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صفحه ۸

راه اندازى فاز دوم باغ پرندگان 
ظرفيت گردشگرى شمال شرق پايتخت را 

افزايش داده است

باغ مسقف پرندگان

مشاغلى كه با 
ويروس كوويد 19 تهديد مى شود

برخی از اصناف جامعه ما با شــيوع کرونا تعطيل شــده يا رونق کسب و کارشان رو به کسادی 
گذاشته است.  رستوران ها، چايخانه ها، مغازه های پوشاک، بورس طال فروشی و ده ها شغل ديگر 

که در شرايط بحرانی ناگزير به تعطيلی شدند يا تک تک مشتری...

كرونا، بيخ گوش ماست!
صفحه ۴

معاون خدمات شهرى و محيط زيست شهردار منطقه13 
از سه اولويت مهم براى محله ها مى گويد

هر روز و از لحظه ای که کيســه زباله به دســت از خانه بيرون می آييم، با فعاليت های معاونت 
خدمات شهری و محيط زيست شــهرداری سروکار داريم و عملکرد اين معاونت چنان با زندگی 

ما گره خورده...

زيبايى، پاكيزگى و آبادانى 
صفحه ۱۲
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موج دوم مهاجرت ارامنه به يكى از محله هاى شرق 
تهران  بعد از زلزله بوئين زهرا اتفاق افتاد

فرار از مهلكه 
به زركش

زرکش، نــام محله ای در ناحيه ۲ منطقه ۸ اســت؛ محله ای که با قدم 
گذاشتن در آن متوجه سکونت ارامنه در اين محله می شويد. اين محله 

جمعيتی بالغ بر ۲۱۹۷۹ نفر دارد که غالب...
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صفحه ۱۵
سه شنبه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۶۳
۱۶ صفحه
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مســير دوچرخه سواری منطقه ۸ 
«حامــد  می يابــد.  توســعه 
ميرزابيگی» معاون حمل ونقل وترافيک 
شــهردارمنطقه ۸ با بيــان اينکه بايد 
فرهنــگ دوچرخه ســواری را در ميان 
شهروندان نهادينه کنيم گفت: «منطقه 
۸ جزو نخســتين مناطقی است که از 
ســال های قبــل در مســير توســعه 
دوچرخه ســواری قدم برداشته است و 
سال گذشــته هم در بخشی از خيابان 
جانبازان، حدفاصل بزرگراه شهيدباقری 

تا خيابان دردشــت مســير دوچرخه ســواری ايجاد کرديــم و با توجه 
برنامه های راهبردی شهرداری تهران و تأکيد شهردار تهران بر استفاده از 
دوچرخه، توسعه اين مسير ادامه پيدا می کند.» او افزود: «امسال برنامه 
ما برای ايجاد مســير دوچرخه ســواری ۱۰ کيلومتر است اما با توجه به 
محدوديت ها و اعتبارات امکان دارد که توسعه مسير به اين ميزان نرسد. 

با اين حال حداقل ۳/۵ کيلومتر از مسير 
ايجــاد  امســال  دوچرخه ســواری 
خواهدشــد.» ميرزابيگی درباره اجرای 
فاز يک مســير دوچرخه سواری گفت: 
«ما مصوبات فاز يک دوچرخه سواری را 
گرفته ايــم و در صورت فراهم شــدن 
اعتبــارت الزم بــرای ادامــه مســير 
دوچرخه سواری، ظرفيت داريم آن را تا 
۱۰ کيلومتر افزايــش دهيم.» او ادامه 
داد: «از طرفی اگر ۳/۵ کيلومتر مسير 
دوچرخه ســواری ادامه يابد ما شــاهد 
ادامه مسير از خيابان دردشت تا ميدان هفت حوض، رينگ اطراف ميدان 
هفت حوض و احيا مســير در خيابان شــهيد آيــت، حدفاصل ميدان 
هفت حــوض تا چهارراه تلفنخانه و احيا مســير در خيابان ۴۶ متری يا 
شهيد ثانی حدفاصل ميدان شقايق تا انتهای آن هم ايستگاه مترو فدک، 

خواهيم بود.» 

تيتر يك

مسير دوچرخه سوارى منطقه 8 توسعه مى يابد

بهسازى پياده راه خيابان ذوالفقارى 
پياده راه خيابان ذوالفقاری در منطقه ۱۵ بهسازی و تعريض شد. «عليرضا حالجيان» معاون فنی 
و عمران شهردار منطقه ۱۵ دراين باره گفت: «اين طرح با هدف اجرای پروژه های توسعه محله ای، 
افزايش رضايتمندی شهروندان، ايجاد فضای حرکتی و مکث، ارتقای کسب و کارو فضای عمومی 
با استفاده از مصالح استاندارد انجام شد.» او ادامه داد: «عرض پياده راه ضلع شرق خيابان ذوالفقاری 
حدفاصــل خيابان رضايی و بزرگراه بعثت از يک و نيم متر به ۳و نيم متر افزايش يافت و همچنين 
تخريب نهر روباز اين محورو اجرای نهر سرپوشيده به طول ۳۶۰ متر طول و نصب ۵۲ دريچه اليافی 
بتنی بر روی نهر ديگراز ديگر اقدامات عمرانی اينجاست.» او افزود: «اجرای پياده روسازی ضلع غربی 

خيابان هم شهريور ماه به پايان می رسد.»

شناسايى و پاكسازى 28 منبع آاليندگى
طرح شناســايی و رفع آالينده های محيط زيســت در 
منطقه ۴ آغاز شــد. «حميدرضا فرخــی» معاون خدمات 
شهری و محيط زيست شــهردارمنطقه۴ دراين باره  گفت: 
«حدود ۲۲ منبع آلوده کننده آب و خاک، ۱۳منبع آالينده 
هوا و صــدا و ۵ مورد منبع آالينده پســماند در محدوده 
منطقه ۴ شناســايی و ۲۸ عامل آالينده، پاکسازی و رفع 
شــد.» او افزود: «در مرحلــه اول اين طرح برای رفع علت 
آاليندگی به افراد تذکر شفاهی داده شده و در صورت تکرار 
تخلف و بی توجهی، اخطار زيست محيطی صادر شده و در 
صــورت تکرار مجدد، اخطار دوم صادر و فرد يا نهاد خاطی از طريق مراجع قضايی مورد پيگيری 
قرار می گيرد.» به گفته فرخی مواردی که منجر به آلودگی محيط زيست اعم از هوا، آب، خاک و 

منظر شهری شود، جزو عوامل مخاطره آميز هستند و بايد رفع شود. 

 پاكسازى 
چهره

رئيس اداره اجتماعى شهردارى منطقه14:
كارگاه هاى كارآفرينى 

رونق مى گيرد

يادداشت

گره گشايى با پروژه هاى 
كوچك مقياس

منطقه14

منطقه8

تغيير رويکرد مديريت شــهری در پيشبرد 
طرح ها و پروژه های شــهری معموًال بر اساس 
شــرايط موجود و نيازهای شهروندان است تا 
اولويت ســاکنان مناطــق و محله ها. برای اين 
منظور، اخيراً شــاهد اجرای پروژه های کوچک 
مقياس در محله های مختلف شــهر هســتيم 
کــه طی آن، نيازهای بــه ظاهر کوچک اما پر 
اهميت در محله ها شناســايی و بر اساس آنها، 
در کمترين زمان ممکــن طرح ها و پروژه های 
مرتبط طراحی و اجرا می شــود. اين رويکرد از 
آنجا نشئت می گيرد که در دوره پنجم مديريت 
شــهری، اجرای پروژه های بزرگ در دســتور 
کار نبــود و مديران تصميم گرفتند پروژه های 
کوچک مقياس محلی را در دســتور کار قرار 
دهند. در تعريف پروژه هــای کوچک  مقياس 
آمده که بــرای رفع گره های بزرگ، طرح هايی 
از ســوی کارشناســان محلی بــرای اجرا به 
مديران فعلی پيشنهاد شــود. مديران شهری 
هم معتقدند که اجرای اين پروژه ها با کمترين 
هزينه، تأثير بزرگی در شــهر خواهد داشــت. 
شورای شهر تهران هم توجه ويژه ای به اين امر 
کرده و پروژه های کوچــک مقياس را  يکی از 
تصميمات اين شورا معرفی کرده است. داليل 
اين رويکرد کامًال روشن است؛ در جاهايی که 
بــرای مردم اهميــت دارد و به صورت روزانه با 
مشکالت آن درگير هستند، قرار است کارهايی 
صورت گيرد و شــهروندان در کوتاه ترين زمان 
شــاهد ثمرات کار خواهند بود و اين اقدامات 
به طور مســتقيم در زندگی آنهــا تأثير خواهد 
داشــت. برای ايــن منظور، بودجــه و رديف 
اعتبار خاصی در نظر گرفته شــده تا پروژه ها 
بدون مشکل طراحی و اجرا شود. برای اجرای 
پروژه های کوچک مقياس، شهرداری در چند 
مرحله نظرســنجی های الزم را انجام داده که 
نتايج آن حکايت از همسويی در نگاه شهروندان 
و مسئوالن شهری در اين زمينه دارد. همزمان 
با مناطق بيســت و دوگانه پايتخت، در مناطق 
پنج گانه شــرق تهران هم اجــرای پروژه های 
کوچک مقياس از چندی پيش شــروع شده و 
هريک از مناطق بر اســاس نيازهای ســاکنان 
محله ها، طرح ها و پروژه های الزم را طراحی و 
اجرا می کنند. درباره ايده اين طرح، مسئوالن 
شــهری پايتخت اخيراً اعالم کرده اند تفکيک 
شهر به بخش های قابل تعريف و قابل مديريت 
از دغدغه های مهم برنامه ريزان است. با توجه به 
گسترش شهرنشينی و عدم امکان جامع نگری 
برای حل پايدار مسائل، توجه و تأکيد مديريت 
شهری به ســطوح محله ای افزايش پيدا کرده 
است. مسئوالن محلی هم معتقدند پروژه های 
پيشنهادی کوچک مقياس محله ای تحت ساز و 
کار مصوب در سال جاری پياده سازی می شود 
و تالش شــهرداری های مناطق اين است که 
با اجرای ايــن پروژه ها بتواند بــه نمونه ای از 
برنامه ريزی مشارکتی دست يابد و از اين طريق 
نيازهای شهروندان را به عنوان ذی نفعان اصلی 
بيش از پيش تحقق بخشد. در مقياس محله ای، 
مشارکت حداکثری شهروندان و شوراياران در 
پيشــبرد اين طرح از نقاط قوت آن اســت که 
می توان به تداوم آن اميدوار و شــاهد استمرار 

آن در زمينه های مشابه بود. 

پلمب واحد تجارى متخلف در بازارچه شهرستانى
واحد  تجاری متخلف در محدوده بازارچه شهرســتانی 
پلمپ شد. حقايقی نصرتی رئيس سامانه ۱۸۸۸ شهرداری 
منطقه۱۳ دراين باره گفت: «در راســتای طرح ساماندهی 
بازارچه شهرســتانی و با هدف رسيدگی به درخواست های 
مردم، تخلف اين واحد که تغيير کاربری غيرمجاز از مسکونی 
به انبار تجاری در محدوده ناحيه يک بوده بالفاصله برخورد 
انجام شــد.» او درباره شکايت شــهروندان مبنی بر تغيير 
کاربری واحد مســکونی به تجاری (ميوه فروشی) و ايجاد 
مزاحمت برای ســاکنان افزود: «پس از بازديدهای متعدد 
همکاران ستاد ســامانه ۱۸۸۸ سازمان بازرسی و مذاکرات صورت گرفته با شهرداری ناحيه يک، 
اقداماتی برای صيانت از حقوق شــهروندان در دستور کار قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، 
واحد تجاری غيرمجاز پلمب شد.» نصرتی تأکيد کرد: «در برخورد با موضوعات دارای تخلف که به 

اين اداره محول می شود به صورت قاطع و به موقع برخورد خواهيم کرد.»

پلمب واحد تجارى متخلف در بازارچه شهرستانى

مجله خبرى مجله خبرى

آموزش مجازى به كارآفرينان 
دوره های مجازی ويــژه کارآفرينان منطقه ۸ برگزار می شــود. 
«جعفر اميرآبادی زاده» معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 
۸ دراين باره گفت: «با توجه به شــيوع مجدد بيماری کوويد ۱۹ و 
ضرورت عدم تجمع افراد دوره های آموزشی با موضوع توسعه کسب 

و کارهای مجازی برای کارآفرينان منطقه، برگزار می شود.»

او افــزود: «برای شــرکت کنندگان در دوره های مجازی مدرک 
رســمی از ســازمان فنی و حرفه ای کشــور صادر خواهدشــد.» 
عالقه منــدان برای حضــور در اين دوره مجــازی می توانند تا ۲۰ 
مرداد به ســاختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 

۸ مراجعه کنند. 

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقاى محمدى تاش

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقاى محمدى تاش

شورايارى محله تهرانپارس غربى:
تقاطع 212 و بلوار شاهد 

را باز كنيد
تقاطع خيابان ۲۱۲ 
و بلوارشــاهد در محله 
ماهی  چند  تهرانپارس 
هماهنگی  بــا  اســت 
و  ترافيــک  معاونــت 

پليس راهور منطقه مســدود و چراغ راهنمايی 
و رانندگــی آن جمع آوری و برای شــهروندان 
دردسرساز شده اســت. «منير گرجی» شورايار 
محله تهرانپارس غربی دراين باره می گويد: «با 
توجه به اينکه اين تقاطع محله تهرانپارس غربی 
را به محله های تهرانپارس شرقی و خاک سفيد 
متصــل می کرد، مســدود شــدن آن موجب 
سرگردانی رانندگان و افزايش ترافيک محدوده 
شده است، به طوری که ترافيک تا دوراهی استخر 
و قبل از ميدان شــاهد هم پس می زند. اهالی 
و شوراياران محله تهرانپارس نسبت به مسدود 
شدن اين تقاطع معترض اند و اعتراض خود را 
با جمع آوری استشــهاديه محلی به شهرداری 
ارائه داده اند، ولی پاســخ قانع کننده ای دريافت 
نشده اســت.» او می افزايد: «با توجه به فراوانی 
جمعيت محله های شرقی و   تردد بسيار زياد در 
اين تقاطع، مسدود شدن اين چهارراه غيرقابل 
انتظار است.» او ادامه می دهد: «افزايش ترافيک 
ناشــی از مسدود شــدن چهارراه در شرايطی 
اســت که االن فصل تابستان و مدارس تعطيل 
است، با رسيدن فصل پاييز و بازگشايی مدارس 
اين ترافيک بسيار بيشــتر از حاال می شود. لذا 
پيشنهاد شوراياری محله های تهرانپارس غربی و 
شرقی اين است که برای جلوگيری از سنگينی 
بار ترافيک به جای تقاطــع ۲۱۲، تقاطع ۱۸۲ 
را نزديک چهارراه سيدالشــهدا مسدود کنند 
که به روان شدن ترافيک خيابان شاهد کمک 

می کند.»

شورايارى

7
آالچيق در بوستان هاى 
ساحل، بهزادى، آالله، 
جاللى، باغ پرندگان و 
فرهنگسراى اشراق 

نصب شد. اين آالچيق ها 
عالوه بر زيبايى بصرى، 
پاتوق و محيطى آرام 

براى استراحت 
شهروندان در بوستان ها 
فراهم آورده و به عنوان 

فضاى مناسب براى 
اقامه نماز نيز استفاده 

مى شود. 

6
پايانه حمل ونقل در 
منطقه 8 تاكنون با 

هدف ايجاد امكانات 
رفاهى براى مسافران 
مسقف شده است. در 
صورت نبود مشكل 

پايانه سه راه تهرانپارس 
هم امسال مسقف 

خواهد شد. 

6100
 مترمربع تراش و 

روكش آسفالت در بلوار 
نبرد محدوده چهارراه 

بقايى توسط اداره 
فنى و عمران ناحيه 2 
شهردارى منطقه 15 

انجام شده است. 

70
كيلومتر از شبكه معابر 

منطقه 14 خط كشى 
شدند. اين طرح براى 
ايمنى عابران پياده و 

تسهيل   تردد خودروها 
در بزرگراه هاى امام 

على(ع) و شهيد محالتى 
انجام شد. 

ايمن سازى بزرگراه هاى شرق تهران
بزرگراه های مواصالتی ورودی شــهر در محــدوده منطقه ۱۳با اقدامات 
ترافيکی ايمن سازی شد. «مرتضی  رحمان زاده» شهردار منطقه۱۳دراين باره 
گفت: «در راســتای کاهش خسارات ناشی از تصادفات در معابر بزرگراهی 
منطقه۱۳، مجهز کردن بزرگراه های شهيد ياسينی و دوران که روزانه محل   
تردد حجم وسيعی از خودروهای سواری و حمل بار هستند، از اولويت های 
اين حوزه اســت.» او با بيان اينکه يکی از مهم ترين و رايج ترين روش های 
افزايش امنيت بزرگراهی که مانع خروج وســايل نقليه از مســير می شود، 
نصــب حفاظ های ايمنی (گاردريل) اســت که نقش بســزايی در کنترل 
ترافيک و ايمنی آنها دارد، افزود: «با توجه به حساســيت مســير بزرگراه 
شــهيد ياســينی و تراکم خودروها در اين محدوده، عالوه بر جمع آوری 
گاردريل های آســيب ديده، طرح نصب گاردريل های جديد، در دستور کار 
قرار دارد.» به گفته شهردار منطقه ۱۳، در فعاليت های اخير اين زمينه، استوانه های ايمنی، تابلوهای 
ترافيکی و خطرنما برای هدايت رانندگان و تعدادی «کاشن تانک» نيز در بزرگراه های شهيد ياسينی 

و دوران نصب شده است. 

