چينش و نگهداری از اين محصول خوش 
طعم را ياد گرفته اســت. قرمزی دستان آقا اسماعيل و 
عرق خستگی بر پيشانی اش، نشان از کار سختی می دهد 
که او سال ها است با عالقه انجام می دهد. وقتی از سختی 
کار چيدن اين نوبرانه تابستانه می پرسيم، می گويد: «کار 
چيدن شاتوت بايد از همان ابتدای صبح آغاز شود. به قول 
معروف، هرچه هوا گرم تر شــود ديگر ميوه به راحتی در 
دست قرار نمی گيرد و چون بسيار آب دارد، ممکن است در 
دست کارگر له شود.» شرايط کوهستانی روستای سولقان 
موجب شده تا درختان شاتوت، ارتفاع زيادی داشته باشند. 

اســماعيل عســگری باغدار 
موفق روســتا می گويد: «درخت 
اگر بلند باشــد، روزی ۱۲ ســطل شاتوت 
می چينيم. ولی اگر درخت کوتاه باشد، روزی ۲۰ سطل 
را پر می کنيم. درختان اينجا ارتفاع زيادی دارند، برخالف 
درختان محله «کن» که بيشتر درختان شاتوتشان کوتاه 
است و اين چيدن ميوه را آسان می کند.» او از اتفاق های 
ناگواری می گويد که هر ساله در زمان چيدن اين نوبرانه، 
برای کارگرها و باغ داران رخ می دهد: «متأسفانه کار سخت 
چيدن شاتوت بدون دردسر و اتفاق ناگوار نيست. سال ها 
پيش، پدرم در حال چيدن شــاتوت از درخت به پايين 
پرتاب و قطع نخاع شد. اکنون سال هاست خانه نشين شده 

است. متأسفانه هرساله مصدومان زيادی داريم.»

درختان شاتوت 50 ساله
۱۶۰ هکتار از باغ های ســولقان را درختان شاتوتی 
تشــکيل می دهند که در نوع خود بی نظيرند. درشتی 
و آب دار بودن اين ميوه و حتی شــيرينی آن به سبب 
آب کافی و مناســبی است که درختان را با آن سيراب 
می کنند. درختان نزديــک رودخانه، ميوه های بهتری 
دارند و هر ۱۰ روز يک بار، باغ ها آبياری می شوند. آب 
جاری از رودخانه کن و چشمه ساران «البرز»، طراوت 
و طعم شاتوت را مثال زدنی کرده است. از اول تيرماه، 
چيدن محصول شاتوت آغاز می شود و درختان تا ميانه 
مردادماه، ميوه مرغوبی به باغ دار می دهند. از اين تاريخ 
به بعد تا شــهريورماه، ميوه شاتوت ريز و ترش می شود 
و چندان خوش خوراک نيســت. بعضی از درختان اين 
ميوه در روســتای ســولقان، عمری بيش از ۵۰ سال 

دارنــد. شــناخت تهرانی ها از اين 
ميوه و مطالبه آن موجب شــده 
تا بــاغ داران به کاشــت درخت 
شاتوت ترغيب شوند و اين ميوه 

به محصول اول و درجه يک روستا تبديل شود. 

چرا شاتوت ميوه گران قيمتى است؟ 
شــاتوت در بين نوبرانه های تابستان، گران تر است. 
کوتاهی دوره محصول درختان، عمر کوتاه نگهداری از 
ميوه، شــرايط سخت چيدن و برداشت آن موجب شده 
تا ميوه ارزانی نباشد. با اين حال، قيمت آن در روستای 
سولقان تا شــهر تهران، تفاوت زيادی دارد. اگر شاتوت 
را مستقيم از باغ دار و مغازه های روستای سولقان تهيه 
کنيد، کيلويی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تمام می شــود. اما 
همين ميوه در ميوه فروشی های محله کن و «شهران» 
و «جنت آبــاد» به کيلويی ۴۵ تا ۵۰ هــزار تومان هم 
عرضه می شــود و اگر ســری به مغازه های الکچری و 
معروف شــمال تهران و «تجريش» بزنيد، کيلويی ۸۰ 
تا ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد. مسئول ارتباطات 
دهياری ســولقان درباره اين تفاوت قيمت و مشکالت 
فــروش و عرضه ايــن محصول می گويــد: «با معروف 
شدن شاتوت سولقان، چند سالی است که گردشگران 
مســتقيم از مغازه های روستا خريد می کنند. جشنواره 
شاتوت هم به اين فروش و جذب گردشگر کمک کرده 
است. وقتی گردشگر به روستا بيايد برای همه مشاغل 
روســتا خوب است. در حقيقت، اقتصاد روستا به جذب 
گردشگر بستگی دارد. بسياری از مغازه داران اين روستا، 
سرد خانه ندارند. شــاتوت ميوه حساسی است. زود از 
بين می رود. بــرای همين، برای عرضه بــه بازار ميوه 
بايد تجهيزات اســتاندارد وجود داشته باشد. چون اين 
امکانات برای مغازه داران روستا ميسر نيست، اين ميان 
نقش واسطه پررنگ می شــود و همين بر قيمت ميوه 

تأثير می گذارد. »

ميوه الكچرى 
  تيرماه ســال ۱۳۹۷، وقتی نخستين جشنواره «شاتوت سولقان» برگزار شد، استقبال خوب 
شهروندان انگيزه ای شد تا باغ داران و اهالی دهستان «سولقان»، يک تصميم مهم بگيرند، اينکه 

شاتوت تهران را با برند سولقان به پايتخت نشينان معرفی کنند.  

سميرا باباجانپور

سولقـــان

جشنواره 

شاتوت و رونق بازار 

مشاغل خانگى 

سال ۱۳۹۷ با برپايی نخستين جشنواره شاتوت 

دهستان سولقان، ۱۰ غرفه به مشاغل خانگی که 

محصوالت مرتبط با اين ميوه توليد می کردند، اختصاص 

يافت. سال ۱۳۹۸ اين ۱۰ غرفه به ۴۰ غرفه افزايش پيدا 

کرد و کيفيت محصوالت، مخاطبان زيادی را به جشنواره 

کشاند. تهيه مربای شاتوت، آب شاتوت، کيک و 

لواشک شاتوت و پخت انواع شيرينی های خانگی 

محلی، در بين بانوان روستا جان دوباره 

گرفت.

دارنــد. شــناخت تهرانی ها از اين 
ميوه و مطالبه آن موجب شــده 
تا بــاغ داران به کاشــت درخت 
شاتوت ترغيب شوند و اين ميوه 

تأثير می گذارد. »

همه فوت و فن چينش و نگهداری از اين محصول خوش 
طعم را ياد گرفته اســت. قرمزی دستان آقا اسماعيل و 
عرق خستگی بر پيشانی اش، نشان از کار سختی می دهد 
که او سال ها است با عالقه انجام می دهد. وقتی از سختی 
کار چيدن اين نوبرانه تابستانه می پرسيم، می گويد: «کار 
چيدن شاتوت بايد از همان ابتدای صبح آغاز شود. به قول 
معروف، هرچه هوا گرم تر شــود ديگر ميوه به راحتی در 
دست قرار نمی گيرد و چون بسيار آب دارد، ممکن است در 
دست کارگر له شود.» شرايط کوهستانی روستای سولقان 
موجب شده تا درختان شاتوت، ارتفاع زيادی داشته باشند. 

برداشت 950 تن شاتوت، اقتصاد روستانشينان  
ادمنطقه 5 را تحت تأثير قرار داده است
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

اين روزها اهالی محله «کن» برای احيای فرهنگ 
و تاريخ محله تصميم گرفته اند تا مکان های تاريخی 
و بناهای قديمی محله را جانی دوباره ببخشند. يکی 
از اين مکان های قديمی که به ســبب بی توجهی به 
بنايی متروکه تبديل شــده اســت، آب انبار قديمی 
محله «اسماعيليان» کن است که قابليت زيادی برای 
تبديل شدن به موزه و محيط گردشگری دارد. هنوز 
هم قديمی های محله از آب انبار محله اسماعيليان به 
نيکی ياد می کننــد. آب انباری که حاج «محمدعلی 
کنــی»، مرد مؤمــن و مردم دار محله، بــرای اهالی 
ساخت و اين روزها بقايای آن به يادگار مانده است. 

نبض سالمت محله هاى قديم 
آب انبار ها نبض سالمت محله های قديم محسوب 
می شــدند. معمــاری وصف ناشــدنی و عجيب اين 
مکان هــای تاريخی، يکــی از شــگفتی های تاريخ 
معماری کشورمان محسوب می شود. به طور معمول، 
بنای اوليه ســاخت آب انبار ها به همت خّيران محله 
شکل می گرفت و با کمک مردم و اهالی محله ساخته 
می شــد. حفاظــت از آب و توجه بــه نظافت آن از 
اهميت زيادی برخوردار بود. اينکه چرا در اوج گرمای 
تابستان می توانستند خنک ترين آب را از آب انبار پر 
کنند، خود از شــگفتی های اين بناهای قديمی بود. 
آب در زمــان بارندگی و ذوب يخ ها در آب انبار جمع 
می شد تا در هنگام گرمای هوا و کمبود بارش، مردم 
روستا بتوانند از آب شيرين و پاکيزه برخوردار باشند. 
آب اين گودال های سرپوشيده تا سال ها منبع اصلی 

آب نوشيدنی خانه های آبادی بود. 

محله های ديگــر دعواهايی هم شــکل می گرفت. 
زمانی که آب انبار اســماعيليان ســاخته شــد در 
نوع معماری و ســاخت، زبانزد شــد. آب انباری که 
خنک ترين آب را در همه کن داشت. تابستان ها که 
هوا گرم می شد، آب اين آب انبار به قدری سرد بود 
که نمی شد دســت را زياد در آن نگه داشت. برای 
هميــن، آن زمانی که ماه مبارک «رمضان» در اوج 
گرمای تابســتان افتاده بود، مردم ترجيح می دادند 
برای افطارشــان از آب اين آب انبار استفاده کنند. 
گاهی صفی طوالنی  روی پله درســت می شــد که 
ديدنی بود. بی شک سبب اين خنکی به موجب نوع 
معماری و البته عميق بودن آب انبار بود. هيچ کدام 

خنكاى آبى كه زبانزد اهالى بود
ســال ها پيش، درهای آب انبار بزرگ محله کن 
بر روی اهالی بســته شــد. زمانی که آب لوله کشی 
به محله آمد اين مکان ديگر کاربردش را از دســت 
داد و روی در آن، قفــل بزرگــی جــا خوش کرد. 
توجه به اين بنای تاريخــی و خاطره انگيز از جمله 
مکان هايی است که اهالی محله پيگير احيای دوباره 
آن هســتند. حاج «حســن محمدی»، فرزند حاج 
محمدعلی کنی، پيرمرد سالخورده ای است که هنوز 
خاطرات پدر را به ياد دارد. او درباره آب انبار قديمی 
محله می گويد: «ســال ۱۲۹۹، پدرم تصميم گرفت 
آب انباری برای محله اســماعيليان بسازد. آن زمان 
نزديک به ۶ هزار تومان، خرج ساخت آب انبار شد.»

هويتى در عمق 7 مترى زمين
چيزی در حــدود ۸۰ پله را بايــد پايين برويم 
تا به عمق ۷ متری آب انبار برســيم. سقف گنبدی 
آن برای گردش هوا تعبيه شــده بود و همين فرم 
معماری موجب خنکی آب می شد. ساخت آب انبار 
از نظر معماری کار ساده ای نبود. از آنجايی در محله 
کن رســم بر اين بود که هر ۵ محله «سرآسياب»، 
اســماعيليان، «دارقاضی»، «ميانــده» و «باالن»، 
هرکدام امکانات رفاهی خود را داشــته باشــند، در 
نتيجه هر محله آب انبار ويژه خود را داشــت. «علی 
محمــدی»، نوه حــاج محمدعلی کنــی، در ادامه 
حرف های پدرش می گويد: «در محله اســماعيليان 
آب انباری وجود نداشــت و مردم بايد به محله های 
ديگــر می رفتند. گاهی ســر هميــن رفت وآمد به 

از آب انبارهای کن، به اين ميزان عمق نداشتند. پدر 
بزرگم اين آب انبار را وقف حسينيه کرد تا مردم از 

آن استفاده کنند.»

معمارى منحصربه فرد آب انبارها
نخســتين شــاخصه هر آب انباری، دودکش های 
بلندی بود که برای خنک نگه داشــتن آب ســاخته 
می شد. سازندگان آ ب انبارها با دقت زيادی به مسائلی 
مانند ميزان فشار آب بر کف و سطح آب انبار، مصالح 
داخل بنا، تهويــه، تصفيه و جلوگيــری از آلودگی 
آب، توجه کامل داشــتند. اهميت اين بناها موجب 
می شــد در انتخاب نوع مصالح و کيفيت ساختمان 
آنها بيشترين دقت شود و اجزای مهمی مانند سردر، 
پله ها و بادگيرها با دقت بيشــتری طراحی شود. با 
اين حــال، آب انبارهای محله کن بــدون تزيينات 
ويژه ايی ساخته می شدند و عالی ترين شکل معماری، 
شــيوه «آجرچينی» در آنها بود. آب انبارهای محله 
کن، دارای مخازن و انواع مختلفی بودند. «پاشــير»، 
پايين ترين و درونی ترين قســمت آب انبار محسوب 
می شــد و جايی بود که مردم برای دسترسی به آب 
از آن اســتفاده می کردند. معموًال ســکوهايی برای 
نشستن در ۲ سوی پاشــير، حفره هايی برای انتقال 
آب ها به کانال های زيرزمينی به همراه هواکشی در 
ســقف برای تبادل هوا در آنها وجود داشت. قسمت 
بيرونی آب انبارها «ســردر» نام داشت که سازندگان 
آن قابی با جرز عمودی، کتيبه، سکوهايی در ۲ سو 
قرار می دادند تا نســبت به مکان های ديگر مشخص 
باشــد. از ديگر قســمت های آب انبــار، «بادگير» يا 
«دودکــش» بود که عمــل گردش هــوا و هدايت 
باد توســط آن انجام می شــد. قسمت مهم ديگر در 
آب انبار، «پلکان» آن بود که تعداد پله ها با توجه به 
عمق مخزن آب انبار معلوم می شد و معموًال با روش 
خاصی آجرچينی می  شد برای اينکه رفت وآمد همه 
اقشــار به آن آسان باشد. عمق پله ها را خيلی کوتاه 

در نظر می گرفتند. 

محله آب انبارهاى كوچك و بزرگ
کن، آب انبار کم نداشت. تقريبًا هر محله يک يا ۲ 
آب انبار داشت. قديمی ترهای محله تعداد آب انبارها 
را بيشــتر از ۱۳ تا ۱۴ آب انبار روايت کرده اند. جالب 
اينکه در بعضی محله ها ســر هــر کوچه ای آب انبار 
می ســاختند. امروزه در محله سرآسياب کن، کوچه 
بن بستی وجود دارد که به نام آب انبار نامگذاری شده 
است. چون ســر کوچه يک آب انبار کوچک ساخته 
بودنــد. اکنون ايــن آب انبار وجــود دارد، اما محل 
زباله دانی است. با اين حال، معماری و آجرچينی های 
قديم خود را حفظ کرده اســت. تعداد آب انبارهای 
کن مشــخص نيســت، اما اغلب اهالی بر اين نکته 
اذعان دارند که هر محله برای خود آب انباری داشته 
اســت. امروز از بنای آب انبارها تنهــا آب انبار محله 
اسماعيليان باقی مانده که بخشی از آن به عنوان انبار 

حسينيه، مورد استفاده قرار گرفته است. 

