
شهردار منطقه 22 و رئيس سابق جامعه مهندسان شهرساز درباره 
آينده پيش روى پايتخت مى گويد

هويت تازه 
در انتظار تهـران

«تهران»، يکی از روســتاهای کوچک و کم اهميت شهر «ری» بود که 
تقريبًا در ۶ کيلومتری آن قرار داشــت. از قرن ششم هجری به بعد که 
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مستطيل سبز 
تقديم به عاشقان فوتبال

زمين چمن مصنوعى  5هزار مترمربعى 
در  محله دامپزشكى افتتاح شد

تالش 2 نيروى خدمات شهرى منطقه 22 براى پيشگيرى 
از آبگرفتگى در فضاى مجازى خبرساز شد

40كتاب هم محله اى هاى ما به 4 زبان زنده دنيا 
ترجمه مى شود

اين روزها که شــهر، ســر زنده از باران الهی است، پاکبانان، 
کارگــران و کارکنان زحمتکش اداره خدمات شــهری مناطق 

٢٢ گانه شهرداری تهران، شبانه روز تالش می کنند...

آذرماه سال گذشته، زمانی که گروه نويسندگان جوان منطقه ۵ 
از ۲۵ جلد کتاب جوانان و نوجوان محله های «اکباتان»، «بيمه» و 

«آپادانا» رونمايی کردند، قول دادند تا به اين تعداد... صفحه ۸صفحه ۵

نه بار اول مان بود
نه آخرى است

فرش قرمز براى
نويسندگان جوان اكباتان
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شهرونــــدان محـــــله های 
«اســتادمعين»  و  «هاشمی» 
پس از ســال ها پيگيــری، صاحب 
زمين چمــن ۵ هزار متــر مربعی 

شدند. 
گزارش خبرنگار همشــهری  به 
محله، يک سال پيش سالن ورزشی 
خيابان  در  «خوراکيــان»  شــهيد 
بهره برداری رسيد  به  «دامپزشکی» 
اما عالقه مندان به «فوتبال» مجبور 
به تمرين در زمينی با چمن خراب 
و فرسوده بودند. ولی هفته گذشته با 

حضور مســئوالن اين مشکل رفع شد و زمين چمن مجموعه خوراکيان 
به وسعت ۵ هزار مترمربع به بهره برداری رسيد. شهردار منطقه۹ در اين 
مراســم، گفت: «در توسعه سريع شهرها بسياری از فضاهای ورزشی به 
سبب ساخت وسازهای بی رويه گذشته از دست رفته و ساخت پروژه های 

ورزشی حال حاضر در اندک بضاعت 
انجام  موجــود،  فضاهای  باقيمانده 

می شود.»
افزود:  موسوی»  مصطفی  «سيد 
«مجموعه شــهری در منطقه۹ در 
حال مطالعه بر روی طرحی اســت 
تا يکــی از بزرگ تريــن و بهترين 
پايگاه هــای ورزش هــای نــو را در 
منطقه راه اندازی کند که اميدواريم 
با اين موضوع محقق شود.» «رضاگل 
محمدی» مدير کل ورزش و جوانان 
اســتان تهران هم که در اين مراسم 
حضور داشــت گفت:«افتتاح اين زمين چمن با تالش بی وقفه عاشقان 
ورزش به بهره برداری رسيد و اميدواريم که با ادامه نهضت افزايش اماکن 
ورزشــی و افزايش سرانه ها، شرايطی فراهم شود تا جوانان با حضور در 

فضاهای ورزشی از آسيب های اجتماعی در امان باشند.»

تيتر يك

مستطيل سبز تقديم به عاشقان فوتبال

مجازى آموزش ترافيك ببينيد
دوره های آموزش «مباحث ترافيکی از مقدماتی تا پيشــرفته» برای شهروندان منطقه ۲۱ 
در فضــای مجازی برگزار می شــود. معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۲۱، گفت: 
«برپايی دوره های آموزشی در سال های گذشته برای کودکان و حتی بزرگساالن سبب ارتقای 
آگاهی شــهروندان و حتی کاهش حوادث شده بود. اما امسال به دليل شيوع «کرونا» امکان 
برپايــی اين کالس ها در مراکز مختلف و از جمله مدارس نبود. به همين دليل طرح آموزش 
آنالين در منطقه آغاز شد.»«محمدرضا سالمی» افزود: «در اين طرح، افراد پس از ارسال نام، 
نام خانوادگی و ســن خود به پيام رســان واتس آپ به شماره ۰۹۲۲۱۲۶۴۴۶۸ ثبت نام شده 
و ســپس در دوره های آموزشی در ۳ سطح مقدماتی- تخصصی و تخصصی- مهارتی شرکت 

داده می شوند.»

 رفع معارضان «نسيم16 » پس از 6 سال
معارضان بلوار «۴۵ متری نسيم ۱۶» پس از گذشت 
۶ سال رفع و  تردد خودروها در اين معبر آسان می شود. 
شــهردار ناحيــه ۲ منطقه ۲۲ گفــت: «زمينی در 
محدوده بلوار ۴۵متری نســيم ۱۶، با مســاحت ۸ هزار 
و ۷۷۵ متر متربع وجود داشــت که ملک معارض تلقی 
می شد و همين موجب شده بود در تقاطع خيابان های 
«شفق» و نسيم ۱۶، شاهد بروز حوادث ترافيکی متعدد 
باشــيم. اما پس از ۶ ســال با پيگيری واحد حقوقی و 
امالک، رأی صادر شد و شهرداری توانست نسبت به رفع 
معارض ۲ معبر ۲۰ متری و بلوار ۴۵ متری نسيم ۱۶ شرقی اقدام کند. هم چنين، بيش از هزار 
و ۶۰۰ مترمربع از قدرالسهم شهرداری احصا شد.» «مجيد عبدالمجيد» افزود: «به زودی اين 
معابر از سوی حوزه فنی و عمرانی به طور کامل ايجاد و در اختيار شهروندان قرار می گيرد.»

 رفع معارضان «نسيم
چهره

تــالش مربى جوان براى پر كــردن اوقات 
فراغت هم محله اى ها در شرايط كرونا
توليد فيلم آموزشى 

وارائه در فضاى مجازى

يادداشت

تشكل هاى مردمى 
گام هاى موثر در محله
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جلب مشــارکت عمومی و تشويق و ترغيب 
شهروندان به مشارکت از مهم ترين برنامه های 
شورای شهر اسالمی وشهرداری شهر تهران است 
و بايد در همه بخش های مديريت شهری جدی 
گرفته شــود. در زمينه فعاليت های فرهنگی و 
اجتماعی تاکنون گام های مؤثری با استفاده از 
توان تشکل ها و نهادهای مردمی برداشته شده 
و ادامه خواهد داشت. چنانچه برخی مؤسسات 
مردمی فعال در شــهر تهران، خواستار اجرای 
طرح هــای فرهنگی و اجتماعی در کشــورند. 
البتــه اين نهادها در دوره هــای مختلف وجود 
داشــته اند. اما متأســفانه در سيستم مديريت 
گذشــته، بســياری از آنها فرصــت حضور در 
مراکز فرهنگی را نيافته اند و از قابليت هايشــان 
استفاده نشده است. اما در اين دوره با تأکيد بر 
توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی پيش بينی 
شــده، برای اجرای برنامه ها از تشکل ها کمک 
گرفته شده تا فعاليت هايشان از تعامل شهری 
بــه منطقــه ای و محلی تبديل شــود. در اين 
ميان، ســراهای محله و فرهنگســراها بهترين 
فضا هســتند. اگرچه گاه برخی سراهای محله 
و فرهنگســراها در ســال های اخير از اصل و 
ماهيت کار فرهنگی خود دور شده و بيشتر به 
فعاليت های اقتصادی گرايش يافته اند. حال آنکه 
اين مرکز می توانستند پاتوق های فرهنگی هر 
محله باشند و فعاليت های فرهنگی و اجتماعی 
ويــژه ای را پيگيــری کنند. بــه همين دليل 
کارگروهی در شورای شهر شکل گرفت تا پس 
از تعيين نوع فعاليت سراها، مصوبه هايی جديد 
صادر شــود. در اين ميان، تشکل های مردمی 
به ويژه در بخش های موضوعی و محلی در سراها 
جايگاه ويژه ای يافتند. بنابراين با حرکت در اين 
بخش در واقع به يکی از رسالت های شهرداری 
توجه شده است. چون شهرداری در اصل نهادی 
خدماتی و اجتماعی است. البته ساکنان برخی 
از مناطق مانند مناطق غربی پايتخت از نداشتن 
ســرای محله و گاه مراکز فرهنگــی گله دارند. 
در حالی که در شــرايط کنونــی ايجاد فضای 
گفت وگــو بيش از فضای فيزيکی اهميت دارد. 
ايــن گفت وگو می تواند حتــی از طريق فضای 
مجازی باشــد. بنابراين فضای فيزيکی اگرچه 
مهم است اما نه آنقدر که مانع فعاليت فرهنگی 
شود. اگر بخشی از فضاهای کنونی مانند سراها، 
فرهنگسراها و حتی خانه های فرهنگ در اختيار 
تشکل های غير دولتی قرار گيرند، آنها بر اساس 
نياز محله وساکنانش فعاليت کرده و بخشی از 
مشکالت کنونی که در محله ها وجود دارند رفع 

می کنند.

بهره بردارى از بوستان سالمندان در روستاى سولقان
نخستين بوستان ويژه سالمندان در روستای «سولقان» 
به بهره برداری رسيد. به گزارش خبرنگار همشهری محله، 
پارک «غدير»، نخســتين بوستان ويژه ســالمندان در 
روستای سولقان است که در متراژ ۱۸۰ مترمربع ساخته و 
با حضور مسئوالن محلی و سالمندان روستا به بهره برداری 
رسيد. اين بوستان با اين هدف ساخته شد که آن دسته 
از افــرادی که برای اقامه نماز به مســجدجامع «ابوذر» 
می روند، بتوانند ساعاتی را در فضای آزاد کنار هم سپری 
کنند. امکانات اين بوستان شامل ۷ نيمکت و حوضی به 
وسعت ۱۸ متر می شود و برای  تردد سالمندان مناسب سازی شده است. بوستان در انتهای کوچه 

«حسينيه»، جنب مسجدجامع ابوذر روستای سولقان قرار دارد. 

«حميدرضا سرابی»، جوان ۳۰ ساله 
ساکن خيابان «قباد» شمالی و مربی 
هنر منطقــه ۲۱ اســت که ايــن روزها 
داشته های هنری اش را در فضای مجازی به 
اشــتراک می گذارد تا عالقه مندان به هنر 
خطاطی بتوانند با اين رشته آشنا شوند. او 
پيش از شيوع «کرونا» در مراکز فرهنگی و 
هنــری زيــادی و از جمله فرهنگســرای 
«دانش» شــاگردانی را آمــوزش می داد و 
حتی ۲ نفر از شاگردانش در مسابقات کشور 
رتبه برتر کســب کرده اند. البته با تعطيلی 
مراکز فرهنگی به ســبب شيوع کرونا، اين 
جوان بيکار ننشســته اســت. او می گويد: 
« آمــوزش هنر، ايــن روزهــا در اولويت 
خانواده ها نيست، چون توان پرداخت هزينه 
کالس های خصوصی را ندارند. از سويی هم 

تعداد عالقه مندان کم نيست. به 
همين دليل به فکر افتادم تا از 
فضای مجازی استفاده کنم و 
هر روز فيلم مباحث آموزشی 

هنر به ويژه خوشنويسی را 
کرده،  تهيــه  خانــه  در 
سپس فيلم توليد شده را 
در اختيار مراکز فرهنگی 
و هنــری و مدارس و... 
تــا  می دهــم  قــرار 
مخاطبان شان بتوانند 
آشنا  خوشنويسی  با 

شوند.»

خبر كوتاه
منطقه۵  ۱۵۰۰ گونــه گل رز، هفت رنگ و 
ساناز و بيش از ۱۰۰ درخت کاج در سرتاسر 
ديوار ورودی روســتای «سولقان» از انتهای 
محله «حصار» تا محله «کتورا» کاشته شد. 
اين فعاليت از ســوی نيروهای فضای ســبز 

دهياری روستا انجام گرفت. 

حجت نظرى
 عضو شوراى اسالمى شهر تهران

مجله خبرى مجله خبرى

نصب دريچه كامپوزيتى براى جلوگيرى از حادثه و سرقت
دريچــه کامپوزيتی برای جلوگيری از ســرقت و بــروز حوادث، بر 
روی کانال ها نصب می شــود. شهردار ناحيه يک منطقه ۹ با اعالم اين 
خبر، گفت: «فرسودگی و ســرقت دريچه های فلزی ۲ عامل باز بودن 
ورودی کانال ها به شمار می آيند که برای رفع مشکل، نصب دريچه های 

کامپوزيتی در محله ها آغاز شد.»

«تقــی محمد آقايی» با اشــاره به نصب اين دريچه هــا در بزرگراه 
آيت اهللا  «ســعيدی»، گفت: «با توجه به فرســودگی و ســرقت برخی 
دريچه های فلزی بر روی کانال جمع آوری آب های سطحی اين بزرگراه، 
عوامل اجرايی فوريت های ۱۳۷ در ناحيه يک، اقدام به ايمن ســازی و 

نصب دريچه کردند.» 
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تفكيك زباله هاى خشك با ربات هوشمند 
زباله های خشک توليد شده شهروندان منطقه ۲۱ از پايان سال 
توسط «ربات» تفکيک می شوند. شهردار منطقه ۲۱ با اعالم اين 
خبر، گفت: «موضوع هوشمندسازی شهر تهران، جزو اولويت های 
مديريت شــهری به شمار می آيد و با وجود آنکه درآمدزايی ندارد 
اما موجب کاهش هزينه ها و تخلف های ســازماندهی می شود. از 
سويی، با وجود شيوع ويروس «کرونا»، نيروهای خدمات شهری 
کم تر در معرض خطر قــرار می گيرند. به همين دليل در منطقه 
۲۱ طرح تفکيک زباله با استفاده از هوش مصنوعی و توسط ربات 
پيشنهاد شد.» «رضا رجب زاده» افزود: «اکنون زباله های خشک 
در مراکز تفکيک پســماند، دستی انجام می شود اما در منطقه از 
سازمان فن آوری اطالعات، مجوز و اعتبار الزم برای ساخت رباتی 

گرفته شده است که اين ربات هوشمند تفکيک زباله را انجام می دهد.»
او با اشاره به اينکه اکنون به همت يک مجموعه دانش بنيان، ربات در حال آماده سازی 

است، گفت: « در منطقه۲۱ تا پايان سال، استفاده از ربات هوشمند عملياتی می شود.»

راه اندازى باشگاه ورزشى ويژه كودكان 
باشگاه های ورزشی ويژه کودکان به زودی در بخش های مختلف 
منطقه ۵ راه اندازی می شود. رئيس اداره ورزش شهرداری منطقه 
۵، گفت: «۲ هزار روز نخست زندگی کودک، دوران طاليی تربيت 
و شکل گيری شخصيت او به شمار می آيد. بنابراين بايد تالش کرد 
بدون داشــتن ديد حرفه ای به ورزش کودکان، پل ارتباطی ميان 
ورزش و بازی های هدفدار ايجاد کرد. از ســويی، چاقی کودکان 
به يکی از جدی ترين چالش های ســالمتی تبديل شده و در اين 
ميان با انجام برخی از فعاليت ها و ورزش های جذاب و متنوع برای 
کودکان می توان با چاقی آنها مقابله کرد. با توجه به اينها ساخت 
باشگاه های ورزشی ويژه کودکان مورد توجه قرار گرفت و نتيجه 
آن در منطقه ۵، راه اندازی چنين مراکزی در آينده نزديک است.» 
«سيد قاسم موسوی» افزود: « در منطقه ۵ اين باشگاه ها به شکل آزمايشی راه اندازی خواهد 

شد و در صورت کسب موفقيت، ساير مناطق نيز در اين زمينه فعال می شوند.»

ميز خبر

  40
درصد پروژه «فتح باغستان» 

در منطقه 21 پيشرفت فيزيكى 
داشته است. تاكنون شمع هاى 
شمالى و جنوبى تكميل شده، 
سقف زيرگذر از سمت شمال 
خاكبردارى و در حال بتن ريزى 
است و پس از ساخت سقف 

شمالى و جنوبى زيرگذر، تغيير 
ترافيكى در بزرگراه داده و 
خاكبردارى انجام مى شود. 

5
محدوده از منطقه5 براى 

خودروها ايمن شد. عمليات 
مرمت گاردريل ها در محدوده 

بزرگراه هاى شهيد «لشكرى» و 
شهيد «باكرى» بود كه به همت 
معاونت فنى و عمران شهردارى 
منطقه و با هدف خدمات رسانى، 
حفظ ايمنى و ايجاد امنيت بيشتر 
براى شهروندان به اجرا در آمد. 

آموزش سازهاى سنتى 
در شهربانو

کالس آموزش «ســازهای اصيل و ســنتی 
ايرانی» بــرای بانوان عالقه منــد در مجموعه 

فرهنگی ورزشی «شهربانو» برگزار می شود. 
«مينا خوش نام»، مدير مجموعه شهربانوی 
منطقه ۵، گفت: «برگــزاری دوره های آموزش 
ســازهای اصيل ايرانی در مجموعه به شــکل 
خصوصی در روزهای زوج با هدف غنی ســازی 
اوقات فراغت و در راستای توانمند سازی بانوان 
با رعايــت پروتکل های بهداشــتی برپا خواهد 
شــد.»مجموعه شــهربانوی منطقه ۵ در ضلع 
جنوب بزرگراه شــهيد همت، خيابان شــهيد 

اسالمی، ميدان الغدير قرار دارد. 

دوشنبه هاى فوتبال 
در زمين چمن بهار آزادى

کالس های آموزشــی «فوتبال» دوشنبه هر 
هفته در زمين چمن پارک «بهار آزادی» برگزار 
می شــود. به گزارش خبرنگار همشهری محله، 
پايگاه بســيج «اميرالمؤمنين»(ع) زمينه ای را 
فراهم کرده تا عالقه مندان به فوتبال رايگان در 
کالس های آموزشــی و تفريحی شرکت کنند. 
اين کالس، دوشنبه ها، ســاعت ١٩ تا ٢٠:٣٠، 
در زمين چمن پارک بهارآزادی برگزار می شود. 
عالقه منــدان برای شــرکت در ايــن کالس ها 
می توانند به مسجد اميرالمؤمنين(ع) در شهران، 
بلوار شهران، مسجدجامع امام علی(ع) مراجعه 

کنند. 

