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ماجراى آبگوشت خورى 
با پهلوان تختى در حمام

حاج محمد اشكى روايت هاى جذابى
از گرمابه هاى شرق تهران دارد

مراسم تشييع پيكر مطهر شهيدامر به معروف و نهى از منكر
در تهرانپارس برگزار شد

پروژه هاى مشاركتى شاخصى در سيزدهمين تكه پايتخت 
كليد خورده  است

مراســم تشييع پيکر مطهر پاسدار بســيجی شهيد «محمد 
محمدی» با حضور مسئوالن، خانواده شهدا و عموم مردم، از 
مقابل منزل اين شهيد واالمقام واقع در تهرانپارس برگزار شد...

اگرچه شيوع ويروس منحوس کرونا بر موضوعات مختلف سايه 
انداخته اما در همين وانفســا در شرقی ترين منطقه پايتخت، 
طرح های بزرگ و کوچکی در حال اجرا است که متولی اصلی 
آنها شهرداری با مشارکت سرمايه گذاران است. سرمايه گذرانی 
که به ياری شــهر آمده  و گوشــه ای از کار را گرفته اند تا با 

حضورشان به محله های شهر رونق دوباره ببخشند...

خداحافظى تلخ 
با «محمد»
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طرح «خيالستان زندگی» در بزرگراه 
امــام علی(ع) بــرای رفــع محدوديت 
فضا هــای عمومی تهران اجرا می شــود. 
«مهناز اســتقامتی» شــهردارمنطقه ۸ 
دراين باره گفت: «اين طرح حدفاصل پل 
ستاری تا پل حيدری بنا خواهدشد و با 
محله های سبالن و لشکر ارتباط مستقيم 
و با محله  هــای تســليحات و وحيديه 
ارتبــاط غيرمســتقيم دارد.» او درباره 
اينکه اين دو محور، با عرشه ای از پل به 
فاصله ۲۵هزار مترمربع، روی بزرگراه امام 

علی(ع) به هم پيوند می خورند، ادامه داد: «اين پروژه فرامنطقه ای است و تا 
به حال در ايران، چنين پلی برای فضای ســبز و تفرجگاه ايجاد نشده است. 
برای اجرای اين طرح، همه جهات از جمله نما، پوشش گياهی، دسترسی و 
ايجاد امنيت الزم بررسی و پيش بينی شده و تالش ما اين است که حداکثر 
تا يک سال و نيم آينده، طرح خيالستان زندگی را به بهره برداری برسانيم.» او 

درباره کمبود فضا های عمومی در حاشيه 
بزرگراه امام علی(ع) گفت: «منطقه ۸ با 
تراکم زياد جمعيت، باکمبود فضای سبز 
روبه روســت. بنابراين تالش شده که با 
رويکرد های جديد، اقدامات مناسبی برای 
رفع اين مشکالت توسط مديريت شهری 
انجام شود.» استقامتی افزود: «پروژه های 
عمرانی در دست ساخت در اين منطقه 
با هدف افزايش رفاه و آســودگی بيشتر 
شــهروندان برنامه ريزی و اجرايی شده و 
اميدواريم با تکميل و بهره برداری از اين 
طرح ها، شــعار امسال شهرداری مبنی بر «تهران شهری برای همه» را جامه 
عمل بپوشانيم.»شهردار منطقه۸ تأکيدکرد: «اعتبارات اجرای اين طرح آماده 
و پيمانکار نيز مشخص شده و در آينده نزديک تجهيزات کارگاهی در محل 
استقرار می يابد. همچنين در کنار اجرای اين پروژه، پارکينگ زيرسطحی ۱۰۰ 

واحدی نيز در نظر گرفته شده است.»

تيتر يك

«خيالستان زندگى» پلى براى حيات شهر

تغذيه متفاوت40 هزار اصله درخت 
بيش از ۴۰ هزار اصله درخت منطقه ۱۳ با استفاده از 
محلول های غنی، تغذيه می شود. «سيد مهدی صالح زاده» 
معاون خدمات شهری و محيط زيست شهردار منطقه۱۳ 
ضمن تأکيد بر لزوم حفظ و نگهداری درختان شهر تهران، 
گفــت: «با توجه به فقر عناصر غذايی خاک های ايران در 
ســال های اخير و به تبع آن مشکالت تغذيه ای درختان، 
روش های کوددهی مناسب برای افزايش مقاومت طبيعی 
گياهان و حفاظت از آنها در مقابل آفات و بيماری ها امری 
ضروری است.» او افزود: «با برنامه ريزی های صورت گرفته 
توسط تيم کارشناســی مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه، تغذيه درختان 
درفصل پاييز و قبل از خزان درختان، برای تأمين عناصر مورد نياز وجلوگيری از خسارات ناشی 
از سرمای زمستان و بهاره و شادابی آنها در اوايل فصل رشد در دستورکار قرار گرفته است.» او 
ادامه داد: «براين اساس بيش از ۴۰ هزار اصله درخت چنار، اقاقيا و نارون فضای سبز منطقه ۱۳ 

با استفاده از کودهای سولفات آهن و N. P. K محلول پاشی می شود.»

ساخت سرويس بهداشتى در بوستان ها
بيش از ۲۰ چشمه ســرويس بهداشتی تا پايان سال 
در بوستان های منطقه ۴ به بهره برداری می رسد. «  مهدی 
پورشاســب» معاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه ۴ 
درباره اجرای طرح ســاخت و مرمت سرويس بهداشتی 
عمومی در بوستان ها گفت: «برای افزايش خدمت رسانی 
به شــهروندان و حفظ و ارتقای بهداشت عمومی، پروژه 
ســاخت ۲۰ چشمه سرويس بهداشــتی عمومی در باغ 
پرندگان تهران، بوستان پليس و بوستان شهيد ياسينی 
آغاز شــده و تا پايان ســال به پايان می رسد.» او با بيان 
اينکه مرمت و ايجاد آبخوری  در بوستان ها و معابر منطقه هم در دستور کار قرار گرفته افزود: «با 
توجه به شيوع ويروس کرونا و لزوم توجه بيشتر به بهداشت عمومی شهروندان به ويژه کودکان 
و نوجوانان، بازسازی و رفع مشکالت سرويس های بهداشتی و آبخوری بوستان ها نيز آغاز شده 
است.» به گفته پورشاسب، سال گذشته ۶۰ چشمه سرويس بهداشتی در بوستان های شقايق، 

سمرقندی، پليس، رسالت و بوستان جنگلی لويزان و پايانه رسالت ساخته شده است.“

چهره خبر

معاون اجتماعى و فرهنگى 
شهردار منطقه 15 خبر داد 

اجراى طرح «محله 
دوستدار كودك» 

يادداشت

تهران، نيازمند 
قوانين تازه

منطقه15

منطقه8

تهران به عنوان يک کالنشهر که با رشد 
فزاينده  تردد روزانه روبه روســت نيازمند 
يک برنامه راهبردی بلندمدت است. اين 
شهر تاکنون برنامه های متعددی را تجربه 
کرده که با تغييرات مديريتی، اجرای اين 
برنامه هــا دچار افت و خيــز قابل توجهی 
بوده اســت. به باور من يکی از مهم ترين 
اموری که بايد برای رفع مسائل اين شهر 
بزرگ مورد توجــه قرار گيرد تدوين يک 
برنامه راهبردی با مدت اثر طوالنی است 
و اين حاصل نمی شــود مگــر اينکه يک 
کميته يا کارگروه جــدی برای طراحی، 
تدويــن و اجرای اين برنامه در ســطوح 
کالن مديريتــی در آن تدوين شــود که 
اين خــود نيازمند ايجــاد قوانينی برای 
ضمانت اجرايی آن اســت. مديريت واحد 
برای اجرای برنامه ها می تواند مشــکالت 
ديگــری از قبيل آلودگی هــوا و افرايش 
مرگ و مير ناشــی از آن، کمبود وسايل 
حمل ونقل عمومی و سرگردانی مردم در 
ايستگاه های مترو و اتوبوس، تخريب منابع 
طبيعی و محيط زيســت را کاهش دهد. 
از طرف ديگر رشــد فزاينده آسيب های 
اجتماعی و نبودن يک متولی مشــخص 
بــرای رفع آنها مشــکل ديگری اســت 
که بايــد برای رفع آن فکــری کرد. رفع 
مسائل و آسيب های اجتماعی نياز به يک 
تحول جــدی در قوانين و تعيين وظايف 
برای نهادهای مختلف مســئول در زمينه 
آسيب های اجتماعی است و تهران بدون 
اين تحول همچنان با اين آسيب ها روبه رو 
خواهــد بــود. مهاجرت هــای بی رويه به 
تهران و افزايش غيرقابل کنترل جمعيت 
و حاشيه نشــينی اطراف تهران هم مزيد 
بر علت شــده و مشکالت ساماندهی اين 
مناطق حجم زيادی از ســر ريز مشکالت 
اين نواحی به تهران را گريز ناپذير می کند. 
به عقيــده مــن ســاماندهی اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی و... در مناطق حاشيه 
تهران يکی از مســائلی اســت که به طور 
مســتقيم و مؤثر بر روی مسائل تهران و 
کاهش آنها اثر گذار خواهد بود. بالتکليفی 
حريم شــهر تهران با برخی روســتاها و 
بخش ها و شهرهای اطراف آنکه از دو سو 
به مردم ســاکن در اين مناطق خسارت 
وارد کــرده و آنهــا را از دريافت خدمات 
مناسب محروم می کند از جمله مشکالت 
اين بخش است. مسئله ساخت وساز ايمن 
و بــا در نظر گرفتن صرفه و صالح شــهر 
و شهروندان هم مهم است. مسائلی مثل 
بافت های فرســوده يک هشــدار مستمر 
بــرای احتمال حــوادث طبيعــی مثل 
زلزله ايجاد کرده اســت که پيشــگيری 
از خســارات احتمالی در ساماندهی اين 
بافت هــا و رعايت قوانين مهندســی در 
ساخت وسازهای فعلی شهر است. به اين 
فهرســت می توان موارد ديگــری را نيز 
افزود اما نکته مهم و اساســی برای حل 
آنها تعيين دقيق وظايــف قانونی و رفع 

موانع اجرای اين قوانين است. 

ايجاد مسير دوچرخه  در خيابان هاى پاسدارگمنام و بيدى
مســير دوچرخه ســواری و پياده رو در محدوده غرب 
منطقه۱۴ درحال ساخت اســت. «محمد ظرافتی کيا» 
معاون فنی و عمران شــهردار منطقه۱۴دراين باره گفت: 
«اين مســير در ۳ محور غــرب بزرگراه امــام علی(ع)، 
خيابان های پاســدار گمنام و بيدی ايجاد شده است.» او 
افزود: «همچنين خيابان های شــاه آبادی، گل شــناس، 
هجرت، رحيمی، پاســدار گمنام و بلوار ده حقی از جمله 
معابر پر رفت وآمد اين منطقه هســتند که برای تشويق 
شهروندان به استفاده از اين وسيله نقليه پاک، ايجاد مسير 
دوچرخه ســواری در اين معابر را مدنظر قرار داده ايم.» او ادامه داد: «برای انتخاب مســيرهای 
دوچرخه ســواری معيارهای مختلفی از جمله نزديکی ايستگاه های اتوبوس و مترو و همچنين 
مراکز خريد در اين خيابان ها مدنظر ما بوده اســت.» معاون فنی و عمران شــهردار منطقه۱۴ 

تأکيدکرد: «اين مسير دوچرخه سواری ۱۸ کيلومتر طول دارد.»

 مسير دوچرخه  در خيابان هاى پاسدارگمنام

طرح «دوســتدار کودک» در 
مقياس محلــه ای منطقه ۱۵ 
اجــرا می شــود. «اکبــر مختاری» 
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار 
منطقه ۱۵ دراين باره می گويد: «در 
اجــرای اين طرح، احصــا و اجرای 
برنامه عملياتــی به طور کامل با در 
نظر گرفتن شرايط کالبدی، فيزيکی 
و اقتضايی مناطق صورت می پذيرد 
و با توجه به ظرفيت، فضا و امکانات 
کافــی در منطقــه ۱۵، دارا بودن 
بوســتان های مفرح و امن، فضاهای 
تفريحی و آموزشــی مناســب، اين 
منطقــه به عنوان منطقه دوســتدار 
او  معرفــی شده اســت.»  کــودک 
می افزايد: «بر اين  اساس قرار است 
به زودی ســاز و کارهای اجرای اين 
طرح در منطقه آغاز شود.» او ضمن 
اســتقبال شــهرداری منطقه۱۵ از 
اجرای ايــن طرح ادامــه می دهد: 
«اجرای طرح محله دوستدار کودک 
در منطقه ۱۵ که دارای مراکز مهم 
ويــژه کودکان از جملــه مرکز پرتو 
برای کــودکان کار و مرکــز باغچه 

نابينايان)  (مرکز  حواس 
دارد  اســت، ضــرورت 
نيازهــای ايــن گروه از 
کــودکان شــهر هم در 

اين طرح  اجرای 
و  بررســی 
الزم  امکانات 
آنها  بــرای 
هــم  ا فر

شود.»
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قطع 35 اصله درخت 
در محله مجيديه!  

هفتــه گذشــته و در 
اقدامــی عجيــب حدود 
در  درخــت  اصلــه   ۳۵
محله مجيديه قطع شد. 
اسماعيلی»  «عبدالحميد 
مجيديه  محله  شــورايار 

دراين باره می گويد: «اين درختان حدود ۴۰ 
ســال پيش در زمينی در خيابان ۱۶ متری 
دوم، باالتــر از بازار ميــوه و تره بار مجيديه، 
نبش خيابان نســرين کاشته شده بودند. به 
گفته اهالــی قديمی  محلــه، صاحب زمين 
جزو مالکينی بوده که در سال های پيروزی 
انقالب اســالمی به خارج از کشــور رفته و 
زمينش مصادره شده است. اين زمين بعدها 
به شخص يا نهادی واگذار شده و حاال صاحب 
پيدا کرده اســت. صاحب زمين که هويتش 
برای اهالی نامشــخص است، هفته گذشته 
در اقدامی غيرمســئوالنه درختان اين زمين 
را قطع کرد. او به اهالی که نســبت به قطع 
درختان اعتراض داشــته اند گفته اســت که 
حکم قضايی برای اين کار دارد.» او می افزايد: 
«صاحب زمين به اهالی اجازه عکســبرداری 
و فيلمبرداری از قطع شــدن درختان را نداد 
و برای ما ســؤال است که با توجه به اهميت 
وجود درختان و فضای ســبز در پاکســازی 
هوا و حفظ محيط زيســت و تأکيد مقامات 
اجرايی و شــهرداری مبنی بــر اينکه قطع 
درخت غيرقانونی اســت و مجازات شديدی 
دارد چطور در روز روشــن يک نفر توانسته 
اين همــه درخت را قطع کند و هيچ مقام و 
نهاد اجرايی معترض نشــده است. اميدواريم 

مسئوالن رسيدگی کنند.»

خبر شورايارى

خبر خطى

    20627
 مترمربع از بوستان دكتر 
معين منطقه14 آبيارى 

بارانى مى شود. اين طرح 
براى صرفه جويى در 

مصرف آب درحال اجرا 
ست. 

  19000
 متر از كانال ها و 

مسيل هاى اصلى و فرعى 
روباز و سرپوشيده 
منطقه15 در خيابان 
17شهريور با هدف 

جلوگيرى از آبگرفتگى 
احتمالى معابر در فصل 
بارندگى اليروبى شد. 

   2000
كيسه پارچه اى رايگان 

در فاز دوم طرح 
نانوايى هاى دوستدار 

محيط زيست در محله هاى 
منطقه13 توزيع مى شود. 
اين طرح با هدف حفاظت 
از محيط زيست، اكنون 

در حال اجراست و تا آذر 
ماه ادامه دارد. 

   1300
مترمكعب گنجايش مخزن 
آبى خواهدبود كه قرار 
است در تقاطع خيابان 
مسيل باختر و خيابان 
ثانى منطقه 8 جانمايى 
شود. اين مخزن نياز 
آب روزانه منطقه را 

در مواقع بحران تأمين 
مى كند. 

 

دوشنبه هاى سالمندى ميزبان گنجينه هاى شهر
دوشنبه های ســالمندی با هدف تکريم گنجينه های شهر در منطقه ۸ 
برگزار می شــود. «جعفر اميرآبادی زاده» دراين باره گفت: «هفته گذشــته 
افتتاحيه برنامه های دوشنبه های سالمندی مناطق ۲۲ گانه به ميزبانی اداره 
ســالمت منطقه ۸ در باغ موزه مينياتور با هدف حفظ سالمت شهروندان و 
سالمندان به صورت مجازی برگزار شد.» او ادامه داد: «اين برنامه با رونمايی 
از طرح بازيکده سالمندی، اجرای مسابقه حافظه برتر و شمارش معکوس، 
تجليل از دبيران کانون های ســالمت منتخب، معرفی ســالمندان نخبه و 
هنرمنــد منطقه و اجرای گروه کر همراه بود.» او با تأکيد بر لزوم تکريم و 
توجه به سالمندان در ايام شيوع ويروس کرونا افزود: «از زمان شيوع کرونا 
تاکنون خدمات مختلفی برای ســالمندان در محله ها ارائه شده که انجام 
خريدهای روزانه ســالمندان به ويژه تهيه دارو و اقالم بهداشــتی، تماس با 
آنها و دلجويی از ســالمندان تنها و خودسرپرست و رسيدگی به ساير نيازهای آنها در اولويت برنامه 

کانون های سالمت قرار گرفته است.»