اعطاى بسته هاى تشويقى به مالكان بافت فرسوده
بسته های تشويقی به مالکان بافت فرسوده منطقه۱۵اعطا می شود. «مهدی صفدری» معاون شهرسازی و معماری 
شهردار منطقه ۱۵دراين باره  گفت: «با توجه به اينکه در بافت فرسوده ما با مجموعه ای از عاليق و سليقه های مختلف 
ســروکار داريم، رضايت گرفتن از مالکان برای تجميع کار دشــواری اســت و به همين دليل با هدف توزيع عادالنه 
مشوق های مالی، ارتقا ی کيفيت ساخت وساز وحمايت از نوسازی درمحله های دارای بافت فرسوده به ويژه در ناحيه 
يک و بخشــی از ناحيه ۲ بسته های تشويقی در نظر گرفته می شود.» او درباره محله های کم برخوردار و دارای بافت 
فرســوده ادامه می دهد: «کمک هزينه خدمات مهندســی به پروژه های پيشتاز و ساير پروژه ها در محله های اتابک، 
شوش، مظاهری، مطهری، ولی عصر(عج)، مينابی و طيب تعلق می گيرد.» او درباره شرايط پرداخت بسته های تشويقی 
نيز توضيح می دهد: «تأمين ۱۰۰ درصد پارکينگ مورد نياز پروژه های پيشتاز، تأمين حداقل ۷۵ درصد پارکينگ های 
مورد نياز در ساير موارد مطابق پروانه، ميانگين بيش از ۷۵ مترمربع مساحت واحدهای مسکونی مطابق پروانه صادره، 
کنترل و تأييد کيفيت آسانســور، استفاده از بتن آماده از شرکت های دارای نشان استاندارد ايران در اجزای سازه ای 
و کنترل و تأييد کيفيت جوشــکاری اتصاالت سازه های فلزی از جمله شرايط پرداخت اين مشوق اعطايی است.» او 
می افزايد: «مبلغ کمک هزينه در پروژه های پيشتاز ۵۰ درصد از هزينه های خدمات مهندسی شامل طراحی، کنترل 
طراحی، نظارت و شناســنامه فنی است.» شهروندان برای کسب اطالعات بيشــتر و استفاده از بسته های تشويقی 

مصوب در محله های بافت فرسوده منطقه ۱۵ می توانند به دفاتر توسعه محلی مراجعه کنند. 

ساخت مستند عمارت دكتر معين
فيلم مســتند خانه موزه اســتاد امير جاهد و دکتر معين توسط گروه 
برنامه ريزی تهرانگرد شــبکه ۵ ســيما ساخته شــد. حاجی علی اکبری، 
مسئول ستاد گردشگری منطقه ۱۴ هدف از انجام اين کار را حفظ ميراث 
گذشتگان عنوان کرد و گفت: «دکتر معين و استاد اميرجاهد ۲ شخصيت 
فرهنگی کشور هستند که برهه ای از زمان در منطقه ما زندگی می کردند. 
دکتر معين داماد استاد اميرجاهد بود. خانه آنها در محله چهارصددستگاه 
قرار دارد و از بناهای تاريخی و هويتی تهران اســت. عمارت اين ۲ هنرمند 
اوايل دهه ۹۰ توسط شهرداری منطقه ۱۴ خريداری و بهسازی شده است.» 
حاجی علی اکبری با بيان اينکه زنده نگهداشتن نام آنها و شناساندن به نسل 
امروز از رسالت های حوزه فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود، افزود: «از 
اين رو با شبکه ۵ سيما همکاری کرديم تا از سبک زندگی و فضای عمارت 
دکتر معين و استاد اميرجاهد فيلم مستندی تهيه کنند. اين فيلم به غير از تلويزيون در فضای مجازی 

هم پخش می شود.»

اجراى طرح كاپ در منطقه 8
طرح کاپ با آموزش چهره به چهره در محله های منطقه ۸ در حال اجرا 
است. «ناصر رضاپور» معاون خدمات شهری و محيط زيست شهردار منطقه 
۸ دراين باره گفت: «اجرای طرح کاپ در محله های ۱۳ گانه شهرداری منطقه 
۸ با برنامه ريزی اداره مديريت پسماند و به همت آموزشگران و کارشناسان، 
چهره به چهره در حال اجراست.» او ادامه داد: «آموزشگران با هدف تفکيک 
بهينه پسماندهای خشک و حفظ محيط زيست به وسيله ارائه بروشورهای 
اطالع رسانی و کيســه های آبی مخصوص جمع آوری پسماندهای خشک 
برای سهولت در اجرای طرح تفکيک از مبدأ اقدام می کنند.» او افزود: «در 
طرح کاپ که مخفف، کاهش پســماند است، آموزشگران از طريق آموزش 
چهره به چهره با رعايت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 
شــهروندان را به استفاده کمتر از کيســه های پالستيکی، کم حجم سازی 
پسماندهای تفکيک شده و رهانکردن پسماندهای خشک در محيط باز ترغيب می کنند.» اين طرح 

تا پايان سال در تمام محله های منطقه ۸ مستمر اجرا می شود. 

ميز خبر

چه خبر از شهر؟

اخبار خطى
منطقه ۴ گرمابه قديمی محله حکيميه بعد از ۳ 
دهه فعاليت، به زودی تخريب و نوسازی می شود. 
اين حمام به دليل کاهش تقاضا تغيير کاربری 
داده و قرار است به يک مجتمع تجاری و اداری 

تبديل شود. 
منطقه ۸ نقشه مسير در سرپناه های ايستگاه های 
اتوبوس در منطقه ۸ نصب  شد. اين طرح با هدف 
ســهولت و دقت در مســيريابی توسط معاونت 
حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه ۸ انجام 

شده است. 
منطقه ۱۳ کانال کمکی سرخه حصار حدفاصل 
ميدان بســيج تا پل دولت آباد ساخته شد. اين 
کانال به طول۲ هزار و ۳۴۲ متر است که هدف 
از اجــرای آن، افزايش ظرفيــت کانال قديمی 
سرخه حصار به عنوان يکی از مهم ترين مجاری 
عبور آب های ســطحی شــهر تهران است. اين 
کانــال ۴ متر عمــق و از ظرفيــت حمل ١١٠ 

مترمکعب آب در ثانيه را دارد. 
منطقــه ۱۴ کانال ها  و نهرهــای منطقه ۱۴ در 
برابر خطرات ناشــی از سيالب ايمن سازی شد. 
به گفته «مجيد نقدی» رئيس اداره مسيل ها  و 
قنوات منطقه نقاط بحرانی و حادثه خيز شبکه 
اصلی روان آب ها  از سوی کارشناسان اين اداره 
شناسايی و با کمک معاونت فنی و عمران منطقه 

ترميم و اصالح شدند. 
منطقه ۱۵ مســابقه عکاسی با موضوع فضاهای 
شهر به ويژه در مواجهه با کرونا به صورت آماتور و 

با استفاده از تلفن همراه برگزار می شود. 

محله های  کارآفرينــی  کارگاه هــای 
دوالب، گذرپاييــن و عــارف رونــق 
می گيرد. «ســيد محمــد عباس نيا» مدير 
اجتماعــی فرهنگــی شــهرداری ناحيه ۴ 
منطقه۱۴ هدف از اين کار را درآمدزايی زنان 
سرپرست خانوار و خانواده های آسيب ديده 
از کرونا عنــوان کرده و می گويــد: «اهالی 
محله هــای دوالب، گذرپاييــن و عارف از 
شهروندان اصيل منطقه ۱۴ هستند. تعداد 
قابــل توجهی از آنها درآمــد کمی دارند يا 
سکان زندگی به دست مادر خانواده است. اما 
برخــی از خانواده ها  خيلی تمايل به فعاليت 
همسر يا دخترشان در محيط های بيرون از 
خانــه ندارند. از اين رو بــا رونق کارگاه های 
کارآفرينی امکان کارکردن در فضايی سالم و 
امــن را برای آنها فراهم کرده ايم.» او معتقد 
است می توان با کمک گرفتن از خالقيت و 
همت بانــوان محله برای رونــق اقتصادی 
محله ها  کمک گرفت. عباس نيا می افزايد: «در 
خياطی،  کارگاه هــای  کنار 
پايگاه سالمتی را در محله 
عارف راه اندازی کرديم که 
اهالی می تواننــد به آنجا 
مراجعــه کنند. از 
تعــدادی ماما و 
کارشـــــناس 
سالمت ساکنان 
مـــــحله  اين 
برای کار در اين 
مرکــــز کمک 

گرفتيم.» 

على اهللا  سليمى
دبير تحريريه

منطقه13

منطقه14

منطقه8

منطقه15

منطقه4
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقاى محمدى تاش

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقاى محمدى تاش

مشاغلى كه 
با ويروس 
كوويد19 
تهديد 
كــرونا مى شود 

بيخ گوش ماست!
  برخی از اصناف جامعه ما با شيوع کرونا تعطيل شده يا رونق کسب و کارشان رو به کسادی گذاشته 
است.  رستوران ها، چايخانه ها، مغازه های پوشاک، بورس طال فروشی و ده ها شغل ديگر که در شرايط 
بحرانی ناگزير به تعطيلی شــدند يا تک تک مشتری برای تهيه مايحتاج خود به آنها مراجعه می کند. 
در واقع مشــاغلی هســتند که اگرچه نياز ما را تأمين می کنند اما خريد از آنها جزو ملزمات زندگی 

ما نبوده و نيســت. اما در اين ميان شغل هايی هم هســت که به رغم خطر بيماری کرونا که در 
کمين شان نشسته و هر آن امکان دارد گرفتارشان کند، ناگزير به فعاليت هستند. مشاغلی 

مثل رانندگی وسايل نقليه عمومی، پزشکان و پرستاران، غسال ها، متصديان داروخانه، 
نانواها، خواربارفروش ها، خبرنگارها، کارمندهای بانک و ديگر اصنافی که کارشان 

خدمت رسانی اســت. تعداد اين شغل ها کم نيست و پرداختن به همه آنها 
دفتر قطوری می خواهد. بنابر اين از ميان شان به تعدادی از مشاغلی 

که کرونا بيخ گوش شان خفته، پرداختيم.

«روح اهللا ارجمنــدی» بازنشســته 
روزهای  اکنــون  امــا  اســت  ارتش 
خود را با تاکســی زردرنگش سپری 
می کند. بيشــتر مســافران چهارراه 
تهرانپارس تا ميدان امام حســين(ع) 
را جابه جا می کند. او راننده ای اســت 
کــه همــه پروتکل های بهداشــتی 

را رعايــت می کند چراکه بيــش از درآمدزايی، 
سالمت مســافران برايش اهميت دارد. می گويد: 
«در هر مســير رفت و برگشت ماشين را با ماده 
ضدعفونی کننده اسپری می کنم. بيش از ۳ مسافر 
هم ســوار نمی کنم. مرتب فرمان را پاک می کنم 
چــون وقتی کرايه می گيرم دســتم اســکناس 
آلــوده را لمس می کنــد.» او گله مند از بعضی از 
همکارانش متذکر می شــود، بسياری از راننده ها 

متأسفانه نکات بهداشــتی را رعايت 
نمی کنند. ارجمندی می افزايد: «البته 
اگر منصفانــه به ماجرا نــگاه کنيم 
آنقدر  درآمدزايی شــان  دارنــد.  حق 
نيســت که بخواهند روزانه اين مقدار 
مواد ضدعفونی تهيــه کنند.» راننده 
خوش ذوق محله سمنگان برای صرفه 
اقتصادی دســت به ابتکار جالبی زده اســت. او 
می گويد: «هر هفته خيرات اموات شيرينی پخش 
می کردم. هزينه آن را مواد ضدعفونی می خرم. از 
ديگر دوستان و آشــنايان هم خواسته ام خيرات 
و نذورات خود را در اختيار راننده های تاکســی 
يا اتوبــوس واحد بگذارند. اين طور هم ســالمت 
مسافران تضمين می شود و هم اقدامی خدا پسند 

صورت می گيرد.» 

يکی ديگر از مشــاغلی که ميزان 
ابتال به کرونا را زياد می کند، بازيافت 
پسماند اســت که البته پسماند تر به 
از پسماند خشک  مراتب خطرناک تر 
است. «فريد مشوقی» کارمند بازيافت 
خشــک منطقه ۱۴ می گويد: «طبق 
آمار به دســت آمده تعــداد برخی از 

کارمندان سازمان بازيافت به بيماری کرونا مبتال 
شــده اند يعنی هر آن احتمال دارد يکی از ما به 
اين بيماری گرفتار شويم.» او در ادامه می افزايد: 
«ما از دستکش و ماسک هم قبل از شيوع بيماری 
کرونا اســتفاده می کرديم. اما االن با دقت بيشتر 
موارد بهداشــتی را رعايت می کنيم. در صورتی 
می توانيم از شر ويروس کوويد ـ ۱۹ در امان باشيم 
که کمتر با زباله ســروکار داشته باشيم. اين مهم 
می طلبد که شهروندان تفکيک پسماند خشک و 

تر را در خانه انجام دهند. اما در عوض 
در ايــن روزها بعضی از شــهروندان 
کم لطف تر شــده اند و مرتــب زباله 
توليــد می کنند و البتــه تفکيک هم 
نمی کنند.» مشــوقی متذکر می شود 
بعد از پايان کار روزانه ســريع دوش 
می گيرد و لباس هايش را می شــويد. 
او می گويد: «من مرتب دســت هايم را ضدعفونی 
می کنم. ماســک پارچه ای هم درست کرده ايم و 
بعد از اســتفاده آن را می شــويم و اتو می کنم.» 
اين کارمند بازيافت به شهروندان توصيه می کند: 
«چه خوب که ماســک و دستکش آلوده خود را 
در کيسه جداگانه بيندازند تا کمتر با آنها تماس 
داشــته باشــيم. کارمندان بازيافت کيســه های 
حامل دســتکش و ماسک را جداگانه در مخازنی 

می ريزند که به آرادکوه منتقل می شود.» 

ضــا  مر غال »
پاکبان  مظفــری» 
 ۱۴ منطقــه 

اســت. او هــم مثل 
شــهروندان ديگــر از 

دســتکش  و  ماســک 
اســتفاده می کنــد و اما 
اين وســايل را کافی برای ايمن شدن از ابتال به 
بيماری کرونا نمی دانــد. برای همين در جيبش 
يک اسپری ضدعفونی کننده دارد که بعد از اتمام 
کار دســت های خود را تميز می کند. می گويد: 
«االن در شرايطی هستيم که بايد هوای همديگر 
را داشته باشيم. شهروندان زيادی را می بينم که 
هنگام جارو کردن صورت خود را می پوشــانند و 
سريع از مسير جارو دور می شوند در صورتی که 
اگر لحظه ای با خود فکر کنند متوجه می شــوند 
ما هم دوســت نداريم خود را در معرض آلودگی 
قرار دهيم. بنابراين بد نيســت همان طور که به 
بهداشت فردی خود توجه می کنند، به بهداشت 
شهر هم دقت نظر داشته باشند. بهترين کاری که 

می توانند انجام دهند اينکه حجم زباله های خود را 
کم کنند. يا زباله های خود را در کيسه های مقاوم 
قرار دهند. ريختن شيرابه در خيابان يا کوچه ها 
عالوه بر اينکه زحمت مــا را چند برابر می کند، 
باعث می شــود مســتعدتر برای ابتال به بيماری 
شويم. او به بهداشت فردی خود خيلی اهميت 
می دهد و زدن ماسک را از واجبات زندگی خود 
می کند. مظفری دلخور از کسانی است که بدون 
زدن ماسک در خيابان   تردد می کنند می گويد: 

«ای کاش آدم های اين شهر به غير سالمت خود 
به سالمت ديگران هم فکر می کردند.» 
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اســت. او هــم مثل 
شــهروندان ديگــر از 

دســتکش  و  ماســک 
اســتفاده می کنــد و اما 
اين وســايل را کافی برای ايمن شدن از ابتال به 

 nicu مهسا عسگری» پرســتار بخش»
اســت و مرتب با مادران و نوزادان در ارتباط 
است. او حضورش در جامعه را اجتناب ناپذير 
می داند و می گويد: «پرستاری بيش از ديگر 
شــغل ها در معرض خطر بيماری کروناست. 
اگر قرار باشد ما هم فقط به فکر سالمت خود 
باشيم پس چه کسی بايد به بيماران رسيدگی 

کند. وقتی لباس سپيد پرستاری را پوشيديم يعنی همه 
عواقب آن را مد نظر داشته ايم.» عسگری کمک به مادران 
به خصوص مادران بدحال را نوعی عبادت می داند و برای 
رسيدن به هدفش از هيچ تالشــی فروگذار نمی کند. او 
ادامه می دهد: «تــا چند ماه پيش مادران مبتال به کرونا 
تعداد انگشت شــماری بودند و حاال آمارشــان چشمگير 
است. مادر بدحال نياز به رسيدگی دارد. مرتب با آنها در 
ارتباط هســتيم و به سختی می شود فاصله اجتماعی که 
به آن تأکيد می شــود را رعايت کنيم. در چنين شرايطی 
ماســک و دستکش هم که تنها وسيله محافظتی ماست 
به ســختی جواب می دهد.» او باال بــردن ايمنی بدن را 
راه حل مناســبی برای جلوگيری از کرونا می داند و ادامه 

می دهد: «مردم از ماسک و دستکش استفاده 
می کنند. اين اتفاق خوبی اســت اما ويروس 
کرونا ذرات ريزی هســتند که ممکن است از 
ماسک نازک عبور کرده و فرد را بيمار کنند. 

نکته ديگر اينکه خود دســتکش از دست 
آلوده تر اســت و می تواند بيماری را به 

افراد بيشــتری را انتقال دهد. من 
وقتی از بيمارستان برمی گردم کفش خود را 

با ماده ضدعفونــی تميز کرده و در بالکن 
می گــذارم. لباس هايــم را در هوای آزاد 
می گذارم و دوش می گيرم. برای اينکه 
ناقل بيماری به خانواده ام نباشــم.» او 
معتقد است بنابراين بهترين راه افزايش 
ايمنی بدن اســت. بعضی ها در رعايت 
بهداشــت حساســيت به خرج داده و 

وسواس گرفته اند. در صورتی که آرامش 
می تواند ايمنی بدن را حفظ کند. وسواس 

کورتيــزول را باال می بــرد و همين ايمنی را 
کاهش می دهد.» 

احمــدی»  «موســی 
نانوايی بربری دارد. او برای 
حفظ ســالمت شهروندان 
در مغازه خود را بســته و 
از طريق دريچه کوچکی با 
است.  ارتباط  مشتريان در 
جلو در را طوری جانمايی 

کرده که مشتريان بايد با رعايت فاصله اجتماعی 
در صف بايستند. احمدی می گويد: «نانواها در 
هيچ زمان تعطيلی ندارنــد. در برف و باران يا 
گرمــای تابســتان يا حاال که شــيوع بيماری 
کرونا ســالمت مردم را به خطر انداخته است. 