خبر كوتاه

يادداشت

 عضو شوراى اسالمى شهر تهران

کالس های خصوصی را ندارند. از سويی هم 
تعداد عالقه مندان کم نيست. به 

همين دليل به فکر افتادم تا از 
فضای مجازی استفاده کنم و 
هر روز فيلم مباحث آموزشی 

هنر به ويژه خوشنويسی را 
کرده،  تهيــه  خانــه  در 
سپس فيلم توليد شده را 
در اختيار مراکز فرهنگی 
و هنــری و مدارس و... 
تــا  می دهــم  قــرار 
مخاطبان شان بتوانند 
آشنا  خوشنويسی  با 
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يکی از مهم ترين مشکالت ترافيکی منطقه ۲۱ به ويژه 
در محدوده «تهرانسر» به فضای پارک حاشيه ای به ويژه 
در معابــر پر ترددی مانند بلوار اصلــی بر می گردد که با 
توجــه به بافت تجاری و اداری آنها، روزانه تعداد زيادی از 
شهروندان با هدف گردش وخريد، انجام کارهای بانکی و 
مراجعه به مراکزی مانند شهرداری در آنجا  تردد و توقف 
دارند. نبود و کمبود جای پارک در حاشيه خيابان موجب 

شــده تا شــاهد توقف دوبله و گاهی سوبله 
وســايل نقليه يا  تردد و حرکت اضافی آنها 
برای يافتن جای پارک باشــيم که خود اين 
هم ســبب ايجاد ترافيک و بنــد آمدن راه و 
شلوغ شدن معبر می شود. برخی ها دليل اين 
موضوع را کمبود پارکينگ عمومی می دانند، 
اما نه تعداد پارکينگ های عمومی به ويژه در 
محدوده تهرانسر کم است، نه ظرفيت همين 
تعداد پارکينگ موجود تکميل و پر می شود. 
دليلش هم مشــخص است، شــهروندان به 
ســبب هزينه ای که اســتفاده از پارکينگ 

دارد و هم چنيــن چند قدم اضافه ای که بايد از پارکينگ 
تا محل مورد نظرشــان بردارند، توقف درحاشيه معبر را 
ترجيح می دهند، حتی اگر اين توقف دوبله و سوبله باشد و 
عبور و مرور ديگر وسايل نقليه را با مشکل مواجه کند. از 
ديد شهرداری منطقه که متولی رسيدگی به اين موضوع 
است، ساخت پارکينگ های جديد چاره کار نبود و بيش از 
آن فرهنگسازی و البته مديريت و کنترل پارک حاشيه ای 
می تواند گره گشا باشــد. بر همين اساس، اجرای طرحی 

مصوب شد که بر اســاس توقف وسايل نقليه در حاشيه 
برخی از معابر پر تردد و شــلوغ برای مدت زمان طوالنی، 
ديگر مفت و مسلم نخواهد بود. هدف از انجام و اجرای اين 

طرح، مديريت توقف های حاشيه معابر است. 

توقف تا نيم ساعت، رايگان است
 «محمدرضا ســالمی»، معاون حمل ونقل و ترافيک 
شــهردار منطقه، درباره اين طرح به همشهری 
محله می گويد: «در روزهای گذشته، طرحی در 
«شورای عالی ترافيک» مصوب شد که براساس 
آن گنجايــش ۶ هــزار و ۱۰۰ واحــد پارکينگ 
حاشــيه ای در ۲۳ محــور در منطقه ۲۱ در نظر 
گرفته شد تا کنترل و مديريت شود. البته ما ۳۳ 
محور را پيشــنهاد داده بوديم که هم اکنون ۲۳ 
محور آن مصوب شده است. برخالف گذشته که 
کنترل و مديريت پارک حاشيه ای از سوی نيروی 
انسانی و پارکبان ها انجام می شد، اين بار به شکل 
مکانيزه و به همت پليس راهور انجام می شود. به 
اين صورت که روی خودرو پليس، دوربينی نصب می شود 
که پالک خودروهای توقف کرده در حاشيه اين ۲۳ محور 
را ثبت می کند. خودرو پليس در اين محورها  تردد می کند 
و اگر توقف وسيله نقليه تا نيم ساعت باشد، هزينه ای ندارد 
و استفاده از پارک حاشيه ای رايگان است. اما پس از نيم 
ساعت با توجه به مدت زمان توقف و براساس نرخ مصوب 
شورای اسالمی شــهر تهران، وسيله نقليه بايد مبلغی را 
به عنوان هزينه پارکينگ پرداخت کند. پرداخت اين هزينه 

هم از طريق سايت «تهران من» انجام می شود و الزم است 
تا شهروندان حســاب کاربری خودشان را در اين سامانه 
شــارژ کنند. متأســفانه پس از اينکه فعاليت پارکبان ها 
متوقف شد، در پارک حاشيه ای دچار مشکل شديم و به 
همين دليل پيگير بوديم تا اجرای اين طرح هرچه سريع تر 
در منطقه ۲۱ مصوب شود. طرح مديريت پارک حاشيه ای 
به شکل پايلوت درحال اجرا بوده و پيش از منطقه ما در 
منطقه ۲ اجرا شده است. با اجرای اين طرح، مشکل پارک 

دوبله تا حدود زيادی حل خواهد شد.»

با كاسبان متخلف برخورد قانونى مى شود
 در معابــری مانند بلوار اصلی، يکــی از داليلی که با 
کمبود فضای پارک حاشيه ای روبه رو هستيم، اين است 
که اغلب فروشــندگان و مغازه داران اين راســته ها که با 
وسيله نقليه شخصی به محل کسب و کارشان می آيند، از 
ساعت های ابتدايی صبح تا آخر شب که تعطيل می شوند، 
در حاشيه خيابان و اغلب مقابل مغازه خود پارک می کنند 
و در عمل، اين فضــای عمومی به طور کامل در اختيار و 
اشغال آنها است. سالمی براين باور است با مديريت پارک 
حاشيه ای اين مشــکل تا حدود زيادی برطرف می شود. 
او می گويد: «برای انتخاب اين ۲۳ محور، کارشناســی و 
بررســی های الزم صورت گرفته و مدت هــا روی آن کار 
شده است. در اين محورها، واقعًا معضل پارک حاشيه ای 
داريم. يکی از مهم ترين داليلش هم اين اســت که اغلب 
مغازه داران وسيله شخصی خودشان را از صبح تا شب در 
حاشــيه معبر پارک می کنند و ديگر برای کسی که برای 
خريد و انجام کاری آمده جايی برای توقف باقی نمی ماند و 
شاهد توقف های دوبله و سوبله هستيم. اين درحالی است 
که برای توقف های طوالنی بايد از پارکينگ های عمومی 
اســتفاده کرد. پارکينگ هم به تعداد کافی وجود دارد و 
مشــکلی از اين بابت نداريم. حاشــيه خيابان يک فضای 
عمومی است و به شخص خاصی تعلق ندارد. با اجرای اين 
طرح با مغازه دارهايی که حاشيه خيابان را با مانع گذاری 
مسدود می کنند نيز برخورد قانونی می شود. کسانی هم 
کــه به نحوی پالک خودرو را مخفی يا مخدوش کنند تا 
دوربين پليس نتواند شماره اش را ثبت کند، از سوی پليس 
راهور که داخل خودرو مجهز به دوربين اســت، بالفاصله 
اعمال قانون شــده و پــالک برای اعمــال قانون، کنده 

می شود.»

پارك حاشيه اى 23 معبر منطقه 21 
هوشمند مديريت مى شود

 توقف اضافه ممنوع! 
 کنترل و مديريت «پارک حاشــيه ای» در شــهر تهران امری اجتناب ناپذير است ؛ شهری که روز به روز بر 
ترافيک خيابان هايش افزوده می شود و هر روز شهروندان بيشتری به دنبال جای پارک معابر پر  ترددش را باال و 
پايين می کنند. به هر حال نبايد حاشيه های خيابان را به چشم پارکينگ عمومی رايگان ديد و برای ساعت های 
طوالنی در آنجا توقف کنند چراکه ســبب تضييع حقوق ديگر شهروندانی می شويم که آنها هم از اين مکان 
عمومی سهمی دارند. بر همين اساس با پيگيری های شهرداری و معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه 
۲۱، طرح کنترل و مديريت پارک حاشــيه ای برخی از معابر پر تــردد اين محدوده با همکاری پليس «راهور» 
مصوب و برای اجرا ابالغ شــده است. به اين ترتيب، منطقه ۲۱يکی از معدود مناطقی است که اين طرح در آن 
اجرا خواهد شد. اکنون ســؤال اينجا است که طرح مذکور چيست و از چه زمانی و به چه شکلی اجرا خواهد 

شد؟ 

مهدى اسماعيل پور

كاهش ترافيك با 
نصب دوربين و 
اصالح هندسى 

 
با مشاركت مشترك پليس 
راهور و معاونت حمل ونقل 

شهردارى منطقه 21، مشكل 
ترافيك خيابان شهيد «رجايى» 

تهرانسر تا حدودى كم شده 
است. «محمدرضا سالمى»، 
معاون حمل ونقل و ترافيك 

شهردار منطقه، در اين باره به 
همشهرى محله مى گويد: «پس 

از آنكه انتهاى خيابان «مالك 
اشتر» به بلوار «ياس» باز و 

اين دسترسى ايجاد شد تا 
حدودى از حجم بار ترافيكى 

خيابان شهيد رجايى كاسته 
شده است. از سوى ديگر با 
همكارى پليس راهور مدتى 

است كه با خودروهايى كه در 
اين محور توقف دوبله دارند، 

برخورد قانونى مى شود كه اين 
موضوع هم به روان تر شدن 

ترافيك اين خيابان كمك 
كرده است. هم چنين، دوربين 
نظارت تصويرى پليس راهور 

در برخى از معابر از جمله 
بلوار ياس و اطراف ميدان 

«كمال الملك»، شماره پالك 
خودرو هايى كه توقف ممنوع 

را رعايت نمى كنند يا پارك 
دوبله دارند ثبت مى كند و اين 

خودرو ها جريمه مى شوند.» 
سالمى معتقد است با اجراى 

اين طرح ترافيك بلوار اصلى 
كاسته شده است. 

          آغاز طرح در چند ماه آينده
ســؤال بعدی اين اســت که طرح فوق از چه زمانی اجرايی و عملياتی خواهد شــد؟ معاون 
حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۲۱ در اين باره هم به همشــهری محله می گويد: «پس از 
اينکه شــورای عالی ترافيک شهر تهران اجرای اين طرح را در منطقه ۲۱ مصوب کرد و موضوع 
صورتجلسه و ابالغ شد، جلســه ای با پليس راهور داشتيم و هماهنگی های الزم انجام شد. قرار 

اســت به زودی يک خودرو پليس به دوربين مجهز شود. ما هم درحال انجام کارهای الزم برای 
خط کشــی و نصب تابلو در ۲۳ محور منتخب اين طرح هســتيم تا طی چند ماه آينده، طرح 
اجرای شود. اميدوارم در پايان سال و برای شب عيد، ديگر مشکل نبود فضای پارک خودرو  برای 

شهروندانی که به اين محور های می آيند، برطرف شود.»

محمدرضا سالمى 
معاون حمل ونقل 

و ترافيك شهردار 
منطقه

  اين روزها که شــهر، سر زنده از باران الهی است، پاکبانان، کارگران و کارکنان زحمتکش اداره 
خدمات شهری مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، شبانه روز تالش می کنند تا زباله ها، مسير هدايت 
آب ناشی از بارندگی های پاييزی را مسدود نکند و آب گرفتگی در مسيل ها به وجود نيايد و همچنان 
صدای زندگی در شهر جريان داشته باشد. هر زباله ای که بر روی زمين ريخته می شود، مسئوليت 
مضاعفی را برای کارگران و پيمانکاران شــهرداری ايجاد می کند و می تواند شرايط بحرانی را در 
معابر به وجود بياورد. شــرايطی که برای خالصی از آن و برگشت آرامش به شهر، ۲ نفر از نيروهای 
زحمتکش خدمات شــهری ناحيه يک منطقه۲۲ مجبورند تا کمر در معبــر آب گرفته فرو بروند و 

زباله های رها شده را يکی يکی از کانال يا مسيل بيرون بکشند. 

ثريا روزبهانى

تالش 2 نيروى خدمات شهرى منطقه 22 براى پيشگيرى 
از آبگرفتگى در فضاى مجازى خبرساز شد

نه بار اول مان
بود، نه آخرى است

چنــد روزی اســت که در فضــای مجازی 
فيلمی دست به دست می چرخد و کامنت های 
بسياری از شهروندان عادی گرفته تا چهره های 
و مسئوالن شــهری در زير اين فيلم يادداشت 
می نويســند. فيلمی که نشان می دهد کارگران 
وظيفه شناس خدمات شهری ناحيه يک منطقه 
۲۲ با سختی های زياد درصدد هستند نهر گرفته 
از زباله را پاکسازی کنند تا آب های ناشی از بارش 
نزوالت آســمانی در آنها جاری شود. از آسمان 
باران می بارد و در خيابان هم آب مانند چشمه 
جوشــان از زمين باال می زند. ۲ کارگر خدمات 
شهری، دل به نهر گرفته می زنند و يکی تا کمر 
در اين آب فرو می رود و ديگری با دست، زباله ها 
را از نهر خارج می کند. «حســينعلی اسالمی»، 
يکی از اين نيروهای پرتالش اســت. او ۲۱سال 
از عمرش را در حوزه خدمت رســانی شهرداری 
ســپری کرده است. اســالمی، به اتفاق آن روز 
اشــاره می کند و می گويد: «پــس از بارندگی، 
جوی دچار گرفتگی شده بود و بايد سريع وارد 
عمل می شــديم. هر ثانيه مانند طال بود و نبايد 
زمان را از دســت می داديم. شــرايط بحرانی و 
جايی برای فکر کردن باقی نمی گذاشــت و از 
سويی نمی توانســتيم منتظر بمانيم تا ادوات و 
تجهيزات را از ناحيه برايمان بفرســتند. مسير 
شاهراهی بود و با سريزشدن آب در معبر امکان 
داشــت مشکالت زيرســاختی به وجود آمده و 
وارد برخی از خانه های مســکونی اين محدوده 
شود و از سوی ديگر معبر را بند بياورد. به همين 
دليل بدون تعلل خودمان دســت به کار شديم. 
فشار آب به قدری باال بود که حقيقتش متوجه 
چيزی زير آب نمی شديم. فقط من تا باالی کمر 
داخل گودال رفته بــودم و با پا کاری می کردم 
کــه دهانه ورودی مســير آب را باز کنم تا آب 
را به داخل بکشد. مانند هميشه تالش داشتيم 

وظيفه مان را به بهترين گونه انجام بدهيم و اصًال 
قرار بررسانه ای شدن اين کار نبود.» 

زباله، دليل 80 درصد آبگرفتگى
اســالمی باور دارد ۷۰ تا۸۰ درصد گرفتگی 
نهرها و جوی ها، به سبب بی توجهی شهروندان 
رخ می دهد. او می گويــد: «زير يکی از پل های 
عرضی منطقه گرفته بــود، هرچقدر با چنگک 
تالش کرديم آن را باز کنيم، نشد. برای همين 
باز خودمان وارد نهر شــديم و اين بار «تشک»، 
سبب مسدود شدن نهر شده بود. از شهروندان 
می خواهيم کيسه های زباله را در خيابان يا کنار 
نهر و درختان رها نکنند و آنها را در مخازن زباله 
که در هر کوچه و خيابــان وجود دارد، بريزند. 
چون ممکن اســت اين زباله ها بــا بارش باران 
در نهرها سرازير شوند و موجب گرفتگی نهر و 

مشکالت ناشی از آن شوند.»

هدف، خدمت به مردم
به آســانی می توانستند تا رســيدن ابزار و 
تجهيــزات صبر کننــد، اما خدمــت خالصانه، 
زمانــی برای فکر کردن نمی گذارد. برای همين 
از هرچه در توانشــان است، برای خدمت رسانی 
دريغ نمی کنند. اســالمی در اين باره می گويد: 
«مسئوليت خدمات شهری مشخص است، جای 
فکر کردن نيست. چون اگر بايستيد و بخواهيد 
فکر کنيد، زمان را از دســت می دهيد. در واقع 
همــه چيز به وجدان انســان بــر می گردد. به 
سبب وجدان کاری وقتی در اين شرايط بحرانی 
قرار می گيريم، خودســر و اتومــات آغاز به کار 
می کنيم. خــودم از اين تصميمی که می گيرم، 
لذت می برم و رضايت دارم. حقيقتش دوســت 
دارم، درست عمل کرده و به مردم خدمت کرده 

باشم و در نهايت، شرمنده نباشم.» 

شهرى بدون زباله ام آرزو ست
بهنيا حرف های بسياری برای گفتن دارد. او می گويد: «ما 
هم از خود مردم هســتيم و برای مــردم. ولی مردم هم بايد 
کمک مان کنند تا شهر تميزتر و زيباتر داشته باشيم. شهری 
به بزرگی تهران فقط با تالش ما حتی شــبانه روزی شهری 
تميز نخواهد بود هرچقدر همکاری مردم با ســازمان بزرگی 
مانند شهرداری تهران بيشتر باشد، ما راحت تر هستيم. برای 
مثال، در زمان پاکسازی نهر، کارگر بايد لباسش را دربياورد و 

داخل آب برود تا دريچه را بلند کند و آب رد شود. کار برای 
نيروهای خدمات شــهری، ساعت و زمان ندارد. صبح، شب، 
بعدازظهر، غروب، به هر حال بايد شهر تميز باشد. هرچند کار 
ما مانند آتش نشانی و نيروی انتظامی يا ارگان های ديگر ديده 
نمی شــود، ولی همين که محدوده تميز است و برای مردم 
موقع بارش، بارندگی، لغزندگی، يا شــرايط بحرانی، مشکلی 
پيش نمی آيد و از شــهر و منطقه شــان رضايت دارند، کافی 

اســت.» او آرزو دارد در شــهر بزرگی مانند «تهران» با ۲۲ 
منطقه، با ۱۲۳ ناحيه، نظير کشــورهای پيشرفته ايی چون 
«توکيو»، «ســئول» يا کشــورهای مدرن اروپايی، فردی به 
اسم کارگر حمل زباله نداشته باشيم. يعنی اين قدر در زمينه 
تفکيک پسماند پيشــرفت کرده باشيم که هر شهروندی در 
خانه، زباله اش را تفکيک کنــد. يعنی هر خانه  يک کارخانه 

بازيافت باشد. 