فرهنگسراى اخالق ميزبان جشنواره«خوبى، زيباست»
نخستين جشنواره «خوبی، زيباست» از سوی فرهنگسرای اخالق در فضای مجازی برگزار می شود. «مرضيه خسروی 
بروجنی» دبير اجرايی اين جشــنواره و رئيس فرهنگســرای اخالق دراين باره گفت: «اين جشــنواره برای ارتقای فرهنگ 
شــهروندی و به تصويرکشيدن ايده های شهروندان با مصاديق اخالق شــهروندی اجرا می شود.» او افزود: «نهادينه کردن 
تجلی اخالق شهروندی و احترام به حقوق ديگران و بهبود فرهنگ شهروندی از جمله نوع دوستی، مهربانی، قانون مداری، 
همســايه داری، صله رحم، حمايت از مظلوم، احســان و کرم، اميد به آينده و شادابی و نشاط از جمله اهداف اين جشنواره 
اســت.» او ادامه داد: شرکت کنندگان می توانند در رشته های کليپ، اســتوری موشن و عکس نوشته و در بخش های آزاد 
وهمچنين کانون های توليد محتوا با همکاری مرکز مشارکت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مصاديق اخالقی 
از جمله توکل، صبر و بردباری، وظيفه شناسی، صداقت، امانتداری، مهرورزی، مشورت، حيا و پاکدامنی، فروتنی، وفای به 
عهد، حسن خلق، بخشش و سخاوتمندی، مشارکت و همکاری، مدارا و مراعات، انصاف و گذشت، خردورزی، حفظ آبروی 
ديگران، صله رحم و احترام به والدين را در اين ۳ قالب توليد و به دبيرخانه جشنواره ارسال کنند.» خسروی بروجنی گفت: 
«خالقيت در توليد آثار، انتقال مفهوم و کيفيت توليدات از شاخص های ارزيابی آثار است که در هر زمينه ۳ نفرانتخاب و در 
آيين اختتاميه جشنواره که همزمان با ميالد پيامبر مهربانی ها برگزار می شود، منتخبان جوايز نقدی تا ۷ ميليون ريال همراه 
با لوح تقدير دريافت می کنند. همچنين آثار برگزيده جشنواره با هشتگ های #خوبی_زيباست، #روز_اخالق_و_مهرورزی 
و #ميالد_پيامبر_اسالم در فضای مجازی منتشر خواهدشد.» عالقه مندان برای شرکت در اين جشنواره می توانند آثار خود 
را تا ۸ آبان ماه همراه با ذکر مشخصات، از طريق نرم افزار واتساپ به شماره ۰۹۲۱۶۵۴۵۷۸۴ دبيرخانه جشنواره بفرستند. 

بزرگراه ياسينى مسير  تردد در مواقع بحران شد
مسير اضطراری ويژه شرايط بحرانی منطقه۱۳ در بزرگراه شهيد ياسينی 
انتخــاب و تابلوی معرفی آن نصب شــد. «مرتضی رحمان زاده» شــهردار 
منطقــه۱۳ با بيان اينکه در صورت وقوع حــوادث غيرمترقبه مانند زلزله 
در مناطق شــهری و ايجاد خسارت به شبکه معابر يا تجميع آوار، ظرفيت 
شــبکه راه ها کاهش می يابد، افزود: «با توجه بــه اجرای عمليات امدادی 
و  تردد خودروهای امدادی درون و برون شــهری به ســمت محل حادثه و 
رفت وآمد شــهروندان، مشخص شدن نقشه راه های اضطراری و جدا کردن 
مســير خودروهای امدادی از خودروهای شخصی نياز است.» او ادامه داد: 
«از اين رو نقشه های راه های اضطراری توسط سازمان پيشگيری و مديريت 
بحران تهيه شــده که براساس اين نقشــه، يکی از مسيرهای اصلی  تردد 
خودروهای امدادی در شــرق تهران بزرگراه شهيد ياسينی در منطقه ۱۳ 
اســت.» او افزود: «براين اساس تابلوی راهنمای مســير اضطراری در ابتدای ورودی بزرگراه، مسير 

جنوب به شمال توسط ستاد بحران منطقه و همکاری معاونت حمل ونقل ترافيک نصب شد.» 

بهسازى معابر منطقه 15 با آسفالت مناسب
معابر محدوده منطقه۱۵ با توزيع آســفالت مکانيزه و دستی از ابتدای 
امسال درحال بهسازی اســت. «عليرضا حالجيان» معاون فنی و عمران 
شــهردار منطقه ۱۵دراين باره گفت: «اين اقدام با هدف تسهيل در  تردد 
وسايل نقليه، افزايش مقاومت اليه های زيرين معابر در مقابل نفوذ باران و 
آب های ســطحی روان و نيز بهبود منظر شهری و جلوگيری از تصادفاتی 
کــه بر اثر عوامل فنی اتفاق می افتد، درحال انجام اســت.» او ادامه داد: 
«تا کنون نيز ۳ هزار و ۱۵۰ تن آسفالت دستی براساس پيام  سامانه های 
۱۳۷و ۱۸۸۸ و بازديد کارشناسان عمران در نواحی هفت گانه اجرا و ۱۴ 
هزار و ۳۱۸ مترمربــع از معابر نواحی نيز برای رفع چاله های خطرآفرين، 
لکه گيری و با روکش دستی آسفالت شده است.» او افزود: «عالوه براينها 
آســفالت مکانيزه به حجم ۲ هزار و ۴۳۶ تن در ميدان بســيج، خيابان 
هاشــم آباد و تقاطع خيابان های نبرد و بقايی نيز توزيع و ۳۷۸ دريچه هم مرمت و همسطح سازی 

و تعويض شده است.» 

ميز خبر

منطقه14چه خبر از شهر؟

منطقه4

منطقه4  قنات های شــمال شــرق تهران برای 
بارش های پاييزی آماده شــد. بــه گفته معاون 
خدمات شهری منطقه ۴ اليروبی، رسوب شکنی ۹ 
رشته قنات و حوضچه منطقه انجام شده تا امسال 
شاهد کمترين آبگرفتگی در اين محدوده باشيم. 

منطقه8  نخاله کشی و خاک ريزی پياده راه خيابان 
دماوند در محله تهرانپارس انجام شــد. اين طرح 
از سوی اداره فضای سبز شــهرداری ناحيه يک 
منطقه با هدف اجرای طرح نگهداشــت صورت 

گرفت. 
منطقه13  نقاشــی های برتر کــودکان بر ديوار 
مدرســه پروين اعتصامی نقش بست. اين طرح 
برای نخستين بار در شهر تهران و در پی برگزاری 
مسابقه نقاشی «شــهری که من دوست دارم» و 
انتخاب برگزيدگان، اجرا و براساس آن نقاشی های 
منتخب بر ديوار اين مدرســه در محدوده محله 
امامــت ترســيم شــد و در معرض ديــد عموم 

قرارگرفت. 
منطقه14  بازيکده سالمندی با رعايت پروتکل های 
بهداشــتی در بوســتان شــکوفه برگزار شد. در 
اين برنامه، بازی هايی چــون پينت  بال، دومينو، 
جنگا، دوز رنگ و اعصاب ســنج برگزار و همچنين 
ميز ارائه خدمات سالمت برای سالمندان نيز برپا 

شد. 
خاوران  پايانــه  مسقف ســازی  طرح  منطقه15 
به همت مديريت شــهری منطقه ۱۵ و معاونت 
حمل ونقــل و ترافيــک اين منطقه در آســتانه 
قرارگيری در فصل ســرد اجرا شده و رو به پايان 

است. 

مهدى شريفيان
نماينده تهران در مجلس شوراى اسالمى 

نابينايان)  (مرکز  حواس 
دارد  اســت، ضــرورت 
نيازهــای ايــن گروه از 
کــودکان شــهر هم در 

اين طرح  اجرای 
و  بررســی 
الزم  امکانات 
آنها  بــرای 
هــم  ا فر
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تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

ايجاد 1500 فرصت شغلى جديد، جذب گردشگران داخلى و خارجى، 
رشد اقتصادى و توسعه و تسهيل فضاى نوين كسب و كار براى 

شهروندان، از اهداف ساخت مجموعه رى فورت در منطقه 15 است

يکــی از مواردی که در ســال های اخيردر 
شهر تهران مورد توافق مديران شهری بوده و 
هست، کم کردن فاصله و شکاف بين مناطق 
شــمال و جنوب پايتخت است. نشانه های اين 
رويکرد را در بخش های زيادی از جنوب شهر 
از جمله منطقه ۱۵ می تــوان ديد. وقتی وارد 
برخی از نقاط اين منطقه می شويم تصور اينکه 
در جنوب شــرقی پايتخت هستيم تا حدود ی 
سخت می شــود، چون يکی از اقدامات مثبتی 
که طی سال های اخير در حوزه ساخت وساز در 
اين منطقه اتفاق افتاده، اجرای نماهای مدرن 
و ساخت بناهايی مطابق با استاندارد شهرسازی 
و معمــاری اســت. از طرفی برخــی اقدامات 

شــهرداری منطقه ۱۵ در حوزه شهرسازی، از 
سوی کارشناســان اين حوزه مثبت و مطلوب 
ارزيابی و باعث شــده تا حدود زيادی کيفيت 
زندگی شــهروندان در اين منطقــه ارتقا پيدا 
کند. کارشناســان می گويند ساخت وسازهای 
مدرن در اين منطقه باعــث حذف مرز باالی 
شــهر و پايين شهر شده است. از اقدامات مهم 
در اين زمينه می توان به تعريف پروژه های فرا 
منطقه ای از جمله بزرگراه شهيد نجفی رستگار 
و ســاخت عريض ترين پل موتورسوار در اين 
منطقه اشاره کرد. اخيراً هم تعريف پروژه چند 
منظوره «ری فورت» مهر تأييدی است بر اين 
رويکرد مديريت شهری که برای ارتقای کيفيت 

زندگی شهروندان ساکن در اين بخش از شهر 
صورت گرفته است. مســئوالن و کارشناسان 
شــهری معتقدند بدون شــک بهره برداری از 

مجموعه چند منظوره «ری فورت» 
تحول بزرگی در منطقه ۱۵ خواهد 

بود. 

پروژه محرك توسعه 
ايــن روزها پروژه هــای محرک 
توسعه بسياری در منطقه ۱۵ کليد 
خورده است. در نگاه اول، بايد بدانيم 
توسعه»  محرک  عبارت«پروژه های 
به کدام دســته از طرح های شهری 

اطالق می شــود؟ «مهدی صفــدری» معاون 
شهرســازی و معماری شــهردار منطقه ۱۵ 
درباره «پروژه محرک توسعه» اين گونه توضيح 
می دهد: «در تعريف اين پروژه ها ما 
چند هــدف را دنبال می کنيم. تنها 
يکی از اهــداف پروژه های محرک 
باز آفرينی شهری  توسعه، دستيابی 
اســت. رويکردی که به عنوان يک 
راهبرد جامع، برای ايجاد تغيير در 
يک مکان با نشانه های زوال به کار 
می رود. در ايــن زمينه، يکی از اين 
پروژه هــای محرک توســعه، پروژه 
«ری فــورت» اســت.» صفــدری 

در اين باره توضيح بيشــتری می دهــد و می گويد: 
«پروژه های محرک توسعه طرح های اجرايی هستند 
که شــرايط منطقه ۱۵ را بهبود می بخشند و تصور 
اينکه در جنوب شهر قرار گرفته ايد تقريبًا غير ممکن 
می شود. اين پروژه در حال حاضر در قالب مجتمع 
چند منظوره تفريحی، توريستی، اقامتی و فرهنگی 
در محلــه کيانشــهر کليد خورده اســت.» معاون 
شهرسازی و معماری شهردار منطقه ۱۵ می گويد: 
«پروژه های محرک توسعه ديگری هم قرار است در 
آينده در اين منطقه کليد بخورد که باعث تغييرات 
و پيشرفت های گسترده ای در تمامی ابعاد از جمله 
شهرســازی، فرهنگی و اجتماعی، ايجاد اشــتغال، 
رشد و رونق اقتصادی می شود و کيفيت زندگی در 

جغرافيای منطقه ۱۵ را بهبود می بخشد 
و ديگر شــاهد کوچ شهروندان به مناطق 
ديگر و از بين رفتن تعلق خاطر در ميان 
شهروندان نسبت به محله های اين منطقه 

نخواهيم بود.»

ساخت مجموعه بزرگ گردشگرى، 
تفريحى و تجارى 

 پروژه مرکــز تجــارت جهانی «ری 
فورت» با هدف تأمين زيرســاخت های منطقه و با 
رويکرد بازآفرينی محور فداييان اســالم با موافقت 
کميســيون ماده ۵ در منطقه ۱۵ ساخته می شود. 
«وحيدرضا محمدی» شهردار منطقه ۱۵ با اعالم اين 

مطلب، در باره پروژه توضيحات بيشتری 
می دهد و می گويد: «پروژه محرک توسعه 
در زمينی به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در 
محله کيانشهر با يکصد و ۵۰ هزار مترمربع 
زير بنا در ۱۱ طبقــه و با طراحی ويژه و 
دسترســی های مطلــوب، در دو بخش 
شــمالی و جنوبی شــامل مراکز خريد، 
دفاتر اداری، واحدهای تجاری، هتل پنج 
ســتاره، مراکز تفريحــی فرهنگی مانند 
شهربازی، باغ کتاب، سينما، باغ وحش مينياتوری، 
پارکينگ طبقاتی  نمايشگاه خودروهای کالسيک، 
و... طراحی شده است.» او ادامه می دهد: «اين پروژه 
توسط کميســيون ماده ۵ از تمام جهات بررسی و 
به تصويب رســيده و بهره گيــری از اراضی 
بالاستفاده و ناسازگار با محيط شهری برای 
توسعه گردشگری و ســرزندگی اجتماعی 
و افزايش حــس امنيت ســاکنان محله و 
تقويت حس تعلق آنها به محله از مهم ترين 
مزيت های ساخت اين پروژه است.» محمدی 
می افزايــد: «اين مجموعــه را می توان ابزار 
قدرتمنــدی برای بهبود شــرايط اقتصادی 
در منطقه ۱۵ دانســت که بــه ايجاد هزار و 
۵۰۰ فرصت شغلی جديد، جذب گردشگران 
داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و نيز توسعه 
و تســهيل فضای نوين کســب و کار برای 

شهروندان منجر می شود.»

