
واحدهاى مسكونى غربى ترين منطقه پايتخت از تعداد 
خانوارهايش بيشتراست

چالش هزاران 
واحد خالى 

در منطقه22
دوشنبه
۵ آبان ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره  ۷۷۵
۱۶ صفحه

5

21
22

9

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

نى
را

ته
ن 

سي
 ح

س:
عك

جشن تولد 
باالبلند دلربا

سالروز افتتاح برج آزادى 
بهانه اى براى دورهمى عكاسان شد

گفت وگو با نويسنده هم محله اى كه رمان جديدش 
حال اين روزهاى همه مردم جهان است

تعداد هنرمندان و نويســندگانی که در «تهرانسر» سکونت دارند، کم 
نيســتند. افرادی که چراغ ادب و فرهنگ و هنر را در محله روشــن و 

فروزان نگه داشــته اند. يکی از اين چهره ها «بهناز صفری»، نويسنده و 
روزنامه نگار محله «ياس» اســت که عالوه بر آثاری که منتشر کرده يا در 
دست انتشــار دارد، در راه اندازی «کافه کتاب» داخل سرای محله ياس، 

نقش اصلی و پررنگی داشته است تا به قول خودش...

كـرونـا البه الى كلمات

صفحه ۱۱

اعتراض اهالى و معتمدان محلى 
به تغيير نام خيابان اميركبير 

«خيابان اميرکبير به خيابان شهيدان سالمت تغيير نام يافت.» خبر 
مختصر و کوتاه بود، اما به ســرعت در گروه های مجازی خبررسانی 

صفحه ۴منطقه ۲۲ منتشر شد...

منطقه 22 پر از خيابان 
و ميدان بى نام است
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 اين چهره ها «بهناز صفری»، نويسنده و  اين چهره ها «بهناز صفری»، نويسنده و 
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ده ها پــروژه عمرانی و ترافيکی از 
ساخت مسيرهای دوچرخه سواری 
در نواحــی مختلــف و پهلــوگاه مترو 
«شهدای کن» در «کوهسار» تا تعريض 
خيابان «الغدير» و ساماندهی ترافيکی 
کوچه «بهار» در قالب طرح های مبتنی 
بر نياز شهروندان محله های ۲۰ گانه در 

منطقه ۵ اجرايی می شود. 
شــهردار منطقــه ۵ با اعــالم اين 
مطلــب، گفت: «طرح هــای زيادی در 
منطقه پيش بينی و در حال اجرا است 

اما اولويت با پروژه های عمرانی است که مبتنی بر نياز واقعی شهروندان 
در محله های ۲۰ گانه باشد. البته کيفيت و دقت اجرای پروژه های عمرانی 
هم برای ما بسيار مهم است و در اين زمينه می توان به ساخت مسيرهای 
دوچرخه در نواحی ۱، ۵ و۶ اشاره کرد که به طول بيش از ۳۵ کيلومتر 

در حال اجرا است.»

«محمود کلهری» از ديگر طرح های 
اجرايی در منطقه را پروژه های ايستگاه 
مترو بزرگراه «حکيم ـ بهنام»، ســاخت 
پهلوگاه مترو شهدای کن در کوهسار و 
ساماندهی ترافيکی کوچه بهار در محله 
«شاهين» دانســت و افزود: «عالوه بر 
اين موارد در بازديدهايی به درخواست 
شهروندان، امکان مکانيزه شدن پل عابر 
«نظام مافی» در خيابان «کاشــانی»، 
طــرح ســاماندهی بلــوار «شــهدای 
حصارک» و ايجاد دسترسی «انبار نفت 
شهران» به بزرگراه «باکری» نيز بررسی شده است که در صورت تأييد 
اجرايی می شــود.» او در ادامه گفت: «طرح هايی مانند تعريض خيابان 
الغدير هم به درخواست شهروندان پيش بينی شده اما چند ملک در اين 
معبر قرار دارند که بايد تعيين تکليف شوند. هم چنين، عمليات تراش و 

روکش آسفالت ورودی ميدان الغدير در حال انجام است.»

تيتر يك

شهروندان درخواست دادند، مديران اجرا كردند

دعوت از هنرمندان براى زيباسازى يك خيابان
شهروندان هنرمند منطقه ۹ برای طراحی و زيباسازی ديوار های خيابان «اجتماعی» و شرکت 
در جشنواره، فراخوانده شدند. شهردار منطقه ۹ گفت: «به مناسبت روز «فرهنگ عمومی» نخستين 
جشنواره ديوارنگاری در خيابان اجتماعی يا همان «استادمعين جنوبی» از سوی معاونت فرهنگی 
و اجتماعی تدارک ديده شده است و در آن هنرمندان محلی می توانند پيشنهاد های خود را برای 
دبيرخانه جشــنواره ارسال کنند.» «سيد مصطفی موسوی» افزود: «اين جشنواره با هدف تشويق 
هنرمندان به خلق اثر اجتماعی و شــهری و ايجاد فضای گفت وگــو و ايجاد فرصت برای حضور 
هنرمندان محلی تدارک ديده شده است.» او در ادامه گفت: «اسامی نفرات برتر، ۱۴ آبان ماه اعالم 
و جوايز نفيســی به آنها اهدا می شــود. عالقه مندان برای ارسال آثار خود و کسب اطالعات بيشتر 

می توانند با شماره های ۹۶۰۳۷۴۳۴ و ۰۹۳۷۴۸۱۲۸۱۵ تماس بگيرند.»

غافلگيرى شبانه قهوه خانه ها در منطقه 21
گشت شبانه و برخورد با مراکز عرضه کننده «قليان» 
در محدوده های تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران 
ادامه دارد. مدير مرکز بهداشت غرب تهران با اعالم اين 
خبر، گفت: «با توجه به مصوبه ســتاد «کرونا» مبنی بر 
نظارت بر فعاليت مراکز عرضه قليان، گشــت مشترک 
شبانه نيروهای بهداشت محيط مرکز بهداشت و اماکن 
پايگاه پنجم، برای برخــورد با مراکز متخلف، آغاز و در 
بازديــد از ۱۶ واحد عرضه قليان در منطقه ۲۱، ۳ واحد 
پلمب شدند.» «ماهرخ عاليی» افزود: «در گشت شبانه، 
نيروها به ۱۶ واحد عرضه کننده قليان مراجعه کردند که از اين تعداد ۷ واحد بسته و غير فعال 
بودند اما ۳ واحد پلمب شــده و ۱۱ کيلوگرم توتــون و تنباکو بدون تاريخ مصرف معتبر نيز 
معدوم شد. هم چنين، ۶ واحد به شکل مخفيانه در زمينه عرضه قليان فعاليت می کردند که 

پرونده هايشان به مراجع قضايی ارجاع داده شد.»

چهره
قهرمان كشتى هم محله اى:
امكانات بهداشتى 

ورزشگاه ها كافى نيست

يادداشت

راهكارهاى صيانت 
از برج آزادى
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برج آزادی بزرگ ترين نمــاد هنر و معماری 
پايتخت اســت که نهمين تکه از تهران می تواند 
بيشترين بهره  را از ظرفيت های فراوان آن حاصل 
کند. ظرفيت هايی در ابعــاد مختلف (فرهنگی، 
اقتصادی، مذهبی و سياسی) که واضح است برای 
شکوفايی و ثمربخشــی نياز به وصول امکانات و 
خدماتی از ســوی ارگان های مديريتی برج دارد. 
حفظ اين سرمايه اجتماعی هم به عنوان ميراثی 
ملموس و هم به عنوان ميراثی غيرملموس (نوع 
انديشــه معماری و زيبايی غالب دوران پيدايش 
اثر) صنعت گردشــگری را نيز رونــق و پويايی 
می بخشــد. برای اين منظور بايد شناخت دقيق 
و ضــرورت پرداختــن (نگهــداری و مرمت) به 
هويت های شــهری (فيزيکــی و غيرفيزيکی) بر 
مســئوالن و شهروندان مشخص شود که حاصل 
آن را می توان با گذر زمان در پيکره شــهرها به 
خوبــی درک کرد. برج آزادی نيــز از اين قاعده 
مســتثنی نيســت و بايد کاربری اصلی و اوليه 
آن احيــا و کاربری هــای جانبــی آن همگام با 
تکنولوژی هــای پرطرفدار و روز جهان پيش رود 
تا با خودنمايی اصالت بنای برج، حرکت شهر به 
سوی مدرنيته و در قالب عنصری سيال متوقف 
نشود. امروز مهم ترين مشــکل حفاظت از بنای 
تاريخــی آزادی بعد از ســرفصل مهم کيفيت و 
چگونگــی مرمت های ظاهری و ســاختاری (که 
تاکنون در اين زمينه بســيار آســيب پذير بوده 
است)، رفع مسائل حاشيه ای آن از ترافيک،  تردد 
بی شمار خودروها، عدم دسترسی گردشگران به 
بنا، ساخت وسازهای جانبی و روند اتصال فضای 
بــرج به بخش هــای اجتماعی و تجــاری فعال 
پايتخت است. رخدادهای نيکی که دستاوردشان 
می تواند همان بهره مندی از ظرفيت های بی بديل 
ياد شــده باشــد که البته در ســايه مشارکت و 
همراهی ارگان های مديريتی برج باشکوه آزادی 
ميسر خواهد شــد. بنابراين مطالعات و  پژوهش، 
مشارکت و همياری ارگان ها و ضرب االجل شروع 
اقدامات برنامه ريزی شــده راهکار اوليه صيانت 
از نخســتين بلندمرتبه تهران در دومين ميدان 

بزرگ کشور است.
نصب 5 مخزن آب براى روزهاى بحرانى

۵ مخزن آب شرب برای مواقع بحرانی در بخش های 
مختلف منطقه ۵ نصب شــد. مديرعامل شرکت آبفای 
منطقه۵، گفت: «برای خدمت رسانی و تأمين آب شرب 
اضطراری شــهروندان در زمان بحران ناشی از زلزله، ۵ 
مخزن فوالدی به حجم ۵۰۰ مترمکعب ســاخته و در 
مکان های جانمايی شــده نصب شد.» «علی رحيمی» 
افــزود: «اين مخازن به طول ۱۴ متر و قطر ۳ متر امکان 
تأمين آب بــه ازای هر نفر ۳ ليتر در روز را برای ۳ روز 
نخســت پس از بحران، فراهم می کند. البته ســاخت 
مخازن در کارگاه های معتبر با رعايت اســتانداردها بوده و برای تجهيز آن اتاقچه های شير و 

پمپ های دستی و برقی و دسترسی به مخازن هم پيش بينی شد.»

 «ســعيد کرمی» از دوران نوجوانی، 
فعاليت در رشته های ورزشی را آغاز 
کرده و اکنون در زمينه «کشتی» فعاليت 
می کند. او تاکنون در مسابقه های مختلف 
هم حضور داشــته و توانســته مقام هايی 
جهانی مانند مسابقه «چين» و «تايپه» و 
کشــوری کســب کند. کرمی، اگرچه در 
شهرک «گلســتان» منطقه ۲۱ سکونت 
دارد اما برای تمريــن و ورزش مجبور به 
طی مسافت تا منطقه ۲ و «سعادت آباد» 
اســت. او می گويد: «در منطقــه ام افراد 
مستعد کم نيســتند. اما امکانات محله ام 
هيچ وقت کافی نبوده است. اين روزها هم 
با شــيوع ويــروس «کرونا» مشــکالت 
ورزشــکاران بيشتر شــده است. چون در 
بيشــتر باشــگاه ها امکانــات و تجهيزات 
مناسب برای رعايت پروتکل ها وجود ندارد 
و هزينه اش باال اســت و مديران باشگاه ها 
هــم با توجه به شــهريه ای کــه دريافت 

می کننــد، نمی تواننــد چنين 
تجهيزاتی را تهيه کنند. اما در 
شمال  باشگاه های  از  بسياری 
شهر اين امکانات وجود دارد و 

هميــن موضوع ســبب 
ورزشکاران  تا  شــده 

ی  حرفه ا
سمت  به 
ل  شــما
 « ن ا تهر »
يــش  ا گر
پيدا کنند.»

خبر كوتاه

شهر در دست بچه ها
ظرفيت های گردشــگری منطقه ۵ در قالب 
طرح «شهر در دست بچه ها» شناسايی و معرفی 
می شــود. «سيد حســين دلبری» معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۵ گفت: 
«در اين طرح، زيرســاخت های مهم شــهری، 
اماکن زيارتی، گردشگری، فرهنگی و... منطقه 
معرفــی و در صفحه هــای اجتماعی بارگذاری 
می شــود. سپس مســابقه ای پيرامون شناخت 
اين مکان ها برگزار می شــود و شرکت کنندگان 
می توانند پاســخ ســؤاالت خود را به شــماره 
آموزش هــای  اداره  تمــاس۰۹۱۲۹۲۳۵۸۱۳ 
شــهروندی منطقه ارســال کنند. در پايان هر 
مسابقه به کسانی که پاســخ صحيح را ارسال 

کرده اند به قيد قرعه جايزه اهدا می شود.»

احمد مسجدجامعى
عضو شوراى اسالمى شهر تهران

مجله خبرى مجله خبرى

«ايوب خان» به بوستان شهداى خليج فارس آمد
اجرای نمايش «ايوب خان» در درياچه «شــهدای خليج فارس» تا 

دهه نخست آبان ماه ادامه دارد. 
رئيس اداره فرهنگی شــهرداری منطقه ۲۲، گفت: «اجرای نمايش 
ايوب خــان با موضوع  ترويــج نيکی ها به صورت ميدانــی و با رعايت 
پروتکل های بهداشــتی و نيز کسب مجوز از ستاد ملی «کرونا» و اداره 

«فرهنگ و ارشاد اسالمی» در سالن روباز درياچه شهدای خليج فارس 
آغاز شده است.» 

«مهــدی فــروزش» افزود: «ايــن نمايش از ســاعت ۱۶ تا ۱۸ به 
سرپرستی «اميردژاکام» اجرا و زندگی يک خانواده با معضالت اجتماعی 

را نشان می دهد که با کمک شخصی به نام ايوب خان حل می شود.»
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ساخت همراه سراى بيمار در بزرگراه شهيد فهميده 
«همراه سرا»ی ويژه مراجعه کنندگان به بيمارستان روانپزشکی 
«ايران» در بزرگراه «شــهيد فهميده» در صورت تأييد ســاخته 
می شــود. معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه ۲۱ گفت: 
«با توجه به قرار داشتن بيمارستان روانپزشکی ايران در کيلومتر 
۷ جاده مخصوص «کرج» و دور بودن اين مســير برای همراهان 
بيماران مراجعه کننده، در بازديد از اين بيمارســتان پيشنهاد شد 
تا در زمينی به مساحت تقريبی۳۰۰ متر در حاشيه بزرگراه شهيد 
فهميده (بزرگراه تهران_کرج) با مشارکت شهرداری، همراه سرايی 

ساخته شود.»
«حسين معينی کربکندی» افزود: «مديريت بيمارستان از اين 
طرح استقبال کرده و اميدواريم با پيگيری کارهای اداری بتوانيم 
همراه سرای بيماران را ايجاد کنيم. چون سالمت روان، موضوعی است که به همه بخش ها 
و نهادها مربوط می شود و يک بيمارستان با کارکنان و ظرفيت محدود نمی تواند به تنهايی 

به سالمت اجتماعی، فرهنگی و بيولوژيک افراد جامعه بپردازد.»

اجراى طرح «كاپ» در برج هاى روژان و چيتگر
 طــرح «کاپ» به برج هــای «روژان» و «چيتگر» منطقه ۲۲ 
با ۴ هزار و ۳۰۰ نفر جمعيت، رســيد. سرپرســت اداره پسماند 
شــهرداری منطقه ۲۲ گفت: «پس از اجرای موفق طرح «کاهش 
پسماند» در شهرک «صدرا»، اجرای اين طرح در برج های مختلف 
منطقه آغاز شــده است که می توان به مجموعه برج های روژان و 
چيتگر با همکاری شــهرداری نواحی ۳ و ۴ اشاره کرد.» «فرزانه 
فيضی» افــزود: «برای اجرای طرح، عالوه برگزاری جلســه های 
هماهنگی با حضور مديران مجتمع ها در دفتر شــهرداران نواحی 
و بازديد کارشناســان از زيرساخت ها و امکانات محل، طرح کاپ 
در بلوک های C۶ ،C۵ ،C۴ مجتمع مسکونی روژان و بلوک های 
«ارکيده» ۸ تا ۹ و «پامچال» ۵ و ۶ شهرک «چيتگر» با جمعيت 
حدودی ۴هزار و ۳۰۰ نفر با آموزش افراد و تشــکيل تيم های داوطلب آغاز شد.» او افزود: 
«در فاز دوم طرح، مخازن ويژه پسماند تر و خشک به برج ها تحويل و در مراحل بعدی پايش 

و ارزيابی طرح، ضمن تداوم آموزش، فرهنگسازی انجام خواهد شد.»

ميز خبر

  35
اصله درخت «روت بال»(زيتون 
تلخ) در بلوار «سى مترى جى» 

كاشته مى شود. اداره فضاى سبز 
منطقه 9 براى نگهداشت بهينه 

فضاى سبز در ناحيه2، كاشت 35 
اصله درخت روت بال زيتون تلخ 
را در بلوار سى مترى جى تا پايان 

آبان ماه انجام مى دهد. 

300
مترمربع مساحت خانه اى است 

كه پشت بام آن از سوى نيروهاى 
بسيج سازندگى و معاونت 

مهندسى حوزه 101 فجر، با 
همكارى معاونت بسيج سازندگى 

پايگاه شهيد «ميرزاخانى» ايزوگام 
شد. اين كار به همت اعضاى 

بسيج در راستاى حمايت از افراد 
كم درآمد در روستاى «رندان» 

اجرا شده است. 

آموزش آنالين و حضورى 
گليم بافى و قاليبافى

آموزش تخصصی حضوری و آنالين «گليم»، 
«قالی» و «تابلو فرش» در فرهنگسرای «کار و 

تعاون» منطقه ۹ برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محله، اين 
کارگاه آموزشی حضوری و آنالين در راستای 
اجرای توســعه و  ترويج صنايع دستی، آشنايی 
عالقه مندان به رشته های مختلف صنايع دستی 
و ايجاد بستر مناسب برای اشتغال و کارآفرينی 
با حضور «شهال شــکوفيان» برگزار می شود. 
تقســيم بندی دار و چله کشی، شناخت ابزارها، 
نخ ها، چله هــا، بافت و نقشــه خوانی، در اين 
کارگاه آموزش داده می شود. عالقه مندان برای 
کســب اطالعات بيشتر با شماره ۶۶۰۴۴۸۸۷ 

تماس بگيرند. 

يادگيرى خياطى در شهربانو
کارگاه کارآفرينی و اشــتغالزايی با آموزش 
خياطی بــرای بانوان عالقه منــد در مجموعه 
فرهنگی ورزشــی «شــهربانو» منطقه ۵ داير 

است. 
«مينا خوش نام»، مدير مجموعه شهربانو، با 
تأکيد بر اينکه کارآفرينی موتور توسعه اقتصاد 
جامعه است، گفت: «در اين مجموعه، برگزاری 
دوره های آموزش خياطی با هدف اشتغالزايی 
در راســتای توانمند ســازی بانوان و با رعايت 
دقيق پروتکل های بهداشتی و بنا به درخواست 

هنرجويان به صورت تک نفره برپا می شود.»

