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گفت وگو با مديرعامل شركت ساماندهى و مشاغل شهر تهران درباره 
واحدهاى صنفى پردردسر در محله هاى غرب تهران 

 با ورود بازارهاى تخصصى 
 مزاحم ها مى روند

چند روايت از بازيكن سابق تيم ملى و ساكن شهرك فرهنگيان 
از محله و همسايه هاى قديمى

صفحه ۴

ساکنان قديمی شهرک «فرهنگيان» و «آزادی» در منطقه ۲۱ 
خوب به ياد دارند که ۲ ستاره ســابق فوتبال ايران که عضو 

«تيم ملی» و باشگاه های...

فوتبال مرا از خزانه
به غرب تهران آورد

بانوى هنرمند محله مهرآباد، نخستين
مركز تخصصى معرق چوب منطقه را راه اندازى كرده استمركز تخصصى معرق چوب منطقه را راه اندازى كرده است

فکرش را هم نمی کرد عالقه به چوب های رنگارنگ با شکل های 
مختلف کــه از کودکی با او همراه بوده اســت، روزی عنوان 
هنرمند «معرق کار» را پســوند نامش قرار دهد و هنرجوهای 

بســياری را برای شــاگردی در کارگاه های آموزشی اش 
به صف بکشــاند. «فاطمه محسنی پور»، ۳۵ ساله، 

اصفهانی االصل...

هنر درآمدزايى با چوب

صفحه ۷

صفحه ۱۲
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شــهروندان  اســتفاده  امکان 
مناطق ۵ و ۲۲ در اســتفاده از 
مترو با ايجاد و بهره برداری از خطوط 
ريلی بيشــتر می شــود. به گزارش 
خبرنگار «همشهری محله»، شرکت 
مترو تهران امسال در برنامه اجرايی 
خــود، با تکميل خطــوط ۴، ۶ و ۷ 
متــرو، آغاز خط ۱۰ را در برنامه قرار 
داده اســت و هريــک از خطوط به 
گونه ای از مناطق ۵ و ۲۲ می گذرد. تا 

جايی که به گفته مديرعامل شرکت «راه آهن شهری تهران و حومه»، خط 
۱۰ با ۴۱ کيلومتر طول که از «قنات کوثر» در منطقه ۴ آغاز می شود، پس 
از عبور از منطقه ۲، به مناطق ۵ و ۲۲ می رســد که ســهم هريک از اين 
مناطق از اين خط به ترتيب ۴ و۱۰ ايستگاه است. «علی امام»، هم چنين 
خط ۶ مترو را جزو خطوط تأثيرگذار به ويژه برای مناطق شمالی پايتخت 
و مناطق ۵ و ۲۲ دانست و افزود: «اين خط پس از گذر از ميدان «کاج»، 

خيابان «سرو» و ميدان «کتاب» در 
منطقه ۲ به ســمت بزرگراه آيت اهللا 
هاشمی رفســنجانی و «آبشناسان» 
حرکت می کند و ســپس از مســير 
بزرگراه شــهيد «خرازی» به سمت 
منطقه۲۲ ادامه مســير می دهد.» او 
افزود: «امسال، ۶ ايستگاه از خط ۶ در 
برنامه راه اندازی است که ۴ ايستگاه 
آن در منطقــه ۵ بــوده و محدوده 
ايستگاه «دانشگاه تربيت مدرس» تا 
ايستگاه شهيد «ســتاری» به طول ۷ کيلومتر را شامل می شود.» توسعه 
شمالی خط ۷، از ديگر برنامه های مترو است که از ميدان کتاب به سمت 
«جنت آباد شــمالی» ادامه مســير دارد و از زير بلوار «کوهستان» و دره 
«فرحزاد» عبور کرده و در محل تقاطع «اشــرفی اصفهانی» و «سيمون 
بوليوار» و هم چنين، ميدان دانشگاه آزاد واحد «علوم تحقيقات»، ايستگاه 

دارد و جنت آباد شمالی انتهای خط ۷ خواهد بود. 

تيتر يك

 مترو به منطقه 5 و22 مى آيد

«دشت ارغوان» به بلوار «آوا» آمد
امکان اســتفاده شهروندان از تفرجگاه «دشــت ارغوان» در ضلع شمال بلوار «آوا» فراهم 

شده است. 
شــهردار ناحيه يک منطقه ۲۲ با اعالم اين خبر، گفت: «عمليات ســاخت اين تفرجگاه 
براساس زمان بندی پيش بينی شده در ۳۰ روز کاری به پايان رسيد و اکنون با وجود آنکه مکان 

افتتاح رسمی نشده اما شهروندان می توانند از آن استفاده می کنند.»
«حسام ماليی» با اشاره به اينکه اکنون ساکنان محلی برای تفريح از اين محل بهره می برند، 
افزود: «اين تفرجگاه ۲ هکتار وســعت دارد و برای آن امکاناتی مانند مسير تندرستی، آبنما، 

آالچيق، برج نوری و نيمکت و... پيش بينی شده است.»

22قهوه خانه ها و سفره خانه پلمب شد
بازديدهای دوره ای پليس از اماکن پرخطر در منطقه ۲۱ 
ادامه دارد. رئيس کالنتری «۱۵۰ تهرانســر» با اعالم اين 
خبر، گفت: «يکی از مهم ترين گاليه شهروندان، فعاليت 
قهوه خانه ها به شکل مخفيانه در منطقه ۲۱ است که پس 
از اعالم شــهروندان، از اين اماکن بازديد و سپس پلمب 
می شــوند. اگرچه پلمب، نياز به دستور مقام قضايی دارد 
و تا حدودی زمانبر اســت.» سرهنگ «محمود مالمير» 
با اشــاره به اينکه تاکنون با همکاری مراکز بهداشــت و 
دريافت دستور قضايی از دادستان دادسرای «ناحيه ۱۰» 
کارهای گسترده ای برای مقابله با متخلفان صورت گرفته است، گفت: «از زمان شيوع ويروس 
«کرونا» هر ماه در ۲ مرحله بازديد دوره ای از صنوف پر خطر مانند قهوه خانه ها، ســفره خانه ها، 
کافی شــاپ ها، باشگاه های بدنسازی، غذاخوری ها، رستوران ها و تاالرها انجام می شود و در اين 

ميان ۲۲ قهوه خانه و سفره خانه شناسايی و با دريافت اخطاريه، پلمب شده اند.»

چهره
احمد ناطقى، عكاس و چهره ماندگار جنگ:

دسترسى به برج آزادى 
راحت نيست

يادداشت

نوسازى بافت فرسوده
 با مشاركت مردم

منطقه9

منطقه22منطقه5

بحث نوسازی و ســاماندهی بافت فرسوده 
در  به خصــوص   ۵ منطقــه  محله هــای  در 
محله هايی که روزگاری روستاهای خوش آب 
و هوايــی بوده اند نه تنهــا نگاه مثبت و جدی 
مســئوالن را می طلبد بلکه همــکاری مردم 
در ساخت وســازهای مشــارکتی و توجــه به 
نوســازی اهميت دارد. مسلمًا نگاه تک بعدی 
و واکنش های انفرادی نمی تواند زمينه ساز يک 
نوسازی موفق و پايدار باشد. اکثر اهالی ساکن 
در بافت فرسوده تمايل دارند به صورت انفرادی 
اقدام به بهسازی و نوسازی واحد های مسکونی 
خود کنند و در اين شرايط نيز از سوی دولت 
حمايت هايی در نظر گرفته شــده اســت، اما 
بحث مهم تر انبوه ســازی در اين مناطق است 
تا با رشــد ارتفاعی ســاختمان ها بــا در نظر 
گرفتن اصول شهرســازی جمعيت بيشــتری 
را در خــود جای دهــد و در اين ميان حضور 
انبوه سازان به عنوان سازندگان حرفه ای مسکن 
در بافت های فرسوده به عنوان يکی از راه های 
سرعت بخشيدن به احيای اين بافت ها اهميت 
دارد و  بايد زمينه های حضور آنها فراهم شود. 
چراکــه احيای اين بافت ها بــه همياری تمام 
دســتگاه های اجرايی نياز دارد. در اين شرايط 
اگر حضور انبوه سازان، به عنوان راهی برای حل 
مشکل بافت های فرسوده در نظر گرفته شده 
باشــد، اين نکته نيز بايد مدنظر قرار گيرد که 
تداوم شــرايط نامطلوب اقتصادی، بازنگشتن 
ســرمايه در مــدت زمــان الزم و... از جمله 
مواردی هستند که احتمال حضور انبوه سازان 
را در بافت هــای فرســوده کاهــش می دهد. 
در اين شــرايط ريسک مالی ســرمايه گذاری 
مهم ترين عاملی اســت که ســرمايه گذاران را 
از ســرمايه گذاری در اين مناطق باز می دارد. 
بنابراين با جلب مشــارکت انبوه سازان و ايجاد 
مشــوق های الزم هم بار سنگينی که در دادن 
تســهيالت و مشــوق ها بر دوش دولت است 
سبک می شــود و هم مردم با کمترين هزينه 
و با نظارت و عالقه خودشــان خانه هايشان را 
می ســازند. نکته ديگر اينکه بايد توجه داشت 
انبوه ســازی و مشــارکت در ساخت وساز در 
بافت های فرسوده به خصوص در محله هايی با 
بافت فرســوده تاريخی برپايه اصالت و هويت 
محله شکل بگيرد. هدف شهرک سازی و تغيير 
کالبد يــک محله قديمی نيســت. بلکه نيت 
نوسازی و مناسب ســازی خانه هايی است که 
می توانند در زمان بحران حادثه آفرين باشند. 

تعريض تقاطع بلوار استادمعين با خيابان شهيد نياركى 
مشــکل عرض کــم انتهای بلــوار اســتادمعين به 
درخواست شهروندان و با اجرای عمليات اصالح هندسی 
رفع شــد. شهردار ناحيه يک منطقه ۹ با اعالم اين خبر 
گفت: «مشکل عرض کم انتهای بلوار استادمعين، تقاطع 
خيابان شهيد نوری نيارکی در تماس شهروندان با سامانه 
۱۳۷ و بازديدهای ميدانی توسط شوراياران مطرح شد 
و پس از بررســی کارشناسان، طرح اصالح هندسی اين 
معبر در کمترين زمان به اجرا در آمد.»تقی محمد آقايی 
افزود: «در اين طرح به عرض مســير سواره رو در تقاطع 
خيابان اســتادمعين وشــهيد نوری نيارکی افزوده و پس از آن آســفالت معبر انجام شد تا 

خودروها با ايمنی بيشتری در محل    تردد کنند.»

 تقاطع بلوار استادمعين

هفته گذشــته برج «آزادی» ميزبان 
ناطقی»  از «احمد  نمايشگاه عکسی 
بود که مورد توجه بســياری از چهره های 
هنری قــرار گرفت. ناطقی در نمايشــگاه 
«مشق عشق»، ۳۸ اثر از عکس های مستند 
اجتماعی، از جمله عکس های «پانوراما»، به 
مناســبت اعياد «قربــان» و «غدير» را در 
معــرض ديد عموم قرار داده بود. او ســال 
۱۳۸۵ به عنــوان «چهــره ماندگار جنگ» 
شناخته و موفق به دريافت تنديس «ايثار و 
شجاعت» شــد. او درباره نمايش آثارش در 
برج آزادی می گويد: «مجموعه برج آزادی و 
ظرفيت هايش را از پيش از انقالب اسالمی 
می شناسم، اما موقعيت مکانی مجموعه ای با 
ايــن ظرفيــت و اهميــت، تحت شــعاع 
موضوع های غير فرهنگی بوده است. تا جايی 
که ســاده ترين امکان يعنی ايجاد شرايط 
آسان و بی خطر برای    تردد مخاطبان وجود 

ندارد و مــردم بــرای بازديد از 
نمايشــگاه و امکانات مجموعه 
بايد از ميان وسايل نقليه سبک 
و سنگين در محدوده ميدان 

آزادی عبــور کنند. اين 
معضل موجب می شود 
از  بازديد کنندگان  تا 
برج  بــه  مراجعــه 
منصرف و در نتيجه 
از  هم  هنرمنــدان 
برپايی نمايشگاه در 
اين مکان فرهنگی و 

و  پشــيمان  تاريخی، 
دلسرد شوند.» خبر كوتاه

منطقه۹  مســير دوچرخه ســواری ايمن در 
خيابان «آزادی» تا مهرمــاه به بهره برداری 
می رسد. معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقــه ۹ با اعالم اين خبر، گفت: «عمليات 
ساخت مســير دوچرخه سواری به طول هزار 
و ۵۰۰ متر در خيابــان آزادی محدوده مترو 
«استادمعين» تا خيابان «شهيدان» آغاز شده 
است و با توجه به انجام کارهای زيرساختی 

تا مهرماه به بهره برداری می رسد.»

سميرا باباجانپور
خبرنگار

مجله خبرى مجله خبرى

نصب مخزن آب در سولقان
مخــزن ۵۰۰ مترمکعبی برای انتقال آب به پايين دســت روســتای 
«ســولقان» نصب می شود.  پس از برپايی نشســت، معاون درآمد و امور 
مشترکان منطقه۳ آبفا و بخشدار «کن» پيش بينی شد تا هزار متر زمين 
در اختيــار شــرکت آب و فاضالب قرار گيرد تا بــا نصب مخزنی، آب به 
روستای پايين دست سولقان انتقال يايد. هم چنين، پيش بينی شد برای 

جلوگيری از قطع آب، يک چاه به ژنراتور تجهيز شــود. در اين نشست، 
«احمد صابری» بخشــدارکن، افزود: «خدمات رســانی نامناسب آبفا در 
گذشته منجربه بی اعتمادی روستاييان شده بود اما عملکرد آبفای منطقه 
۳ در ۵ ماه گذشته، به ويژه با اجرای هزار متر لوله گذاری در منطقه روستای 

«امامزاده داود»(ع) برای آبرسانی مطلوب به اين منطقه، ستودنی است. 
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نصب 14 دستگاه «  قطع كن گاز»
دســتگاه «قطع کن گاز» در ۱۴ پست فشار قوی منطقه ۲۱ 
برای جلوگيری از بحران در حوادث نصب می شــود. دبير ســتاد 
مديريت بحران شــهرداری منطقه ۲۱ با اعــالم اين خبر، گفت: 
«تأسيسات گاز، يکی از تهديدهای بزرگ شهر تهران در زمان بروز 
زلزله است و برای کاهش آسيب های اين تهديد، شهرداری منطقه 
۲۱ با همکاری شرکت گاز استان تهران، دستگاه های قطع کن گاز 
در پست های فشار قوی گاز نصب می کند.» «هادی اسماعيلی» با 
اشاره به اينکه ۱۴ پست فشار قوی گاز در منطقه ۲۱ وجود دارد، 
افزود: «دستگاه های قطع گاز با بهره گيری از سامانه هشدار سريع 
در زمان زلزله به صورت سيستماتيک موجب قطع گاز شده و خطر 
را به صفر می رساند و اکنون اين دستگاه در ۲ پست گاز و به مرور 
در ســاير پست ها نصب می شوند.»او در ادامه گفت: «پی گير هستيم تا اين دستگاه ها برای 

پست های برق و آب نيز ايجاد و نصب شوند.»

رفع مشكل 218 نقطه آبگير 
مشــکل ۲۱۸ نقطه آبگير منطقه پيش از آغاز فصل بارندگی 
رفع می شود. شــهردار منطقه ۵ با اعالم اين خبر، گفت: «برنامه 
ما آمادگی کامل برای بارندگی های امســال است، تا با هدايت و 
توزيع آب های سطحی از وقوع سيالب و آب گرفتی معابر در فصل 
بارندگی پيش گيری کنيم.» «فريدون حيدری»، به شناســايی و 
رفع خطر ۲۱۸ نقطه آبگير منطقه اشاره کرد و افزود: «اين نقاط 
به ۳ درجه ســطح بندی شــده اند. البته مشکل ۱۹۸ نقطه آبگير 
در بارندگی ســال گذشته، برطرف شده و مابقی تا پيش از فصل 
بارش ها رفع می شــود.» او با بيان اينکه همه تالش شــهرداری، 
ايجاد محيطی امن برای شــهروندان اســت، گفت: «چند معضل 
و مانع در مســير کانال ها مانند خــروج آب به بيرون از کانال در 
بارش های شــديد داشتيم که بخشی از آن را ســال ۱۳۹۸ و بخش ديگر را امسال برطرف 

کرده ايم.» 

ميز خبر

آموزش رايگان فوتبال 
در وردآورد 

کالس هــای آموزش رايــگان «فوتبال» در 
«وردآورد» برگزار می شود. به گزارش خبرنگار 
«همشهری محله»، شــوراياری محله وردآورد 
با همکاری مربيان رســمی فدراسيون فوتبال، 
کالس هــای فوتبال برای عالقه منــدان برگزار 
می کند. اين کالس ها ويژه سنين ۸ تا ۱۶ سال 
اســت. عالقه مندان برای ثبت نــام می توانند با 
شــماره های ۴۴۹۸۲۰۹۸ يا ۰۹۱۲۵۴۶۶۱۸۸ 

تماس بگيرند. 

«تولدى ديگر» در فضاى 
مجازى

نقاشی «آبستره» با عنوان «تولدی ديگر»، در 
فضای مجازی فرهنگسرای «فردوس» به نمايش 

گذاشته شد.  
به گــزارش خبرنگار «همشــهری محله»، 
نمايشــگاه مجازی «تولدی ديگر» شــامل آثار 
بانوی هنرمند «مرضيه ميرجهانی» برپا شــده 
اســت. مرضيه ميرجهانی از ۲۰ سال پيش در 
حوزه آموزش نقاشی به کودکان فعاليت می کند. 
برگزاری نمايشگاه های انفردای و گروهی مختلف 
از سال ۱۳۸۳ در مراکز هنری و گالری های شهر 
تهران در کارنامه هنری وی به چشم می خورد. 
عالقه مندان برای مشاهده اين نمايشگاه می توانند 
به صفحه «اينســتاگرام» فرهنگسرای فردوس

 ferdoss. farhangsaraa @ مراجعه کنند. 

خبر ويژه   8
سوله بحران در منطقه 5 وجود 
دارد كه به امكانات و تجهيزات 
مورد نياز براى مواقع بحرانى 
تجهيز شده اند. اين سوله ها 

از سوى ستاد مديريت بحران 
شهردارى منطقه آماده شده اند. 

96
پروژه كوچك مقياس در محله هاى 

مختلف منطقه 9 اجرا مى شود. 
شناسايى نيازهاى محله ها با توجه 

به نظر شوراياران، كارشناسان 
دفاتر و حوزه هاى تخصصى 

شهردارى بوده و در 3 مقطع 
زمانى در منطقه 9 پيگيرى 

خواهند شد. 

35
ايستگاه ورزش صبحگاهى با 

رعايت موارد بهداشتى، زير نظر 
مربيان تندرستى شهردارى تهران 

در بوستان هاى سطح منطقه21 
فعاليت خود را از سر گرفته اند. 