 فاجعه صدهزار بطرى!
اين واقعيــت دارد که به ازای هر زباله ای که ما مي ريزيم، قامت بلند 
همتی خم می شــود تا آن را از روی زمين بردارد. به آسانی با نريختن 
و رهــا نکردن زباله در معابر می توان در مرحله نخســت به خودمان و 
در نهايــت به آنها کمک کنيــم. «معراج بهنيا»، نيــروی فداکار ديگر 
خدمات شــهری منطقه است که برای باز شــدن مسير مسدود شده، 
به آب می زند. او از ســال ۱۳۸۳که وارد شهرداری شده است، در حوزه 
خدمات رسانی، خدمت می کند. وقتی از او می پرسم برای انجام اين کار  
ترديد داشتيد يا خير؟ در پاسخم می گويد: «نه بار اول مان بود و نه قرار 
اســت که بار آخر باشد. اين کار وظيفه ما بود و نبايد رسانه ای می شد. 
هرچقدر زباله درشــهر نريزيم، آبگرفتگی پيش نمی آيد. در ســال های 
اخير با تدابير مديران شهری منطقه، وضعيت آبگرفتگی معابر به شدت 
کاهش پيدا کرده و اين مشــکل در روزهای بارندگی به حداقل رسيده 
است. نيروهای خدمات شهری زمانی خوشحالند که محدوده  شان تميز 
باشد و آبگرفتگی در جوی ها پيش نيايد. فردی که اين شغل را انتخاب 
می کند، بايد عاشــق کارش باشــد. بايد در ساعت های سخت، کارهای 
مفيدی را بتواند انجام دهد. ما هر لحظه مان کارمان ســخت اســت. از 
آبگرفتگی نهرها گرفته تا موضوع لغزندگی خيابان ها و پياده روها درفصل 
برف روبــی.» او هم ريختن زباله در جوی هــا را دليل عمده آبگرفتگی 
و تالش مضاعف نيروهای خدمات شــهری می داند و می گويد: « وقتی 
شــهروند قوطی آب معدنی يا نوشــابه را، در محيط رها می کند هم به 
طبيعت و محيط زيست آسيب می زند، هم راه جوی را می بندد. تصورش 
را بکنيد در شــهر چند ميليونی تهران، روزی ۱۰۰ هزار نفر، بطری آب 
معدنی يا نوشــابه را در نهر بيندازد، موقع بارش چه اتفاقی رخ می دهد. 
متأســفانه بيشــتر پيام ها مربوط به آبگرفتگی، به دليل همين انباشت 

زباله ها در نهرها است.» از هرچه در توانشــان است، برای خدمت رسانی 
دريغ نمی کنند. اســالمی در اين باره می گويد: 
«مسئوليت خدمات شهری مشخص است، جای 
فکر کردن نيست. چون اگر بايستيد و بخواهيد 
فکر کنيد، زمان را از دســت می دهيد. در واقع 
همــه چيز به وجدان انســان بــر می گردد. به 
سبب وجدان کاری وقتی در اين شرايط بحرانی 
قرار می گيريم، خودســر و اتومــات آغاز به کار 
می کنيم. خــودم از اين تصميمی که می گيرم، 
لذت می برم و رضايت دارم. حقيقتش دوســت 
دارم، درست عمل کرده و به مردم خدمت کرده 

زباله ها در نهرها است.»
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صفحه آرا
تاش

گياهــان دارويــی معروفی کــه هنوز هم 
در کوه هــا و باغ های غرب تهران رشــد و نمو 
می کنند، درگذشــته، نقش مهمــی در دوا و 
درمان بيماری ها داشت. «عبداهللا دوريش» از 
معتمدان محله از تنها حکيم باشــی می گويد 
که هفته ای يک بار به خانه يکی از بزرگان محله 
می آمد و بيماران را درمان می کرد. او می گويد: 
« خيلی ها دکتر «رفتاری» را به ياد دارند. اهل 
کــن نبود، ولی هفته ای يک بار به کن می آمد و 
در محله سرآســياب در خانه يکی از بزرگان 
می نشست تا اهالی را درمان کند. درمان ها هم 
بيشتر با گياهان دارويی و روش های سنتی بود. 
در اين ميــان بايد از مرحوم «حبيب مرادی» 
هم ياد کنم. پيرمردی که شکسته بند معروفی 
بود و برای کارش هيچ دســت مزدی دريافت 
نمی کــرد. حتی موادی که بــرای درمان الزم 

داشت را خودش از خانه می آورد.»

ماماهاى معروف محله
درويــش، اوايل دهه ۴۰ را زمان ســاخت 
نخســتين درمانگاه محله عنــوان می کند و 
می گويد: «اين درمانگاه کم کم شکل مدرن تری 
به خود گرفت و دکتر و پرســتار داشت. دوا و 
درمان هم با قرص و شربت انجام می شد. يادم 
می آمد وقتی مدرســه می رفتيم ما را به صف 
می کردند و به درمانگاه می بردند تا واکســن و 
شــربت برايمان تهيه کننــد. دهه ۵۰ بود که 

درمان خدمتشــان می آمدند. در روزگاری که 
زنان حق درس و ســواد نداشتند، مادر بزرگ، 

قرآن درس می داد و دارو درست می کرد.»
خانه قديمی علويه خانم هنوز پابرجاست. 
زيــر زميــن خانه پر اســت از شيشــه های 
کوچک و بزرگ، ظروف جامانــده از روزهای 
پرجنب وجوش اين خانه. رسم داروسازی سنتی 
گويــی در خانواده علويه خانــم موروثی بود. 
بــرادرش حاج «محمدرضا ابهری» در شــهر 
«تهران» عطاری داشت. علويه خانم دارو ها را 
خوب می شــناخت. فن داروسازی سنتی را از 
برادر آموخت و در خانه ده ها معجون ضد درد 
و پماد و شربت ساخت. کم تر مرضی بود که با 
دستان اين زن فاضله درمان نشود. آن قدرکه از 
۵ محله کن برای تهيه داروی گياهی پيش او 
می آمدند. برای تهيه گياه دارويی بيشتر خودش 
راهی کوه می شــد يا معتمدی را می فرستاد. 
براين بــاور بود که بايد بــا دل و جان با وضو 
و صلوات دارو را ســاخت تا مرهم روح و جان 
بيمار شود. بسياری از داروهای گياهی که حاج 
محمد رضا، برادر علويه خانم، در اين عطاری 

می ســاخت از گياهــان 
باغ هــا و کوه های کن و 
روســتا های «سنگان» و 
بود. همين  «ســولقان» 
امر موجب شــده بود تا 
بعضی از اهالی کن از اين 
طريق کسب درآمد کنند 
و هر ســال با آغاز فصل 
بهار برای چيدن گياهان 
دارويی راهی کوه و دشت 
نايابی که  شوند. گياهان 

يک داروخانه رســمی در محله کن فعال شد 
که کار اهالی را آســان کــرد. ديگر الزم نبود 
بــرای تهيه قرص و دارو تا شــهر بروند.»او از 
۲ مامای معــروف محله ياد می کند: «مرحوم 
«زبيده خانم» و «انقز خانم» از ماماهای معروف 
محله بودند. زنان و مردان زيادی با دستان اين 
ماماهای فداکار سالمت به دنيا آمدند. کارشان 

روز و شب هم نداشت.»

بانوى داروساز محله
«علويه خانم» يا همان بانو «مريم ســادات 
ابهــری» از زنان با کماالت کن بود که همه از 
او به نيکی يــاد می کنند. به ويژه که او طبيب 
خانگی اهالی محله نيز بود و با داروهای گياهی 
که می ساخت، بسياری از بيماری ها را درمان 

می کرد. 
«طيبــه ميرزايی» مادربــزرگ را اين گونه 
معرفی می کند: «در حدود ۱۲۰ ســال پيش، 
مادر بزرگم در خانواده ســادات علوی به دنيا 
آمد. عاشــق يادگيری و خواندن و نوشتن بود. 
خودش به تنهايی ســواد قرآنی و نوشتاری را 
آموخت. با وجود ۵ فرزند، مکتبخانه داشت و به 
دخترها و پسرها «قرآن» درس می داد. برايش 
هم دختر و پسر فرقی نمی کرد. براين باور بود 
که سواد موجب پيشرفت می شود. محال بود 
درهای خانه مادربزرگ بســته باشــد. وقت و 
بی وقت مردم برای عرض ادب و بيشــتر برای 

برای درمان های مختلف مورد اســتفاده قرار 
می گرفت.»

پماد معروف مادربزرگ
«فاطمه ميرزايی» نــوه علويه خانم وقتی 
حرف از خاطرات آن روزها می شود، می گويد: 
« مادربزرگ در ساخت همه پماد های گياهی 
تبحر داشت. ولی پماد ســوختگی اش بسيار 
معروف بود. ۷ ســالم بود که پايم به شــدت 
سوخت. عمق جراحت زياد بود و به استخوانم 
هم رسيده بود. مادربزرگ چند گياه دارويی را 
بــا هم ترکيب کرد و شــب و روز روی زخمم 
ماليد. بيشــتر از ۴۰ روز کارش اين بود. يک 
لحظه هم غفلت نمی کرد. اکنون هيچ اثری از 

آن زخم سوختگی عميق در پايم نيست.»

حاج حيدر، شكسته بند معروف باغ فيض
«خدا حاج «ابوالحســن حيدر» را بيامرزد. 
همان شکسته بند معروف محله «باغ فيض». 
وقتی قرار بود دســت و پای شکســته کسی 
را مــداوا کند، اول وضــو می گرفت و در ايوان 
خانه می نشســت و در سکوت کارش را انجام 
می داد.» «احتــرام حيدر»، عــروس خانواده 
می گويد: «پسر دومم ۲ سالش بود که به سبب 
بی احتياطی رفت زير ماشين، يکی از دستانش 
بدجوری شکســت. آن قدر که وقتی ديدمش از 
هوش رفتم. پدر شوهرم بغلش کرد و با آرامش 
اســتخوانش را جا انداخت و با تخم مرغ و زرد 
چوبه پيچيد. پس از چند روز پسرم را به دکتر 
برديم. دکتر وقتی عکس گرفت، تعجب کرد و 
گفت: «چه کسی استخوانش را جا انداخته؟ » 
گفتم، پدر شوهرم. گفت: «کارش حرف ندارد. 

استخوان درست سرجايش قرارگرفته است.»
بــاغ فيض، «حصــارک»،  اهالــی محله 
«حسن آباد» و «مراد آباد» همگی می دانستند 
دستان حاج ابوالحسن شفا است. برای همين 
اگر برای کســی اتفاق می افتاد، دست و پايش 
در می رفت يا می شکســت، وقت و بی وقت به 
خانه حاجی می آمدنــد. حاجی هم هيچ وقت 
برای اين کار از کســی پو ل نمي گرفت. وقتی 
حرف پول می شــد، ابرو درهم می کشــيد و 
می گفت: «مگر هر کاری را بايد برای پول انجام 
داد. خودش کشاورز بود و با کار شکسته بندی 
خوب می توانست پول دربياورد. ولی حتی يک 
کاسه ميوه هم در ازای کارش قبول نمی کرد.»

روايت دوا و درمان گياهى در محله ه اى قديمى 

معرفى مى كنيم؛
حكيم باشى هاى «كن»

گياهان دارويى 
كوه هاى غرب 

تهران 

ترشك
برگ های اين گياه 
به سبب دارا بودن 
اسيدهای آلی، طعم 

ترشی دارند. «ترشک» 
 ،C سرشار از ويتامين
آهن، فسفر و پتاسيم 
است. تصفيه کننده 
خون، معرق، تب بر، 

اشتهاآور و صفرابر است. 
برای تقويت معده و 

کبد بهتر است برگ آن 
خام استفاده شود. اين 
سبزی به سبب ويتامين
C فراوان، خونريزی لثه 
را التيام بخشيده و بوی 
بد دهان را رفع می کند. 

كنگر  
اين گياه، طبع گرمی 

دارد و بسيار نيرو 
بخش و مقوی قلب 
است. برگ های اين 

سبزی، موجب کاهش 
چربی خون شده و به 
سبب فيبر نامحلول، 
بسيار ملين و برای 

پايين آوردن قندخون 
سودمند است. اينولين 

آن موجب افزايش 
باکتری های مفيد 

دستگاه گوارش شده 
و از سرطان روده 
باريک می کاهد. 

آنتی اکسيدان های 
موجود در آن نيز پوست 

را در برابر سرطان 
محافظت می کند. 

«کنگر» به سبب دارا 
بودن هورمون های 

گياهی، ترشحات غدد را 
تقويت می کند. 

غازياغى
 اين سبزی اغلب در 

کنار نهرها رشد می کند 
و بسيار معطر بوده و 

طعم دلپذيری دارد و در 
تهيه انواع سوپ، آش، 
کوکو و سبزی پلو به 

کار می رود. «غازياغی»، 
شير مادران شيرده را 
زياد، خون را تصفيه، 
ترشحات غدد داخلی 

را تنظيم و برای درمان 
بيماری های پوستی 

مؤثر است. اين سبزی، 
گرمی و حرارت بدن 
را باال برده و انرژی زا 

بوده، بی اشتهايی را رفع 
و برای آرامش اعصاب 

مفيد است. 

 حوالی دهه ۴۰ بود که در روستاهای غرب تهران درمانگاه راه اندازی شد. همان شفاخانه 
معروف محله «سرآسياب کن» که بسياری از پيرمردهای امروز محله، واکسن کودکی شان 
را آنجا به دســت زده اند. دوا و درمان با گياهان دارويی شفابخش رسم حکيم محله بود.

يادی از اين افراد که در محله کن نقش موثری داشته اند کرده ايم.
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اناناا نمنم

روايت دوا و درمان گياهى در محله ه اى قديمى 

«انقز خانم» از ماماهاى معروف محله كن

علويه خانم سازنده داروهاى گياهى

هم محله اى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

از قهرمانی کشوری تا کسب مدال طالی جهانی
رضا فيضی متولد ۱۳۵۰ و ســاکن وردآورد است. 
او دربــاره شــروع فعاليت هايش در پــرورش اندام 
و موفقيت هايی که در اين رشــته ورزشــی داشــته 
می گويد: «فعاليت های ورزشی ام را از ۱۰ سالگی در 
رشــته پرورش اندام شروع کردم. نخستين سالی که 
مسابقه دادم، ســال ۱۳۸۰ و مسابقات استان تهران 
بود که مقام پنجمی اين مسابقات را کسب کردم. در 
آن زمان بسيار جوان بودم و با همه تالشم در راهيابی 
به مسابقات کشوری، موفق نبودم. با اين وجود اصًال 
نااميد نشدم و تصميم گرفتم تا بيشتر تالش و تمرين 
کنم. مسابقه بعدی من در سال ۱۳۸۷ بود که اين بار 
موفق شدم عنوان قهرمانی کشور را کسب کنم. سال 
۱۳۹۵ هم در مســابقات گلدن گرند پريکس جهانی 
چيــن WBPF ۲۰۱۶و در وزن ٩٠ کيلوگــرم مدال 
طالی مسابقات را به دســت آوردم. در همان چين 
و در مســابقه ای ديگر نايب قهرمان شدم. همچنين 
در مســابقات جهانی تايلنــد WBPF ۲۰۱۶مدال 
طالی مسابقات را کسب کردم. آن موقع خودم تصور 
نمی کردم که بتوانم قهرمان جهان شــوم. اما از آنجا 
که با پشــتکار و تالش و انگيزه می توان به موفقيت 
رسيد، توانستم بر تمام رقبا غلبه کنم و روی سکوی 
قهرمــان جهانی بروم. اين افتخــار بزرگی برای من 
بود و بسيار خوشحال بودم که برای کشورم، شهرم، 

محله ام و خانواده ام افتخارآفرين شدم.» 

20 سال فعاليت حرفه اى
فيضــی در ادامه دربــاره راه اندازی باشــگاه در 
محل ســکونتش و پايه گذاری ورزش پرورش اندام 
در وردآورد می گويد: «بعد از خدمت ســربازی و در 
سال ۱۳۸۱ بود که توانستم مکانی را اجاره و باشگاه 
کوچکــی را راه اندازی کنــم و اکنون نزديک به ۲۰ 
سال اســت که در اين حرفه فعاليت دارم. خواست 
خدا بوده تا به اين مرحله برســم و نخستين باشگاه 
بدنســازی وردآورد را با مجهزترين وسايل ورزشی 
راه اندازی کردم. با توجه به اينکه خودم مجبور بودم 
برای ورزش و تمرين به خارج از محله بروم و سختی 
کشــيدم از همــان اول يکی از اهــداف و آرزوهايم 

راه اندازی يک باشــگاه در داخل محله بود تا جوانان 
مستعد و عالقه مند بتوانند از آن استفاده کنند. واقعًا 
امکانات ورزشــی محله مــا در آن زمان خوب نبود. 
امروز شــرايط خيلی بهتر شــده است استعداد های 
ورزشــی خوبی در محله داريم که اگر به آنها توجه 

شــود می توانند 
در چند رشــته 
ی  ن هــا ما قهر
جهانی  و  ملــی 
جامعه  تحويــل 

ورزش دهنــد. در 
مثــل  رشــته هايی 
هميــن  و  فوتبــال 
انــدام چند  پرورش 
ســتاره و قهرمــان 
در محله داشتيم و 

داريم.» 

«عالقه ای ندارم که يکســری صحبت های کليشه ای 
و تکراری بگويم، امــا در ورزش قهرمانی هيچ کس 
نمی تواند يک شــبه راه صدســاله را طــی کند. هر 
ورزشــی فرمول و مراحل خاص خودش را دارد که 
با تمرين و کسب تجربه بايد مرحله به مرحله 
و پلــه پله آنها را طی کــرد. خودم از روزی 
که شــروع کردم تا روزی کــه به قهرمانی 
جهان رســيدم ۱۵ ـ ۱۶ سال طول کشيد. 
ســال هايی که فقط بــا ورزش و رژيم های 
ورزشــی و تمرينــات ســخت گذشــت. . 
افراد سودجو  بســياری  امروزه  متأسفانه 
به بدنســازی به چشم يک تجارت نگاه 
می کننــد و همين موضوع باعث شــده 
تا يکســری از جوانان عالقه مند به اين 
ورزش که می خواهند ســريع و راحت 
به همه چيــز برســند در دام اين افراد 
گرفتار می شــوند. متأســفانه اين دسته از 
جوانان صبر و بردباری ندارند و می خواهند به 
سرعت مراحل ترقی را طی کنند و از پودرهای 
بدنسازی استفاده می کنند که در بيشتر موارد 
نامرغوب يا تقلبی هســتند. آنها با اين کار 
سالمت خود را با خطر می اندازند. در رشته 
پــرورش اندام هــم مانند ديگر رشــته های 
ورزشــی تمرين حرف اول را می زند. معموًال 
ورزشکاران در بدنسازی، ۱۰ يا ۱۵ سال بايد 
تمرين کنند تا به مرحله قهرمانی برســند. 
بدنسازی يک ورزش سخت است که برای 
رسيدن به موفقيت بايد سخت تالش کنی 
و سختی های زيادی را پشت سر بگذاری. 
خودم قبل از مســابقات برای رســيدن به 
موفقيت و کسب قهرمانی حدود ۸ ماه رژيم 
بــودم و روزانه به طورمداوم ۸ ســاعت ورزش و 

تمرين سخت و فشرده داشتم.»

توجه به اخالق و كسوت
قهرمان پرورش اندام محله ورد آورد معتقد است 
در اين رشــته نکات اخالقــی و زمانبندی برای طی 
کردن مدارج ترقی و پيشــرفت چنــدان مورد توجه 
قرار نگرفته و الزم اســت تا مربيان و استاد ها توجه 
ويژه ای به اين موارد داشــته باشــند اخالق است. . 
فيضی در اين باره می گويد: «ورزش بدنسازی، ظاهر 
گول زننده ای دارد. شــايد بسياری با مشاهده ظاهر 
بدنســازان تصور کنند، افرادی خشن هستند و ديد 
منفی نسبت به آنها داشــته باشند، اما برخالف اين 
تصور، اغلب مهربانند و به قول معروف دل نازک اند. 
تنها عيب ورزش ما بی توجهی و کم توجهی به مقوله 
احترام و کسوت اســت. در رشته های ورزشی ديگر 
مانند، تکواندو، کاراته، کشتی نخستين چيزی که به 
ورزش ياد می دهند احترام و زمانبندی مناسب برای 
رسيدن به درجات باالتر است. اما متأسفانه در ورزش 
پرورش اندام چون از ابتدا اين مسئله موردتوجه قرار 
نگرفته، آن طور که بايد و شايد اين احترام و زمانبندی 
برای طی کردن مدارج ترقی ديده نمی شود. به نظرم 

بايد در اين زمينه بيشتر کار شود.»

