
پويش ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى 
در محدوده غربى پايتخت مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است

در ستايش همسايگى
سرعت زندگی آپارتمانی  در پايتخت زودتر از آنچه که فکرش را کنيم، شکل 
گرفت. درست پيش از اينکه بدانيم سبک و منش زندگی در محله های کوچک 
و بزرگ عمودی چيست، ساکن واحدهای آپارتمانی شديم. واحدهايی که با 
عبارت «چهارديواری اختياری» منافات داشت و اساس و پايه زندگی در آن 

برهمدلی،  همراهی، احترام و رعايت حقوق شهروندی...

دوشنبه
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صفحه ۸

نقاشان به كوچه باغ هاى  
كـن مى آيند

انجام طرح هاى تشويقى براى نوسازى 
و زيباسازى نماهاى فرسوده  

نگاهى به اسناد تاريخى و هويتى روستاها 
و محله هاى غربى تهران

«کتيبه»ها يا «سنگ نوشــته»ها نزد محققان و 
پژوهشگران، جزو نخســتين مستندات تاريخی 

هستند که هويت تاريخی و قدمت يک فرهنگ...

تاريخ به روايت 
سـنگ  نوشته ها

گفت وگو با مجموعه دار دوربين هاى قديمى عكاسى 
در سالن تشريفات برج آزادى 

چهره مهربان و آرام دارد. صدايش از لهجه شيرين آذری پر 
است و موهای سفيدش از کناره های کاله برت اش بيرون زده. 

صفحه ۵«محمدعلی جديداالسالم» ۶۸ ساله و...

عكس هاى استاد 
شهريار را سوزاندم! 

 نوشــته»ها نزد محققان و 
پژوهشگران، جزو نخســتين مستندات تاريخیپژوهشگران، جزو نخســتين مستندات تاريخی

صفحه ۱۴

آرام دارد. صدايش از لهجه شيرين آذری پر آرام دارد. صدايش از لهجه شيرين آذری پر 
موهای سفيدش از کناره های کاله برت اش بيرون زده. موهای سفيدش از کناره های کاله برت اش بيرون زده. 
۵صفحه ۵صفحه ۵

شهريار را سوزاندم! 
صفحه ۱۱
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طراحی فاز ســوم «باغ ايرانی» 
هزار مترمربع   ۷ مســاحت  در 
ميان شــهروندان به رقابت گذاشته 
می شود. معاون فنی و عمران شهردار 
منطقــه ۵ با اعالم ايــن خبر گفت: 
«ساخت باغ ايرانی در بلوار «آيت اهللا 
 کاشــانی» در ۳ فاز پيش بينی شده 
است که تا پايان سال فاز ۲، پروژه به 
بهره بــرداری می رســد و در زمينه 
گردشگری فرصت های جديدی برای 
منطقه به وجود می آيد.» «ســعيد 
جودکی» با اشــاره به اينکه عمليات 

اجرايی باغ ايرانی، در زمينی به مســاحت ۹هزار مترمربع در بلوار آيت اهللا 
 کاشانی با هدف حفظ باغ ها و جلوگيری از تغيير کاربری شان در حال اجرا 
اســت، افزود: «باغ ايرانی از پروژه های ويژه شهر تهران به شمار می آيد که 
فرصت جديدی را برای گردشــگری و توسعه فضای سبز منطقه به وجود 

مــی آورد.» او درباره ويژگی های اين 
بوستان نيز گفت: «اين باغ عالوه بر 
فضای سبز زيبا با طراحی باغ ايرانی، 
امکاناتی مانند زمين بازی کودکان، 
سرويس بهداشتی و آبگير، سنگفرش 
و آجر قزاقی و باغچه دارد. هم  چنين 
مسيرهای متعدد پياده روی برای باغ 
با هــدف ارتقا فرهنــگ ورزش های 
شهروندی و حضور شــهروندان در 
فضاهای عمومی طراحی شده است.» 
معاون فنی و عمران شهردار منطقه ۵ 
درباره فاز ۳ اين مجموعه افزود: «اين 
فاز به مساحت ۷هزار مترمربع با درختان قديمی پوشيده و پيش بينی شده 
است طی يک فراخوان، طراحی آن به مسابقه گذاشته شود.» جودکی ابراز 
اميــدواری کرد که اجرای پروژه باغ ايرانی ســرآغازی برای ايجاد و تعالی 

پروژه ها ديگری با رويکرد بهبود منظر و باغ هايی با سبک ايرانی باشد. 

تيتر يك

شهروندان فاز سوم باغ ايرانى را طراحى مى كنند

«  بسيج نيروهاى خدمات شهرى» هر هفته در يك محله
طرح «بسيج نيروهای خدمات شهری»، پنجشنبه هر هفته در يک محله از منطقه ۲۲ اجرايی 
می شود. شهردار منطقه ۲۲ با اعالم اين خبر گفت: «اگرچه سامانه  های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ پل ارتباطی 
شهروندان و مديريت شهری به شمار می آيند و ساکنان محله ها می توانند مشکالت شهری را مطرح 
کنند، اما اجرای طرح های فوريتی کمک می کند تا مديران شهری از محدوده حوزه فعاليت شان 
بيشتر آگاه شوند و پيش از طرح مشکل، خواسته شهروندان انجام شود. به همين دليل طرح بسيج 
نيروهای خدمات شهری هر هفته در منطقه اجرايی و در آن پس از شناسايی مشکالت با حضور 
همه نيروهای خدمات شهری، معضالت برطرف می شوند.» «مرتضی رحمان زاده» نمونه اجرای اين 
طرح را در محله های «ســاحل» و «صدرا» دانست و افزود: «پس از بررسی و حضور نيروها، همه 

مشکالت محله در زمينه فضای سبز، نظافت، درختکاری، ترافيک، عمران و... رفع شد.»

شناسايى كانون هاى بوى نامطبوع در محله ها
کانون توليد بوی نامطبوع در محله های مختلف منطقه 
۲۱ شناسايی و اقدامات قانونی انجام می شوند.  دبير ستاد 
مديريت شــهرداری منطقه ۲۱ با اعــالم اين خبر گفت: 
«با ابالغيه اداره کل «محيط زيســت و توسعه پايدار شهر 
تهران» مبنی بر شناسايی کانون های توليد بوی نامطبوع در 
محله ها، جلسه ای با حضور مسئوالن محيط زيست نواحی 
۳ گانه برگزار و پيش بينی شد تا در کمترين زمان، ليست 
مکان های عامل ايجاد بوی نامطبوع شناســايی شــوند.» 
«هادی اسماعيلی» با اشاره به اينکه اين مکان ها می توانند 
محل دفع پساب کارخانه ها و کارگاه ها، ورود فاضالب های انسانی به روددره ها و... باشند، افزود: «با 
توجه به وجود ۲ بافت مسکونی و صنعتی، کارشناسان به مکان های زيادی اشاره کردند که پس از 

تکميل کاربرگ آناليز، اقدامات قانونی در زمينه آلودگی ايجاد شده، آغاز می شود.»

شناسايى كانون هاى بوى نامطبوع در محله ها
چهره

ركورددار ماراتن پياده روى در شهر 
تهران هم محله اى ماست

 پياده روى با «پيگام» 

يادداشت

تأمين ايمنى عابران 
با افزايش پل هاى مكانيزه 
بيشــتر شــهرهای بزرگ دنيــا به ويژه 
کشورهای در حال توسعه با بحران جدی در 
حمل ونقل شــهری مواجه هستند. ترافيک 
شــهرهای مختلف با توجه بــه مقتضيات 
اجتماعــی، فرهنگی، صنعتی، جغرافيايی و 
شهرسازی به وجود می آيد که سبب آن را 
می توان به بافت های فرسوده، نداشتن فرم 
و شــکل معابر از يک الگوی خاص توسعه 
(شعاعی، شطرنجی، هسته ای، خطی و...) و 
نبود تناســب هندسی خيابان ها و ميدان ها 
اشاره کرد. در کشــور ما هم به دليل رشد 
بی رويــه جمعيت و افزايش ســريع تعداد 
وسايل نقليه و در مقابل، ثابت بودن معابر، 
اين معضل بيشتر خود نمايی می کند. شهر 
تهران هم به عنوان کالنشــهر کشور از اين 
قاعده مســتثنا نيســت و به دليل وضعيت 
معابر و کيفيت خيابان هــا منجر به تراکم 
می شود.  ارتباطی  مسيرهای  در  اتومبيل ها 
در ايــن ميان، پل های هوايــی می تواند به 
بهبود امنيت اجتماعی ـ ترافيکی شــهر، از 
جملــه محدوده غرب تهران کمک کند. در 
اين ســال ها، پل های زيادی نصب شده اند. 
درحالــی که نياز به بازنگــری در جانمايی 
پل های عابرپيــاده و احداث پل های جديد 
با توجه به گســترش محدوده شــهری و 
تغيير بافت مناطق غربی در سال های اخير 

احساس می شود. 
چــون جانمايــی تعــدادی از پل های 
عابرپيــاده در مناطــق غربــی از جملــه 
منطقه ۲۱، بنا به ضرورت زمان ساخت آنها 
بوده است. از ســويی، احداث مجتمع های 
مســکونی و تجاری جديد در نقاط مختلف 
اين مناطق از جمله مجتمع های بازار بزرگ 
«ايــران مال»، «کورش» و «شــهر فرش» 
در مناطــق ۵، ۲۱ و ۲۲ زمينه ســاز جذب 
و توليد ســفر شده و معابر را نيازمند ايجاد 
شرايطی کرده اســت تا برای  تردد کاربران 
ترافيــک و به ويــژه عابران پيــاده ايمن تر 
شــوند. هم چنين افزايش پل های عابرپياده 
در محل هايــی که ضرورت آنها احســاس 
می شود، به طور قابل مالحظه ای در افزايش 
ايمنی عابران پياده مؤثر است. مناطق غربی 
تهران نياز به پــل عابر مکانيزه دارند چون 
مکانيزه کردن پل های عابرپياده به ويژه در 
منطقه ۲۱ که هيچ پــل مکانيزه ای ندارد، 
می توانــد عامل مهمــی در ترغيب عابران 
پيــاده به ويژه کودکان، افراد ســالخورده و 
ديگــر شــهروندان به اســتفاده از پل های 
عابرپياده باشــد، هم چنين موجب تسهيل 
در اســتفاده از پل های عابرپياده می شود. 
بررسی ها نشان می دهد اقبال عمومی افراد 
در اســتفاده از پل های عابرپيــاده مکانيزه 
در مقايســه با پل های غيرمکانيزه بيشــتر 
است . ضمن اينکه مکاتبات پليس راهور با 
شهرداری های مناطق غرب درباره مکانيزه 
کردن پل های عابرپياده موجب شده است 
تا تعدادی از پل های عابرپياده غيرمکانيزه 
به پل های عابرپياده مکانيزه تبديل شوند و 
پيگيری درباره تبديل ساير پل های مورد نياز 

نيز ادامه دارد. 

خدمات شبانه روزى به كارتن خواب ها
مددسرای منطقه۹ به صورت شبانه روزی به مددجويان 
خدمــات می دهد. سرپرســت معاونت امــور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری منطقه۹ با اعالم اين خبر گفت: 
«امسال هم مانند ســال های گذشته، طرح «ساماندهی 
آســيب ديدگان اجتماعی» از ســوی اداره آسيب های 
اجتماعی اجرا و با انتقال افــراد بی خانمان از منطقه به 
گرمخانه ها، خدمات مورد نياز بهداشتی و غذای گرم در 
اختيار آنها گذاشته شــد.» «عليرضا خامسيان» افزود: 
«آسيب ديدگان اجتماعی در زمان اقامت موقت خود در 
مددســرای منطقه۹ به شکل شبانه روزی از خدمات مددکاری، پزشکی، مشاوره ای و امکاناتی 
مانند حمام، آرايشگاه، لباس و غذای گرم بهره مند می شوند.» او در ادامه گفت: «اين مددسرا با 

مساحت ۵۰۰ مترمربع و ظرفيت۱۵۰ نفر در بزرگراه «فتح ۲۹» فعاليت می کند.» 

«محمــد هــادی کرمانشــاهی» از 
شــهروندان ســاکن منطقه ۲۱، به 
تازگــی در «ماراتن پياده روی» ســازمان 
ورزش شــهرداری تهران رتبه برتر کسب 
کرده اســت. در اين ماراتن هر فردی که 
زودتــر از همه ۴۲ هزار و ۱۲۹ قدم پياده 
برداشته باشــد، از سوی منطقه اش تقدير 
می شــود و کرمانشاهی توانسته است اين 

رقم را به ۲۹۶ هزار و ۵۵۵ قدم برساند. 
البته معيار ســنجش، نصب اپليکيشــن 
«پيگام» اســت که توسط سازمان ورزش 
شــهرداری تهران حمايت می شــود. اين 
جوان ۲۵ ســاله می گويــد: «اميدوارم تا 
پايان ماه بتوانم رکــوردم را حفظ کنم و 
موفق شــوم.» کرمانشاهی درباره تأثيرات 
مثبت برگزاری اين مســابقه و پياده روی 
می افزايد: «از ۲ ســال پيش، اپليکيشــن 
را نصــب کــردم و در هــر دوره، اين اپ 

کمپين هايی را برگزار می کند.
 البته اين کار ســبب شــده است تا برای     

مســيرهای  در  تــردد 
نزديک، نه تنها از خودرو 
وسايل  از  بلکه  شخصی 
عمومــی  حمل ونقــل 

نيز اســتفاده نکنم و 
بيشتر مســيرها را 
پياده طــی کنم تا 
هم آلودگی شهرم 
کمتر شــود و هم 
ســالم تر  خــودم 

باشم.» 

مجله خبرى مجله خبرى

رتبه برتر مقاله علمى به پژوهشگران منطقه 21 رسيد
دانش آموزان پژوهشگر منطقه ۲۱ در نخستين دوره از جشنواره 
«علمی و پژوهشی» پژوهش ســراهای کشور، مقام های برتر کسب 
کردند. به گزارش خبرنگار همشــهری محله، نخســتين جشنواره 
علمی و پژوهشــی پژوهش سراهای کشور شــامل ۹ عنوان برگزار 
شــد که در آن «زينــب مختاری» و «معصومــه رنجبر نوجه ده» 

از دانش آموزان پايه نهم دبيرســتان «شــهيدان اکبری» شــهرک 
«دريا» موفق به کســب مقام برتر بخش مقاله علمی شــدند. اين 
مســابقه با هدف ايجاد زمينه مشارکت و تقويت مهارت کارگروهی 
بيــن دانش آموزان با اســتفاده از محيط های متنــوع يادگيری در 

پژوهش سراهای دانش آموزی برگزار شد. 
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معابر محله هاى فرسوده بهسازى مى شود
عمليات ويژه بهسازی و رفع نواقص معابر به ويژه در بافت فرسوده 
محله های ناحيه ۲ منطقه ۹، در قالب «پروژه های کوچک مقياس» 
انجام می شود. سرپرست شــهرداری ناحيه ۲ منطقه ۹ با اعالم اين 
خبر گفت: «درصد بااليی از معضالت نگهداشــت محله ها مربوط به 
بافت های فرسوده اســت. به همين دليل با مطالعه های انجام شده، 
رفع نواقص و اصالح معابر در صــدر اولويت های پروژه های عمرانی 

ناحيه قرار گرفت.»
«غالمحســين خدابخشيان» با اشــاره به شناسايی معضالت و 
اجرای عمليات در قالب پروژه های کوچک مقياس و درخواست های 
شهروندان، افزود: «با بررسی های صورت گرفته کارشناسان، تاکنون 
عمليــات تخريب و اصالح نهــر کوچه «قره چلويــی» در خيابان 
«سادات» و هم  چنين بهســازی نهر و کانيو کوچه «جوراب فروش» خيابان «قادری» در قالب 
پروژه های کوچک مقياس انجام شــده و عمليــات جدول گذاری و رفع نواقص جوی های محله 
«امامزاده عبداهللا»(ع) نيز پس از مطالبه شهروندان و انجام بازديد ميدانی به پايان رسيده است.»

كاشت نهال در باغچه خانه تان فقط با يك تماس
کاشــت نهال در باغچه منازل شــهروندان منطقه ۵ آغاز شد.  
معاون خدمات شهری و فضای سبز شهردار منطقه ۵ با اعالم اين 
خبر گفت: «طرح فراگير کاشــت نهال در منطقه آغاز شده است 
و شــهروندان می توانند از طريق تماس تلفنی با ســامانه ۱۳۷ يا 
مراجعه حضوری به مراکز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبز 
منطقه، نشانی محل سکونت خود را اعالم کنند تا پس از بررسی، 
نيروهای های اجرايی همراه با کارشناس، برای کاشت نهال مناسب 

به در منازل شهروندان مراجعه می کنند.»
«ســعيد صالح محمود رباطی» افزود: «نهال های تهيه شده از 
نوع مثمر و غير مثمر بوده اســت و از سوی کارگران فضای سبز و 

زير نظر کارشناسان متخصص، کاشته می شوند.»
او با اشاره به اينکه اطالع رسانی های الزم از طريق نصب بنر در منطقه انجام شده است، 
ادامه داد: «درباره نگهداری و رسيدگی مناسب نهال های تازه کاشت و با هدف فرهنگسازی 

و جلب مشارکت شهروندان، توزيع بروشورهای آموزشی به آنها انجام می شود.»

ميز خبر

10
پايگاه غربالگرى رايگان «كرونا» 
در منطقه 5 فعال شده است. 
اين پايگاه ها در مركز بهداشت 

كن، درمانگاه شهردارى منطقه5، 
مجموعه شهربانو، كلينيك 

گل وگياه، بوستان هاى كيهان 
و كاج، مساجد امام على(ع)، 

ثاراهللا و الزهرا(س) و سراى محله 
المهدى(عج) راه اندازى شده اند. 

 60
درصد، ميزان پيشرفت ساخت 

مخزن 17 هزار مترمكعبى انتقال 
آب شهيد عباسپور است. اين 
مخزن در بلوار جدى اردبيلى، 

مقابل مجتمع علوم انتظامى قرار 
دارد و از سوى شركت آب و 

فاضالب شهر تهران براى انتقال 
آب به غرب تهران در حال احداث 

است. 

آموزش كسب و كار 
در سراى «ياس»

کالس های آموزشــی کسب و کار در سرای 
محله «ياس» تهرانسر برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار همشهری محله، سرای 
محله ياس تهرانسر شرقی با توجه به قرار داشتن 
در بافت اقتصادی منطقه ۲۱ و با هدف ارتقای 
آشنايی شهروندان به کسب و کارهای مختلف، 
اقدام به برپايی کالس های آموزشی کسب و کار 
کرده است. شرط شرکت در اين دوره ها داشتن 
۱۸تا ۳۵ســال سن اســت. عالقه مندان برای 
ثبت نام می توانند اســامی و شماره تماس خود 
را به شماره ۰۹۱۹۹۳۳۳۵۱۰ ارسال و يا برای 
کســب اطالعات بيشتر به سرای محله مراجعه 

کنند. 

استعداديابى تيراندازى 
با كمان 

دوره های استعداد يابی «تيراندازی با کمان» 
در منطقه ۵ برگزار می شود. رئيس اداره ورزش 
شــهراری منطقه۵ گفــت: «نخســتين دوره 
اســتعداديابی در رشته تير و کمان و در سرای 
محله «شهران شمالی» برگزار شد.» «سيد قاسم 
موســوی» افزود: «در ساير محله ها اين دوره ها 
برای تمامی ســنين رايگان برگزار شــده است 
و نفــرات برتر انتخــاب و به مســابقات اعزام 
می شوند.» او هدف از برگزاری اين دوره را در ۲ 
رشته تير و کمان سنتی و ريکرو، استعداديابی و 
کشف ظرفيت های اين رشته در منطقه دانست. 