ميز خبر

می کننــد، نمی تواننــد چنين 
تجهيزاتی را تهيه کنند. اما در 
شمال  باشگاه های  از  بسياری 
شهر اين امکانات وجود دارد و 

هميــن موضوع ســبب 
ورزشکاران  تا  شــده 
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صفحه آرا
توکلی

«شايان محرابی»، يکی از عکاسان فعال در حوزه شهر است 
که تاکنون بسياری از اماکن تاريخی و گردشگری پايتخت 

را از دريچه دوربين او ديده ايم. محرابی، برج نوگرای آزادی 
را شــکوهی از معماری می داند و می گويد: «رعايت اصول 

مهندسی سازه سازی، آن هم نزديک به ۵۰ سال پيش 
می تواند از افتخارات ما باشد. افتخاری که متأسفانه 
امروز نام و نشــانی از آن نــه در الگوهای معماری 
شــهری می بينيم و نه در خاطره های جمعی به ياد 
داريم. اين مغفول ماندن در عصری که به ارتباطات 

با همه تکنولوژی هايش شــهرت دارد، کمــی دور از انتظار به نظر 
می رســد.» محرابی وجه تمايز اين اثر برجســته تاريخی که 
در ميانه منطقه ۹ جای گرفته است اصول و استانداردهای 
همه جانبه می داند و می افزايد: «پايتخت نشينان بايد اين برج 
را که هم زيبايی هايش هم فرهنگ معماری اش رعايت شده، 
به خوبی درک کنند و پس از گذران روزهای «کرونا»يی 
به بازديد از آن بپردازند. اين يک پيشــنهاد درجه يک 
گردشگری است که می تواند ديدتان را به تهران بهبود 

ببخشد.»

مغفول ماندن در عصر ارتباطات! 

«ســيد عباس عظيمی»، مدير برج فرهنگی و هنری آزادی، درباره 
برگزاری تور عکاســی بــرج آزادی می گويد: «بــرج آزادی به عنوان 
نخستين جاذبه مدرنيته گردشگری تهران هنوز در آن جايگاهی که 

بايد قرار بگيرد، جای نگرفته است. 
برای همين، ما از هر مناســبت بهترين استفاده را می کنيم تا 
اين شــاهکار معماری به خوبــی در عرصه های ملی و بين المللی 
معرفی شــود. چراکه به گواه بســياری از کارشناسان حوزه های 
مختلف شــهری و فرهنگی، تهــران با برج آزادی آغاز می شــود. 

رويکرد مجموعه بر همين مبنا پيش خواهد رفت که از 
هنرمندان و صاحبان استعدادها دعوت به عمل آيد تا 
با حضور در برج به برگزاری مراسم و برنامه های خود 

بپردازند تا بيش از ۶۰ درصد شــهروندان تهرانی که هنوز از فضاهای داخلی 
برج مطلع نيستند، از ظرفيت های گوناگون آن آگاهی پيدا کنند. عکس های 
گرفته شــده در اين تور قرار است با تأمين بودجه الزم به صورت کتابچه در 
اختيار شهروندان قرار گيرد.» عظيمی هم چنين می افزايد: «البته 
برای رسيدن به اين هدف، نيازمند تعامل  بين بخشی سازمان ها 
و نهادهای ديگر هستيم. برای مثال، از مهم ترين موانع بر سر 
راه معرفی شايســته و بهره برداری ايده آل از اين برج لوکس، 
معضالت ترافيکی، دسترسی ها و معبرهای اطراف است. نداشتن 
پارکينگ مناســب نيز از ديگر مواردی است که تاکنون در 
مهجور ماندن برج دخيل بوده اند. اميدواريم مذاکرات و 

جلسات با همين موضوع به سرانجام برسد.»

معضالت ترافيكى را رفع كنيم

«فريدون قربانی»، مدير آژانس عکس تهران، به عنوان يکی 
از مجريــان برنامه تور عکاســی آزادی با تأکيد بر ضرورت 
بهره برداری از هنر در اجرای اهداف شهری، می گويد: «اين 
کار يکی از بــازوان قدرتمند برای تأثيرگذاری و پيشــبرد 
اهداف برنامه ريزی شــده در شهر است. اين بازوی قدرتمند 
نبايد در پيچ و خم وصول مجوزهای اداری و سازمانی گير کند. 
برای رفع بخشــی از اين موانع، آژانس عکس تهران براساس 
تقويم کاری خود، تورهای عکاسی از اماکن مطرح تهران برگزار 
می کند تا ضمــن معرفی کامل اين جاذبه های گردشــگری، 
فرصت مناسبی برای تهيه آرشيو تصويری هنرمندان از تهران 
فراهم شود.» قربانی ادامه می دهد: «تهران سرريز از زيبايی های 

تاريخی و ســنتی نهفته است که شايد همين موانع 
غيرضروری اداری تاکنون مانع از شناسايی شــان 
شده اســت و ما بيشــتر، پايتخت را با جمعيت و 
آلودگی شــناخته ايم. نمونه بارزش نيز همين برج 
عظيم آزادی اســت که مجموعه ای از شگفتی ها و 

نخســتين ها را در خود جای داده است و هنوز 
بسياری از شــهروندان از بخش های متنوع آن 
به عنوان يک قطب تفريحی، بی اطالع هستند 
و ايــن مغاير با طرح های تدوين يافته با هدف 
حفظ هويت اجتماعی و همبســتگی تاريخی 

است.»

پيچ و خم هاى صدور مجوز

«شايان محرابی»، يکی از عکاسان فعال در حوزه شهر است 
که تاکنون بسياری از اماکن تاريخی و گردشگری پايتخت 

را از دريچه دوربين او ديده ايم. محرابی، برج نوگرای آزادی 
را شــکوهی از معماری می داند و می گويد: «رعايت اصول 

مهندسی سازه سازی، آن هم نزديک به 
می تواند از افتخارات ما باشد. افتخاری که متأسفانه 
امروز نام و نشــانی از آن نــه در الگوهای معماری 
شــهری می بينيم و نه در خاطره های جمعی به ياد 
داريم. اين مغفول ماندن در عصری که به ارتباطات 

«ســيد عباس عظيمی»، مدير برج فرهنگی و هنری آزادی، درباره 
برگزاری تور عکاســی بــرج آزادی می گويد: «بــرج آزادی به عنوان 
نخستين جاذبه مدرنيته گردشگری تهران هنوز در آن جايگاهی که 

بايد قرار بگيرد، جای نگرفته است. 
برای همين، ما از هر مناســبت بهترين استفاده را می کنيم تا 
اين شــاهکار معماری به خوبــی در عرصه های ملی و بين المللی 
معرفی شــود. چراکه به گواه بســياری از کارشناسان حوزه های 
مختلف شــهری و فرهنگی، تهــران با برج آزادی آغاز می شــود. 

رويکرد مجموعه بر همين مبنا پيش خواهد رفت که از 
هنرمندان و صاحبان استعدادها دعوت به عمل آيد تا 
با حضور در برج به برگزاری مراسم و برنامه های خود 

معضالت ترافيكى را رفع كنيم

«فريدون قربانی»، مدير آژانس عکس تهران، به عنوان يکی 
از مجريــان برنامه تور عکاســی آزادی با تأکيد بر ضرورت 
بهره برداری از هنر در اجرای اهداف شهری، می گويد: «اين 
کار يکی از بــازوان قدرتمند برای تأثيرگذاری و پيشــبرد 
اهداف برنامه ريزی شــده در شهر است. اين بازوی قدرتمند 
نبايد در پيچ و خم وصول مجوزهای اداری و سازمانی گير کند. 
برای رفع بخشــی از اين موانع، آژانس عکس تهران براساس 
تقويم کاری خود، تورهای عکاسی از اماکن مطرح تهران برگزار 
می کند تا ضمــن معرفی کامل اين جاذبه های گردشــگری، 
فرصت مناسبی برای تهيه آرشيو تصويری هنرمندان از تهران 
فراهم شود.» قربانی ادامه می دهد: «تهران سرريز از زيبايی های 

پيچ و خم هاى صدور مجوز

سالروز افتتاح برج آزادى 
بهانه اى براى دورهمى عكاسان شد

منطقه15

برج «آزادی» در چهل و نهمين ســالروز افتتــاح خود، ميزبان جمعی 
از عکاســان و عالقه مندان به ســازه های هنری و فرهنگی شهر بود که 
دســتاورد آن در قالب تصاوير ديدنی ثبت شــد تا در آينده ای بسيار 
نزديک ضمن برگزاری نمايشــگاه عکس، سرگذشت اين نمای فاخر 
معماری فرامنطقه ای به طور کامل و جامع بررسی شود. در اين گزارش 
به گفت وگو با مهمانان ويژه «تور عکاسی برج آزادی» پرداختيم و برج 
را از لنز دوربين آنها به تماشا نشستيم. ساعت ۱۵ بعدازظهر ۲۴ مهر 
۱۳۹۹ است. درست ۴۹ سال پيش در چنين روز و ساعتی، بخش های 
اصلی برج آزادی «شهياد سابق» با حضور سران وقت کشور و ديگر 
کشورها افتتاح شد. به همين بهانه، عکاسان و عالقه مندان به حوزه 
فرهنگ و هويت شهری گرد هم آمده اند تا هم اين نخستين عمارت 
سنگی شــهر را از سايه کم توجهی برخی مسئوالن و شهروندان 

بيرون آورند و هم تصاوير ثبت شده از آن را بروز رسانی کنند. .

مهمانان بــه همراه راهنمايان برج بــه بخش های مختلف از 
جمله ســالن ايرانشناســی، تاالر آينه ها، موزه های تخصصی، 
سالن آمفی تئاتر، گالری ها و نگارخانه، کتابخانه، سالن کنسرت، 
تاالرهای کهن و ايران نما، ســالن تشــريفات، طبقات بااليی 
و پشت بام هدايت می شــوند. اطالعات مربوط به بخش های 
گوناگون نيز بازگو می شوند تا مهمانان به درستی در جريان 
تاريخی که بر برج گذشته است، قرار بگيرند. «محمد ايمانی»، 
يکی از راهنمايان می گويد: «اينجا نخســتين و بزرگ ترين 
کتابخانه تخصصی کشور است که بيشتر کتاب های مرجع را 
در هر رشته ای دارد.» «ليال عالقه مند»، مدير روابط عمومی 
برج نيز می گويد: «در ســالن ايرانشناسی، بر روی نقشه 
بزرگی از ايران ايســتاده ايم که هر شــهر با بزرگ ترين 
نماد هنری، مذهبی و صنعتی خود معرفی می شود. برای 
مثال، «مشهد» با بارگاه حضرت «رضا»(ع)، درست در 
ضلع شرقی «ايران»، خودنمايی می کند.» عکاسان يکی 
پس از ديگری تند تند عکــس می گيرند و زاويه لنز 
دوربين هايشان را تغيير می دهند. سوژه برای عکاسی 
بسيار اســت و آنها لحظه ای را نمی خواهند از دست 
دهند. از نوع سيمان های به کار رفته در ديواره های 
داخلی برج تا نخستين آسانسور مرتفع در ايران، 
همگی برايشــان جاذبه دارد. درهای ۲ و نيم تنی 
سالن ها که رويشان گشوده می شود، عظمت تلفيق 
معماری ايرانی و مدرنيته، آنها را به وجد می آورد. 
ســاعت ۱۷ است و مهمانان از آخرين بخش برج 
يعنی پشــت بام ديدن می کنند. در ارتفاع ۴۶ 
پايتخت  گردشــگری  نماد  بزرگ ترين  متری 
ايستاده اند و به تاريخی که در اين چند ساعت 
شنونده بوده اند، فکر می کنند و اينکه چگونه 
می توانند تهران نشينان را به شنيدنش مشتاق 

کنند. 

بازديدى خاطره انگيز 

جشن تولد 
باالبلند دلربا

سحر جعفريان

«شايان محرابی»، يکی از عکاسان فعال در حوزه شهر است 
که تاکنون بسياری از اماکن تاريخی و گردشگری پايتخت 

را از دريچه دوربين او ديده ايم. محرابی، برج نوگرای آزادی 
را شــکوهی از معماری می داند و می گويد: «رعايت اصول 

مهندسی سازه سازی، آن هم نزديک به ۵۰ سال پيش 
می تواند از افتخارات ما باشد. افتخاری که متأسفانه 
امروز نام و نشــانی از آن نــه در الگوهای معماری 
شــهری می بينيم و نه در خاطره های جمعی به ياد 
داريم. اين مغفول ماندن در عصری که به ارتباطات 

با همه تکنولوژی هايش شــهرت دارد، کمــی دور از انتظار به نظر 
می رســد.» محرابی وجه تمايز اين اثر برجســته تاريخی که 
در ميانه منطقه ۹ جای گرفته است اصول و استانداردهای 
همه جانبه می داند و می افزايد: «پايتخت نشينان بايد اين برج 
را که هم زيبايی هايش هم فرهنگ معماری اش رعايت شده، 
به خوبی درک کنند و پس از گذران روزهای «کرونا»يی 
به بازديد از آن بپردازند. اين يک پيشــنهاد درجه يک 
گردشگری است که می تواند ديدتان را به تهران بهبود 

ببخشد.»

تاريخی و ســنتی نهفته است که شايد همين موانع 
غيرضروری اداری تاکنون مانع از شناسايی شــان 
شده اســت و ما بيشــتر، پايتخت را با جمعيت و 
آلودگی شــناخته ايم. نمونه بارزش نيز همين برج 
عظيم آزادی اســت که مجموعه ای از شگفتی ها و 

نخســتين ها را در خود جای داده است و هنوز 
بسياری از شــهروندان از بخش های متنوع آن 
به عنوان يک قطب تفريحی، بی اطالع هستند 
و ايــن مغاير با طرح های تدوين يافته با هدف 
حفظ هويت اجتماعی و همبســتگی تاريخی 

برای همين، ما از هر مناســبت بهترين استفاده را می کنيم تا 
اين شــاهکار معماری به خوبــی در عرصه های ملی و بين المللی 
معرفی شــود. چراکه به گواه بســياری از کارشناسان حوزه های 
مختلف شــهری و فرهنگی، تهــران با برج آزادی آغاز می شــود. 

رويکرد مجموعه بر همين مبنا پيش خواهد رفت که از 

اختيار شهروندان قرار گيرد.» عظيمی هم چنين می افزايد: «البته 
برای رسيدن به اين هدف، نيازمند تعامل  بين بخشی سازمان ها 
و نهادهای ديگر هستيم. برای مثال، از مهم ترين موانع بر سر 
راه معرفی شايســته و بهره برداری ايده آل از اين برج لوکس، 
معضالت ترافيکی، دسترسی ها و معبرهای اطراف است. نداشتن 
پارکينگ مناســب نيز از ديگر مواردی است که تاکنون در 

همين حوالى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

در نيمه دوم مهرماه، اعضای شورای اسالمی شهر 
تهــران با تصويب مصوبه کميته نامگذاری شــورای 
اسالمی شهر تهران، به تغيير نام و نامگذاری چندين 
معبر در منطقــه ۲۲ و همچنين ديگر مناطق پهنه 
غرب رأی دادند. بر اين اســاس خيابان اميرکبير در 
منطقه ۲۲ به نام شــهيدان ســالمت تغيير نام پيدا 
کرد. براســاس صحبت های اعضای شورای اسالمی، 
حداقل بــرای انجام اين کار، از شــوراياران منطقه 
می پرسيدند که آيا اهالی با اين تغيير نام موافق اند؟ 
اين در صورتی اســت که اغلــب معابر و ميدان های 
اين منطقه به اســامی نامگذاری شــده اند که تغيير 
آن مشکلی ندارد مانند خيابان صدف، ميدان موج يا 
ميدان ساحل. اين نام پرمحتوای جديد می توانست، 
با افتخار جايگزينی برای هرکدام از اين نام ها باشد. 
هرچند که شــهدای ســالمت جايگاهشان هميشه 

جاودان است.» 

ميدان اتريش انتخاب بهترى بود
«قهرمان پاشايی» دبير شوراياری محله هوانيروز 
با بيان اين که خيابان اميرکبير يکی از خيابان های 
اصلــی و مهم محله هوانيروز محســوب می شــود، 
مخالفتــش را با تغيير نام اين خيابان عنوان می کند 
و می گويــد: «برای اين تصميم بايــد از خرد جمع 

اســتفاده می کردند و در اين جمع شوراياران 
نيز حضور داشــتند. اگر از شــوراياران نظر 
يا  ميدان  خيابان،  می توانستيم  می خواستند 

معابر بســياری را به آنها معرفی کنيم که برای 
اين نامگذاری گزينه های مناســبی محســوب 

می شــدند. برای مثــال در نزديکی 
و  خيابان  اميرکبيــر،  خيابــان 

ميــدان اتريش قــرار دارد. 
چــرا به جــای تغيير نام 

خيابان اميرکبير که به 
قديمی  هويــت  نوعی 
منطقه  خاطره ســاز  و 

ميدان  اين  نام  اســت، 
و خيابــان را تغيير نمی دهند. 

امثال اين نــوع نام ها 
 ۲۲ منطقــه  در 
مانند  اســت  بسيار 
يا  گل ها  خيابــان  
که  کاج  خيابــان 
هميــن  مــوازی 
اصلــی  خيابــان 
اســت.  اميرکبير 
نــام اميرکبيــر 
شهروندان  برای 
و ســاکنان اين 

 اعتراض اهالى و معتمدان محلى 
به تغيير نام خيابان اميركبير 

منطقه 22 پر از خيابان 
و ميدان بى نام است

  «خيابان اميرکبير به خيابان شهيدان ســالمت تغيير نام يافت.» خبر مختصر و کوتاه بود، اما به 
سرعت در گروه های مجازی منطقه ۲۲ منتشر شد و واکنش های بسياری از شهروندان، شوراياران و 
ساکنان منطقه را برانگيخت. به گفته اهالی خيابان ها و معابر بی نام يا نام های بی محتوای متعددی در 
منطقه ۲۲ به دليل جديدتر بودن اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق پايتخت وجود دارد که می تواند 
نام «شهيدان سالمت» به پاس قدردانی از زحمات و تالش های بی دريغ آنها در راه مبارزه با ويروس 

کرونا روی تابلوی اين معابر نقش ببندد. 

ثريا روزبهانى

نام خيابان اميركبير، 
تكراري است

براســاس قانون نامگذاري معابر و 
مكان هاي شهر تهران جزو 
وظايف شورا است كه قاعده 
خودش  خــاص  قوانين  و 
پنجــم  دوره  در  دارد.  را 
شوراي اسالمي شهر تهران 
از  تهران  معابــر  نام هاي 
طريق سيستم داده پردازي 
شناسايي و مورد توجه قرار 
اطالعات  براساس  و  گرفته 
دقيقي به دست آمده است. 
«محمدجواد حق شناس» رئيس کميته 
تهران  اسالمی شهر  نامگذاری شورای 
با بيان اين موضوع کــه در نامگذاری 
معابر و خيابان ها تالش شده اســت از 
به  شــود،  جلوگيری  تکراری  نام های 
تغيير نام معابر در منطقه ۲۲ اشــاره 
می کند و می گويد: «برخی نام ها مانند 
اميركبير بارهــا در معابر و خيابان های 
شهر تهران تکرار شده است که کميته 
نامگذاری تــالش دارد از اين تکرارها 
جلوگيری کند. بر اين اساس، تغيير نام 
خيابان اميرکبير به شهيدان «سالمت» 
در منطقه ۲۲ به تصويب رسيده است. 
همچنين تغيير نام های خيابان سروناز به 
نام پرفسور «احمدپارسا»، خيابان بی نام 
خيابان  نام  تغيير  «ترگل۱»،  خيابان  به 
بی نام ديگری بــه «ترگل ۲» و خيابان 
بی نام سوم به خيابان «تندرستی» حد 
فاصل بلوار پژوهش از ديگر تصميمات 

کميسيون نامگذاری بود.»