ندارد و مــردم بــرای بازديد از 
نمايشــگاه و امکانات مجموعه 
بايد از ميان وسايل نقليه سبک 
و سنگين در محدوده ميدان 

آزادی عبــور کنند. اين 
معضل موجب می شود 
از  بازديد کنندگان  تا 
برج  بــه  مراجعــه 
منصرف و در نتيجه 
از  هم  هنرمنــدان 
برپايی نمايشگاه در 
اين مکان فرهنگی و 

و  پشــيمان  تاريخی، 
دلسرد شوند.»
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سردبير
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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

يکی از مشــکالت و کمبود های جدی منطقه ۲۱، کمبود 
فضاهای رفاهی و تفريحی است. اماکنی که خانواده ها و اهالی 
منطقه برای پر کردن اوقات فراغت خود بتوانند چند ســاعتی 
را در آنها ســپری کنند. يکی از برنامه های اصلی شــهرداری 
منطقه، ايجاد کردن چنين فضاهايی اســت تا شــهروندانش 
برای رفع اين نياز مجبور نباشــند نگاه شان را به ديگر مناطق 
از جمله ۵ و ۲۲ بدوزند و به ناچار تن به ســفری درون شهری 
بدهند. در همين راســتا، پروژه ای مشارکتی با سرمايه گذاری 
بخش خصوصی در داخل بزرگ ترين بوســتان منطقه درحال 
اجرا اســت. رئيس اداره مشــارکت های شهرداری منطقه ۲۱، 
درباره پروژه تفريحی و رفاهی بوستان حضرت خديجه(س) يا 
قوری چای به «همشهری محله» می گويد: «به دنبال پروژه های 
مشارکتی مديريت شهری منطقه، از خرداد ماه امسال، مجتمع 
تفريحی و رفاهی حضرت خديجه(س) در فضايی به مســاحت 
۲هزارمترمربع با سرمايه گذاری بخش خصوصی(به شکل انتقال 
مالکيت) درحال اجرا اســت. اين مجتمع در منتهی اليه غربی 
منطقه و در مجاورت شهرک «غزالی» قراردارد. اين پروژه ۷۵ 
ميليارد ريالی، تاکنون حدود ۵۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشته 
است و تا چند ماه آينده برای استفاده شهروندان به بهره برداری 

خواهد رسيد.» 

 پروژه اى فرا منطقه اى 
«عليرضا حسينی»، درباره بخش های مختلف اين مجتمع 
تفريحی نيز اين گونه توضيــح می دهد: «اين مجتمع تفريحی 
و رفاهی بيشتر در زمينه رستوران و کافی شاپ فعاليت خواهد 
داشــت. عالوه بر خدمات رســتورانی، کافه «کتاب» و «ماهی 
ســرا»، يکســری تفريحات ويژه کــودکان و ورزش های ويژه 
بزرگساالن نيز در نظر گرفته شده است، که چون تاکنون درباره 
آنها به جمع بندی نرسيده ايم و قطعی نشده است، به جزئيات 
آن اشاره نمی کنم. به هرحال، با توجه به اينکه بخش خصوصی 
سرمايه گذاری کرده است بايد فعاليت های آن به گونه ای باشد 
که توجيه اقتصادی داشته باشــد.» رئيس اداره مشارکت های 
شــهرداری منطقه تأکيد می کند که اين مجتمع پروژه ای فرا 
منطقه ای است: «اين مجتمع در حاشــيه بزرگراه قرار دارد و 
عالوه بر شــهروندان ســاکن منطقه، ديگران به ويژه مسافران 
از آنجا اســتفاده خواهند کرد. در واقع اين مجتمع تفريحی و 

رفاهی، يک پروژه فرا منطقه ای است.»

 زمين از شهردارى، ساخت وساز از بخش خصوصى 
حســينی، درباره نخستين جرقه اين طرح نيز به همشهری 
محلــه می گويد: «ابتــدا يک نفــر از بخش خصوصــی برای 
ســرمايه گذاری و اجرای اين طرح به صورت مشارکتی پيشنهاد 
داد. شــهرداری منطقه برای اجرای طرح، فراخوان عمومی داد 
که ۲ سرمايه گذار شرکت کردند. پس از بررسی های انجام شده 
اين پروژه به يکی از آنها واگذار شــد تا به شــکل مشارکتی با 
شــهرداری، اين مجتمع تفريحی و رفاهی را بســازد. مشارکت 
اين گونه اســت که شهرداری، زمين و مجوز بهره برداری از آن را 
می دهد و ساخت وســاز و ديگر کارها و هم چنين بهره برداری از 
آن برای سرمايه گذار خواهد بود. هم چنين، مبلغی به عنوان اجاره 
به شــهرداری پرداخت می شود. اين مشارکت به صورت «انتقال 
مالکيت» است. يعنی پس از گذشت چندسال، مالکيت مجتمع 

به طور کامل برای شهرداری خواهد بود.» 

 ساخت 2 مجتمع درمانى و خدمات خودرويى 
عالوه بر مجتمع تفريحی و رفاهی در محله شــهرک غزالی، 
۲ مجتمع ديگر با کاربری های متفاوت نيز به شــکل مشارکتی 
در دست ســاخت اســت که در آينده ای نزديک آنها هم مورد 
بهره برداری قرار خواهند گرفت. حســينی، درباره اين طرح های 
مشارکتی می گويد: «عالوه بر اين طرح، يک مجتمع درمانگاهی 
در شهرک فرهنگيان و آزادی و يک مجتمع خدمات خودرويی 
در شــهرک استقالل نيز به شکل مشــارکتی در دست ساخت 
است. درباره جزئيات مجتمع درمانگاهی، شهردار منطقه در وقت 
مناسب توضيح خواهند داد. مجتمع خدمات خودرويی در زمينی 
به مســاحت ۱۷۰۰ مترمربع در حال ساخت است و بخش های 
مختلفی از تعويض روغنی گرفته تا صافکاری و نقاشــی در آن 
فعال خواهند شــد. اهالی شهرک اســتقالل در داخل محله به 

چنين مرکزی نياز داشتند.»

 اجراى ده ها طرح ديگر
رئيس اداره مشــارکت ها درباره پروژه مشارکتی ساخت 
پل عابرپياده از شهرک فرهنگيان و آزادی به مترو ورزشگاه 
آزادی هم از سرمايه گذاری چند ميلياردی بخش خصوصی 

خبر می دهد: «ســاخت و نصب اين پل عابرپياده، ۲ ميليارد 
تومان هزينه دارد که شــهرداری چنين پولی نداشت، اما در 
قالب يک طرح مشارکتی با بخش خصوصی، نياز شهروندان 
برطرف شــد. در ازای ســاخت اين پل عابرپياده، برای چند 
ســال اجازه تبليغات محدود روی عرشه پل به سرمايه گذار 
داده شــد. برای اجــرای اين طرح نيز شــهرداری فراخوان 
عمومی داده بود.» حسينی، يک خبر جالب ديگر هم درباره 
طرح های مشــارکتی دارد: «عالوه بر طرح های متعددی که 
به شکل مشــارکتی اجرا شده يا در دست اجرا است، حدود 
۱۰ طرح مشــارکتی ديگر نيز حاضر است که در محله های 
مختلف آغاز و اجرا خواهد شــد و در وقت مناسب جزئيات 

آنها اعالم می شود.»

  در سال های اخير، منطقه ۲۱ با سرعت و شتاب خوبی رو به توسعه و پيشرفت 
است. موتورمحرک اين توسعه و پيشرفت سياست شهرداری در اجرای طرح های 
مشــارکتی است. طرح های عمرانی و رفاهی که گاه در قالب مسئوليت اجتماعی 
اجرا شــده مانند افتتاح بوســتان های «بهمن» و «التيام» در محله شــهرک 
«اســتقالل» و گاه نتيجه سرمايه گذاری بخش خصوصی بوده که افتتاح بازار گل 
و گياه در حاشيه مسير غرب به شرق کيلومتر ۸ «جاده مخصوص» از جمله آنها 
است. اين سياست مثبت و سازنده همچنان از سوی شهردار منطقه ۲۱ و مجموعه 
مديريت شــهری دنبال می شــود و عالوه بر طرح های افتتاح شده يا در دست 
ساخت، همچنان طرح های متنوع ديگری در نوبت اجرا است. از جمله طرح های 
مشارکتی در دســت اجرا می توان به مجتمع تفريحی و رفاهی بوستان حضرت 
«خديجــه»(س) يا «قوری چای»، پل عابرپياده شــهرک «فرهنگيان» به مترو 
ورزشگاه «آزادی»، مجتمع خدمات خودرويی شهرک استقالل و مجتمع درمانی 
شهرک فرهنگيان اشاره کرد که در ادامه بيشتر با آنها آشنا می شويم. مسئوالن 
شهرداری معتقدند با اجرای طرح های مشارکتی شــهرداری و سرمايه گذاران 

خصوصی منطقه ۲۱ متحول می شود. 

مهدى اسماعيل پور

منطقه21
ده ها پروژه هاى مشاركتى در منطقه21 درحال اجراست

 آبادانى محله ها با حمايت 
 سرمايه گذاران خصوصى

استعدادى به نام زمين 
براى جلب سرمايه گذار

حســينی درباره ســبب رونق گرفتن طرح های مشارکتی طی 
سال های اخير، به همشــهری محله می گويد: «با اجرای طرح های 
مشــارکتی، منطقه ۲۱ درحال دگرگون شــدن است. در سال های 
گذشــته، نگاه شهرداران متفاوت بود. به هر حال، در کارهايی از اين 
دست، مدير ارشد يا همان شهردار بايد پاسخگوی تعدادی از نهاد های 
نظارتی باشــد و توضيح بدهد. مديران پيشين ترجيح می دادند وارد 
چنين موضوعاتی نشوند، اماشــهردار فعلی منطقه اين کار را انجام 
می دهد و پاسخگو است. هدف از انجام اين طرح ها بازخورد شهروندان 
و هم چنين ايجاد درآمد پايدار برای شهرداری است که خوشبختانه 
هر ۲ مورد حاصل شــده است. ســود اصلی اين پروژه ها ۶ ـ ۷ سال 
آينده خواهد بــود که مالکيت کامل و بهره برداری از اين پروژه ها به 
شهرداری باز می گردد. در واقع، اين پروژه ها يک سرمايه گذاری امن 
برای شــهرداری تهران است. زمين های باير و بدون استفاده ای که با 
ملک و مجتمع های ساخته شده در آنها، ارزش شان چند برابر خواهد 
شد. از سويی ديگر، وقتی در جايی چند سال يک کار و حرفه انجام 
می شود و حالت بورس پيدا می کند و ارزش ملک باالتر می رود. يکی 
از استعداد های منطقه ۲۱، ســرمايه گذاری زمين های فراوانی است 
که در اينجا وجود دارد و از اين استعداد برای توسعه منطقه و ديگر 

اهداف بلندمدت و کوتاه مدت مديريت شهری استفاده می شود.»

  ساکنان قديمی شهرک «فرهنگيان» و «آزادی» در منطقه ۲۱ خوب به ياد دارند که ۲ ستاره سابق فوتبال 
ايران که عضو «تيم ملی» و باشگاه های «بهمن کرج» و «استقالل» بودند، در دهه ۷۰، چند سالی در اين محله 
سکونت داشتند و به اصطالح بچه محل آنها بودند. «علی لطيفی» و «ستار همدانی»، بخشی از تيم ملی محبوب 
و رويايی جام جهانی فرانســه در سال ۱۹۹۸ بودند. علی لطيفی که متولد ۱۳۵۴ در «اردبيل» است، فوتبالش 
را سال ۱۳۶۸ با تيم جوانان استقالل آغاز کرد و پس از آن از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ به عضويت تيم بهمن کرج 
درآمد و سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ هم بازيکن استقالل بود. در همين سال ها و در اوج شهرت بود که پای او به محله 
فرهنگيان و آزادی باز شد. با ستاره سابق فوتبال ايران درباره آن سال ها هم کالم شديم و خاطرات لطيفی در 

۲۰ تا ۲۵ سال گذشته را دوره کرديم. 

منطقه7

مهدى اسماعيلپور

چند روايت از بازيكن سابق تيم ملى و ساكن شهرك فرهنگيان 
از محله و همسايه هاى قديمى

فوتـبال
مرا از خزانه به غرب تهران آورد

۲۰ تا ۲۵ سال گذشته را دوره کرديم.

كوچ از جنوب شهر به غرب تهران
نکته جالب اينکه علی لطيفی، از جنوبی ترين محله های تهران پايش به يکی از غربی ترين 
محله های تهران باز شــد. جايی که تا پيش از اينکه پايش را در آن بگذارد، نمی دانست کجا 
اســت! با اين وجود و پس از گذشت ســال ها، از روزگاری که در شهرک فرهنگيان و آزادی 
ســپری کرده، هنوز مختصات و مشــخصات محله قديمی اش را به خوبی به ياد دارد. آقای 
فوتباليست ماجرای حضورش در محله شهرک فرهنگيان و آزادی را اين گونه تعريف می کند: 
«اصليتم آذری اســت و بچه محله «خزانه بخارايی» بودم. در ورزشــگاه «مرغوبکار» با تيم 
جوانان اســتقالل و پس از آن بهمن، فوتبالم را آغاز کردم تا اينکه باشگاه بهمن از «تهران» 
به کرج منتقل شــد. رفت وآمد از تهران به غرب تهران برايم ســخت بود. وســيله نقليه ای 
نداشــتم و آن زمان مانند امروز اين همه ايســتگاه اتوبوس و بی.آر.تی و مترو نبود که بتوان 
راحت از اين ســر تهران به آن ســر شهر رفت. ســال ۱۳۷۴ به پيشنهاد و با معرفی دوست 
صميمی و هم تيمی ام در بهمن کرج، برای نخســتين بار به شهرک فرهنگيان و آزادی رفتم 
که آن زمان ۲ محله و شهرک مستقل از يکديگر بودند و يک ديوار آجری آنها را از هم جدا 
کرده بود. «ناصر صادقی»، اصالتا بچه محلــه خيابان «طوس ـ جيحون» در منطقه ۱۰ بود، 
اما چند ســالی بود که پدر و مادرش به شــهرک آزادی رفته بودند و خودش هم در شهرک 
فرهنگيان خانه ای خريده بود. مدتی در اين محله و خانه ناصر صادقی زندگی کردم تا اينکه 
باشگاه بهمن که يک باشگاه حرفه ای بود، اعالم کرد برای بازيکنان تيم در هرکجای شهر که 
بخواهند، خانه ای اجاره می کند. من که از زندگی در شهرک فرهنگيان راضی بودم به همراه 
ســتار همدانی و «يوسف بخشی زاده» درخواســت کرديم تا باشگاه برای ما در اين شهرک، 
خانه تهيه کند. اين طور شد که ساکن شهرک فرهنگيان شدم. تنها مشکل محله در آن زمان 
اين بود که حمل ونقل عمومی اش ضعيف بود و تنها يک ايســتگاه اتوبوس به مقصد ميدان 
«آزادی» داشــت. آن زمان وسيله ای نداشتم و هميشه با تاکسی ناصر، سر تمرين می رفتيم 

و بر می گشتيم.» 

خدا«آقا داداهللا» را رحمت كند
لطيفی، درباره مختصات و مشــخصات شــهرک فرهنگيان در آن سال ها به «همشهری 
محله»، می گويد: «آن زمان هنوز پمپ بنزينی ساخته نشده بود. خانه ها هم يک و ۲ طبقه 
بيشــتر نداشتند. دورتا دور شهرک ديوارکشيده بودند و ورودی اصلی و تنها ورودی ماشين 
رو هم از بلوار «شيشــه مينا» بود. از ســمت بزرگراه «تهران – کرج» نيز يک ورودی بسيار 
کوچکی وجود داشت که يک نفر به زور از داخل آن رد می شد. شهرک فرهنگيان با يک ديوار 
از شــهرک آزادی جدا شده بود. تنها در يک قسمت کوچک، ديوار را خراب کرده بودند که 
از آن حفره، امکان رفت وآمد به محله مجاور فراهم شده بود. ورودی شهرک، نگهبانی داشت 
که همه ورود و خروج ها را چک می کرد و اجازه وارد شــدن افراد غريبه را نمی داد. نگهبان 
محله، پيرمردی به نام «آقا داداهللا» بود که شــنيده ام به رحمت خدا رفته است. شهرک آن 
زمان تنها يک معبر اصلی داشــت و اين همه خيابان کشــی نشده بود. بعدها يک خيابان از 
داخل شــهرک به بزرگراه تهران ـ کرج کشيده شد و چند خيابان ديگر ايجاد کردند. وسعت 
و جمعيت محله نيز نســبت به آن ســال ها چند برابر شده است. ديوار های شهرک برداشته 
شد و شهرک فرهنگيان و آزادی به هم اتصال پيدا کرد. به جای خانه های يک و ۲ طبقه در 
شــهرک فرهنگيان و آزادی، خانه های آپارتمانی ساخته شد. در بخش هايی از محله هم که 
آن زمان ساخت وســاز ممنوع بود، ساخت وســاز انجام گرفته که اين موضوع موجب شده تا 
جمعيت و وســعت محله بسيار زياد شود. اگر بگويم اکنون ۵ برابر آن سال ها است، اغراق و 

مبالغه نکرده ام!  »

 با 4 ميليون تومان مى توانستم خانه دار شوم
حدود ۱۱ ســال می شــود که علی لطيفی از محله شهرک فرهنگيان کوچ کرده است. او 
يک پيشنهاد شگفت ـ انگيز برای خريد خانه در شهرک فرهنگيان داشت که آن را نپذيرفت 
و اکنون از تصميم خود در ۱۱ ســال پيش، پشــيمان به نظر می رسد: «تا سال ۱۳۷۸ که 
می خواســتم برای ادامه فوتبالم به «اروپا» و باشــگاه «آدميراواکر اتريش» بروم در شهرک 
فرهنگيان زندگی می کردم. وقتی «لژيونر» شدم، خانه استيجاری را پس دادم. همان زمان، 
صاحب خانه به من پيشنهاد داد تا خانه را از او بخرم. خانه ای حدود ۱۲۰ متری را به مبلغ ۴ 
ميليون تومان به من می فروخت که قبول نکردم. تصميمم در آن زمان اشتباه بود و هنوز که 
هنوز است، مستأجر هستم. درحالی که می توانستم آن خانه در سال ۱۳۷۸ خريداری کنم.» 