مدال آور سابق پرورش اندام جهان: 

ورد آورد، محله 
قهرمان پرور است

  ورد آورد چهره ورزشــی سرشناس کم ندارد که در رشته های مختلف افتخارآفرين شده اند. «رضا فيضی»، قهرمان جهانی 
۹۰کيلوی پرورش اندام، که سابقه ای درخشان در اين ورزش دارد يکی از آنها است. او از سال ۱۳۸۰ در مسابقات اين رشته شرکت 
کرد و در نخستين تجربه اش که در استان تهران بود، مقام پنجم را به دست آورد. با اين وجود به تالش و تمرينات اش ادامه داد و 
سرانجام ۷ سال بعد موفق شد عنوان قهرمانی کشور را از آن خودش کند. فيضی به تدريج پله های پيشرفت و موفقيت طی کرد 
و سرانجام سال ۱۳۹۵ به مقام اول و قهرمانی جهان دست يافت. فعاليت های فيضی فقط به حضور در مسابقات مختلف و کسب 
قهرمانی های مختلف محدود نمی شــود. او حدود دو دهه قبل نخستين باشگاه بدنسازی را در محله اش راه اندازی کرد تا هم به 
نوعی پايه گذار اين ورزش پر طرفدار در ورد آورد باشد تا آن دسته از جوانان محله که عالقه مند به رشته ورزشی پرورش اندام 
بودند از اين باشگاه و تجربيات او به عنوان سکوی پرتاب خود استفاده کنند. قهرمانی و عملکردهای مثبت اين ورزشکار در محله 

باعث شد تا در همان سال ها از طرف شوراياری محله به عنوان شهروند نمونه ورد آورد مورد تقدير قرار بگيرد. 

مهدى اسماعيل پور

من افتخار اين را داشته ام كه در دوران مدرسه معلم رضا فيضى، اين قهرمان هم محله اى 
باشــم. «  ساسان احمدى »دبير شــورايارى محله ورد آورد و معلم دوران مدرسه رضا فيضى، 
درباره اين چهره ورزشى محله وردآورد مى گويد: «رضا چه آن زمان كه به عنوان شاگرد مدرسه 
بود و چه اكنون كه به عنوان قهرمان و چهره ورزشى شناخته مى شود، اخالق خوب اش زبانزد 
خاص و عام بود. البته امثال رضا در وردآورد كم نيســتند و اين براى ما جاى خوشحالى دارد 
كــه در محله اى زندگى مى كنيم كه با همه محدوديت هــا فرزندانى دارد كه در همه زمينه ها 
موفق هســتند و الگويى مناسب براى نسل جوان به حساب مى آيند. آقا رضا با پشتكارى كه 
دارد و با كمك برادرهايش توانســت نخســتين باشگاه بدنســازى را در ورد آورد راه اندازى 
كند و در خدمت جوانان محله باشد. شما وقتى در ورزش مى خواهيد به قله موفقيت برسيد، 
بايد سختى هاى بسيارى را تحمل كنيد. رضا براى خانواده و محله و كشور افتخارآفرين شد. 
براى رضا و ديگر قهرمان ها و افتخار آفرينان ورد آورد آرزوى موفقيت مى كنيم و اميدواريم 

هميشه شاهد موفقيت هاى آنها در عرصه هاى مختلف باشيم. .»

دبير شورايارى محله وردآورد: 
رضا، افتخارى براى 
محله و كشور است

امروز شــرايط خيلی بهتر شــده است استعداد های 
ورزشــی خوبی در محله داريم که اگر به آنها توجه 

شــود می توانند 
در چند رشــته 
ی  ن هــا ما قهر
جهانی  و  ملــی 
جامعه  تحويــل 

ورزش دهنــد. در 
مثــل  رشــته هايی 
هميــن  و  فوتبــال 
انــدام چند  پرورش 
ســتاره و قهرمــان 
در محله داشتيم و 

ورزشــی فرمول و مراحل خاص خودش را دارد که 
با تمرين و کسب تجربه بايد مرحله به مرحله 
و پلــه پله آنها را طی کــرد. خودم از روزی 
که شــروع کردم تا روزی کــه به قهرمانی 

ورزشــی و تمرينــات ســخت گذشــت. . 

گرفتار می شــوند. متأســفانه اين دسته از 
جوانان صبر و بردباری ندارند و می خواهند به 
سرعت مراحل ترقی را طی کنند و از پودرهای 
بدنسازی استفاده می کنند که در بيشتر موارد 
نامرغوب يا تقلبی هســتند. آنها با اين کار 
سالمت خود را با خطر می اندازند. در رشته 
پــرورش اندام هــم مانند ديگر رشــته های 
ورزشــی تمرين حرف اول را می زند. معموًال 

ورزشکاران در بدنسازی، 

موفقيت و کسب قهرمانی حدود 
بــودم و روزانه به طورمداوم 
تمرين سخت و فشرده داشتم.»

توجه به اخالق و كسوتتوجه به اخالق و كسوت
قهرمان پرورش اندام محله ورد آورد معتقد است 
در اين رشــته نکات اخالقــی و زمانبندی برای طی 
کردن مدارج ترقی و پيشــرفت چنــدان مورد توجه 
قرار نگرفته و الزم اســت تا مربيان و استاد ها توجه 
ويژه ای به اين موارد داشــته باشــند اخالق است. . 
فيضی در اين باره می گويد: «ورزش بدنسازی، ظاهر 
گول زننده ای دارد. شــايد بسياری با مشاهده ظاهر 
بدنســازان تصور کنند، افرادی خشن هستند و ديد 
منفی نسبت به آنها داشــته باشند، اما برخالف اين 
تصور، اغلب مهربانند و به قول معروف دل نازک اند. 
تنها عيب ورزش ما بی توجهی و کم توجهی به مقوله 
احترام و کسوت اســت. در رشته های ورزشی ديگر 
مانند، تکواندو، کاراته، کشتی نخستين چيزی که به 
ورزش ياد می دهند احترام و زمانبندی مناسب برای 
رسيدن به درجات باالتر است. اما متأسفانه در ورزش 
پرورش اندام چون از ابتدا اين مسئله موردتوجه قرار 
نگرفته، آن طور که بايد و شايد اين احترام و زمانبندی 
برای طی کردن مدارج ترقی ديده نمی شود. به نظرم 

بايد در اين زمينه بيشتر کار شود.»

من افتخار اين را داشته ام كه در دوران مدرسه معلم رضا فيضى، اين قهرمان هم محله اى 
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خاص و عام بود. البته امثال رضا در وردآورد كم نيســتند و اين براى ما جاى خوشحالى دارد 
كــه در محله اى زندگى مى كنيم كه با همه محدوديت هــا فرزندانى دارد كه در همه زمينه ها 
موفق هســتند و الگويى مناسب براى نسل جوان به حساب مى آيند. آقا رضا با پشتكارى كه 
دارد و با كمك برادرهايش توانســت نخســتين باشگاه بدنســازى را در ورد آورد راه اندازى 
كند و در خدمت جوانان محله باشد. شما وقتى در ورزش مى خواهيد به قله موفقيت برسيد، 
بايد سختى هاى بسيارى را تحمل كنيد. رضا براى خانواده و محله و كشور افتخارآفرين شد. 
براى رضا و ديگر قهرمان ها و افتخار آفرينان ورد آورد آرزوى موفقيت مى كنيم و اميدواريم 

هميشه شاهد موفقيت هاى آنها در عرصه هاى مختلف باشيم. .»

دبير شورايارى محله وردآورد: 
رضا، افتخارى براى 
محله و كشور است

تمرين حرف اول را مى زند
قهرمان ســابق جهان به جوانــان و عالقه مندان 
پيشنهاد  اندام  پرورش  رشته 
می کند تا يک شــبه به 

دنبال طی کردن 
صدســاله  راه 

نباشــــند: 
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آغاز راه با روايت زندگى شهدا
سعيد رهنما، نويسنده
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا
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صفحه آرا

رفاقتى

ســال ۱۳۹۶ بود کــه کارمان را 
شروع کرديم. از زمانی که آقای رهنما 
از کار جوانان محله برای چاپ کتاب 
شــهدا صحبت کرد، تصميم گرفتيم 
برنامه ای  چنيــن  دانش آموزان  برای 
داشته باشــيم. هدف کمرنگ کردن 
موبايل و حضور در فضای مجازی بود. 
تصميــم گرفتيــم بچه هــا را از 

گوشــی ها جدا کنيــم. در ابتدا بــه کتابخوانی 
تشويق کرديم. جوابی نگرفتيم. پيشنهاد داديم 
که خودتان چيزی بنويســيد. دلنوشــته و شعر 
بنويسيد. پيشنهاد داديم در ابتدا با روايت زندگی 
شــهدا کار را آغاز کنند. بچه هايی که عالقه مند 
بودند، باور نمی کردند می توانند بنويسند. گفتيم 
شما قلم را به دست بگيريد و ذهنتان را هدايت 
کنيد به نوشــته ای که خودتــان می خواهيد. ما 
راهنمايی تان می کنيم. خدا را شکر در اين مدت 
۴۰ کتاب نوشته شده است. در ابتدا ناباورانه کار 
را آغاز کردند. گفتيم بايد خودتان را باور کنيد، 
خواستن و توانستن اســت. خوشبختانه بچه ها 
بســيار خوب پيشــرفت کردند. فکر کرديم چرا 

کتاب هايی که درباره شــهدا نوشتند 
بــه زبان های ديگر ترجمه نشــود. در 
نتيجه از دانش آموزانی که به زبان های 
خارجی تسلط داشــتند، خواستيم تا 
وارد کار ترجمه شــوند. اين کتاب ها 
به زبان های انگليسی، آلمانی، ترکی و 

ژاپنی در حال ترجمه است. 
انگيزه بچه ها اســت.  نکته جالب، 
آنهايی که روزی به نوشتن باور نداشتند، اکنون 
خودشان طرح روی جلد کتاب هايشان را طراحی 
می کنند. صفحه آرايی انجام می دهند، ويراستاری 
يادگرفته انــد. کتاب ها که آماده شــد به هزينه 
خودمان ۵۰ جلد چاپ می کنيم. خوشــبختانه 
تعدادی از کتاب ها با استقبال روبه رو شده است 

و به چاپ دوم و حتی سوم هم رسيده است. 
در حال حاضر، بيبشــتر مــدارس محله های 
اکباتان و بيمه با ما همراه شــده اند. با پيگيری 
آقای رهنما اين کاردرشهرســتان «ساوه»نيز در 
حال انجام است. جالب اينکه وارد مقطع دبستان 
شــده ايم و قرار است نويســندگان کودک هم 

همراهی مان کنند. 

الدن چاره جو
رئيس انجمن اوليا و مربيان مدرسه شهيد عموييان اکباتان 

نوشتن بهانه اى براى رهايى از موبايل
40كتاب هم محله اى هاى ما 

به 4 زبان زنده دنيا 
ترجمه مى شود

فرش قرمز 
براى نويسندگان جوان اكباتان

  آذرماه سال گذشته، زمانی که گروه 
از ۲۵  نويســندگان جوان منطقــه ۵ 
جلد کتــاب جوانان و نوجوان محله های 
«اکباتان»، «بيمــه» و «آپادانا» رونمايی 
کردند، قول دادند تا به اين تعداد بسنده 
چاپ  به  بيشــتری  کتاب های  و  نکنند 
ايستادند  قولشــان  پای  آنها  برسانند. 
و اين روزها بيــش از ۴۰ عنوان کتاب با 
زندگينامه،  علمی،  مختلف  موضوع های 
شعر، روان شناسی و رمان چاپ کرده اند. 
نوجوانانی که کتاب هايشان به چاپ دوم و 
حتی سوم نيز رسيده است و برای ترجمه 
اين کتاب ها به زبان های «انگليســی»، 
تالش  «ژاپنی»  و  «ترکــی»  «آلمانی»، 

می کنند.  

نوجــوان عصر حاضر که وســيله ارتباط جمعی قوی سميرا باباجانپور
همچون «گوشی همراه» دارد و با ورود به فضای مجازی 
می تواند وارد دنيای بی نهايت عکس ها، فيلم ها، خبرها و 
بازی های رايانه ای شود، بی شک درک درستی از نشستن 
و کتاب خواندن ندارد، چه به اينکه بخواهد با يک تحقيق 
و مطالعه طوالنی کتاب بنويسد و به نويسندگی عالقه مند 

شود. 

استقبال يونسكو
وقتی برای نخســتين بار نام گروه نويسندگان جوان 
اکباتان مطرح شــد، شايد بســياری فکر می کردند يک 
برنامه ســاده برای دانش آموزان مدرسه ای است يا شايد 
يــک کار عملی برای يک دوره تحصيلی مشــخص. اما 
صبــر و حوصله بانيان اين طرح و ذوق و شــوق بچه ها 
همه چيز را تغيير داد. اکنون اين گروه به يک گروه مهم 
و صاحب نام در ميان نويســندگان جوان کشور تبديل 
شده اند که کتاب هايشــان ترجمه می شود و «يونسکو» 
از طرحشان اســتقبال می کند. وقتی پای صحبت های 
هرکدام از اعضای اين گروه می نشينم، همگی از ناباوری 
صحبــت می کنند که در ابتدای کار دچارش شــده اند. 

اين جمله «يعنی من هم می توانم کتاب 

بنويسم؟ »، نخستين سؤالی است که هرکدام در مواجهه 
با اين طرح از خود پرســيدند. اين سؤال اکنون نه تنها 
پاسخ داده شده است، بلکه به اين جمله «بايد کتاب های 
بيشتری بنويسم، کتاب هايم را به ديگران معرفی کنم.» 
تغيير يافته اســت. حــدود ۲۰ دانش آموز از مدرســه 
شهيد «عموييان» با «ســعيد رهنما»، از طراحان گروه 
نويسندگان جوان همراه شده اند؛ گروهی که آغاز کارش 
را با نام شهدا کليد زد و با تأليف زندگينامه شهدا و چاپ 

آنها، نخستين گام ها را برداشت. 

نگارش خاطراتى كه مشق زندگى است
«آرش درخشنده»، کارشــناس ارشد عمران و جزو 
گروه نويسندگان جوان که خود کتاب زندگينامه شهيد 
«عبدالمتين مســعودی»را به نگارش درآورده اســت، 
می گويد: «پدرم جزو رزمنده های دفاع مقدس بوده است. 
وقتی او از آن روزها حرف می زند، حسی در من می گفت 
بايد اين خاطرات را نوشــت. بايد همه، اين خاطرات را 
بشنوند. اينها خاطرات نيســتند، مشق زندگی هستند. 
می دانم مســيری را که برای نگارش خاطرات شهدا آغاز 
کرده ايم، پايانی ندارد. ازخدا می خواهم توان پيمودن اين 
راه را به همه ما بدهد. هرچند در اين مسير ناماليمتی های 
باور نکردنی را هم می بينيم. برای مثال، هم رزم شهيد که 
اکنون فالن پست و مقام را دارد با کلی تماس و پيگيری، 
۶ ماه بعد وقت مصاحبه می دهد. يا فالن ســرداری که 
پا به پای شهيد حضور داشــت، اکنون جواب تلفن هم 
نمی دهد. با اين حال ما کارمان را با نگارش کتاب شهدا 
آغاز کرديم. ولی برای نوجوانانی که همراهمان شده اند، 

موضوع های مختلفی در نظر گرفتيم.»
درخشــنده با بيان اينکه اين طرح از ســال ۱۳۹۶ 
آغازشده اســت می گويد: «هدفمان نوشتن ۱۰۰ کتاب 
در حوزه خاطرات شهدا تا سال ۱۴۰۰است. که تا امروز 
بيش از ۲۵کتاب درباره شهدا نوشته و چاپ شده است. 
اين امر سبب آشنايی ما با جوانانی شد که در حوزه های 
ديگر به جز شــهدا کتاب نوشــته و آماده چاپ داشتن 

وموجب شــد با کمک خّيران، کتاب اين عزيزان 

را هم به چاپ برســانيم. هدف ما افزايش ميزان مطالعه 
جوانان است. به گونه ايی که شما برای اينکه بتوانيد کتاب 
بنويســيد، احتياج به مطالعه زياد داريد. اين امر سبب 
افزايش ميزان مطالعه در جوانان و ترغيب آنها می شود. 
ما عالوه بر چاپ کتاب ها برنامه نقد و بررسی کتاب های 
نوشته شده از سوی جوانان را هم در دستور کار داشتيم 
که متأسفانه با شيوع «کرونا»در حال حاضر کنسل شده 

است.»

استعداد يابى جوان ترين نويسندگان كشور
«وقتی از گروه نويســندگان جوان صحبت می کنيم، 
گروهی را به شما معرفی می کنم که بايد از آنها به عنوان 
استعداد های جديد نويسندگی نام ببريم. اين روزها برنامه 
مسابقات کشف استعداد در دنيا مد شده و در «ايران»نيز 
اين برنامه ها طرفدار پيدا کرده اســت. در حقيقت ما در 
حال کشف اســتعداد های نويسندگی هستيم. اين گونه 

مؤلفان جوان افزايش پيدا می کنند و بی  ترديد ســرانه 
مطالعه افزايش پيدا خواهد کرد.» «امين آصفی»، مدير 
مسئول «انجمن ناشران آموزشی کشور»، که از نزديک 
با کار گروه نويسندگان جوان آشنا است، می گويد: «اين 
کاردرابتدا در مدرسه شهيد عموييان انجام شد، اما عالقه 
دانش آموزان و حمايت اوليا و تالش مربيان سبب شد تا 
طرح را در کل کشــور، اجرايی کنيم و درحال حاضر در 
بيشتر مدارس شــهر تهران در حال اجراست.» اودرباره 
چگونگــی حمايــت از دانش آموزان، می گويــد: «برای 
عالقه مندان کالس های آموزشی نويسندگی گذاشته ايم، 
مربيانی در نظر گرفته ايم و پــس از نظارت، برای چاپ 
اثر حمايت مالی انجام می شــود. وقتی کتابی چاپ شد، 
نويسنده جوان رها نمی شود بلکه کتاب او را در فضاهای 
نمايشگاهی معرفی می کنيم. وارد جشنواره های مربوط 
به کتاب و با برنامه ريزی در حضور نويسندگان و مديران 
و اوليا، کتاب ها رونمای می شــود. نکتــه ای که برايمان 

اهميت دارد، حس اعتماد به نفســی اســت که بايد در 
دانش آموزان تقويت شود.»