اهالى كن براى احياى دوباره قديمى ترين بنا 
در عمق 7مترى زمين تالش مى كنند

غبار روبى آب انبار 
اسماعيليان

منطقه5

سميرا باباجانپور

  مرد پارچ مســی قلع اندود شده اش را درون آب فرو می برد و خنکای آن همه وجودش را پر می کند. 
جرعه ای می نوشد و انعکاس زمزمه يا حسين(ع) گفتنش اوج می گيرد و تا نخستين پله های «آب انبار» 
باال می آيد. پله های تنگ و باريک آب انبار ما را يک راســت به سوی خنک ترين و گواراترين آب محله 
می رســاند. هنوز بوی نای و رطوبت به مشام می رسد. اينجا در قديمی ترين آب انبار قديمی غرب تهران 
می شود رد آبی را گرفت که سال ها روی سفره اهالی در پارچ مسی يا بلوری خانه خودنمايی می کرد. يک 

جرعه آب خنک و زالل که در روزهای گرم و داغ تابستان غنيمتی بود. 
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سردبير روزنامه
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امضا

سردبير
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

حاج حسين طرفدار پرسپوليس بود 
پرس و جو دربــاره ســرنخ اين ماجرا، مــا را به 
شوراياری و ســرای محله وردآورد رساند. «ساسان 
احمدی»، دبيرشوراياری محله وردآورد، درباره اينکه 
چگونه چنين ايده ای به ذهن شــان رســيد و از چه 
طريقی اين کار را انجام دادند، به همشــهری محله 
می گويد: «سردار حاج حسين از چهره های شاخص 
و محبوب و تأثيرگذار وردآورد و از فرماندهان جنگ 
و جانباز شــيميايی بود که فروردين ماه امســال به 
درجه رفيع شــهادت نايل آمد و با بدرقه چشمگير 
اهالــی محله، پيکــر ايشــان در گلزار «شــهدای 
وردآورد» تشييع و خاکسپاری شد. با توجه به عالقه 
شــديد او به فوتبال و اينکه از طرفداران پرسپوليس 
بود، تصميــم گرفتيم تا در يکــی از بازی های اين 
تيم در ورزشگاه آزادی، مراسم ياد بودی برای حاج 
حسين برگزار کنيم. در آن زمان، ليگ برتر به سبب 
شــيوع ويروس «کرونا» برای چنــد ماه تعطيل بود 
و تــا آغاز دوباره بازی ها بايــد صبر می کرديم. برای 
همين با «يوســف ياســينی» که از توليدکنندگان 
لباس و کار آفرينان محله اســت، هماهنگ کرديم و 
او زحمت چاپ تصوير شــهيد را کشيد. هم چنين با 
«عليرضا بيراوند»، دروازه بان ملی پوش پرســپوليس 
که از ساکنان منطقه ۲۱ است، هماهنگ کرديم که 
در يکی از بازی های پرسپوليس در ورزشگاه آزادی، 
اين بلوز را بر تن کند. پس از آغاز دوباره ليگ برتر، 
پرســپوليس در دومين بازی اش ميزبان تيم شاهين 

بوشهر بود.» 

قسمت عليپور شد
جالب اينکه ابتدا قرار بود اين کار از سوی دروازه بان 
ملی پوش پرســپوليس انجام شود. احمدی در اين باره 

می گويــد: «با توجه به اينکه قــرارداد بيرانوند با 
باشگاه پرسپوليس در تاريخ ۱۱ تيرماه به پايان 
رسيده بود، امکان حضور او در اين بازی وجود 
نداشت، در نتيجه به دنبال بازيکن ديگری رفتيم 
که اين کار را انجام دهد. آقای عليپور که پيش از 
اين هم چند بار کارهای فرهنگی و ارزشی از اين 

دســت انجام داده بود، پذيرفت که اين 
کار را به شکل افتخاری انجام دهد. 

نخست قرار بود پس از زدن گل، 
اين کار را انجــام دهد اما چون 

نيست  مشــخص  فوتبال  در 
که يک بازيکــن حتمًا گل 
می زند، تصميم گرفته شد 
در همان ابتدای بازی اين 
برنامه  انجام شود.  مراسم 
ويژه ای برای مراسم تقدير 
از سردار شهيد داشتيم که 
به سبب کرونا و پروتکل های 

ابتدای  بهداشتی نتوانستيم در 
بــازی آن را در کنــار زمين اجرا 

کنيم و به همين شکل ساده انجام 
شــد.» يوسف ياســينی که در اجرای 
برنامه نقش پررنگی داشت، در اين باره 
به همشــهری محله می گويد: «آقای 

هفته گذشته تصوير جانباز شهيد هم محله اى
حاج حسين اسداللهى روى پيراهن آقاى گل پرسپوليس نقش بست

سردار دل ها در وردآورد
  شنبه پيش از آغاز بازی «پرسپوليس» و «شاهين بوشهر»، عکاسان حاضر در ورزشگاه «آزادی»، 
تصوير زيبا و جالبی از «علی عليپور»، مهاجم جوان سرخ پوشان و آقای گل ۲ دوره اخير ليگ برتر، 
شکار کردند. او روی پيراهن پرسپوليس، بلوزی بر تن داشت که به تصوير و نام سردار شهيد حاج 
«حسين اسداللهی » منقش بود. شــايد برای خيلی ها سؤال باشد که حاج حسين کيست و چطور 
شد که مهاجم سرشناس پرســپوليس تصميم گرفت اين گونه با گرفتن نام و تصوير سردار شهيد 
مقابل دوربين هايی که روی او زوم کرده بودند، در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی، از اين سردار 
شــهيد تقدير کند؟ برای همين، به شهرک «وردآورد» رفتيم که زادگاه، محل زندگی و شهادت و 
خاکسپاری شهيد حاج حســين بود. همانجايی که در زمين خاکی اش عاشق فوتبال و پا به توپ 
شد. هرچند با آغاز جنگ تحميلی بين عالقه و وظيفه، حاج حسين دومی را انتخاب کرد و با وجود 
استعداد زيادی که در فوتبال داشت، راه دفاع از مردم و مملکت را در پيش گرفت و از زمين خاکی 

به خاکريز رفت. با اين وجود، عشق به فوتبال هميشه با او بود.  

 مهدى اسماعيل پور

 متولد آبان ماه سال ۱۳۴۶ در وردآورد. 
 حضور در جبهه هــای جنگ تحميلی 
به عنوان نيروی بســيجی تا پايان دفاع 

مقدس. 
محمــد   ۲۷ لشــکر  در  حضــور   

رسول اهللا(ص)، گردان مقداد. 
 فرمانده سابق لشکر عملياتی ۲۷ محمد 

رسول اهللا(ص). 
 جانباز شيميايی در دوران دفاع مقدس 
بار مجروح شدن در عمليات های  و چند 

مختلف از جمله مرصاد. 
 سال ۱۳۹۴ حضور در سوريه و جنگيدن 
کنار ســردار  در  داعش  تکفيری های  با 

شهيد حاج قاسم سليمانی. 
برای  به کشور  بازگشــت   سال ۱۳۹۷ 
کمک به زلزله زدگان سرپل ذهاب، آق قال 

و سيل زدگان شمال و غرب کشور. 
 عصر دوشنبه دوم فروردين ماه ۱۳۹۹ به 

درجه رفيع شهادت نايل آمد. 
 ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۴ فروردين ماه 
در گلزار شــهدای وردآورد تشــييع و 

خاکسپاری شد. 

احمدی از من خواســت کــه در انجام اين مراســم 
همکاری کنم. برای همين، تصوير شهيد حاج حسين 
را روی بلوزی چاپ کردم و از طريق يکی از دوســتانم 
با بچه های تيم پرسپوليس هماهنگ کرديم تا يک نفر 
اين بلوز را بپوشــد که بنا شد علی عليپور اين کار را 
انجام دهد.» عالقه سردار شهيد حاج حسين به فوتبال 
و تيم پرســپوليس موجب شــد تا به دنبال اطالعات 
بيشتری در اين باره برويم. برای همين، سراغ «روح اهللا 
عظيمی»، عضو شوراياری و معتمد محله رفتيم که به 
سبب ۲۵ سال همکاری و حضور داشتن در کنار سردار 
شهيد حاج حسين، شناخت جامع و کاملی از او دارد. 

فوتباليست خوبى بود
روح اهللا عظيمی، درباره جايگاه شــهيد حسين در 
محله وردآورد می گويــد: «اگر بخواهم در يک جمله 
از جايگاه و نقش و محبوبيت حاج حســين در محله 
بگويم، او از نظر اهالی محله، حاج «قاسم سليمانی» 
وردآورد بــود. پدر او از اهالی قديمی محله بود و خود 
او هــم در آنجــا متولد و بزرگ شــد. فرمانده پايگاه 
بســيج شــهيد «يزدی»، عضو هيئت امنای مسجد 
«امام حســين»(ع) و مســجدجامع وردآورد بود. با 
وجود مشــغله زيادی که در سپاه داشت و دوشادوش 
سردار سليمانی با تکفيری ها در «سوريه» می جنگيد، 
حضور و فعاليت اش در محله نيز پررنگ بود. هر زمان 
که حضور داشــت در کارهــای اجتماعی، فرهنگی و 
جهادی محله فعال بود. حاج حســين، عضو انجمن 
اســالمی «وحدت» بود کــه در زمينه فرهنگی 
و اجتماعــی فعاليت می کننــد. محله را به 
خوبی می شــناخت و اغلب در محله پياده   
تردد می کرد تا تماس و ارتباط بيشــتری 
با مردم داشــته باشد و اگر فرصت می کرد 
پای صحبت ها و دردل های آنها می نشست. 
رابطه اش با جوان ها بســيار خوب بود. با 
اينکه فرمانده و سردار سپاه بود اما 
بسيار ساده و دور از تجمالت 
آپارتمان  می کرد.  زندگی 
خــود را فروخت و خانه 
قديمی پــدری را که 
در آن بزرگ شــده 
بود، خريد و در آن 
می کرد.  زندگــی 
حســين  حــاج 
و  صميمی  بسيار 
بی آاليش بود. برای 
همين، اهالی وردآورد 
به ويــژه جوانــان او را 
داشتند.  دوســت  بسيار 
وقتی در بازی با پرسپوليس 
تصوير حاج حسين نمايش داده 
شد، تأثير بسيار خوبی بر روی اهالی 

محله وردآورد داشت.»

ملی پوش پرســپوليس انجام شود. احمدی در اين باره 
می گويــد: «با توجه به اينکه قــرارداد بيرانوند با 
باشگاه پرسپوليس در تاريخ ۱۱ تيرماه به پايان 
رسيده بود، امکان حضور او در اين بازی وجود 
نداشت، در نتيجه به دنبال بازيکن ديگری رفتيم 
که اين کار را انجام دهد. آقای عليپور که پيش از 
اين هم چند بار کارهای فرهنگی و ارزشی از اين 

دســت انجام داده بود، پذيرفت که اين 
کار را به شکل افتخاری انجام دهد. 

نخست قرار بود پس از زدن گل، 
اين کار را انجــام دهد اما چون 

نيست  مشــخص  فوتبال  در 
که يک بازيکــن حتمًا گل 
می زند، تصميم گرفته شد 

ويژه ای برای مراسم تقدير 
از سردار شهيد داشتيم که 
به سبب کرونا و پروتکل های 

ابتدای  بهداشتی نتوانستيم در 
بــازی آن را در کنــار زمين اجرا 

کنيم و به همين شکل ساده انجام 
شــد.» يوسف ياســينی که در اجرای 
برنامه نقش پررنگی داشت، در اين باره 
به همشــهری محله می گويد: «آقای 

و اجتماعــی فعاليت می کننــد. محله را به 
خوبی می شــناخت و اغلب در محله پياده   
تردد می کرد تا تماس و ارتباط بيشــتری 
با مردم داشــته باشد و اگر فرصت می کرد 
پای صحبت ها و دردل های آنها می نشست. 
رابطه اش با جوان ها بســيار خوب بود. با 
اينکه فرمانده و سردار سپاه بود اما 
بسيار ساده و دور از تجمالت 
آپارتمان  می کرد.  زندگی 
خــود را فروخت و خانه 
قديمی پــدری را که 
در آن بزرگ شــده 

همين، اهالی وردآورد 
به ويــژه جوانــان او را 
داشتند.  دوســت  بسيار 
وقتی در بازی با پرسپوليس 
تصوير حاج حسين نمايش داده 
شد، تأثير بسيار خوبی بر روی اهالی 

محله وردآورد داشت.»

 سردار حاج حسين 
اسداللهى در يك نگاه 
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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

در ســال های اخير به بيش از ۱۲۰۰ نفر می رسد و هنوز 
آب شرب اهالی جيره بندی می شود. در گذشته، آب شرب 
مصرفی روســتاييان از طريق چشمه تأمين می شد که به 
ســبب کم آبی، شرکت آبفای روســتايی در سال ۱۳۸۵، 
چاهــی را حفر کرد و عمليات گل گيــری و کنتور گذاری 
را هم انجام داديم. اما مشــکل کم آبی با حفر اين چاه هم 
حل نشــد. چراکه از اين چاه ۲ ساعت در ۲۴ ساعت آب 
برداشت می کرديم. حتی به سبب بی آبی، ۱۰روز نتوانستيم 
مخــزن را بازکنيم تا اهالی آب  بردارند و با تانکر برای آنها 

آب می آورديم.» 

يك روز در ميان، 2 ساعت آب داريم! 
آن طور که دهيار ســابق روســتا تعريف می کند سال 
۱۳۹۳، مخــزن ۳ هــزار و ۲۰۰ مترمکعبی برای ذخيره و 
مديريت صحيح آب در روستا نصب و وضع اهالی کمی بهتر 
می شود. سلطانی می گويد: «تا پيش از نصب مخزن، هفته ای 
۲ ساعت آب  باز می شد و اکنون يک روز در ميان، ۲ ساعت 
آب  باز می شــود و اهالی آب موردنيازشــان را برمی دارند. 
البته با توجه به اينکه شبکه آب شرب اين روستا، در سال 
۱۳۵۷ ساخته  شده، اکنون فرسوده شده است. اين شبکه 
در ســال های بعد، فقط تعمير شده و اکنون وضع مطلوبی 

ندارد و خراب است. برای همين، آب زيادی به هدر می رود 
از طرفی عمليات بازســازی آن کار دشواری خواهد بود. در 
ماه های اخير، شرکت آبفای منطقه برای بررسی موقعيت 
و امکانات موجود آب رســانی به  دفعات به روســتا مراجعه 
و اطالعاتی را در اين زمينه جمع آوری کردند. مســئوالن 
مربوطه از دهياری خواستند تا اقدامات اوليه را برای اجرای 
اين طرح در روستای ورديج فراهم کنند، اما برای انجام اين 
کار، دوباره به مشکل اصلی که همان روستاهای تحويلی و 

غير تحويلی است، مواجه می شويم.» 