خديجه رضايی، کارشناس معماری و 
شهرسازی شهرداری منطقه ۱۵ 

استفاده بهينه از اراضى 
ناكارآمد شهرى 

پــروژه «ری فــورت» را می تــوان يکــی از 
بی نظيرترين و نخســتين پروژه های چند منظوره 
در منطقه ۱۵ دانست که تمام نيازهای شهروندان 
در داخل اين مجموعه تأمين می شود و از طرفی 
با ساخت آن شاهد پيشرفت منطقه در همه ابعاد 
به ويژه رونق اقتصادی خواهيم بود. در واقع ساخت 
اين پروژه می تواند باعث استفاده از اراضی مغفول 
مانده و بال استفاده به بهترين نحو ممکن و از طرفی 
مانع شکل گيری فضای بی دفاع شهری شود. شهر 
تهران در چنــد دهه اخير با تغييرات گســترده 
اجتماعی، اقتصادی و فضايی روبه رو بوده اســت. 
تغيير در شــيوه زندگی شهروندان موجب شده تا 
نياز به خدمات جديد در شــهر افزايش پيدا کند 
و خدمات پيشــين نتوانند به تقاضای رو به رشد 
اجتماعی و اقتصادی آنان پاسخ مناسبی دهند. با 
توجه به اين مسائل، پروژه  ری فورت برای استفاده 
از اراضی ناکارآمد شــهری در ناحيه ۳ شهرداری 
منطقه ۱۵ و محله کيانشــهر شمالی برای خلق 
فرصت های جديد اقتصادی و اجتماعی و گسترش 
فضاهــای شــهری تعريف شــده اســت. در اين 
خصوص، بازآفرينی عرصه های شــهری، از اهداف 
اصلی اين پروژه اســت. به بيان ديگر، بازآفرينی 
عرصه های ناکارآمد شهری با ايجاد شبکه جديدی 
از فضاهای عمومی با کيفيت و توســعه کسب و 
کارهای جديد موجب افزايش ســرمايه گذاری در 
سطوح مختلف می شود. فضاهای طراحی شده در 
اين پروژه به گونه ای هســتند که سطوح مختلف 
توسعه دهندگان خرد، ميانی و کالن را در برگرفته 
تا تمام گرو ه ها در فرايند توســعه و بهره برداری از 
آن نقش داشــته باشــند. ايجاد کسب و کارهای 
جديد در منطقه از دســتاوردهای مهم اين طرح 
به شــمار می رود. پــروژه ری فورت با پوشــش 
سطح گسترده ای از افراد ســاکن در اين منطقه 
و مناطق همجوار، در توســعه کســب و کارهای 
جديد و خدمات نوين نقش فعال خواهد داشــت 
و با توجه به چشــم انداز طرح، فضاهای مختلفی 
از جمله بازار صنايع دســتی، بازار توليدات محلی، 
باغ کتاب، سينما، نمايشگاه خودروهای کالسيک، 
باغ وحش مينياتوری، شهربازی، پارکينگ طبقاتی 
و پارکينگ عمومی در اين پروژه تعريف شده که 
بهره برداری از آنها تأثير مهم در توســعه و  آبادانی 
منطقه خواهد داشــت. ويژگی شاخص اين پروژه 
ارتباط ميان ســطوح مختلــف از طريق در نظر 
گرفتن فضاهای مختلف بــرای آنها در قالب يک 
پروژه محرک توســعه مختلط است. با اتمام اين 
پروژه شــاهد اتفاقات فرهنگــی مثبتی از جمله 
بهره منــدی از باغ کتاب و اکــران فيلم های روز 
در ســينمای اين مجموعه خواهيــم بود. يکی از 
اقدامات مثبت در ساخت اين پروژه در نظر گرفتن 
پارکينگ های عمومی است. طبق نظريه کارگروه 
فنی کميســيون ماده ۵ شهرداری و ضمن تأييد 
کميته شبکه معابر مقرر شده که محور خسروی 
و افشــار نو تعريض شود. برای تسهيل ارتباط در 
قسمت شــمالی و جنوبی پروژه با رعايت ضوابط 
حقوقی و شهرســازی، ايجــاد پل های ارتباطی با 
حداقل ارتفاع از روی گذر ۱۰ متر بال مانع اســت. 
پارکينگ های مورد نياز مطابق گستره ها و مراکز 
تجــاری، اداری و خدمــات در مقياس منطقه ای 
تأمين و ۵۰ درصد مازاد نيــز به صورت پارکينگ 
عمومی مورد اســتفاده قرار گيرد. قرار شده است 
فضای ورزشی و درمانی عالوه بر سطوح خدماتی 
و فرهنگی پروژه لحاظ شود. تأمين فضای سبز هم 

يکی از اقداماتی است که انجام خواهد شد.

 طبقات منفی متعددی در اين پروژه در نظر گرفته شده است. 
 در طبقات منفی ساخت پارکينگ، هايپرمارکت و بازار صنايع دستی 

انجام می شود. 
 در بخــش جنوبی در طبقات اول تا پنجم فضــای تجاری، پرديس 
فرهنگی و هنری، رستوران و سالن پذيرايی در نظر گرفته شده است. 

 در بخش جنوبی در طبقات ششم تا نهم فضای اداری و هتل ساخته 

 زمين پروژه در خيابان فداييان اســالم، خيابان افشــار نو، مقابل 
کيانشهر قرار گرفته است. 

 پروژه ری فورت در بخش شمالی و جنوبی ساخته خواهد شد. 

خواهد شد. 
 در بخش شمالی سه طبقه منفی برای استفاده پارکينگ و مشاعات 

در نظر گرفته شده است. 
 در بخش شمالی در طبقات اول تا نهم بخش تجاری، مذهبی و مرکز 

تفريحی ساخته خواهد شد. 
 سينما و باغ کتاب برای شهروندان عالقه مند در اين پروژه ساخته می شود.

پروژه رى فورت 
را بيشتر بشناسيم

امكانات رفاهى به محله مى آيد
«محمد اصالنی» يکی از ساکنان محله کيانشهر درباره 
ساخت پروژه ری فورت می گويد: «با شناختی که از محيط 
و اهالی کيانشهر دارم مطمئنم بهره برداری از اين پروژه با 
استقبال اهالی مواجه خواهد شد. مدت هاست که از طريق 
بيلبوردهای تبليغاتی در منطقه ۱۵ متوجه ساخت پروژه 
«ری فورت » شده ام. در همين مدت هم اهالی کيانشهر با 
اطالع رسانی شهرداری متوجه ساخت اين مجموعه شده اند 
و اميدوارند با ساخت اين مجموعه تحول عظيمی در محله 
ايجاد شود. با توجه به اينکه در کيانشهر تا پيش از ساخت 
اين پروژه چند منظوره، مرکــز تفريحی و رفاهی وجود 
نداشت، اين روزها اهالی اين محله از ساخت پروژه خرسند 

هستند. به اين دليل که ساکنان اين محله به ويژه کودکان 
و نوجوانان می توانند از امکانــات تفريحی و رفاهی اين 
مجموعه بهره مند شوند و اوقات فراغت آنها تأمين شود. 
از طرفی با ساخت مجموعه حاضر، اهالی مجبور نيستند 
برای دسترسی به امکانات تفريحی مانند سينما به مناطق 
ديگر بروند و ساعت ها انتظار در ترافيک را به جان بخرند.»

بازگشت رونق اصناف به محور فداييان اسالم
«روزبــه همراهی» يکی از کاســبان محله در صنف 
سنگ فروشــان خيابان فداييان اســالم است و درباره 
رونق اقتصادی اصناف محور فداييان اسالم بعد از اتمام 
پــروژه «ری فورت» می گويد: «با توجه به گســتردگی 

اين مجموعه چنــد منظوره و امکانات تفريحی مختلفی 
که دارد، بدون شــک بعد از اتمام مراحل ساخت از همه 
جای پايتخت شــهروندان برای بازديد از اين مجموعه 
راهی منطقه خواهند شــد و هميــن موضوع به صورت 
غير مستقيم اصناف مختلف خيابان فداييان اسالم را به 
شــهروندان معرفی می کند. در واقع ساخت اين پروژه 
حرکت هوشــمندانه ای اســت که باعث می شود رونق 

اقتصادی به محور فداييان بازگردد.» 

ترافيك اطراف پروژه مديريت شود
يکی از نگرانی های اهالی کيانشهر در خصوص ساخت 
پروژه «ری فورت» مربوط به ترافيکی اســت که امکان 

دارد بعدها به واسطه اين مرکز ايجاد شود. «مينا حسينی» 
از اهالی محله کيانشــهر در اين بــاره می گويد: «يکی از 
ترافيکی است  نگرانی های ســاکنان محله در خصوص 
که امــکان دارد در روزهای پايانی هفتــه بعد از اتمام و 
بهره برداری اين پروژه اتفاق بيفتد. همان طور که می دانيد 
اهالی شهرک شهيد بروجردی سال هاست به دليل وجود 
مرکز خريد زيتون با ترافيک سنگين و شلوغی در روزهای 
پايانی هفته دست و پنجه نرم می کنند. در صورتی که در 
پروژه ری فورت تأميــن پارکينگ به اندازه کافی صورت 
نگيرد شاهد ترافيک در محور فداييان اسالم و محدوده 
کيانشــهر خواهيم بود اما اگر ترافيک مديريت شود اين 

پروژه، حرکت مثبتی تلقی می شود.»

شهروندان 
چه مى گويند؟

150000
مترمربع مساحت زير 
بناى پروژه رى فورت 
است. 

14000
مترمربع مساحت 
زمين پروژه رى 
فورت است. 

11
طبقه در زمينه پروژه 
رى فورت ساخته 
خواهد شد. 

3
طبقه منفى در ساخت 
اين پروژه در نظر 
گرفته شده است. 

  از پروژه های مهمی که اين روزها در منطقه ۱۵ کليد خورده، ســاخت مجموعه چند منظوره «ری فورت» در محله 
کيانشــهر است. اين محله که در ناحيه ۳ شهرداری منطقه ۱۵ واقع شــده قبل از اين هيچ مرکز خريد جامع و چند 
منظوره ای نداشــت. مجموعه ری فورت در ۲ بخش شمالی و جنوبی ساخته می شود و واحدهای مختلفی مانند هتل 
و تاالر پذيرايی و نمايشــگاه خودروهای کالســيک دارد. بنا به گفته کارشناسان و مديران شهری، در آينده نزديک 
شاهد فعاليت اين مرکز تجارت جهانی در محور فداييان خواهيم بود که از پيامدهای مثبت آن می توان به رشد و رونق 
اقتصادی منطقه اشاره کرد. در واقع می توان گفت با بهره برداری از اين مجموعه، شاهد تغييرات وسيعی در منطقه ۱۵ 
به ويژه محله کيانشهر خواهيم بود. مسئوالن شهری معتقدند اين پروژه با استقبال شهروندان منطقه و جنوب شرق و 
شــهروندانی از ديگر نقاط پايتخت مواجه خواهد شد. در گزارش زير، به جزئيات اين پروژه پرداخته  شده که خواندن 

آن خالی از لطف نيست.

سارا جعفرزاده

ساخت بزرگ ترين مجموعه شهرى چندمنظوره 
در جنوب شرق پايتخت

كيانشهر صاحب 
مركز تجارت جهانى مى شود

منطقه15

مهدى صفدرى
معاون شهرسازى 
و معمارى شهردار 

منطقه 15

وحيدرضا محمدى
شهردار منطقه 15
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

 يکی از برنامه های شــهرداری تهران که 
هر ســال اجرا می شــود، تقدير از مديران 
نمونه در حوزه مديريت شهری تهران است. 
امسال هم اين برنامه در هفته تهران و البته 
با رعايت پروتکل های بهداشــتی اجرا و از 
مدير نمونه شهر تهران تقدير شد. در مراسم 
برتر در حوزه «طرح های  از عملکرد  تقدير 
محله محور» که به مناسبت«هفته تهران» و 
با حضور شهردار تهران، رئيس شورای شهر، 
معاون برنامه ريزی و توسعه شهری شهردار 
برگزار  تدارک  اعضای شورای شهر  و  تهران 
شد، از «مهناز استقامتی» شهردار منطقه ۸ 
پايتخت در  نمونه شهرداری  به عنوان مدير 
سال جاری تقدير شد. به همين بهانه، در يک 
صبح پاييزی به دفتر او در شهرداری منطقه 
رفتيم و بــا او درباره فعاليت ها و ايده هايش 
که باعث انتخاب او به عنــوان مدير نمونه 

شهرداری تهران شد گفت وگو کرديم.  

رضايت مردم
 از پروژه هاى 
كوچك مقياس

گفت وگو با شهردار منطقه 
8 كه به عنوان مدير نمونه 

شهردارى تهران انتخاب شد

سارا جعفرزاده 

   چه مدت است سکان مديريت در منطقه ۸ 
را به عهده گرفته ايد؟ 

من در ۵ اســفند ماه ســال ۹۷ به دستور دکتر 
حناچی، شــهردار پايتخت، مديريت منطقه ۸ را به 
عهده گرفتم و حدود ۲۰ ماه از اين تاريخ گذشــته 
و من سعی کردم خروجی مثبتی در اين مدت برای 

منطقه داشته باشم. 
   شما امسال به عنوان مدير نمونه شهرداری 
پايتخت انتخاب شديد، نظر شخصی خودتان 

در اين خصوص چيست؟ 
بحث انتخاب مدير نمونه قبًال به عنوان جشنواره 

شهيد رجايی بوده که اکنون هم به شکل کنونی برگزار 
می شود و در مقاطع مختلف مديران کل و شهردارانی 
که مســئوليت های متفاوتی را در حوزه های شهری 
انجام می دهند از سوی شهردار تهران مورد تقدير قرار 
می گيرند. هر ســال شهرداری انتخاب مدير نمونه را 
در برنامه هايش دارد. در حال حاضر هم منطقه ۸ به 
دليل اقدامات صحيح ســال ۹۸ و ۹۹ انتخاب شده و 
من به نمايندگی از ۸۰۰ کارکنان شهرداری منطقه 

اين انتخاب رو مشمول منطقه می دا نم و نه خودم. 
    زمانی که شما مديريت منطقه ۸ را تحويل 
گرفتيد، اين بخش از شهرچه شرايطی داشت؟ 

پروســه مديريــت در حال حاضر کار ســخت و 
دشواری است و به قدری نياز شهروندان زياد است که 
هر چقدر تالش در اين زمينه شــود باز هم کم است. 
اقدامات خوبی در دوره مديريت قبلی انجام شده بود 
اما شــايد خوش اقبالی من از اين جهت بود که تمام 
پروژه های مديريت قبلی در بهمن ماه ســال ۹۷ به 

پايان رسيده بود و اسفند ماه همان سال 
که مديريت منطقــه را به عهده گرفتم 
پروژه  نيمه تمامی نمانده بود. اين موضوع 
از يــک جهت بد بود که مــا فرصتی را 
برای تکميل پروژه ها نداشــتيم و از يک 
جهت خوب بود که ما بايد اتاق فکری را 
تشکيل می داديم و ايده های خودمان را 
برای اجرا استارت می زديم. در واقع از اين 
جهت که اعتقاد به ايده، باعث می شــود 

آن ايده پررنگ تر و درست تر به اجرا برسد، خوب بود 
اما کمبود شديد مالی و حتی نداشتن يک لکه زمين 
از موجودی امــالک منطقه که بتوانيم پروژه هايی را 
با توجه به کمبودهای منطقه برای شهروندان احصاء 
کنيم و کمبود ها را در آن زمين ها پوشــش دهيم، از 
مشکالتی بود که در بدو مديريتم با آن مواجه بودم. 

   با توجــه به کمبود مالی و مشــکالتی از 
جمله نداشتن زمين برای پيشبرد پروژه ها، چه 

راه حلی ارائه کرديد؟ 
اين موضوع باعث شد ما با برنامه ريزی احتياجات 
منطقه را شناســايی کنيم، موضوعــات مالی خريد 
زمين ها و تملک پالک ها را تعيين تکليف کرديم. با اين 
وجود، در اتاق فکر، کمبود سرانه ها را که احصاء کرديم 
متوجه شديم، عمده موضوعاتی که شهرداری منطقه 
۸ و شــهروندان با آن مواجه هستند فقر سرانه سبز 
است. حتی در اوايل حضور من در منطقه در مکاتباتی 
که شورای اسالمی شــهر تهران و حوزه های مرتبط 
با محيط زيست و معاونت خدمات شهری شهرداری 
تهران با منطقه داشتند، مکررا به منطقه اعالم می شد 
که نســبت به افزايش سرانه فضای سبز منطقه بايد 

م  هتمــا ا
ويژه داشته باشــيم. به ويژه در ناحيه ۳ که سرانه 

فضای سبز در اين ناحيه کمتر از يک مترمربع است. 
ريزدانگــی قابــل توجهی که در ناحيــه ۳ داريم 
مانعی برای ايجاد تنفس شــهری بــود. ما فرصتی را 
برای ايجاد بوستان نداشتيم چراکه لکه های زمين در 
اين ناحيه زير ۱۰۰ متر و دانه بندی های امالک ۱۰۰ 
تا ۲۰۰مترمربع بود و اگر می خواســتيم ۲۰ پالک را 
تملک کنيم می توانستيم در نهايت يک پارک محلی 
کوچک ايجاد کنيم که باز مشــکل تنفسی و وظيفه 
محيط زيســتی که شــهرداری بايد در قبال تأمين 
ســرانه ها ايجاد کند، پوشش داده نمی شد. شکر خدا 
توانســتيم به صورت ويژه اين مسئله را در دستور کار 
قرار بدهيم و با کمک شــورای اسالمی شهر تهران و 
حوزه خدمات شهری و مالی و دستور شهردار تهران 
توانســتيم ۳ بــاغ را در منطقه تملک کنيم که صفر 
تا صد ايــن موضوع در هميــن دوره مديريت انجام 
شــده و در حال حاضر بوستان مسيل باختر 
تکميل شــده، بوســتان باغ ايرانی در حال 
آماده سازی است و کريدور سبز بزرگراه امام 
علی(ع) آماده شــده و بوستان های سبالن 
و قمر بنی هاشم بدون تشــريفات اداری به 

بهره برداری رسيده است. 
   مدير نمونه در شهرداری تهران بر 

اساس چه معياری انتخاب می شود؟ 
سال گذشته در همه حوزه های عملکردی 
معاونت های تخصصی منطقه ما موفقيت داشــت و 
عملکرد ما دوم تا ســوم بود. در حوزه مالی رتبه دوم 
را داشتيم و عملکرد حوزه های شهرسازی، اجتماعی 
و خدمات شهری و آمار ســامانه ۱۳۷ از فاکتورهای 
انتخاب مدير نمونه است. البته اگر يک منطقه با اين 
ديد که عملکرد درستی داشته و مدير ارشد آن منطقه 
به عنوان مدير نمونه انتخاب شده است، نشان دهنده 
اين اســت که تمام معاونت هايش دست به دست هم 
دادند و تالش کردند و ثبت عملکرد آنها باعث شده که 
مدير ارشد به اين انتخاب برسد. شخصًا تصور می کنم 
منطقه ۸ منطقه نمونه ای اســت و مدير اين منطقه 

فقط توانسته هد اين مجموعه باشد. 
   تصور می کنيــد کدام بخش از فعاليت های 

شما در انتخاب مدير نمونه مؤثر بوده است؟ 
البته اين انتخاب را شــهردار تهران انجام دادند و 
بهتر است که اين سؤال از خود شهردار تهران پرسيده 
شود و من ســعی می کنم در اين زمينه ورود نکنم. 
شخصًا ســعی می کنم کار خودم را به درستی انجام 
بدهم که اميدوارم رضای خدا و مديريت شــهری را 

داشته باشم. 