مــردم بايد نان بخرند و بخورند و ما هم بايد نان 
بپزيم. بنابراين به جای فرار کردن از اين بيماری 

چه خوب که نکات بهداشــتی را رعايت کنيم. من 
هــر روز صبح قبل از شــروع کار مغازه ام را با مواد 
ضدعفونی اســپری می کنم. يــک نفر مخصوص 
گرفتن وجه نقد يا کشــيدن کارت اســت و با نان 
تماس ندارد. نان را هم شــاطر به دســت مشتری 
می دهد. بنابراين همه جوانب را رعايت کرده ايم.» 
احمدی از شــهروندانی که ماسک نزده برای تهيه 
نان می آيند دلخور اســت و می گويد: «از آنجا که 
ارائه نان وظيفه من است. بنابراين تعدادی ماسک 
تهيه کرده و در نانوايی گذاشــته ام هرکسی بدون 
ماسک جلو نانوايی بيايد اول به او ماسک می دهم 
و بعد نان می فروشم. البته اين را هم بگويم ماسک 

هم فروشی است اما به قيمت دولتی.» 
صاحــب  صداقــت»  «مجتبــی 
ســوپرمارکت صداقت، جلو پيشخوانش 
را پالستيک کشــيده و صندلی جلو در 
گذاشته که مشــتری ها را وادار می کند 
يکی يکی وارد مغازه اش شــوند. با ورود 
هر مشتری به دستش اسپری ضدعفونی 
می زند و بعــد اجازه می دهد خريد کند. 

صداقت می گويد: «هر بار که جنس می آورم در قفســه ها 
می گذارم و همه را با مــواد ضدعفونی کننده پمپی تميز 
می کنم. هر مشتری که بخواهد وارد مغازه شود در صورت 
نداشتن ماســک اجازه نمی دهم وارد شود. اگر اين کار را 
ســوپرمارکت ها انجام دهند می توان گفت بيماری کنترل 
می شــود. اما متأســفانه ما در جامعه شاهد چيز ديگری 
هستيم. در برخی فروشگاه های زنجيره ای يا سوپرمارکت ها 
افراد بدون رعايت فاصله اجتماعی در کنار هم می ايستند. 
خريد می کنند و دست به وسايل می زنند.» او خود به امور 
مشتری ها می رســد و فرد ديگری پشت دخل نشسته و 
حساب و کتاب می کند. صداقت معتقد است اگر هرکدام از 
شهروندان به سالمت خود اهميت دهند خيلی زود می توان 
به اين بيماری غلبه کرد. او می گويد: «باعث تأســف است 
بعد از اين همه اطالع رسانی هنوز بعضی از شهروندان اين 

بيماری را جدی نگرفته اند.» 

شــهرزاد گلزار، کارمند بانک اســت. او 
خــود و ديگر همکارانی که در بانک فعاليت 
می کنند را هميشه در معرض خطر می بيند. 
می گويد: «امور بانکی از جمله مشاغلی است 
که هميشه بايد به شهروندان خدمت رسانی 
کند. تعداد مراجعه کنندگان ما زياد اســت. 
به خصوص روزهای اول ماه که بازنشستگان 

برای دريافت مســتمری به اينجا می آينــد.» او متذکر 
می شــود کارمندان بانــک به نوبه خــود پروتکل های 
بهداشتی را رعايت می کنند اما متأسفانه به دليل رعايت 

نکردن بعضی از شهروندان در معرض خطر 
هستند. او توضيح می دهد: «جلوی در بانک 
محلول ضدعفونی گذاشته شده و افراد بايد با 
ماسک وارد شوند اما جلو گيشه که می رسند 
متأســفانه ســر خود را نزديک کرده و برای 
اينکه صدايشــان راحت تر برسد ماسک را از 
جلو دهان برمی دارند. در اين مدت تعدادی 
از همکاران ما بيمار شــده و تعدادی هم از دنيا رفته اند. 
اگر بی احتياطی برخی از شهروندان نباشد به نظرم بهتر 

می شود به اين شرايط سخت کرونايی غلبه کرد.»

پرستار  
مهسا عسگریـ  ساکن محله نارمک

عبادت در لباس پرستارى

راننده تاکسی  
روح اهللا ارجمندی  ـ محله سمنگان 

مواد ضدعفونى خيرات مى كنم
نانوا

موسی احمدی
خيابان زاهد گيالنی

تحويل نان با همه 
قواعد بهداشتى

سوپرمارکت دار
مجتبی صداقت

خيابان ۱۷ شهريور
ضد عفونى كردن 

دست مشترى ها

کارمند  بازيافت
فريد مشوقی  ـ بازيافت منطقه ۱۴ 

بهداشت را رعايت مى كنيم و باقى با خداست

پاکبان
غالمرضا مظفری

منطقه ۱۴
به سالمت 

ديگران هم 
توجه كنيم

کارمند بانک   
شهرزاد گلزار، خيابان پيروزی، شعبه سليمانيه 

بى احتياطى شهروندان مساوى با بيمارى كارمندان بانك

مژگان مهرابى
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13  8  4 مناطق  محيط زيست

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

نانوايی های  از ســوی  دريافت پالک رسمی    
دوســتدار محيط زيســت منطقــه ۱۳، از آن 
اتفاق های خوشايند است که با تداوم آن می توان 
به بهبود شرايط زيســت محيطی در اين منطقه 
بيش از پيش اميدوار بود. در اين راســتا، هفته 
گذشته همزمان با حضور جمعی از اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران در سيزدهمين تکه پايتخت 
که بازديد چهار ساعته از وضعيت و ظرفيت های 
زيســت محيطی اين منطقه و بوســتان جنگلی 
سرخه حصار بود، پالک «دوستدار محيط زيست» 
در تعدادی از نانوايی ها نصب و فعاليت آنها وارد 

فاز جديدی شد. 

منطقه13

پروانه بهرام نژاد

با حضور اعضاى شوراى شهر تهران 
در منطقه13 انجام شد

نشانه گذارى نانوايى هاى 
دوستدار محيط زيست

 پيشتازى محله اشراقى
طرح ابتکاری نانوايی های دوســتدار محيط زيست از 
سال گذشته تاکنون در ۲ فاز اجرا شده که اين طرح از ۱۲ 
نانوايی هر محله يک نانوايی، شروع و در ادامه به همه ۳۵ 
نانوايی اين منطقه تسری يافته  است. براساس اجرای اين 
طرح، در نانوايی های دوســتدار محيط زيست کيسه های 
پارچه ای توزيع و جايگزين پالســتيک شده اســت. اين 
ميان نانوايی های محله اشراقی نيز در اجرای طرح پيشتاز 
بوده و نخستين پالک «نانوايی دوستدار محيط زيست» 
در نانوايی نمونه محله اشــراقی که بيشــترين همکاری 
را در استفاده از کيســه های پارچه ای داشته، نصب شد. 
دکتر «زهرا صدراعظم نوری» رئيس کميسيون سالمت، 
محيط زيســت و خدمات شهری شــورای اسالمی شهر 
تهران در اين برنامه، ضمن تشکر از عزم جدی منطقه۱۳ 
بــرای   ترويج فرهنگ اســتفاده از کيســه های پارچه ای 
بــا اجرای طرح پايلوت نانوايی وبازارهــای ميوه و تره بار 
دوستدار محيط زيســت گفت: «اين طرح قابليت تسری 
در کل شــهر تهران دارد، چون با آموزش شــهروندان و 
ترغيب آنها به استفاده کمتر از پالستيک، به حفاظت از 

محيط زيست کمک می کند.»

 توزيع كيسه هاى پارچه اى
در ادامــه اجرای موفقيت آميز طرح نانوايی دوســتدار 
محيط زيست شهرداری منطقه۱۳، اين طرح را در بازارهای 
ميوه و تره و بار منطقه هم آغاز کرد. «مرتضی رحمان زاده» 
شــهردار منطقه۱۳ اين اقــدام را حرکتی بــرای افزايش 
آگاهی شــهروندان از نقش و تأثيری که می تواند در حفظ 
محيط زيست داشــته باشد دانســت و افزود: «شهرداری 
منطقه ۱۳ برای ايفای مسئوليت اجتماعی خويش، عالوه بر 
عرضه و توزيع کيسه های پارچه ای، آموزش های متعددی با 
موضوعات محيط زيست از جمله آشنايی با مضرات استفاده 
از کيسه های پالستيکی از طريق فعاليت کارشناسان ادار ه 
محيط زيست و آموزش های شهروندی منطقه در اماکن پر  
تردد انجام داده اســت.» همچنين «حليا سادات حسينی» 
رئيس اداره محيط زيســت شهرداری منطقه۱۳ نيز درباره 
استفاده از کيسه های پارچه ای در نانوايی ها و بازار های ميوه 
و تره بــار گفت: «در اين طرح کيســه های پارچه ای توزيع 
کرديم و آموزشگران ما با حضور در مراکز آموزش های الزم 
را به شهروندان می دهند که برای استفاده از کيسه پارچه ای 
به جای پالستيک ترغيب شوند تا به حفظ محيط زيست مان 

کمک کنيم.»

 بازديد چهارساعته
در بازديد چهار ساعته از ظرفيت های زيست محيطی 
منطقــه و بوســتان جنگلــی ســرخه حصار، دکتــر 
«زهــرا صدراعظم نوری» رئيس کميســيون ســالمت 
و محيط زيســت و «آرش ميالنــی» رئيــس کميتــه 
محيط زيست شورای شهر تهران همراه با «شينا انصاری» 
مديرکل محيط زيســت شــهرداری تهران و شــهردار 
منطقه۱۳ و جمعی از معاونان و مديران شــهری منطقه 
حضور داشــتند. در اين بازديد وضعيت حيات درختان، 
نحوه آبيــاری، محيط زندگی گونه های حيوانی و گياهی 
و ظرفيت پارک جنگلی سرخه حصار به عنوان محل امن 
برای اسکان شــهروندان در صورت وقوع زلزله احتمالی 
بررســی شــد. دکتر صدراعظم نوری دربــاره رويکرد 
محيط زيســتی منطقه۱۳ و قدردانی از اقدامات صورت 
گرفته گفت: «ايجاد زيرساخت های الزم برای رفاه حال 
شهروندان در بوستان جنگلی سرخه حصار ضرورت دارد 
که خوشــبختانه با تدابير شــهردار منطقه ۱۳ اقدامات 
خوبی انجام و ايده های جديد مطرح شده است.» او ابراز 
اميدواری کرد با حمايت شورای شــهر و تأمين اعتبارات 
الزم، پروژه قطب گردشگری شرق تهران به ثمر برسد. 

زيباسازى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

توكلى

شهروندان 2 معبر محله مظاهرى 
در زيباسازى كوچه محل سكونت خود شركت كردند

هنر زنـانه در كوچه آرايى
   وقتی در محله هايی که بافت فرسوده دارند قدم می زنيم با مجموعه ای از مشکالت اجتماعی و شهری 
مواجه می شــويم. يکی از اين محله ها که معضالت اجتماعی در آن ديده می شود، محله مظاهری است. 
معضالت اين محله در طوالنی مدت باعث شده شهروندان انگيزه  کمتری برای تغيير محيط زندگی خود 
داشته باشند و به اجبار زندگی در کوچه هايی با ديوارهای سيمانی و سرد و خشک را هر روز تجربه کنند. 
در اين زمينه، اخيراً در قالب يک طرح زيباسازی، برنامه نقاشی ديواری و طرح های بازی و سرگرمی در 
کوچه های طوطی و صفايی توسط اداره امور بانوان اجرا شده که بانوان محله هم در اين امر مشارکت فعال 
داشتند. اين حرکت، باعث شده روزنه های اميدی برای تغيير محيط زندگی برای شهروندان اين ۲ کوچه 
به ويژه بانوان ايجاد شود. در يک روز گرم تابستان به محله مظاهری رفتيم و از نزديک نقش و نگارهای 

متفاوت اين دو کوچه را ديده و با اهالی در اين باره صحبت کرديم.  

 سارا جعفرزاده

تــا پيش از اجــرای نقاشــی های ديــواری، در 
کوچه هــای کم عــرض طوطی و صفايــی در محله 
مظاهری جز ديوارهای ســيمانی ســرد و خشــک 

و خانه هــای کلنگــی چيزی به چشــم 
نمی خورد اما حال و هــوای اين روزهای 
ايــن ۲ کوچــه ديدنی اســت. به محض 
ورودمان به اين معابر قديمی اما پر نقش 
و نگار با فضای متفاوتی روبه رو می شويم. 
فضايی که خبر از مشارکت بانوان باسليقه 

و هنرمند اين کوچه ها می دهد. 
ديوار  روی  نصــب شــده  گلدان های 
فضای زيبايی را به وجود آورده و لوله های 
انشعاب گاز به رنگ آبی رنگ آميزی شده 
و ديگر از رنگ نقره ای و طوسی کليشه ای 

آن خبری نيســت. در بخشی از ديوارها نقش قلبی 
کشــيده شــده و کودکان نقش کف دست خود را 
داخل اين قلب طراحــی کرده اند که حس تعلق به 

محله را يادآوری می کند. 
بانوان باســليقه در بخش ديگری از محله نقش 
۲ بال را طراحی کرده اند که مکان مناســبی را برای 
عکاســی به ويژه برای کودکان ايجاد کرده  اســت. از 
نقش و نگارهای سنتی داخل کوچه ها هم نمی توان 
چشمپوشی کرد که زيبايی خاصی را به ارمغان آورده 
است. حاال ديگر بساط لی لی بازی برای کودکان هم 
فراهم اســت و الزم نيست با گچ لی لی بکشند بلکه 
نقش لی لی با ظرافت و رنگ های شــاد روی زمين 

توسط خودشان کشيده شده است. 

جلب مشاركت اجتماعى بانوان
کار ويژه هنری نقاشی ديواری در حالی در محله 
مظاهری اجرا شــد که هدف از آن جلب مشــارکت 

اجتماعی بانوان محله بود. 
«اکبر مختاری» معاون اجتماعی فرهنگی شهردار 
منطقه ۱۵ در اين بــاره می گويد: «طرح ويژه هنری 
با هدف شــرکت دادن بانوان محلــه در امور هنری، 

شناســايی ظرفيت های هنری، شناسايی چهره های 
هنری، تعامل با مراکز حرفه ای هنر، توانمند ســازی 
بانــوان، ايجاد حــس تعلق خاطــر در برابر محله و 
يــادآوری اهميــت نگهداشــت محله به 
همت اداره امور بانوان و ســازمان نوسازی 
شــهر تهران به اجرا در آمــد.» مختاری 

ادامــه می دهد: «بــرای اجرای 
اين طرح از قبل اطالع رســانی 
صورت گرفتــه بود تا گروه های 
خود  پيشــنهادی  طرح  هنری 
را ارســال کنند کــه در ميان 
طرح ها، طرح گروه «حس يک 
نگاه» انتخاب شــد و در نهايت 
اين گروه طرح شان را که شامل 
اجرای نقاشــی ديواری، طرح های بازی و 
ســرگرمی و نصب گلدان بود با مشارکت 

دختران و بانوان ســاکن کوچه طوطی و صفايی در 
محله مظاهــری اجرا کردند.» مختــاری می افزايد: 
«طرح کار ويژه هنری از اواخر بهمن ماه سال گذشته 
کليد خورده بود که به دليل شــيوع ويروس کرونا و 
اجرای فاصله گذاری اجتماعی متوقف شد و مجدد از 
اواسط خرداد ماه سال جاری اين گروه کار خود را با 

مشارکت ساکنان آغاز کردند.»

بازگشت حس سرزندگى و نشاط 
در بررســی ريشــه ای معضالت بافت فرســوده، 
به نابســامانی های کالبدی و اجتماعی می رســيم. 
نابسامانی هايی که در طوالنی مدت مشکالت عميقی 
را برای اهالی محله های بافت فرسوده ايجاد می کند. 
«طاهره محمدی» مدير اداره امور بانوان شهرداری 
منطقه ۱۵ در اين باره می گويد: «معضالت اجتماعی 
انگيزه و توان تغيير در ساکنان محله ها بافت فرسوده 
را از بين می برد و سبب پايين آمدن کيفيت زندگی 
ســاکنان می شــود. کوچه های طوطی و صفايی در 
محله مظاهری واقع در ناحيه ۱ منطقه ۱۵ در يکی 

از پرآسيب ترين نقاط محله واقع شده اند.»
 او با اشــاره به معضــالت اين ۲ کوچــه ادامه 
می دهد: «در اين کوچه ها با آســيب ها و معضالتی 
از جمله خريد و فروش و مصرف موادمخدر در مالء 
عام، نزاع و در گيری به ســبب وجــود افراد معتاد و 
غير موجه و نبود امنيت برای بانوان مواجه هســتيم. 
از هميــن رو در کنــار اقدامــات پايه ای 
کــه در اين محله ها برای رفع مشــکالت 
مختلف بايد انجام شــود، بايد با اقدامات 
خرد مقياس و اقداماتی که با مشــارکت 
خود شهروندان انجام می شود، به تدريج 
کيفيت زندگی شــهروندان را افزايش داد 
و ســرزندگی و نشــاط را به اين محله ها 
بازگرداند.  به گفته وی، يکی از طرح هايی 
که اخيراً برای دســت يافتن به اين مهم 
اجرا شد، طرح نقاشی ديواری و طرح های 
بازی و سرگرمی در اين ۲ کوچه بود که با استقبال 

خوب اهالی روبه رو شد.»

از بين رفتن رخوت 
حاصل از كرونا

 «آذر مالزاده» يکی از بانوانی اســت که 
در نقاشی ديواری کوچه طوطی مشارکت 
داشــته و در خصوص ايجــاد حس خوب 
بعــد از انجام ايــن کار می گويد: «خودتان 
می دانيد که شــرايط فعلی جامعه به دليل 
بيمــاری کرونا کمی نامتعادل اســت. من 
به عنوان يک بانوی خانه دار که در ايام کرونا 
اغلــب در منزل بودم و دچــار روزمرگی و 
رخوت شــده بودم تا اينکه از طريق سرای 
محله مظاهری در خصوص مشــارکت در 
کار هنــری کوچه های طوطــی و صفايی 
قرار گرفته و به صــورت داوطلبانه به جمع 
بانوان مشارکت کننده پيوستم. حضور بانوان 
با رعايت پروتکل های بهداشتی همراه بود 
و در تمــام مدت انجام کار حس نشــاط و 
شــادابی در من و تک تک بانــوان وجود 
داشت. بانوانی که با دست خودشان گامی 
برای تغيير محيط کســالت بار کوچه خود 
برمی داشتند و اميد داشتند با اقدامات خرد 
محله ای تغييرات کالن به وجود بياورند.» 