تغيير نام ها 
در مناطق 9 و 21

عالوه بر منطقــه ۲۲ مناطق ديگر 
غرب تهران هم شاهد تغيير و تحولی 
در نامگذاری اخير شــورای اسالمی و 
اساس  همين  بر  بود.  نامگذاری  کميته 
اعضای کميتــه نامگذاری به تغيير نام 
پل نوســاز به پل «کرمان خودرو» در 
محدوده بزرگراه شهيد لشکری، کوچه 
محمودی»با  «حسين  شهيد  به  ششم 
حفظ شــماره و بن بست بی نام به «گل 
زاد» در منطقه ۱۲رای دادند. «رسولی» 
تهران  شورای شــهر  اعضای  ديگر  از 
خودرو  کرمان  پــل  نامگذاری  درباره 
می گويــد: «در اين ميان يکی از اعضا 
دريافت عوارض تبليغاتی از اين شرکت 
را مطرح کرد در حالی که بحث مربوط 
به اخذ عوارض و حقوق شــهر است و 
اکنون دفتر  ندارد.  نامگذاری  به  ربطی 
شرکت کرمان خودرو در ارگ جديد بم 
قرار دارد، اما دفتر مرکزی و نمايندگی 
مرکزی تعميرگاه مرکزی و کارخانه آن 
در تهران است. ما از طريق نامگذاری 
بدهيم  امتياز  کســی  به  نمی خواهيم 
يا امتيازی از کســی بگيريم؛ مردم از 
شهرســتان ها به اين محدوده مراجعه 
می کنند و نامگذاری بايد دقيقًا تطبيق 
داشته باشد به اسمی که بر اساس آن 
سردرگم  مردم  تا  است  شده  شناخته 
هم   ۹ منطقه  در  همچنين  نشــوند.» 
«بن بســت محمدی» به استاد «علی 

راهجيری» تغيير نام پيدا کرد. 

چراکه  اســت.  مهم  منطقه 
اين نــام با فرهنــگ ايران 
عجيــن شــده و نــام اين 
اسطوره به اين محله هويت 
داده اســت.» گويــا بعد از 
انتشــار اين خبر، شوراياران 
و  برگزار  جلســه ای  منطقه 
در اين نشســت نســبت به 
اين خبر اعتراض کردند، اما 
به گفته پاشايی چون هنوز 

ابالغيه ای در اين رابطه اعالم نشــده، شوراياری در 
اين باره اقدامی انجام نداده اســت. پاشــايی اميدوار 
اســت که اين موضــوع در حد خبر باقــی بماند و 

اجرايی نشود.

پيشنهادى از سوى 
شوراى شهر

اداره  معـــــمـــــــوًال 
شهرداری های  روابط عمومی 
مناطــق معابری را 
نام  اســت  نياز  که 
کند  تغييــر  آنهــا 
بــه  و  شناســايی 
اعالم  شورای شــهر 

می کنند، اما گويــا روابط عمومی منطقه ۲۲ 
برای تغيير نام خيابان اميرکبير مکاتبه ای 
انجــام نداده اســت. «مريــم قنبری» 
سرپرســت اداره روابط عمومی منطقه 
۲۲ در اين بــاره می گويــد: «تغيير نام 
خيابــان اميرکبير از ســوی شــورای 
نامگــذاری معابر تهران مطــرح و به 
تصويب رسيده اســت. در صورتی که 
مصوبه به شهرداری منطقه ابالغ شود، 
کار نصــب تابلــو در اين معبــر انجام 
می شود و ديگر نمی توانيم کاری انجام 
بدهيم.»معمــوًال برخی نامگذاری های 
را روابط عمومــی شــهرداری منطقه به 
پيشنهاد  شورای شهر  نامگذاری  کميسيون 
می دهــد، امــا برخــی از معابــر هم خود 
شورای شــهر شناســايی و تغيير نام آنها را 
تصويب می کنــد. موضوع تغيير نام خيابان 
در کميســيون نامگذاری معابر شهر تهران 
مطرح و در جلســه ای که با حضور اعضای 
در صورت  برگزار می شــود،  شورای شــهر 
تصويــب، ابالغيــه آن را برای 
شــهرداری تهــران 
خواهنــد  ارســال 

کرد.

در نيمه دوم مهرماه، اعضای شورای اسالمی شهر 
تهــران با تصويب مصوبه کميته نامگذاری شــورای 
اسالمی شهر تهران، به تغيير نام و نامگذاری چندين 
 و همچنين ديگر مناطق پهنه 
غرب رأی دادند. بر اين اســاس خيابان اميرکبير در 
 به نام شــهيدان ســالمت تغيير نام پيدا 
کرد. براســاس صحبت های اعضای شورای اسالمی، 
حداقل بــرای انجام اين کار، از شــوراياران منطقه 
می پرسيدند که آيا اهالی با اين تغيير نام موافق اند؟ 
اين در صورتی اســت که اغلــب معابر و ميدان های 
اين منطقه به اســامی نامگذاری شــده اند که تغيير 
آن مشکلی ندارد مانند خيابان صدف، ميدان موج يا 
ميدان ساحل. اين نام پرمحتوای جديد می توانست، 
با افتخار جايگزينی برای هرکدام از اين نام ها باشد. 
هرچند که شــهدای ســالمت جايگاهشان هميشه 

«قهرمان پاشايی» دبير شوراياری محله هوانيروز 
با بيان اين که خيابان اميرکبير يکی از خيابان های 
اصلــی و مهم محله هوانيروز محســوب می شــود، 
مخالفتــش را با تغيير نام اين خيابان عنوان می کند 
و می گويــد: «برای اين تصميم بايــد از خرد جمع 

اســتفاده می کردند و در اين جمع شوراياران 
نيز حضور داشــتند. اگر از شــوراياران نظر 
يا  ميدان  خيابان،  می توانستيم  می خواستند 

معابر بســياری را به آنها معرفی کنيم که برای 
اين نامگذاری گزينه های مناســبی محســوب 

می شــدند. برای مثــال در نزديکی 
و  خيابان  اميرکبيــر،  خيابــان 

ميــدان اتريش قــرار دارد. 
چــرا به جــای تغيير نام 

خيابان اميرکبير که به 
قديمی  هويــت  نوعی 
منطقه  خاطره ســاز  و 

ميدان  اين  نام  اســت، 
و خيابــان را تغيير نمی دهند. 

امثال اين نــوع نام ها 
۲۲ منطقــه  در 
مانند  اســت  بسيار 
يا  گل ها  خيابــان  
که  کاج  خيابــان 
هميــن  مــوازی 
اصلــی  خيابــان 
اســت.  اميرکبير 
نــام اميرکبيــر 
شهروندان  برای 
و ســاکنان اين 

مناطــق معابری را کرونا روی تابلوی اين معابر نقش ببندد. کرونا روی تابلوی اين معابر نقش ببندد. 
نام  اســت  نياز  که 
کند  تغييــر  آنهــا 
بــه  و  شناســايی 
اعالم  شورای شــهر 

می کنند، اما گويــا روابط عمومی منطقه 
برای تغيير نام خيابان اميرکبير مکاتبه ای 
انجــام نداده اســت. «مريــم قنبری» 
سرپرســت اداره روابط عمومی منطقه 
۲۲ در اين بــاره می گويــد: «تغيير نام 
خيابــان اميرکبير از ســوی شــورای 
نامگــذاری معابر تهران مطــرح و به 
تصويب رسيده اســت. در صورتی که 
مصوبه به شهرداری منطقه ابالغ شود، 
کار نصــب تابلــو در اين معبــر انجام 
می شود و ديگر نمی توانيم کاری انجام 
بدهيم.»معمــوًال برخی نامگذاری های 
می شود و ديگر نمی توانيم کاری انجام 
بدهيم.»معمــوًال برخی نامگذاری های 
می شود و ديگر نمی توانيم کاری انجام 

را روابط عمومــی شــهرداری منطقه به 
پيشنهاد  شورای شهر  نامگذاری  کميسيون 
می دهــد، امــا برخــی از معابــر هم خود 
شورای شــهر شناســايی و تغيير نام آنها را 
تصويب می کنــد. موضوع تغيير نام خيابان 
در کميســيون نامگذاری معابر شهر تهران 
مطرح و در جلســه ای که با حضور اعضای 
در صورت  برگزار می شــود،  شورای شــهر 
تصويــب، ابالغيــه آن را برای 
شــهرداری تهــران 

قهرمان پاشايى
دبير شورايارى محله 

هوانيروز

مريم قنبرى
سرپرست اداره 

روابط عمومى منطقه 22

محمدجواد حق شناس 
رئيس كميته 

نامگذارى شوراى 
اسالمى شهر تهران

براســاس قانون نامگذاري معابر و 

محمدجواد حق شناس 
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علی رضا خامسيان که سابقه چندين ساله فعاليت 
در حوزه رسانه و روابط عمومی دارد، در آغاز سخن با 
تأکيد بر فرهنــگ به عنوان پيش نيازی تأثيرگذار بر 
فعاليت ساير بخش های شهری، می گويد: «زندگی در 
محله ها و شــهرها را نمی توان بدون در نظر گرفتن 
پايه های فرهنگی و اجتماعی تصور و تجربه و تحليل 
کرد. چراکه ارزش های فرهنگــی، افراد را پايبند به 
مقررات و چارچوب ها در هر رشته و گرايش می کنند. 
برای مثال، اين فرهنگ در توســعه شهرســازی از 
رعايت اصول اخالقی و انسانی ساخت وسازها گرفته 
تا اصول مهندسی و استاندارد را در بردارد؛ اتفاقی که 
اگر شاهد آن باشيم شايد از ميزان ناهمگونی معماری 
محله ها کاسته شــود. اين فرهنگ هم چنين اگر در 
چگونگی ارتباطات و تعامل های محلی شــهروندان 
ريشه داشته باشد، می توان محله ای با بيشترين ميزان 
تعلق خاطر و مشارکت در شناسايی و رفع مشکالت 
به مدد باورهايی مشــترک و مشــخص نظارگر بود. 
بنابراين، فرهنگ بايد به موازات گسترش شهرنشينی، 
صنعتی شــدن، تحرک اجتماعی و تغيير پايگاه های 

طبقاتی پيش برود.»

بروزرسانى فرهنگ با توسعه كالبد شهر
دومين سؤال درست همين جا مطرح می شود که 
چگونه بايد تئوری های سخت و سنگين فرهنگی را 
با شــکل و شــمايل محله های در حال تغيير تهران 
امروز، تطبيق کرد؟ خامســيان در پاســخ می گويد: 
«نيازهای فرهنگی 
دقيق شناسايی 
شــيوه های  و  
برای  مناسب 
نيازها  اين  رفع 
افزايــش  از 

محصوالت  و  اجتماعی  سرانه های 
فرهنگی گرفته تا برگزاری برنامه ها 
و تکميــل کارگاه هايی آموزشــی 
تخصصی ارائه شود تا بتواند در به 
روز شــدن فرهنگ های شهری و 
محلی و البته توســعه آنها در کنار 
کالبد و فيزيک شهر و محله مؤثر 
باشــد. برای نيل به اين مهم نياز 
به مطالعــه، پژوهش و برنامه ريزی 

است.»

كاهش آسيب هاى اجتماعى 
با مشاركت مردم

نسخه فرهنگی و پيشنهادی معاون 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه، 
ويــژه محله های پرجمعيت نهمين تکه 
از پازل «تهران» در روزهای «کرونا»يی 
که با کســادی فعاليت هــای اجتماعی 
مواجه هســتند، تمرکز بر انجمن های 
مردم نهاد و مدنی اســت. او در تکميل 
اين بــاور می گويد: «يکی از ويژگی های 
منطقه، فعاليت های قابل توجه انجمن ها 
و نهادهای مدنی اســت. رســالت اين 
انجمن ها بر پيشــگيری و کاهش انواع 
آسيب های اجتماعی است که به نوعی 
ريشــه همه آنهــا در فقــر فرهنگی و 
آموزشــی اســت. اين انجمن ها در گذر 
زمان، صاحب اعتبار شده اند و اگر بر روی 
بســته های آموزشی به عنوان ابزار اصلی 
پيشــگيری از بی فرهنگی در قامت های 
مختلف از سوی آنها سرمايه گذاری شود، 

می توان نتيجه مطلوبی را در حوزه فرهنگ شــهری 
منطقه انتظار کشيد تا بيش از اين شاهد شکل گيری 
آسيب در پســتوی تاريک محله هايی کم برخوردار 
نباشيم. برای اجرای اين سياست به قوای ديگری با 

نام مشارکت مردمی هم نياز است.»

خيابان اجتماعى، اقدام مؤثر فرهنگى
بهره برداری از خيابان «اجتماعی» منطقه، نقطه 
عطفی در حذف نگاه عمرانی و سازه محور است که 

معاون اجتماعی و فرهنگی ضمن بيان 
آن، ادامه می دهد: «عرصه گشــايی های 
بلندمرتبه ســازی های  و  غير اصولــی 
متراکم، فضا را برای افزايش سرانه های 
فرهنگی شــامل سينما، ســالن تئاتر، 
کتابخانه، گالری ها، نمايشگاه های هنری، 
فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، موزه ها 
و ســاير بناهای فرهنگی بــا توجه به 
جمعيت ساکن منطقه محدود کرده بود 
که تبيين و تعيين رويکرد محله محور 
و ايجاد شــهر زيست پذير، شرايط را به 
ســوی رونق فرهنگی سوق خواهد داد. 
افتتاح خيابان اجتماعی در ناحيه يک، 
فال نيک همين ماجرا است. خيابانی که 
در کنار دسترسی های خودرويی به   تردد 
آسان و ايمن عابران، به پاتوق فرهنگی 
و خانوادگــی تبديل شــود. به هر حال 
خيابان بخشی از محيط زندگی شهروند 

است، فقط محلی برای عبور و مرور، 
نيست.»

تغيير در سراهاى محله با رويكرد 
شهروندمحورى

شــهروند محوری و فعاليت های ســراهای 
محله، از ديگر موضوع هايی اســت که معاون 

اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری منطقــه 
درباره حــرف می زنــد. او می گويــد: «طبيعی 

اســت عملکرد ســراهای محله نيز مانند بسياری از 

بخش ها در هر طبقه و فضای اجتماعی، با نقص هايی 
روبه رو باشــد، اما اين ماهيت و دســتاوردهای قابل 
توجه سراها نبايد ناديده گرفته شود. اندکی اصالحات 
در تشــريح چگونگی فعاليت ها و بازنگری مديريتی 
می تواند در پربازده شــدن اقدامــات فرهنگی اين 
مراکز به عنوان پاسگاه های پويای مردمی، تأثيرگذار 
باشد. بنابراين، بايد شهروندمحوری، نشاط و سرمايه 
اجتماعــی را بــا خالقيت های فــردی و جمعی در 

محيط های آموزشی سراهای محله پيوند زد.»

هم محله اى گذر فرهنگ
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 متولد ســال ۱۳۶۲ و از ۱۳ ســالگی 
فوتبال را به شــکل جدی و حرفه ای آغاز 
کرد. هم سفر فوتبال شد و فوتبال هم او را با 
خود به تهران آورد: «حدود ۳ سال می شود 

که به وردآورد آمده ام و ساکن 
اين محله هستم. پيش از اينکه 
به وردآورد و غرب تهران بيايم، 
محله های شرقی  در  ســال ها 
با  داشتم.  ســکونت  «تهران» 
توجه به شلوغی و تراکم باالی 
جمعيــت و بافت به نســبت 
قديمی محلی های شرق تهران 
به دنبال جايی بودم که خلوت 
و دنج و خوش آب و هوا باشد. 
از زندگی در هياهو و شــلوغی 
خســته شــده بودم و تنها به 
دنبــال آرامش بــودم. دنبال 
چنيــن فضايی بــودم که به 
توصيه يکی از دوستان، همراه 
بــه وردآورد آمدم.  با خانواده 
از زندگی در اين محله بســيار 
راضی هستم و لذت می برم و 
تقريبًا همانجايی اســت که به 

دنبالش بودم. محلــه ای زيبا و خوش آب 
و هوا و خلوت با مردمانی بســيار خونگرم 
و خوش برخورد و مهربان که همســايگی 
و هــم کالم شــدن با آنهــا لذت بخش و 
آرام بخش اســت. زندگی به دور از شلوغی 
و هياهو و آلودگی محله های پر رفت وآمد و 
پر تراکم تهران چيز ديگری است و بسيار 
خوشحالم که خودم و خانواده ام در چنين 
محلــه ای که در کنار همــه اين ويژگی ها 
اصالت و قدمت هم دارد، زندگی می کنيم.» 

غرب مدرن تر و راحت تر از شرق
فالحی که تجربه زندگی در پهنه غربی 
و شرقی تهران را دارد، بر اين باور است که 
شکل بهتر و استاندارد تری از زندگی شهری 
در غــرب پايتخت جريــان دارد: «تفاوت 
زيادی بين شرق و غرب تهران وجود دارد. 

شرق، اغلب محله های قديمی تری نسبت به 
غرب دارد و به همان اندازه هم پرجمعيت تر 
و شــلوغ تر و متراکم تر است. اين قدمت و 
قديمی و سنتی تر بودن، خوبی هايی دارد، 
اما در کنار آن موجب شده تا 
بافت فرسوده و  معايبی مانند 
قديمی شدن ســاختمان ها و 
محله ها هم وجود داشته باشد. 
غرب تهــران با توجه به اينکه 
نوســاز است به ســبب اصول 
شهر ســازی و نظام مهندسی 
دارد  بهتری  شهری، شــرايط 
و از نظــر امکانــات شــهری 
مدرن تر و پيشرفته تر از شرق 
اســت. برای مثال، می توانم به 
و  ورزشگاه ها  بزرگراهی،  معابر 
فرودگاه،  ورزشی،  باشگاه های 
مراکــز تفريحــی و تجاری و 
به ويژه  اشاره کنم.  رستوران ها 
برای ما که در فوتبال فعاليت 
می کنيم، غرب تهران بســيار 
بهتر اســت و بيشتر امکانات و 
اماکن فوتبالی در اين ســمت 
هستند و يا دسترسی آسان تر و سريع تری 
نسبت به آنها وجود دارد. ترافيک و تراکم 
جمعيت نيز در ســمت غربی شهر کمتر 
اســت. در مجمــوع با توجه بــه تجربه و 
شــناختی که خودم دارم، زندگی در غرب 
تهران را به شرق آن ترجيح می دهم و بهتر 
می دانم. هرچند می دانم بســياری هستند 
که زندگی و ســکونت در شرق را ترجيح 
می دهند و اين موضوع تا حدود زيادی به 
سليقه افراد و سليقه و نگرش و حتی شغل 

وتعلق خاطر افراد بر می گردد.»

اين محله پر از استعداد است
وردآورد، محله فوتبال دوست 
اســت.  فوتباليســت خيزی  و 
فالحی بر اين باور اســت که 
در آينده باز هم شاهد ظهور 

ســتاره هايی از دل اين محله خواهيم بود: 
«وردآورد محله فوتبال خيزی است و عشق 
به فوتبــال در بين بچه هــای اينجا موج 
می زند. با مربيان تيم های فوتبال وردآورد 
در ارتباط و تماس هســتيم و تمرينات و 
بازی های آنها را ديده ام. در بين اين بچه ها 
چند استعداد خوب و آينده دار وجود دارد. 
۲ ـ ۳ نفــر از بازيکنان تيم ما بچه وردآورد 
هستند که به شــما اطمينان می دهم در 
آينــده، بازيکن ليگ برتری می شــوند و 
توانايی رســيدن به تيم ملــی را هم دارند. 
برای مثــال، قــول می دهــم از «جاويد 
غفوری» که از بچه های با استعداد وردآورد 
است، در آينده بيشتر خواهيد شنيد. غير 
از اين بچه هايی کــه در تيم ما و در ليگ 
برتر جوانــان بازی می کننــد، اين محله 
اســتعداد های ديگری هم دارد. بايد روی 
آنها کار و ســرمايه گذاری کرد تا در آينده، 
سری بين سرها در بياورند و افتخار و اعتبار 
محله خودشــان و حتــی فوتبال و ورزش 
تهران شوند. خوشبختانه وردآورد مربيانی 
دارد که با عشق و عالقه و از جان و دل به 
اين بچه ها و فوتبال و ورزش محله خدمت 
می کنند و اين موضوع جای خوشــحالی و 

اميدواری دارد.»