   با چه رويکــردی کارها را پيش 
برديد که به ايــن مرحله از موفقيت 

رسيديد؟ 
موفقيت در هر کاری چند فاکتور تأثيرگذار و قابل 
توجه دارد. اول اينکه حتمًا هدف ما اين نباشد ورودی 
و خروجــی به پروژه ختم شــود. در واقع از نظر من 
برنامه ريزی، نخستين فاکتور است که بهترين اقدام 
انجام شــود. در تمــام پروژه هايی که تا پايان ســال 
تحويل شــهروندان می دهيــم، روی تمام آيتم های 
کارشناســی پروژه ها، نظارت خود مــن، معاونان و 
دســتگاه های نظارتی وجود دارد. حتی دستگاه های 
نظارتی را درگير اين موضوع کردم که هر ابهامی در 
اجرای پروژه وجود دارد از ابتدا پيش بينی و مســير 
هموار شــود. حتی برای گرفتن اعتبارها، نقدينگی و 
تأييديه های الزم برای ارتباط با معاونان شــهرداری 
تهران هيچ مشکلی نمی بينم. سختگيری هايی هم در 
گرفتن مصوبات داشته ام. فاکتور دوم پيگيری است که 
الزام دارد. برای اينکه طرح را به اجرا برســانيم پيگير 
موضوع باشــيم تا ســرعت عمل را باال ببريم و البته 
تخصص درکنار اين موارد نقش مهمی دارد و درواقع 
آيتم ســرعت و تخصص هم جزو فاکتور برنامه ريزی 
و پيگيری بايد لحاظ شــود. در کنــار اين موارد بايد 
عالقه و عشــق به خدمت هم باشد که خوشبختانه 
تمام کارکنان زحمتکش ما در اين منطقه اين تعهد و 
عالقه به خدمت را داشته و دارند که اگر اين گونه نبود 
ما به موفقيت نمی رسيديم. خوشبختانه در شهرداری 
منطقه ۸ همه به اين باور رسيده اند که از مدت زمانی 
که اين صندلی ها به ما امانت داده شده به بهترين نحو 
ممکن استفاده کنيم و هر روز آن برای ما يک فرصت 

طاليی است. 
   اين انتخاب چه تأثيری در ادامه فعاليت های 

شما خواهد داشت؟ 
ديده شــدن انســان ها يک خدا قوت است و من 
از جناب دکتر حناچی تشــکر می کنــم که به من 
اعتماد کردند و با تقدير از من خسته نباشيد گفتند. 
خوشحالم که زحمات منطقه ۸ در حوزه های مختلف 
ديده شــده اســت و البته عملکرد منطقه در اجرای 
پروژه های کوچک مقياس هم خوب بوده که ۸۷ پروژه 
کوچک مقياس در سال ۹۸ و ۹۹ تحويل شهروندان 
شــده که باعث رضايت مردمی شــد و تا پايان سال 
۱۸ پروژه کوچک مقياس ديگر هم در کنار پروژه های 
اصلی تحويل شهروندان می شود. پروژه های کوچک 
مقياس دغدغه مردم در محله هايشــان اســت و ما 
وظيفه داريم در اين زمينه اقدامات مثبتی انجام دهيم 
و اين انتخاب برای من يک خدا قوت است و من فقط 

به وظيفه ام عمل می کنم. 

مهناز استقامتى 
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صفحه آرا

رفاقتى

سهم ناچيز اهالی از ناوگان حمل ونقل عمومی 
خبر عبور خط ۱۰ مترو از محله های مجيدآباد 
و قنات کوثر برای ساکنان اين محله ها که تاکنون 
از خطوط ريلی محروم بوده و ســهم ناچيزی از 
ناوگان حمل ونقل عمومی دارند، مســرت بخش 
است. «مينا مقيمی» از اهالی محله مجيدآباد که 
هر روز برای رسيدن به محل کارش بايد تا ميدان 
رســالت برود، با خوشــحالی از شنيدن اين خبر 
می گويد: «وضع فعلی اين محله از نظر دسترسی 
به حمل ونقل عمومی مناســب نيست. فقط خط 
اتوبوس شــهرک پارس از اينجــا می گذرد و به 
رســالت می رود. اين اتوبوس در طول مسيرش از 
محله های مختلف عبور می کند برای همين مسير 
خيلی طوالنی می شــود و ما هر روز زمان زيادی 
را در اتوبــوس می گذرانيم تا به ميدان رســالت 
برســيم.» مقيمی در ادامه می گويد: «برای اينکه 
با اتوبوس و تاکســی به غرب يا مرکز شهر برويم 
بايد به ميدان رســالت برويم و هر روز اين مسير 
طوالنــی را طی کنيم اما اگر خط مترو راه اندازی 
شــود که مستقيم به غرب برود و با خطوط ديگر 
مترو در ارتباط باشد، خيلی در وقت صرفه جويی 

می شود.»

مترو تهرانپارس خلوت مى شود
در حال حاضر ۵ ايستگاه بخش شرقی خط ۲ 
مترو محله های علم و صنعت، نارمک، تهرانپارس 
و جواديه و محله های همجوار را پوشش می دهد و 
به نظر می رسد ساخت خط جديد مترو در شمال 
تهرانپارس و به موازات خط ۲، حجم مســافر اين 
خط را کم کند. «منير گرجی» عضو شــوراياری 

اين باره محلــه  در  غربــی  تهرانپارس 
می گويد: «بخش شرقی 

خط ۲ مترو از محله های پرجميعتی 
مثــل تهرانپــارس گذر کــرده و با 
محله های قنات کوثر، مجيدآباد و... 
همجوار اســت از ايــن رو واگن های 
قطار تقريبًا در همه ساعت ها شلوغ 
و مملو از مســافر است و گاهی در 
ساعت ها پيک بايد چند قطار بگذرد، 
تا بتوانيم سوار قطار شويم. دليل اين 
موضوع هم مشخص است چون تنها 
دسترسی ساکنان شــرق و شمال 
شــرق منطقه همين يک خط مترو 
اســت، ولی با راه اندازی خط جديد 
دسترسی اهالی شــمال منطقه به 
خطوط ريلــی افزايش يافته و مترو 

تهرانپارس خلوت تر می شود.» 

تحقق خواسته چندين ساله اهالى
خــط ۰۱ مترو جمعًا ۵۳ ايســتگاه دارد که ۲ 
ايســتگاه از شــرقی ترين آنها قرار است در محله 
قنات کوثر ساخته شود، محله ای که مانند بسياری 
از محله های شمال شــرق پايتخت سهم کمی از 
ناوگان حمل ونقل عمومی دارد. «داود اصالحچی» 
عضو شــوراياری محله قنــات کوثــر در اين باره 

نزديک ترين ايستگاه می گويــد: «در حال حاضر 

با آغاز اجراى پروژه خط 10 مترو 

صداى پاى مترو در مجيدآباد 
و قنات كوثر به گوش مى رسد
  چندی پيش مراسم کلنگ زنی و آغاز پروژه عمرانی ساخت خط ۱۰ مترو تهران با حضور شهردار 
و جمعی از مديران شهری برگزار شد. قرار است اين خط از ايستگاه وردآورد در منطقه ۲۲ شروع 
و با گذر از مناطق ۲، ۵، ۳ و يک به محله قنات کوثر و مجيدآباد در شمال شرق پايتخت برسد. به 
اين بهانه کم و کيف دسترسی اهالی اين محله ها به حمل ونقل عمومی را بررسی کرديم. همچنين از 
«علی امام» مديرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، زمان ساخت و راه اندازی ايستگاه های 

بخش شرقی اين خط که در محدوده منطقه ۴ هستند را جويا شديم. 

پريسا نورى

به نظر می رسد ساخت خط جديد مترو در شمال 
۲تهرانپارس و به موازات خط ۲تهرانپارس و به موازات خط ۲، حجم مســافر اين 
خط را کم کند. «منير گرجی» عضو شــوراياری 

اين باره محلــه  در  غربــی  تهرانپارس 
می گويد: «بخش شرقی 

ايســتگاه از شــرقی ترين آنها قرار است در محله 
قنات کوثر ساخته شود، محله ای که مانند بسياری 
از محله های شمال شــرق پايتخت سهم کمی از 
ناوگان حمل ونقل عمومی دارد. «داود اصالحچی» 
عضو شــوراياری محله قنــات کوثــر در اين باره 

نزديک ترين ايستگاه می گويــد: «در حال حاضر 

مترو به قنات کوثر ايســتگاه شهيد باقری در خط 
۲ اســت اما اهالی برای رســيدن به اين ايستگاه 
بايد يک خط تاکســی سوار شوند.» اصالحچی در 
ادامه می گويد: «سال هاســت که يکی از مهم ترين 
خواســته اهالی راه اندازی خط مترويی است که از 
شمال شرق پايتخت و همسايگی محله قنات کوثر 
بگذرد و خوشــبختانه حاال ۲ ايستگاه مترو در اين 
محله قرار است ســاخته شود که دسترسی اهالی 
به شــبکه حمل ونقل ريلی افزايش پيدا می کند.» 
عضو شــوراياری محله در ادامه می گويد: «اين طور 
که در خبرها گفته می شــود ۵ ايستگاه از خط ۱۰ 
مترو نصيب منطقه ۴ می شود اما هنوزگلنگ زنی و 
جانمايی فيزيکی صورت نگرفته و اهالی بی صبرانه 

منتظر ساخت اين ايستگاه ها هستند.» 

به شرط تأمين مالى، آماده اجرا هستيم
با وجود آغاز پروژه عمرانی خط ۱۰ مترو در 
غربی ترين ايســتگاه، تاکنون هيچ اطالع رسانی 
درباره زمان اجرای اين پروژه در شرق و ساخت 

ايســتگاه های بخش شــرقی آن 
انجام نشــده است. اين موضوع را 
از «علی امام» مديرعامل شرکت 
مترو جويا شــديم. امــام درباره 
چرايــی آغــاز پــروژه از منطقه 
۲۲ می گويــد: «خــط ۱۰ مترو 
از مناطــق ۲۲، ۵، ۲، ۳، يــک و 
چهارعبور می کند که در ميان اين 
مناطق، منطقــه ۲۲ برخورداری 
کمتری از خطوط حمل ونقل ريلی 
درون شهری دارد، از اين رو اولويت 
اجــرای اين خط را به اين منطقه 
مديرعامل  داديــم.»  اختصــاص 
شــرکت مترو دربــاره زمان آغاز 
پروژه دربخش شرقی خط ۱۰ می گويد: «طرح ها 
و نقشــه ها آماده است و شــرکت مترو به عنوان 
مجــری آمادگــی دارد حداکثر تا اوايل ســال 
۱۴۰۰ کلنگ اجرای پروژه را در بخش شرقی به 
زمين بزند امــا قبل از آن بايد اعتبارات و منابع 
غيرنقدی تأمين شود.»  امام در پايان می افزايد: 
«در صورت تأمين منابع مالی و در شرايط نرمال 
خط ۱۰ مترو تا ۵ سال آينده به طور کامل آماده 

بهره برداری می شود.» 

خط 10 مترو 
جمعًا 35 

ايستگاه دارد كه 
2 ايستگاه از 

شرقى ترين آنها 
قرار است در 

محله قنات كوثر 
ساخته شود

خط 10 متــرو به طول 43 كيلومتــر و با 35 
ايســتگاه، شمالى ترين خط پيشــنهادى براى 
مترو تهران اســت كه از ايســتگاه وردآورد 
در ميانــه خــط 5 مترو شــروع مى شــود، از 
محدوده هاى شــمالى بزرگراه نيايش و صدر 
به ســمت شــرق امتداد مى يابد و ايستگاه 
انتهايى آن قنات كوثــر خواهد بود. اين خط 
نيز با تمام خطوط شمالى ـ جنوبى مترو تهران 

تبادل سفر دارد. 
نشــانى 5 ايســتگاه اين خط كه در منطقه 4 

جانمايى شده به شرح زير است: 
ايســتگاه قنات كوثر؛ بزرگراه شهيد باقرى، 
تقاطع بزرگراه شهيد زين الدين يا پل قنات 

كوثر
ايســتگاه مجيدآباد؛ بزرگراه شــهيد باقرى، 
باالتر از پل استقالل، نبش خيابان 20 غربى

ايستگاه شهيد بابايى؛ بزرگراه شهيد بابايى، 
تقاطع بزرگراه شهيد باقرى

ايستگاه هنگام؛ بزرگراه شهيد بابايى، تقاطع 
بلوار هنگام

ايستگاه لويزان؛ بزرگراه شهيد بابايى، تقاطع 
بلوار نيروى زمينى ارتش

خط 10 مترو 

در يك نگاه

منطقه مــا با داشــتن 5 ايســتگاه در بخش  
شــرقى خط 2 و 5 ايستگاه در قسمت شمال 
شــرقى خط 3 جــزو مناطق برخوردار شــبكه 

ريلى شهرى در پايتخت است. 

همه 
خطوط و 

ايستگاه هاى 

مترو منطقه

خط 2 متــرو در منطقه مــان از تقاطع خيابان 
شــهيد آيــت و بزرگراه رســالت آغــاز و به 
شــرقى ترين بخش منطقه در انتهاى خيابان 

جشنواره مى رسد. 
 ايســتگاه سرســبز (در تقاطع خيابان شهيد 

آيت و بزرگراه رسالت)
 ايســتگاه علــم و صنعــت (در تقاطع خيابان 

دردشت و بزرگراه رسالت)
 ايســتگاه شــهيد باقرى (در تقاطع بزرگراه 

شهيد باقرى و بزرگراه رسالت)
 ايســتگاه تهرانپــارس (باال تــر از چهــارراه 

تهرانپارس)
 ايســتگاه فرهنگســرا (در انتهــاى خيابــان 

جشنواره)

ايستگاه هاى 

خط 2 مترو

خــط 3 متــرو از تقاطــع خيابان بنى هاشــم و 
خواجه عبداهللا شروع شده و تا مرز مشترك 
منطقه مــان با منطقــه يك شــهردارى ادامه 

دارد. 
ايســتگاه خواجــه عبــداهللا (تقاطــع خيابان 

بنى هاشم و خواجه عبداهللا)
ايســتگاه زين الدين (تقاطع بزرگراه شــهيد 

صياد شيرازى و خيابان گيالن)
ايســتگاه هروى (انتهاى خيابان جمالى غربى 

جنب بزرگراه شهيد صياد شيرازى)
ايســتگاه شهيد نامجو (حســين آباد) (تقاطع 

خيابان شهيد وفامنش و خيابان مژده)
ايستگاه نوبنياد (مرز منطقه يك و منطقه 4)

ايستگاه هاى 

خط 3 مترو 
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امضا

دبير - شوراى تيتر
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تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سردبير روزنامه
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نظارت
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تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

حاج محمد اشكى روايت هاى جذابى
از گرمابه هاى شرق تهران دارد

ماجـراى 
آبگوشت خورى با 

پهلوان تختى در حمام

می کردند. اين جشــن ها معموًال از صبح تا ظهر 
طول می کشيد. زن ها غذا و ميوه می آوردند، دايره 
و تمبک می زدند، نقل و شيرينی پخش می کردند 
و حســابی خوش می گذراندنــد.» او به يخچال 
صندوقی قديمی که گوشه سالن خاک می خورد 
اشــاره می کند و می گويد: «ايــن يخچال پر بود 
از نوشــابه، آب آلو و انار و... مــردم از حمام که 
بيرون می آمدند يک نوشيدنی تگری می خوردند 
و جگرشان حال می آمد. چای ديشلمه و دارچين 

بود. خانــه اش نازی آباد بود اما يک روز به همراه 
محمدآقا عرب که هميشــه همراهش بود و چند 
تا از ورزشــکارهای ديگر به حمام ما آمدند. ظهر 
که شــد به اصرار کارگرها ناهار آبگوشت مهمان 
ما شــد و با هــم گل گفتيم و شــنيديم. آنقدر 
اين دورهمی به ما چســبيد که تا سال های بعد 

کارگرها از آن روز تعريف می کردند.»