توزيع صحيح آب شرب
ســلطانی از کمبود و قطعی پی درپی آب شرب روستا 
ابــراز نگرانی می کند و اجرای طرح الحاق آب روســتايی 
به آب شــهری را نقطه قوتی برای رفع مشــکالت اهالی 
می داند. او در ال به الی حرف هايش روســتاهای تحويلی 
 ـ غير تحويلی را هم توضيح می دهد و می گويد: «در بخش 
«کن»، روســتاهای بســياری وجود دارد و تا مدتی پيش 
شبکه آب رسانی برخی از اين روستاها تحت پوشش شرکت 
آبفای روســتايی قرار داشت، اما تعدادی از روستاها شبکه 
آب رسانی شان را به طور مستقل اداره کرده و به اين شرکت 
تحويل نداده بودند و برای اطمينان از بهداشت و سالمت 

آب، از آبفا «کلر» می گرفتند. برای همين، به آنها روستاهای 
غيرتحويلی می گويند. اکنون با اجرا شدن طرح الحاق آب 
روستايی به آب شهری، روستاهايی که تاکنون از شرکت 
آبفای روســتايی خدمات دريافت می کردند به شــرکت 
آبفای منطقه ۳ واگذار شدند و روستاهای غير تحويلی هم 
مانند ســابق، آب شرب و مصرفی خود را تأمين می کنند. 
در همين راســتا، از طريق دهياری روستای ورديج، بارها 
مکاتبه هايی برای اعالم آمادگی واگذاری شبکه آب رسانی 
به آبفا ارسال شــد، اما کاری در اين زمينه صورت نگرفت. 
چراکه مسئوالن اين شرکت برای تحويل گيری اين شبکه 
درخواســت و شرايطی داشــتند که هرگز قابل  اجرا نبود. 
برای مثال، کنتور گذاری برای همه انشعابات روستا يا رفع 
نواقص و مشــکالت شبکه را مطالبه کردند و دهياری هم 
از انجام آن عاجز بود. در روســتای «واريش» که در فاصله 
اندکی از روستای ورديج قرار دارد، اين اقدامات انجام شده 
و اکنون شبکه آب رسانی روستا به شرکت آبفای منطقه ۳ 
واگذارشده است، اما روستای ورديج همچنان برای تأمين 
آب شــرب و مصرفی اهالی اش با مشکالت بسياری دست 
و پنجه نرم می کنند، اما با اجرای درســت طرح الحاق آب 
روستايی به آب شهری استان تهران می توان شبکه فرسوده 
آب رســانی را احياء و توزيع صحيح آب شرب را مديريت 

کرد. از ســوی ديگر، اهالی هميشــه به آب شــرب سالم 
دسترســی خواهند داشت و چه چيزی از اين ارزشمندتر 

است.»

نگران بى آبى باغ ها هستيم
روســتای «رندان» نيز يکی ديگر از روستاهای بخش 
کن است که در ۲۰ کيلومتری تهران واقع  شده و بر اساس 
آمار دهياری، بيش از ۵۰۰ نفر در اين روستا سکونت دارند. 
اين روســتا هم در طرح الحاق آب روستايی به آب شهری 
است و شبکه آب رسانی آن هم بايد به شرکت آبفای منطقه 
۳ واگذار شــود. «مهدی احمدی» عضو شــورای اسالمی 
روســتای رندان در اين باره می گويد: «بحث آب شــرب 
روستای رندان کامًال پيچيده  است. چراکه مردم روستا به 
داليل مختلف با واگذاری شبکه آبرسانی به آبرسان شهری 
مخالف هستند. آب روستا رندان از ۳ چشمه تأمين می شود 
و منبع اصلی تغذيه آب شرب روستاست. از اين ۳چشمه 
۲ چشمه آن به صورت مشترک برای آبياری باغ ها و شرب 
اهالی استفاده می شود. از اذان صبح تا اذان مغرب آب برای 
آبياری کشاورزی و از اذان مغرب تا اذان صبح برای شرب 
مورد مصرف قرار می گيرد. اهالی نگران اين موضوع هستند 
که اگر شبکه واگذار شود، آب مورد نياز برای آبياری باغ ها 

را بايــد از چه طريق تأمين کنند. با واگذاری، اين آب بايد 
دائم در شبکه آبرسانی روستا جريان داشته باشد و روستا 
هم در حال توسعه است، همين موضوع باعث خشک شدن 
درختان می شود. همچنين برای کاهش فاصله بين مخازن 
و خانه های روستاييان لوله های از داخل باغ ها گذشته است. 
بايد توجه داشــت که اين باغ ها شخصی است و بايد بيش 
از ۳هزار متر دوباره عمليات لوله گذاری انجام دهند. اکنون 
آبرســانی از طريق کدخدامنشی و شورا انجام و مشکالت 
به راحتی برطرف می شــود.» او در ادامه می گويد: «حتی 
در جلســه ای که با معاونت آبفا منطقه  ۳ داشتيم، از آنها 
خواســتيم گندزدايی و کلرزنی آب را به ما آموزش بدهند 
تا حتی عالوه بر دستگاه کلرزن موجود، دستگاه ديگری به 
هزينه خود روستا تهيه شود و آب باکيفيت به دست اهالی 
برســد. از آبانماه هوا به زير صفر درجه می رســد و همين 
سرد شدن هوا و خالی ماندن لوله ها از آب باعث شکستگی 
و ترکيدگی می شود. ســال گذشته روستای امامزاده داود 
که شــبکه آبرسانی اش به آب شــهری واگذار شده دچار 
شکســتگی شد، اما باز خود شــورا و دهياری برای تأمين 
آب اهالی مجبور شدند دوباره لوله گذاری و آب را خودشان 
برای ساکنان تأمين کنند. در اين محدوده خود اهالی، شورا 

و دهياری می توانند به هم کمک کنند.»

  ۱۳روســتا در پهنه غربی پايتخت قرار دارد که با اجرای طرح يکپارچه ســازی شرکت های «آبفای 
روستايی و شهری»، تأمين و توزيع آب مصرفی بيش از ۱۲هزار نفر از ساکنان اين روستاها برعهده شرکت 
آبفای منطقه ۳ استان تهران خواهد بود. تاکنون، آب شــرب و کشاورزی اغلب اين روستاها از طريق 
چشمه ها و با نظارت شورای اسالمی روستاها تأمين و توزيع می شد و کم آبی ها موجب شده بود تا برخی 
از روستاها مانند روستای «ورديج»، يک روز در ميان فقط ۲ساعت سهم آب داشته باشند. اکنون در طرح 
يکپارچه سازی شرکت های آبفای روستايی و شهری، شبکه آب رسانی برخی از اين روستاها به شرکت 
آبفا منطقه واگذار و برخی از آنها به داليل مختلف از جمله فراهم نبودن زيرساخت های شبکه آب  رسانی 
و فرسوده بودن آن يا مخالفت اهالی، هنوز واگذار نشده است. در اين گزارش، به سراغ دهياران برخی از 

روستاها رفتيم و درباره چگونگی تأمين آب شرب روستاييان با آنها گفت وگو کرديم. 

ثريا روزبهانى

گواراتر و كم هزينه تر است

بررسى داليل مخالفت روستاييان حريم غرب پايتخت 
با طرح الحاق آب شبكه روستايى به شهرى 

«اين گونه بنويســيد که روســتای ورديــج با توجه به 
اينکه کمتر از ۱۰ کيلومتر از پايتخت کشــور فاصله دارد، 
هنوز آب شــرب ندارد.» «علی سلطانی»، دهيار سابق و از 
اهالی قديمی روســتای ورديج، با بيان اين مطلب به يکی 
از مهم ترين مشکل اهالی روســتای ورديج اشاره می کند. 
به گفته او ساکنان اين روســتا برخالف شهرنشينان، هر 

لحظه که بخواهند نمی توانند شير آب را باز کرده و از آب 
شــرب برای مصارف ضروری زندگی استفاده کنند. سهم 
آنها از اين نعمت الهی تنها ۲ ســاعت در ۴۸ ساعت است. 
سلطانی دراين باره می گويد: «بر اساس سرشماری ملی در 
سال ۱۳۹۵، در روستای ورديج ۸۰۰ نفر سکونت دارند، اما 
اين رقم بر اســاس اطالعات و آمارهای دهياری اين روستا 

«ســيد علی موســوی زاويه»معاون بهره برداری آبفای 
منطقه ۳ طی نشســتی ازارائه خدمات به موقع ومستمر در 
زمينه توزيع آب آشاميدنی سالم، جمع آوری ودفع فاضالب 
خانگی به عنوان مســئوليت ورســالت اصلی اين حوزه نام 
می برد و درباره شــاخص عملکرد آبفای منطقه۳ می گويد: 
«فعاليت های اين شرکت در چند حوزه مانند رصد کيفی آب، 
مديريت مصرف، آب وانرژی بهره برداری بهينه از تأسيسات 
و شــبکه فاضالب به صورت ويژه دنبال می شــود. برخی از 

اين اقدامــات برای اجرا، بهبــود کيفيت و بهبود 
برنامه ريزی  به  بلندمدتش  واثرات  فرايندهای کاری 

وبررسی نيازدارد.»
 او با اشــاره به اينکه برای مــا کيفيت آب از 
اولويت و اهميت ويژه ای برخوردار است وخط قرمز 
اجرای  با  ما، سالمت مردم است. می افزايد: روزانه 

نمونه برداری درمناطق تحت پوشــش شرکت، کيفيت آب 
شرب مصرفی شهروندان رصد می شود. 

موســوی همچنين با اشــاره به اجرای طرح 
الحاق شــرکت های آب وفاضالب روستايی معتقد 
اســت اين اقدام می تواند چشم اندازهای روشنی 
برای ســاکنان روستاها داشته باشد. او درتشريح 
اين طرح می گويد: «در واقــع آب بايد برای همه 
ساکنان روستا و شــهر باکيفيت عالی و به صورت 
مســتمر تأمين وتوزيع شود. همه شــهروندان حقوق برابر 
دارند و فرقی بين يک شــهروند روستايی و شهری وجود 

ندارد. شرکت آبفا منطقه ۳ موظف است تا آب شرب مصرفی 
را با بهترين کيفيت برای همه مشترکانش فراهم کند و اين 
سياســت اصلی شرکت آب و فاضالب است. مطمئنًا با تحت 
پوشش قرار گرفتن روستاهای غرب پايتخت مسئوليت های 
اين شــرکت بيشترخواهد شــد، اما هدف ما همچنان ارائه 
خدمات دهی مطلوب به اين روستاهاســت، به همين دليل 
فراهم سازی زيرســاخت ها برای انجام اين طرح دراولويت 

است.» 

 ۱۳روســتای بخش کن در غرب پايتخت واقع شده که 
در طرح الحاق آب روســتايی به آب وفاضالب شهرتهران 
اکنون ۷ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آبفای منطقه۳ 
قرارگرفته اند که عباتند از؛ روستاهای سولقان، امامزاده داود، 
سنگان باال، سنگان پايين، کشار باال، کشار پايين و روستای 
واريش و اين شرکت آمادگی تحويل گيری وخدمات رسانی به 
۶روســتای ديگر رادارد ولی به رغم مذاکرات انجام گرفته با 
مسئوالن شوراياری اين روستاها، تمايلی به انجام اين اقدام 

از سوی ساکنان آن مناطق وجود ندارد.  معاون بهره برداری 
آبفای منطقــه۳ تهران می گويد: «اکنون خدماتی که در اين 
۷روســتا ارائه می شود، مانند سطح شــهر تهران است. در 
همين رابطه هم جلسات متعددی با دهياران و اعضا برگزار 
شده تا مشــکالت و خواسته های آنها شناســايی و برای 
رفع آنها اقداماتی انجام شــود. البته با اجرای کامل طرح ها 
به زودی روســتاييان شاهد اقدامات مؤثر و دريافت خدمات 

مطلوب و آب باکيفيت خواهند بود.»

احمدى باور دارد اگر طرح سالم سازى اجرا و به 
 خوبى مديريت شود، اين طرح مى تواند تأثير 
بسيار خوبى در  آبادانى روستا داشته باشد. 

او همچنين در ادامه به اصالح زيرساخت هاى 
شبكه آب رسانى روستاى رندان اشاره مى كند 
و مى گويد: «برخى ساكنان از چندين انشعاب 

براى مصرف آب استفاده مى كردند و اين موضوع 
موجب شده بود تا با كمبود آب مواجه شويم، اما 
با اصالح شبكه آب رسانى، اكنون به هر خانه يك 

انشعاب واگذار و مشكل كمى آبى نيز برطرف 
شده است. در تالش هستيم تا طرح نصب كنتور 
را در كل روستا اجرا كنيم. هم چنين در اقدامى 
در روستاى رندان آب شرب را از آب غيرشرب 
جدا كرديم و اهالى براى آبيارى درختان خانه و 
باغ ها از آب غير شرب استفاده مى كنند. اكنون 

80 درصد اين طرح اجرا شده است. از سوى 
ديگر، حدود 8 هزار و 600 مترمربع عمليات 

لوله گذارى و بهسازى شبكه انجام  شده است و 
مسئوالن آبفا از اين پروژه بازديد كردند.»

روستاى «باغدره» هم از ديگر روستاهاى اين 
بخش از پايتخت است، اما هنوز شبكه آب رسانى 
آن به شركت آب و فاضالب منطقه واگذار نشده 
است و اغلب ساكنان اين روستا به همين شرايط 
راضى هستند. «حسين ياسرى»، دهيار روستاى 

باغدره، مى گويد: «تاكنون آب شرب اهالى از 
طريق چشمه شخصى و زير نظر شورا تأمين و 

توزيع مى شود. چند سال است كه اهالى روستا 
با اين وضع به توافق رسيده اند و از آب اين 
چشمه استفاده مى كنند، ولى اگر شركت آبفا 

بخواهد اين كار را انجام بدهد با توجه به شرايط 
موجود و فراهم نبودن زيرساخت ها براى تأمين 

آب، اين اقدام بعيد و دور از ذهن است. در اين 
روستا، بيش از 150 نفر سكونت دارند كه شغل 
اغلب آنها كشاورزى و دامپرورى است.» برخالف 
اغلب روستاها، باغدره بسيار آب دارد. به گفته 
او با ساخت استخر و  لوله كشى هاى انجام شده، 

آب براى شستن فرش، ماشين و كوچه ها از آب 
شرب جدا شده است. ياسرى در ادامه مى گويد: 

«وقتى با برخى از اهالى دراين باره صحبت 
مى كنيم، آنها موافق اجراى اين طرح نيستند. 

چراكه چند نسل است از آب اين چشمه استفاده 
مى كنند و از كيفيت و سالم بودن آن اطمينان 
دارند. تاكنون نشنيده ايم كه به سبب آلوده 

بودن آب، براى روستاييان اتفاقى افتاده باشد.»

حواستان 

به درآمد روستاييان باشد

 «مرضيه احمدی»، دهيار روستای رندان، 

می گويد: «بر اساس آمار دهياری، بين ۵۰۰ تا ۷۰۰ 

نفر در اين روستا سکونت دارند که با احتساب افرادی که 

ييالق و قشالق می کنند، جمعيت اين روستا به بيش از هزار 

نفر می رسد. آب مصرفی اين روستا از طريق چشمه و منبع آبی 

که به طور مستمر کلرزنی شده، تأمين و از سوی آبيار، بين ساکنان 

توزيع می شود. همچنين نبايد از روش محاسبه آب بها و صدور قبض 

برای اقشار کشاورز و کم درآمد روستا غافل ماند. شغل اهالی روستا 

کشاورزی و منبع درآمد اغلب روستاييان ناچيز و اندک است. 