  برای آنهايی که هوادار قديمــی و پر و پا قرص فوتبال 
هستند، «امير فالحی» نام آشنا است. بازيکن خوش استيل 
تيم های «پيکان» و «فجرسپاسی» و «صنعت نفت   آبادان» 
که ســابقه حضور و بازی در همه رده های ملی را دارد. اگر 
مصدوميت و مشکل ديسک کمر، در اوج فوتبال و ۲۷ سالگی 
او را مجبور نمی کرد تا کفش هايش را بياويزد و چهار گوشه 
مستطيل سبز را ببوسد، چند سال ديگر نيز فرصت داشته 
باشد تا کارنامه فوتبالی اش را درخشان تر کند. فالحی پس 
از کنار گذاشتن اجباری فوتبال، از اين رشته ورزشی مهيج 
و پرطرفدار فاصله نگرفته است و در کسوت مربی به کارش 
ادامه می دهد. تيم نوجوانان «استيل آذين»، ۵ سال فعاليت 
در تيم های پايه باشگاه پيکان در منطقه ۲۲ و اکنون هم تيم 
جوانان «فتح آشاک» در در «ليگ برتر تهران» کارنامه اين 
ستاره سابق فوتبال در قامت مربی است. چند سالی می شود 
که اين فوتباليست و ملی پوش ســابق و نام آشنا به غرب 
تهران آمده و ســاکن محله «وردآورد» شده است. با امير 
فالحی درباره محله و فوتبال به گفت وگو نشستيم و هم کالم 

شديم.  

مهدى اسماعيل پور

كشف گنج هاى 
فوتبــالى 

وردآورد

روايت امير فالحى، بازيكن سابق 
تيم ملى و مربى فوتبال از استعدادهاى 

ورزشى غرب تهران
بهترين نسخه فرهنگى

سرمايه گذارى روى نهادهاى مردمى
سحر جعفريان

معاون اجتماعى و فرهنگى شهردار منطقه 9 از چشم اندازها و 
برنامه هاى شهردارى در تكه نهم پايتخت مى گويد

   فرهنگ، زيربنای انســجام و همبستگی جوامع از خرد تا کالن است. از محدوده 

مرزهای يک کشور گرفته تا محله های يک شهر که در کنار همه تفاوت ها از مدرنيته 

تا سنت به نوعی به هم زيستی فرهنگی رسيده اند و در سايه اين هم زيستی فرهنگی 

اســت که می توانند پيشرفت و موفقيت در همه عرصه ها را تجربه کنند. مصداق اين 

ادعا را می توان در محله هايی از پايتخت يافت که با مشارکت و حضور پر رنگ اهالی 

در مرتبه های مختلفی از امور فرهنگی به رونق رســيده اند. اين همان نگاه ويژه ای 

است که «علی رضا خامســيان»، ســکاندار تازه  نفس معاونت اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری منطقه ۹، در برنامه ها و طرح های خود در محله های ۹گانه غربی ترين منطقه 

تهران دنبال خواهد کرد. برای آگاهی از اهداف و چشــم اندازهای فرهنگی منطقه به 

گفت وگويی صميمانه با علی رضاخامسيان نشسته ايم که با هم می خوانيم.  

امروز، تطبيق کرد؟ خامســيان در پاســخ می گويد: 
«نيازهای فرهنگی 
دقيق شناسايی 
شــيوه های  و  
برای  مناسب 
نيازها  اين  رفع 
افزايــش  از 

ريشــه همه آنهــا در فقــر فرهنگی و 
آموزشــی اســت. اين انجمن ها در گذر 
زمان، صاحب اعتبار شده اند و اگر بر روی 
بســته های آموزشی به عنوان ابزار اصلی 
پيشــگيری از بی فرهنگی در قامت های 
مختلف از سوی آنها سرمايه گذاری شود، 

می توان نتيجه مطلوبی را در حوزه فرهنگ شــهری 
منطقه انتظار کشيد تا بيش از اين شاهد شکل گيری 
آسيب در پســتوی تاريک محله هايی کم برخوردار 
نباشيم. برای اجرای اين سياست به قوای ديگری با 

نام مشارکت مردمی هم نياز است.»

خيابان اجتماعى، اقدام مؤثر فرهنگىخيابان اجتماعى، اقدام مؤثر فرهنگى
بهره برداری از خيابان «اجتماعی» منطقه، نقطه 
عطفی در حذف نگاه عمرانی و سازه محور است که 

يكى از 
ويژگى هاى 

منطقه، 
فعاليت هاى قابل 
توجه انجمن ها و 

نهادهاى مدنى 
است. رسالت 
اين انجمن ها 
بر پيشگيرى 

و كاهش انواع 
آسيب هاى 

اجتماعى است 

در کنار دسترسی های خودرويی به   تردد 
آسان و ايمن عابران، به پاتوق فرهنگی 
و خانوادگــی تبديل شــود. به هر حال 
خيابان بخشی از محيط زندگی شهروند 

است، فقط محلی برای عبور و مرور، 

درباره حــرف می زنــد. او می گويــد: «طبيعی 
اســت عملکرد ســراهای محله نيز مانند بسياری از 

ها
ت آن

مني
 و ا

وان
ر بان

اهميت حضو
خامسيان، 

ايجاد فضای شهری شاد 
و امن به ويژه برای بانوان را کليد 

طاليی جلب مشارکت های مردمی می داند 
و می گويد: «محله ها نبايد تنها با نگاه مردانه 

ساخته و پرداخته شوند. همچنان که بانوان بايد 
از امنيت روانی و فيزيکی برخوردار باشند تا زمينه 
برای ايده پردازی با موضوع حل مشکالت و شرايط 
حضورپذيری آنها در معابر فراهم شود. در چنين 

فضايی می توان اميدوار بود يکی از بهترين 
نيروهای مشارکتی يعنی بانوان، پای 

کار و فعاليت های اجرايی 
آمده اند.»

 اگر حمايت شويم... 
 

امير فالحی، ستاره سابق فوتبال و مربی امروز فوتبال پايه تهران، از مسئوالن محلی 
و صنايع داخل و اطراف محله وردآورد می خواهد تا از ورزش اين محله و تيم های فوتبال 
آن حمايت و پشــتيبانی کنند: «وردآورد در همه رده های سنی، تيم داری می کند و به 
موفقيت های خوبی هم رسيده است و اگر حمايت های مالی و معنوی مسئوالن منطقه 
و محله و کارخانجات و صنايع پشــت آنها بود، اطمينان دارم امروز در سطح و رده های 
باالتری قرارداشــتند و در ليگ ها و مسابقات حرفه ای تری حضور داشتند. به هرحال در 
فوتبال هر چقدر که اســتعداد داشته باشی و با عشق و عالقه هم کار کنی تا زمانی که 
امکانات مالی و مادی و حمايت های الزم را نداشــته باشــی، نمی توانی پيشرفت کنی و 
به افتخارات بزرگ برســی. از مسئوالن محلی و منطقه و کارخانه ها می خواهم و دعوت 
می کنم که فوتبال وردآورد را دريابند و به آن پر و بال بدهند تا قله های افتخار را فتح کند. 
من پتانسيل و توان الزم را در اين تيم ها و مربيان و مديران آن می بينم که اگر حمايت 

شوند کارهای بزرگی در فوتبال انجام می دهند.»

براى ما كه در 
فوتبال فعاليت 
مى كنيم، غرب 

تهران بسيار بهتر 
است و بيشتر 

امكانات و اماكن 
فوتبالى در اين 

سمت هستند و يا 
دسترسى آسان تر 

و سريع ترى 
نسبت به آنها 

وجود دارد

امير فالحی از قبل شناخت نسبی به وردآورد داشته است که مانند 
هميشه دليل و بانی اين، آشنايی با فوتبال بود: «پيش از اينکه ساکن 
وردآورد شوم و دوستان توصيه کنند که به اينجا بيايم، با محله، آشنايی 

نسبی داشــتم. چون زمانی که در تيم نوجوانان باشگاه پيکان حضور 
داشــتم، مدتی در زمين چمن وردآورد تمرين می کرديم و به اين محله 

رفت وآمد داشتم. پيش از اين فوتبال من را به وردآورد کشانده بود و با توجه 
به شناخت قبلی و توصيه دوستان، تصميم گرفتم و انتخاب کردم تا به اين 

محله کوچ کنم و به قول معروف وردآوردی شوم.» 

فوتبال، من را وردآوردى كرد
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را باالتر می برد. موســوی، به چشــم انداز و آينده نگری خود 
برای واحدهای خالی برج ها در منطقه ۲۲ اشــاره می کند و 
می گويد: «برخالف مناطق شمالی شهر مانند منطقه يک که 
اغلب قشر مرفه جامعه در آن سکونت دارند و آپارتمان های 
لوکس و گران ســاخته شــدند، منطقه ۲۲ بيشــتر افراد با 
توان مالی متوســط را در خود جای داده است. برای همين، 
ايــن واحدها و خانه ها، به مــدت طوالنی خالی نمی مانند و 
شهروندان به نســبت زودتر از مناطق شمالی در آن ساکن 

خواهند شد و کمتر واحدهای خالی خواهند داشت.» 

خانه هاى ميلياردى
در بين برج های منطقه ۲۲، برج هايی با ۲۷ طبقه که در 
هريک از آنها حــدود ۹ واحد خالی وجود دارد و با در نظر 
گرفتن اينکه اگر واحدهای ۱۵۰ متری با قيمت متری ۳۰ 
ميليون تومان هم به فروش برسد که در برخی از نقاط اين 
قيمت به بيش از ۵۰ ميليون تومان هم می رســد، از هريک 
از اين برج هــا می توان ۳۳ ميليارد تومــان ماليات گرفت. 
«هادی عقبايی»، نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالک 
تهران، بــه وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در اســتان تهران، 
اشــاره می کند و می گويد: «۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی 
در پايتخــت و ۲۵۰ هزار خانه خالی ديگــر در پيرامون و 
حاشيه تهران قرار گرفته است. يکی از راه های کنترل قيمت 
مسکن و جلوگيری از رشــد نامتعارف مسکن، وضع قانون 
ماليات برخانه های خالی است. دريافت ماليات از خانه های 
خالی و عايدی مسکن در کشورهای پيشرفته، نقش مؤثری 
در کنتــرل قيمت بازار ايــن کاال دارد. بنابراين، اجرای اين 
قانون می تواند به ايجاد توازن بين عرضه و تقاضای مسکن 
کمک کنــد.» به گفته نايب رئيس اول اتحاديه مشــاوران 
امالک تهران، قانون ماليات بــر خانه های خالی که وزارت 
راه  و شهرســازی نيز سامانه مربوط به آن را راه اندازی کرد 
و در اختيار ســازمان امورمالياتی قرار داد، می تواند ابزاری 
قدرتمند برای ايجاد کنترل توازن در عرضه و تقاضا باشــد. 
ســازمان امورمالياتی در جريان اجــرای اين قانون نبايد به 
دنبال کســب درآمد بلکه بايد در تالش برای تحت فشــار 
قراردادن مالکان برای وارد کردن اين واحدهای مســکونی 
به شــبکه عرضه باشــد. عقبايی، به وجود خانه های لوکس 
در ليست واحدهای مسکونی خالی اشاره و تصريح می کند: 
«گاهی حتی اقشــار متوســط به پايين جامعه توان اجاره 
انباری يا پارکينگ چنين خانه هايی را ندارند و برای همين، 
اگر قانون ماليات بر خانه های خالی اجرا شــود، می تواند به 
تغيير الگوی ساخت وســاز به نفع اقشــار متوسط و ضعيف 
جامعــه تغيير کند. اين قانون بايد ۴۰ ســال پيش تصويب 
و اجرا می شــد و اکنــون هم برای اجرای آن دير نيســت. 
يک ســال فرصت برای رصد و شناسايی خانه های خالی در 
حقيقت زمانی اســت که مالکان ايــن خانه ها بتوانند واحد 
مســکونی خود را وارد شــبکه عرضه برای فروش يا اجاره 
کنند. هم چنين، ميزان ماليات تعيين شــده برای اين نوع 
خانه ها بايد آنقدر باال در نظر گرفته شــود که نگهداشــت 
خانه خالــی توجيه اقتصادی نداشــته باشــد. در صورتی 
که رقم ماليات پرداختی پايين باشــد، ســوداگری در بازار 
مســکن ادامه پيدا می کند و برای همين، بايد رقم به شکل 
پلکانی مشخص شده، افزايش يابد تا در نهايت، انگيزه ورود 

سرمايه های سرگردان به بازار مسکن را کاهش دهد.»

چالش هزاران 
واحد خالى 

در منطقه22

واحدهاى مسكونى 
غربى ترين منطقه پايتخت 

از تعداد خانوارهايش 
بيشتراست

  حوالی سال ۱۳۶۵ بود که جديد ترين منطقه 
پايتخت در محدوده غرب تهران کم کم در حال 

شکل گرفتن بود. نخستين ساکنانش ابتدا در 
کنار روددره «کن» ساکن شدند. تا سال ۱۳۷۸ 
پس از تصويب طرح تفصيلی، فعاليت مديريت 

شهری منطقه ۲۲ آغاز شد. اين منطقه از ۲ 
بافت قديمی و جديد تشکيل شده است. بافت 
مسکونی قديمی با خانه های يک، ۲ يا ۳ طبقه 

حياط دار و و بافت جديد باتوجه به ساخت وسازها 
و فعاليت انبوه سازان، به شکل آسمان خراش ها 

و مجتمع های عظيم، ۲نمای متفاوت از منطقه ۲۲ 
را به نمايش گذاشته اند. اکنون، زمين هايی که 

تا ۳دهه گذشته ارزش چندانی نداشتند، در آن 
برج های آسمان خراش ساخته شده که هريک 

از اين واحدها به قيمت ميلياردها تومان فروخته 
می شود. هم چنين، تعداد قابل توجهی از اين 

واحدها برای چند برابر شدن سود سازندگان، 
مدتی خالی از سکنه و مسکوت باقی می ماند. 

اين فرصت طلبی، بازار عرضه و تقاضا مسکن را 
ملتهب می کند، اما با تصويب قانون «ماليات بر 
خانه های خالی»، اميدواريم دست سودجويان 

از مسکن های اين منطقه کوتاه خواهد شد. در 
اين گزارش عالوه بر تحقيقات ميدانی خبرنگار 
سراغ «مصطفی قلی خسروی»، رئيس اتحاديه 

مشاوران امالک و «هادی عقبايی»، نايب رئيس 
اول اتحاديه مشاوران امالک تهران، رفتيم و در 

اين باره با آنها به گفت وگو نشستيم. 

ثريا روزبهانى 

قانون ماليات 
خانه خالى 
چيست؟ 

بر اساس اصالح صورت 
گرفته در ماده واحده ۵۴ 
مکرر قانون ماليات های 

مستقيم، هر واحد 
مسکونی واقع در شهرهای 

باالی يک صدهزار نفر 
جمعيت که به استناد 
سامانه ملی امالک و 

اسکان کشور موضوع 
تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر 

اين قانون، در هر سال 
مالياتی در مجموع بيش 
از ۱۲۰ روز ساکن يا کاربر 

نداشته باشد به عنوان 
خانه خالی شناسايی شده 
و به ازای هر ماه بيش از 
زمان مذکور، بدون لحاظ 
معافيت های تبصره (۱۱) 
ماده (۵۳) اين قانون، 

ماهانه مشمول مالياتی بر 
مبنای ماليات بر درآمد 

اجاره در سال اول، معادل 
۶ برابر ماليات متعلقه، در 
سال دوم، معادل ۱۲ برابر 

ماليات متعلقه و سال سوم 
به بعد،  معادل ۱۸ برابر 
ماليات متعلقه خواهد 

شد. هم چنين بر اساس 
اين ماده، ضرايب مالياتی 
فوق برای کليه اشخاص 

حقيقی و حقوقی از جمله 
اشخاص موضوع ماده 

(۲۹) قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ايران، 

مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵، که 
دارای بيش از ۵ خانه خالی 
در هر سال مالياتی باشند، 
نسبت به کل واحدها، ۲ 
برابر ضرايب مذکور در 

صدر ماده اعمال می  شود. 
در همين راستا، مجلس 

شورای اسالمی، نمايندگان 
وزارت راه و شهرسازی با 

همکاری وزارت ارتباطات و 
فن آوری اطالعات، يک ماه 
پيش از پايان مهلت های 
مذکور، اخطار الزم را به 

مالک واحد مسکونی يا به 
کدپستی محل آن ارسال 

کنند. از سوی ديگر، 
سازمان امور مالياتی کشور 
مکلف است تا پايان تير ماه 
هر سال، ماليات متعلق به 
مالکان واحدهای مشمول 

اين ماده را اعالم کند. 
اشخاص مشمول، مکلفند 
مبالغ مذکور را تا يک ماه 
پس از اعالم سازمان امور 

مالياتی پرداخت کنند. 
در صورت عدم پرداخت، 
ماليات متعلقه، به موجب 
برگ مطالبه از اشخاص، 
مطالبه و وصول می شود. 

منطقه ۲۲ در ســال های اخير، شاهد انبوه سازی های بسياری 
بوده است. روند ســاخت پروژه های بی شماری مانند «چيتگر» 
يا «مرواريد شــهر» و ديگر پروژه های عظيم در انتهای بزرگراه 

شهيد «خرازی»، صحت اين ادعا را تأييد می کند. هادی عقبايی، 
نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالک تهران، می گويد: «بخش 
وسيعی از واحدهای مسکونی منطقه ۲۲ به صورت فله ای ساخته 
شده اند و فاقد زيرساخت هايی مانند آب و برق و گاز هستند. در 
اين محدوده، برج های خالی از سکنه سر به فلک کشيده لوکس 
مانند «قارچ» ســر از زمين درآورده اند که به نام سرمايه گذاری، 
خريد و فروش می شــوند. اما در مدت چند روز گذشته با درج 
اطالعات اين برج ها در سامانه امالک و کسب برخی اطالعات درباره 

مالکان واحدهای خالی، مشخص شد که بيشترين واحدهای خالی 
به اشخاص حقوقی و به ويژه برخی از بانک ها تعلق دارد. در يک 
نمونه از اين آمار که وزارت راه و شهرسازی آن را اعالم کرد، يک 
بانک حدود ۵۰۰ واحد خالی را در اختيار دارد. با توجه به اينکه به 
نظر می رسد، مالک بيشترين تعداد خانه خالی اشخاص حقوقی، 
نهادها و مؤسسات باشند. قانونگذار تصميم گرفته دريافت ماليات 
از اشــخاص حقوقی صاحب واحد خالی ۲ برابر اشخاص حقيقی 
باشد. بر اســاس آنچه که در مجلس به تصويب رسيد، نرخ های 

ماليات برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، 
عمومی و دولتی ۲ برابر ميزان اعالم شــده برای اشخاص ديگر 
است. براســاس داده های آماری شهرداری تهران، تا پايان سال 
۱۳۹۶، تعداد واحدهای مسکونی اين منطقه با احتساب واحدهای 
دارای پروانه ساختمانی (دارای پايان کار يا در حال ساخت)، ۱۵۸ 
هزار و ۵۷۵ واحد بوده است. هم چنين، نتايج آمارهای جمعيت 
و تعداد موجودی مسکن (با لحاظ پروانه های ساختمانی منطقه) 
نشان می دهد ۴۷۵ هزار نفر ظرفيت جمعيت پذيری در منطقه۲۲ 

وجود دارد. به همين دليل، با اســتناد بــه آمار اخير و با در نظر 
گرفتن سکونت نزديک به ۲۰۰هزار نفری جمعيت در اين منطقه، 
برای ۲۷۵هزار نفر، خانه خالی موجود است که اگر هر خانواده را 
۳ نفر در نظر بگيريم، حدود ۹۰هزار واحد مسکونی در اين منطقه 
خالی است. براســاس اطالعات و داده های شهرداری تهران، ۵۴ 
هزار و ۸۵۷ خانوار در اين منطقه ســکونت دارند که اين تعداد 
خانوار، کمترين ميزان تراکم جمعيتی نسبت به ديگر مناطق شهر 

تهران است.»