خبر

مســيرهای  در  تــردد 
نزديک، نه تنها از خودرو 
وسايل  از  بلکه  شخصی 
عمومــی  حمل ونقــل 

نيز اســتفاده نکنم و 

سرهنگ قاسم برجى 
سركالنتر پليس راهور غرب تهران 
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  چهره مهربان و آرام دارد. صدايش از لهجه شيرين آذری پر است و موهای سفيدش از کناره های کاله برت اش بيرون زده. «محمدعلی جديداالسالم» ۶۸ ساله و اصالتًا 
تبريزی که از اوايل دهه ۴۰ با توجه به عالقه مندی اش دوربين های قديمی عکاسی را جمع آوری کرده است و حاال کلکسيونی دارد با ۹۵۰ دوربين قديمی چوبی و فلزی که 
هرکدام تاريخی از هنر عکاسی را روايت می کنند. کلکسيونی که کارشناسان، ارزش مالی آن را بيش از ۱۴ ميليارد تومان برآورد کرده اند. حاال اين مجموعه گرانبها در سالن 

تشريفات برج آزادی قرار گرفته است تا به زودی راه اندازی شود. ساعتی را به گفت وگو با اين هنرمند کلکسيون دار پرداخته ايم که در زير با هم می خوانيم. 

 نخستين دستمزد
 نخستين دوربين عكاسى 

مصاحبه  و  ديــدار  برای 
وارد  تبريزی  مجموعه دار  با 
برج آزادی می شــوم. بعد از 
عبــور از راهروهــای تو در 
تــو و ســالن های متعدد به 
می رسم.  تشــريفات  سالن 
دور تــا دور، دوربين هــای 
از  قديمــی  عکاســی 
نخســتين  تا  رايز  و  داگــر 

گرفته  جای  ديجيتال  دوربين های 
و قاب عکس های ســياه و سفيد 
از شــاعران و هنرمنــدان معاصر 
« محمدعلی  می کننــد.  جلــوه 
جديداالســالم» بــه گرمــی به 
می گويد:  و  می آيــد  اســتقبال 
دوربين هــای  ســرزمين  « بــه 
عکاســی من خــوش آمديد. در 
حال آماده ســازی فضــای موزه 
قديمی ترين دوربين ها اســت که 
می گويــد: « عکاســی و دوربيــن 

کســب و کار خانوادگــی و ارثيــه 
من اســت. پدربزرگم عــکاس بود و 

پدرم آتليه داشــت و بعــد از آنها اين 
 ارثيه به من رســيده است. سال ۱۳۴۳ 

کالس ششــم ابتدايی را تمام کرده بودم 
که پدرم برای گذران اوقات تابســتان من را 

به آتليه دوســتش برد و سفارش کرد حسابی 
فوت و فن های اين حرفــه را يادم دهد. البته 
آموزش های ابتدايی را از پدرم فرا گرفته بودم 
اما نظر ايشــان اين بود که نياز به آموزش های 
بيشــتر دارم. يادم هست که هفته ای ۵ تومان 
دســتمزد می گرفتم. پول هايم را جمع کردم و 
نخستين دوربين مورد عالقه ام يعنی «آکفا» را 
خريدم. کلی ذوق داشتم. مناظر و اشخاص را 
ســوژه عکس هايم می کردم. آنقدر که خانواده 
از شــدت عالقه ام تعجب می کردند. پدرم اما 
هميشه هم مشوقم بود و هم توصيه فراوان به 
ادامه تحصيلم داشت. فوق ديپلم رشته هنر را 
گرفتــم و بعد از آن در آموزش و پرورش وقت 
به تدريس مشــغول شــدم  تا آن زمان هرچه 
پول داشــتم دوربين های جديــد می خريدم 
نگه می داشتم. ســال ۱۳۶۲ بر حسب شرايط 
تصميم گرفتم يک آتليه به ســبک و ســياق 
خودم راه اندازی کنم. مدت کوتاهی گذشــت 
و مشــتری های زيــادی پيدا کــردم و کم کم 
دوربين های مــورد عالقــه ام را می خريدم تا 
اينکه به تدريج تعداد دوربين ها را به ۹۵۰ عدد 

رساندم.»

 عكاسى هم هنر است هم علم 
کنار محبوب ترين دوربين کلکسيونش، دوربين 
فانوســی يا آکاردئونی که مربــوط به حدود ۱۷۰ 
ســال پيش است، می ايستد و ادامه می دهد: « اين 
ارثيه خانوادگی را بــه فرزندانم نيز اهدا کردم. در 
حال حاضر يکی از پســرانم در نهادهای دولتی به 
عکاسی مشغول است و ديگری به واسطه شغلش 
و به صورت غيرمســتقيم به دوربين و عکس 
می پردازد. البته ناگفته نماند که همسرم نيز 
عکاس طبيعت است. خالصه خانوادگی 
ســرگرم دوربين و تصوير هستيم.» به 
بخش دوربين های کارگاهی يا آموزشی 
اشاره می کند و می گويد: « سال ها در 
برخی دانشــگاه ها و آموزشگاه های 
خصوصی آموزش عکاســی داده ام. 
گاهــی بضاعــت ماليشــان ياری 
نمی کرد تا از عهده مخارج شهريه 
کالس ها بــر بيايند. برای همين از 
آنها بعد از پايان هر کالس فقط يک 
سيب می خواستم. آن هم برای اينکه 
عزت نفسشان حفظ شود و احساس 
ناراحتی نداشته باشند. بسياری از آنها 
عکاسان خوبی شده اند که عالوه بر علم 
عکاسی به هنر ديداری و خوانش تصاوير 
نيز تسلط يافته اند. در واقع عکاسی نيمی 
هنر و نيمی علم اســت. متأسفانه امروزه ما 
شــاهد پرورش تعداد محدودی از عکاســان 
هستيم که هنوز به طور کامل کار با دوربين های 
حتی پيشرفته با دنيايی از تکنولوژی و فوق حرفه ای 
را فــرا نگرفته اند و به بهانه يــک عالقه زودگذر و 
جست وجوی کوتاه در اينترنت با موضوع «چطور 
عکاس شويم؟ » ادعای عکاس بودن می کنند. اين 
پديده شايد در وهله اول مسئله خاصی به نظر نيايد 
اما به مرور زمان هنر عکاســی بــه زوال می رود و 
نسل آينده در حوزه عکس نسلی کم سواد خواهد 
بود. نسلی که نتوانسته است از فن آوری های مؤثر 
دوربين های نوين استفاده هنری کند. دوره ما که 
خبری از اين حجم از تکنولوژی نبود، عکاسان برای 
شــکار لحظه مناسب، دوربين به دست ثانيه هايی 
نفس نمی کشــيدند تا لرزش دســت ها، عکس را 
خــراب نکند يا در تاريکخانه با کلی اســترس به 
ظهور فيلم هــا می پرداختند. می خواهم بگويم که 
دانش هم به اندازه عالقه در عکاســی مهم است. 
يکــی از داليلی که می خواهــم همه دوربين های 
عکاسی ام را در محيط موزه قرار دهم همين است 
که عالقه مندان به هنر به گستردگی اين هنر واقف 
شــوند. بدين ترتيب از طريق يکی از دوســتان در 
انجمن هنرمندان پيشکسوت با مجموعه فرهنگی 
و هنری برج آزادی آشــنا شدم تا مقدمات برپايی 

موزه فراهم شود.»

تشريفات برج آزادی قرار گرفته است تا به زودی راه اندازی شود. ساعتی را به گفت وگو با اين هنرمند کلکسيون دار پرداخته ايم که در زير با هم می خوانيم. تشريفات برج آزادی قرار گرفته است تا به زودی راه اندازی شود. ساعتی را به گفت وگو با اين هنرمند کلکسيون دار پرداخته ايم که در زير با هم می خوانيم. 

گرفته  جای  ديجيتال  دوربين های 
و قاب عکس های ســياه و سفيد 
از شــاعران و هنرمنــدان معاصر 
« محمدعلی  می کننــد.  جلــوه 
جديداالســالم» بــه گرمــی به 
می گويد:  و  می آيــد  اســتقبال 
دوربين هــای  ســرزمين  « بــه 
عکاســی من خــوش آمديد. در 
حال آماده ســازی فضــای موزه 
قديمی ترين دوربين ها اســت که 
می گويــد: « عکاســی و دوربيــن 

کســب و کار خانوادگــی و ارثيــه 
من اســت. پدربزرگم عــکاس بود و 

پدرم آتليه داشــت و بعــد از آنها اين 
 ارثيه به من رســيده است. سال ۱۳۴۳

کالس ششــم ابتدايی را تمام کرده بودم 
که پدرم برای گذران اوقات تابســتان من را 

به آتليه دوســتش برد و سفارش کرد حسابی 
فوت و فن های اين حرفــه را يادم دهد. البته 
آموزش های ابتدايی را از پدرم فرا گرفته بودم 
اما نظر ايشــان اين بود که نياز به آموزش های 
بيشــتر دارم. يادم هست که هفته ای ۵ تومان 
دســتمزد می گرفتم. پول هايم را جمع کردم و 
نخستين دوربين مورد عالقه ام يعنی «آکفا» را 

 عكاسى هم هنر است هم علم  عكاسى هم هنر است هم علم 
کنار محبوب ترين دوربين کلکسيونش، دوربين 

فانوســی يا آکاردئونی که مربــوط به حدود 
ســال پيش است، می ايستد و ادامه می دهد: « اين 
ارثيه خانوادگی را بــه فرزندانم نيز اهدا کردم. در 
حال حاضر يکی از پســرانم در نهادهای دولتی به 
عکاسی مشغول است و ديگری به واسطه شغلش 
و به صورت غيرمســتقيم به دوربين و عکس 
می پردازد. البته ناگفته نماند که همسرم نيز 
عکاس طبيعت است. خالصه خانوادگی 
ســرگرم دوربين و تصوير هستيم.» به 
بخش دوربين های کارگاهی يا آموزشی 
اشاره می کند و می گويد: « سال ها در 
برخی دانشــگاه ها و آموزشگاه های 
خصوصی آموزش عکاســی داده ام. 
گاهــی بضاعــت ماليشــان ياری 
نمی کرد تا از عهده مخارج شهريه 
کالس ها بــر بيايند. برای همين از 
آنها بعد از پايان هر کالس فقط يک 
سيب می خواستم. آن هم برای اينکه 
عزت نفسشان حفظ شود و احساس 
ناراحتی نداشته باشند. بسياری از آنها 
عکاسان خوبی شده اند که عالوه بر علم 
عکاسی به هنر ديداری و خوانش تصاوير 
نيز تسلط يافته اند. در واقع عکاسی نيمی 
هنر و نيمی علم اســت. متأسفانه امروزه ما 
شــاهد پرورش تعداد محدودی از عکاســان 
هستيم که هنوز به طور کامل کار با دوربين های 
حتی پيشرفته با دنيايی از تکنولوژی و فوق حرفه ای 
را فــرا نگرفته اند و به بهانه يــک عالقه زودگذر و 
جست وجوی کوتاه در اينترنت با موضوع «چطور 
عکاس شويم؟ » ادعای عکاس بودن می کنند. اين 
پديده شايد در وهله اول مسئله خاصی به نظر نيايد 
اما به مرور زمان هنر عکاســی بــه زوال می رود و 
نسل آينده در حوزه عکس نسلی کم سواد خواهد 

عكس هاى 
استاد شهريار را 

سوزاندم! 

گفت وگو با مجموعه دار دوربين هاى قديمى عكاسى 
در سالن تشريفات برج آزادى 

سحر جعفريان
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مصاحبه  و  ديــدار  برای 
وارد  تبريزی  مجموعه دار  با 
برج آزادی می شــوم. بعد از 
عبــور از راهروهــای تو در 
تــو و ســالن های متعدد به 
می رسم.  تشــريفات  سالن 

محمدعلى جديداالسالم 
عكاس

محمدعلى جان، بيا دوباره عكس بگير
مجموعه دار دوربين های قديمی عکاسی از خاطره سال ۱۳۶۴ می گويد 
که سوژه عکس هايش، پرتره شاعر «محمدحسين شهريار» بود. او دوربينش 
را به دست می گيرد و می گويد: « به شعرها و شخصيت استاد شهريار که 
همشهری مان هم بود بسيار عالقه مند هستم. آنقدر که تصميم گرفتم از 
چهره اســتاد عکاسی کنم. اين امکان فراهم شد و به منزل ايشان دعوت 
شــدم. بعد از ساعت ها عکاسی با کلی هيجان و شوق به البراتوار رفتم تا 
عکس ها را ظاهر کنم. روز بعد متوجه شدم، نگاتيوها در فرايند ظاهر کردن 
در معرض نور بوده از بين رفته اند. مستأصل مانده بودم جواب استاد شهريار 
را چه دهم. چند روزی گذشت و استاد شهريار سراغ عکس ها را گرفتند. 
با ناراحتی بهشــان اطالع دادم نگاتيوها سوخته است. صدايشان هنوز در 
گوشم هست که گفتند «جانين ساغ اولسون، محمدعلی جان. بيا دوباره 
عکس بگير.» و من که انگار دنيا را هديه گرفته بودم همان روز راهی خانه 
استاد شدم. عکس ها ظاهر و چاپ شدند و روی ديوار آتليه جای گرفتند. 

هر مشتری که می آمد با تعجب می پرسيد « واقعًا استاد شهريار است؟ »

در شهر

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاشى جون

ديدگاه  از  منطقه  تهديد های  و  فرصت ها   
شما چيست و چه برنامه هايی برای آنها داريد؟ 

بــرای اينکه برنامــه ای راهبردی بــرای منطقه 
داشــته باشيم که به سبب آن بتوانيم آينده منطقه 
را تضمين کنيم، بايــد فرصت ها و تهديدها و هم-
چنيــن نقاط ضعف و قوت آن را خوب بشناســيم. 
موقعيت جغرافيايی منطقه۲۱ به شــکلی است که 
در خود، نقــاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدهای 
بسياری دارد. منطقه ما در ورودی غرب شهر تهران 
واقع شــده است. به داليل و اهداف گوناگون روزانه 
جمعيت زيادی از شهر ها و استان های همجوار، وارد 
منطقه و از آن خارج می شوند. از محور جنوب غربی 
پايتخت يعنی از «شهريار» و «قلعه حسن خان» يا 
«شهر قدس» و ديگر شــهرک های اقماری تهران، 
هــر روز جمعيت قابل توجهی بــه منطقه می آيند. 
اين عبور جمعيت خود هم يک فرصت اســت و هم 
يک تهديد محسوب می شــود. فرصت از اين منظر 
که حضور جمعيت می تواند سبب توسعه، پيشرفت 
و جذب سرمايه شود. از آن سو، پيش پا افتاده ترين 
تهديدش اين است که اين ميزان خودروهای سبک 
و سنگين که از معابر ما عبور می کنند، هم در زمينه 
ترافيک آسيب زا است و هم آلودگی هوا را به دنبال 
دارد و هم چنين موجب فرســودگی معابرمی شود. 
همجــواری با صنعت هم يکــی ديگر از فرصت ها و 
تهديد هايی اســت که با آن روبه  رو هســتيم. البته 
صنعــت پيش تــر و جلوتــر از ســکونت، پايش به 
منطقه ۲۱ باز شــده است. داشــتن يک استراتژی 
بــرای مديريت اين همجواری بســيار مهم اســت. 

هســتند که جزو ويژگی های منطقه ۲۱ به حساب 
می آيند و ما بايد برای اســتفاده بهينه از آنها برنامه 

داشته باشيم. 
برنامه های شــما در  و  اهداف   مهم ترين 

منطقه ۲۱ چيست؟ 
مناطــق مختلــف در شــهری ماننــد تهران، 
موقعيت هــای جغرافيايی و ويژگی هــای متفاوتی 
دارنــد و هيچ کدام يک شــکل نيســتند. بنابراين 
نمی توان همان برنامه ای را که در ديگر مناطق اجرا 
می شود، در اينجا هم اجرا کرد. ما برنامه واحد خود 
را داريم که برنامه ای مهم و متفاوت با ساير مناطق 
تهران اســت. هر منطقه ويژگی خاص خود را دارد. 
ما حتی بــا منطقه ۹ که روزگاری قســمتی از آن 
بوديم هم متفاوت هســتيم. منطقه ۲۱ با مناطق ۵ 
و ۲۲ که همســايه و هم مرز هستند نيز تفاوت های 

اگر ما نتوانيــم برای اين ويژگی منطقه برنامه ريزی 
مناســبی داشته باشــيم بی شــک هم صنعت در 
عــذاب خواهد بود و هم ســکونت. همجواری ما با 
فرودگاه و هواپيماهايی که به شکل مداوم از آسمان 
منطقه عبــور می کنند نيز يکی ديگر از فرصت ها و 
تهديدهايی است که مشــکالتی مانند آلودگی  های 
صوتی و هــوا را به دنبال دارد يا می تواند آبســتن 
حوادثی باشد که ممکن است در هنگام فرود و فراز 
هواپيماها اتفاق بيفتد که سال های گذشته نمونه آن 
را در مناطق همجوار شاهد بوديم. فرودگاه نيز يکی 
ديگر از همين فرصت ها و تهديد ها به شمار می رود 
که می توان از آن برای توسعه منطقه استفاده کرد. 
يــا زمين های باز و باير زيادی در منطقه وجود دارد 
که هم می تواند تهديد باشــد و هــم فرصتی برای 
توســعه و جذب سرمايه اســت. اينها همه مواردی 

زيــادی دارد. بنابرايــن باز هم تأکيــد می کنم که 
برای موضوع های مختلف منطقه بايد برنامه داشته 
باشــيم. يکــی از مهم ترين برنامه های ما، توســعه 
حمل ونقل پاک اســت. برای اين منظور، يک مسير 
دوچرخه ســواری که با احداث يک پل روی بزرگراه 
«شــهيد فهميده»(بزرگراه تهران  ـ کرج) به منطقه 
۲۲ متصل می شود، هم طراحی شده و درحال اجرا 
شــدن اســت. جبران کمبود منطقه در سرانه های 
مختلف نيز از ديگر مواردی است که روی آن تأکيد 
و برايش برنامه داريــم. هم چنين جلب همکاری و 
مشــارکت صنايع در قالب مسئوليت های اجتماعی 
می تواند به توسعه و پيشــرفت منطقه کمک کند. 
البته نمی خواهيم اين موضوع را در حد ساختن يک 
بوســتان يا آســفالت کردن يک معبر تقليل دهيم. 
ما بــه دنبال کارهای و اهداف بزرگ تری هســتيم 
و در راســتای «مســئوليت های اجتماعی صنايع» 
انتظارمــان از کارخانه ها و شــرکت ها بيش از اينها 

است. 
 پروژه هــای اولويت دار شــما در منطقه 
چيست و به دنبال اجرايی و عملياتی کردن چه 

طرح هايی هستيد؟ 
بايــد به اين نکته توجه داشــته باشــيم که کار 
عمرانــی حتمًا نبايد يک ابر پروژه با بودجه بســيار 
ســنگين باشــد. گمان می کنم الزم اســت درباره 
مفهوم و معنای پروژه يک بازنگری داشــته باشيم. 
برای يک بازنشسته ساکن يکی از محله های منطقه 
کــه رفت وآمد روزانه و زندگــی اش اغلب در همين 
محدوده خالصه می شــود، شايد ساخته شدن يک 
تونل يا پــل روگذر فرامنطقــه ای اهميت چندانی 
نداشــته باشد. برای خيلی ها اهميت آسفالت کوچه 
و خيابان شــان، جدول ســر خيابان کــه هر روز با 
آن دســت به گريبان هســتند يا جايی فرهنگی و 
تفريحــی در محله که بتوانند چند ســاعتی را در 
آنجا بگذرانند، از پروژه های بــزرگ و فرامنطقه ای 
بيشــتر است. بر همين اســاس، برای ما پروژه های 
«محله محــور» در اولويت قــرار دارد و بر اين باور 
هستيم که حل کردن مشــکالت به ظاهر کوچک 
يــک محله، اثر بخشــی بيشــتری دارد و رضايت 
شهروندان بيشتر جلب می شود. در کنار پروژه های 
مانند پروژه «دوگاز» که درحال انجام اســت، توجه 

ويژه و خاصی به پروژه های محله محور داريم. 
مورد  از موضوع هايی کــه همواره  يکی   
تأکيد شما قرار دارد، تبديل منطقه ۲۱ از معبر به 
مقصد و هدف سفر های درون شهری است. برای 

اين منظور چه برنامه و راهکار هايی داريد؟ 
ما چه در حوزه گردشــگری و چه در حوزه رفاهی 
و تفريحی جزو مناطق هدف نيســتيم. منطقه ما، از 
نظر سرانه فضای ســبز، دومين منطقه تهران است، 
اما يک پارک فرامنطقــه ای که همه منطقه ۲۱ را با 
آن بشناسند، نداريم. روزانه تعداد زيادی مسافر برای 
تجارت، داد و ســتد و کار با صنايع منطقه، به اينجا 
می آيند اما برای اقامت و اســتراحت مجبور می شوند 
تا مرکز شهر بروند. اگر کسی نخواهد برای رفت وآمد 
به يک هتل در مرکز شــهر اين همه زمان از دســت 
بدهد و پشت ترافيک نماند، بايد چه کند؟ چرا اينجا 
حتی يک هتل و مرکز اقامتی و رفاهی وجود ندارد؟ 
چرا منطقه ای به اين وسعت و بزرگی نبايد حتی يک 
سالن سينما داشته باشد؟ البته مخاطب اين سؤال ها 
ما هســتيم و بايد به اين چرا ها پاسخ دهيم. برنامه و 
هدفمان اين اســت که به اين نيازها که از سال های 
گذشــته مغفــول مانده 
اســت، توجه کنيم و به 
آنها پاســخ دهيم. «شهر 
موزه صنعت ايران» يکی 
از برنامه های ما در همين 
راستا اســت. منطقه ۲۱ 
ايــن قابليت و ظرفيت را 
دارد کــه به جای معبر و 
از  بودن، يکی  محل گذر 
مناطق هدف و مقصد در 
شهر تهران باشد و تحقق 
اين موضوع يکی از اهداف 
اصلی ما به شمار می رود. 