چاپ كتاب طبق استانداردها
آصفی که مديريت گروه نويســندگان جوان کشور را 
هم برعهده دارد در ادامه می گويد: «بچه ها بيشــتر دهه 
۷۰ و ۸۰ هســتند. قشــر جوانی که بايد خودشان را در 
فضای فرهنگی کشــور پيدا و معرفی کنند. از ســويی 
اين قشــر بيشتر با موبايل و فضای مجازی درگير است. 
درنتيجه با نوشتن کتاب نه تنها سرانه مطالعه را افزايش 
می دهيــم بلکه به جامعه مؤلفان و نويســندگان خوش 
فکر و جوان معرفی می کنيم.»آصفی بر اين باور اســت 
زمانی اين کار نتيجه می دهد که کتاب ها چاپ شــوند. 
او می گويد: «تا زمانی که کتابی چاپ نکنيم، نمی گوييم 
به هدف رسيده ايم. قصد ما نوشتن چند مقاله و ياداشت 
علمی و شعر نيست. کار به طور حرفه ای دنبال می شود. 
دانش آموز کتاب را می نويســد. بــر روی کتاب نظارت 
می شود. و براســاس اســتاندارهای وزرات «فرهنگ و 
ارشاد اسالمی»، «شابک»يا شماره استاندراد بين المللی 
کتاب «فيفا» تهيه می شود. مدير مسئول انجمن ناشران 
آموزشــی کشــور، از چاپ ۱۰۰عنــوان کتاب به همت 
دانش آموزان در کشــور خبر می دهد و می گويد: «تا به 
امروز، ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ شــده اســت. يک برنامه 
بلندمدت داريم. تا سال ۱۴۰۰ بتوانيم ۱۴۰۰ کتاب توليد 
کنيم. البته کرونا برنامه ها و کارهايمان را برهم زده است. 
چندين برنامه رونمايی داشتيم و قرار بود برا ينخستين 
بار کتاب های بچه ها در نمايشگاه بين المللی کتاب عرضه 
شود. با اين حال در مدارس «اسالمشهر» نيز اين کار را 

آغاز کرده ايم و با معرفی کارهايمان به يونســکو با 
استقبال روبه رو شده ايم.»

الدن چاره جو

بازاريابى براى فروش كتاب
عليرضا آقا ميری، نويسنده

 ما بچه هايی که برای نوشتن کتاب داوطلب شديم از نويسندگی چيزی نمی دانستيم. با تالش آقای 
رهنما راه و روش نوشتن را آموختيم. حاال نوشتن بخشی از زندگی من شده است. يک بخش مهم 
از زندگی دانش آموزی که در مقطع دوازدهم تحصيل می کند و برای آينده کلی برنامه ريزی کرده 
است. يقينا نوشتن کتاب را ترک نخواهم کرد. بخش مهم و دلگرم کننده نويسندگی فروش کتاب 

و ديده شدن آن است. خودم با فروشنده های کتاب صحبت می کردم تا کتابم را بفروشند. در حال 
راه اندازی يک سايت فروش کتاب هستم تا بتوانيم کتاب ها را اينترنتی بفروشيم. پيشنهاد می کنم 

انديشه ها و عالقه تان را مکتوب کنيد و با مطالعه مناسب کتاب بنويسيد. 

برايم باوركردنى 
نبود

مهدی برزگر، نويسنده: 

زمانی که برای نوشتن اقدام کردم 
باورم نمی شد که می توانم کتاب 
بنويسم. چيزی از نوشتن کتاب 

نمی دانستم. چون به فوتبال بسيار 
عالقه دارم تصميم گرفتم در 

اين زمينه مطالعه کنم. در طول 
روز بخشی از وقتم را برای اين 
کار اختصاص دادم. وقتی کتاب 

«  فوتبال انگليس » را چاپ کرديم 
حس بسيار خوبی داشتم. همين 
باعث شد تا اينکار را ادامه دهم. 

از آنجايی که به زبان ترکيه ای هم 
اشراف دارم کتاب ديگرم با عنوان 
«ليوان پر ليوان» را به زبان ترکی 

ترجمه کردم. در حال حاضردر 
حال نوشتن ۲ کتاب جديد هستم.

عليرضا آقا ميری، نويسنده

سعيد رهنما، سرپرست اين گروه جوان است که تدوين زندگينامه شهيد «محمدعلی عموييان» 
را برعهده داشت. کتاب نخست اين گروه، روايتگر زندگی شهيد «احمد صارمی»بود که در روز 

«خبرنگار» سال ۱۳۹۷رونمايی شد و سپس کتاب «شمع »که به زندگی شهيد محمدعلی عموييان 
می پردازد به عنوان دومين کتاب اين گروه رونماييشد. رهنما می گويد: «سال ها پيش در دوران 

تحصيلم در مدرسه شهيد عموييان در محله بيمه، درس خواندم. آن موقع اسم مدرسه برايم هيچ 
معنا و مفهومی نداشت. تنها يک نام بود. همين و بس. بزرگ تر که شدم هر وقت از کنار مدرسه ام 

رد می شدم به نام شهيد عموييان نگاه می کردم و از خودم می پرسيدم: شهيد عموئيان کيست؟ 
اهالی می گويند ساکن اين محله بوده. پس چرا من و ديگران چيزی درباره او نمی دانيم؟ همين 
سؤال با ديدن اسم ونام همه شهدايی که نامشان نشانی بسياری از خيابان ها و معابر محله بود، 

برايم تکرار می شد. با همفکری دوستان تصميم گرفتيم زندگينامه شهدای محله مان را بنويسيم. 
به طور کل، در ناحيه ۶ که محله های بيمه، اکباتان، «شهيد فکوری» و «آپادانا» را شامل می شود، 

نام ۱۲۸ شهيد بر سر کوچه ها و خيابان ها مزين شده است. تصميم گرفتيم گذری به زندگی و 
خاطرات اين شهدا داشته باشيم. با يک گروه ۲۰ نفره آغاز کرديم. موفقيت اين کار موجب شد تا 

در مدرسه شهيد عموييان که مسئوليت امور فرهنگی اش را برعهده دارم، طرح «گروه نويسندگان 
جوان» مطرح شود. موضوع را برای دانش آموزان شرح داديم و تعدادی از آنها همراهمان شدند. 

دانش آموزانی که هيچ گونه شناختی از نويسندگی نداشتند و اکنون در حال نوشتن 
سومين و يا چهارمين کتابشان هستند.»



بلوار اصلى تهرانسر پاتوق اصلى 
موش ها! 

همان گونه که اشاره شــد، جمعيت موش ها در نقاطی 
که غذا برايشــان مهياتر است، بيشتر می شــود. در منطقه 

۲۱ نيز با توجه به تراکم جمعيت و مراکز خريد و رســتوران ها 
در «تهرانســر»، بايد جمعيت موش ها در اين محدوده بيشتر از 
محله های ديگر باشــد. رئيس اداره ســاماندهی با تأييد اين موضوع به 
همشهری محله می گويد: «با توجه به اينکه اغلب رستوران ها و اغذيه فروشی ها 
و ميوه فروشی ها در بلوار اصلی تهرانسر و کوچه و خيابان های اطراف آن متمرکز 
شده اند و بيشترين حضور و رفت وآمد جمعيت را در اين راسته شاهد هستيم، در نتيجه، 
تعداد موش ها در محدوده بلوار اصلی بيشــتر است و بيشترين تله گذاری ها را هم در 

اينجا انجام می دهيم. موش، حيوان هوشــمندی است و برای رسيدن به شرايط 
بهتر، جابه جا می شود و نقل مکان می کند. آنها از مکان هايی که غذا در آنجا 

کمتر اســت يا شرايط مناسبی ندارد، به نقاط ديگر می روند. بنابراين 
تعــداد آنها در محله هايی که تراکم جمعيت زياد نيســت يا 

مراکز تفريحی و تجاری چندانی ندارد، تعدادشان 
به مراتب کمتر است.»

بلوار اصلى تهرانسر پاتوق اصلى بلوار اصلى تهرانسر پاتوق اصلى 
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۲۱ نيز با توجه به تراکم جمعيت و مراکز خريد و رســتوران ها 
در «تهرانســر»، بايد جمعيت موش ها در اين محدوده بيشتر از 
محله های ديگر باشــد. رئيس اداره ســاماندهی با تأييد اين موضوع به 
همشهری محله می گويد: «با توجه به اينکه اغلب رستوران ها و اغذيه فروشی ها 
و ميوه فروشی ها در بلوار اصلی تهرانسر و کوچه و خيابان های اطراف آن متمرکز 
شده اند و بيشترين حضور و رفت وآمد جمعيت را در اين راسته شاهد هستيم، در نتيجه، 
تعداد موش ها در محدوده بلوار اصلی بيشــتر است و بيشترين تله گذاری ها را هم در 

اينجا انجام می دهيم. موش، حيوان هوشــمندی است و برای رسيدن به شرايط 
بهتر، جابه جا می شود و نقل مکان می کند. آنها از مکان هايی که غذا در آنجا 

کمتر اســت يا شرايط مناسبی ندارد، به نقاط ديگر می روند. بنابراين 
تعــداد آنها در محله هايی که تراکم جمعيت زياد نيســت يا 

مراکز تفريحی و تجاری چندانی ندارد، تعدادشان 
به مراتب کمتر است.»
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صفحه آرا
تاش

  اين روزها بيشــترين گاليه های اهالی بيست و يکمين تکه پايتخت به افزايش موش ها 
در معابــر و محله های منطقه اختصاص دارد و برايــن باورند جمعيت اين گروه از 

جانوران موذی در شــهر رو به افزايش اســت. موش ها چند سالی است که به 
يکی از دغدغه های اصلی شــهر تهران تبديل شده اند و گاهی شاهد اغراق و 
بزرگ نمايی هايی درباره تعداد اين موجودات در زير شهر هستيم که اعتماد و 
باور چندانی نسبت به صحت و دقت اين گفته ها وجود ندارد. نکته جالب اينجا 

است که شــاکيان اصلی، يعنی شهروندان با رعايت نکردن يکسری از اصول 
اوليه نظافت و بهداشــت خودشان، بيشترين تأثير 

را در افزايش و گســترش موش ها در شهر و 
محله دارند. در بررسی موضوع موش ها 

در منطقه ۲۱ به نکته جالبی پی برديم 
که نشان می دهد برخی ها عالوه بر 

اين موجودات موذی  برای  اينکه 
سفره هفت رنگ پهن می کنند، 
 K با تأمين و رســاندن ويتامين
طعمه گذاری های  موش هــا،  به 

شهرداری را نيز بی اثر می کنند!

مســئول طعمه گذاری و مقابله با جانوران موذی، 
اداره «ساماندهی» است. بنابر اين سراغ «اميرحسين 
عليزاده»، رئيس اداره ساماندهی شهرداری منطقه ۲۱ 
رفتيم تا آخرين وضعيت موش ها در اين محدوده را 
از او جويا شويم. اين مقام مسئول از کنترل و کاهش 
جمعيت موش ها در منطقه ۲۱ می گويد: «براساس 
برنامه های شــرکت ســاماندهی، طعمه گذاری های 
فيزيکی و شــيميايی يعنی تله گذاری و طعمه های 
سمی، روزانه به شــکل منظم در همه منطقه انجام 
می شــود. تماس هايی که در اين باره با سامانه ۱۳۷ 
گرفته می شــود هم در اولويت اســت. از شــنبه تا 
چهارشــنبه، طعمه گذاری می کنيم و پنجشــنبه ها 
الشــه ها جمع آوری می شــود. تعداد الشه هايی که 
در پايان هفته جمع آوری می شــود، متغير است. اما 
به طور ميانگين، بين ۲۰ تا ۳۰ الشه موش جمع آوری 
می کنيم که آمار خوبی اســت. خوشبختانه جمعيت 
موش هــا در منطقه ۲۱ کنترل شــده و نســبت به 
گذشته، تعداد اين جانوران کاهش پيدا کرده است. 
بديهی اســت که مانند ديگر شهر های بزرگ جهان 
در تهران نيز امکان ريشــه کن کردن کامل موش ها 
وجود ندارد و اصًال به ســبب اکوسيستم طبيعی نيز 
اين کار درســت و به صالح نيســت. تعداد موش ها 
در منطقه ۲۱ زياد نيســت و شــايد يکی از داليلی 

دقيق آنها خبر ندارد. هرچند در اســفندماه ســال 
۱۳۹۴، براساس اعالم شرکت «ساماندهی صنايع و 
مشاغل تهران»، جمعيت آنها در پايتخت بالغ بر يک 
ميليون و ۴۰۰ هزار اعالم شــده بود، اما آمار و ارقام 
مطرح شده در طول سال های اخير به شدت متفاوت 
بوده و نسبت به صحت و دقت آن شک و شبهه بسيار 
اســت. ارقامی که از يک ميليــون و ۴۰۰ هزارآغاز 
شــده و تا ۴۰ و ۵۰ ميليونی ادامه پيدا کرده است، 
آماری که تفاوت و تناقض حيرت انگيزی دارد! درباره 
ايــن جانور موذی همين اندازه که بدانيم يک جفت 
از آن  ها می تواند در يک ســال ۷۰۰ تا ۸۰۰ موش 
زايش کند، کافی است! جمعيت موش ها و ميزان زاد 
و ولد آنها مانند اغلب جانوران با ميزان دسترسی آنها 
به غذا ارتباط مســتقيم دارد. رئيس اداره ساماندهی 
شهرداری منطقه ۲۱، در اين باره به همشهری محله 
می گويد: «رعايت بهداشــت و نظافت شهری، تأثير 
مستقيمی روی جمعيت موش ها دارد. موش ها برای 

کــه چنين گمانی در برخی از شــهروندان به وجود 
می آيد، حساسيتی اســت که نسبت به اين حيوان 

دارند. مقابله شهرداری با موش ها منظم و با همه 
توان انجام می شــود و اگر حتی يک هفته 

بخواهيم در اين زمينه کوتاهی کنيم، 
دچار مشکل خواهيم شد. هرچند 

با توجه بــه اينکه موش حيوان 
هوشمندی است، کار سختی 

داريم و مجبور هســتيم تا 
مدام تغييــر روش و تغيير 

طعمه دهيم.»

پسماندهاى خوراكى 
عامل ازدياد موش ها

ايــن  موش هــا   
و  مــوذی  مهمان هــای 
ناخوانده يکی از مهم ترين 

و چالش هــای  معضــالت 
انســان شهر نشين به ويژه در 

به  تهران  مانند  ابرشــهرهايی 
شمار می روند. موجودات به نسبت 

کوچکی که در سوراخ ها و حفره های 
تاريک زندگی می کنند و کسی از تعداد 

زندگی به آب، غذا و مامن نياز دارند و هرکجا که اين 
۳ فاکتور در کنار هم قرار بگيرند، شــاهد حضور پر 
تعداد تر موش ها هستيم. با وجود نهرها و فضای سبز 
وسيعی که وجود دارد، در حال حاضر نمی توانيم آب 
و مأمن موش هــا را از آنها بگيريم. مگر تا زمانی که 
سيستم «اگو» يا همان «فاضالب شهری» راه اندازی 
شوند. پس تنها فاکتور سوم يعنی غذا باقی می ماند. 
پسماندهای رستوران و اغذيه فروشی ها و نيز زباله ها 
و خوراکی هايی که شهروندان در داخل جوی و کنار 
پياده رو و اطراف مخازن زباله ها رها می کنند، موجب 
تجمع موش هــا و افزايش زاد و ولد آنها می شــود. 
بنابرايــن مؤثرترين راه بــرای مقابله با موش ها دفع 

صحيح زباله و پسماند است.»

بفرماييد ماده ضد انعقاد خون! 
جالب است بدانيم خدمتی که برخی از شهروندان 
به موش ها می کنند، از دادن غذا و سير کردن شکم 
اين موجودات موذی هم بيشــتر اســت. اين دسته 
از شــهروندان با دادن مقاديــر زيادی ويتامين k به 
اين موجودات، موجب می شوند تا طعمه گذاری های 
شــهرداری برای موش ها بی اثر و خنثی شود! اگر از 
شنيدن اين موضوع متعجب شده ايد، بی ترديد 
توضيحات اميرحســين عليزاده را بخوانيد: 
«طعمه هايی که برای موش ها گذاشــته 
می شود به اين شــکل است که موش 
آنها رگ هايش آســيب  با خــوردن 
ديــده و دچــار خونريــزی داخلی 
به ويژه  و می ميرد. سبزينه ها  شده 
مقادير  دارای  کاهــو،  برگ هــای 
هســتند.   k ويتاميــن  زيــادی 
ويتامين k هم ضــد انغقاد خون 
است. يعنی موش هايی که طعمه 
را بلعيده انــد بــا مصــرف کاهو و 
پيدا  از مرگ نجــات  ســبزيجات 
می کننــد و طعمه گذاری هــا بی اثر 
می شــود. بنابر اين با در دســترس 
قــراردادن ســبزينه ها عالوه بــر اينکه 
غــذای موش ها را تأمين می کنيم، موجب 
می شويم که طعمه گذاری ها هم بی اثر شود و 

به درمان اين حيوان کمک می کنيم.» 

گزارشى درباره كنترل 
جمعيت موذى ترين جانور شهرى در منطقه 

لطفاً به موش ها 
ويتامين K ندهيد!

کــه چنين گمانی در برخی از شــهروندان به وجود 
می آيد، حساسيتی اســت که نسبت به اين حيوان 

دارند. مقابله شهرداری با موش ها منظم و با همه 
توان انجام می شــود و اگر حتی يک هفته 

بخواهيم در اين زمينه کوتاهی کنيم، 
دچار مشکل خواهيم شد. هرچند 

با توجه بــه اينکه موش حيوان 
هوشمندی است، کار سختی 

داريم و مجبور هســتيم تا 
مدام تغييــر روش و تغيير 

ناخوانده يکی از مهم ترين 
و چالش هــای  معضــالت 

انســان شهر نشين به ويژه در 
به  تهران  مانند  ابرشــهرهايی 

شمار می روند. موجودات به نسبت 
کوچکی که در سوراخ ها و حفره های 

تاريک زندگی می کنند و کسی از تعداد 

اين موجودات موذی هم بيشــتر اســت. اين دسته 
از شــهروندان با دادن مقاديــر زيادی ويتامين 

اين موجودات، موجب می شوند تا طعمه گذاری های 
شــهرداری برای موش ها بی اثر و خنثی شود! اگر از 
شنيدن اين موضوع متعجب شده ايد، بی ترديد 
توضيحات اميرحســين عليزاده را بخوانيد: 
«طعمه هايی که برای موش ها گذاشــته 
می شود به اين شــکل است که موش 
آنها رگ هايش آســيب  با خــوردن 

می کننــد و طعمه گذاری هــا بی اثر 
می شــود. بنابر اين با در دســترس 
قــراردادن ســبزينه ها عالوه بــر اينکه 
غــذای موش ها را تأمين می کنيم، موجب 
می شويم که طعمه گذاری ها هم بی اثر شود و 

به درمان اين حيوان کمک می کنيم.» 

اوليه نظافت و بهداشــت خودشان، بيشترين تأثير 
را در افزايش و گســترش موش ها در شهر و 

محله دارند. در بررسی موضوع موش ها 
 به نکته جالبی پی برديم 

که نشان می دهد برخی ها عالوه بر 

مهدى اسماعيل پور

منطقه21

آيين خوبان

«حسن طالب لو»، بانی اين کار خير است. از ابتدا 
هم ايده پخت غذا و کمک به نيازمندان هم به ذهن 
او رســيد و بچه محل ها را دور هم جمع کرد تا اين 
گروه خيريه جوان پا بگيرد. طالب لو، داستان شکل 
گرفتن گروه خيريه ای که نامش را «موکب حضرت 
زينب(س)» گذاشته اند اين گونه تعريف می کند: «ما 
از ســال های پيش هيئت می رفتيم تــا اينکه محرم 
پارســال تصميم گرفتيم در مناسبت های مختلف 
مذهبی چــه اعياد و چه عزاداری هــا، غذای نذری 
پخت کنيم و به دســت ايتام و نيازمندان برسانيم. 
اکيــپ و اعضای اصلی و اوليه گــروه ۱۰ نفرند، اما 
به مــرور تعداد بچه هايی که مشــارکت دارند و به 
اصطــالح پای کارند، زياد شــد و بعضی وقت ها که 
غذای نــذری پخت می کنيم، تعــداد بچه هايی که 
مشارکت دارند و يک گوشه کار را می گيرند به ۲۰ 
نفر هم می رســد. چند خير به ما کمک می کنند از 
جمله خيری که خانــه ای را در اختيارمان قرارداده 
تا آشــپزخانه را در آنجا برپا کنيم. دوستان و رفقا و 
آشنايان و همسايه ها و در برخی موارد افرادی که ما 
اصًال آنها را نمی شناسيم هم از گوشه و کنار کمک 
می کنند. يکی برنج می آورد، يکی مرغ و گوشــت و 
خالصــه به لطف و کرم خدا و ائمــه(ع)، هيچ وقت 
درنمانده ايم و تعــداد و مقدار اين کمک ها به مرور 

بيشتر هم شده است.» 