بانك ها، صاحبان برج ها! 

منطقه ۲۲ در طرح جامع شهر تهران، مصوب سال ۱۳۴۹، 
به جنگلکاری و فضای سبز اختصاص داده شده بود، اما اکنون 
در منطقه ۲۲ پروژه و مجتمع های بزرگ بسياری ساخته شده 
يا در حال ســاخت است که شامل اين قانون می شود. قانونی 
که با اعمال آن در آسمان خراش های اين منطقه، واحدهای 
خالی بسياری شناسايی و ماليات های گزافی را به همراه دارد. 
بر اســاس ســامانه «اطالعات بازار امالک ايران»، از ابتدای 
شهريورماه تا دهه اول مهرماه امسال، ۱۲۳ملک در منطقه ۲۲ 
به فروش رفته و در اين سامانه به ثبت قطعی رسيده است. بر 
اساس آپارتمان های به فروش رفته، قيمت بيشتر امالک اين 
منطقه به ازای هر مترمربع، ۴۹ تا۵۰ ميليون تومان اســت. از 
سوی ديگر، اغلب اين ملک ها و واحد ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ مترمربع 
مساحت دارند که در نتيجه برای خريد اين امالک، حدود ۱۲ 
تا ۱۴ ميليارد تومان هزينه پرداخت شــده است. هم چنين، 

قيمت فروش هر مترمربع ملک در ساير محله های منطقه ۲۲ 
مانند «زيبادشــت»، «آزادشــهر» و «پيکان شهر» و شهرک 
«صدرا»، به ترتيب۲۲، ۳۰ و ۴۰ ميليون تومان است و تفاوت 
چندانی بين خانه های قديمی و آپارتمان های نوســاز وجود 
ندارد. «مصطفی قلی خســروی»، رئيس اتحاديه مشــاوران 
امالک، درباره آمار و اطالعات امالک خالی در محدوده پهنه 
غرب مانند مناطق ۵ و ۲۲ با توجه به برج ســازی چندســال 
اخير در اين بخش از پايتخت، می گويد: «منطقه ۲۲ به سبب 
فعاليت تعاونی  ارگان های دولتی و غير دولتی تقريبًا منطقه ايی 
نوساز و پرتحرکی است. به همين دليل، اغلب خانه هايی که در 
اين منطقه ساخته شده يا در حال ساخت است، صاحب دارند 
و اگر تکميل شــود به صاحبانش تحويل داده می شوند. برای 
همين، بخش وســيعی از اين خانه ها را نمی توان خانه خالی 
که ماليات به آن تعلق می گيرد، محسوب کرد. وقتی مجلس 

قانون ماليات بر خانه های خالی را تصويب کرد، اين گونه فکر 
می شــد که همه برج های در حال ساخت يا ساخته شده به 
ارگان های دولتی و کارمندانشان تعلق دارند، اما در بررسی ها 
مشــخص شــد که عالوه بر ارگان ها، برخی از اين امالک را 
بانک ها و تعدادی را هم مالکان شــخصی می سازند. به همين 
دليل، به اين امالک ماليات بر اجاره و اگر هم خالی باشــند، 
ماليات بر واحدهای خالی تعلق می گيرد و آنها وظيفه شان اين 
است که مالياتشــان را بپردازند. شک نکنيد دولت بر اجرای 
اين قانون مصمم است و ســازمان ماليات هم از اين موضوع 
دست بردار نيست. چراکه اکنون بحران ساخت مسکن وجود 
دارد و اين نهادها به دنبال رفع بحران هستند و تالش دارند با 
برنامه ريزی های مختلف مانند گرفتن ماليات از خانه های خالی 
يا بارگذاری ۹۹ساله زمين يا طرح «مسکن ملی» آرامشی را 

در بازار مسکن ايجاد کنند.»

بازار داغ خريد فروش در غرب تهران
خسروی، در پاسخ به اين سؤال که اغلب خانه های منطقه 
۲۲ از متراژ به نسبت زيادی برخوردارند و با توجه به افزايش 
قيمت خريد و گران شدن امالک به ويژه در يک سال گذشته، 
آيا خريد و فروشی در اين منطقه انجام می شود يا بازار مسکن 
راکد باقی مانده است، می گويد: «درست است که توان مردم 
نســبت به گذشته کم شــده، اما معامالت، روند خود را دارد. 
افزايش قيمت هميشه وجود داشــته است و اکنون هم بازار 
مســکن با هر نوســان قيمت، خريدار خود را دارد و با همه 
ايــن گرانی ها هنوز معامالت انجام می شــود. اميدواريم توان 
مردم بيشــتر شــود تا بتوانند حداقل، خريد را تسريع کنند. 
برای صنف مشاوران امالک، هرچه قيمت مسکن پايين تر به 
تصويب برسد، درآمد و کاسبی آنها بيشتر خواهد شد و هرچه 

قيمت افزايش داشته باشــد، کاهش پيدا می کند. براساس 
صحبت های شهروندان که می گويند: «نخريد تا ارزان شود.» 
به باور من يکی از راه های مبارزه با گران فروشــی، نخريدن 
است، ولی نمی توان تضمين کرد که آيا ۲ ماه يا ۳ ماه ديگر 
با پول قبلی بتوان خانه خريد و شــايد مجبور شــويم مبلغ 
بيشتری بپردازيم. اين تصميمات اثرات نامحدودی دارد. به 
همين دليل، مشــاوران به خريداران يا فروشنده ها پيشنهاد 
نمی کنند که نفروشــند يا بفروشــند. اکنون بــازار خريد و 
فروش امالک در غرب تهران به ويژه منطقه۵، ۹ و ۲۲ خوب 
و در منطقه ۵ و ۲۲ متقاضی زياد اســت. برای همين، اين 
مناطق يکی از پرفروش ترين های امالک شهر تهران هستند. 
برخالف جامعه های ديگر، در کشــور ما وقتی چيزی گران 
می شــود، تقاضای خريد آن هم افزايش پيــدا می کند. به 
همين دليل، برای فروشــنده توهــم ايجاد می کند و قيمت 
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با ورق زدن نخستين سالنامه «فرهنگ کن» که در 
سال ۱۳۳۸ منتشر شــد، «عاليی نژاد» به عنوان مدير 
مدرسه بهمن، در يادداشتی نوشته است: «هفتم مهرماه 
۱۳۲۷ طبق ابالغ اداره فرهنگ حومه تهران، اينجانب 
(عاليی نژاد) به ســمت مديريت دبســتان بهمن کن 
منصوب و مشغول کار شدم. در آن تاريخ در تمام بخش 
کن فقط يک باب دبســتان در مرکز بخش کن وجود 
داشت که شش کالسه بود ولی تعداد ۱۳۰ دانش آموز 

در چهار اتاق مشــغول تحصيل بودند. عده کارکنان 
دبســتان يک نفر مدير و چهار نفــر آموزگار و دو نفر 
خدمتگزار بود و اثاثيه موجود دبستان تمامی فرسوده 

و بناچار از آنها استفاده می شد.»
او در بخش ديگری از يادداشت می نويسد: «در مورد 
آمار تقريبی جمعيت کن پس از تفحص معلوم شد بين 
۶ ـ ۷ هزار نفر اســت. بنابراين بايستی الاقل چهارصد 
نفر دانش آموز در دبستان مشغول تحصيل باشند. برای 
اينکه اهالی با عالقه اطفال خود را به دبستان بفرستند، 
ضمن تماس بــا فرد فرد آنها و مذاکــره درباره فوايد 
آموزش و پرورش، بيش از يک ماه نگذشــت که تعداد 
دانش آموزان بــه ۲۳۰ نفر 
رسيد. بخش کن متجاوز 
از ۲۰ دهکده تشکيل 
وضع  وقتی که  و  شده 
لحاظ  از  بخش  مرکزی 

مرور خاطرات خواندنى و جذاب 
معلم ها و شاگردان نخستين 

مدرسه كن 

چـوب 
معــلم 
گـل بود

فرهنگ به نحوی بوده که فوق ذکر شد، معلوم است که 
وضع قراء تابعه اش چه نحو خواهد بود. خالصه به طور کلی 
عموم ســاکنان دهات اين حوزه بی سواد و در بعضی قراء 
برای نمونه هم يک نفر با سواد پيدا نمی شد. با اينکه فاصله 
بخش و قراء تابعه آن تا تهران بيش از ۲ الی چهار فرسخ 
نبوده، به واسطه عدم توجه اهالی و مسئوالن امور فرهنگی 
اين حوزه در سنوات سابق هيچ گونه اقدامی برای پيشرفت 

فرهنگ معمول نشده بود.»

وقتى دبيرستان ساخته شد
سال ۱۳۳۴، يکی از ســال های خوب برای فرهنگ 
کن بود. در اين ســال، زمينی به مســاحت ۳هزار متر 
در بهترين نقطه کن به اداره فرهنگ اهدا شــد تا چند 
اتاق در اين زمين ســاخته شود و مدرسه از سوی اداره 
فرهنگ، تجهيز شود. برای واگذاری اين زمين، «عليرضا 
علينقی» و «غالمحسين رحيمی» تالش زيادی کردند. 
اين زمين با همت اهالی ســاخته شد و سال بعد يعنی 
۱۳۳۵، دبيرســتان کن افتتاح شــد تا آنان که در سال 
۱۳۲۷ وارد دبســتان شــده بودند،  بتوانند تحصيالت 
تکميلی خود را در روســتای خود انجام دهند. در اين 

سال، حدود ۳۰ نفر ثبت نام کردند. 

مالباجى زن قربان
«محمدتقی محبی»، دانش آموخته مدرســه بهمن، 
هنوز هم خاطرات مدرســه را به يــاد دارد. او می گويد: 
«معلم هايی که به اين مدارس آمدند، اغلب روحانی بودند 
که از جمله آنها «خراســانی» و «آشوری» و «صابری» 
بودنــد. قبل از ايجــاد چنين مدرســه ای، مکتب های 
مختلفی در کن وجود داشته که آنها هم زير نظر مال ها 
و مالباجی ها اداره می شد. از جمله زنانی که درس قرآن 
می دانســت و به کتابت آشنا بود و گويا خط خوبی هم 
داشته، فردی معروف به «زن قربان» بوده. اين اسم هم 
گويا به اين دليل اســت که مال باجــی زن حاج قربان 
يکــی از اهالی کن بوده که مردم او را به نام شــوهرش 
می شناختند. هم چنين از کسانی که در سال های خيلی 

دور، مکتب داشــته اند و خط و خوشنويسی و سياق را 
خوب درس می دادند، «آميرزا احمد» و «آميرزا عماد» 
بودند. اين دو، نزديک ۱۵۰ سال پيش تنها کسانی بودند 

که در کن درس خوانده و تعليم می دادند.»

قلق خاص شاگردان
 محبی، درباره همکالسی هايش می گويد: «آن زمان 
بچه ها قلق خاص خودشــان را داشــتند، اگر نداشتند، 
معلم ها نمی توانســتند بچه های آن روز را جمع و جور 
کنند. مدير و ناظم بايد جذبه ای می داشتند. در دبستان 
ما بچه هايی بودند که آنقدر رفوزه شده بودند که ريش و 
سبيل شان درآمده بود. اگر جذبه نبود، نمی شد مدرسه 
را اداره کرد. بچه های آن زمان را تنها با چوب می شــد، 
هدايت کرد! با اين حال من از دعوا و ديگر مسائل خاطره 
زياد دارم که فکر می کنم بدآموزی داشته باشد. اکنون 
آنها که زنده اند، هر وقت همديگر را می بينيم، خاطرات 

آن زمان را زنده می کنيم و کلی می خنديم.»

درس دانش آموزشناسى
حاج «محمد شــجاعيان»، از معلم های قديمی کن 
بود که بيش از ۲۰ ســال در مدارس روستای «کشار»، 
«سولقان» و «ســنگان» به دانش آموزان ابتدايی درس 
داد. او سال ها نيز به عنوان ناظم و معلم در مدرسه بهمن 
کن فعاليت داشت. خاطرات او از مدارس قديم خواندنی 
است: «در مدرسه بهمن، کمتر فلک می کردند، اما اگر 
چوب نمی زدند، بچه ها روزشــان به شــب نمی رسيد. 
واقعيت اين اســت که روش آن زمان اين گونه بود. من 
يادم است که برای استخدام در آموزش و پرورش، يک 
کالس برای ما گذاشــتند با موضوع دانش آموز شناسی. 
استادی که سر کالس آمد، همان ابتدا به ما گفت: «وقتی 
شما وارد مدرسه شديد، مدير شما را سر کالس می برد، 
شــما را معرفی می کند و می رود. وقتی که رفت، شما 
اسم خودتان را روی تخته می نويسيد و از دانش آموزان 
هم می خواهی که خودشــان را معرفی کنند. در حين 
معرفی بچه ها، يک بچه زمخت که از بابت شکل و فرم، 
درشــت تر و خشن تر است جدا می کنيد و بيرون 
می آوريد و يک ايــرادی از او می گيريد. او همان 
موقع عذر خواهی می کند و قول می دهد خودش 
را اصالح کند. وقتــی برمی گردد، ناخودآگاه يک 
لبخندی به طرف بچه ها می زند، از او می خواهی 
برگردد و چنــان او را می زنی که از جايش بلند 
نشــود. از در بيرونش می اندازی تــا بچه ها از تو 
حســاب ببرند.» هرچند من به اين روش انتقاد 
داشتم و ســر کالس هايم اجرا نمی کردم. اين را 
شاگردان قديمم می توانند گواهی بدهند. جدای 
از ايــن، پدر و مادرها هم کتک زدن را از معلم ها 
می خواستند. قديم رسم بود که می گفتند تربيت 
بچه دست معلم است. اگر توی خانه، توی خيابان 
يا در مهمانی، بچه ناراحتی ايجاد می کرد، همه از 
چشم معلم می ديدند و می گفتند فالن فالن شده 

معلمش تربيتش نکرده ادب را به او ياد نداده.»

در چهار اتاق مشــغول تحصيل بودند. عده کارکنان 
دبســتان يک نفر مدير و چهار نفــر آموزگار و دو نفر 
خدمتگزار بود و اثاثيه موجود دبستان تمامی فرسوده 

او در بخش ديگری از يادداشت می نويسد: «در مورد 
آمار تقريبی جمعيت کن پس از تفحص معلوم شد بين 
 هزار نفر اســت. بنابراين بايستی الاقل چهارصد 
نفر دانش آموز در دبستان مشغول تحصيل باشند. برای 
اينکه اهالی با عالقه اطفال خود را به دبستان بفرستند، 
ضمن تماس بــا فرد فرد آنها و مذاکــره درباره فوايد 
آموزش و پرورش، بيش از يک ماه نگذشــت که تعداد 
 نفر 
رسيد. بخش کن متجاوز 
 دهکده تشکيل 
وضع  وقتی که  و  شده 
لحاظ  از  بخش  مرکزی 

هووووو
بچه بيا بيرون
شجاعيان از خاطرات 

تنبيه دانش آموزان اين گونه 
برايمان تعريف می کند: 

«آن زمان که ناظم بودم، 
می ديديم که از هر کالسی 

۴ ـ ۵ نفر بيرون انداخته 
می شدند که مشق هايشان 

را انجام نداده بودند، معاون 
مدرسه هم مجبور بود که 
اينها را تنبيه کند. من هم 

چوبی داشتم که يکی چند تا 
به کف دست شان می زدم و 

می فرستادم شان سر کالش. 
بعد از چند وقت ديدم يک 

بچه ای هست که تا من را 
می بيند، ناخودآگاه دستش 

را جلو می آورد. از آن به بعد 
ديگر دانش آموزی را نزدم. 

هر وقت هم از کالس اخراج 
می شدند، چند دقيقه بيشتر 

نگه شان نمی داشتم. چند 
روز بعد، مدير مدرسه از 

طرف معلم ها گله کرد که چرا 
بچه ها را نمی زنم. زنگ تفريح 

که شد به معلم ها گفتم که 
اکنون ۲۰ تا کالس در اين 

مدرسه هست. از هر کالس 
۴ نفر را بيرون بفرستيد، ۸۰ 
نفر می شود. من بايد از صبح 

چوب به دست بگيرم و نوبتی 
چوب بزنم. اگر اين کار جواب 
می دهد، خودتان چوب ببريد 

سرکالس و بزنيد. مثل االن 
هم نبود که بگوييم پدر و 

مادرت را بياور. پدر و مادر 
توجهی به درس خواندن 

بچه هاشان نمی کردند. اصًال 
هيچ پدر و مادری برای کار 
بچه اش به مدرسه نمی آمد. 

اين حرف مال ۵۰ سال پيش 
است. تازه اين کن بود. من 
روستاهای ديگر هم درس 

می دادم. من در کشار مدت ها 
زحمت کشيدم تا بچه ها 

ياد بدهم سر کالس از معلم 
اجازه بگيرند. بچه سر کالس 
نشسته بود، يک نفر از توی 

کوچه صدا می زد: هووووو، 
بچه هم از توی کالس 

می گفت: هووووو. بعد صدا 
می آمد که بچه بيا خر را آب 
بده. اگه بچه جواب نمی داد، 

چند دقيقه بعد يک نفر در را 
با پا باز می کرد و گوش بچه 
را می کشيد که فالن فالن 

شده چرا جواب پدربزرگت 
را نمی دهی؟ وضع آن زمان 

اين طور بود. اصًال پدر و 
مادرها مدرسه نديده بودند. 

اما، کن جور ديگری بود. 
مدرسه برای پسرهايشان 
مهم بود. با اين حال دنبال 

درس خواندن و نخواند شان 
نبودند.»

 حدود يک قرن از ســاخت نخســتين مدرسه 
در غرب «تهران»، می گذرد. هنوز هم نخســتين 
مدرسه محله «کن» ســرپا است و صدای شيطنت 
دانش آموزان شنيده می شود. مدرسه ای با خاطرات 
شــنيدنی و جذاب. نزديک به ۱۰۰ سال از تأسيس 
نخستين مدرسه دولتی در محله کن گذشته است. 
سال هايی که نظام آموزش و پرورش هم در کشور 
و هم اين محله قديمــی، تغييرات فراوانی به خود 
ديده است. با ايجاد مدارس نوين در کشور، کن جزو 
نخستين روســتاهايی بود که دارای دبستان شد، 
دبستانی پسرانه که شيوه های آموزش در آن هيچ 
سنخيتی با شيوه های مکتبخانه ای و آموزش سنتی 
پيش از خود نداشــت. با اين حال، بيش از ۳۰ سال 
طول کشيد تا مقاطع باالتر به مدارس کن راه يابند 
و دانش آمــوزان در مقطعی باالتر از پنجم ابتدايی، 
تحصيل کنند. حوالی ســال ۱۳۲۷، کار ســاخت 
دبستان و دبيرستان «بهمن» کن به پايان رسيد تا 
پس از گذشــت بيش از ۳ دهه و با وجود تغييرات 
زياد در نظام آموزشی و توسعه آموزش و پرورش در 

کشور، محله کن هم دارای دبيرستان شود.