حس شيرين كار 
داوطلبانه و مشاركتى

بانوی ساکن کوچه  «ســميه جمالی» 
صفايی هم درباره مشارکت بانوان در اين 
کار هنری می گويد: «من و برخی از بانوان 
محله در کارهای هنری در حد متوســط 
مهارت داريم و مشارکت در اين کار هنری 
تجربه خوبی را برايمان رقم زد. دوســت 
داريم شهرداری بيشــتر از بانوان در امور 
محله کمک بگيرد اين در حالی اســت که 
ما چشمداشــتی در مقابل انجام کارهای 
هنری نداريم ولــی حاصل آن کار مثبتی 
اســت که در محله به يــادگار می ماند و 
اين ارزشمند اســت.» او درباره مشارکت 
کودکان می گويد: «وقتی کودکان با دست 
خودشــان روی زمين لی لی می کشيدند 
انگار بزرگ ترين کار دنيا را انجام می دادند 
و از شــادی در پوست خود نمی گنجيدند. 
مشــارکت کودکان در امــور محله نتايج 
مثبتــی را برای آينده آنهــا رقم می زند و 
حس مشــارکت و کار گروهــی را در آنها 

تقويت می کند.»

اكبر مختارى 
معاون اجتماعى 

فرهنگى شهردار 
طاهره محمدى منطقه 15

مدير اداره امور 
بانوان شهردارى 

منطقه 15
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13  8  4 مناطق  گزارش ويژه

 بعد از مدت ها انتظار، ماه گذشته و در نخستين روزهای 
تابستان درهای فاز ۲ باغ پرندگان در دل بوستان جنگلی 
لويزان به روی شــهروندان باز شد تا 
تفرجگاهی طبيعی به مســاحت ۶ و 
نيم هکتار به ظرفيت گردشگری شمال 
از  شود.  افزوده  پايتخت  شــرق 
آنجا که آغــاز فعاليت اين مرکز 
در سايه کرونا و بدون برگزاری 
مراسم افتتاحيه و در سکوت 
خبری انجام شــد، با «علی 
برخورداری» مدير اين مرکز 
همراه شديم تا از ظرفيت ها 
و ويژگی هــای اين مجموعه 

کم نظير آگاه شويم.

پريسا نورى

راه اندازى فاز دوم باغ پرندگان 
ظرفيت گردشگرى شمال شرق پايتخت را 

افزايش 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
سعيد غفورى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد غفورى

ور
دپ

سي
د 

حم
: ا

ها
س 

عك

15

م

 بعد از مدت ها انتظار، ماه گذشته و در نخستين روزهای 
 باغ پرندگان در دل بوستان جنگلی 
لويزان به روی شــهروندان باز شد تا 
 و 
نيم هکتار به ظرفيت گردشگری شمال 
از  شود.  افزوده  پايتخت  شــرق 
آنجا که آغــاز فعاليت اين مرکز 
در سايه کرونا و بدون برگزاری 
مراسم افتتاحيه و در سکوت 
خبری انجام شــد، با «علی 
برخورداری» مدير اين مرکز 
همراه شديم تا از ظرفيت ها 
و ويژگی هــای اين مجموعه 

راه اندازى فاز دوم باغ پرندگان 
ظرفيت گردشگرى شمال شرق پايتخت را 

باغ مسقف پــــرندگان 
اگــر در يکــی دو 
ســال اخيــر گذرتــان 
به شرق  به مســير غرب 
بزرگــراه شــهيد بابايی در 
محدوده جنگل لويزان افتاده 
بلندی  ستون های  حتمًا  باشد، 
ديده ايــد که از پشــت درختان 
جنــگل لويزان قد راســت کرده و 
بر فراز آنها توری وســيعی، گسترده 
اســت. اين محوطه وســيع فاز ۲ باغ 
پرندگان اســت که تا ارتفاع ۵۰ متر با 
توری پوشيده شــده تا پرندگان بتوانند 
آزادانــه در آن پرواز کننــد. به گفته مدير 
باغ پرنــدگان، اين مجموعه شــرايط ويژه 
توپوگرافی و ويژگی های فنی منحصربه فردی 

دارد: «اين باغ مســقف به وسعت ۶۵ هزار مترمربع و 
ارتفاع ۱۲۰۰ متر باالتر از سطح دريا بر فراز تپه های 
لويزان قرار گرفته که وســعت اين محدوده مسقف و 
ارتفاع آن از سطح دريا، در دنيا بی نظير است. در اين 
محدوده اين امکان برای گردشگران فراهم شده تا در 
ميان گونه های مختلف پرندگان قدم بزنند و زندگی 
طبيعی و حتی تخم گذاری آنها را از نزديک ببينند.» 

ً  مهمانانى از چهارگوشه جهان 
اغلب پرندگانی که در فضای وســيع زير ســقف 
تــوری فلزی و در يکی از خوش آب و هواترين نقاط 
پايتخــت زندگی می کنند، از چهارگوشــه جهان به 
اينجا آورده شده اند. يعنی کشورهای هند، استراليا، 
آمريکای جنوبی، آفريقا، کانــادا و هر جای دنيا که 
فکرش را بکنيد، يک نماينده بالدار در اين مجموعه 
دارند. برخورداری درباره تنوع پرندگان اين مجموعه 
می گويد: «در اينجا ۲۵۰۰ پرنده از ۶۵ گونه مختلف 

از سراســر دنيا جمع شده اند، مثًال پرندگان کميابی 
مثل «غاز نوک فســفری» و «آنقوت بهشتی» داريم 
که زادگاهشان استرالياســت، «اردک ماندرين» هم 
که به دليــل پرهای تزيينی اطــراف صورتش جزو 
زيباترين اردک هاست از شرق آسيا مهمان ما شده، 
همين طور غازهای مصری و کانادايی و «قوی گردن 
ســياه» از آفريقا، آمريکای شمالی و جنوبی به اينجا 
آورده شده اند. اغلب اين پرنده ها در ماه های گذشته 
و قبل از شيوع کرونا با نظارت سازمان محيط زيست 
مســتقيم از خارج کشــور يا از باغ وحش ها و مراکز 

داخل کشور خريداری شده اند.»

زادآورى پرندگان در عصر كرونا
با وجــودی که هرکدام از پرنــدگان ازيک طرف 
دنيا آمده اند اما به دليل اينکه در اينجا زيســتگاهی 
درست مشابه زادگاهشان با شرايط زيستی و تغذيه ای 
مناســب برايشان فراهم شــده خيلی زود با محيط 
سازگار و تکثير شده اند. مدير باغ پرندگان در اين باره 
می گويــد: «در ماه های اخير به ويژه هنگامی که اين 
مرکز به دليل شيوع کرونا تعطيل بود، موفق به توليد 
و تکثير بيش از ۴۰ گونه حفاظت شده حيات وحش 
مانند اگرت ها، حواصيل شب، چنگر، جغد، شاه بوف، 
باقرقره، سهره، طاووسک و... شديم و چند نوبت هم با 
هماهنگی سازمان محيط زيست تعدادی از اين گونه ها 
را که به دليل زادآوری زياد شده بودند را برای کمک 
بــه چرخه حيات وحــش در طبيعت پارک جنگلی 
خجير و نقاط حفاظت شــده ديگر رها کرديم. يکی 
از اين گونه ها که جزو نادرترين پرندگان است «قوی 
فريادکش» نام دارد که جوجه اين پرنده چندی پيش 

در باغ پرندگان متولد شد.» 

پنگوئن ها در راه تهران
وقتی زير ســقف توری باغ پرندگان می ايستيم، 
دنيــای رنگارنگــی از گونه های گياهــی و پرندگان 
کوچک و بزرگ را می بينيم که محصور نيســتند و 
آزادانه در همه جا گردش می کنند. مثًال زيستگاه 
اصلی طاووس ها چند قدم جلوتر از ورودی و سمت 
راست محوطه اســت، اما شما اين پرنده های زيبا 
را در جنوبی ترين بخش باغ يعنی نزديک درياچه 
و محل زندگی قوها و غازهــا هم می توانيد ببينيد. 
زيستگاه مرغ شاخدار، کبک، بلدرچين و پرنده های 
کوچک تر هم حد و مرزی ندارد و آنها در همه جای 
پارک ديده می شــوند. ســره، طوطی و پرندگان 
پروازی هم که باالی سرتان پرواز می کنند و اگر 
خوش شانس باشــيد در اين باغ می توانيد پرواز 
طاووس ها را تماشا کنيد. به گفته مديرباغ عالوه بر 

۶۵ گونه فعلی که در باغ پرندگان نگهداری می شوند، 
قرار بود يک گونه از پنگوئن ها هم به اين کلکســيون 
زيبا افزوده شود که اين موضوع به دليل شيوع کرونا 
به تعويق افتاده است. اما در آينده ای نزديک در اين 

باغ می توانيم از تماشای پنگوئن ها هم لذت ببريم. 

سمفونى گوشنواز طبيعت
وقتی بر مسير سنگفرش باغ قدم می زنيد، حتمًا 
سروصدای يک دسته پرنده کوچک که با هم حرکت 
می کنند توجهتان را جلــب می کند. اين پرنده های 
کوچک جثه «مرغ  شــاخ دار آفريقايی» هســتند که 
ويژگی شان اين است که هر رهگذری را ببيند شلوغ 
کنند. کمی که از آنها و سروصدايشــان دور شــويد، 
به وضــوح صدای شرشــر جريــان آب از برکه ها و 
آبشــارهای باغ به گوش می رسد. برخورداری معتقد 
است «طراحی باغ پرندگان با الهام از باغ های ايرانی 
اجرا شده به طوری که در هر نقطه که بايستيد صدای 
جريان آب را می شــنويد.» ترکيب اين صدا همراه با 
صــدای آواز پرندگان از نقاط مختلف باغ موســيقی 
دلنشينی است که روح را نوازش می دهد. کافی است 
چشــمانتان را ببنديد و همراه گوش سپردن به اين 
موســيقی طبيعی، با نفســی عميق خنکای جنگل 
را استشــمام کنيد تا حالتان حسابی جا بيايد. البته 
قبل از اين کار مراقب باشــيد به مرغ های شاخ دار پر 

سروصدايی که از آفريقا آمده اند نزديک نشويد! 

باغ دوستدار محيط زيست
فاز دو بــاغ پرندگان هم مانند فاز يک به گونه ای 
طراحی شده که نه تنها هيچ درختی قطع نشود، بلکه 
تمامی اجزای داخل و مبلمان باغ هماهنگ با طبيعت 
باشد. اينجا از سيمان، بتن، آهن و پالستيک خبری 
نيست؛ مسير پياده روی داخل باغ سنگفرش شده و 
آالچيق ها، نيمکت ها ، ســطل های زباله، کانکس ها و 
اتاقک  و نرده های کوتاهی که در طول مســير ديده 
می شــود، همه از چوب ســاخته شــده اند. دره ها و 
تپه های جنگل لويزان بکر و دســت نخورده است و 
فضای اکوسيستمی و طبيعی محدوده برای ساخت 
ســازه های باغ تخريب نشده اســت. در واقع يکی از 
ويژگی های اجــرای طرح باغ پرنــدگان تهران اين 

است که هماهنگ با فضای طبيعی و زيست محيطی 
محوطه اســت و هيچ آســيبی به محيط زيســت و 
فضای طبيعی وارد نکرده است. همچنين به احترام 
محيط زيســت، ورود خودرو به محوطه پارک ممنوع 
اســت و ون های مسافربری از محل پارکينگ که در 
شــمال خيابان کوهســتان قرار دارد، مسافران را تا 

داخل باغ هدايت می کنند. 

به پرنده ها غذا ندهيد
بــه اعتقــاد مدير بــاغ، گردشــگران خيلی عالقه 
دارنــد به پرندگان غــذا بدهند. اما خــوردن تنقالتی 
مثل چيپــس و پفک برای آنها مضر اســت، از اين رو 
راهنمايان گردشگری و مراقبان پرندگان از گردشگران 
درخواســت می کنند که اين خوراکی ها را به پرندگان 
ندهند. برخورداری می گويد: «هر کدام از پرندگان اين 
باغ با توجه به نوع، گونه و شــرايط جسمی و وضعيت 
آب و هوايــی، زير نظر متخصص تغذيــه رژيم غذايی 
مخصوص به خود را دارد که انرژی مورد نياز بدنشــان 
را تأمين کنــد. اين غذا که «پليت» ناميده می شــود 
برای گونه های آبزی و خشــکی زی و هر نوع از پرنده ها 
متفاوت است. مثًال غذای شــترمرغ مخلوطی از پودر 
يونجه، پودر سويا و ديگرافزودنی های غذايی است، ولی 
غذای طوطی ها بســيار متفاوت است. آنها جزو خوش 
خوراک ترين پرندگان هســتند و رژيم غذايی متنوعی 
شامل موز، سيب، ذرت، هويج، خيار، تخمه و مغز بادام 

زمينی دارند.»

رفتار گردشگران با پرندگان
کارکنان باغ پرندگان که مســتقيم با گردشگران و 
پرنده ها در ارتباط هســتند معتقدند اغلب شهروندان 
پرنده ها را دوســت دارند، اما رفتارشــان با آنها بسيار 
متفاوت است. يکی از کارکنان باغ خاطره ای در اين باره 
تعريف می کند: « يک بار ديدم يک آقايی دم طاووس را 
 کشيد پرسيدم «چرا اين کار راکردی؟ » گفت «خواستم 
سر به ســرش بگذارم.» يک مشت کشمکش از جيبم 
درآوردم و در دســتش گذاشــتم و گفتــم «طاووس 
کشمش خيلی دوســت دارد اين را به طرفش بگير.» 
وقتی اين کار را کرد طاووس آمد و از دستش شروع به 
خوردن کشمکش کرد و اين موضوع برای آن آقا خيلی 

جــذاب بود. يکبار هم خانمی آمده بود و از اينکه ديده 
بود پرنده ها در قفس نيستند خيلی ترسيده بود و جيغ 
می کشيد و می گفت «اينها را داخل قفس کنيد...»بعد 
از کلی صحبت راضی شد داخل باغ بيايد و وقتی ديد 
پرنده ها آزاری نمی رسانند، کم کم ترسش ريخت و موقع 

خداحافظی کلی تشکر کرد.»

امكانات و مسيرها
ورودی اصلی باغ پرندگان در ضلع شــمال اين باغ 
و کنار باجه بليت فروشی قرار دارد. در اين بخش چند 
دستگاه ويلچر برای  تردد سالمندان و معلوالن به داخل 
پارک هم در نظر گرفته شده است. در طول مسير هم 
عالوه بــر راه پله، رمپ هايی برای  تــردد معلوالن کار 
گذاشته شده تا بازديد از اين باغ برای معلوالن جسمی 
و حرکتی آســان شــود. به دليل بزرگی باغ در نقاط 
مختلف آالچيق و نيمکت های چوبی برای اســتراحت 
بازديدکنندگان تعبيه شــده است. نمازخانه، سرويس 
بهداشتی، رستوران، بوفه، ايستگاه عکاسی و... از ديگر 
امکانات اين باغ است. همه مسير با سنگفرش پوشيده 
شــده و برخی زيســتگاه ها با نرده هــای چوبی کوتاه 
محصور شــده اند. گردش در 
باغ با بازديد از زيستگاه 
طاووس هــا در باالترين 
قســمت باغ شروع شده 
و بــه درياچــه مصنوعی 
بزرگی که زيستگاه انواع قوها، 
غازهــا و پرنــدگان آبزی باغ 
است ختم می شود. گردشگران 
سپس از در جنوبی فاز ۲ به فاز 

يک باغ هدايت می شوند. 

سالن تكثير
يکــی از جذاب تريــن بخش های باغ 
پرندگان ســالن تکثير اســت. در اينجا 
تخم هــای پرنــدگان که از سراســر باغ 
جمع آوری شــده، داخل چند دســتگاه 
تا جوجه ها  نگهداری می شــود  انکوباتور 
ازتخــم بيــرون بياينــد. ســپس بعد از 
واکسينه شــدن و غربالگری سالمت در 

زيستگاهشان رها می شوند. 

فاز يك در يك نگاه
فاز يک باغ پرندگان با مســاحت ۲۳ 
هکتار و به عنوان بزرگ ترين باغ پرندگان 
خاورميانه، در سال ۹۳ افتتاح شد. در اين 
باغ بيش از ۱۰۰ گونــه پرنده و گونه های 
گياهی کم نظير، آبشــار و برکه های زيبا 
با طراحی منحصربه فرد و خاطره انگيز به 

چشم می خورد. 

فاز 2 در يك نگاه
کلنگ ساخت اين بخش به مســاحت ۶ و نيم هکتار سال ۹۵ و در 
بخش شمالی فاز يک به زمين زده شد و ساخت و راه اندازی آن حدود 
۴ ســال به طول انجاميد. در فاز ۲ اين باغ که مســقف به توری است، 
پرندگانی با قدرت پرواز از جمله مرغ شــاخدار، قو، غاز کانادايی، قوی 
ســياه، اردک ماندرين، آنقوت، قوی گردن ســياه و قرقاول، طاووس، 

طوطی ملنگو و غاز نوک فسفری و... نگهداری می شود. 

ساعت فعاليت: هر روز از ساعت ۹ صبح تا غروب آفتاب 
بهای بليت: ۲۸ هزار تومان اســت (دارندگان کارت منزلت، خانواده 
شــهدا، جانبازان، ايثارگران و کارکنان شهرداری از ۵۰ درصد تخفيف 
برای خريد بليت بهره مند می شوند و تخفيف خريد بليت برای اردوهای 

دانش آموزی مدارس ۷۵ درصد است.)
نشانی و دسترســی: باغ پرندگان در شمال شرق منطقه ۴ و خيابان 

کوهســتان قرار دارد و دو مسير برای 
دسترسی به اين باغ وجود دارد: اولی از 
خيابان هنگام، بلوار استقالل و خيابان 

مسير  از  دوم  دسترسی  و  کوهستان 
بابايی  بزرگراه شهيد  به شرق  غرب 

و خروجی خيابان کوهستان است. 