 محله اى فرهنگى همراه با آرامش و امنيت
بازيکن ســابق تيم ملی، هنوز از سال هايی که ساکن شهرک فرهنگيان بود، به نيکی ياد 
می کند: «آن زمان ساکنان شهرک فرهنگيان، همان گونه که از اسمش پيدا است، معلم های 
بازنشســته بودند. برای همين، فضای شهرک سالم و تميز و فرهنگی بود. خانواده در کمال 
آرامــش در کنار هم زندگی می کردند و تجربه کردن چنين فضايی، به واقع لذت بخش بود. 
فوتبال، من را از جنوب شهر و محله خزانه بخارايی به شهرک فرهنگيان و غرب تهران آورد. 
اما واقعًا از اينکه در چنين محله ای زندگی می کردم، خوشــحال و راضی هســتم و اگر زمان 
به عقب بازگردد، باز هم از بين همه محله های تهران، همان شــهرک را انتخاب می کنم که 
آرامــش و امنيت و صفا و صميميت بين اهالی آنجا وجود داشــت که همين ها از هرچيزی 

بيشتر ارزش دارد.»
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

شهرزيبا، يکی از محله هايی است که به ظاهر در 
چند سال گذشته توسعه پيدا کرده است. اين توسعه 
که بيشــتر در بخش های غربی و جنوبی آن اتفاق 
افتاده است، هيچ ارتباط هويتی با بافت مرکزی اين 
محله ندارد. «جواهر نصيحت کن » از اعضای شورای 
محلی در دوره قبل در اين باره می گويد: «اين محله 
که بخشی از اراضی کن محسوب می شد و به سبب 
قابل کشــت نبودن به «چاله سنگی» معروف بود، 
در دهه ۳۰ و همزمان با توســعه شهرک سازی در 
تهــران، به وجود آمد. تبديل محله چاله ســنگی 
به شــهرزيبا، حکايت خاص خود را دارد. در سال 
۱۳۳۶ با طراحی مهندسان ايتاليايی، اين شهرک به 
بهره برداری رسيد و در اختيار کارمندان دولت قرار 
گرفت. طراحی قرمز رنگ ساختمان ها، نماسازی و 
البته ايجاد نوع جديدی از شهرسازی در اين محله 
موجب شد تا توجه بسياری به اين محله جلب شود 
تا ديگر مردم، اين محله را به نام شهرزيبا بنامند و 
نام چاله سنگی به حافظه تاريخ سپرده شود. همان 
سال ها، جذابيت اين محله به قدری بود که عروس 
و دامادها برای فيلم های عروسی شــان در کوچه و 
خيابان های شهرزيبا قدم می زدند و ساختمان های 
رنگارنگ اين محله لوکيشن بسياری از فيلم ها ی 

قديمی بود.»
اما اين، تنها چهره بزک کرده شــهرزيبا است. 
امروز شهرزيبا سيمای فرتوتی دارد. پس از گذشت 
بيش از ۶۰ ســال از ســاخته شــدن اين محله، 
ساختمان ها از رنگ و رو افتاده اند، سيستم های برق 
کشی، لوله کشــی آب و فاضالب نوسازی نشده اند 
و پی های ســاختمان استحکام گذشــته خود را 
ندارند. با توجه به عمر مفيد ۴۰ ساله ساختمان ها 
در تهران، به نظر می رســد ســاختمان های محله 
شــهرزيبا تا همين امروز، بيش از ۲۰ سال بيشتر 
عمــر کرده اند و بايــد در چند ســال آينده برای 

نوسازی آنها فکری اساسی کرد. 

چهره خميده حصارك و مرادآباد
 سال ها پيش مردم مرآد آباد در قلعه ای رعيتی 
زندگی می کردند که امروز هســته مرکزی روستا 
اســت. تغيير و تحوالت روســتا در طول سال ها، 
کم کم مراد آباد را توســعه می داد تا اينکه در دهه 
۶۰ رشــد بافت شــهری در تهران راه توسعه را بر 
مردم اين روســتا بســت. بر زمين خوردن کلنگ 
دانشگاه «آزاد اســالمی» موجب شد تا مردم اين 

روستا، رشد و توسعه را به شکل ناهنجاری تجربه 
کنند. محدوديت های ساخت وساز در روستا، وجود 
معابر باريک و البته ساختمان های قديمی آن هم 
در ارتفاعات کوه نشان از محله ای نيمه فرسوده در 

منطقه ما دارد که توجه جدی می طلبد. 
وضعيت محلــه حصارک نيز دســت کمی از 
مراد آباد ندارد. همان گونه که اشاره شد، با ساخته 
شدن دانشگاه آزاد، مسير دسترسی اين ۲ روستای 

همجوار قطع و توســعه هر ۲ روســتا با مشکالت 
جدی روبه رو شــد. «نصر اهللا  حصارکی » از اعضای 
شوراياری محله می گويد: «امروز محله حصارک، 
روســتای کوچکی نيســت که اطراف چشمه پر 
آب شــکل گرفته اســت. حصارک امروز نه ديگر 
چشمه جوشــان آبی دارد و نه زندگی مردمش با 
کشــاورزی و دامداری می گذرد. حصارک در اين 
ســال ها با بی توجهی مديريت شــهری به يکی از 
محله های نيمه فرسوده غرب منطقه تبديل شده 
است. خيابان های صعب العبور محله، ساختمان های 
قديمی که به داليل مختلف مانند نداشــتن اجازه 
ساخت، نداشتن سند قطعی ملکی و... سال ها است 

به حال خود رها شده اند.»

 اصالت و فرسودگى در كن
محله کن با پيشــينه زياد خود، امروز از نظر 
بافت شهری يکی از فرسوده ترين نقاط منطقه و 
البته تهران اســت که فرسودگی آن دست کمی 

از منطقــه ۱۲ تهران نــدارد. «عليرضا بزرگی » 
دبير شوراياری محله می گويد: «امروز محله کن، 
بيش از ۳ هکتار بافت فرســوده مصوب و بيش 
از ۸۰ هکتــار بافت فرســوده در انتظار تصويب 
دارد که اين وسعت، بی توجهی مسئوالن شهری 
در ســال های گذشته نسبت به نوسازی محله را 

نشان می دهد. 
ســاختمان هايی در کن با قدمت ۳۰۰ تا۴۰۰ 
سال وجود دارد که با بازسازی اندکی، هنوز محل 

زندگی مردم است. 
متأســفانه نبود برنامه ريزی های جامع برای 
محله کن، موجب شــده است در طول سال های 
گذشته، هم بافت روســتايی کن از بين برود و 
هم به موازات آن بافت شهری توسعه پيدا نکند. 
امــروز مناطق عمــده ای از محله کن جزو بافت 
فرســوده هســتند که با تالش های انجام شده، 
حدود ۳هکتار از اين بافت به عنوان بافت فرسوده 

شناخته شده است.»

  منطقه ۵ با داشتن ۲۹ محله يکی از مناطق بزرگ تهران به حساب می آيد. با وجود اينکه 
رشد و توسعه منطقه ۵ تهران پس از دهه ۵۰ اتفاق افتاده است و در ظاهر منطقه ای با خيابان ها 
و کوچه های نوساز به نظر می رســد اما محله های اصيل و قديمی مانند «کن»، «باغ فيض»، 

«حصارک»، «مراد آباد» و «شهرزيبا»، سال ها است زير سايه فرسودگی پنهان شده اند. 

سميرا باباجانپور

باال و پايين هاى نوسازى 
«عليرضا حســن زاده»، کارشناس دفتر توسعه و 
نوســازی منطقه ۵، درباره اينکه محله های فرسوده 
در منطقه چگونه بايد نوسازی شوند، می گويد: «در 
روند نوسازی غير از شهرداری، دستگاه های ديگری 
از جملــه بانک ها بــرای دادن اعتبــارات الزم بايد 
همکاری کنند. از ســال ۱۳۹۳ مقرر شــده در کل 
کشور، هر سال، به ۳۰۰ هزار بافت فرسوده بين ۳۰ 
تا ۵۰ ميليون تومان وام داده شــود. در حال حاضر، 
محله کن ۱۱۷ پالک فرســوده دارد که می توانند از 

اين تسهيالت استفاده کنند.» 
او به يکی از مشــکالت مهم اشــاره می کند که 
مانع نوســازی بافت های فرسوده اســت: «ما چند 
مانع بزرگ در چنين محله هايی داريم. شــهرداری 
نمی توانــد جوازی صــادر کند چون ســندی برای 
ملک ها وجود ندارد. ســند نيست، چون مالکيت اين 
امالک هنوز قطعی نشــده اند. ريزدانگی قطعات نيز 
يکی از اين مســائل اســت. بايد اين امالک تجميع 
شــوند تا معبر آزاد و بافت هم نوسازی شود. وقتی 
تجميع می شود، از ۵ پالک ۳ پالک سند دارند و ۲ 
پالک ســند ندارند. اگر برای اينها جواز صادر شود، 
در آينده برای سند گرفتن در اداره ثبت، گره کوری 

به وجود می آيد که ديگر قابل حل شدن نيست.» 

باال و پايين هاى نوسازى 

نگاهى به بافت فرسوده منطقه 5 
كه سال ها از نگاه كارشناسان دور مانده است

فصل خزان 
محله هاى قديمى

دفاتر نوسازى و رسيدگى به وضعيت بافت 
فرسوده منطقه 5

محله کن، محله ميانده، جنب زينبيه(س). شماره تماس: ۴۴۳۲۴۳۸۴
دفتر نوسازی محله حصارک تعطيل شده است. نصراهللا حصارکی دبير شوراياری 
محله می گويد: «چند ســالی اين دفتر فعال بود اما ۶ ماه پيش تعطيل شد. مدتی 

قبل اعالم کردند دوباره قرار است فعاليت کند که هنوز خبری نيست.»
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هم محله اى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

روی ميز کارش خيلی شــلوغ است. تکه های 
چوب بلوط، گردو و سيب، تيغه های کمان اره و پايه 
بلندش کنار هم، نامرتب قرار دارند.  محسنی پور، 
روی صندلی ويژه کارش می نشــيند و گفت وگو را 
با بيان اين جمله ها آغاز می کند: «۱۵ سالم بود که 
خيلی اتفاقی از طريق يکی از دوستانم با معرق آشنا 
شدم. پيش از اين آشنايی، هنر در خانواده ام جايگاه 
ويژه ای داشت. مادرم به خياطی و پدرم به ساخت 
وســايل تزيينی با استفاده از ســيم های مفتولی 
می پرداخــت.  تبحر آنهــا را که می ديدم، تصميم 
گرفتــم معرق را خيلی زود به صورت تخصصی فرا 
گيرم. بنابراين پی يک آموزشــگاه معتبر گشتم. 
متأســفانه نه در محدوده محلــه مهرآباد و نه در 
محدوده منطقه ۹ يک آموزشگاه خوب پيدا نکردم. 
برای شرکت در کالس ها بايد مسافت زيادی را طی 
می کردم تا به مناطق شمالی شهر برسم و به سبب 
عالقه ام اين کار را با پشــتکار و شوق فراوان انجام 
مــی دادم. آمادگی برای حضور در کنکور، برايم در 

پرداختن به معرق، وقفه ای به وجود آورد. 
در دانشگاه در رشــته تحصيلی مورد عالقه ام، 
زبان فرانسه که قبول شدم دوباره با انگيزه بيشتری 
هنر معــرق را دنبال کردم. ابتدا مدرک درجه ۲ و 
کمی بعد مدرک درجه يک اين رشته را گرفتم. به 
تدريج هنرجو هم پذيرفتم. اما در نهايت، به دنبال 
راه اندازی يک کارگاه به معنای واقعی و تخصصی 
معرق بودم. کارگاهی که هم به شايستگی، هنرجو 
در آن تربيت شــود و هم هنــری را زنده کند که 
سال ها از فراموش شدن آن می گذرد. دست آخر، 
از  را  دلخواهــم  کارگاه 
پيش  سال   ۲ حدود 
کردم.  راه انــدازی 
در محله مهرآباد 
ن  عالقه منــدا
زيــادی به اين 
هستند.  رشته 
تنها  بســياری 

به ســبب عالقه ای که به معرق دارند در کالس ها 
حضور پيدا می کنند و تعدادی نيز برای راه اندازی 
کسب و کارهای کوچک خانگی در کالس ها حاضر 

می شوند.»

بركت نذر هنرى
بانوی هنرمند هم محله ای کمی روی صندلی اش 
جابه جا می شــود و در ادامه، از روزهايی که بانوان 
سرپرست خانواده يا عالقه مندانی که بضاعت مالی 
مناسبی نداشتند و هنرجوهايش بودند، می گويد: 
«آمــوزش به افــرادی که به هر دليــل (عالقه يا 
درآمدزايی) به اين هنر گرايش پيدا می کنند، نوعی 
نذر معنوی اســت. برای همين رايگان آن را انجام 
مــی دادم. آن هم در روزهايی که شــايد خودم به 
درآمدزايی نياز داشــتم. ولی واقعيت اين است که 
انجام اين گونه امور خيرخواهانه، برکتی را به سوی 
زندگی فرد روان می کند که با درآمدهای آن چنانی 
هم برابری نمی کند. برای مثال، اگر هزار تومان در 
مــاه کار می کردم آن هزار تومان به قدر ۱۰۰ هزار 
تومان برايم برکت داشــت.» محسنی پور به برکت 
و آثار همفکری و همــکاری در امور خير و هنری 
نيز اشاره می کند و می گويد: «پای نذر معنوی در 
امور هنری که در ميان باشــد، انگار فکر افراد هم 
برای ايده پردازی خــوب کار می کند. برا ی مثال، 
بهترين و پرفروش ترين آثار من زمانی شکل گرفتند 
که بــه برکت نذر معنوی به هنرجوهای عالقه مند 
و کم بضاعت، آموزش رايگان می دادم. طراحی آثار 
پرفروش مانند جعبه های جواهر، اکسســوری ها و 
هدايای مناسبتی و غيره از جمله اين سفارش های 
پرطرفدار هســتند که هنوز هم بازار فروش خوبی 
دارند و برای گروه ما سودآوری می کنند. از سويی 
ديگــر، اين تجربه را دريافته ام که هنرهای قديمی 
بايد باســليقه ها و عالقه های روز، پيــش روند تا 
هم همه ابعاد آن به درســتی معرفی شــود و هم 
درآمدزايی از هنر که به گمان بسياری امکان پذير 

نيست، شکل گيرد.»

سحر جعفريان

بانوى هنرمند محله مهرآباد، نخستين
مركز تخصصى معرق چوب منطقه را راه اندازى كرده است

هـنر درآمدزايى
 با چوب

پروتكل هاى آموزشى در روزهاى كرونايى
شــيوع «کوويد ۱۹» بر شــيوه ارائه آموزش های 
تخصصی معرق اين هنرمند کارآفرين محله مهرآباد، 
تأثيرهای خود را داشته است. محسنی پور در اين باره 
می گويد: «از زمان شــيوع بيماری کرونا، جلســات 
کارگاه های آموزشــی خود را با رعايت فاصله گذاری 
فيزيکی و بهداشتی برگزار کردم. به اين ترتيب، حجم 
کار و زمانی که بايد صرف می کردم، بيشــتر شد. اما 
به گمانم اين بخشی از مسئوليت اجتماعی است که 
هريک از ما به وقت بحران بايد به آن توجه داشــته 
باشــيم. ارائه آموزش به صورت آنالين و مجازی هم 
جزوی از برنامه ام بوده اســت. آموزش مجازی خود 
يک تخصص اســت که کرونا ثابت کــرد بايد به آن 
به عنوان يک ضرورت، اهميت داد. برای همين تصميم 
گرفتم پس از دريافت نشــان هنر از سازمان فنی و 
حرفه ای و نيز صنايع دستی کشور که دامنه اطالعاتم 
در هنر معرق را افزايش می دهد، دوره هايی را پيرامون 

شيوه های آموزش مجازی علوم مختلف بگذرانم. به 
هر حال خواسته و ناخواسته وارد عصری شده ايم که 
کرونا مزيد بر علت شد تا زيست الکترونيک و مجازی 
را دقيق تر تجربه کنيم.» او هم چنين ادامه می دهد: 
«اکنون که قرار است اين هنر قديمی و سنتی را به 
روشی نوين آموزش دهيم، بايد توجه داشته باشيم 
که مورد تحريــف و تغيير قرار نگيرد. بســياری از 
نکات آموزشی هســتند که به درستی و روشنی در 
آموزش های آنالين و مجازی مطرح نمی شوند. همين 
قضيه سبب می شود تا اين هنر با اصالت، دستخوش 
تغييراتی شــود که به اصل و اســاس آن آســيب 
می رساند. برای همين است که می گويم آموزش های 
مجازی در عصر نوين يا در اصطالح، عصر کرونايی، 
بايد تخصصی باشند. مربيان در هر رشته و علمی بايد 
به اين درک برسند که روش آموزش به اندازه خود آن 

رشته و علم، نياز به تخصص و مهارت دارد.»

شيوه های آموزش مجازی علوم مختلف بگذرانم. به 
هر حال خواسته و ناخواسته وارد عصری شده ايم که 
کرونا مزيد بر علت شد تا زيست الکترونيک و مجازی 
را دقيق تر تجربه کنيم.» او هم چنين ادامه می دهد: 
«اکنون که قرار است اين هنر قديمی و سنتی را به 
روشی نوين آموزش دهيم، بايد توجه داشته باشيم 
که مورد تحريــف و تغيير قرار نگيرد. بســياری از 
نکات آموزشی هســتند که به درستی و روشنی در 
آموزش های آنالين و مجازی مطرح نمی شوند. همين 
قضيه سبب می شود تا اين هنر با اصالت، دستخوش 
تغييراتی شــود که به اصل و اســاس آن آســيب 
می رساند. برای همين است که می گويم آموزش های 
مجازی در عصر نوين يا در اصطالح، عصر کرونايی، 
بايد تخصصی باشند. مربيان در هر رشته و علمی بايد 
به اين درک برسند که روش آموزش به اندازه خود آن 

صفر تا صد معرق چوب
معــرق در لغت به معنــای «هر چيز 
رگه دار» اســت که هنر چيدمان تکه های 
ظريف در کنار يکديگر محسوب می شود. 
البته تاريخ دقيقی از پيدايی و جغرافيای 
ظهور آن به درستی ثبت نشده است. اما 
در ايران، دوران سلسله های «سلجوقيان» 
و «تيموريــان» را اوج بهره گيری از هنر 
معرق در ســاخت مناره هــا و گنبدهايی 
بــا پوشــش های تزيينی معرق کاشــی 
(کاشــيکاری) می دانند. بنابراين معرق را 
می توان به چندين شــاخه تقسيم کرد. 
معرق با کاشی، چرم، پارچه، فلز، خاتم و 
چوب که پرپيشينه ترين آنها همان معرق 
با چوب نــام دارد. ابزار اصلی اين هنر که 
گروهی از باستان شناســان در اســنادی 
تاريخی، ريشه آن را به ۳ هزار سال پيش 
در «شــوش» تخمين زده اند، کمان اره، 
تيغه های مختلف در ســايزهای متنوع، 
چوب های گوناگون، پرس دستی، گاز انبر، 
مته، کاربن، چسب چوب، تيزک و چکش 
است. ظرافت و زيبايی معرق زمانی جلوه 
می کند که هنرمندان، شمايل يک طرح 
را با اســتفاده از رنگ هــای طبيعی انواع 
چوب های گردو، افرا، عرعــر، ون، نارنج، 
ليمو، اقاقيا، زيتون و سماق، آلبالو، و بادام، 
چنار و بســياری ديگر به نمايش بگذارند. 
پرداختــن به معــرق با چــوب می تواند 
به عنــوان يک منبــع درآمدزايی خانگی 
تلقی شود که با سرمايه ای اندک حتی در 
صورت نوســان بازار، اميد به برقراری آن 

همچنان پابرجاست. 