از كودكى مى نوشتم
بهناز صفری، متولد سال ۱۳۶۰است و 
نخستين کتابش را که يک رمان عاشقانه 
است بسيار زود و در سنين نوجوانی نوشت. 
او درباره عالقه و استعدادش در نويسندگی 
به همشــهری محله می گويــد: «از همان 
دوران کودکی ۸ ـ ۷ ســالگی، استعداد و 
عالقه زيادی به قصه گفتن و داستان سرايی 
داشــتم. برای خواهر و برادرم فی البداهه 
داستان هايی می ساختم و تعريف می کردم. 
در واقع، نويسندگی و شاعری يک توانايی 
ذاتی و درونی بود و بيشتر جنبه سرگرمی 
برايم داشــت که خواندن کتاب و مطالعه 
و نيز حضور در مطبوعــات کمک کرد تا 
در اين زمينه با تجربه تر و پخته تر شــوم. 
در ۱۴ ـ ۱۵ ســالگی، نخستين رمانم را با 
عنوان «چشم انتظاران عاشق» نوشتم که 
اين رمان ۵۰۰ صفحه ای چند ســال بعد، 
يعنی اواخر ســال ۱۳۷۹ چاپ و منتشــر 
شد. عالوه بر داستان در شعر هم استعداد 
خوبی دارم. در دوره دبيرســتان، معلم ما 
متوجه اســتعدادم در اين زمينه شد و من 
را به يک کالس آموزش شعر معرفی کرد 
و نخســتين استادم در اين زمينه، مرحوم 
«منصوره خيــری» بود. دومين کتاب من 
هم مجموعه شــعرهايم با عنــوان «باران 
عشق» بود که بيش از ۱۰۰ صفحه است. 

سال ۱۳۷۹ وارد دانشگاه شدم و از 
سال ۱۳۸۰ کار در مطبوعات 

«ايســنا»  خبرگزاری  با  را 
آغــاز کــردم و پس از 

«همشــهری  در  آن 
محلــه» منطقه ۴ 

کار  به  مشغول 
هنوز  شــدم. 
مطبوعات  با 
ی  ر همــکا

امــا  دارم 
به  توجــه  بــا 

تمرکــزم  اينکــه 
روی نويســندگی است 

مقــداری ايــن همکاری 
کمتر شده است.»

خانواده ادبى صفرى 
عالقه صفری به کتاب و نويســندگی سبب شده تا او يک 
خانواده کامًال ادبی داشته باشد و فرزندانش هم راه مادر را ادامه 
دهند: «من بچه محله «تهرانپارس» هستم و تا سال ۱۳۸۸ در 
آن محله زندگی می کردم، اما پس از ازدواج و از اين ســال به 
بعد همراه همســرم به تهرانسر آمديم. جا دارد از همسرم به 
سبب همه حمايت ها و تشــويق هايش تقدير و تشکر کنم و 
اگر همراهی و کمک های او نبود، نمی توانستم در کارم موفق 
باشم. خوشبختانه همسرم نيز به داستان و ادبيات عالقه مند 
شده و با وجود مشغله کاری، کتاب های صوتی گوش می دهد. 
هم چنين، دختر و پســرم عالقه و استعداد زيادی در اين کار 
دارند. دخترم در ۱۰سالگی نخستين کتابش را نوشته و قرار 
اســت چاپ شود و پسر ۴ ساله من هم به «حافظ خوانی» و 
حفظ کردن اشــعار «حافظ» عالقه زيادی دارد. خوشبختانه 
مطالعه در خانواده ما تبديل به عادت شــده است و هميشه 
يک ساعت پيش از خواب، همگی مطالعه می کنيم يا دور هم 
کتاب صوتی گوش می دهيم. با وجود اينکه خانه دار و مادر ۲ 
فرزند هستم اما توانســتم در کنار وظايف همسری و مادری 
به کار و عالقه ام يعنی نوشــتن و مطالعه کردن ادامه دهم. از 
خوابيدن اضافه زده ام و ۷ صبح که همســرم سرکار می رود، 
بلند می شــوم و کارهايم را انجام می دهم. فکر می کنم اگر از 
چيزهايی مانند بودن در فضای مجازی، تلفنی صحبت کردن 
طوالنــی و اين قبيل کارها بزنيم به انــدازه کافی وقت برای 

مطالعه و نوشتن در طول شبانه روز پيدا می شود.» 

مردى كه نصيحت مى فروخت 
خانم نويســنده ۴ کتاب ديگر هم در نوبت انتشار دارد که 
نخستين آنها کمتر از يک ماه ديگر منتشر خواهد شد: «يکی 
از آنها رمان «کافه خيال» که ۱۱۰۰ صفحه است. رمان ديگرم 
«قرنطينه» نام دارد تا آنجا که می دانم نخستين رمانی است 
که درباره کرونا نوشــته شده اســت. اين رمان ۳ جلدی که 
نوشــتن جلد اول و دوم آن را به پايان رســانده ام و به زودی 
نوشــتن جلد ســومش را آغاز خواهم کرد، داستانی علمی و 
عاشــقانه از يک گروه پزشــکی در دوران همه گيری ويروس 
کرونا است. جلد نخست اين رمان، حدود ۹۰۰ صفحه است. 
برای نوشتن اين کتاب کلی کار تحقيقاتی انجام دادم و با يک 
گروه پزشکی هم مصاحبه کردم. از اول فروردين ماه آغاز کردم 
و تا اواخر مردادماه طول کشــيد. روزی ۸ تا ۱۰ ساعت برای 
تحقيق و نوشــتن اين رمان وقت می گذاشتم. کتاب ديگری 
که همين روزها منتشــر خواهد شــد «مــردی که نصيحت 
می فروخت» نام دارد. درباره اين کتاب هم بايد بگويم که پدر 
و مادرم هميشه مشوق و راهنمايم بودند و من را به نوشتن و 
خواندن ترغيب می کردند. پدرم هميشه برايمان داستان های 
زيبای قديمی تعريف می کرد که روايت هايش بسيار جالب و 
دقيق بود. داستان کتاب مردی که نصيحت می فروخت، شامل 
۳ داستان کوتاه برای رده سنی نوجوانان است که داستان های 
پدرم را روايت می کند. کتاب بعدی که آن هم کمتر از يک ماه 
ديگر منتشر می شــود، «همای سعادت» نام دارد و به همراه 
چند نويســنده ديگر تأليف شده و به کلمات قصار اختصاص 

دارد.»

گفت وگو با نويسنده هم محله اى كه رمان جديدش 
حال اين روزهاى همه مردم جهان است

كـرونـا البه الى كلمات

شد. عالوه بر داستان در شعر هم استعداد 
خوبی دارم. در دوره دبيرســتان، معلم ما 
متوجه اســتعدادم در اين زمينه شد و من 
را به يک کالس آموزش شعر معرفی کرد 
و نخســتين استادم در اين زمينه، مرحوم 
«منصوره خيــری» بود. دومين کتاب من 
هم مجموعه شــعرهايم با عنــوان «باران 
عشق» بود که بيش از ۱۰۰ صفحه است. 

۱۳۷۹ وارد دانشگاه شدم و از 
۱۳۸۰ کار در مطبوعات 

«ايســنا»  خبرگزاری  با  را 
آغــاز کــردم و پس از 

«همشــهری  در  آن 
محلــه» منطقه ۴

کار  به  مشغول 
هنوز  شــدم. 
مطبوعات  با 
ی  ر همــکا

امــا  دارم 
به  توجــه  بــا 

تمرکــزم  اينکــه 
روی نويســندگی است 

مقــداری ايــن همکاری 
کمتر شده است.»

خانم نويسنده 
در خدمت محله 

بهناز صفری در زمينه 
فرهنگی و هنری برای 
مردم محله هم کارها و 

خدمات خوبی انجام داده 
است. از برگزاری کالس 

آموزش نقاشی تا راه اندازی 
کافه کتاب که اميدوار 

است در آينده بتواند دايره 
فعاليت های آن را گسترش 

دهد: «عالوه بر نويسندگی، 
چندسالی نقاشی با رنگ 
روغن انجام می دادم که 
مدتی يک دوره کالس 

آموزشی در سرای محله 
برگزار کردم. در کنار اين 

کار در چند انجمن ادبی از 
جمله انجمن ادبی «بهاران» 

حضور دارم که از زمان 
شيوع کرونا برنامه ها و 

کالس ها به شکل مجازی 
برگزار می شود. مدتی قبل 

به مدير محله پيشنهاد دادم 
تا در داخل سرای محله 

کافه کتاب داشته باشيم که 
ايشان هم استقبال کردند. 

هدف از اين کار ابتدا  ترويج 
کتابخوانی و فرهنگ و 

هنر است. هدف ديگر اين 
است که به پاتوقی برای 
هنرمندان و نويسندگان 

محله و منطقه تبديل شود 
و هم مردم با آنها وآثارشان 

آشنا شوند و هم فضايی 
برای عرضه و فروش کارهای 

اين عزيزان بدون واسطه 
فراهم شود که اميدواريم 
پس از پشت سر گذاشتن 
دوران کرونا بتوانيم کارها 

و برنامه های اين مرکز را 
گسترش دهيم و بيشتر 
در خدمت هنرمندان و 
شهروندان هم محله ای 

باشيم.»

  تعداد هنرمندان و نويسندگانی که در «تهرانسر» سکونت دارند، کم نيستند. افرادی که چراغ ادب و فرهنگ و هنر را در محله روشن و 
فروزان نگه داشــته اند. يکی از اين چهره ها «بهناز صفری»، نويسنده و روزنامه نگار محله «ياس» است که عالوه بر آثاری که منتشر کرده يا 
در دســت انتشار دارد، در راه اندازی «کافه کتاب» داخل سرای محله ياس، نقش اصلی و پررنگی داشته است تا به قول خودش، مردم محله 
و ساکنان منطقه ۲۱ بيش از پيش با هنرمندان و مفاخر فرهنگی و هنری محله شان آشنا شوند. صفری تاکنون ۶ کتاب نوشته و تأليف کرده 
اســت. رمانی هم از او به زودی منتشر خواهد شدکه از بقيه خاص تر اســت. چون رمانی علمی و عاشقانه درباره «کرونا» است و به احتمال 
نخستين يا از نخستين رمان هايی است که درباره «کوويد ـ ۱۹» و شرايط اين روزهای جامعه نوشته شده است. راه اندازی کافه کتاب و فعاليت 
آن در فضای مجازی و آثار بهناز صفری به ويژه رمان اش درباره کرونا، فرصت و بهانه خوبی بود تا با اين هنرمند و نويسنده محلی که در نقاشی 

هم دستی بر آتش دارد، گفت وگو کنيم و بيشتر آشنا شويم.

مهدى اسماعيل پور

سميرا باباجانپور
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اگر بخواهيد برای ساعتی در بوستان جوانمردان بنشينيد، 
حتمًا برای گرفتن غذا به سراغتان می آيند و با ترساندن 
هــم نمی توانيد آنها را از آن محيط دور کنيد. به همين 
خاطر در آخر بايد بساطتان را جمع کنيد و از پارک برويد. 
وقتی سگی به کسی حمله می کند دو راه بيشتر ندارد. يا 
بايد دونده ماهری باشد و خود را از معرکه نجات دهند، يا 
دل به دريا زده و آمادگی مقابله را داشته باشند. هرچند 
حضور ســگ های ولگرد در محله ما هميشگی نيست، 
اما ای کاش مسئوالن برای يکبار هم شده سری به اينجا 
بزنند و از نزديک وضع محله را مشاهده کنند تا ببينند 

اهالی چه دردسرهايی را تحمل می کنند.»

سكوت شب در اينجا معنا ندارد
«رســول فاضلی» در محله شهران زندگی می کند و 
بارها شــاهد رفت  و آمد سگ  ها در کوچه  ها و خيابان ها 
بوده است. او می گويد: «سگ ها از مردم نمی ترسند و با 
ديدن شهروندان مثل قبل فرار نمی کنند. روزها در سايه 
دراز می کشــند و اغلب شب ها پرسه می زنند. وقتی هوا 
تاريک می شود، شــروع به پارس کردن های پی در پی 
می کنند که اين صداها، آرامش محله را برهم می زند.» 
فاضلی حرفش را اين طور ادامه می دهد: «سگ ها ابتدای 
صبح و اوايل غروب برای پيدا کردن غذا به کوچه ها و کنار 
سطل های زباله می آيند. آنها با پاره کردن کيسه های زباله 
و پخش محتويات آن در محل، سبب آلوده شدن محيط 
می شــوند. اين امر خود باعث بروز مشکالت عديده ای 
برای ســاکنان محله و کارگران شــهرداری شده است. 
همچنين تعداد اين سگ ها درخيابان هايی که به مسير 
امامزاده داود(ع)منتهی می شــود، بيشــتر است. چراکه 
در اين محدوده رســتوران و اغذيه فروشی های بسياری 
وجود دارد و از ســوی ديگر هم فضای اطراف اين مکان 
بيابانی و خلوت است. با توجه به افزايش قابل توجه آنها 
از مسئوالن تقاضا داريم هرچه سريع تر برای جمع آوری 

سگ ها اقدام کنند.»

تعداد سگ ها به صفر نمى رسد
«احسان صفايی» معاون خدمات شهری منطقه۲۲، 
با اشاره به اينکه منطقه ۲۲ جز مناطق حاشيه ای تهران 
محسوب می شود و به دليل هم مرز بودن با عرصه های 
کوهستانی شــمال و همجواری با بخش بدون سکونت 
اســتان البرز، حضور ســگ های ولگرد بــدون صاحب 
را تشــديد کرده اســت، درباره حضور اين ســگ ها در 

منطقه می گويد: «در دوره هايی اداره کل محيط زيست 
اســتان تهران، پارک جنگلی چيتگــر را به عنوان نقطه 
امن ســگ های ولگرد معرفی کرد و بسياری از حاميان 
حيوانات، سگ های ولگرد را در اين منطقه رها کردند، اين 
مســئله باعث تشديد حضور سگ های ولگرد در منطقه 
شد. با توجه به تعداد گسترده سگ های ولگرد در مناطق 
درگير با اين معضل مانند۲۲و ۴ حتی اگر هزار سگ هم 
در اين مراکز نگهداری شوند باز هم تعداد سگ های ولگرد 
به صفر نخواهد رسيد.» به گفته او تنها کمتر از ۵ درصد 
از سگ ها ممکن است خطرناک باشند و به انسان حمله 

کنند و ۹۵ درصد از آنها بی آزارند. 
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تجمع ســگ ها در بيابان های منطقــه ۲۲ و پارک 
جنگلی چيتگر بيش از ديگر مناطق به چشم می خورد. 
به همين دليل شهرداری منطقه برای به حداقل رساندن 
اين مشکل، از بهمن ســال ۹۷ در غرب پارک جنگلی 
چيتگر که خود يکی از نقاط درگير برای اين معضل به 
شمار می رود، پناهگاهی برای نگهداری و تيمار سگ های 
ولگرد منطقه راه اندازی کرد. اين پناهگاه به نام «دهکده 
مهربانی» با کمــک گروه های مردم نهاد حامی حيوانات 
فعاليت می کند. دهکده مهربانی بيــش از ۱۷ هزار متر 
وســعت دارد و مجهز به النه و وسايل نگهداری سگ ها 
اســت. اغلب اين سگ ها توســط حاميان و گروه های 
داوطلب يا اداره ســاماندهی زنده گيری و ســپس برای 
عقيم سازی و واکسيناسيون به اين مرکز منتقل می شوند. 
«احســان خيراتيان صفايی» معاون خدمات شــهری 
منطقه۲۲ درباره نحوه فعاليت دهکده مهربانی می گويد: 

«سگ های بی صاحب پس از واکسيناسيون و عقيم سازی 
در محوطه دهکده مهربانی رها سازی می شوند. اکنون در 
دهکده مهربانی از ۶۰۰قالده سگ نگهداری می شود که 
عالوه بر جمع آوری از ســطح منطقه۲۲، از ساير مناطق 
شــهر هم به اين دهکده آورده شــدند. اين مجموعه به 
کمک فعاالن حامی حيوانات اداره می شود. با اين اقدام 
و احداث «دهکده مهربانی۲» که در دســت اقدام است، 
رهاسازی سگ های بالصاحب به حداقل می رسد. هرچند 
که برای حفظ اکوسيستم مجبوريم بخشی از اين سگ ها 
را بعد از عقيم سازی، واکسيناسيون و درمان در بوستان 
چيتگر رها کنيم تا تعداد حيواناتی مانند سمور و روباه در 

اين محدوده افزايش پيدا نکند.»

منطقه امن حيوانات
 اغلــب هزينه و فعاليت های مربــوط به نگهداری و 
غذادهی به اين سگ ها در اين دهکده با مشارکت حاميان 
حيوانات انجام می شــود. منطقه  ۲۲ برای ســگ های 
بدون صاحب به عنوان منطقه امن نامگذاری شده است. 
اکنون با توجه به اقدامات شــهرداری منطقه و دريافت 
مجوز، زيرساخت های مجموعه دهکده مهربانی ۲ مانند 
داروخانه، کلينيک و فضای نگهداری تکميل و تجهيز شده 
و به مرحله افتتاح رسمی رسيده است. همچنين فضای 
جديد ديگری برای نگهداری ســگ های بدون صاحب 
در حال راه اندازی اســت که اکنون مراحل پايانی اش را 
سپری می کند. اين پناهگاه هم مانند دهکده مهربانی به 
امکاناتی شامل داروخانه و کلينيک مجهز است و می تواند 
نيازهای درمانی حيوانات را تأمين  کند. اغلب انجمن های 
حمايــت از حيوانات اين ســگ ها را به دهکده مهربانی 

منتقل می کنند و برخی افراد نيز با مراجعه به اين محل، 
سگ هايی را که سالم هستند، تحويل می گيرند.»

خيران كمك كنند
به گفته «بساطی» رئيس اداره ساماندهی منطقه ۲۲ 
طرح جمع آوری ســگ ها روزانه از ساعت ۵ تا ۱۰ صبح 
انجام می شــود. او درباره اين اقدامات می گويد: «روزانه 
تعداد ۵قالده ســگ از محدوده منطقه ۲۲ جمع آوری و 
به محل نگهداری سگ های بی صاحب کهريزک منتقل 
می شــوند. دهکده المپيک، آزادشهر، محدوده شهرک 
دانشگاه شريف و شهرک شهيد باقری از جمله کانون های 
آلوده منطقه به شمار می روند. اين محله ها به دليل قرار 
گرفتن در کوهپايه يا جنگل هــای اطراف منطقه برای 
حضور سگ ها مستعد است. از اين رو فراوانی آنها در اين 
محله ها بيشتر از محله های ديگر منطقه است. سگ های 
بــدون صاحب برای پيــدا کردن غذا بــه محدوده های 
مســکونی وارد می شــوند و غذا دادن شهروندان باعث 
ازدياد آنها می شود.» بساطی همچنين به هزينه نگهداری 
سگ های بدون صاحب در دهکده مهربانی اشاره می کند 
و می گويد: «روزانه بين يک تا يک ميليون و سيصد هزار 
تومان فقط برای غذای آنها و اسکلت هزينه می شود که با 
ساير هزينه ها مانند عقيم سازی، نگهداری و دارو و درمان 
به ۵۰ميليون تومان در ماه می رسد. معموًال اين هزينه ها 
را حاميان و خّيران پرداخت می کنند. شهروندان و خّيران 
به لحاظ مالی می توانند برای نگهداری اين سگ ها کمک 
کنند. چراکه اين دهکده به صورت خيريه ای اداره می شود. 
همچنين از شهروندان منطقه می خواهيم که برای سگ ها 

در کوچه ها غذا نريزند تا آنها به محله ها وارد شوند.»

روزانه بين 15 تا 20 سگ ولگرد از مناطق غرب تهران 
جمع آورى و به دهكده مهربانى منتقل مى شوند

سگ هاى ولگرد 
در پناه دهكده مهربانى

  افزايش جمعيت سگ های ولگرد يکی از عوامل مخاطره آميز برای شهروندان به شمار می رود. پهنه 
غرب تهران به داليل قرار گرفتن مناطقش از جمله ۲۲، ۵ و ۲۱ در حومه شــهر، به جوالنگاهی برای 
سگ های ولگرد تبديل شده است. به همين دليل حضور سگ های ولگرد در محله ها عالوه بر احساس 
ناامنی مشکالت ديگری را هم ايجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان اداره ساماندهی مناطق انباشت 
زباله در معابر عمومی و به خصوص قرار ندادن آنها در باکس های مخصوص و بيرون گذاشتن زباله غير 
از ساعات جمع آوری آن باعث می شود منابع غذايی در اختيار حيوانات موذی و سگ های ولگرد قرار 
گرفته و تعداد آنها افزايش يابد. عقيم ســازی و بازگرداندن آنها به خارج از مناطق شهری راهکاری 
برای مهار از زاد و ولد آنها محسوب می شود. در همين راستا چند سالی است که برای رفع اين مشکل 
طرح جمع آوری ســگ های ولگرد انجام می شود همين موضوع بهانه ای شد تا در گزارشی که پيش 

روی شما قرار دارد وضع جمع آوری سگ های ولگرد را در مناطق پهنه غرب تهران بررسی کنيم. 