شهردار جديد منطقه21 از چالش ها و برنامه هايش براى محله ها مى گويد

تهديدها را به فرصت تبديل مى كنيم

 سياست ما تمركز زدايى از تهرانسر است
اغلب جمعيت و امکانات منطقه ۲۱ در محدوده تهرانسر متمرکز شده است و همين زمينه گاليه های 
بسياری از شهروندان محله های ديگر منطقه را به دنبال داشته است. شهردار منطقه در اين باره می گويد: 
« از همان ابتدا، هســته اصلی منطقه ۲۱ در محدوده تهرانسر شکل گرفته و طی سال های گذشته اغلب 
امکانات و غالب جمعيت منطقه در اين محدوده متمرکز شــده اســت. حدود ۱۵۰ هزار نفر از جمعيت 
منطقه در تهرانســر ســکونت دارند و کم تر از ۱۰۰ هزار نفر ديگر در محله های ديگر پراکنده هســتند. 
طبيعی اســت که امکانات به جايی می رود که جمعيت باشــد و جمعيت هم در جايی بيشــتر است که 
امکانات دارد. همان گونه که اشــاره کرديــد اغلب اداره ها از جمله شــهرداری منطقه و هم چنين مراکز 
تجاری، خدماتی، تفريحی و رفاهی در تهرانســر متمرکز شده اند و ســاکنان ديگر محله ها ناچار هستند 
تا برای دسترســی به آنها تا تهرانســر بيايند. اين موضوع در يک بازه زمانی طوالنی شکل گرفته است و 
دست کم در کوتاه مدت نمی توان آن را تغيير داد. سياست و هدف گذاری ما تمرکز زدايی از تهرانسر است 
و برای اين منظور پروژه هايی که برای سال ۱۴۰۰ تعريف شده، همه محله ها در آن ديده و لحاظ شده اند. 
برای سال آينده در تمامی محله ها پروژه های عمرانی داريم و تنها بر روی تهرانسر يا چند محله متمرکز 
نشــده ايم. گمان می کنم اجــرای پروژه های محله محور در اين باره می تواند مؤثر باشــد. به هرحال وقتی 
مشــکالت و کمبودهای محله های ديگر به مرور برطرف شود، ســاکنان آنها به دنبال زندگی در تهرانسر 
نخواهند بود و از سوی ديگر، ميزان مهاجرت و سکونت در اين محله ها افزايش پيدا خواهد کرد. البته اين 

امر مستلزم برنامه ای طوالنی و بلندمدت است.»

يــا زمين های باز و باير زيادی در منطقه وجود دارد بــرای مديريت اين همجواری بســيار مهم اســت. 
که هم می تواند تهديد باشــد و هــم فرصتی برای 
توســعه و جذب سرمايه اســت. اينها همه مواردی 

 ميانه مهرماه امسال بود که با حکم شهردار تهران، 
«رضا رجب زاده» به عنوان شهردار جديد منطقه ۲۱ 
منصوب شد. شــهردار جديد در همين مدت کم با 
عملکرد خوب و برنامه هايش توانسته است رضايت 
شوراياران و شهروندان منطقه را جلب کند. حدود 
۳ ماه از آغاز به کار شــهردار جديد می گذرد که به 
ســراغش رفتيم تا با توجه به شناختی که در اين 
مدت از منطقه ۲۱ پيدا کرده اســت، با ديدگاه ها و 
برنامه های او بيشتر آشنا شويم. توسعه حمل ونقل 
پاک، اجرای پروژه های کوچک مقياس محله محور، 
مســئوليت های اجتماعی صنايع، تبديل منطقه از 
معبر به مقصد و تمرکز زدايی از «تهرانسر» با توجه 
به توســعه ديگر محله ها از جمله مهم ترين اهداف 
و برنامه های کالنشــهردار جديد منطقه است که 
همشهری محله درباره آنها با رجب زاده به گفت وگو 

نشسته است.

مهدى اسماعيل پور
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مرکز خدمات يــا مددکاری اجتماعی در واقع مرکزی با رســالت و 
مسئوليت اجتماعی است. اکنون يکی از اين مراکز با مشارکت شرکتی 
به عنــوان مجری طــرح در پيکان شــهر فعاليتش را آغاز کرده اســت. 
غالمحسين ادب، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۲۲، درباره 
راه اندازی مرکز خدمات اجتماعی منطقه در محله پيکان  شــهر 
می گويد: «براساس دستورالعمل سازمان خدمات اجتماعی مبنی 
بر راه اندازی پايگاه خدمات اجتماعی با اهدافی همچون پيشگيری 
از مسائل و آسيب های اجتماعی، کمک به افراد در معرض خطر 
و آسيب ديده اجتماعی و هم  چنين کمک به توانمندسازی افراد 
کارش را آغاز کرده است. اين مرکز به تازگی 
افتتاح شده و مددکاری اجتماعی و مشاوره 
از مهم ترين خدماتی است که اين مرکز برای 
رفع مشکالت شهروندان ساکن اين محله و 
منطقه انجام می دهد. اقدامات و برنامه های 
پايگاه خدمات اجتماعی منطقه شامل چند 
بخش اســت که از تأمين نيازهای فرهنگــیـ  اجتماعی تا موضوع های 
اقتصادی و کمک به افــراد بی بضاعت در قالب فعاليت های عام المنفعه 
می تــوان در اين زمينــه نام برد. در حقيقت، مرکــز خدمات اجتماعی 
پيکان  شهر درصدد اســت با استفاده از ظرفيت های بين بخشی همچون 
خيريه ها و ســمن های مرتبط، مشکالت شهروندان را احصا و رفع کند. 
خدماتی که در اين مرکز به شهروندان ارائه می شود، به طور کامل رايگان 

است و بابت آن هزينه ای دريافت نمی شود.»

 ارائه خدمات در شرايط بحرانى
معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه ۲۲ در ادامه به اقدمات 
اين پايگاه اشــاره می کند و می گويد: «پايــگاه خدمات اجتماعی با به 
کارگيری روان شناسان متخصص و مددکاران باتجربه، خدمات مددکاری 
و مشــاوره های رايگان تلفنی و حضوری را در شرايط بحرانی «کرونا» 
ارائــه می دهند. اکنــون در مدت يک ماه که از اســتقرار اين پايگاه در 
منطقه می گذرد، پرونده ۱۰۰نفر از مدجويان پيشــين منطقه به روز و 
تعدادی از آنها نيز در سامانه «سمات» به ثبت رسيده اند. عالوه بر ارائه 
ساير خدمات حمايتی، تاکنون بســته های بهداشتی، معيشتی، دارو و 
تجهيزات پزشکی، لباس، کفش و بسته های غذايی، ماسک و دستکش، 
بســته های يلدايی و کمک های مؤمنانه، از سوی اين پايگاه تهيه و بين 
مددجويان و افراد آســيب ديده اجتماعی توزيع شــده است.» به گفته 
وی، خدمات ارائه شــده در پايگاه های خدمات اجتماعی، اجتماع محور 
بوده اســت و گروه های هدف برنامه، به همه ســاکنان به ويژه افراد در 
معرض آســيب يا آسيب ديده اجتماعی شــامل زنان و دختران و نيز 
افراد فاقد مهارت های زندگی، کودکان خيابانی، کودکان در معرض آزار، 
بدسرپرست و بی سرپرست، بازمانده از تحصيل، بچه های طالق، کودکان 
دارای والدين معتاد و ســاير افرادی که به گونه  ايی با بحران های فردی، 

خانوادگی و اجتماعی روبه رو شده اند، معطوف می شود. 

 بهبود كيفيت زندگى شهروندان آسيب ديده
برای راه اندازی پايگاه خدمات اجتماعی، نيازسنجی محلی و موقعيتی 
انجــام و با توجه به نياز اهالی، اين مرکز داير می شــوند. غالمحســين 
ادب، بازآفرينی اجتماعی شهروندان به ويژه افراد آسيب ديده اجتماعی 

را رســالت اين مرکز عنوان می کنــد و در اين باره می گويد: «اکنون در 
همه محله های شهر تهران موضوع  هايی مانند مشارکت های اجتماعی، 
تعلق محلی و ارتقای ســرمايه اجتماعی ضرورت دارد و با جديت دنبال 
می شــود. چراکه همه اين موارد مانند يک شــبکه به يکديگر متصل و 

با هــم در ارتباط هســتند. در همين 
راستا، شــناخت صحيح اين موضوع ها 
می توانــد به بهبود کيفيــت زندگی و 
نيازمند  رفع مشکالت شهروندانی که 
توجه بيشتری هســتند با استفاده از 
ظرفيت های منطقــه ای و بهره گرفتن 
از پتانســيل ســازمان رفاه و خدمات 
اجتماعی کمک  کند. همچنين بخش 
ديگری از فعاليت های اين مرکز انجام 
پايش محلی است. چراکه بعضی افراد 
به ســبب آگاهی نداشــتن از استقرار 
و فعاليــت اين پايگاه يــا توان حضور 
نداشتن مانند ســالمندان و معلوالن، 
اين مرکز بی بهره می مانند،  از خدمات 
اما از طريق پايــش محلی مددکاران 
و مشــاوران و افراد ذی نفوذ محله، اين 
افراد شناســايی و برای آنهــا پرونده 
تشکيل می شــود. بر اين اساس، پس 
از بررسی شرايط فرهنگی ـ اقتصادی و 
اجتماعی  اين افراد، اقدامات و خدمات 
الزم نيــز به آنها ارائه خواهد شــد. در 
ارزاق  همين مدت کوتاه، بســته های 
در قالب کمک های مؤمنانه در چندين 
نوبت بين نيازمندان توزيع شده است. 
اين اقدامات در قالب بودجه های مصوب 
شهرداری نيست و مبتنی بر مداخالت 
اجتماع محور است. يعنی خود اهالی و 
خّيران برای کمک به ديگری پيشقدم 

می شوند.»

 داوطلبانه كار كنيد
بــرای     ترويــج فرهنــگ کارهای 
داوطلبانه، سلسله برنامه های مختلفی 
از ســوی شــهروندان عالقه  منــد در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، 
خدمات  ســالمت،  زيســت محيطی، 
شــهری، معماری، شهرسازی، عمران، 
حمل ونقل و ترافيک شــهری و ساير 

موارد مرتبط با مديريت شــهری و رفاه اجتماعــی در منطقه۲۲ اجرا 
می شود. معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه در اين باره می افزايد: 
«برنامه های کار داوطلبی در راســتای تســهيل مشارکت شهروندان و     
ترويــج فرهنگ کارداوطلبانه، کمک بــه ارتقای کمی و کيفی خدمات 
رفــاه اجتماعی به گروه های خاص از جمله افراد و گروه های در معرض 
آســيب و آسيب ديده اجتماعی در ســراهای محله، مدارس، اداره های 
خدمات رســان اجتماعی، مراکز رفاهــی و دارای نيازمند و خيريه های 
منطقه اجرا می شــود. با توجه به شــيوع ويروس «کوويد۱۹» در سال 
۱۳۹۹، در راستای مقابله با اين ويروس برنامه های متعددی در محله ها 
به صورت داوطلبانه برگزار شده است که می توان در اين زمينه به اجرای 
برنامه هايی بــا عنوان های تبليغات درباره راهکارهــای مقابله با کرونا، 
برگــزاری دوره های رايگان مبارزه با اين ويروس، مشــاوره های فردی، 
کمک های معيشتی بهداشتی به آسيب ديدگان کرونا در مددسرا، کمپ 
بانوان منطقه و پايگاه خدمات اجتماعی، جمع آوری کمک های مؤمنانه 

برای بيماران کرونايی اشاره کرد.»

  پيشگيری از آسيب های اجتماعی و توانمندسازی افراد 
برای مواجهه آگاهانه با مسائل مختلف اجتماعی و فردی 
يکی از مهم ترين استراتژی های مقابله با چالش هاست. بر 
به تازگی نخستين مرکز خدمات اجتماعی  همين اساس، 
منطقه در«پيکان  شــهر» با هدف ارتقای توانمندی اقشار 
مختلــف جامعه در راســتای افزايش ســالمت روان و 
پيشگيری از آســيب های اجتماعی در منطقه۲۲ افتتاح 
شــد. چراکه مديران شهری اين منطقه بر اين باورند که با 
افزايش مشارکت جويی و احترام به خرد جمعی و هم  چنين 
رويکرد تســهيل گرانه می توانند در ارتقای سطح کيفيت 
زندگی اقشــار جامعه به ويژه افراد آسيب ديده اجتماعی 
تأثير داشته باشند. برای آشنای بيشتر با شيوه فعاليت و 
خدمات اين مرکز با «غالمحسين ادب»، معاون اجتماعی و 

فرهنگی شهردار منطقه۲۲، گفت وگو کرديم.  
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در محله پيكان  شهر آغاز به كار كرد

 آسيب ديدگان
زير چتر حمايت 

اشتغالزايى براى 
30 مددجو

اداره امــور بانــوان منطقــه برای 
مهارت آموزی، ايجاد فرصت اشــتغال 
فــردی و  توانمنــدی  خودکفايــی، 
زنان سرپرســت خانوار، ۲  اقتصادی 
مرکز «مهارت آموزی کوثر» در بازارچه 
«خوداشتغالی بانوان» راه اندازی کرده 
اســت. معاون فرهنگــی و اجتماعی 
شــهردار منطقه «غالمحسين ادب»، 
درباره اين مراکز اشتغالزايی می گويد: 
«مراکز مهارت آمــوزی کوثر با هدف 
کاهش فقر و آسيب پذيری اجتماعی 
زنــان سرپرســت خانــوار از طريق 
اشــتغال،  تســهيل  و  مهارت آموزی 
ايجاد زمينه های تأمين معيشت پايدار 
با هــدف توانمندســازی اقتصادی و 
استقالل و خودکفايی زنان سرپرست 
خانوار، تحکيم بنيان خانواده و تقويت 
و تشــويق خانــواده تک سرپرســت 
جهت جلب مشــارکت اعضــا برای 
پيشبرد اهداف و برنامه های کشور در 
عرصه های فرهنگی و اقتصادی شکل 
گرفته است. در همين راستا، ۲ مرکز 
مهارت آموزی کوثر در زمينه توليد چرم 
و جعبه سازی در کنار ۱۲ غرفه بازارچه 
خوداشتغالی شــامل فروش پوشاک، 
چاپ بر روی پارچــه، توليد و توزيع 
تنقالت، خشکبار و محصوالت غذايی 
خانگی، ارائه خدمــات کامپيوتری و 
توليد ماسک بيمارســتانی راه اندازی 
شده است. اکنون با اين اقدام ۳۰ نفر 
از افراد تحت پوشــش در اين بازارچه 
خود اشتغالی در بوستان «پونه» واقع 
در شهرک «شهيد باقری» مشغول به 

کار شده اند.»
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بر سنگ مزار
رحيــم کاويان درباره خود و ســابقه 
فعاليت اش در عرصه شــعر و ادبيات به 
همشــهری محله می گويــد: «از همان 
دوران ابتدايــی، شــعر گفتن را شــروع 
کــردم، اما کار جدی ام پــس از ورود به 
دانشگاه تبريز و آشنايی با استاد شهريار 
آغاز شد. نخستين کتابم مربوط به دوران 
دانشــجويی به نام «برسنگ مزار» است 
که در آن شــاعرانی را که برای ســنگ 
مزار خود شــعر گفته بودند، جمع آوری 
کردم و به چاپ رساندم. سپس مجموعه 
اشــعارم به نام «ســنه خاطر يازرام» به 
زبان ترکــی و يک کتاب ديگــرم با نام 
که  منتشــر شــد  آذربايجان»  «ادبيات 
يک کتاب تحقيقی بود و در آن شــعر و 
ادبيات آذربايجان را تحليل کردم. نزديک 
به ۳۵ ســال است که در کانون های ادبی 
مختلف از جمله کانــون ادبی بهاران به 
آموزش و تفســير و نقد شعر برای افراد 
عالقه مند مشــغول هســتم. عالوه بر ۳ 
کتابی که به چاپ رسيده است، ۳ کتاب 
شــعر ديگر هم آماده انتشــار دارم که با 
توجــه به گرانی کاغذ و چاپ و هم  چنين 
شــيوع «کرونا»، برای انتشار آنها دست 

نگه داشته ام.»

فرهنگسراها و 
سرا هاى محله، 

پاتوق هاى فرهنگى
او فعاليت کانون های شــعر و ادبيات را 
در محله ها امــری الزم و ضروری می داند 
و می گويــد: «ساخت ســراهای محلــه و 
فرهنگســراها يک اتفــاق خوب فرهنگی 
بــرای محله هــا بود. ســراهای محلــه و 
فرهنگسراها به پاتوق های فرهنگی مردم 
در محله ها تبديل شــده اند. اما نقدی هم 
به عملکرد آنها وجــود دارد و آن   هم اين 
است که به روش مطلوبی از اين مکان ها 
برای پيش برد اهداف فرهنگی اســتفاده 
نمی شــود و هنوز جا برای کار و فعاليت 
بيشتر وجود دارد. مهم تر از آن   هم اينکه 
متأسفانه تبليغات در حوزه شعر و تشکيل 
انجمن ها در فضای شهری و داخل محله ها 
بسيار ضعيف اســت و تاکنون حتی يک 
مورد هم بنر درباره تشــکيل انجمن های 
ادبی و زمان برگــزاری کالس های نقد و 
بررسی شــعر در معابر نديده ام. البته اين 
را هم بگويم که از سرای محله «ياس» و 
مديريت آن بسيار سپاسگزارم که فضايی 
را در اختيار مــا قرار داده اند تا بتوانيم در 
آن، جلســه های انجمن شعر و شب های 
شــعرمان را برگــزار کنيــم. اگرچه اين 
روزها با توجه به شيوع ويروس کرونا اين 
جلسه ها به صورت آنالين برگزار می شود و 
در حال حاضــر نمی توانيم در يک  جا دور 
هم جمع شويم. در شهرک  های فرهنگيان 
و آزادی نيز به تازگــی يک انجمن ادبی 
تأسيس کرده بوديم که با توجه به شيوع 
ويروس کرونا نتوانســتيم به کارمان ادامه 
دهيم و آنجا هم جلســه  هايمان به شکل 

مجازی برگزار می شود.»