منطقه4

گزارش ويژه

لويزان به روی شــهروندان باز شد تا 
تفرجگاهی طبيعی به مســاحت 

نيم هکتار به ظرفيت گردشگری شمال 
از  شود.  افزوده  پايتخت  شــرق 
آنجا که آغــاز فعاليت اين مرکز 

کم نظير آگاه شويم.

باغ با بازديد از زيستگاه 
طاووس هــا در باالترين 
قســمت باغ شروع شده 
و بــه درياچــه مصنوعی 
بزرگی که زيستگاه انواع قوها، 
غازهــا و پرنــدگان آبزی باغ 
است ختم می شود. گردشگران 
سپس از در جنوبی فاز ۲ به فاز 

يک باغ هدايت می شوند. 

کوهســتان قرار دارد و دو مسير برای 
دسترسی به اين باغ وجود دارد: اولی از 
خيابان هنگام، بلوار استقالل و خيابان 

مسير  از  دوم  دسترسی  و  کوهستان 
بابايی  بزرگراه شهيد  به شرق  غرب 

و خروجی خيابان کوهستان است. 

 پــــرندگان 
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13  8  4 مناطق  ايمنى حمل ونقل

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد غفورى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد غفورى

  يکــی از اقداماتــی که اين روزهــا معاونت 
حمل ونقــل و ترافيــک شــهرداری منطقه ۱۵ 
در خصــوص کاهش تصادفات انجــام می دهد، 
ايمن ســازی نقاط حادثه خيز اســت. با توجه به 
اينکه علت بخشــی از تصادفــات، ايمن نبودن 
مسير و مشکالت هندســی است، شناسايی آن 
به عهده پليس راهور و برطرف کردن مشکالت و 
هموار ساختن مسير به عهده معاونت حمل ونقل و 
ترافيک است. در اين ميان، با توجه به وجود ۲۴ 
نقطه حادثه خيز در منطقه ۱۵، اين منطقه توانسته 
۲۳ نقطه را ايمن ســازی کنــد و در ارزيابی های 
صورت گرفته بين معاونت های حمل ونقل مناطق 
۲۲ گانه، رتبه ســوم را به خود اختصاص دهد. در 
لواف زاده»  پای صحبت های «مسعود  زير  گزارش 
معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۱۵ 

نشستيم.  

سارا جعفرزاده

معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهردارى منطقه 15 

دست به كار شده است

ايمن سازى 
حادثه خيزها

يکی از نقاط حادثه خيز در ناحيه ۲ 
مربوط به خيابان هاشم آباد در محدوده 
خيابان منصور بود که تصادفات متعددی 
در اين نقطه اتفاق می افتاد. «مســعود 
لواف زاده» معاون حمل ونقل و ترافيک 
شهردار منطقه ۱۵ در اين باره می گويد: 
از مشــکالت خيابان هاشم آباد  «يکی 
و منصــور تداخل حرکتی گردشــی با 
سرعت غير مجاز بود. اين نقطه شرايطش 

نه بــه گونه ای بود که بتــوان آن را تقاطع ناميد و 
نه همانند يک سه راهی است. پيشنهاد پليس راهور 
برای اين قســمت، اصالح هندسی يک ميدان بود 
يعنــی يک ميدان در اين قســمت ايجاد شــود تا 
خودروها از ســرعت خود بکاهند که خوشبختانه با 
کارشناسی های انجام شده توسط مشاور ترافيکی، 
يک ميدان در اين قســمت ايجاد شد.» او با اشاره 
به مسيری در مقابل کتابخانه شهيدان جعفری نژاد 
ادامه می دهد: «با اجرای ســرعتکاه آســفالتی، در 
مقابل کتابخانه شــهيدان جعفری نژاد شرايط  تردد 

ايمن برای عابران پياده راهم به وجود آورده ايم.»

 ايمن سازى پر تردد ترين خيابان منطقه  
خيابان ۲۰ متری افسريه نيازی به معرفی ندارد 
و به عنوان يکی از پر تردد ترين معابر منطقه شناخته 
می شــود. ترافيک و تصادف يکــی از عناصر جدا 
نشــدنی اين محور بود اما اخيراً با ايمن سازی های 
صورت گرفته در ۱۵ متری دوم و ۱۵ متری چهارم 
کمتر شاهد تصادف در اين محور هستيم. لواف زاده 

می گويد: «در ۱۵ متری دوم افســريه  
تردد خودروها از يک کوچه به ســمت 
خيابان اصلی مشــکل آفرين شده بود 
که با همکاری کارشناســان در قسمت 
ورودی ۱۵ متری دوم يک جزيره ايجاد 
شد تا راکبان موتورسيکلت بدون ورود 
به بخش اصلــی خيابان به راحتی وارد 
۲۰ متری افسريه شــوند.» او با اشاره 
به ايمن ســازی ۱۵ متــری چهارم در 
محدوده پادگان قصر فيروزه می افزايد: 
«در اين قسمت عابران به دليل سرعت 

باالی خودروها  تردد ناايمن داشــتند که اقداماتی 
از جمله کاهش عرض ونصب ســرعتکاه مجازی و 

گذرگاه عابرپياده انجام شد.»

 جانمايى پل موتورسوار  
از ميــان ۲۴ نقطه حادثه خيــز در منطقه ۱۵، 
اکنون ۲۳ نقطه ايمن سازی شده و در واقع منطقه 
۱۵، ۹۶ درصد از نقاط حادثه خيز را ايمن سازی کرده 
است. لواف زاده با اشاره به آخرين نقطه حادثه خيز 
می  گويد: «ميدان آقا نور (ثامن الحجج(ع)) آخرين 
نقطه حادثه خيز منطقه در نظر گرفته شــده است 
که راکبان موتورسيکلت در اين قسمت باعث ايجاد 
مشــکالت ترافيکی و تصادف می شــوند. در حالت 
عادی ميدان ثامن الحجج(ع) يکی از نقاط پر تردد 
به لحاظ حجم  تردد خودروها محســوب می شود و 
در اين ميان راکبان موتورسيکلت از خيابان شهيد 
صالحــی در ضلع جنوب ميدان درمحله مشــيريه 

وارد ميدان آقا نور می شــوند و با عبور 
در خالف جهت بزرگــراه امام رضا(ع) 
به ســمت دوربرگردان واقع در ميدان 
آقانور می روند تا در مسير شرق به غرب 
بزرگراه امام رضا(ع) حرکت کنند، که 
در اين حالــت با عبور خالف درعرض 
بزرگــراه امام رضــا(ع) باعــث ايجاد 
تصادفات جبران ناپذير می شــوند.» او 
می افزايــد: «در حال حاضــر اقدامات 
جانمايی پل موتورسوار در حال انجام است و تاکنون 
در اين زمينه ۲۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشته ايم. 
اميد داريم با جانمايی اين پل شاهد کاهش تصادفات 
و ترافيک در اين نقطه باشيم و بيست و چهارمين 

نقطه در منطقه هم ايمن سازی شود.»

 كاهش تصادفات  
يکی از آمارهايی که برای نشــان دادن تأثيرات 
اقدامات ترافيکی قابل اســتناد است، آمار تصادفات 
فوتی به تفکيک مناطق شــهرداری تهران اســت. 
معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۱۵ با 
اشاره به کاهش آمار تصادفات توضيح می دهد: «آمار 
تصادفات منجر به فوت در منطقه ۱۵در ســال ۹۵ 
حدود ۶۰ نفر بوده است و اين درحالی است که در 
ســال ۹۶ حدود ۵۰ نفر، در ســال ۹۷ حدود ۴۵ و 
در سال ۹۸ با کاهش چشمگيری در حدود ۳۰ نفر 
روبه رو بوده ايم. هرچند اين ميزان هم نبايد رخ بدهد 
اما تاجايی که در حوزه معاونت حمل نقل و ترافيک 
و پليس راهور اســت، اين اطمينان را به شهروندان 
می دهيــم که هيچ کــم کاری صورت 
نخواهد گرفت و ما بــرای حفظ جان 
شــهروندان و  تردد ايمن آنها به صورت 
مســتمر نقاط حادثه خيز را شناسايی 
و آنهــا را ايمن ســازی می کنيــم.» او 
با اشــاره به  ترويج فرهنــگ ترافيکی 
ميان شــهروندان می گويد: «بخشــی 
از تصادفــات فوتــی و جرحی مربوط 
به رفتار ترافيکی غير اصولی اســت که 
در اين زمينه بايد شــهروندان فرهنگ 
ترافيکی را در ميان خودشــان نهادينه 
کنند و با کوچک ترين اشتباه باعث ايجاد خسارات 

جبران ناپذير نشوند.»

برخى از نقاط 
ايمن سازى شده 
توسط شهردارى 

 1 ـ ايستگاه اتوبوس تندرو خاوران 
عدم ايمنی: مشکل روسازی ايستگاه

مناسب  روسازی  انجام  انجام شده:  اقدامات 
ايستگاه های اتوبوس مسير ويژه

2 ـ تقاطع خيابان ابومسلم
عدم ايمنی: تداخل حرکتی گردشی در تقاطع 

با سرعت غير مجاز 
اقدامات انجام شده: اجرای سرعتکاه آسفالتی 

برای کنترل سرعت غير مجاز
3 ـ تقاطع خيابان منصور و مظاهرى

عدم ايمنی:  تردد ناايمن عابران پياده و سرعت 
غير مجاز خودروها

اقدامات انجام شده: اجرای سرعتکاه آسفالتی 
برای کنترل ســرعت غير مجاز خودروها و  تردد 

ايمن عابران پياده
4 ـ خيابان 17شهريور تقاطع خيابان 

تاجيك
عدم ايمنی: تداخل حرکتی گردشی در تقاطع 

با سرعت غير مجاز
اقدامات انجام شده: اجرای رفيوژ ميانی دوبل 

جدول برای کنترل حرکات گردشی
5 ـ خيابان شهرزاد، زير پل بعثت

عدم ايمنی: عدم تفکيک مسير حرکتی
اقدامات انجام شــده: اصالح هندسی رمپ 

ورودی به مسير اصلی 
6 ـ مسعوديه، خيابان شيرازى، تقاطع 

محمدى
عدم ايمنی:  تردد ناايمن عابران پياده و سرعت 

باالی خودروها
اقدامات انجام شده: اجرای سرعتکاه آسفالتی 

7 ـ تقاطع خيابان نبرد و بقايى
عدم ايمنی:  تردد با سرعت غير مجاز در تقاطع 

و عدم توجه به چراغ راهنمايی فاز قرمز
اقدامات انجام شده: نصب دوربين ثبت تخلف 
چراغ قرمزدر مسير جنوب به شمال و بالعکس 
8 ـ خيابان بروجردى، روبه روى خيابان 

گل ها
عدم ايمنی:  تردد ناايمن عابران پياده و سرعت 

باالی خودروها
اقدامات انجام شده: جانمايی پل عابرپياده

9 ـ خيابان 17 شهريور، خيابان سعيدى، 
تقاطع مظاهر 

عدم ايمنی: تداخل حرکتی در تقاطع با سرعت 
غير مجاز 

اقدامات انجام شده: اجرای سرعتکاه آسفالتی 
10 ـ تقاطع خيابان 17شهريور و بزرگراه 

بعثت
عدم ايمنی: تداخل حرکتــی رمپ ورودی با 

مسير مستقيم 
ادامات انجام شــده: اصالح هندســی رمپ 

ورودی به مسير اصلی  24
نقطه حادثه خيز 

در معابر منطقه 15 
وجود داشت

96
 درصد پيشرفت 
نقاط ايمن سازى 

شده به نسبت 
نقاط پر تصادف 

در منطقه 15 
است

23
 نقطه در منطقه 
15 ايمن سازى 

شده است

1
 نقطه حادثه خيز 
به عنوان آخرين 

نقطه در حال 
ايمن سازى است

منطقه15

از مساحت ۳ هزار و ۲۸۰ هکتاری بافت فرسوده 
تهران، ۲۵۷ هکتار آن در محدوده منطقه ۱۴ قرار 
دارد. يعنــی ۱۷/۷ درصد از وســعت ۵۴ هکتاری 
منطقه ۱۴. با اين وصف می توان گفت منطقه ۱۴ 
رتبه پنجم بافت فرسوده تهران را به خود اختصاص 
داده و يکی از مناطق آســيب پذير در برابر حوادث 

غير مترقبه خواهد بود. 
رئيس  زياری»  «علی 
ســتاد مديريــت بحران 
منطقه اين ادعا را تأييد 
می گويــد:  و  می کنــد 
«منطقه ۱۴ به دليل بافت 
که  فرسوده ای  و  متراکم 
دارد مامن و بستر حوادث 
البته  غير مترقبه اســت. 
توسط  مکان ها  از  بعضی 
ايمن سازی  شــهرداری 
شــده اند اما تراکــم باالی جمعيــت در بعضی از 
محله هــای اين منطقه می تواند ميزان خســارت 
جانی و مالی را بيش از ديگر مناطق تهران کند.» 
طبق آمار به دســت آمده از ســوی دفاتر توسعه 
نوسازی منطقه، بيشترين وسعت بافت فرسوده در 
نواحــی ۱، ۲ و ۴ قرار دارد. زياری می گويد: «عمر 
خانه های محله دوالب باالی ۷۰ ســال است و از 
سوی ديگر ۶۱ درصد معابر آن بن بست و کمتر از 
۶ متر عرض دارند. در محدوده ناحيه۲، محله شيوا 
زير خط بحران قرار دارد يعنی با کمترين لرزشی با 
مشکالت زيادی مواجه خواهد شد. اما در محدوده 
ناحيه يک به جرئــت می توان گفت همه محله ها 
(شکوفه، دلگشــا، مينا) از بافت فرسوده برخوردار 

هستند.» 

 شرايط ايمنى بيمارستان هاى منطقه 
اما بيمارستان ها، که بايد يکی از مراکز بحران زدا 
باشند در منطقه ۱۴ خود بحران زا هستند. قدمت 
بــاالی ۲ مرکز درمانی باعث شــده، ســاختمان 
بيمارستان ها فرســوده و ناامن شود. البته زياری 
معتقد اســت نکات ايمن ســازی در آنها به خوبی 
رعايت نشــده اســت. او می گويد: «وقتی صحبت 
از ايمنی می شود اغلب شهروندان تصور می کنند 
تنها وســيله دفاعی در برابر بحران کپسول اطفای 
حريق است. از اين وسيله فقط در برابر آتش سوزی 

اســتفاده می شــود و هنــگام زلزلــه 
نکته  اما  نــدارد.  کاربردی 

مهم اين اســت که هنگام وقوع زلزله يا 
آتش سوزی نخســتين اقدامی که مردم 
انجام می دهند، فرار از محل حادثه است. 
بنابراين استاندارد بودن پله فرار يکی از 
موارد ضروری است.» او معتقد است در 
۲ بيمارستان منطقه پله فراری که بتواند 
جان شــهروندان را نجــات دهد وجود 
ندارد. به خصوص بيمارستان«مردم» که 
راه پله باريکی دارد و به سختی می توان 
بيماران را به خارج از بيمارستان انتقال 
داد. موضوع حائز اهميت ديگری که بايد 
به آن توجه کرد بافت متراکم منطقه ۱۴ 
است. تصور کنيد جمعيت زيادی هنگام 
حادثه از بيمارستان روانه خيابان کرمان 
شــوند. عرض کم خيابان و کوچه های 
منتهــی به آن عمــًال امکان فــرار را از 
بين می برد. زياری در مورد بيمارســتان 
«بعثت» هم نظر مســاعدی نــدارد. او 
می گويد: «چند روز پيش آتش سوزی در 
محوطه آن صورت گرفت و اين در حالی 
بود که ۲ کپسول اکسيژن در آنجا وجود 

داشت. اگر اقدام به موقع مأموران آتش نشانی نبود، 
کپسول اکسيژن منفجر شده و خسارت زيادی از 

خود به جا می گذاشت.» 

 گودهاى رها شده
 از مواردی که می تواند سالمت شهروندان را 
به خطر بيندازد، وجود گودهای رها شــده است 
که تعدادشان در منطقه ۱۴ کم نيست. عمق زياد 
اين گودها بر اثر مرور زمان می تواند باعث نشست 
خانه های اطراف شــود. زياری می گويد: «گاهی 
اوقات مالک ســاختمان در حين کار به مشکل 
ورثــه ای يا حقوقی بر می خــورد يا اينکه از نظر 
اعتبار مشــکل پيدا می کند. گودبرداری صورت 
گرفته را به حال خود رها کرده و همين می تواند 
دردسر بزرگی ايجاد کند. خانه های اطراف نشست 
کرده و بــا کوچک ترين تکانی فرومی ريزند.» او 
می خواهد در کنار مديران شــهری که مأمور بر 
پيدا کردن گودهای رها شده هستند شهروندان 
هم در صورت رؤيت با سامانه ۱۳۷ تماس بگيرند. 
زيــاری می گويد: «خطرناک تريــن گود، گودی 
بود که در تقاطع خيابان ۱۷شــهريور و آيت اهللا 
قــرار   ســعيدی 
کــه  داشــت 

شهرداری خود اقدام به پر کردن آن 
کرد.» 