اکنون برای پرداخت قبض های برق با اداره برق، هماهنگی و 

تعامالتی انجام شد تا روستاييان به صورت قسطی قبوضشان 

را پرداخت کنند. حتی برخی از ساکنان با يارانه يا 

کمک های سازمان های خيريه امورات زندگی شان 

را می گذرانند. اکنون چگونه می توانند پول 

آب بدهند.»

معاون بهره بردارى آبفاى منطقه 
3طرح الحاق آب روستايى را 

به نفع شهروندان مى داند
 هدف؛ تأمين آب با 

كيفيت براى روستاييان 

سيد على موسوى

آب شرب و غير شرب 
از هم جداست

اهالى مخالفند

له
را

نو
ضا 
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  مشــارکت فرهنگی و اجتماعی شهروندان و توجه به نيازهای فرهنگی آنها از مهم ترين دستاوردهای شهر توسعه پذير است. منطقه ۵ از 
جمله مناطق مســتعد در زمينه توسعه برنامه ها و طرح های فرهنگی و اجتماعی است. موضوع مهمی که بحران کرونا نيز نتوانسته روند رو به 

رشــد اين فعاليت ها را در منطقه ۵ کند. گفت وگوی ما با « سيدحسين دلبری»، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه ۵ درباره دستاوردهای 
فرهنگی و اجتماعی منطقه را می خوانيد. 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

معاون اجتماعى و فرهنگى شهردار منطقه 5:

معدل فرهنگى منطقه باالست
 تعطيلی مراکز فرهنگی اجتماعی و تأکيد بر 
فاصله گذاری اجتماعی تا حد زيادی برنامه های اين 
معاونت را با چالش روبه رو کرده است برای گذر از 

اين شرايط چه برنامه ريزی هايی انجام داده ايد؟ 
از زمانی که همه گيری بحــران کرونا فعاليت های 
مختلف جامعه را با مشکل روبه رو کرد فعاليت ما نيز با 
تغييراتی همراه بود. اگر در زمينه های مختلفی تعطيلی 
يا کاهش فعاليت اجتماعی را همراه داشت در معاونت 

فرهنگــی و اجتماعی چيزی 
به عنوان تعطيلی نداشتيم تنها 
نــوع و روش فعاليت ها عوض 

شد. 
در بخش اداره ســالمت و 
خانه های ســالمت شهرداری 
فعاليت ها افزايش يافت. اينکه 
بتوانند در سطح ادارات منطقه 
باشــند و  غربالگری داشــته 
لوازم بهداشتی را توزيع کنند 

همچنين تعامل با وزرات بهداشت درباره اجرای پروژه 
سيب و بحث غربالگری شهروندان از مهم ترين برنامه اين 
اداره بوده است که همچنان ادامه دارد. کرونا بسياری 
از خانواده ها را درگير مسائل اقتصادی و معيشتی کرد. 
خوشــبختانه در منطقه ۵ پويش کمک به نيازمندان 
راه اندازی و در حوزه سالمت و کمک به آسيب ديدگان 
اين فعاليت ها بيشتر شد. حتی در مددسراهای منطقه و 
رسيدگی به معتادان و کارتن خواب ها نظارت ها افزايش 
پيدا کرد. در حوزه فرهنگی هم کار تغيير کرد از فضای 
فيزيکی و کالبدی و اجتماع محور به سمت حرکت های 
سيار ســوق پيدا کرديم. کارناوال های شادی در سطح 
محله برپا شــد. در ايام جشــن های مذهبی بســيار 
بازخورد خوبی داشت. همچنين در بعد فضای مجازی 
در ســراهای محله ها تأکيدمان بر آموزش آنالين بود تا 
کسانی که از خدمات فرهنگی و اجتماعی سراهای محله 
برخوردار بودند بتوانند همچنان ازآموزش ها برخوردار 

باشند. 
توجه  مــورد  چقدر  آنالين  فعاليت هــای   

شهروندان قرار گرفت؟ 
اگرچه فعاليت های آنالين بســيار مورد توجه قرار 
گرفت وتجربه خوبی را رقم زد ولی چندان ايده آل نبود. 
به دليل اينکه برای نخستين بار سراهای محله وارد اين 
فضا می شــدند. از طرفی بسياری از زيرساخت ها برای 
استفاده موفق و بهينه از فضای مجازی در کشور کامل 
نيست با اين حال توانستيم در اين حوزه نيز موفق عمل 

روبه باالست اما زيرســاخت های فرهنگی متناسب با 
اين قشر در منطقه وجود ندارد. ظرفيت های فرهنگی 
و آموزشــی متناسب با ســطح فرهنگی شهروندان و 
جمعيت اين منطقه کم است و بايد برای گسترش اين 

زيرساخت های فرهنگی تالش کرد. 
 آيا شهروندان مشارکت الزم در فعاليت های 

فرهنگی و اجتماعی دارند؟ 
مشارکت شهروندان در شــهر به هنر کنش گران 
اجتماعــی برمی گردد کــه بتواننــد از ظرفيت مردم 
اســتفاده کننده و مطمئنًا اين موضوع بايد از محله ها 
اتفــاق بيفتد. مديران محله بايد بانک اطالعاتی خوبی 
از ظرفيت ها و توانمندی های مردم تهيه کنند و از آنها 

کنيم. 
 از نگاه شــما به عنوان معــاون فرهنگی و 
اجتماعی شــهردار منطقه ۵ ظرفيت های انسانی، 

فرهنگی و اجتماعی اين منطقه چگونه است؟ 
منطقــه ۵جزو مناطق متوســط روبه باال اســت. 
جالب اســت بدانيد که محله های اکباتان و آپادانا جزو 
باسواد ترين محله ها تهران هســتند. محله ها قديمی 
با پشــتوانه تاريخی همچــون کن، حصــارک و باغ 
فيــض در منطقه ۵ وجود دارد که هنوز رگ و ريشــه 
عميق فرهنگی در اين محله هــا جريان دارد. منطقه 
نوبنيادی است که قشری باســواد و نسبتًا متمول به 
آن کوچ کرده انــد. در حقيقت معدل فرهنگی منطقه 

درکارهای متناســب با خودشان ياری بگيرند. طبيعتًا 
مشارکت پذيری و مشارکت جويی در عرصه های مختلف 
بايد در اولويت کار مديران باشد، چون به آن نياز داريم.  
 شــما در معاونــت فرهنگــی و اجتماعی 
شهرداری منطقه ۵ چگونه اين مشارکت را مديريت 

و ساماندهی می کنيد؟ 
سال ۱۳۹۹رويکرد ما به سمت کتاب و کتابخوانی 
اســت. يعنی محوريت کار خودمان را   ترويج و خوانش 
کتاب قرار داده ايــم. يکی از مهم ترين نيازهای جامعه 
و کالنشــهر تهران و به دنبــال آن در منطقه ۵ توجه 
به کتاب اســت. ما درگير فضای مجازی شده ايم. فکر 
می کنيم در حال کســب اطالعات هســتيم در واقع 
شــبه اطالعات را استفاده می کنيم. برای اينکه جامعه 
گامــی به جلو بردارد ناگزيريم که تعامل بيشــتری با 
کتاب داشته باشــيم. پويش کتابخوانی در منطقه راه 
انداخته ايم و سراهای محله در اين زمينه به طور جدی 
فعاليت می کنند. پويش «  شــهريار مهربان » از ابتدای 
ســال درحال انجام اســت. در اين پويش عالقه مندان 
به کتــاب را در فضای مجازی دور هم جمع می کنيم، 
کتاب معرفــی و کتاب می خوانيم. حتی شــهروندان 
می توانند کتابی را که خواندند، پادکســت آن راتهيه 
کنند. نمايشنامه براساس آن بنويسند و يا تصوير سازی 

آن را انجام دهند. 
 اگر سراهای محله را تنها پاتوق فرهنگی 
محله ها معرفی کنيم،  جايــی که قرار بود 
شــهروندان با توانمندی هــای مختلف با 
يکديگر در تعامل باشــند به نظر شــما 
مديريت شهری به اين هدف نزديک شده 

است؟ 
مســلمًا به اهداف اوليــه ای که دنبالش 
بوده ايم نرســيده ايم. اينکه سراهای محله را 
به عنوان يــک پاتوق فرهنگی، محلی و کانون 
فرهنگی واجتماعی محله ها معرفی کنيم به طور 
کامل موفق نبوده ايم. با اين حال در منطقه ۵ تالش 
داريم تا حس تعلق محلی و پاتوق محلی را در سراهای 
محله احيا کنيم. راه اندای ديوار مشاهير محله و طرح 
موزه محلــه که خودتان در همشــهری محله مطرح 
کرديد به طور جــد در معاونت فرهنگی واجتماعی در 

حال پيگيری است. 
بخواهيــد خبرهای خــوب فرهنگی  اگر   
واجتماعی به شهروندان منطقه ۵ بدهيد روی کدام 

موضوع تأکيد داريد؟ 
ســاخت نشــان های شــهری مربوط به کتاب و 
نويســندگان در منطقــه ۵ را در دســتور کار داريم. 
به ســمت راه اندازی کتابخانه هايــی در ابعاد محله ای 
خواهيم رفت. تصميم داريم در پارک ها کافه کتاب راه 
بيندازيم. سراهای محله بايد پاتوق کتابخوانی محله ها 
شوند. دنبال اين هستيم تا در ماه محرم حسينيه کتاب 

راه بيندازيم. 

۵مشــارکت فرهنگی و اجتماعی شهروندان و توجه به نيازهای فرهنگی آنها از مهم ترين دستاوردهای شهر توسعه پذير است. منطقه ۵مشــارکت فرهنگی و اجتماعی شهروندان و توجه به نيازهای فرهنگی آنها از مهم ترين دستاوردهای شهر توسعه پذير است. منطقه ۵ از 
جمله مناطق مســتعد در زمينه توسعه برنامه ها و طرح های فرهنگی و اجتماعی است. موضوع مهمی که بحران کرونا نيز نتوانسته روند رو به 

 درباره دستاوردهای 

شناسايى ظرفيت 
فرهنگى با همكارى شهروندان

اين روزها بحث عملياتی کردن پروژه های کوچک مقياس محله ای 
در شهرداری تهران و به خصوص شورای شهر بسيار داغ است. معاون 

فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه جايگاه پروژه های فرهنگی واجتماعی 
را در اين طرح اين گونه توصيف می کند: «پروژه های کوچک مقياس صرفًا 
کالبدی نيست و در قالب های فرهنگی و اجتماعی نيز جای می گيرد. برای 

فعاليت های فرهنگی و اجتماعی و شناخت ظرفيت هايی فرهنگی واجتماعی 
محله ها به ياری شوراياران، معتمدان محله سمن ها و انجمن های محلی 
نياز داريم. البته طرح پروژه های کوچک مقياس محله ای قبل از اينکه 

از شورای شهر و شهردای تهران ابالغ شود در منطقه ۵ آغاز شده 
بود. تعامل با شوراياران و مديران محله انجام شده است و 

پروژه ها مشخص و تأمين بودجه شده تا به لطف خدا 
در پايان سال ثمرات و برکات اين کار را 

ببينيم.»

می توانند کتابی را که خواندند، پادکســت آن راتهيه 
کنند. نمايشنامه براساس آن بنويسند و يا تصوير سازی 

آن را انجام دهند. 

محله ها معرفی کنيم،  جايــی که قرار بود 
شــهروندان با توانمندی هــای مختلف با 

به عنوان يــک پاتوق فرهنگی، محلی و کانون 
فرهنگی واجتماعی محله ها معرفی کنيم به طور 

کامل موفق نبوده ايم. با اين حال در منطقه 
داريم تا حس تعلق محلی و پاتوق محلی را در سراهای 
محله احيا کنيم. راه اندای ديوار مشاهير محله و طرح 
موزه محلــه که خودتان در همشــهری محله مطرح 

ثبت آثار تاريخى 
محله هاى منطقه 5 

محله های قديمی همچون کــن که بافت تاريخی، 
سابقه تاريخی و آثار تاريخی دارد هميشه مورد توجه 
شهرداری بوده است. اين آثار کالبدی و معنوی است. 
همکارانمان در اداره گردشگری برای ثبت اين آثار 

بســيار تالش کرده اند چند مورد را در ميراث 
به ثبت رسانده اند. غذا ها، آيين  فرهنگی 

عزاداری و مکان های تاريخی ثبت 
ملی شده اند. 

 سيدحسين دلبرى
معاون اجتماعى و 
فرهنگى شهردار 

منطقه 5

سميرا باباجانپور

هم محله اى
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  متولد ســال ۱۳۴۴ در «خرم آباد» 
است، اما ۱۶ ساله بود که همراه خانواده 
به تهــران و محله «اســتاد معين» و 
«هاشــمی» آمــد. فوتبال دوســتان 
باشــگاه  و ۷۰  هنوز ســتاره دهه ۶۰ 
را فراموش  «پرسپوليس» و تيم «ملی» 
نکرده اند. صحبــت از «مرتضی کرمانی 
مقدم» است. پســر ياغی فوتبال ايران 
که اهالی محله اســتادمعين و هاشمی 
هنوز بــه اين بچه محله قديمی شــان 
افتخار می کنند. کرمانی مقدم در دوران 
ندارد.  افتخار کم  فوتبالی اش، جــام و 
قهرمانی با پرسپوليس در «جام در جام 
آسيا» تا قهرمانی با «الغرافه» و انتخاب 
خارجی  بازيکن  بهترين  به عنوان  شدن 
ليگ «قطر»، کارنامه ورزشــی مرتضی 
اينکه مسير  است. جالب  کرده  پربار  را 
پر افتخار اين ســتاره فوتبال از باشگاه 
زمين های  و  زمينــی»  «نيروی  فوتبال 
خاکــی منطقه ۹ آغاز شــد و او را به 
باالترين سطح فوتبال ايران پرتاب کرد. 
زمين هايی که امروز تنها نام و نشــانی 
از آنها باقی مانده تا ســتاره های نسل 
بخورند.  را  روزها  آن  حســرت  قديم، 
کرمانی مقدم می گويــد از آن روزها و 
دوران نوجوانــی و جوانی اش در محله 
تقريبًا هيچ چيز باقی نمانده اســت؛ نه 
نه کوچه  و  و بچه محل های قديمی  رفقا 
با خشــت خشت آنها  و خانه هايی که 
خاطره داشت و نه آن محله قديمی که 

می شناخت و دوست داشت! 