ضرورت حمايت از 
كانون هاى ادبى

دبير انجمن ادبی بهاران يکی از نقاط 
ضعف منطقه ۲۱ به ويژه محله «تهرانسر» 
را نبــود انجمن های ادبی متعدد و متنوع 
می دانــد: «منطقه ۲۱ را دوســت دارم و 
جای به نســبت خوبی است. مانند ديگر 
محله ها اينجا هم مردمــی عالقه مند به 
شــعر و ادبيات و هنر دارد و هم کسانی 
هستند که عالقه ای به اين موضوع ندارند 
و به اصطالح تنها به فکر کار و کاســبی و 
زندگی خودشــان هستند. در مجموع در 
اين ۱۵ ســالی که در انجمن ادبی بهاران 
و ديگر انجمن هــای ادبی منطقه فعاليت 
می کنم، اســتقبال مردم به نسبت خوب 
و راضی کننده بوده اســت. به هرحال چه 
پيش از مــا و چه پس از ما دوســتان و 
استادانی بودند که در اين زمينه فعاليت 
می کردند. بــه گمانم يکی از نقاط ضعف 
فرهنگی منطقــه ۲۱، نبود تعداد و تنوع 
کانون های ادبی اســت. مــا بايد در همه 
محله ها چنين کانون هايی را که در زمينه 
شــعر و ادبيات و هنــر فعاليت می کنند، 
داشته باشــيم که درحال حاضر اين گونه 
نيســت. در ديدار هايی که با مســئوالن 
شــهرداری در دوره های مختلف داشتم 
به آنها گفتم که الزم اســت که حمايت 
بيشــتری از کانون ها و انجمن های ادبی 
منطقه داشته باشــند. ما چند نفری هم 
که در ايــن زمينه فعاليت می کنيم، تنها 
از روی عشــق و عالقه ای است که داريم 
وگرنــه هيــچ حمايتی از انجمــن ادبی 
بهــاران و ديگر انجمن ها نمی شــود. به 
گمانم شهرداری می تواند در قالب همين 
برنامه هــای فرهنگی اش را در  انجمن ها 
منطقه و محله ها توسعه دهد. به هرحال 
شــعر و ادبيات، فرهنگســاز و انسان ساز 

است»
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شعر را روى 
ديوارهاى شهر بياوريم 

نقاط قوت فرهنگى 
کاويان، نقطه قــوت فرهنگی منطقه 
۲۱ را افــراد عالقه مند و اســتعداد های 
خوبی را کــه در زمينه شــعر و ادبيات 
با آنها روبه  رو شــده اســت می داند: «در 
تهرانسر و منطقه ۲۱ افرادی را داريم که 
در زمينه شعر و ادبيات افرادی با استعداد 
و با انگيزه ای هســتند. در اين سال  ها در 
زمينه شــعر و تا حدودی داستان نويسی 
بــا افــراد توانا و با اســتعداد بســياری 
برخورد داشــته ام. افرادی که کارشــان 
جای تشويق و تحســين داشت. چنين 
انســان هايی نقاط قوت فرهنگی محله و 
منطقه خود محسوب می شوند. بی شک 
تعداد افراد عالقه مند و با استعداد منطقه 
بيش از اينها است. همان گونه که اشاره 
کــردم اگر تعداد و تنــوع اين انجمن ها 
بيشتر باشــد، شــرايط و فضای بهتری 
برای حضور و بروز اســتعداد و خالقيت 
افراد ايجاد می شود. در تهرانسر، شاعران 
و نويسندگان زيادی داريم که کتاب های 
زيادی از آنها چاپ و منتشــر شده است. 
همين تعــداد انجمن هم، خود جوش و 
مردمی هستند و شــهرداری و دولت يا 
ديگر ارگان ها و دستگاه های منطقه نقش 
و مشــارکتی در اين موضوع ندارند. الزم 
اســت تا توجه بيشتری به شعر و ادبيات 
صورت بگيرد. اگر چنيــن اتفاقی بيفتد 
بــدون   ترديد ميزان حضور و اســتقبال 
مردم از انجمن ها بســيار بيشتر خواهد 
شــد. گمان می کنم در زمينه فرهنگی 
و فرهنــگ مطالعــه مقــداری ضعف و 
کمبود هايی داريم که برای برطرف شدن 
آنها بايد تالش و توجه بيشــتری انجام 

شود.» 

جاى خالى شعر 
و  زبــان  آذری  نويســنده  و  شــاعر 
هم محله ای ما جای شــعر و ادبيات را در 
فضای شهری خالی می بيند: «چه اشکالی 
دارد بــر روی تابلوهــا و بيلبوردهــا و يا 
ديواره نگاری ها از شــاعران بزرگ و اشعار 
آموزنده آنها استفاده کنيم؟ متأسفانه در 
فضای شهری توجهی به اين موضوع نشده 
است. همه نوع تصوير و پيامی را می توان 
بر روی در و ديوار شهر پيدا کرد جز اشعار 
حکيمانه و پند آموز شاعران بزرگ ايرانی 
که ديــدن و خواندن آنها هر انســانی را 
به فکر فرو می برد و وادار به انديشــيدن 
می کند. بســياری از پيام هــای ادبی که 
تالش می کنيم به اشکال گوناگون به مردم 
بدهيم، در يک بيت شــعر ساده و زيبا و 
تأثيرگذار وجود دارد. همان گونه که اشاره 
کردم متأســفانه در اين زمينه کمبودها و 
نقدهايی وجود دارد که بايد مسئوالن به 

آنها توجه داشته باشند.»

 «رحيم کاويان شبســتری»، استاد شــعر و ادبيات فارسی و مدير انجمن شعر 
«بهاران» در منطقه ۲۱ است. کاويان سال ۱۳۲۶ در شهرستان «شبستر» به دنيا آمد 
و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه «تبريز»، تدريس رشته ادبيات را 
در دانشگاه آغاز کرد. اين چهره ادبی تاکنون ۳ کتاب منتشر کرده است و ۳ عنوان 
شعر هم در دست انتشار دارد و از شاگردان استاد «محمدحسين شهريار» به شمار 
می رود. با اين وجود اغلب عالقه مندان شعر و ادبيات فارسی استاد کاويانی را بيشتر 
با انجمن ادبی بهاران می شناســند. انجمنی که ۱۵ سال است که در زمينه آموزش 
شعر و آرايه های ادبی، تفسير اشعار «حافظ» و نقد و بررسی اشعار شاعران معاصر 
فعاليت می کند. گفت وگويی با شاعر، نويسنده و فعال شعر و ادبيات که ساکن محله 

«فرهنگيان» و «آزادی» منطقه ۲۱ است، انجام داده ايم که در ادامه می خوانيد.

مهدى اسماعيل پور
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را که از ســال ها پيش به يادگار مانده اســت به دليل 
فرسودگی تخريب و به جايش ديوار آجری بسازيم. تا 
حد امکان بايد از همان مصالح و منابع منطبق با هويت 
محله اســتفاده شود و يا اگر زيربنا مدرن است، نمای 
اصلی دربرگيرنده تاريخ و هويت آن باشــد.» ترغيب 
مردم به مشارکت جمعی برای زيباسازی اين محله ها 
از مهم ترين دســتاوردهايی اســت که دفاتر توسعه 
محله ای می توانند برای آن تالش کنند. فرسودگی و 
عقب افتادگی طرح های تفصيلی در کنار کم توجهی 
مسئوالن، انگيزه اهالی بومی را کم کرده است و بيشتر 
ترجيــح می دهند محله را ترک کننــد تااينکه برای 
زيبايی و نوســازی آن تالش کنند. مدير دفتر توسعه 
محله ای کن و بهاران می گويد: «اصل بر حساس کردن 
شهروندان است. اينکه برای محيط زندگی خود ارزش 
قائل باشند و برای زيبايی و نوسازی آن تالش کنند. 
خوشبختانه شــهرداری تهران با ديدی مثبت به اين 

مشاركت كاسبان
 براى زيباسازى كوچه على عسگرى 

جلب مشارکت مردم و استفاده از مواد بازيافتی و 
کم هزينه می تواند چهره يک کوچه قديمی را تغيير 
دهد. اگرچه نوســازی و اجرای نماهای زيبا با مصالح 
محکم و جديد تأثير زيادی درکالبد فيزيکی يک محله 
دارد و ســازمان نوسازی شهر تهران تسهيالتی را در 
اين باره برای محله های کم برخوردار مانند کن در نظر 
گرفته است، ولی نوسازی به سبب نبود زيرساخت های 
اساسی در اين محله ها پيش از تصويب طرح تفصيلی 
به طور کامل ميســر نيســت. برای همين طرح های 
مشارکتی برای زيباســازی محله می تواند تأثير گذار 

باشد. 
عرفانی در ادامه می گويد: «در راستای تسهيلگری 
و آگاه سازی اجتماعی شهروندان در طرح «استقبال 
از بهار» قرار اســت عمليات زيباسازی کوچه «علی 
عسگری» از ابتدای امامزاده «سيد محمد رضا»(ع) تا 
ابتدای کوچه «يونس» را به کمک کاسبان و ساکنان 
کوچه انجام دهيم. اين طرح مشارکتی می تواند الگوی 

مناسبی برای ديگر محله های کن باشد.»

موضوع نگاه می کند و به طرح های 
خالقانه کمک زيادی می کند.»

« كوچه دوستى» در محله 
دارقاضى كن

طرح «کوچه دوستی »و محله های 
رنگی کالبد فيزيکی محله های فرســوده 

را تغييــر می دهد وانگيــزه زندگی و حتی 
نوسازی را باال می برد. در منطقه ۵ با کمک اداره 

زيباســازی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
منطقه، طرح کوچه دوســتی انجام می شود و يکی از 
کوچه های محله کن برای اين موضوع انتخاب شــده 
است. کوچه «حسينيه نور» در محله «دارقاضی» کن 
قرار است در راستای اين طرح با مشارکت شهروندان 
متفاوت تر از گذشته شود. عرفانی در ادامه به مشارکت 
شهروندان در پيشبرد چنين طرح هايی اشاره می کند: 
«در هميــن محله کن در کوچه «اهللا داد» شــهروند 
خالقــی زندگی می کند که با هزينه و خالقيت خود 
ابتدا تا انتهای کوچه را با گلدان های سرسبز و 
ديدنی، چشمنواز کرده است. اگر بتوانيم 
چنين نگاه خالق و مشارکت جويی را 
برای همه شهروندان جا بيندازيم، 
بی شک وضعيت کوچه وخيابان ها 
به ويژه در اين محله های فرسوده 
تغيير می کند. ديگر الزم نيست 
برای ســاعت بيرون گذاشــتن 
زباله يا بســياری از موارد ديگر، 
چانه بزنيم چون شــهروند خود 
زندگی اش حســاس  محيــط  به 
و عالقه  مند اســت و بــه آن توجه 

می کند.»

توجه به نمای ساختمان و هويت فيزيکی محله  ها 
می تواند نقش مهمی در نوســازی و رشــد و توسعه 
محله  های کم برخوردار داشته باشد. به گفته مسئوالن 
اجرای طرح، پروژه های تجميعی که حداکثر ۴ طبقه 
روی همکــف احداث کنند و پروژه های پيشــتاز که 
پروژه های تجميعی و حداقل ۱۰ پالک هســتند نيز 
جزو دريافت کنندگان کمک هزينه اجرای نما هستند. 
برای همه پروژه ها تا سقف ۲۰ ميليون تومان و برای 
پروژه های پيشتاز تا سقف ۵۰ ميليون تومان به عنوان 
کمک هزينه اجرای نما پرداخت می شود. برای ميزان 
پرداخت اين هزينه از فرمولی که بر اساس مساحت نما 
وجود دارد، استفاده می شود. اما هر چقدر هم که نمای 
ساختمان بزرگ باشد، در نهايت مبالغ مذکور پرداخت 
خواهد شد. در ۶ ماه دوم سال گذشته، ۱۵۵پرونده نما 
به سازمان نوسازی شهر تهران ارسال و يک ميليارد-و 
۵۰۰ ميليــون تومان به عنوان کمک هزينه اجرای نما 
پرداخت شــده اســت؛ در ۶ ماه دوم امســال نيز ۳۰ 
پرونده وجود داشــته که ۳۵۰ ميليون تومان به ازای 
آن پرداخت شده است. توجه به نمای ساختمان ها آن 
هم در بافت های فرسوده می تواند انگيزه زندگی و حتی 

نوسازی را افزايش دهد. 

بافت فرسوده و احياى نماى تاريخى 
براساس شاخص فرسودگی هر بلوک شهری، تنها 
۷/۲ هکتــار از اراضی محله کن در حدود ۱۱۷ پالک 
از ۳ هزار و ۴۰۰ پالک به عنوان بافت فرسوده انتخاب 
شد. برای اهالی کن که به سبب مشخص نشدن طرح 
تفصيلی محله شان روز به روز فرسوده تر می شود، اين 
شاخص تعجب برانگيز است. کوچه پسکوچه های تنگ 
و باريــک، باغ های بدون حصار، خانه های فرســوده و 
مخروبه در کنار زاغه نشينی و سکونت مهاجران ايرانی 
و افغانســتانی روســتای کن را به يک محله فرسوده 
تبديل کرده است. اما اين شاخص تنها بخش کوچکی 
از محله «باالن» را که يکی از محله های قديمی محله 
کن است به عنوان بافت فرسوده می شناسد. اما به واقع 
گرد فرسودگی همه محله کن را پوشانده است. گردی 
که باعث شــده تا در بستر پنهان خود جرم و ناامنی، 
اعتياد و مهاجرت پررنگ شود. جای اهالی بومی را اتباع 
خارجی پر کرده اند و باغ ها مأمنی برای کارتن خواب ها 
و معتادان شده اســت. در چنين شرايطی نوسازی و 
توجه به زيباسازی اين محله قديمی و باهويت می تواند 
نقش مهمی در توسعه شهری آن داشته باشد و درد 
فرسودگی آن را تسکين دهد. «زهره علينقی»، دبير 
کارگروه خدمات شــهری شوراياری محله کن، درباره 
طرح تشــويقی اجــرای نما در اين محلــه می گويد: 
«اگــر طرح تفصيلی در کن اجرا می شــد و اين اندازه 
به تأخير نمی افتاد، بخش زيادی از محله زير پوشــش 

بافت فرسوده پيشــنهاد داده اند. از 
جمله اينکه درصورت نوســازی در 
پالک های واقع در بافت فرســوده 
مصــوب، تســهيالتی ماننــد وام 

مســکن، معافيت کامل از پرداخت عوارض، واگذاری 
يک طبقه متراکم تشويقی، حفظ امتياز انشعابات آب، 
برق و گاز، صدور پروانه ســاختمانی بر اساس تجميع 
فيزيکی پالک ها و موکول کردن تجميع ثبتی به زمان 
دريافت پايان کار، از ســوی شهرداری به مالکان تعلق 
می گيرد. با اين حال اين بســته های تشويقی چندان 
برای محله کن دستاورد مهمی در راه نوسازی نداشته 
است. دبيرکارگروه خدمات شهری شوراياری محله کن 
می گويد: «مدتی است که با کمک دفتر توسعه نوسازی 
محله کن، طرح هايی برای نوســازی نما و زيباسازی 
محله برنامه ريزی شــده است. طرح هايی که می تواند 
حداقل چهره فيزيکی محله را سروســامان دهد. اين 
طرح ها شامل نقاشی ديواری معابر، نقاشی سطل های 
زبالــه، چيدمان گل و گلدان درکوچه ها می شــود. در 
برخــی از کوچه ها شــهروندان مشــارکت کرده اند و 
اتفاق های خوبی افتاده و تجربه ثابت کرده است زيبايی 

بافت فرسوده می رفت و با اين کار نوسازی کن سرعت 
می گرفت. امــروز محله کن بيــش از ۳ هکتار بافت 
فرسوده مصوب و بيش از ۸۰ هکتار بافت فرسوده در 
انتظار تصويب دارد که اين وسعت نشان از کم توجهی 
مسئوالن نسبت به نوسازی در سال های گذشته دارد. 
امروز کن از حداقل های امکانات شهری محروم است. 
شبکه معابر مناسبی در محله وجود ندارد، در عمل از 
زيرساخت های شهری نيز در اين محله خبری نيست. 
اگر اين طرح به نتيجه می رسيد، محله کن تبديل به 

يکی از بهترين نقاط مسکونی تهران می شد.»

اجراى طرح تفصيلى و نوسازى نما ها 
در چند ســال گذشته که شوراياران و اهالی محله 
درگير تصويب طرح تفصيلی بودند، بسياری از مالکان 
به ســمت خشــک کردن درختان باغ و تبديل آن به 
سوله ها يا اقامتگاه های غيرقانونی اتباع بيگانه رفته اند. 
خيلــی از مالکان هم به دليل نبــود صرفه اقتصادی، 
باغ شان را رها کرده اند و از درختان نگهداری نمی کنند. 
اين در حالی است که مديران شهری تهران طرح های 
تشويقی بســياری را طی اين ســال ها برای نوسازی 

و نظافت در يک معبر مانع اين می شــود که برخی از 
شهروندان بی مالحظه، زباله های خود را در کوچه رها و 

روی هم تلنبار کنند.»

حفظ هويت تاريخى
 و فرهنگى در بازپيرايى نما 

«مــژده عرفانی»، مدير دفتر توســعه محله کن و 
بهاران، درباره طرح های زيباسازی و حفظ هويت محله 
با مناسب سازی نمای ساختمان ها به حفظ هويت اصيل 
محله کن اشاره می کند و می گويد: «طرح های تشويقی 
هميشه کمک زيادی به نوسازی در بافت های فرسوده 
کرده است. اين طرح ها در محله های مختلف با توجه 
به هويت و بافت آنها با يکديگر متفاوت است. در محله 
کن به ســبب بافت تاريخی و قديمی که دارد و کوچه 
باغ های زيبا و حصارهای کاهگلی، موضوع نوســازی 
نماها به ويژه نمای جداره معابر و کوچه باغ ها متفاوت 
خواهد بود. نکته مهم در اين محله حفظ همان هويت 

تاريخی اســت. قرار نيست ما يک 
ديوار فرســوده کاهگلی 

سميرا باباجانپور

 کمک هزينــه اجرای نما، به محله «کن» به عنوان محله کم برخوردار پايتخت 
اختصاص می آيد. اين طرح از سوی سازمان نوسازی شهر تهران برای اجرای نما 
در ۲۴ محله پايتخت که جزو محله  های کم برخوردار محسوب می شوند، پرداخت 
می شــود و در غرب تهران محله کن انتخاب شده است. اختصاص کمک هزينه 
اجرای نمای بيشتر برای محله  هايی در نظر گرفته شده است که از بافت فرسوده 

قابل توجهی برخوردارند و نوسازی در آنجا به ندرت اتفاق می افتد. 