مى آيند و ماندگار مى شوند
آنهــا در همين مدت کــم که از فعاليت شــان 
می گذرد، هزاران پرس غــذای نذری تهيه و توزيع 
کرده انــد. طالب لــو می گويد: «ابتــدا کارمان را از 
تعداد کم آغاز کرديم و تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرس غذا 
پختيم و توزيع شد. به مرور اين تعداد افزايش پيدا 
کرد و ميانگين بيــن ۷۰۰ تا ۹۰۰ پرس غذا توزيع 
می کنيم. خدا را شــکر توانستيم عالوه بر ماه محرم 
و «اربعين» در مناســبت های ديگــری مانند ايام 
«فاطميه»، ماه مبارک «رمضان» و «نيمه شعبان» 
هم پخت و توزيع غذای نذری داشــته باشيم. خدا 
را شــکر که تا به امروز حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار پرس 
غذا تهيه کرده ايم و به دســت ايتــام و نيازمندان 
رســانديم. صفر تا ۱۰۰ کار هــم به همت خودمان 
انجام می شــود، از پخت غذا تا بسته بندی و گرفتن 

وانت و بــردن آنها به نقاط مختلــف برای توزيع و 
رساندن به دست نيازمندان. به لطف خدا و کرم امام 
حسين(ع)، اين ديگی که برپا کرده ايم پا گير است و 
هرکســی که يک بار می آيد، ماندگار می شود و تعداد 
آنهايی کــه نذری می دهند و مقدار نذری ها هم هر 

دفعه بيشتر می شود.»

مشكالت اقتصادى نمى تواند مانع شود
طالب لو بر تداوم اين مســير با وجود مشــکالت 
اقتصــادی تأکيد می کنــد: «در شــرايطی کار را 
آغــاز کرديم که کار و کاســبی خودم خوب نبود و 
دســت مان هم خالی بود. من يک جوان ۳۳ ســاله 
هســتم. بدون هيچ پشتوانه مالی کار را آغاز کرديم 
و تنها با توکل بر خدا و توســل به امام حسين(ع) 
شــروع کرديم و همه چيز جور شد. ديگ جور شد، 

آشپزخانه جور شد و گوشــت و مرغ و برنج و خّير 
هم جور شد. همان موقع خيلی ها می گفتند به جای 
پختن غذا پول جمع کنيــم يا ارزاق توزيع کنيم و 
اين کارســخت است، اما من باور دارم اگر با خلوص 
نيت جلو برويم، امام حســين کمک می کند و همه 
چيز جور می شــود و خودش هوايت را دارد. يک بار 
که برای توزيع غذا به «احمد آباد مســتوفی» رفته 
بوديم، يک کارتن خواب، کلی دعايمان کرد و گفت 
۷ ـ ۸ ماه بود که به گوشت لب نزده بود. از اين چند 
هزار پــرس غذا که توزيع کرده ايم اگر تنها يک نفر 
مانند اين بنده خدا هم دعايمان کند، برايمان کافی 
است. مشــکالت اقتصادی هرچقدر زياد شود شايد 
تعداد غدايی که پخت می کنيم کم شــود يا غذای 
ساده تری تهيه کنيم، اما اين کار و اين آشپزخانه را 

تعطيل نخواهيم کرد.»

   برای انجام کار خير، حتمًا الزم نيست سرمايه دار باشی يا اعداد و ارقام و تعداد صفر های 
حساب بانکی ات سر  به فلک بزند. گاهی انجام کار خير به اندازه جمع شدن چند بچه محل 
دور هم، سهل و ساده است. تنها کافی است به آنچه که می خواهيد انجام دهيد و مسيری 
که می خواهيد برويد، نيت درست و توکل حقيقی و ايمان قوی داشته باشيد. مانند چند 
بچه محل «تهرانسر» که «محرم» پارســال، متحد و همدل شدند و تصميم گرفتند تا در 
مناســبت های مختلف، غذای نذری پخت کنند و به دست نيازمندان و ايتام برسانند. به 
قول خودشــان با دســت خالی و با توکل به خدا و توسل به امام «حسين»(ع) و حضرت 
«زينب»(س) کار را آغاز کردند، اما همه چيز زود جفت و جور شــد و در همين يک سال، 
هزاران پرس غذا را در آشپزخانه ای که برای اين منظور تدارک ديده اند، پخته اند و توزيع 

کرده اند. کار و مسير خيری که هم چنان ادامه دارد.  

 مهدى اسماعيل پور

«رضا خسروانی»، يکی ديگر از 
بچه های اين گروه است. او درباره اين 
خيريه به همشهری محله می گويد: 
«تشکيل اين گروه به طور کامل خودجوش 
بود و به مدد اهل بيت و با کمک دوستان 
و خّيران رونق گرفت. امسال از اول 
محرم غذای نذری پختيم. اين غذاها بين 
خانواده های بی بضاعت، افراد کارتن خواب 
و بی سرپناه و کمپ های ترک اعتياد و 
گرمخانه ها و تعدادی از هيئت های مذهبی 
که با رعايت پروتکل ها مراسم عزاداری 
داشتند، توزيع شد. دوستان تعدادی از 
غذاها را هم به کوره های آجر پزی بردند و 
آنجا توزيع کردند. در همه مناسبت های 
مذهبی، ديگ ما به راه است. امسال هم 
پس از ماه محرم و اربعين به مناسبت 
رحلت «پيامبراکرم»(ص) و شهادت امام 
«حسن مجتبی»(ع) غذا پختيم و توزيع 
شد و برای شهادت امام «رضا»(ع) نيز 
ديگ مان برپا بود. آشپزخانه هم ملک 
يکی از دوستان و خّيران به نام آقای 
«محسن عفتی» است. ۲ سالی می شود 
در اينجا هستيم. به طور ميانگين، بين 
۷۰۰ تا هزار غذا تهيه می کنيم که يا چلو 
مرغ، قورمه سبزی و يا قيمه و جوجه 
کباب است. غذاهای تهيه شده به شکل 
۵ تايی بسته بندی می شوند. ۱۰۰ بسته 
به خانواده های بی بضاعت «تهرانسر» 
و محله های اطراف مانند شهرک های 
«استقالل»، «فرهنگيان» و «آزادی» 
توزيع شد. تعدادی از خانواده ها را 
خودمان شناسايی کرده ايم و تعدادی 
را هم سراهای محله و شوراياری ها و 
معتمدان محله معرفی کرده اند. به مدد 
امام حسين(ع)، هميشه کمک های خّيران 
و مردم می رسد. يک بار که مشغول کار 
بوديم، يک نفر که اصًال نمی شناختيم، 
۲ کيسه برنج آورد و رفت. خودمان هم 
تعجب کرده بوديم که اين بنده خدا 
از کجا پيدايش شد. وقتی دلمان به 
اهل بيت(ع) گرم است، نگرانی از گرانی و 
شرايط بد اقتصادی نداريم و بر سر عهد 
و پيمانی که در آغاز کار بستيم، خواهيم 
ماند.» 

توزيع غذا 
بين 100 خانواده 
نيازمند تهرانسرى

آشنايى با خيريه اى كه به همت جوانان 
تهرانسرى براى نيازمندان غذا پخت مى كنند

ميزبان، موكب حضرت زينب(س)
مهمان، نيازمندان محله
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 هويــت 
تهــران  شــهر 
شــکل  چگونه 
چــه  و  گرفــت 
المان هايــی در اين 
هويت سازی دخيل و 

مؤثر بودند؟ 
سوای شهرهای جديد، 
بــی  ترديد هيچ شــهری 
فاقد هويت نيســت. هويت 
هر شــهری در طــول زمان 
و بــا توجه شــرايط محيطی 
آن تعريف می شــود. سخن از 
وجود يا فقدان هويت، ســؤالی 
ســهل و دارای پاســخی ممتنع 
است. شــهر تهران امروز با بيش از 
۷۰۰ کيلومترمربــع و بيش از ۸/۵ 
ميليون نفــر جمعيت، با بيش از ۶۰ 
شهر اقماری و چند صد روستا، مزرعه، 
کارگاه و کارخانــه و جمعيتی بالغ بر 
۱۲ ميليون نفر، مجموعه شهری تهران 
تعريف می شــود که هريک به مقتضيات 
زمانی و محيطی اين منطقه شکل گرفته اند 
که به ســبب همين عناصر، آن را از ســاير 
شــهرها جدا می کند و همين گويای هويت 
شهری تهران است. هويت يک شهر به شکل 
و عالئم آن محدود نمی شود، بلکه شاکله شهر 
است که هويت را می سازد. اين عناصر و شاکله ها 

محيط  از  عبارتنــد 
طبيعی، عوامل اقتصادی، اجتماعی 
و محيط مصنوع کالبدی. با چنين برداشتی 
از هويت شهر، می توان گفت تهران شهر با هويتی 
اســت. اما اگر هويت را به عناصر اجتماعی شهر محدود 
کنيم و شــاخص هايی مانند حس تعلق، خاطره انگيزه 
بودن، قدمت حضور ســاکنان، تعامالت اجتماعی و.... را 
هويت شــهر بناميم، تهران امروز از هويت قوی ديرين 
خود فاصله گرفته اســت. البته ميزان آن در محله های 
مختلف فرق دارد، اما آنچه پيداست، اين است که هويت 
يک پارچه ای در آن ديده نمی شــود. حال اگر هويت را 
عناصر اقتصادی و کالبدی تعريف کنيم، شهر تهران مملو 
از عناصر و المان هايی اســت کــه آن را متمايز از ديگر 
فضاها و شهرها می کند. اقتصاد خاص شهر از جمله بازار، 
شــرکت ها، نهادها و به طور کلی خدمات ويژه ايی که در 
تهران عرضه می شود، دايره پرتو افشانی کشوری و فراملی 
دارد. اگر هويت کالبدی را به ســاختمان ها، معماری و 
نمای شــهری محدود کنيم، تهران فاقد هويت کالبدی 
و طرح و منظر شهری است. به گونه ايی که آشفتگی در 
همه وجود آن رخنه کرده اســت و هيچ بخشی از شهر 
قابل تمايز از ديگر محله های آن نيست و خستگی بصری 

بر عابران و شهروندان عارض می شود. 
 آيا المان های شهر تهران هم صاحب هويت 
هستند و ساخت و نصب آنها در پايتخت براساس 

مالک های هويتی انجام می شود؟ 
در زمينه المان های شهری، شهر تهران دارای عناصر 
هويتی زيادی اســت کــه آنهــا را در ۳ مقياس کالن، 
متوسط و خرد می توان دسته بندی کرد. در مقياس کالن 
می توان به برج «آزادی» و بــرج «ميالد» و دروازه های 
ورودی و خروجی شهر اشاره کرد. در مقياس متوسط به 
مجسمه ها، ميدان ها و ساختمان های خاص که در درون 
مناطق و معابر اصلی هســتند، می توان اشاره داشت. در 
مقيــاس خرد نيز عناصر محلی از جمله وجود فضاهای 
سبز، مکان ها، پاتوق ها و... از جمله عناصر هويتی هستند 
که در شهر تهران به وفور يافت می شوند اما کثرت آنها 
بيشتر در مناطق داخلی و قديمی شهر از جمله منطقه 

۱۲ است. 
 در ايــن مدت چــه باورهــا، عادت ها و 

معيار هايی را از دست داده ايم و چرا؟ 
اگر از منظر اجتماعی بخواهيــم به هويت بنگريم، 
اين نوع هويت با گذشــت مدت زمان به نسبت طوالنی 
شــکل می گيرد و هنجارهای اجتماعــی افراد را تحت 
تأثير قرار می دهد. باورهــا، اعتقادات، عادت ها، رفتارها، 
اعمال، حرکات و به طور کلی پاراديم حاکم بر انديشــه 
و حيات انســان ها، تشکيل دهنده هويت اجتماعی شهر 
هســتند. با وجــود اينکه اين هويت زمان بر اســت، اما 
تغيير و تحول آن می تواند خيلی سريع رخ دهد. يکی از 
عوامل ايـــن تغييرات، سرعت 
شهرنشــينی،  بــاالی 
ساخت وســازهای 
شتابان و هجوم 

مهاجــران 
محله های  و  نواحــی  به 

مختلف شهر اســت. البته با توجه 
به کااليی شدن فضای شهری و حاکميت 

سرمايه در مکان گزينی مسکونی افراد، انتخاب 
محله ها بر اساس وضعيت اقتصادی صورت می گيرد. 

به همين دليل، محله های با هويت های مختلفی شکل 
می گيرد. در اين ميان به دليل اينکه محله های به نسبت 
قديمی و با هويت شهر به سبب فرسوده بودن از کيفيت 
باالی کالبدی برخوردار نيســتند، مقصد مهاجرانی قرار 
می گيرند که از بضاعت مالی چندانی برخوردار نيستند. 
محصول چنيــن فرايندی، فراموشــی، زوال و انحطاط 

هويت اجتماعی محله ها در شهر تهران است. 
 چگونه می توان هويت شــهری را که در 
ســال های گذشــته باغ ها و خانه های وياليی و 
حياط دار در آن نقش مهمی داشــتند، با زندگی 
کنونی شهروندان که در آسمانخراش های عظيم 

آن را تجربه می کنند، احيا کرد؟ 
متأســفانه اقتصاد ســرمايه داری بر زندگی ساکنان 
شهرها ســايه افکنده است. شهرها بيش از اينکه محل 
آرامش و ســکونت انسان ها باشــند، عرصه تاخت و تاز 
سوداگران شده اند. هويت شهری، خانه باغ های وياليی و 
حياط دار زمانی می تواند وجود داشته باشد، که معيارهای 
اقتصادی و مالی در ايجاد مسکن و ساخت وساز دخالت 
چندانی نداشته باشــند. رواج آسمان خراش ها و از بين 
رفتن باغ هــا و خانه های وياليی قديمی از يک ســو به 
سبب نياز جمعيت فاقد مسکن برای برخورداری از حق 
مسکن است(در شــرايطی که زمين کمياب است) و از 
سوی ديگر، حاصل ارزش باالی ساخت و فروش هر متر 
بنا است. تا زمانی که اين ۲ عامل بر شهر استيال داشته 
باشــند، نمی توان خاطرات و هويت کالبدی گذشته را 

احيا کرد. 
 آيا تهران قديم بــا تهران پس از ۱۴۰۰ که 

پيش روی ماست، تفاوت خواهد داشت؟ 
بله. بشــر کنونی ۳ دوره ســرمايه داری شامل دوره 
سرمايه داری کالســيک، دوره سرمايه داری مدرنيستی 
(فورديستی) و دوره پسامدرن (سرمايه داری شناختی ـ 
فرهنگی) را تجربه کرده است. اين ۳ دوره نشان می دهد 
که سرمايه داری، تفوق خود را بر شهرها گسترانده است 
و هرچه به پيش می رود، سرمايه داری بيشتر و بيشتر بر 
شهرها حاکم می شــود. تهران قديم، حاصل دوره پيش 
سرمايه داری و يا شبه ســرمايه داری است. در آن دوره 
هنوز آثار سرمايه داری بر شهر حاکم نبود و عناصر سنتی 
و تاريخی، جريان شهرنشينی را شکل می دادند. اما امروز 
پيرو تحوالت درونی شــهر تهــران و نيز تأثيرپذيری از 
جهانی شدن اقتصاد، روز به روز از گذشته تاريخی فاصله 

می گيرد. 
 از ديدگاه شــما تهران در آينده چگونه 
ترسيم شده است و آيا می توان هويت های تهران 
قديم مانند معماری، ســبک زندگی، معيارهای 

توسعه و شهرسازی را در آن حفظ کرد؟ 

ســـــوی  از 
شهری،  مديريت 

شايسته ای  اقدامات 
برای افزايش مشارکت، 

افزايش ســطح خدمات 
شــهری صورت  رفــاه  و 

گرفته اســت اما سرعت اين 
اقدامات بسيار کم تر از شتاب 

تغييرات اســت. تنها در صورتی 
می توان هويــت تاريخی تهران را 

حفظ کرد که راه حل ســومی بين 
سنت و مدرنيته در تهران يافت مانند 

نظريه راه ســوم «آنتونــی گيدنز» تا از 
فشارهای سرمايه داری کاسته شود و هويت 

بومی، فرصتی بــرای عرض اندام پيدا کنند. 
امروزه براساس آمارها ديده می شود که مسکن 

در تهران و بســياری از شهرهای کشور، تنها با 
اهداف اقتصادی و بدون توجه به نيازهای انســان 
شــهری ساخته می شود. بنا بر تحليل «فوکو»، در 

سرمايه داری مدرنيســتی، ۲ عامل دانش و قدرت، 
فضای شهری را می سازند. در واقع، دانش در خدمت 

قدرت و قدرت راه ســاخت فضا اســت. فضای شهر 
برآمده از اين رويکرد، فضايی بی هويت و فاقد ارزش های 

انسانی است. 
 در اين زمينه، تهران در ســال های آينده 

شاهد چه تغييراتی خواهد بود؟ 
به نظر می رسد، با باال رفتن سطح آگاهی شهروندان 
از جايگاه خود و نيز جايگاه مديريت شهری، چشمه های 
اميد بســياری برای نســل امروز گشــوده شده است. 
شــکل گيری انجمن ها و نهــادی مردمــی، پويش ها، 
کمپين ها و اقدامات خودجوش، حفظ محيط زيســتی، 
مبارزه بــا بی خانمانی، حقوق کودکان کار، مشــارکت 
در امور شــهری، مطالبه گری از مديران، شــکل گيری 
بوستان های جنسيتی، حضور زنان در جامعه و.... از جمله 
اقداماتی است که هويت متفاوتی برای تهران رقم خواهد 
زد. هويتی که متفاوت از هويت سنتی و مدرن است. با 
توجه به اينکه اين اقدامات بيشتر منفعت عموم جامعه 
را در نظر می گيرد، می توان انتظار داشــت که تغييرات 

مثبت باشند.