آموزش به افرادى كه 
به هر دليل (عالقه يا درآمدزايى) 
به اين هنر گرايش پيدا مى كنند، 

نوعى نذر معنوى است. 
براى همين رايگان آن را انجام 

مى دادم

  فکرش را هــم نمی کرد عالقه به 
چوب هــای رنگارنگ با شــکل های 
مختلف کــه از کودکی بــا او همراه 
بوده اســت، روزی عنــوان هنرمند 
«معرق کار» را پسوند نامش قرار دهد 
و هنرجوهای بسياری را برای شاگردی 
در کارگاه های آموزشــی اش به صف 
بکشــاند. «فاطمه محسنی پور»، ۳۵ 
ســاله، اصفهانی االصل، ساکن محله 
زبان  رشته  دانش آموخته  «مهرآباد»، 
«فرانسه»، نزديک به ۱۵ سال است به 
ساخت آثار هنری از چوب های مختلف 
مشغول و هنرمندان محلی بسياری را 
پرورش داده اســت. او سال گذشته، 
نخستين کارگاه تخصصی معرق منطقه 
در محله مهرآباد را راه اندازی کرد به 
اميد آنکه اســتعدادها در اين زمينه 
شناسايی شــوند و به خوبی پرورش 
يابند. کارگاه تخصصی معرق تا پيش 
يکی  ويروس»  «کرونا  شــبيخون  از 
از شــلوغ ترين کارگاه های آموزشی 
در محله مهرآباد محســوب می شد 
که اکنون در ايــن روزهای کرونازده، 
جلســات آن با رعايت فاصله گذاری 
فيزيکی و بهداشــتی برگزار می شود 
و هنرجوهای اين هنر چوبی و سنتی 
يــا در کارگاه ها حضــور می يابند يا 
آن  مجازی  فشــرده  آموزش های  از 
اين نخستين  به  بهره می گيرند. سری 
کارگاه تخصصــی معــرق چوب در 
محله مهرآباد می زنيم و ساعتی را به 
گفت وگو با بانوی هنرمند و کارآفرين 

هم محله ای می گذرانيم. 
گفت وگو با بانوی هنرمند و کارآفرين 

هم محله ای می گذرانيم. هم محله ای می گذرانيم. 

هم محله اى مرداد 1399  شماره764
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

سردبير روزنامهصفحه آرا

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

  سوهان روح و روان هستند و از سويی ديگر، زخم عميقی بر پيکره 
شهر زده اند. برای همين، بودنشان در مجاورت بافت و منازل مسکونی 
دردسر ساز شده است. کارشناســان و مسئوالن مديريت شهری باور 
دارند که جای آنها در شهر نيست و بايد هرچه زودتر سايه سنگينشان 
را از سر اهالی شهر کم کرده و در محل ديگری بساط کسب و کارشان 
را پهن کنند. شايد به همين دليل اسمش را گذاشته اند، مشاغل مزاحم. 
آنها در کنار شهروندان زندگی می کنند، اما به آسانی حقوق همسايگی 
را زيــر پا می گذارند. در برخی از محله های محدوده غرب تهران مانند 
خيابان «اســتاد معين»، «شهيد دستغيب»، «شاهين شمالی»، «کن»، 
«هوانيروز» و «الله»، مشــاغلی مانند خدمات خودرو، صافکاری ها و 
عرضه دام زنده، برای همسايه ها مزاحمت هايی را ايجاد کرده و موجب 
شده است آنها نسبت به فعاليت اين مشــاغل در محله شان ناراضی 
باشــند. به همين بهانه به برخی از محله های مناطق سرزديم تا نوع 
فعاليت اين واحدهای صنفی را بررســی کنيــم. هم چنين در ادامه با 
«ســيدعلی مفاخريان»، مديرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر 
تهران، درباره وضعيت اين مشاغل و ســاماندهی آنها در پهنه غرب 

پايتخت گفت وگو کرده ايم. 

ثريا روزبهانى

مغازه های  کردن  پيدا 
صافــکاری در حوالــی 
بوستان «المهدی»(عج) 
در محله اســتاد معين، 
نيســت.  ســختی  کار 
چراکه به ســبب سر و 
از ضربه  ناشــی  صدای 
زدن صافکارهــا بر بدنه 
خودروها، خيلی زود آنها را می توان پيدا می کرد. در چندين 
مغازه کنار هم قرار دارند و همه آنها نقاش و صافکار خودرو 
هســتند و اطراف اين مغازه ها، خودروهای بســياری توقف 
کرده اند. «کوکب قاسمی» در همسايگی مغازه های صافکاری 
خيابان «محمدخانی» ســکونت دارد و از کسب و کار اين 
تعميرگاه ها حســابی گله مند اســت. او با بيان اينکه سر و 
صدای اين صافکاری ها از ســاعت های نخستين صبح آغاز 
می شــود و تا هر وقت که مشتری داشته باشند، ادامه دارد، 
می گويد: «بعضی از روزها با صدای ضربه های صافکاران که 
برای صاف کردن قطعات خودروها، وحشــت زده از خواب 
بيدار می شويم. آنها ساعت کاری مشخصی ندارند و هر وقت 
مشــتری بيايد و تا هر وقت که مشتری داشته باشند، چراغ 
مغازه شان روشن است. بايد برای آنها ساعت معينی تعيين 
شود تا حداقل اين افراد در اين ساعت ها کار کنند و آرامش 
همســايه ها هم حفظ شود.» شايد باورکردنش کمی سخت 
باشــد که در مجاورت خانه های مســکونی، دام زنده برای 
فروش نگهداری می کنند اما اين شــغل مزاحم در برخی از 
محله ها همچنان حضور پررنگی دارد. کنار خيابان ايستاده و 
مقوايی که روی آن نوشــته شده «گوسفند زنده»، به دست 
دارد. اهالی از استشمام بوی نامطبوع در محله گله دارند، اما 
گوش فروشنده ها به اين حرف ـ ها و شکايت ها بدهکار نيست. 
نمونــه اين واحد صنفی متخلف را می توان در «شــهران»، 

«کن» و «دستغيب» مشاهده کرد. 

ساعت كار 
مشخصى ندارند

800 رأى 
تمهيدى ماده 20

مفاخريــان باور دارد 
محله های صنعتی ايجاد 
مجاورت  در  تا  شده اند 
شــهروندان  منــازل 
نباشــند و در محيط و 
فضای جداگانه صنعتی 
فعاليت هايشــان  بــه 
بپردازنــد. اين محله ها 
جنسشان با مشــاغل مزاحم متفاوت است. او با اشاره به 
تدابير شرکت ســاماندهی برای مشاغل مزاحم می گويد: 
«بــرای هــر محله و هــر منطقــه بايد نســخه ويژه ای 
بنويســيم و اين تدابير برای هر محله بــا محله ديگری، 
تفاوت دارد. شــايد در منطقه ای کارخانــه آالينده ای يا 
صنفی هايــی مانند ريخته گــری يا آبــکاری، انبار مواد 
شيميای و فلزتراشــی فعاليت می کنند 
که بايد هرچه زودتر به سبب مشکالت 
و مخاطرات محيط زيستی و ايجاد سر و 
صداهای محيطی از شــهر تهران خارج 
شــوند. وقتی واحد صنفــی را به عنوان 
«قرمز  مشــاغل  يا  «مزاحم»  مشــاغل 
رنگ» می شناســيم، بايــد اين صنف از 
شــهر خارج شــود و فرقی هم نمی کند 
پهنه غرب باشد يا پهنه مرکزی. اصنافی 
کــه رأی ماده ۲۰ دارنــد، چه رأی های 
تمهيداتی و چــه رای های تعطيلی، بايــد در کوتاه ترين 
زمان ممکن تعيين تکليف شــده و مشکالت آنها برطرف 
شود. اکنون براساس آمار، حدود۷۰۰ـ ۸۰۰ رأی ماده۲۰ 
برای واحدهای صنفی مشــاغل مزاحم در منطقه ۵ صادر 
شده است چون اين واحدها برای ساکنان ايجاد مزاحمت 
داشته يا شهروندان نسبت به فعاليت آن معترض بودند.»

سيد على مفاخريان
مديرعامل شركت 

ساماندهى و مشاغل 
شهر تهران

مفاخريان،  علی  سيد 
شــرکت  مديرعامــل 
مشاغل  و  ســاماندهی 
شــهر تهــران، درباره 
فراوانــی  و  وضعيــت 
در  مزاحــم  مشــاغل 
 ۲۱  ،۹  ،۵ مناطــق 
«اغلب  می گويد:  و۲۲ 
واحدهای صنفی مزاحم در پهنه غرب پايتخت به خدمات 
خودرو و مشــاغلی همچــون آبکاری هــا و ريخته گری 
اختصــاص دارد. برای مثال، در منطقه ۹ در خيابان های 
شهيد دستغيب و محله استادمعين، منطقه ۲۲ در محله 
«هوانيروز» و در منطقه ۵ شــهران و کــن، فراوانی اين 
مشــاغل بيشتر است. هم چنين، در محله های صنعتی در 
مناطــق ۹ و ۲۱، کارگاه ها و کارخانه هــا از نظر رعايت 
موارد محيط زيســتی، بازبينی و بررسی می شوند، اما در 
ايــن مناطق، محله های صنعتی در کنار بافت مســکونی 
شکل گرفته اند. هرچند که در طرح تفصيلی ديگر اجازه 
راه انــدازی و فعاليت هــای مزاحم داده نمی شــود. برای 
هميــن، در اين مناطــق بايد تفاوت عملکردی داشــته 
باشيم و نبايد واحدهای مسکونی کنار واحدهای صنعتی 
ســاخته می شــد. اکنون بايد از اين بابت پايش شوند و 
در صــورت نيــاز، جانمايی های جديد اتفــاق بيفتد. به 
همين دليل، ديگر اين صنايــع را خارج نمی کنيم، مگر 
آنکه آاليندگی های محيط زيستی مانند پساب را ايجاد يا 
آب های سنگينی را وارد آب های جاری  کنند. با توجه به 
ميــزان آاليندگی، ارزيابی و از توليد مواد زايد جلوگيری 

خواهد شد.»

همسايگى 
محله هاى 

مسكونى با 
كارخانه ها

تأکيد  بــا  مفاخريان 
بــر در حــال توســعه 
بــودن مناطــق غربی 
پايتخت، درباره فعاليت 
ايــن مشــاغل توضيح 
بيشــتری ارائه می دهد 
و می گويــد: «تهران به 
ســمت غرب، در حال 
توسعه، رشد و گسترش است، برای همين، شاهد گسترش 
بافت مسکونی و حضور وافر مشاغل که جنسشان با محيط 
شهری ناسازگار است، هســتيم. بنابراين بايد شرايطی را 
فراهم کنيم که از فعاليت بافت های ناکارآمد و ناســازگار 
با شــرايط منطقه جلوگيری و از حضــور آنها در منطقه 
بکاهيم. اکنون اين اقدام در همه مناطق در حال توســعه 
در دستور کار قرار گرفته است. چون اين مناطق رشدشان 
بيشتر اســت، بی شک بايد برای پيشگيری از فعاليت، اين 
واحدهای صنفی بيشــتر مورد توجه قــرار بگيرند. اکنون 
براساس رأی وحدت در ديوان عالی، اتحاديه بايد پيش از 
صدور پروانه کسب و کار از شهرداری های مناطق استعالم 
بگيرد و اداره ســاماندهی، فعاليت ايــن واحدها را از نظر 
ســازگاری و ناسازگاری با محيط، تأييد يا رد کند. اين امر 
موجب می شود تا از شکل گيری واحدهای تجاری و صنفی 
صنعتی در کنار بافت مســکونی جلوگيری شود. براساس 
اين قانون، در عمل بارگزاری مشاغل مزاحم برای مشاغلی 
که تازه ايجاد می شــوند در مناطق نخواهيم داشت و برای 
مشاغل قديمی هم که اتحاديه برايشان پروانه صادر کرده 

است، بايد به فکر محل های جايگزين باشيم.»

ديگر مشاغل 
مزاحم نخواهيم 

داشت

مديرعامــل شــرکت 
ساماندهی و مشاغل شهر 
تهران، به اجرای ۴ طرح 
در راستای ساماندهی در 
منطقه۲۲ اشاره می کند 
و می گويــد: «در طرح 
مشــارکت مناطــق در 
پروژه های سرمايه گذاری 
ساماندهی، منطقه ۲۲ به عنوان پيشگام اعالم آمادگی کرده 
اســت. در اين طرح از ظرفيت های شــهرداری مناطق برای 
ايجــاد بازارهای تخصصی و مراکز خدمات رفاهی اســتفاده 
خواهد شــد. همچنين، به زودی مقدمــات عملياتی کردن 
پروژه ها با سرمايه گذاری بخش خصوصی و مشارکت ذينفعان 
انجام می شــود. در همين راستا، نخســتين مرکز همگانی 
خريد و فروش دوچرخه در کشــور با همکاری فدارســيون 
«دوچرخه سواری جمهوری اسالمی» و اتحاديه صنفی برای 
عرضه مســتقيم انواع دوچرخه و تجهيزات جانبی ســاخته 
می شود. هم چنين، برای توسعه و بهره وری مراکز تفرجگاهی، 
زمين مناســبی برای بازارچه گل و گياه در بوستان جنگلی 
«خرگوش دره» در نظر گرفته شــده است. ازسوی ديگر، در 
محله «چشمه»، نخستين کارخانه نوآوری خدمات خودرويی 
با مشــارکت شــرکت های دانش بنيان و استقرار واحدهای 
نمونه خدمات خودرو برای ارائه خدمات به شــهروندان و نيز 
مسافران بزرگراه «تهران – شمال» پيش بينی شده است و در 
محدوده بوستان جنگلی «چيتگر» نيز برای نخستين بار مرکز 
بين المللی «نگهداری و تيمار حيوانات» با رعايت استاندارهای 
جهانی زير نظر متخصصان و دامپزشکان راه اندازی می شود. 
اين تصميمات، اتخاذ و مذاکراتش با مديران شهری منطقه۲۲ 
انجام شده است. منطقه زمين را در اختيار می گذارد و اداره 
ساماندهی مجوز الزم برای اجرای اين طرح را صادر می کند تا 
عملياتی شود. در واقع با ورود بازارهای تخصصی، مزاحم های 

صنفی از محله های شهر می روند.»

بازارهاى 
تخصصى 
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گفت وگو با مديرعامل شركت ساماندهى 
و مشاغل شهر تهران درباره واحدهاى صنفى 

پردردسر در محله هاى غرب تهران 

 با ورود بازارهاى تخصصى 
 مزاحم ها مى روند

 كارت قرمز به واحدهاى متخلف
ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در حوزه اختيارات اداره ساماندهی است. 
«اکبر حکيمی»، جانشين رئيس اداره ساماندهی شهرداری منطقه ۵، درباره 
جلوگيری از فعاليت واحدهای صنفی متخلف می گويد: «ماموران به واحد صنفی گزارش 
شده، می روند و اوضاع را بررسی می کنند. اگر ايجاد مزاحمت آن واحد صنفی قطعی اعالم 
شــد به او اخطار می دهيم و از شهرداری ناحيه می خواهيم که چگونگی فعاليت آن واحد 
صنفی را بررسی و اطالعات بيشتری در اختيار مان قرار دهد. در نهايت، اگر مالک آن واحد 
صنفی، رفتار کســب خود را اصالح نکرد، با توجــه به حکم مرجع قضايی مغازه را پلمب 
می کنيم. مشاغلی چون صافکاری، مکانيکی، رنگ کاری، مبل سازی، آرگ بندی، تراشکاری، 
ســنگبری، رنگ سازی، اگزوز ســازی، نجاری و آهنگری، در قالب مشاغل و صنوف خود 
قابل توجه اند و فعاليت کارخانه، شرکت ها، توليدی ها، کارگاه ها، در حوزه های مواد غذايی، 
شوينده و بهداشتی، دارو و درمان و صنعت، در زمره اصناف و مشاغل کالن جای می گيرند. 
براساس قانون مصوب شهرداری ها و مجلس شورای اسالمی، اين گروه از اصناف به ويژه در 
بخش کالن، دير يا زود بايد از دايره شهر و بافت مسکونی خارج شوند و شکی در آن نيست. 
بنابراين اجرای آن به عنوان يک طرح بلندمدت ديده شده است. اکنون اين مشاغل مزاحم 
در ميدان «الغدير»، «شهرزيبا»، «شهران»، «کن» و ابتدای خيابان «شاهين» در منطقه ۵ 

پراکنده و فعاليت می کنند.»

 انواع واحدهاى صنفى متخلف در يك منطقه
محله «استادمعين» به فعاليت واحدهای صنفی مرتبط به خدمات خودرو 
از جمله صافکاری، رنگ کاری، تراشکاری اختصاص دارد. هم چنين، در محله 
شــهيد «آيت اهللا  دستغيب»، خيابان «دامپزشــکی» و «هاشمی» تعميرگاه های خودرو و 
نمايندگی های فروش قطعات و لوازم يدکی اغلب مشــاغل اين بخش را تشکيل می دهند. 
کارخانه ها و کارگاه های چاپ، کارگاه های سنگ بری، بازار آهن و ضايعات، کارخانه ساسان 
و زمزم و کارخانه آرد، گاراژ آرگ بندی، تعميرات خودرو، تعويض روغنی و آبکاری ها هم از 
ديگر مشاغل مزاحمی هستند که ساکنان محله های منطقه ۹ با مشکالت همسايگی با آنها 
دست و پنجه نرم می کنند. در قانون و مقررات، شهرداری ها در صدور و مجوز بهره برداری از 
صنوف تجاری، برخورد با مزاحمت ها، اعمال بند ۲۰ ماده ۵۵ در زمنيه ساماندهی وضعيت 
فعاليت اصناف و مشــاغل گوناگون تالش می کنند، اما در کنار مديريت شــهری، نيروی 
انتظامی در بخش اداره اماکــن در برخورد با واحدهای صنفی غير مجاز و متخلف، وزارت 
بازرگانی در صدور پروانه کسب واحدهای صنفی از طريق اتحاديه ها، وزارت صنايع در زمينه 
صدور مجوز بهره برداری و فعاليت واحدهای صنعتی و هم چنين، وزارت بهداشــت درباره 
صدور دستورالعمل رعايت پروتکل های بهداشتی بر اصناف و مشاغل گوناگون نظارت دارند. 