رنگ پريدگى 
آپادانا را دريابيد

زيباسازی نمای شهرک «آپادانا» با ۴۶ بلوک سيمانی در 
ناحيه ۶، يکی از دغدغه های اهالی شهرک است. نمای اين 

ساختمان ها از سال ۱۳۶۶ که از سوی بانک «مسکن» به خريداران 
تحويل داده شده، تغييری نکرده است. «محمد کوچکی»، عضو 

هيئت مديره آپادانا، در اين باره می گويد: «۲ سال پيش از ۴۶ بلوک، 
چند بلوک در ضلع شمالی شهرک به هزينه اهالی و زير نظر 

هيئت مديره زيباسازی و رنگ آميزی شد. در فاز ۲ نيز چند بلوک 
اين بازپيرايی را انجام داده اند ولی به طور کلی نمای شهرک 

قديمی و فرسوده شده است و بی  ترديد بدون کمک 
شهرداری و در نظر گرفتن تسهيالت الزم، اهالی از 

عهده هزينه اين کار بر نخواهند آمد.»

 استقبال از بهار
 با طرح كوچه رنگى

منطقه ۲۱ نسبت به مناطق ديگر از منظر شهری مناسب تری برخوردار است. 
«رضا بابازاده»، رئيس اداره زيباسازی منطقه ۲۱، با بيان اين مطلب به بافت مسکونی اين 
منطقه اشاره می کند و می گويد: «اين منطقه حجم مسکونی زيادی ندارد. اغلب محله ها 

شهرکی هستند و از يک سيمای منظمی برخوردارند. شهرکی بودن بافت مسکونی، رسيدگی و 
بازپيرايی را آسان تر می کند. از سويی وجود کارخانجات صنعتی و پادگان ها در اين محدوده موجب 
شده است تا ديوارها و جداره های آنها فضای مناسبی برای زيباسازی و رنگ و نقش باشند. بخشی از 
اين جداره ها مناسب سازی شده   و بخش ديگر در دستور کار قرار گرفته است.» در منطقه ۲۱ لکه 
فرسوده مسکونی را می توان در محدوده «وردآورد» پيدا کرد. بابازاده درباره زيباسازی 

نما و کالبد فيزيکی اين محدوده می افزايد: «در قالب طرح های کوچک مقياس 
محله ای قرار شده است تا ديوارهای فرسوده شهرک ها، فضای پيرامونی و 

داخلی آنجا، بازپيرايی و زيباسازی شوند و از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ 
هزار متر از اين ديوارها بازپيرايی شده اند. در محدوده بافت فرسوده 
وردآورد هم قرار است با کمک معاونت فرهنگی و اجتماعی، طرح 

کوچه دوستی انجام شود و بی  ترديد در نمای ساختمان ها 
و معابر و فضای پيرامونی خانه ها شاهد تحوالت 
چشمگيری خواهيم بود. اين طرح در قالب طرح 

استقبال از بهار عملياتی خواهد شد.»

اهالى رنگ 
محله را انتخاب مى كنند

در ميان مناطق غربی پايتخت، از ميان مناطق ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ بيشترين 
آمار بافت فرسوده به محله کن در منطقه ۵ و منطقه ۹ تعلق می گيرد. با 

اين تفاوت که بافت فرسوده محله کن، بافتی قديمی و تاريخی دارد و بافت 
فرسوده منطقه ۹ جزو بافت فرسوده شهری قرار می گيرد. آگاهی از اين موضوع 
در تصميم گيری نوسازی و بازپيرايی اين محله ها تأثير گذار است. همان قدرکه 

برای زيباسازی نمای خانه ها و معابر محله های قديمی کار سخت تر و نکات مهم حفظ 
هويت تاريخی اهميت دارد، در بافت فرسوده شهری تأکيد بر زيبايی و جلوه بصری با 
روش های متنوع و حتی مدرن و به روز معنی پيدا می کند. اجرای طرح کوچه رنگی در 
کوچه «خسرو قديانی» محله دستغيب منطقه ۹ که با مشارکت اهالی محله، رنگی شد، 

نمونه موفق و الگوی جذاب برای ديگر محله های پايتخت است. اين کوچه براساس 
طرح پروژه «محله رنگی»(دوستی) در منطقه ۹ اجرا شده و براساس برنامه قرار 

است کوچه های ديگری نيز در اين منطقه رنگ آميزی شود. در اين پروژه 
که با هدف دوستی در محله  های پرخطر دنبال می شود، ابتدا ديوارهای 

سيمانی کهنه تعمير می شوند و به رنگی در می آيند که اهالی محله 
آن را انتخاب کرده اند و پس از آن کودکان و نوجوانان محله 

می توانند کف آسفالت کوچه را هم بر اساس 
طرح هايی که انتخاب شده است، 

رنگ آميزی کنند. 

 ساختمان ها، در صورت
 تأييد نما، پايان كار مى گيرند

بــی    ترديد پيدا کــردن محله هايی بــا نماهای 
فرسوده و ســيمانی در منطقه ۲۲، منطقه نوساز و 

جوان پايتخت، کار ساده ای نيست.
 به گفته «ندا صفری»، رئيس اداره زيباســازی 
منطقــه ۲۲، طرح نمای مصــوب و دائمی از جمله 
اصلی ترين پيش شــرط های دريافــت مجوز برای 
ساختمان های منطقه بوده و هيچ ساختمانی بدون 
در نظر گرفتن نمای مصوب، پايان کار دريافت نکرده 
اســت و نمی کند. او درباره اجرای طرح کوچه های 
رنگــی در منطقه ۲۲ می گويــد: «طرح کوچه های 
رنگی يا همان کوچه دوستی با هدف هويت بخشی به 
کوچه ها و احيای حس تعلق به کوچه های محلی 
در محله  های تهران اجرايی می شــود تا مشارکت 
اجتماعی همه اعضای محله را به نمايش بگذارد. 
بازپيرايی و زيباسازی کوچه می تواند انگيزه حضور 
در آن را بــرای انجام تعامالت اجتماعی باال ببرد.» 
رئيس اداره زيباسازی منطقه ۲۲ هويت اين منطقه 
را برپايــه محله های عمودی می دانــد و می افزايد: 
«يافتن کوچــه ای در منطقه ۲۲ کــه قابليت الزم 
برای اجرای طرح کوچه دوســتی را داشــته باشد، 
کار ســاده ای نبود. تنها در محدوده شهرک «الله» 
خانه ها با نمای سيمانی وجود دارد که قرار است اين 
طرح در کوچه های اين شهرک اجرايی شود. منطقه 
۲۲ منطقه برج هــای بلند باال و خيابان های عريض 
و طويل است و مفهوم کوچه به معنای تصوری که 
ما از آن داريم، در بيشــتر محله های منطقه وجود 
ندارد. در حقيقت کوچه هــای اين منطقه عمودی 
هستند و آداب و سبک زندگی متفاوتی را می طلبند. 
بی شک برای احيای حس تعلق محلی در اين سبک 

متنوعی انجام شود.»زندگی بايد برنامه ريزی های 
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منطقه

9
منطقه

21
منطقه طرح هاى تشويقى براى نوسازى 

و زيباسازى نماهاى فرسوده اجرا مى شود

نقاشان به كوچه بـاغ هاى  
كـن مى آيند
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علی حيدری، معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقه۹، وضعيت خدمات دهــی ناوگان حمل ونقل 
عمومی اين منطقه را اين گونه شرح می دهد: «تقريبًا 
استفاده از حمل ونقل عمومی در منطقه را می توانيم 
به ۲ بخش تقســيم کنيم. يک بخش پيش از شيوع 
بيماری «کرونا» و بخش ديگر، پس از آن. در آن ايام 
خطوط بی.آر.تی و اتوبوسرانی منطقه به سبب رعايت 
پروتکل های بهداشتی و تعطيلی ارگان ها و دانشگاه ها 
و هم  چنين حذف طرح ترافيک، کاهش جمعيت قابل 
توجهی داشــت. دوباره با بازگشايی اداره ها و نهادها 
اوضاع به روال گذشــته برگشته است و شهروندان از 
خدمات دهی اين ناوگان عمومی راضی هســتند. در 
مناطقی ماننــد۶، ۹، ۱۰و ۱۲ گردش اتوبوس ها در 
مقايسه با مناطق شــمالی و حاشيه ای شهر بيشتر 
اســت. به همين دليل ناوگان بايد تجهيز و نوسازی 
شوند. متأسفانه ناوگان اتوبوسرانی اين منطقه به دليل 
کارکرد زياد فرســوده شده اســت و نياز به نوسازی 
دارد. در همين راستا به معاونت حمل ونقل و ترافيک 
شهرداری تهران درخواســت داده ايم تا با تأييد آنها 
چند دستگاه اتوبوس جديد وارد ناوگان منطقه شود.»

 
استفاده 38هزار نفر از شبكه حمل ونقل منطقه

روزانه ۳۸هزار نفر از شهروندان از ناوگان حمل ونقل 
عمومی منطقه۹ استفاده می کنند. حيدری به دليل 
اين ميزان ســفر در منطقه اشاره می کند و می گويد: 
«با توجه به اينکه منطقه۹، غربی ترين نقطه ورودی 
شهر تهران به شمار می رود و از سوی ديگر به دليل 
قــرار گرفتن فرودگاه بين المللــی «مهرآباد» در آن، 
روزانه بيش از ۴تا ۵ ميليون گردش مسافر و وسايل 
نقليه در ايــن منطقه انجام می شــود. برای همين 
خيابان «آزادی» و بزرگراه های 
اطراف همچون «شهيد آيت اهللا 
 ســعيدی» و «فتح» به عنوان 
محورهــای شــريانی و اصلی  
محسوب می شــوند. به سبب 
اين مرکزيت بايد وسايل نقليه 
حمل ونقــل عمومــی در اين 
منطقه گســترش پيــدا کند. 
برای افزايش و گسترش تعداد 
خطوط منطقه۹، ۲ اقدام جديد 
صورت گرفت و در همين راستا 
ايده و اجرای راه اندازی ايستگاه 

تاکسی  و هم  چنين پايانه اتوبوسرانی شکل گرفت و 
با اين اقدام توانســتيم اغلب نقاطی را که کور بود يا 
دسترسی به شبکه حمل ونقل عمومی نداشت، از اين 

ناوگان بهره مند کنيم.»

350متر فاصله تا ايستگاه
به گفته حيدری براساس استانداردهای جهانی، 
شــبکه حمل ونقل عمومی بايد به گونه ای باشد که 
شهروندان حداکثر در فاصله ۳۵۰ متری از منزل يا 
محل کار به اين شبکه دسترسی داشته باشند. همين 
استاندارها سبب شــد تا مديريت شهری منطقه با 

ايجاد تحول در حوزه حمل ونقل تهران، اين 
امر را محقق کند. به گفته معاون حمل ونقل 
و ترافيک شــهردار منطقه۹، توسعه شبکه 
حمل ونقل عمومی، موجب شده است تا اين 
منطقه به استاندارد جهانی دست پيدا کند 
و امروز اهالی با طی کردن ۳۵۰ تا ۵۰۰ متر 
پياده روی می توانند به نخســتين ايستگاه 
وســيله نقليه عمومی برسند. خوشبختانه 
در چند سال متوالی، رتبه منطقه در زمينه 
رضايت  مندی شــهروندان برای استفاده از 
ناوگان حمل ونقــل عمومی همچنان بين 

رتبه اول و دوم متغير بوده است. چراکه تالش شده 
است اســتانداردهای مورد نياز به خوبی اجرا شود تا 
ساکنان و مسافران بتوانند خود را در کمترين فاصله 
و کوتاه ترين زمان به ايســتگاه های اتوبوس، مترو يا 

تاکسی برسانند. 

تالش براى توسعه خطوط ريلى
۴ايســتگاه مترو در محدوده منطقه۹ در خيابان 
آزادی قرار دارد که شــامل ايستگاه های «شهيدان»، 
«شريف»، «استاد معين» و «آزادی» است وبررسی ها 
نشــان می دهد تعداد قابل توجعی از شــهروندان از 
ايستگاه «دانشگاه شريف» و «استادمعين» استفاده 

می کنند. معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار 
منطقه، کمبــود ورودی در ضلع جنوبی 

ايستگاه «استادمعين» را از مشکالت 
اين ايستگاه می داند و در اين باره 

می گويــد: «ايســتگاه متــرو 
اســتادمعين در فاصله چند 

متری از بــرج آزادی واقع 
شده، اما اين ايستگاه تنها 
در قســمت شمالی اين 
خيايــان ورودی دارد و 
همين موضوع استفاده از 
مترو را برای شهروندان 
مشــکل کرده است. به 
همين دليل برای عبور و 

و سهولت دسترسی  مرور 
شهروندان ساخت زيرگذر يا 

ايستگاه تجاری و فرهنگی به 
سمت ضلع جنوبی خيابان آزادی 

در دستور کار اين معاونت گنجانده 
شده اســت. منطقه ۹، عالوه بر ايستگاه 

مشترک با منطقه ۲ و ۵ همچون ايستگاه استادمعين 
و دانشگاه شــريف، ايســتگاه های مترو در فرودگاه 
(ترمينــال ۲ و ۴) و کريدور اســتادمعين جنوبی در 
مرحله اجرا دارد. هم چنين طرح ساخت خط ۲ و ۴ 
سريع السير و خط ۹ مترو از اين محدوده می گذرند. 
خطوط ۲ و ۴ مترو سريع السير، قرار است مسافران 
را در مسير شهرک های اقماری پايتخت جابه جا کند. 
منطقه ما دروازه غربی پايتخت است و بيشتر مسافران 
با استفاده از خطوط ۲ و ۱۰ بی.آر.تی و خط ۴ مترو 
به ميدان آزادی وارد می شوند و از طريق خودروهای 
مسافرکش، تاکســی و اتوبوس به شهرهای اقماری 
مانند «کرج»، «شهريار» و «انديشه» می روند. ورود 
حجم زياد مسافر به معابر منطقه سبب سنگين شدن 
ترافيک می شود. بنابراين با راه اندازی خطوط ۲ و ۴ 
مترو سريع السير، مسافران بدون اينکه از مترو خارج 
شوند، می توانند به سفر زيرزمينی ادامه بدهند.» به 
گفته او با بهره برداری از اين خطوط از ورود مسافران 
به معابر منطقه جلوگيری و از حجم ترافيک به طور 

چشمگيری کاسته می شود. 

منطقه 9 سهمى از اتوبوس هاى جديد ندارد
 اکنون ۳پايانه و ۱۰۶ ايســتگاه اتوبوس در معابر 
مهم و پر  تردد منطقه برای ارائه خدمات به شهروندان 
و ســاکنان فعاليت می کنــد. حيدری با اشــاره به 
محدوده های تحت پوشش اين پايانه ها اشاره می کند 
و می گويــد: «پايانه های اتوبوســرانی اســتادمعين، 
شمشيری و ميدان آزادی از جمله اين پايانه ها هستند. 
هم  چنين در شــهرک «دانشــگاه هوايی» هم پايانه 
ديگری مستقر شده است. اغلب خطوط 
اتوبوس های پايانه های «شمشــيری» و 
اســتادمعين در داخل محدوده و مناطق 
مرکزی شــهر اســت، اما خطوط پايانه 
آزادی، روستاها و شــهرک های اقماری 
اطراف تهــران را مانند «اسالمشــهر»، 
«احمدآباد مستوفی» و «رباط کريم» در 
اين بخش پوشــش می دهــد.» به گفته 
حيدری، متأســفانه منطقه ۹ سهمی از 
اتوبوس های جديد ندارد. به همين دليل 
با تزريق اتوبوس به ســاير مناطق، مازاد 
اتوبوس های فعال آن مناطق به اين منطقه اختصاص 
خواهد يافت. از ســوی ديگر، برای تشويق اهالی به 
استفاده از وسايل حمل ونقل عمومی، تأمين روشنايی، 
نصب ســطل های زباله، نصب صندلی های مناسب، 
کف ســازی مناسب و زمان بندی درست برای ورود و 
خروج اتوبوس ها و تاکسی ها در تمامی ايستگاه های 
اتوبوس و تاکســی انجام شده است. هم  چنين نصب 
سيســتم نقشه خوان در همه ايســتگاه های خطوط 
بی.آر.تی به ويژه خط يک بی.آر.تی و همسطح سازی 
ايستگاه ها برای استفاده روشندالن و توانيابان صورت 

گرفته است. 

می کنند. معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار 
منطقه، کمبــود ورودی در ضلع جنوبی 

ايستگاه «استادمعين» را از مشکالت 
اين ايستگاه می داند و در اين باره 

می گويــد: «ايســتگاه متــرو 
اســتادمعين در فاصله چند 

متری از بــرج آزادی واقع 

و سهولت دسترسی  مرور 
شهروندان ساخت زيرگذر يا 

ايستگاه تجاری و فرهنگی به 
سمت ضلع جنوبی خيابان آزادی 

در دستور کار اين معاونت گنجانده 
، عالوه بر ايستگاه 

درو
س تن

3خط اتوبو
حيدری، خدمات دهی 

خطوط تندرو منطقه را مطلوب ارزيابی 
می کند و در اين باره می گويد: «در منطقه۹، ۵ خط 

اتوبوس عادی با مبدأ و ۶ خط فرعی با مقصد وجود دارد. 
هم  چنين۱۶ خط اتوبوس از منطقه عبور می کنند. از سوی 

ديگر، اين منطقه مبدأ ۹ خط حومه (شهرک های اقماری) است. 
عالوه بر اين، اتوبوس های خط  های   يک و ۲ بی.آر.تی از اين منطقه 
می گذرد. ۳ خط اتوبوس تندرو ۱ و ۲ و ۱۰، با ۱۳ايستگاه از منطقه۹ 
شهرداری می گذرد. عبور خط بی.آر.تی در بخش شمال و غرب اين 
منطقه سبب سهولت   تردد شهروندان شده است. خط يک از پايانه 
آزادی به سمت «چهارراه تهرانپارس» و خط ۲ اتوبوس های بی.آر.
تی هم در محورهای بزرگراه «آيت اهللا  سعيدی»، ميدان «فتح»، 

خيابان «قزوين»، «سه راه آذری» و خيابان «۳۰ متری جی»   
تردد می کنند. وضعيت کنونی حمل ونقل عمومی محله ها 

رضايت بخش است و شهروندان با سپری کردن 
کوتاه ترين مسافت می توانند به ايستگاه های 

حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسی 
و مترو برسند.»

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار
منطقه از افزايش سرانه حمل ونقل

 عمومى در منطقه 9 مى گويد

شبکه  جهانی،  اســتاندارهای  براساس   
حمل ونقل عمومی بايد به گونه ای باشد که 
شهروندان حداکثر در فاصله ۳۵۰ متری از 
منزل يا محل، کار به اين شــبکه دسترسی 
استاندارها سبب شد  همين  باشند.  داشته 
تا مديريت شــهری پايتخت با ايجاد تحول 
در حوزه حمل ونقل تهران، اين امر را محقق 
کند. به گفته مديريت شهری منطقه، توسعه 
شبکه حمل ونقل عمومی، موجب شده است 
تا منطقه ما به استاندارد جهانی دست پيدا 
کنــد و امروز اهالی بــا ۳۵۰ متر پياده روی 
می توانند به نخستين ايستگاه وسيله نقليه 
عمومی برسند. اين اتفاق بسيار خوبی است 
که در منطقه رخ داده و می تواند نقطه آغازی 
برای توسعه و   آبادانی بيشتر محله ها باشد. در 
اين گزارش «علی حيدری»، معاون حمل ونقل 
و ترافيک شــهردار منطقه ۹ از چالش های 
پيش رو در زمينه ناوگان حمل ونقل عمومی 
منطقه می گويد و در ادامه، به تشــريح اين 
برای  معاونت  ايــن  راهکارهای  و  اقدامات 

مطلوب تر شدن شرايط می پردازد. 