مهدى اسماعيل پور

زمين خاكى ارم 
سكوى پرش ياغى فوتبال ايران

منطقه9

مرتضــی خيلی دلــش هــوای آن روزها را 
کرده اســت، روزهايی که واژه هايی مانند محله، 
همســايه، بچه محل و رفاقــت، ارزش و اعتبار و 
معنا داشــت: «راضی ام ۲۰ ســال از عمرم کم 
شود، اما دوباره به آن روزها برگردم. اگر آن نوع 
زندگی را تجربه نکرده باشــيد، هرچقدر هم که 
توضيح دهم و وصف کنم، نمی توانيد درک کنيد. 
کســانی که زندگی های دهه ۵۰ و ۶۰ را ديده و 
لمس کرده اند، معنی حرفم را می فهمند. بعضی 
وقت ها که خيلی دلتنگ آن روزها می شــوم به 
محلــه قديمی می روم و يک دور در آنجا می زنم 
و ايــام قديم را ياد می کنم. البته ديگر هيچ چيز 
مانند قبل نيســت. رفقا و بچه محل های قديمی 
اغلب از آنجا رفته يا فوت شــده اند. تقريبًا همه 
خانه هــای قديمی محلــه از جمله خانه قديمی 
ما را خراب کرده اند و جايش آپارتمان و پاســاژ 
ساخته اند. ديگر به ندرت آن خانه های حياط دار 
که باغچه های بزرگ و حوض های آبی داشــتند، 
پيدا می شــود. يادش به خير، مــردم محله همه 
بــا هم رفيق بودند و ســالم و عليک داشــتند. 
همســايه ها و اهالی کوچه مانند خانواده بودند 
و با هم رفت وآمد می کردند. حيف که آن روزها 
تمام شــد. زندگی های امــروز، حال و هوای آن 
روزها را ندارد. از شــکل و شمايلی که محله به 
خودش گرفته، خوشــم نمی آيد و وقتی به آنجا 
می روم، دلم می گيــرد. خاطرات آن روزها برای 
هميشــه در ذهنم باقی مانده و هر لحظه با من 
اســت. ســال اولی که برای فوتبال به قطر رفته 
بودم، آنقــدر دلم برای محله و بچه محل ها تنگ 
شــده بود که ســاعت ۶ صبح بلند شدم و سر 
کوچه رفتم تا وقتی بچه ها می خواهند به سر کار 
بروند، آنها را ببينم. نســل ما اين گونه به محله و 
بچه محله اش عالقه داشــت. حيف آن زمين های 
خاکی که حتی به يکی از آنها هم رحم نکرده اند 
و ديگر يک وجب هم از آنها باقی نمانده اســت. 
آن وقت هــا عالوه بر زمين اصلــی ما که زمين 
«ارم» بود، زمين «عادل» در انتهای «فرودگاه» 
و چند زمين خاکی در محدوده ميدان «آذری» 

وجود داشت.»

به محله تعصب داشتيم 
کرمانــی مقدم براين باور اســت که 
زمين هــای چمن مصنوعی کوچکی که 
جانشــين زمين های خاکی درندشــت 
شده اند، هيچ کارايی ندارند و به درد بخور 
نيســتند و می گويد: «قديم ها يکی دو 
جين «ستاره»، از زمين های خاکی رشد 
می کردند و به «استقالل» و پرسپوليس 
و تيم ملی و باشگاه های ديگر می رسيدند. 
باشــگاه های بزرگ برای انجــام بازی و 
برگزاری مســابقه بــه زمين های خاکی 
می آمدند. ما هم در کوچه «گل کوچک» 
بــازی می کرديم و هم بــرای فوتبال به 
زمين خاکی ارم می رفتيم. اتفاقًا يک بار 
که تيم پرسپوليس به اين زمين آمده بود، 
«علی پروين» بازی من را ديد و پسنديد 
و پرسپوليســی شــدم. البتــه «محمد 
پنجعلی» من را به علی آقا معرفی کرد. 
«محسن گروسی»، «کوروش برمک» و 
«محمد ســلطانی» هم در همين زمين 
خاکی بــازی می کردند. تعداد ديگری از 
بچه ها هم بودند که به تيم ملی نرسيدند، 
امــا در فوتبال باشــگاهی موفق بودند. 
وقتی در زمين خاکی مســابقه داشتيم، 
آنقدر شــلوغ می شــد که جای سوزن 

انداختــن نبود. چند هزار نفر بــه زمين ارم و عادل 
می آمدند تا مسابقه تيم محله با محله های ديگر يا 
تيم های باشگاهی را تماشا کنند. آن وقت ها بازيکنان 
تيم های باشــگاهی و تيم ملی در تيم محله شان هم 
بازی می کردند و روی آن تعصب داشــتند. پيش از 
بازی مقدماتــی «جام جهانی» با «چين» که خيلی 
هم حســاس بود، تيم محله ما مسابقه داشت. من 
نبايد بازی می کردم تا برای بازی با چين آماده باشم 
و يک وقت مصدوم نشوم. برای تماشای بازی رفتم 
که ديدم يک گل عقب هستيم و آنقدر اعصابم خرد 
شد که طاقت نياوردم و گفتم يک دست لباس برايم 
بياورند و داخل زمين رفتم. نســل ما روی محله اش 
تعصب داشــت. حاال شما اين زمين های کوچک ۵ 
نفره «چمن مصنوعی» را با زمين های خاکی مقايسه 

کنيد، اين زمين ها يک بازيکن هم تحويل 
فوتبال داده اند؟ آخر در اين زمين ها که 
کسی فوتباليســت نمی شود! زمين های 
خاکی که از بيــن رفت، فوتبال محله ها 

و به دنبال آن فوتبال تهران نابود شد.»

زمين ارم هويت محله ما بود 
کرمانی مقدم، شــهرداری ها را مقصر 
از بين رفتن زمين هــای خاکی می داند 
و می گويد: «درســت است که زندگی ها 
آنقدر مادی شده که پول، سود و منفعت 
مالی حــرف اول و آخر را می زند و همه 
به دنبال ساخت وســاز رفتند که درآمد 
و ثروت خوبی برايشــان داشته باشد، اما 
شهرداری می توانست حداقل تعدادی از 
ايــن زمين ها را حفظ کند تا دســت کم 
در هــر منطقه، يک زميــن خاکی باقی 
می ماند. خــودم تا ۵ ـ ۶ ســال پيش و 
پيش از اينکه زمين خاکی ارم از ســوی 
مالک بســته شــود، برای فوتبال بازی 
کــردن به آنجا می رفتم. چند وقت ديگر 
خبر می رسد که در آنجا نيز يک مجتمع 
يا فروشگاه بزرگ ساخته اند و متأسفانه 
يکی ديگر از هويت های محله از دســت 
خواهد رفت. مانند بسياری از زمين های 
خاکی يا ســينما های تهران که تنها نام و خاطره ای 
از آنها بر جای مانــده و ديگر وجود خارجی ندارند. 
واقعًا حيف اســت که نماد هايی که بخشی از هويت 
محله ها هســتند، اين گونه از بين بروند. نبايد اجازه 
داد هويت هــای محلی به آســانی از بيــن بروند و 
به عنوان ميراث معنوی بايد از آنها مراقبت کرد. بايد 
به محله ها نگاه ويژه ای داشــت. چون اين محله ها 
هســتند که مانند تکه های يک «پازل» در کنار هم 
قرار می گيرند و شهر را تشکيل می دهند. محله های 
بی هويت و بی خاطره در نهايت به يک شهر بی هويت 
و بی خاطره ختم می شوند. پس اگر به دنبال حفظ 
هويت يا هويت بخشی به تهران هستيم، در نخستين 
گام الزم است که به نماد ها و هويت های محلی توجه 

کرده و بر حفظ آنها تأکيد داشته باشيم.» 

نسل ما روى 
محله اش 

تعصب داشت. 
حاال شما اين 

زمين هاى 
كوچك 5 

نفره «چمن 
مصنوعى» را 
با زمين هاى 

خاكى مقايسه 
كنيد، اين 

زمين ها يك 
بازيكن هم 

تحويل فوتبال 
داده اند؟

مرتضى كرمانى مقدم 
ستاره سابق تيم ملى دلتنگ محله هاى قديمى است
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ساعت ۷ صبح يک روز گرم تابستانی است. 
پيمايش(ارزيابی)  از طرح  رونمايی  مراســم 
محله هــای منطقه ۹ با حضور مشــاور عالی 
و مديرکل حوزه شــهردار تهران، شــهردار 
منطقه، معاونان و مســئوالن اجرای طرح در 
محله ها، در بوستان «ترافيک المهدی»(عج)، 

آغاز  می شود. 

پيمايش يا پشت ميزنشينى
کمــی پس از تــالوت قــرآن و خوانش 
دســته جمعی ســرود ملی، «سيد مصطفی 
موسوی»، شــهردار منطقه، از چيستی طرح 
پيمايــش محله هــا می گويد: «بــا توجه به 
سياست شهرداری تهران در اجرای پروژه های 
کوچک مقياس، بر آن شــديم تــا با هدف 
اجرای دقيق پروژه ها از پشــت ميزنشــينی 
به پياده روی در محله هــا و معابر برای رصد 
مشکالت شهری، تغيير وضعيت دهيم. طرح 
پيمايش محلی، ۲ ويژگی بارز دارد. نخســت 
آنکه مشــکالت، شناســايی و رفع می شوند. 
دوم، تعامل مســتقيم با شهروندان و اعتماد 
ســازی، دو ســويه اســت که خود به عنوان 
ســرمايه اجتماعی قابل بهره برداری است.» 
مســئوالن اجرای طرح پيمايش در محله ها 
با رعايت فاصله گذاری ايســتاده اند تا هريک 
جداگانه نتايج پيمايــش را در محدوده های 
مشخص شده فعاليت شان اعالم کنند. اغلب 
مشکالت شناسايی شــده، در قالب خدمات 
شــهری جای گرفته اند. «مجيد کريمی» از 
اعضای شــوراياری محله «استاد معين» نيز 
در مراسم حضور دارد. کريمی می گويد: «در 
اين پيمايش، شوراياری ها هم نقشی مهم ايفا 
می کنند. چراکه هم بومی منطقه هســتند و 
از کمبود و کاســتی محله هــا اطالع دارند و 
هم زبان گويای اهالی هستند. در پروژه های 
کوچک مقياس بيشتر با موضوع های پسماند 
و زيباسازی و بازسازی پياده رو مواجه هستيم. 
البته بازســازی پياده روها، هم ويژه معلوالن، 
هــم با هدف ايجاد زيبايی شــهری، تاکنون 

بيشترين عمليات اجرايی را داشته اند.»

وعده ها تحقق مى يابند
پــس از ســخنرانی شــهردار منطقــه، 
پياده رويی مهمانان با هدف بررسی مشکالت 
معابر از بوســتان ترافيــک المهدی(عج) به 
سوی ساختمان مرکزی شــهرداری منطقه 
واقــع در خيابــان «آزادی»، تقاطع خيابان 
استاد معين، آغاز می شود. عبور از پياده روی 
خيابان «محمدخانی» با «ويلچر» به سختی 
انجام می پذيرد چراکه آســفالت ناهموار آن 
مانع از ســهولت در حرکت ويلچر می شود. 
«ابوالفضل شــيرازی» از اهالی قديمی محله 
پس از مطلع شــدن از دليل تجمع، به جمع 
مســئوالن و مديران شهری اضافه می شود و 
می گويد: «آسفالت ناهموار، يکی از مشکالت 
ما اســت. کمی جلوتر تير چراغ برقی وسط 
پياده رو، قدعلــم کرده يا ســطل های زباله 

مشــکالت محلی که نخســتين بار از سوی 
شــهرداری منطقــه ۹ کليد خورده اســت، 
می تواند بســيار در اين زمينه کارساز باشد. 
نکته ای که نبايد در اجرای طرح های محلی 
مغفول بماند اين اســت کــه در پيمايش ها 
بايد درخواســت و نياز اهالی مورد عنايت و 
پيگيری قــرار گيرد. چراکــه نتيجه تعامل 
رودرروی مديران شــهری با شهروندان جز 
ارتقای کيفيت زندگی، ايجاد حس اعتماد به 
مديريت شهری و جذب مشارکت شهروندی 
نيست.» کاظمی، هم چنين از تداوم و استمرار 
اجرای طرح پيمايش محلی و تســری آن به 
ســاير مناطق پايتخت می گويد: «طرح های 
مشــارکت محور و با رويکردهای اجتماعی 
مانند طــرح پيمايش محلی بايد اســتمرار 
داشته باشند. برای مثال، پياده رويی که امروز 
آسفالت ، نوسازی و بهسازی می شود، ممکن 
اســت چند وقت ديگر به هــر دليلی دوباره 
خراب شــود. نهالی که امروز کاشته می شود 
شايد فردا به داليل مختلف از بين برود. پس 
توســعه محلی در برنامه ريزی شــهری بايد 
هم سو با نگهداشت مشارکتی يک محله پيش 
رود. يعنی مسئول و شهروند در تعامل با هم 
به شناســايی و رفع مشــکالت بپردازند و از 
سويی نگهداشت سرانه ها نيز بايد با مشارکت 
همان مسئول و شهروند توأم باشد. اين گونه 
طرح ها با تســری به ســاير مناطق شهری 
می توانند در کوتاه مدت بســترهای مطلوب 
ويژه رفاه شــهری را فراهم کنند.» مشــاور 
عالی شــهردار پايتخت، هم چنين می افزايد: 
«اين که در اجرای طرح پيمايش محله های 
منطقه ۹، شــعار اســتفاده از «وسايل نقليه 
پاک»، جلوه عملــی و فعل به خود می گيرد 
نيز نشان از هماهنگی برنامه های شهری در 
رسيدن به هوای پاک و آگاهی بخشی در اين 
زمينه اســت. البته يکی ديگر از نقاط قوت و 
قابل تأمل طرح، توجه به چگونگی زيســت 
افراد توان ياب و معلول از   ترددهای شــهری 
تا استفاده از امکانات است. برگزاری جلسات 
مشترک با اين قشــر از افراد و بهره گيری از 
پيشــنهادات آنها می تواند به کيفيت اجرای 

متنوعی پيشنهاد می شود.» در انتهای جلسه، 
«مصطفی کاظمی»، مشاور عالی و مديرکل 
حوزه شــهردار تهران از اهميت رسيدگی به 
پروژه های کوچک مقياس در تهران می گويد 
که رســيدگی و به سرانجام رســاندن آنها، 
همان روزنه اميد در تاريکی ترافيک، آلودگی، 
ساخت وسازهای بی رويه و تخلف های سازمان 

يافته برای شهرنشينان است. 

جلب اعتماد مردم و مشاركت هاى 
شهروندى

«مصطفی کاظمی، مشاور عالی و مديرکل 
حوزه شــهردار تهران از مهمانان ويژه مراسم 
رونمايی از نخســتين طرح پيمايش محلی 
منطقه ۹ است که در گفت و گوی اختصاصی 

گــواه رضايتمندی حداکثری شــهروندان از 
حضور ميدانی مديران منطقه است. همچنان 
که موضــوع مراجعه اهالــی در مالقات های 
دوشــنبه هر هفته، بر مســائل شهرسازی و 
ساخت وســاز بناهای شخصی معطوف شده 
است و ديگر در اين جلسه درخواستی مبنی 
بر بازســازی معابر، رفع ســدمعبر، بهسازی 
سطل های زباله، ساماندهی افراد آسيب ديده، 
اصالح هندسی محورهای پر ترافيک، تغيير 
ورودی و خروجــی کوچه هــای کم عــرض، 
نوســازی بافت های فرســوده و جدول بندی 

حاشيه پياده روها نيست.» 
موسوی همچنين می افزايد: «البته اضافه 
کنم پروژه هــای کالن و بزرگ منطقه مانند 
افزايش فضای سبز، تأمين فضای پارکينگ، 
تعيين تکليف پروژه های عمرانی نيمه کاره و 
رفع گره های ترافيکی بزرگراهی در البه الی 
اجرای پروژه هــای کوچک مقياس، پيگيری 
می شــوند تا بــه محض تخصيــص بودجه 

مناسب، به مرحله اجرا برسند.»

بــا پايه های شکســته در جايگاه شــان قرار 
گرفته اند. البته مسئول پيمايش اين محدوده 
را می شناســيم و به او اطالع داده ايم. وعده 
کرده در اسرع وقت پيگيری کند.» در ادامه 
پياده رويی، فضای ســبز و نقاشی های روی 
ديوار خيابان صالح مورد توجه قرار می گيرد. 
«اکبر حســن پور»، مسئول يکی از پالت های 
پيمايشــی در محله اســتادمعين دراين باره 
می گويد: «يکــی از موضوع هايی که در اين 
محدوده پيگيری کردم، شناســايی حاشيه 
معابری است که امکان کاشت موردی نهال 
و درختچــه را به ما می دهد. تاکنون بيش از 
۱۸ نهال مقاوم کاشــته ايم. البته اين آمار به 
جز آمار نهال هايی است که رايگان در اختيار 

شهروندان گذاشته ايم.»