روزى 40 مشترى داريم 
حمــام خلــوت اســت و صــدای آب از يکی 
از حمام های نمــره می آيــد. از حمامی درباره 
مشتری ها می پرســيم می گويد: «خدا را شکر 
بد نيســت. روزی ۴۰ تا ۵۰ تا مشتری داريم 
که بيشتر عصرها می آيند. اغلب شان کارگران 
روزمزد، افاغنه و سرايدارهايی هستند که در 
اتاقک نگهبانی زندگی می کنند و حمام ندارند. 
چون حمام در اين اطراف نيست، مشتری ها از 

هم هميشــه به راه بود. هر روز برای کارگرها و 
خدمه حمام آبگوشــت بار می گذاشتيم. ظهر که 
می شــد يکی از کارگرها نان سنگک می آورد و 
جلو در حمــام که آن موقع به جــای پياده رو، 
زمين ســبزيکاری بود زيرانــداز می انداختيم 
و آبگوشــت می خورديم. اگر آن روز مشــتری 
مهمی هــم داشــتيم دعوتــش می کرديم.» 
ايــن را که می گويد گل از گلش می شــکفد و 

می گويد: «يادم است يک روز آقاتختی مهمان ما 

آبگوشت خورى با مرحوم تختى 
سالن حمام يکدست با شيشه  پوشانده شده و 
نور آفتاب سرتاســر آن را روشن کرده است. يک 
ميز و صندلی چوبی و چند گلدان وســط سالن 
چيده شده. حمامی از خاطرات آن روزهای رونق 
کســب و کارش برايمان می گويد: «آن زمان هر 
روز در حمام مراسم شادی داشتيم. يک روز زائو 
می آوردند، يک روز جشن حمام عروسی داشتيم 
و يک روز هم حمام را برای حنابندان داماد آماده 

شميران نو، تهرانپارس و محله های دور و نزديک به 
اينجا می آيند. بعضی از مشتری هايمان با اينکه در 
خانه حمام دارند برای زنده کردن خاطرات قديم 
می آينــد، برخی از اهالی محلــه هم وقتی حمام 
خانه شان خراب شــده يا در خانه تعميرات دارند 
به اينجا می آيند.» از نرخ حمام می پرسيم. اشکی 
می گويد: «حمام هــا زير نظر اتحاديه گرمابه داران 
کار می کننــد و تعرفه مشــخصی دارند. االن نرخ 
حمــام نمره ۱۸ هزارتومان اســت که ما ۱۵ هزار 
تومان می گيريم. اگر مشــتری پول نداشته باشد، 
همين را هم نمی گيريــم.» حرفش به اينجا که 
می رســد لبخند برلب می گويد: «يادش به خير 
قديم نرخ خزينــه ۱۰ ريال و نرخ نمره ۱۵ ريال 
بود. خيلی از مشــتری ها اگر از کار دالک راضی 
بودنــد انعامی هم به او می دادنــد. پول دالک و 
مشت و مال و صابون و سفيداب هم جدا حساب 

می شد.» 

گرمابه حكيميه 
رو به خاموشى است

سومين و بزرگ ترين گرمابه شمال شرق 
پايتخت با ۸۰ حمام نمره در بلوار شهيد 
باباييان محله حکيميه قرار دارد. کلنگ 

ساخت اين گرمابه سال ۶۵ به زمين زده 
و ۵ سال بعد يعنی در سال ۷۰ راه اندازی 

شده است. به گفته مالکان گرمابه 
حکيميه، اين گرمابه در آستانه ۳۰ سالگی 

به دليل نبود مشتری از رونق افتاده و 
چراغ آن به زودی خاموش می شود. جواز 

تغيير کاربری اين حمام صادر شده و 
قرار است به جای آن يک مجتمع بزرگ 

تجاری و اداری ساخته شود. 

اصطالحات 
گرمابه اى

قديم ها گرمابه رفتن يک 
سبک زندگی و فرهنگ 

بود و لغات و اصطالحاتی 
داشت که اين روزها برای 

ما ناآشناست. برخی از 
اصطالحات و تعاريف 

اجزای گرمابه در متن زير 
آورده شده است. 

تون حمام: جايی بود که 
آب حمام گرم می شد. 

جنب سالن قرار داشت با 
لوله های مارپيچ ۵ طبقه 
مثل شوفاژ که آب داخل 

لوله ها می گشت. با مشعل 
يا نفت کوره و نفت سياه 

روشن می شد و آب گرم بر 
اثر فشار باال می رفت و در 
منبع ذخيره می شد. منبع 
آب گرم و سرد را سيمانی 

ساخته بودند. 

کوره چی: کوره چی قبل از 
اذان صبح می آمد و کوره 

را روشن می کرد تا آب گرم 
شود. کوره چی مسئول آب 

سرد و گرم بود و تون حمام 
را روشن می کرد. 

جامه دار: لباس ها و کيف 
و وسايل قيمتی مردم را 
تحويل می گرفت و کليد 

کمدها دستش بود. 

سر بينه: جايی که لباس ها 
را در می آوردند و به 
جامه دار می سپردند. 

گرمينه: قسمت دوش را 
گرمينه می گفتند. 

دالک: کارگرانی که داخل 
حمام کار می کردند و 

شامل کيسه کش و صابون 
زن بود. 

کيسه کش: عالوه بر 
کيسه کشی مشت و مال 

هم می داد. 

صابون زن: کيسه که 
تمام می شد مشتری روی 

سکو می رفت و صابون زن 
اورا ليف و صابون کشی 

می کرد.

اين روزها قديمی ترين حمام فعال شــمال شرق پايتخت، در خيابان 
هنگام اســت و پيدا کردنش کار سختی نيست. چند قدم باالتر از ميدان 
رسالت، همين که شلوغی ابتدای خيابان هنگام و قيل و قال مسافربرهای 
شــخصی و تاکســی های خطی را پشت ســر بگذاريد، در پياده رو دست 
راســت، به دو لته در آهنی آبی رنگ که با نرده های مارپيچ تزيين شده 
می رســيد. اين حمام که به رسم قديم هر روز از ساعت ۶ صبح تا غروب 
آفتاب باز اســت، تابلويی ندارد، ولی طبق اطالعيــه صندوق امانات که 
داخل ورودی حمام روی ديوار نصب شده، نامش گرمابه «جاويد» است و 
سال ۱۳۳۸ شروع به کارکرده است. داخل سالن حمام، ديوارها تا سقف با 
کاشی پوشيده شده و دور تا دور سالن صندلی های فلزی آبی رديف شده 
اســت. دست چپ ميز صندوق دار است و کنارش يک گاوصندوق قديمی 
بزرگ که روزگاری امانات مشــتری ها از ســاعت تا طال و پول و هر چيز 

باارزشــی را در خود جای می داد. روی ديوار روبه روی صندوق، اطالعيه 
صندوق امانات نصب شــده که با نوشــته «گرمابه داران بر حسب وظيفه 
حافظ جان و مال و ناموس مردم هســتند و...» مشــتريان را به سپردن 
اشــيای باارزش به گاو صندوق حمام تشــويق می کند. در ورودی سالن 
اصلی حمام، دو تا ويترين فلزی کهنه که محتوياتش شــامپو، سفيداب، 
ليف و برس و شــانه انگشتی است ديده می شود. داخل سالن جز پيرمرد 
حمامی که پشت ميز صندوق دار نشسته و به صدای شرشر آب که از يکی 
از واحدهای نمره  می آيد، گوش می دهد، کســی نيست. حمامی «محمد 
اشــکی» نام دارد و ۸۶ ساله است. او می گويد حمام را سال ۱۳۳۸ با دو 
تا از رفقايش راه انداخته. اشتياق ما را که برای شنيدن سرگذشت حمام 
می بيند ســر ذوق می آيد، ماسکش را برمی دارد و با آب و تاب سرگذشت 

حمام «جاويد» را برايمان تعريف می کند.

«جاويد» در آستانه 62 سالگى است 
گرمابه بت شكن بازسازى مى شود

دومين گرمابه فعال شمال شرق پايتخت در 
اين روزها «بت شکن» نام دارد. اين گرمابه در 
اواخر دهه ۵۰ در خيابان شــهيد زهدی محله 
شــده. صاحب  ساخته  (گلشــن)  خاک سفيد 
گرمابه حاج «غالمرضا زارع» است. او که معمار 
و از اهالی قديمی محله است، در سال های اول 
شکل گيری خاک سفيد يعنی در اواخر دهه ۵۰ 
به اين محله آمد و چون اينجا گرمابه نداشت، 
تصميم گرفت در اين محله گرمابه ای بســازد. 
بعد از يک ســال گرمابه بت شکن با ۲۸ واحد 
نمــره و ۲ خزينــه (مردانه و زنانه) ســاخته و 
راه اندازی شــد و از آن روز تــا حاال هر روز از 
ساعت ۷ صبح تا ۸ شــب ميزبان اهالی است. 

برخالف بسياری از حمامی ها، حاج آقا زارع نه 
تنهــا قصد تغيير کاربری حمــام را ندارد بلکه 
می خواهد ســاختمان گرمابه را بازسازی کند. 
او می گويد: «اين حمام از زمان ساخت تا حاال 
بازســازی نشده و وقتش اســت که دستی به 
ســر و رويش بکشــم. البته اگر خرج و مخارج 
و گرانی هــا اجــازه دهد.» به گفتــه حمامی، 
گرمابه بت شکن به طور تقريبی روزانه ۵۰ تا۶۰ 
مشتری دارد و گاهی اين تعداد کمتر می شود. 
بيشتر مشتريان اين حمام هم کارگران هستند. 
حاج زارع معتقد اســت کارگر نشــين بودن و 
حاشيه نشــين بودن اين محله يکی از داليلی 

است که موجب شده گرمابه سر پا باشد. 
حمامى ها معتمد محله بودند

محمدآقا اشکی همه عمر و جوانی اش را در اين حمام گذرانده. او خوش صحبت 
اســت و از قديم ها و ســال های اول آغاز به کارحمام اين طــور می گويد: «قديم ها 
حمام داری يکی از مشــاغل پردرآمد و معتبر بود و حمامی ها هم آدم های معتمد 
محله و شريک خوشی و ناخوشی اهالی بودند؛ برای همين با دو تا از رفقايم تصميم 
گرفتيم اينجا حمام بســازيم.» پيرمرد به صندلی های خالی که دور سالن به انتظار 
مشتری رديف شده اند، نگاه می کند و می گويد: «حاال را نبينيد که اينجا سوت و کور 
و خلوت اســت، آن موقع حمام  ما خيلی شلوغ بود و هر روز بيشتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
مشتری داشــتيم. تلفن نبود و صبح زود خانواده ها بچه ها را می فرستادند تا نوبت 
بگيرند. با اين حال باز هم که می آمدند بايد می نشســتند تا نوبتشان بشود.» حمام 
جاويد مثل همه حمام های قديمی دو بخش دارد. بخش عمومی يا همان خزينه و 
بخش خصوصی يا نمره. قسمت خزينه سال هاست تعطيل شده اما بخش حمام نمره 
فعال است و ۱۷ واحد دارد. اشکی می گويد: «آن زمان ۶ کارگر برای بخش مردانه و 
۴ کارگر برای بخش زنانه داشتيم که از صبح که کوره حمام روشن می شد تا غروب 
که در و ديوار را می شستند و لنگ ها را پهن می کردند تا خشک شود، کار می کردند. 
خانمم که حاال به رحمت خدا رفته بخش زنانه را اداره می کرد و من خودم مسئول 
بخش مردانه بودم. حاال مدت هاست قسمت خزينه تعطيل شده، چون بهداشت ايراد 
می گيرد، برای نمره هم چون مشتری کم شده فقط يک کارگر داريم که روزی يکبار 

می آيد و حمام ها را تميز می کند و می رود.»

روزى 
حمــام خلــوت اســت و صــدای آب از يکی 
از حمام های نمــره می آيــد. از حمامی درباره 
مشتری ها می پرســيم می گويد: «خدا را شکر 

چون حمام در اين اطراف نيست، مشتری ها از 

هم هميشــه به راه بود. هر روز برای کارگرها و 
خدمه حمام آبگوشــت بار می گذاشتيم. ظهر که 
می شــد يکی از کارگرها نان سنگک می آورد و 
جلو در حمــام که آن موقع به جــای پياده رو، 
زمين ســبزيکاری بود زيرانــداز می انداختيم 
و آبگوشــت می خورديم. اگر آن روز مشــتری 
مهمی هــم داشــتيم دعوتــش می کرديم.» 
ايــن را که می گويد گل از گلش می شــکفد و 

می گويد: «يادم است يک روز آقاتختی مهمان ما 

گرمابه هاى محله 
گلشن و حكيميه

به جز گرمابه جاويد که 
قديمی ترين حمام فعال شمال شرق 
پايتخت است، چراغ ۲ حمام ديگر 

در محله حکيميه و گلشن 
هنوز روشن است. 

 قديم ها که در خانه ها لوله کشی آب گرم نبود، اهل خانه حداقل هفته ای يکبار بقچه حمام می بستند 
و به گرمابه محله می رفتند و بعد از يکی دو ســاعت با ُلپ های ُگلی راهی خانه می شدند. البته حمام 
رفتن فقط برای نظافت و استحمام نبود، بلکه گرمابه ها محل برگزاری دورهمی های خانوادگی و برپايی 
برخی آيين ها و رسم و رســوم سنتی هم بود و انواع مراسم مثل حمام عروس و حنا بستن داماد يا 
حمام ۱۰ روزه زائو در گرمابه های عمومی برپا می شد. خيلی وقت ها کدورت ها در ديدارهای گرمابه ای 
رفع می شــد، گاهی زن ها برای پيدا کردن دختر دم بخت يا تحقيق درباره دختری که می خواستند 
عروس خانه شان شــود به حمام می رفتند و بسياری از عروس خانم ها در حمام محله توسط مادر يا 
ساير فاميل های نزديک داماد نشان می شدند. خالصه اينکه قديم ها در کنار استحمام و نظافت، امور 
مهمی در گرمابه ها رتق و فتق می شد. حاال اما سال هاست که با آمدن آب گرم به خانه ها، حمام های 
عمومی يکی يکی تعطيل شده اند. فقط چند تايی از گرمابه های قديمی در گوشه و کنار شهر ماند ه  که 
مشتريان شان بيشتر کارگرهای ساختمانی و برخی اتباع و افراد بی خانمان هستند. در گزارش پيش 
رو به ۳ حمام قديمی منطقه ۴ که آخرين بازمانده های نسل حمام های قديمی شمال شرق پايتخت 

هستند سر زده ايم.

پريسا نورى

لى
ض

 فا
ونا

: م
س

عك



11 سه شنبه  6 آبان 1399   شماره 775 10  سه شنبه  6 آبان 1399   شماره 775 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 مناطق  كيانشهرگزارش  تصويرى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

سردبير روزنامه
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سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

يک روز عادی که قدم در محله کيانشــهر 
بگذاريــد به ظاهــر متوجه مشــکل خاصی 
نمی شــويد اما با رفتن به سمت مرکز محله 
متوجه فعاليــت قهوه خانه های در واحدهای 
زيرزمينی می شــويد. شايد اين سؤال برايتان 
پيش بيايــد کــه فعاليــت قهوه خانه ها که 
غير قانونی نيست و چرا بايد برخی از افراد اين 
فعاليت را به صــورت زيرزمينی انجام بدهند. 
جواب ساده است؛ به دليل اينکه دريافت مجوز 
قهوه خانه از اتحاديــه صنف مربوطه مراحلی 
دارد و از طرفی مجوز قهوه خانه و چايخانه به 
افراد خاصی تعلق می گيرد. اســتعمال قليان 
در ميان جوانــان طرفداران زيــادی دارد و 
ســود حاصل از فعاليت قهوه خانه ها و عرضه 
قليان چشــمگير است، پس در نهايت برخی 

افــراد ترجيح می دهنــد قانون را 
دور بزنند و به صــورت غير قانونی 
قهوه خانــه بــاز کننــد و در اين 
نباشند.  پاســخگو  به کسی  ميان 
در سراســر خيابان های ابراهيمی، 
امامی محله کيانشــهر  و  صالحی 
قهوه خانه هــای بســياری فعاليت 
می کننــد که در همين شــرايط 
کرونا قليان در اختيار مشتری قرار 
می دهنــد و جوانان هم بی خبر از 

عاقبت اين بيماری، قليان را ميان خود دست 
به دست می کنند.

 
فعاليت دور از چشم شهروندان 

طبــق قوانيــن اتحاديــه اصنــاف، تمام 
واحدهــای قانونــی صنفی بايد بــه گونه ای 
در شــهر فعاليت کنند که واحد صنفی آنها 
در مقابــل ديــد شــهروندان و فعاليت آنها 
آشکار باشــد اما نکته اينجاست که صاحبان 
قهوه خانه هــای زيرزمينــی تمايــل دارنــد 
مکان هايی ماننــد زيرزمين ها، طبقات منفی 
و پارکينگ هــا را اجــاره کننــد و با محصور 
کردن تمام پنجره هــا و ورودی ها به فعاليت 
خود ادامه دهند. «مرتضی برجســته» يکی 
از ســاکنان کيانشــهر در اين باره می گويد: 
«در همســايگی ما در خيابان ابراهيمی يک 
قهوه خانــه در پارکينــگ يــک خانه وياليی 

فعاليت می کند. از همان روز اول شخصًا 
با فعاليت اين واحد در اين محله مخالف 

بودم و بعد از چند بار پرس وجو درباره اينکه 
چرا صاحب ايــن قهوه خانه يک مغازه عادی 
را اجاره نمی کند که حداقل تابلويی داشــته 
باشــد و همه بدانند اين مکان يک چايخانه 
است. اگر مشکلی نداشته باشد مجبور نيست 
در يک پســتو بــدون نام و نشــان فعاليت 
کنــد. اتفاق های متعــددی می تواند در اين 
قهوه خانه ها بيفتد که کســی از همســايه ها 
کار  نمی شــود. خطرناک ترين  هم خبــردار 
قهوه خانه ها مربوط به فعاليت در زمان کرونا 
است که سالمتی جوانان را تهديد می کند.» 