ثريا روزبهانى

على حيدرى
معاون حمل ونقل 
ترافيك شهردار 

منطقه9

قـطارها 
روى خط توسعه

بــه تازگــی در محله «کن» ۳ ســنگ قديمی در 
ميان باغ ها پيدا شــده است که دارای نقش و نگارها و 
نوشته های مبهمی است. تاريخی که بر روی سنگ ها 
درج شــده است نشــان از قدمت ۷۰۰ ساله می دهد. 
اين سنگ نوشــته ها که امروز در محل امنی نگهداری 
می شوند، به همت اهالی محله کن از ميان باغ ها کشف 
شــدند. اين سنگ ها عالوه بر نوشته به نوعی حجاری 
تبديل و در باالی آنها کنگره هايی ايجاد شــده است. 
يکی از اين ۳ ســنگ از نيمه شکسته شده و از سوی 
کارگران باغ ها که بيشتر مهاجر هستند، به عنوان سنگ 

اجاق مورد استفاده قرار گرفته اند. 
۲ سنگ ديگر، يکی در اثر زمان فرسوده و نوشته های 
روی آن تقريبًا محو شده است و جز طرح و نقش های 
نامفهوم چيز ديگری از آنها نمی شود تشخيص داد. اما 
سنگ سوم نوشته هايی با مفهوم دارد. نوشته هايی که 
نشان می دهد سنگ مزاری بر قبر بزرگی بوده و به طور 
دقيق اين جمالت روی آن نوشــته شده است: «وفات 
تاج الدين محمدبن محمدبن احمــد زيرک در تاريخ 
جمادی اآلخر سنه سبع... و باقی نوشته که گويا در زير 

خاک مدفون بوده، محو شده است. 

سنگ قبر 700 ساله
اين ســنگ ها کــه از ميان باغ هــای اطراف محله 
«ميان دزدک» يافت شده است، برای مردم کن نشانی 
از وجــود ســکونت در اين مکان بوده اســت. «امين 
نورقربانی»، عضو شوراياری محله کن، يکی از افرادی 
اســت که اطالعات خوبی از جغرافيای ميان دزدک و 
محل کشف اين سنگ ها دارد. او درباره تاريخ و قدمت 
اين سنگ قبرها به نقل از اجدادشان می گويد: «در روی 
يکی از اين ســنگ ها عبارت قبر «احمد» يا «حسنک 
زيرک» حک شــده است. بخشی از نوشته روی خاک 
است و بخش ديگر زير خاک. سنگ ها به قدری سنگين 
هستند که ۵ نفر هم نمی توانند آن را بلند کنند. آنچه 

من به ياد دارم و در قســمت زيرين سنگ هم نوشته 
شــده است، ســنگ قبر مربوط به بيش از ۷۰۰ سال 
پيش است. حتی بزرگ ترهای ما می گفتند اين منطقه 
قبرســتان «گبر»ها بوده و افســانه هايی می گفتند از 
اتفاقات عجيب و غريبی که در حوالی آن افتاده است 
که گفتن آن چندان ضرورتی ندارد. با اين حال، پدران 
ما نقل می کردند که در زير باغ های محله ميان دزدک 
تونل هايی هست که به جاهای ديگر کن وصل می شود. 
هميشــه هم به ما نصيحت می کردند وقتی وارد باغ 
می شويم، نزديک تونل ها و راهروها نشويم. اکنون دهانه 
اين تونل ها را مسدود کرده اند، اما تا همين چند سال 

پيش، دهانه تونل ها باز بود.»

هويت واقعى محله را كنكاش كنيم
اين عضو شــوراياری محله کن در ادامه باطرح اين 
سؤال که واقعًا چه کسانی در اين بخش از کن زندگی 
می کردند، می گويد: «نوشتن سنگ قبر در سال های نه 
چندان دور مرسوم نبوده است. چون حکاکی بر روی 
ســنگ کار هزينه بری بوده است و جز افراد ثروتمند، 

کنند.  چنين کاری  نمی توانستند 
اين درحالی است که مردم عادی 
قبرهايشان را با چيدن سنگ های 
رودخانه ای مشــخص می کردند. 
اکنون اين سؤال به وجود می آيد 
که افرادی که اين سنگ قبرها 
برايشــان نوشته شده است چه 
کســانی بودند و آيــا روزگاری 
در کن شــغل حکاکی سنگ 
هم وجود داشــته اســت؟ ما 
باور داريم کــه بايد يک تيم 
محله  اين  در  باستان شناسی 
اين  کنکاش کنــد. دربــاره 
زيادی  ســؤال های  محدوده 

وجود دارد که می تواند هويت واقعی کن را معلوم کند.»

تسبيح حكاكى شده روى سنگ قبر
قبرســتان امامزاده «جعفر»(ع) کــن نيز يکی از 
محل های اعجاب انگيزی است که در اثر زمان، بسياری 
از حجاری ها و سنگ نوشــته های موجود در آن از بين 
رفته اســت. نقل می کنند در سنگ مزار يکی از اهالی 
در اين قبرســتان متنی نوشته شــده است که از بين 
رفته اســت. شاهد اين سنگ نوشته حاج «عباس حاج 
نصير» است که می گويد: «سنگ قبرهای قديمی زيادی 
در اين گورســتان وجود داشت که در اثر زمان از بين 
رفتند يا در اثر غلفت دزديده شده اند. چند سنگ قبر 
قديمی در هشــتی ورودی صحــن امامزاده جعفر(ع) 
وجود داشــت که روی ديوار بود. قدمت سنگ قبر ها 
براساس تاريخ درج شده بر رويشان، بيش از ۵۰۰ سال 
بود. روی بعضی از اين ســنگ قبرها عکس جا نماز و 
تســبيح حک شده بود. اگر برای زنی بود، عکس شانه 
حک کرده بودند و اگر قبر برای درويشــی بود، عکس 
کشکول. متأسفانه در بازسازی بقعه امامزاده جعفر(ع) 
به دليل نا آگاهی و ســهل انگاری، اين سنگ قبر های 

قديمی در پی بنا، مدفون شدند.»
او ادامه می دهد: «يکی ديگر از سنگ قبرهای جالب 
که من به چشم خود ديدم و آن هم از بين رفته است، 
سنگ قبری بود که متنی پندآموز روی آن حک شده 
بود و نشــان از استحکام بنيان خانواده و غيرت مردان 
کن داشــت. روی اين سنگ قبر نوشته بود: آی مردم 
نان يک َمن، يک غاز خورديم (غاز واحد پول در گذشته 

است)، ولی زن طالق نداديم!  »

  «کتيبه»ها يا «سنگ نوشــته»ها نزد محققان و پژوهشگران، جزو نخستين مستندات تاريخی هستند که 
هويت تاريخی و قدمت يک فرهنگ، قوم و يا ملت را اثبات می کنند. اما نگاه مردم عادی به سنگ نوشــته ها 
هميشــه همراه با ابهام و البته نوعی تخيل اســت که گاهی با بزرگنمايی بيش از حد همراه می شــود. يک 
سنگ نوشته يا کتيبه۱۰۰ ساله نزد مردم يک روستا يا محل همان اعتباری را دارد که سنگ نوشته «بيستون» 
نزد پژوهشــگران و محققان. اين مقدمه را گفتيم تا از اهميت سنگ نوشته هايی بگوييم که در جريان توسعه 
نامتوازن، بی قواره و البته کم هويت تهران، برای روستاها و محله های غرب تهران، هويت بخش و تاريخ آفرين 
بوده اند. فراتر از اينها، سنگ نوشته ها دارای قصه هايی هستند که با کمی بزرگنمايی می توان آن را به فيلم های 

فانتزی  شبيه دانست.  

سميرا باباجانپور

نگاهى به اسناد تاريخى و هويتى روستاها 
و محله هاى غربى تهران

تاريخ به روايت 
سـنگ  نوشته ها

كتيبه اى با خط نستعليق روى ديوار امامزاده
با توجه به قدمت امامزاده «نوربخش»(ع) «سولقان»، 
وجود سنگ نوشته های قديمی در اين محل چندان هم 
دور از انتظار نيست. روی ديوار امامزاده کتيبه ای به خط 
نستعليق وجود دارد که بر روی آن در توصيف امامزاده 
آمده است: «بسم اهللا له الحمد حضرت موالنا امير سيد 
محمد نوربخش که نسب شــريفش به هفده واسطه 
به امام العالمين حضرت موســی کاظم عليه الســالم 
می رســد، در ســال ۷۹۵ قمری در قائن پا به عرصه 
امکان نهاد. در حوزه علميه عالمه کبير ابن فهد حلی 
و ديگر شخصيت های بلند پايه عالم تشيع تلمذ نموده 
با گذشت اندک زمانی در تمامی علوم متداول آن روز 
متبحر و فريد زمان خويش گشت و چون سر پرسودا 
و دل ســوز پرورش آرام و قرار نگرفت دست ارادت به 
عارف کامل مکمل خواجه شهيد سيد اسحاق ختالنی 
داده در ســير سلوک نيز به مقصد اقصی رسد و وحيد 
عصر خود به شمار رفت. رياضات و مجاهدات جهاد با 
نفــس او را از جهاد با کفر وظلم بازنداشــت به همين 
جهت برای برقراری حکومتی شــيعی با ارادتمندان و 
معتقدان برعليه شاهرخ ميرزا تيموری قيام نمود. از آن 
پس در تبعيدها و زندان ها و سياهچال های تيموری به 
سر برد تا در سال ۸۵۰ با مرگ شاهرخ ميرزا به سولقان 
رحل اقامت افکند و عاقبت در هفدهم ربيع االول سنه 
۸۶۹ قمــری به قاف عزت به پــرواز درآمد.» هر چند 
تاريخ حک اين سنگ نوشته مشخص نيست، اما خط و 
سنگ موجود، نشان از قدمتی دارد که نيازمند بررسی 

کارشناسانه است. 

امامزادگان واجب التعظيمی در روستاهای باال دست منطقه ۵ وجود 
دارند که يکی از آنها امامزاده «عالءالدين»(ع) در روســتای «ســنگان 
پايين» اســت. او که فرزند امامزاده «عمــاد الدين»(ع) و برادر امامزاده 
«داود»(ع) اســت در اين محل به شــهادت رسيده است. در اتاق اصلی 
مزار اين امامزاده، صندوقی چوبی به نسبت قديمی وجود دارد که قبر را 
پوشانده است. بر حاشيه باالی آن، سوره «فتح» حک شده است و ظاهراً 
اســتاد نجار، آيات کالم اهللا مجيد را از حفظ نوشــته است و در نتيجه 
اشــتباهات عجيبی در کتيبه ديده می شود. بر بدنه شمالی صندوق، ۲ 
ســطر حک شده  اســت که خط و متن آن جالب است: «امامزاده امام 
عالءالدين فی ماه محرم تاريخ سنه سبعه ثلثين و تسعمايه ـ عمل استاد 
محمد ابن اســتاد امير بن گت استاد شــمس الدين ولد محمد.» بدنه 
جنوبی صندوق عبارتی حک شده است که ظاهراً به لهجه محلی است 

و چنين خوانده می شود: «جاور امام در وشتر مانه دوش مد سختر.»
هم  چنيــن در جلو ايــوان امامزاده عالءالدين، ۲ ســنگ قبر بزرگ 

اســت که اين عبارات بر آنها حک شــده اســت: «وفات مرحوم سعيد 
زين العابدين... فی ماه رمضان ثمانين ثمانمايه وفات مرحوم ســعيد بابو 

رستم بختيار فی ماه شعبان ثالث ثمانين و ثمانمايه.»
در ايوان امامزاده نيز ۲ ســنگ قبر بزرگ اســت که اين عبارات بر 
آنها حک شده است: «وفات مرحوم سعيد زين العابدين فی ماه رمضان 
ثمانين ثمانمايه، وفات مرحوم ســعيد بابو رستم بختيار فی ماه شعبان 
ثالث ثمانين و ثمانمايه» که نشــان از قدمت و تاريخ ســکونت در اين 
روستا بوده اســت. متأسفانه صندوق چوبی به دليل بی توجهی،  سال  ها 
پيش ســرقت شــد و سنگ نوشته ها طی ساليان، فرســوده و در طول 
مرمت و بازســازی جديد امامزاده در زير خاک مدفون شدند.  هرچند 
سنگ نوشــته   ها داستان های جالبی دارند و می شــود از آنها به تاريخ و 
هويت يک محله پی برد، اما می توان از آنها برای توسعه گردشگری نيز 
اســتفاده کرد. برای همين ضرورت توجه مديران و کارشناسان به اين 
موضوع، در روستاها و محله های قديمی غرب تهران احساس می شود. 

امامزادگان واجب التعظيمی در روستاهای باال دست منطقه 
دارند که يکی از آنها امامزاده «عالءالدين»(ع) در روســتای «ســنگان 
پايين» اســت. او که فرزند امامزاده «عمــاد الدين»(ع) و برادر امامزاده 
«داود»(ع) اســت در اين محل به شــهادت رسيده است. در اتاق اصلی 
مزار اين امامزاده، صندوقی چوبی به نسبت قديمی وجود دارد که قبر را 
پوشانده است. بر حاشيه باالی آن، سوره «فتح» حک شده است و ظاهراً 
اســتاد نجار، آيات کالم اهللا مجيد را از حفظ نوشــته است و در نتيجه 

اشــتباهات عجيبی در کتيبه ديده می شود. بر بدنه شمالی صندوق، 
ســطر حک شده  اســت که خط و متن آن جالب است: «امامزاده امام 
عالءالدين فی ماه محرم تاريخ سنه سبعه ثلثين و تسعمايه ـ عمل استاد 
محمد ابن اســتاد امير بن گت استاد شــمس الدين ولد محمد.» بدنه 
جنوبی صندوق عبارتی حک شده است که ظاهراً به لهجه محلی است 

و چنين خوانده می شود: «جاور امام در وشتر مانه دوش مد سختر.»
هم  چنيــن در جلو ايــوان امامزاده عالءالدين، 

کنند.  چنين کاری  نمی توانستند 
اين درحالی است که مردم عادی 
قبرهايشان را با چيدن سنگ های 
رودخانه ای مشــخص می کردند. 
اکنون اين سؤال به وجود می آيد 
که افرادی که اين سنگ قبرها 
برايشــان نوشته شده است چه 
کســانی بودند و آيــا روزگاری 
در کن شــغل حکاکی سنگ 
هم وجود داشــته اســت؟ ما 
باور داريم کــه بايد يک تيم 
محله  اين  در  باستان شناسی 
اين  کنکاش کنــد. دربــاره 
زيادی  ســؤال های  محدوده 

است)، ولی زن طالق نداديم!  »

سنگ نوشته هاى
 تاريخى روستاهاى
 باال دست 
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حذف ايستگاه هاى بازيافت 
پســماند از لحاظ فيزيکی، حــاوی همان موادی 
است که در محصوالت مفيد وجود دارد و تنها تفاوت 
آنها در بی ارزش بودن پسماند است. جداسازی مواد 
پسماند می تواند يکی از روش های افزايش ارزش مواد 
و پيدا کردن موارد کاربرد برای آنها باشــد. افزايش 
روزافــزون حجم پســماندها  از يک ســو و تنوع و 
گوناگونی آنها از ســويی ديگر بر پيچيدگی شرايط 
و روش جمــع آوری و دفع آنهــا می افزايد. مديريت 
پسماندهای شهری به عواملی همچون توليد زوايد، 
جمــع آوری، حمل ونقــل، دفن زبالــه و بازيافت آن 
بستگی دارد. در همين راستا، مرکز « MRF» يا مرکز 
«پردازش و بازيافت يکپارچه پسماندهای شهری» در 
بخشــی از محله «کوهک» احداث می شود. حسين 
صادقــی، معاون خدمات شــهری منطقه۲۲، درباره 
ايــن مرکز توضيح بيشــتری ارائــه می دهد: «يکی 
از محورهای ۶گانه طــرح «کاپ»، تحول در انتقال 
زباله های شــهری اســت. در همين راستا، مديريت 
شهری در صدد است تا با محدودسازی مراکز آالينده 
محيط زيســت در شهر، تعداد ايســتگاه های انتقال 
پســماند را از ۱۱ مرکز بــه ۸ مرکز MRF  کاهش 
دهد. هم چنين ۲۸ ايستگاه بازيافت نيز با اجرای اين 
طرح حذف خواهند شد. مديريت شهری منطقه ۲۲ 
هم در اين راه گام های مهمی برداشــته است و برای 

به ۳ميليون  نزديک  روزانه 
و ۵۰۰ کيلوگرم يا ۱۱۸تن 
تعهد  براســاس  اســت. 
پيمانکار و شريک مربوطه، 
اين ايســتگاه از مرداد ماه 
سال آينده کار خود را آغاز 
می کند و مــورد بهره برداری 
قرار می گيــرد. اکنون حدود ۱۰ 
ايســتگاه ميانی در شهر تهران وجود 
دارد کــه کار انتقال و جمــع آوری زباله ها در 
آن انجام می شود. اما مرکز پردازش، ايستگاه جديد 
نيســت، بلکه تغيير اين ايســتگاه ها به MRF است 
يعنــی از تکنولــوژی روز دنيا در تفکيک اســتفاده 
می کنيم. به اين صورت که شيرابه پسماند گرفته و 
تفکيک، پاک و درست انجام می شود. عالوه بر اين، 
ماشين های بزرگی که موجب ترافيک و نشت شيرابه 
در شهر می شوند، جمع آوری و انتقال به شکل پاک 
انجام می شــود. فعاليت اين مرکز در محيطی کامًال 
سربسته انجام و شــيرابه بالفاصله با پرس هايی که 
در اين سيستم وجود دارد، گرفته و تصفيه می شود. 
محيط سرپوشــيده نيز بهينه و کار در فضای کمی 
به صورت فشرده انجام می شود تا قابل کنترل باشد. 
عالوه بر اين، برای اطمينان بيشــتر مرکز پايش بو 
راه اندازی می شــود تا بتوانيم وضعيت را رصد کنيم. 

تحقــق اين طــرح تالش 
و  آموزش  اکنون  می کند. 
فرهنگسازی درباره اجرای 
طرح کاپ يا همان الگوی 
نوين کاهش پســماند در 

راســتای انتقــال مخازن از 
مسکونی  بخش های  به  معابر 

در برخی از محله های منطقه در 
حال اجرا اســت. طرح کاپ می تواند 

کمک مؤثر و ميانبری برای پيشبرد اقدامات و 
فعاليت های مرکز پردازش و بازيافت منطقه باشد.»

زباله هاى 3 منطقه اينجا جمع مى شود
اين ايســتگاه برای ۳ منطقــه ۵، ۲۱ و ۲۲  در 
نظر گرفته و مقرر شــده است تا روزانه حدود ۸۰۰ 
تن زبالــه را  پذيرش کند. معاون خدمات شــهری 
منطقــه۲۲  می گويد: « براســاس آمــار اداره های 
بازيافت و پسماند اين مناطق، بيشترين ميزان حجم 
پسماند به سبب بافت مسکونی گسترده به منطقه ۵ 
اختصاص دارد. ماهانه حدود ۴۱۲ تن زباله تر از اين 
منطقه جمع آوری می شود. همچنين ساکنان منطقه 
۲۱ در آذرمــاه ۳ميليون و ۲۵۱هزار و ۱۳۰کيلوگرم 
پســماند تر و نزديک به ۱۳۸هزار کيلوگرم پســماند 
خشــک توليد کرده اند. تناژ ورودی منطقه ۲۲ هم 

هم چنيــن برنامه ريزی انجام شــده اســت تا از اين 
پســاب برای آبياری درختان و فضای سبز محدوده 
استفاده شــود. در واقع يکی از کارها در اين بخش، 
ايجاد مرکز تصفيه است که خروجی تصفيه شده وارد 
اگو شــهری می شود که توافقات آن با آب و فاضالب 
نيز انجام شده است.» او درباره ويژگی های اين مرکز 
می گويد: «مرکــز MRF يا مرکز پردازش و بازيافت 
يکپارچه پســماندهای شــهری در منطقــه۲۲، در 
مساحتی حدود ۳۵هزار مترمربع احداث خواهد شد. 
بخشــی از اين مرکز به جداسازی حداکثری پسماند 
خشک از پسماند شهری اختصاص می يابد و  بخش 
ديگر آن هم ويژه سيســتم های تصفيه شيرابه است. 
هم چنين قسمتی برای استقرار دستگاه هايی که مانع 
از انتشار گازهای بدبو می شود، در نظر گرفته شده و 
در نهايت پخش پايانی هم فضايی اســت که از آنجا 
زباله های باقی مانده به مرکز آرادکوه ارسال می شود. 
در حقيقت اين مرکز، ايستگاهی چندمنظوره خواهد 

بود.»