روزنه اميد 
عقربه هــای ســاعت، عــدد ۹ را نشــان 
می دهنــد کــه مســئوالن و مديــران وارد 
ساختمان مرکزی شهرداری منطقه می شوند. 
مراســم در سالن کنفرانس همين ساختمان 
ادامه می يابد. اکنون نوبــت معاونان منطقه 
اســت تا رويکردهای حــوزه فعاليت خود را 
در اين طرح تشــريح کنند. «فرزاد فرهاديان 
بابادی»، معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقه می گويد: «مشــکالت شناســايی و 
پيگيری می شوند اما آنچه گاهی پيگيری ها 
را به تأخير می اندازد، کمبود بودجه اســت. 
اميدواريم شــهرداری تهران با تأمين منابع 
جديد مالی، به پيشــروی طرح کمک کند.» 
«  علی حيدری»، سرپرست معاونت اجتماعی 
و فرهنگی منطقه نيز از موفقيت فاز نخست 
طــرح پيمايش محلــی در منطقه می گويد: 
«ابراز خرسندی اهالی در گشت های ميدانی 
مديران گواه اين نکته اســت که توانسته ايم 
مشــکالت را به خوبی شناسايی کنيم و در 
رفع آنها کوشــا باشــيم. حرکت در همين 
مســير می تواند افزايش خالقيت در برطرف 
کردن مشــکالت را پديــد آورد. چراکه در 
فرايند مشارکت و مشــورت با شهروندان و 
اعضای شوراياری محله ها، راهکارهای نوين و 

طــرح پيمايش و بازدهی آن به نفع معلوالن 
کمک شايانی کند.»

پيگيرى اجراى پروژه هاى كالن 
شــهردار  موســوی»،  مصطفی  «ســيد 
منطقــه۹، به عنــوان مبدع طــرح پيمايش 
محله های منطقه، از هدف راهبردی پيمايش 
اهالی  ايجــاد رضايتمنــدی ســکونتی  در 
می گويــد: «برای ســنجش و ارزيابی دقيق 
مشکالت در محله ها، پيمايش را در ارتباطی 
مستقيم با اهالی آغاز کرديم تا شاخص های 
توسعه و رفاه شهری را طی آن افزايش دهيم. 
پس از گذشــت ۵ ماه از آغاز طرح پيمايش 
بر اساس آمار و پژوهش سامانه های نظارتی 
شــهر تهران، ۹۰ درصد از ميزان تماس های 
تلفنی شــهروندان منطقه بــا ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 
کاسته شــده و رتبه عملکردی منطقه را در 
رفع معضالت شــهری بــه ۱۰۰ درصد ارتقا 
يافته است. اين در حالی است که پيامدهای 
اجتماعی اجــرای طرح پيمايش محله ها نيز 

سياســت های نوين شــهری با رويکــردی نو از 
بازآفرينــی در محله ها و با عنوان «اجرای پروژه های 
کوچک مقياس»، آغاز شــده است. «مهدی امانی»، 
کارشناس ارشــد شهرســازی، در اين باره می گويد: 
«بازآفرينی شــهری بــا در نظر گرفتــن پروژه های 
کوچک مقياس می تواند محرک مناسبی برای توسعه 
زود بازده به شــمار آيد. پروژه های که در باز تعريف 
مشــکالت محله و فضاهای رها شــده شهری بسيار 
تأثيرگذار هســتند و کيفيت زندگی شهروندان را در 
حوزه های مختلف خدمات شــهری، محيط زيســت، 

حمل ونقل، عمران و شهرســازی افزايش می دهند. 
سياســت پيش روی شــهرداری با توجه به شرايط 
اقتصادی حاکم يک سياســت هوشــمندانه است تا 
ضمن راضی نگهداشتن شهروندان، آنها را در شناسايی 
مشــکالت ريز و کوچــک محله خــود، وارد ميدان 
کنند.» امانی درباره اين بازانديشی در توسعه شهری 
می افزايد: «اکنون که توســعه شــهری را به گونه ای 
خالقانه دنبــال می کنيم، نبايد موضــوع «خدمات 
اجتماعی» در آن ناديده گرفته شود. خدماتی که اگر 
بهينه دنبال شوند، آسيب های اجتماعی در سايه آنها 

کمرنگ خواهند شد. در حقيقت، يکی از فاکتورهای 
توســعه محلی و شــهری، پايين بودن ميزان جرم و 
بزه، اعتياد، خشــونت و ناپرهيزی های فرهنگی است 
که مديران شهری می توانند در احيای مکان های رها 
شــده، تعيين کاربری بافت های مخروبه و فرســوده 
و فضاهايی از شــهر که به داليــل عمرانی فراموش 
شده اند، ميزان آنها را به سمت مثبت جابه جا کنند. 
به هر حال تبديل اين فضاها به مکان هايی امن برای 
تفريح، سرگرمی و فعاليت های اجتماعی قابل اهميت 

و پيگيری است.»

توسعه زود بازده با مشاركت شهروندان

با همشهری محله می گويد: «بيشتر مشکالت 
شــهروندان بــه پروژه های کالنشــهری بر 
می گردد اما در شــرايط خــاص امروز يعنی 
ضمن مبــارزه همه جانبه با «کرونا» ويروس 
و کمبود نقدينگی و منابع مالی در شهرداری 
پايتخت، اجــرای پروژه های کوچک مقياس 
را با اعتبــار ۲ هزار ميليارد تومان در اولويت 
پروژه های  اولويت بخشــی  اين  قرار داده ايم. 
کوچک مقيــاس در همه محله هــا با توجه 
به امکان تحقق و زودبازدهی شــان، موجب 
می شود مشکالت جزئی رفع شوند. مشکالتی 
که وقتی کنار هــم قرار می گيرند، می توانند 
با همه کوچکی شان بسيار آزاردهنده به نظر 
آيند. بنابرايــن اجرای طرح هايی مانند طرح 
پيمايشــی محلی با هدف شناســايی و رفع 

طرح پيمايش محله هاى منطقه 9 
براى نخستين بار اجرا مى شود

شناسايى و پيگيرى 
مشكالت در مقياس هاى

كوچك محلى

نگاه كارشناس

پيمايش محله ها 
به روايت آمار

مجمــوع  در  بازديــد   ۳۶
پيمايش محله هــا صورت گرفته 
که بــه بيانی ديگــر ۱۷ هزار و 
۷۳ کيلومتــر پياده رويــی در ۳ 
هــزار و ۳۳۸ دقيقه ثبت شــده 
منطقه  ۹گانه  محله های  اســت. 
پالت(محدوده جغرافيايی  به ۳۷ 
کوچــک و قابــل ارزيابی) در ۲ 
ناحيه تقســيم  شــده اند ؛ ناحيه 
اســتاد معين،  با محله های  يک 
شــهيد  و  هوشــيار»  «دکتــر 
«دستغيب» ۱۸ پالت و ناحيه ۲ 
با محله های «امامزاده عبداهللا»(ع)، 
«شمشيری»،  «مهرآبادجنوبی»، 
«سرآســياب» و «فتح صنعتی» 
با ۱۹ پالت. در مجموع بازديدها 
از پياده روی، دوچرخه ســواری و 
ويلچر رانی، ۳۶ درصد از مشکالت 
محلی با موضوع خدمات شهری 
در ناحيــه يــک و ۳۱ درصد از 
بــا موضوع  مشــکالت محلــی 
خدمــات شــهری و ترافيک در 
ناحيــه ۲ به طــور کامل برطرف 
شده و باقی موارد در دست اقدام 
است تا به زودی رفع شوند. ۱۱۸ 
پــروژه کوچک مقياس شــامل 
محيط زيست،  خدمات شــهری، 
پسماند،  سبز،  فضای  زيباسازی، 
عالئــم  و  المان هــا  جوی هــا، 
ترافيکــی، تجهيــزات عمومی و 
نمای بناها، شناسايی شده اند که 
در ۲ ناحيــه بيش از ۶۹ درصد از 
آنها پس از سرشماری به مرحله 
تخصيص بودجه رســيده اند. در 
اين ميــان در بازديــد روزهای 
و  محله  از ســراهای  پنجشــنبه 
دفاتر شــوراياری، بيــش از ۵۱ 
مشکل محلی از سوی شهروندان 
و اعضای شــوراياری آنها مطرح 
شده که فراوانی و تراکم مشکالت 
به ترتيــب در محله های امامزاده 
دستغيب،  شــهيد  و  عبداهللا(ع) 
اهالی را گاليه مند کرده اســت. 
مشــکالت  تاکنون،  همچنيــن 
مطرح شده، از سوی ۳۷ مسئول 
پالت های محلی، پيگيری و رفع 

شده است. 

يکی از آثار نخست و مهم طرح پيمايش محله های 
منطقه ۹، برگزيدن «خانه سبز محله» است. خانه هايی 
که نمای بيرونی آنها به گل و گياه آراســته شده است. 
نمای رنگ آميزی شده و بالکن های تميز و سبز از جمله 
مهم ترين پارامترهای انتخاب خانه ســبز هســتند که 
تاکنون ۳ خانه از ۳ محله استاد معين، شهيد دستغيب 
و شمشيری انتخاب شــده اند. «مجيد دينی»، شهردار 
ناحيه يک منطقه، در اين باره می گويد: «انتخاب خانه 
ســبز محله به صورت ماهانه انجــام می گيرد که عالوه 
بــر مشــاهده های ميدانی در اجرای طــرح پياده روی 

پيمايش، دريافت نظرات کارشناســان دفاتر توســعه 
محله ای در اين انتخاب نيز ســهيم است. آثار مطلوب 
اجرای چنين مسابقه هايی با موضوع های شهری، ايجاد 
تعلــق خاطر، احتــرام به حقوق شــهروندی، ضرورت 
اهميت بخشــيدن به نماهــای خصوصی و عمودی در 
يک محله اســت.» شهروندان برای تبديل خانه شان به 
خانه ســبز محله می توانند از مراکز مشاوره گل و گياه 
منطقه که در محله فتح، بوستان المهدی(عج) و پايگاه 
يکم شــکاری واقع اســت، نهال و بذر رايگان دريافت 

کنند. 

خانه سبز 
و محله برتر كجاست

رسيدگى به پروژه هاى 
كوچك مقياس 

در تهران مى گويد 
كه رسيدگى و به 
سرانجام رساندن 

آنها، همان روزنه اميد 
در بين مشكالت 
ترافيك، آلودگى، 

ساخت وسازهاى بى رويه 
براى شهرنشينان است

نكته اى كه نبايد در 
اجراى طرح هاى محلى 
مغفول بماند اين است 
كه در پيمايش ها بايد 

درخواست و نياز اهالى 
مورد عنايت و پيگيرى 

قرار گيرد

   مســئوالن نهمين تکه از کالنشهر تهران با اجرای نخســتين طرح «پيمايش محله ها» به شناسايی و پيگيری 
مشکالت در مقياس های کوچک محلی می پردازند. طرحی که از فروردين ماه سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد 
تا در هم انديشی با اعضای شوراياری و جذب مشارکت شهروندان، ضمن پياده رويی های روزانه مديران و مسئوالن 
شهری، مشــکالت دقيق رصد شوند. اين همان اتفاق خوب اســت که در صورت تداوم می تواند عالوه بر اجرای 
پروژه های کوچک مقياس، راه را برای ســرانجام پروژه های کالن باز کند. در يکی از روزهای گرم تابستان با حضور 

مديران شهری تهران و منطقه از طرح پيمايش محلی رونمايی  شد.

سحر جعفريان

منطقه9
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كارآفرين

آموزش و اشتغالزايى براى بانوان سرپرست خانوار
امور بانوان سرپرســت خانوار از بخش های زير مجموعه معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه است که کار آفرينان محلی را 

هم پوشش می دهند. 
«علی حيدری»، معاون اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه، 
در اين باره می گويــد: «در اداره امور بانوان منطقه، برای بيش ۴۰۰ 
بانوی سرپرست خانوار پس از کارشناسی شرايط زندگی آنها، پرونده 
تشــکيل شده است. به اين بانوان در مناسبت های خاص با همياری 
خّيران محلی، بسته های حمايتی و معيشتی اهدا می شود. خدماتی 

مانند فراهم آوردن تحصيل و تفريح کم بها ويژه فرزندان 
آنها نيز از ديگر خدمات است.» 

حيدری ادامه می دهد: «يکی از خدمات پر استقبال 
معاونــت، برگــزاری کالس هــای آموزشــی رايگان در 
رشــته های مختلف هنــری، علمی و فنی ويــژه بانوان 

سرپرســت خانوار است تا شرايط اشتغال برای اين گروه از بانوان با 
گذراندن دوره های آموزشــی ايجاد شود. البته در بسياری از موارد، 
مسئول کارگاه ها حلقه اتصال مددجويان به کارفرمايان می شوند تا 

بستر درآمدزايی بالفاصله پس از آموزش، ايجاد شود. در 
حال حاضر، بيش از ۵۰ کارگاه آموزشی رايگان به صورت 
آنالين و حضوری در سراهای محله برگزار می شود و ۱۴۰ 
بانوی سرپرست خانواده از خدمات آن کارگاه ها بهره مند 

می شوند.» 
بانوان واجد شــرايط برای تشــکيل پرونده سرپرســتی خانواده 
می تواننــد به اداره امور بانوان شــهرداری واقــع در خيابان آزادی، 

تقاطع استادمعين مراجعه کنند. 

على حيدرى 
معاون اجتماعى و 

فرهنگى شهردارى 
منطقه9

گفت وگو با خّير هم محله اى كه اشتغالزايى كرده است

نان كارآفرينى

۲۰ سالش که بود نخســتين «کاله» و «شال 
گردن» بافتنی را با تشــويق مادرش بافت. يکی از 
همسايه ها وقتی کاله و شال گردن را با آن رج های 
محکم و منظم ديد به او ســفارش کار داد تا يکی 
مانند همان را برای دخترش ببافد. شهناز چناری، 
بانوی خير و کارآفرين هم محله ای با اين بيان اين 
جمله ها، داستان دريافت عنوان «کارآفرين موفق» 
را آغاز می کنــد و می گويد: «مــادرم يک خياط 
حرفه ای و خانگی بود. هميشــه وقتی کار می کرد 
کنارش می نشســتم و با دقت نگاه می کردم. البته 
گاهی هم آنقدر ســؤال می پرســيدم که حسابی 
کالفه می شد. ۲۰ سالگی که نخستين سفارش کار 
را گرفتــم، انگيزه ای برای آغــاز يک کار با دقت و 
خالقيت بيشتر شد. پس از آن، سراغ دوخت و دوز با 
تکه پارچه ها رفتم و يک کيف دستی زنانه دوختم. 

پيراهن و لباس بچگانه هم طراحی می کردم. البته 
پس از ازدواج، وقفه ای در کارم افتاد. اما پس از يکی 

۲ سال، دوباره پارچه و سوزن به دست گرفتم.»