 شرايط براى پذيرش شهروندان 
مهياست

از بيمارســتان و گودهای رها شده 
که بگذريم، مکان های تجاری و مراکز 
خريد منطقه ۱۴ هستند که در بعضی 
از آنها اصــول ايمنی رعايت نشــده 
اســت. او به يکی از پاساژهای خيابان 
پيــروزی اشــاره می کنــد: «مجتمع 
تجاری«کســا» به رغم نوساز بودنش 
نکات ايمنی به خوبــی در آن رعايت 
نشــده اســت. روزانه جمعيت زيادی 
برای خريد به آنجا مراجعه می کنند و 
کوچک ترين حادثه ای می تواند فاجعه 
جبران ناپذيــری را از خــود به جای 

بگذارد.»
 زياری در ادامه متذکر می شــود، 
بررسی ايمن بودن ساختمان ها در برابر 
زلزله يا آتش سوزی برعهده آتش نشانی 
است و ســتاد مديريت بحران فقط کار آموزش و 
حمايت از شــهروندان در هنگام وقــوع حادثه را 
برعهده دارد. او آموزش را بهترين راهکار در شرايط 
کنونــی می داند و می گويد: «مــا مأمور به اخطار 
دادن نيســتيم. اما همه توان خود را برای آموزش 
شــهروندان به کار گرفته ايم. در هر محله ای گروه 
دوام تشکيل شده که در هنگام خطر افراد آموزش 
ديده به ياری ديگران برونــد.» زياری در ادامه به 
ديگــر اقدامات منطقه ۱۴ بــرای مديريت بحران 
اشــاره می کند: «هنگام زلزله نخستين چيزی که 
پيش می آيد قطع شدن آب و برق است. برای اينکه 
شهروندان با مشکلی مواجه نشوند مخزن ۱۰ هزار 
ليتری آب در بوســتان زيتون جانمايی کرده ايم. 
برای تأمين انرژی برق ۵ ســوله بحران منطقه را 
هم به ۲۵ هزار ليتر سوخت مجهز کرده ايم. در اين 
صورت از نظر آب و برق مشکلی نخواهيم داشت. 
همه سوله های بحران ضدعفونی شده و شرايط برای 
پذيرش شهروندان مهياست.» اينکه ستاد مديريت 
بحران منطقه همه توان خود را برای خدمت رسانی 

به شهروندان به کار گرفته امری است درست اما 
بايد عالج واقعه را قبل از وقوع کرد و می طلبد 

نهادها، مراکز تجاری، مدارس، بيمارستان ها و 
حتی شهروندان برای کاهش خسارت های 

جانی و مالی قدمی بردارند. ايمن سازی 
ساختمان ها مهم ترين گامی است که 
می تواند منطقه ۱۴ را از بروز حوادث 

غير مترقبه ايمن نگهدارد. 

از مساحت 3 
هزار و 280 

هكتارى بافت 
فرسوده تهران، 

257 هكتار 
آن در محدوده 
منطقه 14 قرار 

دارد. يعنى 
17/7 درصد 

از وسعت 
54 هكتارى 

منطقه14

مقابله با حوادث غيرمترقبه 
در منطقه14 

سرعت گرفته  است

  «دعا کنيد تهران زلزلــه نيايد.» جمله ای 
که رئيس سازمان مديريت بحران کشور چند 
روز پيــش در گفت وگو با رســانه ها نقل کرد. 
دليلش هم اين بود که تهــران با وقوع زلزله 
باالی ۷ ريشتر مشکل قبر خواهد داشت. البته 
موضوع ديگری را هم عنــوان کرد که تهران 
با بحران دارد.  فقط ۱۸/۸ درصدآمادگی مقابله 
خبر تلخی که متأسفانه صحت دارد. غول زلزله 
در کمين تهران اســت و هر آن ممکن است 
با قدم های خود لرزه بر اندام شــهر بيندازد. 
به خصوص در مناطقی که رد فرسودگی در جای 
جای آن ديده می شود. مصداقش هم بخشی از 
منطقه ۱۴ که قسمت هايی از فضای آن را بافت 
فرسوده فراگرفته است. اين موضوع خبر از آن 
می دهد که در صورت بروز زمين لرزه آســيب 
جدی بــر پيکره آن وارد خواهد شــد. اينکه 
منطقه ۱۴ تا چه اندازه آمادگی الزم برای وقوع 
بحران دارد را از «علی زياری» رئيس ســتاد 

مديريت بحران منطقه جويا شديم. 

مژگان مهرابى

خــطر به 
فرسوده ها 
على زيارىنزديك است

رئيس ستاد مديريت 
بحران منطقه14

منطقه14
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13  8  4 مناطق  در شهر در شهر

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

فعاليت هاى خدمات شهرى و محيط زيستى در محله ها 

طرح هاى اثرگذار محلى
اين روزها با وجود شــيوع ويروس کرونا، قطار فعاليت های شــهری متوقف نشــده و 
همچنان ايســتگاه به ايستگاه اين اقدامات در حال پيش روی و اجراست. به طوری که ده ها 
فعاليت بزرگ و کوچک در ســيزدهمين تکه پايتخت از ســوی معاونت خدمات شهری و 
محيط زيســت در حال انجام است و تعدادی از آنها هم امســال آغاز می شود که هريک 
ســهم خوبی در تحقق اهداف مديريت شهری برای رسيدن به «تهران شهری برای همه» و 
افزايش سرانه های خدماتی، زيبايی و نظافت محله ها دارند. طرح  و برنامه هايی که با برخی 

از آنها در ادامه آشنا می شويد. 

  هر روز و از لحظه ای که کيســه زباله به دســت از خانه بيرون می آييم، با فعاليت های معاونت خدمات شهری و 
محيط زيست شهرداری ســروکار داريم و عملکرد اين معاونت چنان با زندگی ما گره خورده که تصور کنيد اگر تنها 
چند ســاعت جمع آوری زباله محله ها با تأخير انجام شود يا اگر يک خيابان نظافت نشود، چه مشکل زيست محيطی 
به بار می آيد. از اين رو عملکرد اين حوزه از مديريت شــهری به نوعی هر روز مورد رصد شهروندان قرار دارد و بايد 
وظايف با کمترين خطا انجام شــود. با توجه به اهميت موضوع سراغ «سيد مهدی صالح زاده» معاون خدمات شهری 
ومحيط زيست شهردار منطقه ۱۳رفتيم که از سال ۱۳۹۶ عهده دار اين مسئوليت است. صالح زاده معتقد است، طرح ها 
و برنامه های اين معاونت هر روز مورد ارزيابی قرار می گيرد و بايد به نحو احســن انجام شود تا منجر به دستيابی  به 

محله ای زيبا، پاکيزه و هوشمند شود. 

منطقه13

پروانه بهرام نژاد

معاون خدمات شهرى و محيط زيست شهردار منطقه13 
از سه اولويت مهم براى محله ها مى گويد

زيبا يى، پاكيزگى 

  فعاليت معاونت خدمات شهری و محيط زيست در چه 
حوزه هايی است؟ 

اين معاونت چندين اداره فضای ســبز، پسماند، زيباسازی، 
محيط زيست، خدمات شهری، ساماندهی و مسيل ها و قنوات را 
زيــر مجموعه دارد که هريک از آنها به تنهايی کلی مســئوليت 
برعهــده دارند که روزانه آن را انجــام می دهند. به عبارت ديگر 
فعاليت معاونت خدمات شــهری و محيط زيست با زندگی مردم 
عجين شــده و ما شــهر را هر روز تميــز و پاکيزه تحويل مردم 
می دهيم اما درست چند ساعت بعد، آن را مملو از زباله و نازيبايی 
تحويل می گيريم اما به نحو احسن و خستگی ناپذير به رسالتمان 
هر روز ادامه می دهيم. فعاليت ما به گونه ای است که مردم ما را 
رصد می کنند و هر روز شاهد اقدامات ما هستند. در اين معاونت 
در بخش های مربوطه برای دســتيابی به اهــداف رويکردهای 
کالنشهر اقدام می کنيم تا اين منطقه همتای ساير مناطق زيبا، 
پاکيزه و هوشمند و برای حضور و  تردد مردم امن و آماده باشد. 

  اقدامات شما در اين معاونت گسترده در کدام بخش 
بيشتر است؟ 

فعاليت اين معاونت گسترده است و در کنار فعاليت های 
روتين و روزمره که برای هريک از اداره ها شرح وظايف 
دائمــی داريم، طرح و برنامه های متعــددی نيز اجرا 
می کنيم. مثًال برای تحقق شعار «تهران شهری برای 
همه»، نقاشی ديواری، نورپردازی و... در منطقه انجام 

می دهيم. شناســايی واحدهای صنفی مزاحم 
و آالينده محيط زيست و انتقال واحدهای 
آلوده به خارج از شــهر و رفع مزاحمت و 
سدمعبر واحدهای صنفی و ايجاد آرامش 
مردم يکی ديگر از فعاليت های ما ســت. 
اين ميان رسيدگی و توسعه فضای سبز 
منطقه نيــز مدنظر بوده تا شــهروندان 
اطمينان خاطر بيشــتری برای گذراندن 
اوقات فراغت در بوســتان ها داشته باشند. 

به طوری که بيــش از ۳۰ هــزار اصله نهال 
امســال در اين منطقه تهيه و کاشته می شود. 
همچنين در حوزه محيط زيست نيز موضوعاتی 
پيگيری می شود تا شــهری پاک، سالم و آباد 
داشته باشيم. اين ميان نظارت و کنترل بررفت 
و روب معابر منطقه و جمع آوری و حمل زباله 
و بررسی مستمر وضعيت کانال ها و مسيل ها 
و اليروبی به موقــع آنها از ديگر اقدامات اين 

معاونت است. 
  اجرای طرح های نگهداشــت شهر 
(پنجشــنبه ها) که از مدتی پيش برگزار 
می شود، به چه صورت بوده و آيا متولی آن 

معاونت تحت پوشش شما است؟ 
در اجرای اين طرح  بقيــه معاونت ها نيز 
به ياری ما می آينــد و ده ها خدمات فوريتی 
با اجرای طرح نگهداشــت شهر در خيابان و 
معابر محله ها ارائه می شود. با توجه به اهميت 
موضوعات مرتبط با حوزه خدمات شهری اعم 

از نظافت، شست وشو، اليروبی، رسيدگی به فضای سبز و پاکسازی 
جداره های شهری و... لزوم ايجاد فضايی پاکيزه و عاری از آلودگی 
برای شهروندان طرح هفتگی نگهداشت شهرداری منطقه ۱۳ از 
ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه هر هفته با نظارت مستقيم شهردار 
منطقه اجرا می شود که در اين طرح که با توجه به آناليز پيام های 
۱۳۷و بازديدهای ميدانی اجرا می شــود، ده ها خدمات فوريتی 
شامل شست وشوی المان های شهری، کيوسک های مطبوعاتی، 
جدول هــا و نرده های ترافيکی، اليروبی کامل نهرها، پاکســازی 
و کند وکوب باغچه ها، تعمير و شست وشــوی مخازن مکانيزه، 
شست وشوی ايستگاه های اتوبوس، لکه گيری آسفالت، رفع نقص 
تابلوهــای ترافيکی، مرمت موانع ارتجاعی، حذف زوايد فيزيکی، 
پاکسازی برچسب های تبليغاتی، کاشت نهال و درختچه، اجرای 
رنگ آميزی کافوهای برق و مخابرات و... انجام می شــود. اجرای 
طرح فوريتی پنجشنبه ها براساس ابالغيه بايد تا ساعت ۱۰:۳۰ 

همان روز به پايان برسد. 
  اين طرح های فوريتی ادامه دار خواهدبود؟ 

بله ادامه دارد چراکه نظافت و رسيدگی به نظافت و پاکيزگی 
شهر تعطيل بردار نيست. 

  درحال حاضر چه طرح های مهمی درکنار امور 
روزمره حوزه شما اجرا می شود؟ 

در راســتای روحيه و نشاط بخشی و رضايتمندی 
شــهروندان بــا بهبودی منظر شــهری چنــد پروژه 
نقاشــی ديواری داريم که بخشی از آنها با مشارکت 
شهروندان و دانش آموزان اجرا می شود. ساخت 
و توســعه بوســتان ها، معرفی زميــن برای 
ســاخت بازار ميــوه و تره بــار در محله های 
کم برخوردار از ســرانه خدماتی، بازسازی و 
احيای قنات های عزيزيه و ســليمانيه نيز 
در برنامــه کاری ما قــرار دارد. ما در اينجا 
۵ قنات  آب ســردار، ترقی، فرح آباد، عزيزيه 
و ســليمانيه را تاکنون شناسايی کرده ايم 
و همچنين ۴مســيل  و ۶ کانال  داريم که هر 
روز آنجا را پاکسازی می کنيم. عالوه بر اينها با 
هدف ساماندهی فعاليت بساط گستران ۳روز بازار 
ايجاد کرده ايم که دوشنبه بازار در انتهای بوستان 
پيروزی، جمعه بازار در مسيل براری و سه شنبه 
بازار هم در محله آشــتيانی برگزار می شود و ما 
برفعاليــت آنها نظارت داريم. ايــن ميان احيا و 
بازســازی بوســتان های منطقه مثل سيمرغ و 
اوستا و همچنين ايمن سازی آبنماها را هم انجام 
می دهيم. طرح کاپ يا همان کاهش پســماند را 
هم به عنوان يکی از مناطق پايلوت اجرا می کنيم 
که اجــرای اين طــرح را در محلــه حافظيه با 
شناسايی، بررسی اطالعات اوليه و ساختار آماده 
کرده ايم که با شــيوع ويروس کرونا کار متوقف 
مانده اســت. درکنار اينها ســاخت بوســتان در 
محله های اشراقی و امامت در برنامه های امسال 
اين معاونــت قرار دارد که بــا تحقق همه اينها 
شاهد محله هايی زيبا، پاکيزه و آباد خواهيم بود. 

طرح هاى اجرايى در سالى كه گذشت
معاونت خدمات شهری و محيط زيست شهرداری منطقه ۱۳ در سالی که گذشت، 
با اجرای فعاليت های متعددی که هريک سهم خوبی در کاهش مشکالت محدوده 
و تزريق نشاط و شادابی و افزايش زيبايی بصری محله ها داشتند، به دنبال رسيدن 
به وضع مطلوب برای ســکونت شهروندان در ســيزدهمين تکه پايتخت بوده است. 
طرح های بزرگ و کوچکی درکنار فعاليت های روزانه و مستمر اداره های زيرنظر اين 

معاونت اجرا شده که برخی از آنها را در ادامه برايتان آورده ايم. 
  ساخت بازار ميوه و تره بار محله آشتيانی صديقيان

  ساخت۴۳ دستگاه آالچيق در بوستان جنگلی سرخه حصار و نواحی 
  اجرای شبکه آبرسانی نواحی چهارگانه

  نصب شير آتش نشانی هيدرانت در بوستان جنگلی سرخه حصار 
  بازپيرايی چاه ها و تجهيز مخزن بتنی و هوشمندسازی چاه ها

  تجهيز و راه اندازی موتورخانه مخازن ژئومبران و بوستان سرخه حصار
  ساخت درب های ورودی بوستان سرخه حصار 
  راه اندازی و برق رسانی مخزن بوستان مهربانی

  جابه جايی تيرهای چراغ برق در بوستان سرخه حصار (۴۳ پايه)
  ايمن سازی آبنماهای منطقه 

  اجرای نقاشی ديواری و پروژه رنگ در شهر
  خريد و کاشت نهال، درخت و درختچه و توزيع نهال

  ساخت و بازسازی سرويس های بهداشتی
  ساخت زمين بازی کودکان در بوستان ها

  نصب مبلمان پارکی و رنگ آميزی الما ن های شهری
  توسعه فضای سبز و ساخت گلجای با شاخه هرس شده درختان

  بازپيرايی شبکه روشنايی نواحی، بزرگراه  ها و بوستان جنگلی
  اجرای طرح پايلوت کاهش پسماند(کاپ)

  اجرای طرح نانوايی های دوستدار محيط زيست 
  ضدعفونی معابربرای مبارزه با ويروس کرونا

  مبارزه شيميايی و مکانيکی با جانوران موذی

و آبادانى

فعاليت اين معاونت گسترده است و در کنار فعاليت های 
روتين و روزمره که برای هريک از اداره ها شرح وظايف 
دائمــی داريم، طرح و برنامه های متعــددی نيز اجرا 
می کنيم. مثًال برای تحقق شعار «تهران شهری برای 
همه»، نقاشی ديواری، نورپردازی و... در منطقه انجام 

می دهيم. شناســايی واحدهای صنفی مزاحم 
و آالينده محيط زيست و انتقال واحدهای 
آلوده به خارج از شــهر و رفع مزاحمت و 
سدمعبر واحدهای صنفی و ايجاد آرامش 
مردم يکی ديگر از فعاليت های ما ســت. 
اين ميان رسيدگی و توسعه فضای سبز 
منطقه نيــز مدنظر بوده تا شــهروندان 
اطمينان خاطر بيشــتری برای گذراندن 
اوقات فراغت در بوســتان ها داشته باشند. 