شهر ايده آل چه ويژگى هايى دارد؟ 
نوذرپور معتقد است ايجاد فضاهای عمومی برای حضور اجتماعات مردمی، تعامل و 
گفت وگوی آنان و شکل گيری شبکه های اجتماعی از ويژگی های شهرايده آل است که 
افزايش سرمايه اجتماعی و مشارکت مردم در اداره شهر و توسعه شهری را به همراه 
خواهد داشــت. او می گويد: «در اين مسير، فضاهای عمومی شهری که در اختيار 
کارگاه های عمرانی و ســاختمانی بوده، پس گرفته می شود. ايجاد گذر فرهنگی 
«تاراز» در شمال درياچه «شهدای خليج فارس» در منطقه ۲۲ در اين راستا قابل 
ارزيابی است. شهر سبز با شکل گيری بوستان ها و فضاهای سبز و تالش برای 
پايداری آن، از جمله عملکردهای مثبت اين دوره از مديريت شــهری است. 
احيای بوســتان جنگلی «چيتگر» با حفظ و مراقبت از آن و نيز رفع کم  و 
کاستی و پرکردن بخش های تخريب شده در ساليان گذشته و به تازگی 
تبديل پادگان «۰۶ ارتش» و ايجاد بوستانی بزرگ تر از بوستان «ملت»، 
يکی از مختصات شهر آرمانی شهردار است.» نوذرپور شهر انسان محور 
را شهر مطلوب می داند و می گويد: « شهری انسان محور و نيز استفاده 
از مدل های حمل ونقلی پاک مانند دوچرخه ســواری، پياده روی و 
گســترش حمل ونقل عمومی به گونه ای که خودروهای شخصی 
حضور حداقلی در شــهر را داشته باشند؛ شهری که عرصه های 
عمومی، خالی از ماشين شوند و به جای اينکه ماشين ها عرصه را 
بر شهر تنگ کرده باشند، شهر در اختيار انسان ها با پياده روی 
و دوچرخه سواری قرار گيرد؛ حذف خودرو از بوستان جنگلی 
چيتگر منطقه ۲۲ و در اختيار گذاشتن آن برای خانواده ها، 
ورزشکارها، کودکان و بانوان در نتيجه اين رويکرد و اين 
نگاه اســت. شــهر، فارغ از آلودگی های زيست محيطی 
با کاهش پســماند، تفکيک از مبدأ و بازيافت مواد و 
انرژی از آن و به عبارت ديگر، شهر پاک از ويژگی های 
شهر آرمانی است که طرح «کاپ» در منطقه ۲۲به 
اين  منظور اجرايی شــده است. نظافت، پاکيزگی 
و رفت و روب معابر و حذف مخازن پســماند از 
شهر، تميزی و سالمت شــهری را به ارمغان 
دارد. شهر هوشــمند و دانش بنيان، مبتنی 
بر دســتاوردهای علمــی و فن آوری های 
هوشــمندانه از ويژگی های ديگر شــهر 
مطلوب اســت. شــهر تهران، شــهری 
بين المللی است و بايد با شهرهای ديگر 
دنيا ارتباط فعال و مؤثر داشته باشد. 
از رويکردهای  ديپلماسی شــهری 
مورد توجه شــهردار تهران است. 
اين ويژگــی در ايــام فراگيری 
«کرونا»، بيشتر مشخص شد و 
درباره ساير مسائل بين المللی 
که شــهرها با آن دســت به 
گريبانند، اين مســير بايد 
ادامــه يابد و شــهرها در 
ارتباط با يکديگر همدلی 

را تجربه کنند.»

شهردار منطقه 22 و رئيس سابق جامعه 
مهندسان شهرساز درباره آينده پيش روى 

پايتخت مى گويد

هويت تازه 
در انتظار تهـران

 «تهران»، يکی از روستاهای کوچک و کم اهميت شهر «ری» بود که تقريبًا در ۶ کيلومتری آن قرار داشت. از قرن 
ششم هجری به بعد که شهرری مورد هجوم های ويران کننده  «مغوالن» و جنگ های داخلی قرار گرفت، به تدريج 

رو به ويرانی رفت و تهران، اين روستای زاغه مانند و به قول تذکره نويسان «النه  مورچگان»، به تدريج رشد کرد 
و گسترش يافت. روی نقشه، تهران به صورت ۸ ضلعی ناقص االضالعی بود که با خندقی که به دورش حفر 

شده بود، از زمين های اطرافش جدا می شد. اکنون تهرانی بودن، شاخصی از يک هويت فرهنگی است 
که متفاوت با اصفهانی يا قزوينی بودن است. اگرچه هرکدام از آنها يک مزيت اجتماعی هستند، اما 

تهرانی بودن يک هويت ملی است. به همين بهانه با «علی نوذرپور»، شهردار منطقه۲۲ و رئيس 
سابق جامعه مهندسان شهرساز، اين بار نه به عنوان شهردار يک منطقه بلکه پژوهشگری که 

درباره شهر تهران تحقيقات مختلفی انجام داده است درباره هويت شهر تهران و آينده 
پيش روی اين شهر گفت وگو کرديم. 

صدور مجوز ساختمانى ممنوع
 تراکم منطقه ۲۲ يک پنجم مناطق ديگر تهران است و ممکن است 
کمبود ســرانه مسکن در شهر تهران، مديران ارشد را وسوسه کند که در 
سال های آينده در اين منطقه، ساخت وساز انجام دهند. نوذرپور می گويد: 
«افق جمعيتی منطقه ۲۲ در طرح تفصيلی ۵۲۰ هزار نفر پيش بينی شده 

که همان گونه که اعالم شــد، هم اينک ۴۸۰ هزار نفر در اين منطقه ساکن 
هســتند و با اين سياست می توانيم شــاهد افزايش سرانه ها آموزشی و... در 
منطقه ۲۲ باشيم. در حال حاضر، براساس توافقات گذشته، بيش از ۴۸۰ هزار 
نفر بارگذاری جمعيت در منطقه صــورت گرفته و تا پايان مهلت قانونی برای 
۴۰ هزار نفر ديگر امکان ســکونت فراهم می شود و همه اراضی ديگر در منطقه 
۲۲ با کاربری فراغت و حفاظت زيســت محيطی حفظ شــده و مجوز ساختمانی 

داده نمی شود.»

تصويب مهم ترين سند توسعه كالبدى منطقه
شــورای عالی شهرسازی از سال ۱۳۹۳ متوجه شد، طرح تفصيلی منطقه ۲۲، که از سال 
۱۳۹۱ در حال اجرا بوده با طرح تهران منطبق نيســت. نوذرپور در اين باره می گويد: «به سبب 
اينکه برخی از مصوبات طرح تفصيلی جديد مربوط به پيش از طرح تفصيلی بوده است و منجر به 
بارگذاری جمعيتی بيش از توان محيط زيستی منطقه شده بود، برخی از مصوبات، لغو و شهرداری 
ملزم می شــود ظرف ۳ ماه در طرح ياد شده تجديد نظر کند اما تا سال ۱۳۹۹ با فراز و نشيب های 
بسيار، اين طرح تهيه شد و در نهايت به تصويب شورای شهر رسيد. طرح تفصيلی منطقه ۲۲، مهم ترين 
ســند توسعه کالبدی منطقه محســوب می شود که از اين پس مبنای ساخت وســازها بر اساس طرح 
تفصيلی خواهد بود. هم چنين به زودی به پروانه هايی که در سال های گذشته برای ساخت وساز در منطقه 

۲۲ صادر شده است، رسيدگی می شود.»

ششم هجری به بعد که شهرری مورد هجوم های ويران کننده  «مغوالن» و جنگ های داخلی قرار گرفت، به تدريج 
رو به ويرانی رفت و تهران، اين روستای زاغه مانند و به قول تذکره نويسان «النه  مورچگان»، به تدريج رشد کرد 

 ضلعی ناقص االضالعی بود که با خندقی که به دورش حفر 
شده بود، از زمين های اطرافش جدا می شد. اکنون تهرانی بودن، شاخصی از يک هويت فرهنگی است 

ثريا روزبهانى
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صفحه آرا

ميانگين ســرانه پســماند توليدی هر شهروند در 
منطقه ۹، روزانه بيش از ۸۰۰ گرم برآورد شــده است 
که حدود ۷۰ درصد آنها، مواد فسادپذير هستند. موادی 
که برای بازيافت و بازگشت به چرخه مصرف مستلزم 
صرف هزينه های بســيار است. اين بازگشت به چرخه 
مصرف دوباره نيز برای هر نوع از انواع پسماند روايتی 
جداگانه دارد. «مصطفی دينی»، سرپرســت معاونت 
خدمات شهری و محيط زيست شهرداری منطقه، در 
اين باره می گويد: «ايستگاه پردازش و بازيافت پسماند 
منطقه از جمله ايســتگاه های فعال پردازش پسماند 
تهران است که پسماندها را از منظر وضعيت فيزيکی، 
کاربرد اصلی، مواد تشکيل دهنده، ويژگی های فيزيکی، 
منشأ پيدايش و ايمنی به خوبی جمع آوری، تفکيک، 
پــردازش و بازيافت می کند. روزانه بيش از ۳۷۰ هزار 
 کيلوگرم زباله جمع آوری می شود. اين حجم از زباله در 

ايستگاه با دقت تفکيک می شوند.» 

كاغذ، «سلطان» پسماندها
بسياری از کارشناســان حوزه پسماند از «کاغذ» 
و «مقوا» به عنوان «ســلطان پســماند» ياد می کنند. 
پسماندی که اگر به درســتی وارد چرخه بازفرآوری 
نشود، با قطع درختان، محيط زيست و طبيعت، دچار 
مرگ زودهنگام می شــود. دينی همچنين می افزايد: 
«بيشترين حجم کاغذ و مقوا از محله «استاد معين» 
با توجه به اماکن اداری و تجاری بســيار، جمع آوری 

می شــود. پســماندهای کاغذی پــس از تفکيک در 
ايستگاه پردازش به کارخانه های جعبه و کارتن سازی 
انتقال می يابند. البته صنعت بازيافت کاغذ در ايران با 
مشــکالتی مانند پايين بودن کيفيت اغلب کاغذهای 
توليدی، ناصاف بودن سطح مقواها به سبب پرس های 
نادرســت، فقدان تکنولوژی و تجهيزات کارتن سازی 
مواجه اســت. جعبه های مواد غذايی از شــيرينی و 
شکالت گرفته تا فست فود و لوازم مختلف از بازيافت 

دوباره کاغذها توليد می شوند.»

از پالستيك تا تايرهاى فرسوده
سرپرست معاونت خدمات شهری و محيط زيست 
شهرداری منطقه، درباره انواع پالشتيک های بازيافتی 
می گويد: «بيش از ۱۵ نوع پالســتيک در شهر توليد 
می شــود که گروه پســماندهای «پت» (بطری های 
آب معدنــی و نوشــابه) بيشــترين فراوانی توليدی 
در محله هــای ۹گانه منطقه را دارند. پالســتيک ها 
پس از جداســازی به کارخانه های همجوار فرستاده 
و پــس از فشرده ســازی بــرای تبديل بــه الياف، 
ايــزوگام، کفپوش هــای ســالنی و خــودرو و البته 
ظروف پالستيکی منتقل می شــوند. فلزات رنگی و 
آهن آالت نيز دوباره ذوب می شوند تا در صنعت در و 
پنجره سازی و لوازم فلزی سبک استفاده شوند. البته 
پسماند قوطی های نوشيدنی مانند انواع آبميوه که در 
منطقه ۹ در شــرايط «کرونا»يی کاهش چشمگيری 
داشــته است، به شــمش آهن تبديل می شوند تا با 
فروش به کارخانه های قوطی سازی به مصرف دوباره 
برسند. تايرهای فرســوده نيز يا از سوی هنرمندانی 
مســتقيم از ايســتگاه پــردازش 
پسماند منطقه خريداری می شوند 
تا با رنگ آميزی و خالقيت تبديل 
بــه بهترين هــا از دورريختنی هــا 
شــوند و يا به کارخانه هايی حوالی 
تا  «بوئين زهرا» فروخته می شــوند 

کفپوش سالن های ورزشی شوند.»

پسماند نان دوباره بر سر سفره ما
دينی درباره پســماند نــان نکته 
جالبی برايمان می گويد: «پسماند نان 
از بيشترين پسماندهای  خشک، يکی 

جمع آوری شــده در منطقــه ۹ با توجه بــه الگوی 
تغذيه ای اهالی اســت که بيش از ۷۰ درصد آنها، نان 
را در اغلب وعده های غذايی استفاده می کنند. روايت 
پسماند نان های خشک، پيچيدگی هايی دارد. چراکه 
بسياری از کارشناسان بهداشت براين باورند که فرايند 
کپک زدگی نان ها از مبدأ آغاز می شود. اين يعنی اگر 
نان خشــک کپک زده پس از جداســازی در ايستگاه 
پردازش به کارخانه های توليد غذای طيور و دام برسد 
و دام از آنهــا تغذيه کند و انســان نيز از فرآوری های 
دامی مصرف کند، به گونه ای انواع بيماری های ويروسی 
و ميکروبی به انسان منتقل می شود. در منطقه ۹ بيش 
از ۳۰ درصد از نان های خشک جمع آوری شده، کپک 
زده هســتند که توســط کارگران ايستگاه پردازش از 
ســاير پسماندهای نان خشک جدا می شوند تا از بروز 

آلودگی های احتمالی جلوگيری شود.»

خرده شيشه هاى پر مصرف
شيشه ها يکی ديگر از انواع زباله های بازيافتی است 
که با توجه به شــفافيت و رنگشــان، جداسازی و به 
کارخانه های شيشه سازی ارسال می شوند. شيشه ها در 
کارخانه، خرد و ريز و دوبــاره در کوره ها ذوب خواهد 
شــد تا در جريان بازفرآوری بــه محصوالت جديد از 
جنس همان شيشــه تبديل شــوند. البته کاربردهای 
ديگری هم می توان برای شيشه های بازيافتی از جمله 
فايبرگالس، پشم شيشه، آسفالت، صنعت خودروسازی 

و دستگاه های ماسه پاشی تعريف کرد. 

ضرورت وجود تكنولوژى و تخصص در پسماند
«محمدرضــا کشــاورز»، فعال صنعت پســماند، 
درباره تخصصی بــودن فعاليت در حوزه پســماند، 
می گويــد: «صنعت پســماند و باز توليــد چون به 
سالمت و بهداشت افراد ارتباط مستقيم پيدا می کند 
بايد با تخصص، تکنولوژی و تجهيزات همراه باشــد. 
برای مثال، اجرای مراحل بازيافت از جداسازی گرفته 
تا شست وشــو، آبگيری و آسياب کردن بايد با توجه 
به استانداردها انجام پذيرد چراکه کوچک ترين خلل 
در مراحل يا نادرســتی هريک از آنهــا بر کيفيت و 
بهداشــت محصوالت بازتوليد شــده تأثيری منفی 
دارد که می تواند چرخه بازيافتی معيوبی را به وجود 

آورد.»

زباله هاى منطقه كجا مى روند 
و به چه چيزى تبديل مى شوند

سرنوشت «سالطين»
طالى كثيف

  پسماند، اين محصول جانبی 
فعاليت های انسانی، طی اين سال ها با 
روايت های عجيب و غريب بسياری از 
عناوين طالی کثيف، دورريختنی های 

مفيد گرفته تا توليد انرژی های 
گران بها و سودآوری های نجومی و 
باندهای زيرزمينی که همگی گواه 

پيچيدگی های اين موضوع است، بر 
کيفيت زندگی افراد تأثير بسياری 

داشته است. شايد يکی از روايت هايی 
که کمتر به آن پرداخته شده است، 
سرانجام همين پسماندهايی باشد 

که پس از آخرين مراحل، يعنی 
جمع آوری و برداشت به کارخانه ها 
و کارگاه های توليدی مختلف برای 

بازگرداندن به چرخه مصرف دوباره، 
ارسال می شوند. در اين گزارش ضمن 

گفت وگو با مديران شهری منطقه و 
کارشناسان حوزه پسماند به بررسی 

چگونگی باز توليد و دفع نهايی 
پسماندها می پردازيم. 

سحر جعفريان

هزار و ۹۱۵ کيلوگرم 
کاغذ و مقوا ماهانه در 
محله های منطقه توليد 

می شود که عنوان بيشترين 
حجم پسماند منطقه را به 

خود اختصاص داده 
است.

 کيلوگرم پسماند 
الکترونيکی عنوان 
کمترين پسماند 
توليدی منطقه 

است. 

رتبه منطقه 
در توليد زباله 

بين مناطق ۲۲گانه 
پايتخت است. 

خود اختصاص داده 
است.

محله 
شمشيری 

بيشترين و محله 
استادمعين کمترين 

پسماند را توليد 
می کنند. 

است. 

گانه 

عنوان 
گران ترين 

پسماندها به ترتيب 
به فلزات رنگی، پت و 
پالستيک اختصاص 

دارد. 

هزار و ۹۱۵ کيلوگرم 

۱۲۷

 کيلوگرم پسماند 

استادمعين کمترين 

۲۰۰

رتبه منطقه 

 ۲۲

برسند. تايرهای فرســوده نيز يا از سوی هنرمندانی 

جالبی برايمان می گويد: «پسماند نان 
از بيشترين پسماندهای  خشک، يکی 

پسماندها می پردازيم. پسماندها می پردازيم. 
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 اين 2 هم محله اى دستى برآتش  هنرهاى
 مختلف دارد؛ از عروسك سازى تا نقاشى

خـواهران 
همه فن حريف

پاى ثابت فعاليت هاى 
هنرى مدرسه

گفت وگو را خواهر کوچک تر يعنی مرضيه خانم سادات گراميان شروع 
می کند و می گويد: «عالقه مندی های مادر به هنر خياطی باعث شد تا ما نيز به 

هنر گرايش پيدا کنيم. از نقاشی شروع کرديم. تمرين مداوم و پشتکار، مربی مان 
بود. گاهی گلدان های باغچه، مدل نقاشی مان می شدند و گاهی عروسک ها را مقابلمان 
می  گذاشتيم و شروع می کرديم به نقاشی و نقاشی. هر بار که می گذشت نقاشی هايمان 
به واقعيت نزديک تر می شد. همزمان با نقاشی، خياطی را هم از مادر فراگرفتيم. بيشتر 

عروسک هايمان را هم بعد مدتی خودمان می دوختيم. تيکه دوزی هم آن سال ها 
(دهه ۶۰) خيلی طرفدار پيدا کرده بود. ما هم سعی کرديم ياد بگيريم. مدرسه 

که رفتيم، معلم ها حسابی با ديدن نقاشی ها و خط نگاری های ما ۲ خواهر 
ذوق می کردند. طولی نکشيد که شديم پای ثابت برنامه هايی مانند 

تهيه روزنامه ديواری و تزيينات مراسم  مناسبتی مدرسه کمی 
بعد از آن نيز با عنوان «  برترين هنرمندان کوچک» 

مورد تقدير قرار گرفتيم». 

تربيت
 از خانه تا جامعه 

حاال نوبت زهرا خانم سادات گراميان است که از هنر و کارآفرينی 
بگويد. خواهر بزرگ تر گفته هايش را با تأکيد بر تأثير خانواده بر شکل گيری 

گرايش ها و عالقه مندی های افراد آغاز می کند و می گويد: «خانواده هايی که پدر 
و مادر در آن اهل کتاب و مطالعه هستند يا اهل هنر و علم يا موسيقی و هر رشته 
ديگری به خوبی می دانند که اين محيط تربيتی بر فرزندانشان اثری مثبت دارد. 