 فرصتى خداپسندانه 
کارگاه توليــدی بانوی کارآفرين، کوچک اما پر 
از ســرويس های دوخته شــده و بسته بندی شده 
خواب و طاقه های پارچه است. البه الی آنها جايی 
برای خودش باز کرده و روی يک صندلی نشسته 
اســت. او ادامه می دهد: «بــرای اينکه لباس های 
بازاری تر و مشتری پسند بدوزم، گاهی به محدوده 
«بهارســتان» و چهارراه «استانبول» می رفتم تا از 
يکی از واحد های توليدی پوشــاک بخواهم خيلی 
فشرده به من برش و الگوسازی لباس های مجلسی 
را آموزش دهد. با يکبار ديدن ياد می گرفتم. چون 

بسيار عالقه مند و مشتاق بودم. گاهی حتی خودم 
ايده هايی برای برش داشــتم و به آنها می گفتم. تا 
آن زمان بيشــتر تفريحی کار می کردم اما شرايط 
اقتصادی که ســخت شــد و همســرم به سبب 
جانبازی نتوانســت مانند سابق کار و فعاليت کند، 
من دست به کار شدم تا کسب و کار خود را با يک 
برند راه بيندازم. خيلی ســخت بود. چند بار نااميد 
شدم. در همين زمان که در جلسات خّيران محله با 
هدف کمک به نيازمندان و خانواده های کم بضاعت 
شــرکت می کردم، با توجه به استعداد و تخصصی 
که در خياطی داشــتم، مربی کارگاه های آموزشی 
بانوان سرپرست خانوار شدم. اين يک فرصت بود.»

 كارگاه و غرفه فروش دادند 
بانو چنــاری در ادامه می گويــد: «کارگاه ها را 
رايــگان برگزار می کرديم. حتی تا جايی که امکان 
داشت مواد اوليه و اسباب کار بانوان را هم با همت 
ســاير خّيران تهيه می کرديم. کمی که گذشت با 
خود فکر کردم، بهتر اســت با کارآفرينی، ســر و 
سامانی به اشتغالزايی اين بانوان بدهم. برای همين 
تصميم گرفتم به اداره «امور بانوان» منطقه مراجعه 
کنم و با کمک مجمع خيران، طرح های اشتغالزايی 
و کارآفرينی ام را اجرايــی کنم. چند وقتی درگير 
امور کارشناسی، تشکيل پرونده و ثبت برند بودم. 
تا اينکه باالخــره فضای ايــن کارگاه کوچک در 
بوســتان «المهدی»(عج) را در اختيارم گذاشتند. 
البتــه يک غرفه در بازارچه ای در محله «جنت آباد 
جنوبــی» هم ويژه عرضــه و فروش محصوالت به 
ما دادنــد. کار را با ۲ چرخ خياطــی و ۵۰۰ هزار 
تومان پارچه اهدايی خّيــران آغاز کرديم. در ابتدا 
سودی در کار نبود. دلم می خواست اگر سودی هم 

حاصل می شد، تنها به کارآموزهای جويای درآمد 
تقديم کنم تا انگيزه بگيرند. ابتدا فقط سرويس های 
آشپزخانه از انواع دم کنی، دستکش های پارچه ای 
تا پيشبند و غيره توليد می کرديم. از طرفی، چون 
کارگاه کوچک اســت، نزديک به ۲۵ نفر از بانوان 
همکار، در منازلشــان کار می کنند و گاهی يکی 
۲ نفــر به اينجا می آيند. به ويژه که اکنون «کرونا» 

ويروس امان نمی دهد.»

 كليد موفقيت كارآفرينى چيست؟  
کارآفرين هم محلــه ای می گويد: «نزديک به ۶ 
ســال است که فعاليت می کنيم. در اين مدت، اگر 
بانويی آمد و درخواســت کار کرد، ما او را پذيرش 
کرديم. بــا اين تفکر، برکت کســب  و کارمان هم 
بيشتر شد. طوری که توليد سرويس های خواب از 
تشک و بالشت گرفته تا کاور در سايزهای مختلف 
را نيز به محصوالت توليدی مان اضافه کرديم. البته 
از آنجايی که زندگی در شــرايط کنونی با توجه به 
شيوع کرونا به ۲ بخش پيش و پس از کرونا تقسيم 
می شود، بايد بگويم پس از کرونا، از بيمارستان ها  و 
کلينيک های پزشکی و درمانی برای دوخت ماسک 
و گانهای اســتاندارد ســفارش گرفتيم تا حدودی 
کسادی بازار برای بانوان مجموعه ما جبران شود. 
خودم سفارش می گيرم، کار را با برنامه ريزی بين 
بانوان پخش و بعــد از انجام جمع آوری می کنم و 
بــرای فروش به غرفه جنت آبــاد تحويل می دهم. 
بــه گمانم نکته کليدی کارآفرينی اين اســت که 
کارآفرين هم بايد پا به پای کار پيش برود و زحمت 
بکشــد. اينکه کاری را آغاز کند و کناری بنشيند، 
نمی شود کارآفرينی موفق! عالوه بر اين نکته، دقت 

در کيفيت کار نيز مهم است.»

  خياطی را دوست دارد، آنقدر که از همان بچگی اگر از او می پرسيدند: «می خواهی چکاره شوی؟ » کودکانه پاسخ می داد: «خياط هنرمند! 
 ». «شــهناز چناری»، بانوی ۵۸ ساله و کارآفرين که سال ها از سکونتش در محله «شمشيری» می گذرد، شايد تصورش را هم نمی کرد روزی 
به عنوان کارآفرين موفق منطقه معرفی شــود. او با نيت انجام کار خير، آموزش به بانوان سرپرست خانواده يا نيازمند را آغاز کرد و اکنون 
براين باور اســت: «نيت خير، برکت فکر و عمل آدم می شــود. اين نيت يک نوع معامله با خداست که از هر طرف حساب کنی، سود خالص 
می شود. گزارش زير که حاصل گفت و گويی چند ساعته است با هم می خوانيم.است.» در يکی از روزهای گرم و «کرونا»يی تابستان، او با چهره ای مهربان و گشاده رو ميزبان ما در کارگاه توليدی کوچک و جمع و جورش 
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اهالــی عالقه مند به گل و گياه منطقه ۲۱، 
قيمت محصوالت عرضه شده در بازار گل و گياه 
شهيد لشکری را باال و نامناسب می دانند. «حسن محمدی»، 
از اهالی «تهرانسر»، در اين باره به همشهری محله می گويد: 
«با توجه بــه عالقه ای که به گل و گيــاه دارم، تقريبًا به 
همه بازار های عرضه گل و گياه در تهران ســر می زنم و به 
نمايشگاه های گل و گياه می روم. قيمت های بازار گل وگياه 
شهيد لشکری خيلی باالتر از بازار های ديگر تهران است. 
حتی در برخی موارد از مغازه های نيز قيمت بيشتری دارد. 
برای مثال، بذر گياهان در بازار گل و گياه «ســتاری»، ۲ 
و ۳ هزار تومان اســت. در گل فروشی ها، ۴ هزار 
تومان هم فروخته می شود، اما در بازار گل و گياه 
شهيد لشکری، ۵ هزار تومان به فروش می رسد. 
درباره گلدان و گياهان نيز اين تفاوت قيمت وجود 
دارد.» «احمد باقری» هم يکی ديگر از ساکنان تهرانسر 
است که از قيمت باالی محصوالت بازار و گل و گياه شهيد 
لشکری می گويد: «قيمت ها در اين بازار خيلی گران است. 
از يگ گياه ســاده و ارزان مانند «رزماری» بگيريد که در 
ديگر بازار های گل و گياه با توجه به کيفيت و اندازه، ۵ تا 
۷ هزار تومان فروخته می شــود و در گل فروشی های ديگر 
حدود ۱۰ هزار تومان قيمت دارد و در اينجا ۱۵ و ۲۰ هزار 
تومان فروخته می شود. با اين قيمت ها فکر نمی کنم بازار 
گل و گياه شهيد لشکری برای مردم منطقه ۲۱ داير شده 
باشد چون اغلب قيمت ها از چند ۱۰۰هزار تومان تا چند 
ميليون تومان است. جالب اينکه شهرداری منطقه در اينجا 

شراکت دارد و قيمت ها اين قدر باال است!  » 

شهردارى سهم و مشاركتى در فروش ندارد
در نخســتين گام، سراغ شــهرداری منطقه رفتيم تا 
موضــوع باال بودن قيمت ها را در بازار گل و گياه شــهيد 
لشــکری که يک پروژه مشارکتی اســت، پيگيری کنيم. 
رئيس اداره فضای ســبز شهرداری منطقه ۲۱ با اشاره به 
اين موضوع که هيچ سهم و مشارکتی در بخش فروش اين 
بازار گل و گياه ندارند، به همشهری محله می گويد: «زمين 
بازار گل و گياه از طريق سازمان مشارکت های شهرداری 
به عنوان يک پروژه مشــارکتی در اختيار بخش خصوصی 
قرار گرفته است. اين مشارکت تنها در زمينه اجاره زمين 
و ابنيه است که براساس قرارداد، پس از چند سال بايد به 
شــهرداری واگذار شود و شهرداری هيچ سهم و شراکت و 
 درصدی از فروش محصوالت آن ندارد. به اين ترتيب، هيچ 
دخالــت و نظارتی هم روی قيمت ها نداريم و اين موضوع 
از اختيار ما خارج اســت. اگر موضوع گران فروشی وجود 
دارد، بررسی و رسيدگی به آن در حيطه کاری و مسئوليت 
ســازمان «تعزيزات حکومتی» و اتحاديه «فروشــندگان 
گل وگياه» است. ما در صورتی می توانستيم نظارت کنيم 
که در بخش فروش و درآمد ســهم داشتيم، اما شهرداری 
و  منفعت  هيــچ 
در  مشــارکتی 
ندارد.  بخش  اين 
می گويــد:  او 
بــازار  «شــرايط 
گل و گياه هايــی 
ماننــد «فکوری» 
کــه  ســتاری  و 
تعاونی هــا در آن 
با  دارند  حضــور 
بــازار گل و گياه 

شهيد لشــکری که بخش خصوصی سرمايه گذاری کرده، 
متفاوت است.»

 نگهدارى از فضاى جنگلى تا پر كردن چاله 
«جمال ملکی»، سرپرســت گلخانه شهيد لشکری، با 
اشاره به اين موضوع که اينجا متعلق به يک خانواده است و 
به همراه پدر و برادرهايش آن را اداره می کند، به همشهری 
محله می گويد: «۲ پهنه جنگلی در بخش شرقی و غربی 
اين گلخانه وجود دارد که متعلق به فضای ســبز شهری 
است. مساحت پهنه جنگلی يک هکتار است و حدود ۳۰۰ 
اصله درخت جنگلی در آن وجود دارد. مسئوليت نگهداری 
از اين پهنه جنگلی، از آب دهی تا کودهی، برعهده ما است. 
۴ دکل برق فشــار قوی در اينجا وجود دارد که نگهداری 
و حفاظت از آنها نيز برعهده ما است. اينجا يک پارکينگ 
خاکی بود که کارکنان صنايع از آن استفاده می کردند و به 
اندازه ۲۰۰ مترمربع يک گل فروشی خيابانی نيز در کنارش 
بود. چاله ای به ارتفاع ۸ مترمربع در اينجا وجود داشت که 
۴ هزار و ۱۳۶ کاميون خاک خالی کرديم تا پر شد و يکی 
از چاله هــای اصلی منطقه ۲۱ که محل تخليه نخاله های 
ســاختمانی بود، از ميان رفت. نخستين مجموعه توليد و 
عرضه گل و گياه در ايران هستيم که بدون پشتوانه دولتی 
با اين حجم و چنين سازه ای کار می کنيم. براساس قرارداد، 
پس از ۷ سال از سال ۱۳۹۶ بايد زمين و بنا را به شهرداری 
واگذار کنيم که تنها ۳ ســال ديگر از آن باقی مانده است. 
اين موارد را توضيــح دادم تا مردم به طور کلی در جريان 
موضوع قرار بگيرند و مطلع باشند که اينجا پيش از آمدن 
ما چه وضعيتی داشــت و ما چه کارهايــی انجام داديم و 

درحال حاضر چه خدماتی می دهيم.»

 از معمولى تا سوپر لوكس 
از مشــتريان و  اعتــراض برخــی  ملکــی دربــاره 
مراجعه کنندگان به قيمت محصوالت می گويد: «هيچ بازار 
گل و گياهی مانند ما نيســت که همه خدمات را يک جا 
از «گياه پزشک» تا «طراح» داشته باشد. همه محصوالت 
ما کيفيت خوبی دارند و اغلب صادراتی هســتند. اگر يک 
کارشــناس، قيمت محصوالتی را کــه عرضه می کنيم با 
کيفيت آن مقايســه کند، به شما خواهد گفت که نرخی 
که روی آن گذاشــته ایم از قيمت واقعی اش کمتر است. 
گياه «سئانسوريا» را با ۴۰ برگ، حدود ۲۰۰ هزار تومان 
می فروشــيم و در جاهای ديگر ۱۸ بــرگ آن را حدود 
۸۰ هزار تومان می فروشــند. دربــاره «بذر» بايد ديد که 
برای کدام شرکت و برای چه ســالی است، از چه نژادی 
و وزن و تعداد آن چقدر اســت. ما در زمينه بذر و خاک 
با بهترين و معتبرترين شــرکت ها کار می کنيم. ما اينجا 
گيــاه بی کيفيت و ضعيــف نداريم. از گيــاه با کيفيت 
متوســط داريم تا ســوپر لوکس، از ۳ هزار تومان تا ۳۰ 
ميليون تومان. اينجا گياهانی داريم که در تهران نيست 
يا خيلی کم پيدا می شوند. رزماری هم از ۳ هزار تومان تا 
۲۰ هزار تومان داريم که با توجه به اندازه و کيفيت گياه 
است. اغلب مشــتريان ما از مناطق شمال شهر هستند. 
مشــتری هايی داريم که از سال ۱۳۹۶ تاکنون تنها از ما 
خريد می کنند و به دوســتان و اقوام هم توصيه کرده اند 
که فقط از اينجا گل وگياه خريداری کنند. دليلش هم اين 
است که گياهی را فروخته ايم که ۳سال سالم مانده و رشد 
کرده اســت. گل وگياه که موجودی زنده است، شما ميوه 
هم که می خريــد چندين نوع، چندين کيفيت و چندين 

قيمت دارد.»