 16 رأى براى يك محله
ســاماندهی صنايع و مشــاغل مزاحم از جمله اولويت اقدامات مديريت 
شهری در منطقه ۲۲ به شــمار می رود. «علی نوذرپور»، شهردار منطقه در 
اين بــاره می گويد: «اغلب فعاليت واحدهای صنفی متخلف در خيابان «اميرکبير» و محله 
«هوانيروز» قرار دارند که برای عبور و مرور مردم در بافت مسکونی پيرامون، مشکالت جدی 
را ايجاد کرده اند و بايد در کوتاه ترين زمان، ساماندهی شوند. قرار است اين واحدها از اين 
محل برچيده و در مکان ديگری به فعاليتشــان ادامه دهند. با اجرای اين طرح، مزاحمتی 
که اين مشاغل برای بافت های مسکونی و آلودگی زيست محيطی داشتند، برطرف می شود. 
اکنون اين پروژه مهم  در اداره ســاماندهی در دستور کار است و مراحل اجرای آن به زودی 
آغاز می شود. هم چنين، براساس ضوابط و رأی بند۲۰ نسبت به رفع اين مشکل به صورت 
تمهيد يا تعطيلی مغازه اقدام می شود. اکنون در محله هوانيروز برای بيش از ۱۶ باب مغازه، 
رای بند ۲۰ صادر شده است و با توجه به شرايط آنها بايد اين مغازه ها تمهيد يا حتی تعطيل 

و از فعاليت آنها جلوگيری شود.»

 مزاحمان خيابان الله
سابقه شکل گيری و هســته اوليه محله صنعتی «فتح» و بخش وسيعی 
از منطقــه ۲۱، به دهه ۳۰ و فعاليت کارخانه هــای بزرگی همچون کارخانه 
«خودروســازی» يا «رنگ سازی» و «توليد مواد غذايی»، به بيش از دهه های ۶۰ تا ۷۰ بر 
می گردد. با توجه به انبوه کارخانه ها و صنايع در اين محدوده، اداره ساماندهی مناطق، فعاليت 
اين واحدها را زير ذره بين گرفته اند تا روند کار آنها همسو با قانون و مقررات زيست محيطی 
و بهداشــتی باشد. «اميرحسين عليزاده»، رئيس اداره ســاماندهی منطقه ۲۱، در اين باره 
می گويد: «محدوده ما منطقه صنعت و ســکونت است. صنعتی يا مزاحم بودن فعاليت اين 
واحدها به اســتانداردهايی که برای آنها تعريف شده است، برمی گردد. مشاغل مزاحم به ۳ 
دسته تقسيم می شوند، مشاغل «قرمز» و «زرد» و «سبز». برهمين اساس، برخی از مشاغل 
جزو مشاغل قرمز به شمار می روند و نبايد در محدوده شهری فعاليت کنند. مانند ريختگری 
يا آبکاری ها که تعدادی از آنها از تهران خارج شده اند. خوشبختانه در منطقه ۲۱ که منطقه 
جديدی است، از مشاغلی که در گذشته در شهر تهران وجود داشت، به ندرت يا حتی وجود 
ندارد. ولی مشــاغلی زرد که مورد نياز شهروندان است ولی فعاليتشان خالی از زحمت هم 
نيست در اين منطقه طيف گسترده ای را شامل می شوند. همه مشاغلی که در عرصه خدمات 
خودرويی، ساندويچی ها، خدمات عمومی که به نوعی مورد نياز مردم است ولی فعاليتشان 
زحمت و مزاحمت دارند، در اين دســته قرار می گيرند. اگر بخواهيم طبقه بندی کنيم بايد 
خيابان الله را از صفر تا صد مزاحم فرض کنيم. اين مشاغلی زرد براساس نوع خدماتی که 
ارائه می دهند اگرشــکواييه ای صادر شود، در اولويت رسيدگی قرار می گيرند. ولی در حالت 
عادی چون بيشــتر آنها خدماتی هســتند، اگر شکايتشان حاد باشد، در کميسيون مطرح 

می کنيم. در ناحيه يک منطقه ۲۱ که بافت مسکونی هم دارد، ۲۲۰ رأی صادر کرديم.»

محله به محله

منطقه5

منطقه9

منطقه22

منطقه21

مشاغل مزاحم 
شهرى را بشناسيم؟  

شايد براى شما هم اين سؤال پيش 
مزاحم  مشاغلى  چه  كه  باشد  آمده 
هستند؟ مشاغلى كه آلودگى صوتى، 
بر  در  شيميايى  آلودگى  يا  بصرى 
زمينه  نهايت،  در  و  باشند  داشته 
مزاحمت براى شهروندان را فراهم 
كنند، از مشاغل مزاحم هستند. در 
مواجهه با چنين صنايع و مشاغلى يا 
بايد شيوه كارشان را اصالح كنند و 
سازگار با محيط زيست شهرى شوند 
و  تغيير  هيچ  زمينه  اگر  اينكه  يا 
تحولى را ندارند، اجازه كسب و كار 

از آنها گرفته مى شود. 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

نخستين ايستگاه دوچرخه منطقه ۹، سال ۱۳۸۹ 
در بوستان «المهدی»(عج) راه اندازی شد. ايستگاهی 
شيشه ای که ۵۰ دوچرخه «کراس» را در خود جای 
داده است. «محمود دماوندی» از اهالی قديمی محله 
«استاد معين» در ارتباط با مزيت استفاده از دوچرخه 
در روزهای کرونا زده می گويد: «ايده جالبی اســت. 
ولی در منطقه ای که هيچ فضای مناسبی ندارد، اين 
ايده چندان موفق عمــل نمی کند. معابر منطقه ۹ 
خيلی کم عرض هستند. خودروها به زحمت در معابر 
جا می شوند. اکنون اگر بخواهيم با دوچرخه هم به 
اين خيابان ها وارد شــويم که ديگر ايمنی و امنيتی 
برای جانمــان نمی  ماند. به گمانــم، پيش از اينکه 
شهرسازی را بر مبنای خودروها گسترش می دادند، 
بايد فکری به حال روزهای بحرانی می کردند. اکنون 
چه کرونا باشــد، چه نباشــد، معابر منطقه مناسب 
نيستند. در اين شرايط، تبليغات برای فرهنگسازی 
هم فايده ای ندارد.» «کريم بدخشان» نيز از کاسبان 
محله اســت که می گويد: «دوچرخه های ايستگاه  
بوستان المهدی(عج) استاندارد نيستند. ضدعفونی 
هم نمی شوند. از طرفی مسيرهای دوچرخه سواری 
در منطقه بســيار محدود اســت. بــرای مثال، اگر 
من با دوچرخه خيابــان «آزادی» تا ابتدای خيابان 
«شــهيدان» را که ميســر دوچرخه رو دارد، رکاب 
بزنــم و اگر قصد ورود به خيابان شــهيد «کمالی» 
را داشــته باشــم، بايد دوچرخه را به دوش بکشم 
چون ديگر مســيری برای دوچرخه سواری نيست! 
خودمان می دانيم دوچرخــه در روزهايی که کرونا 
امان نمی دهد، بســيار بهتر از اتوبوس و مترو است 
اما واقعيت شهرنشــينی اين است، امکانات به قدر 

کفايت نيست.»

 دوچرخه هاى گران 
 براى خيابان هاى ناهموار

«حســن زاغــری» از اعضای شــوراياری محله 
«شمشــيری» اســت کــه قيمت هــای نجومــی 
دوچرخه های شهری را سبب اصلی استقبال نکردن 
هم محله ای هايش از دوچرخه سواری حتی با وجود 
کرونا می داند و می گويد: «در شرايط اقتصادی حال 
حاضر که تورم و بيکاری حسابی آزاردهنده شده اند و 
اهالی حتی در خريد روزانه ماسک های بهداشتی هم 
دچار مشکل و زحمت هستند، نمی توان توقع داشت 
برای هريک از اعضــای خانواده دوچرخه با حداقل 
قيمت ۲ تا ۳ ميليون تومــان تأمين کنند! در اين 
شرايط، انتظار می رود بسته های حمايتی حمل ونقل 
بــرای شــهروندان مانند توزيع بليت هــای رايگان 
ايســتگاه های  افزايش  يا  دوچرخه های اشــتراکی 
دوچرخه از سوی سازمان ها و ارگان های مرتبط در 

نظر گرفته شود.» «علی حاجی  عبداللهی» از ساکنان 
محله «امامزاده عبداهللا»(ع) می گويد: «هميشه که 
مردم مقصر نيســتند. حاال به فرض با هزار قرض و 
قســط يک دوچرخه هم خريديم و خيلی باکالس 
انداختيــم کف ايــن خيابان های پــر چاله و چوله 
برای   تردد. ســر ماه نشــده بايد الستيک هايش را 
عــوض کنيم، اينها به کنار، با اين فرهنگ رانندگی 
و ترافيکی که داريم (اليی کشيدن ها و سرقت های 
غيرمجاز)، امنيتی برای دوچرخه ســواران نمی ماند. 

پس همه چيز تقصير ما به عنوان شهروند نيست.»

 اولويت حمل ونقل شهرى، دوچرخه
در حال حاضر، سياســت شــهرداری تهران بر 
اجرای طرح های «انسان محور و توسعه مسيرهای 
دوچرخه سواری» در شــبکه معابر مناطق متمرکز 
شــده اســت. «علی حيدری»، معاون حمل ونقل 
و ترافيک شــهردار منطقه، در اين بــاره می گويد: 
«بــا توجه به اهداف نوين شــهرداری در توســعه 
مســيرهای دوچرخه ســواری و ســرمايه گذاری بر 
فعاليت شــرکت های حمل ونقل با وسايل سالمت 
محور و ســبک (دوچرخه و اســکوتر)، شهرداری 
منطقه عمليات ساخت مسير دوچرخه رو در خيابان 
آزادی حدفاصل مترو استادمعين تا خيابان شهيدان 
به عنوان محوری پر  تردد بــه طول ۱۵۰۰ مترمربع 
آغاز کرده است.» حيدری هم چنين ادامه می دهد: 
«مســيرهای دوچرخه روی زيرگذر اســتاد معين، 
«يادگار امام»(ره) و «ســی متری جی» نيز پيشتر 
افتتاح شده اند. از سوی ديگر، ايستگاه های دوچرخه 
با ظرفيت بيش از ۵۰ دوچرخه اســتاندارد شهری 
در بوستان المهدی(عج) و ابتدای بلوار استاد معين، 
فعال هستند که شهروندان می توانند به طور رايگان 
از خدمات آنها بهره مند شــوند.» معاون حمل ونقل 
و ترافيک شــهردار منطقه با تأکيد بــر مقرون به 
صرفه بودن دوچرخه در   ترددهای شهری می افزايد: 
«بســتر اين فرهنگ بايد به زودی فراهم شود تا در 
تداوم اســتفاده از دوچرخه به قطع زنجيره سرايت 
کوويد ۱۹ کمک شــود. از ســويی، کاهش آلودگی 
هوا، آلودگی صوتی، آمار تصادفات و توليد گازهای 
گلخانــه ای از ديگــر آثار مثبت دوچرخه ســواری 
اســت که می توان صرفه جويــی در هزينه  افزايش 
سرانه های فضای ســبز محله ها را نيز به آنها اضافه 
کرد.» حيــدری در پايان ابراز اميدواری می کند که 
به زودی شهرداری منطقه به توافقات الزم با شرکت 
دوچرخه های اشــتراکی «بی دود» خواهد رسيد و 
در آينده ای نزديک شهروندان شاهد بهره برداری از 
نخستين ايســتگاه دوچرخه های بی دود در خيابان 

آزادی خواهند بود. 

  جهان شــمولی «کوويد۱۹» بر بســياری از 
ابعاد زيست بشــری تأثير گذاشته است. يکی از 
اين ابعاد، تغيير محســوس در شيوه حمل ونقل 
شهری است که گرايش شهروندان را به استفاده 
از وسايل نقليه پاک و سبک مانند دوچرخه های 
اشتراکی و شــخصی در پی داشته است. اين مد 
جديد حمل ونقل شــهری که ارمغان و به نوعی 
جبر دوران «کرونا»يی محســوب می شود، هم به 
کاهش آلودگی هوای تهران و هم به گره گشــايی 
از معضل هميشگی «ترافيک» کمک خواهد کرد. 
اتفاقی که اين روزها با افزايش طول مســيرهای 
دوچرخه سواری در معابر مختلف منطقه ۹ شاهد 
هستيم و مديران شــهری منطقه از آن به عنوان 
مثبت ترين دستاورد دوران کرونايی ياد می کنند 
که می بايســت بنا به ضرورت هــای برنامه ريزی 
شده، سال ها پيش به ظرفيت های حداکثری خود 
می رسيد. به همين بهانه سری به معابر نهمين تکه 
از پازل پايتخت زده ايم تا از ميزان استقبال اهالی 

از دوچرخه مطلع شويم. 

سحر جعفريان

زيرساخت هاى 
دوچرخه سوارى 

در دوران كرونايى
اســتفاده از دوچرخــه در   ترددهای 
حداقلی روزانه می تواند شــهروندان را از 
خطــر ابتال به «کوويــد ۱۹» ايمن نگه 
جامعه شناس  اميری»،  «شــيرين  دارد. 
و پژوهشــگر پديده هــای اجتماعــی و 
شــهری، با بيان اين مطلــب می گويد: 
«نــاوگان حمل ونقل عمومی به ســبب 
شــلوغی و ازدحام جمعيت و هم چنين 
ماندگاری طوالنــی مدت ويروس کوويد 
۱۹ بر ســطوح فلزی در دوران کرونايی 
توصيه نمی شــود. اســتفاده از وســايل 
نقليه شــخصی نيز فارغ از اما و اگرهای 
لغو «طرح ترافيک»، به افزايش آلودگی 
هوا و ترافيک می انجامــد که آن نيز به 
کنتــرل و مهار بحــران کرونــا کمکی 
نخواهد کرد. بنابراين، دوچرخه با توجه 
به ويژگی هايی که دارد، می تواند بهترين 
گزينه برای   تردد در شهر و در اين دوران 

محسوب شود.» 
اميری می افزايد: «استفاده از دوچرخه 
موجب رعايت فاصله گــذاری فيزيکی و 
بهداشتی می شود. از سويی، رکاب زدن 
با آن، فرد را به تنفس عميق وا می دارد. 
در نتيجه، هــوا به طور کامــل از ريه ها 
تخليه می شــود. قلب، فعاليت ريتميک 
و منظــم را ســر می گيــرد و عضالت و 
ماهيچه هــای بدن به ويــژه عضالت پاها 
تقويت می شــوند. البته روشــن اســت 
که برای ترغيب شــهروندان، بخشــی از 
مانند ساخت  زيرســاخت های شــهری 
دوچرخه سواری،  پيوســته  شــبکه های 
راه اندازی  اطراف،  آرام سازی خيابان های 
تخصيص  و  دوچرخه باری  شــرکت های 
يارانــه دوچرخه يا توزيــع کارت بليت 
رايــگان دوچرخه هــای اشــتراکی بايد 
فراهم باشد. در غير اين صورت، متأسفانه 
استفاده از دوچرخه در حد يک تفريح و 

سرگرمی کودکانه باقی می ماند.»

مسئوالن و كارشناسان در روزهاى 
شيوع كرونا، دوچرخه را بهترين 

وسيله براى   ترددهاى شهرى مى دانند

سالمتى  را 
ركاب بزن
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رفاقتى

«سمن» ها يا همان «انجمن های مردم نهاد»، نقش 
مهمی در مشــارکت های مردمی و اجتماعی و کمک 
به مديران شهری برای بهبود زندگی شهروندان دارند. 
اين بخش از شهروندان که به فعاليت های خودجوش 
فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی و نيکوکاری عالقه مند 
هستند، بازوی توانمندی برای حمايت از فعاليت های 
مردم نهاد و توسعه پايدار شهر قلمداد می شوند. بنابراين 
تأمين مکانی برای فعاليت سمن ها يکی از دغدغه های 
جدی و هميشگی فعاالن سازمان های مردم نهاد بوده 
اســت. فضايی که بتوانند به عنوان پايگاه ثابت در نظر 
بگيرند و نشست ها و فعاليت های مردمی خود را هدايت 

کنند. 

فعاليت هاى مردمى و خودجوش
اگرچه از ســال ۱۳۸۶ موضوع توجه به سمن های 
شــهری و ســاماندهی آنها مطرح بوده است اما سال 
گذشــته، برای نخســتين بار طرح «ســمن سرا» به 
پيشنهاد شورای شهر به شــهرداری مناطق ابالغ شد 
تا هــر منطقه حداقل يک سمن ســرا راه اندازی کند. 
خوشــبختانه منطقه ۵ در اين زمينــه پيش رو بوده 
و ۲ سمن ســرا بــرای فعاليت گروه هــای مردم نهاد و 
مشــارکت انجمن های محلی راه اندازی شــده است و 
مديريت شــهری منطقه در حال تجهيز اين فضا برای 
آغاز فعاليت سمن ها هستند. «سيد حسين دلبری»، 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه ۵، 
با اعالم تجهيز اين سمن سراها، از پتانسيل باالی اين 
پايگاه های مردمی می گويد: «مشارکت شهروندان در 
شهر به هنر کنش گران اجتماعی برمی گردد که بتوانند 
از ظرفيت مردم اســتفاده کننده و بی شک اين موضوع 
بايد از محله ها آغاز شــود. تأمين يک فضای مناسب 
برای فعاليت های مردمی و خودجوش از سوی مديريت 
شهری اقدامی مثبت است که زمينه را برای همکاری 
و مشارکت دوسويه فراهم می کند. خوشبختانه تأمين 
فضايی برای راه اندازی سمن سرا در منطقه ۵ به نتيجه 

رسيده است و درحال تجهيز اين فضا هستيم.»

انجمن ها؛ بازوى توانمند مديريت شهرى
حضور مردم و مشــارکت های آنها در زمان بحران 
بيشــتر از هر زمان خود را نشــان داده اســت. برای 
مثــال، هم ـ زمان با همه گيری ويروس «کرونا»، نقش 
کمک های مردمی و بســيج عمومی بــرای کمک به 
نيازمندان و توليد ماســک و مــواد ضد عفونی کننده 
مثال زدنی بوده اســت. «محمدمهدی قشقايی»، مدير 
خدمات اجتماعی منطقه ۵، می گويد: «وقتی می گوييم 
ســمن ها و انجمن های مردمی و محلی بازوی توانمند 
مديريت شهری هســتند، بيراه نگفته ايم. در تازه ترين 
تجربه همکاری مردم با مديريت شهری، تأمين بيش 
از ۱۸ هزار ســبد کاال برای نيازمندان و آســيب های 
اقتصادی ناشی از شيوع ويروس کرونا بوده است که به 
همت مجمع خّيران منطقه ۵ تأمين شده است. عالوه 
براين پايگاه ها ی توليد ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
در همه محله های منطقه ۵ راه اندازی شــده است. در 
حقيقت، خود مردم برای حمايت از ســالمت جامعه 
وارد عمل شــدند. اين نکته را نبايــد فراموش کنيم 
که زمانی که مردم بتوانند خود نيازها ومطالباتشــان 
را با کمک مديران شــهری پيش ببرند. بهترين نوع و 
کارآمد ترين روش برای توسعه پايدار يک شهر اين گونه 

رقم می خورد.»