ارتباط دوسويه كاپ و مركز پردازش پسماند
يکی از اهداف طرح کاپ، رفع مشکالتی همچون 
حذف کودکان کار و زباله گردی اســت که پيش بينی 
می شود با فعاليتMRF اين معضل حل خواهد شد. 
چراکه با انجام جدا سازی پسماند از زير سينک های 

 ، يی فشــو ظر
بــه  انتقــال 

ايستگاه و احداث 
و  پــردازش  مراکز 

بازيافــت يکپارچــه، 
ديگــر نيــروی زباله گرد 

نخواهيم داشــت. صادقی، در 
اين باره می گويــد: «رويکرد اصلی و 

مهم طرح کاپ، کاهش ميزان توليد پسماند است که 
بايد بين مردم به فرهنگ عمومی رايج تبديل تا شهر 
قابل زيست و شرايط برای نسل های بعدی بهتر شود. 
با اجرای طرح کاپ به تدريج شــاهد حذف مخازن 
کنونــی زباله و جايگزينی مخازن ۳گانه در بيشــتر 
ســاختمان های تجاری، اداری و مسکونی خواهيم 
بــود. اصل مهم در اجرای اين طــرح، کاهش توليد 
پسماند اســت که در همه جای دنيا وجود دارد که 
به صورت تدريجی پسماند های حجيم و قابل بازيافت 
را جداســازی و به مواد اوليه تبديل کنيم. بازيافت و 
استفاده دوباره پسماند ها می تواند به سبب اقتصادی 
اشتغال ايجاد کند. همچنين با فرهنگسازی و شرکت 
خانواده ها در تفکيک زباله ها می توانيم اثرات مهمی 
در زمينه اقتصاد و محيط زيســت نيز داشته باشيم. 
اکنون شهروندان پسماندهای خشک را به راحتی در 
ســطل های زباله می اندازند و اين زباله ها برای افراد 

خشــک ممانعت می شود و همه مراحل کار به روش 
علمی، مکانيکــی و صنعتی صــورت می گيرد. اين 
امر، آلودگی های زيســت محيطی را کاهش می دهد. 
«صدرالدين عليپور»، مديرعامل ســازمان مديريت 
پسماند شهر تهران، راه اندازی اين مرکز را راهکاری 
مطلــوب و مؤثر بــرای کاهش اثــرات و مخاطرات 
زيســت محيطی ناشــی از پراکندگی پسماند عنوان 
می کند: «ايجاد مرکز پــردازش و بازيافت يکپارچه 
پسماندهای شهری سبب می شود تا بو و شيرابه ايی 
که از قبل در اين نقطه از منطقه ۲۲ وجود داشــت، 
حل شود. چراکه اين مرکز سرپوشيده و ايزوله است 
و با سيستم های کنترل بو اين مرکز، می توان آن را به 
حداقل رساند. هم چنين از ديگر نقاط قوت و مزايای 
اين طرح، سرپوشــيده شدن ايســتگاه های موجود، 
کاهش اثرات و مخاطرات زيســت محيطی ناشی از 
پراکندگی پسماند و انتشار شيرابه در مسير انتقال به 
آرادکوه، کاهش و حذف عوامل غيرمجاز جمع آوری و 
زباله گردی ، فشرده سازی و کاهش حجم پسماندهای 
پردازش شــده، افزايش درصد تفکيک پســماند در 
مبدأ و کاهش دفع و دفن منابع  اســت. چون پس از 
همه مراحل، پردازش پســماند، کار انتقال و تحويل 
پسماندهای ارگانيک خالص و پسماندهای ريجکتی 
به صورت فشــرده در مجتمع دفع و پردازش آرادکوه 

انجام می شود.»

درآمد  فرصت طلــب 
ايجــاد  را  هنگفتــی 
اين  اگر  اما  است،  کرده 
دور باطل تعطيل شــود، 
نــه تنها پديــده زباله گردی 
کمرنــگ می شــود، بلکه حجم 
توليد پســماند نيز کاهــش می يابد. 
آبگيری پســماندهای تر بــرای جلوگيری از 
فساد و توليد بو و شيرابه سمی و بيماری زا، تفکيک 
حداکثری زباله های خشــک (شــامل کاغذ، کارتن، 
شيشه، پت و پالستيک، وسايل الکترونيک و فلزی)، 
کم حجم سازی و شست وشوی بطری های شيشه ای 
و پالستيکی پيش از ذخيره سازی در مخازن خشک 
برای جلوگيری از فســاد و توليد بو از نکات کليدی 
و مهــم اين طرح اســت. هرچه ضريــب همکاری 
شــهروندان در مديريت بهينه پســماند، تفکيک از 
مبدأ و تحويل پســماندهای تفکيک شده به عوامل 
شهرداری باالتر باشد، کمتر شاهد پديده زباله گردی 
خواهيــم بود. برای همين، انجام امور مرتبط با طرح 
کاپ (کاهش پســماند) به رســيدن به اين اهداف 

کمک می کند.»

كاهش آلودگى هاى زيست محيطى
با افتتاح سوله جديد از تفکيک دستی پسماند های 
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به زمين خورد

پيش به سوى
بازيافت پـاك

رئيس کميته محيط زيست 
شورای شهر تهران:

راه اندازى مراكز 
بازيافت پاك ضرورى 

است
امروزه مديريت پسماند يکی از 

ضروری ترين محورهای توسعه پايدار 
محسوب می شود. «سيد آرش حسينی 

ميالنی»، رئيس کميته محيط زيست 
شورای شهر تهران، افزايش ۱۵درصدی 

ميزان تفکيک پسماند را از جمله 
مزاياهای راه اندازی مرکز پردازش 

و بازيافت «کوهک» می داند: «طرح 
جامع مديريت پسماند که در آستانه 

تصويب شورای شهر است، برلزوم 
احداث و فعاليت مراکز بازيافت پاک در 
داخل شهر تأکيد دارد. در اين زمينه ۴ 

مرکز مورد تأييد قرار گرفته است که 
ايستگاه کوهک، نخستين ايستگاه پاک 

در محدوده غرب تهران خواهد بود. 
ايستگاهی با اين سبک و با اين سطح از 

تکنولوژی و پردازش برای نخستين بار 
است که در شهر تهران احداث می شود. 

پروژه ای که در آن با وجود اينکه از 
مشاوره های خارجی کمک گرفته شده، 

ارز بری نداشته و در واقع بومی سازی 
شده است. قرار است ۲ ايستگاه در 

شرق، يکی در غرب و يک مرکز نيز در 
جنوب راه اندازی  شوند و به زودی نيز 

يک مرکز در شمال شهر ساخته می شود 
که هرکدام از اين ايستگاه ها ۳ تا 

۴منطقه را در بر می گيرند و پسماندهای 
آنها را جمع آوری و در اين ايستگاه ها 
پردازش می کنند تا پسماند خشک با 
کيفيت تری به آرادکوه منتقل شود. با 
راه اندازی اين مرکز،  تردد ماشين های 
سنگين حامل زباله به سمت آرادکوه 

بسيار کمتر خواهد شد و اين امر 
صرفه جويی در هزينه ها و بهبود وضعيت 

زيست محيطی را به دنبال خواهد 
داشت.»

آثار جنبى 
مديريت پسماند

اســتراتژيک  اهداف  از  يکی 
مديريــت پســماند، کاهــش 
ظرفيت  افزايش  و  دفن  تدريجی 
بازيافت و پردازش است. احداث 
واحدهای جديد پردازش و توليد 
و  پسماندها  دفن  از  کمپوســت 
هم چنين آلودگی آب، خاک و هوا 
جلوگيری می کند و از سوی ديگر 
سبب بهبود محيط زيست شهری 
و بهبــود وضعيــت اجتماعی و 
بهداشتی مردم می شود. به همين 
دليل مرکز تفکيــک و پردازش 
در مديريت پســماند از جايگاه 
مهم و ويژه ای برخوردار اســت. 
اداره  رئيس  طاهــری»،  «يداهللا 
مديريت پســماند منطقه ۲۱، به 
مزيت های اين طرح اشاره می کند 
و می گويــد: «مرکز MRF از خط 
پردازشی تشکيل شده است که 
کم حجم ســازی  موضوع  آن  در 
و شــيرابه گيری زباله هــا انجام 
می شــود و پسماندهايی که پس 
باقی  و کم حجم ســازی  از جدا 
تبديل  مصرفی  کود  به  می مانند 
مصارف  در  حتی  که  می شــوند 
پزشــکی هم مورد استفاده قرار 
واقــع می توان  در  می گيرنــد. 
 MRF گفــت راه انــدازی مرکز
زباله گردهای  دست  کردن  کوتاه 
غيرمجاز يا کودکانی اســت که 
به طــور دوره گرد در همه مناطق 
و به صــورت غيرمجاز زباله را در 
اين  با  می کننــد.  تفکيک  مبدأ 
کار زباله گردهــا، کودها خود به 
خود حــذف می شــوند. اکنون 
يا مرکز   MRF با احداث مرکــز 
پــردازش و بازيافــت يکپارچه 
پسماندهای شهری در منطقه۲۲، 
زباله های  نيــز  همجوار  مناطق 
برای  را  خود  شــده  جمع آوری 
انجام عمليات کم حجم ســازی 
و انتقال بــه «کهريزک» به اين 
حذف  می کنند.  منتقــل  مرکز 
شدن يکی از خودروهای سنگين 
«ســيم تريل» از نــکات مثبت 
بهره برداری از اين مرکز اســت. 
چراکه ايــن خوردوها در هنگام 
را  متعددی  مشکالت  جابه جايی 
ايجاد می کنند که اکنون با حذف 
آنها بيشــتر اين معايب برطرف 
برای مثال، سيم تريل ها  می شود. 
وقتــی می خواهند زباله های دپو 
کنند  جابه جا  مناطق  در  را  شده 
و به سمت آرادکوه بروند، ممکن 
است در طول مسير، شيرابه های 
اين زباله ها در معابر ريخته يا در 
اثر وزش باد يا حرکت خودروها، 
شــوند.  پرت  بيرون  به  زباله ها 
با  تردد کمتر ايــن خودروها در 
نيز  اين مشکالت  محدوده شهر، 

کمتر خواهد شد.»

 کلنگ نخستين ايستگاه «پردازش زباله شهر تهران» در غرب پايتخت در منطقه۲۲ به زمين زده 
شد تا در مدت کوتاهی ساخته شود و به بهره برداری برسد. پردازش در محل شامل فعاليت هايی چون 
متراکم سازی و کمپوست ســازی از ضايعات باغی است. تهيه کمپوست از پسماندها عالوه بر کاهش 
ميزان زباله های دفن شــده و هم چنين جلوگيری از انتشار و کاهش توليد شيرابه، گاز «متان» و بوی 
نامطبوع، ســبب بهبود هوای منطقه و حفظ سالمتی افراد ساکن می شود. براساس گفته های مديران 
شهری قرار است با بهره برداری از اين مرکز، روزانه بيش از ۸۰۰تن پسماند تر و خشک از مناطق غربی 
شهر جمع آوری و در اين مرکز، زباله ها تفکيک و با فشرده سازی روانه مجتمع بزرگ دفع و پردازش 
زباله «آرادکوه» شوند. عالوه بر اين اقدامات، با استفاده از پساب تصفيه شده حاصل از فشرده سازی 
زباله، فضای ســبز نيز آبياری می شود. برای آشنايی بيشتر با شيوه فعاليت مرکز پردازش و بازيافت 

يکپارچه پسماندهای شهری با «حسين صادقی»، معاون خدمات شهری منطقه ۲۲، گفت وگو کرديم.
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  سرعت زندگی آپارتمانی  در پايتخت 
زودتر از آنچه که فکرش را کنيم، شکل 

گرفت. درست پيش از اينکه بدانيم سبک 
و منش زندگی در محله های کوچک و 

بزرگ عمودی چيست، ساکن واحدهای 
آپارتمانی شديم. واحدهايی که با 

عبارت «چهارديواری اختياری» منافات 
داشت و اساس و پايه زندگی در آن 

برهمدلی،  همراهی، احترام ورعايت حقوق 
شهروندی استوار بود. البته با نگاهی بر 

زندگی ساکنان قديمی محله  های تهران، 
می  توان به وضوح رعايت اين نکات را 
مشاهده کرد و تداوم زندگی محلی و 

هويت محلی را جست  وجو کرد. با اين 
حال، همان آدم ها به ويژه فرزندانشان 
زمانی که قرار شد در آپارتمان زندگی 

کنند، گويا برخی از رفتارهای اجتماعی 
را فراموش کرده و گاهی پشت پا زده اند. 

پويش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی 
به حقيقت درآوردن سبک زندگی 

همسايگی درمحله های قديمی است با 
معيار های زندگی مدرن و امروزی. پويش 

«ارتقای فرهنگی آپارتمان نشينی» با 
شعار «هم سايه هم»، از ابتدای دی ماه در 

پايتخت آغازشده است و تا شهريورماه 
۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. پويشی که 

دستاوردهای زيادی در ارتقای تعامالت 
اجتماعی و تقويت هويت شهروندی خواهد 

داشت.  

سميراباباجانپور
پويش ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى 

در محدوده غربى پايتخت مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است

در ستايش همسايگى
كارشناسان شهرى براســاس آخرين سرشمارى  
نفوس و مســكن اعالم كرده انــد، بيش از 87 درصد 
از خانوارهاى پايتخت در آپارتمان ها سكونت دارند. 
درحقيقت سبك زندگى آپارتمان نشينى سال هاست 
در پايتخت غالب شــده است و روز به روز گسترش 
پيدا مى كند. بنابراين، ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى 
در اين شــرايط از اهميت زيادى برخوردار است. به 
گونــه اى كه انتظار مى رود همــگام با افزايش كمى 
آپارتمــان بر بعــد كيفيت اين ســبك زندگى نيز 
تأكيد شود. بى شــك زندگى در شهرنمى تواند يك 
شهرنشين را به شهروند تبديل كند. براى رسيدن به 
شهروندى بايد اصول،  قواعد و رفتارهايى تغيير كند. 
كارشناســان اين اصول را مجموعه اى از آگاهى هاى 
حقوقى، فردى و اجتماعى مى دانند و شــهروندى بر 
تكاليف و مسئوليت هاى شهروندان در قبال يكديگر 
و در قبال شــهرى كه در آن زندگى مى كنند، شكل 
مى گيرد.  پويش ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشــينى، 
طى فرايندى 15ماهه، با تشكيل گروه هاى تخصصى 
توليد محتوا اعم از روان شناســان، جامعه شناسان، 
شهرسازان، مديران واحدهاى تخصصى شهرى، براى 
نخســتين بار در پايتخت اجرا مى شود و در3 محور 
قوانين حريم خصوصى، همســايگى و مشاركت در 
حفظ محيط زيســت و كاهش پسماند تا شهريورماه 

1400 ادامه خواهد داشت. 

 مشاركت جمعى در محل زندگى
منطقــه 22 را مى توان نمــود كامل يك منطقه 
آپارتمانى دانســت. منطقه اى كه توسعه آن براساس 

رونق برج نشــينى و گسترش مجتمع هاى مسكونى 
بوده است. برج هاى بلند باال در اين منطقه به تنهايى 
جمعيت يك محله را در خود جاى داده اند و تعامالت 
اجتماعــى در اين فضاهاى بتنــى، خاص و متفاوت 
اســت. ســبك زندگى كه بايد از عهده آن بربياييد 
تــا بتوانيــد در آنجا زندگى كنيــد. پويش فرهنگ 
آپارتمان نشينى در اين منطقه برخالف مناطق ديگر، 
از اهميت بيشــترى برخوردار است. چون جمعيت 
ايــن منطقه پيش از اينكه به هويت محلى برســند 
و تعلقــات اجتماعى يك محلــه را تجربه كنند، در 
آپارتمان،  مجتمع و برج ساكن شدند. به گفته معاون 
فرهنگى واجتماعى شهردار منطقه 22، اين منطقه 
به عنوان پايلوت براى پويش فرهنگ آپارتمان نشينى 
انتخاب شده اســت. «غالمحسين ادب» در اين باره 
مى گويد: «براى اجراى پويش آپارتمان نشينى چند 
طرح را اجرا خواهيم كرد. اين پويش كه از ســوى 
اداره آموزش شــهروندى مناطق اجرايى مى شــود، 
تالش دارد تا نگاهى نو و تأثيرگذار درزمينه فرهنگ 
آپارتمان نشينى ارائه كند. دراين پويش 3محوراصلى 
براى ارتقاى فرهنگ شهروندى در نظر گرفته شده 
است. موضوع فرهنگ آپارتمان نشينى، همسايگى و 
مشــاركت جمعى در محل زندگى با رويكرد حفظ 
محيط زيســت، تأكيد بركاهش پســماند و توسعه 
فضاى ســبز در نظرگرفته شــده اســت.» شهرك 
«چيتگــر» در ناحيه 4 منطقــه 22 به عنوان محله 
شهرك پايلوت براى اجراى پويش آپارتمان نشينى 
در نظرگرفته شده است. اين شهرك 2هزار و 300 
واحد مســكونى دارد كــه 6 هــزارو 500نفردرآن 
ســاكن هســتند. ادب، درباره رونــد اجرايى اين 
پويــش مى افزايد: «جلســات ارتقاى شــهروندى 
با حضور شــهردار منطقه و مديران ســاختمان ها 
برگزار شده است. در بخش   ترويج 
آپارتمان نشينى هم بخش  فرهنگ 
اطالع رسانى و   ترويج موضوع مدنظر 
با انواع روش هاى مختلف آموزشــى 

بررسى واجرايى خواهد شد.»

نخستين آپارتمان هاى غرب تهران 
نخســتين آپارتمان هــاى غــرب تهــران را بايد 
در منطقــه 5 جســت وجو كرد. از ســال 1343 كه 
آپارتمان هاى سرخ رنگ و آجرى «شهرزيبا» ساخته 
شد، ســبك زندگى جديدى شكل گرفت كه بعدها 
زندگى تهرانى هاى شهرنشين را متحول كرد. زندگى 
كه معنى و مفهوم همسايگى را تغيير داد و تعامالت 
اجتماعى شهروندان ساكن در يك محله را با منشورى 
به نام حقوق شــهروندى و فرهنگ آپارتمان نشينى 
پيوند زد. پس از ســاختمان هاى شهرزيبا، بلوك هاى 
ســيمانى «اكباتــان» يكى پس از ديگــرى، ميزبان 
تهرانى ها شدند. «ربابه تبريزى»، رئيس هيئت مديره 
مركزى شــهرك اكباتــان، دربــاره مديريت زندگى 
آپارتمان نشينى در اين شهرك كه به نخستين منشور 
دست نوشته مديران شــهرك اكباتان دست يافتند، 
اشاره مى كند و مى گويد: «سال 1356 وقتى نخستين 
بلوك ها را تحويل دادند، درهرورودى بلوك يك مأمور 
گماشــتند تا رعايت قوانين را تذكر دهد. قوانينى كه 
مديران با هم انديشى خود و براساس فرهنگ صحيح 
آپارتمان نشينى نوشتند. نسخه اصلى اين منشور وجود 
دارد و به زودى از آن به عنوان اســناد تاريخ شــهرك 
در سايت اكباتان رونمايى مى شود. درحقيقت نكاتى 
كه در اين منشــور درج شــده مانع از هرج و مرج و 
بى نظمى در اكباتان شــده است. نظمى كه هرمالك 

جديدى كه وارد اينجا مى شــود، بايد آن 
را بپذيــرد و از آن پيروى كند. البته اين 
را هم بگويم جبر و اجبارى در كار نيست. 