  اواخر ســال ۱۳۹۶ بود که بازار گل و گياه 
شهيد «لشکری» به عنوان يکی از دستاوردهای 
شهرداری منطقه ۲۱ و يکی از پروژه های مهم 
مشــارکتی با بخش خصوصی به بهره برداری 
رسيد. در اين سال ها، همه مهمانان شهرداری 
منطقه، از «پيروز حناچی»، شهردار تهران، تا 
اعضای شورای شهر، از اين بازار بزرگ عرضه 
گل و گياه بازديد کرده اند. اين موضوع نشــان 
می دهد که اين پروژه مشــارکتی تا چه اندازه 
برای شــهرداری منطقه اهميت دارد و به آن 
افتخارمی کند. اما بخشی از شهروندان منطقه 
از اين مرکز رضايت ندارند و به باال بودن قيمت 
انواع گل و گياه، بذر، خاک و گلدان، در بازار گل 
و گياه شهيد لشکری نسبت به ديگر بازار های 
گل و گياه تهران و حتی گل فروشی های منطقه 
اشاره می کنند. قيمت هايی که به گفته آنها با 
درآمد و معيشت اهالی و اقتصاد محله ها تناسب 
و همخوانی ندارد. وقتــی که با پرس وجو های 

کسب  اطمينان  بيشتر 
در  قيمت ها  که  کرديم 
اين مرکز باال است، برای 
موضوع،  اين  بررســی 
سراغ شهرداری منطقه 
و مديران بازار گل و گياه 

شهيد لشکری رفتيم.
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شهروندان منطقه 21 از 
قيمت هاى نجومى گل در بازار 

گل و گياه مشاركتى شهردارى 
و بخش خصوصى گاليه دارند

ــزار  از 3ه
تا 30ميليون 

تــومان

«اکبر شــاهرخی»، رئيس اتحاديه 
فروشــندگان گل و گياه تهران، درباره 
قيمت گذاری و موضوع گران فروشی در 
برخی از غرفه های بازار گل به همشهری 
محله می گويــد: «امکان قيمت گذاری 
روی گل و گياه وجود ندارد. در اين بازار 
قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين 
می شود و اين مردم و خريداران هستند 
که قيمــت را تعييــن می کنند. برای 
مثال، اکنون يک شاخه گل «رز» ۱۲ 
هزار تومان اســت، اما در ماه «محرم» 
به ۵ هــزار تومان کاهش پيدا می کند 
چون تقاضای زيادی بــرای آن وجود 
ندارد. نمی توانيم به فروشــنده بگويم 
بايــد در ماه محرم نيز هر شــاخه گل 
را ۱۲ هزار تومانی عرضه کنيد! عالوه 
برايــن برای تعيين قيمت و ارزش گل 
و گياه، فاکتور ها و شاخص های زيادی 
وجود دارد که اجازه نمی دهد يک نرخ 
واحد برای آنها تعيين کرد. برای مثال، 
«کاج شمال» بســيار ارزان تر و تقريبًا 
نصف قيمت «کاج کرج» است. دليلش 
هم اين اســت که کاج شمال با آب و 
هوای تهران ســازگار نيست. فروشنده 
متوجه می شود گياه کدر شده و درحال 
خراب شدن اســت، در نتيجه قيمت 
آن را پاييــن می آورد تا پيش از خراب 
شدن آن را بفروشد. تعداد شاخه، گل، 
برگ و غالف، سن و سال، تازه و سالم 
بودن برگ ها، ميزان رشد و قطر بدنه و 
اينکه بذر گياه برای کدام شــهر است، 
در قيمت آن تأثير گذار است. تعزيرات 
نيز می خواســت بــرای گل و گياهان 
قيمت گــذاری کنيم که بــه آنها هم 
گفتيم در اين بازار امکان قيمت گذاری 
وجود ندارد. برخی فروشــنده ها وقتی 
گياهــی فــروش نــدارد آن را ارزان 
می فروشــد تا ضرر نکند و يا برعکس، 
اگر گياهی پرطرفدار است، قيمت آن 
را باالتــر می برد. «کرونــا» و تعطيلی 
مراسم عزا و عروســی نيز حسابی به 
توليد فروشندگان ضرر زد. به هرحال، 
اگر فروشنده ای گران فروشی کند، مردم 
از او خريد نمی کنند و برای جلوگيری 
از خراب شــدن گل ها و گياهان داخل 
مغازه اش، مجبور می شــود قيمت ها را 

متعادل کند.»

رئيس اتحاديه 
فروشندگان گل و گياه تهران:

گل و گياه 
نرخ ثابت ندارد

پاسخ مسئول

دل
 عا

منا
س: 

عك
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از اهالی «تهرانسر»، در اين باره به همشهری محله می گويد: 
«با توجه بــه عالقه ای که به گل و گيــاه دارم، تقريبًا به 
همه بازار های عرضه گل و گياه در تهران ســر می زنم و به 
نمايشگاه های گل و گياه می روم. قيمت های بازار گل وگياه 
شهيد لشکری خيلی باالتر از بازار های ديگر تهران است. 
حتی در برخی موارد از مغازه های نيز قيمت بيشتری دارد. 

برای مثال، بذر گياهان در بازار گل و گياه «ســتاری»، 

دارد.» «احمد باقری» هم يکی ديگر از ساکنان تهرانسر 
است که از قيمت باالی محصوالت بازار و گل و گياه شهيد 
لشکری می گويد: «قيمت ها در اين بازار خيلی گران است. 
از يگ گياه ســاده و ارزان مانند «رزماری» بگيريد که در 

ديگر بازار های گل و گياه با توجه به کيفيت و اندازه، 
۷ هزار تومان فروخته می شــود و در گل فروشی های ديگر 

حدود 
تومان فروخته می شود. با اين قيمت ها فکر نمی کنم بازار 

گل و گياه شهيد لشکری برای مردم منطقه 
باشد چون اغلب قيمت ها از چند 

مهدى اسماعيل پور
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قلمرو فرمانروايى آدمك هاى سنگى
شايد باور نکنيد که تنها چند کيلومتر دور تر از مرکز پايتخت، روستای شگفت انگيزی است 
که ديدنی ترين تابلوی سنگ تراشــی طبيعت به شــمار می رود؛ روستايی که در گوشه و کنار 
آن هنرنمايی طبيعت در فرسايش سنگ ها و خلق مجسمه های بادساخته به چشم می خورد  ؛ 
روستای کوچک و سرسبزی به نام «ورديج»، از توابع «کن». ورديج، قلمرو فرمانروايی آدمک های 
سنگی است. روستايی شامل باغستان های سيب، گيالس، هلو، گالبی، گردو و انگور که در جای 
جای آن، ســنگ های صيقل خورده به شما چشمک می زنند. ورديج، آبشاری دارد که ديدنش 
خالی از لطف نيست. نام اين آبشار «لت مال» است. لت يعنی سنگ و مال يعنی ماليده شدن 
و مالش، تمثيلی از ماليده شدن آب روی سنگ و سنگ ها. شايد اگر برای نخستين بار سنگ 
تراشه های طبيعی ورديج را ببينيد، خيال کنيد اين صورتک های پر از حفره، بازمانده های يک 
قلعه قديمی هستند که در کنار جاده ساخته شده است. يا شوخی چند سنگ تراش که در ابعاد 
بسيار بزرگ، تمرين هنر کرده اند! درباره آنها برخی بر اين باورند که اينجا بقايای قلعه ای از زمان 
قديم است. البته اين نظر تنها يک گمان است. عده ای ديگر به وجود آمدن اين اشکال را ناشی 
از فرسايش می دانند و اما هستند افرادی که اين نظر را هم به طور قاطع انکار می کنند. از جمله 

جاهای ديدنی اين روستا، راهی پلکانی به نام «قله ليچه» است. 

منطقه صنعت و سكونت
آيــا می دانيد که ۷۰ درصد منطقه ۲۱ به صنايع مختلف اختصاص دارد و به همين دليل، 
مديريت شهری بخشی از فعاليت هايش را با همکاری و مشارکت اين صنايع به اجرا می گذارد 
و حتــی طرح هايــی را برای کارگران و کارکنان اين صنايع در نظر می گيرند. در ســال های 
اخير، شــهرداری منطقه ۲۱ با مشارکت صنايع خرد و بزرگ توانسته ۴ بوستان احداث کند 
و طرح هايی مانند کاشــت درخت به نام کارکنان مجموعه های صنعتی و کارخانه ها با هدف 

ايجاد حس تعلق شهری به اجرا بگذارد. 

منطقه21آيا مى  دانستيد
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فاطمه نصيری ها

تقويم محله

در پهنه غربى پايتخت از23 تا 31 تيرماه اتفاق هاى 
زيادى افتاده كه در زير به برخى از اين رويدادها 

اشاره شده است.
۲۳ تيرماه ســال ۱۳۸۷، بازار ميوه و تره بار  «بنفشه تهرانسر» با همکاری سازمان «ميوه منطقه21
و تره بار فرآورده های کشاورزی» و شهرداری 
منطقه ۲۱، افتتاح شــد. اين اقــدام با هدف ايجاد رفاه 
شــهروندان برای تهيه ميوه و تره بار و هم چنين عرضه 

محصوالت لبنی صورت گرفت.  

۲۴ تيرماه ۱۳۸۶، طرح جهادی خط کشی  بيش از ۱۳۰ هزار متر معابر منطقه ۲۲ به منطقه22
پايان رسيد. عالوه بر اين در اين طرح يک 
هــزار و ۲۰۰ متر جدول بندی، ۷۵۶ مورد لکه گيری و 
آسفالت، ۸۴ مورد اصالح معابری با مشکل آبگرفتگی 

انجام شد. 

يادداشت

برج آزادى در دسترس 
نيست

اگر بخواهيم سمبلی برای ايران و فرهنگ عميق 
آن در زمينه ماده و متريال انتخاب کنيم، بی شــک 
۳ پديده در پيش چشــم و باور ما شــکل می گيرد، 
«تخت جمشــيد»، «مســجد امام اصفهان» و «برج 

آزادی». 
بــرج آزادی از بعــدی ديگر نيز قابل بررســی و 
تأمل اســت. اينکه اين مجموعه تا چه اندازه از طرف 
مردم شناخته شــده است و 
چه درصــدی از مــردم از آن 
بازديد کرده انــد و با امکانات 
فيزيکی و ابعــاد فرهنگی آن 
آشنا شــده اند، خود می تواند 
گويای اشــراف ما ايرانيان بر 
بر  باورمان  و  داشته های خود 
عمق فرهنگی اين ســرزمين 

باشد.
 اينکه در آن مقطع تاريخی، عده ای جوان پر شور 
در تالشی شبانه روزی کوشش کردند، چنين فرهنگ 
بافته شــده با ماده اين ســرزمين را حياتی جاودان 
ببخشــند و جهان را وا دارند که اين سازه را به عنوان 
نماد ايران معاصر بپذيرند، خود از شگفتی هايی است 
که می تواند بار ديگــر ايمان به توانايی های نيروهای 

جوان را به ما يادآوری کند.
اما شــگفتی آور اينکه چنيــن مجموعه مهمی به 
سبب نداشتن دسترسی مناســب از دسترس مردم 
و کســانی که می خواهند از شکوه و امکانات فيزيکی 
آن بهره مند شــوند، محروم است. کدام فردی حاضر 
می شــود خطر عبور از ميان ده ها خودرو را بپذيرد تا 
بتواند اين سمبل فرهنگی و معماری سرزمينش را به 

خانواده اش معرفی کند.
 گاهی بی توجهی هايی اتفاق می افتد که انسان را 
به تعجب وا می دارد. برای مثال، چگونه تنها گذرگاه 
امن زيرزمينــی آن به بازارچه ای تبديــل و آن را از 
دســترس عموم خارج وچنين ســازه ای  تبديل به 
بنايی بی بهره وخاصيت تبديل می شود؟! چرا مديريت 
شــهری و شورای شــهر تهران فکری برای حل اين 

مشکل نمی کنند. 

منطقه9

على فرامرزى
نقاش

امكانات كم در محله انديشه
از  «انديشــه»  محلــه  منطقه 5
محله های کم برخوردار منطقه ۵ است 
که حتی از داشتن يک درمانگاه ساده 
محروم است و ساکنان برای بهره مندی 
از خدمات بهداشتی و درمانی مجبورند 
تا محله های «بهاران» و «کن» بروند. 
البتــه امکانــات اين محله در ســاير 
زمينه ها هم بسيار کم است و ساکنان 
به ســختی در اين محــدوده زندگی 

می کنند. 
زهرا مواليی 
محله انديشه  

ميدانى بدون نماد 
ميدان «هاشمی»، مکان  منطقه9
شناخته شده ای برای شهروندان منطقه 
۹ است. اما اين ميدان نماد مشخصی 
نــدارد. اگرچه از ميدان ســابق هم با 
امــام»(ره)  بزرگراه «يادگار  ســاخت 
چيزی باقی نمانده و تنها يک نام را اين 
محدوده از منطقه ۹ يدک می کشــد. 
کاش با توجــه به اينکه بســياری از 
شهروندان و حتی مديران شهری از اين 
مکان خاطره دارند، بــرای اين مکان 
طرحی اجرا می شد تا هويت آن حفظ 

شود. 
مينا قاسمی 
محله هاشمی 

مشكالت مسافران 
اتوبوس 

حمل ونقــل  مشــکل  منطقه 21
عمومی در منطقه ۲۱، هميشه وجود 
داشته و اکنون در شرايط «کرونا» اين 
مشکل دوچندان شده است. به گونه ای 
که شهروندان برای سوار شدن از پايانه 
مجبورند  «تهرانســر»  بــه  «آزادی» 
مشــکالت زيادی تحمل کنند. در اين 
خط، تعداد اتوبوس های از ســاعت ۷ 
بسيار کم می شود و از طرفی، رانندگان 
خيلی دير برای ســوار کردن مسافران 
اقدام می کنند تا جايی که مسافران تا 

ساعت ۸ معطل می شوند.  
علی سهرابی
  ساکن تهرانسر

توجه به نگهداشت 
جاذبه هاى درياچه 

«شــهدای  درياچــه  منطقه 22
خليج فارس»، جذابيت های زيادی دارد 
اما برخی از قســمت های آن به مرور 
زمان رها شده و گويا به نگهداری از آن 
توجهی نمی شود. برای مثال، در زمان 
افتتاح اين درياچه، بخشــی به عنوان 
بنــدرگاه فعال شــد که شــهروندان 
می توانســتند پس از طی مسيری به 
تماشای درياچه بنشينند. اما اين روزها، 
ورودی اين مسير بسته و مدت هاست 

که رها شده است. 
فرامزر مشتاق
محله چيتگر 

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

آموزش دوخت ماسك تنفسى پارچه اى
آموزشكده خانه

پيش از دوخت ماسک پارچه ای الزم است 
بدانيد که ماســک بايد کامــًال اندازه صورت 
باشــد و روی صورت محکم شود. همچنين 
بايد چند اليه پارچه و قابليت شست وشــو يا 
خشکشــويی را بدون آسيب يا تغيير شکل 

داشته باشد.
مواد مورد نياز:  ـ ۲ مســتطيل از پارچه 
کتان يا نخی با ابعاد ۲۵ در ۱۲ سانتيمتر.  / ۲ 
قطعه ۱۲ سانتيمتری پالستيک يا کش. /  نخ 

و سوزن يا سنجاق سر. 
شيوه دوخت ماسک تنفسی پارچه ای
۱. ۲ مســتطيل پارچه ای را برش دهيد. 
می توانيد از پارچه هــای محکم نخی مانند 
پارچه های لحاف يا ملحفه هم استفاده کنيد. 
ســپس ۲ مســتطيل پارچه ای را روی هم 

بگذاريد و بدوزيد. 
۲. يک حاشــيه  نيم ســانتيمتر در طول 

الگوی پارچه ای به عنوان حاشيه کنار بگذاريد 
و سنجاق کنيد. سپس حاشيه پارچه الگو را 
دوباره يک سانتيمتر تا کنيد و بدوزيد. در اين 
بخش نوار پالســتيکی برای اتصال گوش ها 

قرار می گيرد. 
۳. نوار پالستيکی يا کش را در عرض الگو 

قرار داده و ۲ طرف آن را سنجاق کنيد.  
۴. به آرامی نوار پالســتيکی را بکشيد، تا 
گره های آن محکم شــود. سپس ماسک را 
به صورت خود بگذاريد تا از اندازه  آن مطمئن 

شويد. 
ناهيد کرمی 
محله شهرزيبا

منطقه22

ناهيد کرمی 
محله شهرزيبا