منفعت دو سويه
طرح راه اندازی سمن سرا برای نخستين بار از سوی 
ستاد «توان افزايی و حمايت از فعاليت سازمان های مردم 
 نهاد شهر تهران «مطرح شــد. در همين راستا، پس از 
رايزنی های متعدد، تفاهمنامه ها ی مشترک ميان ستاد 
توان افزايی و حمايت از فعاليت ســازمان های مردم نهاد 
شهر تهران و شهرداری مناطق درباره راه اندازی سمن سرا 
به امضا رسيد که بر اين اساس مقرر شد در هر منطقه 
حداقل يک ساختمان  برای فعاليت سمن ها و اقدامات 
داوطلبانه در اختيار فعاالن سازمان های مردم  نهاد قرار 
گيرد. مدير مرکز خدمات اجتماعی منطقه ۵ در اين باره 
می گويد: «بانک اطالعاتی خوبی از سمن ها و انجمن های 
مردم نهاد منطقه ۵ در اختيــار داريم. بيش از ۷۰ نهاد 
مردمی شناسايی شــده اند. خيريه های مردمی سال ها 
است فعاليت های هدفمند و موفقی را دنبال می کنند. از 
سويی سمن هايی که در حوزه شهر و شهروندی فعاليت 
می کنند، نقش مهمی در فعاليت های مديريت شهری 
ايفا می کنند. بی  ترديد حمايت های ما از اين ســمن ها 
يک منفعت دو سويه را دنبال می کند. هم مردم می توانند 
وارد مشارکت شوند و پيشنهادها و توان مندی های خود 
را به کار بگيرند و هم شــهرداری می تواند در محله ها از 
پتانســيل بالقوه مردمی بهره مند شود. ما بر اين باوريم 
زمانی که مردم خود خواسته هايشان را دنبال و رسيدگی 
کنند، رضايتمندی بيشــتر خواهد شد. از سوی ديگر، 
وقتی مردم پای کار باشــند، موضوع نگاه داشت شهر و 
حمايت از حقوق شهروندان آسان تر اجرايی می شود.» به 
گفته قشقايی، حضور سمن ها و انجمن های مردمی در 
سمن سرا تنها به فعاليت های گروهی اختصاص نخواهد 
داشــت. ممکن است فرد حقيقی به صورت داوطلبانه و 
خودجوش بخواهد فعاليت کنند و توانمندی هايش را در 
اختيار ديگران بگذارد. او می گويد: «ما اکنون در زمينه 
آسيب های اجتماعی، مددکاران داوطلب و متخصصی 
داريــم که به طــور اختصاصی و خودجــوش فعاليت 

می کنند.»
 

سمن سرا، ضامن بقاى انجمن هاى مردمى
بر اســاس تفاهمنامه ای که بين ستاد توان افزايی 
و حمايــت از ســازمان های مردم نهاد شــهر تهران و 
شهرداری منعقد شده است، از سمن هايی که بتوانند 
مشارکت اجتماعی در محله ها، ارتقای کيفيت زندگی 
شهری، توسعه گردشگری، حفظ محيط زيست، افزايش 
نشاط اجتماعی و ساير موارد مرتبط با مديريت شهری 
را به اجرا بگذارند، حق اســتفاده از اين سمن سراها را 
براســاس آيين نامه خواهند داشــت. هم چنين، ستاد 
توان افزايی و حمايت از فعاليت سازمان های مردم نهاد 
شهر تهران از سمن های فعال در حوزه مديريت شهری 
و محله ـ ها، حمايت های رسانه ای و تبليغی انجام خواهد 
داد و در انجام مأموريت های اين تشکل ها، تسهيل گری 
می کند. اين موضوع نه تنها انگيزه مشــارکت مردمی 
را افزايش می دهد بلکه ضامن بقا و پايداری ســمن ها 
خواهد بود. متأسفانه بســياری از انجمن های مردمی 
پس از چند ســال فعاليت به سبب مشکالت مالی و 
نبــود حمايت های مادی و معنوی، منحل می شــوند. 
سمن سراها مسير تسهيل کننده برای استمرار فعاليت 

اين گروه های مردمی هستند. 
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انجمن هاى مردمى 
صاحبخانه شدند

  «سمن سرا» مکانی متفاوت است که برای نخستين بار می تواند پاتوقی برای فعاليت و مشارکت 
هدف مند سازمان های مردم نهاد محلی باشد. راه اندازی ۲ سمن سرا در منطقه ۵ می تواند فعاليت بيش 

از ۷۰ سمن و انجمن مردمی اين منطقه را ساماندهی کند.  

سميرا باباجانپور

 نهاد مردمى منطقه 5

صاحبخانه شدند

معاون امور مناطق ستاد 
توان افزايى و حمايت از فعاليت 
سازمان هاى مردم نهاد شهر تهران

آيين نامه و دستورالعمل فعاليت سمن سراها 
تدوين مى شود

ايجاد «سمن سرا» در مناطق تهران يکی از راه های مؤثر در نظام مند کردن توزيع 
امکانات و تسهيل گری برای سازمان های مردم نهاد شهر تهران خواهد بود. اين درحالی است که 
آيين نامه و دستورالعمل اجرايی که به شيوه فعاليت سمن سراها نظارت دارد، با نگاه کارشناسانه 

تدوين و در نتيجه تعامل بين سمن ها و معاونت ها ی اجتماعی اجرايی شود. «فرشيد ساکی»، معاون 
امور مناطق ستاد توان افزايی و حمايت از فعاليت سازمان های مردم نهاد شهر تهران در گفت وگو 

با همشهری محله، می گويد: «در فاز نخست، در تشکيل سمن سراها، موضوع راه اندازی، جانمايی و 
انتخاب مکانی مناسب برای ساختمان سمن سرا در مناطق مهم است. البته همزمان با اين، موضوع 
محتوا با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی و ستاد توان افزايی و حمايت از فعاليت سازمان های 

مردم نهاد شهر تهران در حال بررسی است. پيش بينی کرده بوديم تا جلساتی را با معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی همه مناطق شهر تهران داشته باشيم تا بتوانيم در زمينه محتوا و فعاليت 
سمن سراها فکری کنيم که متأسفانه شيوع ويروس کرونا، برنامه ريزی ها را مختل کرده است. 

نظرات انجمن ها و سمن های مردم نهاد مورد بررسی قرار گرفته است. اما بايد آيين نامه 
و دستورالعملی تهيه و تدوين شود تا روند کار و فعاليت سمن سراها را مشخص 

کند. نبايد فراموش کنيم که سمن سراها، بيشتر، مرکزی برای هماهنگی بين 
سمن ها و معاونت اجتماعی و فرهنگی مناطق است تا بتوانند با تعامل 

و مشارکت يکديگر، به طور هماهنگ، فعاليت هايی را انجام 
دهند.»

معاون امور مناطق ستاد 
توان افزايى و حمايت از فعاليت 

طرح راه اندازی سمن سرا برای نخستين بار از سوی 
ستاد «توان افزايی و حمايت از فعاليت سازمان های مردم 
 نهاد شهر تهران «مطرح شــد. در همين راستا، پس از 
رايزنی های متعدد، تفاهمنامه ها ی مشترک ميان ستاد 

صاحبخانه شدند
  «سمن سرا» مکانی متفاوت است که برای نخستين بار می تواند پاتوقی برای فعاليت و مشارکت 
 می تواند فعاليت بيش 

صاحبخانه شدند



13 دوشنبه  20 مرداد 1399   شماره764 12 22  دوشنبه  20 مرداد 1399   شماره764 
  2

1 مناطق  5  9
 22

  2
1 مناطق  5  9 محله به محله محله به محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

احمد مسجدجامعى، عضو شوارى اسالمى شهر تهران:

كارشناسان و شهروندان 
از هويت هاى مكانى فراموش شده منطقه 9 مى گويند

ساخت وساز و باقى قضايا
 شنيده ها حاکی از آن است که در گذشته ای نه 
چندان دور آسياب قديمی در محله مهرآبادجنوبی 
وجود داشته که اکنون اثری از آن نيست. «عباس 
عظيمی»، از اهالی محله سرآســياب در مورد اين 
«آسياب» که هيچ وقت آن را نديده است، می گويد: 
«از پدربزرگ و پدرم درباره آســيابی که زمان های 
قديم در اين محله وجود داشــته، شنيده ام. شايد 
اگر رشــد سريع تهران نبود و ساخت وسازها با اين 
شتاب صورت نمی گرفت، به همين راحتی بناهای 
قديمی که بخشی از هويت محله به حساب می آيند 

از بين نمی رفتند.»

هماهنگى نمادهاى هويتى 
 با شهرسازى مدرن

با قدم زدن در معابر پرخاطره محله امامزادگان 
«عبــداهللا و زيــد»(ع) تقريبًا رد پايــی از هويت و 

که بخشــی از هويت آن به فراموشــی 
سپرده شــود، اما اگر شهروندان درباره 
هويــت محله شــان تحقيــق و مطالعه 
کننــد همين ويژگی هــم نمی تواند به 
تاريخ و هويت اين شــهر آســيبی وارد 
کند. موضوع دومی که بايد مورد توجه 
مردم به ويژه مســئوالن قرار گيرد توجه 
به بافــت فرهنگی و قديمــی محله در 
ساخت وساز  چراکه  ساخت وسازهاست، 
در بافت فرهنگی و قديمی، اصول و ساز 

و کار خــاص خــود را دارد و نبايد فدای مدرنيته 
شــود.» حدادی به بازســازی تخصصــی بناهای 
قديمی اشاره می کند و می گويد: «مرمت تخصصی 
هويت های مکانی مانند بــرج آزادی، بقايای قلعه 
جــی ء و امامــزادگان عبداهللا و زيد(ع) اســت تا 
اين شــاخصه های هويت ســاز از گزند فراموشی و 
حتی تخريــب در امان بمانند. بــرای هويت های 

مدرن بايد هم سو باشند.»

نصب نمادهاى هويتى 
«صادق احمدی» از کاسبان بومی محله شهيد 
«دستغيب» اســت. او می گويد: «از وقتی ۳ سالم 
بــود در اين محله ســاکن شــديم. محله های اين 
منطقه پر از روايت و داستان است که هر کدامشان 
افتخاری بزرگ محســوب می شود. کاش مسئوالن 
به گونه ايی برنامه ريزی کنند که نسل های جديد و 
ســاکن در اين محله ها نيز تاريخ و گذشــته محل 
زندگی شــان را بدانند و ببينند. ديدن يک هويت 
بســيار تأثيرگذارتر از شنيدن اســت. برای همين 
است که می گوييم مسئوالن طرحی اجرا يا نمادی 
در محله نصب کنند که هم خالقيت داشــته باشد 
هم گويای تاريخ باشــد.» «علی حيدری»، معاون 
اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه درباره باز روايی 
خاطرات جمعی و هويــت محلی منطقه می گويد: 

آرشيو تخصصى از هويت تهران نداريم
«به روز کردن کاربری هويت های مکانی در محله ها 
يک راهــکار مؤثر برای معرفی و حفظ آنها به شــمار 
می آيد.» اين را «احمد مســجدجامعی»، عضو شورای 
اسالمی شــهر تهران و پژوهشگر مســائل شهری، در 
گفت وگو با همشهری محله می گويد و ادامه می دهد: 
«متوليان و مديران در حوزه های مرتبط، بايد کاربری 
هويت های مکانی را که آثاری از آنها برجای مانده است، 

به روز کنند. به عنوان مثال، اگر «آســياب» 
محله «مهرآبادجنوبی» در همان سال هايی 
که هنوز بقايايی از آن باقی مانده بود، تملک 
می شــد و سپس مورد بازســازی و مرمت 
تخصصی بر اســاس اصول ميراث فرهنگی 
و آثار باستانی قرار می گرفت، امروز آسياب 
قديمی، احيا شده و هماهنگ با تکنولوژی 
روز، امــکان و امتيــاز درآمدزايی و جذب 
توريسم داخلی و خارجی را فراهم می کرد. با 

گذشــته آن را نمی توان به چشم ديد. اينکه زمانی 
فرم معماری اش به چه شکل بوده؟ يا قديمی ترين 
خانه هايش ظرفيت «خانه موزه» شــدن با موضوع 
«  فرهنگ و شيوه زيست محلی» را دارند؟ «مهدی 
امانی»، کارشناس ارشــد شهرسازی، درباره نصب 
المان هايی بــرای بازآفرينی هويت مغفول محله ها 
به نکته قابل توجهی اشــاره می کنــد و می گويد: 
«زيبايی شناســی و ايجــاد بازخوان هايــی (تابلو، 
المان، ســازه) بــرای احيای هويــت محلی بايد با 
رعايت استانداردهای شهرسازی مدرن، با فرهنگ 
و معماری شــهری هماهنگ باشــد. عالوه براين 
سنت غالب محيط و ارزش های نهادينه شده بافت 
جمعيتی و قوميتی نيز در ايجاد اين زيباشناســی 
هويت ها نقــش مؤثری دارند. فقط به اين بهانه که 
می خواهيم عالمت هايی در محله ها ايجاد کنيم تا 
هويتی را بازگو کنيم، نمی توان مدعی شد که اقدام 
شايسته ای انجام داده ايم. هويت و ساختار کالبدی 

مکانی از دســت رفته مانند سرآسياب، 
مســير نهرها و رودخانه های قديمی و 
قنات ها هم نمادهايی طراحی شــود تا 
نســل جديد درباره تاريخچه محله شان 
بيشــتر بدانند.» اين پژوهشگر در ادامه 
می افزايد: «ساختار فرهنگی يک محله 
در قالــب هويت کالبدی آن انســجام 
اجتماعی ســاکنان را به دنبال دارد. در 
همه دنيــا برای جلوگيــری از به زوال 
رفتن نشــانه های هويتی و ســازه های 
تاريخی شــهر و محله تالش می کنند و اين اتفاق 
بايد در اينجــا هم بيفتد. برای بــاز توليد هويت 
شــهری بايد به نمادها و نشــان های تاريخی آن 
توجه ويــژه ای صورت گيرد تا شــخصيت، زبان، 
فرهنگ، ارزش ها، شيوه زيســت، طراحی، فرم و 
معماری احيا شود. شايد اين تنها راه نجات هويت 

تهران در کنار هويت هر محله باشد.»

«بخشــی از هويت محله ها، مختصات جغرافيايی 
محدود به همان محله را دارند. بخشــی ديگر، اما 
وسعت شــان فرامحله ای است. هويت در جغرافيای 
محدود را با برگزاری جشنواره، نمايشگاه و مسابقه 
«محله من» و بــا همکاری دفاتر توســعه محلی 
به طور مستمر پوشش می دهيم. اين در حالی است 
که هويت فرامحله ای نياز بــه هماهنگی و اجرای 
دســتورالعمل های مشترک با ســازمان ها از جمله 
شــهرداری تهران، ميراث فرهنگی، گردشــگری و 

يونسکو داريم.»

ضرورت توجه به سازه هاى تاريخى
«نصراهللا حدادی»، پژوهشــگر و تهران شناس 
دربــاره چگونگی حفظ هويــت محله ها می گويد: 
«با توجه به اينکه تهران شهری مهاجرپذير است، 
ممکن اســت تازه واردها عالقه يا اطالعی درباره 
تاريخ محله نداشــته باشــند و همين باعث شود 

اين شيوه هم هويت حفظ می شد و هم اينکه گردشگری 
رونق می گرفت. قنات ها را هم با رعايت استانداردهای 
شهرسازی و آب رسانی نوين می توانستيم يا احيا کنيم و 
يا آثار برجای مانده از آنها را حفظ و به نسل جديد معرفی 
کنيم.» مسجدجامعی همچنين می افزايد: «تهيه فيلم، 
عکس و نوشتار نيز با موضوع هويت های شهری آن هم 
به روشی که مخاطب را جذب کند، می تواند برای حفظ 
آنها مؤثر باشد. تا به امروز آرشيو تخصصی از هويت در 
تهران تهيه نشده است. اين اولويت ندادن ها 
منجر به نابودی گذشته تهران می شود که در 
بلندمدت می تواند سنت و فرهنگ قوميت ها 
را تخريب کند. ايجاد نماد، المان، يا سازه ای 
هنرمندانه از مکانی که روزگار تأثيرگذاری را 
پشت سر گذاشته است، می تواند شيوه سوم 
برای حفظ هويت ها باشــد. مهم آن است 
که مديران، دلسوز هويت، تاريخ و سنت ها 

باشند.»

نصراهللا حدادى
پژوهشگر و 
تهران شناس

احمد مسجدجامعى
عضو شوراى اسالمى 

شهر تهران و پژوهشگر

قدمــت محله «مهرآبــاد» به بيــش از ۱۰۰ 
ســال می رســد. روزگاری زمين های کشاورزی 

و باغ هــای پربــاری در آن جای داشــت و نهری 
روان از پــای آنها به آرامی می گذشــت. تا اينکه 
در دهــه ۴۰ خورشــيدی بنــا بــه روايتــی در 
زمين ها،  زمين خواری هــای سياســی،  جريــان 
امــالک و باغ هــای «حســين آباد»(مهرآباد) به 

از درباريان  «عصمت الدوله»، (مادر معيرالممالک 
ناصری) رســيد. البته برخــی می گويند زمين به 
اشــرف زاده ای با نام «نظام السلطنه» تعلق داشت. 
زمانــی که «مهری» دختر نظام الســلطنه، جوان 
مرگ شــد، باغ ها و زمين های خود را «مهرآباد» 

ناميد. به تدريــج اين باغ ها کــه زمانی درختان 
«پرتغال» و «آلو» در آن بار می داد و تفرجگاهی 
مجلل و با صفا بــود، تغيير کرد و در دهه ۷۰ به 
بوســتان «کوکب»، يکی از چند بوستان کوچک 

اين محله تبديل شد. 

محل شهادت، جى
همه اهالــی محله داســتان امامزادگان 
عبــداهللا و زيد(ع) را می داننــد. آن طور که 
قديمی هــای محله تعريــف می کند بعد از 
واقعه کربال امامزاده عبداهللا(ع) همراه برادر 
کوچک تر خود زيد(ع)، برای رهايی از ظلم 
حاکمان به ايــران و بعد به تهران آمدند اما 
در نزديکی مکانی با نام «جی»، به دســت 
مأموران حاکم وقت، به شــهادت رسيدند. 
ســال ها بعد هــم اهالی در محل شــهادت 
امامزادگان بنايی ساختند تا زيارتگاهی برای 
عاشــقان اهل بيت(ع) باشد. اما سال ۱۳۴۸ 
که سيلی بزرگ، تهران به ويژه بخش هايی از 
جنوب و جنوب غرب تهران را زير آب برد، 
بقعه مبارک امامزادگان(ع) نيز آسيب جدی 
ديد. تــا اينکه در دهــه ۵۰، اهالی تصميم 
گرفتند آســتان امامزادگان را توسعه دهند 
توسعه ای که تا ســال ۸۰ به طول انجاميد 
و مجموعه هــای مذهبــی، فرهنگی مانند 
کتابخانــه، دارالقــرآن و خيمه های معرفت 

پايه گذاری شد. 