ثريا روزبهانى

 «امير تاجــری» رئيس اداره ســاماندهی 
شــهرداری منطقه ۹ اجرای طرح جمع آوری 
ســگ های ولگرد را در راستای افزايش تأمين 
امنيــت در محله ها و آســايش اهالی عنوان 
می کند و توضيح می دهد: «منطقه۹ در مقايسه 
با ســاير مناطق از جمله ۲۲، ۲۱، ۱۸و ۱۹ از 
است.  برخوردار  بســيار مطلوب تری  وضعيت 
اطراف منطقه ۹ را بافت مسکونی احاطه کرده 
است. برای مثال هرگز شما در محدوده خيابان 
دستغيب يا دامپزشکی سگ ولگرد نمی بينيد. 
چون بافت اين محله هــا متراکم بوده و مدام 
جمعيت در اين محدوده در حال   تردد هستند. 
اصًال تعداد اين ســگ ها بــا ۲۱، ۲۲ و ۵ قابل 
قياس نيســت. در ساير محله ها مانند امامزاده 
عبــداهللا(ع) هم که به دليل مرز مشــترک با 
منطقــه ۱۰، اگر تعداد اندکی وجود داشــته 
باشد، به روش زنده گيری، جمع آوری می شوند. 
چون اين منطقه با اين مشکل درگير نيست به 
همين خاطر، گروه متمرکزی برای جمع آوری 
ســگ های ولگرد ندارد. به هميــن دليل در 
صورت مشــاهده يا گزارش ديدن ســگ های 
ولگرد در منطقه با مرکز هماهنگ می کنيم تا 
اکيپ را بفرستند. بعد از دريافت پيام از سوی 
شــهروندان مبنی بر وجود سگ ولگرد سريع 
نيروهای ما به محل اعزام می شوند تا اقدام به 
جمع آوری کنند. پس از آن ســگ ها از طرف 
شرکت ساماندهی واکســينه شده و در محل 
مشخصی نگهداری می شــوند.» اهالی منطقه 
بعد از اينکه سگ ولگرد را مشاهده کردند بايد 
با شــماره تماس ۱۳۷ يا ۶۶۰۷۱۵۵۲ تماس 
بگيرنــد تا مأموران زنده گيــری خيلی زود به 

محل اعزام شوند. 

سگ های بدون صاحب با تالش 
اکيپ هــای اجرايی آمــوزش ديده 
شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل 
شــهر در مناطق ۲۱ و ۵، به روش 
در  می شــوند.  زنده گيــری جمع 
منطقــه ۵ فراوانی اين ســگ ها 
در ناحيه يــک و ۲ و محله کن 
به دليل نــوع محدوده که اغلب 
فضای باز، باغ و جنگل اســت، 
بيشتر است. معلوال بين ۳تا ۵ 
قــالده در روز در اين منطقه 
جمــع آوری و بــه پناهــگاه 
می شــوند.  منتقل  کهريزک 
ايــن تعــداد در منطقه ۲۱ 
نيز متغير اســت. شهروندان 
مشاهده  درصورت  می توانند 
ســگ بدون صاحب با سامانه 

۱۳۷ تماس بگيرند. 

اهالى تماس بگيرند

تجمع سگ ها 
در فضاى جنگلى وباغ 

۱۳۷ يا ۶۶۰۷۱۵۵۲ تماس 
بگيرنــد تا مأموران زنده گيــری خيلی زود به 

سگ های بدون صاحب با تالش 
اکيپ هــای اجرايی آمــوزش ديده 
شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل 
 و ۵، به روش 
در  می شــوند.  زنده گيــری جمع 
 فراوانی اين ســگ ها 
 و محله کن 
به دليل نــوع محدوده که اغلب 
فضای باز، باغ و جنگل اســت، 
بيشتر است. معلوال بين ۳تا ۵
قــالده در روز در اين منطقه 
جمــع آوری و بــه پناهــگاه 
می شــوند.  منتقل  کهريزک 
ايــن تعــداد در منطقه ۲۱

نيز متغير اســت. شهروندان 
مشاهده  درصورت  می توانند 
ســگ بدون صاحب با سامانه 

تجمع سگ ها تجمع سگ ها تجمع سگ ها 
در فضاى جنگلى وباغ در فضاى جنگلى وباغ 

تجمع مردم برساند. 

دردسرهاى پرسه حيوانات
«مسعود صداقت پيشه» يکی از کسبه  محله دهکده 
الپيک و به واســطه شغل اش هر روز با تعداد زيادی از 
اهالی در ارتباط اســت. او درباره پرسه زدن های وقت 
و بی وقت ســگ های ولگرد در ايــن محله و به ويژه در 
بوســتان جوانمردان می گويــد: «در محله 
ما ســگ ها بعضی وقت ها به راحتی برای 
خودشان می آيند و می روند. شب ها صدای 
پارس آنها خواب و آسايش را از 
اهالی گرفته است. 

قابــل توجهی در اين اطراف وجود دارد که امکان ورود 
ســگ های ولگــرد را فراهم کرده اســت.» او در ادامه 
صحبت هايش درباره مشــکالتی که جوالن سگ های 
ولگرد در محله ايجــاد کرده توضيح می دهد: «همين 
چند وقت قبل از محل کار به خانه بر می گشتم که سگ 
ولگردی دنبالم کرد. برای اينکه از شــرش راحت شوم 
مجبور شــدم به باالی تير برق يا درخت بروم کاری که 
بارها بعد از حمله سگ ها آن را انجام دادم.» محمود زاده 
می گويد برای اينکه تجربه برخورد با ســگ ها دوباره 
برايش تکرار نشــود سعی می کند قبل از 
تاريکی هوا خــودش را به خانه يا محل 

«ســعيد محمود زاده» ۱۵ سالی می شــود که در 
محله فتح ســکونت دارد و از   تردد سگ های ولگرد در 
محل زندگی اش گله دارد. او درباره جوالن ســگ های 
ولگــرد در محله می گويد: «بافــت اين محله به دليل 
وجود کارگاه های صنعتی به شــکلی اســت که روزها 
جنب وجوش زيادی در آن انجام می شود اما شب ها که 
فعاليت اين مراکز تعطيل می شــود محله سوت و کور 
است. عالوه بر اينکه محله ما در حريم منطقه قرار گرفته 
تعداد خانه های اطراف آن بســيار کم است و فضای باز 

در 
جست وجوى علت

فراوانی سگ های ولگرد در مناطق 

۹ و۲۱ به دليل همسايگی با منطقه ۱۸ 

است. بافت غالب اطراف منطقه ۲۱ باز و 

بيابانی است، به همين خاطر سگ های ولگرد 

از اين محدوده وارد محله های مناطق پهنه 

غربی شهر می شوند. البته فقط مربوط 

به محله های ما نيستند و در شهر 

پراکنده شده اند. 

در 
کوچه پسکوچه های 

مناطق ۵ و ۲۲ به دليل کثرت 

باغ ها، فضاهای جنگلی و کوهستانی 

می توان سگ ها را ديد. البته نبايد از 

اين موضوع غافل شد که در محدوده 

غرب تهران برخی افراد برای حفظ ايمنی 

و جلوگيری از ورود سارقان به باغ ها و 

کارگاه های صنعتی در محوطه شان 

سگ نگهبان دارند. 
عكس: امير رستمى
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صفحه آرا
تاش

محله امامزاده عبداهللا(ع) در 
منطقه ۹ بيشترين ميزان توليد 
ضايعات نــان را دارد. «عباس 
خــادم» يکی از ســاکنان اين 
محله در همين ارتباط می گويد: 
«قوت غالب ما، نان اســت. تا 
باشد  امکان پذير  جايی هم که 
همه نان های خريداری شده  را 
مصــرف می کنيم تا اين برکت 
خدا دورريز نداشــته باشد. اما 
واقعيت اين اســت کــه نان ها 
کيفيت ندارنــد و همين باعث 
می شــود که ايــن برکت خدا 

اسراف شود.» 

فقط نانوا مقصر نيست
« نســترن اميدی» از ساکنان محله شهيد دستغيب 
است که می گويد: «نان را امروز می خريم، فردا غيرقابل 
استفاده می شود. فرقی نمی کند که از کدام نانوايی خريد 
می کنيم هرکدام شان يک مشــکل دارند. به نظرم بايد 
بر نانوايی ها بيشــتر نظارت کنند تا از نوع آرد گرفته تا 
چگونگی خمير کردن و پختن نان طبق دســتورالعمل 
معينی انجام شــود. به هر حال وقتی درست تهيه شود 
قطعًا دورريز آن کمتر می شــود.» «آقا اســداهللا » يکی 
از نانوايان برتر منطقه ۹ اســت که اتفاقًا طرح استفاده 

از کيســه های پارچه ای از نانوايی او شروع شد. اسداهللا 
می گويد: «مصرف کننده می گويد نان کيفيت ندارد. نانوا 
هم که حساب و کتاب دخل و خرجش با هم نمی خواند، 
می گويد آرد کيفيت ندارد. از کشــاورز هم اگر بپرسيم 
چرا آردت کيفيت ندارد او هم داليل خاص خود را دارد. 
اگر کيفيت آرد خوب باشد و نانوا هم درست خمير کند 
حتمًا نان با کيفيت توليد می شود. در واقع اگر مشکلی 
در نان وجود دارد نبايد فقط نانوا را مقصر دانست و افراد 

ديگر هم بايد پاسخگو باشند.»

افزايش قيمت تأثيرى بر كيفيت نان ندارد
 ۳۰ تــا ۴۰ درصد از نان مصرفی خانواده های منطقه ۹ به 
ضايعات تبديل می شود. اين آمار قبل از همه گيری کروناويروس 
بيشتر بود. «محمدرضا کشاورز» فعال صنعت پسماند منطقه 
ضمن بيــان آمار و ارقام ضايعات نــان منطقه می گويد: «در 
موضوع ضايعــات نان بايد به ۳ نکته توجه کــرد. اول اينکه 
افزايش قيمت نــان بدون باال بردن کيفيــت نان بر کاهش 
ضايعات آن تأثيرگذار نخواهد بود. بنابراين مسئله بايد ريشه ای 
مطرح و حل شود. دوم به نحوه نگهداری نان توسط اهالی در 
منازل باز می گردد که به نوعی فرايند کپک زدگی نان را سرعت 
می بخشد. بيش از ۱۰ درصد ضايعات نان منطقه کپک زده اند 
که در ايستگاه پردازش پسماند جداسازی می شوند. سومين 
نکته تفکيک نشدن ضايعات نان در مبدأ است. اقدامی که اگر 
انجام شــود هم چرخه بازيافت در گروه نان به درستی پيش 
می رود و هم از بار هزينه هــای بازگرداندن به چرخه مصرف 
کاسته می شود. متأســفانه طبق آمار بالغ بر ۴۰ درصد اهالی 

نان های خشک را ميان ديگر زباله ها دور می ريزند.»

نان كپك زده خوراك دام
بيش از ۲۵۰ نانوايی در محله های منطقه فعال هستند که 
محله دکتر هوشيار بيشترين پراکنش نانوايی ها را در خود جای 
داده است. نانوايی  لواش نيز بيشترين فراوانی را با توجه قديمی 
بودن لواش و معمول بودن مصرف آن دارند که تعدادشان در 
منطقه به حدود ۱۰۰ نانوايی می رسد. «  سحر توکلی نيک» 
کارشناس صنايع غذايی در همين ارتباط می گويد: «آرد اگر 
يکنواخت باشــد و باکيفيت، دورريز نان به کمتر از ۱۰ درصد 
کاهش می يابد که برای آن کمتر از ۱۰ درصد هم بايد آموزش 
الگوی مصرف بهينه را در نظر بگيريم. در مراحل بعد از اصالح 
کيفيت آرد و نان نيز بايد به تخصص نانوايان باتجربه، رعايت 
اصول صحيح تهيه خمير، ميزان جوش شيرين و نمک، يک 
دستی ضخامت نان، ميزان حرارت و تجهيزات کامل پخت نان 
توجه شود. عواملی که سهم مهمی در توليد نان دارند.» توکلی 
نيک در ادامه می گويد: «اگر شــهروندان بدانند که ضايعات 
کپک زده نان، غيرمستقيم مجدداً به سفره آنها باز می گردد 
و در اغلب موارد ســبب ايجاد انواع بيماری ها و ســرطان ها 
می شود، شايد يا مصرف نان را محدود کنند يا ترجيح دهند 
به قيمت باالتر ولی نان ســالم تر تهيه کنند. نان های خشک 
به ايســتگاه های پردازش پســماند که وارد می شوند بعد از 
جداسازی به کارگاه ها و کارخانه های توليد خوراک دام ارسال 
می شوند. اين بازه زمان بايد کمتر از يک روز به طول انجامد 
تا فرايند کپک و شــکل گيری قارچ و باکتری صورت نپذيرد. 
به دامی که خوراک آن از نان های کپک زده تهيه شده باشد 
آنتی بيوتيک های قوی تزريق می شود. در نهايت اين ما هستيم 
که از فرآورده های مختلف و البته آلوده دام مصرف می کنيم. 
يعنی يک چرخه معيوب توليد دوباره که شيوع انواع ويروس 

و باکتری نتيجه آن است.»

داليل افزايش پسماند نان در گفت وگو با مردم و كارشناسان

چگونه نان را مظنون هميشگى؛ كيفيت پايين نان
تهيه و نگهدارى 

كنيم
بعد از اينکه نانوايی مورد تأييد 

خود را انتخاب کرديد و با رعايت 
فاصله گذاری های کرونايی نوبت 

به شما رسيد؛ 
بهتر است نان ها را در  پارچه های بزرگ و تميز 1

قرار دهيد. چراکه قرار دادن نان 
در کيسه های پالستيکی باعث 

خمير شدن، کاهش کيفيت نان و 
تسريع در روند بيات آنها می شود. 

اگر قرار است طی چند  روز نان ها را مصرف 2
کنيد، توصيه می شود بعد از 
خنک شدن نان ها را داخل 

کيسه های فريزر قرار دهيد. در 
اين شرايط نان را می توان تا يک 

هفته در فريزر نگه داشت. 
از مصرف نانی که در  سفره های پالستيکی به 3

مدت چند روز باقی مانده اند حتی 
اگر آثاری از کپک زدگی در آنها 
نمی بينيد، جدا خودداری کنيد. 

نان بايد به تعداد و اندازه  مصرف تهيه شود تا هم 4
از کهنه مصرف کردن آنها 

جلوگيری و هم موضوع 
صرفه جويی رعايت شود. 

نگهداری نان در يخچال،  برخالف تصور عموم به 5
بيات شدن آن کمک می کند. 

نان باكيفيت 
مصرف كنيم

نمودار مصرف غذايی در کشور 
بر پايه غالت و مهم ترين فرآورده 
آن يعنی نان شکل گرفته است. 
نان اگر از کيفيت الزم برخوردار 

نباشد به اذعان پزشکان و 
متخصصان تغذيه باعث بروز 

مشکالت جدی گوارشی و انواع 
سرطان می شود. 

نان باکيفيت، رنگ  تيره تری دارد و آن هم به 1
سبب وجود سبوس و استفاده 

کمتر از جوش شيرين و نمک در 
ورآمدن خمير نان است. 

نان نبايد با عنوان برشته،  سوخته باشد. چراکه 2
سوختگی خمير نان ماده سمی 
«آرکريالميد» توليد می کند که 

سرطان زاست. 
ضخامت نان بايد در همه  قسمت های آن يک دست 3

باشد که نشان از خمير مناسب 
در جذب ريزمغذی ها، ويتامين، 

آهن و کلسيم است. 
طعم و بوی خالص نان  می تواند خبر از کميت و 4

کيفيت استفاده از جوش شيرين 
و فرايند سبوس گيری آن دهد. 

نكته ضرورى
 زمان تهيه اين گزارش برای 
شنيدن توضيحات رئيس اتحاديه 

نانوايان درباره چگونگی نظارت بر تهيه 
نان در نانوايی ها بارها با اين اتحاديه 

تماس گرفتيم اما مسئوالن اين 
اتحاديه پاسخگو نبودند. 

سحر جعفريان

  افزايش روزافزون جمعيت در شــهرها و گسترش 
مرز محله ها، روند صعودی تأميــن و مصرف «نان» 
به عنوان الگوی ثابت تغذيه از گروه غالت به ويژه ميان 
اقشار کم درآمد جامعه را همراه دارد. روندی که در پی 
آن در منطقه ۹ با بيش از ۱۶۵ هزار نفر جمعيت، ماهانه 
بيش از ۳۵ هزار کيلوگرم ضايعات نان توليد می شود. 
اين ميزان از ضايعات نان سبب شده تا سومين جايگاه 
توليدی پسماند منطقه، به نان های خشکی اختصاص 
يابد در حالی که نان در فرهنگ ملی و دينی ما ضمن 
اکرام، اسراف و هدررفت آن مذموم شمرده می شود. به 
بهانه همين آمار قابل توجه در گزارش اين هفته ضمن 
گفت وگو با اهالی و کارشناســان شهری و تغذيه به 
بررسی علل افزايش ضايعات نان و جمع آوری نادرست 

آن در منطقه پرداخته ايم.

ورزش
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رفاقتى

 گفت وگو با برترين بازيكن نوجوان راگبى تهران 
كه ساكن محله مهرآبادجنوبى است

هدف؛ رسيدن به تيم ملى
   اين خاصيت ورزش اســت که افراد عالقه مند به رشته های گوناگون در آن، به نوعی 
پرانرژی و فعال هســتند. يک جا آرام و قرار نمی گيرند و بســياری از ويژگی های مثبت 
شــخصيتی ديگر نيز بعد از پرداختن به ورزش، از منظم بودن تا روابط اجتماعی مطلوب 
پشت سرشان رديف می شود. مانند «فرناز حاجی پور» ۱۶ ساله، ساکن محله مهرآبادجنوبی 
که از کاراته و کيوکوشين، حاال اين روزها به راگبی تقريبًا نوپديد رسيده است. از زنگ های 
تفريح در مدرسه و چمن پارک های اطراف خانه شان شروع کرد تا امروز که عنوان برترين 
بازيکن راگبی تهران را از آن خود کرد. يک دهه هشــتادی تمام عيار که می خواهد بعد از 
پوشــيدن پيراهن تيم ملی به عرصه های جهانی راه يابد و افتخارآفرينی کند. او همچنين 
در رشته گرافيک رايانه ای تحصيل می کند و ورزشکار باسواد را بسيار واالتر از ورزشکار 
پولدار می داند. برای همين هيچ گاه درس و ورزش را بر يک ديگر ترجيح نمی دهد. در يک 
روز از پاييز کرونايی با اين نوجوان هم محله ای ورزشــکار در بوستان کوکب به گفت وگو 

نشستيم که در زير با هم می خوانيم. 