 هــزار اصله نهال 
امســال در اين منطقه تهيه و کاشته می شود. 
همچنين در حوزه محيط زيست نيز موضوعاتی 
پيگيری می شود تا شــهری پاک، سالم و آباد 

شهر تعطيل بردار نيست. 
  درحال حاضر چه طرح های مهمی درکنار امور 

روزمره حوزه شما اجرا می شود؟ 
در راســتای روحيه و نشاط بخشی و رضايتمندی 
شــهروندان بــا بهبودی منظر شــهری چنــد پروژه 
نقاشــی ديواری داريم که بخشی از آنها با مشارکت 
شهروندان و دانش آموزان اجرا می شود. ساخت 
و توســعه بوســتان ها، معرفی زميــن برای 
ســاخت بازار ميــوه و تره بــار در محله های 
کم برخوردار از ســرانه خدماتی، بازسازی و 
احيای قنات های عزيزيه و ســليمانيه نيز 
در برنامــه کاری ما قــرار دارد. ما در اينجا 

۵
و ســليمانيه را تاکنون شناسايی کرده ايم 

و همچنين 
روز آنجا را پاکسازی می کنيم. عالوه بر اينها با 

هدف ساماندهی فعاليت بساط گستران 
ايجاد کرده ايم که دوشنبه بازار در انتهای بوستان 

ده ها خدمات 
فوريتى با اجراى 
طرح نگهداشت 

شهر در خيابان و 
معابر محله ها ارائه 

و با توجه به اهميت 
موضوعات مرتبط با 

حوزه خدمات شهرى 
انجام مى شود

1 ـ ساخت و توسعه فضاى سبز
 مشخصات: ساخت و توسعه فضای سبز 

در رمپ و لوپ شهيد بابايی 
 مساحت: ۱۸ هزار و ۲۶ مترمربع

  نشانی: بزرگراه شهيد بابايی در محدوده 
منطقه۱۳

2 ـ ساخت و توسعه فضاى سبز اطراف 
بوستان ها و ميدان ها

 مشــخصات: توســعه فضــای ســبز 
بوستان های حافظ، ورزش، فلکه چهارگوش 

 مساحت: ۴ هزار و ۹۰۰ مترمربع
  نشــانی: فلکــه دوم نيــروی هوايــی، 

بوستان های ورزش فلکه چهارگوش

3 ـ بازپيرايى فضاى سبز لچكى 
ترافيكى 

 مشخصات: احيا و بازپيرايی فضای سبز 
نيازمند لچکی های ترافيکی 

 مساحت: ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع 
  نشــانی: ســطح منطقه و محدوده های 

موردنياز

4 ـ تهيه و نصب مبلمان پاركى
 مشــخصات: ۱۵۰ دســتگاه نيمکت و 

۱۰۰ دستگاه مخزن زباله 
 مساحت: -

  نشانی: بوستان های منطقه

5 ـ طراحى و اجراى شبكه آبرسانى 
در نواحى و بزرگراه ها 

چاه ها  هوشمندســازی  مشــخصات:   
واتوماسيون کردن چاه ها با يکديگر و کنترل 
از راه دور، ساخت مخزن بتنی، اجرای شبکه 
آبياری تحت فشــار، نصب کنتور هوشمند، 

بازسازی آبنما و... 
 مساحت: ۵ هزار و ۸۰۰ متر طول 

  نشانی: نواحــی چهارگانه و بزرگراه های 
موردنياز

6 ـ تهيه و كاشت نهال 
 مشــخصات: خريد و کاشــت حدود 

۳۰هزار اصله نهال موردنياز منطقه
 مساحت: ســطح موردنيــاز بوستان ها و 

جنگل سرخه حصار
  نشانی: محدوده منطقه۱۳

7 ـ ساخت فضاى سبز در بزرگراه 
شهيد ياسينى 

 مشــخصات: ايجــاد فضــای ســبز و 
کاشــت انواع نهال و درخــت و درختچه در 

بزرگراه 
 مساحت: دو هکتار 

  نشانی: بزرگراه شهيد ياسينی

8 ـ بازسازى نهر هاى سنگى 
 مشخصات: مرمــت و بازسازی نهرهای 

سنگی جاری برای آبياری 
 مساحت: ده هزار متر طول 

  نشانی: بزرگراه ياسينی، بوستان جنگلی 
سرخه حصار

9 ـ ساخت و بازسازى آالچيق بوستان 
سرخه حصار 

 مشــخصات: ســاخت ۷۵ دســتگاه و 
بازسازی۴۰ دستگاه آالچيق

 مساحت: -
  نشانی: بوستان جنگلی سرخه حصار 

10 ـ بازپيرايى و ترميم و تجهيز 
بوستان ها و فضاى سبز 

 مشــخصات: بازپيرايی معابر بوســتان 
اوستا و بازسازی ساختمان سيمرغ

 مساحت: بيش از ۲هزار مترمربع
  نشــانی: خيابان بصير، خيابان شــواخ، 

بوستان اوستا

11 ـ بازپيرايى و ساخت سرويس هاى 
بهداشتى

 مشــخصات: بازســازی يــا ســاخت 
سرويس های بهداشتی جديد در بوستان های 
نيما، زيتون، شهدا، مهربان و سرخه حصار و... 
 مساحت: متغيــر متناســب با ساخت و 

بازسازی بودن سرويس های بهداشتی
  نشانی: بوستان های منطقه 

12 ـ ايمن سازى مسيل ها و احياى 
قنات ها

 مشخصات: احيای ۴۰۰ متراز قنات های 
سليمانيه و عزيزيه

 مساحت: ۴۰۰ متر
  نشانی: خيابان پيروزی

13 ـ تعمير آبگرمكن هاى خورشيدى 
 مشخصات: تعمير ۱۷ آبگرمکن نيازمند 

بازسازی تا پايان امسال 
 مساحت: -

و  پيــروزی  بوســتان های  نشــانی:    
سرخه حصار

14 ـ ساخت نيروگاه خورشيدى 
 مشخصات: ساخت نيروگاه۲مگاواتی در 
بوستان جنگلی سرخه حصار  تبديل  راستای 

به قطب گردشگری 
 مساحت: -

  نشانی: داخل محدوده قطب گردشگری 

15 ـ ساخت تصفيه خانه مسيل 
سرخه حصار 

مســيل  آب  هدايــت  مشــخصات:   
سرخه حصار برای تأمين ميزانی از آب مورد 

نياز بوستان 
 مساحت: هزار مترمربع

  نشانی: خيابان اطلسی، بوستان جنگلی 
سرخه حصار

16 ـ ساخت بازار ميوه و تره بار
 مشــخصات: معرفــی ۳ زميــن برای 
ساخت تره بار با توجه به درخواست شهروندان 

و شوراياری 
 مساحت: ۳ مرکز در ابعاد متفاوت

  نشانی: محله هــای مورد نياز مثل محله 
امامت

دريچه

مبارزه با كرونا در معاونت خدمات شهرى
معاونت خدمات شــهری و محيط زيست شهرداری منطقه۱۳برای مقابله و کنترل شيوع 
ويروس کرونا اقدامات مســتمر انجام می دهد تا زودتر شر اين ويروس منحوس از اينجا کم 
شود. از اين رو ضدعفونی و گندزدايی از معابر و امکانات شهری مهم ترين اقدام اين معاونت 
اســت که ۱۵ پل عابرپياده و۶۶۴ دستگاه بدنسازی و ۴۲ مجموعه وسايل بازی کودکان در 
بوستان ها هر روز ضدعفونی می شود. اين ميان ۴۴۷ چشمه سرويس بهداشتی، ۷ ايستگاه  
مترو و ۸۲ ايستگاه اتوبوس بی.آر.تی همراه با هزار و ۵۳۰ مخزن زباله اين منطقه و ۵ پمپ 
بنزين محدوده مســتمرگند زدايی می شود. همچنين توزيع روزانه ماسک، لباس مخصوص، 
دستکش، مايع ضدعفونی کننده دست ميان نيروی کارگری و انسانی اين معاونت منجر شده 

در اين مدت مورد جدی ابتال به کرونا ديده نشود. 

قنات آب 5 
سردار، ترقى، 

فرح آباد، عزيزيه 
و سليمانيه 

از مسير 
سيزدهمين تكه 

پايتخت مى گذرد. 

نقاشى ديوارى 3
اكنون در 

محدوده منطقه 
درحال ترسيم 

است. 
كيوسك مطبوعاتى 35

در منطقه 13زير 
نظارت اداره 

ساماندهى فعاليت 
مى كند. 

نفر حدود 800 
نيروى انسانى 

كارگرى فعال در 
حوزه معاونت 

خدمات شهرى 
و محيط زيست 

است. 

تن پسماند 155
در هر روز 

به طور ميانگين 
جمع آورى 
مى شود. 

مگاوات ظرفيت نيروگاه 2
خورشيدى است كه 

به زودى در قطب 
گردشگرى سرخه حصار 

ساخته مى شود. 
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13  8  4 مناطق  فضاى سبز

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

  بــاغ بزرگی در دل محلــه ای قديمی که زمانی 
برای خود بروبيايی داشته، حاال از کم لطفی يا شايد 
هم بی رغبتی ورثه به فضايی متروکه تبديل شــده 
اســت. اين باغ که بيش از ۱۰۰ سال قدمت دارد به 
باغ رئيسی معروف است و نامش را از نام صاحبش 
وام گرفته، اين طور که قديمی های محله گذرپايين 
دوالب می گويند رئيسی از مالکان بزرگ دوالب بوده 
است. هرچه هست اين باغ در دوره کهنسالی عاقبت 
به خير نشــده و درختانش رو به خشکی نهاده اند. 
به طوری که می توان گفت در آينده ای نزديک از اين 
چند درخت باقی مانده هم خبری نخواهد بود. برای 
تهيه گزارش از باغ رئيســی همراه با «کاظم هادی 
دبير شــوراياری محله گذرپايين دوالب  دوالبی» 
ســراغ نگهبان پير باغ رفتيم تا درباره اين باغ که 
برگی از دفتر هويت محله گذرپايين دوالب به شمار 

می آيد برايمان بگويد. 

منطقه14

رحمان پارسا معاون امور مژگان مهرابى
شهرى و فضاى سبز منطقه 14 

وعده اى كه 
عملى نشد 

باغ رئيســی بعد از گذشت سال های 
زيادی هنوز در بالتکليفی به سر می برد. 
در اسفند ماه گذشته شهردار منطقه ۱۴ 
از تملــک آن در آينده نزديک خبرداده 
بود اما از قرار معلوم هنوز برای واگذاری 
آن اقدامی نشده است. اينکه چرا وعده 
تملک باغ رئيسی به سرانجام نرسيد را 
از «رحمان پارسا» معاون امور شهری و 
فضای سبز منطقه ۱۴ جويا می شويم. او 
می گويد: «اقدامات اوليه برای تملک اين 
باغ صورت گرفت و برخالف ســال های 
گذشــته که صاحبان ملــک تمايلی به 

نداشــتند  واگــذاری 
بر ســر فروش آن به 
رســيديم.  هم  توافق 
قرار بود بعد از تعيين 
کارشناســان  قيمت 
دادگستری در صورتی 
که شــهرداری اعتبار 
خريد  بــرای  کافــی 
داشــته باشــد باغ را 

تملک و در غير اين صورت باغی همتای 
آن به صاحبانش هبه کند. اما متأسفانه 
افزايــش روز به روز قيمت باعث شــد 
صاحبان ملک تمايلی به فروش نشــان 
ندهند. برای همين وعــده ای که داده 
بوديم به ســرانجام نرسيد.» او در ادامه 
با بيان اينکه همــه تالش خود را برای 
تملک اين بــاغ می کنيم افزود: «محله 
گذرپايين دوالب با کمبود سرانه فضای 
ســبز مواجه اســت و خريد اين باغ و 
تبديل آن به بوســتان می تواند کمبود 
سرانه فضای سبز محله های گذرپايين، 
جواديه و عارف را برطرف کند. از سوی 
ديگر يک طــرف اين باغ در حاشــيه 
خيابان خاوران قرار دارد و تغيير کاربری 
باغ به بوستان می تواند تأثير زيادی در 
بافت محلی خيابان خاوران ايجاد کند. با 
توجه به اينکه راسته مشاغل صنعتی در 
خيابان خاوران قرار گرفته و چشم انداز 

نازيبايی را به وجود آورده است.

فضاى سبز 25 هزار مترى رئيسى  
رو به نابودى است

نفس
باغ صد ساله

 به شماره افتاد

باغ رئيسی وســعت زيادی دارد. يک سر 
آن به خيابان عارف و ســر ديگرش به انتهای 
خيابان عجــب گل می رســد. از پهنا هم به 
خيابان خــاوران راه دارد. دور تــا دور آن با 
حصار آجری پوشيده شده، برای همين داخل 
آن را نمی تــوان ديــد. ســر در زيبايی دارد. 
حداقل اين طور به نظر می رسد. نيمه پايينی 
در آهنی آن از ورقه ای ضخيم پوشــيده شده 

و نيمــه بااليی آن فرم گل و بته ای دارد. اگر کســی قد 
بلندی داشته باشــد می تواند با ايستادن روی پنجه پا 
درون باغ را ببيند. اما آنچه جلب توجه می کند، تابلوی 
پارک مطلقا ممنوعی است که روی در نصب شده است. 
اين يعنــی اجازه پارک کردن به هيــچ خودرويی داده 

نمی شــود. «کاظم هادی دوالبی» در می زند 
و نگهبان را صدا می کند. نگهبان ۶۰ ســالی 
می شــود که در اين باغ سکونت دارد. با اين 
حال نه کســی نامش را می داند و نه خبر از 
احوالش دارد. حتی هــادی دوالبی که خود 
معتمد محله است هم اسم نگهبان را نمی داند 
و او را عزيز خطــاب می کند. بعد از چند بار 
صدا کردن، صدای لخ لخ کفش های نگهبان 
به گوش می رسد. او پشت در می آيد و به رغم اصرار های 
هادی دوالبی در را بــاز نمی کند. او آنقدر محافظه کار 
است که از پشت در هم ســؤال مان را جواب نمی دهد. 
تنها جمله ای که مرتب تکرار می کند، اين است، «اجازه 

ندارم در را باز کنم.» 

اجازه ندارم در را باز كنم! 

كاظم هادى دوالبى
دبير شورايارى محله

از نگهبان چيزی دســت گيرمان نمی شود. کسی که 
می توانست اطالعات مفيدی درباره باغ به ما بدهد. هادی 
دوالبی هر آنچه می داند را بازگو می کند: «باغ رئيســی 
۲۵ هزار مترمربع وسعت دارد و صاحب آن فردی به اسم 
رئيسی بوده و حاال اين باغ به فرزندانش رسيده است. اين 
باغ بيش از ۱۰۰ سال قدمت دارد. از زمانی که من يادم 
می آيد گلخانه بوده است. ۵۰ – ۶۰ سال پيش محله ما 
اين قدر شــلوغ نبود. تک و ترک مغازه ای وجود داشت. 
دوروبر همه زمين کشاورزی بود. اين باغ هم گلخانه بود. 
از آن گلخانه های باصفا که همه جور گياهی در آن پيدا 

می شــد. هر از چند گاهی هم کســی برای خريد گل يا 
گلدان به اينجا می آمد.» درخت های سر به فلک کشيده 
باغ از دور پيدا هســتند. مثل پسر بچه های تخسی که از 
باالی ديوار ســرک می کشند. بيشترشان زبان گنجشک 
يا کاج هســتند اما بی حال و رنگ پريده. هادی دوالبی 
می گويد: «سال هاســت شــهرداری برای تملک اين باغ 
اقدام کرده امــا صاحبان باغ تمايلی به فروش آن ندارند 
حتی به اين درخت ها آب ندادند. شــهرداری که متوجه 
شد درخت ها در حال خشک شدن هستند مجوز گرفت 

و االن مدتی است به درخت ها آب می دهد.» 

درخت ها را خشك كردند! 

گشــتی در محله زده و از کاسبان درباره 
باغ می پرسم شــايد به نتيجه برسم. بسياری 
از کاســبان بيش از ۲۰ تا ۳۰ سال است که 
در اينجا ساکن هستند ولی درباره باغ رئيسی 
خيلی نمی دانند. يکی شــان نشــانی «محمد 
ابراهيــم گلشــناس» پيرمرد ســالخورده ای 
کــه در همين حوالی مغــازه دارد را می دهد. 
گلشــناس خودش کار نمی کنــد و مغازه به 

دست پسرش «مصطفی» می چرخد. مصطفی می گويد: 
«پدرم خيلی ســرحال نيســت و به دليل بيماری کرونا 
از خانــه بيرون نمی آيــد. اما آنچه او بــرای ما تعريف 
کرده اين اســت که بيشــتر اراضی دوالب و گذر پايين 
زمين های کشاورزی بوده است. در همين محله چندين 
باغ وجود داشــته است. داخل خيابان جنگروی، خيابان 
خاوران و... که همه شان به ساختمان تبديل شده است. 

پــدرم مرحوم رئيســی را نديــده و او از هم 
پدرش شــنيده است. از قرار معلوم رئيسی از 
مالک های بنام گذرپايين دوالب بوده اســت. 
مباشــرانش اين باغ و زمين های اطراف که را 
اداره می کردند و داخل باغ ســبزی و صيفی 
کشــت می شده و البته ميوه هم داشته است. 
اما قبل از انقالب فرزندان مرحوم رئيسی باغ 
را تبديل به گلخانه کردند که تا چند ســال 
پيش هم داير بود. در واقع می خواستند با تغيير کاربری 
فضايی برای ساخت وســاز ايجاد کنند که نشد. االن هم 
که کال متروکه شده اســت. شايد دليلش اين باشد که 
کســی ديگر برای خريد گل به اينجــا نمی آمد.» آنچه 
از گفت وگوها عايدمان شــد، اين است که باغ همچنان 
هويت ناشناخته ای دارد و در بالتکليفی تغيير کاربری يا 

واگذاری به سر می برد.

گلخانه اى كه ديگر نيست

مصطفى گلشناس
كاسب  محله

نداشــتند  واگــذاری 
بر ســر فروش آن به 
رســيديم.  هم  توافق 
قرار بود بعد از تعيين 
کارشناســان  قيمت 
دادگستری در صورتی 

رحمان پارسا
معاون امور شهرى و 
فضاى سبز منطقه 14

هويت محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

موج دوم مهاجرت ارامنه به يكى از محله هاى شرق تهران  
بعد از زلزله بوئين زهرا اتفاق افتاد

فرار از مهلكه به زركش
سارا جعفرزاده

  زرکش، نام محله ای در ناحيه ۲ منطقه ۸ اســت؛ محله ای که با قدم گذاشتن در آن متوجه سکونت ارامنه در اين محله می شويد. اين محله جمعيتی بالغ بر 
۲۱۹۷۹ نفر دارد که غالب آنها را شهروندان ارامنه تشکيل می دهند. البته از حضور اقوام آذری زبان هم در اين محله نمی توان غافل شد. اين محله ۴۲۹۹ مترمربع 
مساحت دارد و مانند بيشتر محله های شهر تهران جزو مناطق حاشيه ای محسوب می شود و دارای زمين های باير بسياری است. حضور ارامنه و ديگر اقوام در اين 
محله و فعاليت آنها برای رونق محله به مرور باعث  آبادانی اين بخش از شهر شده است. برای آشنايی بيشتر با تاريخچه اين بخش از منطقه ۸، پای صحبت های 

ساکنان قديمی محله نشستيم. 

محــدوده فعلی محله زرکــش در ابتدا زمين های 
بايری بود که محله های وحيديه، مجيديه و حشمتيه را 
تشکيل می داد. «آلبرت آوانسيان» يکی از اهالی محله 
زرکش، درباره پيشينه اين محله می گويد: «روزگاری 
در محله زرکش تا چشــم کار می کرد زمين های باير 
بود. خاطرم هست شب ها سگ های ولگرد در اين محله 
در پی لقمه ای غذا می گشتند. وقتی کوچه های محله 
زرکش يک به يک ساخته شــدند، خانه ها آب و برق 
نداشتند و اين محله امکانات رفاهی مناسبی نداشت اما 
کم کم ارامنه ای که در بهجت آباد تهران ساکن بودند به 
مرور به محله زرکش، وحيديه و مجيديه فعلی آمدند و 

اين محله آباد شد.»