نزاع و درگيرى در قهوه خانه ها 
از  شــهروندان  از  عــده ای  تصــور 
قهوه خانه هــای فعلی همــان قهوه خانه های 
قديمی است که پدرها و پدربزرگان 
ما ســاعتی از روز را با رفقای خود 
در آنجــا ســپری می کردنــد و در 
نهايت دورهمی شــان با نوشــيدن 
اســتعمال  و  فنجــان چــای  يک 
يــک قليان به پايان می رســيد. اما 
حــاال اين تصور دســتخوش تغيير 
شــده و قهوه خانه کــه محلی برای 
گفت وگــوی قديمی هــا بــود اين 
روزها جايش را به رفتار هايی مانند 
شــرط بندی و حتی قمار داده است. برخی از 
قهوه خانه های فعلی مکانی برای دورهمی های 
گاهًا حاشــيه دار هم شــده است که با ديدن 
يــک مســابقه فوتبال و کری خوانــی کار به 
نــزاع و درگيری هم ممکن اســت بکشــد. 
«نورالديــن باقرفام» دبير شــوراياری محله 
کيانشهر جنوبی در اين باره می گويد: «برخی 
از جوانانــی که به ايــن قهوه خانه ها می آيند 
افراد موجهی نيستند و کارهای غير قانونی از 
جمله جابه جايی موادمخدر، مشروبات الکلی، 
قمار و شــرط بندی انجــام می دهند. گاهی 
هم بحث هــای کوچک در ميــان جوانان به 
خاطر جو و محيــط قهوه خانه تبديل به نزاع 
و درگيری شــده و درنهايــت گاهی به چاقو 
و قمه کشــی هم ختم می شود. حدود دو ماه 
پيش در اين محله يک جوان در يک دعوا در 

قهوه خانه به وسيله چاقو کشته شد.»

 کيانشــهر، يکی از محله های منطقه ۱۵ در ناحيه ۳ 
اســت و در زمينه مشکالت اجتماعی از برخی آسيب ها 
رنج می برد. يکی از مشکالتی که اهالی سال هاست با آن 
مواجه اند، فعاليت برخی صنوف به شکل زيرزمينی است. 
از جمله قهوه خانه هايی که در برخی نقاط اين محله و در 
معتقدند  اهالی  دارند.  فعاليت  زيرساختمان ها  واحدهای 
نظارت چندانی بر فعاليت اين واحدها نيســت و به جای 
جلوگيری از فعاليت آنها، شــاهد افزايش آنها هستند. 
ساکنان محله کيانشــهر می گويند در شرايط فعلی که 
جامعه با شيوع کرونا دســت و پنجه نرم می کند و بايد 
پروتکل های بهداشتی توسط واحدهای خدماتی از جمله 
رستوران ها و کافه ها رعايت شــود، آنها شاهد فعاليت 

بيش از پيش قهوه خانه های زيرزمينی هستند.

ـ  ُل مرگ در قهوه خانه هاى زيرزمينى ـ  ُل ق ق

اعتراض اهالى كيانشهر
 به فعاليت غيرمجاز برخى از چايخانه ها

سارا جعفرزاده

فعاليت می کند. از همان روز اول شخصًا 
با فعاليت اين واحد در اين محله مخالف 

تعــدد قهوه خانه هــا در کيانشــهر به 
قدری است که باعث نگرانی خانواده ها 
شــده و آنها هر روز شاهد افزايش اين 
قهوه خانه های زيرزمينی در نقاط مختلف 
محله هستند. «مژده خراسانی» يکی از 
اهالی محله در اين باره می گويد: «اينکه 
اجازه  قهوه خانه هــا  کرونا  در شــرايط 
فعاليــت دارند، يعنــی اينکه يک جای 
کار می لنگد و اين بيماری جدی گرفته 
نشده اســت. به صورت کلی شايد نتوان 
به صورت کامــل از فعاليت قهوه خانه ها 
در محله کيانشــهر جلوگيری کرد اما 
اتحاديه صنف مربوط بايــد ناظرانی را 
برای نظارت بر فعاليــت اين قهوه خانه 
در نظــر بگيرنــد تا به صورت مســتمر 
از اين مکان ها بازديد داشــته باشــند. 
در گام بعــدی بايد شــرايط محيطی 
قهوه خانه هــای زيرزمينــی تغيير کند 
يعنی اينکه از حالت زيرزمينی و مخفی 
خارج شوند و به صورت آشکار به فعاليت 
خود ادامه دهند تا مانند ساير واحدهای 
خدماتی مثل رستوران ها و کافی شاپ ها 
فعاليتشــان وجه آشکار و واضح به خود 
بگيرد. قطع يقين اگر تغييرات محيطی 
در اين صنف اتفاق بيفتد کمتر شــاهد 
نزاع و درگيــری، شــرط بندی و قمار 
خواهيم بود و نکته ســوم اينکه اهالی 
کيانشهر بايد برای فرزندان خود امکانات 
فراغــت را در نظر بگيرند تــا رفتن به 
قهوه خانــه گزينه پيــش روی فرزندان 
نباشــد. در نهايــت تمام مســئوالن از 
جمله شــهرداری، کالنتــری، مديران 
محله و همه دســتگاه های اجرايی بايد 
برای جلوگيری از فعاليت قهوه خانه های 
زيرزمينی تالش کنند و فرهنگ قليان 
کشيدن را برای نسل جوان عادی نکنند 
چراکه استعمال قليان آسيب های جدی 

را به فرد وارد می کند.» 

تغييرات محيطى 
قهوه خانه ها

مشکالت صنوف زيرزمينی دايره گسترده ای را شامل می شود. پياده رو در قرق موتورسيكلت ها

«مهدی ترابی» يکی از کاسبان قديمی خيابان ابراهيمی محله کيانشهر 

در اين باره می گويد: «به عنوان يک کاســب با فعاليت هر صنفی به صورت 

زيرزمينی مخالف هستم. حتی اگر کارگاه خياطی يا توليدی هم قرار است در 

محله فعاليت کند، بايد در يک واحد عادی مانند ساير مغازه ها فعاليت کند، 

ماهيت و کاربری زيرزمين و پارکينگ مشخص است و نبايد در آن فعاليتی 

صورت بگيرد که دور از چشم ديگران باشد. يکی از مشکالتی که قهوه خانه ها 

ايجاد کرده اند، سدمعبر موتورسيکلت های افراد مراجعه کننده به اين مکان ها 

است. تصور کنيد در روز روشن مقابل سوپرمارکت تعداد زيادی موتورسيکلت 

پارک شده باشد. اين کار مانع کسب ساير صنوف و سدمعبر می شود. مسئوالن 

آزرده شده اند.»شــهری بايد فکری برای جمع آوری اين قهوه خانه ها کنند چون اهالی واقعًا 

پياده رو در قرق موتورسيكلت ها

نورالدين باقرفام 
دبير شورايارى محله 

كيانشهر جنوبى

 مراسم تشييع پيکر مطهر پاسدار بسيجی شهيد «محمد محمدی» با حضور مسئوالن، خانواده 
شهدا و عموم مردم، از مقابل منزل اين شــهيد واالمقام واقع در تهرانپارس برگزار شد. در اين 
مراســم که آيت اهللا «کاظم صديقی» امام جمعه موقت تهران، سردار «مهدی کليشادی» معاون 
اجتماعی سازمان بسيج مستضعفان، سردار «سيد مرتضی ميريان» رئيس اداره زمينی عمليات 
کل سپاه، سردار ســرتيپ پاسدار «حسن رستگارپناه» رئيس مرکز مطالعات ملی امنيت پايدار 
دانشگاه امام حسين(ع)، سردار «حميد کمالی» مسئول انتصابات بازرسی ستاد مشترک سپاه و 
حجت االسالم «محمد نعيمی» مسئول نمايندگی، ولی فقيه در سپاه محمد رسول اهللا(ص) تهران 
بزرگ حضور داشتند، پيکر مطهر شــهيد پس از اقامه نماز توسط آيت اهللا صديقی، در خيابان 

استخر تشييع و جهت خاکسپاری به قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س) منتقل شد. 

مراسم تشييع پيكر مطهر شهيدامر به معروف و نهى از منكر
در تهرانپارس برگزار شد

خداحافظى تلخ 
با «محمد»

تصاوير برخى از 
شهداى امر به 
معروف و نهى از 
منكر، از جمله شهيد 
على خليلى در اين 
مراسم در دست هاى 
عزاداران حمل 
مى شد. 

پس از شهادت اين پاسدار بسيجى، اعضاى بدن وى، با موافقت خانواده اش، به بيماران نيازمند اهدا شد. 

مراسم تشييع پيكر شهيد محمد محمدى با حضور جمع كثيرى از شهروندان 
در خيابان استخر تهرانپارس برگزار شد. 

پاسدار بسيجى «محمد محمدى» از بسيجيان پايگاه مقاومت بسيج انصاراالمام تهران، روز يكشنبه حوالى 
ساعت 19 جهت دفاع از نواميس مردم در درگيرى با هفت نفر از اراذل و اوباش تهرانپارس مورد ضرب و 

جرح با چاقو قرار گرفت و شهيد شد. 

خانواده هاى شهيدان «جعفر و على جنگروى»، «ابراهيم هادى»، «محمدحسين حداديان»، «على خليلى»، 
«محمدمهدى رضوان» و... در مراسم تشييع پيكر شهيد «محمد محمدى» حضور داشتند. 

منطقه15
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

پروژه هاى مشاركتى شاخص
در سيزدهمين تكه پايتخت 

كليد خورده  است

          گـام

  اگرچه شيوع ويروس منحوس کرونا بر موضوعات 
مختلف سايه انداخته اما در همين وانفسا در شرقی ترين 

منطقه پايتخت، طرح های بزرگ و کوچکی در حال 
اجراست که متولی اصلی آنها شهرداری با مشارکت 

سرمايه گذاران است. سرمايه گذارانی که به ياری شهر 
آمده  و گوشه ای از کار را گرفته اند تا با حضورشان به 

محله های شهر رونق دوباره ببخشند. فعاليت اين گروه 
در سيزدهمين تکه پايتخت هم با پيگيری های اداره 

سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری منطقه، 
جانی دوباره گرفته و پروژه های مختلفی را در دست 
اجرا دارد که برخی در آستانه کلنگ زنی و برخی هم 
با اندک درصدی پيشرفت در حال اجراست. با «احمد 
ميرزابيگی» رئيس اداره امالک و مستغالت شهرداری 

منطقه ۱۳و سرپرست اداره سرمايه گذاری و مشارکت های 
مردمی اين منطقه اين پروژه ها را بررسي كرده ايم.  

۵۶ پروژه برای قطب گردشــگری شــرق 
تهران در بوســتان جنگلی سرخه حصار در 
نظر گرفته شــده که برخی از آنها به عنوان 
اولويت بندی اول مطرح است که تعداد آنها 

به ۱۰ طرح زير می رسد. 
۱ ـ مجموعه سوارکاری سرخه حصار

۲ ـ مجموعه تفريحی بوستان نرگس 
۳  ـ پيست دوچرخه سواری 

۴ ـ مجتمع پيست اسکيت
۵ ـ مجموعه تفريحات کابلی 

۶  ـ مجموعه رستوران و پذيرايی سنتی 
۷ ـ مجموعه گردشگری سالمت 

۸  ـ مجموعه تفريحی ورزشی 
۹  ـ مجموعه کافه کتاب 

۱۰ ـ مجموعه اردوگاه طبيعت 

پروژه هاى اولويت دار 
قطب گردشگرى 

شرق كدامند؟ 
چند سالی است فرصت خوبی برای جذب 
مشــارکت شهروندان و ســرمايه گذاران در 
طراحی و اجــرای پروژه های مختلف در بدنه 
شــهرداری تهران و به تبــع آن در مناطق 
مختلف فراهم شده است. پروژه هايی که هريک 
تاکنون سهم قابل توجهی در توسعه و ترقی و 
افزايش امکانات محله هاداشــته و اين روند 
اين رو سراغ «مرتضي  از  ادامه دارد.  همچنان 
رحمان زاده» شهردار منطقه۱۳ رفتيم تا برای 
ما از فعاليت های اين بخش در سيزدهمين تکه 

پايتخت بگويد. 
  در حال حاضــر پروژه های مشــارکتی 

منطقه۱۳ چه وضعيتی دارد؟ 
ما همــکاری خوبی با ســرمايه گذاران و 
پروژه هايی را در دســت اجرا داريم که هريک 
ســهم خوبی در افزايش سرانه های خدماتی، 
رفاهی، فرهنگی، اجتماعی دارد. متأسفانه در 
شــرق تهران مثل غرب امکانات و پروژه های 
شاخص وجود ندارد مثًال در غرب تهران انواع 
مگامال ها و مراکز خريد خاص را داريم اما شرق 
تهران از اين موضوع بی بهره است که ما مدنظر 
داريم با اجرای پروژه های مشــارکتی جديد 
به اين وضعيت رســيدگی کنيم. با اين حال 
ما از بســتر مشارکت ها برای تسريع، تسهيل 
و ايجــاد درآمد پايدار برای بدنه شــهرداری 
پروژه های  ميان عمدتًا  اين  استفاده می کنيم. 
مشارکتی منطقه ۱۳ هم در۲ بخش يکی داخل 
قطب گردشگری شــرق تهران يعنی بوستان 
جنگلی ســرخه حصار و يکسری هم بيرون از 
اين مجموعه اجرا می شود که تقريبًا ۵۶ پروژه 
در جنگل سرخه حصار تعريف کرديم که قطب 
و  را تشکيل می دهد  تهران  گردشگری شرق 
يک تعداد پروژه هــم داخل محدوده منطقه 

داريم. 
  پروژه های قطب گردشگری چه روندی 

را طی می کند؟ 
باتوجه به تعــداد پروژه های مد نظر روند 
اجرای آنها متفاوت است. مثًال برخی در مرحله 
بررسی و تهيه اسناد محيط زيستی، اقتصادی، 
فرهنگی و... هســتند و تعدادی هم در دست 
پروژه های  ويژگی های خاص  از  يکی  اما  اجرا. 
قطب گردشــگری حضور يــک مدير برای 

هرکدام از آنها است. 
  چرا برای هر پروژه قطب گردشگری يک 

مدير پروژه انتخاب شده است؟ 
ما برای هر پروژه، يک «مدير پروژه» معرفی 
و انتخاب کرده ايم که يک فرد مسئول و پيگير 
کارها است. مدير پروژه پيگيری کارها را انجام 
از مشــاور و کارشناس واحدهای  می دهد و 
مربوطــه گرفته تا ســرمايه گذار، واحدهای 
حقوقی و قراردادها و کارهای اداری را پيگيری 

می کند تا پروژه به مرحله بهره برداری برسد. 
  در مجمــوع برای اجــرای پروژه ها چه 
معيار هايی از ســوی شهرداری منطقه مدنظر 

قرار گرفته است؟ 
از  پارکينــگ  تأميــن 

پروژه ها  همــه  ضروريات 
برای ما بوده و بدون تأمين 

صادر  ســاخت  پروانه  آن 
نمی شود. در مجموع نيز 

از  اجــرای هريک 
پروژه به ساماندهی 
ضعيــت  و
کمک  موجــود 
افزايش  بــه  و 
مورد  سرانه های 

نياز اهالی محله ها 
منجر خواهدشد. 