سحر جعفريان

از كاراته تا راگبى
فرناز حاجی پور، خوش سخن است اين را می شود 
از همان جمالت اولش فهميد. توپ تخم مرغی راگبی 
را اين دست آن دست می کند و بدون هيچ مقدمه ای 
می رود سر اصل مطلب. می گويد: «۹ سالم بود که به 
پيشنهاد معلم ورزشمان برای استفاده مفيد از انرژی ام 
که می گفتند خيلی زياد اســت، کاراته را به عنوان 
ورزش مورد عالقه ام انتخاب و پيگيری کردم. نزديک 
به ۶ سال کاراته (سبک سنتی و کنترلی) را تمرين 
کردم و مقام های زيادی بين مناطق تهران و استانی 
کسب کردم. بعد به سمت کيوکوشين (کاراته سبک 
آزاد و مدرن) کشــيده شدم. البته با اينکه مقام های 
کشوری خوبی در کيوکوشــين به دست آوردم اما 
بيشتر از ۲ سال وقت صرف آن نکردم؛ چون خيلی 
اتفاقی احساس کردم راگبی، دقيقًا همان رشته ای 
است که می خواهم در آن حرفه ای و افتخارآفرين 
باشم. با چند مربی متخصص تربيت بدنی مشورت 
و خيلی زود آموزش آن را از باشــگاه های محله 

خودمان شروع کردم. تا اينکه سال ۹۵ آموزش 
و پرورش تهران در مدارس طرحی را با نام 

«استعداديابی ورزشی» اجرا کرد که در 
آن طرح به من پيشنهاد حضور در 

تمرين تيم های مهم راگبی تهران 
در مجموعه اســتاديوم آزادی 
را دادند. اجرای اين پيشنهاد 
در سال ۹۷ با همراهی معلم 
آن  که  مدرســه مان  ورزشی 

زمان مربی يکــی از تيم های 
حرفه ای راگبی نوجوانان تهران بود، محقق شد و من 
توانستم با بستن قرارداد با تيم «ويکتور» به ليگ های 
استانی و کشوری راه پيدا کنم و در نخستين حضور 
رسمی مان توانســتيم مقام دوم مسابقات کشوری 
راگبی نوجوانان را کســب کنيــم. همانجا هم بود 

به عنوان بازيکن برتر تهران شناخته شدم.»

تأثير بازار آشفته قيمت بر استعداديابى
از اوضاع آشــفته و نامعلــوم قيمت ها در عرضه 
آموزش ها و امکانات ويژه راگبی نيز می گويد: «برای 
تمرين راگبــی نياز به زمين چمنی داريم که البته 
اگر چمن طبيعی باشــد، بهتر است. با تعدادی از 
دوستانم در اين منطقه برای يک ساعت اجاره زمين 
چمن مصنوعی ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کرده ايم. 
چنــد روز بعد زمين چمن ديگری در منطقه ديگر 
بــا قيمت کمتری اجاره کرديــم. از نظر کيفيت يا 
خدمــات، تفاوتی با هم نداشــتند! حتی می توانم 
اين گونه بگويم کــه زمين چمن مصنوعی گران تر، 
خيلی هم نامرغوب بود. آموزش ها هم چندان خوب 
نيســت به ويژه در رشــته راگبی که تقريبًا رشته 
تازه ای به نظر می رسد. مسئوالن در چنين شرايطی 
بايد به فکر سرمايه گذاری در بخش آموزش باشند. 
يــا مربی ها را برای گــذران دوره های تخصصی به 
کشورهای مبدأ اعزام يا از تجربه مربی های خارجی 
استفاده کنند تا عالقه مندان و صاحبان استعدادها 
هم در آينده حرفی برای گفتن داشــته باشــند.» 
او ادامه می دهد: «بســياری از استعدادها از سوی 
مســئوالن جدی گرفته نمی شــوند. استعدادهايی 
که به طور حتم از نظر مادی و معنوی برای جامعه 
سودآوری خواهند داشــت. کسی هم اگر بخواهد، 
اســتعدادش را پرورش دهد بايد هــزاران خرج و 
مخــارج را تحمل کند. اينجاســت که بحث کمک 

هزينه و اسپانسريابی می تواند راهگشا باشد.»

تاريخ نامعلوم پيداش راگبى
تاريخچه قابل استنادی از رشته ورزشی راگبی 
جز ابداع اتفاقی آن توسط يک دانش آموز انگليسی 
در مدرســه راگبی مطرح نشده اســت. اين رشته 
ورزشــی، متفــاوت از فوتبال آمريکايی اســت که 
تفاوت های آن شــامل نوع لبــاس، قوانين و تعداد 
بازيکنــان می شــود. زمان پيدايش آن به اواســط 
قرن ۱۹ ميالدی بازمی گردد. رشته ای که از همان 
روزهای اول به ۲ بخش کلــی راگبی چمنی (۱۵ 
نفره، ۱۳ نفره) و راگبی ســاحلی تقسيم شد. البته 
تگ راگبی به عنوان رشــته ای جداگانه که بيشــتر 
جنبه تفريح، سرگرمی و آموزش به کودکان را دارد 
نيز می تواند يکی ديگر از بخش های رشته ورزشی 
راگبی محســوب شــود که قوانيــن متفاوت تری 
هــم دارد. امــا تاريخچه راگبی در ايــران با فراز و 
فرودهايی مواجه بود که می توان آن را در ۲ بخش 
قبــل از پيروزی انقالب اســالمی به طور محدود و 
بعد از پيروزی انقالب اســالمی از اواسط دهه ۷۰ 
خورشــيدی بررسی کرد. البته تاکنون فعاليت های 
رســمی راگبی در ايران در قالب انجمن و زير نظر 
فدراسيون انجمن های ورزشی ادامه داشته که اين 
خود از ســوی بسياری از کارشناسان تربيت بدنی و 
ورزش مورد نقد بوده اســت. زمين بازی راگبی در 
ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ مترمربع تعيين شده که توپ ۵۰۰ 
گرمی آن در دســت بازيکنان ۲ تيم با پاســکاری 
بايد به «ترای» ۵ امتيازی يا گل ۳ امتيازی تبديل 
شــود. حلقه تجمعی، پنالتی، ضربــه ازاد، دفاع و 
حمله، هاف بک، اوت و تکل از جمله قوانين مشــابه 

راگبی با ورزش هايی مانند فوتبال است. 

تالش براى مسابقات انتخابى تيم ملى
حاجی پور صحبت هايش به اينجا که می رســد از 
يک افسوس می گويد که بعد از اين تمام سعی اش را 
می کند تا خيلی زود با اميد و تالش به واقعيت تبديلش 
کند. او می گويد: «بعد از آن مسابقات کشوری ۹۸ قرار 
شد برای مسابقات انتخابی تيم ملی خودمان را آماده 
کنيم که متأسفانه به دليل شيوع بيماری کرونا اين 
اتفاق ســال گذشته نيفتاد و حاال قرار است زمستان 
امسال به هدفم برسم. در حال حاضر برنامه ام اين طور 
است که ۲ روز هفته تمرين تيمی دارم، هر روز يک 
ســاعت دوندگی نرم و ساعتی هم حضور در کالس 
آنالين حرکت های هوازی را بايد داشته باشم تا بدنم 
برای اردوها آماده بماند. به هر حال برای رســيدن به 
اهدافم در ورزش بايد سختی هايی را هم تحمل کنم. 
دلــم می خواهد روزی با پيراهن تيم ملی در المپيک 
شرکت کنم.» گره کوچکی به ابروهايش می اندازد و 
ادامه می دهد: «واقعيت اين اســت که امکانات قابل 
قبولــی در محله های جنوبی پايتخــت وجود ندارد. 
به طور مثال باشگاهی که آموزش تخصصی ارائه دهد 
يــا فضايی که ما بتوانيم خيلی راحت و آزاد دوندگی 
کنيم. خيلی از روزها که می خواهم با دوســتانم نيم 
ساعتی را بدوم، پارک مناسبی پيدا نمی کنيم يا اگر 
هم باشــد برخورد برخی ها طوری است که انگار ما 
داريم کار اشتباهی را انجام می دهيم. اتفاقًا يکبار که 
در حال دويدن در پــارک کوکب روبه روی منزلمان 
بودم يکی دو نفر از دختران هم سن و سالم جلو آمدند 
و علت دوندگی های  و حرکاتم را پرســيدند. من هم 
به طور کامل رشــته راگبی را برايشان توضيح دادم. 
بعد از آن چند مرتبــه ای پيش آمد که آموزش های 

مختصری به آنها ارائه دهم.»

امکانات قابل قبولی در 
محله های جنوبی پايتخت 
وجود ندارد. به طور مثال 
باشگاهی که آموزش تخصصی 
ارائه دهد يا فضايی که ما 
بتوانيم خيلی راحت و آزاد 
دوندگی کنيم. خيلی از روزها 
که می خواهم با دوستانم نيم 
ساعتی را بدوم، پارک مناسبی 
پيدا نمی کنيم يا اگر هم باشد 
برخورد برخی ها طوری است 
که انگار ما داريم کار اشتباهی 
را انجام می دهيم
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2 حصارك در يك شهر
در جلد نخست «جغرافيای تاريخی شميران» از ۲ «حصارک» نام برده شده است، يکی 
حصــارک «تجريش» و ديگری حصارک «کن». «مرتضی حصارکی» از اهالی قديمی محله 
حصارک، می گويد: «محله حصارک کنونی همان حصارک کن قديم اســت که از شمال به 
رشته کوه های «توچال»، از جنوب به جاده قديم کن به تجريش، از شرق به «مرادآباد» و از 
غرب به زمين های کن می رسد و تا تجريش حدود ۱۸ کيلومتر فاصله دارد. در ده حصارک 
در گذشته غالت، انار، انجير، گيالس، هلو، آلبالو، گردو و توت وجود داشت و در زمين هايش 
انواع صيفی، توت فرنگی می کاشــتند.» از روستای حصارک، قنات های زيادی عبور می کرد 
که به قنات «سر قبرستان»، قنات «حسينيه» و قنات «باغ نو» شهرت داشتند. البته اهالی 
از آب دره «دو چناران» هم اســتفاده می کردند و به گفته ســاکنان قديمی ۲ ســهم از ۹ 
سهم اراضی و باغ ها وقف حضرت «سيدالشهدا»(ع) و ۷ سهم آن متعلق به آقايان و خانم ها 
«الجوردزاده»، حاج «حسن اردبيلی»، حاجيه «ساره خانم»، «مالهادی» و حاجيه «توران 
بلورچــی» بود. البته ايــن روزها از آن باغ ها و قنات ها چيز زيادی باقی نمانده اســت و ده 
حصارک به محله حصارک تبديل شــده و حدود ۱۴ هزار نفر در آن سکونت دارند. دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد «علوم و تحقيقات» نيز در مجاورت آن قرار دارد. 

مريم باقرپور

آزاد اسالمی واحد «علوم و تحقيقات» نيز در مجاورت آن قرار دارد. 
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 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح:  منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی
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فاطمه نصيری ها

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 شورای سردبيری: مهدی  عليپور
                            سروش جنابی
                             زکيه سعيدی

تقويم محله

6 راهكار براى جلوگيرى
 از سرقت منزل

اين روزها سرقت از منازل افزايش يافته است. يکی 
از داليل اين موضوع را می توان بی احتياطی شهروندان 
دانست. در زير راهکارهای جلوگيری از سرقت منازل 

آمده است. 
۱- افزايــش ضريــب ايمنی و حفاظتــی منزل با 
نصب دوربيــن، آالرم هشــدار الکترونيکی، پرده های 
الکترونيکــی، نصب حفاظ پنجره هــا به ويژه در طبقه 
اول، مرتفع کردن ديوار يا نصب نرده های آهنی مقاوم 
روی ديوار، اســتفاده از قفل های کتابی، نصب حفاظ 
آکاردئونی روی در ورودی، زدن قفل روی در پشت بام، 

نصب چراغ يا المپ های زمان دار. 
۲- از نگه داشــتن وجه نقــد، دالر و طال در منزل 

به طور جدی خود داری شود. 
۳- هنگام خــروج از منزل حتی برای چند دقيقه، 
درهــای آپارتمان را قفل کنيد. چون ســارقان پس از 
کمين و زاغ زنی، هنگام خروج ســاکنان و اطمينان از 
خالی بودن، با سرعت وارد منزل شده و درفاصله زمانی 

۲ تا ۵ دقيقه، اقدام به سرقت می کنند. 
۴- از قــرار دادن نرد بان و چهار پايه در کنار ديوار 

حياط خودداری شود. 
۵ - از ورود افراد ناشناس تحت عنوان فالگير، کمک 
به خيريه، متکدی و غيره به داخل آپارتمان جلوگيری 

شود. 
۶ - نســبت به تعويض قفل هايــی که کليد يدکی 
آنها گم شــده، يا در اختيار ديگران بوده و تغيير مکان 

داده ايد، اقدام کنيد. 
سرهنگ محمود مالمير
 رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانسر

در پهنه غربى پايتخت 5 تا 14 آبان ماه
 اتفاق هاى زيادى افتاده كه در زير به برخى 

از اين رويدادها اشاره شده است.
۶ آبان ماه سال ۱۳۹۶، شهردار وقت منطقه  ۹، از تبديل جنگل های توت به بوســتان منطقه9
جنگلی خبر داد و گفت: «برای حفظ پيوند 
شهروندان با فضای سبز شهری و نيز افزايش تفرجگاه ها 
و فضاهای تفريحی شهری و توسعه پارک های جنگلی، 
۵ هزار مترمربــع از جنگل های توت در ضلع شــرقی 

ميدان «فتح» به بوستان جنگلی تبديل می شود.»

۱۱ آبان ماه ۱۳۸۷، عمليات ساخت فضای  سبز بوســتان «بهار» تهرانســر آغاز شد. منطقه21
عمليات عمرانی ســاخت بوســتان بهار با 
مساحتی بالغ بر نيم هکتار به پيشنهاد و طراحی اداره 
فضای سبز منطقه ۲۱ و به همت معاونت فنی و عمرانی 
در بلوار «ياس» واقــع در محله ۲ کليد خورد و اواخر 

آذرماه به بهره برداری رسيد. 

۶ آبان ماه ســال ۱۳۸۶، ساخت پايانه های  شــهرک «شــهيد باقــری» و خيابــان منطقه22
«هوانيروز» در منطقه ۲۲ آغاز شد. در آن 
تاريخ، بيش از ۲۳ پروژه عمرانی در منطقه۲۲ شهرداری 
در دســت ســاخت بود که اين ۲ پايانه ها شامل آنها 
می شد. پايانه ها بر اساس ارزيابی و شناسايی محل های 
پر  تردد از سوی معاونت حمل ونقل شهرداری انتخاب و 
پيش بينی شــد با هزينه ای بالغ بــر ۲ ميليارد و۷۰۰ 

ميليون ريال ساخته شود. 

يادداشت
مناسب سازى 34 بوستان براى نابينايان

آيا می دانيد که در تکه بيســت و يکم پايتخت، ۳۴ بوستان برای نابينايان مناسب سازی 
شده اســت. بوستان «شهدای گمنام» در بلوار «نيلوفر» تهرانسر، بوستان «نرگس» واقع در 
ميدان «کمال الملک»، بوستان «رئيسعلی دلواری» در کيلومتر ۷ بزرگراه «شهيد لشکری» 
و بوستان «مريم» در خيابان «شيشه مينا» شهرک «آزادی» از پارک های مناسب سازی شده 
برای عبور و اســتفاده روشندالن است. بوستان «شهدای خبرنگار» هم از ديگر بوستان های 

پيش بينی شده برای مناسب سازی به شمار می آيد.  

منطقه21آيا مى  دانستيد

آش سرماخوردگى با كدوحلوايى 

منطقه22آموزشكده محله

«کدو حلوايی»، از محصوالتی است که در 
فصل پاييز بيشــتر به چشم می خورد. با کدو 
حلوايی می توان غذاهــای زيادی پخت. اين 
ماده غذايی به ســبب ويتامين «آ» برای بدن 
مفيد بوده و برای مواردی مانند سرماخوردگی، 
دستگاه گوارش و نرم شدن صدا بسيار مفيد 
اســت. يکی از غذاهايی کــه می توان با کدو 
حلوايی درســت کرد، آش آن اســت که به 
دليل ترکيب با انواع حبوبات برای بدن مغذی 
اســت و در فصل پاييز و سرما می تواند برای 

سرماخوردگی مفيد باشد. 

مواد الزم: 
کدو حلوايی  ـ يــک ليوان، عدس ـ نصف 
پيمانه، لوبيا چشم بلبلیـ  نصف پيمانه، ماش ـ 
نصف پيمانه، شويد خشک يا تازه ـ مقداری، 
بلغور گندم ـ يــک پيمانه، روغــن کنجد يا 
زيتون ـ مقداری، پياز ـ يک عدد، نمک، فلفل 

و زردچوبه به مقدار الزم. 
طرز تهيه: حبوبات را از قبل خيس کرده 
و ســپس با مقداری آب بپزيد. بلغور گندم را 
جداگانه پخته شــود. کدو حلوايی را به شکل 
نگينی يا رنده شــده آماده کنيد. پس از تهيه 
مواد اوليه و پخت آن، مانند همه آش ها مواد 
را به هم اضافه و در ادامه کدو حلوايی را داخل 
ظــرف بريزيد تا بپــزد. در ادامه 
ادويه هــا را اضافه کنيد. در پايان 
می توان اين آش را با پياز داغ تزيين کرد. 
نازيال نجاتی، دبير کانون
 سبک زندگی خانه  فرهنگ   اميرکبير

تخريب پل مقابل مسجد
در خيابان «جنت آباد»  منطقه 5
«آل  مســجد  مقابــل  جنوبــی، 
صادق»(ع) پلی وجود دارد که سال ها 
پيش ســاخته شــده و اکنــون از 
ميله های پل تنها ۲ ميله باقی مانده و 
مابقی شکسته شده است. به همين 
دليل سالمندان و معلوالن نمی توانند 
از پــل عبــور کنند. از مســئوالن 
شهرداری درخواست می شود به اين 

مشکل رسيدگی کنند.
 رامين علی ياری 
 محله شاهين جنوبی

سردرگمى در ميدان فتح 
در  «فتح»  ميدان  منطقه 9
گذشــته يکی از معابری بود که به 
راحتی رانندگان می توانستند از آنجا 
بــه بزرگــراه فتــح يــا بزرگــراه 
دسترسی  شهيد«آيت اهللا  سعيدی» 
داشته و حتی با نبود تابلوی راهنمايی 
و رانندگی مسير خود را پيدا کنند. 
امــا اين روزها وقتی افــراد وارد اين 
سردرگمی  دچار  می شــوند  ميدان 
می شوند. به همين دليل شاهد توقف 
ناگهانی خودروها و حتی حرکت های 
خالف هستيم. کاش تابلوهايی که در 
اين مسير نصب می شود، واضح تر بود 
تا رانندگان ناآشنا بهتر بتوانند مسير 

خود را پيدا کنند. 
سحراب کاظمی 
 سی متری جی

فروش مواد در بوستان
در ماه هــای اخيــر،  منطقه 21
بوستان «نرگس» به محل خريد و 
فروش موادمخدر تبديل شده است. 
بارها شاهد فروش مواد بين جوانان 
بوده ام. با توجه به فعاليت های قابل 
توجه کالنتری «تهرانسر» از رئيس 
کالنتری درخواست می شود به اين 
موضوع هم توجه کنند تا اين مکان 
به محلی امــن برای همــه اهالی 

تبديل شود. 
ايمان کامرانی
محله تهرانسر

تابلوها ميان شاخ و برگ 
درختان

«شــهيد  بزرگراه  منطقه 22 در 
خرازی»، برخی تابلوهای راهنمايی 
و رانندگی در مســير ميانی نصب 
شــده اند، اين درحالی است که در 
اين مســير، انواع درختان توت هم 
کاشته شده اند. در برخی محدوده ها 
تابلوها پشت درختان مانده و وديده 
تقاضای  مســئوالن  از  نمی شــود. 

رسيدگی داريم. 
رامين کرمی 
 محله شهرک
 دانشگاه شريف 

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

را به هم اضافه و در ادامه کدو حلوايی را داخل  به خيريه، متکدی و غيره به داخل آپارتمان جلوگيری 

 - نســبت به تعويض قفل هايــی که کليد يدکی 
آنها گم شــده، يا در اختيار ديگران بوده و تغيير مکان 

سرهنگ محمود مالمير
 تهرانسر