سكونت ارامنه در محله زركش 
محلــه  بــه  ارامنــه  ورود  داســتان  شــنيدن 

زرکش هــم خالی از لطف نيســت. 
ارامنه از نقاط مختلف کشور به اينجا آمده اند و محله ای 
جديد را ساخته اند. آوانسيان در اين باره می گويد: «بعد 
از پايان جنگ جهانی دوم، کشور ارمنستان فراخوانی 
برای پذيرش ارامنه از کشــورهای همســايه داد و به 
اين ترتيب، حدود ۳۰ هزار نفر از ارامنه در اين فراخوان 

ثبت نام کردنــد و در نهايت حدود ۲۰ هزار نفر از 
ارامنه ايران به خاک ارمنستان رفتند و به 

دليل زياد شدن تعداد ارامنه، ارمنستان 
پايــان پذيرش ارامنــه را اعالم کرد. 
در ايــن ميان تعــدادی از ارامنه که 
زمين های خــود را در نقاط مختلف 
کشــور فروخته بودند، بــه ناچار در 

بهجت آباد تهران ساکن شدند. عده  ای 
در همان بهجت آباد ماندند و عده ای هم 

بــه دليل ارزان بودن زمين در شــرق 
تهــران در محله های وحيديه، زرکش و 
مجيديه که به عنوان نقاط حاشيه ای شهر 

محسوب می شد، ساکن شدند.»

مهاجرت بعد از زلزله بوئين زهرا 
بخشی از شــهروندان قديمی ساکن محله 
زرکش از بوئين زهرا به اين محله آمده اند. «علی 
قديمــی» يکی از اهالی قديمی محله زرکش، با 
يادآوری اين موضوع می گويد: «بســياری از ساکنان 
قديمــی محله زرکش که در دهه ۴۰ به محله زرکش 
آمدند اهل بوئين زهــرا بودند. آنها بعد از زلزله بوئين 
زهرا از روســتاهای اطراف بوئين زهــرا به اين محله 
آمدند.» به گفته اين شهروند، در حال حاضر جمعيت 
قابل توجهی از آذری زبان ها هم در اين محله 
در همســايگی ارامنه سکونت دارند.» 
او می افزايــد: «ارامنه محله زرکش 
کسب و کار مختلفی در اين محله 
دارند. از شيرينی فروشی گرفته تا 
قهوه فروشــی و پيتزا فروشی جزو 
مشاغلی اســت که توسط ارامنه 
اداره می شــود.» يکــی از داليل 
نامگذاری اين محلــه هم حضور 
پزشک خوشــنامی به نام «حميد 

زرکش» در ايــن محله بوده 
است. 

كليسا ى«سورت تارگمانچاتس» 
يکی از مهم ترين جاذبه های محله زرکش کليسای 
«ســورت تارگمانچاتس» است که قدمت آن به سال 
۱۹۶۸ ميــالدی می رســد. در نزديکی اين کليســا، 
کوچه ای به نام کوچه هلند قرار گرفته است. ۳ کوچه 
هلند، مدرســه ارامنه و زرين کوچه هايی هستند که 
قبل از زلزله بوئين زهرا وجود خارجی نداشتند. اهالی 
علت نامگذاری کوچه هلند را اين گونه بيان می کنند: 
بعد از زلزلــه بوئين زهرا، ملکه هلند بــه ايران آمده 
بود و صليب سرخ اين کشــور به زلزله زدگان کمک و 
بسته های حمايتی ميان آنها توزيع می کرد. ملکه هلند 
بعد از بازديد از زلزله زده ها، زمين های باير شرق تهران 
در محلــه زرکش کنونی را برای زلزله زده ها می خرد و 
دولت هلند خانه هايی را برای اين افراد می سازد و در 
نهايت يکی از اين ۳ کوچه به پاس خدمات دولت هلند 

به نام اين کشور نامگذاری می شود. 

70 خانه در 3 كوچه ساخته شد 
دولت هلند در ۳ کوچه زرين، مدرسه ارامنه و هلند 
حدود ۷۰ خانه ساخت و هنوز هم آجرهای قرمز اين 
خانه ها يادآور آن روزگاران است و کمتر شخص ارمنی 
اســت که از آن روزها خاطره ای نداشته باشد. «گيلدا 
آهانس يانس» يکــی از ارامنه کوچه هلند در اين باره 
می گويد: «دولت هلند در کوچه هلند خانه هايی را با 
نمای آجری ساخت. اســتفاده از آجرهای قرمز رنگ 
در آن زمان مرســوم و به نوعی مد بود. در يک طرف 
کوچه های مدرسه ارامنه و زرين هم خانه هايی توسط 
دولت هلند ســاخته شــده بود. در زمان ورود ارامنه 
زلزله زده بــه محله زرکش هياهويی برپا شــده بود. 
ارامنه زلزله زده ای که خانه و کاشانه شــان ويران شده 
بــود و آنجا را ترک کرده و از آوارگی شــان ناراحت و 
نگران بودند اما در ايــن ميان نمی توان از کمک های 
ارامنه ای که از قبل در محله زرکش حضور داشتند به 

زلزله زده ها چشمپوشی کرد.»  

كوچه هلند ثبت ملى مى شود
سال گذشته بود که «احمد مسجدجامعی» عضو 
کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در 
جريان برنامه تهرانگردی از منطقه ۸ موضوع ثبت ملی 
کوچه هلند را مطــرح کرد. در حال حاضر اين کوچه 
از نظر ســيما و منظر شهری نيازمند اصالح است که 
پس از اصالح، ثبت ملی آن انجام می شود. اين کوچه 
دارای آشــفتگی بصری اســت که با نظر کارشناسان 
اصالح می شــود. ثبت ملی اين کوچه نشانه همکاری 
مشــترک ايران، هلند، مسلمانان و مسيحيان خواهد 
بود. مسجدجامعی، تعويض سنگفرش کوچه و 
شناسنامه دار شدن آن را از جمله مقدمات 

ثبت ملی کوچه هلند عنوان کرد. 
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فرار از مهلكه به زركش
سارا جعفرزاده

نفر از شهروندان 
منطقه ۸، تعداد جمعيت 
محله زرکش را تشکيل 

می دهند. 
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زرکش هــم خالی از لطف نيســت. محــدوده فعلی محله زرکــش در ابتدا زمين های 
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زرکش از بوئين زهرا به اين محله آمده اند. «علی 

کوچه هلند، 
زرين و مدرسه ارامنه 

از مهم ترين نقاط محله 
زرکش است. 

3

مترمربع
 مساحت محله 
زرکش است. 
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امضا
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقاى محمدى تاش
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خبر كوتاه

كاهش كاشت چمن براى 
بهينه سازى مصرف آب

چمن کاری در عرصه های فضای سبز منطقه ۱۵ 
با هدف بهينه ســازی مصرف آب کاهش يافت. 
«رضا دقيقی» رئيس اداره فضای ســبز شــهرداری 
منطقه ۱۵دراين باره گفت: «خشکسالی و کم آبی در 
ايران يک واقعيت اقليمی است و برای مقابله با بحران 
کم آبی، چمن کاری در منطقه کاهش يافته و کاشت 
انواع درخت و درختچه مقاوم با هدف حفظ منابع آبی 
و استفاده بهينه از اين نعمت الهی در دستور کار قرار 
گرفتــه اســت.» او ادامه داد: «اين طرح که شــامل 
کاهش ســطوح چمن کاری و کاشــت گياهان مقاوم 
اســت، باعــث صرفه جويی در مصــرف آب، کاهش 
آلودگــی هــوا، کاهش آلودگــی صوتــی و بصری 
شده اســت.» او افزود: «۸۴ هزار مترمربع از مساحت 
ســطوح چمن کاری شــده با کاشــت ۴۸ هزار اصله 
درختچه و ۱۲ هــزار اصله درخــت کاهش يافت.» 
رئيس اداره فضای سبز شــهرداری منطقه ۱۵گفت: 
«همچنيــن برنامه ريزی برای توســعه فضای ســبز 
شهری، نيازمند رعايت معيارها و استانداردهايی است 
که در گســتره زندگی شهرنشــينی بــا رعايت آنها 

می توان شهر را سرسبز و زنده نگه داشت.»

هويتپيشخوانپيشخوان

مالك لويزان، صدراعظم قاجارى بود
لويزان از محله های قديمی منطقه ۴ اســت که قدمت چند صد ساله دارد. با توجه به درخت 
کهنســالی که در اين  محله بيش از ۳۰۰ ســال قدمت دارد، عمر اين محله به ۳ تا ۴ قرن پيش 
برمی گردد. اراضی اين محله از شمال و جنوب به محله  ازگل و تپه های شمس آباد و از غرب به شرق 
به محله حســين آباد و شيان محدود می شود. اينجا محله ای خوش آب و هواست که در سال های 
دور دهکده ای خوش نشين بوده است. دکتر «منوچهر ستوده» در کتاب خود درباره لويزان نوشته 
است: «جمعيت اين ده ۸۵۷ مرد و ۴۵۵ زن است که جمعًا به ۱۳۱۲ تن می رسند و بيشتر افراد 
بومی هســتند. در جنوب شرقی ده تپه ای است که گورستان عمومی ده است و مرقد امامزاده ای 
بر باالی تپه اســت. محصــوالت اين دهکده غالت و حبوبات اســت. توت فرنگی و گيالس دارد. 
محلی ها به گاوداری مشــغولند. آب بهاره رودخانه شاه آباد به اينجا می رسد و اهالی از آن استفاده 
می کنند. در شرق اين آبادی چهارصددستگاه ساختمان برای کارمندان و درجه داران ارتش ساخته 
شده اســت.» و در کتاب ديگری دراين باره آمده است: «شغل قديمی اهالی لويزان کشاورزی بوده 
و غالت، حبوبات و ميوه هايی مثل توت فرنگی و گيالس کشت می کردند. باغ های لويزان هم از ۲ 
رشته قنات مبارک آباد و حاج قاسمی سيراب می شد. عالوه بر کشاورزی عده ای از روستاييان در 
کارخانه اسلحه سازی و صنايع نظامی کار می کردند که البته خانه های سازمانی لويزان معروف به 
چهارصددستگاه به همين منظور ايجاد شده است.» اما آنچه اهالی روايت می کنند، اينکه زمين های 
لويزان مثل اراضی مبارک آباد جزء امالک «رضا هروی» ملقب به بصيرالدوله بوده است. بصيرالدوله 
۳ دانــگ از عرصه و عيان ده لويــزان را از «عبدالمجيد عين الدولــه» صدراعظم قاجار خريده و 

قديمی ترين مدرسه و زمين قبرستان و مسجد لويزان را وقف کرده است. 

راهنما

منطقه4  رســتوران، کافی شاپ و خانه کودک 
بوســتان بانــوان منطقه ۴ (بوســتان شــهيد 
حديدچی) تجهيز و نواقص موجود رفع شد. به گفته 
«حديثه رفيعی» مدير اداره بانوان شهرداری منطقه، 
اين بوستان در حال حاضر به دستور ستاد ملی مبارزه 
باکرونــا تعطيل اســت اما پــس از بهبــود اوضاع و 
بازگشايی، با همه ظرفيت در خدمت بانوان گردشگر 

خواهدبود. 

بهســازی  منطقه۸  بوســتان های    8 منطقه 
می شــود. با هدف اجرای نگهداشــت شــهر و 
بهسازی بوســتان ها اقداماتی از جمله جانمايی شير 
آبخوری، حذف زوائد فيزيکی، علف کشی و کاشت نشا 

در بوستان ياسمن انجام شد. 

منطقه 13  گل ميخ هــای ترافيکی در خيابان 
ســی متری نيروی هوايی نصب شــد. گل ميخ 
نوعی ســرعتگير و تعيين کننده مرز در مســيرهای 
شــلوغ و پر  تردد و وســيله ای برای کنترل ســرعت 
خودروها است. از اين رو تعداد۶۳ گل ميخ در خيابان 
سی متری نيروی هوايی نصب شد. بهبود عبور و مرور 
شهری در پر  ترددترين نقاط منطقه و حفظ سالمتی 
و آرامش شهروندان از اهدف انجام اين عمليات است. 

منطقه 14  مســافربرهای شخصی حق ورود به 
پايانه شهيد محالتی را ندارند. اداره تاکسيرانی 
بــرای جلوگيری از بی نظمی در پايانه تاکســيرانی و 
همچنيــن رفــع دلخــوری مســافران و راننده به 
مسافربرهای شخصی اجازه ورود به پايانه را نمی دهد 
و در صورت ورود به پايانه، کد تخلفاتی از پليس راهور 

دريافت می کنند. 

منطقــه 15  رونــد تکميلــی ايجاد مســير 
دوچرخه ســواری در خيابان نبــرد، حد فاصل 
خيابان ده حقی تا بقايی در حال انجام است. اين طرح 

توسط ناحيه ۲ شهرداری منطقه ۱۵ اجرا می شود. 

از مردهاى تهران مى ترسم 
کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، مجموعه  
داستان «از مردهای تهران می ترسم» نوشته مهديه کوهی کار 
است که از سوی انتشارات کتابدار منتشر شده و درباره تفکر و 
دغدغه های انسان معاصر در شرايط زيستی جامعه امروز ايران 
است. درباره مضامين اغلب داستان های اين مجموعه می توان 
گفت تأثير متقابل روابط انســانی و موقعيت های جغرافيايی 
در بســياری موارد انکارناپذير اســت و آدم ها در بسياری از 
مواقع سرنوشــتی را پيدا می کنند که اگر در محيط ديگری 
بودند طبعًا اين موقعيت می توانســت متفاوت باشد. بسياری 
از شــخصيت های داســتانی اين کتاب تاوان قرار گرفتن در 

موقعيتی را می پردازند که ناخواسته در آن گرفتار شده اند. کتاب«از مردهای تهران می ترسم» 
پانزده داستان کوتاه دارد که در اغلب آنها، قهرمانان داستان شرايطی را تحمل می کنند که در 
انتخاب آن نقش چندانی نداشته اند. عواملی متعددی آنها را به اين ورطه های اغلب هولناک 
کشانده و همه سعی اين افراد تالش برای سازگاری با شرايط موجود است، چراکه راه بازگشت 
به موقعيت پيش از بحران چندان ســاده نيســت. از شهر هزار رنگ تهران، اغلب، بسترهای 
آســيب خيز برای پس زمينه تعدادی از داســتان ها انتخاب شده و قهرمانان اين داستان ها با 
عوامل دلســرد کننده ای مانند تنهايی، بيماری، روابط سرد و فقر دست به گريبان هستند اما 
عنصر«عشــق» به عنوان محرکی برای ادامه زندگی پر شور در وجود اين افراد همواره جوانه 
می زند. با اين حال، اعتماد بين اين آدم ها تا حدودی کمرنگ شده و آنها گزينه های چندانی 
برای انتخاب مســيرهای خوشبختی ندارند. برای همين، با موقعيت های دشواری که در آن 
گرفتار آمده اند به نوعی کنار می آيند و ســعی می کنند شرايطی را به وجود بياورند که بشود 
ادامه زندگی را با چاشنی عشق و اميد تاب آورد. مهديه کوهی کار، داستان نويس جوانی است 
که توانســته اين موقعيت های بکر داستانی را خلق کند. برخی از داستان های اين مجموعه، 

پيش از اين در جشنواره های ادبی کشوری خوش درخشيده و ديده شده است. 
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الو محله

ارســال  پــى  در  پاسخ مسئول
پيام هاى مردمى به سامانه 137، 3 
خيابان هــاى  در  فلــزى  دريچــه 
مهســتان، بصيرت و اركيده نصب 
شده است. شــهروندان در صورت 
مشــاهده ايــن مــوارد بالفاصله با 

137 تماس بگيرند. 
روابط عمومى شهردارى ناحيه 8 
منطقه4

سرقت دريچه فاضالب
فلزی  دريچه  تازگی  به  منطقه 4
فاضــالب شــهری در برخــی معابر 
خيابان هــای محله حکيميه ســرقت 
شــده و اين موضوع بــرای رفت وآمد 
شــهروندان و   تردد خودروها خطرساز 

است. لطفًا رسيدگی کنيد. 
مهيا فاطمی
ساکن محله حکيميه

با هدف بــه حداقل  پاسخ مسئول
و  آســيب ها   حــوادث،  رســاندن 
جانبــه  همــه  ايمنــى  افزايــش 
توســط  مكــررى  بازديد هــاى 
از  پيشــگيرى  اداره  كارشناســان 
 HSE آسيب هاى اجتماعى و مسئول
صورت گرفته است و موارد ناايمن 
شناســايى شــده و در اسرع وقت 

برطرف خواهدشد. 
مهناز استقامتى، شهردار منطقه 8

افزايش ايمنى مددسراى 
بانوان

با توجه به شرايط شيوع  منطقه 8
بی سرپرســت  بانوان  کرونــا  ويروس 
بسياری به مددسرای بانوان منطقه ۸ 
مراجعــه می کننــد و از مســئوالن 
خواهشــمندم ايمنــی ايــن مرکز را 

افزايش دهند. 
تينا چهرازی
يکی از ساکنان محله نارمک

خدمــات  مأمــوران  پاسخ مسئول
شهرى موظف به نظافت هستند اما 
خود شــهروندان هم بايــد رعايت 
كننــد. جمعيت موش زمانــى زياد 
مى شود كه آلودگى در محله باشد. 
با اين حال براى رســيدگى به پيام 
در  طعمه گــذارى  شــهروندان، 
خيابان هــاى عجــب گل، ســمنان و 

خاوران انجام شد. 
مجيد قنادزاده، شهردار ناحيه 4 

ازدياد موش در عجب گل
اصلی  معضالت  از  يکی  منطقه 14
اهالی خيابان عجب گل، ازدياد موش 
در محله اســت. کنار مخــازن زباله، 
داخل جوی ها  و باغچه ها  تعداد فراوانی 
از آنها ديده می شود و حتی در خانه ها  
و مغازه هــا  هم ورود و دردســرهای 
زيادی را برای کاســبان و اهالی ايجاد 
کرده اند. طعمه گذاری بايد به درستی 

انجام شود. 
سوسن دماوندی
ساکن خيابان عجب گل