هدف، افزايش 
سرانه هاى محلى  15

طاليى

 مشــخصات: مجموعا ۱۵ کلبه  سنتی 
نصــب می شــود که مناســب بــرای حضور 
بهره منــدی  و  خانواده هــا در ســرخه حصار 
از گونه های حيات وحش و محيط زيست آنجا 
اســت. اين پروژه تقريبًا ۳۵ درصد پيشــرفت 

داشته است. 
 مساحت: ۱۰ هزار مترمربع 

جنگلــی  بوســتان  دامنــه  نشــانی:   
سرخه حصار

 زمان بهره برداری: آذرماه

 مشخصات: اين پروژه به منظور ساماندهی 
خيابــان دماونــد و تأمين ســرانه های خدماتی 
منطقــه ۱۳ اجرا می شــود. مجتمــع اداری و 
تجاری ابوريحان در ۹ طبقه با پارکينگ ساخته 

خواهدشد. 
 مساحت: ۱۳۰۰ مترمربع

 نشانی: نبش خيابان ابوريحان
 زمان بهره برداری: آغاز عمليات تا ۳ ماه 

آينده 

  بوم كلبه

   مجتمع ادارى و تجارى ابوريحان

   تاالر همدم

   مركز خريد و فروش گل و گياه

   بازسازى سينما ماندانا

   مجتمع ادارى و تجارى ابن سينا

   پياده راه خيابان 21مترى دهقان

   مركز خدمات خودرويى

   پياده راه و مسيردوچرخه فلكه 
اول و دوم نيروى هوايى

   پروژه اشراقى يك 

   رفع بن بست خيابان پنجم 
نيروى هوايى

   پروژه اشراقى دو

   مجتمع فرهنگى شرق

(vip )ساختمان وى آى پى   

   نمايشگاه دائمى گل هاى زينتى 
و گياهان دارويى

 مشخصات: در طبقه سوم مجتمع فرهنگی و 
هنری کوثر است که سرمايه گذار در حال تغييرات 
و تعميرات و ايجاد يک رســتوران در آنجا است که 
موضوع تاالر همدم (حمايت از اقشار کم برخوردار) را 
هم پوشش می دهد. اين تاالر اتاق عقد، نورپردازی، 

دکوراسيون و... خواهد داشت. 
 مساحت: حدود ۳۰۰ نفر ظرفيت

 نشانی: مسيل منوچهری، مجتمع فرهنگی و 
هنری کوثر

 زمان بهره برداری: آذرماه

 مشخصات: مرکز عمده عرضه گل و گياه 
اســت که در آن انواع نياز شــهروندان تأمين 
خواهد شد. اجرای اين طرح تا انتهای سال آن 

انجام می شود. 
 مساحت: ۱۰ هزار متر مربع

 نشــانی: ضلع غربــی بوســتان جنگلی 
سرخه حصار، جنب بزرگراه شهيد ياسينی

 زمان بهره برداری: اوايل سال ۱۴۰۰

 مشخصات: قرار است مجموعه فعلی سينما 
ماندانا تخريب و از نو ســاخته و بــه قطب و پاتوق 
فرهنگی تبديل شــود. اين مجموعه پــس از اخذ 
مجوزهای الزم، يکی از مراکز شاخص تهران و شامل 
برج تجــاری، اداری و فرهنگی خواهد بود که چند 

طبقه اول تجاری و بقيه طبقات فرهنگی می شود. 
 مســاحت: ۱۲ طبقــه (در صــورت اجازه 

كميسيون ماده ۵ افزايش طبقات خواهد داشت. 
 نشانی: خيابان دماوند، خيابان سی متری آيت

 زمان بهره برداری: پس از اخذ مجوزهای الزم

 مشخصات: زمين از شهرداری بوده و قرار 
است ســرمايه گذار ۴۵۰ متر رستوران و ۳۰۰ متر 
فضای اداری و پارکينگ مکانيزه بسازد. با تکميل 
اين پــروژه زمين مذکور ســاماندهی و معضل 

بساط گستران نيز رفع می شود. 
 مساحت: ۷۵۰ مترمربع

 نشــانی: تقاطع بزرگراه امــام علی(ع) و 
خيابان پيروزی، جنب ايستگاه مترو ابن سينا

 زمان بهره برداری: درصورت انعقاد قرار داد 
تا پايان سال آماده اجرا می شود

 مشخصات: بــه دليل وجود مراکز تجاری 
مختلــف و ميزبانــی از شــهروندان، اين معبر 
مشــابه خيابان ســی تير می شــود و قرار است 
ســنگفرش شــود و امکان  تردد خودرو و  تردد 
محلی در آن مهيا خواهدشد. در کنار آن پيست 

دوچرخه سواری نيز ايجاد خواهدشد. 
 مساحت: حدود يک کيلومتر طول

 نشانی: ابتــدای خيابان ۲۱ متری دهقان 
تا انتها خيابان

 زمان بهره برداری: امسال

 مشخصات: ايــن مرکز خدمات خودرويی 
با امکاناتی چــون کارواش، تعميرات خودرو و... 
برای پيشگيری از ســودجويی برخی از افراد از 
امالک شهرداری و ساماندهی خيابان دماوند اجرا 

می شود. 
 مساحت: ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع 

 نشانی: خيابان دماوند، سه راه تهرانپارس، 
جنب ايستگاه آتش نشانی

 زمان بهره برداری: آبان ماه

 مشخصات: پياده راه ســازی و ايجاد پاتوق 
فرهنگــی در محدوده فلکه های اول و دوم نيروی 
هوايی که محل ورزش و اســتراحت شــهروندان 
است. در اين طرح مردم پس از اتصال اين دو فلکه 

پياده و با دوچرخه می توانند مسير را طی کنند. 
 مساحت: حدود ۵۰۰ مترمربع 

 نشــانی: خيابــان پيــروزی، حدفاصل 
فلکه های اول و دوم نيروی هوايی

 مشــخصات: يک مجموعه چند منظوره 
خواهد بود که با داشتن سالن های سينما و تئاتر بار 
بزرگی را به دوش خواهد کشيد. قرار است دراينجا 
يک مرکز تجاری، اداری و فرهنگی ايجاد شود. اين 
پروژه حدود ۳۵ درصد پيشرفت داشته که ساخت 
آن به افزايش سرانه  های منطقه ۱۳ کمک خواهد 

کرد. 
 مساحت: ۷۰۰ مترمربع در ۷ طبقه

 نشانی: تقاطع خيابان سبالن و خيابان اشراقی
 زمان بهره برداری: ۲۴تا ۳۰ ماه بعد

 مشــخصات: يک مجموعه چندمنظوره 
برای محل فعلی پايانه جديد شــرق پيشــنهاد 
شده اســت تا در قالب پروژه قطب گردشگری 
شــرق، يک پاتــوق فرهنگی، تجــاری و هايپر 

مارکت در آنجا مستقر شود. 
 مساحت: ۳۵ هكتار

 نشانی: بزرگراه شهيد ياسينی
 زمان بهره برداری: در دست بررسی

 مشــخصات: در حوالی ايستگاه داريوش 
يک مجتمع اداری و تجاری ســاخته می شــود 
که پيش بينی شــده در ۹ يا ۱۰ طبقه با تأمين 
پارکينگ های مورد نياز ســاخته شــود. اکنون 

دستور نقشه اين پروژه صادر شده است. 
 مساحت: ۱۵۰۰ مترمربع

 نشانی: خيابان دماوند، ايستگاه داريوش
 زمان بهره برداری: دو تا سه سال 

 مشخصات: مجموعه ای بی نظير در تهران 
که در قالــب مزرعه گياهان زينتــی و دارويی، 
دارای بخش هايی چون گالبگيری، گياه شناسی، 
پرورش گياهان دارويی، عرضه و نمايش و فروش 
گل های زينتی و دارويی با حضور متخصصان و 

کارشناسان ارائه آموزش ها خواهد بود. 
 مساحت: ۱۰ هزار متر مربع

 نشــانی: ضلع جنوب بوســتان جنگلی 
سرخه حصار، جنب بزرگراه شهيد ياسينی

 زمان بهره برداری: ســاخت ساختمان تا 
پايان سال و آماده بهره برداری

 مشخصات: توافقاتــی با مســئوالن پادگان 
دوشــان تپه انجام شده تا با خروج خيابان پنجم از 
حالت بن بست و اتصال آن به خيابان اشراقی و سپس 
امتداد آن به خيابان دماوند و ايجاد دسترسی به اين 

خيابان، مشکل قديمی اهالی برطرف شود. 
 مساحت: رينگ اطراف پادگان 

 نشانی: خيابــان دماوند، خيابان پنجم نيروی 
هوايی

 زمان بهره برداری: دردست بررسی

 مشخصات: شــامل يک مجتمع تجاری، 
اداری و فرهنگی اســت که سالن های سينما و 
تئاتر نيز خواهد داشت. اين پروژه در همسايگی 
پروژه اشــراقی يک قرار دارد که پيشنهاد داده 
شــده به صورت طاق نصرت به همديگر متصل 

شود که اين موضوع در دست بررسی است. 
 مساحت: ۹۰۰ مترمربع

 نشانی: ضلع شرقی خيابان اشراقی
 زمان بهره برداری: ۲۴تا ۳۰ ماه

از  پارکينــگ  تأميــن 
پروژه ها  همــه  ضروريات 
برای ما بوده و بدون تأمين 

صادر  ســاخت  پروانه  آن 
نمی شود. در مجموع نيز 

از  اجــرای هريک 
پروژه به ساماندهی 

نياز اهالی محله ها 

پروژه در قطب گردشــگری شرق تهران 
تعريف شده است.

طبقه برای نوسازی سينما ماندانا پس از 
تخريب آن، مد نظر قرار گرفته است. 

هزار مترمربع وسعت ايجاد پروژه بوم کلبه 
در بوستان جنگلی سرخه حصار است.

 ۵۶
۱۲
۱۰

شهردار منطقه ۱۳
درباره پروژه های 
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صفحه آرا
تاش

 گل قرنقل و روش نگهدارى و نيازها
قرنفل از گل های معطر است که به آن، صورتی  ها 
هم می گويند. همچنين به نام ميخک شاعر هم ناميده 
می شود و عطر آن شــبيه به دارچين يا ادويه  معطر 
ميخک است. به صورت بوته ای متراکم رشد می کند و 
گلبرگ های آن حاشيه ای به رنگ بنفش و قرمز مايل 
به زرد ســفيد دارد. قرنفل در رشد کامل گاه به ارتفاع 

۳۰ تا ۴۵ سانتيمتر هم می رسد. 

 آبيارى
 به آبياری منظم و متوســط نياز دارد. زمانی که 
ســطح خاک خشک شد می توان گياه را آبياری کرد. 

رشد و گلدهی بيشتر اين گياه کمک می کند. 

 دما
 وجود دمای خنک شــبانه در حــدود ۱۵ درجه 
برای گلدهی اين گياه بســيار مطلوب اســت. به طور 
کل زمانی که بذرهای اين گياهان را در ســال جاری 
بکاريم، گلدهی گياهان حاصل از رشــد بذرها بعد از 
گذران پاييز و زمســتان و در ســال بعد روی خواهد 
داد. به بيان ديگر اين گياهان نيازمند يک دوره سرما 

هستند تا بتوانند توانايی گلدهی را بيابند. 

 خاك
خاک با زهکش خوب و مواد ارگانيک مانند خاک 
برگ و يا کود پوســيده دامی رشــد و گلدهی اين 
گياه را تضمين می کند. بنابراين می توان از مخلوطی 
همانند خاک معمولی به اضافه خاک برگ اســتفاده 

کرد. 

آبيــاری بيش از اندازه اين گيــاه و ماندگاری آب در 
خاک پای گياه باعث پوسيدگی طوقه (ناحيه اتصال 
ســاقه به ريشــه)، زردی برگ ها و از بين رفتن گياه 
می شود. آبياری کم نيز در ابتدا باعث کاهش گلدهی 
گياه، رشــد نکردن، خشک شــدن برگ ها و کوچک 

ماندن گياه می شود. 

 نور
 در مکانی با نور کامل آفتاب به خوبی رشد می کند. 
نور کم محيط از جمله داليل گلدهی ندادن مناسب 
اين گياه و رشد ضعيف آن است. در مکانی که دمای 
هوا باال است، وجود سايه در بعد از ظهر به شادابی و 

 هرس
 برای تشويق گياه به گلدهی 
بيشــتر و طوالنی تر کردن فصل 
گلدهی، گل های خشک را مرتب 
از گياه جدا کنيد تا انرژی گياه به 
جای اينکه صرف توليد بذر شود، 
صرف توليد گل های جديد شود. 
همچنين ساقه هايی را که گلدهی 
داشته اند می توان تا حدود نيمی 
از ارتفــاع آنان قطع کرد تا توليد 

ساقه های جديد تشويق شود. 

 روش تكثير 
ســاده ترين روش تکثير اين گياه از طريق کاشت 
بذر اســت. در واقع اگر شرايط مکانی و محل زندگی 
اين گياه مناســب باشد، هر ساله بذرهای آن خود به 
خود در پای گياه می ريزد و برای ساليان سال می توان 
در گوشــه ای از باغ يا باغچه از داشــتن اين گياهان 

لذت برد. 

 زمان كاشت بذر گل قرنفل
به طــور کل و در رابطــه با کاشــتن بذرهای اين 
گياه اگر بذرها را در اواخر بهار و يا تابســتان بکاريم 
گلدهــی اين گياه به بعد از يک دوره ســرما موکول 
می شــود يعنی اين گياه در ســال آينده، گل خواهد 
داد. همچنين گياهچه های قرنفل را به شــکل آماده 
می توان از نهالســتان ها در اوايل پاييز خريداری کرد 
اما اين گياهان باز هم سال آينده گل خوهند داد. اما 
گياهچه هايی که در اول بهار ارائه می شــوند توانايی 

گل دهی در همان سال را دارند. 

آشنايى با گل ها و گياهانى كه مى توانيم 
در منزل نگهدارى كنيم و پرورش دهيم 

فوت و فن نگهدارى از 
قـرنفـل

 در طول هفته معموًال آنقدر ســرمان شلوغ است که اغلب فرصت نمی کنيم به بعضی از نيازهای ساده 
و روزمره زندگی مان در اطراف خود توجه کنيم. گاهی فراموش می کنيم که در کنار کار و پيچيدگی های 
مرسوم زندگی شــهری، بايد به دور و اطراف خود هم نگاه دقيق تری بيندازيم و مثًال ببينيم خاک کدام 
گلدان نياز به تعويض دارد که فراموش کرده ايم و حاال گل ها و برگ های آن رو به پژمردگی می روند. اين 
کارهای به ظاهر کوچک و ساده بخشی از زندگی روزمره هريک از ما را تشکيل می دهند که اگر از توجه 
به هريک از آنها به مدت طوالنی غفلت کنيم، طبعًا برای مان پيامدهايی دارند. به نظر می رسد پايان هفته 

بهترين فرصت برای رسيدگی به اين کارهای ساده و کوچک در خانه باشد.

مينا اصغرنژاد

هويت
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اراضى «كهك» چطور
 تبديل به محله «كوهك» شد؟

روزى روزگارى
بـاغ مهندس

«کوهک» کوچک ترين محله شمال شرق پايتخت است که در محدوده شهرداری 
ناحيه ۲ منطقه ۴ قرار دارد. محدوده جغرافيايی اين محله از شــمال و جنوب به 
پادگان نيروی دريايی و بزرگراه رسالت و از شرق و غرب به خيابان هنگام و بزرگراه 
امام علی(ع) منتهی می شود. کوهک عمر زيادی ندارد و به گفته ساکنان قديمی، 
در اواخر دهه ۴۰ که پادگان نيروی دريايی در جنوب جنگل های شيان ساخته شد، 
سنگ بنای اوليه محله کوهک هم گذاشته شد. روند شکل گيری اين محله و پادگان 
نيروی دريايی را با «علی اکبر ايرانشــاهی» و «مظفــر زارعی» دو نفر از کارکنان 

قديمی اين پادگان مرور کرده ايم. 

شكل گيرى محله كوهك 
به روايت شعر 

على اكبر ايرانشاهى دستى در شعر 
دارد و به شاعر «صفا» معروف 
اســت. او به دليل عالقه اش به 
محله كوهك، شكل گيرى محله 
را در قالب شعر به نظم در آورده 

است. 

مالك زمين هاى كوهك برق را به 
ايران آورد

خيابان نيروی دريايــی اصلی ترين خيابان 

محلــه و يکی از مهم ترين راه های دسترســی 

اهالــی محله های شــمال شــرق پايتخت به 

ميدان رسالت است. بافت اين خيابان ترکيبی 

از تجاری و مســکونی و اداری است، از اين رو 

در بيشتر ســاعت ها ترافيک و راه بندان است. 

باورش سخت اســت که در گذشته نه چندان 

دور در شــمال اين خيابان و محدوده تقاطع 

بزرگراه های امام علی(ع) و شــهيد زين الدين، 

۲ باغ سرســبز پر از درختان توت، انار، خرمالو 

و آلبالو وجود داشــته که درشتی ميوه هايش 

زبانزد بــوده اســت . علی اکبر ايرانشــاهی با 

يادآوری طعم انارهای اين باغ می گويد: «باغ ها 

و زمين های اين محدوده از جنگل های شيان تا 

ميدان رسالت متعلق به فردی به نام مهندس 

«علی محمــدی» بود. محمــدی در خيابان 

چراغ برق مغازه داشــت و از نخستين کسانی 

بود که برق را به ايران آوردند. باغ مهندس در 

تقاطع بزرگراه امام علی(ع) و شهيد زين الدين 

بود. خرمالوها مانند عسل شيرين بود و انارها 

آبــدار و بزرگ که چند تايــش به زحمت در 

يک جعبه جا می گرفت. درختان آلبالو هم به 

قدری بارور بود که باغبانان زير شاخه ها چوب 

ايرانشاهی در ادامه  می گذاشتند که نشکند.» 

می گويد: «مهندس بچه نداشــت و اين باغ و 

زمين های اطرافش را به نيروی دريايی ارتش 

هديه داد. ارتش هم در سال ۴۸ پادگان نيروی 

دريايی را ســاخت. اين پادگان با يک خيابان 

باريک که بعدها نيــروی دريايی نام گرفت به 

ميدان رسالت راه داشت.» 