من و خواهرم نيز وام دار اين محيط خانوادگی هستيم که اغلب در آن سخنی از هنر 
بوده است. برای همين منظور من نيز حال و هوای خانه ام را با هنر گره زده ام تا 
فرزندانم با آگاهی سراغ آن بروند و از انواع آسيب هايی که ممکن است در مقاطع 
مختلف زندگی با آنها مواجه باشند، دور شوند. اين تأثيرگذاری محيط خانواده 

است اما از جامعه و شهر نيز نبايد غافل بود. شهر و محله ای که بيشتر از 
کيوسک های سيگارفروشی و مغازه های قليان فروشی، مراکز فرهنگی، 

هنری، کتابخانه، سينما، آموزشگاه های علمی داشته باشد 
به طور حتم مکمل همان تربيت درست خانوادگی 

است». 

هنرت را بشناس  

مرضيه خانم می گويد: «ذات هنر اين گونه است که وقتی وارد آن 
می شوی دوست داری همه رشته هايش را تجربه کنی. اين دقيقًا حکايت من 

و خواهرم است که نقاشی با گواش، رنگ روغن، ابرنگ، سياه قلم، گريم صورت، 
ساخت زيورآالت رزينی و فلزی، تابلوهای حکاکی و برجسته، نرم افزار های گرافيکی 

رايانه، صنايع چوبی، ويترای، طراحی روی پارچه اکسسوری های منسوجات و عکاسی 
را يکی پس از ديگری آزموديم. هنرجو های بسياری هم داريم که برخی از آنها اگر 
بضاعت مالی مناسبی نداشته باشند برايشان کالس های خصوصی برگزار می کنيم 
تا دعای خيرشان برکت هنر و توانمان شود. تا قبل از نابه سامانی های اقتصادی نيز 
کارگاه هايی کارآفرينی (عروسک سازی) داشتيم که حدود ۲۰ بانو با ما همکاری 

داشتند.» او همچنين می گويد: «به نظرم هر کسی استعدادی دارد که 
بايد شناسايی و شکوفا شود. چراکه هم جامعه به استعداد همه ما به 

يک اندازه نياز دارد و هم خود فرد به عزت نفس دست می يابد. 
استعدادی که شکوفا نشود نوعی ظلم در حق فرد و جامعه 

است». 

تأثير هنرهاى شهرى 
بر تهران اين روزها

شــهر با همه عناصرش زنده است و 
پيونــدی ديرين با هنــر در طول اعصار 
دارد. «شيرين اميری» پژوهشگر مسائل 
اجتماعی با تأکيد بر تأثير هنرهای شهری 
بر پيکــره پايتخت می گويد: «تهران دود 
گرفته و پر ترافيک که اين روزها، کرونای 
افسارگســيخته در آن جــوالن می دهد 
تجلی هنرهــای هفتگانه در آن می تواند 
نشــاط و پيوند اجتماعی ايجاد کند و از 
منظر زيبايی شناســی باعــث پويايی آن 
شــود. در حال حاضر در اين شهر رنگ 
و هنر جايگاه مطلوبی ندارد. همچنان که 
پديده هنرهای شــهری در تهران و آثار 
مداخالت هنری در آن ديده نمی شــود. 
به گونه ای که ارزش های سنتی، هويتی و 
قانونی به تدريج محو می شوند و خشونت 
از انديشــه تا کالم فيزيک شهرنشــينان 
جای باز کرده اســت. برای پرداختن به 
هنر در شــهر، مديران بايد بســترهای 
مناســب از جمله آموزش و تشويق را 
فراهم کنند. برگزاری هنرهای نمايشی، 
موسيقی نوازی خيابانی، برپايی گالری های 
راه اندازی  بــاز،  عمومــی در فضاهــای 
نمايشــگاه های عکس و صنايع دســتی، 
تشکيل نگارخانه های مستمر، القای هنر 
در معماری و فرم نماها، چيدمان المان ها 
و نمادها، مبلمان های شــهری، ابروها و 
طراحی فضاهای سبز، اجرای نقاشی های 
ديواری وسيع و ارج نهادن مقام هنرمندان 
می توانــد در برنامه ای بلندمدت ســبب 
ارتقای اجتماعی و افزايش همبســتگی 
شــهروندان  روحيه  تلطيــف  شــهری، 
شــود.» اميــری می افزايــد: «هنرهای 
شهری زيرساخت های مدنی، هويت ها و 
بخش های مختلف را توسعه می بخشند و 
با استفاده از طيف متنوعی از اشکال هنر 
و برنامه های کاربردی پويايی و سرزندگی 
را به فضاهــای عمومی باز می گرداند. در 
واقع هنر با ايجاد معنا و پيام در اجتماع، 
فرهنگ و زيســت محيطی سبب افزايش 

آگاهی و سالمت روان می شود.»

هدف تنها هنر نيست
زهرا سادات می گويد: «البته در کنار اين گونه تربيت ها بايد 
روحيه خيرخواهانه را نيز چاشنی کرد. هنری که سودی برای 

ديگران نداشته باشد به معنای واقعی هنر نيست و معجزه ای که 
بايد رخ نمی دهد. بايد مديران بستری را فراهم کنند که از هنر و علم 

صاحبان آنها به درستی استفاده شود. اينکه من هنرمند، اثر هنری خلق 
کنم فقط برای فروش و امرارمعاش خودم، هدف هنر نيست. هنر برای 

ارتقای بينش و آگاهی افراد زايش می شود که متأسفانه اين روزها خيلی 
از سوی مديران طلبيده نمی شود تا ميزان عالقه هنری شهروندان 

نيز به مدد آن افزايش يابد. مگر اينکه گاهی نقاشی ديواری يا 
خطی، جايی نقش ببندد. همه هنر در اين شهر به همين ها يا 

سرديس و تنديسی چندان هنرمندانه خالصه می شود 
که کاش همان قدر که تخصص در علم را مهم 

می پندارند در هنر هم قبول کنند.»

ديگری به خوبی می دانند که اين محيط تربيتی بر فرزندانشان اثری مثبت دارد. 
من و خواهرم نيز وام دار اين محيط خانوادگی هستيم که اغلب در آن سخنی از هنر 

بوده است. برای همين منظور من نيز حال و هوای خانه ام را با هنر گره زده ام تا 
فرزندانم با آگاهی سراغ آن بروند و از انواع آسيب هايی که ممکن است در مقاطع 
مختلف زندگی با آنها مواجه باشند، دور شوند. اين تأثيرگذاری محيط خانواده 

است اما از جامعه و شهر نيز نبايد غافل بود. شهر و محله ای که بيشتر از 
کيوسک های سيگارفروشی و مغازه های قليان فروشی، مراکز فرهنگی، 

هنری، کتابخانه، سينما، آموزشگاه های علمی داشته باشد 
به طور حتم مکمل همان تربيت درست خانوادگی 

آگاهی و سالمت روان می شود.»

سحر جعفريان

  ايــن دو خواهر با بقيه فرق دارنــد گاه رقابت می کنند گاه 

با رفاقت، به هم هنرمی آموزند. هر دو از کودکی به واســطه 
مادری هنردوست به نقاشی، خياطی، عروسک دوزی عالقه مند 
شدند. هرچه پيشتر می رفتند، تجربه کردن ساير رشته های 
هنری برايشان جذاب تر می شد. در نوجوانی عنوان «برترين 
هنرمندان کوچک» محله اســتادمعين را از آن خود کردند. 
خودآموزهای که خيلی زودتر از آنچه که تصور می شد، مربی 
و کارآفرين شدند و حاال ضمن برگزاری نمايشگاه های عکس و 
صنايع دستی، گالری های نقاشی و کارگاه های آموزشی متنوع، 
اجرای نقاشــی ديوارهای فراوان بر ديوارهای شهر، بسياری 
هنرجو با تخصص های هنری گوناگون به بازار کار و اشــتغال 
روانه کرده اند. در اين گفت وگو ساعتی را مهمان کارشناسان 
گرافيک «زهرا ســادات گراميان» ۳۸ ساله و «مرضيه سادات 
گراميان» ۳۲ ساله ساکن محله استادمعين می شويم تا با هم 

زندگی هنرشان را مرور کنيم.  
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يادداشت

6 نكته براى داشتن خانواده 
سالم و شاد

خانواده، نخستين پايگاه زندگی هر فردی به شمار 
می آيد و با توجه به اينکه در تکه بيست و دوم پايتخت 
بيشتر افراد در خانه های آپارتمانی و مجتمع ها سکونت 
دارند، بيشترين ارتباط هر فردی با خانواده اش خواهد 
بود. اما برای رســيدن به يک خانواده سالم و شاد چه 

بايد کرد؟ 
۱ ـ ايجاد روابط سالم بين اعضای خانواده: شيوه های 
ارتباطی نامناســب در خانواده، تأثيرات زيانباری روی 
فرد و سالمت او خواهند داشت. خانواده های فاقد روابط 
گــرم و محبت آميز، خانواده هايی با ســبک ارتباطی 
خصومت آميز يا شــيوه های ارتباطی به شدت وابسته، 
همواره با مشــکالتی روبه رو می شوند. برقراری شيوه 
ارتباطــی محترمانه و درعين حــال گرم و صميمانه، 
نشان دهنده يک خانواده سالم است و به بهداشت روان 

آنان کمک می کند. 
۲ ـ ايجاد شــرايط گفت وگو و تبادل نظر: با فراهم 
کردن محيطی گــرم و صميمانه، فرصت اظهار نظر و 
تبادل افکار به افراد خانواده داده می شود تا همه بتوانند 
مشــکالت خود را در محيطی دوستانه مطرح کنند و 

با تکنيک بارش فکری، بهترين روش مشخص شود. 
۳ ـ تــالش برای رســيدن به اهــداف خانوادگی: 
خانواده ای که دارای ســطح بااليی از بهداشــت روانی 
است، اشتراک و همراهی اعضا برای تعيين هدف های 
خانواده و تأمين مصالــح خانواده، پيروی از روش های 
عقالنــی در همه امور خانوادگی، شــرکت دادن همه 
اعضای خانــواده در تصميم گيری های مربوط به امور 
خانواده، تقســيم کار و واگذاری مسئوليت ميان اعضا 
ديده می شــود. به اين ترتيب، اسباب رشد فرزندان در 

جنبه های مختلف شخصيتی فراهم خواهد شد. 
۴ ـ وضع قوانين مشــخص در خانواده: وجود قواعد 
روشن در خانواده، برای حفظ ارزش ها، تأمين نيازها و 
رسيدن به اهداف خانوادگی، حائز اهميت است. وضع 
قوانين از آشفتگی در خانواده می کاهد و هماهنگی بين 
اعضای خانواده بيشــتر می شود که به بهبود بهداشت 
روانــی کمک می کنــد. البته قوانين بايــد به صورت 

انعطاف پذير و متناسب با توانايی افراد باشد. 
۵ ـ همسو بودن والدين برای رشد و تربيت فرزندان: 
به  طور کلی نگرش و رفتار والدين می تواند تسهيل کننده 
يا مانعی در جهت رشد و تکامل کودک باشد. مراقبت 
مداوم، تســلط بيش از حد، محافظت بيش از اندازه و 
دلسوزی افراطی والدين به شخصيت کودکان آسيب 
می رساند. برای رسيدن به خانواده سالم، والدين بايد به 

بچه ها توجه کنند. 
۶  ـ پرهيز از توهين و سرزنش در برخورد با اشتباه: 
بهداشــت روانی خانواده موجب می شــود که افراد در 
موقعيت های دردسرســاز از يکديگر حمايت کنند و 
به جای ســرزنش يا توهين که جز تخريب شخصيتی 
پيامدی ندارد، مشکل را با همياری يکديگر حل کنند. 
مريم گلی پور

مدير سرای محله زيبادشت 

آبگرفتگى و مشكالت 
ترافيكى

در روزهای اخير چند  منطقه 5
بارندگی داشتيم که موجب شد در 
بعضــی از نقاط منطقــه و از جمله 
روی پل شهيد «باکری» در بزرگراه 
شهيد «حکيم» آب مانده و ترافيک 
ايجاد شــود. بــا توجه بــه اينکه 
مسئوالن همواره از اليروبی نهرها و 
کانال هــا خبر می دهنــد، کاش به 
شــکل دوره ای کانال هــا و جوی ها 
بازديد شود تا در بارندگی های بعدی 
شهروندان با مشکلی مواجه نشوند. 
الله ايمانی
 ساکن جنت آباد شمالی

نياز خيابان «اجتماعى» 
به نگهبان

توجه  قابل  کارهــای  منطقه 9
يا  زيادی در خيابــان «اجتماعی» 
انجام  همان «استادمعين» جنوبی، 
شده است. اما اين محدوده از منطقه 
هم مانند بسياری از بوستان ها نياز 
به نگهبان و مأمور دارد. شب ها عبور 
از ايــن خيابان بــرای عابران پياده 
آسان نيســت و حضور جوانان و گاه 
معتادان سبب ترس اهالی می شود.  
ايمان رحيمی 
 محله شهيد دستغيب

زباله ها در خيابان 
شــيوع  شــرايط  در  منطقه 21
خيابان ها  کثيفی  «کرونا»،  ويروس 
هم معضلی برای خود شده است. در 
خيابان شهيد «رجايی» جنوبی، به 
فروشــگاه های  وجــود  ســبب 
مختلف، تره بار و حضور دستفروشان، 
با  بيشتر ســاعت های روز، خيابان 
انواع زباله ها پر شــده و اين موضوع 
ســبب ناراحتی ساکنان شده است. 
شکايت به مديران فروشگاه و تره بار 
هــم نتيجه ای نداشــته اســت. از 
رسيدگی  درخواســت  مســئوالن 

داريم. 
مينا مبينی
 خيابان تهرانسر

 توقف وانتى ها
 و دردسرهايش

توقــف وانتی های که  منطقه 22
در آن پســته و ميوه وجود دارد، در 
بلوار منتهی به بوســتان «شهدای 
خليج فــارس» عالوه بــر ترافيک، 
ســبب تصــادف می شــوند. چون 
خودروها با سرعت از بزرگراه شهيد 
«باقری» به سمت بلوار وارد شده و 
وجــود خودروهــای توقف شــده، 
خريداران ميوه و پســته و... موجب 
می شــود که تصادف ايجاد شود. از 
سويی هم گاهی ۲ مسير از خيابان 
بسته شده و ترافيک ايجاد می شود. 
آرش فراهانی 
محله چيتگر

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

هويتپيشخوانپيشخوان

ساخت نخستين بزرگراه ايران با 50 ميليون تومان!
«کــرج» به عنوان منطقه ييالقی و خوش آب وهوا، در زمان «قاجار» و در دوران «پهلوی»، 
تفريحگاه مطلوبی برای مردم، درباريان و اشراف به شمار می آمد و از سويی تنها راه ارتباطی 
با شــمال کشور بود. با گســترش و ازدياد اتومبيل، جاده پيشين که به عنوان «جاده قديم» 
شــناخته می شد، پاسخگوی ازدحام اتومبيل نبود. بنابراين، سال ۱۳۴۱، دولت وقت تصميم 
گرفت برای کنترل بار ترافيکی، راه مناســبی برای اتصال «تهران» به کرج بســازد که از آن 
به عنوان شــاهراه «تهران ـ کرج» نام برده می شد. اين پيشنهاد مورد تصويب قرار گرفت و با 
مذاکره و مشــاوره با شــهرداری تهران، بزرگراه مورد نظر از فاصله هزار و ۴۰۰ متری شمال 
«سه راه مهرآباد» در امتداد جاده شمالی – جنوبی «باغ فيض» و از شمال باغ های کاروانسرای 
«سنگی» و ۲ روستای «کالک» و «گرمدره» گذشته و به سمت جنوب کرج منحرف می شد. 
در آن زمان قرار بر اين شــد تا يک شــرکت ايرانی، اين شــاهراه را بســازد تا هزينه ها را از 
عوارضی بگيرد. شرکت «راه ســازی ايرانی» آغاز به ساخت نخستين بزرگراه ايران در مسير 
تهران – کرج کرد. آذرماه ســال ۱۳۴۵، ساخت اين شــاهراه با ۵۰ ميليون تومان هزينه به 
پايان رسيد. در اين بزرگراه، ماشين ها با سرعت حداکثر ۱۰۰ کيلومتر بر ساعت بر پهنای ۳ 

 باند می توانستند  تردد کنند.  باند می توانستند  تردد کنند. 

منطقه22

 روايت «مراد آباد» در كتاب هاى تاريخى
آيا می دانيد در محدوده جنوبی کوه های «البرز» شــمال بلوار «سيمون بوليوار» محله ای 
وجــود دارد که به نام «مراد آباد» شــهرت دارد. اين محله قديمی جزو بافت قديمی منطقه 
۵ به شــمارمی آيد. به گفته برخی افراد، مرادآباد ده کوچکی بوده با ۶۵ نفر ســکنه. مزرعه 
«خاک الری» هم جزو اين ده اســت. در کتاب اسامی دهات کشور، مرادآباد جزو «شهران» 
بوده ولی در فرهنگ جغرافيايی ايران، به حســاب «کن» گذارده شده است. در جلد نخست 
کتاب «جغرافيای تاريخی شميران» هم مرز شرقی «حصارک»، مرادآباد معرفی شده است. 
هم چنين در جلد ســوم کتاب «تاريخ اجتماعی و فرهنگی ايران»، نام مرادآباد را با ۸۲ نفر 
جمعيت در ســال ۱۳۵۵، در فهرست آبادی های محدوده طرح ۲۵ ساله معرفی کرده اند. اين 

محله اکنون بيش از ۴ هزار نفر جمعيت دارد. 

منطقه5آيا مى  دانستيد

تقويم محله

۳ آبان ماه سال ۱۳۹۶، همه نانوايی های منطقه ۹ به کمپين «نه به کيسه پالستيکی»  پيوستند. اين رويداد با همکاری اداره محيط زيست و کانون های محيط زيست محله ها منطقه9
منطقه انجام گرفت و در آن همه کارکنان نانوايی های محدوده درباره مضرات استفاده 

از تماس نان داغ با کيسه پالستيکی و تأثير آن بر سالمت انسان قرار آموزش ديدند.  
۴ آبان ماه سال ۱۳۹۵، تشکيل تعاونی های کوچک زودبازده در منطقه ۲۱ پيشنهاد  شــد. به باور مديران شهری وقت، توانمند ســازی زنان سرپرست خانوار از طريق منطقه21
تشــکيل تعاونی کوچک زودبازده، امکان پذير بود و به اين روش بستر مناسب برای 

حل مشکالت معيشتی و اشتغال ايشان فراهم می شد. 
۲ آبان ماه سال ۱۳۸۶، يک دستگاه پل هوايی عابرپياده در «سه راه استاديوم آزادی»  نصب شــد. اين پل هوايی عابرپياده با صــرف هزينه ای بالغ بر يک ميليارد و ۳۰۰ منطقه22
ميليون ريال در سه راه استاديوم آزادی نصب و به بهره برداری رسيد. اين پل ارتباطی 
۳ شاخه به ارتفاع ۱۳۵ متر و ۳ پلکان در ضلع غرب به شرق و جنوب، تقاطع دارد و با افتتاح آن  

تردد عابران پياده به دو سوی تقاطع آسان شد. 

مريم باقرپور

در پهنه غربى پايتخت 28 مهرماه تا 4 آبان  ماه
 اتفاق هاى زيادى افتاده كه در زير به برخى  از اين رويدادها اشاره شده است.