آسياب بزرگ پايتخت
هر چند نشانی از سازه آسياب قديمی محله سرآسياب مهرآباد باقی 
نمانده است اما ريش سفيدان و قديمی ترهای اين محله به خوبی به ياد 
دارند در بيش از ۵۰ ســال گذشته، همه تهران نشينان، محله آنها را با 
يک آسياب بزرگ می شناختند. درست در جنوب  شرقی فرودگاه مهرآباد 
که اکنون خيابان شهيد «صفری» و ۴۵ متری «زرند» واقع شده است. 
کشاورزان، غالت زمين های اطراف را به آنجا می برند تا آسياب کنند. بر 
اساس استناد تاريخی موجود، بيشتر زمين های محله زير کشت گندم 
بوده و کشــاورزان از اين آســياب برای آرد کردن خرمن های به دست 
آمده استفاده می کردند. گواه اين موضوع، قد برافراشتن ۲ کارخانه آرد با 
نام های «آرد تابان» و «آرد ممتاز» در نزديکی آن است. سال ها گذشت 
و هنوز هم اهالی، محله را به «سرآســياب» می شناســند اما نشانی از 
بقايای آســياب قديمی برجای نمانده اســت. بسياری از ساکنان بومی 
محله می گويند اکنون، چند واحد مســکونی به جای آســياب ساخته 
شــده است. آسيابی که تقريبًا از اوايل دهه ۵۰ غيرفعال و تخريب شد. 
نسل جديد و ســاکن اين محله، هيچ چيز از شکل و شمايل اين سازه 

قديمی نمی دانند. 

ساخت وساز بى رويه قنات را خشكاند
پيش از اجرای لوله کشــی شهری در پايتخت حدود سال ۱۳۳۴، تأمين 
آب مصرفی تهرانی ها از طريق حدود ۵۰۰ رشته قنات کوچک و بزرگ «آب 
ســبک»، «آب شاهی»، «آب دهی»، امکان پذير بود. قنات ها و چشمه هايی 
که به سبب ساخت وسازهای بی رويه و ايجاد مسيرهای زيرزمينی حمل ونقل 
خشک شــدند. آن زمان مرسوم بود هر عيان و اشــرافی يک قنات داشته 
باشــد و از مازاد آب آن قنات، مردم عادی و رعيت بهره مند شــوند. البته 
برخــی از قنات ها هم وقفی بودند که آب آن به مــزارع، مراتع و خانه های 
کاه گلی می رسيد. بر اساس موقعيت نقشه قنات تهران در منطقه ۹، ۲ رشته 
قنات اصلی شــمال جی _ دکتر هوشيار و مهرآباد وجود داشت که آبياری 
فضاهای ســبز از طريق آنها انجام می گرفت. اما گسترش ساخت وسازها در 
شــمال و شمال غرب تهران، مسير آب به سوی اين قنات ها را مسدود کرد 
و اکنــون ديگر خبری از قنات های پر آب منطقه نيســت. به گفته «مجيد 
لهراســبی»، رئيس اداره مسيل ها و قنوات شــهرداری منطقه ۹، سال ها از 
خشکيده شدن قنات های منطقه می گذرد. امتيازی که اگر همچنان فراهم 
بود، ضمن بهره مندی از آنها به عنوان ميراث فرهنگی و معماری، مصرف آب 

در آبياری های شهری به حداقل می رسيد. 

ميراث  فراموش شده
از ديگر ميــراث ملموس هويــت تهران که 
بخشــی هايی از آثار آنها را می تــوان در معابر 
منطقه ديد، موقوفات مختلف از جمله موقوفات 
«زهرا ســلطان نظام مافی» اســت. اين بانوی 
خير، فعاليت های اجتماعی و خيرخواهانه خود 
را در هياهوی تحوالت سياسی دوران «قاجار» 
و «پهلــوی» دنبال می کرد و آخرين موقوفه اش 
در «ســه راه آذری»، سال گذشته پس از صدور 
رأی دادگاه انقالب به نفع کودکان بهزيســتی، 
در توليــت ســازمان «اوقاف و امــور خيريه» 
تهــران قرار گرفت. مدرســه دخترانه پســرانه 
«نظام مافی» در خيابان مهرآباد کنار مســجد 
و درمانگاه  وقف شــده، فعال است. بدون اينکه 
تعداد قابل توجهی از شــهروندان او را بشناسند 
و از هويت های شــخصيتی، الگوبرداری صحيح 
کنند. قصــه بلند اين خــواب رفتگی فرهنگی 
و تاريخــی ادامــه دارد. نمونه ديگــری از اين 
غفلت هــای فرهنگی درباره بــرج آزادی صادق 
است. نخستين عمارت سنگی کشور و پايتخت 
که اکنون فرسودگی و تخريب تدريجی بنای آن 

حاصل همين بی توجهی ها است. 

نهرى كه زير زمين رفت 
روزگاری تهــران به روددره هــا و نهرهايش 
شــهرت داشــت. يکی از نهرهای تأثيرگذار در 
شــکل گيری محلــه، نهر«فيروزآبــاد» بود. اين 
نهر از کوه های «فرحزاد» سرچشــمه می گرفت 
و جوشــان و خروشــان از اراضی جی، مهرآباد، 
«آريانــا»، «بريانک» و «ســليمانيه» و خيابان 
«قزوين» ســرازير می شــد و به «شــهر ری» 
می رســيد. تصوير اين نهر برای تهران نشــينان 
و تهران شناســان با تصوير بانوانــی که در کنار 
نهر لباس يا ظرف می شــتند يــا کودکانی که با 
شــيطنت آبتنی و بازی می کردنــد، گره خورده 
است. پوشــش گياهی با طروات در حاشيه نهر 
شــکل گرفته بود کــه خانه ســازی را هم رونق 
می بخشــيد. موقعيت نهر فيروزآباد در منطقه ۹ 
در خيابان شهيد دستغيب غربی، خيابان شهيد 
«اکبر نيارکی» و ميدان «هرمزان» است. تا قبل 
از دهــه ۶۰ روی نهر باز بــود اما پس از پيروزی 
انقالب اسالمی با رويکرد توسعه شهری، روی نهر 
در مناطق مختلف پوشانده شد. البته پيش تر، در 
زمان ساخت فرودگاه مهرآباد، بنا به داليل نظامی 
و امنيتی، نهر فيروزآباد در محدوده مهرآباد کور 

شده بود. 

باغى كه بوستان شد

 هر شهر و محله ای هويت خود را از ويژگی ها و عناصر محيط طبيعی و اجتماعی فرهنگی خود باز می يابد؛ عناصری که يک محله را از ديگر محله ها 
تمييز می دهد. چنين مؤلفه هايی يک امتياز ويژه برای هويت ســازی، ايجاد جذابيت های گردشگری و جذب مشارکت های مردمی در سايه بروز حس 
تعلق به محله و همبستگی درونی ساکنان آن به شمار می آيند. نهمين تکه از پايتخت هم با توجه به پيشينه طبيعی و فرهنگی از جمله مناطق قديمی 
پايتخت است که نمادهای مختلفی هويتی از جمله مکان و افراد تأثيرگذار را در خود جای داده است، نمادهايی که هنوز هم با گذشت سال ها و گسترش 
مرزبندی محله ها و جابه جايی قوميت ها در آن، به تعريف روايت هايی ديرين می پردازند. اما انگار رشد پرشتاب شهرنشينی و تغيير رويکرد مديريت 
شهری در دوره های مختلف، غبار فراموشی روی هويت های مکانی محله ها پاشيده است. اکنون سؤال اينجاست که برای بازشناسی المان های هويتی 

محله های اين تکه از پايتخت چه راهکاری را بايد درپيش گرفت. با اين سؤال به گفت وگو با اهالی، کارشناسان و مديران شهری پرداختيم. 

سحر جعفريان

آرشيو تخصصى 
از هويت تهران نداريم
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مرزبندى نواحى و محله ها چگونه جابه جا مى شود؟

که در قالب اين طــرح، مرزبندی مناطق از 
طريق تجزيه مناطق بزرگ تر و ادغام مناطق 
کوچک تر، يکســره دچار تغييــرات بنيادی 
شــد و در مقابل نصف شدن تعداد مناطق، 
شــمار نواحی از ۱۱۶ بــه ۱۶۱ و هم چنين 
محله هــا از ۳۷۶ به ۵۳۹ محله افزايش پيدا 
می کرد. طرحی که پايه و اســاس آن از ابر 
شــهر های بزرگ و موفق دنيــا الگو برداری 
شده بود و نياز بود با توجه به شرايط تهران، 

بومی سازی شود. 

 ادغام مناطق كوچك تر 
يکی ديگر از ويژگی های طرح پيشنهادی 

اوايــل آذر مــاه ســال ۱۳۹۵ بــود که 
خبرهايــی بــا عناويــن و تيتر هايی چون 
تهران»  شــهری  تقســيمات  «اصالحــات 
يــا «طراحی تهــران جديد»، در رســانه ها 
منتشر شــد که بر اساس آن قرار بود نقشه 
و مرزبنــدی مناطق، نواحــی و محله های 
پايتخت تغيير کنــد و به طور کلی دگرگون 
شود. هدف از انجام اين طرح، برقراری توازن 
و يک ـ دست شدن ميزان خدمات شهرداری 
به همه محله ها و شهروندان در هرگوشه ای 
از پايتخت بــود. در آن زمان ۳ طرح مطرح 
بود. کاهش مناطــق ۲۲ گانه به ۱۱ منطقه 
جديد، يکــی از طرح های پيشــنهادی بود 

برای تهــران جديد، تغيير نامگذاری مناطق 
بود. به اين شــکل که بــه جای به کاربردن 
شــماره و عدد برای هر منطقــه، از يکی از 
نام ها و اسامی شاخص آن محدوده استفاده 
شــود. برای مثال، در نقشــه های منتشــر 
شــده از ادغام مناطق ۲۱ و ۲۲، منطقه ای 
جديد به نام «چيتگر» تشــکيل شــده بود. 
يا مناطــق ۵ و ۹، بــا تغييــر مرزبندی با 
مناطــق هم جوار، بــه مناطــق جديدی با 
اسامی «پرديســان» و «مهرآباد» تغيير نام 
و ســاختار داده بودند. البتــه اين تنها يکی 
از ۳ الگو و مدل پيشــنهادی مطرح شــده 
بود. يکــی ديگر از طرح های پيشــنهادی، 
ادغــام مناطق کوچک تر ماننــد ۹ و ۱۰ با 
يکديگــر بود تا در مجموع، تهران ۱۵ يا ۱۷ 
منطقه داشــته باشد. مدل سوم، حوزه بندی 
پايتخت بود. چيزی شــبيه به آنچه که در 
«همشــهری محله» شــاهد آن هستيم. در 
اين طرح، تهران به ۷ حوزه شمال، جنوب، 
مرکز، شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق 
و جنوب غرب تقســيم بندی می شــد. اين 
طرح هــا و الگو های پيشــنهادی که عنوان 
می شــد، بخشی از طرح مطالعاتی بود که از 
سال ۱۳۹۲ آغاز شــده بود. به هرحال اين 
موضوع پس از رسانه ای شدن، نزديک به ۳ 
سال مسکوت ماند و ديگر خبری از آن نشد 

و حرفی از آن به ميان نيامد. 

طرحى نو در انداخته مى شود
شــايد يکی از عمده داليلی که موجب 
شــد اين طرح به طور کلی به محاق برود، 
جابه جايی های پی در پی مديران شهری 
پايتخت(از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷، ۵ نفر 
در دوره های زمانــی مختلف، مديريت 
شــهری پايتخت را به عهده داشتند) 
و حاشــيه های پس از آن بود که اجازه 

نمی داد شهرداری تهران روی چنين طرحی 
تمرکز کرده و يک مدل و الگوی مناسب که 
بر اســاس امکانات و واقعيت ها قابليت اجرا 
باشد، نهايی کرده و به مرحله اجرا درآورد. تا 
اينکه در اواسط تيرماه خبر رسيد در برخی 
از مناطــق از جمله منطقــه ۲۱، مرزبندی 
محله ها و نواحی با هدف خدمات دهی بهتر 
به همه محله ها و شــهروندان تغيير خواهد 
کرد. هرچند اين طــرح، متفاوت از طرحی 
اســت که حدود ۳ســال پيش مطرح شد و 
از مــدل و پلن های آن پيروی و الگو برداری 
نمی کند و قرار اســت طرحی نو درانداخته 

شود. 

تجديد نظر در مرزبندى ها
برنامه ريــزی شــهردار منطقه  معــاون 
۲۱ با اشــاره به تغيير مرزبنــدی نواحی و 
محله هــای اين محــدوده از شــهر تهران، 
دربــاره جزئيــات اين طرح به همشــهری 
محلــه می گويد: «چند وقــت پيش بود که 
دستور کاری از سوی معاونت امور مناطق و 
مرکز مطالعات شهرداری، مبنی بر بازنگری 
و تجديد نظر در مرزبندی محله ها و نواحی 
به شــهرداری منطقه ۲۱ ابالغ شد. پس از 
آن، جلســه های مختلفی در اين باره برگزار 
کرديم کــه از جمله آن جلســه ای بود که 
به اتفــاق معاون های شهرســازی، خدمات 
شهری و شهرداران نواحی با حضور شرکت 
مشاوری که در زمينه اين طرح با شهرداری 
تهران همکاری دارد، برگزار شد. اکنون اين 
موضــوع در مرحله بررســی های اوليه و 
ارائه طرح های پيشــنهادی است و روی 
۳ تا ۴ سناريو پيشنهادی کار می کنيم 
تا بررسی کنيم که کداميک برای ارائه و 
اجرا بهتر و مناسب تر است و تا رسيدن 
به طرح و نتيجه نهايی و تعيين جزئيات 

آن، هنوز فاصله داريم. هدف از اجرای چنين 
طرحی اين اســت که نواحی تقويت شود و 
برخــی از محله ها کــه در زمينه خدمات و 
امکانات ضعيف ترند، قوی تر شــوند. بدون 
شــک اگر بخواهيم اين گونه گمان کنيم که 
مرزبندی های قديمی غير قابل تغيير است، از 
پويايی شهر و محله ها کاسته می شود. ايجاد 
مرزبندی های جديد می تواند روی مديريت 
بهتر شهر تأثير زيادی داشته باشد. اين کار 
به هيچ عنوان، ســهل و آســان نيست. اين 
تغييرات بايد به گونه ای باشد که به مواردی 
چون خدمت رســانی بهتر، باال تر رفتن رفاه 
شــهروندان و تقويت اقتصاد محله ها، بهتر 
شــدن آينده و چشم انداز محله ها و افزايش 
سرانه ها کمک کند. در طرح و مرزبندی که 
ارائه می شود، بايد دقت بااليی داشته باشيم 
که برای مثال سراهای محله و مجموعه های 
ورزشــی در محله ها باقی بمانند و درســت 
توزيع شــوند. يعنی اين گونه نشود که يک 
محله ۲ سرا يا مجموعه ورزشی داشته باشد 
و يک محله بدون ســرا و امکانات ورزشــی 
بمانــد. جزئيات و مالحظــات زيادی وجود 
دارد که الزم اســت همه آنها در نظر گرفته 

شود.»

برقرارى توازن در محله ها
«حامد اخوان»، دربــاره اينکه با اجرای 
اين طرح به چــه اندازه می توان به برقراری 
عدالت بين محله ها اميدوار و خوشبين بود، 
اين گونه توضيح می دهد: «عدالت تعريف و 
تفســير های متفاوتــی دارد و از ديدگاه هر 
شخصی می تواند يک معنا و مفهوم متفاوت 

داشته باشــد. بنابراين گمان می کنم اگر 
بگوييم اجرای اين طرح به برقراری توازن 
بين محله ها منجر خواهد شــد، بهتر و 
دقيق تر است. شــهروندی که در ناحيه 

يک است، يکســری خواسته ها و توقعات از 
شهرداری دارد و شهروندی که در ناحيه ۳ 
ســکونت دارد، خواسته و نياز هايی که طلب 
می کند متفاوت اســت. اين تغيير مرزبندی 
بايد منجر به اين شــود که خدمت رســانی 
شــهرداری و ســرانه و امکانات موجود به 
درســتی بين همــه محله ها و شــهروندان 

تقسيم شود.»

جابه جايى براى ارائه خدمات بيشتر
معاون برنامه ريزی درباره احتمال تغيير 
و جابه جايی مرزبنــدی منطقه ۲۱ هم به 
همشــهری محله می گويــد: «جابه جايی 
مرزبندی منطقه هم به عنوان يک موضوع 
جانبی مطرح اســت. البته اين موضوع در 
حال حاضر در دســتور کار ما قرار ندارد و 
يک موضوع کالن و کلی اســت که به نظر 
امــور مناطق و مرکز مطالعات شــهرداری 
تهران بســتگی دارد. می توان با جابه جايی 
مرزبندی های منطقه با مناطق همجوار در 
يکسری از قسمت ها خدمت رسانی بهتری 
به محله و مردم داشــت. اين موضوع اگر 
قرار باشــد که اتفاق بيفتد، بسيار بيشتر از 
موضوع تغيير مرزبنــدی نواحی و محله ها 
زمــان برخواهد بود چون چند منطقه بايد 
درباره آن به جمع بندی برســند و مواردی 
چون طــرح «تفصيلی نيز مطرح اســت، 
اما همان گونه که اشــاره کردم، نبايد اين 
جور فکر کنيم کــه مرزبندی های قديمی 
غير قابــل تغيير هســتند، بلکه می توان 
برای بهتر شدن کارها، آنها را جابه جا 

کرد.»

تغييرمرز نواحى 3 و 7 بدون 
دخل و تصرف در محله ها 

معاون برنامه ريزی و توســعه شهری 

منطقه ۵ از تغييــر مرزبندی نواحی ۳ و ۷ 
بدون دخل و تصرف در محله ها خبر می دهد 
و به همشــهری محلــه می گويــد: «مرکز 
مطالعات، پــروژه تغيير محله ها و نواحی در 
برخی از مناطق شــهر تهــران را ابالغ کرد 
کــه منطقه ۵ با توجه به وســعتی که دارد، 
در اولويت اســت. در مطالعات و بررســی ها 
به تفکيک ســرانه محله ها مورد بررسی قرار 
گرفت و مقرر شــد براســاس نياز موجود، 
نواحی ۳ و ۷ منطقــه، هرکدام به ۲ ناحيه 

تقسيم بندی شوند. 
هم چنين، اين تقسيم بندی بايد به شکلی 
باشد که مرز و محدوده محله ها که هرکدام 
قدمــت و هويت مســتقل و تاريخی خود را 
دارند، دســتخوش تغيير نشود. به اين معنا 
که بخشی از يک محله به محله ديگر الصاق 
نشــود. برای مثال، محله های «باغ فيض»، 
با توجه  «مراد آباد»، «کن» و «حصــارک» 
به هويــت و تاريخچه ای که دارند، در تغيير 
نواحــی ۳ و ۷ بايد به همان شــکل و اندازه 
باقی بمانند.» «فاطمه الســادات حميديان»، 
بر اين باور اســت وســعت زياد اين نواحی 
موجب شــده تا ارائه خدمــات و نظارت به 
خوبی و در حد مطلوب نباشــد: «منطقه ۵ 
دومين منطقه وسيع تهران به شمار می رود. 
اما تنها از ۷ ناحيه تشــکيل شده است. اين 
در شرايطی اســت که محدوده حريم را نيز 
داريــم. منطقه ۴ که از منطقه ۵ وســيع تر 
اســت، ۹ ناحيه دارد. اين در شرايطی است 
که منطقه ۴ محدوده حريم ندارد. وســعت 
ناحيه ۳ به اندازه مســاحت ۲ منطقه ۱۰ و 
۱۷ اســت. بنابراين حجم کار در شهرداری 
اين ناحيه از شهرداران برخی مناطق بيشتر 
و سخت تر اســت. بنابراين نياز است ناحيه 
۳ و هم چنين ناحيه ۷ به ۲ ناحيه تقســيم 

شوند.» 