از پادگان تا فلكه «سرگردان» بيابانى 
مخوف بود

با ســاخت پادگان نيروی دريايی، کارکنان 
پادگان ناچار بودند برای رسيدن به محل کار 
صبــح زود از خيابانی که قلمرو ســگ ها بود، 
بگذرنــد. «مظفر زارع» کــه از مديران بخش 
فنی پــادگان بــوده و از نخســتين روزهای 
ســاخت پادگان بــه اينجا رفت وآمد داشــته 
اســت در اين باره می گويد: «آن زمان خيابان 
نيروی دريايی يــک خيابان باريک و تاريک و 
اطرافش بيابانی بود و محلی ها به دليل وجود 
چند مغازه ســنگبری که در پايين خيابان بود 
به نام خيابان «ســنگبری» می شناختند. اين 
خيابــان يک راه باريک خلــوت ُپر از گله های 
ســگ بود که کارکنان وقتی می خواســتند از 
پادگان خارج شــوند يا به سر کار بيايند سعی 
می کردند ۳ ـ ۴ نفره باشــند. اينجا آسفالت و 
برق نداشــت پس با هزينه پادگان آسفالت و 
برق کشــی کرديم و از آن زمان نيروی دريايی 
نام گرفت.» زارعی در ادامه می گويد: «خيلی 
از کارکنــان آن زمان صبح هــا با يک اتوبوس 
شــرکت واحد تا ميدان رسالت و از آنجا پياده 
تــا پادگان می آمدند. اوايــل دهه ۵۰ هم يک 
خط تاکســی با پيکان های آبی فيروزه ای راه 
افتاد که مســافران را از پايين دست تا ميدان 
رســالت می رســاند و ۵ ريال کرايه اش بود.» 
حرف هــای تکنســين کهنه کار که بــه اينجا 
می رســد می خندد و می گويــد: «آن زمان به 
ميدان رســالت فلکه «ســرگردان» می گفتند 
چون هشت راه ورودی و خروجی به سمنگان، 
نظام آباد، سيدخندان و... داشت و هر مسافری 
به اينجا می رسيد سرگردان می شد که از کدام 

راه برود.» 

محله ای ســاخت پادگان کوهــک يا همــان نيروی نخستين ساكنان اينجا ارتشى ها بودند بنــای شــکل گيری  فرزندی اوليه کوهک واگذار شــد. ايرانشاهی در اين باره زمين های مهندس محمدی چگونه به ســاکنان بــه اين نــام در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ شــد. اما دريايی، ســنگ  بازنشستگی شان گذشته است.» ۴۲ سال حق بيمه برايشان رد شده و سال ها از آنها وقتی به ســراغ بيمه رفتند متوجه شــدند چند ســال پيش سراغ ســنوات و بيمه رفتند. خودشان خبر نداشــتند که بازنشسته شده اند. رضا» و «حشــمت» که پيرمرد و بی سواد بودند می آيــد دو تا از کارگرهای باغ به نام های «مش بود حق بيمه کارگران را هميشــه بپردازد. يادم روز اول کار بيمه کرده بود و به وکيلش ســپرده خيلــی اهميت می داد. به طوری کــه همه را از باقی نمانده اســت. او به حق و حساب کارگرها خوبی بــود. حيف که نامــی از او در اين محله می رسد می گويد: «مهندس محمدی آدم خيلی و محله شکل گرفت.» صحبت هايش که به اينجا زمين ها همه مالک پيدا کرد و کم کم ساخته شد و «حق تيشه» صاحب شــدند. اين طور شد که رفتند بخشی از زمين ها را با عنوان «حق ريشه» شــد. به مرور نگهبان ها و کارگران باغ مهندس برای فضای ســبز و بوستان به شهرداری واگذار اين محله ارتشــی ها بودند. بخش ديگر زمين ها دريايی خريدند. برای همين نخســتين ساکنان و فروختند. بيشــتر زمين ها را کارکنان نيروی را به قطعــات ۲۰۰ و ۲۳۰ متری تفکيک کرده دو تا از اقوامش آمدند و قسمت هايی از زمين ها به خارج از کشور رفت و همانجا فوت شد. بعدها را به نيروی دريايی هديه داد. قبل از انقالب هم نداشت برای همين باغ و بخشی از زمين هايش می گويد: «چــون مهندس محمــدی 
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ضرب سكه در ضرابخانه 

«ضرابخانه» يکی از قديمی ترين محله های منطقه۴ اســت که به گفته استاد «نصراهللا 
حدادی» مورخ و تهران شــناس پيشــنيه نام آن به ضرب ســکه برمی گردد. دارالضرب يا 
ضرابخانه، محلی اســت که در آن ســکه و به ويژه سکه های قانونی و رايج يک کشور ضرب 
می شــود و به همين دليل اين محله را به نام ضرابخانه می نامند چون از قديم محل ضرب 
سکه بوده اســت. اين محله زمانی با شــميرانات «بخش ۱۱تهران» را تشکيل می دادند و 
مرکــز اين بخش تجريش و نزديک ترين روســتا به آن ده لويزان و رســتم آباد بود. زمان 
شــکل گرفتن محله ضرابخانه به دوران قاجار برمی گردد که حاج «محمدحسن خان امين 
الضرب» در اين محله کارخانه ضرب سکه را راه اندازی کرد. نام اين محله هم وام دار همان 
کارخانه اســت. امين الضرب برای کارخانه ضرب ســکه اش ده ها کارگر استخدام و از طرف 
ديگر برای خودش باغ و امالکی رو به راه کرد و آن زمان ضرابخانه بيرون شهر قرار داشت 
و تا فرســخ ها آبادی در آن نزديکی نبود و کارگرهای کارخانه هم از آبادی های اطراف برای 
کار می آمدند و اغلب مجبور بودند بعداز تمام شدن کار شب ها به خانه برگردند. با توجه به 
نبودن وســايل نقليه و با توجه به شرايط آن زمان، در دوره پهلوی اول تنها راه چاره را در 
اين ديدند که برای کارگرها خانه های سازمانی بسازند. به همين منظور در اين محل۲ نوع 
خانه يکی مخصوص کارگران و ديگری مخصوص مديران ســاخته شد. آن خانه ها به خانه 
دولتــی معروف بود و هنوز هم قديمی  های محله از آن ياد می کنند. آن زمان ضرابخانه به 
۳ خيابان های مســجد، فرخی يزدی و نگارستان هشتم منحصر می شد و بقيه جاها خاکی 
و زمين های اطراف همه زراعی بود. حياط همه خانه ها مشجر و پر از درختانی چون توت، 

گوجه سبز، انجير و کاج بود. 

تشريف 
کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، رمان تازه 
منتشر شده «تشريف» نوشته علی اصغر عزتی پاک است که از 
سوی انتشارات شهرستان ادب منتشر شده و درباره ريشه های 
انقالب اسالمی و زندگی شخصيت های آرمانخواه در سال های 
پيش از پيروزی انقالب اســالمی است. اين رمان بر محوريت 
جست و جو است؛ برای يافتن حقيقتی که نشانه های آن بر يکی 
از قهرمانان داستان، «شهريار» نازل شده است. قهرمان داستان 

تشريف عزتی پاک مانند قهرمان داستان«روز واقعه» بهرام بيضايی، در هنگام مراسم عروسی خود، 
عروس را در حجله تنها می گذارد و برای يافتن حقيقتی که در پی است عازم می شود. با اين تفاوت 
که جوان نصرانی تازه مسلمان شده داستان بيضايی حقيقت را در صحرای کربال جست وجو می کند 
و قهرمان داستان عزتی پاک، در شب های شب سرد حکومت نظامی سال پنجاه و هفت که بستر 
وقايع رمان تشريف است. در رمان عزتی پاک، «حقيقت»، باور و آرمان يک دوست انقالبی، مصطفی 
اســت که او هم سرچشمه اين حقيقت را در وجود عارف وارسته و رهبر نهضت اسالمی، حضرت 
امام خمينی می بيند. البته خود مصطفی به نوعی نهال پرورش يافته و ثمره نسل آرمانخواه پيش 
از خود، از جمله پدر و مادرش اســت که روياهای بزرگ آزاديخواهی در سر داشته اند اما به داليل 
مختلف در رسيدن به هدف و آرمان خود بازمانده اند. شهريار برای يافتن مصطفی، سفر مکاشفه ای 
و سلوک آميزی را شروع می کند که در اين راه با حقايق بسياری در زمينه ريشه های نهضت اسالمی 
به رهبری حضرت امام خمينی و نمود های عينی آن در جامعه در آستانه انقالب آشنا می شود. با 
توجه به اينکه ديدگاه رمان بيشتر معطوف به ذهن شهريار است، بارها به گذشته اين شخصيت و 
ارتباط او با برخی شخصيت های محوری داستان، از جمله مصطفی، مهری(نامزد شهريار) و برخی 
شخصيت های کليدی گريزی زده می شود تا گذشته و حلقه ارتباطی آنها در رمان پررنگ تر شود. 

در اين رمان، حال و هوای روزهای قبل از پيروزی انقالب اسالمی به زيبايی روايت شده است. 

كتاب هفته

منطقه4

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

 دبير تحريريه: علی اهللا سليمی
 تحريريه:  پروانه بهرام نژاد
پريسا نوری/ سارا جعفرزاده

مژگان مهرابی / فهيمه شيرازی

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 شورای سردبيری: مهدی  عليپور
                            سروش جنابی
                             زکيه سعيدی

خبر كوتاه

تجليل از ورزشكاران و برگزارى 
مسابقات مجازى  

برنامه های ورزشی منطقه۸ در هفته تربيت بدنی 
بيش از پيش قوت گرفت. «جعفر اميرآبادی زاده» 
معــاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه ۸ 
دراين باره گفت: «به مناســبت هفته تربيت بدنی، با 
هدف توســعه و  ترويج ورزش در خانــه و خانواده و 
هدايــت جامعه بــه انجــام ورزش هــای همگانی، 
ويژه برنامه هايی در اين هفته برگزار شــد.» او افزود: 
«براين اســاس تجليل از مربيان ايستگاه های ورزش 
شهروندی، برگزاری مسابقات پرتاب پنالتی، بسکتبال، 
بدمينتون و تنيس روی ميز بــرای آقايان، برگزاری 
همايش دوچرخه سواری در طرح سه شنبه های بدون 
خودرو و اجرای طرح خيابان ورزش بخشــی از آنها 
بــود.» او ادامــه داد: «همچنين ارســال پيامک به 
مناســبت هفته تربيت بدنی برای شهروندان منطقه، 
برگزاری مسابقه علمی ورزشی ويژه کارکنان به صورت 
مجــازی و تجليل از مربيان و فعــاالن حوزه ورزش 
بانــوان از جملــه برنامه هايی اســت که بــا رعايت 
پروتکل های بهداشتی اجرا شد.» اميرآبادی زاده درباره 
اجرای برنامه های ورزشــی مجازی نيــز تأکيدکرد: 
«سعی کرديم در ايام شيوع ويروس کرونا شهروندان 
از برنامه های ورزشی بی بهره نمانند و به همين دليل 
به صــورت آنالين و مجازی با شــهروندان منطقه ۸ 

همراه بوديم و همچنان اين برنامه ها ادامه دارد.»

منطقه8

خبرخطى

منطقه4 با توجه به فرسودگی زمين فوتبال در 
برخــی محله های منطقــه ۴ چمن مصنوعی 
محله های شميران نو، مجيدآباد و مبارک آباد توسط 
اداره ورزش شهرداری منطقه ترميم و بهسازی شد. 

منطقه 8 جمع آوری پسماندهای تفکيک شده 
شهروندان منطقه ۸ با هدف اجرای طرح کاپ 
در اينجــا ادامــه دارد. در اين طرح کارشناســان با 
اهدای کيسه های آبی رنگ رايگان، شهروندان را به 
همکاری بيشتر در تفکيک پسماند دعوت می کنند. 

منطقه13 با توجه به شــيوع ويــروس کرونا 
برنامه های هفتــه تربيت بدنی منطقه۱۳ به دو 
صــورت ميدانــی و مجــازی تدارک ديده شــد که 
برگزاری مســابقات رايانــه ای، پينگ پنگ، فوتبال 
دستی، ســوارکاری، پياده روی و مســابقات درون 
ايســتگاهی بدون اجتماع و بــا رعايت پروتکل های 
بهداشــتی در فضای بــاز مجموعه های ورزشــی و 

بوستان های منطقه اجرا شد. 

منطقه14 عمليات به زراعی بوستان ها و قطعات 
فضای ســبز منطقه۱۴با هــدف ايجاد فضای 
مطلوب شــهری آغاز شــد. اين عمليات در راستای 
بهســازی و تقويت اقالم گياهی فضای سبز توسط 
گروه اجرايی و با نظارت کارشناسان فضای سبز در 

نواحی شش گانه در حال اجراست. 

رعايت  بــا  خــاوران  مددســرای  منطقه 15 
ايام کرونا پذيرای  پروتکل های بهداشــتی در 
کارتن خواب هــا و معتادان اســت. غربالگری، توزيع 
ماسک و دستکش و آزمايش تکميلی در صورت نياز 
از اقدامــات اين مرکز پيــش از پذيرش مددجويان 

است. 

الو محله

گروه هــاى زنده گيرى  پاسخ مسئول
ســگ هاى بالصاحب در محلــه  تردد 
دارند و هرازگاهى حيوانات خيابانى 
از  پــس  و  كــرده  زنده گيــرى  را 
عقيم ســازى بــه كهريــزك منتقــل 

مى كنند.  
روابط عمومى شهردارى 
ناحيه 8منطقه4

جمع آورى حيوانات خيابانى
مدتــی اســت تعــداد  منطقه 4
سگ های بی صاحب در محله حکيميه 
بسيار زياد شده به طوری که صبح زود 
که هوا کامًال روشــن نشــده جرئت 
نمی کنيم از خانه خارج شــويم. چرا 
شــهرداری اين حيوانــات خيابانی را 

جمع آوری نمی کند؟ 
فريده حاتمی ـ ساکن حکيميه

پروژه پاركينگ شهيد  پاسخ مسئول
مدنى براســاس نياز شــهروندان و 
منطقــه تعريف شــده و بــا توجه به 
وســعت زياد اين پــروژه، اجراى آن 
قدرى زمان مى برد تا به بهره بردارى 

برسد. 
 نگار صمدزاده، معاون فنى و عمران 
شهردار منطقه 8

به همت اداره خدمات  پاسخ مسئول
شــهرى براى ارائه خدمــات بهتر به 
شهروندان، مخازن و زير مخزنى هاى 
ناحيه3 از بو و شيرابه هاى حاصل از 
و  شست وشــو  مســتمر  زباله هــا، 

پاكسازى مى شود. 
شهردارى ناحيه 3 منطقه13

به تازگى از اپليكيشن  پاسخ مسئول
«ورزشــيار 15» رونمايــى شــده و 
اطالعــات  مى تواننــد  شــهروندان 
مجموعه هاى ورزشــى چنــد منظوره، 
آبــى و زمين هــاى چمــن را همراه با 
اســامى  همچنيــن  و  لوكيشــن 
ايســتگاه هاى فعاليــت بدنــى را از 

طريق اين نرم افزار كسب كنند.  
 وحيدرضا محمدى شهردار منطقه 15

تأخير در ساخت پاركينگ 
پيــش  مدت هــا  از  منطقه 8
وعده هايی درباره تکميل پارکينگ شهيد 
مدنی داده شــده اما هنوز اين پروژه به 
سرانجام نرسيده اســت. باتوجه به نياز 
محدوده به اين پارکينگ خواهشمنديم 

مسئوالن در اين زمينه کاری کنند.  
مهری صاحبی ـ ساکن خيابان 
شهيد مدنی

بوى نامطبوع مخازن  
برخی از مخــازن زباله  منطقه 13
خيابان  شورا بوی نامطبوعی می دهد و 
شــيرابه زباله در اطــراف آن به اين 
موضوع دامن می زند. چرا هر روز اين 

مخازن را نظافت نمی کنند؟   
فرانک پيروزان ـ ساکن خيابان شورا

معرفى مجموعه هاى ورزشى  
اماکن ورزشی منطقه به  منطقه 15
خوبی معرفی نشــده و مردم درباره آنها 
اطالعات ندارند. خواهشــمندم در اين 

زمينه اطالع رسانی کنيد.    
مهرداد جماعتی ـ ساکن منطقه ۵۱

کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، رمان تازه 
منتشر شده «تشريف» نوشته علی اصغر عزتی پاک است که از 
سوی انتشارات شهرستان ادب منتشر شده و درباره ريشه های 
انقالب اسالمی و زندگی شخصيت های آرمانخواه در سال های 
پيش از پيروزی انقالب اســالمی است. اين رمان بر محوريت 
جست و جو است؛ برای يافتن حقيقتی که نشانه های آن بر يکی 
از قهرمانان داستان، «شهريار» نازل شده است. قهرمان داستان 

تشريف عزتی پاک مانند قهرمان داستان«روز واقعه» بهرام بيضايی، در هنگام مراسم عروسی خود، 