آن قدر اهالى شهرك به نظم 
آپارتمان نشينى  وانضباط 
پايبند هستند كه ساكنان 
جديد ناخودآگاه با سبك 
اين شــهرك خو  زندگى 
مى شوند.»  آشنا  و  گرفته 
نكتــه مهمى كــه رئيس 
مركــزى  هيئت مديــره 
شــهرك اكباتــان درباره 
نظم آپارتمان نشــينى در 

اين شهرك اشــاره مى كند، استحكام و اصول دقيق 
ساختمان سازى است: «ســاختمان هاى اين شهرك 
ازهمان ابتدا اســتاندارد ســاخته شــده اند. همين 
موضوع موجب شــده است تا بســيارى ازتنش هاى 
آپارتمان نشــينى حذف شــود. اســتحكام ديوارها، 
شــوتينگ زباله و جانمايى بلوك هــا تأثيرگذار بوده 
است.» «بتول عبدو» از اهالى قديمى محله شهرزيبا 
كه جزو نخســتين ساكنان آپارتمان هاى معروف اين 
محله است مى گويد: «آپارتمان هاى آجرى شهر زيبا 
نخستين آپارتمان هايى است كه درغرب تهران ساخته 
شد. زمانى كه در اين واحدها مستقر شديم، مفهومى 

از آپارتمان نشــينى نداشــتيم. اما بيشتر 
ساكنان ازكارمندان دولت بودند و تعامالت 
فرهنگى خوبى وجود داشــت. در حقيقت 
مشــكالت آپارتمان نشينى اين روزهاى ما 
بسيار بيشتر از گذشته است. همسايه هايى 
كه پس از گذشت سال ها هنوز نمى دانند 
چگونه بايد در يك مجتمع در كنار يكديگر 

زندگى كرد.»

فرهنگ آپارتمان نشينى در يك محله قديمى 
پويش ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى در منطقه 5 
هم با انتخاب محله «باغ فيض» آغاز شــده است. باغ 

فيض محله اى با هويت فرهنگى و اجتماعى ديرينه كه 
اين هويت را وام دارتاريخ وقدمت خود اســت. با اين 
حال، رشد و توسعه شهرنشينى در اين محله موجب 
شده اســت تا ظرف چند سال اخير، آپارتمان نشينى 

و برج سازى در اين محله رونق 
بگيرد و سبك زندگى و منش 
همسايگى تغيير كند. بى شك 
باغ فيضى هــاى قديمى هنوز 
هم صفا و صميميت و همدلى 
همســايگى را به خوبى به ياد 

دارند. 
شهردار  «محمودكلهرى»، 
پويش  آغاز  دربــاره  منطقه5، 

ارتقــاى فرهنــگ آپارتمان نشــينى در اين منطقه 
مى گويد: «ايــن طرح با هدف افزايش مشــاركت و 
مسئوليت پذيرى شــهروندى در يكى از مجتمع هاى 
مســكونى پرجمعيت محله باغ فيض اجرا مى شود تا 
تمرينى براى تحقق شعار «تهران؛ شهرى براى همه» 
و ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى در اين محله قديمى 
با رويكرد «هم سايه هم» باشد. اين پويش بر اساس 
محله  هــا  نياز ســنجى 
بــه كمــك گروه هاى 
سازمان هاى  تسهيلگر، 
غير دولتى و مردم نهاد، 
مشاركت  جلب 
بــا  معتمــدان 

تأكيد بر حفــظ هويت محله  ها و ارتقاى فرهنگ هم 
زيستى در كنار هم و گره گشايى از مشكالت موجود 
اســت.» اودربــاره چگونگى اجراى طــرح مى گويد: 
«انتظار مى رود اين طرح ســبب افزايش مشــاركت 
و روحيــه مســئوليت پذيرى، مديريت و 
كاهش توليد پســماند و آموزش قوانين و 
مقررات آپارتمان نشينى و حريم خصوصى 
شود. اين برنامه از طريق تشكيل تيم هاى 
تســهيلگرى ميدانى و مجــازى، برگزارى 
جلســات توجيهى، نياز سنجى مشاركتى، 
توليد محتوى، طراحى و اجراى رويداد هاى 
خرد اجتمــاع محور با همكارى گروه هاى 
محلى در حال اجرا است.»پويش ارتقاى 
فرهنگ آپارتمان نشــينى در منطقــه 5 در محله 
باغ فيض، شــهرك «الزهرا(س)» از دى ماه ســال 
1399 آغــاز و تا شــهريورماه 1400 ادامه دارد تا 
با همكارى و مشــاركت شــهروندان به بستر سازى 
در زمينــه ارتقاى فرهنگ همســايگى كمك كند. 

پــس از اين مدت، 
و  پايدار ســـــازى 
تغيير رفتار درحوزه 
ن نشــينى  تما ر پا آ
ارزيابى  و  سنجيده 
مى شــــــود و در 
ديگرهم  محله  هاى 
اجرايى خواهد شد. 

آموزش آپارتمان نشينى و رونق فرهنگ بازيافت
رونق آپارتمان نشينی در منطقه ۲۱ همزمان با رشد و توسعه مراکز صنعتی و کارخانجات متعدد در اين منطقه سرعت بيشتری گرفت. 
گسترش شهرک سازی و سکونت کارمندان و کارگران ارگان های مختلف در اين شهرک ها باعث شد تا سبک زندگی آپارتمان نشينی بخشی از 
زندگی اهالی اين منطقه شود. «رضا داودی» مدير اداره مشارکت های شهروندی اين منطقه می گويد: « پويش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی 
همزمان با مناطق ديگر پايتخت در اين منطقه و در محله فرهنگيان آغاز می شود ودرمرحله انتخاب تسهيل گرهستيم. در منطقه ۲۱ مالک 
اصلی آموزش آپارتمان نشينی برفرهنگ بازيافت و اجرای طرح کاپ يا همان مديريت پسماندهای خانگی  است.» 

همكارى خوب 
همسايه هاى محله 

دكتر هوشيار
بــا  منطقــه ای   ،۹ منطقــه 
اســت.  شــهری  فرســوده  بافت 
«اديبه کريمی»، مدير آموزش های 
شــهروندی منطقــه ۹، می گويد: 
فرســوده  آپارتمان های  «تعــداد 
وکهنه در اين منطقه بســيار زياد 
اســت. همين موضوع سبب شده 
است تا ساکنان با مشکالت زيادی 
روبه رو باشند. ولی به دليل ارتباط 
قوی همسايگی در اين محله، تنش 
ندارد. هدف  زيادی وجود  رفتاری 
ما اين اســت که با اجرای پويش 
ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی به 
اين روابط همسايگی جهت داده و 
آموزش  را  آپارتمان نشينی  قوانين 

دهيم.»
محلــه «دکتــر هوشــيار» در 
منطقــه ۹ بــرای اجــرای پويش 
آپارتمان نشــينی  فرهنگ  ارتقای 
کريمی  اســت.  شــده  انتخــاب 
در اين بــاره می افزايــد: «محلــه 
دکترهوشــيار تعــداد آپارتمان و 
مجتمع های مسکونی زيادی دارد. 
در حقيقت نســبت به محله های 
ديگــر از تراکم آپارتمان نشــينی 
لحاظ  از  است.  برخوردار  بيشتری 
اهالی در  فرهنگی و تحصيــالت، 
ســطح خوبی قــرار دارنــد و اين 
موضوع امکان همکاری شهروندان 
را با پويش بيشــتر می کند. برای 
اجرای اين طــرح در محله دکتر 
هوشــيار، ۲ تســهيلگر از اهالــی 
محله دکترهوشيار که خود ساکن 
آپارتمان هستند، انتخاب شده اند. 
اين افراد سابقه همکاری در سرای 
محله را دارند و فعــال اجتماعی 
آموزش های  می شــوند.  محسوب 
الزم بــه آنها داده می شــود. اين 
آنها  و  اســت  رايگان  آموزش هــا 
به عنــوان نماينده در محله حضور 
خواهند داشت و دانسته های خود 
را دراختيار مديران ســاختمان ها 
قرار می دهند. از طرح ها و ايده های 
آنها استقبال و حمايت می کنيم.»

به گفتــه مديــر اداره آموزش 
شــهروندی منطقه ۹، تسهيلگران 
ســاختمان ها  مديران  همکاری  با 
آيين نامه هــای اخــالق و فرهنگ 
آپارتمان نشينی را در بين ساکنان 
پخــش می کننــد وبــا تشــکيل 
گروه های مجــازی و حضوری اين 
تعامــالت را گســترش می دهند. 
کريمــی می گويــد: «اگرچــه در 
دوره های گذشته در غالب آموزش 
آموزش های  شــهروندی  حقــوق 
فرهنگ آپارتمان نشــينی هم داده 
می شد، ولی به شــکل منسجم و 
اجرا  بار  نخســتين  برای  گسترده 
می شود. اين طرح به طور آزمايشی 
در محله دکتر هوشيار اجرا می شود 
و در صورت موفقيت در محله های 

ديگر نيز اجرايی خواهد شد.»

محمودكلهرى
شهردار منطقه5

بتول عبدو
از اهالى قديمى
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هويت محلهپيشخوانپيشخوان

از قلعه جى تا امامزاده عبداهللا(ع)
گفته می شود در گذشــته، محله «امامزاده عبداهللا»(ع) کنونی جزو زمين های کشاورزی 
فردی به نام «مظفر اميری» بوده است که محدوده غرب و شمال غرب قلعه «جی» را در بر 
می گرفت. اين اراضی کشــاورزی از قديم قنات داشت و از مسير آب های جاری شمال غرب 
تهران بهره می برد. بين سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵، محله به ۳ بخش تقسيم می شود؛ محـدوده 
جنوبی خيابان «جرجانی» (شــبيری سابق) نام می گيرد. محـــدوده مرکزی به نام خيابان 
«برادران فالح» (۱۳ متری حاجيان) شــناخته و محدوده شــمالی نامش «سی متری جی» 
می شود. همين ها سبب شد که ابتدا محله را به نام جی معرفی کنند. به ويژه آنکه پادگان جی 
در شــمالش قرار داشــت اما بعدها به دليل وجود محله ای در منطقه ۱۰ با نام مشابه جی، 
به درخواســت هيئــت امنای محله، به نام امامــزاده عبداهللا(ع) تغيير نــام پيدا کرد. چون 
آســتان امامزادگان «عبداهللا و زيد»(ع) با بيش از هزارســال قدمــت و از فرزندان حضرت 
«ابوالفضل العباس»(ع) در اين محدوده قرار داشت. اين ۲ بزرگوار پس از واقعه «عاشورا» و به 
شهادت رسيدن پدرشان به سبب فشارهای مخالفان و دشمنان آن حضرت، به ايران آمدند و 
ابتدا به «ری» و «طالقان» رفتند و سپس به قلعه جی رسيدند. پس از درگيری در اين محل 

به شهادت رسيدند و در همان محل دفن شدند. 

پرورش گل فنرى در خانه
«آلبوکا» گل زيبايی است که در ايران به گل «فنری» يا «پيچی» هم معروف است. اين گل از 
گياهان گلدار و خانواده «مارچوبگان» به شمار می آيد. اين گياهان چند ساله در حال رشد از پياز 
هستند و می توانند به بيش از يک متر برسند. به طور کلی گوشتی و لعاب دار و برخی از گونه های 
آن به ويژه در شب معطر هستند. آلبوکا، جزو گياهان بيرونی به شمار می آيد و در سرمای زمستان 

اما به شــرطی که بعد از تعويض خاک و اســتراحت ۲ هم در بيــرون از منزل دوام می آورند 
هفته ای پياز در اواخر فصل زمستان 
در بيرون قرار بگيرند تا به شــرايط 

محيطی عادت کنند. 
ســبب  کم  نــور  نگهــداری: 
کشيدگی و نازک شدن برگ ها و 
نور زيــاد موجب ضخيم و محکم  
بهترين  می شــود.  گياه  شــدن 
حالت برای نگهــداری در بيرون 
از آپارتمــان و در تراس يا حياط 

است. 
گلدهــی: اواخر پاييز و اوايل 
بهار گل می دهــد و دوباره در 
زمستان برگ ها از بين می رود 

و در آغــاز بهار با تعويض خاک، 
گياه احيا می شود. 

آبيــاری: در صورت آبياری زيــاد قارچ می گيرد 
و ســبب پوسيدگی می شود و بيشــتر بيماری را از 
خاک می گيرد. به همين دليل يک  بار هنگام تعويض 
خاک و يک  بار هم اواخر تابســتان، نياز به آبياری با 

سم دارد. 
زهرا کابلی ـ کارشناس گل و گياه 

آموزشكده محله

مريم باقرپور

سرقت امكانات بوستان
در چنــد روز اخيــر،  منطقه 5
صندلی هــا و مخازن زباله بوســتان 
کارن در ســتاری، کنار مسجدجامع 
يکی پــس از ديگری کم می شــود. 
اوايل فکر می کرديم که مسئول اين 
کار شــهرداری اســت اما گويا اين 
امکانات شــهری به سرقت می روند. 
چــون در يکــی از روزها کــه برای 
پياده روی به پارک رفته بودم، ديدم 
که يک صندلی و ســطل آشــغال 
پايه هايشان باز شده است. شهروندان 
بــرای    تردد در اين بوســتان نياز به 
امنيت دارند و حضور سارقان می تواند 

خطر ساز باشد.  
مينا رحمانی آزاد 
خيابان ستاری

موش ها در 45 مترى زرند
در  موش هــا  تعــداد  منطقه 9
خيابــان ۴۵ متری زرنــد و به ويژه 
درجوی ها، هر روز زيادتر می شود به 
گونــه ای که بــه آســانی می توان 
موش ها را در جوی ها ديد. موش ها 
ريشه درختان را می جوند و به مرور 
اين درختان خشــک می شــوند. با 
۱۳۷ هــم تماس گرفتيــم اما تنها 
و  شــد  انجام  طعمه گذاری  چندبار 
پس از آن رها کردند. از مســئوالن 

درخواست پيگيری داريم. 
رضا ميرابی 
خيابان ۴۵ متری زرند

مخازن جمع شدند 
مخازن  تازگــی  بــه  منطقه 21
پسماند مقابل مجتمع مسکونی فجر 
در خيابان قباد شــمالی، جمع آوری 
شده اند. با توجه به سکونت جمعيت 
زيــاد شــهروندان در اين مجتمع و 
زباله توليدی و شيوع ويروس کرونا، 
کاش مسئوالن زودتر به اين موضوع 
رســيدگی کنند. چــون زباله ها در 
خيابان رها می شــوند و آزاردهنده 
هستند. از ســويی طرح «کاپ» در 
مجتمع اجرا نشده است که بتوانيم 
زباله هــا را تفکيک کرده و در جای 

خود قرار دهيم. 
زهرا رضايی 
ساکن مجتمع مسکونی فجر

مشكلى كه حل نشد 
در هفته هــای اخيــر  منطقه 22
شاهد حضور مســئوالن در شهرک 
الهيه بوديم. با حضــور آنها اميدوار 
بوديم که مشــکالت اين شــهرک 
به ويژه در زمينه آسفالت معابر، حل 
اما طرح های زيادی اجرا  می شــود. 
نشــد و خيابان ها همچنــان خاکی 
هستند و اهالی مجبورند که از معابر 

خاکی عبور کنند.  
ايمان کاشانی 
شهرک الهيه

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

اما به شــرطی که بعد از تعويض خاک و اســتراحت هم در بيــرون از منزل دوام می آورند 
هفته ای پياز در اواخر فصل زمستان 
در بيرون قرار بگيرند تا به شــرايط 

ســبب  کم  نــور  نگهــداری: 
کشيدگی و نازک شدن برگ ها و 
نور زيــاد موجب ضخيم و محکم  
بهترين  می شــود.  گياه  شــدن 
حالت برای نگهــداری در بيرون 
از آپارتمــان و در تراس يا حياط 

گلدهــی: اواخر پاييز و اوايل 
بهار گل می دهــد و دوباره در 
زمستان برگ ها از بين می رود 

و در آغــاز بهار با تعويض خاک، 

آبيــاری: در صورت آبياری زيــاد قارچ می گيرد 
و ســبب پوسيدگی می شود و بيشــتر بيماری را از 
خاک می گيرد. به همين دليل يک  بار هنگام تعويض 
خاک و يک  بار هم اواخر تابســتان، نياز به آبياری با 

زهرا کابلی ـ کارشناس گل و گياه 
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باغ هاى انار، درمانگاه و مجتمع 
تجارى شد 

آيا می دانستيد تا ۳۰ سال پيش، در «فردوس» غرب و 
شرق، همچنان باغ های انار وجود داشت. اين بلوار از ۲ 
بخش خاکی و باغ تشکيل می شد که باغ ها در ابتدای 
بلوار و محل کنونی درمانگاه و مجتمع های تجاری واقع 
شده بودند. اما اکنون از آن باغ ها خبری نيست و دليل 
شلوغی اين بلوار، مراکز تجاری و اداری و خدماتی آن 

است. 

تقويم محله
در محدوده غربى پايتخت 6 تا 13 بهمن ماه

 اتفاق هاى زيادى رخ داده كه در زير به برخى 
از اين رويدادها اشاره شده است.

۹ بهمن سال ۱۳۹۶، مزرعه سبزی کاری  در پايگاه يکم شکاری برای آموزش عملی منطقه9
و کاربردی کاشت سبزيجات و صيفی جات 
به دانش آموزان ساخته شد. اداره فضای سبز منطقه ۹ 
در راستای اجرای دستورالعمل شهر دوستدار کودک 
اقدام به احداث مزرعه  ای به وسعت۱۰۰ مترمربع در 
پايــگاه يکم شــکاری کرد. هدف از اجــرای اين کار 
آشــنايی و عالقه  مندســازی دانش آموزان به موضوع 
گياه شناسی و کمک به دبيران برای تدريس کاربردی 

درس علوم بود.  

۶ بهمن ســال ۱۳۹۱، مســير جايگزين  محدوده شــرق به غرب پل تخريب شده منطقه21
تقاطع «فتح – کــن» در بزرگراه فتح از 
ســوی شــهرداری منطقه ۲۱ برای ســهولت    تردد 
شــهروندان و کاهش بار ترافيکی ايــن محدوده به 
بهره برداری رسيد. پل کن در اثر انحراف آب رودخانه 
کن و به هم ريختن حوضچه آرامش مسير آب با توجه 
به بارندگی های شــديد و باال آمدن دبی آب توســط 
يکی از شرکت های دولتی اتفاق افتاد، که سبب بروز 
مشــکالت ترافيکی فراوانی در محدوده بزرگراه فتح 
شد که نتيجه آن تحميل بار ترافيکی باال به شهروندان 
اين محدوده و سختی    تردد آنها بود. مسير جايگزين 
از بزرگراه فتح و خيابــان «۲۷ آبان» آغاز و در ادامه 
داخــل پادگان نيروی هوايی ارتش شــد و در نهايت 
خروجی اين مسير شهرک «آسمان» در بزرگراه فتح 

در منطقه ۲۱ بود.  

۲ بهمن ســال ۱۳۸۶، تعداد ۲۰ دستگاه  اتوبوس بــه نــاوگان حمل ونقل عمومی منطقه22
اضافه شــد. ايــن فعاليت با درخواســت 
معاونت حمل ونقل و ترافيک شــهرداری منطقه۲۲ و 
موافقت معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداری تهران 
انجام شد. هم  زمان با ورود اين اتوبوس ها، فعاليت شان 
در محله های منطقه ۲۲ آغاز و به شهروندان خدمات 

دادند. 

آيا مى دانستيد