تغيير در نقطه 
   صفر مرزى

  چند ســال پيش بود که موضوع تغييــر مرزبندی مناطق، نواحی و محله ها مطرح شــد. طرح 
و نقشه هايی که فارغ از درســت و غلط بودن يا داشــتن قابليت و ظرفيت اجرا، هدف از آن ارائه 
خدمات بهتر به شهروندان و توزيع مناسب تر امکانات و سرانه ها بود. چيزی شبيه به آنچه که اغلب 
کالنشهرهای بزرگ جهان به شــکل و صورت های گوناگون و مناسب با شرايط و ظرفيت خود، اجرا 
کرده بودند. اصل و کليت آن طرح قديمی در گذرزمان و هياهوی تغييرات پی در پی شهرداران تهران 
گم و به فراموشی سپرده شد تا اينکه خبر رسيد، مديريت شهری دوباره روی اين موضوع کار می کند 
و قرار است در برخی از مناطق مانند ۵ و ۲۱، مرزبندی محله، دستخوش تغيير شود. با «حامد اخوان»، 

معاون برنامه ريزی شهردار منطقه ۲۱، پيرامون اين موضوع به گفت وگو نشسته ايم که می خوانيد.  

مهدى اسماعيل پور        

معاونت 
امور مناطق و 
مركز مطالعات 

شهردارى، مبنى 
بر بازنگرى 

و تجديد نظر 
در مرزبندى 

محله ها و نواحى 
به شهردارى 

منطقه 21 ابالغ 
كرد

تقسيم بندى 
بايد به شكلى 
باشد كه مرز 

و محدوده 
محله ها 

كه هركدام 
قدمت و 

هويت مستقل 
و تاريخى 

خود را دارند، 
دستخوش 
تغيير نشود

تغيير مرزبندى به شرط 
مطالعه و كارشناسى 

مجيد فراهانی عضو شورای اسالمی شهر 
تهــران درباره موضوع تغييــر مرزبندی 
مناطــق، نواحی و محله ها به همشــهری 
محله می گويد: «در مجموع هرگونه تغيير 
ساختار اگر بر اساس مطالعه و کارشناسی 

شده باشد مفيد است. انجام 
هــر  کاری بــدون مطالعه، 
ارزيابی و کارشناســی ايراد 
نتيجه  در  دارد.  اشــکال  و 
تغيير در ســاختار  هرگونه 
و محــدوده محله ها، نواحی 
کار  اساس  بر  بايد  مناطق  يا 
نظر   بايد  باشد.  کارشناسی 
به عنوان  مطالعــات  مرکز 

قلب کارشناسی شــهرداری تهران را در 
اين خصــوص مدنظر قــرارداد. منظور از 
کارشناســی اين اســت که بررسی کنيم 
تغييرات ايجادشــده چه تأثيراتی خواهد 
داشت و در پی آنچه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ 
در شــهر تهران پروژه ای با هزينه بيش از 
۱۰ هزار ميليارد تومان ساخته شد و به طور 
مشــخص تونل و پل صدر را می گويم، اما 
بعداً مشخص شد تأثيرات ترافيکی آن در 
منطقه آن گونه که پيش بينی شــده بود و 
انتظار می رفت نيست. برای تغيير مرزبندی 
و محــدوده محله ها و نواحی و مناطق بايد 
بررســی و مطالعه دقيق صورت بگيرد که 
پس از انجام ايــن کار تأثيرات ترافيکی، 
محيط زيســتی، جمعيتی، خدمات رسانی، 
فرهنگی، رضايتمندی شــهروندی و ديگر 
موارد چگونه خواهد شد. اگر پس از ارزيابی 
و علمی  دقيق  کارشناسی های  و  مطالعه  و 
به اين نتيجه رســيديم که تصميم و کار 
سنجيده ای است آن وقت آن را اجرا کنيم. 
با توجه به  عالمان علم مديريت می گويند 
تغييرات جمعيتی و تغييرات محيطی الزم 
است هر۴ سال يک بار تغيير ساختار صورت 
بگيرد. بنابراين اصل موضوع خوی و صحيح 
اطمينان حاصل کنيم  بايد  اســت و فقط 
که تغييرات انجام شــده ما را به هدفمان 
يعنی رضايت شهروندی و بهتر شدن ارائه 

خدمات می رساند.» 

معــاون شــهردار منطقه ۵ با اشــاره به ميزان 
رشــد جمعيت در ايــن محدوده از شــهر تهران، 
می گويد: «بيشــترين حجم ساخت وساز و افزايش 
جمعيــت در ايــن منطقه اســت و همچنان اين 
موضوع روند صعودی دارد و رو به افزايش اســت. 
در برنامه ريزی ها بايد به اين موضوع توجه شــود. 
با مرزبندی کنونــی در حق محله های نواحی ۳ و 

۷ ظلم می شود. شــهردار اين نواحی به هر اندازه 
که توانا و کاربلد باشــد، باز در رســيدگی و اداره 
امور دچار مشکل می شود. برای مثال در ناحيه ۳، 
شــهردار ناحيه برای اينکه از محل استقرارش در 
محله «باغ فيض» به قســمت شمالی ناحيه يعنی 
«حصارک» قصد برود، بايد حدود ۳۰ کيلومتر طی 
کند. توجه داشــته باشــيد که اين محدوده حريم 

و ناحيه کوهســتان نيز دارد! در چنين شــرايطی 
نظارت و سرکشی مســتمر، سخت و دشوار است. 
در چنين شــرايطی، لزوم بازنگــری در مرزبندی 
نواحی منطقه ۵ بيش از هرزمان ديگری بيشــتر 
احســاس می شــود. طرحی که ارائه کرديم بسيار 
دقيق و کارشناســی شده اســت. طرح خوبی که 
همه نکات و ملزومات در آن ديده شــده و قابليت 

اجرا شــدن دارد. همان گونه که تأکيد کردم، يکی 
از اولويت های ما دست نخوردن مرز بندی محله ها 
در اين نواحی اســت که هرکدام قدمت دار و دارای 
هويت هستند. يعنی تقســيم بندی بايد به شکلی 
باشد که محله ها دست نخورده بمانند. برای همين 
در اين طرح بنا نداريم به محدوده محله ها دســت 

بزنيم. تغييرات تنها ناحيه محور است.»

طرحى 
بسيار دقيق 
و كارشناسى 

شده

مسئول

مجيد فراهانى
عضو شوراى شهر

ساختار اگر بر اساس مطالعه و کارشناسی 

مجيد فراهانى
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محله  دكتر هوشيار، يادگار يك معلم
محله «دکتر هوشيار» از جمله محله هايی است که   آبادانی آن از دهه های ۴۰ و ۵۰ آغاز 
شــد. اين محله که جنوب خيابان «آزادی» تا خيابان «هاشمی» را تشکيل می دهد، تا اوايل 
دهه ۴۰ شــامل زمين های باير می شــد و در شــرق آن رودخانه قرار داشت، رودخانه ای که 
تا چندی پيش وجود داشــت و از خيابان «شــهيدان» می گذشت. محله دکتر هوشيار جزو 
اراضی «طرشت» به شمار می آيد و زمين های بايرآن اغلب از سوی زمين داران طرشتی مانند 
«جوانمرد قصاب» در محدوده خيابان دکتر هوشــيار و «عبداهللا زمانی» درمحدوده خيابان 
«طوس» به قطعه های کوچک تقسيم و واگذارشد. البته برای مدتی به نام استادمعين شرقی 
معرفی شــد اما با توجه به اينکه خيابان دکتر هوشيار از دهه ۴۰ به سبب وقف ۲ مدرسه به 
همت مرحوم دکتر «محمدباقر هوشــيار شيرازی» به اين نام خوانده شد، بعدها به نام دکتر 
هوشيار معرفی کردند. دکترهوشيار معلمی بود که آموزش و پرورش را علم می دانست و برای 
آن اصول نوشــت. به کنجکاوی در مســائل کودکان و جوانان پرداخت. او در نمايشگاه سال 
۱۳۳۵ صحبت کرد و صحبت او انگيزه ای شد تا مجله «سپيده  فردا» که در دانش سرای عالی 

منتشر می شد، شماره ويژه کودکان را منتشر کند. 

دردسرهاى سدمعبر 
در جنت آباد

در  ســدمعبر  مشــکل  منطقه 5 
بيشــتر نقــاط محــدوده «جنت آباد» 
مرکــزی وجــود دارد. در پياده روها و 
به ويژه  خيابان هــای محله جنت آبــاد 
خيابان «مخبری» محدوده جنت آباد تا 
و  ميوه فروش هــا  «شــاهين»، 
از  را  آرامش  زنجيره ای  فروشــگاه های 
اهالی گرفته اند تا جايی که دربرخی از 
ســاعت های روز امکان   تــردد در اين 
مســيرها وجود ندارد. از سويی، چهره 
با وجود سدمعبر کنندگان زشت  محله 
شــده اســت. از مسئوالن شــهرداری 
اين موضوع  به  درخواســت می شــود 

رسيدگی کنند. 
سيما فيروزآبادی ـ محله جنت آباد

معابر فرعى هم مرمت شود
منطقه 9 در چنــد روز اخيــر در 
خيابان هــای «هاشــمی» و «طوس»، 
کارگران مشــغول مرمت پياده راه ها و 
جدول ها هستند. اين کار قابل تحسين 
از محدوده ها  برخــی  اســت. چــون 
وضعيت بدی داشــت اما ای کاش اين 
فعاليــت تنها در معابــر اصلی منطقه 
انجام نشــود و شهرداری به کوچه های 
فرعی نيــز توجهی کند. بــرای مثال، 
پياده روهــا در کوچــه «رضايی» اصًال 
مناسب نيست و بســياری از کاشی ها 

شکسته است. 
مينا سعادت ـ محله دامپزشکی

فعاليت شهربازى 
در شرايط كرونا

بوســتان  ميانــه  در  منطقه 21 
«شهدای گمنام»، شهربازی وجود دارد 
کــه اين روزها حتی با شــيوع ويروس 
«کرونا» فعاليت می کند. از سويی، هر 
شــب تا ديروقت فعال اســت و صدای 
موزيک آن موجب سلب آسايش اهالی 
شده است. واقعًا ساکنان دليل فعاليت 
و  نمی داننــد  را  شــهربازی  ايــن 
اعتراض هايشــان هم نتيجه ای نداشته 
است. از مســئوالن درخواست پيگيری 

داريم. 
ايمان رحمتی ـ محله تهرانسر 

شهركى با مشكالت فراوان
منطقه 22 چند ســالی اســت که 
ساکن شهرک «مرواريد» شده ام. وقتی 
وارد اين شــهرک شديم از آن به عنوان 
يکی از شــهرک های نمونه منطقه ۲۲ 
ياد شــد. اما با گــذر زمــان، در اين 
محدوده از غرب پايتخت، هيچ تغييری 
نديده ايــم. همچنان دسترســی ما به 
معابر با مشکل مواجه است و از امکانات 
اوليه محروم هســتيم. ســال گذشته، 
کارهايی در شــهرک صورت گرفت اما 
شــد.  تعطيل  عمرانی  کارگاه های  بعد 
کاش مســئوالن بــه اين محــدوده از 

منطقه ۲۲ هم توجهی کنند. 
علی همدانی ـ شهرک مرواريد

شهروند خبرنگار

راهنما

ساخت شيلد در خانه
«شيلد»، همان ماسک های طلقی صورت است 
که با انتشار ويروس «کرونا» مردم با آن آشنا 

شدند و از آن استفاده می کنند. در خانه هم می توان 
شيلد درست کرد. 

ابزارهای مورد نياز: 
قيچی، پانج، طلق پالســتيکی شفاف، کش يک و 

نيم تا ۲ سانتيمتر. 

مراحل ساخت: 
 عرض طلق را ۲۷ در ۲۷ ســانتيمترانتخاب کنيد. 
البته می توان سايز آن را با توجه به سايز صورت تغيير 
داد. سپس با پانچ ۲ عدد سوراخ در هر طرف از طلق 
بزنيــد. طلق ديگری به اندازه دور ســر آماده کرده و 

سوراخ هايی را روی آن بزنيد. 
 کش را به اندازه پشــت سر و محدوده ای که روی 
طلــق می آيد و گره می خورد، برش بزنيد. کش نبايد 
بزرگ باشــد و گرنه پس از قرار دادن شيلد روی سر، 
می افتد. سپس کش را از سوراخ ها عبور بدهيد و گره 

بزنيد. 
 ســپس کش را به سوراخ طلق روی پيشانی وصل 
می کنيم. اين طلق موجب حالت پذيری شيلد می شود 
و روی پيشــانی قرار می گيرد و ســبب می شود که 
هنگام استفاده از آن اذيت نشويد. البته به جای کش 

می توانيد از تسمه های پالستيکی استفاده کنيد
مينا کرمی 
کارآفرين ساکن محله شهران

الهه صبرى منطقه9
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 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: مهران کرمی
 سردبير:  افشين اميرشاهی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ سعيد غفوری/ علی حسنی 

ميالد رفاقتی
 حروفچينی و تصحيح:  منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی

 دبير تحريريه: زکيه سعيدی
 تحريريه:  مهدی اسماعيل پور/ مريم باقرپور
سميرا باباجانپور/ ثريا روزبهانی/ سحر جعفريان

فاطمه نصيری ها

به پيشنهاد همشهرى محله اجرايى مى شود
راه اندازى نخستين موزه محله هاى پايتخت

بازتاب

امســال  ارديبهشــت 
راه اندازی  درباره  گزارشی 
«  موزه محله » در همشهری 
محله منتشر شــد. موزه 
پيشنهادی  طرحی  محله 
اســت که به مسئوالن و 
مردم يادآوری می کند که 
با حفظ  چگونه می توانند 
و نگهــداری آثار تاريخی، 
فرهنگی و دســتاوردهای 
هنــری و علمــی يــک 
محله هويت و اصالت آن 
را حفــظ و حــس تعلق 

محلی را تقويت کنند. طرحی که می تواند در 
محله های تاريخی و قديمی زمينه ساز احيای 
هويت از دست رفته آن باشد. در اين گزارش 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه ۵ 
با اســتقبال از اين طرح به همشهری محله 
گفــت: «مؤلفه هايی که می تواند ماهيت يک 
محله را شــکل دهد سرمايه های محله است. 
سرمايه های محله می تواند طيف گسترده ای را 
شامل شود. برای مثال مشاهير محله سرمايه 
مهمی برای فرهنگی و هويت محله محسوب 
می شــوند که مــا در منطقــه ۵ توصيه مان 
اين بوده اســت که در ســراهای محله ديوار 
مشاهير راه اندازی کنيم و چهره های محله در 
حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و... 
معرفی شوند. بحث موزه محله که همشهری 

می کند  مطــرح  محلــه 
يکی از طرح های خوب و 
کاربردی است که مغفول 
مانده اســت. اگر بتوانيم 
يک  شهروندان  مشارکت 
محلــه را برای جمع آوری 
آثــار قديمــی و تاريخی 
محله ترغيب کنيم بسيار 
ارزشمند خواهد بود. حتی 
ما می توانيم در ســراهای 
محله بخشــی را به عنوان 
راه اندازی  محلــه  مــوزه 
کنيــم.» پيگيری های ما 
و صحبت هــای معاون فرهنگــی واجتماعی 
شــهردار منطقه تنها به يک گزارش بسنده 
نشد و «سيد حسين دلبری» از فراهم کردن 
شــرايط الزم برای راه اندازی نخستين موزه 
محله های پايتخت در منطقه ۵ خبر می دهد. 
او در اين باره می گويد: «نگاه مثبت شهرداری 
منطقه به طرح موزه محله باعث شــده است 
تا در محله هايی که امکان تاريخی و فرهنگی 
الزم برای راه اندازی مــوزه محله وجود دارد 
اين طرح را اجرايی کنيم. اميدواريم با کنترل 
شــرايط بحرانی کرونا و همکاری اهالی محل 
موزه محله های منطقه ۵ افتتاح شوند. البته 
ناگفته نماند که در صورت استقبال شهروندان 
اين طــرح می تواند در همه ســراهای محله 

منطقه ۵ اجرايی شود.»

تقويم محله

در پهنه غربى پايتخت 20 تا 27 مردادماه اتفاق هاى 
زيادى افتاده كه در زير به برخى از اين رويدادها 

اشاره شده است.
۲۵ مردادماه سال ۱۳۹۲، بهسازی معابر  حريم فرودگاه «مهرآباد» به پايان رسيد. منطقه9
عمليات بازسازی پياده رو خيابان «معراج» 
در حريم فرودگاه مهرآباد، حدفاصل ميدان «آزادی» 
تا فرودگاه مهر آباد انجام و در اين طرح ۲ ميليارد ريال 

هزينه شد. 

«خانه هــای   ،۱۳۹۷ مردادمــاه   ۲۰ دوچرخــه» منطقه ۲۱ فعال شــد. اين منطقه21 
خانه هــا بــا هــدف   ترويــج فرهنــگ 
دوچرخه سواری و توسعه ورزش در شهرک هايی مانند 
«فرهنگيان»، «دانشــگاه» و «اســتقالل» به دليل 

داشتن زيرساخت های الزم راه اندازی شدند. 

بوستان محله ای در منطقه ۲۲ آغاز شد. منطقه22 ۲۴ مردادماه ســال ۱۳۸۶، ســاخت ۲ 
۲ بوســتان «انديشــه» و «انرژی» در 
محله هشتم ناحيه ۳ منطقه ۲۲ شهرداری تهران، 
قرار داشت. بوســتان محله ای انديشه در زمينی به 
وســعت ۱۸هزار مترمربع در شــهرک «دانشــگاه 
شــريف» و بوســتان محله ای انرژی در زمينی به 
مساحت ۱۴هزار مترمربع در شمال مجتمع «نگين 
غرب» ســاخته شــد. پيش بينی شــده بود تا اين 
بوســتان ها با رعايت شاخصه ها و اســتانداردها از 
جملــه برخــورداری از وســايل ورزش همگانی و 

منطقه5بدنسازی ساخته شوند. 


